
 دفاع از تشيع / ترجمه الفصول المختارة للمفيد نام كتاب:

 آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسين -مفيد، محمد بن محمد نويسنده:

 ق 314 تاريخ وفات مؤلف:

 حسن زاده، صادق و زمانى نژاد، على اكبر محقق / مصحح:

 كالم موضوع:

 فارسى زبان:

 1 تعداد جلد:

 انتشارات مؤمنين ناشر:

 قم مكان چاپ:

 ش 1411 سال چاپ:

 اول نوبت چاپ:

 

 

 1ص:

 []مدخل

 دفاع از تشيّع )ترجمه الفصول المختاره( ترجمه:

 ق( تصحيح: 1111آقا جمال خوانسارى )وفات 

 زادهصادق حسن

 با همكارى:
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 نژادعلى اكبر زمانى

 1ص:

 ]مقدمه ناشر[ 

هاى بسيارى آورده شده است. و ديدن اين و مفيد، بويژه از اين نظر كه در آن، مناظرهالفصول المختارة كتابى است پر مطلب 
 آموزد ...را به نگهبانان حقايق اعتقادى، بخصوص طالب جوان، مى« بحث مفيد»ها، قدرت استدالل و شيوه مناظره

 ، اثر استاد محمّد رضا حكيمى.05، ص «مير حامد حسين»كتاب 

 الفصول المختاره ترجمه -دفاع از تشيّع

 ق( 314)مناظرات يا بحثهاى كالمى شيخ مفيد متوفاى 

 ق( 1111مؤلف: آقا جمال خوانسارى )م 

 اىزاده مراغهمحقق: صادق حسن

 نژادبا همكارى: على اكبر زمانى

 قم -ناشر: انتشارات مؤمنين

 صفحه 111قطع و صفحه: وزيرى/ 

 1411نوبت چاپ: اوّل/ اسفند 

 يتحروفچينى: آ

 چاپخانه: سلمان فارسى

 1555تعداد: 

 تومان 4555قيمت: 

 4ص:
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 فهرست مطالب

 4فهرست مطالب 

 41 -11مقدمه مصحّح 

 43 -44مقدمه مترجم 

 35علّت تأليف كتاب 

 34 -31 1فصل  «جلد اول»

 34 -31مناظره با قاضى ابو بكر 

 34نصّ بر امامت على عليه السّالم و معانى نصّ 

 05 -31 1فصل 

 31معنى موال چيست؟ 

 33اشعار سيد حميرى درباره امارت على عليه السّالم 

 01 -01 4فصل 

 01مناظره ابن ميثم كوفى با ابو الهذيل معتزلى 

 01علم خليفه پيامبر به خير و شر 

 04 3فصل 

 04مناظره ديگر ابن ميثم با ابو الهذيل درباره خالفت 

 00 -03 0فصل 

 00 -03عليه السّالم در دفاع از على عليه السّالم اشعار زيدين سجّاد 

 04 4فصل 
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 04برترى اهل بيت عليهم السّالم نسبت به مردم ديگر 

 05 -01 1فصل 

 05 -01مناظره شيخ مفيد با شيخ كتبى و عرزاله معتزلى 

 3ص:

 01دليل بر بطالن خالفت ابو بكر 

 41 -03 5فصل 

 03مناظره شيخ مفيد با شطوى معتزلى 

 03اجماع مسلمانان بر اسالم ابو بكر و عمر 

 45شك عمر در نبوت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله 

 44 -41 3فصل 

 41مناظره هشام بن حكم باضرار ضبّى 

 44هماهنگى ظاهر و باطن على عليه السّالم 

 40 -43 15فصل 

 40 -43مناظره ابن ميثم كوفى باضرار ضّبى 

 41 -44 11فصل 

 44با قاضى عمانى و ابو بكر دقّاق  مناظره شيخ

 44سؤال از حسن بصرى درباره حسد مومن 

 41بحثى درباره گناهان كبيره 

 11 -45 11فصل 
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 45مناظره شيخ مفيد با شيخ ورثانى 

 45علت مشاوره پيامبر با اّمت 

 13شناسى است مشورت وسيله باطن

 10مشورت پيامبر درباره اسيران جنگ بدر 

 51 -15 14فصل 

 15ادّعاى بعضى از معتزله و حشويه درباره خلفا 

 13آيا نشستن ابو بكر و عمر در عريش افضل از جهاد على عليه الّسالم بود؟! 

 13پاسخ شيخ با استدالل به آيه قاعدين 

 51 13فصل 

 51مفاخره بين امام موسى كاظم عليه السّالم و هارون الرشيد 

 0ص:

 53 -54 10فصل 

 53 -54رضا عليه السّالم با مأمون عباسى  مناظره امام

 54پاسخ امام رضا عليه السّالم به اّدعاى مأمون در مساوى بودن فضيلت بنى هاشم و بنى عباس 

 54 -50 14فصل 

 50سوال مأمون از امام رضا عليه السّالم درباره على عليه السّالم 

 50بزرگترين فضيلت على عليه السّالم در قرآن 

 54ه آيه مباهله بحثى دربار

 35 -51 11فصل 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 35 -51اشعار فرزدق در مدح امام سجاد عليه السّالم 

 34 -31 15فصل 

 34 -31اشعار على حمّانى در تجليل از امامت 

 30 -33 13فصل 

 30 -33اشعار عباس بن الحسن بن عبيد اللّه در برترى بنى هاشم بر قريش 

 34 15فصل 

 34يحيى بن عمرو سخن ابو هاشم جعفرى در شهادت 

 31 11فصل 

 31گفتگو شيعه با ناصبى 

 31اشعار كميت در محبت اهل بيت عليهم السّالم 

 111 -35 11فصل 

 35ادّعاى ابو الحسين خياط درباره داستان غار و ابو بكر 

 33« خوف حضرت موسى عليه السّالم»بحثى درباره 

 33پاسخ شيخ مفيد به ادّعاى دروغين خيّاط 

 155و داستان غار  حزن پيامبر

 151اعجاب ابو بكر در جنگ حنين 

 111 -153توضيحى درباره نزول سكينه بر پيامبر 

 4ص:

 113 -111 14فصل 
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 111توجيه هشام بن حكم درباره اختالف على عليه السّالم و عباس 

 111فرمايش امام صادق عليه السّالم درباره مقام هشام بن حكم 

 111 -110 13فصل 

 110ظره هشام بن حكم با عبد اللّه بن يزيد منا

 114ردّ عقايد خوارج 

 111جايزه هارون الرشيد به هشام 

 115 -115 10فصل 

 115احترام فوق العاده امام صادق عليه السّالم به هشام بن حكم 

 113هشت نفر از اصحاب امام صادق عليه السّالم، هشام نام داشتند 

 114 -111 14فصل 

 111كرابيسى درباره آيه تطهير توجيه مرد 

 111نظر شيعه و سنى درباره نزول آيه تطهير 

 114رجس چيست؟ 

 113 -111 11فصل 

 111نظرهاى مختلف درباره تأخير بيعت على عليه السّالم با ابو بكر 

 115وجه با ابو بكر بيعت نكرد على عليه السّالم به هيچ

 145 15فصل 

 145سيحى مناظره ابن ميثم كوفى با مرد م

 135 -141 13فصل 
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 141مشورت پيامبر با ابو طالب درباره ليلة المبيت 

 144 -141اشعار ابو طالب 

 144خوابيدن على عليه السّالم به جاى پيامبر در شب غاز و شب شعب 

 140داستان حضرت اسماعيل عليه السّالم و مقايسه آن با فداكارى على عليه السّالم 

 130 -131 45فصل 

 131مرسل چيست؟  حديث

 1ص:

 131هشدار على عليه السّالم درباره قسم خوردن به خداوند متعال 

 131چيست؟ « ارجاء»

 134نظر شيخ مفيد درباره ذبيحه اهل كتاب 

 133خرافات يهود درباره خداوند متعال 

 105 -134 41فصل 

 134« وعيد»درباره « عمرو بن عبيد»با « ابو عمرو»مناظره 

 131« ابن عبيد»شيخ مفيد به پاسخ 

 133آيا ترك وعيد، خلف است؟ 

 100 -101 41فصل 

 101چرا على عليه السّالم در عقب قوم نماز كرد؟ 

 101چرا على عليه السّالم به رخصت عثمان، به وليد حدّ زد؟ 

 101چرا على عليه السّالم در امور حكومتى با خلفا همكارى نمود؟ 
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 101خلفا نجنگيد؟  چرا على عليه السّالم با

 104علّت شركت على عليه السّالم در شوراى فرمايشى 

 103توضيحى درباره ازدواج دختر على عليه السّالم با عمر 

 100نظر آقا جمال خوانسارى در مورد اين ازدواج 

 141 -104 44فصل 

 104فرمايش على عليه السّالم درباره قضا و قدر الهى 

 105عليه السّالم  اشعار مرد شامى در مدح على

 103فرمايش امام كاظم عليه السّالم در دوران كودكى به ابو حنيفه 

 145اعتراف ابو حنيفه به عظمت امام كاظم عليه السّالم 

 141اشعارى درباره افعال بندگان 

 144 -141 43فصل 

 141« ابو حنيفه»با « فضال بن حسن»مناظره 

 144سؤال درباره ميراث پيامبر 

 144 -143 40فصل 

 144 -143پاسخ شيخ مفيد به ابن كالب درباره كالم خدا 

 5ص:

 145 -141 44فصل 

 141مناظره ابن ميثم كوفى با يكى از ملحدان 

 111 -143 41فصل 
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 143فرمايش على عليه السّالم درباره حق خالفت خود 

 115نهج البالغه  141توضيح شيخ مفيد درباره خطبه 

 111 -111 45فصل 

 111نظر خيّاط معتزلى درباره شفاعت 

 114پاسخ شيخ مفيد به ابو الحسين خيّاط 

 113« ارجاء»و « امامت»گمراهى معتزله در بحث 

 110پاسخ شيخ مفيد به كعبى معتزلى 

 153 -115 43فصل 

 115فرمايش شيخ مفيد درباره ابطال قياس 

 151لى عليه السّالم سؤال ابو الهذيل معتزلى از ابن ميثم كوفى درباره امامت ع

 151اشعار درباره پستى قبيله ابو بكر 

 155مناظره شيخ مفيد با ابو العبّاس بن هبة اللّه 

 153اشعار عمير بن اهلب درباره پستى قبيله تيم بن مرة 

 131 -135 35فصل 

 135اثبات عصمت فاطمه زهرا عليها السّالم 

 131داستان شهادت دادن خزيمه ذو الشهادتين 

 133 -134 31 فصل

 134حديث جعلى درباره عمر 

 133سخن ابىّ بن كعب درباره اهل عقده 
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 134 -130 31فصل 

 130فرمايش على عليه السّالم به ابو االسود درباره تدوين علم نحو 

 134سخن ابو عثمان مازنى و ابو سعيد اصمعى درباره زبان عربى 

 3ص:

 150 -131 34فصل 

 131حميرى با قاضى سوّار  مناظره سيد اسماعيل

 135اشعار حميرى در هجو سوّار 

 133اشعار حميرى در مدح بنى هاشم 

 151نزول آيه درباره مذمّت قوم سوّار 

 151استدالل سيّد حميرى به آيات رجعت 

 151 -154 33فصل 

 154رؤياى امام على النقى عليه السّالم درباره ابن ابى حفصه 

 110 -155 30فصل 

 155به حديث طير در افضليت على عليه السّالم استدالل 

 153...« على عليه السّالم مع الحق »حديث 

 115اجماع بر صحت حديث طير 

 111اقوال مذاهب در افضليت على عليه السّالم 

 114درماندگى مخالفين در برابر حديث طير 

 113« طير»توطئه انس در ماجراى 
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 110« يوم الدّار»طير در استدالل على عليه السّالم به حديث 

 115 -114 34فصل 

 114« اوريا»حضرت داود عليه السّالم و داستان همسر 

 115حساب پيامبران از مردم عادى جداست 

 111 -113 31فصل 

 113عصمت انبياء از گناه و سهو و خطا 

 113 آدَمُ ... عَصى توضيحى درباره آيه

 115در آيات قرآن چيست؟ « گمراهى»منظور از 

 111وسعت معناى گناه و معصوميت 

 113 -111 35فصل 

 111سخن ابو القاسم كعبى درباره اجتهاد 

 114پاسخ شيخ مفيد به كعبى 

 15ص:

 111 -110 33فصل 

 110تالش معتزله در اثبات صحت اجتهاد و قياس 

 114« الف باب»توضيحى درباره حديث 

 111حالل گوشت هاى حديثى درباره عالئم پرندگان و ماهى

 141 -115 05فصل 

 115سخنى درباره آيات قرآن درباره قيامت 
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 131 -141 01فصل 

 141مناظره شيخ مفيد با مرد معتزلى درباره امام زمان عليه السّالم 

 144بحثى درباره خوف امام زمان )عج( 

 144آيا امام زمان )عج( از دوستان خوف دارد؟ 

 141تقيّه امام )عج( 

 143امام )عج( از دشمنان  سبب تقيّه

 135درخواست توضيح بيشتر سيد مرتضى از شيخ مفيد 

 131غيبت امام )عج( 

 133 -131 01فصل 

 131فرمايش ابن شاذان درباره امامت على عليه السّالم 

 134على عليه السّالم مصداق واقعى اولو االمر است 

 105 -130 04فصل 

 130السّالم گفتگو درباره شجاعت امام عليه 

 133بررسى شجاعت ابو بكر در جنگها 

 104 -101 03فصل 

 101آيا ابو بكر به امر پيامبر پيشنماز شده؟ 

 101« انّكنّ لصواحبات يوسف»استدالل به حديث 

 104داستان حضرت يوسف عليه الّسالم با زليخا 

 100عزل پيامبر ابو بكر را از پيشنمازى 
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 140 -101 00فصل 

 101مفيد به شيخ طبرانى زيدى جواب شيخ 

 11ص:

 105صحت خواب از ديدگاه قرآن 

 103خواب حضرت يوسف عليه السّالم 

 145وحى به مادر موسى عليه السّالم 

 141سخن گفتن حضرت عيسى عليه السّالم در گهواره 

 144زيارت قبور از ديدگاه روايات 

 140زيارت قبور از ديدگاه معتزله 

 115 -144 04فصل 

 144مناظره شيخ مفيد رحمه اللّه با معتزلى درباره اجماع 

 145مخالفت شافعى با على عليه الّسالم در مقابه احكام شرعى 

 115اثبات اعلميّت على عليه السّالم به وسيله روايات 

 111 -111 01فصل 

 111 عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ تفسير آيه

 151 -114 05فصل 

 114 ... كُوُنوا مَعَ الصَّادِِقينَ شأن نزول آيه

 113« صادقين»عصمت 

 114على عليه السّالم است « صادقين»مصداق 
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 111سبقت على عليه السّالم در ايمان و عبادت 

 115شأن نزول سوره انسان 

 155آيات نازله در شأن على عليه السّالم 

 151« صادقين»علت جمع آمدن 

 134 -151 03فصل 

 151بحث درباره توبه طلحه و زبير 

 154علّت گريختن زبير از ميدان جنگ 

 153« قاتل زبير در آتش جهنم است»بررسى حديث 

 151نقشه ابن جرموز براى قتل زبير 

 153برخورد على عليه السّالم با ابن جرموز 

 131پاسخ شيخ مفيد به ادّعاى معتزله درباره توبه زبير 

 11ص:

 455 -133 45فصل 

 133آيا بلوغ در امامت شرط است؟ 

 131تخصيص در كليّات 

 455 -451 41فصل 

 451رجعت از ديدگاه شيعه 

 454بررسى آيات رجعت 

 413 -453 41فصل 
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 453اباحت متعه 

 411مناظره شيخ مفيد با ابن لؤلؤ اسماعيلى 

 413انگيز ابو حنيفه فتواهاى شگفت

 410انگيز داود اصفهانى فتواهاى شگفت

 411بررسى آيات متعه 

 413 -415 44فصل 

 415نسبت دادن حديث جعلى به على عليه السّالم 

 415پاسخ ابن شاذان به حديث مذكور 

 414دفاع على عليه السّالم از خودش 

 415 -410 43فصل 

 410استدالل ابن شاذان به آيه قرآن در اثبات امامت 

 411اشعار ابو طالب رضى اللّه عنه 

 444 -413 40فصل 

 444 -413بحثى درباره ميراث دختر 

 445 -443 44فصل 

 443مناظره شيخ مفيد درباره سه طالقه كردن زن 

 440ذكر آيات و روايات در ردّ سه طالقه 

 441بنى على عليه السّالم در سه طالقه كردن زن در مجلس واحد 

 14ص:
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 435 -443 41فصل 

 435 -443ادامه بحث سه طالقه كردن زن 

 434 -431 45فصل 

 431بحث خلع و طالق 

 431توضيح شيخ مفيد درباره فرمايش ابن شاذان 

 434 -433 43فصل 

 434 -433سهم بستگان زن از ارث 

 435 -431 15فصل 

 435 -431الزام ابن شاذان فقهاى عامه را در مسأله ارث 

 401 -401 11فصل  «جلد دوم»

 401ارث زنان از ديدگاه شيعه 

 401پسر بزرگ ميّت نسبت به پدر  وظيفه

 404 -404 11فصل 

 404در وضوء « مسح پا»بحثى درباره 

 403« مسح»سخن عائشه و ابو هريره درباره 

 400انگيز شافعى و ابو حنيفه درباره نكاح و غيره فتواهاى شگفت

 411 -401 14فصل 

 411 -401هاى حجازى شافعى و عراقى حنفى عليه يكديگر افشاگرى

 411 -411 13 فصل
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 411مناظره درباره علم امام صادق عليه السّالم 

 410سخن سيد مرتضى عليهم السّالم درباره اين مناظره 

 413 -415 10فصل 

 13ص:

 413فتواهاى مختلف عمر درباره ميراث جدّ 

 341 -455 14فصل 

 455كالم شيخ مفيد درباره سخن عمر 

 455عدم مطابقت عمل و سخن عمر 

 451ابو بكر و عمر  علم

 451مخالفت عمر با ابو بكر در مسائل شرعى 

 450انتقاد ابراهيم نظّام از ابن مسعود 

 455پاسخ شيخ مفيد به نظّام 

 434اساس بودن ادّعاهاى نظّام بى

 430تجليل ابن عباس از حضرت على عليه السّالم 

 431با حضرت على عليه السّالم « شعبى»دشمن 

 435« شعبى»احاديث جعلى 

 351اعتراف مخالفان به علم على عليه السّالم 

 354« ابراهيم نظّام»احاديث جعلى 

 350تعّصب جاحظ نسبت به عثمان 
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 355توجيه فرمايش على عليه السّالم نسبت به قاضيان 

 353علّت تأخير صدور حكم توسط على عليه السّالم در بحث قضاوت 

 311برداشت غلط نظّام از آيه قرآن 

 314بحثى درباره قبول كردن شهادت اطفال 

 310آواز بلند پيامبر در قنوت نماز صبح 

 311فتواهاى على عليه السّالم مطابق قرآن است 

 313چگونگى بيعت مردم با حضرت على عليه السّالم 

 315آب دادن امام حسن عليه السّالم به عثمان هنگام محاصره 

 311عثمان  فرمايش على عليه السّالم درباره قتل

 314مالك تشخيص احاديث پيامبر صلّى اللّه عليه و اله از احاديث على عليه السّالم 

 314جهل عمرو بن عبيد و هاشم بن اوقص نسبت به فرمايش على عليه السّالم 

 311فرمايش پيامبر درباره اهل جمل 

 313عمرو بن عبيد ناصبى و دشمن على عليه السّالم بود 

 341ه ماجراى ذو الثديّ

 340 -341 11فصل 

 341تالش معتزله در برى ساختن نظّام 

 10ص:

 344تعّصب معتزله نسبت به نظّام 

 341 -344 15فصل 
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 341 -344« يد اللّه على الجماعة»از حديث « نظّام»توجيه 

 331 -345 13فصل 

 345اعتراف جاحظ به اشتباهات نظّام 

 335نظّام قائل به تحريف قرآن بود 

 335 -331 55فصل 

 331رحلت پيامبر و توطئه دشمنان 

 330نقشه عمر در انكار كردن رحلت پيامبر 

 331سخنرانى عمر بعد از روز سقيفه 

 301 -333 51فصل 

 333مطاعن عبد اللّه بن عمر 

 301فضائل حضرت على عليه السّالم 

 300 -304 51فصل 

 304پذير نيست عملكرد ابو بكر و عثمان توجيه

 300لونى گفتن ابو بكر و نصب عمر به خالفت أقي

 301 -304 54فصل 

 301 -304اشعار ابو سفيان درباره رذالت قبيله بنى تيم 

 344 -305 53فصل 

 305علّت بيعت كردن دوباره عباس با على عليه السّالم 

 344حديث غدير و حديث منزلت 
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 340 -343 50فصل 

 340 -343م فرمايش پيامبر درباره مظلوميّت بنى هاش

 14ص:

 345 -344 54فصل 

 344على عليه السّالم نخستين ايمان آورنده به پيامبر 

 341احاديث جعلى اهل سنّت درباره ايمان ابو بكر 

 334 -343 51فصل 

 343پاسخ شيخ مفيد به احاديث جعلى اهل سنت 

 343دشمنى ابو نضره با على عليه السّالم 

 311عليه السّالم حديث ابو بكر درباره على 

 314انحراف حسّان شاعر بعد از رحلت پيامبر 

 311پيشى گيرندگان در ايمان چهار نفر بودند 

 315تصريح على عليه السّالم به نخستين مسلمان بودن خود 

 351تصريح اصحاب پيامبر به نخستين مسلمان بودن على عليه السّالم 

 351السّالم در ايمان اشعار ذو الشّهادتين درباره سبقت على عليه 

 353اشعار كعب، حسّان و ربيعه درباره سبقت على عليه السّالم در ايمان 

 334اشعار شاعران ديگر درباره سبقت على عليه السّالم در ايمان 

 013 -331 55فصل 

 331على عليه السّالم هنگام ايمان آوردن چند ساله بود؟ 
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 051گزارش عباس از اولين نمازگزاران 

 054ى كودكان در قرآن گواه

 051تجليل پيامبر از ايمان آوردن على عليه السّالم 

 053على عليه السّالم نخستين عبادت كننده 

 015اشعار على عليه السّالم 

 014اعتماد پيامبر به على عليه السّالم با اينكه كودك بود 

 011 -010 53فصل 

 010اثبات ايمان ابو طالب 

 014از على عليه السّالم  تشويق و حمايت ابو طالب

 011اشعار ابو طالب داللت بر ايمانش دارد 

 013اشعار ابو طالب در حمايت از پيامبر 

 011 -014 35فصل 

 014فضائل آل محمد صلّى اللّه عليه و اله 

 11ص:

 014اشعار كميت درباره آل محمد صّلى اللّه عليه و اله 

 010معاويه پاسخ على عليه السّالم به نامه 

 011تعّصب جاحظ در انكار فضائل آل محمد صلّى اللّه عليه و اله 

 013 -015 31فصل 

 013 -015اشعار على عليه السّالم كه داللت دارد بر وجود مذهب شيعه در زمان پيامبر 
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 041 -045 31فصل 

 045اشعار حسّان در روز غدير 

 041فرمايش هشدارآميز پيامبر به حسّان 

 035 -044 34فصل 

 044شجاعت حضرت على عليه السّالم 

 043اشعار خواهر عمرو بن عبدود درباره على عليه السّالم 

 044اشعار حسّان درباره كشته شدن عمرو بن عبدود 

 041پاسخ جوان بنى عامرى به حسّان 

 043اشعار سيد حميرى درباره شجاعت على عليه السّالم 

 031 33فصل 

 031يه در معنى نسبت طائفه امام

 031 -031 30فصل 

 031فرقه كيسانيّه چيست؟ 

 034عقايد فرقه كيسانيّه 

 030اشعار حميرى درباره محمد بن حنفيّه 

 031اشعار كثيّر بن عّزه كيسانى 

 033 -035 34فصل 

 035سخنان شيخ مفيد در ردّ كيسانيّه 

 033سخن محمد بن حنفيّه درباره مختار ثقفى 
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 000 -005 31فصل 

 005اساس كيسانيّه درباره امامت محمد حنفيّه بىادّعاى 

 15ص:

 004برداشت غلط كيسانيه از حديث پيامبر 

 000منقضى شدن فرقه كيسانيه در جهان 

 005 -004 35فصل 

 005 -004بررسى عقايد فرقه ناووسيّه 

 041 -003 33فصل 

 003نقد عقايد ناووسيّه 

 041مضمحل شدن فرقه ناووسيّه 

 043 -041 155فصل 

 043 -041بررسى عقايد فرقه اسماعيليّه 

 040 151فصل 

 040نقد و بررسى عقايد فرقه اسماعيليّه 

 041 -044 151فصل 

 041 -044قائلين به امامت محمد بن جعفر عليه السّالم 

 043 -045 154فصل 

 043 -045بررسى عقايد فرقه فطحيّه 

 011 -015 153فصل 
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 011 -015 بررسى عقايد فرقه واقفيّه

 013 -011 150فصل 

 013 -011نقد و بررسى عقايد واقفيّه 

 011 -010 154فصل 

 011 -010اماميّه بعد از شهادت امام رضا عليه السّالم سه فرقه شدند 

 015 151فصل 

 015وضعيّت شيعيان بعد از شهادت امام محمد تقى عليه السّالم 

 13ص:

 013 155فصل 

 013از شهادت امام على النقى عليه السّالم وضعيت شيعيان بعد 

 053 -055 153فصل 

 053 -055معرفى مذهب حقّه اثنا عشريّه 

 034 -050 115فصل 

 050معرفى بيشتر شيعه دوازده امامى 

 031حقانيّت شيعه دوازده امامى 

 033 -033 111فصل 

 033 -033علّت غيبت امام زمان عجّل اللّه تعالى فرجه 

 455 -455 111فصل 

 455مناظره يك مرد شيعى با رمّانى معتزلى درباره فدك 
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 451مناظره شيخ مفيد با رمّانى معتزلى 

 450شرايط توبه 

 414 -453 114فصل 

 453بحثى درباره علم و عصمت على عليه السّالم 

 411علّت قسم دادن على عليه السّالم با اينكه علم به آن داشته 

 414در عصمت على عليه الّسالم ...« قّ على مع الح»استدالل به حديث 

 413 113فصل 

 413مناظره شيخ مفيد با مرد زيدى 

 411 -410 110فصل 

 411 -410مناظره شيخ مفيد با يكى از عباسيّين در سامرا 

 411 -415 114فصل 

 415خالف عقل است « احوالى»و « كسبى»در دين مسيحيت و « اتّحاد»

 411بحثى درباره صفات خداى تعالى 

 15ص:

 410 -414 111فصل 

 414نحوه تعلق قدرت به موجود 

 410قول بصريّون، قول اصحاب هيولى است 

 415 -414 115فصل 

 415 -414« وعيد»بحثى درباره 
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 443 -413 113فصل 

 413« مناظره كردن»تهمت معتزله و حشويه به شيعه در باب 

 441بن حكم پاسخ امام صادق عليه السّالم به نظريّه هشام 

 444پذير نيست رؤيت خدا امكان

 443 -440 115فصل 

 440سفارشها و فرمايشات امام صادق عليه السّالم به شيعيان 

 441سفارش امامان عليهم السّالم به شكرگزارى 

 443كنندگان دهندگان و هالكسفارش پيامبر درباره نجات

 433 -435 111فصل 

 435بحثى درباره فدك 

 430 -115ها فهرست

 431فهرست آيات 

 441فهرست احاديث معصومين عليهم السّالم 

 443فهرست اشعار 

 410ها فهرست ضرب المثل

 414فهرست اعالم 

 435فهرست اديان و مذاهب 

 155ها فهرست قبايل و جمعيّت

 154فهرست جايها، زمانها و جنگها 
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 154فهرست كتابها 

 155فهرست منابع و مآخذ كتاب 

 11ص:

 []مقدمه مصحح 

 پيشگفتار

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اى پر جوش و خروش بود، پر جوش و خروش در سياست، و پر جوش و خروش در علم. سده چهارم تاريخ اسالم، سده»
ذاشته بود. ن پا گگذشت. فلسفه يونان ترجمه شده بود. كتابهايى ديگر نيز در حوزه علوم مسلميسيصد سال از ظهور اسالم مى

پيروان سياستهاى گوناگون، سرتاسر ممالك اسالم را ميدان تكاپوى خويش قرار داده بودند. در حديث و تفسير كتابهايى تأليف 
شده بود. محدّثان و مفسران آراء خود را اظهار كرده بودند. كتابهايى در تاريخ اسالم، و تاريخ خالفت اسالمى، گرد آورى شده 

 گذاشت.شينه اسالم را، اگر چه با نقص و جانبدارى، پيش چشمها مىبود، كه پي

هاى مذاهب فقهى ريخته شده بود، و مردم در پيروى از فقيهان عقايدشناسان و متكلّمان به مكتبهاى خود شكل داده بودند. پايه
 دسته بندى شده بودند.

ودند و شعر از مفاهيم صحرا به مفاهيم تمدّن گراييده بود ... علوم لغت و ادب و بالغت نضج گرفته بود. شاعران، فراوان گشته ب
حضور رهبران عقايد مختلف، نفوذ حكومتهاى اطراف، نشر مكاتب فكرى و فلسفى و نظرات ويژه دانشمندان مشهور، برخورد 

 اعتقادات و مسلكها، جوش و آشوب آرامى ناپذير

 11ص:

 شد تا قدرتهاى سياسىگذاشت، و باعث مىامى در زندگى قرن چهارم اسالم باقى نمىافكار، اينها همه عواملى بود كه سطح آر
بتوانند، وحدت كلّى اسالمى را و انسجام خلّاق را در امّت، دچار تزلزل و به هم ريختگى كنند و آن شيرازه استوار را از هم 

رفت و از ويژگيهاى سياسى جهان اسالم به شمار مىشهر بغداد در آن روزگار، به عنوان مهمترين مركز علمى و  «1» «بگسلند.
د كردند يا حخاصى برخوردار بود. آل بويه و حمدانيان كه شيعه مذهب بودند، قدرت يافته و از دانشمندان شيعه حمايت مى

از حقانيّت  ن شيعهكردند و اين فرصت خوبى بود تا دانشمندارسيد، جلوگيرى مىها كه قبال به شيعيان مىاقل از آن آزار و اذيت
 مذهب اماميّه دفاع نمايند.
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اى از قبيل شريف رضى، سيّد مرتضى، شيخ شيخ مفيد اين مسئوليّت بزرگ را در بغداد به عهده داشت و شاگردان برجسته
شمگيرى چطوسى، ابو العباس نجاشى، قاضى ابو الفتح كراچى و ... را تربيت نمود كه هر كدام در دفاع از مبانى شيعه تالشهاى 

عه از هاى شيانجام دادند و از طرف ديگر شيخ مفيد با بزرگان فرقه معتزله و اشاعره و مذاهب گوناگون اهل سنت و حتى فرقه
الفصول »هاى آن را در كتاب ارزنده پرداخت، كه نمونهقبيل زيديه و اسماعيليه به بحث و مناظره حضورى و شفاهى مى

 بينيم.مى« المختارة

و گاهى در مساجد  «1» پذيرفتاهى در خانه شيخ مفيد كه محل رفت و آمد بزرگان همه مذاهب بود، صورت مىاين بحث گ
قاضى »دهد كه شيخ مفيد با گرفت حتى در مجلس ترحيم! چنان كه سيد مرتضى رحمه اللَّه گزارش مىو محافل علمى انجام مى

ه محمد بن محمد بن طاهر موسوى رحمه اللَّه )كه از مشايخ روايت شيخ )كه از اهل سنت است( روز وفات ابو عبد اللَّ« ابو بكر
 مفيد بود(، در منزل وى در

______________________________ 
 14 -10استاد محمد رضا حكيمى، ص « مير حامد حسين(. »1)

 11/ 5« منتظم ابن جوزى(. »1)

 14ص:

والد امير المؤمنين عليه السّالم و اوالد عباس و جمعى از بزرگان تجّار و بغداد حاضر شدند و در آن مجلس جمعى كثير از ا
يه و كردند، يعنى رسول اللَّه صلّى اللَّه عل« نصّ بر حضرت امير عليه السّالم»اى گفتگو در باب مسافران بودند. پس جمعى پاره

اب ايشان به آنچه مناسب مقام بود، فرمود. بعد از آن آله تصريح به امامت على عليه السّالم و اظهار آن كرده يا نه؟ و شيخ جو
البته همه اين بحثها با متانت علمى مطرح  «1» ...«قاضى ابو بكر به شيخ، گفت: مرا خبر ده از حقيقت نصّ و از معنى لفظ نصّ 

ه ز برادران اهل سنّت بشد دور از همه كشمكشهاى عوامانه، لذا نتايج بسيار خوبى براى مكتب تشيّع داشت و جمع زيادى امى
گروهى  به وسيله شيخ مفيد»تشيع گرايش پيدا نمودند، چنان كه خطيب بغدادى متعصب هم به اين مطلب اعتراف كرده است: 

 ، پذيرفتن مكتب روشنگر شيعه است.«هالكت»؟ كه البته منظور او از «!«1» از مردمان به هالكت رسيدند

ساخت و تسلط شگفت انگيز او بر آراء و افكار متكلّمان و ابتكارات خود را نمايان مى شيخ مفيد در اين بحثها قدرت استدالل
گويند او همه كتابهاى مخالفان شيعه را حفظ و از بر نمود حتى مىاش همه را شگفت زده مىگذشته و معاصر و حاضر جوابى

يكى از علماى معتزله بحثى در  «4» گفتيى را پاسخ مىهانموده بود و براى همين نيز با تسلط به مبانى آنها، ايرادات و شبهه
شود و جز كند كه او از پاسخ درمانده مىكند و شيخ با روش ويژه خود آنچنان استدالل مىمطرح مى« اجماع امّت»خصوص 

 فرمايد:بيند، آنگاه شيخ مفيد مىاى ديگر نمىسكوت در برابر شيخ، چاره

 من( از آن چيزهائى است كه سبقت نگرفتهبه عمر خود قسم كه )اين پاسخ »
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______________________________ 
 .31ص « الفصول المختارة»(. ترجمه 1)

 .1133شرح حال شماره  141/ 4« تاريخ بغداد(. »1)

 .433/ 11« سير أعالم النبالء ذهبى»(. ر. ك: 4)

 13ص:

 فى هست پيش تو بگو آن را، پس )آن شيخ معتزله( نگفت چيزىاست بر من در استخراج اين احدى، پس )اى شيخ( اگر حر
جوابهاى اول به خاطر من رسيده و كسى »فرمايد: دهد و بعد مىدر مورد ديگر شيخ مفيد به يك سؤال چند پاسخ مى« «1»

قان به من شيخى از حاذگفت »گويد: رود و مى. باز شيخ همچنان در اين ميدان مباحثه پيروزمندانه به پيش مى«1» «ديگر نگفته
آن  اماى كه به خاطر من رسيده و پرسيدهمعتزله و اهل تديّن به مذهب خويش از آن طايفه، اراده دارم سؤال كنم از تو از مسأله

 «اند از آن، جوابى كه ساكت سازد مراام از متكلمين اماميه در خراسان و فارس و عراق و جواب نگفتهرا از جماعتى كه ديده
ت ظريف و و اللَّه! اين جوابى اس»گويد: شنود با تحسين بسيار مىاى وقتى پاسخ دندانشكن شيخ مفيد را مىن شيخ معتزلههمي

مخالفان بحث »گويد: و در جاى ديگر از اين كتاب شيخ مفيد مى «4» ...«ام اين )پاسخ( را از احدى پيش از اين تازه و نشنيده
م هيچ يك از اصحاب خود را كه جواب از اين بحث گفته باشد و امّا من به حمد اللَّه من نديدهاند بر طايفه شيعه ... و كرده

غير از بحثهاى حكيمانه شيخ مفيد، « الفصول المختارة»در كتاب  «3» ...«ام از اين بحث، جوابى روشن تعالى جوابى گفته
ا: مناظره هشام بن حكم با ضرار بن عمرو ضبّى، يحيى بن گفتگوهاى علماى ديگر شيعه با مخالفان آمده است كه از جمله آنه

خالد برمكى و عبد اللَّه بن اباضى از سران خوارج، بحث سيد حميرى با سوّار قاضى و شعرهاى آتشين او عليه قاضى در 
ضل بن شاذان ف حضور منصور عباسى، گفتگوهاى ابو الحسن على بن ميثم با ابو الهذيل علّاف و يك مرد نصرانى، پاسخهاى نغز

هيم باشد در باره افكار كفر آميز ابرابه مخالفان و مطالب و مسائل جالب ديگر. شيخ مفيد بحث مفصّلى كه پنجاه صفحه مى
 آورده -استاد جاحظ -نظّام

______________________________ 
 41ص « ترجمه الفصول المختارة(. »1)

 111(. همان مأخذ ص 1)

 141(. همان مأخذ ص 4)

 343(. همان مأخذ ص 3)

 10ص:
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... به »فرمايد: ى جاحظ است. شيخ پس از پاسخهاى عقلى و نقلى، مى« كتاب فتيا»اساس است كه در واقع نقد مطالب بى
تحقيق كافى است اين قسم اعتقادى از براى كفر و الحاد و بيرون رفتن از اسالم بالكليه نسبت به كسى كه صاحب اين اعتقاد 

ررسى و ب« فدك»هاى مختلف شيعه پرداخته و بحثى نيز در باره در قسمت پايانى كتاب، شيخ به معرفى فرقه «1» «شد.با
 دارد.« نحن معاشر األنبياء ال نورث»صحت و سقم و توجيه حديث 

ا بحث و گفتگو ب دهد و آنها را براىهمه اين بحث شيرين و خواندنى ذهن جوانان مدافع مبانى شيعه را به خوبى پرورش مى
 سازد.مذاهب ديگر، آماده مى

هاى الفصول المختارة كتابى است پر مطلب و مفيد، بويژه از اين نظر، كه در آن، مناظره»فرمايد: استاد محمد رضا حكيمى مى
صوص قادى، بخرا به نگهبانان حقايق اعت« بحث مفيد»ها، قدرت استدالل و شيوه بسيارى آورده شده است. و ديدن اين مناظره

مشتمل بر بسى از فوائد و معانى »فرمايد: اش مىآقا جمال خوانسارى نيز در مقدمه ترجمه «1» ...«آموزد طالب جوان، مى
اى است مزيّن به الله نعمان و هر دقيقه و مناظرات لطيفه است و الحقّ هر بابى از آن بوستانى است پرگل و ريحان و روضه

عبد الرزاق محيى الدين ...« هاى غريب تمام قدسى وطن و فكرهاى نازك جمله گل پيرهن ملوّ از نكتهمجلسى از آن به زينت م
 گويد:كه از محققان اهل سنّت و در باره آثار سيد مرتضى تحقيق كرده است و مى

ز جلسات و ني -روزگار مؤلفاز صدر اسالم تا  -اهميت كتاب، بيشتر به آن است كه تالش شيعه را در زمينه جدل، كالم و فقه»
 هاى شيعهكند. بحثهايى نيز در باره پيدايش فرقهبحث شيعه را با مخالفان خود ترسيم مى

______________________________ 
 .331(. همان مأخذ ص 1)

 .05تأليف استاد حكيمى، ص « مير حامد حسين(. »1)

 14ص:

ارزش ديگر اين كتاب اينست كه اين گفتگوها، اختالف نظر شيعه  «1» «ها دارد.ين فرقهو تاريخ آنها و موارد اختالف و اتفاق ا
كند چرا كه او شيعه را وارث و ثمره را باطل مى -شناس سوئيسىشرق -دهد و برداشت غلط آدام متزبا معتزله را نشان مى

رث معتزله است و كم اعتنايى معتزليان به نقليّات از نويسد: از نظر عقايد و روش كالمى، شيعه واداند! چنان كه مىمعتزله مى
ساخت. شيعه در قرن چهارم مكتب كالمى خاص نداشت و مثال عضد الدوله كه از جمله مواردى بود كه با مقاصد شيعه مى

ه به يعه بودند كنمود، از فرمانروايان قرن چهارم تنها فاطميان شفرمانروايان متمايل به تشيّع بود، طبق مذهب معتزله عمل مى
متأسفانه بعضى از محققان مسلمان نيز چنين طرز تفكر  «1» ...«.در بيشتر مبادى با معتزله توافق داشتند « مقدسى»تصريح 

 نويسد:اند. چنان كه عبد الرزّاق محيى الدين مىغلطى پيدا كرده
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زال، رفت )اگر نگوييم اعتاى از اعتزال به شمار مىاى از فلسفه بود. تشيع نيز گرايش و شاخهعلم كالم هم شعبه و شاخه»... 
 «4» «.كردنددر اعتزال بود(. بسيارى از وزيران شيعه، معتزلى بودند. آنها از اين تفكر حمايت كرده و به نشر آن كمك مى

شيده اين كتاب به نقد ك اند يا نظرات و آراء آنها دردانشمندان و عالمانى كه اكثر آنها معتزله هستند و با شيخ مفيد بحث كرده
 شده عبارتند از:

قاضى ابو بكر احمد بن سيّار، ابو الهذيل علّاف، كتبى، ابو عمرو شطوى، ضرار بن عمرو ضبّى، قاضى ابو محمد عمانى، ابو بكر 
مان جاحظ، ، ابو عثبن دقّاق، ورثانى، ابو الحسين خيّاط، ابو القاسم كعبى، عبد اللَّه بن كلّاب، سّوار قاضى، ابو بكر بن صرايا

 ابراهيم نظّام.

 (،111)ص « مردى كرابيسى مذهب»(، 141)ص « شيخى از حاذقان معتزله»

______________________________ 
 .153ص « شخصيت ادبى سيد مرتضى(. »1)

 .13 -15/ 1« تمدّن اسالمى در قرن چهارم هجرى(. »1)

 .44ص « شخصيت ادبى سيد مرتضى(. »4)

 11ص:

كردند او را به سبب بزرگى پدرانش شيخى معتزلى از اهل رى، كه تعظيم مى»(، 101)ص « شيخى از زيديّه معروف به طبرانى»
 (.453)ص « شيخى اسماعيليه معروف به ابن لؤلؤ»(، 451)ص « مردى معتزلى»(، 144)ص « و ربط او به دولت

 يگر بخصوص معتزله دارد.هاى دشود شيعه چه تمايزى با فرقهبدين ترتيب معلوم مى

 از كيست؟« الفصول المختارة»كتاب 

 آيد، اين كتاباست و همان طور كه از ديباچه كتاب به دست مى« الفصول المختارة من العيون و المحاسن»نام كامل كتاب 
« اسنيون و المحالع»و كتاب « المجالس المحفوظة في فنون الكالم»اى از مطالب دو كتاب شيخ مفيد يعنى كتاب برگزيده

ثى در باره بح« االفصاح في االمامة»باشد. البته از اين دو كتاب اطالعى در دست نيست جز اينكه خود شيخ مفيد در كتاب مى
 دهد:خود ارجاع مى« العيون و المحاسن»كند و تفصيل آن را به كتاب ، سوره فتح( مى14آيه نزول سكينه )آيه 

 ...«الم فانّنى فرّغت فيها الك« العيون و المحاسن»المسألة في مواضع من كتبى، و خاصّة كتاب و قد استقصيت الكالم في هذه »
« نكتاب العيون و المحاس»در كتاب رجالش از هر دو كتاب استادش نام برده:  -شاگرد شيخ مفيد -و ابو العباس نجاشى «1»
 .«1» «كتاب المجالس المحفوظة في فنون الكالم»و 
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جزو تأليفات شيخ آورده است و اين مطلب سبب شده تا اين « الفصول من العيون و المحاسن»گرى را به نام نجاشى كتاب دي
 سؤال پيش آيد كه اين

______________________________ 
 131ص « االفصاح(. »1)

 .355 -433ص « رجال النجاشى(. »1)

 15ص:

، نجاشى و شيخ طوسى»... فرمايد: ديگرى است؟ استاد عبد العزيز طباطبائى مىاست يا كتاب « الفصول المختارة»كتاب همان 
الفصول »اند! آيا آنها انتساب را جزو مصنّفات شريف مرتضى ذكر نكرده« الفصول المختارة»ابن شهر آشوب، هيچ كدام كتاب 

الفصول من العيون »ه شيخ مفيد نيز كتابى به نام اند از انتساب آن به شريف مرتضى؟ يا اينكرا به شيخ مفيد اولى ديده« المختارة
 شريف مرتضى بوده؟ امّا شيخ ما صاحب« الفصول المختارة»داشته كه به دست ما نرسيده است و آن كتاب غير از « و المحاسن

ا به مؤلف ر« فصولال»الذريعة رحمه اللَّه آن دو كتاب را يكى ندانسته بلكه به تغاير آنها حكم داده و منتسب ساخته هر يك از 
موجود از شاگرد معروف و برجسته او، « الفصول المختارة»ولى آنچه كه به طور قطع روشن است، تدوين و تنظيم  «1» «آنها

 گويد:شريف مرتضى علم الهدى رحمه اللَّه است، چرا كه در جاى جاى كتاب مى

، «است -ادام اللَّه عزّه -از كالم شيخ»، «-ايده اللَّه تعالى -خبر داده است مرا شيخ»، «-ادام اللَّه عزّه -حديث كرد مرا شيخ»
 و ...« از حكايات شيخ است»

ف ابو شري»در موردى هم ضمن تصريح به نام خود توضيحاتى در باره يكى از فصلهاى كتاب از شيخ مفيد، خواسته است: 
كه زياد نمايد و واضح كند اين فصل را براى  -ه عزّهادام اللَّ -القاسم على بن الحسين الموسوى گويد من سؤال كردم از شيخ

شود غير از تلخيص كتاب، توضيحاتى از شيخ مفيد و يا از خود شريف مرتضى بر آن افزوده بدين ترتيب معلوم مى...«. من 
حمن ن عبد الرّچيزى را كه ابو جعفر محمد ب -ايده اللَّه -نقل كردم روزى به خدمت شيخ مفيد»نويسد: شده است چنان كه مى

 ...«.ذكر كرده ... پس شيخ فرمود « انصاف»بن قبه رازى آن را در كتاب 

 اما عّلت تلخيص و فراهم آوردن اين كتاب، همان است كه سيد مرتضى در

______________________________ 
 115/ 1« المقاالت و الرساالت كنگره شيخ مفيد(. »1)

 13ص:
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ه از من خواسته بودى ك -كه خدا مؤيّدت بدارد -تو»مندانش بوده است: خ به درخواست يكى از عالقهاول كتاب گفته كه پاس
شيخ و موال و سرور ما، ابو عبد اللَّه محمد بن « العيون و المحاسن»هايى هم از كتاب و نكته« مجالس»مطالبى را از كتاب 

ذكر  مند شوى و ياد ويم تا بتوانى در سفر خود از آن كتاب بهرهمحمد بن نعمان معروف به شيخ مفيد، گرد آورى و گزينش نما
او را در اقامتگاه و شهر خود گسترش دهى و به نشر مطالب آن پردازى و من به اين تقاضاى تو پاسخ مثبت دادم تا تو را 

ضى سيد مرت« خود سازم.خوشحال نمايم و رغبتى هم در آن چيزى كه در نزد خداوند متعال است به وسيله اين اجابت، نصيب 
 نويسد:هجرى قمرى مشغول تأليف اين كتاب بوده است چنان كه مى 414در سال 

پس چون وفات كرد ابو محمد امام حسن عسكرى عليه السّالم، متفرّق شدند اصحاب آن  -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
يت نموده است اين را ابو محمد حسن بن موسى )نوبختى( حضرت عليه السّالم به چهارده فرقه بنا بر آنچه ذكر كرده و حكا

هجرى قمرى است سواى  414اى موجود در زمان ما كه سال ها كه نام برديم فرقهرحمه اللَّه ... به درستى كه نيست از اين فرقه
 ...«.فرقه اماميّه اثنى عشريّه 

 45ص:

 «الفصول المختارة»مترجم 

محقق »فرزند آقا حسين خوانسارى معروف به  «1» «جمال المحققين»و « آقا جمال»ى معروف به جمال الدين محمد خوانسار
است. پدر و پسر هر دو از دانشمندان سرشناس  «4» «استاد الكلّ في الكلّ عند الكلّ»و  «1» «ذو الجمالين»، «خوانسارى

به  اىمات زيادى متحمّل شده و تأليفات ارزندهشيعه هستند كه جامع معقول و منقول بودند و در گسترش علوم اسالمى زح
 اند.جهان اسالم عرضه كرده

اند. به مقام تجليل و تعظيم و اند ارادت تامّه به وى و به پدرش داشتهنظر به آنكه سالطين صفويّه كه با وى معاصر بوده»
اند و در آن ضمن استفاده تمام قيام نموده -كما هو حقّه -بزرگداشت وى چنان كه شايد و بايد برآمده و به وظايف ترويج وى

اند از جمله آن استفادات آن است كه چون آقا جمال مرحوم، عالوه بر حيازت مقام بلند و پايه ارجمند را از كماالت وى نموده
 فضل و كمال، خوش قلم و داراى تقرير و بيان بسيار فصيح به زبان شيرين فارسى

______________________________ 
 331ص « خدمات متقابل اسالم و ايران(. »1)

تاريخ ادبيات »(. چون هم پدرش و هم پسرش جمال الدين نام داشتند، آقا حسين به ذو الجمالين معروف بوده است. ر. ك: 1)
 .410/ 0دكتر ذبيح اللَّه صفا، « در ايران

اين عبارت از القاب خاصه آقا حسين رحمه اللَّه است كه »موى، جلد يك، ص فط: تحقيق محدّث ار« شرح غرر الحكم(. »4)
 .«استاد همه علماى عصر در همه علوم به عقيده همه معاصرانش»اند و معنى آن اين است: نظر به جامعيتش بر وى اطالق كرده
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 41ص:

اب مهمّ را از عربى به فارسى ترجمه يا شرح نمايد وى اند چند كتبوده است سالطين معاصر از وى درخواست و مسألت نموده
را به درخواست « الفصول المختارة»چنان كه  «1» «نيز اجابت فرموده و به انجام اين امر و انجام اين مسألت پرداخته است

اى آسبرقاشاره »حاجى احمد بيك يكى از اركان دولت شاه سليمان صفوى ترجمه كرده همان طور كه خودش تصريح كرده: 
يكى از اركان بنيان دولت تازيانه براق عزيمت گرديد، نسيم پيام اصلى از اصول دوحه ملك و ملّت گرهگشاى غنچه تعويق 
شد، دامن سعى در ميان بستم و سلسله ساير عاليق از كمر اهتمام گسستم و شب و روز بياض ديده و سواد حدقه را وقف سياه 

م و گاه و بيگاه آينه اوقات گرامى را در امتثال اين امر سامى از زنگ تعطيل زدودم ... حاجى و سفيد مشاغل كاغذ و مداد نمود
 .«1» «الحرمين احمد بيك كه قباب عمرش با طناب خلود مطيّن است و خيام ايّامش به اوتاد دوام موّثق

به  -سن اخالق و سلوك با مردماما مقامات علمى و معنوى ايشان: آقا جمال خوانسارى از نظر علم و فضل و تقوى و ح
و ميرزا  «4» اى بلند برخوردار بوده صاحب رياض العلماء او را فاضل، حكيم، محقق، مدقّق دانستهاز رتبه -اعتراف معاصرانش

جليل القدر، عظيم »صاحب جامع الرواة او را  «3» محمد طاهر نصرآبادى نيز او را ستوده و چند رباعى از او نقل كرده است.
شود صاحب تصانيف رائقه كه از مالحظه آنها معلوم مى».. نويسد: و محدّث قمى مى «0» معرفى نموده...« لمنزلة، رفيع الشأن ا

فاضل كشميرى در باره حاشيه  «4» ...«جودت فهم و حسن سليقه و صفاى ذهن او، بخصوص در فهم ظواهر احاديث و تراجم 
 از مصنّفات شريفه اوست حاشيه شرح»... گويد: او بر شرح لمعه، مى

______________________________ 
 (. همان مأخذ1)

 «.ترجمه الفصول»(. مقدمه 1)

 .113/ 1« رياض العلماء(. »4)

 104 -101ص « تذكره نصرآبادى(. »3)

 .143/ 1« جامع الرّواة(. »0)

 .54ص « فوائد الرضوية» (.4)

 41ص:

صاحب كتابهاى خوب است مثل حاشيه »نويسد: مال عبد الكريم جرّى نيز مى «1» «لمعه كه بهترين حواشى است، نظير ندارد
دانم از زحمات دانشمند محترم مرحوم مشار در آخر بر خود الزم مى «1» «بر شرح لمعه كه بسيار با تحقيق و پرفائده است.

آن را  برخاسته و« ترجمه فصول المختارة»كر نمايم و بر روح آن مرحوم، درود فرستم. مرحوم مشار اولين بار به تصحيح تش
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به چاپ رسانده بود كه اينك اينجانب در راستاى زحمات ايشان، با استفاده از آن چاپ و نيز با استفاده از سه نسخه خطى و 
د قدس سرّه كه توسط محقق محترم حجة االسالم و المسلمين جعفرى تصحيح شده مقابله با متن عربى چاپ كنگره شيخ مفي

 بود، تصحيح نموده و مصادر و مآخذ آن را استخراج كردم.

هاى همچنين از سرور گرامى و استاد بزرگوار حضرت آيت اللَّه استادى، كمال تشكر و امتنان را دارم كه با تشويق و راهنمائى
تصحيح اين كتاب يارى فرمودند و از فاضل محترم جناب حجة االسالم و المسلمين آقاى على اكبر راهگشايشان ما را در 

 هاى خطى اين كتاب زحماتى متحمل شدند.زمانى نژاد نيز سپاسگزارم كه در تهيه نسخه

 1411تابستان  -صادق حسن زاده قم

______________________________ 
 131ص « نجوم السماء(. »1)

 ، چاپ آقاى مهدوى55ص « تذكرة القبور(. »1)

 44ص:

 سيد مرتضى ره )جلد اول(« الفصول المختاره»مناظرات ترجمه 

 از آقا جمال الدين خوانسارى رحمه اللَّه تحقيق:

 صادق حسن زاده

 41ص:

 []مقدمه مترجم 

دود گل حمد چمن پيرائيست كه ترجمه نواهاى بخور مجالس هوشمندان مشكين موى از آتش بى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِن الرَّحِيمِ
عندليبان شوقش دستان غرائب قدرت اوست، و نكهت مشام بزم افروزان عقل و خرد از نسيم انفاس تقديس محفل آرائى است، 

صره بصيرت است و گر نه شارع تصديقش از كه تأويل كالم قصّه پردازان عالم صنعش تفسير آيه حكمت اوست. كورى از با
تعالى شأنه و عظم  -نياز است، كوتاهى از قدم عقل است و الّا محجّه اثباتش را چه حاجت به حجتهاى دور و درازدليل بى

 .-برهانه

ن بارگاه يبهترين صورتى كه مستمعان مأل اعالء از آن مستفيدند زمزمه عبارتى است كه مفيد نعمت سرور هر دو سرا، صدرنش
عزّ عالء، مسند آراى مجالس اصطفا، زينت بخش سرير اجتباست. آنكه از هيبت اشاره برق نمايش دل بدر منير دو نيم، و از 
صيت لطف و عنفش جان اكاسره جهان، جهان اميد و بيم شد. به يك غيبت از وطن، تسخير زمين و آسمان كردند. و كلمه 
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تكلمان مجمع قال زبان مقال به آن گشايند. درود نورانى، درود شهسوارى است كه شهادت ابطال و شگرفترين سخنى كه م
جواب طعن سنان و سنان طعن مخالفان بر زبان تيغ و تيغ زبانش از آب روانتر و از منام در نيام آسانتر است، و غنچه كفش در 

 بخشش زخارف دنيوى به دوست و دشمن از گل جنان چندان خندانتر.

 ين نيابت خاتم النبيّين به حسب وراثت زيور انگشت استحقاقامامى كه نگ

 45ص:

 اوست، و منزلت جانشينى پيغمبر آخر الزّمان اولين پايه واليت على االطالق او.

صلوات ناميات و تحيّات زاكيات بر آل اطهار و عترت ابرار او كه مجالس مالئك مشحون ايشان، مفيد نور ايقان و مشيّد بنيان 
 ايمان است.

چنين گويد مسندنشين تخت خاكسارى جمال الدّين محمد بن الحسين خوانسارى، كه از ابتداى جنبش صباء صبى و شباب و 
عنفوان مجالست خليفه و كتاب، به مطالعه كتب كالمى و مالحظه صحف اسالمى شعف تمام و حرص ما ال كالم داشتم، و هميشه 

كردم. مى پيچد صيدنگاشتم. هر معنى وحشى كه كمند فكر بر او مىى دل، صورت مسائل مىبر لوح خاطر، نقش دالئل، بر هيوال
 نمودم.افتاد قيد مىو آنچه رشته نظر بر آن مى

تا آنكه جام مشرب از زالل عقايد مذهب پرگرديد، و كار سرچشمه خاطر، از جذب رشحات فيض به دريائى كشيد. و دائما از 
جوشيد كه اين قطرات سحاب لطف را در عذيري خروشيد و از منبع باطن آب اين عزيمت مىمى بحر خاطر، موج اين اراده

 مجتمع سازم، و اين معانى گوهرين در يك رشته منتظم.

ن سوخت و سوزاما سرگرمى افروختن آتش تحصيل علوم و اشتعال كانون كسب معقول مفهوم شاخ و برگ نهال عزيمت مى
 دوخت.و عقلى دامن دل بر بساط تقاعد مىخار خار افشار كمال حسّى 

آساى يكى از اركان بنيان دولت تازيانه براق عزيمت گرديد، نسيم پيام اصلى از اصول دوحه ملك و ملت تا آنكه اشاره برق
گرهگشاى غنچه تعويق شد، دامن سعى در ميان بستم و سلسله عاليق از كمر اهتمام گسستم و شب و روز بياض ديده و سواد 
حدقه را وقف سياه و سفيد مشاغل كاغذ و مداد نمودم و گاه و بيگاه آينه اوقات گرامى را در امتثال اين امر سامى از زنگ 

 تعطيل زدودم.

و چون خطاب عالى آن مترجم بسان هاتف قدس صدرنشين مجلس انس مقرّب حضرت خاقانى، محرم حريم سلطانى، ستون 
 نيكو محضر صالح انديش، عقيدت منش، اخالص كيش، معتمددولت شاهى، معمار بناى خير خواهى، 

 43ص:
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السلطنه، معتضد الخالفه، باسط بساط امانت، ممهّد قواعد ديانت، ناهج مناهج راست روى، ناظم مناظم حقگويى و حق شنوى، 
را، طراز خلعت شاهى پيشرو امدلجوى خاليق، پيشنهاد ضميرش پيش بينى مصالح دولت، اولين نظر دبير تدبيرش در بارگاه شاهن

مخدوميش خادمى فقراء، لعل گرانبهاى قائمه تخت شهريارى، گوهر زينت بخش به آيه كرسى جهاندارى، سعادتيار، بلند اقبال، 
 پرده دار سرادق عظمت و جالل.

ا آن و مسكنت نگسالنيده، و ببا وجود آنكه اعتبار خاقان سليمان مكان پايه منزلتش را از آسمانها گذرانيده پيوند خاكيان عزّ 
 همه قدر و مرتبت كه از جمشيد زمان خود يافته، سر انگشتى پاى ادب از حدّ بندگى نگذرانيده.

كه « يكاحمد ب»موفّق الخيرات مؤسّس المبرّات پيوسته در حرم عبوديت و انقياد، مقيم مقام لبّيك، حاجى الحرمين الشّريفين 
االسالم  شيخ« مجالس»است و خيام ايّامش به اوتاد دوام موثّق! مفيد اين معنى بود كه كتاب قباب عمرش با طناب خلود مطّين 

آبيب عليه ش -و المسلمين برهان الموحّدين غياث الفرقه الناجية شهاب مروّة الفئة الباغية، مفيد الدين محمد بن محمد النعمان
و معانى دقيقه و مناظرات لطيفه است و الحقّ هر بابى از آن بوستانى را كه مشتمل بر بسى از فوائد  -الغفران من الملك و الدين

هاى غريب تمام، قدسى اى است مزّين به الله نعمان و هر مجلسى از آن به زينت مملوّ از نكتهاست پرگل و ريحان و روضه
 باشد.وطن و فكرهاى نازك جمله گل پيراهن، ترجمه كنم تا فايده آن عام و اثرش در روزگار تمام 

طلب اند، امتثاال المره العالى در اين مبهرهزيرا كتاب مزبور به زبان عربى تأليف شده و اكثر ساكنان بالد عجم از معرفت آن بى
و من اللَّه  «1» اعلى و مقصد اسنى شروع كردم و اهتمام تمام را در سر انجام اين شغل شگرف بر ديده دل فرض عين شمردم.

 التوفيق

______________________________ 
هاى خطى به همين شكل آمده بود، تصرفى در (. شايان ذكر است بعضى از جمالت خطبه نامفهوم بود ولى چون در نسخه1)

 عبارات آن نكرديم. )مصّحح(.

 35ص:

 []مقدمه مؤلف 

 []علت تأليف كتاب

]الحمد للَّه المتوحّد بالقدم، العام لجميع خلقه بالنّعم و صّلى اللَّه على سيّدنا محمّد و آله معادن الدّين و  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
 الكرم و سلّم كثيرا.

العيون و »هائى هم از كتاب و نكته «1» «مجالس»از من خواسته بودى كه مطالبى را از كتاب  -كه خدا مؤيدت بدارد -تو
 گردآورى -ادام اللَّه عّزه -«شيخ مفيد»شيخ و موالى و سرور ما، ابو عبد اللَّه محمد بن محمد بن نعمان معروف به « المحاسن

ر دمند شوى و با خواندنش رفع خستگى نمائى و ياد و ذكر او را و گزينش نمايم تا بتوانى در سفر خود از آن كتاب بهره
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اقامتگاه و شهر خود گسترش دهى و به نشر مطالب آن پردازى و من به اين تقاضاى تو پاسخ مثبت دادم تا تو را خوشحال 
نمايم و رغبتى هم در آن چيزى كه در نزد خداوند متعال است به وسيله اين اجابت نصيب خود سازم و اللَّه الكريم يوفّقك 

 «1» [ريب مجيببرحمته لذلك و يتفضّل بحراستك انّه ق

______________________________ 
اى دهبرگزي« الفصول المختارة»باشد كه در اين صورت مى« المجالس المحفوظة في فنون الكالم»(. ظاهرا مراد از آن، كتاب 1)

كتبه »، «سفي المجال كتابه»ها به جاى شيخ مفيد خواهد بود. البته در بعضى از نسخه« العيون و المحاسن»از اين كتاب و كتاب 
 توان نام كتابى دانست.را نمى« مجالس»آمده است كه در اين صورت « في المجالس

 (. اين نه سطر در ترجمه فارسى نيامده بود از متن عربى ترجمه شد.1)

 31ص:

 المؤمنين عدر بيان مناظره قاضى ابو بكر احمد بن سيّار با شيخ مفيد ره در باب نصّ بر حضرت امير  1فصل 

شيخ »نقل كرده است سيّد مرتضى علم الهدى رحمه اللَّه مصنّف اين كتاب، كه شيخ ابو عبد اللَّه محمد بن محمد بن النعمان كه به 
و از فضالى طايفه اماميّه رحمه اللَّه است و قاضى ابو بكر كه از اهل سنّت است. روز وفات ابو عبد  «1» شهرت يافته« مفيد

 «4» در منزل وى در بغداد، حاضر شدند و در آن مجلس جمعى كثير «1» د بن محمد بن طاهر الموسوى رحمه اللَّهاللَّه محم
 از اوالد امير المؤمنين عليه السّالم و اوالد عباس و جمعى از بزرگان تجّار و مسافران بودند.

يعنى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله تصريح به اى گفتگو در باب نصّ بر حضرت امير عليه السّالم كردند، پس جمعى پاره
امامت على عليه السّالم و اظهار آن كرده يا نه؟ و شيخ جواب ايشان به آنچه مناسب مقام بود فرمود. بعد از آن قاضى به شيخ، 

 گفت: مرا خبر ده از حقيقت نّص و از معنى لفظ نصّ.

 []نص بر امامت على عليه السالم و معانى نص

 يخ جواب فرمود كه نصّ ظاهر كردن و واضح نمودن است و از كالم عرب چند شاهد بر اين، نقل نمود:ش

 )قلوص( شترى را گويند كه« فالن قد نصّ قلوصه»گويد: اول: آنكه عرب مى

______________________________ 
ن عيسى رمّانى معتزلى يا قاضى عبد الجبار به علت بحث با يكى از علماى اهل سنّت )على ب« مفيد»(. شهرت ايشان به 1)

 115/ 0معتزلى( بوده است كه با پيروزى ايشان بر آن عالم سنّى، اين لقب را از او دريافت كرده است. ر. ك: رياض العلماء 
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 «يخ مفيدامالى ش»(. محمد بن محمد بن طاهر از مشايخ روايت شيخ مفيد است و در امالى دو مورد از او روايت كرده است. 1)
 .31و  43ص 

 .15متن عربى ص « باشدبالغ بر صد نفر مى(. »4)

 31ص:

، «وصهنصّ قل»هنوز سوارش نشده باشند و خواهند شروع در آن كنند، پس وقتى كه آن را بياورند براى سوار شدن عرب گويد: 
آنكه فرش عالى را منصّه به معنى محل نص يا يعنى فالن كس ظاهر كرد شتر خود را و جدا نمود از ميان شتران ديگر، دوم: 

شود، پس آن فرش محل گويند، چون شخصى كه بر آن نشسته باشد ظاهر و مشهور و ممتاز از جماعت ديگر مىآيه آن مى
، يعنى ظاهر گردانيد فالنى مذهب خود را، «نصّ فالن مذهبه»گويد: نص و ظهور آن شخص است يا آيه آن، سوم: عرب مى

 آنكه امرؤ القيس شاعر گفته:چهارم: 

 «1» إذا هى نصّته و ال بمعطّل  و جيد كجيد الرّئم ليس بفاحش

ى زيور، و بعض، يعنى گردن دارد به مثل گردن آهو يعنى نه دراز بلكه به حد اعتدال وقتى كه ظاهر كند گردنش را و نه بى
 گردد.نصب كند گردن را و معنى اين هم به اظهار بر مىاست، يعنى وقتى كه « اذا هى نصبته»اند كه مراد شاعر گفته

گوئيم مستعمل شده است در شرع در همين كه ذكر كرديم. و اگر بخواهى بدانى تعريف معنى اين لفظ را مى« نصّ»و اما لفظ 
 كه حقيقت نص قولى است كه اعالم كند از مقول فيه بر سبيل اظهار.

ر اى در آنچه واضح كردى و بيان نمودى از معنى لفظ نصّ. پس خبتحقيق درست رفتهقاضى گفت كه نيكوست آنچه گفتى و به 
ده مرا حاال كه اگر حضرت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله نص بر امامت على عليه السّالم كرده باشد هر آينه اظهار فرض اطاعت 

هار آن كرده باشد پوشيده نخواهد بود و هر گاه وى كرده خواهند بود تا معنى نص بر امامت يافت شود، و هر گاه حضرت اظ
 دانيم و علم به آن نداريم؟امر چنين است كه تو در تعريف نصّ و حقيقت آن گفتى پس چرا ما نمى

______________________________ 
 13ص « شرح المعلّقات السّبع»، 110ص « ديوان امرؤ القيس(. »1)

 34ص:

ود كه حضرت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله اظهار امامت على عليه السّالم كردند و اين در زمان حيات فرم -أيّده اللَّه -شيخ
شك و اشتباهى و ندانستن تو اگر راست گوئى از براى آن دانست اين را بىحضرت پوشيده نبود و هر كه در آن زمان بود مى

اى و اگر ترك عناد دهى و از روى انصاف ى و از راه راست بيرون رفتهارساند نكردهاست كه فكر در دليلى كه به اين مطلب مى
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فكر در اين مطلب كنى هر آينه خواهى دانست و اگر در زمان ظاهر كردن حضرت نيز بودى جزم به آن داشتى و شك و شبهه 
 نكردى.

ن آن چيز از جماعتى كه بعد از وفات آ پس قاضى گفت كه آيا جايز است كه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله چيزى را ظاهر كند و
 حضرت بيايند پوشيده باشد و علم به آن نداشته باشند مگر به فكر صحيح و استدالل به آن؟

اى كه در آن مقام حادث شيخ فرمود: بلى اين جايز است بلكه ناچار است كسى را كه غايب باشد از مقامى در دانستن واقعه
فكر. از براى آنكه اين واقعه از جمله غايبات است نيست كه علم به آن داشته باشد بديهة و بى شود از فكر و استدالل، و جايز

توان دانست مگر به فكر، ليكن استدالل بر وقايع مختلف است در ظهور و خفا و سهولت و صعوبت، به سبب و غيبت را نمى
شود طريق واقعه از شكوك و اسبابى كه باعث صعوبت مىشود. پس بسيار باشد كه هائى كه در طرق اثبات آنها حادث مىشبهه

خالى است، پس دانسته شود به اندك فكرى بر وجهى كه شبيه به بديهى باشد. اما طريق نص بر حضرت امير عليه السّالم پس 
عد از مگر ب هائى كه متعذّر است با وجود آنها علم به وىحاصل است در وى به سبب اسبابى كه عارض او شده باشد از شبهه

 فكر تيز و طول زمان در استدالل.

كنى كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله تصريح كرده باشد بر نبى ديگر كه با آن پس قاضى گفت: هر گاه چنين باشد تو چرا انكار مى
كه  اين را بر وجهى حضرت در زمان وى باشد، يا بر نبى ديگر كه بعد از وى قائم مقام او باشد و ظاهر و مشهود گردانيده باشد

 ظاهر گردانيده است امامت امير المؤمنين عليه السّالم را ليكن ما علم به آن نداشته باشيم چنان كه علم به نصّ نداريم؟

 33ص:

ند ككنم اين را از جهت آنكه علم حاصل است مرا و تو را و هر كه اقرار به شرع دارد و انكار آن مىشيخ فرمود كه من انكار مى
بود همه كس علم به بطالن آن و كذب كسى كه اين دعوى به كذب و هر كه اين ادعا بر آن حضرت كند اگر اين دعوى حق مى

داشتند، و اگر بالفرض بعضى عقالء از اهل اخبار عارى از علم به بطالن كند و نسبت به پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله دهد نمى
محتاج بودم در ابطال اين دعوى به دليل ديگر غير از آنچه گفتم، ليكن چون بطالن اين دعوى بر اين دعوى بودند، هر آينه من 

ان بود هر آينه واجب بود كه جميع شنوندگهمه كس واضح است از دليل ديگر مستغنى شديم، پس اگر نصّ بر امامت مثل اين مى
بطالن آن نكنند. پس نزاع اّمت در نصّ و اعتقاد جمعى بر  اخبار علم به بطالن آن داشته باشند و دو كس خالف در اعتقاد و

 صحّت آن و علم به وى و اعتقاد جمعى به بطالنش، دليل است بر فرق ميان نصّ بر امامت و نصّ بر نبى.

اهى( كه گ)بر سبيل تعريض و التزام مفسده بر قاضى، خطاب به قاضى كرده فرمود كه آيا متنبّه و آ -ايّده اللَّه -ديگر باره شيخ
اند بر او خصوم وى به سبب آن چيزى كه انصاف آورده است قاضى از نفس خويش و التزام كرده است آنچه را الزم آورده

قاضى با ايشان در آن شريك است. )يعنى آنكه هر چه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله اظهار آن كرده باشد واجب است كه 
اند بطالن چيزى است كه قاضى اعتقاد به آن دارد و خصوم او اعتراف به وى ندارند. وجه ههمه كس داند و آنچه الزم آورد

التزام اين است كه اگر صحيح بود واجب بود كه ما علم به آن داشته باشيم بنا بر مقدمه مسلّمه پيش تو و ما و حال آنكه ما علم 
صوم خود در آنچه گفته است كه نبى صلّى اللَّه عليه و نداريم، پس صحيح نيست(. پس قاضى حكم كرده است ميان خود و خ
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را، و همچنين نّص كرده است بر موضعى كه دست « زانى»و سنگسار كرده است « زانى»آله نصّ كرده است بر سنگسار كردن 
و زكاة و دزد را از آنجا ببرند و بريده است دست دزد را و نصّ كرده است بر اوصاف طهارت و صالة و طريق روزه و حجّ 

 كرده است اينها را و مكرّر بيان نموده و شهرت داده است و باز خالف،

 30ص:

 شود.موجود است. و حق و آنچه به آن عمل بايد كرد از غير آن به طريق استدالل معلوم و ممتاز مى

و اين ظاهر بود در حيات آن حضرت بلكه در آن چيزى هم كه گفته، حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله قمر را دو پاره كرد 
اند اين را جماعتى از معتزله و غير ايشان از اهل ملل و مالحده و گمان و مشهور بود در عصر و زمان وى و مع هذا انكار كرده

 اند كه اين موضوعات اصحاب سير و تواريخ و مخترعات مؤلّفين غزوات و اخبار و ناقلين حكايات و آثار است. و ممكنكرده
 نيست كه ما برابر مخالف دعوى بداهه كنيم در آنچه گفتيم، بلكه اعتماد و علم به غلط مخالفين از روى استدالل است.

پس بنا بر اين چه چيز ايمن ساخته است قاضى را از اينكه رسول صلّى اللَّه عليه و آله نصّ كرده باشد بر نبى ديگر بعد از خود 
اى حائل شده باشد ميان او و علم به اين، هم كند اين را كه شايد شبههندارد، و به چه چيز دفع مىو اگر چه علم به اين بديهه 

چنان كه حاصل شده است خصوم قاضى را در آنچه شمرديم و وصف كرديم از نصّ بر رجم زانى و غير آن، و هيچ تفاوتى 
 نيست ميان اين و آنهائى كه سابق گفتيم.

 حقّ.و اللَّه تعالى اعلم بال

پس قاضى گفت كه نصّ بر امامت شبيه آنچه تو گفتى نيست، از براى آنكه فرض نصّ به اعتقاد تو عامّ است )در جميع امور 
بايد بدانند و اعتقاد به امامت كسى كه نصّ بر او واقع شده بكنند( و آن چيزهائى عبادات و معامالت و غير آن، پس همه كس مى

 بود مثل نصّهاى خاصّند، پس همه كس الزم نيست بداند، و اگر اينها هم عام مىواقع شده فرضكه گفتى كه اختالف در آنها 
 شد.بر امامت، هر آينه خالف واقع نمى

فرمود: به تحقيق حاال شكسته شد جميع آنچه بر آن اعتقاد داشتى و ظاهر شد فساد آن و محتاج شدى  -ادام اللَّه عزّه -شيخ
براى آنكه تو اوّل مرتبه گردانيدى باعث علم همه كس و عدم خالف ظاهر بودن شيئى در زمانى و  به اعتماد بر ديگرى، از

 شهرت آن ميان خالئق، و ضم نكردى به اين، چيز ديگر و شرط نكردى شيئى كه

 34ص:

صوص عموم فرض و خ بيانش كرده باشى غير اين، پس چون شكستم اين را واضح شد نزد تو هالكش، عدول كردى به تعلّق به
آن، و اين نبود مشروط و مذكور در كالم سابق تو، و زياده كردن در عّلت، انقطاع است از دليل اوّل و اعتراف به بطالن وى، و 

 همچنين انتقال از اعتمادى به اعتماد ديگر انقطاع است.
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رت نصّ كرده باشد بر نبىّ ديگر كه حفظ شرع آن حضبنا بر اين، به سبب چه چيز ايمن شدى از اينكه نبى صلّى اللَّه عليه و آله 
كند، و فرض عمل به او مخصوص به عبادات باشد و شامل جميع امور نباشد، چنان كه فرض در آنچه ما شمرديم خاصّ است، 

يق و آيا تفاوتى هست ميان اين و ميان آنچه گفتيم از نصّ بر اوصاف طهارت و غير آن؟ پس قاضى ديگر جوابى نگفت كه ال
 حكايت باشد.

 31ص:

 «[موال»]مناظره شيخ مفيد با مرد معتزلى در باره  1فصل 

 ]معنى موال چيست؟[

زى را كه چي -ادام اللَّه عزّه -سيد مرتضى رضى اللَّه عنه مصنّف اين كتاب گفته است كه نقل كردم روزى به خدمت شيخ مفيد
ذكر كرده است. و آن اين است كه شيخى از  «1» «انصاف»آن را در كتاب  «1» ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبه رازى

 را: «4» معتزله انكار كرده است كه عرب موال را به معنى سيّد و امام داند، پس من خواندم بر وى شعر اخطل

______________________________ 
لقدر، نيكو عقيده، در علم كالم قوى و توانا بود. ابتدا از معتزله (. ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبه رازى، متكلّمى عظيم ا1)

بود سپس بصيرت پيدا كرد و مذهب شيعه را برگزيد. ابن قبه كتابهايى در علم كالم دارد و ابن بطّه از او استماع حديث نموده و 
 ،«االنصاف في االمامة»عبارتند از:  نام او در فهرست كسانى كه از آنها استماع حديث نموده، آورده است. كتابهاى ايشان

رجال «. امةالمفردة في االم»و « الرّد على ابى علىّ الجبّائى»، «الرّد على الزيديّة»، «المستثبت نقض كتاب ابى القاسم البلخى»
 .1514، شماره 410النجاشى ص 

ر محمد بن عبد الرحمن بن قبه رازى متكلّم از تأليفات شيخ ابو جعف« االنصاف في االمامة»نويسد: (. آقا بزرگ تهرانى مى1)
باشد ه مىابن قب« االمامة»غير از كتاب « االنصاف»آيد كه است. او معتزله بود سپس شيعه شد. از فهرست ابن نديم به دست مى

 زا محمد اخبارىمير« األنوار»است ... از مصادر كتاب « االمامة»گويد و كتاب ديگر او ، مى«االنصاف»براى اينكه بعد از ذكر 
در دست ايشان بوده و شايد اين كتاب در بين كتابهاى ميرزا عنايت اللَّه كه از معاصرين ما و از « االنصاف»شود كه معلوم مى

 434/ 1گان اوست يافت شود. الذريعة نواده

همراه  انى بود و صليبى بهاز قبيله تغلب از ربيعه است چون نصر« اخطل»(. ابو مالك غياث بن غوث بن الصلت ملقّب به 4)
 115ميالدى/ سال بيست هجرى قمرى در حيره متولد شد و به سال  435گفتند. در حدود سال مى« ذو الصليب»داشت او را 

 هجرى قمرى وفات كرد. 31ميالدى/ 

 هاى دوستى ميان او و بنى اميه استوار گرديد.هجرى قمرى( رشته 43در عهد معاويه و يزيد )تا سال 
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را بركشيد و رفيق و نديم و هم پياله خود ساخت. اخطل نيز تا « اخطل»دربار دمشق راه يافت. چون يزيد به خالفت رسيد به 
 يزيد زنده بود در مدح او قصايد پرداخت و چون بمرد او را رثاء گفت.

 با مختصر تصرّف 155حنّا الفاخورى، ص « تاريخ ادبيات زبان عربى»

 35ص:

 «1» أعفّ و اوفى من ابيك و أمجدا  فيها قريش ألمرهاو ما وجدت 

 ، يعنى نيافتند قريش در ميان آن قبيله از براى امر خود پرهيزكارتر و وفادارتر و بزرگتر از پدر تو

 «1» و أحرى قريش أن تهاب و تحمدا  فأصبحت موالها من النّاس كلّهم

يعنى سيّد و امام ايشان و گرديدى سزاوارترين قريش به اينكه بترسند از تو ، يعنى گرديدى تو در ميان مردمان موالى قريش 
 و حمد كنند تو را. )پس از اين شعر معلوم شد كه مولى به معنى سيد و امام است(.

و ابو جعفر گفته است كه چون اين را نقل كردم آن شيخ ساكت شد چنان كه گويا سنگى در دهان وى افتاد، و سيد مرتضى 
 پسندم. و اللَّه تعالى أعلم.مايد كه من قول ابو جعفر را مىفرمى

كنيد كه نصّ جلى بر امير المؤمنين عليه فرمود كه به من شيخى از معتزله گفت آنچه شما دعوى مى -ادام اللَّه عزّه -پس شيخ
عه اعتماد نكرده است در دليل السّالم صادر شده امرى است حادث و نزد قدماء شيعه معروف نبوده است و بر اين احدى از شي

و سبقت نگرفته است بر  «3« »4» «ابن راوندى»امامت آن حضرت، بلكه ابتداء كرده است به اين و دعوى كرده است اين را 
 او در اين دعوى كسى ديگر، و اگر اين

______________________________ 
 (. اين بيت در متن عربى اضافه است:1)

 غداة اختالف النّاس أكدى و أصلدا  و كان غيرهو أورى بزنديه و ل

 آمده است.« أكبى»، «أكدى»و به جاى « االمر»، «النّاس»در ديوان به جاى 

 ذكر شده است« بعده»، «كّلهم»به جاى « ديوان االخطل»در  115/ 1« الشافى في االمامة»، 14 -10« ديوان األخطل(. »1)

و  تراسحاق راوندى از متكلمان معتزله بود كه آن زمان، در ميان همگنانش كسى حاذق(. ابو الحسين احمد بن يحيى بن 4)
داناتر از وى به علم كالم و جزئيات و كليات آن نبود. در ابتداء امر، مردى نيك سيرت، خوش رفتار و با حجب و حيا بود. 

از آن اسباب هم اين بود كه علمى بيش از  پس او چندى پيش آمدهائى برايش دست داد كه همه آنها را كنار گذاشت و يكى
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عقلش داشت ... از گروهى نقل شده است كه او هنگام مرگ، از چيزهايى كه از وى سر زده بود، توبه و اظهار پشيمانى نمود 
 . صاحب رياض العلماء گفته است به گمانم سيد مرتضى در كتاب الشافى يا غير آن،414ص « ترجمه الفهرست ابن نديم... »

. به گمان اهل سنّت، الحاد ابن راوندى به خاطر اين 155/ 1تصريح به تشيّع و حسن عقيده او كرده است. الكنى و االلقاب 
است كه اولين كسى است كه قائل به نصّ جلى بر امامت على عليه السّالم شده و براى اثبات آن روايت نقل كرده است. رياض 

 .13/ 4العلماء 

 «في كتابه في االمامة»مده است: (. در متن عربى آ3)

 33ص:

م كرد نظدر اشعار خويش و ترك نمى« سيد اسماعيل بن محمد»كرد به ذكر اين معروف بود در زمان سابق هر آينه اخالل نمى
ت بوده اسكردن آن را با وجود اغراق وى در ذكر فضائل، آنچه شنيده نشده است مگر از او، پس اگر راست گوئيد شما را چه 

باعث كه او ذكر نكرده است نّص جلى را و اعتماد نكرده است بر آن در چيزى از گفتگوهايش و حال آنكه اين است اصلى كه 
 شود اگر ثابت شود.عمل به آن كرده مى

مام تپس من گفتم: از خاطر تو رفته است اى شيخ مواضع گفتگوهاى سيد مذكور در باب نص به سبب عدول تو از عنايت و اه
از  دانستى آنچه خفى استكردى تو طاقت خويش را در تتبّع قصائد وى، هر آينه مىبه روايت شعر اين سيد، و اگر صرف مى

اى بر آن، خلوّ شعر سيّد از نص جلى گردانيد تو را دانستن آن از اعتماد بر چيزى كه اعتماد كردهتو در اين باب، و ساكت مى
 دالل به اين.چنان كه ذكر كردى تو در است

 []اشعار سيد حميرى در باره امارت على ع

 «:رائيه»در قصيده  «0» پس به تحقيق كه گفته است سيد اسماعيل بن محمد

 ولىّ المحامد ربّا غفورا  اال الحمد للَّه حمدا كثيرا

______________________________ 
ش باشد و تمام همّتاز شاعران جليل القدر و عظيم الشأن مى« عراءسيّد الش»و « سيّد»(. اسماعيل بن محمد حميرى ملقّب به 0)

كه سيد  كندرا به كار گرفته بود تا همه فضائل على عليه السّالم را به نظم بكشد چنان كه صاحب األغانى از مدائنى نقل مى
ه عنوان فته باشم، اين اسب را بگفت هر كسى فضيلتى براى على عليه السّالم ذكر كند كه من در باره آن شعرى نگحميرى مى

جايزه به او خواهم داد. در اين هنگام مردى فضيلتى براى على عليه السّالم ذكر كرد و سيد حميرى آن اسب را به او عطا نمود 
هجرى قمرى در بغداد چشم از جهان فرو بست.  113و در همان لحظه آن فضيلت را به شعر و نظم كشيد. سيد حميرى در سال 

 .03/ 1، كامل بهائى 443 -443/ 1: الكنى و االلقاب ر. ك
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 05ص:

 هاست و پروردگار بخشاينده است، تا رسيده است به اين بيت:، يعنى حمد بسيار مر خداى را كه سزاوار محمدت

 بمحضرهم قد دعاه اميرا  و فيهم علىّ وصىّ النّبيّ

 را به حضور ايشان امير خوانده است.در ايشان على كه وصىّ پيغمبر است و آن حضرت او 

 «1» و صاهره و اجتباه عشيرا  و كان الخصيص به في الحيوة

، يعنى على عليه السّالم مخصوص به پيغمبر بود در وقت حيات وى و داماد وى بود و برگزيده است آن حضرت او را از ميان 
 قوم خويش.

در بيت خود به اينكه رسول صلّى اللَّه عليه و آله خوانده است على عليه « هسيد رحمه اللَّ»بينى كه خبر داده است پس آيا نمى
به اين در آنچه ذكر كرده است از مناقب آن حضرت. پس « سيد رحمه اللَّه»السّالم را به امارت مؤمنين و استدالل كرده است 

 ساكت شد شيخ مذكور و او مردى منصف بود.

______________________________ 
 با مختصر تفاوت 43/ 4« مناقب آل ابى طالب»، 151/ 1(. األغانى 1)

 01ص:

 ]علم خليفه پيامبر به خير و شر[ -[]مناظره ابن ميثم كوفى با أبو الهذيل معتزلى 4فصل 

كه از طايفه اماميّه است پرسيد  «1» فرمود: ابو الحسن على بن ميثم رحمه اللَّه -ايّده اللَّه -سيد مرتضى نقل كرده است كه شيخ
 و او از اهل سنت است. «1» از ابو الهذيل عالف

 كند به جميع بديها؟كند از همه خيرات و امر مىدانى كه شيطان نهى مىآيا نمى

 دانم.ابو الهذيل گفت: بلى مى

 را، و نهى كند از همه خوبيها و نداند آنها را؟ على بن ميثم رحمه اللَّه فرمود: جايز است كه امر كند به همه بديها و نداند بديها

 ابو الهذيل گفت: جايز نيست.

 داند خير و شر همه را.پس ابو الحسن رحمه اللَّه گفت: به تحقيق ثابت شد كه شيطان مى
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______________________________ 
رشناس ن بصره بود و از متكلمين برجسته و س(. ابو الحسن على بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمّار كوفى، ساك1)

كتاب »، «احكتاب النك»، «كتاب الطالق»، «االمامة»باشد و با ابو الهذيل و نظّام گفتگوهائى داشتند. از كتابهاى اوست: شيعه مى
 «.كتاب المتعة»و « مجالس هشام بن حكم

 .441شماره  101ص « رجال النجاشى»

للَّه بن مكحول، معروف به ابو الهذيل علّاف از بزرگان معتزله بود و كتابهائى در دفاع از آنها (. محمد بن الهذيل بن عبيد ا1)
« اريخ بغدادت»نوشته است. او از اهل بصره بود سپس به بغداد آمد. ابو الهذيل خبيث القول و باعث تفرقه اجماع مسلمانان بود. 

هجرى قمرى كه  153در بصره به دنيا آمد و تا پيش از سال  هجرى قمرى 140ابو الهذيل در سال  1351شماره  444/ 4
اش در بصره، در كوى علّافان مأمون او را به بغداد فرا خواند از آنجا بيرون نرفت. شهرت او به علّاف براى اين است كه خانه

حتجاج و نقض و ابرام كرد، عصر جدل و اقرار داشت. وى در جدل قوىّ و ماهر بود، چه روزگارى كه او در آن زندگى مى
زند مجبورند و دوزخيان بدون اراده و اختيار سخن آراء بوده است ... ابو الهذيل معتقد بود كه اهل آخرت به آنچه از آنها سر مى

« زلهفضائح المعت»گويند و در جهان آخرت هيچ كس قادر بر انجام دادن كار و گفتارى نيست ... راوندى در كتابش به نام مى
ديگرى به او نسبت داده ... شهرستانى ادّعا كرده كه ابو الهذيل به پيروى از ده قاعده از استاد خويش واصل بن عطاء آراى 

 141 -143ص « شيعه در برابر معتزله و اشاعره»شود. متمايز مى

 01ص:

 ابو الهذيل گفت: بلى.

 داند همه خير و شرى بعد از رسول صّلى اللَّه عليه و آله آيا مىابو الحسن گفت: پس خبر ده مرا از امامى كه اعتقاد به او دار
 را؟

 علّاف گفت: خير.

 على بن ميثم به او گفت: بنا بر اين شيطان أعلم است از امام تو! پس ابو الهذيل ساكت شد.

 04ص:

 []مناظره ديگر ابن ميثم با أبو الهذيل در باره خالفت 3فصل 

م رحمه اللَّه گفت: روز ديگر به ابو الهذيل گفتم كه خبر ده مرا از كسى كه اقرار كرده باشد بر نفس خويش ابو الحسن على بن ميث
 به كذب و شهادت دروغ، آيا جايز است شهادت او در آن واقعه بر ديگرى؟
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 پس ابو الهذيل گفت: جايز نيست اين.

امارت را از براى خود بعد از آن تكذيب كردند خويش را در  ابو الحسن گفت: آيا نيستى تو عالم به اينكه انصار دعوى كردند
گفتند، باز اقرار كردند به امارت از براى ابو بكر و شهادت دادند به امارت اين واقعه و شهادت دادند بر خود به اينكه دروغ مى

بر خويش به دروغ با آن از براى او، پس چگونه جايز است شهادت قومى كه تكذيب كردند نفوس خود را و شهادت دادند 
چيزى كه اخذ كرديم ما از مذهب تو در اين باب؟! گفت مرا شيخ رحمه اللَّه اين كالمى است مختصر در بيان، و معنى اين بر 

كند بر امامت ابو بكر اجماع مهاجرين و انصار بر سبيل ايضاح اينست كه هر گاه بوده باشد دليل كسى كه با ما مخالفت مى
گمان ابو الهذيل و ساير اهل سنت. و حال آنكه او اعتراف كرده است به بطالن شهادت انصار از براى ابو بكر، از  امامت وى به

جهت آنكه اقرار كردند انصار بر نفس خويش به بطالن آن چيزى كه دعوى كردند كه آن استحقاق امامت ايشان است، پس به 
فائده و باقى ماند شاهد بر امامت ابو بكر بعضى امت نه همه غو و بىتحقيق گرديده وجود شهادت انصار مثل عدمش يعنى ل

ايشان و باطل شد آنچه دعوى كردند اهل سنت از اجماع بر امامت وى. و نيست خالفى ميان ما و خصوم ما كه قول بعض امت 
ابو  ستدالل است بر امامتحجت نيست بر آن چيزى كه دعوى كنند و اينكه غلط جايز است بر امت و در اينكه گفتم بطالن ا

 بكر به آن چيزى كه دعوى كردند آن را قوم كه آن اجماع است و عدم برهان بر امامت وى از جميع وجوه.

 03ص:

 []اشعار زيد بن سجاد ع در دفاع از على ع 0فصل 

كه نوشته بود:  «1» حسين بن زيدكه يافتم به خط  -ادام اللَّه عزّه -مصنّف اين كتاب فرموده است كه حديث كرد مرا شيخ
حديث كرد مرا موالى من )و موال چند معنى دارد: غالم و صاحب و خويش و همسايه و مصاحب و پسر عمّ و شريك و پسر 

كننده، و معلوم نيست كه اينجا كدام يك مراد است( گفت من بودم با زيد بن على عليه السّالم در خواهر و ولىّ و دوست يارى
پس ذكر كردند قومى ابو بكر و عمر و على عليه الّسالم را، پس مقدّم داشتند ابو بكر و عمر را بر آن حضرت پس  شهر واسط

ام پس بده تو چون برخاستند زيد به على عليه السّالم به من گفت كه شنيدى كالم ايشان را و گفت به تحقيق من ابياتى گفته
 اين ابيات را به ايشان:

 فإنّ عليّا شرّفته المناقب  يوما برأيه و من شرّف االقوام

   

دليلى، سهل است به درستى كه على عليه السّالم را ، يعنى اگر كسى مشرّف گرداند ابو بكر و عمر را روزى به رأى خود بى
 مشرّف گردانيده است به مناقب.

 و إن رغمت منهم أنوف كواذب  و قول رسول اللَّه و الحقّ قوله
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مشرّف گردانيده است او را قول رسول صّلى اللَّه عليه و آله و قول او حق است و اگر چه به خاك ماليده شود به و همچنين 
 هاى دروغگويان.سبب آن، بينى

 كهارون من موسى أخ لى و صاحب  بأنّك منّى يا علىّ معالنا

______________________________ 
است.  «ابو عاتقه»و « ابو عبد اللَّه»و مكنّى به « ذو العبرة»و « ذو الدّمعة»ملقّب به  (. حسين بن زيد بن سجاد عليه السّالم1)

هجرى قمرى(، امام صادق  115در شام چشم به جهان گشود و بعد از شهادت پدرش زيد رحمه اللَّه )شهادت:  113در سال 
برخوردار ساخت. او سيّدى خوش سيما و زاهد و عابد عليه السّالم تربيت او را به عهده گرفت و از علم و دانش فراوان او را 

لقب گرفت و چون در آخر عمرش نابينا گشت، او را « ذو الدمعة»بود و به خاطر كثرت گريستن از خوف خدا در نماز شب، 
 ، منتهى105/ 1هجرى قمرى وفات كرد. ر. ك: الكنى و االلقاب  135يا  140گفتند. حسين بن زيد در سال مى« مكفوف»

 چاپ هجرت 114/ 1اآلمال 

 00ص:

و آن قول رسول اين است كه آشكارا فرموده است كه يا على تو نسبت به من مثل هارونى نسبت به موسى، برادر منى و 
 مصاحب من.

 و ما زال في ذات اإلله يضارب  دعاه ببدر فاستجاب ألمره

   

 كرده.اجابت كرده است قول وى را و هميشه در راه خدا جهاد مىو خوانده است او را پيغمبر در جنگ بدر و او 

 «1» شهاب تلقّاه القوابس ثاقب  فما زال يعلوهم به و كأنّه

   

كرده است او را بر باقى صحابه و گويا كه او شهابى است روشن كه رسيده باشد و هميشه رسول صلّى اللَّه عليه و آله بلند مى
 آتش.اى از به او شعله

______________________________ 
 با مختصر تفاوت 51/ 15« مختصر تاريخ دمشق(. »1)

 04ص:
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 ]برترى اهل بيت ع نسبت به مردم ديگر[ 4فصل 

مرسال )و حديث مرسل آن است كه يكى را يا زياده از راويان آن حديث را نام  -أدام اللَّه عزّه -و خبر داده است مرا شيخ
كه سؤال كرد مردى از على بن الحسين زين العابدين عليه السّالم كه خبر ده مرا يا ابن رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله نبرند( 

 كه نسبت به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله چه تفضل داريد شما بر جميع مردم؟

مردم همه خالى نيست كه بوده باشند يكى از سه  دهم تو را به اين، پس بدان كهپس گفت آن حضرت او را كه من خبر مى
طايفه: يا مردمى كه مسلمان شده باشد بر دست جدّ ما رسول اللَّه پس او موالى ما است و ما سادات اوئيم و به سوى ما بر 

م، و يا ست به جهنيعنى ما ولىّ اوئيم، و يا مردمى كه مقاتله كند با ما پس كشته باشيم ما او را پس رفته ا« وال»گردد به مى
مردمى كه بگيريم ما از دست وى جزيه و حال آنكه او خوار و ذليل باشد، يعنى وقت جزيه گرفتن او را خوار و ذليل دارند، و 

 نيست قسم چهارمى قوم را، پس چه فضيلت است كه جمع نكرديم ما آن را و چه شرفى كه تحصيل نكرديم آن را؟!

 01ص:

 در ابطال امامت ابو بكر از جهت اجماع -دام اللَّه عزّها -كالم شيخ 1فصل 

 پس گفت به شيخ، كه چه چيز است دليل بر فساد امامت ابو بكر؟« كتبى»سؤال كرد از شيخ مردى كه معروف بود به 

ت كه اّمت سكنم از آنها دليلى كه نزديك به فهم تو باشد و آن اين اپس شيخ گفت كه داليل بر اين بسيار است و من ذكر مى
بايد محتاج به امام ديگر نباشد و به تحقيق اجماع نمودند بر اينكه ابو بكر گفت بر منبر )كالمى اجماع كردند بر اينكه امام مى

كه مضمونش به فارسى اين است(: والى شدم من بر شما و حال آنكه نيستم بهتر از شما، اگر به راه راست بروم تابع من باشيد 
مرا به راه راست بياوريد، پس ابو بكر اعتراف كرده است به احتياج به رعيت خويش و فقر خود بسوى ايشان و اگر كج روم 

در تدبير امور. و نيست خالفى ميان ذوى العقول در اينكه كسى كه محتاج باشد به رعيت خود احتياج او به امام بيشتر باشد، 
شود امامت وى از براى انعقاد اجماع بر اينكه امام ت شود اين باطل مىپس ثابت شد احتياج ابو بكر به امام، و هر گاه ثاب

 بايد محتاج به امام ديگر نباشد.مى

 كه به چه اعتراض كند. «1» «كتبى»)و چون شيخ رحمه اللَّه اين دليل فرمود( ندانست 

كنى تو بر كسى كه به تو انكار مى . پس گفت شيخ كه به چه چيز«1» «عرزاله»و بود در آن مجلس مردى از معتزله معروف به 
 بگويد كه امت اين را اجماع كردند بر اينكه قاضى محتاج نيست به قاضى ديگر و امير محتاج نيست به امير ديگر، پس

______________________________ 
 جز در اين كتاب، به طريق ديگر اطالعى در دسترس نيست. ر. ك:« عرزاله»و « كتبى»(. از 1)

 .11ص « هاى كالمى شيخ مفيدانديشه»
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 ذكر شده است.« عزراله»(. در متن عربى 1)

 05ص:

 واجب است بنا بر اين اصل كه واجب دانيد عصمت امرا و قضاة را يا بيرون رويد از اجماع و عمل به آن نكنيد.

تو  ن كالمت و من گمان نداشتم كه پوشيده باشد بربه او گفت كه سكوتى كه اول كردى بهتر بود از اي -ادام اللَّه عزّه -پس شيخ
خطا در اين فصل، يا بدارى نفس خود را بر اين كالم با علم به ضعف و سستى آن از روى عناد، از براى آنكه نيست اجماع در 

تاج مام باشد محآن چيز كه ذكر كردى تو بلكه اجماع در ضد آن است، از براى آنكه امت اتفاق دارند بر اينكه قاضى كه غير ا
زى كند چياست به قاضى كه امام است و امير از جانب امام عليه السّالم محتاج است به اميرى كه او امام است و اين ساقط مى

اى به آن، مگر اينكه اشاره كرده باشى به امير و قاضى به سوى نفس امام، پس امام چنان كه تو وصف كردى را كه دست زده
قاضى كه مقدّم به او باشد و يا به اميرى ديگر مقدّم بروى، و به درستى كه امام مستغنى است از امام ديگر غير محتاج است به 

 به سبب عصمت و كمال وى، پس كدام است مواضع الزام و بحث تو بر ما، پس او ديگر حرفى نگفت.

 03ص:

 اسالم ابو بكر و عمر[]اجماع مسلمانان بر  -[]مناظره شيخ مفيد با شطوى معتزلى 5فصل 

پس گفت به شيخ، كه آيا حق  «1» «ابو عمرو شطوى»مردى از معتزله كه معروف بود به  -ادام اللَّه عزّه -سؤال كرد از شيخ
 نيست اينكه اجماع كردند امت بر اينكه ابو بكر و عمر به حسب ظاهر مسلمان بودند؟

بر ظاهر اسالم بودند زمانى چند، اما اينكه اجماع كردند بر اينكه در  پس شيخ به او گفت: بلى اجماع كردند بر اينكه ايشان
جميع احوال بر ظاهر اسالم بودند پس در اين، اجماع نيست، از براى اينكه ايشان اول مرتبه كافر بودند و از براى وجود طايفه 

ند و ظاهر كردند، به سبب آنكه انكار نص مىكثير العدد كه قائلند به اينكه ايشان بعد از ظاهر كردن اسالم بر ظاهر كفر بود
شد از ايشان نفاق در حيات نبى صلّى اللَّه عليه و آله، پس شطوى گفت: به تحقيق باطل شد آن چيزى كه اراده داشتم كه مى

ه سؤال ك بناء آن بر اين سؤال گذارم به سبب آن چيزى كه ايراد كردى تو و من گمان داشتم كه بناگذارى قول را بر آن چيزى
 كردم من از تو يعنى آن را حق دانى.

پس شيخ به او گفت: به تحقيق شنيدى تو چيزى را كه نزد من بود و به تحقيق دانستم من آن چيزى را كه اراده كردى تو، پس 
در آن  سازم به افتادن در چيزى كه گمان داشتى تو كه خصم خود راتمكين ندادم تو را از آن و ليكن من تو را مضطرّ مى

 اندازى.مى

پس فرمود آيا حق نيست كه امت اجماع كردند بر اينكه كسى كه اعتراف كند به شك در دين خدا و ريب در نبوت رسول صلّى 
 اللَّه عليه و آله پس به تحقيق اعتراف كرده است به كفر و اقرار به آن كرده است.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



______________________________ 
باشد كه محمد بن احمد بن هالل شطوى نيز ى مصر مى« شطا»آمده است چون منسوب به « شطوى»(. در متن عربى 1)

تصحيح شد. ر. ك: اللّباب في تهذيب األنساب « شطوى»ذكر شده بود به « شوطى»منسوب به آنجاست از آنچه در متن فارسى 
 .134/ 1« ابن اثير

 45ص:

 پس شطوى گفت: بلى.

 [ص]شك عمر در نبوت پيامبر 

پس شيخ به او گفت: به درستى كه امت اجماع كردند و نيست خالفى ميان ايشان در اينكه عمر بن الخطاب گفته است كه شك 
نكردم من از آن روز كه مسلمان شدم مگر روزى كه صلح كرد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله با اهل مكه، پس به درستى كه 

 ه او يا رسول اللَّه آيا تو نيستى نبى؟ گفت: بلى.من آمدم پيش آن حضرت پس گفتم ب

و خوارى را براى  كنى اين پستىپس گفتم: آيا نيستيم ما مؤمنين؟ فرمودند: بلى. پس گفتم به او كه پس بنا بر چه امر، قبول مى
ه اين رت گفت كنفس خود )يعنى صلح كردن و قبول نمودن كه داخل مكه نشويم و باز گرديم براى ما خوارى است(. پس حض
ى، شويم، گفت: بلخوارى نيست بلكه خيرى است از براى شما. پس گفتم به او آيا وعده نكردى تو به ما كه داخل مكه مى

 شويم امسال؟شويم؟ گفت: وعده كردم تو را كه داخل مكه مىگفتم: پس چيست حال ما كه داخل مكه نمى

پس اعتراف كرده است عمر به شك خود در  «1» اين ان شاء اللَّه تعالى.گفتم: نه. گفت: پس داخل مكه خواهيم شد بعد از 
دين خدا و نبوت رسول وى و ذكر كرده مواضع شكهاى خويش را و بيان كرده است جهات آن را. هر گاه بوده باشد امر بر آن 

راف وى به چيزى كه باعث طريق كه ما وصف كرديم، پس حاصل شد اجماع بر كفر عمر بن خطاب بعد از اظهار ايمان و اعت
 كفر است بر نفس خويش.

اند جمعى از ناصبيّه كه يقين به هم رسانيد بعد از شك و رجوع كرد به ايمان بعد از كفر، پس ما طرح قول ايشان باز دعوى كرده
 كرديم از براى آنكه دليل ندارند بر حرف خويش و اعتماد كرديم بر اجماع در آنچه ذكر كرديم.

حرفى نگفت زياد بر اينكه گفت من گمان نداشتم كه احدى دعوى كند اجماع بر كفر عمر بن خطّاب تا حال!  «شطوى»پس 
 پس شيخ به او گفت: پس حاال دانستى اين را و تحقيق تو شد اين، و به عمر من

______________________________ 
 154/ 4باب الشروط، « صحيح البخارى(. »1)

 41ص:
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از آن چيزهائى است كه سبقت نگرفته است بر من در استخراج اين، احدى پس اگر حرفى هست پيش تو بگو آن را؟ قسم كه 
 پس نگفت چيزى.

 41ص:

 []مناظره هشام بن حكم با ضرار ضبى 3فصل 

، پس يحيى به «1» «برمكىيحيى بن خالد »، بر «1» «ضرار بن عمر و ضبّى»كه داخل شد  -ادام اللَّه عزّه -خبر داد مرا شيخ
او گفت كه يا أبا عمرو، آيا تو را هست ميل به مناظره مردى كه ركن شيعه است؟ پس ضرار گفت: بلى هر كسى را خواهى 

كه يا ابا محمّد، « هشام»و حاضر گردانيد او را. پس گفت به  «4» «ابو محمد هشام بن حكم»بياور. پس يحيى فرستاد به طلب 
دانى كه مخالف تو است در مذهب، پس گفتگو دانى تو حال او را در علم كالم و مىاين مردى است كه مىاين ضرار است و 

 كنم.كن با وى در امامت. گفت: بلى مى

شود واليت و دوستى به كسى و برائت و دورى پس رو به ضرار كرد و گفت: يا أبا عمرو خبر ده مرا كه بر چه چيز واجب مى
 ر يا بر باطن؟از كسى، آيا بر ظاه

 شود مگر بهپس ضرار گفت: بلكه بر ظاهر، از براى آنكه باطن دانسته نمى

______________________________ 
هستند. او از متكلمين معروف معتزله بود كه « ضراريّه»كه طرفداران او معروف به « ابو عمرو»(. ضرار بن عمرو مكنّى به 1)

ترجمه »، 55/ 1« الملل و النحل»پيوست. ر. ك: « مجبّره»تزله داشت و سرانجام به آراء و نظرياتى در خصوص اصول مع
 .413ص « فهرست ابن نديم

(. ابو على يحيى بن خالد بن برمك به سفارش مهدى عباسى تربيت هارون الرشيد را به عهده گرفته بود و وقتى هارون 1)
ر گفت: پدرم! سآمد، مىداشت و هر وقت اسم يحيى به ميان مىالرشيد به خالفت رسيد حق يحيى را شناخت و او را بزرگ 

رشته امور را به دست او سپرد و تا اينكه هارون الرشيد بر برمكيان غضب كرد و او را به حبس ابد محكوم ساخت تا اينكه 
 هجرى قمرى( و جعفر بن يحيى را هم به قتل رساند. 135يحيى در زندان درگذشت. )سال 

به  133هشام بن حكم زادگاهش كوفه و محل نشو و نماى او شهر واسط بود و تجارتش در بغداد و در سال  (. ابو محمد4)
نويسد: شهرستانى در باره هشام، مى 1143شماره  344ص « رجال نجاشى»بغداد منتقل شد و همان سال در آنجا درگذشت. 

نبايد از بحثهاى او با معتزله و ايرادهايى كه بر آنان گرفته  اى عميق بود و كسى است كههشام بن حكم در اصول داراى انديشه»
الملل و ...« »داد اى هم به دست دشمن نمىساخت و بهانهاست، غافل ماند. اين مرد به قدرى توانا بود كه دشمن را مغلوب مى

 140/ 1« النحل

 44ص:
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 وحى الهى.

 []هماهنگى ظاهر و باطن على ع

گفتى، پس خبر ده مرا حاال، كه كدام يك از اين دو مرد بيشتر دفع كردند دشمنان را از پيش رسول  پس هشام گفت: راست
تر دشمنان خدا در پيش قدم رسول صّلى اللَّه عليه و آله و آثار كدام صلّى اللَّه عليه و آله به شمشير و كدام يك بودند كشنده

 ر؟يك در جهاد بيشتر بود، على بن ابى طالب يا ابو بك

 اش بيشتر بود.پس ضرار گفت: على بن ابى طالب عليه السّالم و ليكن ابو بكر يقين

پس هشام گفت كه اين يعنى يقين از امور باطن است كه ما ترك گفتگو در آن كرديم. و به تحقيق تو اعتراف كردى از براى 
 است از براى ابو بكر. على عليه السّالم به سبب ظاهر عمل وى از واليت آن چيزى را كه واجب نشده

 پس ضرار گفت كه اين ظاهر را بلى قبول داريم.

 شود؟باز هشام گفت: آيا حق نيست كه هر گاه باطن موافق باشد با ظاهر هر آينه اين فضيلت است كه دفع كرده نمى

 ضرار گفت: بلى.

ى ه السّالم كه تو براى من به منزله هارونى برادانى تو كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله گفت به على عليپس هشام گفت: آيا نمى
 ضرار گفت: بلى. «1» موسى إلّا اينكه نيست نبى بعد از من.

پس هشام گفت: آيا جايز است كه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بگويد به على عليه السّالم اين حرف را مگر اينكه او در پيش 
 وى در باطن مؤمن باشد؟

 ضرار گفت: نه.

شام گفت: به تحقيق كه صحيح شد از براى حضرت امير عليه السّالم ظاهر و باطن وى و صحيح نيست از براى صاحب پس ه
 تو نه ظاهر و نه باطن. و الحمد للَّه.

______________________________ 
 .1535 -1531/ 4« االستيعاب في معرفة االصحاب(. »1)

 43ص:

 [كوفى با ضرار ضبى]مناظره ابن ميثم  15فصل 
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پيش ابو الحسن على بن ميثم رحمه اللَّه، پس گفت به او يا ابا الحسن، « ضرار»و گفت: آمد  -ادام اللَّه عزّه -خبر داد مرا شيخ
 به تحقيق آمدم من نزد تو از براى آنكه با تو مناظره و گفتگو كنم.

 كنى؟ابو الحسن گفت: در چه امرى با من گفتگو مى

 در امامت. ضرار گفت:

 ابو الحسن گفت: و اللَّه نيامدى تو پيش من از براى مناظره و ليكن آمدى از براى تحكّم كردن و زور گفتن.

 ضرار گفت: از كجا تو اين را دانستى؟

دانى كه مناظره بسا باشد كه منتهى شود به حدى كه خفى و مشكل ابو الحسن گفت: بر من است بيان كردن اين و گفت تو مى
د در او كالم و متوجه شود دليل بر خصم، پس نداند آن را يا عناد كند و اگر چه شعور نداشته باشد به اين از او اكثر مستمعين شو

 بلكه همه ايشان.

خوانم تو را به حمل انصاف در كالم، پس اختيار كن تو يكى از اين دو امر را يا قبول كن حرف مرا در شأن و ليكن من مى
 قبول كنم من حرف تو را در شأن صاحب تو، پس اين يكى از آن دو امر است.صاحب من و يا 

 كنم اين را!؟پس ضرار گفت: نمى

 كنى؟ابو الحسن گفت: چرا نمى

گوئى به من كه او بود وصى رسول صلّى اللَّه عليه ضرار گفت: از براى آنكه من هر گاه قبول كنم حرف تو را در صاحب تو، مى
عد از كند به من بكه بعد از آن حضرت بودند و خليفه آن حضرت بر قوم وى و سيّد مسلمانان، پس نفع نمى و آله و افضل مردم

 آنكه اين را قبول كردم آنكه بگويم مثال صاحب من صديق و دوست آن حضرت بود

 40ص:

 سازد اين قول را.تو فاسد مى و اختيار كردند او را مسلمانان از براى امامت، از براى آنكه چيزى كه قبول كردم از

 كنم قول تو را در صاحب من و اين امر دوم است.ابو الحسن گفت: پس قبول كن حرف مرا در صاحب تو و قبول مى

گوئى به من كه او بود ضرار گفت: اين هم ممكن نيست از براى آنكه من هر گاه قول تو را قبول كنم در صاحب من، مى
محمد، نشسته بود در غير مجلس خود و باز داشته بود امام را از حقش و در عصر نبى صلّى اللَّه عليه  كننده، ظالم به آلگمراه

كند قبول تو قول مرا در صاحب من كه بود صاحب خير و فاضل و صالح و صاحب امين، از براى و آله منافق بود، پس نفع نمى
 كننده بود.كه گمراه و گمراهآنكه اين شكسته شد به سبب قبول من قول تو را در حق وى 
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كنى قول خود را در صاحب خود و نه قول مرا در حق وى، پس ابو الحسن رحمه اللَّه به او گفت كه پس هر گاه تو قبول نمى
 پس نيامدى تو پيش من مگر از براى تحكّم كردن و زور گفتن نه از براى مناظره و گفتگو كردن.

 44ص:

 [ا قاضى عمانى و ابو بكر دقاق]مناظره شيخ ب 11فصل 

و در آن مجلس جمعى كثير بود و  -ادام اللَّه عّزه -«1» در مجلس نقيب ابو الحسن العمرى -ادام اللَّه عزّه -حاضر شد شيخ
 در ميان ايشان قاضى ابو محمد عمانى و ابو بكر بن دقاق پس گفتگو كردند به اقسام از حكايات و ذكر حسد به ميان آمد.

 [ال از حسن بصرى در باره حسد مؤمن]سؤ

دارد؟ پس باشد يعنى مؤمن حسد مىكه أيّها الشّيخ آيا در ايمان حسد مى «1» پس ابو بكر گفت: سؤال كردند از حسن بصرى
دانيد شما چيزى را كه جارى شد ميان يوسف و برادران يوسف عليه السّالم؟ آيا حسن بصرى گفت: سبحان اللَّه آيا نمى

ايد قصه ايشان را در محكم قرآن؟ پس چگونه جايز است كه بيرون رود حسد از ايمان و پسنديد اين حكايت را ابو ندهنخوا
 كرد هم از معتزله بود.محمد عمانى و او معتزلى مذهب بوده، و ابو بكر كه حكايت مى

 []بحثى در باره گناهان كبيره

ا آن را پسنديديد موجب اين است كه كباير ذنوب هم بيرون نرود از ايمان پس شيخ به ايشان گفت كه نفس اين استدالل كه شم
 )يعنى جايز است كه مؤمن

______________________________ 
 111ص « المجدى في االنساب»(. منظور ابو الحسن على بن احمد نقيب و رئيس طالبين در زمان عضد الدّولة است ر. ك: 1)

ام »ز باشد. مادرش كنياز سران صوفيّه و جزو تابعين مى« حسن بصرى»معروف به « ابو سعيد»(. حسن بن يسار مكنّى به 1)
ناميده است. روايت « سامرى امت اسالم»و « شيطان»همسر پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله بود. على عليه السّالم او را « سلمه
حسن بصرى، فرمود: تو چرا در جنگ و جهاد شركت نكردى؟  گشت بهاند چون على عليه السّالم از جنگ اهل بصره بازمىكرده

اند. على عليه السّالم فرمود: آن منادى گفت: قاتل و مقتول در اين جنگ در جهنمحسن گفت: براى اينكه ندائى شنيدم كه مى
 برادرت ابليس بود.

بنى اميّه وقتى از على عليه السّالم حديثى حسن بصرى در ماجراى كربال نيز امام حسين عليه السّالم را يارى نكرد. از ترس 
)كه منظورش على عليه الّسالم بود(. عالمه مامقانى بعد از قبول احاديثى كه از او به بدى « قال ابو زينب»گفت: كرد مىنقل مى

 اند گفته است ظاهر امر اين است كه در آخر عمرش توبه نمود.ياد كرده
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تتمّة »، 115/ 1« تنقيح المقال»هجرى قمرى چشم از جهان فرو بست. ر. ك:  115 سال عمر كرد و در سال 53حسن بصرى 
 30/ 3« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد»، 115ص « المنتهى

 41ص:

صاحب گناه كبيره باشد( از براى آنكه خالف نيست در آنچه كردند برادران يوسف به برادر خويش، از انداختن وى در چاه 
روختن وى به قيمت ناقص و دروغ گفتن ايشان بر گرگ و آنچه رسانيدند ايشان به دل پدر خود يعنى نبى اللَّه تاريك و ف

و اين از گناهان كبيره است و به تحقيق بيان كرده است خداى تعالى قصه ايشان  «1» يعقوب عليه السّالم از حزن و دلگيرى.
 درخواست استغفار نمودند. را و خبر داده است كه توبه كردند و از پدر خويش

رود از رود از ايمان به سبب استداللى كه حكايت كرده شد از حسن بصرى، گناه كبيره هم بيرون نمىپس اگر حسد بيرون نمى
رد  گويند كسى كه گناه كبيره بكند مؤمن نيست. پسايمان به اين استدالل بعينه. و اين نقض و ابطال مذهب معتزله است كه مى

 حدى از ايشان جوابى.نكرد ا

______________________________ 
 35 -31(. سوره يوسف، آيه 1)

 45ص:

 []علت مشاوره پيامبر با امت -[]مناظره شيخ مفيد با شيخ ورثانى 11فصل 

ر بود مردى از متفقه در خانه شريف ابو عبد اللَّه محمد بن محمد بن طاهر رحمه اللَّه و حاض -ادام اللَّه عزّه -حاضر شد شيخ
 كه از فقهاء اهل سنت بود. «1» معروف به ورثانى

پس ورثانى گفت به شيخ كه آيا نيست از مذهب تو كه رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله معصوم بود از خطاء و برى از زلّتها، 
 مأمون از سهو و غلط، كامل بنفسه، مستغنى از رعيت خويش؟

 بلى چنين بود رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله.پس گفت به او شيخ كه 

 كنى با قول خداى عزّ و جل كه:ورثانى گفت پس چه مى

امر كرده است خداى تعالى به رسول صلّى اللَّه عليه و آله كه مشاورت  «1» (وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ)
، يعنى در امر جنگ يا هر امرى كه باشد، پس هر گاه عزم كنى بر امرى بعد از مشاوره، پس توكّل كن بر خداى كن با قوم در امر

 عزّ و جلّ.
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آيا امر نكرده است خداى تعالى رسول صلّى اللَّه عليه و آله را به استعانت و يارى جستن به قوم در رأى و محتاج نگردانيده 
 امر كرده است و محتاج گردانيده است(.است او را به سوى ايشان. )يعنى 

پس چگونه صحيح بود به رأى تو آنچه دعوى كردى با وجود ظاهر قرآن و چيزى كه كرد او را نبى صلّى اللَّه عليه و آله يعنى 
 مشورت كردن آن حضرت با ايشان؟

 راىشيخ گفت: به درستى كه رسول صلّى اللَّه عليه و آله مشاوره نكرد با اصحاب خود از ب

______________________________ 
وفات كرده است. ر. ك:  411است كه معاصر شيخ مفيد بوده و در سال « ابو الفرج عبد الواحد بن بكر ورثانى»(. ظاهرا 1)
 403 -405/ 4« اللباب في تهذيب األنساب»

 103(. آل عمران، آيه 1)

 43ص:

حاجتى كه بخواند آن حضرت را به مشورت با ايشان چنان كه تو گمان و توهّم احتياج آن حضرت به سوى ايشان و نبود 
كنم آن را از براى تو بعد از واضح كردن آن چيزى كه خبر دادم تو را به آن، كردى، بلكه از براى امر ديگر است كه من ذكر مى
 يعنى آنكه مشورت از براى احتياج به ايشان نبود.

دانيم رسول صلّى اللَّه عليه و آله معصوم بود از گناهان كبيره و صغيره، يعنى عصمت از حقيق مىاز براى آن است كه ما به ت
دانى بر آن حضرت و آن حضرت كاملترين خلق بود به اتفاق اهل كباير واجب است به اعتقاد ما و تو، و صغاير را تو جايز مى
 تر ايشان بود در تدبير.محكمملّت و نيكوتر ايشان در رأى و وفوردارتر ايشان در عقل و 

شدند بر وى از براى اعالم و متصل بود مواد وحى ميان آن حضرت و ميان خداى تعالى، و مالئكه در عقب يك ديگر وارد مى
 ها.از جانب خداى تعالى و تهذيب او و اخبارى وى به مصلحت

ا كسى به فراگرفتن رأى از رعيّت خود، از براى و هر گاه بوده باشد آن حضرت بر اين صفات، صحيح نيست كه بخواند او ر
ند حكيم كتر از وى باشد در جميع آنچه ما شمرديم، و به درستى كه مشورت نمىآنكه نيست احدى از ايشان مگر اينكه پائين

از اوست در  ندانا با غير خود به طريق استفاده كردن و يارى جستن به رأى آن غير، مگر اينكه يقين داشته باشد كه غير، احس
 رأى و بهتر است در تدبير و كاملتر است در عقل، يا گمان اين داشته باشد.

تر است از وى در آنچه ما آن را وصف كرديم نخواهد بود براى اما هر گاه علم وى احاطه كرده باشد به اينكه غير، پست
اج نيست به ناقص در چيزى كه محتاج باشد در آن استعانت او در تدبير به رأى غير معنى و حاصلى. از براى آنكه كامل محت
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به كمال، چنان كه محتاج نيست عالم به جاهل در چيزى كه محتاج باشد در آن به علم و متضمن آيه يعنى آنچه آيه آن را در 
 كند بر آنچه گفتيم.برگرفته است تنبيه مى

 كنى به قول خداى تعالى:آيا نگاه نمى

 15ص:

 ، يعنى هر گاه عزم كنى تو، پس توكّل كن بر خدا و بكن آن كار را.«1» (مْتَ فَتَوَكَّلْ عََلى اللَّهِفَإِذا عَزَ) 

پس معلّق ساخته كار را بر عزم آن حضرت، نه بر رأى و مشورت ايشان، و اگر امر كرده بود پيغمبر را به مشورت با ايشان از 
فرمود، پس هر گاه امر كنند به قول ايشان، هر آينه خداى عزّ و جلّ مىبراى طلب روشن شدن كار به سبب رأى ايشان و عمل 

تو را به أمرى عمل كن به آن و هر گاه جمع شود رأى ايشان بر أمرى پس امضاى آن و عمل به آن كن، پس خواهد بود كردن 
 اى كه مخصوص به آن حضرت باشد.آن كار متعلّق به مشورت ايشان نه به عزم و اراده

ذكر كرديم آنچه را تالوت كرديم و خوانديم بر تو ساقط و باطل شد آن چيزى كه تو توهّم كرده بودى آن را. )يعنى  پس چون
 اينكه مشورت كردن حضرت با ايشان از براى احتياج به ايشان بود(.

كرده است كه باعث الفت و اما وجه خواندن پيغمبر ايشان را به سوى مشورت با وى از براى اين است كه خداى عزّ و جلّ امر 
كنند، ها و عزمها كه بايشان شود به سبب مشورت با ايشان و از براى تعليم كردن ايشان به چيزى كه عمل كنند به آن نزد اراده

يعنى مشورت كرد با ايشان از براى آنكه ياد گيرند اين سنت را و مشورت با يك ديگر بكنند در امور خود تا ادب آموخته 
 داب خداى تعالى، پس مشورت كرد با ايشان از براى آنچه گفتيم نه از براى حاجت خود به رأى ايشان.شوند به آ

يا آنكه در مشورت وجهى ديگر بيّن و ظاهر است و آن اينست كه خداى تعالى اعالم كرده است پيغمبر را به اينكه در امت وى 
كند مخالفت خود را و ها و پنهان مىكشد حادثهو انتظار مى كند از براى آن حضرت گزندها و ضررها،كسى هست كه طلب مى

 كند دردارد دشمنى و بغض خويش را و سعى مىدر باطن مى

______________________________ 
 103(. آل عمران، آيه 1)

 11ص:

وى اعيان و اشخاص ايشان را و كند با آن حضرت در دين خود و بيان نكرده است و نشناسانده به خرابى امر وى و نفاق مى
 داللت نكرده است و راه ننموده آن حضرت را به اسماء و نامهاى ايشان.

 پس فرموده است جلّ جالله:
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، يعنى از اهل مدينه «1» (عَذابٍ عَِظيمٍ  إِلىرَدُّونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ ال تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُ)
ان را زود شناسيم ايششناسى تو ايشان را ما مىجماعتى هستند كه اقدام كردند بر نفاق تا به نهايت مرتبه نفاق رسيدند، نمى

مراد  و احتمال دارد كهكشيم ايشان را كنيم ايشان را دوم آنكه مىباشد كه عذاب كنيم ايشان را دو مرتبه، )يكى آنكه رسوا مى
 شوند به عذاب عظيم كه آن عذاب آتش است.يكى از اين دو تا باشد و ديگرى عذاب قبر باشد( باز رد كرده مى

 و فرموده است:

، يعنى هر «1» (لُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ال يَفْقَهُونَبَعْضٍ هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُ وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى
يند كه( گوكنند بعضى از ايشان به بعض ديگر )از روى انكار آن سوره و استهزاء به آن و مىاى نگاه مىشود سورهگاه نازل مى

ان كسى نبيند ايشان را و متوجّه ايش بيند )اگر بيرون رويد از مجلس رسول صّلى اللَّه عليه و آله پس اگرآيا شما را كسى مى
روند. بگرداند خداى تعالى دلهاى ايشان را از ايمان )كه نفرين بر ايشان باشد و احتمال دارد كه مراد خيزند و مىنباشد( بر مى

د. )از براى شونمىاند كه فقيه و دانا نخبر باشد، يعنى گردانيده است خداى دلهاى ايشان را از ايمان( به سبب آنكه ايشان طائفه
 كنند.( و فرموده است:بدى فهم ايشان يا آنكه فكر و تأمل نمى

______________________________ 
 .151(. سوره توبه، آيه 1)

 111(. سوره توبه، آيه 1)

 11ص:

خورند به خداى تعالى ، يعنى قسم مى«1» (َعنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ رْضىيَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَْوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يَ) 
 سقند.شود از قومى كه فابراى شما تا راضى شويد از ايشان، پس اگر راضى شويد شما از ايشان به درستى كه خداى راضى نمى

د نيست و مقصود اين است كه ايشان به زبان قسم داند و علم دارد كه قسم ايشان از روى اعتقا)به سبب آنكه باطن ايشان را مى
داند كه اين قوم فاسقند قسم ايشان از روى خورند تا شما راضى شويد، و حال آنكه رضاى شما فايده ندارد بلكه خدا مىمى

 اعتقاد نيست و از ايشان راضى نخواهد شد و ايشان را عذاب خواهد كرد.( و فرموده است:

خورند به خداى تعالى كه از شمايند )يعنى از جمله قسم مى «1» (هِ ِإنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَ ما هُمْ مِنْكُمْ وَ لكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَوَ يَحْلِفُونَ بِاللَّ
ا داند كه ترس دارند. )از شما كه مبامسلمانانند( و حال آنكه ايشان از شما نيستند )از براى آنكه در باطن كافرند( و ليكن قومى

 كنند از روى تقيه و خوف(.كنيد پس اظهار اسالم مىبه ايشان بكنيد آنچه به كافران مى

 و فرموده است:
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 الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ  نَ كُلَّ صَيَْحةٍ عَلَيْهِمْ هُمُوَ إِذا رَأَيْتَهُمْ ُتعْجِبَُك أَجْسامُهُمْ وَ إِْن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُو)
آورد تو را اجسام و تركيب ايشان، )به بينى تو اى محمد ايشان را به تعجب مى، يعنى هر گاه مى«4» (قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى ُيؤْفَكُونَ

صاحت ف كنى به قول ايشان، )به سببسبب عظمت و ضخامت و صباحت و لطافت كه دارند( و اگر تكلّم كنند ايشان گوش مى
 و حالوت كالم ايشان(

______________________________ 
 .34(. سوره توبه، آيه 1)

 .04(. سوره توبه، آيه 1)

 .3(. سوره منافقون، آيه 4)

 14ص:

كرد ىماند كه عبد اللَّه بن ابّى، جسيم و فصيح بوده و به مجلس رسول صّلى اللَّه عليه و آله حاضر شد پس تعجب )نقل كرده 
 «1» هايند كه بر حائطفرمود( و حال آنكه ايشان مثل چوبرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله از وى و استماع كالم او، و مى

اند همچنين ايشان هم به حسب ظاهر نصب كرده باشند، )يعنى چنان كه آن چوبها محض صورتى دارند و از علم و دانش خالى
كنند هر صيحه و آوازى كه برآيد يا عذابى بشنوند كه اند از علم.( و اين طايفه گمان مىطن خالىلطافت دارند و ليكن در با

ن عذابى كنند كه ايدانند كه در باطن موافق اسالم نيستند پس گمان مىشود بر ايشان، )به سبب آنكه مىعذابى است واقع مى
 است واقع بر ايشان(.

از ايشان، )بعد از اين بر سبيل نفرين بر ايشان يا از براى تعليم مؤمنين كه به اين طريق  و اين طايفه دشمن تواند پس حذر بكن
 از حق. اندنفرين بر ايشان كنند فرمود كه( بكشد خداى ايشان را، باز به طريق تعجب فرمود كه چگونه ايشان رو گردانيده

 و فرموده است:

اند كنند مگر اينكه ثقيل و سنگين؛ يعنى اتيان به نماز نمى«1» (وَ ال يُنْفِقُونَ إِلَّا وَ هُمْ كارِهُونَ لى)وَ ال يَأْتُونَ الصَّالةَ إِلَّا وَ هُمْ كُسا
كنند مگر از روى كراهت و ناخوشى )به كنند( و انفاق نمىكنند از روى كسالت و دشوارى مى)يعنى هر گاه كه اتيان به نماز مى
 ل اميد ثواب يا دفع عقاب ندارند تا از روى رغبت و خواهش بكنند(.سبب آنكه ايشان به ازاء اين افعا

 «4» (يُراؤُنَ النَّاسَ وَ ال يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّالةِ قامُوا كُسالىو فرموده است: )

______________________________ 
 (. ديوار.1)
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 .03(. سوره توبه، آيه 1)

 131(. سوره نساء، آيه 4)

 13ص:

ور اند، )چنان كه در تفسير آيه پيش مذكخيزند و حال آنكه ايشان ثقيل و سنگينخيزند براى نماز بر مى؛ يعنى هر گاه بر مى
كنند نمىكنند براى ديدن مردم است نه براى خداى تعالى( و ذكر خداى تعالى كنند با مردم )يعنى نمازى كه مىشد( و ريا مى

 مگر اندكى.

 و بعد از اينكه خبر داده است از حال اين طايفه في الجملة به آياتى كه مذكور شد و غير اينها نيز فرموده است:

ر آينه بنمائيم به تو ايشان را تا ؛ يعنى اگر بخواهيم ما ه«1» (وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ)
اينكه بشناسى ايشان را به سيماى ايشان )بعد از آن فرمود كه( تو ايشان را خواهى شناخت در اسلوب و گفتگوى ايشان. )يعنى 

نند كشود كه در باطن با تو موافق نيستند به سبب آنكه ترغيب تو مىاز گفتگوى ايشان در مصلحتى كه با ايشان بينى ظاهر مى
 به چيزى كه براى تو بد است(.

پس داللت كرده است و راه نموده است خداى تعالى آن حضرت را به سوى ايشان به گفتگو و كالم ايشان و گردانيده است 
شود از اسلوب و طريق گفتگوى ايشان كه آن نفاق طريق براى آن حضرت به سوى معرفت ايشان آن چيزى را كه ظاهر مى

 رت.ايشان است به حض

 [شناسى است]مشورت وسيله باطن

طن شود از ايشان به دانستن باباز امر كرده است حضرت را به مشورت كردن با ايشان تا برسد به سبب آن چيزى كه ظاهر مى
 ايشان.

شود خلوص او در مشورت با وى، و كسى كه غش و نفاق داشته باشد زيرا كسى كه در دوستى و محبت خالص باشد ظاهر مى
 شود نفاق وى در كالم او.ظاهر مى

پس مشورت كرد رسول صّلى اللَّه عليه و آله با ايشان از براى اين، يعنى براى دانستن حال ايشان و از براى آنكه گردانيده 
 است خداى عزّ و جلّ مشورت با ايشان را طريق معرفت به سوى ايشان.

______________________________ 
 .45يه (. سوره محمد، آ1)

 10ص:
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 ]مشورت پيامبر در باره اسيران جنگ بدر[ 

بينى كه ايشان، چون مشورت كردند با حضرت صلّى اللَّه عليه و آله در جنگ بدر در باب اسيرهائى كه اهل اسالم گرفته آيا نمى
ز روى خلوص و محبت بودند صادر شد مشورت ايشان از نيّاتى كه مشوب بود در اخالص به آن حضرت. )يعنى مشورت ا

پس كشف و واضح نمود خداى تعالى آن را براى حضرت صلّى اللَّه  «1» نبود، بلكه آنچه براى حضرت بد بود اختيار كردند(.
 عليه و آله و ذم كرد آن طايفه را بر آنچه كردند و ظاهر كرد مطلب ايشان را در اين باب. پس فرمود:

تابٌ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ َعرَضَ الدُّنْيا وَ اللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لَوْ ال كِ أَسْرى ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ )
رفتند پس حضرت )نقل كردند كه مسلمانان در جنگ بدر اسيرى چند گ «1» (مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ َعظِيمٌ

مشورت كرد با اصحاب، جمعى از منافقين گفتند كه مصلحت در اين است كه ايشان را رها كنى و فديه بگيرى، حضرت ايشان 
را مخيّر كرد و ايشان فديه گرفتند، پس نازل شد اين آيه و مضمونش اين است كه( نيست سزاوار مر هيچ پيغمبرى را اينكه 

آيد كه بكشد و رها نكند( تا وقتى كه بسيار شود قتل در روى زمين )و كفّار مغلوب و )يعنى مىبوده باشد براى وى اسيران 
قتى شوند، بخالف وضعيف گردند و اهل اسالم قوت و قدرت يابند؛ زيرا كه آن وقت ايشان اگر رها كرده شوند باعث فتنه نمى

راده شود. باز فرمود كه( شما اشوند و موجب غلبه اهل كفر مىىكه اهل اسالم ضعيف باشند؛ زيرا كه ايشان نيز ملحق به كفّار م
گيريد( و خداى تعالى اراده آخرت دارد )يعنى از براى اهل اسالم( و خداى و خواهش متاع دنيا داريد )و از براى اين فديه مى

 سازد دوستان خود را بر دشمنان(. و حكيم استتعالى عزيز است )يعنى غالب مى

______________________________ 
ن اند، لذا دستور فرموده بود اسيرادانست بنى هاشم را با تهديد مجبور به شركت در اين جنگ كرده(. پيامبر اسالم چون مى1)

حمد مسند ا»را بكشند!؟ ر. ك: « عباس»كرد كه على عليه السّالم، عقيل را و حمزه، را نكشند ولى عمر بن خطاب پيشنهاد مى
 أنفال. 45ذيل آيه  131/ 10« تفسير فخر رازى»، 01 -04/ 15، جزء 4جلد « تفسير طبرى»، 134 /1« حنبل

 45 -41(. سوره انفال، آيه 1)

 14ص:

داند كه هر چيز مناسب چه حال است چنان كه در اين مقام امر كرده است به كشتن وقت قوت اهل كفر و رخصت فديه )و مى 
 اهل اسالم(.گرفتن و اوست وقت قوت 

ايد اى كه گرفتهرسيد به شما به سبب فديههر آينه مى -عزّ و جلّ -بود حكمى سابق از خداىيعنى اگر نمى «لَوْ ال كِتابٌ»
كه مراد به حكم سابق اين است كه كسى در اجتهاد خطا كند مستحق عذاب  «1» )قاضى بيضاوى گفته است «1» عذابى عظيم.

شود به سبب كردن كارى كه تصريح به نهى از آن نشده باشد، يا يا هر كس كه باشد، عذاب كرده نمىنيست، يا آنكه اهل بدر 
اى كه ايشان گرفتند حالل است بر ايشان و اللَّه اعلم.( پس خداى تعالى توبيخ و سرزنش ايشان و رأى ايشان كرده آنكه فديه
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معلوم شد كه مشورت با ايشان از براى احتياج حضرت به  است و واضح كرده است از براى رسول خود حال ايشان را. پس
 رأى ايشان نبود بلكه از براى آنچه مذكور شد بوده است.

حاضر بود، پس از روى تعجب و انكار گفت:  «4» «حرانى»و چون شيخ اين كلمات را فرمود، شيخى از قوم كه معروف بود به 
كنم كه تو اين را بگوئى و اعتقاد ندارم كه ز اهل نفاق بودند؟ حاشا من گمان نمىسبحان اللَّه آيا گمان دارى كه ابو بكر و عمر ا

س امرى اند، پگوئى كه ايشان اهل نفاقنبى صلّى اللَّه عليه و آله در جنگ بدر با غير ايشان مشورت كرده باشد. پس اگر مى
ن از جمله اهل نفاق هستند، پس تو اعتماد كن بر وجه كنيم و قوت بر شنيدن اين نداريم و اگر ايشااست كه ما صبر بر اين نمى

اول كه گفتى. و آن اين است كه اراده كرد نبى صلّى اللَّه عليه و آله الفت و اجتماع ايشان به سبب مشورت با ايشان و تعليم 
 ايشان كه چگونه عمل كنند در امور خود.

 شودل بر چيزى نمىگفت كه اى شيخ، آنچه گفتى دلي -ادام اللَّه عّزه -پس شيخ

______________________________ 
 433/ 1« تفسير ابن كثير»، 04/ 15، جزء 4جلد « تفسير طبرى»(. ابو بكر اين پيشنهاد عفو و فديه را داد 1)

 .45، ذيل سوره انفال آيه «تفسير انوار التنزيل بيضاوى(. »1)

درست باشد چرا كه شخصى به نام ابو محمد « جرانى»است كه ظاهرا ذكر شده « جرّانى»، «حرانى»(. در متن عربى به جاى 4)
هجرى قمرى رحلت كرده است ر. ك: اللّباب في تهذيب  311عبد الجبار مروزى جرّانى معاصر شيخ مفيد بوده كه در سال 

 145/ 1« األنساب

 11ص:

ل و برهان به سوى آن، من كه نام نبردم انسان معيّن و نيست اين مگر تكبّر و بزرگى و عجب و خودبينى كه عدول كردى از دلي
 را بلكه اتيان كردم به مجمل از كالم پس تو تفصيل دادى آن را و آن غنى بود از تفصيل.

)و ظاهرا مطلب شيخ از اين كالم في الجملة تسكين آن شيخ است كه من گفتم جمعى كه حضرت با ايشان مشورت كرد از روى 
ادند و نام كسى را نبردم، تو تفصيل دادى و ايشان را مذكور كردى و هيچ حاجتى به اين تفصيل نبود.( پس نفاق قرار به فديه د

گفت كه صحابه عاليتر است قدر ايشان از اينكه از اهل نفاق باشند!؟ شروع به فرياد كرد و بلند كرد آواز خود را، مى« ورثانى»
 شروع كرد در كالمى مثل كالم اهل بازار و عوام و اهل شر و فتنه. خصوصا صدّيق يعنى ابو بكر و فاروق يعنى عمر و

پس به او شيخ گفت كه دفع كن از خودت قول صحيح را كه گفتيم و خالصى بجوى از چيزى كه وارد ساختيم آن را بر تو از 
حقيق كه ظاهر شد حق و برهان، و حيله بكن از براى خودت و قومت و گر نه اين كلمات هرزه نفع براى تو ندارد. پس به ت

 فاسد شد باطل به اندك سعى و الحمد للَّه.
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 ]آيا نشستن ابو بكر و عمر در عريش افضل از جهاد على ع بود؟[ -]ادعاى بعضى از معتزله و حشويه در باره خلفا[ 14فصل 

كنند كه نشستن ابو بكر و عمر دعوى مى «1» و حشويه «1» بعضى از اصحاب كه معتزله -ادام اللَّه عّزه -سؤال كرد از شيخ
افضل بود از جهاد كردن امير المؤمنين عليه السّالم با كافران به شمشير، از براى آنكه ابو بكر و عمر با  «4» «عريش»در 

صوص خكردند با حضرت و اگر ايشان افضل خلق نبودند نزد وى مبود آن حضرت و تدبر امور مىحضرت بودند و هر جا كه مى
 كنيد شما حرف اين جماعت را؟گردانيد ايشان را به نشستن با خودش، پس به چه چيز دفع مىنمى

 []پاسخ شيخ با استدالل به آيه قاعدين

شيخ گفت كه طريق اين قول اين است كه بر عكس كنند و روش كالم اين است كه قلب كنند )يعنى اين دليل بر افضليت على 
دانست كه ايشان از جمله جهادكنندگانند و خودشان الم بكنند(، زيرا نبى صلّى اللَّه عليه و آله اگر مىبن ابى طالب عليه السّ

 شود ازكشند اهل كفر را و حاصل مىكنند با أمثال و أقران خود و مىمبارزت مى

______________________________ 
اين است كه اين لقب زمانى به آنها اطالق شد كه قائل به اصل  سبب ناميده شدن آنها به اعتزال»نويسد: (. شيخ مفيد مى1)
هجرى قمرى احداث كرد و دالئلى بر آن اقامه  141شدند و اين اصل را اولين بار واصل بن عطاء وفات: « منزلة بين المنزلتين»

ث افقت نمودند و همين عقيده باعنمود سپس عمرو بن عبيد )برادر زن واصل( از آن تبعيّت و دفاع كرد و جمعى با اين عقيده مو
شد كه اين دو نفر از مجلس درس حسن بصرى كنارگيرى و اعتزال گزينند و مردم نيز به اين عّلت آنها را معتزله ناميدند كه از 

معتزله حدود بيست فرقه بودند كه همگى بر پنج اصل  41ص « اوائل المقاالت« »گيرى نموده بودندمجلس حسن بصرى كناره
تبصرة »ق نظر داشتند كه عبارتند از: توحيد، عدل، وعيد و وعد، منزلة بين المنزلتين و امر به معروف و نهى از منكر. ر. ك: اتفا

 05/ 1« الملل و النحل»، 31ص « العوام

د و ندر لغت به معنى چيزهايى از پنبه و پشم و غير آن است كه لحاف و بالش و تشك را با آنها پر كن« حشو»(. حشويه: 1)
گويند. حشويه در اسالم لقب تحقير آميزى است كه بعضى از علماى كالم « حشو»كالم زايد را كه در اداى مطلب واقع شود 

خداوند بودند. « تشبيه»و « تجسّم»دادند؟ زيرا اصحاب حديث غالبا قايل به « اصحاب حديث»به « معتزله»اسالم مانند 
 105ص « فرهنگ اسالمى فرق اسالمى»

و خود نيز به بهانه حفاظت  105ص « فرهنگ فرق اسالمى»بانى است كه در جنگ بدر براى پيامبر ساختند منظور سايه(. 4)
 41ص « تاريخ الخلفاء سيوطى»از ايشان در همان جا ماندند و با دشمن نجنگيدند ر. ك: 

 13ص:
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شد ميان ايشان و ميان اين منزلت و مرتبت كه يل نمىبراى ايشان جهادى كه مستحق ثواب شوند به سبب آن جهاد، هر آينه حا
تر است از نشستن و ترك جهاد كردن بر هر حالى كه بوده باشد به صريح كتاب مجيد كه تر و شريفتر و عاليتر و پاكيزهجليل

 فرمايد خداى تعالى:مى

الْمُجاهِدُوَن فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ َأنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَُّه الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ  )ال يَسْتَوِي الْقاعِدُوَن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ 
، يعنى مساوى «1» (ظِيماًوَ َفضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ َعلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَ وَ أَنْفُسِهِمْ عََلى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً َو كُلًّا َوعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى

روند از اهل ايمان و حال آنكه عذرى نداشته باشند )مثل كورى و لنگى( و جماعتى اند و به جهاد نمىنيستند جماعتى كه نشسته
اند، درجه و مرتبه اهل جهاد از مرتبه ديگران بلندتر كنند در راه خداى تعالى به مال و نفس، بر جماعتى كه نشستهكه جهاد مى

و عاليتر است. )مگر اينكه ايشان عذرى داشته باشند كه به جهاد نتوانند رفت. باز فرمود و هر يك از اين دو طايفه را( وعده 
كرده است خداى تعالى به مرتبه خوب. )زيرا كه هر دو مؤمن و پاك اعتقادند( و ليكن اعطا كرده است اهل جهاد را زياده بر 

 ب جهادى كه كردند.نشستگان اجر و ثواب عظيم به سب

پس ما چون ديديم كه رسول صلّى اللَّه عليه و آله ايشان را منع كرد از فضيلت جهاد و نشانيد ايشان را با خود، دانستيم اين را 
شود، به سبب آنكه فرار دانست اگر ايشان متعرض قتال و جنگ شوند فساد واقع مىكه از براى اين است كه حضرت مى

بود در اين ضررى عظيم براى و هر آينه مى «1» ريزند، چنان كه گريختند در جنگ احد و خيبر و حنينگنمايند و مىمى
 مسلمانان و ايمن نبودند از وقوع ضعف در لشكر به سبب گريختن دو شيخ كه ابو بكر و عمر باشند از جمله ايشان.

 ندانست كه ايشان به سبب بسيارى ترس و جزع كه عارض ايشايا آنكه مى

______________________________ 
 .30(. سوره نساء، آيه 1)

 134/ 14« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد»، 53/ 1« االرشاد شيخ مفيد(. »1)

 55ص:

كنند يا فساد ديگر غير اينها كه خدا عالم به آن است. پس گويا لطف و رحمت روند و طلب امان مىشود طرف اهل كفر مىمى
 ه است خداى تعالى به اّمت به سبب آنكه امر كرده است رسول صلّى اللَّه عليه و آله را به اينكه منع كند ايشان را از قتال.كرد

و اما آن چيزى كه توهّم كردند معتزله يعنى اينكه حبس كرد و نگاه داشت رسول صّلى اللَّه عليه و آله ايشان را براى يارى 
در فصل سابق كه رسول صلّى اللَّه عليه و آله كامل بود و ايشان ناقص بودند از كمال او و آن جستن، پس به تحقيق ثابت شد 

ى آمد و قرآن بر ورا نداشتند و او معصوم بود و ايشان غير معصوم و او مؤيد بود به مالئكه و ايشان غير مؤيد و وحى به او مى
بود كور دلها احتياج حاصل است با چنين وصفهائى كه گفتيم اگر نمى شد و ايشان چنين نبودند. پس او را به ايشان چهنازل مى

 و ضعف رأى و قلّت در دين و ايمان.
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كس  دين است و اگر اينها نباشد هيچگويد كه حضرت احتياج به ايشان داشت كور باطن و ضعيف رأى و بى)يعنى كسى كه مى
ى كند براى تو صحت آن چيزحرف خود فرمود كه( چيزى كه واضح مى گويد. باز شيخ رحمه اللَّه از باب دليل براين حرف نمى

 قول خداى تعالى است:« عريش»را كه ذكر كرديم آن را حاال در وجه نشستن ايشان در 

راةِ سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً َعلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفَُسهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتُِلونَ فِي  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى)
، يعنى به درستى كه خريده است خداى تعالى از مؤمنين نفسها و مالهاى ايشان را به اينكه براى ايشان «1» وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ

شوند كشند مردم را و كشته مىكنند مؤمنين در راه خدا پس مىقتال مى است بهشت، يعنى اين عوض مال و نفس ايشان است.
ايشان نيز. )و اين كالم بيان اين است كه خريدن ايشان به چه طريق است و از چه جهت است، باز تأكيد اين فرموده و گفته كه( 

 يل نيز چنان كه در قرآن مذكور است.وعده كرده است ايشان را به بهشت وعده حقى و اين وعده مذكور است در تورات و انج

______________________________ 
 111(. سوره توبه، آيه 1)

 51ص:

اند پس به تحقيق خريده است خداى تعالى نفس ايشان اند يا غير مؤمن، اگر مؤمنپس خالى از اين نيست كه آن دو يا مؤمن
 كشند ايشان به كشتن غير خود را يا كشتن غير ايشان را.را از ايشان به بهشت به شرط قتال و جنگ، كه مى

شد نبى صلّى اللَّه عليه و آله ميان ايشان و ميان وفاء به شرطى كه خدا بر ايشان كرده است و اگر چنين باشد هر آينه حايل نمى
ل آن را كه اعتقاد دارند اهل جهيعنى قتال. پس منع كردن حضرت ايشان را از قتال دليلى است بر اينكه ايشان ندارند صفتى را 

 در ايشان يعنى ايمان.

ند ثقل و وبال است بر ايشان و دليل است بر اينكه ناقص« عريش»پس به تحقيق واضح شد به آنچه بيان كرديم بودن ايشان در 
 اند.در ايمان. و ظاهر شد كه حال بر ضد و خالف آن چيزى است كه معتزله توهّم كرده

 51ص:

 ]مفاخره بين امام موسى كاظم ع و هارون الرشيد[ 13فصل 

و آمد به  «1» و گفت كه چون حج كرد رشيد )و او يكى از خلفاى بنى عباس است( -ادام اللَّه عزّه -و حديث كرد مرا شيخ
 يق.د و بزرگان خالمدينه رسول صلّى اللَّه عليه و آله، جمعيّت كردند پيش او بنى هاشم و آنچه از مهاجرين و انصار باقى بودن

 و بود در ميان ايشان ابو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّالم، پس رشيد به ايشان گفت:

 برخيزيد تا برويم به زيارت رسول صلّى اللَّه عليه و آله.
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و  اپس برخاست و تكيه بر دست مبارك آن حضرت كرد تا رسيدند به روضه رسول صلّى اللَّه عليه و آله پس ساكن شد آنج
گفت: السّالم عليك يا رسول اللَّه، السّالم عليك يا بن عمّ، )يعنى اى پسر عم، چون عباس جدّ رشيد عمّ رسول اللَّه بود پس او 
پسر عمّ اوالد وى است و مطلب رشيد از اين، اين بود( كه فخر كند بر قبايل عرب كه حاضر بودند با او بزرگى كند بر ايشان 

 به سبب اين نسب.

شيد دست خود را ابو الحسن عليه السّالم از وى و پيش ايستاد و گفت: السّالم عليك يا رسول اللَّه، السّالم عليك يا ابه، پس ك
 يعنى اى پدر.

 پس تغيير كرد رنگ رشيد و گفت: يا ابا الحسن به درستى كه اينكه گفتى، فخرى عظيم است.

______________________________ 
 115هجرى قمرى در رى چشم به جهان گشود و در سال  105بن محمد مهدى بن منصور عباسى در سال  (. هارون الرشيد1)

 -0/ 13« تاريخ بغداد»در طوس درگذشت.  134سال حكومت كرد و در سال  14هجرى قمرى به خالفت رسيد و حدود 
14 

 54ص:

ع به ادعاى مأمون در مساوى بودن فضيلت بنى هاشم و بنى  ]پاسخ امام رضا -[]مناظره امام رضا ع با مأمون عباسى 10فصل 
 [عباس

به خراسان  «1» اند چون مأمون )كه از خلفاى بنى عباس است(و گفت روايت كرده -ادام اللَّه عزّه -و حديث كرد مرا شيخ
ا ابا الحسن، من فكر كردم در امرى رفتند مأمون به او گفت: يرفت و امام رضا عليه السّالم با او بود. پس روزى از روزها كه مى

پس نمود به من آن فكر راه راست را در آن امر. فكر كردم در امر شما و نسبت ما به حضرت رسول صّلى اللَّه عليه و آله و 
نسبت شما به آن حضرت پس يافتم فضيلت هر دو را مثل هم و اعتقاد كردم كه خالف دوستان ما و دوستان شما در اين باب 

 وى هوا و هوس و تعصب است.از ر

 امام عليه السّالم فرمود كه اين كالم جوابى دارد اگر بخواهى براى تو بگويم و اگر بخواهى امساك كنم؟

 پس مأمون گفت: من اين را نگفتم مگر براى اينكه بدانم چيست پيش تو در اين باب و چه اعتقادى دارى؟

كنم از تو به خداى يا امير المؤمنين، اگر خداى تعالى بفرستد نبى خود را يعنى مىپس به او امام عليه السّالم گفت كه سؤال 
محمد صلّى اللَّه عليه و آله را پس بيرون بيايد بر ما از پشت بلندى از اين بلنديها و بخواهد از تو دخترت را آيا او را به آن 

 دهى؟حضرت مى

 اشته باشد به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله؟مأمون گفت: سبحان اللَّه! آيا كسى هست كه ميل ند
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 بينى تو حالل است از براى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله كه دخترپس گفت به او امام عليه السّالم آيا مى

______________________________ 
هجرى قمرى )همان روز كه پدرش  115ر سال د« ابو العبّاس»و مكنّى به « مأمون»(. عبد اللَّه بن هارون الرشيد ملقّب به 1)

سالگى به حكومت رسيد و بعد از به قتل  15هجرى قمرى در سن حدود  135به خالفت رسيد( متولّد شد. مأمون در سال 
روم چشم از جهان فرو « بذندون»هجرى قمرى در  115سال خليفه بود و در سال  11رساندن برادرش محمد امين، نزديك به 

 413ص « تاريخ الخلفاء سيوطى»، 131 -154/ 15« تاريخ بغداد»انتقال يافت. « طرسوس»اش به زهبست و جنا

 53ص:

 اى باز گفت: و اللَّه كه شما نزديكتريد به رسول اللَّه در قرابت و خويشى.مرا بخواهد؟! پس ساكت شد مأمون لحظه

كه اوالد عباس عمّ پيغمبر حاللند به رسول اللَّه چنان كه حاللند بر  فرمود: معنى كالم حضرت اين است -ادام اللَّه عّزه -شيخ
 وى خويشانى كه در نسب دور ترند از عباس.

بنت زينب دختر رسول اللَّه صلّى اللَّه « امامة»اما در اوالد امير المؤمنين عليه السّالم آنچه از فاطمه عليهما السّالم و آنچه از 
ر اند، و فرزند مناسبتر و نزديكتاند، از براى آنكه ايشان در حقيقت از فرزندان آن حضرتت حرامعليه و آله بودند بر آن حضر

 شك از اهل دين.تر است فضيلت را از فرزند عمّ بىكنندهاست به پدر و جمع

در فضيلت  اوى باشندو چگونه صحيح است با آنچه گفتيم اينكه ايشان يعنى اوالد امير المؤمنين عليه السّالم و اوالد عباس مس
 به سبب خويشى با رسول صّلى اللَّه عليه و آله.

 پس تنبيه كرده است و آگاه گردانيده امام عليه السّالم مأمون را بر اين معنى و واضح كرده است از براى مأمون.

 50ص:

 [رآن]بزرگترين فضيلت على ع در ق -[]سؤال مأمون از امام رضا ع در باره على ع 14فصل 

كه مأمون روزى گفت به امام رضا عليه السّالم كه خبر ده مرا به بزرگترين فضيلت امير  -ادام اللَّه عزّه -حديث كرد مرا شيخ
 المؤمنين عليه السّالم كه قرآن داللت بر آن فضيلت كند؟

 امام عليه السّالم فرمود: آيه مباهله است چنان كه خداى عز و جل فرموده است:

هِلْ ْم وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَحَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساَءكُفَمَنْ )
عليه و آله، يعنى بعد از آنكه علم حاصل كردى به حال  خطاب است به رسول صّلى اللَّه «1» فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ(

عيسى عليه السّالم، پس اگر كسى از نصارى مجادله كند با تو در باب وى به اينكه خداست يا پسر خدا؟ بگو تو، كه بيايند تا 
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د را و شما انفس خود بطلبيم ما پسران خود را و شما پسران خود را و ما زنان خويش را و شما زنان خويش را و ما انفس خو
 را، بعد از آن مباهله كنيم و بگردانيم لعنت خداى را بر دروغگويان.

 )و مباهله اينست كه دو شخص دعا كنند و هر يك بگويند كه ما و تو هر كدام كه دروغ بگوئيم لعنت خداى تعالى بر او باد(.

حسين عليهما السّالم را پس ايشان دو پسر بودند، و طلبيد فاطمه پس طلبيد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله امام حسن و امام 
عليها السّالم را پس او بود مراد در اين مقام به زنان حضرت، و طلبيد امير المؤمنين عليه السّالم را پس او نفس حضرت رسول 

 صلّى اللَّه عليه و آله بود به حكم خداى عزّ و جلّ.

خود را و آخر امير المؤمنين عليه السّالم را طلبيد، پس معلوم شد كه او به منزله نفس نبى  طلبيم نفس)زيرا فرمود كه ما مى
صلّى اللَّه عليه و آله است( و به تحقيق ثابت شد كه نيست احدى از خلق خداى تعالى بزرگتر از رسول صلّى اللَّه عليه و آله و 

 افضل از وى.

______________________________ 
 41آل عمران، آيه  (. سوره1)

 54ص:

، -لّعزّ و ج -پس واجب است كه نبوده باشد كسى افضل از كسى كه نفس رسول صلّى اللَّه عليه و آله است به حكم خداى
 يعنى امير المؤمنين عليه السّالم.

 []بحثى در باره آيه مباهله

رسول  و حال آنكه نخوانده است« پسرها»گفته است يعنى به لفظ جمع « ابناء»مأمون گفت كه آيا چنين نيست كه خداى تعالى 
ده و به درستى كه نخوان« زنها»به لفظ جمع يعنى « نساء»صلّى اللَّه عليه و آله مگر دو پسر خود را و بس، و ذكر كرده است 

 دن كسى را كه نفساست رسول صلّى اللَّه عليه و آله مگر دختر خود را تنها، پس چرا جايز نيست كه ذكر كرده باشد خوان
پيغمبر باشد و بوده باشد مراد در واقع حضرت پيغمبر خود نه غير او؟ بنا بر اين نيست براى امير المؤمنين عليه السّالم اين 

 فضيلتى كه ذكر كردى.

غير خود  دهشيخ فرمود كه امام رضا عليه السّالم جواب فرمود كه درست نيست آنچه تو ذكر كردى يا امير المؤمنين، زيرا طلبن
كند به غير خود، و صحيح نيست در حقيقت خود را بخواند، كننده است امر مىطلبد، چنان كه كسى كه امركننده و حكمرا مى

چنان كه صحيح نيست كه امر به خود كند در حقيقت. و هر گاه نطلبيده باشد نبى صلّى اللَّه عليه و آله مردى را در مباهله مگر 
شود كه او نفس پيغمبر است كه اراده كرده است آن را خداى تعالى در كتاب خود و ه السّالم را، ثابت مىامير المؤمنين علي

 گردانيده است حكم آن حضرت را اينكه نفس رسول صلّى اللَّه عليه و آله است در تنزيل و قرآن.
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 مأمون گفت: هر گاه اين جواب وارد شده سؤالى كه كردم باطل شد.

 51ص:

 []اشعار فرزدق در مدح امام سجاد ع 11ل فص

شاعر را در كالمى كه در آن مدح امام زين العابدين  «1» دانم قول فرزدقبه درستى كه من خوب مى -ادام اللَّه عّزه -گفت شيخ
 ها و مشابه است به آنها.عليه السّالم كرده است و به درستى كه كالم او مناسب به آنچه گذشت در فصل

رفت و چون رفت طواف كند چنان كه از پادشاهان بنى اميه است به حج مى «1» چنان است كه هشام بن عبد الملك)و آن 
دهند، تعجب كرد و گفت روند و راه به وى مىكند و مردم دور مىكثرت شد كه قادر بر طواف نشد. ناگاه ديد جوانى طواف مى

 شعار را گفت(كيست اين جوان، فرزدق رحمه اللَّه بديهة اين ا

______________________________ 
هجرى قمرى در بصره متولد شد. در عهد  15در حدود سال « فرزدق»(. ابو فراس همام بن غالب بن صعصعه، ملقّب به 1)

و  هقصد قتلش كرد و او از بصره به مدين« زياد»كه از جانب معاويه عامل بصره بود درگير شد و « زياد بن ابيه»معاويه با 
مرثيه گفته بود، هجا گفت. در ايام حج « زياد»بمرد، فرزدق او را و هر كه را براى « زياد»جاهاى ديگر مسافرت كرد و وقتى 

مان كند و اين هبا امام حسين عليه السّالم مالقاتى داشت. و بار ديگر با فرزند او امام زين العابدين عليه السّالم مالقات مى
ود و شر تجليل از او گفته است. در زندگى فرزدق و مدح و هجو خلفاى بنى اميّه مطالبى ديده مىقصيده معروف است كه د

اى با خداى خود عهد كرد كه ديگر راه خالف و گناه را در پيش هائى نيز داشته است ولى سرانجام در قصيدهفراز و نشيب
تاريخ »، 105/ 1« االرشاد شيخ مفيد»فرو بست. هجرى قمرى در بصره چشم از جهان  113نگيرد. فرزدق در حدود سال 

محقق بهبهانى از جد خود تقى مجلسى، نقل كرده كه عبد »نويسد: شيخ عباس قمى رحمه اللَّه مى 111ص « ادبيات زبان عربى
مرگ  بعد از الرحمن جامى سنّى در سلسلة الذّهب، اين قصيده را به نظم فارسى در آورده و گفته كه زنى از اهل كوفه فرزدق را

اى كه در مدح على بن در خواب ديد از او پرسيد كه خدا با تو چه كرد؟ گفت: خداوند تعالى مرا آمرزيد به سبب آن قصيده
هدية . »«حسين عليهما السّالم گفتم. جامى گفته سزاوار است كه خداوند تمام عالم را بيامرزد به بركت اين قصيده شريفه

 141ص « االحباب

هجرى قمرى همان  150هجرى قمرى به دنيا آمد و در سال  15الوليد هشام بن عبد الملك بن مروان، حدود سال (. ابو 1)
هجرى قمرى  110روزى كه برادرش يزيد بن عبد الملك مرد، خالفت را در دست گرفت و پس از بيست حكومت در سال 

 131ص « تاريخ الخلفاء سيوطى»وفات كرد. 

 55ص:
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 «1» و البيت يعرفه و الحلّ و الحرم  تعرف البطحاء وطأته هذا الّذى

دانند بيابانى است در مكه معظّمه( و كعبه و حلّ و حرم مى« بطحا»شناسد بطحا راه رفتن او را، )و ، يعنى اين كسى است كه مى
 وى را.

 ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم  يكاد يمسكه عرفان راحته

آيد كه استالم كند آن را. )استالم به شناسد كف دست وى را نزديك است كه بگيرد او را وقتى كه او مىمىچون حجر االسود 
 معنى دست ماليدن است و استالم حجر سنّت است در شرع(

 و الخيم و الشّيم «1» طابت عناصره  مشتقّة من رسول اللَّه نبعته

 است طينت و خصال وى. تراصل او مأخوذ است از رسول اللَّه و پاكيزه

 كالشّمس تنجاب عن اشراقها الّظلم  ينجاب نور الهدى عن نور غرّته

 شود از اشراق آن ظلمتها.شود نور هدايت از نور پيشانى وى مثل آفتاب كه شكافته مىشق مى

 فال يكلّم الّا حين يبتسم  يغضى حياء و يغضى من مهابته

زند با كسى مگر بعد از تبسّم گذارند، و حرف نمىمردم نيز از هيبت وى چشم را برهم مى پوشاند واز روى حياء چشم را مى
 )تا آنكه زايل شود في الجمله هيبت وى و قادر شود مخاطب بر استماع كالم وى و بفهمد آن را(

 بجدّه انبياء اللَّه قد ختموا  هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله

 سر فاطمه است و ختم شدند پيغمبران به جدّ وى.شناسى وى را بدان كه پاگر نمى

 العرب تعرف من انكرت و العجم  و ليس قولك من هذا بضائره

   

 شناسند او را.رساند به وى به درستى كه عرب و عجم مىشناسم وى را، ضرر نمىقول تو كه نمى
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______________________________ 
 .43ص « الفصول المختارة»(. اين بيت در متن عربى نيست. 1)

 (014آمده )ص « مغارسه»، «عناصره»به جاى « ديوان فرزدق»(. در 1)

 53ص:

 كفر قربهم منجى و معتصم  و بغضهم «1» من معشر حبّهم فرض

 اى است كه دوستى ايشان واجب است و دشمنى ايشان كفر و قرب به ايشان معتصم و نجات دهنده.اين از طايفه

 و يستربّ به االحسان و النّعم  يستدفع السّوء و البلوى بحبّهم

 ها.شود به آن احسان و نعمتها و بالها به سبب دوستى ايشان و تربيت كرده مىشود محنتدفع مى

 و مختوم به الكلم «1» في كلّ فرض  مقدّم بعد ذكر اللَّه ذكرهم

 شود به ذكر ايشان كالم.ن در هر فرضى و ختم كرده مىمقدّم است بعد از ذكر خداى تعالى ذكر ايشا

قيل: هم اگر شمرده شود اهل تقوى، هر آينه ايشان ائمه اهل « من خير اهل االرض؟»قيل  «4» ان عدّ اهل التّقى كانوا ائمّتهم ان
 شود كه ايشانند.جواب گفته مى« كيست بهترين اهل زمين؟»اند و اگر بپرسند تقوى

 و ال يدانيهم قوم و ان كرموا  اد بعد غايتهمال يستطيع جو

   

 قدرت ندارد هيچ جوادى كه برسد به نهايت مرتبه ايشان و مثل ايشان نيست هيچ قومى و اگر چه كريم باشند.

 محتدم «3» و األسد اسد الشّرى و النّاس  هم الغيوث اذا ما ازمة ازمت

   

در حالى كه همه مردم در شدت و هالكت « شرى»شود در سالى. و شيرانند مثل شيران ايشان بارانند وقتى كه تنگى و گرانى 
 باشد(بيابانى است كه شير در آنجا بسيار مى« شرى»باشند. )و 
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______________________________ 
 (.43)متن عربى ص « دين(. »1)

 .014ذكر شده ديوان فرزدق ص « بدء»، «فرض»به جاى « ديوان»(. در 1)

 (.43)متن عربى ص « أو(. »4)

 014ص « ديوان فرزدق»ذكر شده « البأس»، «النّاس»(. به جاى 3)

 35ص:

 «1» سيّان ذلك: ان اثروا و ان عدموا  ال يقبض العسر بسطا من اكفّهم

 خيرى يعنىگيرد پريشانى گشادگى را از كفهاى ايشان مساوى است اين حال ايشان در حال صاحب خيرى و حال بىنمى
 هميشه همت دارند.

 فالدّين من بيت هذا ناله األمم  من يعرف اللَّه يعرف أوّليّة ذا

 داند تقدّم مرتبه اين مرد را و به درستى كه مردم رسيدند به دين و شرع از خانه وى.شناسد خداى را مىكسى كه مى

 «1» و فضل امّته دانت له األمم  من جدّه دان فضل األنبياء له

   

 كند فضيلت انبياء پيش فضيلت جدّ وى و فضيلت امّتها نزد فضيلت امّت او.اين كسى است كه خضوع مى

______________________________ 
 (. دو بيت در متن عربى افزون است:1)

 ألوّليّة هذا أوله نعم  أيّ الخالئق ليست في رقابهم

 التّشهّد كانت الؤه نعملوال   ما قال ال قطّ إلّا في تشهّده

   

 014 -011ص « ديوان فرزدق(. »1) 
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 31ص:

 []اشعار على حمانى در تجليل از امامت 15فصل 

 رحمه اللَّه و ابيات اين است: «1» و مثل اين اشعار است ابيات على بن محمد علوى حمّانى

 المحاميدتختال فيه المعالى و   بين الوصىّ و بين المصطفى نسب

 ادارها ثمّ احكام و تجويد  كانا كشمس نهار في البروج كما

 إلى مطهّرة آباؤها صيد  كسيرها انتقال من طاهر علم

، يعنى بودند بين نبى و وصى عليهما السّالم مثل آفتاب روز در بروج چنان كه حركت داده است آن را در آنجا احكام و نيكوئى 
 انتقال كردند ايشان از صلب طاهر معروف به بطن مطهّر و پاكيزه كه آباء وى همه بزرگان بودند.امور، همچنين مثل سير آن 

 بعد النّبوّة توفيق و تسديد  تفرّقا عند عبد اللَّه واقترنا

يه المؤمنين علجدا شدند ايشان از هم نزد عبد اللَّه، زيرا كه او پدر رسول صلّى اللَّه عليه و آله و برادر وى ابو طالب پدر امير 
 السّالم، و باز مقترن شدند با هم بعد از نبوّت در جميع فضائل، و به درستى كه اين نهايت توفيق و تسديد است.

 فانبثّ نور له في االرض تخليد  و ذرّ ذو العرش ذرّا طاب بينهما

باقى است اثر آن در زمين )و اين كنايه افشانده است خداى دانه طيّب ميان ايشان پس منتشر شده است از آن نورى كه هميشه 
 است از فاطمه عليهما السّالم(

 منه شعوب لها في الدّين تمهيد  نور تفرّع عند البعث فانشعبت

   

 گويد:( نورى كه متفرّع شده است نزد بعثت)باز در تعريف آن نور مى

______________________________ 
امام هادى عليه السّالم او را بزرگترين شاعر معرفى كرده و «. أفوه»حمّانى كوفى معروف به (. ابو الحسين على بن محمد 1)

مسعودى در مروج الذّهب او را مفتى و شاعر و مدرّس و زبان گوياى مردم كوفه دانسته است كه در آن زمان احدى از آل على 
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هجرى قمرى چشم از جهان فرو  451نى داشت و در سال عليه السّالم در كوفه بر او برترى نداشته است. حمّانى عمرى طوال
 43 -01/ 4« الغدير»بست. 

 31ص:

كنند. )و رسول صلّى اللَّه عليه و آله، پس منشعب و منتشر شده است از آن شعوب و فروعى كه ايشان تمهيد و تحرير دين مى
 مة(.اين كنايه است از ائمه از اوالد وى عليه السّالم الى يوم القيا

 «1» عند التّكرّم تصويب و تصعيد  قوم لماء المعالى في وجوههم

   

 رود.آيد و باال مىاند كه آب بزرگى در روهاى ايشان نزد تكرّم پائين مىگويد كه( ايشان قومى)باز در مدح اوالد وى مى

 و الذّائدون اذا قلّ المذاويد  و المنعمون اذا ما لم تكن نعم

   

 كننده كم باشد.كنند وقتى كه حمايتدهند در حالى كه نباشد نعمت و حمايت و يارى مىنعمت مىايشان 

 «1» شمّ قواعدهنّ الفضل و الجود  أوفوا من المجد و العلياء في قلل

 هاى بلند و قواعد ايشان جميع فضل وجود است.رسيدند در مجد و بزرگى به مرتبه

 اسد اللّقاء اذا صيد الصناديد  سبط االكفّ اذا شيمت مخائلهم

كنند در جنگ در وقتى كه اند و صاحب همت و مثل شير مالقات مىاگر خواهى بدانى عالمات ايشان را بدان كه گشاده كف
 همه بزرگان و شجاعان ترك جنگ كنند و بگريزند.

 و تشرئب لهم منها القواعيد  يزهو المطاف اذا طافوا بكعبته

   

______________________________ 
 (. اين دو بيت در متن عربى افزون است:1)
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 على المطاول آباء مناجيد  هم فتية كسيوف الهند طال بهم

 و العود ينبت في افنانه العود  يدعون احمد عدّ الفخار ابا

 .35ص « الفصول المختارة»

 (. در متن عربى افزون است:1)

 أحشائه لهم ودّ و تسويد  تمكّن في ما سوّد النّاس إلّا من

 و للمكارم من أفعالهم عيد  في كلّ يوم لهم بأس يعاش به

   

 35ص « الفصول المختارة»

 34ص:

 شود قواعد از براى ايشان از كعبه.كنند ايشان به كعبه آن و روشن مىكند مطاف وقتى كه طواف مىافتخار و تكبر مى

 حبل المودّة يضحى و هو محسود  محسّدون و من يعقد

شود مردم حسد ايشان را دارند به سبب كثرت فضائل ايشان و هر كس ببندد به دوستى ايشان ريسمان مودّت، او نيز چنان مى
 كه مردم حسد او را برند.

 فالدّهر مذ كان مذموم و محمود  ال ينكر الدّهر إن ألوى بحقّهم

است حق ايشان را يعنى خالفت و به ايشان نداده است آن را به درستى كه زمانه هميشه چنين انكار مكن زمانه را اگر پيچيده 
 است گاهى مذموم است و گاه محمود.

 و نظير اين ابيات است دو بيت باز از قول على بن محمد رحمه اللَّه:

 هو البيت المقابل للضّراح  رأت بيتى على رغم المالح

 ن اين است كه خانه برابر بيت المعمور است.عالمت خانه بر رغم معاندا
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اى است كه اول در موضع كعبه بوده بعد از آن خداى تعالى آن را به آسمان برده و در جاى آن، خانه كعبه )و بيت المعمور خانه
 اند، پس بنا بر اين، خانه وى خانه كعبه خواهد بود.(را بنا كرده

 «1» بحىّ على الفالحدعا الدّاعى   و والدى المشار به اذ ما

)يعنى بيائيد به راه راست و دين محمد صلّى اللَّه عليه و آله، « حىّ على الفالح»گويد: اشاره به پدر من است وقتى كه داعى مى
 اشاره به حضرت است و او پدر سيّد مذكور است و مراد از پدر، جدّ است(.« فالح»پس 

______________________________ 
 .45/ 4« الغدير»، 144/ 3« اقب آل ابى طالبمن( »1)

 33ص:

 []اشعار عباس بن الحسن بن عبيد اهلل در برترى بنى هاشم بر قريش 13فصل 

كه استدالل كرده است به  «1» و مثل اين است قول عباس بن الحسن بن عبيد اللَّه بن عباس بن على بن ابى طالب عليه السّالم
 اند، قول وى اين است:قريش كه افضل جميع خاليق آن بر فضيلت خودش بر

 رفيع على النّاس ال ينكر  و قالت قريش لنا مفخر

 كند.اند كه ما را فخرى عظيم بر جميع مردم است كه كسى انكار آن نمى؛ يعنى قريش گفته

 «1» و بينهم رتب تبصر  فقد صدقوا لهم فضلهم

هاى مختلف هست فضيلت ايشان را و قبول كنند آن را و باز در ميان ايشان نيز مرتبهپس به تحقيق كه تصديق كنند براى ايشان 
 بينيد.كه شما خود مى

 إذا فخروا فبه المفخر  فادناهم رحما بالنّبي

 گويد و فخر در اوست.پس هر كس از قريش نزديكتر باشد به نبى صلّى اللَّه عليه و آله هر گاه فخر كند راست مى

 فأمّا علينا فال تفخروا  منكم على غيركمبنا الفخر 
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 )خطاب به قريش است( شما به سبب ما فخر داريد بر غير ما و اما برما فخر نداريد.

 اقرّوا به بعد ما انكروا  ففضل النّبىّ عليكم لنا

 باشند به آن يا انكار كرده باشند.فضلى كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله دارد بر شما فخر است از براى ما خواه اقرار كرده 

______________________________ 
يافت و رشيد در نزديك خود ( سيّدى جليل القدر و شاعرى بزرگ و خطيبى توانا بود و در مجلس هارون الرشيد حضور مى1)

 .144ص « المجدى في أنساب الطّالبين»داد. ر. ك: او را جاى مى

 .31ص « الفصول المختاره»آمده « تقصر»، «تبصر»(. در متن عربى به جاى 1)

 30ص:

 «1» فانّ جناحكم االقصر  فان طرتم بسوى مجدنا

اگر پرواز كنيد شما به غير از مجد و بزرگى ما هر آينه بال شما كوتاه خواهد بود )و حاصل آنكه فضيلتى از جانب غير ما 
 نداريد(

______________________________ 
 دو بيت اول ذكر شده است. 144ص « المجدى في أنساب الطّالبين» ( در1)

 34ص:

 ]سخن ابو هاشم جعفرى در شهادت يحيى بن عمرو[ 15فصل 

ابو هاشم »داخل شد داود بن قاسم  «1» يحيى بن عمرو «1» و از كالم نثر آنچه شبيه است به اين نظم اين است كه بعد از قتل
و گفت كه اى امير به درستى كه ما آمديم تهنيت كنيم تو را به امرى كه اگر  «3» بر محمد بن عبد اللَّه بن طاهر «4» «جعفرى

 «0» داشتيم.رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بود او را به سبب اين تعزيت مى

______________________________ 
 آمده است.« المقتول بشاهى رحمه اللَّه»( در متن عربى: 1)

ان در حكومت متوكّل، در خراس« قتيل شاهى»(. ابو الحسن يحيى بن عمرو بن يحيى بن الحسين بن زيد شهيد، معروف به 1)
قيام كرد و متوكّل او را تازيانه زد و به زندان افكند و وقتى آزاد شد به كربال رفت و جمعى از زائران امام حسين عليه السّالم 

و به كوفه رفته آنجا را به تصرّف خود در آوردند و حكومت آنجا را در دست گرفتند و سرانجام در اطراف با او بيعت كردند 
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هجرى قمرى( يحيى مردى ديندار  105با لشكر اعزامى ذو اليمينين درگير شد و به شهادت نائل آمد )سال « شاهى»روستاى 
، 441ص « ترجمه تاريخ فخرى»داشتند. ر. ك: ا بسيار دوست مىو نيكوكار و شجاع و دلير و اهل عمل بود و مردم كوفه او ر

 .443ص « تتمة المنتهى»

يا زيست و داراى زبان گودر بغداد مى« ابو هاشم جعفرى»(. داود بن قاسم بن اسحاق بن عبد اللَّه بن جعفر طيّار، معروف به 4)
گويم: آنچه به من رسيده ندان افكندند. من خطيب بغدادى مىهجرى قمرى به ز 101و قاطع بود. او را به سامرّا بردند و در سال 
 .443/ 5« تاريخ بغداد»هجرى قمرى رحلت كرد.  141اين است كه ايشان در جمادى االولى سال 

 (. محمد بن عبد اللَّه بن طاهر ذو اليمينين، آخرين امير طاهريان است. دو بار حكمران بغداد بوده.3)

هجرى قمرى حكومت نمود و به دست يعقوب ليث  103كه تا سال  135قمرى و بار ديگر سال هجرى  141يك بار در سال 
 .41ص « تاريخ خاندان طاهرى»صفارى دستگير و زندانى شد و حكومت طاهريان برچيده شد. ر. ك: 

از  د را فرو افكند، سپساى سر خومحمد بن عبد اللَّه بن طاهر )وقتى اين مطلب را شنيد( لحظه»... نويسد: ( ابن طقطقى مى0)
يده بود كه قص« ابن رومى»جا برخاست و مردم متفرّق شدند. از آن پس شعرا در رثاى يحيى بن عمرو شعرها سرودند. از جمله 

 .444ص « ترجمه تاريخ فخرى»اى در اين باره سرود ... جيميّه

 31ص:

 []گفتگوى شيعه با ناصبى 11فصل 

ت كه كرده، و آن اين اسشيعه كه با مردى از ناصبيّه در فضيلت آل محمد عليهم السالم گفتگو مىو مثل اين است قول بعض 
 آورد.گفته است خبر ده مرا اگر خداى تعالى برانگيزاند رسول را آن حضرت بار و رحل خود را كجا فرود مى

 ناصبى گفت كه پيش اهل و اوالد خويش.

 آورد.رم جايى كه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله آنجا متاع خويش را فرود مىشيعى گفت: پس محبت و دوستى را فرود آو

 []اشعار كميت در محبت اهل بيت ع

 «1» و از اين باب است قول كميت بن زيد رحمه اللَّه

 سم فيهم مالمة اللوّام  ما أبالى إذا حفظت أبا القا
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القاسم صلّى اللَّه عليه و آله را در باب ايشان يعنى ائمه از اوالد وى عليهم  ، يعنى من هر گاه محافظت و مراعات كنم جهت ابو
 كنندگان.السّالم، هر آينه پروا ندارم از مالمت مالمت

 ابدا رغم ساخطين رغام  و ما أبالى و لن أبالى فيهم

 ود از دوستى ايشان.پروا ندارم و نخواهم داشت هرگز در باب ايشان از خاك ماليدن بينى كسى كه خشمناك ش

 «1» مّة حسبى من سائر األقسام  فهم شيعتى و قسمى من األ

 سازند از باقى اقسام.اند ايشان و غنى مىاند از امت و كافىايشان شيعه و قسمت من

______________________________ 
هجرى قمرى در كوفه متولد شد ... مذهب  45كميت بن زيد اسدى از مضر بود به سال »نويسد: ( حنّا الفاخورى سنّى مى1)

نمود و بنى مروان را مورد انتقاد كرد و از آنها دفاع مىشيعه داشت. او شاعر شيعه بود و در شعر خود به سود شيعه احتجاج مى
د عطايى كردنآنكه در مقابل عمل خود مزدى بگيرد. حتى از كسانى كه به نحوى خاندان امّيه را يارى مىداد، بىقرار مى

پذيرفت. با عزّت نفس و اخالص كامل به آيينى كه پذيرفته بود، زندگى كرد. قصائدى را كه در آنها ارادت و تشيّع خود را نمى
..« .گويند. دلبستگى او به اهل بيت عليهم السّالم، بارها او را به سرحد مرگ كشاند « هاشميّات»به بنى هاشم اعالم كرده است 

 .141ص « ان عربىتاريخ ادبيات زب»

 .111/ 10« األغانى»، 11ص « الهاشميّات(. »1)

 35ص:

 ]ادعاى أبو الحسين خياط در باره داستان غار و ابو بكر[ 11فصل 

گفته است كه مردى از اصحاب امامت از جانب رئيسى از ايشان پيش من  «1» فرمود: ابو الحسين خيّاط -ادام اللَّه عزّه -شيخ
آمد، و آن مرد گمان داشت كه آن رئيس او را امر كرده است كه از من سؤال كند از قول رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله وقتى 

 «1» «مباش به درستى كه خداى تعالى با ماست.آزرده »اند و ابو بكر دلگير بوده است فرموده است: كه با ابو بكر در غار بوده
ه رسول آيد كو سؤال اين است كه ترس و دلگيرى كه ابو بكر داشت آيا طاعت بوده يا گناه و معصيت؟ اگر طاعت بود الزم مى

 صلّى اللَّه عليه و آله نهى كرده باشد او را از طاعت؟

واجب و سنت و مكروه و مباح است و بطالن نهى از واجب و سنت )و بطالن اين ظاهر است، زيرا كه مراد به طاعت اعم از 
كند و مكروه و مباح حرام نيستند ليكن ظاهر است، و همچنين از مكروه و مباح نيز از براى آنكه نهى داللت بر حرمت مى
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ر به ده است ابو بكرسد( و اگر معصيت بود پس گناه و عصيان كرمكروه اندك كراهت و ناخوشى دارد كه به مرتبه حرمت نمى
 سبب دلگيرى خود.

 «[خوف حضرت موسى ع»]بحثى در باره 

خيّاط گفت: پس من به آن مرد گفتم كه جواب اين را امروز بگذار ليكن برگرد به سوى رئيس و سؤال كن از او از قول خداى 
اينكه طاعت بوده است يا معصيت؟ آيا خالى است خوف موسى عليه السّالم از « خوف مكن»تعالى به موسى عليه السّالم، كه 

 يعنى البته يكى از اين تا بوده است. پس اگر طاعت بوده خداى تعالى نهى كرده است او را از

______________________________ 
« نتصاراال»از سران معتزله بود و در دفاع از معتزله كتاب « ابو الحسين خيّاط»( عبد الرّحيم بن محمد بن عثمان، معروف به 1)

هجرى قمرى رحلت  455را داد. خيّاط در سال « فضائح المعتزله»را نوشت و در آن جواب سخنان ابن راوندى صاحب كتاب 
 باشد.مى« احمد كعبى»كرد و از شاگردان معروف او 

 50ص « طبقات المعتزله»، 51/ 11« تاريخ بغداد»

 .35(. سوره توبه، آيه 1)

 33ص:

 بوده پس موسى عليه السّالم عصيان كرده است.طاعت و اگر معصيت 

خياط گفت: پس آن مرد رفت و به سوى من بازگشت، پس به او گفتم كه پيش رئيس رفتى؟ گفت: بلى گفتم: چه گفت رئيس؟ 
گفت: رئيس به من گفت: منشين با خيّاط )يعنى جواب از حرف تو نگفت بلكه همين قدر گفت كه ديگر پيش خيّاط مرو كه تو 

 كند(.هم بد مذهب مى را

 ]پاسخ شيخ مفيد به ادعاى دروغين خياط[

دانم كه بوده باشد اين از كذب و افتراى خيّاط و فرمود كه من گمان ندارم صحت اين حكايت را، و دور نمى -ايّده اللَّه -شيخ
ر ز خياط از اين سؤال، هر آينه تقصياگر صادق بود خيّاط در قول خود كه رئيسى از شيعه فرستاده بود آن مرد را تا سؤال كند ا

 كرد رئيس در باطل كردن آنچه ايراد كرده بود خياط آن را از اعتراض مذكور.نمى

 و قويّا اعتقاد من اين است كه خياط اراده كرده باشد ظاهر كردن قبح اهل امامت را در دروغ بستن اين حكايت.

ين دو امر واضح است؛ زيرا اگر بگذاريد مرا با ظاهر قول خداى تعالى به گويم به او و اصحاب وى كه جدائى ميان ااما من مى
 خوف مكن، و قول خداى تعالى به نبىّ خود محمد صلّى اللَّه عليه و آله: «1» «ال تََخفْ» موسى رحمه اللَّه:
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 ، يعنى دلگير نكند تو را قول ايشان.«1» وَ ال يَحْزُْنكَ قَوْلُهُمْ

كنم كه نهى كرده است ايشان را از امر باشد از چيزهائى كه متوجه شده باشد به انبياء، هر آينه جزم مى و آنچه مثل اين دو آيه
مثال يافت شده است حقيقت و معنى نهى كه « دلگير مشو»شوند بر آن امر؛ زيرا در ظاهر قول وى كه قبيح كه مستحق ذم مى

 م حقيقت امرآن ممكن است، چنان كه در ظاهر خالف و مقابل وى در كال

______________________________ 
 .15( سوره نمل، آيه 1)

 .40( سوره يونس، آيه 1)

 155ص:

است هر گاه بگويد بكن، ليكن عدول كردم و برگشتم از ظاهر به سبب دليل عقلى كه واجب ساخته است بر من عدول را، چنان 
 با ظاهر وقتى نباشد دليلى كه بگرداند ما را از ظاهر.سازد و بر من دليلى كه موافقت كنم كه واجب مى

دهد اين از اينكه شود آن است كه ثابت شده است عصمت انبيا عليه السّالم و خبر مىو آن دليل كه باعث عدول از ظاهر مى
 اند؛ زيرا معنى عصمت اين است كه از جميع گناهان پاك باشند.ايشان اجتناب از گناهان كرده

يم گردانر اين نهى از خوف موسى عليه السّالم و حزن رسول صلّى اللَّه عليه و آله را از ظاهر كه حرمت است بر مى)پس بنا ب
 كنيم(.بر كراهت و ناخوشى يا معنى ديگر حمل مى

رى او هر گاه اجماع حاصل باشد بر اينكه ابو بكر معصوم نبود مثل عصمت انبياء عليهم السّالم، هر آينه واجب است كه ج
سازند كالم خدا را در چيزى كه متضمن است كالم خداى را كه آن قصّه ابو بكر است بر ظاهر نهى و حقيقت آن و قبح حالى 

 كه وى بر آن بوده است كه دلگيرى اوست.

ر نه ظاهپس متوجه شده است نهى به سوى ابو بكر از دائم داشتن آن حال را، از براى آنكه دليل نيست كه بگرداند ما را از 
عصمت و نه چيزى از جانب خداى تعالى و نه از جانب رسول صلّى اللَّه عليه و آله. پس به تحقيق باطل شد چيزى كه آن را 

 خيّاط اراده كرده بود و حال آنكه او در حقيقت رئيس معتزله است و ظاهر شد ضعف و سستى اعتماد او.

 ]حزن پيامبر و داستان غار[

 چه را كه ذكر كرديم آن چيزى كه رسيده است به خاطر مشايخ رحمهم اللَّه.كند صحت آنو واضح مى
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و آن اين است كه خداى تعالى نازل نكرده است سكينه را هرگز بر نبى صلّى اللَّه عليه و آله در موضعى كه بوده است با او يكى 
كرده است برايشان و شامل همه كينه را عام مىاز اهل ايمان مگر اينكه عام گردانيده ايشان را به نزول سكينه، يعنى نزول س

 گردانيده، و به اين طريق آمده است در قرآن چنان كه فرموده است:مى

 وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضاقَتْ َعلَيْكُمُ 

 151ص:

 «1» رَسُولِهِ وَ عَلَى الُْمؤْمِنِينَ لَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلىالْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَ

 []اعجاب ابو بكر در جنگ حنين

 «1» اند كه در روز حنين مسلمانان بسيار بودند پس ابو بكر از روى اعجاب گفت كه ما امروز مغلوب نخواهيم شد)نقل كرده
اند. پس لشكر اسالم فرار نمود و باقى نماند هيچ كس ار است. چنان كه از رسول صّلى اللَّه عليه و آله نقل كردهو لشكر ما بسي

با رسول صلّى اللَّه عليه و آله مگر دو سه كس كه يكى از ايشان امير المؤمنين عليه السّالم بود، و آخر االمر آتش فتنه و فساد 
رى جمعى از مالئكه به فرمان پروردگار عالميان نازل شد و جنگ فرو نشست و تفصيل آن در به تيغ آبدار حيدر كّرار و مددكا

اين است كه( و در  «3» اندو در آن حال اين آيه نازل شد و ترجمه آن چنان كه اهل تفسير گفته «4» كتب تواريخ مذكور است
ن بسيارى دور نگردانيد از شما چيزى از بالهائى كه روز حنين چون به اعجاب و خودبينى درآورد شما را بسيارى شما، پس آ

رد خداى گريختند باز نازل كبر شما واقع شد و تنگ شد بر شما زمين با اين وسعتى كه دارد باز پشت گردانيدند و حال آنكه مى
و  فساد را زايل كردتعالى سكينه و رحمت خود را بر رسول خود و بر مؤمنين. )و تقويت ايشان را به مالئكه نمود و فتنه و 

مطلب شيخ از اين آيه اين است كه فرمود خداى تعالى رحمت خود را بر رسول و بر مؤمنين نازل كرد پس رحمت را شامل 
 ايشان نيز كرد(.

 و همچنين فرموده است در آيه ديگر:

 «0» رَسُولِهِ وَ عَلَى الُْمؤْمِنِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى

______________________________ 
 .10( سوره توبه، آيه 1)

تفسير »، تصريح كرده كه اين شخص ابو بكر بوده و 344/ 1« أنساب االشراف»هجرى قمرى( در  113( بالذرى )وفات: 1)
 «.يا رسول اللَّه! لن نغلب اليوم من قلّة»يكى از اصحاب پيامبر گفت: »گفته است  145/ 15، جزء 4جلد « طبرى

 .144 -141/ 1« الكامل في التاريخ ابن اثير» (.4)
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 ذيل آيه مذكور. 11/ 14« تفسير فخر رازى(. »3)

 .14(. سوره فتح، آيه 0)

 151ص:

 پس نازل كرد خداى تعالى سكينه خود را بر رسول و بر مؤمنين.

تعالى نبى خود را به رحمت از غير او و و چون نبود با نبى صلّى اللَّه عليه و آله در غار مگر يك نفر جدا گردانيد خداى 
 مخصوص گردانيد آن حضرت را به آن و شريك نكرد كسى را با او.

 پس فرمود:

و رحمت خود را بر رسول نازل كرد و تأييد و تقويت « سكينه»خداى تعالى  «1» فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها
اى است كه نازل شده بود تا آن حضرت آمد( پس اگر آن مرد مؤمن اند. )و مراد مالئكهد به لشكرى كه ايشان را نديدهاو كر

بود و اگر نبود اينكه او حادث كرده است به سبب دلگيرى خود در بود، هر آينه مثل مؤمنين در شمول رحمت براى ايشان مى
گردانيد هى به سوى او از دائم داشتن آن حرام، چرا خداى تعالى او را محروم مىغار حرامى را كه براى آن متوجه شده است ن

اند. از رحمت و سكينه كه تفضّل كرده است به آن بر غير وى از مؤمنين كه با رسول صلّى اللَّه عليه و آله در مواضع ديگر بوده
ست و اينكه مذكور شد ظاهر است براى كسى كه در چنان كه در قرآن آمده است و به آن محكم ذكر به تفصيل و بيان ناطق ا

 آن فكر كند.

 .هاى ايشان را تنگ ساخته استفرمود: اين كالم، جماعتى از ناصبيّه، يعنى اهل سنت را حيران كرده و سينه -ايّده اللَّه -شيخ

 اند.پس شعبه شعبه و فرقه فرقه شده و در خالصى از اين بحث اختالف كرده

 .كنداعتماد نكرده است مگر به چيزى كه بر ضعف عقل و سخافت رأى و ضالل وى از راه راست داللت مى و احدى از ايشان

در اين آيه بر ابو بكر و رسول صلّى اللَّه عليه و آله نازل شد و ابو بكر خائف و ترسيده « سكينه»اند كه پس قومى از ايشان گفته
 سكينه محتاج نيست مگر كسى كه خوف و ترس داشته باشد.بود و رسول اللَّه ايمن و مطمئن بود و به 

______________________________ 
 .35( سوره توبه، آيه 1)

 154ص:
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سست و  ايد كه به اين دليلشود كه شما به سبب جهلى كه داريد خود بنفسه اعتراف كردهشيخ فرمود: در جواب ايشان گفته مى
ه در روز شود سكينزنيد، زيرا اگر وجه و علّت گفته شما صحيح باشد هر آينه واجب مىمى ضعيف طعن بر كتاب خداى تعالى

 بدر و حنين بر رسول صلّى اللَّه عليه و آله نازل نشده باشد.

چون آن حضرت در اين دو موضع خوف و جزع نداشت بلكه ايمن و مطمئن بود و يقين داشت به اينكه فتح براى اوست به 
 تعالى فرموده است: جهت آنكه خداى

كند اگر چه اهل شرك و كفر از ؛ يعنى خداى تعالى او را بر تمام اديان غالب مى«1» لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
 اين كراهت داشته باشند.

اسد اند هالك و فجه را كه ايشان گفتهپس اگر چيزى كه قرآن به آن تكلم كرده است يعنى نزول سكينه بر حضرت، اين و
 كند.مى

پس اگر شما بگوئيد كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله در اين دو مقام خائف بود و اگر چه خوف وى ظاهر نشد ولى از براى اين 
 سكينه در اين دو موضع براو نازل شد و براى اين اّدعا خود را آماده كنيد.

 ه آن حضرت در غار چنين بود.گوئيم كه قصما در جواب شما مى

)يعنى آن حضرت اگر در اين دو مقام خائف بود هر آينه در غار هم خوف داشت؛ زيرا هر گاه او با لشكر و سپاه خوف داشته 
باشد پس وقتى كه تنها در غار باشد و دشمن در عقب او، به طريق اولى خوف خواهد داشت، و هر گاه در غار خوف داشت 

 ؟كنيدد سكينه همين بر ابو بكر نازل شد و آن حضرت خوف نداشت.( پس اين بحث را به چه دفع مىگوئيپس چرا مى

 ]توضيحى در باره نزول سكينه بر پيامبر[

و اگر شما بگوئيد كه حضرت صلّى اللَّه عليه و آله در همه حال به نزول سكينه محتاج بود، تا از او خوف و جزع زايل شود و 
 وى در هيچ حال حاصل نشدهر چند خوف براى 

______________________________ 
 .44(. سوره توبه، آيه 1)
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)يعنى هرگز حضرت خوف نكرد و ليكن در هر واقعه ناچار بود سكينه نازل شود تا خوف براى وى در آن واقعه حاصل نشود.(  
ت كه به آن وجه ذكر كرديد، و به بطالن قولى كه از شما نقل پس هر آينه شكستيد و فاسد نموديد آن چيزى را كه از شما گذش

كرديم شهادت داديد. )و آن دليلى است كه گفتيد در بيان اينكه چرا سكينه همين در غار بر ابو بكر نازل شد، از اينكه او خوف 
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زيرا خداى تعالى فرموده كند بر خالف آنچه شما ذكر كرديد؛ داشت و حضرت خائف نبود.( با اينكه صريح قرآن داللت مى
 است:

؛ يعنى پس نازل كرد خداى تعالى سكينه خود را براو و او را تقويت كرد به «1» فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها
 لشكرى كه شما ايشان را نديديد.

اللت د« ايّده»او سكينه نازل شده او به مالئكه مؤيّد است؛ زيرا هاء پس خداى تعالى خلق خود را اعالم كرده است كسى كه بر
 در ابتداء قول خداى تعالى:« هاء»كند، و حال آنكه در سكينه بر آن داللت مى« هاء»كند بر آنچه مى

 الى او را يارى كرده است. تا قول وى:؛ يعنى اگر شما او را نصرت كرديد پس به تحقيق خداى تع«1» إِلَّا تَنْصُُروهُ فَقَدْ َنصَرَهُ اللَّهُ

 كنايه از يك شخص است و كنايه از دو شخص ديگر جايز نيست. وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها

، اكرام «دزي»را ديدم پس او را اكرام كردم و با او تكلّم كردم، و بوده باشد كالم با « زيد»چنان كه جايز نيست قائلى بگويد: 
 «.خالد»و يا « عمر»براى 

 شودو هر گاه رسول صلّى اللَّه عليه و آله مؤيّد به مالئكه باشد، به اتفاق جميع امّت ثابت مى

______________________________ 
 .35( سوره توبه، آيه 1)

 .35(. سوره توبه، آيه 1)
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ن كالم اى در ايبوده و بس. نه رفيق وى، و هيچ شك و شبههكسى كه براو سكينه نازل شده است رسول صلّى اللَّه عليه و آله 
 نيست.

اند كه سكينه اگر چه مخصوص به نبى صلّى اللَّه عليه و آله بود ليكن اين و قومى ديگر از ناصبيّه در جواب بحث سابق گفته
 .ابع او باشند نه او تابع وىمحتاج است به آن كس كه رئيس باشد و مردم ت« سكينه»كند؛ زيرا داللت بر نقص آن مرد نمى

شود: اين كالم شما ردّ و طعن بر خداى تعالى است، از براى آنكه خداى تعالى سكينه را بر جمعى پس در جواب ايشان گفته مى
 نازل كرده است كه در روز بدر و حنين و غير اين از مواضع و مقامات تابع و پيرو بودند.
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تعالى كارى براى ايشان كرده باشد كه احتياج به آن نداشته باشد، در اين صورت خداى پس واجب است بنا بر اصل شما خداى 
تعالى عابث خواهد بود )و عابث كسى را گويند كه كار لغو و عبث كند و اين در حق خداى تعالى كفر است. چنان كه فرموده 

 لندى بسيار.گويند، باست( بلند و منزه است خداى تعالى از آنچه اهل بطالن و ضالل مى

اى است كه ايراد آن ممكن است، و اين از دالئل ناصبيّه از آنچه در پيش گذشت فرمود در اين مقام شبهه -ايّده اللَّه -شيخ
 اند، و گمان ندارم به خاطر احدى از ايشان خطور كرده باشد.قويتر است. ليكن ايشان به سوى اين راه نيافته

ايم كه خداى تعالى دو چيز را ذكر كرده است، باز تعبير كرده است از گويد به تحقيق ما يافتهو آن اين است كه يكى از ايشان ب
اند نه اينكه مخصوص به يكى باشد. و اين مثل قول خداى تعالى است كه فرموده يكى از آن به كنايه و مراد به كنايه هر دو بوده

 است:

دهند اند طال و نقره را و نفقه نمى؛ يعنى جمعى كه در گنج كرده«1» وَ ال يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ  وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ
 را( در راه خداى تعالى بشارت ده ايشان را به عذاب عظيم.« نقره»)يعنى 

______________________________ 
 .43( سوره توبه، آيه 1)
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را كنايه از نقره تنها است ايراد كرده بنا بر اصطالح نحويّين، و حال آنكه هر دو را با هم اراده كرده « هاء»فظ پس خداى تعالى ل
است )از براى آنكه ظاهر است كه نفقه ندادن طال و نقره هر دو بد است و هيچ اختصاصى به نقره ندارد.( و همچنين شاعر گفته 

 است:

 «1» اض و الرّأى مختلفعندك ر  نحن بما عندنا و انت بما

ها مختلف است. )بعضى به اندك چيزى ما به آنچه خدا به ما داده است و تو آنچه خدا به تو داده است راضى هستى و رأى
خواهند( به درستى كه شاعر اراده كرده است كه ما به آنچه به ما داده است راضى هستيم و شوند و بعضى بسيار مىراضى مى

مستغنى شده و او را « راضى هستم اوّل»را در آخر ذكر كرده و از آوردن « راضى»داده است راضى هستى. پس  تو آنچه به تو
 نياورده است. و همچنين خداى تعالى فرموده:

 ؛ يعنى پس سكينه خود را براو نازل كرد.«1» فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ

 يكى از ايشان را. و هر دوى آنها را اراده كرده است و نه
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راجع به يكى از ايشان است و ليكن مراد هر دو هستند چنان كه در آيه سابق بود.( و جواب « سكينه»در « عليه»)يعنى ضمير 
 از اين شبهه از جانب خداست، توفيق از ايشان است كه اقتصار كردن بر كنايه از يكى از دو چيز كه مذكور باشد، نه هر دو.

مراد باشد، مجاز و استعاره است. و مجاز آن است كه لفظ بگويند و معنى بخواهند و اين معنى آن لفظ نباشد  )و چنانچه هر دو
 شود كه مراد مرادو ليكن از آن فهميده شود وقتى كه قرينه باشد مثل اينكه در حمام بگويند شير آمد زيرا فهميده مى

______________________________ 
 .05/ 1« كتاب سيبويه»هجرى قمرى( اين بيت را از قيس بن الخطيم آورده است:  155( سيبويه )وفات: 1)

 .35(. سوره توبه، آيه 1)
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شجاع است و حال آنكه اين معنى آن نيست و كسى لفظ شير را براى آن وضع نكرده( و مجاز را اهل لسان در مواضع مخصوص 
كن معلوم و محصور آمده است، و ثابت شده است اصلى كه در آن كالم جارى سازند اند، و به آن قرآن در امااستعمال كرده

 باشد.استعاره نيست، و قياس بر آن صحيح نمى

)يعنى جايز نيست همه جا لفظ مجاز استعمال كنند. و از اينكه در جايى مجاز استعمال شده باشد صحيح نيست جاى ديگر را 
هم مجاز ارتكاب شده است.( و براى ما جايز نيست كه از ظاهر قرآن و معنى حقيقى الفاظ  بر آن قياس كنند و بگويند كه اينجا

 آن به سوى غير ظاهر و معنى مجازى عدول كنيم، مگر به دليلى كه ما را به آن مضطرّ كند، و نيست دليلى در قول خداى تعالى:

از آن كسى كه كنايه از او واقع نشده است تجاوز كنيم و غير او را هم بگوئيم  تا ما به سبب آن دليل فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ
 مراد است.

كند هر گاه معنى آن معلوم باشد و توان گفت و آن اين است كه عرب اين را استعمال مىو جواب ديگر نيز از اين شبهه مى
شبهه  كند و براى اينكه از وقوع شك واختصار اكتفا مىالتباس و اشتباه نباشد. پس در اين وقت به لفظ واحد از دو كس براى 

 در كالم ايمن هستند.

و اما وقتى كه مراد ظاهر نباشد و توهّم اين رود كه اگر ضمير مفرد بياورند اشتباه حاصل شود و گمان كنند كه مراد همين يك 
ت استعمال كند، پيش عرب لغز گو و معمّاگو كنند و كسى كه اين را در اين وقشخص است نه هر دو. پس اين را استعمال نمى

 خواهد بود، نه متكلّم بر طريق متعارف.

 بينى كه چون خداى تعالى فرموده است:آيا نمى

 «1» وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ال يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ
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شود مالحظه كند و آن كراهت و بدى گنج گذاشتن طال و هر كس اين خطاب را بشنود )و آن چيزى را كه از اول آيه ظاهر مى
دن هر انفقه ند وَ ال يُنْفِقُونَها داند كه خداى تعالى اراده كرده است در قول خود:باشد.( هر آينه مىنقره است كه مانع از انفاق مى

 همين كنايه از نقره است.« ها»يك از طال و نقره را نه نقره تنها و اگر چه ضمير 

كند بر معنى آنچه در آخر ذكر كرده است، يعنى پس چون شامل طال و نقره كرد چيزى را كه در ظاهر به حسب مقال داللت مى
 براى اختصار و عدم تطويل در كالم.بدى انفاق نكردن، اكتفا كرد در آخر به ذكر يكى كه آن نقره است از 

 و همچنين قول خداى تعالى:

بينند تجارتى )يعنى كسى را كه چيزى فروشد( يا لهو و لعب را، به ؛ يعنى هر گاه مى«1» وَ إِذا رَأَْوا تِجارَةً َأوْ لَهْواً انَْفضُّوا ِإلَيْها
 گذارند.روند و تو را در نماز تنها مىسوى تجارت مى

همين كنايه از تجارت است( پس « ها»روند، و حال آنكه ضمير در اينجا اين است كه به سوى تجارت يا لهو مى)پس مراد 
اكتفا كرده است به كنايه از يكى در مقامى كه مطلب هر دو است، از براى آنكه قرينه بر مراد است و آن اين است كه مقدم داشته 

ا بينند تجارتى يكنايه هر دو است نه يكى، پس فرموده است هر گاه مى« ها»د از ذكر هر دو را و اين دليل بر اين است كه مرا
 روند.لهوى به سوى آن مى

پس ديدن را بر هر يك از تجارت و لهو واقع ساخته است و هر يك از اين دو تا را سبب مشغول شدن به آن چيزى كه واقع 
تعالى و نماز گردانيده است و هر گاه هر دو را مقدم ذكر كرده باشد شده بر آن ديدن از اين دو تا و غافل شدن از ذكر خداى 

يكى است، زيرا اگر مراد يكى باشد هر آينه كالم از فايده خالى « ها»جايز نيست كه واقع شود اشتباه و توهّم اينكه مراد به 
 شود.مى

 سوى بينند به)از براى كالم معنى چنين خواهد بود هر گاه تجارتى يا لهوى را مى

______________________________ 
 .11( سوره جمعه، آيه 1)

 153ص:
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شود و هيچ فائده در آن معقول نيست.( و علم به اينكه اگر مراد روند و ظاهر است كه بنا بر اين ذكر لهو لغو مىآن تجارت مى
به حسب ظاهر كنايه « ها»ر دو مرادند و اگر چه ضمير آيد و كافى است در اشاره به هر دو و اينكه ههر دو نباشند لغو الزم مى

 از يكى باشد.

 و همچنين قول خداى تعالى:

 و خدا و رسول وى احقّ و سزاوارترند به اينكه ايشان از او راضى باشند. «1» وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرُْضوهُ

باشند، با آنكه ضمير راجع به يكى از ايشان است ليكن قرينه بر هر پس مراد اين است كه ايشان از خدا و رسول هر دو راضى 
دو مراد است؛ زيرا چون ذكر خداى تعالى و رسول را به تفضيل مقدم داشته. پس داللت بر اينكه حق اين است كه از هر دو 

 راضى باشند و گر نه ذكر هر دو فايده ندارد چنان كه مذكور شد.

 و همچنين قول شاعر:

 «1» عندك راض و الرّأى مختلف  عندنا و أنت بما نحن بما

دّوم. و اما چون مذكور شد پس « راض»هر آينه جايز نبود اقتصار بر « نحن بما عندنا»شد قول او: اگر پيش از اين مذكور نمى
 شود.مراد است و گر نه خالى از فايده مى« راض»كند بر اينكه آنجا هم داللت مى

شعر چنين است كه ما به آنچه خدا به ما داده و تو به آنچه خدا به تو داده راضى هستى. و معلوم است كه )حاصل اينكه معنى 
شود. پس معلوم شد مراد اين است كه ما به آنچه اگر اين را بر ظاهر بگذاريم فقره اول يعنى ما به آنچه خدا به ما داده لغو مى

ود.( شود و الّا اين كالم صحيح نباشد. بنا بر اين از طريق گفتگو مراد معلوم مىخدا به ما داده راضى هستيم تا فايده داشته ب
 پس چون جميع آنچه ما ذكر كرديم معلوم است نزد كسى كه كالم را تصور

______________________________ 
 .41( سوره توبه، آيه 1)

 .05/ 1« كتاب سيبويه(. »1)

 115ص:

 آن بر يكى از دو تا كه مذكور شد براى ايجاز و اختصار. كند، جايز است اقتصار در

گردد وقتى كه شود و منتظم مىزيرا كالم در اين تمام مى «1» فَأَنَْزلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ و از اين باب نيست قول خداى تعالى:
 با او در غار بود.همين كنايه از رسول صّلى اللَّه عليه و آله باشد و بس، نه كسى هم كه « ها»

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



و هيچ حاجتى نيست به اينكه كنايه از هر دو بگيرند، با آنكه در لغت عرب و ظاهر استعمال ايشان كنايه از يك شخص است 
 شود؛ زيرا چنان كه اشتباه واقع استهر دو را هر آينه اشتباه و التباس و تعميه و الغاز حاصل مى« ها»و اگر اراده كرده باشد به 

را اراده كنند وقتى كه دليل باشد بر اين كه كنايه از هر دو است و هيچ فائده در كالم نيست اگر رجوع به هر دو نشود، اگر يكى 
و همچنين التباس حاصل است اگر هر دو را اراده كنند وقتى كه دليلى كه باعث اين بود نباشد و كمال فايده به اقتصار بر اراده 

 يكى محقّق باشد.

كسى كه بگويد زيد را مالقات كردم و با او عمرو بود پس با زيد تكلّم كردم و با او مناظره كردم، و به اين كالم بينى آيا نمى
اراده كند كه با هر دو مناظره كردم نه زيد تنها هر آينه لغز و معمّا گفته است. از براى آنكه نيست در كالم وى چيزى كه باعث 

 لكه ظاهر اين كالم در عرف و لغت اين است كه همين اراده زيد كرده است.اين باشد كه كنايه از هر دو است. ب

پس اگر خصم اين آيه را نظير و مثل آنهائى كه مذكور شد گرفته هر آينه به فرق ميان اين و آنها جاهل خواهد بود چنان كه ما 
 بيان كرديم. پس معلوم شد كه هيچ نسبتى ميان اين دو امر يعنى اين و آنها نيست.

سكينه است يعنى « ها»اى كه بعد از « ها»و اين شبهه جواب ديگر هم دارد و آن اين است كه خداى تعالى اراده كرده است به 
ه سكينه، غير نبى صلّى اللَّه عليه و آل« هاء»را پس جايز نيست كه اراده كرده باشد به « نبى صّلى اللَّه عليه و آله»ايّده « هاء»

 شود اينكه لفظ واحدى كنايه از دو چيز باشد كهيافت نمى را؛ زيرا در زبان عرب

______________________________ 
 .35( سوره توبه، آيه 1)

 111ص:

پيش از آن مذكور باشند و لفظ ديگر كه بعد از آن باشد به همان طريق و نسق كنايه از يكى از آن دو باشد و نيست براى اين 
 در اشعار و نه در كالم ديگر. نظيرى نه در قرآن و نه

پيش « ه»به اتفاق علما، كنايه از نبى صلّى اللَّه عليه و آله است، ثابت شد كه  وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ در قول خداى تعالى:« ه»پس چون 
ى است و بس. و نيز ظاهر شد مفارقت و جدائكنايه از رسول صّلى اللَّه عليه و آله  فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ «هاء»از آن نيز يعنى 

 اند. و اللَّه الموفّق.ها و شعرى كه استشهاد به آن كردهاين آيه از جميع آنچه مذكور شد از آيه

 111ص:

 []فرمايش امام صادق ع در باره مقام هشام بن حكم -[]توجيه هشام بن حكم در باره اختالف على ع و عباس 14فصل 

گفت، سؤال كرد يحيى بن خالد برمكى در حضور هارون الرشيد، از هشام بن الحكم رحمه  -ادام اللَّه عّزه -مرا شيخخبر داد 
 شود حق در دو طرف كه خالف هم هستند باشد؟اللَّه پس به او گفت: به من خبر ده يا هشام كه آيا مى
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 هشام گفت: نه.

در امر دينى و نزاع و اختالف كنند آيا خالى است از اينكه يا هر دو يحيى گفت: خبر ده به من از دو كس كه خصومت كنند 
 گويد و ديگرى باطل؟گويند يا هر دو باطل يا يكى حق مىحق مى

 هشام گفت: خالى نيستند از اين و ليكن جايز نيست كه هر دو حق گويند چنان كه در جواب سابق گذشت.

مؤمنين عليه السّالم و عباس چون با هم پيش ابو بكر در ميراث حضرت رسول پس يحيى به هشام، گفت: خبر ده مرا از امير ال
گفتند گوئى كه هر دو حق مىگفت و كدام يك باطل؟ از براى آنكه نمىصلّى اللَّه عليه و آله خصومت كردند كدام يك حق مى

ا خود فكر كردم اگر بگويم على عليه گفتند پس همين احتمال اول باقى ماند! هشام گفته است بو نه اينكه هر دو باطل مى
ا زند و بگفت گردنم را مىروم، و اگر عباس باطل مىشوم و از مذهب خود بيرون مىگفت، هر آينه كافر مىالسّالم باطل مى

 اى وارد شد كه قبل از اين از من سؤال نشده بود و نه براى آن جوابى حاضر داشتم.گفتم كه بر من مسألهخود مى

خاطرم رسيد قول ابى عبد اللَّه عليه السّالم كه فرمود: يا هشام، هميشه تو مؤيّدى به روح القدس مادام كه به زبان خود پس به 
 شوم و براى من در آن حال جواب ظاهر شد.پس دانستم هرگز خوار نمى «1» نصرت ما دهى.

______________________________ 
 آورده است. 1ص « تكملة الفهرست»ه نقل از ب 415ص « ترجمه فهرست ابن نديم( »1)

 114ص:

گفتند و براى اين نظيرى است كه به آن قرآن در قصه داود پس به يحيى گفتم كه از هيچ يك ايشان خطا نبود و هر دو حق مى
 عليه السّالم ناطق است:

 ... وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ

كه روزى داود عليه السّالم نشسته بود و درها بسته  «1» اند)و در تفسير اين آيه نقل كرده «1» َبعْضٍ َبعْضُنا َعلى مانِ َبغىخَصْ
و موكّالن گماشته، ناگاه ديد جمعى از ديوار باال آمدند و مشهور اين است كه ايشان مالئكه به صورت آدم بودند. پس داود 

و ما را به راه  ايم كه با هم خصومت داريم پس ميان ما به حق حكم كنعليه السّالم ترسيد. گفتند: خوف مكن ما دو طايفه
راست داللت نما. بعد يكى گفت: به درستى كه اين شخص ديگر برادر من است يعنى در مذهب يا صحبت و او را نود و نه 
ميش است )و ممكن است كنايه از آن باشد( و مرا يك ميش است. به من گفت اين يكى را هم بده و آخر االمر غلبه كرد و آن 

 را از من گرفت.

كنند. بعد السّالم گفت: به تو ظلم كرده است و به درستى كه بسيار از شركاء بعضى از ايشان ظلم بر بعض ديگر مىداود عليه 
آنكه از وى هم سؤال كند و علم به صدق او حاصل گمان كرد گناهى كرده است به سبب آنكه به ظلم آن ديگرى حكم كرد بى
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هر دو  گوئىيك از اين دو فرشته خطاكار و كدام به حق بود يا آنكه مىكند. پس استغفار نمود و به سجده رفت.( پس كدام 
 گويم.خطاكار بودند؟ پس به هر چه تو در اين جواب گوئى من به آن جواب مى

گويم هر دو به حق بودند، از براى آنكه ايشان در حقيقت نه گويم كه آن دو ملك خطاكار بودند بكله مىيحيى گفت: من نمى
بودند و نه اختالف در حكم. و اظهار اين دعوى نكردند مگر براى اينكه داود عليه السّالم را بر خطاى خود تنبيه خصومت كرده 

 كنند و به او حكم را اعالم كنند، و او را بر آن واقف سازند؛ زيرا به سبب اين

______________________________ 
 .11 -11( سوره ص، آيه 1)

 .113، ص 14، جزء 11جلد « تفسير طبرى( »1)

 113ص:

 تفحص بود خطا و فاسد گشت.بايد كرد و اين حكم او چون بىتأمّل و تفحّص حكم نمىواقعه معلوم شد كه بى

هشام گفت: پس من به يحيى، گفتم: همچنين على عليه السّالم و عباس در حكم اختالف نكردند و در حقيقت خصومت نكردند 
اهر نكردند مگر براى اينكه ابو بكر را بر غلط خود تنبيه كنند و او را بر خطاى خود واقف سازند و و خصومت و اختالف را ظ

اين را به او بنمايند كه او برايشان در باب ميراث ظلم كرده است و گر نه ايشان در امر خود در شك نبودند و اين اختالف ميان 
 پس يحيى ديگر جوابى نگفت و رشيد كالم هشام را پسنديد. ايشان نبود مگر به طريقى كه ميان آن دو فرشته بود

 110ص:

 []رد عقايد خوارج -]مناظره هشام بن حكم با عبد اهلل بن يزيد[ 13فصل 

داشت كالم هشام بن حكم را با خوارج بشنود، پس امر به احضار هشام كه رشيد دوست مى -ادام اللَّه عزّه -خبر داد مرا شيخ
 ديدند.شنيد و قوم او را نمىكرد و نشست جايى كه كالم ايشان را مى «1» عبد اللَّه بن يزيد اباضى خارجىو احضار 

 در مجلس بود. -وزير رشيد -و يحيى بن خالد برمكى

 پس يحيى به عبد اللَّه گفت كه از ابو محمد يعنى هشام از چيزى سؤال كند.

 اى برما ندارند.هشام گفت: خوارج هيچ مسأله

 عبد اللَّه گفت: چرا و چگونه است اين؟
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هشام گفت: از براى آنكه شما قومى هستيد كه با ما بر واليت مردى اجماع كرديد )يعنى امير المؤمنين عليه السّالم( و تعديل او 
 و اقرار به امامت و فضل وى نموديد.

 كرديد.باز در عداوت و دشمنى او و برائت و دورى از وى از ما مفارقت و جدائى 

كند و دعوى شما برما پذيرفته پس ما بر اجماع خود و شهادتى كه شما براى او داديد ثابتيم و مخالفت شما قدح مذهب ما نمى
كند، و شهادت خصم براى خصم ديگر مقبول است، و شهادت خصم عليه خصم ديگر شود؛ زيرا اختالف با اتفاق برابرى نمىنمى

 يعنى بر ضرر وى مردود است.

يحيى گفت: يا ابا محمد، قطع كالم نزديك شد و اينكه عبد اللَّه ملزم و ساكت شود. و ليكن چيز ديگر جارى ساز و با عبد اللَّه 
 دارد.گفتگو كن از براى آنكه خليفه اين مكالمه را دوست مى

ى از شود، پس يكو دقيق مى شود به جايى كه بر افهام غامضپس هشام گفت: من به اين حاضرم و ليكن كالم بسا منتهى مى
 كندكند و قبول نمىخصمين عناد مى

______________________________ 
از بزرگان و متكلمان خوارج است و اين كتابها از اوست: كتاب التوحيد، كتاب الردّ على المعتزله، كتاب االستطاعة، كتاب ( »1)

 .431ص « ترجمه فهرست ابن نديم« »الردّ على الرافضة

 114ص:

داريد بگرداند ميان من و خودش واسطه عدلى تا اگر من از راه فهمد، پس اگر انصاف را دوست مىشود و نمىيا براو مشتبه مى
 بيرون روم مرا به راه بياورد و اگر او در حكم خود جور كند آن عادل بر جور و ظلم وى شهادت دهد.

 بايد(.سوى انصاف خواند، )پس ما قبول داريم كه واسطه مى عبد اللَّه گفت: به تحقيق هشام ما را به

هشام گفت: اين واسطه كه باشد و مذهب او چه باشد؟ آيا از اصحاب تو و يا مخالف ملت اسالم باشد و ليكن نه مذهب من و 
 نه مذهب تو داشته باشد؟

 به او راضيم. عبد اللَّه بن يزيد گفت: تو اختيار كن هر كه را كه خواهى پس به تحقيق من

هشام گفت: اما من پس اعتقاد دارم اگر از اصحاب من باشد، تو ايمن نيستى از اينكه او براى من تعصّب كند و اگر از اصحاب 
تو باشد، من از او ايمن نيستم در حكمى كه بر من كند و اگر مخالف هر دو باشد، اعتماد براو نيست نه در حكمى كه بر من كند 

 ه بر تو نمايد.و نه در حكمى ك
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بايد يكى از اصحاب من و يكى از اصحاب تو تا در آن چيزى كه ميان ما و تو است فكر كنند و برما به و ليكن دو مرد مى
 موجب حق و محض حكم به عدل نه از روى تعصّب، حكم كنند.

 اين حرف را از تو بشنوم. كشيدم كهعبد اللَّه بن يزيد گفت: به تحقيق انصاف آوردى يا ابا محمد و من انتظار مى

پس هشام به جانب يحيى بن خالد رو آورد و گفت: ايّها الوزير! به تحقيق او را ساكت كردم و جميع مذاهب وى را به اندك 
سعى، هالك و فاسد گردانيدم، و با او چيزى ديگر باقى نماند، و از مناظره با او مستغنى شدم! پس رشيد پرده را حركت داد و 

خالد را طلبيد و به او گفت كه اين متكلّم شيعه يعنى هشام ايستاد با اين مرد ايستادنى كه متضمّن مناظره و بحث نبود،  يحيى بن
 بعد از آن دعوى كرد براو اينكه ملزم شد و مذهب او فاسد گرديد. پس هشام

 111ص:

 ن كند.را امر كن كه صحت آنچه بر آن مرد )يعنى عبد اللَّه( دعوى كرد بيا

 كند آن چيزى را كه بر اين مرد دعوى كردى واضح كنى؟پس يحيى به هشام گفت كه خليفه تو را امر مى

هشام گفت: اين قوم يعنى خوارج هميشه با ما در واليت امير المؤمنين عليه السّالم موافق بودند. تا آنكه ظاهر شد از امر 
ه كفر وى حكم كردند. و براى اين قائل به ضالل وى شدند و حال آنكه حكمين آنچه ظاهر شد. پس به سبب حكم قرار دادن ب

 همين طايفه آن حضرت را به اين مضطرّ ساختند و حضرت به اختيار راضى به اين نشد.

و حاال اين شخص با آنكه معتمد اصحاب خويش است دو مرد را از روى اختيار نه به طريق اضطرار حكم گردانيد كه در 
 مختلف باشند يكى از ايشان تكفير او كند و ديگرى تعديل.مذهب با هم 

پس اگر اين مرد در اين مصيب است و درست رفته، امير المؤمنين عليه السّالم اولى به صواب است، و اگر مخطى و كافر است، 
 ايمان وى اولىپس ما را از خودش به سبب شهادت وى به كفر بر نفس خويش فارغ گردانيده است. و نظر كردن در كفر و 

 است از نظر كردن در تكفير او على عليه السّالم را.

 پس رشيد اين بحث را پسنديد و امر كرد صله و جايزه به هشام بدهند.

 115ص:

 10فصل 

 []احترام فوق العاده امام صادق ع به هشام بن حكم
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اللَّه عليه السّالم و فقيه بود و حديث بسيار روايت كرده  فرمود كه هشام بن حكم اكبر اصحاب ابى عبد -أدام اللَّه عزّه -شيخ
است و به صحبت ابو عبد اللَّه جعفر بن محمد عليه السّالم رسيده و بعد از وى به خدمت ابو الحسن موسى عليه السّالم حاضر 

د علوّ مرتبه او پيش ابو عب شده، و كنيه وى ابو محمد و ابو الحكم بود موالى بنى شيبان و در كوفه اقامت داشت، و به حدى
اللَّه جعفر بن محمد عليه السّالم رسيد، روزى در منى بر آن حضرت داخل شد و او جوان و اول خط عارضش بود، در آن 

 مجلس شيوخ شيعه مثل:

 و غير ايشان حضور داشتند. «3» و ابو جعفر احول «4» و يونس بن يعقوب «1» و قيس بن ماصر «1» حمران بن اعين

 حضرت او را باالتر از همه نشاند، با آنكه در بين ايشان كسى نبود كه در سن از

______________________________ 
( حمران بن اعين شيبانى از اصحاب برجسته امام باقر عليه السّالم و امام صادق عليه السّالم بود. امام باقر عليه السّالم به او، 1)

خرت از شيعيان ما هستى، امام صادق عليه السّالم در حق او، فرمود: به خدا سوگند، مؤمن مرد. فرمود: حتما تو در دنيا و آ
 .115/ 1« جامع الرواة اردبيلى»، 113ص « التحرير الطاوسي»

( قيس بن ماصر از متكلّمين شيعه است و نزد على بن الحسين آموزش ديده و از اصحاب امام صادق عليه السّالم بوده است. 1)
 .14/ 1« امع الرواة اردبيلىج»

( يونس بن يعقوب بن قيس بجلى دهنى خواهر زاده معاوية بن عمّار بود. او به امام صادق عليه السّالم و امام موسى كاظم 4)
عليه السّالم اختصاص داشت و وكيل امام كاظم عليه السّالم بود و در ايام حيات امام رضا عليه السّالم در مدينه رحلت كرد و 
امام رضا عليه السّالم متولّى امر كفن و دفن او شد. يونس اول قائل به امامت عبد اللَّه بن جعفر بوده و بعد، از او رجوع به امام 

 .334ص « رجال النجاشى»كاظم عليه السّالم نمود. 

خالفان شيعه )به خاطر كه م« مؤمن الطاق»و « ابو جعفر احول»( محمد بن على بن نعمان بن أبى طريفه بجلى معروف به 3)
 گويند ...اش مى« شيطان الطاق»مهارت او در بحث و عاجز ساختن آنها( 

ت اند كه نزد ما ثابمنزلت او در علم و دانش و حسن خاطر مشهورتر از آن است كه نياز به ذكر باشد. مسائلى به او نسبت داده
در  و كتابى هم« ردّ خوارج»المؤمنين عليه السّالم است. كتابى در  االحتجاج في امامة امير»نشده است ... از جمله كتابهاى او 

رجال »باشد. او با ابو حنيفه بحثها و حكايات فراوانى دارد ... داشته مى« هاى بحثى كه با ابو حنيفه و مرجئهجلسه»باره 
 .414ص « النجاشى

 113ص:

يد اين كار بر اصحاب وى بزرگ و دشوار آمد فرمود: اين هشام، به دل و وى بزرگتر نباشد. چون ابو عبد اللَّه عليه السّالم د
 .اند سؤال كردزبان و دست، ناصر ماست! هشام از ابى عبد اللَّه عليه السّالم از نامهاى خداى تعالى و اينكه از چه چيز مشتق
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آن دشمنان ما را كه به خداى عزّ و جلّ الحاد امام عليه السّالم جواب گفت، باز فرمود: اى هشام! فهميدى آن طور كه به وسيله 
 اند دفع كنى؟آورده

 هشام گفت: بلى! حضرت فرمود: خداى تعالى تو را به اين نفع دهد و در اين ثابت دارد.

 ام احدى بر من در توحيد غلبه نكرده است!هشام گفت: به خدا قسم، تا به اين حدّ كه رسيده

 شام نام داشتند[]هشت نفر از اصحاب امام صادق ع ه

 اند:نام داشته« هشام»اند و هر يك از ايشان فرمود: از ابو عبد اللَّه عليه السّالم هشت نفر روايت كرده -ايّده اللَّه -شيخ

 هشام بن الحكم موالى بنى شيبان كه شرح حال او مذكور شد. -1

 كند.هشام كندى از او على بن حكم روايت مى -4 «1» هشام بن سالم موالى بشر بن مروان و او از اسيران جوزجان بوده. -1
 «0» هشام خيّاط. -4 «3» هشام صيدنانى. -0 «4» هشام معروف به ابو عبد اللَّه بزاز. -3 «1»

______________________________ 
...  است« ثقه ثقه»د و او كن( هشام بن سالم جواليقى از امام صادق عليه السّالم و امام موسى كاظم عليه السّالم روايت مى1)

 .343ص « رجال النجاشى»كتابهاى او عبارتند از: كتاب حج، كتاب تفسير و كتاب معراج. 

 .150/ 1« تنقيح المقال مامقانى»( ر. ك 1)

 ( از ابو عبد اللَّه بزّاز اطالعى در كتب رجالى به دست نياورديم.4)

صادق عليه السّالم هشام صيدنانى است و ديگرى هشام صيدالنى است و يكى از اصحاب امام  411/ 1« جامع الرّواة( »3)
 ضبط كرديم.« صيدنانى»اينجا ما 

 .413/ 1« جامع الرواة( »0)

 115ص:

 «4» رحمهم اللَّه. «1» هشام بن مثنى كوفى -5 «1» هشام بن يزيد. -1

______________________________ 
 414/ 1باشد كه از اصحاب امام صادق عليه السّالم است. ر. ك: جامع الرواة  درست« هشام بن بريد»( ظاهرا 1)
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 .411/ 1« جامع الرواة( »1)

 نيز آمده است.« هشام بن يزيد»( در متن فارسى اسم هفت نفر ذكر شده و در متن عربى چاپ كنگره شيخ مفيد، 4)

 111ص:

 ]توجيه مرد كرابيسى در باره آيه تطهير[ 14فصل 

دارتر هستند من نديدم جرات «1» مردى از اصحاب حديث از جماعتى كه پيرو مذهب كرابيسى -ادام اللَّه عزّه -فت به شيخگ
إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  اند قول خداى تعالى:اند، زيرا گمان كردهاز شيعه در آنچه از امر باطل دعوى نموده

 ؛ يعنى خداى تعالى اراده كرده است از شما، بديها و گناهان را زايل كند.«1» تِ وَ يُطَهِّرَكُمْ َتطْهِيراًالْبَيْ

 اى اهل بيت، پيغمبر و شما را از جميع معاصى پاك كند.

 در شأن امير المؤمنين على عليه السّالم و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّالم نازل شده.

 هل بيت مذكور در آيه ايشانند(.گويند مراد ا)و مى

با آنكه ظاهر آيه اين است كه در حق ازواج نبى صلّى اللَّه عليه و آله نازل شده؛ زيرا هر گاه از اول تا آخر آيه تأمّل كنى 
 بينى كه آيه براى ذكر ازواج آن حضرت منتظم است و بس. )از براى آنكه سابق و الحق اين آيه در حق ايشان نازل شده(مى

 اند كه آيه در حق اوست ذكرى و اثرى.يابى براى كسى كه شيعه دعوى كردهو نمى

سى تر ايشان كتر و شديدتر ايشان در انكار حق و جاهلدارتر مردم بر ارتكاب باطل و مبهوتفرمود: جسارت -ايّده اللَّه -شيخ
در شأن آن ائمه نازل نشده( و دفع كند آن چيزى  است كه جاى تو، در اين احتجاج بايستد. )يعنى كسى كه مثل تو بگويد آيه

هاى قرآن كه نازل شده را كه اجماع و اتفاق اهل علم بر آن منعقد است؛ زيرا ميان امّت خالفى نيست در اينكه بعضى از آيه
 اول

______________________________ 
ارف به حديث و ع« مجبّره»ابيسى پايه ريزى شد. او از ( مذهب كرابيسى به وسيله ابو على حسين بن على بن يزيد مهلبى كر1)

ص  «ترجمه فهرست ابن نديم»توزى با على عليه السّالم كرده است. ر. ك: از اوست كه در آن كينه« كتاب االمامة»و فقه بود. 
445. 

 .44( سوره احزاب، آيه 1)

 111ص:
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اى است و اول آن در معنى ديگر و الزم نيست چند آيه پهلوى يك آن، در چيزى است و آخر آن، در غير و وسط آن، در معنى
 ديگر در يك واقعه بوده و متعلّق به هم باشند.

 ]رجس چيست؟[ -]نظر شيعه و سنى در باره نزول آيه تطهير[

زن پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله نازل شد و  «1» كه اين آيه در خانه امّ سلمه «1» اندبه تحقيق موافق و مخالف شيعه نقل كرده
آن حضرت در خانه بود و امير المؤمنين و فاطمه و امام حسن و امام حسين عليهم السّالم را در زير عبائى گرفته بود و فرمود: 

 اند.خدايا ايشان اهل بيت من

 پس خداى تعالى اين آيه را نازل كرد:

 و رسول صلّى اللَّه عليه و آله آن را تالوت كرد. «4» لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ َتطْهِيراًإِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ 

پس ام سلمه گفت: يا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، آيا من از اهل بيت تو نيستم؟! حضرت به او، فرمود: تو از اهل خيرى. 
 از اهل بيت منى. و نفرمود تو

اند كه از عمر از اين آيه سؤال كردند گفت: اين را از عايشه سؤال كنيد و چون از عايشه حتى اينكه اصحاب حديث روايت كرده
 پرسيدند گفت: اين آيه در خانه خواهر من امّ سلمه نازل شد اين را از او بپرسيد براى آنكه او به اين از من داناتر است.

 اند در اينكه اين آيه به آنث از ناصبيه و شيعه اختالف نكردهپس اصحاب حدي

______________________________ 
مجمع »، 113/ 1« مختصر تاريخ دمشق»، 114/ 3« تاريخ بغداد»، 453/ 4« الدّر المنثور»، 1/ 11جزء « تفسير طبرى( »1)

 .13/ 0و  151/ 3« مسند حنبل»، 003/ 5« البيان طبرسى

همسر پيامبر اسالم صلّى اللَّه عليه و آله است. « أمّ المؤمنين امّ سلمه»بنت ابى اميّة بن مغيرة بن عبد اللَّه، معروف به ( هند 1)
 آيد.ترين زين پيامبر به شمار مىبعد از حضرت خديجه عليها السّالم بهترين و با فضيلت

سالگى در مدينه چشم از  53هجرى قمرى در سن  41د و سال كرهميشه از اصل واليت و امامت ائمّه عليهم السّالم دفاع مى
 .11/ 4« تنقيح المقال مامقانى»، 04/ 0« أسد الغابة»جهان فرو بست و در بقيع به خاك سپرده شد. ر. ك: 

 .44( سوره احزاب، آيه 4)

 114ص:
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يث آمده است از حمل آن بر ظن و گمان كسانى مخصوص است كه ما شمرديم. و حمل كردن قرآن در تأويل بر آنچه به آن حد
 بهتر است با آنكه خداى تعالى بر صحت آنچه ما گفتيم به مضمون اين آيه داللت كرده است.

 چيز قذر« رجس»را زايل كند )و « رجس»خداى تعالى اراده كرده است از شما  إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 را گويند(.

 هاست.شود مگر به عصمت از گناهان، از براى آنكه گناه بدترين رجسو زايل كردن رجس نمى

)پس ثابت شد خداى تعالى اراده زايل كردن گناهان را از ايشان دارد و معلوم است كه( مراد به اراده زايل كردن اين است كه 
 اند.نكرده زايل شده است از ايشان گناهان بالفعل و هرگز گناهى

 خواهد زايل كند و اگر چه زايل نشده باشد.اى كه به معنى خواهش است يعنى مىنه اينكه اراده كرده است اراده

كه گوينده وى خواهش دارد كه « اضرب»گويند كه امر، اراده فعل است يعنى خواهش و طلب آن، مثل )چنان كه در امر مى
 مخاطب بزند و طلب آن كرده(.

كنم ميان خبر از اراده در اين آيه و خبر از اراده در بر مذهب من در اتّصاف خداى تعالى به اراده و اينكه فرق مى خصوصا بنا
يكوئى اراده ؛ يعنى خداى تعالى به شما ن«1» يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ ال يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ و آيه: «1» يُِريدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ  قول وى:

 دارد و به شما بدى اراده ندارد.

 )پس اراده در اين آيه به معنى خواهش است و در آن آيه به معنى اين است كه بالفعل واقع شده است(.

 زيرا اگر هر دو به يك معنى باشد براى مخصوص ساختن اين آيه به اهل بيت

______________________________ 
 .14( سوره نساء، آيه 1)

 .150( سوره بقره، آيه 1)

 113ص:

كند شامل جميع خاليق باشد چنان كه در تفسير نقل معنى و فايده نخواهد بود؛ از براى آنكه اراده نيكوئى و بيان اقتضا مى
 اند.كرده

ت نخواهد داشت. )پس اگر اراده آن در هر دو آيه به اين معنى باشد شامل جميع خاليق خواهد بود و هيچ اختصاص به اهل بي
آيد. پس اگر اراده در اين آيه به اين خواهد كه جميع خلق وى معصوم باشند ليكن به فعل نمىو حاصل آنكه خداى تعالى مى
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شود. و اما اگر به آن معنى باشد كه بالفعل زايل شده است مخصوص است معنى باشد مخصوص ساختن آن به اهل بيت لغو مى
 عصوم نيست(.به اهل بيت و كسى ديگر م

پس چون خداى تعالى اهل بيت را به اراده زايل كردن رجس از ايشان مخصوص گردانيده است، هر آينه بر آنچه ما آن را 
 كند كه آن وقوع زايل شدن رجس از ايشان است و اين موجب عصمت است چنان كه ذكر كرديم.وصف كرديم داللت مى

اند بر اينكه زنان نبى صلّى اللَّه عليه بايد معصوم باشد( و چون اجماع كردهمى )پس ثابت شد آنكه آيه در شأن وى نازل شده
 اند باطل شد قول كسى كه گمان كرده بود آيه در شأن ايشان نازل شده است.و آله معصوم نبوده

را كند؛ زيآن نمى شود و توهّم صحتيا آنكه كسى كه اندك چيزى از زبان عرب و اصول و قواعد آن داند مرتكب اين قول نمى
و تفاوت و امتياز اين دو جمع به اين « ن»است، و جمع مؤنّث « م»ميان اهل عرب خالفى نيست در اينكه ضمير جمع مذكّر 

دو ضمير است. و جايز نيست در لغت قوم گذاشتن عالمت مؤّنث بر مذكّر و نه گذاشتن عالمت مذكر بر مؤنث و اين را نه در 
 اند.ستعمال نكردهحقيقت و نه در مجاز ا

چون خداى تعالى در اين آيه ابتداء كرده است به خطاب زنان و در خطاب ايشان عالمت جمع را كه نون است آورده است پس 
 فرموده است:

 يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَال تَْخضَعْنَ بِالْقَْولِ

 110ص:

)پس در همه اين آيات خطاب به زنان حضرت كرده و عالمت ايشان  «1» ... وَ أَطِعْنَ اللَّهَ َو رَسُولَهُ يَطْمَعَ الَّذِي فِي َقلْبِهِ مَرَضٌفَ
است استعمال شده( باز از گفتگوى با ايشان بعد از اين خطاب فصل، عدول كرده. )يعنى فاصل و جداكننده ميان حق « نون»كه 

 به سوى جمع مذكّر و فرموده است: و باطل(.

را ساقط كرده « نون»را ايراد كرده و « ميم»پس چون  «1» إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهَِّركُمْ تَطْهِيراً
ا از قاعده اهل عربيّت و حقيقت آن لغت دانستيم كه اين قول به جمعى كه اول مذكورند متوجه نشده است به سبب آنچه آن ر

 است آورده و فرموده است:« نون»بيان كرديم، باز بعد از اين به سوى ازواج رجوع كرده و عالمت ايشان را كه 

داللت كرده است به سبب اين تغيير پس  «4» فِي بُيُوتِكُنَّ مِْن آياتِ اللَّهِ وَ الْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً وَ اذْكُرْنَ ما يُتْلى
اسلوب بر تنهائى آن كسى كه او را از آل محمّد صلّى اللَّه عليه و آله ذكر كرديم به اتّصاف صفتى كه آن را برايشان معلّق كرده 

 است از حكم طهارت از رجس كه باعث عصمت و فضيلت جليل است.

نان، مردى يا پسرى بوده است و بنا بر اين بگوئيد ايراد جمع مذكر به و ممكن شما نيست اى طايفه مخالف، دعوى كنيد كه با ز
 طريق تغليب مذكّر بر مؤنّث صحيح است.
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)و تغليب آن است دو چيز كه ميان آنها ربطى باشد نام يكى را بر آن ديگرى نيز اطالق نمايند و هر دو را با هم به يك نام ذكر 
 كنند مثل: شمسين و قمرين(.

 ادعا ممكن نشود و باطل باشد اينكه به سوى ازواج متوجّه شود، و هر گاه اين

______________________________ 
 .44( سوره احزاب، آيه 1)

 .44( سوره احزاب، آيه 1)

 .43( سوره احزاب، آيه 4)

 114ص:

ايشان وارد شده ذكر كرديم چنان پس كسى ديگر نيست كه به او متوجّه گردد غير آنكه ما آن را از جمعى كه حديث در باب 
 كه بيان شد.

 111ص:

 ]نظرهاى مختلف در باره تأخير بيعت على ع با ابو بكر[ 11فصل 

اند بر در دليل بر اينكه امير المؤمنين عليه السّالم با ابو بكر بيعت نكرد. شيخ فرمود: امّت اجماع كرده -ادام اللَّه عزّه -كالم شيخ
أخير كرد گويد تا سه روز تمنين عليه السّالم از بيعت ابو بكر تأخير كرد. و ليكن كسى كه كمتر از همه كس مىاينكه امير المؤ

گويند تا چهل گويند تأخير كرد تا وقتى كه حضرت فاطمه عليها السّالم فوت شد بعد از آن بيعت كرد و بعضى مىو بعضى مى
گويند هرگز بيعت نكرد. پس حاصل شد ير كرد و محقّقان اهل امامت مىگويند تا شش ماه تأخروز تأخير كرد و بعضى مى

اند در اينكه بعد از اين بيعت كرد يا نه، چنان كه مذكور و باز اختالف كرده «1» اجماع بر اينكه آن حضرت تأخير از بيعت كرد
 شد.

تأخير وى خالى نيست از اينكه يا هدى و  و چون اين را دانستى بدان حق اين است كه هرگز بيعت نكرد، و دليل آن اين است
راه راست و ترك آن ضالل و گمراهى يا آنكه تأخير ضالل است و ترك آن هدى و صواب و يا آنكه صواب است و ترك آن 

 نيز صواب و يا آنكه خطاست و تركش نيز خطا.

م بعد از نبى صلّى اللَّه عليه و آله گمراه شده آيد امير المؤمنين عليه السّالپس اگر تأخير ضالل و باطل است، هر آينه الزم مى
 باشد، به سبب آنكه ترك هدى كرده كه براو رفتن به سوى آن واجب بوده.
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اند بر اينكه از امير المؤمنين عليه السّالم بعد از نبى صلّى اللَّه عليه و آله در طول زمان ابو بكر و و حال آنكه امت اجماع كرده
 «صفّين»اوائل زمان خالفت خويش ضاللى واقع نشد، تا وقتى كه خوارج هنگام قراردادن حكم در جنگ  ايّام عمر و عثمان و

 مخالفت نمودند و اّمت در آن وقت مفارقت كردند.

______________________________ 
رح نهج البالغة ابن ابى ش»، 144ص « اسرار آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله»، 45/ 1« االمامة و السياسة ابن قتيبه(. »1)

 .33/ 4« الحديد

 115ص:

پس به اجماع مذكور باطل شد كه تأخير بيعت آن حضرت با ابو بكر ضالل باشد. و اگر تأخير هدى صواب بود و ترك آن خطا 
از آن  و ضالل، پس جايز نيست از صواب به خطا و از هدى به ضالل عدول كند. خصوصا آنكه اجماع واقع است بر اينكه

 حضرت در ايامى كه مذكور شد ضالل ظاهر نشد.

نكه كند و ديگر آو محال است كه تأخير خطا و تركش نيز خطا باشد؛ از براى آنكه اجماع مذكور بر بطالن اين نيز داللت مى
زيرا حق  ؛كند و صحيح نيست كه تأخير صواب باشد و تركش نيز صوابعقل نيز به فساد اين قول و محال بودن آن حكم مى

 باشد.در دو طرف مختلف و نه بر دو صفت ضد يك ديگر نمى

اند بر اينكه اشكالى در جواز اختيار كردن امام و اند، يعنى اهل سنّت اجماع كردهو اما قومى كه با ما در اين مسأله مخالف
 صحت امامت ابو بكر نبود.

ويند امامت ابو بكر فاسد بود پس قول به امامت وى هرگز صحيح گبه درستى كه مردم به دو طايفه منحصرند، يكى شيعه كه مى
گويند امامت وى صحيح بود و نيست احدى كه شك كند در صحت و صواب آن؛ زيرا سبب نيست. و طايفه ديگر ناصبيّه كه مى

ته باشد و هيچ استحقاق اين است كه به حسب ظاهر عادل و عالم و نسب وى خوب باشد و قدرت بر قيام به امور امامت داش
كس اشتباهى ندارد در اينكه ابو بكر متّصف به اين امور بود به اعتقاد ايشان. پس بنا بر مذهب ايشان صحيح نيست كه تأخيركننده 

ض شده اى كه عاراز بيعت وى هميشه درست رفته باشد؛ زيرا اين تأخير سبب فقدان دليل بر امامت او نبود و نه سبب شبهه
باشد تأخير هر گاه ثابت شود كه تأخير شده آنكه استحقاق امامت وى به اعتقاد ايشان بسيار ظاهر است( نمىباشد. )از براى 

 مگر از روى بغض و عناد.

 ]على ع به هيچ وجه با ابو بكر بيعت نكرد[

كه ذكر كرديم.  ت هم چنانپس به آنچه بيان كرديم ثابت شد كه امير المؤمنين عليه السّالم با ابو بكر به هيچ وجه بيعت نكرده اس
الم چندى اند بر اينكه امير المؤمنين عليه السّبه تحقيق ناصبيه از استخراج اين دليل غافلند بر خالف ايشان با آنكه موافقت كرده

 فهميدند هر آينه پيش از اينكه اجماع شوداز بيعت تأخير كرد. و اگر اين را مى

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 113ص:

 تند هرگز تأخير نكرد.گفكردند و مىمخالفت مى

ه اند كسى كدانم هر گاه بر اين كالم واقف شوند حاال هم ايشان ارتكاب خالف نكنند و ليكن اجماعى كه پيش كردهدور نمى
ت، شود و احتياج به بحث بسيار با او نيسكند و قصه اوست و زبون مىكند و قول او را ساقط مىمرتكب اين شود غلبه براو مى

 مذكور در رد قول او كافى است. بلكه اجماع

 145ص:

 []مناظره ابن ميثم كوفى با مرد مسيحى 15فصل 

كه ابو الحسن على بن ميثم رحمه اللَّه به مرد نصرانى گفت: چرا برگردنت اين صليب را  -ادام اللَّه عزّه -خبر داد مرا شيخ
 انداختى؟

 بر آن آويختند. گفت: از براى آنكه شبيه آن چيزى است كه عيسى را

 داشت بردار آويخته شود؟ابو الحسن گفت: آيا عيسى عليه السّالم دوست مى

 گفت: نه.

 رفت در تحصيل كارى كه داشت؟شد و مىابو الحسن گفت: آيا عيسى عليه السّالم سوار خر مى

 گفت: بلى.

 داشت تا به مطلب خود برسد؟ابو الحسن گفت: آيا بقاء خر را دوست مى

 بلى.گفت: 

داشت و در حيات خود سوار آن ابو الحسن گفت: پس تو ترك كردى آن چيزى را كه عيسى عليه السّالم بقاء آن را دوست مى
شد. و چيزى را كه عيسى عليه السّالم به كراهت بر آن حمل شد و با دشمنى و بغض به آن باال برده شد اختيار كردى و آن مى

اين قياس، بهتر و سزاوارتر اين است كه خر را در گردنت بياويزى و صليب را ترك كنى و گر  را در گردن خود انداختى! بنا بر
 اى.بايد عمل نمودهاى و به خالف آنچه مىنه جهالت كرده

 141ص:
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 []مشورت پيامبر با ابو طالب در باره ليلة المبيت 13فصل 

اى به سبب للَّه عليه و آله خواست از قريش پنهان شود و به طرف درهچون رسول صّلى ا -ادام اللَّه عزّه -خبر داد مرا شيخ
خوف از جان خود بگريزد، با ابو طالب پدر امير المؤمنين عليه السّالم مشورت كرد. پس ابو طالب اشاره به پنهان شدن نمود و 

عليه و آله بخوابد تا با جان خود حفظ  آن را مناسب دانست و پيش امير المؤمنين رفت و به او گفت كه جاى رسول صلّى اللَّه
 آن حضرت كند.

امير المؤمنين عليه السّالم اين را قبول كرد، چون شب شد و چشم مردم به خواب رفت، ابو طالب با امير المؤمنين آمد. پس 
 رسول صّلى اللَّه عليه و آله برخاست و امير المؤمنين عليه السّالم را در جاى خود بخوابانيد.

 امير المؤمنين به ابو طالب گفت:پس 

 «يا ابتاه إّنى مقتول»

 )قطع اميد از من و طمع از حيات من بدار و از خدا طلب اجر كن( «1» ؛ يعنى اى پدر، من نزديك به هالكت و قتلم.

 []اشعار ابو طالب

 ابو طالب گفت:

 «1» كلّ حىّ مصيره لشعوب  اصبرن يا بنىّ فالصّبر احجى

 پسر من، در اين بال صبر كن، به درستى كه صبر كردن عاقلى است و هر زنده آخر راهش به موت است.؛ يعنى اى 

 لفداء النّجيب و ابن النّجيب  قد بذلناك و البالء شديد

 تو را در بالى شديد بذل كرديم از براى فداء كسى كه نجيب و پسر نجيب است. )يعنى رسول صّلى اللَّه عليه و آله(

______________________________ 
 .43/ 13« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)

به نقل از ابو طالب عليه  44( اين ابيات را در ديوان ابو طالب رحمه اللَّه، نيافتيم ولى در ديوان امام على عليه السّالم ص 1)
 السّالم ذكر شده است.

 141ص:
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 «1» الباع و الفناء الحسيب قب و  لفداء األعزّ ذى الحسب الثّا

 از براى فداء كسى عزيز است كه داراى حسب روشن و شرف و كرم و ساحت وسيع باشد.

 فمصيب منها و غير مصيب  ان تصيبك المنون فالنّبل تبرى

تى زنده دخورد و بعضى نه، بسا آدمى بعضى متراشند بعضى مىاگر به تو مرگ برسد عالجى نيست به درستى كه تير كه مى
 رود.ماند و بعضى زود مىمى

 آخذ من سهامها بنصيب  كلّ حىّ و ان تملّى بعيش

 رسد.اى اگر چه مهلتش بدهند مدتى زنده باشد آخر به او از مرگ نصيبى مىهر زنده

 پس امير المؤمنين عليه السّالم فرمود:

 جازعافو اللَّه ما قلت الّذى قلت   أ تأمرني بالصّبر في نصر احمد

كوشم و اللَّه آنچه را گفتم از روى جزع و گفته كسى در نصرت او مىدانى كه من بىكنى نمىآيا تو مرا به يارى احمد امر مى
 ام.خوف نگفته

 و تعلم أنّى لم ازل لك طائعا  و لكنّنى احببت ان ترى نصرتى

 كنم.اعت تو مىداشتم تو نصرت مرا ببينى و بدانى كه من هميشه طو ليكن دوست مى

 نبىّ الهدى المحمود طفال و يافعا  و سعيى لوجه اللَّه في نصر احمد

   

 كننده و حمد كرده شده در طفوليت و بزرگى است.سعى من در نصرت احمد براى رضاى خداست كه پيغمبرى هدايت «1»

 باز امير المؤمنين عليه السّالم بعد از آن فرموده:

 و من طاف بالبيت العتيق و بالحجر  الحصىوقيت بنفسى خير من وطأ 
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______________________________ 
 .آمده است« الرحيب»، «الحسيب»و به جاى « األغرّ»، «األعزّ»و ديوان على عليه السّالم به جاى « الفصول»( در متن عربى 1)

 .44( ديوان امام على عليه السّالم ص 1)

 144ص:

 كسى را حفظ كردم كه بهترين جماعت است و بر روى ريگ راه رفتند و خانه كعبه و حجر را طواف كردند.من به جان خود، 

 فنجّاه ذو الطّول الكريم من المكر  رسول اله الخلق اذ مكروا به

ر از مكرسول خداى تعالى است وقتى كه قوم به او مكر كردند وى را صاحب نعمتها و كرمها خالصى داد. يعنى خداى تعالى 
 ايشان.

 و قد صبرت نفسى على القتل و األسر  و بتّ أراعيهم و هم ينبئوننى

   

كردند، نفس من در آن وقت رضا داده بود داشتم و ايشان نيز مرا نگهبانى مىشب به روز آوردم در حالى كه ايشان را نگاه مى
 كه مرا بكشند يا اسير كنند.

 و ذلك في حفظ االله و في ستر  و بات رسول اللَّه في الشّعب آمنا

 و رسول صلّى اللَّه عليه و آله در آن شب به روز آورد از روى امنيت در حفظ خداى تعالى و پنهانى از ايشان.

 و اضمرته حتّى اوسّد في قبرى  اردت به نصر االله تبتّال

به اين كار نصرت خداى تعالى را از روى اخالص و انقطاع به او اراده كردم و اين در خاطر من ثابت است تا وقتى كه در  «1»
 قبر بخوابم.

 []داستان اسماعيل ع و مقايسه آن با فداكارى على ع -[]خوابيدن على ع به جاى پيامبر ص در شب غار و شب شعب

اكثر اخبار آمده است كه امير المؤمنين عليه السّالم در شبى كه رسول صلّى اللَّه عليه و آله به غار فرمود: در  -ايّده اللَّه -شيخ
رفت در جاى آن حضرت خوابيد، و اين خبر را كه مذكور شد يافتم در باب شبى كه رسول صّلى اللَّه عليه و آله به شعب رفت 

صلّى اللَّه عليه و آله دو مرتبه خوابيده باشد، يكى شبى كه به غار رفت و ممكن است امير المؤمنين عليه السّالم در جاى رسول 
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و ديگرى شبى كه به شعب رهسپار شد و در اين فعل امير المؤمنين عليه السّالم دالئلى بر فساد و مقاالت اهل خالف و تعصب 
 و عناد است از وجوه بسيار:

ن عليه السّالم به رسول صلّى اللَّه عليه و آله ايمان آورد و حال آنكه او گويند: امير المؤمنييكى، بطالن قول ايشان است كه مى
 پنج ساله يا هفت ساله يا نه ساله بود. و غرض از اين كالم

______________________________ 
 .30ص « ديوان امام على عليه السّالم( »1)

 143ص:

بگويند ايمان او بر سبيل تلقين و تعليم به اطفال واقع شده نه بطريق  اين است كه فضيلت ايمان آن حضرت را باطل كنند و
معرفت و يقين و بطالن قول ايشان به سبب اين است كه اگر سن آن حضرت وقت دعوت رسول صلّى اللَّه عليه و آله به آن 

است  ه قوم كفّار توهّم كنند كه او رسول اللَّهشد تا اينكاند بود با رسول صلّى اللَّه عليه و آله اشتباه نمىقدر كه در باره او گفته
 شود.و تا وقت سحر او را نگهبانى كنند، از براى آنكه تركيب طفل به مرد بزرگ مشتبه نمى

پس چون در اين مقام بر قريش امر مشتبه شد حتى اينكه موقع پناهنده شدن رسول صلّى اللَّه عليه و آله به كوه اول دعوت 
بود معلوم شد وقتى امير المؤمنين عليه السّالم اجابت رسول صلّى اللَّه عليه و آله كرده بالغ و كامل و به  اسالم و ابتداء آن

 صورت مردان و مثل ايشان بوده است.

اگر چه دالئل بر صحت ايمان آن حضرت و فضيلت وى و اينكه ايمان او واقع نشد مگر از روى معرفت و يقين محتاج نيست 
آورديم؛ دوم، اينكه خداى تعالى در محكم كتاب خويش قصه اسماعيل  «1» بلكه ما اين را بر سبيل استظهار به ذكر اين كالم

عليه السّالم و بندگى وى را با اينكه صبر كرد پدرش ابراهيم عليه السّالم او را ذبح كند براى ما نقل كرده است باز به سبب اين 
 وى را مدح و تعظيم نموده و فرموده است:

 ؛ يعنى به درستى كه آنچه اسماعيل بر آن صبر كرد بالى عظيم بود.«1» إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَالءُ الْمُبِينُ

يعنى اسماعيل عليه السّالم كه از اجداد آن حضرت  «4» ،«پسر دو ذبيحم»و رسول اللَّه در افتخار به آباء خويش فرموده كه من 
 بد اللَّه،بود و عبد اللَّه پدر حضرت. و در ذبح ع

______________________________ 
 ( استظهار پشت گرمى1)

 .154( سوره صافّات، آيه 1)
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 .003/ 1« مستدرك الصحيحين»، 15/ 3« تفسير ابن كثير»، 04/ 3« تفسير كشّاف«: »أنا ابن الذبيحين( »4)

 140ص:

دانند و پدر عبد اللَّه يعنى عبد را اهل سير و تواريخ مىانجامد و آن كه شرح و بيان آن به طول مى «1» قصه مشهور است
 المطّلب صد شتر سرخ به فداء او داد و ترك ذبح كرد.

ى و بهتر تر فضيلتهر گاه آن چيزى كه خداى تعالى به آن از محنت اسماعيل عليه السّالم به سبب ذبح خبر داده است بر جليل
حال خوابيدن امير المؤمنين عليه السّالم در جاى آن حضرت نظر كنيم كه آيا به منقبتى براى او داللت كند محتاج شديم در 

فضيلت اسماعيل نزديك است يا مساوى آن است؟ پس چون نظر كرديم به حسب ظاهر، يافتيم زياده بر آن است؛ زيرا ابراهيم 
ه كنم پس ببين چه خواهى كرد. اسماعيل عليعليه السّالم به پسر خود اسماعيل عليه السّالم گفت: در خواب ديدم تو را ذبح مى

 اى بكن ان شاء اللَّه مرا از جمله صبركنندگان خواهى يافت.السّالم گفت: اى پدر، به آنچه مأمورشده

پس در اين محنت اطاعت پدر كرد با علم به شفقت پدر بر پسر و رحم و محبت او به وى و جزم به اينكه اين فعل نزديك 
ظنّ قوى  رود، و بانسبت به پسر واقع شود. بلكه اين در گذشته هم واقع نشده و توهّم آن در آينده نيز نمى نيست از جانب پدر

اصل شود و اميد سالمتى حبه اين كه اين قول و جزم به كشتن وى امتحان اطاعت اوست، پس بنا بر اين بسيارى خوف زايل مى
 گردد.مى

الب به خوابيدن جاى رسول صلّى اللَّه عليه و آله و فدا كردن جان خويش خوانده بود، و و امير المؤمنين عليه السّالم را ابو ط
حال آنكه ابو طالب را طاعت و فرمانى بر آن حضرت مثل قربانى كه انبياء بر خاليق دارند نبود و آن حضرت را در اين امر به 

السّالم پسرش را امر كرد و آن را به وحى از جانب خداى  طريق وحى از جانب خداى تعالى نخوانده بود؛ چنان كه ابراهيم عليه
 دانست كه قريشتعالى نسبت داده بود. بلكه ابو طالب از پيش خود امر نمود و با اين حال امير المؤمنين عليه السّالم مى

 فرق ميان داند تفاوت وترين ايشان هستند و هر عاقلى مىشديدترين مردم نسبت به رسول عليه السّالم و سنگدل

______________________________ 
 .1 -4/ 1« الكامل في التاريخ ابن اثير( »1)

 144ص:

فرمان بردن پيش دشمنى كه بغض و عناد داشته باشد و بخواهد ضرر و غايت آزار را به اقسام المها و انواع مضرّتها خواهد 
و پدر مشفق كه ظن غالب اين است كه شفقت او از ضرر رسانيدن به رسانيد، و ميان فرمان بردن و اطاعت كردن دوست محب 

 شود.پسر خود با وجود اطاعت خداى تعالى مانع مى

به اين طريق كه رجوع كند و از خدا درخواست نمايد شايد ببخشد يا به ارتكاب معصيتى اگر كسى باشد كه معصيت براو جايز 
 ى اختيار و امتحان است و بر اين صبر كرده تا از او امتحان شود.باشد، يا آنكه اين را احتمال دهد كه مراد و
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شود ت مىتر باشد ثابو هر گاه محنت امير المؤمنين عليه السّالم از محنت اسماعيل عليه السّالم به آن دليل كه بيان كرديم عظيم
يت عليهم كه براى يكى از صحابه و اهل ب فضيلتى كه امير المؤمنين عليه السّالم به اين فعل تحصيل كرده است بر هر فضيلتى

شود قول كسى كه قصد كرده است نسبت دهد و مالحظه كند فضيلت او را با ابو السّالم حاصل باشد ترجيح دارد و باطل مى
 مبكر از اهل سنّت و معتزله كه با او نصب و عداوت دارند؛ زيرا براى آن حضرت فضيلتى حاصل شده كه بر فضيلت انبياء عليه

 السّالم زيادتى دارد، چه جاى صحابه يا غير ايشان.

اگر كسى وقتى كه اين دليل را بشنود بگويد چگونه براى شما اين دعوى در باب اين محنت و تفضيل آن بر محنت اسماعيل 
جايز نيست  مبر است وعليه السّالم صحيح است و حال آنكه او پيغمبر بوده و امير المؤمنين عليه السّالم به اعتقاد شما وصىّ پيغ

 كسى كه پيغمبر نباشد از يكى از انبياء عليهم السّالم افضل باشد؟

ا آيد كه امير المؤمنين عليه السّالم رگوئيم: از تفضيل اين محنت بر محنت اسماعيل عليه السّالم الزم نمىپس در جواب او مى
و  اصل شده كه آن را پيغمبرى در ايام سابق تحصيل نكرده استبر يكى از انبياء تفضيل دهيم؛ زيرا اگر چه براى او فضيلتى ح

اند و چيزى از آن براى امير المؤمنين عليه السّالم حاصل نيست باعث زيادتى فضل ايشان ليكن فضيلتى كه آن را انبيا جمع كرده
 كند از مساوات آن حضرتبر اوست و منع مى

 141ص:

 رايشان چنان كه بيان كرديم.و ايشان در مرتبه يا تفضيل او ب

 گوئيم:آيد آن حضرت افضل باشد، جواب مىو بعد از تسليم اينكه الزم مى

هر گاه بر فضيلت امير المؤمنين عليه السّالم بر پيغمبرى از پيغمبران دليل قائم و برهان بر آن واضح باشد هر آينه برما واجب 
كند. )كه به سبب جهل و عناد و ما را از اين، خالف عامه جهّال دور نمى است به آن قائل شويم و خالف در آن را ترك كنيم

 كنند و چگونه ما قائل به آن نشويم(.اعتقاد به آن نمى

و حال آنكه نيست در تفضيل سيد الوصيّين و امام المتّقين و برادر رسول رب العالمين محمد سيد المرسلين تمثيل و نفس او به 
ر دين و پدر ذريّه ائمه راشدين ميامين بر بعضى از انبياء متقدّمين امرى كه آن را عقل محال داند، و حكم تنزيل و ناصر وى د

كند، از براى آنكه اكثر شيعه به آن قائلند و اين را سنت و حديث منع آن نكرده و قياس و دليل و اجماع آن را ردّ و باطل نمى
 اند.نقل كرده -اوالد وى -از ائمه

آن خالفى نباشد جز خالف بعضى از ناصبيّه يا كسى كه قائل به واليت اوست كه در اعتقادش ضعفى حاصل است  و هر گاه در
 پس مانعى از قول به آن نيست.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



دانست تر بود؛ زيرا امير المؤمنين مىاگر كسى بگويد محنت اسماعيل عليه السّالم از محنت امير المؤمنين عليه السّالم عظيم
خواهند و غرض ايشان قتل او نيست بلكه قصد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله را دارند نه قصد او را، پس قريش غير او مى

 او اعتماد و جزم به سالمتى داشت.

شود؛ زيرا ابراهيم عليه السّالم امرى را كه به آن وحى نازل شده بود به و اسماعيل عليه السّالم يقين داشت كه ذبح براو واقع مى
 آورد پس ميان اين دو امر فرق است؟مى جا

دانست قريش قصد رسول صّلى اللَّه عليه و آله را دارند نه غير او و ليكن گوئيم: امير المؤمنين عليه السّالم اگر چه مىجواب مى
يشان رض اشود از عادتى كه جارى است خشم قريش بر كسى كه مانع انجام غبه ظاهر حال و به سبب آنچه باعث غلبه ظن مى

 شود. و كسى كه دشمن ايشان است امر را برو حائل بين آنها و منظورشان شده، شديد مى

 145ص:

 آنان مشتبه كرده است تا آنكه حيله و اميد آنان ضايع و زايل گردد.

نه ايشان ادتى خشم و كيدانست كه قريش با او به اضعاف آنچه با صاحب وى يعنى رسول صلّى اللَّه عليه و آله به سبب زيو مى
 اند رفتار خواهند نمود.و غلبه غضب بر آنان در نظر داشته

پس خوف از ايشان در اين حال از خوف رسول صّلى اللَّه عليه و آله شديدتر و يأس و قطع اميد رجوع از ايشان و ضرر 
 رسانيدن به او از يأس نبى صلّى اللَّه عليه و آله قويتر است.

رفت وقتى كه قريش كنند؛ از براى آنكه احتمال مىامرى است واضح و معلوم كه دو كس در آن اختالف نمىو مراتب مذكور 
به رسول صلّى اللَّه عليه و آله ظفر يابند دل آنان نرم شود و به سبب نسبت و خويشى بين آنان و او، بر وى رحم كنند و رقّت 

 ود و خشم او فرو نشيند و قلب او آرام گيرد.نمايند چنان كه كسى بر كسى ظفر يابد دل او خنك ش

اى كه برايشان در فوت غرض آنان شده بدانند و آگاه شوند كه اين هر گاه آنچه را كه بر ظفر او اميد داشتند نيابند و وجه حيله
ود؛ پس شن بسيار مىحيله به على عليه السّالم منجر شده، هر آينه داعيه ايشان به ضرر رسانيدن به او زياد شده و خواهش آنا

 گردد.تر مىچنان كه بيان كرديم بليّه عظيم

دانست كه كشتن پسر از جانب پدر در عادت انبيا و صالحان جارى نشده و به آن عبادتى در چون اسماعيل عليه السّالم مى
 .ذشت از براى امتحان استايام گذشته وارد نگرديده پس دل او قوى بود كه گفته ابراهيم عليه السّالم چنان كه در پيش گ

داد به سبب غرضى حكمت اقتضا كند و حكم فسخ و زايل و به فرض اينكه به خاطر وى نرسيده باشد، هر آينه احتمال مى
 شود.
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يا آنكه كالم در باطن خالف آنچه در ظاهر آن است باشد و مراد معنى ظاهر نباشد يا مراد از خواب در گفته او كه خواب ديدم 
كنم حقيقت خالف آن باشد به اين معنى كه ضرورى نباشد يا آنكه خداى تعالى بين ابراهيم و منظور او امرى حائل ح مىتو را ذب

 كند، مثل فوت او يا شغلى كه او را از آن باز دارد.

 143ص:

 داد.رسيد و يا احتمال وقوع آن را مىو اگر اينها نيز نباشد البته به خاطر او دادن فداء از جانب خداى تعالى و عفو او از ذبح مى

شد؛ زيرا چيزى را كه عقل احتمال ندهد كرد هر آينه از جانب خداى تعالى واقع نمىاز براى آنكه اگر عقل وى تجويز آن نمى
نين مو محال داند محال است از جانب خداى تعالى صادر شود. )و پوشيده نيست كه بعضى از اين احتماالت در واقعه امير المؤ

سلّم او بود شود معليه السّالم جارى بود و ليكن بعيدتر است. و به فرض اينكه اسماعيل عليه السّالم يقين داشت ذبح واقع مى
 شود(.كه به دست پدر مشفق مهربانش صادر مى

احبان اين دو امر بر صشود، پس تفاوت ميان و اما امير المؤمنين عليه السّالم يقين داشت كه از دشمن سنگدل پركينه صادر مى
 عقل و فهم پوشيده نيست.

اگر كسى بر جواب اول از بحث اول بحث كند كه هر گاه شما امير المؤمنين را در محنت فرمانبردارى بر قتل اسماعيل تفضيل 
ن در فضيلت اكند به سبب امورى كه در ميان ايشداديد و گفتيد كه اين از تفضيل اسماعيل عليه السّالم بر آن حضرت منع نمى

 باعث تفاوت باشند.

كنيد كه امير المؤمنين عليه السّالم از ابو بكر در اين صفت افضل باشد و افضليت ابو بكر را در طاعت ديگر پس چرا انكار مى
 منع نكند.

اص با وجود اختصگوئيم كه تفاوت ميان هر دو واضح است از براى آنكه ما اسماعيل را بر امير المؤمنين عليه السّالم جواب مى
آن حضرت به اين محنت تفضيل داديم به سبب احاطه علم ما به فضيلت نبوّت اسماعيل عليه السّالم كه براى امير المؤمنين عليه 
السّالم مثل آن حاصل نيست و چيزى كه برابرى كند به سبب فضيلت وحى و نزول و مالئكه و غير اينها كه اسماعيل عليه 

 حضرت.السّالم دارد نه آن 

 اگر براى ابو بكر فضيلتى مساوى فضيلت محنت يا زياده بر آن وجود داشت هر آينه واجب بود معروف و مشهور باشد.

 پس ما ابو بكر را به اتفاق علما از فضيلت خوابيدن در جاى رسول عليه السّالم و از

 135ص:

 فضائل جهاد عارى يافتيم.
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اند، امير المؤمنين عليه السّالم را در آن فضيلت شريك يافتيم و در معنى براو دعوى كرده و هر فضيلتى را كه اصحابش براى او
دليلى زيادتى دارد و قول كسى كه شكّ را در حال آن حضرت و نسبت او با ابو بكر الزم آورد و اگر براى كسى كه اين را بى

ر فضيلت بعضى امت نبى صلّى اللَّه عليه و آله بر بسيارى از كند جايز باشد، هر آينه براى ديگرى جايز است كه د «1» اقتراح
انبيا شكّ الزم آورد. و اگر چه از او در فضيلت فعلى كه نزديك به نبوت باشد صادر نشده باشد و آن كس در اين قول مبهم 

 غير معلوم اعتماد كند به اينكه شك در باطن است نه در ظاهر و اعمالى كه موجود در ظاهر است.

س جايز است شخصى از امّت كه به حسب ظاهر عمل نيكو ندارد از بسيارى از انبيا به حسب باطن افضل باشد، هر آينه پ
شود بر فضيلت احدى بر غير او در ظاهر جزم نكنيم؛ زيرا ايمن نيستيم با آنكه به حسب ظاهر فضيلتش كم است واجب مى

 كرديم برابرى كند. اعمال باطنى او در فضل با آن ديگرى چنان كه بيان

آيد كسى كه در مذهب با ما مخالف است ايمن نباشد از اينكه در ميان بعضى اعراب يا غير ايشان از از آنچه گفتيم الزم مى
ن اند فضيلت بعضى از آنان از ابو بكر و عمر و عثمااشخاصى كه به مرور ايّام به شرف صحبت نبى صلّى اللَّه عليه و آله رسيده

 داشته است.زيادتى 

گفتند و اين فساد جميع مذاهب ايشان است و آنچه گفتيم الزمه سؤال و بحثى كه وارد ساختند بود، يعنى آن سؤال آخر كه مى
 كه شايد ابى بكر افضل باشد به حسب باطن.

______________________________ 
 ( اقتراح آرزو نمودن و درخواست كردن.1)

 131ص:

 در باره سوگند خوردن به خدا[ ]بحثى 45فصل 

چنان كه مذكور شد اين است كه بعضى از « مرسل»)و معنى  «1» مرسال از على بن عاصم -ادام اللَّه عزّه -خبر داد مرا شيخ
ا بن عط»از « على بن عاصم»ها را نقل نكنند و در اينجا شخصى را كه ميان او و على بن عاصم واسطه بود نقل نكرده، واسطه

گذشت و شنيد نقل كرده كه( امير المؤمنين عليه السّالم روزى در كوفه از محله قصّارين مى «4» «ميسره»و او از  «1» «بسائ
 مردى در اثناء گفتگو گفت: نه قسم به كسى كه از ما به هفت آسمان پوشيده شده است.

واى بر تو به سبب اعتقادى كه دارى! به درستى كه  ميسره گفت: آن حضرت تازيانه را باال برد و او را هدف قرار داد و فرمود:
 شود.كند و چيزى از او پنهان نمىخداى تعالى را چيزى پنهان نمى

آن مرد گفت: يا امير المؤمنين عليه السّالم آيا از قسم خويش كّفاره بدهم، )يعنى اگر دروغ است( فرمود: نه از براى آنكه تو 
 زيرا خداى تعالى آن صفت را كه تو گفتى ندارد و قسم به غير خدا اعتبارى ندارد(.قسم به غير خداى عز و جل خوردى )
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 فرمود: اين حديث دليل بر فساد قول مشبّهه است )يعنى جمعى -ايّده اللَّه -شيخ

______________________________ 
صين و عطاء بن سائب روايت ( على بن عاصم بن صهيب واسطى در عصر خودش بزرگ شيعه بوده و از يحيى بكاء، ح1)

رسالة ابى »هجرى قمرى در كوفه چشم از جهان فرو بست. ر. ك:  151كند. او بيش از شصت سال عمر كرد و در سال مى
 .133/ 1« تنقيح المقال»، 110ص « غالب زرارى

كرده است. در كتب هجرى قمرى رحلت  144كند و در سال ( عطاء بن سائب از على بن حسين عليه السّالم روايت مى1)
در كتابش ذكر نموده است ولى در كتابهاى رجالى اهل « جامع الرواة»رجالى شيعه نامى از او نيامده است و اولين بار صاحب 

 .104/ 1« تنقيح المقال»، 045/ 1« جامع الرّواة اردبيلى»سنّت معرفى شده است. ر. ك: 

اش بوده هكني« ابو سعيد»نام داشته كه يكى ميسرة بن مسيب كه « ميسره» ( دو نفر از اصحاب امير المؤمنين عليه السّالم،4)
مولى كنده است كه شرح حالش مشخص نيست و در اينجا ظاهرا مسيرة بن مسيّب مراد است. ر. ك: « ميسره»است و ديگر 

 .154/ 1« جامع الرواة»، 140 -143/ 4« تنقيح المقال»

 131ص:

 باشد.گويند كه او هم در مكان مىكنند و مىبه ديگران مىكه خداى تعالى را تشبيه 

 چنان كه خواهد آمد(.

 «[ذبيحه اهل كتاب»و « إرجاء»]عقيده شيخ مفيد در باره 

گويند گناهان با وجود ايمان دليل است )و ارجاء اين است كه مى« ارجاء»و بر صحت مذهب من در معرفت خداى تعالى و در 
 ت با وجود كفر فايده ندارد(.رساند و طاعاضرر نمى

اند خداى تعالى در آسمان است نه در زمين و از خلق و قول من در ذبايح اهل كتاب )مثل يهود و نصارى( اما مشبّهه گمان كرده
 خود به هفت آسمان پنهان شده.

ر جسم باشد مگنمايد حجاب نمى فرمايد: دليل عقلى قائم است بر اينكه چيزى كه مكان به آن احاطه كند و آن را پنهانشيخ مى
يا جوهر )اعم از جسم و اجزاء آن( و حال آنكه جسم حادث است )البته يعنى نبوده و آخر موجود شده است، چنان كه در 

ند و ككتب كالمى ثابت شده( و برهان قائم است بر اينكه خداى تعالى قديم است و هميشه هست، قول مشبّهه را فاسد مى
 كند قول خداى تعالى:را باطل مى همچنين اين قول

 ؛ يعنى نيست مثل و شبيه خداى تعالى هيچ چيز و او شنونده و بيننده است.«1» ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ
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 )پس معلوم شد تشبيه او به خاليق و داشتن مكان باطل است(.

 كند.صريح كالم وى اين مذهب را فاسد مىو همچنين قول امير المؤمنين عليه السّالم و 

 چنان كه شرح و بيان آن گذشت.

گويم صحيح نيست كه خداى تعالى از وجهى و طريقى شناخته شود و از وجه و اما مذهب من در معرفت، پس اين است كه مى
هول ود و حقيقت آن مجشديگر مجهول باشد، و صحيح نيست اين مگر در چيزى كه محسوس باشد. پس آن به حسّ دانسته مى

 ماند، زيرا علم به حقايق اين اشياء از روى استنباط و دليلمى

______________________________ 
 .11( سوره شورى، آيه 1)

 134ص:

شود نه به محض حس. )اين است ترجمه كالم شيخ رحمه اللَّه در بيان مذهب وى در معرفت خداى تعالى و اين به حاصل مى
م گويكند. و اللَّه أعلم( و اما مذهب من در ارجاء، پس اين است مىحسب ظاهر معقول نيست و حديث مذكور داللت بر اين نمى

 كه هيچ طاعتى با كافر نيست.

باشد مگر شناسد و هر گاه خدا را نشناسد از او طاعتى صحيح نيست، زيرا فعل طاعت نمىاز براى آنكه خداى خود را نمى
 آورد.اعل آن است كسى را قصد كند كه براى طاعت او فعل را به جا مىكسى كه ف

 و هر گاه كافر جاهل باشد به كسى كه طاعت براى اوست صحيح نيست فعل را براى او قصد كند.

ل است يگفته امير المؤمنين عليه السّالم به كسى كه قسم خورده بود كه كفاره بر تو نيست زيرا به خداى تعالى قسم نخوردى، دل
بر صحت مذهب من و بطالن قول كسى كه در اين طاعات با من مخالفت كرده از جميع طوايف و از اصحاب ما نيز كه براى 

 كنند و گمان دارند كه خدا به عوض آن در دنيا به ايشان ثواب داده نه در آخرت.كافر ثابت مى

پس آن  «1» ار صاحب كتاب مثل يهود و نصارى كشته باشد(و اما مذهب من در ذبيحه اهل كتاب )يعنى حيوانى كه يكى از كفّ
 حرام است به دليل قول خداى تعالى:

 مْ لَمُشْرِكُونَ مْ إِنَّكُأَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُ وَ ال تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى
؛ يعنى مخوريد از حيوانى كه اسم خدا بر آن وقت ذبح وى مذكور نشده باشد به درستى كه آكل چنين چيزى فسق است و «1»

 شياطين به دوستان خويش يعنى كفّار،
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______________________________ 
 دارد كه توسط كنگره شيخ مفيد به چاپ رسيده است.« هل الكتابتحريم ذبائح ا»اى به نام ( شيخ مفيد رحمه اللَّه رساله1)

 .111( سوره انعام، آيه 1)

 133ص:

ه دست گويند شما چيزى را كه بكنند تا ايشان با شما جدال و بحث كنند )چنان كه بر سبيل استهزاء به مسلمانان مىوسوسه مى
و  خوريد(. و اگر شما ايشان را اطاعت كنيدكشته باشد يعنى ميته نمى خوريد و چيزى را كه خداى تعالىخود كشته باشيد مى

شويد )پس از اين آيه معلوم شما نيز آنچه را كه خداى تعالى حرام كرده است حالل دانيد هر آينه شما هم مشرك و كافر مى
 گفت(.« بسم اللَّه»بايد ذكر شد كه وقت ذبح مى

 []خرافات يهود در باره خداوند متعال

شناسد، از براى اينكه معتقدند خداى تعالى شرع موسى عليه السّالم را گوئيم يهود خداى تعالى را نمىو چون اين ثابت شد مى
دائمى گردانيده و محمد صّلى اللَّه عليه و آله را تكذيب كرده و به كسى كه محمد صلّى اللَّه عليه و آله را فرستاده كفر آورده 

 سى كه او را فرستاده است شيطان است نه رحمان.است. و اعتقاد دارد ك

شناسد، زيرا معتقد است خداى تعالى سومين سه تا است و اينكه خدا سه اصل است و و همچنين نصرانى خداى تعالى را نمى
 اند(.همه يك جوهرند )و آن سه كس خداى تعالى است و عيسى و مريم هر يك خدا و في الحقيقه يك شخص

اند و معتقدند السّالم پسر اوست و با او يكى است، و به كسى كه محمد صلّى اللَّه عليه و آله را فرستاده كفر آوردهو مسيح عليه 
 كه او از جانب شيطان است.

 مع هذا اكثر يهود به اضطرار و خير خدا در كارها قائلند و گمان دارند خداى ايشان شخصى است پير و سر و ريش سفيد دارد.
 اند كه گفته است:اند بر آن چيزى كه در بعضى از كتب انبيا يافتهين مذهب اعتماد كردهو در ا «1»

چون  «باال رفتم به بهترين خاليق پس او را نشسته بر كرسى يافتم و در كنار او مالئكه بودند و ديدم سر و ريش او سفيد بود.»
عالى گردد به خداى تايشان ظاهر مى« بسم اللَّه»از تسميه  شود آنچهشناسند ثابت مىثابت شد كه ايشان خداى تعالى را نمى

 سازد اسمى را وقت ذبح به سوى كسى كه ايشان اعتقادمتوجه نيست. و اينكه جهل آنان به خداى متوجه مى

______________________________ 
 .111 -115ص « هرى اوسترين ولفسن« فلسفه علم كالم»( ر. ك: 1)

 130ص:
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 د كه او خداست بگويند.دارن

 سازند، و هر گاهو حال آنكه او در حقيقت غير خداى تعالى است، پس ايشان اسم كسى را كه در حقيقت خداست مذكور نمى
 چنين باشد ذبايح ايشان حالل نيست.

ه ار واضح رفته عمل نكردداند و در آنچه به آن بر اخبكسى كه از اصحاب ما در اين باب مخالفت ما كرده معانى اين كالم را نمى
اى از اخبار كه تأويالت و معانى غير آنچه از ظاهر آنها است و در آن اعتماد نكرده است مگر بر احاديث شاذ و نادر و پاره

 شود دارند.توهّم مى

ن . بلكه ايو من نقض مذهب ايشان و ابطال آن را قصد نكردم تا كالم را به نهايت رسانم و مطلب و نظر خود را تفصيل دهم
 كرد، بيان نمودم.نكته را ذكر نمودم و در اين مسأله مذهب خويش را به سبب آنكه شرح حديث اين را اقتضا مى

 134ص:

 «[وعيد»]بحثى در باره  41فصل 

از ابو الحسين خيّاط حكايت كرده است كه او گفت ابو « غرر»در كتاب  «1» فرمود: ابو القاسم كعبى -ادام اللَّه عّزه -شيخ
برخورد و او در باب وعيد گفتگو  «3» به عمرو بن عبيد «4» براى من نقل كرد و گفت: روزى ابو عمرو بن العال «1» مجالد

 كرد، )يعنى هر گاه به عذاب و عقاب وعده كنند آيا عفو و بخشش آن جايز است يا نه؟مى

 ايد و گر نه عرب ترك وعيد و عفو آن راگفت جايز نيست.( پس ابو عمرو گفت: شما از عجم آمدهمىو 

______________________________ 
( ابو القاسم عبد اللَّه بن احمد بن محمود كعبى بلخى بنيانگذار فرقه كعبيه شاگرد ابو الحسين خياط و جزو طبقه هشتم معتزله 1)

هجرى قمرى رحلت كرده است.  413از اوست و در سال « كتاب مقاالت»آيد. فه معتزله به شمار مىاست و از سران طائ
 .55ص « طبقات المعتزله»، 153/ 3« االعالم زركلى»

يكى از سران معتزله بغداد بود. مصاحب جعفر بن مبشر ثقفى بود و از او « ابو مجالد ضرير»( احمد بن حسين معروف به 1)
 هجرى قمرى درگذشت. 143يا  145وخت ... در سال علم كالم را آم

 .34 -30/ 3« تاريخ بغداد»

شناسان، وى اصال ايرانى بوده ( ابو عمرو زبّان بن عالء بن عمّار مازنى از اهالى بصره است و بنا به عقيده بعضى از رجال4)
 است.
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ه فرا گرفت. او در كوفه و بصره نيز از افراد زيادى او و پدرش از ترس حجّاج به حجاز فرار نمودند. قرائت را در مكه و مدين
رسد ... اصمعى از ابو عمرو نقل نموده قرائت را آموخت بطورى كه در ميان تمام قاريان هفتگانه از نظر تخصص، كسى بدو نمى

رى متولد گرديد و هجرى قم 45گفت: در ميان پيشينيان كسى را سراغ ندارم كه داناتر از من باشد. ابو عمرو سال كه وى مى
 .113/ 1« ترجمه البيان في علوم القرآن آية اللَّه خوئى»هجرى قمرى وفات نموده است.  103اند كه سال عده زيادى گفته

هجرى قمرى به دنيا آمد. ايشان برادرزن واصل بن عطاء است و بعد از  55( ابو عثمان عمرو بن عبيد بن باب در سال 3)
هجرى قمرى عمرو رهبريت معتزله را به عهده گرفت و نظريّات واصل را تكميل نمود. او با  141درگذشت واصل در سال 

هجرى قمرى وفات كرد، منصور در رثاء او  133منصور دوانيقى روابط خوبى داشت براى همين نيز وقتى عمرو در سال 
. ر. ك: «كتاب الردّ على القدريّة»و « حيدكتاب العدل و التو»، «كتاب التنصير عن الحسن»اشعارى گفت. از تأليفات اوست: 

 .114/ 1« طبقات ابن سعد واقدى»، 133ص « ترجمه الفهرست ابن نديم»

 131ص:

 داند.جا نياوردن آن را بد مىداند بلكه ترك وعده به ثواب و بهمذموم و بد نمى

 و براى دليل اين شعر را خواند:

 «1» ايعادى و انجز موعدىألخلف   و إنّى إن اوعدته او وعدته

؛ يعنى هر گاه من كسى را وعيد دهم و به او وعده كنم هر آينه خلف وعيد كرده و او را عفو كنم ولى به وعده خويش وفا 
 كنم.كنم و آن را ترك نمىمى

 گوئى خلف قول خود كرده؟پس عمرو به او گفت: آيا تو كسى را كه ترك وعيد كرده باشد نمى

 گويم.گفت: بلى مىابو عمرو 

گوئى خداى تعالى خلف قول خود كرده است هر گاه نكند وعيد كه كرده؟! ابو عمرو گفت: اين را عمرو گفت: پس تو مى
 گويم.نمى

 عمرو گفت: پس به تحقيق شهادت خويش را باطل كردى.

حال آنكه تو خود اعتراف كردى به اينكه  )از براى آنكه در شعر مذكور ترك وعيد را خلف ناميده و تو نيز اقرار به آن كردى و
 شود آنچه دعوى كردىآيد جايز نباشد عفو كند و به اين باطل مىخداى تعالى جايز نيست خلف قول خود كند پس الزم مى

كه عفو جايز است و اين شعر را شاهد بر آن آوردى از براى آنكه مقصود از اين بحث اين است كه عفو از خداى تعالى جايز 
ست يا نه و كسى ديگر مراد نيست و از آنچه گفتى الزم آمد كه از خداى تعالى جايز نيست و اين خالف مطلب تو است.( ا
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فرمود: يافتم من ابو القاسم را كه اعتماد كرده است بر اين كالم يعنى بحث عمرو و ديدم او را كه آورده است  -ايّده اللَّه -شيخ
و  اند يعنى قائلند به عفواى خويش و احتجاج كرده است به اين در مذهب اصحاب ما كه راجئهاين را در مواضع بسيار از كتابه

 اميد به آن دارند.

 «[ابن عبيد»]پاسخ شيخ مفيد به 

 گوئيم كه عمرو بن عبيد تجاوز كرده است ازپس ما در جواب احتجاج وى، مى

______________________________ 
 ، آورده است.«عامر بن طفيل»اين شعر را از « وعد»ذيل  434/ 10« لسان العرب( »1)

 135ص:

موضعى در شعر مذكور كه آن دليل بر مطلب ابو عمرو است و به غلط انداخته است ابو عمرو عال را و نفهميده است موضعى را 
اين است كه هر گاه عرب و عجم و هر كه اعتماد بر آن است از كالم ابو عمرو در دليل بر اين مطلب؛ زيرا دليل بر اين مدعى 

شود اينكه عفو از خداى تعالى بعد از وعيد عاقلى خوب داند عفو را بعد از وعيد و كسى را كه عفو كند ذم نكند پس باطل مى
 قبيح و بد باشد.

حاضر  هد يعنى خلقاز براى آنكه اگر جايز باشد كه قبيح باشد از خداى تعالى چيزى كه به اعتقاد هر عاقلى خوب است در شا
كه معلوم است احوال ايشان هر آينه جايز خواهد بود كه نيكو باشد از خداى تعالى چيزى كه قبيح است در شاهد به اعتقاد هر 

 عاقلى و اين شكستن عدل خداى تعالى است و رفتن به قول اهل جور و جبر.

را بر اين مذهب جايز است كه خداى تعالى از روى اضطرار كند؛ زي)يعنى جمعى كه قائلند خداى تعالى از روى اضطرار كار مى
 توان گفت(.امرى قبيح بكند يا اينكه به طريق ديگر نيز به دليل مى

 و آن اين است كه هر گاه عفو نيكو باشد با خلف پس سزاوارتر است به اينكه نيكو باشد با عدم خلف.

گوئيم خداى تعالى وعيد كرده است به كند با وعيد پس مىعفو مىگوئيم خداى تعالى چون اين را دانستى بدان هر گاه مى
 شرطى كه:

برد عفو را از اينكه خلف در او وعيد باشد؛ زيرا عفو بر )تا آن شرط نباشد عقاب مستحق نخواهد شد، پس آن شرط بيرون مى
كه خداى تعالى حكيم و داناست و  تقدير عدم شرط است. و وعيد مشروط به وجود آن.( و اين قول به شرط از براى اين است

 كند.فايده و عبث نمىكار بى
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فايده خواهد بود. و اگر شرط بكند بر شود؛ از براى آنكه گناه عفو خواهد شد پس وعيد بى)پس اگر شرط نكند وعيد لغو مى
 تقدير وجود شرط عذاب خواهد بود

 133ص:

.( هر گاه حسن عفو در حاضر از ما يعنى از بنى آدم قبح خلف را بپوشاند، و بر تقدير عدم آن عفو، پس هيچ امرى لغو نيست
حتى اينكه ذم بر آن را ساقط كند و وجود خلف را مثل عدمش بگرداند در اينكه ذم بر آن نباشد. و حال آنكه اگر اين خلف 

عفو از حسن. هر آينه ذمّ بر آن شود در معنى در موضعى كه جارى نشده است عادت در آن به عفو يا آن چيزى كه حاصل مى
 خلف باقى خواهد بود.

پس اين حسن عفو در اخراج و بيرون آوردن شرط مشهور از صفت قبح به صفت حسن و واجب ساختن حمد و شكر براى 
تر صاحب آن اولى و سزاوارتر است از اخراج خلف از آن چيزى كه مستحق آن است. يعنى ذم در وقت حسن عفو، و واضح

 ر باب دليل و برهان. و آنچه گفتيم ظاهر است براى كسى كه تأمل در آن كند.است د

 ]آيا ترك وعيد خلف است؟[

كنيم بر كسى كه ترك وعيد كرده وصف به اينكه خالف قول و باقى ماند از جواب شيئى ديگر و آن اين است كه ما اطالق نمى
برد اين ترك از اينكه خلف باشد و اگر اين شرطى كه بيرون مى خود نموده، از براى آنكه او شرط كرده است در وعيد خويش

را در بعضى جاها اطالق كنيم پس به سبب احاطه علم ماست به اينكه خلف كرده و شرطى ننموده يا آنكه دليلى نيست بر اينكه 
 كنيم به اينكه شرط نكرده بنا بر ظاهر حال.شرط كرده. پس ما حكم مى

چه در جواب عمرو بن عبيد به طور مطلق گفته است كسى كه ترك وعيد كند خلف كرده، ليكن اراده  و ابو عمرو بن عالء اگر
 اند آن را.كرده است به اين خصوص يعنى مواضع نه همه آنها و تكلم كرده است در معنى بيتى كه به شاهد آورده

فرمايد كه آيد( باز شيخ بر سبيل تعجب مىى نمىكنم و بنا بر اين هيچ بحثى بر و)چون در آنجا شاعر گفته من خلف وعيد مى
 من نديدم عجبتر از متكلّمى كه جزم كند بر حسن معنى با وجود آنكه ضم كرده شد با امرى قبيح و بگرداند حسن آن معنى

 105ص:

د به مر قبيح پس افتخار كنرا ساقطكننده ذم بر آن قبيح باز امتناع كند از حسن همين معنى با وجود آنكه خالى باشد از آن ا
كشد به اين تناقص و اختالف در كالم و ليكن تعصب و عناد بر دلها اين نكته پيش اصحاب خويش و بپسندد دليل را كه مى

 كند.غلبه مى
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و  آيد.داند. با آنكه خلف كه امرى قبيح است الزم مى)و اين همه كنايه به عمرو بن عبيد است، زيرا او عفو را از ما جايز مى
نچه آيد بنا بر آداند عفو را از خداى تعالى با آنكه خلف الزم نمىكند ذم بر خلف را و جايز نمىگويد حسن عفو ساقط مىمى

 برد آن را از اينكه خلف باشد.(مذكور شد شرطى هست كه بيرون مى

 101ص:

 41فصل 

 ]چرا على ع در عقب قوم نماز كرد؟[

سؤال شد از ابو الحسن على بن اسماعيل بن ميثم رحمه اللَّه چرا امير المؤمنين عليه السّالم  -اللَّه عّزه ادام -خبر داد مرا شيخ
 در عقب قوم نماز كرد؟

 پس او جواب گفت: آن حضرت گردانيده بود ايشان را مثل ستونهاى مسجد.

را جمادى چند فرض كرده بود كه در پيش نماز  نمود. بلكه ايشانكرد و اقتدا به ايشان نمى)يعنى آن حضرت عليحده نماز مى
 هاى مسجد(نصب كرده شده باشند مثل ستون

 ]چرا على ع به رخصت عثمان به وليد حد زد؟[

 را پيش عثمان و به رخصت وى حدّ زده؟ «1» باز آن سائل گفت: پس چرا آن حضرت وليد بن عقبه

سازد ه سوى او. پس هر گاه ممكن باشد وى اقامت حد جارى مىجواب گفت: از براى آنكه حد زدن براى آن حضرت است و ب
 اى كه باشد و اگر چه به گفته عثمان باشد.آن را به هر حيله

 ]چرا على ع در امور حكومتى با خلفا همكارى نمود؟[

 گفت: پس چرا امر كرد آن حضرت ابو بكر و عمر را به بعضى امرها؟

كرد كرد احياء كند احكام خدا را و بوده باشد دين او قائم. چنان كه امر مىمىجواب گفت: از براى آنكه آن حضرت طلب 
يوسف عليه السّالم پادشاه مصر را براى نظر او به جانب خلق و رعايت حال ايشان و از براى آنكه زمين و حكم در آن به آن 

 حضرت نسبت دارد.

 كند و اگرمىهاى خلق را، پس هر گاه ممكن او باشد كه ظاهر كند مصلحت
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______________________________ 
را « وليد»( وليد بن عقبة بن ابى معيط جزء كسانى بود كه در فتح مكّه اسالم آورد. از طرف مادر با عثمان برادر بود. قرآن 1)

د و در حالى كه وليد در حكومت عثمان، والى كوفه شد. او اهل زنا و شراب و فساد بو 4فاسق معرفى كرده است حجرات، آيه 
 .111/ 11« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد»، 1001/ 3« االستيعاب»مست بود نماز صبح را با جماعت چهار ركعت خواند! 

 101ص:

ممكن نباشد او را اين به تنهائى وسيله بجويد به سوى آن به دست كسى كه ممكنش باشد اين براى طلب كردن آن حضرت 
 اجراى آن به هر طريق كه ممكن باشد. احياء امر خدا و

 ]چرا على ع با خلفا نجنگيد؟[

 گفت: پس چرا نشست از قتال ايشان و جنگ نكرد با ايشان؟

جواب گفت: اين مفسده ندارد چنان كه نشست هارون بن عمران عليه السّالم از قتال با سامرى و اصحاب وى و حال آنكه 
 كردند.ايشان عبادت گوساله مى

 س آيا آن حضرت ضعيف بود كه جنگ نكرد؟گفت: پ

 جواب گفت: مثل هارون كه گفت:

گويد: پسر هارون عليه السّالم به برادر خويش موسى عليه السّالم مى «1» قالَ اْبنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَْضعَفُونِي وَ كادُوا يَقُْتلُونَنِي
 يك است مرا بكشند.اند و نزدمادر من! به درستى كه قوم مرا ضعيف يافته

 و بود مثل نوح كه گفت:

 ؛ يعنى من مغلوبم پس يارى كن مرا يا ربّ.«1» أَنِّي مَغُْلوبٌ فَانْتَصِرْ

 گويد:و بود مثل لوط كه مى

ه داشته باشم به كسى ؛ يعنى اگر بوده باشد مرا قوتى در دفع شما يا مرجع و پنا«4» رُْكنٍ شَدِيدٍ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى
 كنم.قوى كه به قوت او دفع شما توانم كرد هر آينه شما را دفع مى

 و بود مثل هارون و موسى عليه السّالم وقتى كه گفت:
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گويد: خدايا من مالك نيستم و فرمان ندارم مگر موسى عليه السّالم از روى عجز مى «3» رَبِّ إِنِّي ال أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَِخي
 بر

______________________________ 
 .105( سوره اعراف، آيه 1)

 .15( سوره قمر، آيه 1)

 55( سوره هود، آيه 4)

 10( سوره مائده، آيه 3)

 104ص:

 اسقين حكم كن.خودم و برادرم هارون پس تو ميان ما و قوم ف

شود كه حضرت امير المؤمنين عليه السّالم نيز ضعيف باشد و قدرت بر اند. چه مى)پس همه اين پيغمبران اعتراف به عجز كرده
 قتال با مخالفان نداشته باشد؟(

 []علت شركت على ع در شوراى فرمايشى

 گفت: پس چرا آن حضرت نشست در شورا؟

 رود:گفتند خالفت از شش كس بيرون نمىكردند و آن چنان بود كه مىامام مشورت مى)يعنى در موضعى كه براى تعيين 

 امير المؤمنين عليه السّالم و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و طلحه و زبير و سعد ابن ابى وقّاص.

امام است. و اگر يك  و تصميم بر اين بود كه حاضران در آنجا با خود مشورت كنند و به هر يك از ايشان كه قرار دهند او
طرف چهار كس باشد و طرف ديگر دو كس، آن دو كس را بكشند، و اگر هر طرفى سه كس باشد پس به قول آن طرف كه 

( جواب گفت: از «1» عبد الرحمن با ايشان است عمل كنند!؟ آخر االمر طرف عثمان غالب آمد و خالفت به او قرار گرفت.
يشان و از براى آنكه علم داشت به اينكه اگر قوم با او مناظره كنند و به او انصاف دهند هر براى آنكه قوى باشد در حجت بر ا

شود به سبب اين شك و شود. و داخل مىشود، و اگر نكند، و به شورى نرود غلبه ايشان بر وى واجب مىآينه او غالب مى
و طلب كنند او را يا مناظره كنند با او در آن باب پس شبهه بر خلق در امامت آن حضرت؛ زيرا اگر بوده باشد براى كسى حقى 

 شود حق او.اگر ثابت شود براى او دليلى ببخشند آن حق را به وى پس اگر نيايد آن كس و مناظره نكند باطل مى
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به و به تحقيق فرموده است آن حضرت در روز شورى كه امروز داخل شدم در بابى كه اگر در آن انصاف داده شوم هر آينه 
 رسم. )يعنى خالفت و اين كالم اشاره است به اينكه پيشتر هرگز چنين نشده بود(حق خود مى

______________________________ 
 33/ 3« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد»، 14ذيل حوادث سال  54 -11/ 0« تاريخ طبرى( »1)

 103ص:

 و ابو بكر در روز سقيفه بنى ساعده.

زى بود كه رسول صّلى اللَّه عليه و آله رحلت نمود و جمعى از اصحاب در زير ساباطى جمع شدند تا امام قرار دهند )و آن رو
 و او به تنهائى خالفت را برداشته بود.( با كسى مشورت نكرد )و به دليل نص و تنزيل عمل ننمود(.

 ]توضيحى در باره ازدواج دختر على ع با عمر[

جواب گفت: از براى آنكه عمر به حسب ظاهر  «1» تر خود را به زنى به عمر بن خطّاب داد؟گفت: چرا آن حضرت دخ
 نمود.كرد. و به فضيلت رسول صّلى اللَّه عليه و آله اقرار مىشهادتين مى

دانست.( مىكرد و خود را امام )پس كافر نبود تا اين جايز نباشد، ليكن مؤمن نبود به سبب آنكه اقرار به امامت آن حضرت نمى
 پس آن حضرت اراده كرد شايد او به سبب اين قرابت به صالح آيد و از اين اعتقاد باز ايستد و خالفت را تسليم وى كند.

به تحقيق لوط عليه السّالم دختران خود را بر قوم خويش عرضه كرد و حال آنكه آنها كافر بودند تا اينكه ايشان را از گمراهى 
 ن گفت چنان كه قرآن به آن ناطق است:برگرداند. پس به ايشا

)جمعى از مالئكه به صورت پسران  «1» هؤُالءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ ال تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ
 پيش لوط آمدند و لوط به گمان اينكه

______________________________ 
 فرمايد:، مى«رساله تزويج على عليه السّالم بنته من عمر»( شيخ مفيد رحمه اللَّه در 1)

خبرى كه در باره تزويج امير المؤمنين عليه السّالم دخترش را به عمر مطرح شده، ثابت نيست و آن از طريق زبير بن بكّار »
اش به على عليه السّالم، متّهم است و آنچه در باره ههجرى قمرى( است و او توثيقى ندارد و زبير به خاطر كين 104)وفات: 

هجرى قمرى( صاحب نسب در  405بنى هاشم نقل كرده مورد اطمينان نيست. نشر اين حديث توسط ابو محمد حسن )وفات: 
م كه او ه اند به خاطر اينكه راوى آن مردى علوى است، در حالىكتابش بوده است و بسيارى از مردم آن مسأله را حقّ دانسته
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و همچنين مراجعه شود به كتاب  14ص « تزويج على عليه السّالم بنته من عمر...«. »روايت كرده است « زبير بن بكّار»از 
 عالمه ناصر حسين هندى...« افحام االعداء و الخصوم »ارزنده 

 15( سوره هود، آيه 1)

 100ص:

د كردند. پس چون قوم وى آمدند و خواستنن كار آنان هميشه اين بود كه لواط مىآدميانند، ترسيد مبادا قوم قصد ايشان كنند. چو
اند و براى شما پاكتر و بهترند، پس ايشان را به قصد ايشان كنند، لوط دختران خود را آورد.( و گفت: اى قوم اينها دختران من

كنيد و قصد ايشان منمائيد آيا نيست از شما مردى زنى اختيار كنيد و از خداى تعالى بترسيد و مرا در باب مهمانانم خجل م
 رشيد.

 []نظر آقا جمال خوانسارى در مورد اين ازدواج

شود كه امير المؤمنين عليه السّالم نيز دختر خود را )كه سخن مرا گوش كند و ترك فسق نمايد و به راه راست آيد. پس چه مى
ت توان گفت و آن اين استرجمه كالم شيخ رحمه اللَّه و جواب ديگر نيز مى به عمر داده باشد بلكه به راه راست آيد. اين است

كه آن حضرت دختر را به اختيار نداد و چنان كه در اخبار و در بعض روايات آمده به تحكّم گرفت. چون عمر تهديد و وعيد 
ز شما خواهم كه كسى او گفت كه مى بسيار به آن حضرت كرد براى طلب دختر، آن حضرت از اضطرار، پادشاه جنّيان را طلبيد

به صورت دختر من درآيد تا او را به عمر دهم. پادشاه فرمان برد و چنان كرد كه آن حضرت فرمود و حضرت او را به عمر 
 داد و دختر خويش را نگاه داشت.(

 104ص:

 ]بحثى در باره قضا و قدر[ 44فصل 

 []فرمايش على ع در باره قضا و قدر الهى

 از محمد بن جابر «1» مرسال از عمرو بن وهب يمانى كه او گفت حديث كرد مرا عمرو بن كعب -ادام اللَّه عزّه -خبر داد شيخ
 گفت: «4» و او از ابو اسحاق سبيعى «1»

ه كه رفتن دشيخى از اهل شام حاضر بود در جنگ صفّين با امير المؤمنين عليه السّالم بعد از برگشتن از صفّين گفت: مرا خبر 
فرمود: بلى، اى برادر شامى. قسم به كسى كه دانه را فلق كرده يعنى آن  «3» ما به شام آيا به قضاى خداى تعالى و قدر او بود؟

را خلق كرده يا شق نموده و از آن برگ بيرون آورده و انسان را خلق نموده است كه ما از موضعى نگذشتيم و سرازير گودى 
 ى نرفتيم مگر به قضاء خداى تعالى و قدر او.نشديم و باالى بلند
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شامى گفت: يا امير المؤمنين، آيا رنج و محنتى كه در اين وقت كشيدم پيش خدا حساب كنم و حال آنكه گمان ندارم كه بوده 
 من؟ ام هر گاه خداى تعالى قضا كرده باشد آن را بر من و مقدّر كرده باشد براىباشد براى من اجرى در سعيى كه كرده

______________________________ 
 ( عمرو بن كعب )خ ل: عمرو بن سعد(.1)

 «تنقيح المقال»( محمد بن جابر يمانى از اصحاب امام صادق عليه السّالم است و ظاهر امرش داللت بر شيعه بودنش دارد. 1)
 15310شماره  35/ 1

از تابعين برجسته است. در شب شهادت على عليه « سبيعى همدانىابو اسحاق »( عمرو بن عبد اللَّه بن على معروف به 4)
السّالم، در سال چهل هجرى چشم به جهان گشود و چهار نفر از ائمه اطهار عليهم السّالم را درك نمود و از اصحاب معروف 

از صبح را با همان وضوء او چهل سال نم»نويسد: مى« اختصاص»آمد. شيخ مفيد در كتاب امام صادق عليه السّالم به شمار مى
ترين شخص در حديث نزد نماز مغرب به جاى آورد و او هر شب يك ختم قرآن داشت و در عصر خود عابدترين و موثق

آمد و از ثقات راويان امام سجاد عليه السّالم بود. شب شهادت على عليه السّالم به دنيا آمد و در سن خاص و عام به شمار مى
 440/ 1« تنقيح المقال مامقانى»، 54ص « االختصاص شيخ مفيد« »هجرى قمرى رحلت كرد. 145ل نود سالگى يعنى سا

 15حكمت « نهج البالغه( »3)

 101ص:

امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: به درستى كه خداى تعالى عظيم گردانيده است براى شما بر رفتن شما وقتى كه حركت 
كرديد و نبوديد شما در چيزى از احوال خود كراهت كرده شده و نه به سوى آنها قتى كه اقامت مىكرديد و بر ماندن شما ومى

 مضطر و نه بر آنها مجبر.

 شامى گفت: چگونه است اين و حال آنكه قضا و قدر ما را كشانده و رفتن و برگشتن ما از آن است؟

اى قضاء الزم و قدر واجب است و اگر تو باد! گويا تو گمان كرده امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: اى برادر شامى، رحمت بر
شود وعد و وعيد و امر خداى تعالى و نهى او شود ثواب و عقاب و ساقط مىبوده باشد قضا و قدر اين چنين هر آينه باطل مى

 ار.و نخواهد بود نيكوكار اولى به ثواب نيكى از گنهكار و نه گنهكار اولى به عقوبت از نيكوك

 پرستان است و حزب شيطان و دشمنان رحمان و شهداء زور و طايفه قدريه اين امت و مجوس ايشانند.اين قول بت

به درستى كه خداى تعالى بندگان خود را امر كرده است و حال آنكه اختيار و قدرت بر هر دو طرف دارند، و نهى كرده است 
و تكليف كرده است اندكى و بخشيده است بر آن ثواب بسيار، و كسى اطاعت  ايشان را از چيزى از براى ترسانيدن از آن چيز
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او نكرده است به جبر و نه عصيان به اضطرار و تكليف مشكلى ننموده است و نفرستاده است انبيا را بر سبيل بازى و لعب و 
 نازل نكرده است كتابها را بر خلق عبث.

؛ يعنى خلق نكرده است «1» ما بَيْنَهُما باطًِلا ذلِكَ َظنُّ الَّذِينَ كََفرُوا َفوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ وَ ما َخلَقْنَا السَّماَء وَ الْأَرْضَ وَ
اند. پس عذاب مهياست از آتش آسمان و زمين را و آنچه ميان آنهاست باطل و لغو، اين اعتقاد جمعى است كه به او كفر آورده

 براى آن

______________________________ 
 .11( سوره صاد، آيه 1)

 105ص:

 كسانى كه كافرند.

 شامى گفت: پس كدام است آن قضاء و قدرى كه رفتن ما به آن و از آن بود؟

 امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: آن امر خداى تعالى است به رفتن و حكم وى به آن، بعد از آن اين آيه را خواند:

 ؛ يعنى هست امر خدا مقدّر و مقدور.«1» رُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراًوَ كانَ أَمْ

 []اشعار مرد شامى در مدح على ع

پس برخاست شامى مسرور و شاد چون شنيد اين گفتگوى حضرت را و گفت زايل كردى از من غم را يا امير المؤمنين، زايل 
 كند خداى تعالى غم را از تو و خواند اين اشعار را:

 «1» يوم النّشور من الرّحمن غفرانا  انت اإلمام الّذى نرجو بطاعته

 ؛ يعنى تو آن امامى كه ما به سبب اطاعت تو در روز حشر از خدا اميد غفران و رحمت داريم.

 جزاك رّبك باإلحسان احسانا  اوضحت من امرنا ما كان ملتبسا

 دهد ربّ تو احسان به عوض احسانى كه كردى. واضح كردى تو امر ما را هر چه مشتبه بود، تو را جزا

 و زاد ذا العلم و االيمان ايمانا  نفى الشّكوك مقال منك متّضح
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 زايل كرد شكها را گفتگوى واضح تو و زياد كرد علم و ايمان صاحب ايمان و علم را.

 ما كنت راكبها ظلما و عدوانا  فلن ارى عاذرا في فعل فاحشة

______________________________ 
 45( سوره احزاب، آيه 1)

و به جاى « ديننا»، «امرنا»و به جاى « عنّا فيه»، «باالحسان»و به جاى « رضوانا»، «غفرانا»( در متن عربى به جاى 1)
 آمده است.« ايقانا»، «ايمانا»

 اين دو بيت نيز در متن عربى افزون است:

 فيها عبدت إذن يا قوم شيطانا  و ال قائال ناهيه أوقعه كال

 قبل البيان لنا ظلما و عدوانا  و ال أراد و ال شاء الفسوق لنا

 103ص:

بينم كسى را كه گناهى كرده باشد و عذر بخواهد كه من اين را از روى ظلم و عدوان نكردم پس بنا بر آنچه فرمود من نمى
مذهب مخالفين جميع مردم در گناهان معذورند زيرا همه افعال خداست بر اعتقاد )بلكه خدا مرا مضطر ساخته بود و اما بر 

 ايشان.(

 بعد النّبىّ علىّ الخير موالنا  نفسى الفداء لخير الخلق كلّهم

   

نفس من باد فداى كسى كه بهترين جميع خاليق است بعد از رسول صلّى اللَّه عليه و آله و آن كس على بن ابى طالب عليه 
 السّالم است نيكوست او و موال و پيشواى ماست.

 و أوّل النّاس تصديقا و ايمانا  اخ النّبىّ و مولى المؤمنين معا

 برادر نبى. )به حكم حديث

 انت منّى بمنزلة هارون من موسى
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يه رسول صلّى اللَّه عل؛ يعنى تو از من مثل هارونى نسبت به موسى، چنان كه او برادر موسى بود آن حضرت هم مثل برادر «1»
و آله خواهد بود و در احاديث ديگر نيز بسيار واقع شده كه رسول صّلى اللَّه عليه و آله آن حضرت را برادر خوانده( و موالى 

 جميع مؤمنين و اول همه خاليق در ايمان و تصديق به رسول عليه السّالم

 «1» اعالنااكرم به و بها سّرا و   و بعل بنت رسول اللَّه سيّدنا

 و شوهر دختر رسول اللَّه سيد و سرور ما، اكرام و يارى كرده است به رسول و به دختر وى در پنهان و آشكارا.

 []فرمايش امام كاظم ع در دوران كودكى به ابو حنيفه

 داخل مدينه شدم، پس بر «4» گفته است ابو حنيفه -ايّده اللَّه -خبر داد مرا شيخ

______________________________ 
 4335حديث  405/ 5« جامع االصول ابن اثير( »1)

 )كه فقط دو بيت را آورده است( 115/ 15« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد»، 451ص « توحيد صدوق( »1)

هجرى قمرى در كوفه  55ل يكى از امامان چهارگانه مذاهب اهل سنّت است. در سا« ابو حنيفه»( نعمان بن ثابت معروف به 4)
استفاده نمود و گروه « قاضى حمّاد»متولد شد. در آغاز به خز فروشى اشتغال داشت سپس به تحصيل علوم پرداخت و از 

اند كه بعد از دو سال تحصيل نزد بسيارى از علماء، از جمله ابن ابى الحديد او را از شاگردان امام صادق عليه السّالم دانسته
تواهاى ف« قياس و استحسان»گذارى نمود و با تمسّك به برابر امام صادق عليه السّالم مكتب انحرافى خود را پايهايشان، در 

هجرى قمرى در شهر بغداد درگذشت و در همان جا دفن شد. ر.  105شگفت انگيز و دور از واقعّيت داد. ابو حنيفه در سال 
 303 -414/ 14« تاريخ بغداد»ك: 

 145ص:

جعفر بن محمد عليه السّالم داخل شدم و بر او سالم كردم چون از پيش وى برگشتم پسر او امام موسى عليه السّالم را ديدم در 
 دهليز خانه در مكتبى كه داشت نشسته بود و حال آنكه طفلى كوچك بود.

 ى كه اراده آن كند؟كند غريبى كه خانه ندارد و در پيش شما وقتبه او گفتم: اى پسر، كجا قضاء حاجت مى

پس نگاهى به من كرد و گفت: اى شيخ! اجتناب كن از كنار نهرها و پاى درختان كه ميوه بريزد و جاهاى سايه كه كاروانان 
 ات را باال كن و هر كجا خواهى بنشين.آيند و حوالى خوانها و راهها كه مردم تردد كنند و مسجدها. و بعد از اين جامهفرود مى
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گفت چون من اين كالم را از او شنيدم در چشم و دل من نجيب و عظيم آمد. پس به او گفتم: فداى تو گردم! خبر ده  ابو حنيفه
 شود از خداى تعالى يا از بندگان؟مرا كه معصيت و گناه از كى صادر مى

ار است گفت: معصيت ناچپس به چشم حقارت نگاهى به من كرد، بعد از آن گفت: بنشين تا تو را خبر دهم، پيش او نشستم. 
از  تر استتر و با انصافاز اينكه يا از بنده باشد يا از خداى تعالى و يا از هر دو باهم. پس اگر از خداى تعالى باشد او عادل

اينكه ظلم كند بنده خود را و مؤاخذه كند او را به سبب چيزى كه نكرده است آن را بنده بلكه خود كرده و اگر از هر دو باشد 
تر است به اينكه عدل كند با بنده ضعيف خويش و اگر از عبد است تنها بر او واقع پس خداى تعالى شريك اوست و قوى اليق

 شده است امر و به سوى او متوجه است نهى و براى اوست حق ثواب و عقاب و واجب است براى او بهشت يا دوزخ.

 []اعتراف ابو حنيفه به عظمت امام كاظم ع

 ه گفت: چون اين را از آن حضرت شنيدم اين آيه را خواندم:ابو حنيف

 «1» ذُرِّيَّةً بَعْضُها ِمنْ بَْعضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

______________________________ 
 43( سوره آل عمران، آيه 1)

 141ص:

بعض ديگر. پس اين امّت نيز هر يك از ايشان از شود بعضى از ايشان از اند كه حاصل مى)آل ابراهيم و آل عمران يك ذريه 
 گردند.(شود و متّصف به كماالت مىديگرى حاصل مى

 []اشعارى در باره افعال بندگان

 شيخ فرمود: اين مضمون صدق مقرون كالم امام را شاعر نظم كرده است:

 احدى ثالث معان حين نأتيها  لم تخل افعالنا اللّاتى نذمّ بها

 كنيم آنها را خالى نيستند از يكى از سه خصلت.شويم به سبب آنها وقتى كه مىافعالى كه ما مذمت كرده مى؛ يعنى 

 فيسقط اللّوم عنّا حين ننشيها  امّا تفرّد بارينا بصنعتها

افعال  كنيم اينآيد كه ساقط شود مالمت از ما وقتى مىشود اين افعال از خداى تعالى تنها پس الزم مىيا اين است كه صادر مى
 را.
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 ما سوف يلحقنا من الئم فيها  او كان يشركنا فيها فيلحقه

   

رسد به ما به سبب اينها به وى آيد مالمتى كه مىو يا اين است كه خداى تعالى شريك است با ما در كردن آنها پس الزم مى
 نيز برسد.

 «1» جانيهاذنب فما الذّنب الّا ذنب   او لم يكن إللهي في جنايتها

   

 ت حق.كند اينها را و اين اسو يا اين است كه نيست گناهى از براى خداى تعالى در باب اينها پس نيست گناه مگر كسى كه مى

______________________________ 
 154/ 1« امالى سيد مرتضى علم الهدى( »1)

 141ص:

 []مناظره فضال بن حسن با ابو حنيفه 43فصل 

بر ابو حنيفه و پيش او جمعى  «1» مرسال كه گذشت روزى فضال بن حسن بن فضال كوفى -ادام اللَّه عزّه -خبر داد مرا شيخ
ا ابو روم از اينجا تخواند چيزى از فقه و حديث مذهب خود. پس فضال به رفيقش گفت: و اللَّه نمىكثير بود و بر ايشان مى

و حنيفه كسى است كه آوازه او بلند شده و حجت وى ظاهر گرديده! فضّال گفت: ساكت حنيفه را خجل نكنم! رفيقش گفت: اب
 كند؟! بعد از آن نزديك ابو حنيفه رفت و سالم كرد.شو! آيا تو گمان دارى كه حجت كافرى بر مؤمن غلبه مى

 ابو حنيفه جواب سالم گفت و جميع آن مردم نيز جواب سالم گفتند.

گويد بهترين خلق بعد از رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله على بن ابى طالب است من برادرى دارم مى فضال گفت: يا ابا حنيفه!
 گوئى؟گويم ابو بكر است و بعد از او عمر پس تو چه مىو من مى

اينكه  تاى سر به زير انداخت بعد از آن سر برداشت و گفت: براى كرم و فخر ايشان كافى اسابو حنيفه ساكت شد و لحظه
دانى كه ايشان در قبر ضجيع رسول اللَّه صلّى اند. آيا نمىمكانشان پيش رسول صلّى اللَّه عليه و آله است و در جنب او مدفون

 تر است.اند؟ پس چه حجت و دليل براى تو از اين واضحاند يعنى در پهلوى هم پهلو بر زمين گذاشتهاللَّه عليه و آله
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ه برادرم گفتم جواب گفت و اللَّه اگر اين موضع از رسول صلّى اللَّه عليه و آله بود نه از ايشان پس فضال گفت: من اين را ب
 ايشان ظلم كردند به سبب دفن خود در موضعى كه

______________________________ 
 چاپ طهران 414/ 3« قاموس الرّجال»( ر. ك: 1)

 144ص:

از ايشان بود و ليكن به رسول صّلى اللَّه عليه و آله بخشيده بودند پس بد كردند به سبب  ايشان را در آن حقى نيست و اگر
 آنكه برگشتند از بخشيدن و شكستند عهد خويش را.

ابو حنيفه ساعتى ساكت شد بعد از آن گفت: نبود از رسول صّلى اللَّه عليه و آله و نه از ايشان تنها و ليكن ايشان نظر كردند در 
 ه دختر ابو بكر و حفصه دختر عمر پس مستحق دفن آنجا شدند به قدر حصه دختران خود.حق عايش

دانى كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله رحلت نمود از نه اهل و زن. و ما فضال به او گفت: اين را به برادرم گفتم جواب گفت تو مى
 رسد.شت يك آن مىنظر كرديم ديديم كه به هر يك از ايشان يك حصّه از نه حصّه از ه

)زيرا حصه زن هر چند نفر كه باشد هشت يك مال است، پس چون نه زن باشند آن نه حصّه خواهد شد براى هر يك، يك 
شود. پس چگونه ايشان مستحق اكثر از يك شبر در يك شبر مى «1» حصّه( در باز مقدار آن حصّه نظر كرديم ديديم يك شبر

 شدند و به قدر قبر تصرف كردند؟

 []سؤال در باره ميراث پيامبر ص

مه دختر برند و فاطگوئيم چه چيز است حال حفصه و عايشه كه از رسول صّلى اللَّه عليه و آله ميراث مىبعد از اين گفتگو مى
 شود؟رسول صّلى اللَّه عليه و آله از ميراث ممنوع مى

 رافضى و خبيث است.ابو حنيفه گفت: اى قوم اين را از من دور كنيد و اللَّه او 

 گويند و خبيث يعنى ناخوش و بد()و ايشان شيعه را رافضى مى

______________________________ 
 ( شبر يك وجب.1)

 143ص:

 []بحثى در باره مكلّم و متكلّم 40فصل 
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 و رد دليل وى. «1» بر عبد اللَّه بن كالب -ادام اللَّه عزّه -بحث شيخ

گويد فرمود: ابن كالب استدالل كرده است بر اينكه معنى مكلّم غير معنى متكلّم است به اينكه گاه قائلى مى -هايّده اللَّ -شيخ
فالن براى فالن مكلّم است و صحيح نيست بگويد فالن براى فالن متكلّم است. معلوم شد لفظ متكلم لفظى است كه داللت 

اند به طريق عالم و معلم در اينكه نيست معنى يكى از اينها معنى آن فظ جارىكند بر زيادتر از موصوف به كالم. و اين دو لنمى
 ديگرى.

)و حاصل كالمش اين است كه مكلّم يعنى كالم دارد اعم از اينكه به نحوى باشد با كسى حرف بزند يا با خود حرف بزند و از 
 براى اين جايز نيست بگويند فالن براى فالن متكلم است.

ا كسى كند بزند و گفتگو مىشود كه فالن براى فالن كالم دارد و اين معنى ندارد. و مكلم يعنى حرف مىن مىزيرا معنى چني
زند. مثل عالم و معلم كه عالم يعنى علم دارد ديگر و اين غير معنى اول است و صحيح است بگويند فالن براى فالن حرف مى

گوئيم خالفى ميان ما و شما نيست در فرمايد: ما در جواب مىمى -يّده اللَّها -كند.( شيخو معلم يعنى كسى ديگر را تعليم مى
 شود.اينكه اينها مختلف است و يكى از اين وصفين متعدّى مى

 شودتوان گفت كه براى فالن مكلّم است( و ديگرى متعدّى نمى)يعنى مى

______________________________ 
 هائى دارد. و عقيدهمكتب حشويّه نشو و نما يافت و با عباد بن سلمان )يا سليمان( مناظره( عبد اللَّه بن كالب قطان در 1)

داشت كالم اللَّه همان خداوند است. خداوند را كالمى مسموع نيست و جبرائيل چيزى از خداوند نشنيده است و آنچه به پيامبر 
: رساند. از كتابهاى اوستدد و بدون كالم آن را به پيغمبران مىگرشنود بلكه به او الهام مىكند از خداى تعالى نمىابالغ مى

فرهنگ »، 441ص « ترجمه فهرست ابن نديم»ر. ك: «. كتاب الردّ على المعتزله»و « كتاب خلق االفعال»، «كتاب الصفات»
 445ص « فرق اسالمى

 

 140ص:

وئيم اين گما و شما از وجه ديگر است و آن اين است كه ما مىتوان گفت براى فالن متكلّم است.( بلكه خالف ميان )يعنى نمى 
وصف يعنى متكلم ناچار است، متعدى باشد. يعنى مكلم نيز باشد هر گاه كسى كه متصف به آن است حكيم باشد و محتاج به 

 شود.كند باطل مىچيزى نباشد و گر نه آنچه عقل به آن حكم مى

حاجت خالى باشد در خلق حاضر معقول نيست. مگر اينكه او مكلم نيز باشد و از اين  بينى هر گاه متكلم از آفت وآيا نمى
رود، يعنى مكلم به سوى آن چيزى كه الزم اوست يعنى متكلم، مگر به آفتى كه عارض او شود يا وصف متعدى بيرون مى

 حاجتى داشته باشد به حرف زدن. و حال آنكه كسى غير از او نباشد تا مخاطب باشد.
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زند و كسى كه كالمى را شنيده خواند و كسى كه با خود از دلگيرى حرف مىثل كسى كه به آواز خوش چيزى براى طرب مىم
متى كند، يا جنون، يا قسباشد حفظ كند يا جمع كردن كالمى را اراده كند، يا صاحب آفتى باشد مثل خواب كه عقل را زايل مى

 شود.قصد و اختيار صادر مىكند، پس از او كالم بىد از چيزهائى كه عقل را زايل مىاز سوداء، يا چيزى كه از جنس اينها باش

شود كه هر گاه ثابت شده باشد كه خداى تعالى به چيزى محتاج نيست و صحيح نيست بر او تعلّق آفات به او، پس ثابت مى
با وجود اينكه حقيقت در خلق حاضر آن طريق باشد او متكلم مگر اينكه مكلم نيز باشد. پس اگر خالف اين جايز باشد نمى

 است كه ما بيان كرديم.

 )يعنى اينكه اگر آفت و حاجت نباشد هر متكلم، مكلّم است.( البته هر آينه قلب جميع حقايق جايز خواهد بود.

 ت.ل و فاسد اس)يعنى آنكه هر حقيقتى كه عقل حكم به آن كند در حاضر در واجب تعالى خالف و عكس آن باشد.( و اين محا

 144ص:

محرّك  كنندهشود مگر به كالم، چنان كه محرّك يعنى حركتگوئيم: آيا ثابت شده است كه مكلّم، مكلّم نمىيا آنكه به او مى
 باشد مگر به حركت و مسّكن يعنى ساكن باشد مسكن نيست مگر به سكون؟نمى

الساّلم از دو منزلت و آن اين است يا اينكه با او مكلم بود به كالم پس خالى نيست خداى تعالى چون حرف زد با موسى عليه 
آيد كه خداى تعالى هميشه با موسى مكلم قديم است يعنى هميشه بوده است. پس براو الزم مى« ابن كالب»خود كه به اعتقاد 

 باشد.

 شود ومحرك او و به اين باطل مى چنان كه اگر او را حركت دهد به حركتى كه هميشه باشد واجب است بوده باشد هميشه
به رأى خود در فرق ميان مكلم و متكلم اختيار نموده و اثبات كرده است كه خداى تعالى هميشه « ابن كالب»مذهبى كه آن را 

متكلم است و هميشه مكلم نيست بلكه گاهى يا آنكه مكلم بود با او به كالمى غير كالم قديم خود پس به كالم حادث مكلم 
لم گويد خداى تعالى مكشود. از براى آنكه مىباطل مى« ابن كالب»هد بود يعنى آنكه پيشتر نبود، و به اين نيز مذهب خوا

 گويد محال است كالم خدا حادث باشد.نيست مگر به كالم و مى

 141ص:

 []مناظره ابن ميثم كوفى با يكى از ملحدان 44فصل 

داخل شد و در جانب او  «1» ر داد كه ابو الحسن على بن ميثم رحمه اللَّه بر حسن بن سهلمرا خب -أدام اللَّه حراسته -شيخ
ملحدى بود كه حسن بن سهل او را تعظيم كرده بود و مردم در كنار او بودند ابو الحسن گفت: من در خانه تو چيزى عجيب 

 ديدم! حسن گفت: چه چيز است آن؟
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گفته  «نهايه»رفت! )و ماصر چنان كه صاحب ملّاح و ماصر مىجانبى به جانب ديگر بىاى را ديدم كه با مردم از گفت: كشتى
دارند تا صدقه و ده يك چيزى كه در آنهاست بگيرند.( پس مصاحب ملحد است موضعى است كه در آن كشتيها را نگاه مى

راى گويد من گفتم: چرا؟ گفت: از بحسن بن سهل كه پيش وى بود به او گفت كه اين ابو الحسن ديوانه است! حسن بن سهل 
 اى دارد و نه قوّتى و نه حياتى در اوست و نه عقلى چگونه جايز است با مردم عبور كند.آنكه چوبى جماد كه نه حيله

يله روح و حابو الحسن گفت: كدام عجبتر است اين كشتى يا اين آب كه بر روى زمين از جانب راست و چپ جارى است بى
 آيد. تو گمان دارى كسى نيست همهآيد و باران كه از آسمان فرود مىاين علف كه از زمين بيرون مى قوتى، وو بى

______________________________ 
بود. مأمون عباسى پس از فضل بن سهل، او را « فضل بن سهل»، برادر يا پسر خاله «ذو القلمين»( حسن بن سهل ملقّب به 1)

« ورانپ»را كشته بود حسن بن سهل را مورد توجه قرار داد و از اين راه تالفى نمود. پس با « فضل»به وزارت برگزيد و چون 
كند كه اين حسن بن سهل و برادرش، با امام ظاهر اخبار بسيارى داللت مى»نويسد: دختر وى ازدواج نمود. عالمه مامقانى مى

حسن بن سهل « ل ظاهرى مأمون به امام رضا عليه الّسالم بوده است.رضا عليه السّالم نبودند و اظهار عالقه آنها به خاطر مي
 153/ 1« تنقيح المقال»، 455ص « ترجمه تاريخ فخرى»هجرى قمرى در دوران حكومت متوكّل درگذشت.  144در سال 

 145ص:

د. پس يد بدون كسى كه تدبير آن كناينها را تدبير كند و باعث وجود اينها باشد. و انگار كشتى حركت كند و با مردم عبور نما
 ملحد ساكت شد.

 143ص:

 ]فرمايش على ع در باره حق خالفت خود[ 41فصل 

مرسال كه مردى از قبيله بنى اسد پيش امير المؤمنين عليه السّالم ايستاد و گفت: يا امير  -ادام اللَّه عزّه -خبر داد مرا شيخ
ه تريد بشم كه چگونه در امامت از شما عدول كردند و حال آنكه شما در نسب عالىالمؤمنين تعجب است در باب شما بنى ها

 سبب تعلّق و ربط با رسول صلّى اللَّه عليه و آله و در فهميدن قرآن و اطالع بر معانى آن؟

 «1» امير المؤمنين عليه السّالم گفت: اى ابن دودان

و لك ذمامة الصّهر و حقّ المسألة و قد استعملت فاعلم، كانت اثرة شحت  إّنك لقلق الوضين، ضيّق المجمّ، ترسل غير ذى مسدّ»
، و هلمّ الخطب في امر ابن ابى سفيان، فلقد «فدع عنك نهبا صيح في حجراته»عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرين، 

االدهان في ذات اللَّه و هيهات ذلك  من خفضى و هينتى و حاولوا -و اللَّه -أضحكنى الدّهر بعد ابكائه و ال غرو، يئس القوم
و ال  «1» فَال تَذْهَبْ نَفُْسكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ منّى. فان تنجرّ عنّا محن البلوى أحملهم من الحقّ على محضه، و إن تكن االخرى

 «تأس على القوم الفاسقين
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حوصلگى و ه تو تنگ است )كنايه است از بىموقع( و سين؛ يعنى هر آينه بندبار تو سست است )كنايه از سخن گفتن بى«4»
 روى(.گوئى در حالتى كه از راه راست بيرون مىفرستى )يعنى سخن مىصبرى( كالم را فرو مىبى

اى، بدان امر امامت اختيارى بود از ايشان و حق پرسيدن رسيده و طلب دانستن نموده «3» ليكن چون براى تو عهد دامادى
 ا باشدآنكه به فرموده خدبى

______________________________ 
 آمده است. 133/ 1« ارشاد مفيد»در نهج البالغه ذكر نشده ولى در « ابن دودان( »1)

 .5( سوره فاطر، آيه 1)

 تصحيح كرديم.« ارشاد مفيد»با مختصر تفاوت در الفاظ و ما براساس  141خطبه « نهج البالغه( »4)

ه اعتبار ازدواج پيامبر با زينب بنت جحش است كه از قبيله بنى اسد بود يا خود حضرت على يا ب« عهد دامادى»( منظور از 3)
 باشد.عليه السّالم يا يكى از فرزندانش همسرى از آن قبيله برگزيده بودند مى

 133/ 4« شرح ابن ميثم»، 131/ 3« شرح ابن ابى الحديد»ر. ك: 

 115ص:

 نفسهاى قومى ديگر در آن مضايقه نمودند.نفسهاى قومى آن را ببخشيدند و 

 )پس از آن امير المؤمنين شعر امرء القيس را مثال آورد.(

 «.فدع عنك نهبا صيح في حجراته»

 ؛ يعنى بگذار از خود غارتى را كه به بانگ بلند در حوالى آن گفته شده است.«1»

 و بيا به جانب امير عظيمى كه در باره ابو سفيان است.

ار به خنده درآورد بعد از آنكه به گريه درآورده بود و هيچ تعجبى نيست كه قوم بر من به سبب نرمى و ماليمت و مرا روزگ
 باكى و مداهنه را در باره خداى تعالى قصد كردند. و اين مداهنه از من دور است.هموارى من پيشى گرفتند و بى

اطل آنكه آميخته به بداريم كه به محض حق كار كنند بىا بر اين مىهاى بال گشوده شود هر آينه ايشان رپس اگر از ما محنت
 باشد.
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و اگر گشوده نشود و دفع نگردد پس نفس خود را بر گمراهى ايشان به سبب حسرت خوردن هالك مكن و بر قوم فاسق در 
 وقتى كه خداى تعالى برايشان عذاب نازل كند اندوهگين مباش.

 [نهج البالغه 141 ]توضيح شيخ مفيد در باره خطبه

 ترين دليل است بر اينكه خالفت بر آن حضرت مستقركنندهفرمود: اين قول امير المؤمنين عليه السّالم داللت -ايّده اللَّه -شيخ
نشد و به اجراى حكمى از احكام متمكن نگرديد، و بر اينكه نظر آن حضرت از گرفتن فدك برگشت، و از حق خود به سبب 

 گذشت. انواع مصلحتها

______________________________ 
وارد شد و او مقدم امرؤ القيس « بنى جديله»: امرؤ القيس به خانه مردى به نام طريف از 141/ 1« مجمع األمثال ميدانى( »1)

وى به س را گرامى داشت. امرؤ القيس از نزد او به سوى خالد بن سدوس رفت. بنى جديله براو غارت بردند و شتران از نزد او
خالد بن سدوس رفت. بنى جديله براو غارت بردند و شتران وى را ربودند. امرؤ القيس به ميزبان خود شكايت كرد. خالد 
شتران امرؤ القيس را برداشت. و دنبال غارتگران رفت و چون به آنها رسيد، گفت: چرا بر كسى كه مهمان و در پناه من بوده 

 ناه تو نيست. گفت: چرا در پناهم نيست در حالى كه اينها شتران اوست.ايد؟ گفتند: او در پغارت برده

 غارتگران گفتند: اين شتران مال امرؤ القيس است؟

 گفت: آرى. پس غارتگران آن شتران را هم از او گرفتند!

 111ص:

كه از آن حضرت پيش شيعه و سنى  اى جز فرمان بردن قول زمامداران نبود( و اين را به كالمى)براى آنكه در آن وقت چاره 
 مشهور است واضح فرموده.

أما و اللَّه لو ثنّيت لى الوسادة لحكمت بين اهل التّوراة بتوراتهم و بين اهل اإلنجيل بإنجيلهم و بين اهل الزّبور بزبورهم و بين »
 «ضى بقضائك.اهل الفرقان بفرقانهم حتّى يزهر كلّ كتاب من هذه الكتب و يقول: يا ربّ ان عليّا ق

دو تا كنند تا بر آن بنشينم، )و اين كنايه از آن است كه بر خالفت استقرار گيرد  «1» «وساده»؛ يعنى و اللَّه! اگر براى من «1»
كنم ميان اهل تورات به تورات و اهل انجيل به انجيل و اهل زبور به و براى اجراى جميع احكام اقتدار يابد( هر آينه حكم مى

ل قرآن به قرآن ايشان تا اينكه هر كتابى از اين كتابها ظاهر و روشن شود و بگويد: يا ربّ! به درستى كه على به زبور و اه
 حكم تو قضاء كرد.

 پس داللت دارد بر اينكه آن حضرت بر اجراى جميع احكام قادر نبود.
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المؤمنين،  گفتند: يا اميركرد به او مىنصب مىاند وقتى كه خالفت به او رسيد قاضيانى كه و ناصبيّه از آن حضرت روايت كرده
 به چه چيز حكم كنيم؟ فرمود:

 «اقضوا بما كنتم تقضون حتّى تكون النّاس جماعة او اموت كما مات أصحابى.»

كرديد تا وقتى كه مردم بر حق اتفاق كنند يا آنكه من نيز فوت شوم چنان كه ؛ يعنى حكم كنيد به آنچه پيشتر قضاوت مى
 من فوت شدند. اصحاب

پس داللت كرده است بر اينكه آن حضرت قضاء بر مذهب خود را در بسيارى از احكام به سبب اختالف مردم با او به تأخير 
 كشيده يا مصلحتى وجود داشته است.انداخته است، و از متخلّفين اتفاق مى

______________________________ 
 ا مختصر تفاوت.ب 50، حديث 31ص « مناقب خوارزمى( »1)

 ( وساده متكا و بالش1)

 111ص:

 []بحثى در باره شفاعت 45فصل 

 []نظر خياط معتزلى در باره شفاعت

آورد فرمود ابو القاسم كعبى گفت: از ابو الحسين خيّاط شنيدم كه بر ابطال قول مرجئه در شفاعت دليل مى -ادام اللَّه عّزه -شيخ
 ت دارند.( به قول خداى تعالى:)يعنى جمعى كه اميد شفاع

)خطاب به رسول صلّى اللَّه عليه و آله است(؛ يعنى آيا كسى را كه  «1» أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ
 دهى؟كنى؟ آيا كسى را كه البته در آتش است تو او را خالصى مىبراو عذاب واجب شده تو او را شفاعت مى

.( ندارد شود و شفاعت تو نفع)مراد آن است هر كس را كه خدا حكم به عذاب وى كرده باشد به قول كسى ديگر خالص نمى
 باشد مگر كسى كه مستحق عذاب شده باشد.ابو الحسين گفته است شفاعت نمى

 )خداى تعالى در اين آيه فرمود كسى كه مستحق عقاب شده شفاعت براى او فايده ندارد، پس معلوم شد قول به آن باطل است.(

 ]پاسخ شيخ مفيد به أبو الحسين خياط[
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ابو الحسين را غافل كرده و خواب و بيهوشى او را عظيم گردانيده، آيا گمان كرده است  فرمايد: چه چيزشيخ بر سبيل تعجب مى
ستحق عقاب كند كه مكننده است پس شفاعت براى كسى مىگويند كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله شفاعتوقتى طايفه راجئه مى

گويند خداى تعالى او را به عذاب مقرر شده يا مىكند كسى را كه در آتش است و براى او گويند او خالص مىاست؟! آيا مى
 فضل و رحمت خود خالص كرده و اين را

______________________________ 
 13( سوره زمر، آيه 1)

 114ص:

ر ابطال دبراى نبى صلّى اللَّه عليه و آله اكرام گردانيده است. )يعنى البته مراد اين آخر است.( پس وجه حجت در اين آيه كه او 
 مذهب راجئه خوانده كدام است؟

اند يعنى هر چه احتمال صدق و آيا ندانسته است مذهب جمعى كه در اين مسأله خصم اويند اين است كه در اخبار توقف كرده
ل وكنند به ظاهر بر اينكه مراد عموم و شمگويند مشخص نيست كه لفظى جز براى عموم باشد و جزم نمىكذب داشته باشد و مى

 است.

رود نخواهد بود اين ظاهر و نه قطعى به اعتقاد قوم. بلكه پس هر گاه متضمن آيه اين باشد كه هيچ كس از آتش بيرون نمى
 احتمال دارد مراد خصوص باشد نه عموم؛ زيرا فرموده است:

 كنى؟و را شفاعت مىآيا كسى را كه براو عذاب واجب شده تو ا «1» أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ

شود مراد به اين جمع كيست مگر به دليل از خارج نه به پس عدم قبول شفاعت را به جمعى خاص تخصيص داده و معلوم نمى
 نفس كالم.

به تحقيق اجماع حاصل شده است بر اينكه اين آيه در باب كافران نازل گرديده و مخصوص به ايشان است. و نيست مذهب 
به آن دست زده حجت و دليل بر فساد مذهب « خيّاط»اينكه شفاعت براى كفار جايز است تا آن چيزى كه  كسى از اهل قبله

 او باشد.

 «[إرجاء»و « امامت»]گمراهى معتزله در بحث 

كُنَّا لَفِي  تَاللَّهِ إِنْ خواند:گفته است كه ابو الحسين خياط در رد مذهب راجئه اين آيه را مى« غرر»باز ابو القاسم كعبى در كتاب 
هائى كه )كفّار به بت «1» دِيقٍ حَِميمٍ ضَاللٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعاَلمِينَ وَ ما َأضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ َفما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَ ال صَ

 گويند(كنند و مىكردند خطاب مىعبادت مى
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______________________________ 
 .13ره زمر، آيه ( سو1)

 .151 -35( سوره شعراء، آيه 1)

 113ص:

دانستيم ؛ يعنى و اللَّه! به درستى كه ما در ضالل و گمراهى ظاهر و واضح بوديم وقتى كه شما را با پروردگار عالميان برابر مى
را شفاعت كند و خالصى دهد. )از اين و ما را گمراه نكردند مگر گنهكاران پس نيست ما را شفيعى و نه صديق و دوستى كه ما 

 كننده در روز قيامت نيست.(آيه معلوم شد كه شفاعت

 []پاسخ شيخ مفيد به كعبى معتزلى

ه مردم كنيد در چيزى كايم. گفتگو مىگوئيم كه عجبتر از شما اى طايفه معتزله نديدهفرمود: ما به او مى -ادام اللَّه عزّه -شيخ
س رسيد پاز عدل خداى تعالى و توحيد او احسن و بهتر كالمى اما وقتى به كالم در امامت و ارجاء مى اند با شما در آنشريك

يد چه دانكنيد مثل شترى كه چشمش ضعيف باشد و پس و پيش خود را نبيند نمىرويد مثل عوام و حشويّه و خبط مىمى
 ايد.ايد و گفتهگوئيد و چه چيز گذاشتهايد و مىآورده

و در  ايد.ايد خوب رفتهكنم زيرا در چيزى كه شما را غير يارى كرده و آن را از غير استفاده نمودهن از اين تعجب نمىليكن م
ايد خصوصا در نصرت و رواج باطلى كه بر يارى او هيچ قادرى توانائى ايد و شريك نداريد قصور كردهچيزى كه تنها مانده

 كنيد و گمان داريد كه به آن از جميع خاليق ممتازيد.دعوى فضيلت مى ندارد ولى تعجب از شما در اين است كه

ما نمودم بر شكردم و گمان مىكرد، هر آينه شك مىبه خدا قسم اگر اين دليل را كسى كه مخالف شما باشد از شما حكايت مى
لكه اين بر گفتن اين قناعت نكرده بكنند باز دروغ بسته و ليكن شكى نيست؛ زيرا مشايخ شما اين را از شيوخ خود حكايت مى

 كنند.را بر سبيل افتخار به آن و استحسان آن ايراد مى

 اى اين را يكى از غرر.و تو اى ابو القاسم به سبب اعتقاد تمامى كه به اين دارى گردانيده

ند و گويشريفى را غرّه مىگفتند و آخر متعارف شده كه هر چيز در اصل سفيدى پيشانى را مى« غرّه»)غرر جمع غرّه است و 
نام كرده و هر حرفى را غرّه و از آن جمله، اين دليل است، پس تعريض شيخ بر آن است « غرر»چون ابو القاسم كتاب خود را 

 و گفته(

 110ص:
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دليل اعتماد  ليكن عربى زبان و صحيح الحسّى و خوب نيست بر اين «1» و تو اى ابو القاسم اگر چه اعجمى االصل و المولدى
 كنى و حال آنكه ظاهرا آيه همين در كفّار است و بس، و اين بر انباط پوشيده نيست.

نشينند و به معقوالت ربط ندارند چه جاى غير انباط كه به زبان عرب ها مى)انباط يعنى جمعى از اعراب كه در ميان رودخانه
كنند معبوداتى را كه غير از خداى تعالى داشته و به ى كه قصد مىكند از فرقه معينعارفند( زيرا كه خداى تعالى حكايت مى

 گويند:كنند و مىايشان خطاب مى

 كرديم.؛ يعنى وقتى كه شما را با پروردگار عالميان برابر مى«1» إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ

 يند:گوپس اعتراف كردند به اينكه به خداى عز و جلّ كفر آوردند؛ باز مى

 اند ما را مگر گنهكاران.؛ يعنى گمراه نكرده«4» وَ ما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرُِمونَ

 گفتند و اللَّه ما در ضاللى ظاهر و باهر بوديم.خورند و مىو پيش از اين كالم قسم مى

به جواز شفاعت براى شناسى كسى را از خصوم خود در ارجاء و شفاعت كه قائل باشد پس تو اى ابو القاسم، آيا مى
ن اى استدالل شيخت يعنى خيّاط را به ايكنندگان بت كه شرك آوردند به خدا و كفر به رسوالن وى تا اينكه پسنديدهعبادت

اى استدالل او را به ردّ مذهب مشبّهه و مجبّره و كسى كه برود به مذهب ايشان از عامه؟! پس اگر علم آيه؛ چنان كه پسنديده
كنى )و خود را عمدا در جهل و دروغ كنى )يعنى كسى كه به شفاعت براى كفار قائل شده( هر آينه تجاهل مى به اين دعوى

 اندازى(مى

______________________________ 
 اهل بلخ بوده است.« ابو القاسم كعبى»( همان طور كه قبال اشاره شد 1)

 .35( سوره شعراء، آيه 1)

 .33( سوره شعراء، آيه 4)
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 گردد.اى هر گاه باطل شود شفاعت براى كفار به اين آيه براى فسّاق نيز باطل مىاگر گمان كرده

ا اند كه گفته است: بول كردن در مسجد احياناى به قياس غريب از آن قسم قياس كه از ابو حنيفه حكايت كردهپس اتيان كرده
اى اى مگر قول در آيه را و ذكر نكردهاى و حال آنكه حكايت ننمودهچگونه اين را گمان كرده «1» از نقض قياسها بهتر است.

اى كه حجت در ظاهر اين آيه است. )و احتياج به قياس يا چيزى ديگر نيست( و اين وجه استدالل به آن را. بلكه توهّم كرده
نيست مگر بر علت و معانى نه بر صورت و الفاظ، و به  گوئيم قياس صحيحغفلتى است عظيم كه از تو واقع شده اينكه مى
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شود قول كسى كه شفاعت را براى كفار دعوى كند اگر اين را به صريح قرآن دعوى كند، پس واجب است درستى كه باطل مى
ه و آله كه لَّه عليباطل نشود شفاعت براى فساق امت محمد صلّى اللَّه عليه و آله مگر به نص قرآن نيز يا قولى از رسول صلّى ال

شود قياس به كفار )اين است ترجمه كالم شيخ و اللَّه اعلم بمراده( با مثل قرآن باشد در حجت و هر گاه نباشد اين، باطل مى
اى و ما غفلت تو را در تعلّق به آن واضح نموديم. اى بلكه به ظاهر قرآن دست زدهآنكه ما بيان كرديم كه تو قصد قياس نكرده

 اب تو در اين فكر كنند و از جانب تو شرم نمايند.پس اصح

اند از امام محمد باقر عليه السّالم كه فرموده است در اين آيه دليلى است بر وجود شفاعت؛ زيرا اهل دوزخ با آنكه روايت كرده
ود و بيرون شقبول مى اند و شفاعت ايشانكنند براى بعضى از آنها كه مستحق عذاب شدهاگر نبينند شافعان را كه شفاعت مى

شوند بعد از استحقاق آتش و پيش از دخول در آن هر آينه عظيم روند آن بعض به سبب شفاعت ايشان از آتش يا عفو مىمى
 شد از ايشان اين كالم.شد حسرتهاى ايشان و صادر نمىنمى

 شودكند و قبول شفاعتش مىو ليكن چون ديدند شفيعى را كه شفاعت مى

______________________________ 
 آمده است.« بعض قياسها»( در بعض نسخها: 1)

 111ص:

شود. پس عظيم شده است حسرت ايشان در كند براى دوست خود و قبول شفاعتش مىو صديق و دوستى را كه شفاعت مى
 اند:اين وقت و گفته

اى و صديق و كننده؛ يعنى نيست ما را شفاعت«1» نا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَفَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَ ال صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَ
 دوستى، پس اگر بوده باشد براى ما يك مرتبه ديگر عود به دنيا هر آينه خواهيم بود از اهل ايمان.

كننده يا از كسى كه اخذ كرده باشد از شود مگر از امامى هدايتفرمايد: قسم به عمر خودم! مثل اين كالم صادر نمىشيخ مى
 ائمه عليهم السّالم.

و اما آن چيزى كه حكايت كرده است آن را ابو القاسم كعبى پس اليق است به گفتگوى خيّاطان و نتيجه عقول سفهاء و ضعفاء 
 در دين.

______________________________ 
 151 -155(. سوره شعراء، آيه 1)

 115ص:
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 43فصل 

 كالم شيخ در ابطال قياس.

)قياس آن است كه بگويند فالن چيز فالن حكم دارد و علت آن فالن امر است و آن امر در فالن چيز نيز هست. پس  «1»
مى را كند آدگويند شراب حرام است و علت حرمتش اين است كه مست مىبايد حكم مذكور در آن نيز باشد. مثل اينكه مىمى

 بايد كه آن هم حرام باشد.كند، پس مىو نبيذ نيز مست مى

وجه »و آن علت را مثل مست كردن « فرع»گويند و دوم را مثل حرمت نبيذ مى« اصل»و حكم اول را مثل حرمت شراب 
 و اين قياس اعتبار ندارد به اعتقاد شيعه اماميّه و استدالل به آن باطل است. و اهل سنت اعتقاد تمام به اين دارند. و«. اشتراك

در مجلس بعضى از قضاة و در آن مجلس جمع كثيرى  -ادام اللَّه عزّه -اين كالم شيخ در ابطال آن است.( سؤال كردند از شيخ
 از فقهاء و متكلمين بودند. پس گفتند به او چه چيز است بر ابطال قياس در احكام شرعى؟

شود، است و قياس بر آن كرده مى« اصل»نند خصوم ما آن كشيخ فرمود: دليل بر اين، اين است ما يافتيم حكمى را كه گمان مى
اى كه حكمش آن را كه جايز است از خداى تعالى اينكه عبادت كرده شود و امر كند در واقعه« فرع»آورند از آن و بيرون مى

 است به خالف آن حكم، با وجود آنكه آن واقعه بر حقيقت خود و بر جميع صفاتى كه دارد باقى باشد.

كرد عقول كه عبادت كرده شود خدا و امر به عبادت كند در آن حادثه به خالف اگر قياس صحيح بود هر آينه تجويز نمىپس 
 آن حكم مگر وقتى كه حالى

______________________________ 
 هجرى قمرى. 1413ابن حزم، چاپ دانشگاه دمشق، سال « ابطال القياس»( براى اطالع بيشتر مراجعه كنيد به كتاب 1)
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 مختلف شود يا وصفى تغيير يابد. پس جواز اين به طريقى كه ما وصف كرديم دليل است بر ابطال قياس در شرعيات.

چون شيخ اين را فرمود نفهميد مردى كه سؤال كرده بود معنى اين كالم را و ندانست آن را، و مشتبه شد بر جميع آن جماعت 
نشد براى كسى از ايشان و نيافت آن را احدى و خلط كرد سائل معنى آن را و بحث كرد بر غير آنچه  طريق اين دليل و ظاهر

مراد شيخ بود از كالم مذكور. پس موافقت كرد شيخ با او چون فهميد نفهميده است كالم را تكرار كرد براى او باز حاصل نشد 
 براى او معنى آن.

 واضح كنم اين را بر وجهى كه پوشيده نباشد بر جماعت. فرمايد: پس مضطرّ شدم به اينكهشيخ مى

 پس گفتم: ثابت شده است كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله تصريح كرده است به اينكه حرام است تفاضل در گندم.
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ايد شما )يعنى اينكه قدرى گندم بدهند به كسى و زياده بر آن بگيرند عوض آن.( و اين تصريح به اين اصل است كه گمان كرده
 شود بر آن و اينكه اين فرع آن است.اى جمعى كه اعتقاد به قياس داريد كه حكم به تحريم تفاضل در برنج قياس كرده مى

 كند كه خداى تعالى عبادت كرده به اباحت تفاضل در گندم و بفرمايد كه اين حالل است.دانيم عقل تجويز اين مىبه تحقيق مى

 باشد بر جميع صفاتى كه دارد عوض عبادت كردن او به حرمت اين. و حال آنكه اين تفاضل باقى

پس اگر بوده باشد حكم به حرمت به سبب علتى در گندم يا صفتى كه گندم بر آن صفت است هر آينه محال خواهد بود زوال 
دليل است بر  جهت بعد از زوال آن علت يا وصف. و فرض ما آن وقت اباحت بر جميع صفات و معانى كه داشت وقت حرمت

 بطالن قياس در آن.

 بينى كه وصف متحرك چون الزم شخص است به سبب حركت كهآيا نمى

 155ص:

كند دو مكان را پس محال است توهّم اينكه حاصل شود صفت سكون براى او در حقيقت با وجود كند يا آنكه قطع مىمى
 براى كسى كه فكر كند در آن.حركت يا قطع كردن دو مكان. و اينكه گفتيم ظاهر است 

 چون شيخ اين را فرمود هيچ كس از قوم حرفى نگفت كه صورتى داشته باشد و واجب باشد حكايت آن.

 حكايت مجلس ديگر در اين استدالل

يز چفرمود: باز جارى شد اين استدالل در مجلس ديگر. پس بحث كرد بر اين بعضى از معتزله و گفت: به چه  -ايّده اللَّه -شيخ
كنى بر كسى كه به تو بگويد اين دليل صحيح است به اعتقاد كسى كه گمان كند در احكام شرع عللى است كه باعث انكار مى

اند باشد. و حال آنكه نيست در فقها كسى كه رفته باشد به اين مذهب، بلكه رفتهآن احكام است مثل عللى كه در امور عقلى مى
كنند به كنند بر حكم و اعالم مىها و عالماتند و باعث و موجب احكام نيستند. ليكن داللت مىبه اينكه اين علل شرعى نشانه

كند از اينكه جايز باشد خالف حكم بر حادثه بر جميع صفات خود. و اين آن و هر گاه اينها نشانه و عالمتها باشند منع نمى
 كند دليل را كه اعتماد كردى تو بر آن.ساقط مى

س به او گفتم: نيست نزاع فقها آنچه تو به آن اشاره كردى حجت بر فساد قول من در آن دليلى كه اعتماد كردم بر شيخ فرمود پ
آن، از براى آنكه ثابت شده حقيقت قياس اين است كه حمل كنند چيزى را در حكم بر چيزى كه مثل آن باشد به سبب علتى 

 كه باعث آن حكم است در آن مثل.
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م كه اعتماد به قياس دارند حمل كرده باشند نشان و علت را بر غير حقيقت آن يعنى حمل كردند بر معنى پس هر گاه اين قو
د شوشود اصل و فاسد مىرساند خطاى ايشان به موضع اعتماد. بلكه باطل مىعلت و موجب و خطا كرده باشند. ضرر نمى

 كند.نيز فاسد مى حقيقت آن. با آنكه آن دليل كه من ذكر كردم من اين اعتراض را

 151ص:

آنكه داللت كند بر آن از براى آنكه دليل زيرا نشان و عالمت هر گاه داللت كند بر حكمى از احكام محال است وجود آن بى
اشد( بايد هميشه دليل بصحيح نيست كه بيرون رود از حقيقت خود و گاهى دليل باشد و گاهى نه. )بلكه هر چه دليل است مى

كنيد شما كه اين عالمت صفتى از صفات محكوم عليه است به حكمى كه به آن نص وارد شده است. پس اه گمان مىهر گ
شود عالمت به طريق علت در اينكه محال است وجود آن با عدم مدلول آن. چنان كه محال است وجود علت با عدم جارى مى

 معلول آن و نيست ميان اين جدائى و تفاوت.

لط و اشتباه كرده است خلطى ظاهر، باز برگشته است به آن فكر او و گفته است كه اين عالمات به اعتقاد ما پس اين مرد خ
ن دانيم آشود و الزمه آن نيست و ما نمىبايد از رسول صّلى اللَّه عليه و آله شنيد( و عارض حوادث مىسمعى است )يعنى مى

 يم به شنيدن )از رسول صّلى اللَّه عليه و آله( و به دليل سمعى.دانرا از روى عقل و نه به طريق بداهت بلكه مى

رود از مدلوالت و معقوالت خود و داللت بر آنها و اعتقاد ما با آنكه مذكور شد اين است علل و ادله سمعى گاه است بيرون مى
شود ز است باز مخصوص بعض افراد مىكند بر اينكه حكم شامل افراد فالن چيكند. و اين مثل اخبار عام است كه داللت مىنمى

 كند بر تخصيص. و اين است فرق ميان امور عقلى و سمعى.بعد از علم به قراين كه داللت مى

فرمايد من به او گفتم: اگر اين عالمات سمعى باشد و عارض حوادث، نه از صفاتى كه الزم آنهاست بلكه مى -ايّده اللَّه -شيخ
است كه بوده باشد طريق معرفت آنها سمع و بس، نه عقل و استنباط و استخراج از چيزى. از  معانى تازه حادثه، پس واجب

براى اينكه بنا بر اين جارى خواهند بود به طريق نامهاى خداى تعالى كه لقب او باشند )نه نامهائى كه در لغات وضع كنند براى 
 بر خداى« فيّاض»ما اطالق نامى كه لقب باشد مثل ذات وى مثل لفظ اللَّه زيرا اطالق آنها البته جايز است و ا
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بايد كه نرسد هيچ عاقلى به حقيقت آن عالمات مگر به سمعى كه وارد گويند جايز نيست( پس مىنصى در آن، پس مىتعالى بى
 شود قياس.شده باشد به آن و اگر وارد شده باشد به آن سمعى، هر آينه باطل مى

شود( مثل قول كسى كه بگويد قطع كنيد دست بنا بر اين نص خواهد بود بر حمل )فرع بر اصل و قياس لغو مى از براى آنكه
زيد را از براى آنكه چيزى دزديده است از حرز و به درستى كه مستحق نشده است مگر به سبب آنكه سرقت كرده است از 

 مفارق او.حرز نه به سبب امر ديگر كه الزم اين فعل دزدى باشد و يا 

 و هر گاه تقييد به حرز در اين كالم به آن طريق باشد كه بيان كرديم.
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ه بايد بريد دست هر كس را ك)يعنى اينكه همين دزدى از حرز باعث است نه چيزى ديگر پس اين كالم نص است بر اينكه مى
د را به طريق متعارف. مثل اينكه زر را دزدى كند از حرز و بدان كه مراد به حرز اين است كه صاحب مال حفظ كرده مال خو

به  رويد در قياسكنند.( پس اگر شما مىدر صندوق بگذارد و اسب را در طويله ببندد اگر چنين نكند دست دزد را قطع نمى
 .ىكنيد به آن، نزاع ميان ما و شما در لفظ خواهد بود نه در معناين طريق كه ما ذكر كرديم كه اگر نص چنين باشد عمل مى

شود. و شما كنيم و قياس لغو مىگوئيم قياس باطل است يعنى وقتى كه نص نباشد كه اگر نص باشد عمل به آن مى)زيرا ما مى
گوئيد قياس حق است يعنى وقتى كه نص باشد. پس هر دو در معنى اتفاق داريم و اختالف در لفظ و عبارت است.( ليكن مى

ايد در آنها قياس. پس اگر را كه وارد شده است در جميع مواضعى كه استعمال كرده كنيم از شما نصوصبعد از اين طلب مى
 شود جدال ميان ما و شما.ثابت شود براى شما نص در هر موضع، زايل مى

رهان باصل كه اعتماد بر آن باشد و بىايد بىايد شما از مذهبى كه اختيار كردهو اگر ثابت نشود خواهيد دانست كه دفع كرده شده
 كه مضطر سازد به اختيار آن.

 154ص:

مات شود اين عالگوئيم كه نص وارد شده است در اصول به آن طريق كه تو ذكر كردى بلكه ادراك كرده مىجواب گفت ما نمى
 به نوعى از استخراج و تأمل.

است از آن هر فردى مگر اينكه پناه ببرد به فرمايد گفتم من به او كه اين استخراج چيزى است كه عاجز مى -ايّده اللَّه -شيخ
معلوم  گوئى به استخراجگوئيم اگر تو راست مىاستخراج عقلى و به تحقيق فاسد كرديم ما اين را در آنچه گذشت و حاال مى

ا و اگر ر كنيم الحال آنشود پس بكن آن را تا ببينيم اگر قادرى و بر آن اقرار كنيم براى تو به صحت قياس كه انكار مىمى
 «.قياس»عاجز باشى از آن ظاهر شود آنچه حكم كرديم به آن بر تو يعنى اينكه دفع كرده شدى از اصل معروف 

 جواب گفت الزم نيست بر من كه ذكر كنم طريق استخراج را و بلند كرد آواز در كالم و ظاهر شد عجز او.

گوئيم به اين عالمات جزم به آن داريم و نه علم به آن تا اينكه بايد ذكر كنيم طريق گفت: ما نمى «1» پس ابو بكر باقالنى
 نمود(ام من به آن )و آن است مذهب اين شيخ و اشاره كرد به مردى كه اول بحث مىاستخراج آن را، بلكه آن چيزى كه رفته

گردانم آن را نشان و عالمت و اگر كنم و مىمان من عمل مىشود در گقول به غلبه گمان است در آن. پس هر چه غالب مى
غالب شود در گمان غير من غير آن چيز و عمل كند به آن درست رفته و خطا نكرده است و هر مجتهدى به اعتقاد من درست 

 رفته است. پس آيا با تو بحثى است بر اين مذهب.

ت از جميع آنچه گذشت؛ زيرا هر گاه نباشد از جانب خداى تعالى دليلى تر استر و سستفرمايد به او گفتم: اين ضعيفشيخ مى
 بر معنى و نه عالمتى، بلكه
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______________________________ 
هجرى قمرى در بصره متولد  441در سال « ابن باقالنى»و « قاضى ابو بكر باقالنى»( محمد بن طيّب بن محمد معروف به 1)

 آمد.ود. و از سران معروف مذهب اشعرى به شمار مىشد ولى آوازه او در بغداد ب

اعجاز »بنا به اّدعاى خطيب بغدادى، عضد الدّوله او را جهت ابالغ پيام به نزد پادشاه روم فرستاده بود. از جمله تأليفات او كتاب 
ريحانة »، 454 -413/ 0« تاريخ بغداد»هجرى قمرى درگذشت.  354است. باقالنى در سال « كشف اسرار الباطنيه»و « القرآن
 .111/ 1« االدب

 153ص:

شود به گمان تو عبادت به غلبه گمان است. پس ناچار است كه بگرداند از براى غلبه گمان سبب و علتى و گر نه حاصل نمى
 غلبه گمان و نخواهد بود براى غلبه آن طريقى.

ده و فرموده است( قبول نداريم كه جايز است عبادت به غلبه گمان )باز شيخ اشاره به بحث ديگر كرده و تفصيل اين كالم نيز دا
زى غالب شود شود كه چيگوئيم چه چيز است دليلى كه باعث اين مىدر شعريست شايد علم بايد و بر تقديرى كه قبول كنيم مى

 كنيم اين را از تو چنان كهدر گمان تو، و كدام است سببى كه موجب آن است كه بنمائى به ما آن را. به درستى كه طلب مى
 طلب كرديم از اين مرد طريق استخراج عالمت و علت سمعى را به آن طريق كه وصف كرد.

 اى بر آن.شود آنچه اعتماد كردهپس اگر بكنى براى ما اين را جايز است براى تو مذهب تو و گر نه باطل مى

و آن مثل اين است كه مردى غالب شود در گمانش اگر برود شود معلوم است هائى كه باعث غلبه گمان مىجواب گفت: سبب
 كند.شود. و اگر تجارت كند در فالن قسم متاع نفع مىيابد و اگر برود به آن راه ديگر هالك مىبه اين راه نجات مى

بارد باران براو مىكشد. و اگر سوار شود كه به مزرعه خود رود آسمان ابر داشته باشد و اگر تجارت كند در غير آن نقصان مى
دهد و اگر عدول كند به غير آن ضرر به او رود. و اگر بخورد اين دوا را نفع مىو اگر سوار شود و آسمان صاف باشد سالم مى

 رسد. و همچنين هر چه شبيه اينها باشد.مى

 و كسى كه مخالفت كند با من در اسباب غلبه گمان، قبيح و فاسد است كالم با او.

مايد من به او گفتم: آنچه ايراد كردى تو آن را هيچ نسبتى نيست ميان آن و ميان شريعت و احكام شرع؛ از براى فرشيخ مى
شان شود گمان ايآنكه تو گفتى نيست چيزى از آنها مگر اينكه خلق را در آن عادتى است و به آن علم و معرفتى و غالب مى

اند جميع عقال در اكثر آن و آنچه در آن اختالف براى ايشان و شريكبر حسب عاداتى كه دارند و عالمات آن ظاهر است 
 اند به سبب اختالف عادات ايشان است و بس.كرده

 150ص:
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و اما شريعت پس نيست عادتى در آن و نه عالمتى از تجربه و مشاهده يا غير آن. از براى آنكه نصوص وارد شده است در 
 اند در صورت.اند در صورت و ظاهر معنى، و اتفاق حكم چيزهائى كه مختلفمتفق شرع به اختالف حكم چيزهائى كه

 «1» اند به حسب ظاهر با آنكه حكم هر دو وقتى كه در چاه بميرد يكى است كه چهل دلو)مثل اينكه سگ و گوسفند مختلف
اند؛ زيرا اند به حسب ظاهر و برادرند با هم در معنى با آنكه در حكم مختلفبايد كشيد تا پاك شود و سگ و كافر متفقآب مى

كشند و هفتاد دلو يا جميع آب را براى كافر( و نيست عقول را مجالى در دفع حكمى از اين احكام يا چهل دلو براى سگ مى
 شود غلبه گمان در آن.يات عادتى باطل مىاثبات آن و هر گاه نباشد در شرع

بينى كسى كه عادت نباشد او را به تجارب و نشنيده باشد عادت مردم را در آن صحيح نيست كه غالب شود در گمان آيا نمى
ا عادتى راو كه فالن نوع از تجارب نفع دارد يا فالن قسم نقصان و كسى كه علم نداشته باشد به راه و نداند آن را و نباشد او 

 شود گمان او به سالمت در فالن راه و نه فالن.در آن و نشنيده باشد عادت اهل آن را غالب نمى

و اگر فرض كنيم وجود كسى را كه نباشد او را عادت به باران و نشنيده باشد عادت در آن صحيح نيست كه غالب شود در او 
 رد وقتى كه صاف باشد.بابارد وقتى كه ابر باشد و نمىگمان او كه باران مى

شود آنچه و هر گاه بوده باشد امر به اين طريق كه بيان كرديم و اتفاق باشد بر اينكه نيست خلق را عادتى در شريعت، باطل مى
شوى مقام آن مرد اول در اينكه هر دو اكتفا كرديد بر دعوى )يعنى استخراج و غلبه دعوى كردى از غلبه گمان در آن و قائم مى

 و ذكر نكرديد طريق آن را( جواب گفت: حاال كه رد كردى بر جميع فقها و تكذيب كردى ايشان را در آنچه گمان

______________________________ 
 ( دلو سطل1)
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 كنند از غلبه گمان و كسى كه برود به تكذيب جميع فقها قبيح است بحث با او.دعوى مى

اند به مذهب تو در اعتماد بر غلبه ظن در معانى و علل، بلكه اكثر ايشان گمان فتم: جميع فقها نرفتهفرمايد من به او گشيخ مى
 رسند از روى استدالل و نظر و فكر.دارند كه به اينها مى

ز اين آئى اپس نيست كالم ما رد بر اين جماعت بلكه همين رد بر تو و اصحاب توست و بس. اگر تو به اضطراب و لرزه مى
 عين مطلب است و مناظره نكرديم با تو مگر براى اين و مخالفت نكرديم براى غير اين.

با آنكه دليل هر گاه تكذيب جماعت كند هيچ گناهى نيست برما در اين و نه ذمّى بلكه ذمّ براى ايشان است، چون گرديدند به 
 ن.دهد بر فساد آكند دليل بر بطالن آن و شهادت مىآن چيزى كه داللت مى
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 كنيد غلبه گمان و اين باطل است.و نيست قول من به اينكه شما اى طايفه متفقه دعوى مى

گويند شيعه و معتزله و اكثر مرجئه و جمهور يعنى اكثر خوارج در آن چيزى دعوى اند كه مىعجبتر از قول تو و فرقه تو اشاعره
لى مبطل و كاذب و مغرورند. و ايشان در دعوى علم، به اين اند علم به آن از مذهب ايشان در توحيد و عدل خداى تعاكرده

 جاهلند.

اند در قول به غلبه گمان با وجود آيد در آنچه وصف كردم به آن أصحاب تو را از اينكه به غلط رفتهپس چه شناعت الزم مى
 دليلى كه كاشف از غلط ايشان پس ديگر جوابى نگفت.

 151ص:

 [الهذيل معتزلى از ابن ميثم كوفى در باره امامت على عبحث آخر ]سؤال أبو 

سؤال كرد ابو الهذيل عالف از ابو الحسن على بن ميثم رحمه اللَّه در حضور على بن رياح،  -ادام اللَّه عزّه -خبر داد مرا شيخ
 كه چه چيز است دليل بر اينكه امير المؤمنين عليه السّالم اولى به امامت بود از ابو بكر؟

على بن ميثم گفت: دليل بر اين، اين است كه اجماع كردند اهل قبله بر اينكه امير المؤمنين عليه السّالم وقت وفات رسول صّلى 
ابو الهذيل گفت: كيست كه اجماع نكرده  «1» اللَّه عليه و آله مؤمن بود و عالم و كافى و اجماع نكردند به اين براى ابو بكر.

 است بر اين؟

 م گفت: من و اصحاب من كه پيش از من بودند و اصحابى كه حاال هستند.على بن ميث

 ابو الهذيل گفت: تو و اصحاب تو ضال و گمراهيد.

 على بن ميثم گفت: نيست جواب اين كالم مگر دشنام و بعد سيلى.

 ]اشعار در باره پستى قبيله ابو بكر[

قبيله  -ارى شد در آن كالمى از پستى و رذالت بنى تيم بن مرةفرمود: حاضر شدم روزى در مجلسى. پس ج -ايّده اللَّه -شيخ
 و سقوط قدر ايشان. -ابو بكر

 كند اين قول شاعر:در آنچه بر اين داللت مى «1» پس گفت شيخى از شيعه كه ذكر كرده است ابو عيسى وّراق

 و ال يستأذنون و هم شهود  و يقضى االمر حين تغيب تيم
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______________________________ 
 .41 -14/ 1« االمامة و السياسة ابن قتيبة»( ر. ك: 1)

از متكلّمين فاضل و برجسته شيعه است. سيد شريف مرتضى علم الهدى در « ابو عيسى ورّاق»( محمد بن هارون معروف به 1)
مسّك به سخن كند و تگرش، از ابو عيسى بسيار نقل مىو كتابهاى دي« المسائل»، «التّبّانيّات»و « الشافى»كتابهايش از قبيل 

 نمايد. از جمله تأليفات ابو عيسى ورّاق:وى مى

 باشد.مى« كتاب اختالف الشيعه»و « لم يكن»الحكم على سورة »، «كتاب السقيفه»، «كتاب االمامة»

 .00ص « الرّواشيح السماوّية مير داماد»ر. ك: »

 155ص:

ى كه حاضر گيرد از ايشان وقتاند و احتياج به ايشان نيست و كسى رخصت نمىشود كار وقتى بنى تيم غايبمى؛ يعنى ساخته 
 باشند.

 «1» و تيما، قلت ايّهما العبيد  و اّنك لو رأيت عبيد تيم

   

 صاحب. گوئى كدام بنده است و كدامكنى ميان ايشان و نمىاگر تو ببينى غالمان تيم را و تيم را فرق نمى

 كند ميان بندگان ايشان و صاحبانشان به سبب استتار قدر آنان.پس ذكر كرده است شاعر كسى كه ببيند ايشان را فرق نمى

 []اشعار عمير بن اهلب در جنگ جمل -[]مناظره شيخ مفيد با أبو العباس هبة اهلل

بة اللَّه منجم و بر سبيل استهزاء گفت: يا شيخ! چه چيز چون آن شيخ اين را گفت، معارضه و منازعه كرد با او ابو العباس بن ه
 عارف كرده است تو را به اشعار عرب، آيا اين شعر در باب تيم بن مره است يا تيم الرباب؟ )يعنى البته آخرى است(.

و به آنكه ربط تگفت: اليق تو اين است كه جمع كنى ديوانهاى عرب را از براى كرد و مىخنديد به آن شيخ و تمسخر مىو مى
 آنها خوب است.

اى تو اين تمسخر را شيوه و سرمايه خود، و اگر انصاف بدهى فرمايد من گفتم به ابو العباس كه گردانيدهمى -ايّده اللَّه -شيخ
 كنى به صحت حجت ما.دهى در احتجاج و اقرار مىدر گفتگو هر آينه انصاف مى
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كه اين شعر در باب بنى تيم بن مرة است رجوع خواهد شد برهان در اين به مردم پس اگر گفتگو كنيم ما با تو در اثبات اين
 گذرد وقت.شود مجلس و مىعارف و كتابهائى كه تصنيف شده است برطرف مى

 و ليكن حاكم ميان ما و تو كتابهاى تاريخ است و هر كس اطالع دارد بر قصه جمل و جنگ بصره.

 كرد جان خود را دراهلب ضبّى كه نثار مىپس آيا شكى است در شعر عمير بن 

______________________________ 
، «رأيت»و به جاى « و ال يستأمرون»، «و ال يستأذنون»به جاى  114ص « ديوان جرير»است: « جرير»( اين شعر از 1)
 آمده است.« أيّهم»، «أيّهما»و به جاى « لقيت»

 153ص:

 گفت اين اشعار را:جمل و مى بصره و كشته شد ميان دستهاى

 فلم ننصرف إلّا و نحن رواء  لقد أوردتنا حومة الموت أمّنا

؛ يعنى آورده است ما را مادرمان به معظم مرگ و گرداب آن و برنگشت مگر وقتى كه ما همه سيراب شديم. )يعنى از محنت و 
 گويند چون بر هيچ كس حالل نيستند.(مردمان مىمشقت، و او را مادر گفته به اعتبار اينكه زنان آن حضرت را مادر 

 و نصرتنا أهل الحجاز عناء  نصرنا قريشا ضلّة من حلومنا

نصرت داديم ما قريش را از روى كجى و گمراهى عقلهايمان و يارى ما اهل حجاز را رنج و محنت بود براى ما. )و اين را گفته 
 بود.(است به اعتبار اينكه وى از قريش و اهل حجاز 

 و شيعتها مندوحة و غناء  لقد كان في نصر ابن ضبّة أمّة

 بود ابن ضبه را كه صاحب اين شعر است خالصى و عدم احتياج به يارى مادرش و اتباع او.

 «1» و هل تيم إلّا أعبد و إماء  نصرنا بنى تيم بن مرّة شقوة

روى شقاوت و نادانى و نيستند اين قبيله تيم مگر غالمان و كنيزان ما يارى كرديم بنى تيم بن مرة را كه وى از آن قبيله است از 
 و نيست ميان ايشان بزرگى.

 كنندگان او و كسى است كه ريخته خون خود را در واليت او.پس اين قول مردى است از انصار عايشه و يارى
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اين قول را كه گفته است در اين حال مگر اينكه گفت شك ميان اهل تاريخ، و او نمىگويد اين قول را در باب قبيله او بىو مى
مشهور باشد ميان مردم و شكى در آن نباشد پيش هيچ كس از عارفين به قبائل عرب از جميع مردم. و چون اين را گفتم شروع 

 به فرياد كرد و جوابى نگفت.

______________________________ 
 .104 -101/ 4« كامل ابن اثير( »1)

 135ص:

 كالم شيخ در اثبات حكم به قول فاطمه ع 35فصل 

شيخ رحمه اللَّه فرمود كه ثابت شده است عصمت فاطمه عليها السّالم به اجماع امت بر اين به فتواى مطلق و اجماع ايشان بر 
طل ينه ايشان مباينكه اگر شهادت دهند چند شاهد براو به چيزى كه باعث اقامت حد باشد از فعلى كه منافى عصمت بود هر آ

اند و تكذيب ايشان برامت واجب است و بر سلطان عقوبت ايشان از براى آنكه خداى تعالى خواهند بود در شهادتى كه داده
 داللت كرده است بر اين به قول خود:

 مذكور شد(. 14)و تفسير اين آيه در فصل  «1» إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ َتطْهِيراً

به تحقيق در فصل مذكور بيان كرديم  «1» و نيست خالفى ميان ناقالن اخبار در اينكه فاطمه عليها السّالم از اهل اين آيه بود.
 مت اوشود عصاند به اين خطاب موجب عصمت ايشان است و ثابت مىكه زايل كردن رجس از اهل بيت كه قصد كرده شده

 نيز به اجماع امت بر اينكه نبى صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است:

 «من آذى فاطمة فقد آذانى و من آذانى فقد آذى اللَّه عزّ و جل»

 ؛ يعنى كسى كه آزار كند فاطمه را آزار كرده است مرا و كسى كه آزار كند مرا آزار كرده است خداى عز و جل را.«4»

 هر آينه «3» اطمة عليها السّالم معصوم بود از خطا و برى بود از زلّتهاپس اگر نبود اينكه ف

______________________________ 
 .44( سوره احزاب، آيه 1)

 .114/ 3« تاريخ بغداد»، 1، ص 11، جزء 11جلد « تفسير طبرى( »1)

 با مختصر تفاوت. 350/ 1« تاج العروس( »4)

 ( زلّت اشتباه و خطا.3)
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 131ص:

شود جايز بود واقع شود از او چيزى كه واجب سازد آزار او را به ادب و عقوبت، و اگر واجب شود اين، هر آينه واجب مى
 آزار او.

 و اگر جايز باشد وجوب آزار او، هر آينه جايز خواهد بود آزار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و آزار خداى تعالى.

كند بر اينكه آن حضرت معصوم بود چنان كه ذكر كرديم. و هر گاه ثابت شد عصمت فاطمه لت مىو چون اين باطل است دال
 عليها السّالم واجب است كه جزم كنند به قول او و مستغنى باشد از شاهد در دعوى خود.

 زيرا مدعى محتاج نيست به شاهد مگر به سبب اينكه معصوم نيست و جايز است كه دعوى او را باطل كنند.

ا كه واجب هائى رپس استظهار كردند به شهود بر قول او تا اينكه طمع نكنند بسيارى از مردم به مال غير خود و انكار نكنند حق
 باشد برايشان.

و هر گاه عصمت غنى كند از شهادت، واجب است جزم كردن به قول فاطمه عليها السّالم و به ظلم كسى كه منع كند او را از 
 از او شاهد بر قولش.فدك و طلب كند 

بايد كه قبول شهادت كنند به حسب كند صحت آن چيزى را كه ذكر كرديم اينكه دو شاهد كه در هر دعوى مىو واضح مى
 ظاهر. با اينكه جايز است كه مبطل و كاذب باشند در آنچه شهادت دادند به آن.

وغ. ه دروغ گويد به قول كسى كه ايمن نيستند براو از درو صحيح نيست كه استظهار كنند بر قول كسى كه ايمن هستند از اينك
 چنان كه صحيح نيست استظهار بر قول مؤمن به قول كافر و بر قول عادل به قول فاسق فاجر.

 []داستان شهادت خزيمة ذو الشهادتين

اهد و طلب كرد از آن حضرت ش كند بر اين نيز اينكه نزاع داشت كسى با نبى صّلى اللَّه عليه و آله در باب شترىو داللت مى
پس گفت به او نبى صلّى اللَّه عليه و آله كه اى خزيمه، از  «1» بر قول وى، پس شهادت داد براى آن حضرت خزيمة بن ثابت

 كجا دانستى كه اين

______________________________ 
للَّه عليه از اولين كسانى بود كه به پيامبر اسالم صلّى ا «ذو الشهادتين»( خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبه انصارى معروف به 1)

و آله ايمان آورد و در جنگ بدر حضور يافت و هنگام فتح مكه پرچم قبيله خطمه در دست او بود. در جنگ جمل و صفين 
شكر عليه السّالم با ل به يارى على عليه السّالم شتافت و هنگامى كه عمّار ياسر به شهادت رسيد، او جانانه براى دفاع از على
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، 335/ 1« االستيعاب ابن عبد البرّ»هجرى قمرى بود. ر. ك:  41معاويه جنگيد و به شهادت نائل آمد. جنگ صفين در سال 
 .403/ 1« تحرير تقريب التهذيب»

 131ص:

 شتر از من است، آيا حاضر بودى وقتى كه خريدم آن را؟

 وئى.گدانستم كه تو رسولى از جانب خدا و دروغ نمىتم كه اين از تو است چون مىخزيمه گفت: حاضر نبودم و ليكن دانس

پس اگر نبود اينكه  «1» پس كافى دانست نبى صلّى اللَّه عليه و آله شهادت او را عوض شهادت دو مرد و حكم كرد به قول او.
ى اللَّه عليه و آله به قول خزيمة و تصويب كرد نبى صلّسازد از شهادت. هر آينه حكم نمىعصمت دليل صدق است و غنى مى

 گفت بر آن به نبوت و صدقكرد او را در شهادت بر چيزى كه نديده بود آن را و حاضر نبود در آن واقعه، و ليكن دليل مىنمى
 آن حضرت از جانب خداى تعالى در آنچه رسانيده به خلق او.

كسى  شودم به دالئل صدق او و مستغنى باشد از شهود براى وى، ثابت مىو هر گاه واجب باشد قبول قول فاطمه عليها السّال
كه منع كرده است او را از حق وى و واجب ساخته است براو كه شاهد بياورد بر صحت قول وى، جور كرده است در حكم و 

سّالم. و به تحقيق خداى ظلم كرده است در فعل و آزار كرده است خدا و رسول را به سبب آزار كردن حضرت فاطمه عليها ال
 تعالى فرموده است:

؛ يعنى به درستى كه آن جماعتى كه آزار «1» ناًإِنَّ الَّذِينَ يُؤُْذونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِي
الى ايشان را در دنيا و آخرت و مهيا كرده است براى ايشان عذابى اهانت كنند خدا و رسول او را لعنت كرده است خداى تعمى

 رساننده ...

______________________________ 
 .310/ 1« االصابه(. »1)

 .01( سوره احزاب، آيه 1)

 134ص:

 ]حديث جعلى در باره عمر[ 31فصل 

اند عامه، يعنى اينكه عمر رحمه اللَّه از آن چيزى كه روايت كردهفرمود سؤال كردند از هشام بن حكم  -ادام اللَّه عزّه -شيخ
 وفات كرد و خوابانيدند او را و چيزى بر روى او پوشيدند داخل شد امير المؤمنين عليه السّالم و فرمود:

 «لوددت أن القى اللَّه بصحيفة هذا المسجّى.»
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 فه اين مرد پوشيده. و در حديث ديگر آمده كه فرمود:دارم كه مالقات كنم خداى تعالى را به صحي؛ يعنى دوست مى

 «إنّى الرجو ان القى اللَّه بصحيفة هذا المسجّى.»

 اميدوارم كه مالقات كنم خداى تعالى را به صحيفه اين پوشيده. «1»

شينند نراهها مى خوانان و جمعى كه دراند اين را قصههشام فرمود كه حديث ثابت نيست و سند او معروف نه، بلكه دروغ بسته
 كنند و بر تقديرى كه ثابت باشد معنى آن ظاهر است.و حكايت مى

از براى اينكه عمر توطئه كرده بود با ابو بكر و مغيره و سالم موالى ابو حذيفه و ابو عبيده كه بنويسند صحيفه ميان خود و 
آله ميراث ندهند به احدى از اهل بيت او و ولىّ نكنند اجتماع كنند در آن بر اينكه هر گاه فوت شود نبى صلّى اللَّه عليه و 

 ايشان را مقام آن حضرت بعد از او.

داشت امير المؤمنين عليه اى كه دوست مىو اين صحيفه را عمر داشت از براى آنكه او عماد و پناه اين قوم بود. پس صحيفه
ه بود، تا اينكه خصومت كند با عمر به آن و حجت بياورد السّالم اميد داشت كه مالقات كند خداى تعالى را با آن اين صحيف

 براو به مضمون آن.

______________________________ 
 .33ص « الصّواعق المحرقة ابن حجر مكّى( »1)

 133ص:

 []سخن أبى بن كعب در باره اهل عقده 

گفت در مسجد رسول صلّى اللَّه عليه و آله بعد كه مى «1» اند اهل سنت از ابىّ بن كعبو دليل بر اين، اين است كه روايت كرده
 از اينكه خالفت به ابو بكر رسيد به آوازى كه شنيدند آن را اهل مسجد كه آگاه باشيد اهل عقده هالك شدند.

 شوند به متابعت ايشان.خورم بر جمعى كه گمراه مىخورم برايشان بلكه تأسف مىو اللَّه تأسف نمى

او اى مصاحب رسول اللَّه كيستند اين اهل عقده و چه چيز است عقيده ايشان؟ گفت: قومى عقده كردند ميان خود كسى گفت به 
كه رسول صلّى اللَّه عليه و آله فوت شود ميراث ندهند به احدى از اهل بيت او و ولىّ نكنند هيچ كس از ايشان را مقام آن 

 حضرت.

جمعه هر آينه بيان خواهم كرد براى مردم امر ايشان را )يعنى كذب و گمراهى آن قوم  و قسم به خدا! اگر من زنده باشم تا روز
 را(.
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 «1» راوى گويد كه او زنده نماند تا جمعه.

______________________________ 
قرائت »ت او را ( أبىّ بن كعب بن قيس جزو اولين كسانى بود كه ايمان آورد و پيامبر اسالم او را كاتب وحى قرار داد و قرائ1)

اند. جزو كسانى بود كه با ابو بكر بيعت نكرد و با او مخالفت نمود. در كتابهاى رجالى شيعه توثيق شده است. ناميده« اهل بيت
 .33/ 1« تنقيح المقال»، 41 -40/ 1« االستيعاب»بنا بر قول مشهور در دوران حكومت عمر، رحلت نمود. ر. ك: 

آيد كه ابىّ بن كعب يا در حكومت ابو بكر و يا در اوائل حكومت عمر، رحلت كرده است و ى( از اين حكايت به دست م1)
 .11ص « تحفة االحباب»اند. ر. ك: هجرى قمرى نوشته 41بعضى وفات او را سال 

 130ص:

 ]فرمايش على ع در باره تدوين علم نحو[ 31فصل 

 امام جعفر صادق عليه السّالم فرموده است:مرسال كه  -ادام اللَّه عزّه -خبر داد مرا شيخ

 «اعربوا احاديثنا فانّا قوم فصحاء»

؛ يعنى اظهار كنيد احاديث ما را از براى آنكه ما قومى فصيحيم. )خوب است همه كس كالم ما را بشنود يا آنكه درست «1»
ل كنند، يا آنكه اعراب كنيد احاديث ما را تا نقل كنيد احاديث ما را از براى آنكه ما فصيحيم و كالم ما را خوب نيست غلط نق

شود اينكه كسى غلط نكند، يا آنكه عربى حرف زند به طريق احاديث ما از براى آنكه فصيحيم و هر چه در كالم ما واقع مى
 درست است(.

داخل شد بر امير المؤمنين  «4» او گفت كه ابو االسود دؤلى «1» مرسال از محمد بن سالم جمحى -ايّده اللَّه -خبر داد مرا شيخ
 اى كه در آن نوشته بودند.عليه السّالم، پس آن حضرت انداخت پيش او رقعه

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم، كالم سه قسم است: اسم و فعل و حرف. اسم آن چيزى است كه داللت كند بر مسمّى )يعنى بر چيزى »
 كه اين اسم آن است(.

 ت بر كارى كه مسمّى كند و حرف آن است كه ايجاد كند معنى را در غير آن.و فعل آن چيزى است كه دالل

______________________________ 
 .01/ 1« الكافى كلينى( »1)

است او تأليفاتى دارد كه « حماد بن سلمه»كند كه از آن جمله اى نقل مى( ابو عبد اللَّه محمد بن سالم جمحى بصرى از عده1)
 هجرى قمرى رحلت كرد. 141يكى از آنهاست. او در سال « كتاب الشعراء»
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 هجرى قمرى. 141ذيل حوادث سال  11/ 1« شذرات الذهب حنبلى»

يكى از شاعران برجسته اسالم و از ياران فداكار و با اخالص حضرت على « ابو األسود دئلى»( ظالم بن عمرو معروف به 4)
المؤمنين عليه السّالم شتافت و همواره با سخنان دندانشكن خود، معاويه را عاجز عليه السّالم بود. در جنگ صفين به يارى امير 

 ساخت.مى

 ابو االسود با استفاده از رهنمودهاى على عليه السّالم، به تدوين علم نحو پرداخت.

 .14/ 1« شذرات الذّهب»، 13/ 4« رياض العلماء»هجرى قمرى در بصره درگذشت.  43او در سال 

 134ص:

ه واقف اى بدانم كه چه اراده كردهكنى بكنم با آن بدرستى كه من نمىابو االسود گفت كه اين كالمى است خوب پس چه امر مى
 ساختن من بر اين كالم؟

كسى كه  ،دارم رسم كنم كتابىكنند، پس دوست مىام كه در بلد شما غلطهاى فاحش مىامير المؤمنين عليه السّالم فرمود: شنيده
و  ام و چيزهاى ديگر اضافه كننظر كند در آن فرق كند ميان كالم عرب و كالم اين طايفه پس بنا كن تو بر اينكه من نوشته

 ابو االسود گفت: توفيق دهد خدا ما را به راه راست به بركت تو يا امير المؤمنين. «1» كتابى جمع كن در اين باب.

آن  اند نحو آن چيزى است كه قصداند قوم در معنى نحو كه چه چيز است؛ بعضى گفتهختالف كردهفرمود كه ا -ايّده اللَّه -شيخ
گويند از براى آنكه در آن اراده و قصد ؛ يعنى قصد كرد قصد آن، و اين علم را نحو مى«نحا نحوه»گويد: كرده باشند، عرب مى

 اند.اعراب كلمه كرده

 [معى در باره زبان عربى]سخن ابو عثمان مازنى و ابو سعيد اص

؛ «ةهى اللّغة العربيّ»گويند: ، ناحيه و كنار كالم است، و عربيت اسم لغت است. مى«نحو»گفته است كه  «1» ابو عثمان مازنى
 گويند از براى اينكه ظاهر كرده است الفاظ را.يعنى اين لغتى است خوب و فصيح و ظاهر. و عربى را عربى مى

ود شگفته است كه گفت مردى به پسر خود، اى پسر! درست كنيد زبانهاى خود را از براى آنكه مرد حادث مى «4» اصمعى
جويد گيريد از دوست خود اسب و جامه او را و نمىداريد تقطيع كند در آن، پس عاريه مىاى كه دوست مىبراى او حادثه

 كسى را كه عاريه بگيرد از او زبان او را.

______________________________ 
 با مختصر تفاوت. 15/ 1« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد»، 13/ 4« رياض العلماء( »1)
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يكى از بزرگترين اديبان اسالم است. از شاگردان اسماعيل بن ميثم است. « ابو عثمان مازنى»( بكر بن محمد معروف به 1)
 شاگرد او بوده است.باشد. مبرّد نحوى معروف مازنى از علماى شيعه مى

ذيل  114/ 1« شذرات الذهب حنبلى»، 141/ 4« الكنى و االلقاب قمى»هجرى قمرى درگذشت.  131ابو عثمان در سال 
 هجرى قمرى. 131حوادث 

 استاد ابو عثمان مازنى است.« أصمعى»( ابو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك معروف به 4)

 .315/ 15« تاريخ بغداد»در بصره درگذشت.  114سالگى در سال  55او در سن 

 131ص:

 ]مناظره سيد اسماعيل حميرى با قاضى سوّار[ 34فصل 

مرسال از محمد بن احمد بن ابان نخعى و او از معاذ بن سعيد حميرى كه حاضر شد سيد  -ادام اللَّه عزّه -خبر داد مرا شيخ
تا شهادتى بدهد. پس سوّار گفت: آيا نيستى تو سيّد اسماعيل بن  «1» قاضى اسماعيل بن محمد حميرى رحمه اللَّه پيش سوّار

محمد كه معروف است به سيّد؟ گفت: بلى. سّوار گفت: پس چگونه آمدى شهادت دهى پيش من و حال آنكه دشمنى تو را با 
 دانم؟سلف مى

ن چيزى است الزم حال من است. بعد از آن برخاست، برم به خداى تعالى از دشمنى اولياء و دوستان خدا و ايسيد گفت: پناه مى
 گفت:اى به حق، پس سيّد بيرون رفت و مىسوار گفت: برخيز اى رافضى و اللَّه شهادت نداده

 []استدالل سيد حميرى به آيات رجعت -[]اشعار حميرى در هجو سوّار و مدح بنى هاشم

 رو انت ابن بنت ابى جحد  ابوك ابن سارق عنز النبىّ

   

 ؛ يعنى پدر تو سّوار، پسر كسى است كه دزديده است بز رسول صلّى اللَّه عليه و آله را و تو پسر دختر ابو جحدرى.

 ن الهل الضّاللة و المنكر  و نحن على رغمك الرّافضو

ارك حق است، كه شيعه تكنند گويند به اعتبار اينكه رفض به معنى ترك است و ايشان گمان مى)چون سنّيان شيعه را رافضى مى
 پس سيّد فرموده است(.
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ما به خوارى تو رافضى هستيم بلى رافضى اهل ضاللت و منكريم )يعنى اينها را ترك كرديم نه حق را( بعد از آن گفت شعرى 
خواند رفت  ها پيش سوّار اندازند. پس سّوار رقعه را برداشت و چوناى و امر كرد آن را در ميان رقعهو نوشت آن را در رقعه

 پيش خليفه

______________________________ 
ه بغداد آمد كرد سپس بدر بصره قضاوت مى« قاضى سّوار»( ابو عبد اللَّه سوّار بن عبد اللَّه بن سّوار عنبرى بصرى معروف به 1)

مرى درگذشت. هجرى ق 130و در مسند قضاوت نشست. در شعر نيز مهارت داشت و اشعارى سروده است. وى در سال 
 .140ص « تاريخ الخلفاء سيوطى»، 115/ 3« تاريخ بغداد»

 135ص:

 تا اينكه يارى بجويد به او بر ايذا كردن سيّد. «1» ابو جعفر منصور و او فرود آمده بود در جسر اكبر

 ر را.اى را كه گفته بود در آن اين اشعاپس سيد پيش از او رفت پيش منصور و خواند براى او قصيده

 صور يا خير الوالة  يا أمين اللَّه يا من

 ه من شرّ القضاة  انّ سوّار بن عبد اللّ

 هاست.ها، به درستى كه سوار بن عبد اللَّه بدترين قاضىها و خليفه؛ يعنى اى امين خداى تعالى واى منصور واى بهترين والى

 فجراتجدّه سارق عنز/ فجرة من   نعثلىّ جملىّ/ لكم غير موات

 عثمانى و جملى است و ندارد دوستى به شما و جدّ او دزديده است بز رسول را و بدى بوده است از بدان.

 يا هناة اخرج الينا/ انّنا اهل منات  و الّذى كان ينادى/ من وراء الحجرات

   

و آله كه اى فالن بيرون بيا به سوى ما به هاى رسول صلّى اللَّه عليه كرده است از بيرون حجرهجدّ او كسى است كه فرياد مى
 «1» درستى كه ما اهل فالنيم.

 سنّ فينا سننا كانت مواريث الطّغاة  فاكفنيه ال كفاه اللَّه/ شرّ الطّارقات
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پس كفايت كن اى منصور شرّ او را از من و خدا كفايت نكند از او شر حوادث را، قرار داده است او در ميان ما طريقها كه 
 راث اهل جور و طغيان است.مي

راوى گويد پس خنديد ابو جعفر منصور و گفت من تو را قاضى كردم، پس مدح كن سوّار را چنان كه او را هجو كردى. پس 
 سيد اين اشعار را انشاد كرد:

______________________________ 
 ( پل بزرگ1)

 (.104/ 1الغدير  -اند )عالمه امينىاجداد قاضى سوّار بوده( اشاره دارد به نزول آيه حجرات در باره بنى عنبر كه 1)

 133ص:

 بحيث تحوى سروها حمير  انّى امرؤ من حمير أسرتى

 ام از قبيله حمير و قوم و خويشان من چنانند كه احاطه كرده است قبيله حمير بزرگى ايشان را.؛ يعنى من مردى

 مفخرله سناء و له   آليت ال امدح ذا نائل

 قسم خوردم مدح نكنم كسى را كه صاحب عطا باشد و رفعت و فخر داشته باشد.

 انّ لهم عندى يدا تشكر  الّا من الغرّ بنى هاشم

 اند، )چنان كه معنى غرّ در اوائل كتاب مذكور شد( ...مگر كسى را كه از بنى هاشم باشد كه ايشان غرّند، يعنى شريف و بزرگ

 حقّ و ان انكرها منكر  شكرهاانّ لهم عندى يدا 

   

 به درستى كه اين بنى هاشم را نزد من نعمتى است كه شكر آن حق است و اگر چه انكار كند اين را منكر.

 كان علينا رحمة تنشر  يا احمد الخير الّذى انّما

   

 رحمتى منتشر.كند به رسول صّلى اللَّه عليه و آله يعنى اى احمد نيكو كه بودى برما ندا مى
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 فحيث ما شاء دعا جعفر  حمزة و الطّيّار في جنّة

 رود و آن جعفر است.خواهد مىپرد در بهشت و هر جا مىحمزه و كسى كه مى

 بعد عمانا فيه نستبصر  منهم و هادينا الّذى نحن من

 شويم.او بينا مىاند و كسى كه هادى ماست بعد از كورى و ضاللت به از ايشان است يعنى از بنى هاشم

 و جار أهل االرض و استكبروا  لمّا دجا الدّين و رقّ الهدى

   

 در وقتى كه تاريك شده است دين و تنگ شده است هدى و جابر و متكبر شدند اهل زمين.

 ذاك الّذى دانت له خيبر  ذاك علىّ بن ابى طالب

 كرده است او را خيبر.آن هادى، على بن ابى طالب است و اين كسى است كه اطاعت 

 155ص:

 حتّى تدهدى عرشه االكبر  دانت و ما دانت له عنوة

اطاعت كرد و ليكن اطاعت نكرد از روى قهر تا وقتى كه لرزيد عرش بزرگ آن )و گويا اشاره به در آن قلعه است كه آن 
 حضرت كند(.

 عمرو بن عبد مصلتا يخطر  و يوم سلع إذ اتى عاتبا

   

كن روز سلع را در وقتى كه آمد عمرو بن عبد ودّ در حالى كه تجاوز كرده بود از حد و از غالف كشيده بود شمشير را و ياد 
 تجبّر و تكبّر داشت.

 يخطر فحل الصّرمة الدّوسر  يخطر بالسّيف مدلّا كما
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 تكبر داشت به شمشير چنان كه تكبر دارد شتر نر بزرگ و ضخيم در ميان گله شتران.

 أبيض عضبا حدّه مبتر  إذ جلّل السّيف على رأسه

 در وقتى كه زد آن حضرت شمشير را بر سر عمرو شمشير سفيد بود و قاطع و تندى آن قاطع و برنده بود.

 ينصبّ منها حلب احمر  فخرّ كالجذع و أوداجه

   

 خون.ريخت از آنها شير سرخ يعنى پس افتاد عمرو مثل شاخ درخت و رگهاى او مى

و آنچه جارى شده است ميان سيّد و سوّار آن چيزى است كه نقل كرده است حرث بن عبد اللَّه ربعى و گفته است كه نشسته 
 خواند اين اشعار را:بود و سّوار پيش او بود و سيّد مى« جسر اكبر»بودم در مجلس منصور و او در 

 و للدّين آتاكم الملك للدّنيا  ء يشبههانّ االله الّذى ال شى

 ؛ يعنى به درستى كه خداى تعالى كه هيچ چيز مثل او نيست داده است به شما ملك براى دنيا و دين.

 حتّى يقاد اليكم صاحب الصّين  آتاكم اللَّه ملكا ال زوال له

   

 رانند به جانب شما پادشاه چين را.داده است خدا به شما ملكى كه زوال ندارد حتى اينكه مى

 151ص:

 و صاحب التّرك محبوس على هون  و صاحب الهند مأخوذ برمّته

 بندند( و پادشاه ترك محبوس است با خوارى.پادشاه هند گرفته شده است به رمّه )رمّه ريسمانى است كه اسيران را به آن مى

 تا اينكه تمام كرد قصيده را و منصور مسرور بود.

 گويد به تو به زبان كه در دلش نيست، و اللَّه قومى كهالمؤمنين، به درستى كه اين مرد چيزهائى كه مىپس سوّار گفت: يا امير 
 كند عداوت شما را.دارد ايشان را غير شمايند و اخفا مىاين دوست مى
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ه ت چون ديد تو را بگويد و من در مدح شما راستگويم به درستى كه حسد، او را بر اين دروغ داشسيد گفت: و اللَّه! دروغ مى
اين حال يعنى توجه و التفات به من كردى. به درستى كه انقطاع من به وى و دوستى من شما را اى اهل بيت جا كرده است در 
دل من از پدران من و اين سوّار و قوم او دشمنان شما بودند در جاهليت و اسالم و به تحقيق خداى تعالى نازل كرده است بر 

 اب قوم اين مرد اين آيه را:رسول خود در ب

كنند تو را )يعنى رسول صلّى اللَّه ؛ يعنى آن جماعت كه آواز مى«1» إِنَّ الَّذِينَ يُنادُوَنكَ مِنْ وَراءِ الُْحجُراتِ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْقِلُونَ
شود نسبت به رسول خدا( صادر مى ها، اكثر ايشان عقل ندارند. )لهذا چنين خالف ادب از ايشانعليه و آله را( از بيرون حجره

منصور گفت: راست گفتى. بعد از آن سوّار گفت: يا امير المؤمنين، اين سيّد قائل است به رجعت. )يعنى اينكه جمعى از آنها كه 
اده تدهند شيخين را و در مذهب ايشان افيك بار به دنيا آمدند يك بار ديگر هم خواهند آمد پيش از روز قيامت(. و دشنام مى

 است.

َيوْمَ نَحُْشرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ  سيّد گفت: ما قول او كه من قائلم به رجعت بنا بر آنچه كه خداى تعالى فرموده است:
 «1» بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَُعونَ

______________________________ 
 .3( سوره حجرات، آيه 1)

 .54( سوره نمل، آيه 1)

 151ص:

كنند آيات ما را پس نگاه گردانيم از هر امتى فوجى را از آن جماعت كه تكذيب مىكنيم و زنده مى؛ يعنى روزى كه حشر مى
 شود اول آن فوج تا اينكه آخرشان به ايشان ملحق شوند. )و اين كنايه از كثرت و بسيارى ايشان است.داشته مى

 كنند از هر امتى زنده خواهند شد(.كه تكذيب آيات خدا مىپس در اين آيه معلوم شد جمعى 

؛ يعنى حشر كنيم مردم را و ترك نكنيم هيچ كس از ايشان «1» وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً و فرموده است در موضع ديگر
ام )كه شامل همه كس هست و آن از آيه باشد يكى عرا )يعنى همه كس را جمع كنيم روز قيامت( پس دانستم كه دو حشر مى

 شود( و ديگر مخصوص به بعض )چنان كه از آيه اول معلوم شد(.دوم معلوم مى

ار است كه )حكايت از كفّ «1» خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ  رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى و فرموده است:
گويند:(، يعنى خداى تعالى ميراند ما را دو مرتبه و زنده گردانيده دو مرتبه پس اعتراف كرديم به گناهان خود )اعتراف كرديم مى

 به حشر و هر چه خدا فرموده است( پس آيا هست راهى كه به آن رويم و بيرون رويم از عذاب و خالص شويم از آن؟
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و غير ايشان  «4» زنده شدن چنان كه در تفاسير اهل سنت مثل صاحب كشّاف و قاضى بيضاوى)بدان كه مراد به دو مرتبه 
مذكور است. عدمى است كه پيش از حيات دارند و عدمى كه بعد از آن و حياتى كه اول دارند و حيات روز قيامت با عدم بعد 

ظاهر كالم سيد اين است كه مراد عدم پيش از حيات از حيات اول و عدم بعد از حيات در قبر و حيات اول و حيات در قبر. و 
 و بعد از آن است و حيات اول و حيات بعد از رجعت است تا اينكه دليل بر صحت رجعت باشد.(

______________________________ 
 .31( سوره كهف، آيه 1)

 .11( سوره غافر، آيه 1)

 .44 /0« انوار التنزيل بيضاوى»، 103/ 3« تفسير كشّاف( »4)

 154ص:

اند كنايه ؛ ميراند خداى تعالى او را صد سال، بعد از آن زنده گردانيد )و بعضى گفتهفَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ و فرموده است:
جُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ َخرَ از عزير يا خضر است، و داللت اين بر رجعت ظاهر است.( و فرموده است:

بينى جماعتى را كه بيرون رفتند از ديار خود و حال آنكه چند ؛ يعنى آيا نمى«1» حَذَرَ الْمَوْتِ فَقاَل لَهُمُ اللَّهُ مُوُتوا ُثمَّ أَحْياهُمْ 
 هزار كس بودند از ترس موت. )چون طاعون در ديار ايشان حادث شده بود(.

 ى به ايشان گفت بميريد )به قدرت خدا مردند(.پس خداى تعال

بعد از آن زنده كرد ايشان را. )و اين اعالم و اخبار ايشان بود به اينكه گريزى نيست از قضاى خداى تعالى و نه خالصى از قدر 
 ى تعالى.شود و داللت اين آيه نيز به رجعت واضح است.( اين است داليل از كتاب خدااو بلكه هر چه خواهد چنان مى

 و به تحقيق رسول صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است:

 يحشر المتكبّرون في صور الذّرّ يوم القيامة

 شوند در روز قيامت به صورت مور.؛ يعنى متكبّران محشور مى«1»

؛ يعنى جارى «4» «ء إلّا و يكون في أّمتى مثله حتّى المسخ و الخسف و القذفلم يجر في بنى اسرائيل شى»و فرموده است: 
نشده است در بنى اسرائيل هيچ چيز مگر اينكه در امّت من هم مثل آن باشد. حتى خسف )يعنى زمين فرو رفتن( و مسخ )يعنى 

 اينكه آدمى به صورت حيوان ديگر شود( و قذف )يعنى به آتش افتادن و سنگبار شدن( و حذيفه گفته است:

______________________________ 
 .134ره بقره، آيه ( سو1)
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 .1055حديث  111/ 3« سنن ترمذى»با مختصر تفاوت،  411/ 1« الكافى( »1)

 .155/ 4« ميزان االعتدال( »4)

 153ص:

دانم كه مسخ كند خداى تعالى ؛ يعنى و اللَّه! من دور نمى«و اللَّه ما أبعد أن يمسخ اللَّه كثيرا من هذه األمّة قردة و خنازير»
 ز اين امت را به صورت ميمون و خوك.بسيارى ا

پس رجعتى كه من اعتقاد دارم به آن، چيزى است كه ناطق است به آن قرآن و آمده است به آن و به درستى كه من اعتقاد دارم 
كبّر و مترا به دنيا به صورت سگ يا ميمون يا خوك يا مور. از براى آنكه او و اللَّه متجبّر « سّوار»كند كه خداى تعالى رد مى

 و كافر است.

 راوى گويد: پس منصور خنديد و سيّد اين اشعار را خواند:

 عند االمام الحاكم العادل  جاثيت سوّارا أبا شملة

 است نزد امام حاكم عادل )يعنى منصور(« ابو شمله»؛ يعنى من به زانو درآوردم سوّار را كه كنيه او 

 النّاعل عند الورى الحافى و  فقال قوال خطأ كلّه

 پس گفت قولى كه باطل بود همه آن نزد همه مردم خواه پا برهنه و خواه كفش پوشيده.

 في اهله بل لجّ في الباطل  ما ذبّ عمّا قلت من وصمة

   

 دفع نكرد هيچ عيبى را كه من گفتم در اهل و قوم او بلكه فرو رفت در باطل.

 الجاهلقد بان كذب االنوك   و بان للمنصور صدقى كما

 و ظاهر شد بر منصور راستى من چنان كه ظاهر شد كذب احمق جاهل )يعنى سوّار(.

 من رسله بالنّيّر الفاصل  يبغض ذا العرش و من يصطفى
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دشمن است اين سوار با صاحب عرش )يعنى خداى تعالى( و با كسى كه برگزيده است او را از ميان پيغمبران نيّرى كه جدا 
 را از باطل )يعنى قرآن و او محمد است صلّى اللَّه عليه و آله(.كند حق مى

 فضّل بالفضل على الفاضل  و يشنأ الحبر الجواد الّذى

 150ص:

بد است سوار با دانشمند كريمى كه تفضيل داده شده است و زيادتى دارد به فضل بر هر فاضلى )و اين ظاهرا اشاره به امير 
 السّالم است(.المؤمنين عليه 

 أدّوا حقوق الرّسل للرّاسل  و يعتدى بالحكم في معشر

 كند سوار در حكم در معشرى كه دادند حقوق رسل را به راسل )و معنى اين ظاهر نيست و اللَّه اعلم(.ظلم مى

 فصار مثل الهائم الهائل  فبيّن اللَّه تزاويقه

گرديد او مثل شترى كه سر گردان باشد و نتواند چريد و راعى نداشته باشد، پس ظاهر كرد خداى تعالى مزخرفات او را، پس 
 يعنى سرگردان و متحير شد.

منصور به سيّد گفت: ترك كن هجو سوار را! سيّد گفت: يا امير المؤمنين، اول آنكه ابتداء كرد ترك كند آزار مرا تا اينكه من هم 
 او را ترك كنم.

حقيق تكلّم كرد سيد به كالمى كه انصاف در آن بود، تو ترك كن آزار او را تا آنكه تو را هجو پس منصور به سوّار، گفت: به ت
 نكند.

 154ص:

 ]رؤياى امام هادى ع در باره ابن ابى حفصة[ 33فصل 

و او از سليمان  «1» و او از سعيد بن جناح «1» مرسال از محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى -ادام اللَّه عزّه -خبر داد مرا شيخ
بودم و  «3» كه او گفت كه امام على النقى عليه السّالم به من گفت كه خواب رفتم و در فكر بيت ابن ابى حفصه «4» بن جعفر

 آن بيت اين است:
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 «0» لبنى البنات وراثه األعمام  أنّى يكون و ليس ذاك بكائن

   

ببرند ميراثى را كه حق اوالد عم است. )و اين كنايه است از اينكه ميراث ؛ يعنى نيست اين و نخواهد بود هرگز اوالد دختر 
رسد نه به فاطمه و اوالد او عليهم السّالم( پس ناگاه ديدم مردى به من رسول صلّى اللَّه عليه و آله به عباس و اوالد وى مى

 گويد:مى

 و مضى القضاء به من االحكام  قد كان إذ نزل القرآن بفضله

 «4» حاز الوراثة بنى االعمام  ابن فاطمة المنوّه باسمهانّ 

______________________________ 
 ( ابو جعفر محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين داراى تأليفات زياد و راوى روايات بسيار است.1)

شاذان رحمه اللَّه ايشان را دوست  كند فضل بنساكن بغداد بوده و از ابو جعفر ثانى امام على النقى عليه السّالم روايت مى
رجال »داشته و به ثناء و مدح محمد بن عيسى، پرداخته و گفته است در ميان هم عصران او نظير نداشته است. ر. ك: مى

 .444ص « النجاشى

 .151ص « رجال النجاشى»است « سعيد بن جناح أزدى بغدادى»( منظور 1)

 باشد. ر. ك:مى« بن محمد بن على بن عبد اللَّه بن جعفر طيّارسليمان بن جعفر بن ابراهيم »( منظور 4)

 .00/ 1« تنقيح المقال»

يكى از شاعران دربارى بنى عباس بود و در مدح « ابن ابى حفصه»( مروان بن سليمان بن يحيى بن ابى حفصه معروف به 3)
 151هجرى قمرى به دنيا آمد و در سال  150ال سرود و از اين طريق ثروت هنگفتى به دست آورده بود. او در سآنها شعر مى

 .130 -131/ 14« تاريخ بغداد»در بغداد چشم از جهان فرو بست. 

 .134/ 14« تاريخ بغداد( »0)

 . اين بيت در متن عربى افزون است:34/ 3« االغانى( »4)

 يبكى و يسعده ذوو االرحام  و بقى ابن نثلة واقفا متحيّرا
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 151ص:

تحقيق وقتى كه نازل شده است قرآن حكم كرده است و جارى شده است قضاء از جانب خداى تعالى به اينكه پسر فاطمه به 
رفيع است اسم و مرتبه وى جمع كرده است وراثت را )يعنى ميراث رسول صلّى اللَّه عليه و آله را( و به اوالد عمّ نداده است. 

 ه و آله امامت و خالفت است يا امرى كه شامل آنها نيز باشد.()و مراد به وراثت رسول صلّى اللَّه علي

 155ص:

 []حديث طير در افضليت على ع 30فصل 

در منزل شريف ابو الحسن احمد بن قاسم علوى محمّدى رحمه اللَّه كه چه چيز است دليل  -ادام اللَّه عزّه -سؤال كردند از شيخ
 طالب عليه السّالم افضل اصحاب رسول صلّى اللَّه عليه و آله بود.بر اينكه امير المؤمنين على بن ابى 

 شيخ فرمود: دليل بر اين، اين است كه مرغى پخته پيش رسول صلّى اللَّه عليه و آله آوردند، آن حضرت فرمود:

 «اللّهمّ ائتنى باحبّ خلقك يأكل معى من هذا الطّائر.»

خلقت را پيش تو تا اينكه بخورد اين مرغ را با من. پس آمد امير المؤمنين عليه ترين ؛ يعنى خدايا بياور پيش من دوست«1»
واب همه تر باشد پيش خدا از ثترين خلق پيش خدا كسى است كه ثواب او عظيمالسّالم و به تحقيق ثابت شده است كه دوست

 بيشتر. تر باشد و عبادت اواعمال او شريف باشد مگر اينكهتر است نمىخلق، و اين نيز ثابت شده است كسى كه ثواب او عظيم

 و اين دليل است بر فضيلت امير المؤمنين عليه السّالم بر جميع خلق غير رسول صلّى اللَّه عليه و آله.

 ]اجماع بر صحت حديث طير[

ى را كه كس كنىپس آن مردى كه سؤال كرده بود گفت به شيخ، چه چيز است دليل بر صحت اين خبر و به چه چيز انكار مى
 بگويد اعتماد بر اين خبر نيست؟

 از براى آنكه روايت كرده است اين را انس بن مالك تنها و اخبار آحاد حجت نيست در جايى كه به صحت آن جزم بايد كرد.

ت مشيخ فرمود كه خبر اگر چه آحاد است چنان كه تو ذكر كردى كه انس بن مالك روايت كرده است اين را تنها ليكن جميع ا
اند كه احدى رد كرده باشد اين را برانس و انكار كرده باشد صحت آن را وقتى كه روايت اين را قبول كردند و روايت نكرده

 كرده است انس. پس گرديده است اجماع امت بر اين دليل بر

______________________________ 
 .4131حديث شماره  351 /0« سنن ترمذى»، 110حديث شماره  110ص « مناقب خوارزمى(. »1)
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 153ص:

 رساند به داللتش اينكه از اخبار آحاد است چنان كه شرح كرديم.صحتش و خلل نمى

« دار»گفته است به اين حديث در اثبات فضائل خود در روز با اينكه متواتر شده است كه امير المؤمنين عليه السّالم دليل مى
دهم شما را به خداى تعالى كه آيا هست در ميان شما احدى كه گفته است كه قسم مى )يعنى روز محاصره عثمان( و فرموده

 باشد رسول صّلى اللَّه عليه و آله:

 «اللّهمّ ائتنى باحبّ خلقك يأكل معى من هذا الطّائر.»

اشد احدى پس آمده ب ترين خلق باشد پيش تو تا اينكه بخورد با من اين مرغ را؛ يعنى خدايا بياور براى من كسى را كه دوست
 غير من.

اند جميع به صحت اين خبر و امير المؤمنين عليه همه گفتند: خدايا نه. آن حضرت فرمود: خدايا شاهد باش. پس اعتراف كرده
لى جست به اين فضائل در اثبات اعالسّالم كسى نبود كه حجت بگويد به باطل خصوصا اينكه در مقام نزاع بود و وسيله مى

دانست جمعى كه با او در شورى حاضرند اراده خالفت امت و خالفت رسول صلّى اللَّه عليه و آله براى خود، و مىمراتب ام
ه و كنند( اينكه نبى صلّى اللَّه عليدارند براى خود نه براى آن حضرت. )و اگر حرفى بشنوند كه صحيح نباشد در حال انكار مى

 آله فرموده است:

 «مع علىّ يدور حيثما دار. علىّ مع الحقّ و الحقّ»

 رود هر كجا كه او برود.؛ يعنى على با حق است و حق با على، مى«1»

 كند بر صحت اين خبر چنان كه بيان كرديم.و هر گاه بوده باشد امر به اين طريق كه وصف كرديم داللت مى

ت. از تر از همه چيز اسانس تازه و غريبپس اعتراض كرد بر اين دليل بعضى از مجبره و گفت كه استدالل شيعه به روايت 
گويند كه آخر انكار شهادت كرد در اين حديث، حتى اينكه براى آنكه ايشان اعتقاد دارند كه انس فاسق است بلكه كافر و مى

 دعا كرد امير المؤمنين عليه السّالم كه مبتال شود انس به بالئى كه نپوشاند آن را

______________________________ 
 با مختصر تفاوت. 4143حديث  435/ 0« سنن ترمذى( »1)

 115ص:

 آورند روايت كافرى را؟جامه، پس مبروص شد در آخر سن و مرد به آن حال. پس چگونه شاهد مى
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جت پس حپس معتزله گفتند كه باطل كرد اين كالم را اين شيخ و نگردانيد حجت در اين روايت انس را بلكه گردانيد اجماع را 
 آنچه كه تو ايراد كردى هذيان است و گذشت ابطال آن.

كند آنچه كنى قول كسى را كه بگويد اين مذهب افاده نمىسائل گفت: بلى قبول كرديم صحت خبر را، ليكن به چه چيز انكار مى
ش من نيست: خدايا بياور پي را كه تو دعوى كردى يعنى فضل امير المؤمنين عليه السّالم بر جماعت. از اينكه معنى حديث اين

ترين خلق باشد في نفسه به سبب دارى كه بخورد مرغ را، يعنى كسى را كه دوستكسى را كه بيش از همه خلق دوست مى
بسيارى اعمال و ثواب او زيرا جايز است كه خداى تعالى دوست دارد كه بخورد مرغ را با نبى او كسى كه غير او افضل از او 

 تر در اين كار به سبب مصلحتى.شد به آن كس دوستباشد و بوده با

فرمود: اين اعتراضى كه كردى باطل است از براى آنكه دوستى خداى تعالى ميل و خواهش طبيعت نيست.  -ايّده اللَّه -شيخ
مان كند گ بلكه آن ثواب است، چنان كه دشمنى و غضب او عناد نيست بلكه عقاب است. و بنا بر اين، معنى ندارد قول كسى كه

ترين خلق پيش خدا كه بخورد مرغ با رسول صلّى اللَّه عليه و آله متوجه است به دوستى در خوردن و مبالغه در آن كه دوست
 كند بر زيادتى در دوستى و مبالغه در آن.كه داللت مى« حبّ»به سبب لفظ 

عنى ثواب به سوى ميل طبيعت و اين محال است در رود لفظ از معنى كه ذكر كرديم ياز براى آنكه اگر چنين باشد بيرون مى
 صفت خداى تعالى.

كند بر آنچه ما ذكر كرديم نه آنچه معارضه كردى كه توان گفت و آن اين است كه ظاهر كالم داللت مىو جواب ديگر نيز مى
 است كه: شود چنانچه مذكور شد؛ زيرا آن حضرت فرمودهاگر محبت غير معنى ثواب باشد دليل ما تمام نمى

 و قول« ترين خلقت را پيش تو كه بخورد با من اين مرغ راخدايا بياور دوست»

 111ص:

كالمى است براى خود و كالم اول « بخورد با من اين مرغ را»كالمى است تمام و بعد از آن قول وى « ترين رادوست»او 
و در ترين خلقت را پيش تاجب بود كه بگويد: خدايا بياور دوستاحتياج به آن ندارد. و اگر مراد آن باشد كه تو ذكر كردى و

خوردن مرغ با من. پس چون كالم بر خالف اين است و به آن طريق است كه ما ذكر كرديم جايز نيست عدول از معنى ظاهر 
 اى كه محتمل است به طريق مجاز.به معنى

شند در ظاهر كالم هر آينه واجب است بر تو كه حمل كنى كالم و جواب ديگر و آن اين است كه هر گاه هر دو معنى مساوى با
را بر هر دو باهم. نه اينكه اكتفا كنى به يكى از آنها مگر به دليلى. از براى آنكه منافاتى نيست در جمع شدن هر دو، و هر گاه 

مرغ با من، و هر گاه امر چنين في نفسه و براى خوردن « ترين خلقت پيش تودوست»هر دو مراد باشد معنى چنين خواهد شد: 
 شود اعتراض تو.باشد ساقط مى

 []اقوال مذاهب در افضليت على ع
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و گفت مردى از زيديّه كه حاضر بود به سائل كه اين اعتراض باطل است بنا بر اصل تو و اصل ما. از براى آنكه ما هر دو 
بى صلّى اللَّه عليه و آله مباح است نه واجب و نه سنّت. پس كند و چيز خوردن با نگوئيم كه خداى تعالى اراده مباح نمىمى

 تر باشند پيش او براى آن از بعض ديگر؟چگونه خداى دوست دارد آن را چه جاى اينكه بعض مردم دوست

موافق  بود و به سبب اين باطل كرد زيدى كالم او را بنا بر اصل او چون «1» فرمايد كه اين سائل از اصحاب ابو هاشمشيخ مى
عتراض كنم بر تو به ااى بعد از آن به شيخ گفت كه من اعتراض مىبود در اصول با مذهب ابو هاشم پس ساكت شد سائل لحظه

عليه  كند كه علىكنى قول كسى را كه بگويد اين حديث داللت بر اين مىگويم به چه چيز انكار مىديگر و آن اين است مى
 «ئريوم الطا»السّالم افضل بود در 

______________________________ 
 411اند. ابو هاشم در سال ناميده شده« بهاشميّه»( ابو هاشم بن محمّد جبّائى از متكلمين بزرگ معتزله است و پيروان ايشان 1)

 .100/ 1« اللّباب في تهذيب االنساب»هجرى قمرى در بغداد درگذشت. 

 111ص:

ن را كه جمعى از صحابه افضل شده باشند پيش خداى تعالى به سبب بسيارى اعمال و علوم كنى ايليكن به چه چيز دفع مى
شود به عقل و نيست با تو سمعى در اين خبر كه منع كند از اين و داللت كند ايشان بعد از آن و اين امرى است كه دانسته نمى

ستى كه ما سؤال نكرديم از فضيلت آن حضرت وقت بر اينكه آن حضرت افضل از جميع صحابه بود تا اين زمان ما و به در
 مخصوص بلكه در جميع اوقات؟

تر است از آنچه گذشت و جواب از اين آسانتر است؛ از براى آنكه امت اجماع كردند بر ابطال شيخ فرمود كه اين سؤال سست
ه السّالم ت براى امير المؤمنين عليقول كسى كه گمان كند احدى كسب كرده است اعمالى كه زائد است بر فضيلتى كه حاصل اس

گويند امير المؤمنين عليه السّالم افضل از جميع بود در زمان رسول صلّى اللَّه عليه و اند كه مىبر اصحاب. زيرا امت چند طايفه
اصحاب حديث؛ اند و زيديه و جماعتى از شيوخ معتزله و جماعتى از آله و مثل او نشد احدى بعد از آن. و ايشان شيعه اماميه

گويند كه ظاهر نشده است براى امير المؤمنين عليه السّالم در هيچ وقتى از اوقات فضيلتى بر باقى صحابه كه اى مىو طايفه
حكم كرده شود به آن بر خداى تعالى و شهادت جزم بر صحت آن توان داد. و همچنين ظاهر نشده است براى احدى از ايشان 

از معتزله كه توقف كردند در حال خلفاء اربعه )يعنى امير المؤمنين عليه السّالم و ابو بكر و عمر و  اندفضيلتى و ايشان جمعى
گويند كه ابو بكر افضل بود از امير المؤمنين اى مىو ابو هاشم و اتباع ايشان؛ و طايفه «1» عثمان( و از ايشان است ابو على

و آله و بعد از آن نيز، و ايشان جمعى انداز معتزله و بعضى مرجئه و جماعتى از عليه السّالم در زمان رسول صّلى اللَّه عليه 
گويند كه امير المؤمنين عليه السّالم بيرون رفت از فضيلتى كه داشت به سبب حوادثى كه ظاهر اى مىاصحاب حديث؛ و طايفه

 شد از او، پس مساوى شد با او غير او و تفضيل يافت براو
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______________________________ 
هجرى قمرى  140( ابو على جبّائى پدر ابو هاشم جبائى است. پدر و پسر از سران برجسته معتزله بودند. ابو على در سال 1)

 .100/ 1« اللّباب»هجرى قمرى درگذشت.  454به دنيا آمد و در سال 

 114ص:

؛ و جماعتى «1» و جاحظ «1» جمعى قليل از معتزله مثل اصمّاند و به سبب آنها كسى كه فضيلت نداشت براو، و ايشان خوارج
اند قتال اهل قبله را )و چون آن حضرت قتال كرد با ايشان فضيلتش ناقص شد( و هيچ احدى از اصحاب حديث كه انكار كرده

ت خداى ن نرفت از والياز امّت نگفته است كه امير المؤمنين عليه السّالم افضل بود پيش خداى تعالى از جميع صحابه و بيرو
تعالى و احداث نكرد گناهى و تفضيل يافت براو بعد از آن غير او به سبب عملى كه زياد گردانيد آن غير را بر ثواب آن حضرت 

 و تجويز نكرده است اين را هيچ كس تا اينكه اين قول را اعتبار توان كرد.

 ]درماندگى مخالفين در برابر حديث طير[

شود اعتراض تو و اجماع حجتى خواهد بود قائم شود اعتبار اين قول به سبب اجماع بر خالفش ساقط مىپس هر گاه باطل 
 مقام قول خداى تعالى در صحت مذهب ما. پس آن مرد ديگر جوابى نگفت.

ردم پس الحق ك اين مسأله را بعد از آن روز و زياد كرد براى من در اين زيادتى تحقيقى، -ايّده اللَّه -ذكر كرد براى من شيخ
كند اعتراض آن سائل را كه تأويل كرد قول نبى صلّى اللَّه عليه من آن را به اين مسأله. و آن اين است كه گفت آنچه باطل مى

به دوستى در خوردن مرغ با آن حضرت نه دوستى في نفسه به « ترين خلقت را پيش توخدايا بياور براى من دوست»و آله 
 از آنچه ذكر كرديم در ابطال آن.سبب بسيارى ثواب بعد 

______________________________ 
از آن معتزليان انگشت شمارى بود كه تمايل به مخالفت با على عليه « ابو بكر اصمّ»( عبد الرحمن بن كيسان معروف به 1)

هجرى قمرى بوده  151و به قولى  السّالم را داشت و معتزليان او را از ميان مخلصان بيرون انداخته بودند. وفاتش سال دويست
ترجمه فهرست ابن »است. ر. ك: « معرفة وجوه الكالم»و « الردّ على المجوس»، «الردّ على اليهود»است. از جمله كتابهاى او: 

 .414ص « نديم

احظ است. جمنسوب به ايشان « جاحظيّه»باشد و فرقه از معتزليان بصره مى« جاحظ»( ابو عثمان عمرو بن بحر معروف به 1)
از تأليفات اوست و بر اين كتاب ابو جعفر اسكافى، شيخ مفيد و سيد احمد « عثمانيه»آيد و كتاب ها به شمار مىجزو عثمانى

وفيات »هجرى قمرى در بصره درگذشت.  100اند. جاحظ حدود نود سال عمر كرد و در سال بن طاوس ردّ و نقض نوشته
 .141ص « بابهدية االح»، 310 -315/ 4« االعيان

 113ص:
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 «[طير»]توطئه انس در ماجراى  

كه گفت: چون رسول صلّى اللَّه عليه و آله دعا كرد كه بياورد خداى تعالى  «1» اند از انس بن مالكاين است كه روايت كرده
ترين خلقش را پيش او، گفتم من خدايا بگردان او را مردى از انصار تا حاصل شود به سبب اين فضيلتى براى من هم. دوست

 )چون انس از انصار بود(.

صلّى اللَّه عليه و آله شغلى دارد! آن حضرت رفت بعد از آن برگشت  پس آمد على عليه السّالم برگردانيدم او را و گفتم: رسول
مرتبه ديگر گفت كه اذن طلب كن از رسول صلّى اللَّه عليه و آله داخل شوم بر او. گفتم: به او آن حضرت شغلى دارد! رفت و 

 باز آمد، مرتبه سوم اذن طلبيدم براى او، داخل شد.

و گفت كه من دو مرتبه سؤال كردم از خداى تعالى كه بياورد تو را پيش من، اگر تو درنگ رسول صلّى اللَّه عليه و آله به ا
 دادم خداى تعالى را كه بياورد تو را پيش من.كردى در مرتبه سوم هم هر آينه قسم مىمى

اشد ترين خلقش بوستپس اگر نبود اينكه نبى صلّى اللَّه عليه و آله سؤال كرده بود از خداى عز و جل بياورد كسى را كه د
خواست كه اين مخصوص به قوم وى ترين فضائل بود. هر آينه انس نمىتر باشد نزد وى، و اين جليلپيش او ثواب او عظيم

باشد و اگر نبود اينكه انس فهميده بود اين را از كالم رسول صّلى اللَّه عليه و آله هر آينه امير المؤمنين عليه السّالم را منع 
از داخل شدن تا اينكه بوده باشد اين فضيلت براى مردى از انصار و حاصل شود براى او جز وى از آن چون از انصار  كردنمى
 بود.

 «[يوم الدار»]استدالل على ع به حديث طير در 

آينه دليل  رجواب ديگر نيز دارد و آن اين است اگر اين كالم احتمال معنى داشت كه اقتضاى فضيلت براى امير المؤمنين نكند ه
 گفت به آننمى

______________________________ 
( انس بن مالك انصارى خادم رسول صلّى اللَّه عليه و آله بود و او همان است كه حضرت امير المؤمنين عليه السّالم از او و 1)

دند و على عليه السّالم آنها را شهادت طلبيد ولى آنها آن را كتمان نموده و شهادت ندا« حديث غدير خم»بعض ديگر در باب 
به مرض برص مبتال شود و دعاى آن حضرت مستجاب شد. امام صادق « أنس»نفرين فرمود و به روايتى از خدا خواست كه 

و يكى  «انس بن مالك»، «ابو هريره»بستند كه عبارتند از: عليه السّالم فرمود: سه كس بر رسول صّلى اللَّه عليه و آله دروغ مى
 .33 -34ص « تحفة االحباب شيخ عباس قمى»زنان )كه عائشه است(. ر. ك: از 

 110ص:

 «.يوم الدّار»امير المؤمنين عليه السّالم در 
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 )روز محاصره عثمان(.

گردانيد آن را شاهد بر اينكه او افضل است از جماعت. زيرا اگر نبود امر چنان كه ما وصف كرديم و بود احتمال آنچه و نمى
ترين خلقش را در خوردن مرغ با او، هر آينه ايمن مان مخالفان از اينكه سؤال كرده است از خداى تعالى كه بياورد دوستگ

 نبود امير المؤمنين عليه السّالم از اينكه دست آويزد به آن بعضى از خصوم وى در آن حال، يا اينكه مشتبه شود اين بر انسانى.

 آن بر قوم و اعتماد كرده است به آن در برهان.پس آن حضرت حجت آورده است به 

اند ردهاند از اين و قبول ككند بر اينكه مفهوم كالم نيست مگر بر فضيلت آن حضرت و اينكه جماعت جواب نگفتهداللت مى
 آنچه را كه حضرت دعوى كرد دليل است نيز بر صحت آنچه ما ذكر كرديم.

را كه گمان كند جايز است با وجود اينكه نبى صلّى اللَّه عليه و آله گفته باشد در كند قول كسى و اين جواب بعينه باطل مى
شأن امير المؤمنين عليه السّالم چيزى كه اقتضا كند فضيلت او را پيش خداى تعالى بر جميع صحابه اينكه يافت شود كسى 

ين گردانيدند اكردند قوم از اعتماد بر اين و مىل نمىافضل باشد از او و بعد از او از براى آنكه اگر جايز بود اين هر آينه عدو
 كرد از جزم به نقصان ايشان در فضيلتى از فضائل او.را شبهه براى منع كردن آن حضرت از آنچه دعوى مى

نع مكند فضيلت او را بر جميع و پس عدول نكردن قوم از اين، دليل است بر اينكه اين قول به سبب اطالقى كه دارد افاده مى
كند از اينكه برسد احدى به مرتبه وى در ثواب به سبب چيزى از اعمال، و آنچه گفتيم ظاهر است براى كسى كه فكر كند مى

 در آن.

 114ص:

 ]حضرت داود و همسر اوريا[ 34فصل 

 د در اين دو جواب است.از معصيت داود عليه السّالم كه چه چيز بود؟ آن شيخ فرمو -ادام اللَّه عزّه -سؤال كردند از شيخ

 يكى آنكه چون خداى تعالى گردانيد او را خليفه خود در زمين به گفته خود:

؛ يعنى اى داود به درستى كه ما گردانيديم تو را خليفه در «1» يا داوُدُ إِنَّا جََعلْناكَ خَلِيفَةً فِي الَْأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ
 ميان مردم به حق.زمين، پس حكم كن 

داند آن را، پس كرد اين را به واسطه مالئكه نه آدميان. نازل دانست كه نمىاراده كرد كه تهذيب و تأديب او كند به امرى كه مى
 كرد براو دو فرشته را به صورت دو آدم، پس گفتند به او:

سَواءِ الصِّراطِ إِنَّ هذا َأخِي لَهُ تِسْعٌ وَ ِتسْعُونَ َنعْجَةً َو  وَ ال تُْشطِطْ وَ اهْدِنا إِلىبَْعضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ  بَْعضُنا َعلى خَصْمانِ بَغى
ايم خصم يك ديگر، ظلم كرده است بعضى از ما بر ؛ يعنى ما دو كس«1» لِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكِْفلْنِيها وَ عَزَّنِي فِي الْخِطابِ

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



تو ميان ما به حق و جور مكن در حكومت و هدايت كن ما را به راه راست. )پس يكى اشاره كرد  بعضى ديگر، پس حكم كن
به ديگرى و گفت:( اين برادر من است و او نود و نه ميش دارد )و ممكن است كنايه از زن باشد( و من يك ميش، پس او گفت 

 كه اين را هم به من بده و غلبه كرد بر من.

 آنكه سؤال كند از او از صحت دعواى مدعى:ت به مدّعى به طريق حكم بر مدّعى عليه بىداود عليه السّالم گف

______________________________ 
 .14( سوره صاد، آيه 1)

 .14 -11( سوره صاد، آيه 1)

 111ص:

بب اينكه سؤال كرده است ميش تو را داخل ميشهاى ؛ يعنى ظلم كرده است بر تو به س«1» نِعاجِهِ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ َنعْجَتِكَ إِلى
 خود كند.

كرد كه تعجيل نكند به اين قول و سؤال كند از مدعى عليه تا آنكه او هم آنچه خواهد بگويد در و به تحقيق حكم ايجاب مى
 كرد.اين دعوى بعد از آن او حكم كند پس چون تعجيل كرد در حكم پيش از آنكه طلب اثبات دعوى كند تقصير 

و اين گناه صغيره بود كه از او صادر شد و واجب شد براو توبه از آن و ظاهر شد اين براى او در حال، پس كرد آنچه واجب 
 بود براو از توبه چنان كه وصف كرديم.

 فرمايد:و خداى عز و جل مى

؛ يعنى گمان كرد «1» وَ حُْسنَ مَآبٍ نابَ فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَ ِإنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفىوَ ظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ راِكعاً وَ أَ 
داود كه ما او را مبتال گردانيديم به اين گناه پس استغفار كرد از خداى تعالى و افتاد به سجود و برگشت به سوى خدا به توبه 

 به درستى كه او را پيش ما تقربى است و خوب است مرجع او در آخرت. پس او را از اين گناه كه كرده بود بخشيديم و

را  «اوريا بن حنان»و جواب ديگر را نقل كرده است ناصر و خبر داده است كه نقل كردند براى داود عليه السّالم صفات زن 
 اش به سر آيد بهكند بعد از آنكه عدّهكه ترك آن زن كند تا آنكه داود عليه السّالم او را زن خود « اوريا»پس او سؤال كرد از 

 زنى و اين جايز بود در شرع او.

ابا و امتناع كرد و رغبت كرد به زن خود با جزعى كه عارض او شده بود به سبب آنكه امتناع كرد از آن و ترسى كه « اوريا»
 حاصل شده براى او به سبب آن.

 []حساب پيامبران از مردم عادى جداست
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 ،«اوريا بن حنان»داود عليه السّالم بود از براى آنكه طلب كرد آن زن را از و اين خطا از 

______________________________ 
 .13( سوره صاد، آيه 1)

 .10 -13( سوره صاد، آيه 1)

 115ص:

كرد از و اگر سؤال مىمردى رعيّت و تابع او. « اوريا»و حال آنكه او پيغمبر بود و پادشاهى كه همه كس به فرمان او بود. 
شد براى اين را كسى كه مثل او بود از رعيت هر آينه خطا نكرده بود به سبب آن سؤال از براى آنكه حادث نمى« اوريا»
كرد از آن جزعى و نه خوفى و نه ترسى آن طريق كه حادث شد براى او وقتى كه امتناع كرد از نبى وقتى كه امتناع مى« اوريا»

 يس خود يعنى داود عليه السّالم.و پادشاه و رئ

 و اللَّه تعالى يسئل التوفيق. «1» و اين جواب بعيد و دور نيست

______________________________ 
/ 11« الميزان»، مراجعه كنيد به تفسير ارزنده «اوريا»( براى اطالع از صحّت و سقم داستان حضرت داود عليه الّسالم و 1)

 وطه.، ذيل آيه مرب151 -135

 113ص:

 []عصمت انبياء و امامان 31فصل 

فرمود: اگر كسى بگويد آيا حق نيست كه قرآن ناطق است به اينكه معصيت صادر شده است از نبيّى از  -ادام اللَّه عزّه -شيخ
 انبيا عليهم السّالم از براى آنكه ايشان بنا بر اصل تو معصومند از گناه و خطا در دين؟

شود از انبيا گناهى مثل اينكه ترك كند واجبى را و جايز نيست گوئيم كه مذهب ما در اين باب اين است كه واقع نمىمىجواب 
برايشان خطاء در دين و نه سهوى كه بيفكند ايشان را در آن و اگر چه جايز است از ايشان ترك سنّتى و مندوبى نه از روى 

شوند به آن در همان لحظه و آن ساعت. پس زايل سنت از ايشان آگاهانيده مىقصد و عمد و هر گاه واقع شود اين ترك 
 شود از ايشان در زودتر مدتى و نزديكتر زمانى.مى

و اما پيغمبر ما صلّى اللَّه عليه و آله و بس، و ائمه از اوالد او، واقع نشد از ايشان صغيره بعد از نبوت و امامت نه ترك واجبى 
 ى؛ از براى افضليّت ايشان بر جمعى كه پيش از ايشان بودند از انبيا و اوصيا عليهم السّالم.و نه فرو گذاشت سنت

 []منظور از گمراهى در آيات قرآن كريم -«[آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى وَ َعصى» ]توضيحى در باره آيه
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 فت براى ائمه از اوالد نبى عليهم السّالمو به تحقيق قرآن ناطق است به اين و قائم است داللت از قرآن و غير قرآن بر اين ص
 و به درستى كه خداى تعالى ذكر كرده است معصيت آدم عليه السّالم را و فرموده است:

 ؛ يعنى عصيان كرد آدم به خداى خود و خالف طاعت او كرد پس غاوى و گمراه شد.«1» آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى وَ عَصى

شود گناه را غوايت و گمراهى و اين است حكم هر معصيتى؛ زيرا فاعل آن نااميد مى پس ناميده است خداى تعالى معصيت و
 به سبب كردن آن از ثواب ترك آن

______________________________ 
 .111( سوره طه، آيه 1)

 115ص:

 فته:به درستى كه غوايت همين نااميدى است در چيزى از چيزها بنا بر مفهوم لغت چنان كه شاعر گ

 «1» و من يغو ال يعدم على الغىّ الئما  و من يلق خيرا يحمد النّاس امره

كننده را يعنى همه كس كند هيچ مالمتكند مردم حال او را. و هر كس نااميد شود ترك نمىهر كه مالقات كند خير را حمد مى
 جل فرموده است در آيه دين نزد ذكر شهود: كند. پس غوايت به معنى نااميدى استعمال كرده. و خداى عز ومالمت او مى

لشُّهَداءِ أَنْ َتضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرََأتانِ مِمَّنْ تَْرضَوْنَ ِمنَ ا
دهيد شاهد بگيريد دو شاهد را از مردان. پس اگر دو مرد نباشد يك مرد و دو زن هر مى؛ يعنى قرض به كسى «1» الْأُخْرى

كس را كه راضى باشيد به شهادت او تا اينكه اگر يكى از ايشان ضال و گمراه شود به خاطر او بياورد آن ديگرى. پس مراد 
 اين است كه شاهد بگيريد تا اينكه اگر فراموش كنند يكى از ايشان.

 ميده است فراموشى را ضالل و گمراهى و اين معروف است در لغت.پس نا

 گوئيم خداى تعالى فرموده است:و چون ثابت شد كه هر معصيتى غوايت است و هر فراموشى گمراهى مى

اللت ندارد صاحب كند كه ضها در وقتى كه غروب مى؛ يعنى قسم به ستاره«4» ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى وَ النَّجْمِ إِذا َهوى
 شما )يعنى محمد صلّى اللَّه عليه و آله( و نه غوايت.

 پس نفى كرده است از نبى خود جميع گناهان و همه اقسام نسيان را و اين ظاهر است براى كسى كه فكر كند در آن.
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______________________________ 
باشد. مى« مرقّش اصغر»معروف به « ربيعة بن سفيان»از اين شعر  103/ 3« امالى سيد مرتضى»، 150/ 10« األغانى( »1)

 .41/ 1« أمالى»دانسته است ر. ك: « قعنب فزارى»ولى خود سيد مرتضى آن را از 

 .151( سوره بقره، آيه 1)

 .1 -1( سوره نجم، آيه 4)

 111ص:

 []وسعت معناى گناه و معصيت 

گويند. خصوصا هر نامند چنان كه كردن او را طاعت مىگاه هست كه معصيت مىفرمايد: ترك سنّت را مى -ايّده اللَّه -شيخ
دك چيزى شوند به اناى كه دارند پيش خدا مؤاخذه مىگاه واقع شود از نبى يا وصى يا صفى، از براى آنكه ايشان به سبب مرتبه

را از مثل آن فعل بعد از آن و اگر واقع شود آن  شوند تا اينكه تأديب و تهذيب ايشان شود به اين و منع كند ايشانو معذور نمى
 كند براى او به اين طريق كه مذكور شد.شوند به آن و تعجيل ادب نمىاز غير ايشان مؤاخذه نمى

 111ص:

 []پاسخ شيخ مفيد به كعبى -]سخن كعبى در باره اجتهاد[ 35فصل 

گفته است: اگر سؤال كند كسى كه از كجا ثابت كردى اجتهاد را، « غرر»كتاب فرمود: ابو القاسم كعبى در  -ادام اللَّه عزّه -شيخ
گوئيم كه از براى آنكه ما يافتيم كه هر كس باطل كرده است اجتهاد را اجتهاد كرده است در آن چيزى كه قائم جواب مى

ه اى كساخته است توقّف كنند در مسألهگردانيده است آن را مقام اجتهاد؛ از براى آنكه او ابطال كرده است اجتهاد را، واجب 
حادث شود و عمل به هيچ طرف آن نكنند و واجب گردانيده كه اخذ كنند به صريح قول امام، چنان كه رافضه يعنى شيعه اماميه 

 گويند.مى

ده. هم چنين پس او بر هر حال قائل شده به اجتهاد. از براى آنكه واجب گردانيدن او توقف را حكمى است كه قائل به آن ش
 اخذ به قول امام حكمى است كه نص نكرده است خداى تعالى بر آن و نه رسول وى.

 پس چون اين قوم باطل كردند اجتهاد را از اين جهت قائل شدند به صحّت آن ندانسته.

 ه است چيزهائى را كهگوئيم كه خبر ده ما را از كسى كه اثبات كردفرمايد كه در جواب ابو القاسم مىمى -ايّده اللَّه -شيخ
اصولند به اعتقاد تو از جهت اجتهاد و باطل كرده است نص بر آن و اعتماد بر نص نكرده است و گمان كرده است كه اجتهاد 
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توان كرد يا آنكه راهى نيست به ابطال قول او مگر از جهت اعالم از خدا و طريق علم به آنهاست. آيا به نظر، ابطال قول او مى
 رسول؟

 گوئى راهى نيست به ابطال مذهب او مگر به اعالم.اگر مىپس 

كند كه مردم وضع كنند جميع شرايع را به اجتهاد و اين خالف مذهب تو است و گوئيم ما پس بنا بر اين عقل تجويز مىمى
 ت ازچيزى است كه معلوم نيست احدى از فقها و اهل علم قائل به آن شده باشند. يا اينكه صحت حديث خالى نيس

 114ص:

 شود از جهت نظر يا خبر.اينكه دانسته مى

پس اگر از جهت خبر باشد، حكم صحت اين خبر مثل حكم صحت حديث است و همچنين الى غير النهايه. و اگر از جهت نظر 
 باشد، پس ظفر يافتيم به مطلوب در الزام تو.

د مثل استدالل تو، پس بگويد يافتم من هر كس كه ابطال كرده رسد دليل بگويد بر صحت قول خوبا آنكه قائل مذكور را مى
است اجتهاد را در استخراج اين احكام مضطرّ شده است در آن به اجتهاد. زيرا اجتهاد كرده است اول مرتبه ظاهر است. و اگر 

ضطر شد در اصل آنچه داند مگر به اجتهاد، پس معمل كرده است به نص و احتجاج كرده است به اجماع پس صحت آن را نمى
 اعتماد كرده است بر آن به سوى اجتهاد.

و اين مثل آن چيزى است كه تو گفتى اى ابو القاسم به جمعى كه مخالفت كردند با تو در فروع به اعتقاد، با آنكه به اعتقاد 
چيز ظاهر  گوئيم چهآنكه مى ايشان اصول است و جايز نيست اجتهاد در آن. و هيچ تفاوتى نيست ميان اين و آنچه تو گفتى. يا

سى كند از اينكه حكم به ضالل بر كاى اجتهاد در احكام تعريفى دارد كه منع مىكرده است غفلت تو را به درستى كه گمان كرده
 آيد بر حكم به ابطالكند داخل اجتهاد باشد. يعنى تعريف اجتهاد صادق نمىكه دفع بحث از قول به اجتهاد و حمايت آن مى

مايت اند بر كسى كه حاند به ابطال آن مگر به نظر و استدالل. و حكم كردهكنند حكم نكردههاد. و جمعى كه ابطال اجتهاد مىاجت
 كند به ضالل.آن مى

 اند آن را قوم يعنى اجتهاد چيزى است كه تصحيحگفتى كه آنچه باطل كردهپس اگر سهو و غفلت از حق نكرده بودى چگونه مى
 اند به فساد آن.قائل به آن شدند. و آنچه تصحيح كردند آن را يعنى ابطال اجتهاد چيزى است كه شهادت دادهآن كردند و 

فرمايد: بدان آنچه مذهب اين مرد است يعنى ابو القاسم و كسى كه شريك است با او در مخالفت ما در حكم به باز شيخ مى
 نص اجتهاد نيست در حقيقت بلكه

 113ص:
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شود و اگر ما اعتراف كنيم كه ايشان مجتهدند هر كند و نه موجب علم مىتوهّم و گمان فاسد است كه نه افاده يقين مى حدس و
 كرديم.آينه مالمت ايشان نمى

و ليكن اعتقاد داريم كه ايشان تفريط و تقصيركننده و گمراه و ضالّند و كسى كه اطالق كرده است كالم خود را بر اهل اجتهاد 
اند خود را به اين صفت حتى اينكه گرديده است اين مثل علم حكام. پس اطالق كرده است مجاز را. زيرا قوم شهرت دادهدر ا

اند بيابان اند پس گرديده است اين نام براى ايشان مثل اينكه نام كردهبراى ايشان و اگر چه به خالف و ضد اين صفت موصوف
 )يعنى سياه به« جونه»و آفتاب را «. سليم»محل فوز و خالصى( و مار گزيده را به )يعنى « مفازه»را كه محل خطر است به 

 معنى سفيد نيز آمده و بنا بر اين مثال خالى از خللى نيست(.

 و آنچه شبيه به اينها باشد؛ پس تأمل كن تا راه راست بيابى.

شود، ر بعضى عبارات اشتباهى است و مراد معلوم نمى)اين است ترجمه كالم شيخ رحمه اللَّه و توجيه آن به قدر امكان، ليكن د
 پس اقتصار كرديم در آن به ترجمه محض و اللَّه أعلم بمراده(.

 110ص:

 []توضيحى در باره حديث فوق -«[فتح الف باب»]قياس و حديث  33فصل 

جهّال معتزله بر صحت اجتهاد و قياس به قول امير اند جمعى از ضعفاء فقهاء عامه و فرمود: استدالل كرده -ادام اللَّه عزّه -شيخ
 المؤمنين عليه السّالم كه فرموده است:

 «علّمنى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله الف باب فتح لى كلّ باب الف باب.»

اهرا بابى از آن هزار باب )و ظ؛ يعنى تعليم كرد مرا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله هزار باب و گشاده شد براى من به سبب هر 
 باشد مگر به اجتهاد و قياس(.وجه استدالل اين است كه گشادن بابى به سبب باب ديگر نمى

گوئيم كه آيا جميع اصول شريعت هزار اصل است و فروع آن هزار هزار و اين قدر نهايت اصول و پس در جواب ايشان مى
كمتر از آن و نه زياد بر آن. يا چنين نيست اگر گمان كنيد چنين است هر آينه قول فروع است و آنها منحصرند در اين عدد نه 

گوئيم به شما كه بنمائيد به ما يك اصل كه هزار فرع داشته باشد تا اينكه ظاهر شود حجت شما باطلى گفته خواهيد بود و مى
يست ميان اصول اصلى كه هزار فرع داشته باشد و به درستى كه عاجزيد از اين و اگر بگوئيد كه اصول هزار عدد نيست. و ن

 كنيد استدالل خود را.باطل مى

تمال گوئيم كه چند وجه احپس اگر بگوئيد چه چيز است توجيه قول حضرت امير المؤمنين عليه السّالم و تأويل آن، جواب مى
 دارد:
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عليه و آله گشاده است براى او به سبب هر باب و يكى آنكه كسى كه تعليم كرده است او را هزار باب يعنى رسول صلّى اللَّه 
واقف گردانيده است او را بر اين. )نه اينكه آن حضرت خود به سبب اجتهاد و قياس از هر باب هزار باب گشوده(.؛ دوم آنكه 

در هر  كرعلم او به هر باب باعث شده است كه فكر كند در آن و در اطراف و متعلقات آن پس استفاده كرده است به سبب ف
 بابى از آنها علم به هزار باب. و مثل اين است قول نبى صلّى اللَّه عليه و آله كه فرموده است:

 114ص:

 «من عمل بما يعلم ورثه اللَّه علم ما لم يعلم.»

لّى م آنكه رسول صكند خداى تعالى او را به آنچه علم ندارد؛ سي؛ يعنى كسى كه عمل كند به آنچه علم به آن دارد عالم مى«1»
كند بر حادثه ديگر تا اللَّه عليه و آله نص كرده است براى او عالماتى كه نزد آن عالمات حوادثى است و هر حادثه داللت مى

اينكه منتهى شود به هزار حادثه. پس چون آن حضرت دانسته هزار عالمت را به سبب هر عالمتى از آنها هزار عالمت دانسته. 
اند آن حضرت خبر داد مرا به امورى گرداند اين وجه آخر را به صحت و صواب، اين است كه نقل كردهيك مىو چيزى كه نزد

 پيش از آنكه واقع شود بعد از آن فرمود اين كالم را:

 علّمنى رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله ...

 شد(.تعليم كرد مرا رسول صلّى اللَّه عليه و آله )تا آخر حديث كه مذكور 

اند كه معنى اين كالم اين است كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله نص كرده است بر صفت چيزى كه حكمى دارد به بعضى شيعه گفته
 طريق اجمال نه به تفصيل. مثل اينكه فرموده است:

 «يحرم من الرّضاع ما يحرم بالنّسب.»

 ؛ يعنى حرام است به سبب شير آنچه حرام است به سبب نسب.«1»

شود از آن تحريم خواهر رضاعى و مادر رضاعى و خاله و عمه و دختر برادر و دختر خواهر. پس اين بابى است كه معلوم مى
 )زيرا نسبى اينها حرام است پس رضاعى حرام خواهد بود به حكم اين.( و مثل قول امام جعفر صادق عليه السّالم:

 «الرّبا في كلّ مكيل و موزون.»

 كه به كيل و وزن در آيد حرام است. پس معلوم شد به اين حكمربا در هر چيزى 

______________________________ 
 .15441حديث شماره « كنز العمّال هندى( »1)
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 .3544حديث  310/ 11« جامع االصول( »1)

 111ص:

 جميع اصناف مكيالت و موزونات.

 []حديثى در باره عالئم پرندگان و ماهيهاى حالل گوشت

 و مثل قول آن حضرت كه فرموده:

يحلّ من الطّير ما يدفّ و يحرم منه ما يصف. و يحلّ من البيض ما اختلف طرفاه و يحرم منه ما اتّفق طرفاه. و يحلّ من السّمك »
 «ما كان له فلس و يحرم منه ما ليس له فلوس.

دهد؛ حالل است از تخم حرام است آنچه حركت نمىدهد بالش را وقت پريدن و ؛ يعنى حالل است از طيور آنچه حركت مى
آنچه تفاوت داشته دو طرفش و حرام است آنچه موافق باشد؛ حالل است از ماهى آنچه فلوس دارد و حرام است آنچه ندارد 

 و هر چه مثل اين باشد.

)و اين اشاره به ضعف جواب  فرمايد: جوابهاى اول به خاطر من رسيده و كسى ديگر نگفته و اعتماد من بر آنهاست.شيخ مى
 آخر است(.

 115ص:

 []بررسى آيات قيامت 05فصل 

 از قول خداى تعالى: -ادام اللَّه عزّه -سؤال كردند از شيخ

و قول او در  ؛ يعنى يك روز پيش ربّ تو مثل هزار سال است به حساب شما.«1» وَ إِنَّ َيوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا َتعُدُّونَ
 موضع ديگر:

روند مالئكه و روح به ؛ يعنى باال مى«1» تَعْرُجُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا
 يگر:سوى خداى تعالى در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است. و قول او در موضع د

كند امر ؛ يعنى خداى تعالى تدبير مى«4» عُدُّونَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَ
 ار سال است به حساب شما.كند به سوى آن در روزى كه مقدارش هزدنيا را از آسمان تا زمين، بعد از آن صعود مى

 پس چه چيز است توجيه اين آيات با اختالف ظواهر آنها؟
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فرمود كه اما معنى آيه اول پس اين است كه يك روز آخرت را برابر هزار سال دنيا گردانيده بنا بر تعظيم  -ادام اللَّه عزّه -شيخ
گذرد به سبب ن بر اهل عذاب برابر هزار سال دنيا مىامر آخرت و اخبار از شدت اهوال آن حتى اينكه يك روز از روزهاى آ

 شدت و عظمت بال و كثرت محنت و آنچه به كافران خواهد رسيد از انواع عقاب.

 و مراد به روزى كه مقدار آن پنجاه هزار سال است )چنان كه در آيه دوم مذكور

______________________________ 
 .31( سوره حج، آيه 1)

 .0و  3ج، آيه ( سوره معار1)

 .0( سوره سجده، آيه 4)

 113ص:

شد( روز محشر است و به درستى كه دراز گرديده است آن بر كافران حتى اينكه به قدر مذكور رسيده به سبب آنچه مشاهده 
آوازها و كنند در آن روز از شدت و دشوارى عذاب و گذشتن بر صراط و معاينه و ديدن جهنم و شنيدن صداهاى آتش و مى
 باً إِنَّهُمْ يََروْنَهُ َبعِيداً وَ نَراُه قَرِي كنى به قول خداى تعالىهاى آن و فرياد خزنه آن و ديدن تفرّق و انتشار شرر آن. آيا نگاه نمىغل

 بينيم.دهند و ما نزديك مىبينند از وقوع و احتمال آن نمى؛ يعنى ايشان روز قيامت را دور مى«1»

 كرده خداى تعالى آن روز را و فرموده است: و به تحقيق وصف

دارند دنيا را كه نقد و حاضر ؛ يعنى به درستى كه ايشان دوست مى«1» إِنَّ هؤُالءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلًا
 گذرند در عقب خود روزى شديد.است و مى

 (.كنند)يعنى روز قيامت و مالحظه آن نمى

 و فرموده است:

وَ لكِنَّ عَذابَ  وَ ما هُمْ بِسُكارى يَوْمَ تََروْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ َتضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى
خورد شود هر شير دهنده از آنكه شير مىغافل مىبينيد شما زلزله ساعت را يعنى روز قيامت ؛ يعنى روزى كه مى«4» اللَّهِ شَدِيدٌ

شعور و ايشان مست نيستند و ليكن عذاب خدا شديد است بينى تو مردم را مست و بىگذارد هر باردار بار خود را و مىو مى
 شوند. و فرموده است:و از ترس و هول آن چنين مى

 «3» ِبيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ ِمنْ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَ
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______________________________ 
 .4( سوره معارج، آيه 1)

 .11( سوره انسان )دهر(، آيه 1)

 .1( سوره حج، آيه 4)

 .41 -43( سوره عبس، آيه 3)

 145ص:

هر مردى از برادر خود و مادر و پدر و زن و پسر و هر مردى از ايشان را در آن روز شغلى و محنتى گريزد ؛ يعنى روزى كه مى
فرمايد: مى -ايّده اللَّه -پردازد. و مراد به آن نيز روز قيامت است.( شيخاست كه كافى است براى او. )به حالل كسى ديگر نمى
گذرد به سبب شدت محنت و كثرت بال( معروف است بر ايشان دراز مىآنچه ذكر كردم من )از اينكه روز دراز نيست و ليكن 

 گويند:ميان اهل لسان چنان كه مى

 ؛ يعنى شب گذشته يك ماه بود )يعنى برما مثل يك ماه گذشت(.«كانت ليلتى البارحة شهرا.»

 و امرء القيس گفته است:

 بامثلبصبح و ما االصباح فيك   اال أيّها اللّيل الطّويل أال انجلى

   

؛ يعنى اى شب دراز، روشن شو به صبح ليكن صبح هم از تو بهتر نيست )و اين كنايه است از شدت محنت او به نحوى كه روز 
 نيز پيش او مثل شب تاريك خواهد بود(.

 «1» بكلّ مغار الفتل شدّت بيذبل  فيا لك من ليل كأنّ نجومه

است.  اسم كوهى« يذبل»اند. و هاى آن را به ريسمانهاى محكم بستهپندارى ستارهپس تو به فرياد من برس از دست شبى كه 
 و ظاهر است كه شب در واقع دراز نشده بود ليكن دراز شده بود براو به سبب دلگيرى و آزردگى كه داشت او.

 گويد:و عرب براى روز شرّ و بد مى

 تر است از عمر كركس.؛ يعنى اين روز دراز«1» «هذا يوم اطول من عمر النّسر.»
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______________________________ 
 .111ص « ديوان امرئ القيس( »1)

كند. لذا پانصد سال عمر مى« كركس»كنند عربها گمان مى« اعمر من نسر»چنين آمده است:  011/ 1« مجمع االمثال»( در 1)
 «.ع»ذيل حروف « االمثال ميدانىمجمع »كنند. ر. ك: در چنين مواردى به اين ضرب المثل تمسّك مى

 141ص:

 و اما معنى آيه سوم پس اين است:

رود در روزى كه ؛ يعنى باال مى«1» عُدُّونَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَ
 كند مگر در هزار سال.است كه اگر آدمى بخواهد طى كند آن را طى نمىمقدار آن اين 

 و هر گاه امر چنين باشد كه بيان كرديم اختالف و تفاوت ميان معانى اين آيات نخواهد بود.

______________________________ 
 .0( سوره سجده، آيه 1)

 141ص:

 از حكايت شيخ و كالم او در غيبت 01فصل 

فرمود كه گفت به من شيخى از حاذقان معتزله و اهل تديّن به مذهب خويش از آن طايفه كه اراده دارم  -ادام اللَّه عزّه -شيخ
ام از متكلمين اماميه در خراسان و ام آن را از جماعتى كه ديدهاى كه به خاطر من رسيده و پرسيدهسؤال كنم از تو از مسأله

 آن جوابى كه قانع سازد مرا.فارس و عراق و جواب نگفته از 

 خواهى.پس من به او گفتم: سؤال كن به نام خداى تعالى اگر مى

او گفت: خبر ده مرا آن امامى كه به اعتقاد شما غايب است آيا خوف و ترس دارد از تو چنان كه خوف دارد از دشمنان خود 
 يا اينكه همين ترس از دشمنان دارد و بس؟

اسند شنتقاد من خوف دارد از دشمنان البته و همين خوف دارد از بسيارى از مردم كه جاهلند به او و نمىجواب گفتم كه اما به اع
 اند كه او هست تا اينكه دوست دارند او را يا دشمن او شوند. و اين بنا بر غالب گمان و عرف است.او را و نشنيده

به امامت او دارند الحال. و اما اينكه از من خوفى ندارد بعد از اينكه كنم كه خوف داشته باشد از جماعتى كه اعتقاد و انكار نمى
 مرا خوب بشناسد و بداند كه از صميم قلب محبّ و تابع اويم.
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راى دارم كه تفصيل دهى بام اين را از احدى پيش از اين، ليكن دوست مىگفت: و اللَّه اين جوابى است ظريف و تازه و نشنيده
شناسد آن حضرت را و خوف دارد از جمعى كه اعتقاد به امامت او ينكه چگونه خوف دارد از كسى كه نمىمن وجوه اين را و ا

 دارند و خوف ندارد از تو وقتى كه بشناسد تو را؟

 []بحثى در باره خوف امام زمان ع

 گفتم به او كه اما خوف او از دشمنان خويش ظاهر است و حاجت به گفتگو

 144ص:

ما خوف او از جمعى كه نشناسد او را پس گفتم من اين را بنا بر غالب گمان و ظاهر حال. زيرا دور نيست كه اگر نيست و ا
ظاهر شود آن حضرت پيش ايشان مرتكب يكى از اين امور شوند. يعنى اينكه ايشان خود خون مبارك آن حضرت را بريزند 

ند زمان و جمع كنند به وسيله اين مال و رياست يا اينكه خبر او را بگويتا اينكه برسند به سبب اين به منزلت عظيم پيش سلطان 
به كسى كه بكند اين فعل را با آن حضرت. يا اينكه بگيرند او را و به چنين كسى بدهند تا آن حضرت را هالك كند و به درستى 

كسى كه جاهل باشد به حق او نيست با او شود بر گمان زيرا آيد و اينكه گفتم غالب مىكه از هالك او فساد عظيمى الزم مى
بيند معرفتى كه منع كند از سعى در ريختن خون او و اعتقاد ندارند به ترك آن. چنان اعتقادى كه متديّن به واليت او دارد و مى

 آورد كه ضرر به آن حضرت رساند.كه دنيا روى به كسى مى

 ت آن و دور است خالف آن.پس دور نيست از او كه هالك كند او را بلكه نزديك اس

و اما خوف از بعضى از آنها كه اعتقاد به امامت او دارند، حاال پس به سبب آن است جمعى كه اعتقاد به او دارند معصوم نيستند 
 از خطا و نه مأمون از غلط بلكه مأمون نيستند از عناد و برگشتن از مذهب و ارتداد.

شد كه اگر ظاهر شود امام عليه السّالم براى ايشان يا آنكه بدانند مكان او را بخواند توان كرد حال ايشان اين باو انكار نمى
شيطان ايشان را به اخبار مردم به او و سعى در هالك او و خبر دادن از مكان او از روى طمع در دنياى نقد و رغبت در آن و 

طان امتهاى انبيا را به برگشتن از شرايع ايشان حتى اختيار كردن بر نعمتهاى آخرت كه نسيه است. چنان كه خوانده است شي
 اينكه تغيير دادند آنها را جماعتى از ايشان و ترك و تبديل آن كردند اكثر ايشان.

و چنان كه عناد كردند تابع قوم موسى عليه السّالم با نبى و امام خود يعنى هارون عليه السّالم و برگشتند از شرعى كه آمده بود 
برادر او موسى عليه السّالم و تابع سامرى شدند و التفات نكردند به امر هارون و نهى او. و فكر نكردند در وعظ و براى او و 

 زجر او و هر گاه امر

 143ص:
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توان كرد كه اين باشد حال جماعتى در اين زمان كه به زبان مذهب حق را بر خود چنين باشد كه وصف كرديم انكار نمى
 زيرا معصوم نيستند و ظاهر شود خالف قول برايشان.بندند؛ مى

و اما حكم من بر خودم پس مخصوص نيست به من بلكه شامل است هر كس را كه شريك است با من در معنى كه به سبب 
شناسم غير خود كسى را كه شريك باشد با من در آن حكم كردم و تخصيص ندادم من خود را به ذكر مگر براى اينكه نمى

 به يقين تا اينكه داخل سازم او را با خود در ذكر. باطن

اى كه من به سبب آن نفى كردم كه صاحب االمر عليه السّالم خوف داشته باشد از من اگر عارف به حالم باشد، پس اما معنى
ه كند مرا از اينكنع مىدانم كه عارفم به خداى تعالى و به رسول او و به ائمه عليهم السّالم. و اين معرفت ماين است كه من مى

 شود هرگز و سعى بر خون امام.واقع شود از من كفر كه بخشيده نمى

بلكه ترسانيدن او به اعتقاد من كفر است و غير مغفور و هر گاه من اعتماد داشته باشم بر چيزى كه منع كند مرا از اين هر آينه 
از اينكه امام خوف داشته باشد از من يا از كسى از برادران روم به طريقى كه آفتى به آن حضرت رسد. پس ايمن هستم نمى

من كه شريك باشند با من در آنچه وصف كردم؛ زيرا امام خوف ندارد از كسى كه عارف باشد به خداى تعالى چنان كه مذكور 
 شد.

ر و ه اعتقاد به تشيع در ظاهكنى امام خوف داشته باشد از اهل نفاق از شيعه. امّا جمعى كشيخ گفت: پندارى كه تو تجويز مى
كشد به مناقضه؛ زيرا منافق اعتقاد ندارد به تشيع در حقيقت و تو تجويز باطن دارند پس حال ايشان مثل حال توست و اين مى

اند در حقيقت و منافق مذكور را مثال آوردى پس چگونه صحيح است اين كردى كه امام خوف داشته باشد از جمعى كه شيعه
 جواب؟

گفتم: امر چنان كه تو گمان كردى نيست؛ زيرا جماعتى هستند كه اعتقاد به تشيع دارند ليكن عارف به آن نيستند در  سپس
 حقيقت بلكه اعتقاد به آن دارند بنا بر
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اصل باشد حظاهر قول به تقليد و اعتماد بر قول ديگران نه به طريق نظر در ادله و عمل بر حجت. و كسى كه به اين مرتبه 
شود براى او ثواب دائمى كه به عوض معرفت است و مانع است چنان كه در حديث مذكور است از اين كه واقع شود كفرى نمى

 از صاحب آن كه به سبب اين مستحق اين شود كه هميشه در آتش باشد. پس فكر كن در اين تا واضح شود براى تو.

. كنم به مسأله غيبتغيبت، محتاجم به معرفت جواب تو پس از آن رجوع مى كنم من حاال سؤالى در غيرگفت: پس ذكر مى
گوئى كه ايشان كافرند و مستحق اينكه هميشه در آتش باشند كنند آيا تو مىپس خبر ده مرا از اين جمعى از شيعه كه تقليد مى

يق شناسيم از ايشان كسى را كه بر تحقنمى گوئى پس نيست در بهشت از شيعه اماميه غير تو از براى آنكه ماو اگر اين را مى
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نظر باشد غير از تو و اگر باشد زياد از بيست كس نيست در جميع دنيا. و اين امرى است كه گمان ندارم تو قائل به آن باشى. 
 ه را ذكر كردى؟نچكند آگوئى كافر نيستند و اعتقاد به تشيع دارند و ظاهر و باطن پس ايشان مثل تواند. و اين باطل مىو اگر مى

ت و نظر در اند به معرفگويم كه جميع اهل تقليد كافرند؛ زيرا در ايشان جماعتى هستند كه تكليف كرده نشدهجواب گفتم: نمى
اى كه واجب است با آن مرتبه تكليف به معرفت، و اگر چه ايشان مكلف هستند به اعتقاد ادله به سبب نقصان عقولشان از مرتبه

 ها و اعراب و عجم و عوام.ها و باديهول و عمل و اين است مذهب من در اهل خيمهمن به صحت ق

پس ايشان هر گاه بگويند قول صحيحى يا عمل كنند صوابى خواهد بود عوض و ثواب آن براى ايشان مثل عوض براى بهائم 
در دنيا و در روز مآب مدت زمان  شوند به سبب آنو اطفال و مجانين و اگر واقع شود از ايشان عصيانى مستحق عقاب مى

ند آياست و آن هشتاد سال است يا بيشتر( بعد از آن بيرون مى« حقب»جمع « احقاب»حساب يا در آتش به طول احقاب. ) 
 به سوى محل ثواب. و جمعى از مقلّده به اعتقاد من
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ف اند از نظر در طرق تحصيل معارعارف، پس چون رو گردانيدهكافرند؛ زيرا قوّت بر استدالل دارند كه برسند به سبب آن به م
 اند كه هميشه در آتش باشند.مستحق اين شده

و اما اينكه گفتى نيست كسى از شيعه كه نظر كرده باشد حق نظر مگر بيست كس يا نزديك به اين، بر تقديرى كه راست گوئى 
ند رسد به آن هر كس استعمال كاز براى آنكه طرق معرفت نزديك است مىكند از اينكه اكثر شيعه عارف باشند. اين را منع نمى

عقلش را در آن و اگر چه قدرت نداشته باشد بر تعبير از آن به عبارتى و مشكل باشد براو جدل و نبوده باشد از اهل تحقيق 
 در نظر.

عدم اطالع بر دقايق و لطايف قول در  زيرا عدم حذاقت در جدل و احاطه علم به حدود آن و عدم معرفت به غوامض كالم و
 شود بر جهل آن كس به خداى عزّ و جلّ.مسائل دليل نمى

كشانم كالم را با تو در اين باب حاال زيرا غرض من قول در غيبت است، ليكن چون تو دست زدى به گفت به من به طول نمى
 م كرد به اين مسأله و گفتگوى در اين مذهب روز ديگر.مذهب غريبى دوست داشتم واقف شوم بر آن و ان شاء اللَّه عود خواه

 []علت تقيه امام ع از دوستان و دشمنان -]آيا امام زمان ع از دوستان خوف دارد؟[

شود بر تو تا اينكه بشناساند خود را به تو به مشاهده و بنمايد پس خبر ده مرا حاال هر گاه خوف نداشته از تو چرا ظاهر نمى
بيان كند براى تو بسيارى از مشكالت را و انس دهد تو را به نزديكى به خود و عظيم گرداند قدرت را به ميل  به تو معجزه و

خود به جانب تو مشرف سازد تو را به موضع و مكان خود هر گاه ايمن باشد از اينكه تو خبر دهى مردم را به آن و تحريص 
 ا در ظاهر و باطن؟دارى او ركنى براو و يقين داشته باشد كه دوست مى
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داند جميع سراير را و پوشيده نيست براى او چيزى از ضماير تا اينكه بگوئى گويم كه امام مىجواب گفتم: اوّال اينكه من نمى
 دانى و تمام كنى بحث را.داند حال تو را چنان كه خودت مىكه اعتراف كردى به اينكه امام مى

 141ص:

دانند و اگر امر باطنى را بداند به اين داند چنان كه جميع آدميان مىگويم كه ظواهر را مىمن بلكه مىهر گاه نباشد اين مذهب 
ه سببى كند هرگز يا بخواهد بود كه خداى تعالى اعالم كرده تا به آن حضرت رسيده يا به خوابهائى كه صادق است و تخلف نمى

 كه ذكر خواهم كرد غير از اينها.

ن از كند بر متو بالكليه زيرا امام هر گاه علم نداشته باشد به حال من از جانب خداى تعالى تجويز مى پس ساقط شد سؤال
شود كه خوف و تقيه كند از من. و من نفى كند بر غير من از آن جمعى كه ذكر كردم. پس حكمت باعث مىآنچه تجويز مى

به حال من باشد. و جزم ندارم كه آن حاصل است براى آن  نكردم خوف را از خودم مگر با آن شرط كه ذكر كردم كه عارف
 حضرت البته.

گويم كه خداى تعالى مطلع گردانيده است امام را بر باطن و عارف كرده است او را به حقيقت حال من البته تا اينكه بحث و نمى
ى عدم ظهور او پيش من و نشناسانيدن تو بنا بر اين وارد آيد بر من. با آنكه اگر جزم كنم به حصول آن شرط نيز هست برا

 خود را به من وجهى واضح غير از خوف و تقيه.

كنم معرفت او را و رجوع داند من و هر كس كه شريك است با من در معرفت زايل نمىو آن اين است كه آن حضرت مى
ما، علم ما به او از جهت استدالل است و كنم در امر او تا هر وقت كه غايب است از كنم از اعتقاد به امامت او و شك نمىنمى

تر عدم ظهور او پيش حواس ما بهتر است براى ما در بسيارى ثواب و علو مرتبه؛ زيرا عملى كه واقع شود با مشقت بسيار، عظيم
 است در ثواب از عملى كه واقع شود به آسانى و با راحت.

براو استتار و غيبت از ما تا اينكه ما برسيم در معرفت و طاعت داند آن حضرت اين را از حال ما، واجب است پس چون مى
خاطرها  اى كه دركنيم به علم به او و طاعت او با مشاهده و ارتفاع شبههاو به حدى كه كسب كنيم ثواب زياد بر آنچه كسب مى

 هست در حال غيبت.
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تر است، با آنكه اصلى كه تو اعتقاد به آن هور او ثواب شما عظيماى بر تقدير ظو اين خالف آن چيزى است كه تو گمان كرده
شود اگر چه معلوم باشد كه كفر با غيبت است و ايمان كند آنچه را ما ذكر كرديم و موجب آن مىدارى در باب لطف تقويت مى
دم آن ده اگر بكند طاعت را با عگوئى واجب نيست بر خداى تعالى لطف كند وقتى كه داند كه بنبا ظهور؛ از براى آنكه تو مى

 لطف اشرف است از اينكه بكند با وجود آن.
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داند كه طاعت كردن او را وقت غيبت او پس به سبب اين، منع كرده است خداى تعالى امام را از اينكه ظاهر شود؛ چون مى
 لى نيست در اين.كنند در هر دو حال. و اين امرى است كه اشكااشرف است از وقت ظهورش و انكار او نمى

اى بعد از آن گفت: قسم به عمر خودم! اين جوابى است كه جارى است بنا بر آن و چون بشنيد اين جواب را ساكت شد لحظه
 اصولى كه تو ذكر كردى و حقّ آن جواب اول است كه ذكر كردى.

كنى بر اى آن را تا اينكه بينيم چه بحث مىگويم به جوابى ديگر كه گمان دارم شنيدهمن به او، گفتم: بعد از اين جواب تو مى
 آن.

 دارم بشنوم جميع آنچه متعلق به اين مسأله است.گفت: بگو آن را كه من دوست مى

 گوئى؟گفتم: اگر بگويم من به تو كه امام خوف دارد از من و از جمعى كه مخالفند با من نيز چه جواب مى

 مخالف تو؟گفت: خوف دارد از تو مثل آنكه خوف دارد از 

 گفتم: نه.

 گفت: چه فرق است ميان دو قول؟

كنى تو كه خوف او از من به مرتبه خوفش از دشمن است كند از مخالف من، توهّم مىگفتم: فرق اين است اگر بگويم تقيه مى
 شود از من همان چيزى است كه باعث خوف او ازو اينكه چيزى كه باعث خوف او مى
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 ود.شدشمنش مى

كند از من و از مخالف من زايل يا مثل آن است كه در قبيح و حال آنكه اين توهّم باطل است. و هر گاه بگويم كه تقيه مى
 شود اين توهّم.مى

كند از دشمنش، تفصيل بده براى من اين دو امر را تا اينكه گفت: پس از چه وجه خوف دارد از تو و از چه وجه خوف مى
 عارف شوم به آن؟

گفتم: تقيه او از دشمنش به سبب اين است كه خوف دارد مبادا ظلم كند به او و قصد اضرار او كند و سعى كند در ريختن خون 
او. و تقيه او از من به سبب اين است كه خوف دارد مبادا منتشر سازم از روى سهو يا اينكه تجّمل و تشرّف كنم به سبب معرفت 

كند از من به سبب اينكه مبادا بگويم اين را به كسى كه از دوستان غرور شوم، يا اينكه تقيه مىاو به مشاهده و به فضيلت خود م
 من باشد در ظاهر نه در باطن پس مترتب شود به اين ضررى براو پس ظاهر شد فرق ميان اين دو امر.
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اد ندارد بر تو چنان كه اعتماد ندارد كنى كه اين باعث مساوات شود ميان تو و دشمن وى زيرا اعتمگفت: به چه چيز انكار مى
 بر دشمن خود؟

گفتم: بيان كردم فرق را و واضح كردم آن را؛ پس اين سؤال تو مذكور شد جوابش و تكرار آن فايده ندارد، يا اينكه اين سؤال 
ان در و پنهان شد از ايشگويم آيا حق نيست كه رسول صّلى اللَّه عليه و آله گريخت از دشمنان خود كنم بر تو و مىرا قلب مى

 غار به سبب خوفى كه داشت از ايشان بر نفس خويش؟

 گفت: بلى حق است.

دانست چون با آن دانست گريختن آن حضرت را و موضع و مكان او را چنان كه ابو بكر مىگفتم: آيا عمر بن خطّاب مى
 حضرت رفيق بود؟

 دانم.گفت: نمى

دانستند آن را جميع اصحاب او و هر كس كه به او ايمان آورده دانست آن را، آيا مىگفتم: قبول كرديم كه عمر بن خطّاب مى
 بود؟

 گفت: نه.
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دانستند مكان او را و ميان دشمنان وى كه گريخته گفتم: پس چه فرق است ميان اصحاب او كه عارف نبودند به گريختن او نمى
صّلى اللَّه عليه و آله ايشان را از كافران به اينكه واقف سازد ايشان را بر امر خود و بود از ايشان و آيا ممتاز گردانيد رسول 

كنى كه فرق نباشد ميان دوستان و دشمنان او نپوشاند آن را از ايشان چنان كه پوشانيد از دشمنان خويش؟! و به چه انكار مى
هر دو را در خوف و تقيه از ايشان و گر نه چه چيز است فرق؟! و اينكه رسول صلّى اللَّه عليه و آله مساوى گردانيده است اين 

 پس او ديگر حرفى نگفت و دانست كه عاجز شده است.

 []غيبت امام ع

از  فرمايد: من سؤال كردمشهرت كرده، مى« سيّد مرتضى»و جامع اين كتاب يعنى ابو القاسم على بن الحسين موسوى كه به 
فصل را براى من چون به سبب گفت براى غيبت امام از دوستانش به اينكه اين لطفى است شيخ كه رد كند و واضح كند اين 

 شود طاعت بر وجهى كه اشرف است از طاعت وقت مشاهده.براى ايشان؛ زيرا واقع مى

شد ايشان اآيد بنا بر اينكه خداى تعالى منع كرده بپس گفتم به او كه چگونه است حال دوستان وى وقت ظهور او آيا الزم نمى
 را از لطف در شرف طاعات و زيادتى ثواب؟
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ه توان كرد كفرمود: نيست در ظهور آن حضرت منع اولياء از لطف چنان كه تو ذكر كردى؛ زيرا انكار نمى -ايّده اللَّه -شيخ
 آن زمان بدل ظهور. خداى تعالى عالم باشد به حال ايشان كه اگر دائم غائب باشد امام از ايشان و جايز دارد غيبت او را در

شود شوند اين اولياء فسقى كه مستحق شوند به سبب آن عقابى را كه وفا نكند به آن اضعاف آنچه فوت مىهر آينه فاسق مى
 از ايشان از ثواب.

فع نشود از ايشان از عذاب در وقت ظهور اگرداند خداى تعالى او را به سبب اين وجه كه ذكر كرديم آنچه دور مىپس ظاهر مى
 كردند آن را در غيبت از زيادتى ثواب چنان كه كه گذشت.است براى ايشان از آنچه كسب مى

 داند حالشيخ فرمود: و جواب ديگر نيز دارد و آن اين است كه خداى تعالى مى

 131ص:

كنند به او هده او و تسليم مىكنند به حق نزد مشاآورند وقت ظهور او و اعتراف مىبسيارى از دشمنان امام را كه ايمان مى
كنند طغيان را به سبب زيادتى شبهه شوند بر كفر خود و زياد مىخالفت را. و اينكه اگر ظاهر نكند او را در اين زمان قائم مى

 بر ايشان.

ده داشود در حكمت خداى تعالى اظهار امام به سبب عموم صالح در آن و اگر مباح گرداند غيبت را تخصيص پس واجب مى
 خواهد بود صالح او واجب است بر خداى تعالى اينكه تخصيص دهد صالح را.

و جايز نيست كه لطف كند در اكتساب بعض خلق وى منافعى را كه زياد باشد بر منافع او بر تقدير عدم آن لطف هر گاه باشد 
الى و استخفاف به حقوق اولياء خود در فعل آن لطف، رفع لطف ديگر براى جماعتى در ترك قبيح رجوع از كفر به خداى تع

عليهم السّالم؛ زيرا اصل و مدار بر خالص كردن بنده است از مهالك و منع ايشان از قبايح و نيست غرض زيادتى ايشان در 
 شود به سبب آن ثواب بعضى ديگر.منافع و بس. هر گاه بوده باشد قطع لطف به آن چيزى كه باعث دوام عقاب بعضى مى

نكه واجب نيست بر خداى تعالى كه بكند به بنده خود چيزى را كه برسد به آن به نفعى كه منع كند او را از اضعاف آن از براى آ
نفع. پس همچنين واجب نيست بر او كه بكند لطف را براى بنده در نفع به آن چيزى كه منع كند غير آن بنده را از اضعاف آن 

 نفع.

شود شود كه فعل قبيحى كند و اگر بكند اين لطف را به او حايل مىبه آن بنده موجب آن نمىو حال آنكه اگر نكند اين لطف را 
 كند آن غير به سبب آن از قبيح.كند او را از لطفى كه رجوع مىميان غير او و ميان نافع آن غير و منع مى

اضى كند اعترن زمان غيبت و ظهور باطل مىو هر گاه بوده باشد امر به اين طريق كه بيان كرديم پس اين دو جواب و فرق ميا
 را كه تو زياد كردى.
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 131ص:

 []على ع مصداق واقعى اولو االمر است -[]فرمايش ابن شاذان در باره امامت امام على ع 01فصل 

چه چيز است دليل بر امامت كه  «1» فرمايد پرسيدند از ابو محمد فضل بن شاذان نيشابورى رحمه اللَّهمى -ادام اللَّه عزّه -شيخ
 امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّالم؟

 گفت دليل بر اين، كتاب خداى عز و جل است و سنت رسول وى صلّى اللَّه عليه و آله و اجماع مسلمانان.

 و اما كتاب خداى تعالى؛ پس فرموده است:

ايد خدا را اطاعت كنيد ؛ يعنى اى جمعى كه ايمان آورده«1» يعُوا الرَّسُولَ وَ ُأولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْيا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللََّه وَ َأطِ
 و رسول را طاعت كنيد و صاحبان امر را از شما.

پس خداى تعالى ما را امر كرده است به اطاعت صاحبان امر چنان كه امر كرده است به طاعت خودش و طاعت رسول وى. 
ج شديم ما به شناختن صاحبان امر چنان كه واجب است برما شناختن خداى تعالى و شناختن رسول وى. و چون پس محتا

ه اند در تفسير اين آيه به چيزى كاند در تفسير صاحبان امر و اجماع كردهيابيم كه اختالف كردهكنيم در اقوال امت مىنظر مى
 بن ابى طالب عليه السّالم. شود كه نازل شده باشد در شأن علىباعث اين مى

اند د كه ايشان جمعىاناند كه مراد، علما هستند، و بعضى گفتهاند مراد به صاحبان امر، امراء لشكراند، و بعضى گفتهزيرا بعضى گفته
 كه حاكمند بر مردم و امر

______________________________ 
 از فقهاء و متكلّمين برجسته شيعه است.( ابو محمد فضل بن شاذان بن خليل أزدى نيشابورى 1)

جلد كتاب نوشته كه از جمله  155اش نمايم. او فرمايد: قدر و منزلت او مشهورتر از آن است كه من بتوانم وصفنجاشى مى
 هكتاب فضل امير المؤمنين علي»، «كتاب بزرگى در امامت»، «كتاب االربع مسائل في االمامة»، «كتاب اثبات الرجعة»آنها: 

 -454ص « رجال النجاشى»ر. ك: «. كتاب الردّ على الحسن البصرىّ في التفضيل»و « كتاب الخصال في االمامة»السّالم، 
451. 

 .03( سوره نساء، آيه 1)

 134ص:

ه از اوالد وى ائم اند كه مراد به ايشان، امير المؤمنين عليه السّالم است وكنند از منكر. و بعضى گفتهكنند به معروف و نهى مىمى
 كنم از فرقه اول كه آيا امير المؤمنين عليه السّالم از امراء لشكر نيست؟پس سؤال مى «1» عليه السّالم.
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گويند: بلى هست. و به فرقه سيم گويم كه آيا او از علما نيست؟ مىگويند: بلى از ايشان است و به فرقه دوم مىجواب مى
 گويند: بلى هست.عى كه حاكمند بر مردم به امر به معروف و نهى از منكر؟ مىگويم كه آيا او نيست از جممى

پس گرديد امير المؤمنين عليه السّالم مقصود به آيه به اتفاق امّت و اجماع ايشان، و يقين حاصل كرديم به اين به اقرار مخالف 
ين آيه به سبب اتّفاق بر اينكه او مراد است به اين ما در امامت و موافق ما در آن. پس واجب شد كه او امام باشد به داللت ا

آيه. و واجب نيست عدول و اعتراف به امامت آن غير به سبب اختالف در آن و عدم اتفاق يا چيزى كه قائم مقام او باشد از 
 دليل و برهان.

و امير گردانيده است  «1» را بر يمن و اما سنت، پس اين است كه ما يافتيم نبى صلّى اللَّه عليه و آله قاضى گردانيده است او
 او را بر لشكرها و والى كرده او را بر اموالى كه امر كرده بود بدهد آنها را به بنى جذيمه كه كشت خالد بن وليد ايشان را به ظلم

و خليفه گردانيده است او را  «3» و اختيار كرده است او را در اداء و ابالغ رسالت خداى تعالى به كافران در سوره برائت «4»
و نديديم كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله كرده باشد اينها را در  «0» وقت غيبت خود بر جمعى كه باقى مانده بودند در مدينه طيبه.

ؤمنين مباب احدى غير آن حضرت و جمع نشد اين صفات در احدى بعد از نبى صلّى اللَّه عليه و آله چنان كه جمع شد در امير ال
 عليه السّالم و سنت امت رسول صلّى اللَّه عليه و آله بعد از رحلت او واجب است چنان كه واجب بود در

______________________________ 
 .133/ 15« تفسير فخر رازى»( ر. ك: 1)

 .140/ 4« مستدرك الصحيحين( »1)

 .315/ 1« االستيعاب»، 11/ 3« سيره ابن هشام»( ر. ك: 4)

 .4055، حديث شماره 445/ 5« جامع االصول»( 3)

جامع »( منظور جنگ تبوك است كه پيامبر اسالم به ايشان تكليف فرمود تا در مدينه بماند و مواظب جريانات باشد. ر. ك: 0)
 .4353، حديث شماره 433/ 5« االصول ابن اثير

 133ص:

صفات داشته باشد. پس هر گاه ما بيابيم اين صفات را در مردى كه  حيات او. و به درستى كه محتاجند امت به امامى كه اين
تهذيب كرده باشد رسول صلّى اللَّه عليه و آله او را به آنها، اولى خواهد بود او به امامت از كسى كه نكرده باشد رسول صلّى 

 اللَّه عليه و آله در باب وى هيچ چيز از آنها.

 ت شده است به آن از چند وجه:و اما اجماع؛ پس امامت آن حضرت ثاب
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يكى آنكه اجماع كردند جميع امت بر امامت آن حضرت و اگر چه يك روز باشد و اختالف نكردند در اين اصناف اهل امامت. 
يه لاى گفتند كه امام بود بعد از نبى صلّى اللَّه عاى گفتند كه امام بود در فالن وقت و طايفهبعد از آن اختالف كردند. پس طايفه

و آله در جميع اوقات حيات وى و اجماع نكردند امت بر اينكه كسى غير او امام بود در حقيقت يك لحظه و اجماع احق است 
به عمل به آن از اختالف؛ دوم آنكه اجماع كردند جميع امت بر اينكه آن حضرت صالحيت امامت داشت و اينكه بنى هاشم 

ن حضرت و طايفه گفتند كه صالحيت امامت نداشت غير آن حضرت و قابل آن نبود قائل آن بودند. و اختالف كردند در غير آ
 غير بنى هاشم و اجماع حق است و شبهه در آن نيست و اختالف حجت نيست.

سيم آنكه اجماع كردند بر اينكه آن حضرت بعد از نبى صلّى اللَّه عليه و آله در ظاهر عادل بود و واجب بود براى او واليت 
آن اختالف كردند. پس جمعى گفتند كه با وجود عدالت، معصوم نيز بود از كباير و ضالل. و جمعى گفتند كه معصوم نبود بعد از 

ليكن عادل و نيكوكار و با تقوى بود در ظاهر و آلوده نبود ظاهرا او به چيز بد. پس حاصل شد اجماع بر عدالت آن حضرت 
 و اختالف در عصمت او.

گفتند  اى گفتند كه عادل بود و باقىامت بر اينكه ابو بكر معصوم نبود و اختالف كردند در عدالتش. طايفهو اجماع كردند جميع 
 كه عادل نبود؛ زيرا اخذ كرده است چيزى را كه حق او نبود يعنى امامت.

د اختالف كردن پس كسى كه اجماع كردند بر عدالت وى و اختالف كردند در عصمتش اولى و احقّ است به امامت از كسى كه
 در عدالتش و اجماع بر نفى عصمتش.

 130ص:

 ]بررسى شجاعت ابو بكر در جنگها[ -[]گفتگو در باره شجاعت امام على ع 04فصل 

 و حاضر بودند جمعى از متكلّمين معتزله. «1» در مجلس ابو منصور مرزبان -ادام اللَّه عزّه -حاضر شد شيخ

ر باب شجاعت امام كه آيا اين شرط در امامت واجب است يا غير واجب و در اطراف آن بر پس جارى شد كالم و گفتگو د
 سبيل مذاكره مطالبى پيش آمد.

 پس ابو بكر بن صرايا گفت: اعتقاد من اين است كه ابو بكر صدّيق از شجاعان عرب است و از متقدّمين ايشان در شجاعت.

 شده است براى تو اين اعتقاد و به چه وجه دانستى اين را؟فرمود: به چه چيز حاصل  -ايّده اللَّه -شيخ

به تنهائى با چند نفرى كه موافق بودند با وى و مخالفت « ردّه»جواب گفت: دليل بر اين، اين است كه عزم كرد بر جنگ با اهل 
كشم دهند اين قوم به من عقالى، مىكردند با رأى او در اين باب اكثر صحابه و فرو گذاشتند نصرت او را. و او گفت و اللَّه اگر ن

 بندند(.ريسمانى است كه به پاى شتر مى« عقال»)و  «1» ايشان را.
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و خوف نكرد از برگشتن قوم از براى او و ضعيف نگردانيد اين رأى شخص او را و منع نكرد او را از جزم بر قتال با ايشان. 
ت گفت اين قول را وقتى كه قوم مخالفاو نتوانند كرد. هر آينه نمى اى كه شجاعان برابرى بهپس اگر شجاعت نداشت به مرتبه

 كردند با او.

 كنى بر كسى كه بگويد به تو كه پناهفرمود: به چه چيز انكار مى -ايّده اللَّه -شيخ

______________________________ 
است كه در بغداد به دنيا آمد و در همان جا « ابو منصور»( ظاهرا عبد القادر بن طاهر بن محمد شافعى بغدادى معروف به 1)

هجرى قمرى  313آمد. او معاصر شيخ مفيد بوده و در سال نشو و نما نمود و جزء متكلمين و ادباى معروف به شمار مى
 .111/ 1« ريحانة االدب»درگذشت. ر. ك: 

 .13ص « تاريخ الخلفاء سيوطى(. »1)

 134ص:

شود به محض اينكه صاحبش را ببينيم و نه به اعتماد بر آن باشد در اين باب. زيرا شجاعت معلوم نمىاى به چيزى كه نبرده
 كند آن را اكتساب و طريق معرفت آن يكى از دو امر است:اينكه او دعوى آن كند بلكه آن چيزى است در طبيعت كه مدد مى

غيبى و مّطلع بر اشياء باطنى پس اعالم كند خلق خود را به حال يكى اينكه خبر دهد از آن خداى تعالى كه عالم است به امور 
شجاع و اگر چه ظاهر نشده باشد از او كارى كه داللت بر شجاعت كند؛ دوم اينكه ظاهر شود از او افعالى كه معلوم شود به 

شود اين نيز به اول علوم نمىو صبر در جنگ و نگريختن وقت قتال. و م «1» سبب آنها حال او، مانند حرب با دليران و ابطال
اى كه امتياز توان كرد به سبب آن صاحب آن را از كسى كه كرده باشد وهله و نه به يك فعل تا اينكه مكرر شود اين به مرتبه

 آن فعل را به طريق اتفاق يا بر سبيل حماقت و جهل به تدبير.

 فعلى كه داللت كند بر شجاعت معدوم باشد براى اين مرد. و هر گاه اعالم خداى تعالى به شجاعت ابو بكر نباشد و همچنين

پس چگونه جايز است هر عاقلى را كه دعوى شجاعت كند براى او به محض قولى كه او گفته باشد. و حال آنكه آن داللت 
ست از انكند بر شجاعت نزد هيچ كس از اهل نظر و فكر؛ خصوصا اينكه دالئل جبن و ترس و خوف و ضعف ابو بكر ظاهرتر 

 اينكه محتاج باشد به فكر.

زيرا مبارزت نكرد هرگز با كسى از امثال خود و نه مقاومت كرد با احدى از ابطال و نريخت به دست خود خونى را و حاضر 
شد با رسول صلّى اللَّه عليه و آله در روزهاى جنگ وى. پس بود براى هر يك از صحابه اثرى از جهاد مگر براى او. و گريخت 

 . و گذاشت رسول صلّى اللَّه عليه و آله را در اين«1» الْتَقَى الْجَمْعانِ جنگ احد و جنگ خيبر و روز از
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______________________________ 
 ( پهلوانان و قهرمانان.1)

باشد كه نگ احد مىباشد كه منظور روز برخورد دو سپاه در جسوره آل عمران مى 100برگرفته از آيه  «الْتَقَى الْجَمْعانِ» (1)
 .134/ 14« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد»ابو بكر نيز جزو فراريان در آن جنگ به شمار آمده است. ر. ك: 

 131ص:

شود دالئل جبن و دالئل شجاعت مواضع با وجود آنكه خداى تعالى واجب كرده براو و بر جميع، جهاد را پس چگونه جمع مى
 وقت؟ براى يك شخص در يك

 كند آدمى را به هوا و دروغ.اگر نبود اينكه تعصب مايل مى

كه كنى تو بر اين و حال آنگفت مردى از طياب شيعه كه حاضر بود به ابو بكر مذكور، چه دليل است اين و چگونه اعتماد مى
 آن را. كنمين امر را قبول نمىگويد اگر بخواهد از من پادشاه اكند بروى پس مىدانى كه آدمى گاه هست كه غضب غلبه مىمى

كنيم، پس حادث كند در مسجد ما و ما به او اقتدا مىو به درستى كه پيش ما هست شيخى ضعيف ظاهر الجبن كه نماز مى
ر كنم در اينجا و اگكنم بر اين و جهاد مىگويد: و اللَّه صبر مىشود هيچ امرى كه مكروه وى و منكر او باشد إلّا اينكه مىنمى

 اند(.)و ايشان دو قبيله« مضر»و « ربيعه»چه اتفاق كنند بر آن 

پس ابو بكر بن صرايا گفت كه نيست دليل بر شجاعت منحصر در آنچه تو ذكر كردى، بلكه آنچه اعتماد كرديم ما بر آن، داللت 
 كند بر آن چيز خداى تعالى و آن افعالى كه ذكر كردى.كند بر شجاعت؛ چنان كه داللت مىمى

و وجه داللت در آن اين است كه ابو بكر به اتفاق امت آفتى در عقلش نبود و چنين نبود كه نفهميده و ناقص عقل باشد، بلكه 
 اجماع است بر اينكه از عقال بود و اتفاق بر اينكه خوب تدبير و خوش رأى.

گفت اين قول را در حضور مهاجر و مىپس اگر نبود اينكه اعتماد داشت بر خودش و عالم بود به صبر و شجاعتش هر آينه ن
انصار و ايمن نبود از اينكه قوم بايستند بر خالف او پس خوار كنند او را و سخن او را نشنوند و عاجز شود او به سبب ترسى 

از شود اين كه دارد. اگر بوده باشد امر چنان كه دعوى كرديد شما در حق او پس ظاهر شود از او خلف در قولش و واقع نمى
 عاقل حكيم.

 135ص:

 كند قولى كه نقل كرديم از او بر شجاعتش چنان كه بيان كرديم.و چون ثابت شد عقل و حكمت ابو بكر داللت مى
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 شود نه در عرف و نه در عقل وفرمود كه تسليم و قبول ما عقل و حسن تدبير ابو بكر را باعث اين نمى -ادام اللَّه عزّه -شيخ
قرآن و سنت. زيرا او اگر چه عاقل بود چنان كه تو ذكر كردى ليكن احتمال دارد كه اين قول را گفته باشد از ترس نه از جهت 

كردند بر نصرت وى و برانگيزاند و خوف تا اينكه شجاع و قوى بكند اصحابش را و تحريص كند جمعى را كه مخالفت او مى
 ايشان را در يارى وى و برگرداند ايشان را از راه ايشان در خوارى وى.ايشان را بر قتال با دشمنانش و قوى گرداند عزم 

كنند صبرى را كه در واقع ندارند و شجاعتى را كه نيست در طبيعت ايشان تا كنند عقال در تدبيرات پس ظاهر مىو همچنين مى
 اينكه امتحان كنند او را و نظر كنند در عاقبت آن.

 اندازند مشقت را برگردن ايشان وگذارند جنگ را به ايشان و مىو يارى كنند متمردين وامىپس اگر اجابت كنند مخالفين وى 
گويند كنند خالف رأى پيش را و مىاگر بايستند بر مخالفت و اتفاق كنند بر ترك نصرت و عدول از يارى و معونت ظاهر مى

 كه حال موجب قتال بود و عزم بر آن به مرتبه جزم و كمال.

دانند آن را مقام اقتضاى اين كرد كه عفو كنيم ايشان را از آنچه ناخوش ديديم كه اكثر اشياع و اتباع ما مكروه مى ليكن چون
 دارند و تدبير كنيم براى ايشان طريقى كه اختيار كنند آن را.مى

گر باعث سقوط قدر و اين چيزى است كه جارى شده است به آن عادت رؤساء در هر زمان و نقل ايشان از رأى به رأى دي
 شود.ايشان پيش مردم نمى

توان كرد كه ابو بكر ظاهر كرده باشد عزم جزم بر جنگ براى تحريص قوم بر موافقت وى در آن و اظهار نكرده پس انكار نمى
 باشد جزع خود را تا اينكه زياد نشود تفرق ايشان و قوى شود به سبب اين رأى ايشان و اعتماد كرده باشد بر اينكه

 133ص:

 اگر برگردند به امر او واقع شود اين تدبير موافق غرض او پس نهايت مراد است.

م كه گوئيو اگر صورت نبندد اين، عدول كند از رأى اول چنان كه وصف كرديم از حال رؤساء در تدبيرات ايشان. يا اينكه مى
ه خود قتال كند. بلكه قسم خورد به اينكه قتال كنند متابعان وى. و ابو بكر قسم نخورد به خداى تعالى در قتال اهل ردّه به اينك

نيست قسم او به خداى تعالى بر اينكه بفرستد خالد بن وليد و اصحابش را تا اينكه برسند به حرب و قتال كنند با آن قوم دليل 
 بر شجاعت وى في نفسه و اين ظاهر است.

ين قول را در حال غضب چون مخالفت وى كرده بودند قوم. و خالفى نيست و جواب ديگر و آن اين است كه ابو بكر گفت ا
اى كه فاسد شود صاحب غضب را وقت غضب وى هيجان و تفرق طبيعت به مرتبهميان صاحبان عقل در اينكه عارض مى

شود كند كه پشيمان مىا مىتواند كرد نزد سكون نفس. و كارهشود از او اقوالى كه وفا به آنها نمىكند رأى او را و صادر مىمى
شود بر فساد عقلش و وجوب اخراجش از جمله اهل شود وقوع اين افعال و اقوال از او دليل نمىاز آنها وقتى كه زايل مى

 تدبير.
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اى كه مشهور است از او و خالف نكرده است هيچ كس در نسبت آن به و به تحقيق تصريح كرده است به اين آن مرد در خطبه
 گردانند از مفاخر وى.كنند بر آن و مىگيرند به آن و اعتماد مىمى «1» اصحاب صولتاو، و 

و آن اين است كه گفته است: رسول صلّى اللَّه عليه و آله بيرون رفت از دنيا نبود احدى كه طلب داشته باشد يك ضربه تازيانه 
 كه وحى.كردند بر وى مالئيا بيشتر. و او معصوم بود از خطايا و نزول مى

بناك شود در من وقتى كه غضكرديد به او؛ زيرا مرا شيطانى است كه داخل مىپس تكليف مكنيد شما به من آنچه را تكليف مى
 شوم، پس هر گاه ببينيد مرامى

______________________________ 
 ( صولت قدرت.1)

 105ص:

 .«1» غضبناك، اجتناب كنيد از من

است اين مرد براى قوم در چيزى كه صادر شود از او وقت غضب از قولى يا فعلى و اعالم كرده است ايشان  به تحقيق عذر گفته
را به حال خود در آن وقت؛ پس به سبب اين ايمن شده است از اينكه انكار كنند مهاجرين و انصار براو قولى را كه گفته است 

ده بود در آن حال از مخالفت قوم با او حتى اينكه باعث اين شده بود نزد غضب. با احاطه علم ايشان به امرى كه الحق او ش
 كه صادر شود از او اين مقال.

 پس ديگر جوابى نگفت.

______________________________ 
 .11ص « تاريخ الخلفاء سيوطى( »1)

 101ص:

 03فصل 

 ]آيا ابو بكر به امر پيامبر پيشنماز شده؟[

نمازى كه ابو بكر كرد و مردم به او اقتداء كردند )در آن روز كه رسول صلّى اللَّه عليه و  -دام اللَّه عزّها -سؤال كردند از شيخ
 امر او؟آله مريض بود( آيا به فرموده نبى صلّى اللَّه عليه و آله بود يا بى
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دم و بكر را كه نماز كند به مر شيخ فرمود: آنچه صحيح است در اين باب و ثابت شده اين است كه عايشه گفت: امر كنيد ابو
، ليكن مخالفين دعوى كردند كه او امر كرد به اين به فرموده رسول صلّى اللَّه «1» امر به اين از جانب عايشه بود در ظاهر حال

 عليه و آله و ثابت نشده است اين دعوى به دليلى كه بايد قبول كرد.

 []داستان يوسف ع -«[إنكن لصواحبات يوسف»]استدالل به حديث 

باز شيخ فرمود: دليل بر اينكه اين امر مخصوص بود به عايشه و از جانب رسول صلّى اللَّه عليه و آله نبود اين است كه چون 
 آن حضرت به هوش آمد از غشى كه عارض وى شده بود. و شنيد آواز ابو بكر را در محراب فرمود به عايشه:

 «ايد.صاحبان يوسفإنّكنّ لصواحبات يوسف؛ شما مثل »

كشيد و مبادرت كرد و به تعجيل تمام تكيه كرد بر امير المؤمنين عليه السّالم و فضل بن عباس و پاهاى مبارك بر زمين مى «1»
و اگر آن حضرت امر كرده بود او را به نماز هر آينه  «4» به سبب شدت ضعف تا اينكه رسيد به محراب و ابو بكر را دور كرد.

كرد در رفتن به محراب با وجود آن حالى كه وصف كرديم تا كرد به مالمت زنان خود در اين باب و تعجيل نمىرجوع نمى
گذاشت او را تا اينكه به جا آورد فرضش را و تمام كند نماز را پس باز داشتن آن حضرت او اينكه باز دارد او را نماز بلكه مى

 «3» ديم دليل است بر صحت آنچه وصف نموديم.را از نماز و گفتن وى به عايشه آنچه ذكر كر

______________________________ 
 هجرى. 11، ذيل حوادث سال 101/ 4« تاريخ الطبرى( »1)

 ( مأخذ پيشين.1)

 .141/ 1تحقيق دكتر زكّار و دكتر زركلى، « أنساب االشراف( »4)

 .131/ 3« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد»( ر. ك: 3)

 101ص:

 اند اهل سنت در تأويل قول نبى صّلى اللَّه عليه و آله كه مذكور شد:فرمود كه به تحقيق دست زده -ايّده اللَّه -باز شيخ

 «إنّكنّ لصواحبات يوسف.»

 ت.ساند براى اين قول از نبى صلّى اللَّه عليه و آله سببى كه آن معروف اكند بر جهل ايشان؛ زيرا گفتهبه چيزى كه داللت مى
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و آن اين است كه آن حضرت فرمود: امر كنيد ابو بكر را به نماز. عايشه گفت: يا رسول اللَّه، به درستى كه ابو بكر مردى است 
پس  «1» كند خود را از گريه، پس امر كن عمر را به اينكه نماز كند به مردم.رقيق القلب پس بايستد در جاى تو ضبط نمى

 رد فرمود به او قول مذكور را:چون عايشه رد قول آن حضرت ك

 «.إنّكنّ لصواحبات يوسف»

 و به تحقيق اعتراض كرد بر من به اين كالم شيخى از مشايخ اصحاب حديث و اعتماد داشت بر اين.

پس من به او گفتم: اول بحثى كه در اين باب است اين است كه تو اعتراف كردى به اينكه عايشه مخالفت نبى صلّى اللَّه عليه و 
آله كرد و رد كرد براو امر وى را تا اينكه آن حضرت فرمود به او قول مذكور را و اعتراف تو به اين شهادت تو بروى است به 

ر دهند بكنيد شما بر شيعه كه شهادت مىآيندتر است از آنچه انكار مىعصيان به خداى تعالى و به رسول وى. و اين خوش
لَّه عليه و آله به سبب محاربه وى با امير المؤمنين عليه السّالم؛ دوم اينكه خالفى نيست در عايشه به معصيت بعد از نبى صّلى ال

الفش و كرد چيزى را به ختر از جميع فصحا بود. و تشبيه نمىتر از همه حكما و فصيحاينكه نبى صلّى اللَّه عليه و آله حكيم
يزى در چ« ممثّل به»از « ممثّل»ل را مگر در موضعش و ناقص نبود كرد مثنمود امرى را به ضد آن، بلكه وضع نمىتمثيل نمى

 از معنى.

و معلوم است صاحبان يوسف عليه السّالم عصيان نكردند به خداى تعالى و مخالفت وى نكردند مگر به اينكه اراده كردند هر 
 يك از ايشان از يوسف عليه السّالم آنچه اراده

______________________________ 
 .15/ 1« االمامة و السياسة»، 101/ 4« تاريخ الطبرى( »1)

 104ص:

 كرده بود ديگرى. و هر يك مايل به او شدند چنان كه مايل بود به او ديگرى و ناطق است به اين قرآن مجيد:

بَشَرًا إِْن هذا إِلَّا مََلكٌ كَِريمٌ، قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ فَلَمَّا رََأيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ َو قَطَّعْنَ َأيْدِيَُهنَّ وَ قُْلنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا 
زنان )مجمل اين قصه اين است: چون جمعى از  «1» عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ

كردند كه به غالم خود يعنى يوسف عليه السّالم ميل دارد و زليخا ايشان را طلبيد و مجلسى آراست و مصر، زليخا را عيب مى
 به دست هر يك كاردى داد و به يوسف گفت بيا پيش اين زنان.

بريدند و دست خود را مىپس چون او را ديدند عظيم شمردند آن را و متحير شدند از حسن وى و چنان شدند كه به كارد 
 كنند. و گفتند سبحان اللَّه اين از آدميان نيست. نيست اين مگر فرشته كريم.دانستند چه مىشدند و نمىخبردار نمى
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كرديد مرا در ميل به او و به تحقيق من طلب كردم از او كه مقاربت كند با من پس زليخا گفت اين آن كسى است كه مالمت مى
 كنم او را به آن هر آينه محبوس خواهد شد.طلب عصمت و پرهيز كارى كرد. و اگر نكند آنچه من امر مىقبول نكرد. و 

و خواهد شد خوار و ذليل.( پس اگر عايشه رفع كرده بود اين امر را از پدرش و نخواسته بود شرف اين مقام براى او و به فتنه 
آينه رسول صلّى اللَّه عليه و آله در تشبيه كردن عايشه به صاحبان يوسف نيفتاده بود به سبب محبت رياست و علو منزلت هر 

 عليه السّالم گذاشته خواهد بود مثل را در غير موضعش و تشبيه كرده خواهد بود چيزى را به ضد و خالفش.

حقايق  ت درجه وى از اينكهتر استر است مرتبه وى از اينكه اين صفت داشته باشد. و رفيعو رسول صلّى اللَّه عليه و آله عالى
 امثله را نداند. و جايز نيست براو نقص در كمال و نه نقصان در فضل و افضال.

 شود اين مثل شده استو هر گاه بوده باشد امر چنان كه وصف كرديم ثابت مى

______________________________ 
 .41 -41( سوره يوسف، آيه 1)

 103ص:

عليه و آله به سبب مخالفت آن زن با او و امر وى پدرش را به نماز قبل از اذن آن حضرت از جهت محبت  از نبى صلّى اللَّه
 زيادتى استطاله و رغبت در جمع كردن فضيلت و رياست به سبب اين چنان كه مذكور شد.

 []عزل پيامبر ابو بكر را از پيشنمازى

كه مبادرت نبى صلّى اللَّه عليه و آله به خروج به مسجد و بازداشتن ابو  فرمايد كه ايشان )يعنى اهل سنّت( گفتندباز شيخ مى
بكر از نماز به سبب اين بود كه چون قلوب مسلمانان متعلّق بود به رسول صلّى اللَّه عليه و آله و محزون بودند به سبب تأخير 

 «1» اراجيف گويند در باب وى مرجفونمالقات آن حضرت. پس آن حضرت ترسيد كه اگر تأخير كند مبادا اختالف كنند و 
 ايشان؛ پس مبادرت آن حضرت براى اين بود نه براى آنچه شما گفتيد كه مراد انكار كردن نماز ابو بكر به مردم بود.

ز ا كرد رسول صلّى اللَّه عليه و آله ابو بكر راگوئيم كه اگر حال چنان باشد كه ذكر كرديد هر آينه دور نمىدر جواب ايشان مى
 محراب، بلكه ممكن بود برسد به مطلبش با وجود اينكه ابو بكر نماز را تمام كند.

به اين طريق بيرون رود پيش قوم بعد از فراغ ابو بكر از نماز تا اينكه مشاهده كنند ايشان آن حضرت را برحال استقالل و 
ايشان در شأن وى. و عزل نكند آن مرد را از  خوشحال شوند از مالقات وى و باطل شود آنچه خوف داشت از آن از اراجيف

نمازى كه امر كرده بود او را به اقامت آن، تا اينكه داللت كند اين بر اينكه حادث شده است از او چيزى كه باعث عزلش شده؛ 
اينكه حال به آن يا ظاهر است از او حال منكرى كه پنهان بوده از مردم و به سبب آن صالحيت ندارد كه نماز كند به مردم؛ يا 

 طريق بوده است كه گفتيم كه نماز او به اذن آن حضرت نبوده است.
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و بر تقديرى كه وقت نماز ضرور بود بيرون رود ممكن بود عزل نكند او را بلكه در عقب وى نماز كند؛ چنان كه با عبد الرحمن 
از كرد با جمعى از مردم كه در عقب وى نماز كرد وقتى كه به او رسيد وى مشغول بود پس او را از مقام عزل نكرد و نم

 كردند.مى

______________________________ 
 ( بيهوده گويان.1)

 100ص:

و به تحقيق علم دارند عقال از روى عادت به اينكه كسى كه مقدّم كند كسى را در مقامى كه شريف شود به سبب آن قدرش و 
كند بعد از تقديم وى فاصله بازداشتن وى و پشت كردن آن مرتبه كه گردانيده بود آن اش مبادرت نمىعظيم شود به آن مرتبه

 را براى وى.

مگر به سبب حادثه قبيحى كه حادث شود از وى يا ظهور امرى كه زايل شود اشتباه حال وى به سبب ظهور آن و معلوم شود 
 تغيير حال وى كه موجب صرف و عزل وى باشد.

كه واقع شود از نبى صلّى اللَّه عليه و آله در باب ابو بكر به اقوالى كه مقرون بود با آن يعنى توبيخ و  پس به درستى كه فعلى
شود از صالح بالفعل. شود از حكما مگر از براى انكار محض و داللت بر استدراك آنچه فوت مىسرزنش زن خود صادر نمى

 كند اين را بيرون رفته است از طريق عرف و عادت.اگر واقع نشود اين مبادرت و انكار. و كسى كه انكار 

و به تحقيق گمان كردند قومى از اهل عناد كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله عزل نكرد ابو بكر را از نماز به سبب خروج آن حضرت 
 به مسجد بلكه با وجود اين باقى بود بر امامت در نماز.

وقت امام نبى صلّى اللَّه عليه و آله نيز بود و آن حضرت اقتدا كرده بود به وى در  پس ما به ايشان گفتيم كه آيا ابو بكر در آن
 آن حال؟ همه گفتند: نه.

پس گفتيم: آيا او شريك نبى صّلى اللَّه عليه و آله بود در امامت نماز و هر دو با هم امام مسلمانان بودند در آن نماز؟ باز همه 
 گفتند: نه.

ى كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله بيرون آمد امام مسلمانان بود در اين نماز و ابو بكر بعد از اينكه امام پس گفتيم: آيا نيست وقت
 ايشان بود اقتدا كرد در آن نماز به نبى صلّى اللَّه عليه و آله مثل باقى آن جماعت؟ گفتند: بلى.

 ده است هيچ چيز را به وجهى از وجوه يا به سببى ازپس گفتيم: تعقل نكند كه اين بازداشتن اوست از آن مقام پس تعّقل نكر
 اسباب.
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شكى در اين. و احتمال دارد كه معاندى از ايشان قسم به خداى عزّ و جلّ! اين طايفه جاهلند به يقين و اوباش و اغمارند بى
 ز خروج نبى صلّى اللَّه عليه و آله نيز.گويد و ارتكاب كند قول به اينكه ابو بكر امام بود بعد اپروا نكند از آنچه مى

گوئيم كه اين مخالفت اجماع است و با وجود اين پس چه معنى دارد آنچه متواتر است و حاصل شده است بر آن پس به او مى
و بكر بود كه اباتفاق كه رسول صلّى اللَّه عليه و آله نماز كرد به مردم در آن حال باز اختالف كردند در ابتداى آنكه آيا از آنجا 

 ابتدا كرده بود از قرآن يا به آنجا منتهى شده بود از قرآن.

گوئيم كه هر گاه ابو بكر امام براى نبى صلّى اللَّه عليه و آله باشد در آخر نمازى كه آن حضرت كرد الزم و با وجود اينها مى
مصروف باشد از نبوت؛ زيرا بنا بر اين خداى تعالى مؤخّر آيد كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله معزول باشد از امامت امّتش و مى

 كرده است آن حضرت را از مقام وى و ختم كرده است به اين عمل او را در ملت اسالم.

و اين نيست مثل آنچه شما دعوى كرديد در نماز آن حضرت عقب عبد الرحمن؛ زيرا آن نيز اگر چه به حسب ظاهر فاسد است 
ه عليه و آله نماز كرد به مردم بعد از آن و مؤخّر كرد عبد الرحمن را از آن چيزى كه مقدّم گردانيده بود او ليكن رسول صلّى اللَّ

 را در آن.

 گر را.كند بعضى بعض ديپس واجب نيست ثابت باشد سنت رسول به تقديم عبد الرحمن بروى؛ زيرا افعال رسول نسخ مى

كه به قرار باشد و تغيير نيابد و آخر افعال آن حضرت ثابت و سنت است تا شود در افعال وى مگر به چيزى پس ثابت نمى
 آخر الزمان.

 101ص:

 []جواب شيخ مفيد به شيخ طبرانى زيدى 00فصل 

 گرفت.كرد پيش من جوانى از اوالد انصار و علم كالم تعليم مىفرمود: ترّدد مى -ادام اللَّه عّزه -شيخ

پس گفت به من كه شما اى طايفه اماميه « طبرانى»قات كردم ديروز با شيخى از زيديّه معروف به پس روزى به من، گفت: مال
 كنيد به حنبليّه. من به او گفتم كه چگونه است اين؟ايد و حال آنكه استهزاء مىحنبليّه

بر خود و كنند براى اكاى معجزه مىكنيد و ايشان دعواكنند بر خوابها و شما نيز چنين مىگفت: از براى آنكه حنبليّه اعتماد مى
م جوابى دانستكنيد. و من نمىدانند زيارت قبور را و اعتكاف پيش آنها و شما نيز چنين مىكنيد. و ايشان خوب مىشما نيز مى

 كه راضى باشم از آن و اعتماد بر آن باشد. پس چه چيز است جواب اين بحث؟

 [يوسف ع]خواب حضرت  -[]صحت خواب از ديدگاه قرآن
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فرمايد من به او گفتم كه بازگرد و برو پيش آن شيخ مذكور و بگو به او كه عرض كردم به فالنى آنچه مى -ادام اللَّه عزّه -شيخ
اند ليّهاند به سبب آنچه تو ذكر كردى، پس جميع مسلمانان حنبتو گفته بودى به من، پس گفت به من جواب بگو اگر اماميه حنبليّه

 ق است به صحت حنبليّه و به صواب مذهب اهل آن؛ زيرا خداى تعالى فرموده است:و قرآن ناط

 لىدِينَ قالَ يا بُنَيَّ ال تَقْصُصْ رُْؤياكَ عَإِذْ قالَ يُوُسفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَْوكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِ
؛ يعنى يوسف عليه السّالم گفت به پدرش يعقوب عليه السّالم اى «1» فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِخْوَِتكَ

 كردند.پدر، به درستى كه من خواب ديدم يازده ستاره و آفتاب و ماه براى من سجده مى

______________________________ 
 .0 -3يوسف، آيه ( سوره 1)
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)پس يعقوب عليه السّالم دانست خداى تعالى او را به مرتبه عليا خواهد رسانيد و او را به رسالت مشرّف خواهد گردانيد و  
كند و ترسيد مبادا اگر برادران وى اين را بشنوند از روى حسد او را هالك كنند( پس گفت به يوسف اين خواب داللت بر آن مى

عليه السّالم كه اى پسر من! نقل مكن اين خواب را براى برادرانت مبادا از روى حسد و فريب شيطان مكرى كنند براى تو و 
 تو را هالك كنند، به درستى كه شيطان دشمنى است ظاهر براى انسان.

و دانند آنها را اولياء اكه مىپس ثابت كرده است خداى تعالى در اين آيه صحت خواب را و گردانيده است براى آن تأويالتى 
آن در علم  اند براند به آن خلفا و اتباع ايشان از مؤمنين. و اعتماد كردهاند آن را انبيا و قائل و متديّنعليهم السّالم و اثبات كرده

 به چيزهائى كه حادث خواهد شد و گردانيدند آن را مثل خبر در بيدارى و مشاهده آن. و فرموده است:

 رَْأسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا خَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ قالَ أََحدُهُما إِنِّي أَرانِي أَْعصِرُ خَمْراً وَ قالَ الْآخَرُ ِإنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَوَ دَ
دان كردند اتفاقا( دو كس ديگر را نيز در زندان محبوس ساختند ؛ يعنى )چون يوسف را در زن«1» بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

گرفته و ديگرى نانواى پادشاه بوده( پس شرابى گفت: من خواب ديدم كه )يكى مردى بوده است كه شراب براى پادشاه مى
پس اعالم كن ما را به  خورند؛آيند و از آن مىفشردم و نانوا گفت: من خواب ديدم كه نان در سر دارم و مرغان مىانگور مى

 دانى.دانيم كه تأويل خوابها را خوب مىتأويل اين خواب، از براى آنكه مى

و را به گيرى و به نانوا گفت كه تشوى و باز شراب براى پادشاه مى)پس يوسف عليه السّالم گفت به شرابى كه تو خالص مى
 آخر االمر چنان شد( خورند وآيند و مغز سر تو را مىكشند و مرغان مىحلق مى

______________________________ 
 .44( سوره يوسف، آيه 1)
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ا. و دانست حكم خوابها رپس خبر داد يوسف عليه السّالم ايشان را به خوابى كه ديده بودند و اين بنا بر اين بود كه جزم مى
نبوّت او دليل است بر اينكه خوابها حق بوده است به اعتقاد ايشان و  سؤال ايشان از يوسف عليه السّالم با آنكه عالم نبودند به

 تأويل اكثر آنها صحيح بود و هر گاه موافق معنى آن باشد و فرموده است:

ءْياَي ساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُسَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُالتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِ وَ قالَ الْمَلِكُ ِإنِّي أَرى
؛ يعنى پادشاه مصر گفت: خواب ديدم هفت «1» إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ قالُوا َأضْغاثُ أَحْالمٍ وَ ما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْالمِ بِعالِمِينَ

هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشك و پيچيدند خشكها بر  گاو چاق و هفت گاو الغر و آن الغرها چاقها را خوردند. و
سبزها تا غالب شدند بر آنها پس اى گروه فتوى دهيد به من در اين خواب اگر عالميد به تعبير خوابها. ايشان گفتند كه اين از 

 خوابهاى دروغ است و اعتبار ندارد.

 و ما عالم نيستيم به تأويل چنين خوابها.

يوسف عليه السّالم اين خواب را و چنان شد كه او گفت )و تعبير چنان كرد كه هفت سال ارزانى خواهد بعد از آن تعبير كرد 
هاى سبز كنايه از آن است؛ بعد از آن هفت سال كنيد جمع كنيد و نگاهداريد. و گاوهاى چاق و خوشهبود و آنچه زراعت مى

است و آنچه در آن سالهاى ارزانى جمع كرده بوديد در اين هاى خشك اشاره به آن شود و گاوهاى الغر و خوشهگرانى مى
خوريد و خوردن الغرها چاقها را و غلبه خشكها بر سبزها دال بر اين است( و فرموده است در قصه ابراهيم و اسماعيل سالها مى

 عليهما السّالم:

قالَ يا َأبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَُّه  امِ أَنِّي أَذْبَُحكَ فَاْنظُرْ ما ذا تَرىفِي الْمَن فَلَمَّا بََلغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى
 اى رسيد قادر بود كه كند با پدرش در كارهائى كه؛ يعنى چون اسماعيل به مرتبه«1» مِنَ الصَّابِِرينَ

______________________________ 
 .33 -34 ( سوره يوسف، آيه1)

 .151( سوره صافات، آيه 1)
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اند در آن وقت سيزده سال داشت( گفت نزديك به آن است چنان كه بعضى نقل كرده« رهاق»داشته باشد )و اين كنايه از سن 
ت سماعيل گفكنى. اكنيم. پس نظر كن چه رأى دارى و چه مىبه او پدرش ابراهيم كه اى پسر من در خواب ديدم تو را ذبح مى

 يابى مرا ان شاء اللَّه از جمله صبركنندگان.اى به آن در خواب كه مىاى پدر بكن و به جا آور آنچه را امر كرده شده

اند ابراهيم و اسماعيل عليهما السّالم خواب را و واجب گردانيدند به سبب آن حكم را و نگفت اسماعيل عليه پس اثبات كرده
باشد از حديث نفس و اخالط بدن و پدر مريز خون مرا به سبب خوابى كه ديدى زيرا خوابها گاه مىالسّالم به پدرش كه اى 

 غلبه اخالط بعضى بر بعض ديگر چنان كه مذهب معتزله است.
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پس قول اماميه در باب خواب چيزى است كه ناطق است به آن كتاب خداى تعالى و قول شيخ مذكور قول آن جماعت است 
كه كنيم احكام دينى را به سبب خوابها. بلگفتند اينها خوابهاى باطل است. و با وجود اين ما اثبات نمىپادشاه كه مىاز اصحاب 

 كنيم از تأويالت آنها آنچه را آمده است به آن خبرى از ورثه انبيا عليهم السّالم.اثبات مى

 []وحى به مادر موسى ع

 تعالى كه فرموده است: و اما قول ما در معجزات پس مثل قول خداى

 مُرْسَلِينَ اعُِلوهُ مِنَ الْأَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَ ال تَخافِي وَ ال تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَ ج أُمِّ مُوسى وَ أَوْحَيْنا إِلى
موسى را تا وقتى كه قادر باشى بر پنهان كردن او از دشمنان او. پس هر  ؛ يعنى وحى فرستاديم به مادر موسى كه شير بده«1»

و و كنيم او را به سوى تگاه بترسى براو و قادر نباشى بر اخفاى وى بينداز او را در دريا و مترس و دلگير مشو زيرا ما رد مى
 گردانيم او را از جمله رسوالن و پيغمبران.مى

يرا وحى به مادر موسى در خواب شد و براى او معجزه عالوه شد، تعليم كرد او را به آنچه اين آيه متضمن صحت خوابهاست ز
 شد قبل از حدوث آن.حادث مى

______________________________ 
 .1( سوره قصص، آيه 1)

 141ص:

 []سخن گفتن عيسى ع در گهواره 

 و فرموده است خداى عز و جل در قصه مريم عليها السّالم:

ا كُْنتُ جََعلَنِي نَبِيًّا وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً َأيَْن مفَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نَُكلِّمُ مَْن كانَ ِفي الْمَهْدِ صَبِيًّا قالَ إِنِّي عَبُْد اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ 
م عليها السّالم او را ديدند كه عيسى عليه السّالم را در دوش دارد )چون قوم مري «1» وَ أَْوصانِي بِالصَّالةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا

گمان كردند كه از زنا حاصل شده است، چون پدرى نداشت پس او را دشنام دادند(؛ يعنى مريم اشاره كرد به عيسى )يعنى از 
ه قدرت خدا است؟! پس عيسى ب اين سؤال كنيد تا جواب شما بگويد( ايشان گفتند چگونه گفتگو كنيم با طفلى كه در گهواره

به تكلم آمد، و گفت كه من بنده خدايم، فرستاده است براى من كتاب انجيل و گردانيده است مرا پيغمبر و مبارك هر جا كه 
 باشم. و امر كرده است مرا به نماز مادام كه زنده باشم.

بر پاكيزگى وى و برائت او از بهتان. و مادر اى براى مريم است چون شاهدى است پس گفتگوى عيسى عليه السّالم معجزه
 موسى و مريم نه نبى بودند و نه رسول، بلكه از بندگان صالح خداى عزّ و جلّ بودند.
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 كند مذهب حنبليّه را.پس بنا بر مذهب اين شيخ، كتاب خداى تعالى تصحيح مى

 []زيارت قبور از ديدگاه روايات و معتزله

 اند:قبر نبى صلّى اللَّه عليه و آله حتى اينكه روايت كرده «1» كردند مسلمانان بر زيارت و اما زيارت قبور، پس اجماع

 «من حجّ و لم يزره متعمّدا فقد جفاه صلّى اللَّه عليه و آله و ثلم حجّه بذلك الفعل.»

است در حج خود ؛ يعنى كسى كه حج كند و زيارت آن حضرت نكند خالف ادب كرده نسبت به آن حضرت و رخنه كرده «4»
 به سبب اين فعل.

______________________________ 
 .41 -13( سوره مريم، آيه 1)

( در متن عربى چنين است: فقد اجمع المسلمون على وجوب زيارة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله )الفصول المختارة ص 1)
145) 

به  1345حديث  133/ 1« كشف الخفاء»، 1431/ 3« اء الوفاءوف»، 1304حديث  13/ 1« الكامل في ضعفاء الرجال(. »4)
 اند:اين صورت نقل كرده

 «من حجّ البيت و لم يزرنى فقد جفانى»

. 

 141ص:

 و رسول اللَّه فرموده است:

 «من سلّم علىّ من عند قبرى سمعته و من سلّم علىّ من بعيد بلغته سالم اللَّه عليه و رحمته و بركاته.»

عنى كسى كه سالم كند بر من در پيش قبر من بشنوم سالم او را و كسى كه سالم كند بر من از دور، برسد سالم او به من، ؛ ي«1»
 بر اوست سالم خداى تعالى و رحمت و بركات وى.

 و فرموده است آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله به امام حسن عليه السّالم:

 «زار أخاك، فله الجنّة. من زارك بعد موتك، او زار اباك، او»

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 ؛ يعنى كسى كه زيارت كند تو را بعد از موت، يا زيارت كند پدرت را، يا زيارت كند برادرت را، پس از براى اوست بهشت.«1»

 و فرموده است باز به امام حسن عليه السّالم در آخر حديثى كه اول آن مذكور است در غير اين كتاب:

به برّى و صلتى فاذا كان يوم القيامة زرتها في الموقف فاخذتها باعضادها و انجيتها من اهواله و  تزوركم طائفة من امّتى تريد»
 «شدائده.

كنند به آن به نيكوئى من و پيوند و ربط با من. پس هر گاه روز قيامت اى از امت و اراده مىكنند تو را طايفه؛ يعنى زيارت مى
 دهم ايشان را از هول و شدايد آن روز.اى ايشان را و خالصى مىگيرم بازوهببينم ايشان را در موقف مى

و نيست خالفى ميان امت در اينكه رسول صلّى اللَّه عليه و آله چون فارغ شد از حجة الوداع رسيد به قبرى كه مندرس شده 
بر مادر من اين قبر كيست؟ فرمود: قبود، و نشست پيش آن قبر مدتى طويل، بعد از آن گريه كرد، پس گفتند به او يا رسول اللَّه 

 «4» آمنه بنت وهب است. سؤال كردم از خداى تعالى اذن در زيارت وى، پس اذن داد به من.

______________________________ 
 .143/ 155« بحار االنوار»( ر. ك: 1)

 اول، باب 4ص « كامل الزيارات ابن قولويه»، 111، باب 115/ 1« علل الشرائع صدوق( »1)

 .314، كتاب الجنائز حديث 003/ 1« صحيح مسلم(. »4)

 144ص:

 و رسول صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است:

 «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلّا فزوروها و كنت نهيتكم من ادخار لحوم االضاحى اال فادّخروها.»

حاال زيارت كنيد و نهى كرده بودم شما را از خشك كردن گوشت  ؛ يعنى من نهى كرده بودم شما را از زيارت قبور، ليكن«1»
 قربانى، ليكن حاال خشك كنيد.

)يعنى آن دو حكم تا حال بود و حاال فسخ و زايل شد.( و به تحقيق نبى صلّى اللَّه عليه و آله امر كرده است در حياتش به 
و هميشه فاطمه عليها السّالم بعد از  «1» او و قبر شهداء.كرد نزد قبر زيارت قبر حمزه عليه السّالم و آن حضرت نزول مى

كردند به زيارت وى و و مسلمانان مداومت مى «4» رفتوفات رسول صلّى اللَّه عليه و آله صبح و شام بر قبر مبارك وى مى
 مالزمت روضه طيّبه او.
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ناء آيد كه بحنبليّه باشد و فعل سخيف بود، الزم مىپس اگر آنچه مذهب اماميّه است از زيارت مشاهد ائمه عليهم السّالم قول 
بر قلّت دين  كنداسالم بر حنبليّه باشد و رئيس حنبليه رسول صلّى اللَّه عليه و آله و اين قولى است بسيار سخيف داللت مى

 قائل آن و ضعف رأى و بصيرت وى.

خ تحريف كرده است كالم را و باطل كرده و نقل نكرده باز گفتم به آن جوان كه واجب است بدانى آنچه حكايت كردى از آن شي
 است بر آن نحوى كه مذهب ماست بلكه آنچه مذهب ماست در باب خوابها اين است كه چند قسم دارد:

و قسمى هست كه دلگير است و  -1كند؛ دهد خداى تعالى بندگان خود را و تحذير مىقسمى آن است كه بشارت مى -1
 اندازد آن را در دل شخص كه خواب است؛مىدروغى است كه شيطان 

______________________________ 
 .311حديث  045/ 1« صحيح مسلم( »1)

 .43/ 1« وفاء الوفاء( »1)

 .15/ 4« مستدرك الصحيحين( »4)

 143ص:

 قسمى هست كه از غلبه بعضى اخالط است بر بعضى ديگر. -4

شويم شويم به آنچه بشارت داده مىا چنان كه آن شيخ نقل كرده است، بلكه خوشحال مىكنيم بر جميع خوابهو ما اعتماد نمى
 شويم از آن.كنيم از آنچه تحذير كرده مىبه آن در خواب. و خوف مى

سيده كند ميان تأويل حق و تعبير باطل و كسى كه نرو كسى كه رسيده به او چيزى از اين علم از ورثه انبيا عليهم السّالم تميز مى
 ماند بر اميد يا خوفى كه داشت.باشد به او چيزى از اين علم باقى مى

كند آن چيزى را كه احتمال دارد كه شيخ مذكور متمسك به آن شود در باب خوابهاى انبيا از اينكه آنها بر و اين كالم باطل مى
 سبيل وحى بود نه به طريق خواب.

و خوابهاى ما شك داريم در آن با آنكه در بعضى خوابها اتفاق افتاده است  زيرا خوابهاى ايشان را جزم داريم به صحتش.
 صاحبان عادت و تجربه را تأويل آنها.

 يابند آن تأويل را خوب.كنند در آن و مىحتى اينكه اختالف نمى
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صرت داده است و اين شيخ قصد نكرده است به اين كالم طعن بر اماميه و بس، بلكه مراد وى طعن بر جميع امت است و ن
 كنددانم او ميل دارد به مذهب ابو هاشم و تعظيم مىبراهمه و مالحده را، با آنكه من تعجّب دارم از اين حكايت از وى؛ زيرا مى

 كند وى را از ميان علما.او را و اختيار مى

امه نو پوشيده و بر آن دو علم نوشته كه ابو بكر در خواب ديد ج« امامت»و حال آنكه ابو هاشم گفته است در كتابى كه در 
وى به شگوئى اين خواب را، خبر داده مىبود، پس گفت آن را به رسول صلّى اللَّه عليه و آله آن حضرت فرمود: اگر راست مى

 شوى در دو سال.فرزند و والى خالفت مى

خالفت را و گردانيده آن را دليل بر پس راضى نشده است ابو هاشم به محض اثبات خوابها، بلكه واجب ساخته به سبب آن 
 امامت.

است اينكه بوده باشد ابو هاشم رئيس معتزله از جمله « زيديّه»پس واجب است بنا بر قول اين شيخ كه به اعتقاد خودش از 
 آيدحنبليّه به اعتقاد وى، بلكه الزم مى

 140ص:

 ه نيز حنبلى باشد.كه ابو بكر حنبلى باشد بلكه رسول صلّى اللَّه عليه و آل

 چون تصحيح كرده است خواب را و واجب ساخته است به آن احكام و اين قولى است باطل.

 144ص:

 []مناظره در باب اجماع 04فصل 

دند كرفرمود: حاضر شدم در مجمع قومى از رؤساء. در آن مجلس بود شيخى معتزلى از اهل رى تعظيم مى -ادام اللَّه عّزه -شيخ
اى فتوى دادم به آنچه منقول بود از ائمه پس سؤال كردند از من مسأله «1» را به سبب بزرگى پدرانش و ربط او به دولت.او 

 عليهم السّالم. آن شيخ گفت: اين فتوى مخالف اجماع است! من گفتم به وى كه عافاك اللَّه! مراد تو به اجماع چه چيز است؟

 ر حالل و حرام از فقهاء امصار.گفت: اتفاق فقها معروفين به فتوى د

 كنى ايشان را از اجماع؟گفتم: اين قولى است مجمل آيا داخلند آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله در جمله فقها يا بيرون مى

 كنم.گفت: داخلند، بلكه رأس و صدر فقها هستند و اگر صحيح باشد روايتى كه از ايشان كنند مخالفت آن نمى

هب است كه قائل نيستى نه تو نه فقهائى كه اشاره كردى به ايشان؛ زيرا قوم شما جميع مخالفت كردند با امير گفتم كه اين مذ
 المؤمنين عليه السّالم و حال آنكه او سيّد اهل بيت است در بسيارى از احكام كه صحيح است روايت آنها از وى.
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سازيد بر انفس خود قبول قول ايشان در همه حال؟! گفت: كنيد از مخالفت با ذرّّيت وى و واجب مىپس چگونه وحشت مى
حضور  اى بر قوم ما بهمعاذ اللَّه! اين مذهب ما نيست و نرفته است به اين احدى از فقها. و اين شناعت است از تو كه افترا بسته

 اين رؤساء.

 گفتم من حكايت نكردم مگر چيزى را كه قائم است بر آن برهان و ذكر نكردم

______________________________ 
 .11ص « هاى كالمى شيخ مفيدانديشه»بوده. « عبد الجبّار»احتمال داده كه اين شخص « مارتين مكدر در موت( »1)

 141ص:

خواهى متحمل مگر امرى معروف كه ممكن نيست احدى را از اهل علم كه دفع كند مرا از آن به سبب اشتهار آن، ليكن تو مى
 مذهبت شوى پيش اين رؤساء.خالف 

بعد از آن رو به جانب قوم كردم و گفتم: خالفى نيست ميان شيوخ اين مرد و ائمه او، فقها و سادات وى در اينكه جايز است 
 بر امير المؤمنين خطا كند در چيزى كه درست رفته باشد در آن عمرو بن عاص و زياده بر آن قولى كه حكايت كردم از ايشان.

 كرد در انكار.عظيم دانستند اين را و اظهار برائت و دورى كردند از اعتقاد او و انكار كرد اين را و مبالغه مىپس قوم 

پس گفتم به او آيا نيست از مذهب تو و مذهب اين فقها اينكه امير المؤمنين عليه السّالم معصوم نبود چنان كه نبى صلّى اللَّه 
 عليه و آله معصوم بود؟

 گفت: بلى.

فتم: پس چرا جايز نيست براو خطا در امرى از احكام؟ ساكت شد. و بعد از آن گفتم به او كه آيا نيست مذهب شما اينكه امير گ
كرد رأى خود را در بسيارى از احكام و اينكه عمرو بن عاص و ابو موسى اشعرى و مغيرة بن المؤمنين عليه السّالم اجتهاد مى
 شعبه نيز از اهل اجتهاد بودند؟

 گفت: بلى.

كنيد از اينكه درست رفته باشند اين قوم در چيزى كه خطا كرده باشد در آن امير المؤمنين عليه گفتم: پس به چه چيز منع مى
 السّالم با وجود ارتفاع عصمت از وى و بودن ايشان از اهل اجتهاد مثل وى؟

 كند از اين.گفت: چيزى منع نمى
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گوئيم كه آيا مذهب تو نيست اينكه از هر احدى بعد از نبى كردى حاال با وجود اين مىانكار مىگفتم: پس اقرار كردى به آنچه 
توان كرد قول او را مگر آنچه اجماع منعقد شده باشد بر توان كرد به بعض اقوال او و ترك نيز مىصلّى اللَّه عليه و آله اخذ مى

 آن.

 145ص:

 گفت: بلى.

كشاند شما را به مخالفت با امير المؤمنين در بسيارى از احكامى كه آن حضرت فرموده و واقع نشده بر گفتم: پس آيا اين نمى
گويم نيست مرا حاجتى به اين تعّسف و دليل و نه احتياجى در اثبات آنچه نقل كردم به آن اجماع؟ و بعد از طى اين كالم مى

مخالفت كرده است با امير المؤمنين در بعض احكام آن حضرت و ميل  اين استدالل؛ زيرا نيست احدى از فقهاى شما مگر اينكه
كرده است از فرموده وى به غير او. و نيست كسى در ايشان كه موافقت كرده باشد با وى در جميع آنچه آن حضرت حكم كرده 

 است به آن ميان حالل و حرام.

 []مخالفت شافعى با على ع در مقابله احكام شرعى

كنم از انكار كردن تو آنچه را كه ذكر كردم. و حال آنكه امام و صاحب تو يعنى شافعى مخالفت ه من تعجب مىو به درستى ك
امير المؤمنين عليه السّالم كرده است در مسأله ميراث و مسأله مكاتب و رفته است در اين دو موضع به قول زيد و روايت 

 شود به آن. و على عليه السّالمگويد كه واجب مىمس ذكر و شافعى مىشود وضو به سبب اند از آن حضرت كه واجب نمىكرده
 مخالفت حكم كرده است در اين به رأى و اجتهاد.

در كتاب مشهور خود، كه قصورى ندارد كردن نماز جمعه و عيدين در عقب هر « شافعى»از  «1» «ربيع»و حكايت كرده است 
 امينى و غير امينى و متغلّبى؛ زيرا نماز كرده است على عليه السّالم به مردم وقتى كه عثمان محصور بود.

م ز كردن مردم عقب على عليه السّالپس استدالل كرده است بر جواز نماز كردن عقب كسى كه متغّلب باشد بر امور امت به نما
در زمان حصر عثمان. و اين تصريح است به اينكه آن حضرت متغلب بود!؟ و خالفى نيست در اينكه متغلّب بر امر امت فاسق 
است و گمراه و نيز گفته است شافعى كه جايز است نماز كردن عقب خوارج، زيرا آنچه صادر شد از ايشان از روى تأويل و 

 ود و اگر چه فاسقند.شبهه ب

______________________________ 
« وفيات األعيان»هجرى قمرى در مصر درگذشت. ر. ك:  115( ربيع بن سليمان مرادى شاگرد برجسته شافعى بود و در سال 1)
1 /131. 
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گويد كه اگر روايتى صحيح باشد از مى كند وپس كسى كه بوده باشد اينها مذهب او و مقال امام و فقيه وى، چگونه گمان مى
 كنم. اگر نخواهد كه تلبيس و اخفا كند مذهب خود را.امير المؤمنين عليه السّالم يا از ذريّت وى عمل به آن مى

نيز احدى كه شريك نباشد با شافعى بر طعن امير المؤمنين عليه السّالم و ابطال « شافعى»و نيست در فقهاى امصار غير از 
 ى از اقوال آن حضرت ورد براو در احكام وى.بسيار

 كنند به اينكه هر چه ذكر كند آن حضرت در احكام معتبر است.حتى اينكه تصريح مى

كنند از وى بنا بر ظاهر عدالت وى، چنان كه قبول پس اگر نسبت داده است آن حكم را به رسول صلّى اللَّه عليه و آله قبول مى
ى و ابو هريره و مغيرة بن شعبه. هر چه را نسبت دهند به نبى صّلى اللَّه عليه و آله، بلكه چنان كه كنند از ابو موسى اشعرمى

 كنند از حمّالى كه در بازار باشد بر ظاهر عدالت هر چه را روايت كند از نبى صلّى اللَّه عليه و آله.قبول مى

اده باشد به رسول صلّى اللَّه عليه و آله پس موقوف است بر و اما آنچه فرموده است امير المؤمنين عليه السّالم و نسبت ند
 تفحّص و نظر و اجتهاد ايشان.

شوند. از جهت نظر نه به سبب حكم او به پس اگر واضح شود برايشان كه آن حضرت درست رفته است در آن، قائل به آن مى
كنند آن را بروى و بر كسى كه تابع د از آن و ردّ مىكننآن و قول وى. و اگر گمان كنند كه خطا كرده است در آن، اجتناب مى

 او باشد در آن.

كنند ميان صحيح و فاسد احكام آن امام. پس گمان دارند ايشان كه انكارشان عيار اقوال آن حضرت است كه به آن امتياز مى
ضرت و حقوق و تعظيماتى كه شود در سينه وى از دوستى آن حشود كسى كه يافت مىو اين امرى است كه قائل به آن نمى

 واجب گردانيده است خداى تعالى و رسول وى براى آن حضرت.

 شود به اين قول مگر كسى كه رد كند بر رسول صّلى اللَّه عليه و آله قول وى را كه فرموده است:بلكه قائل نمى

 []اثبات اعلميت على ع به وسيله روايات

 «عه حيثما يدار.علىّ مع الحقّ و الحقّ مع علىّ يدور م»

«1» 

______________________________ 
 با مختصر تفاوت. 4143حديث  435/ 0« سنن ترمذى»، 153ص « مناقب خوارزمى( »1)
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 گردد.گردد حق هر جا كه او مى؛ يعنى على با حق است و حق با على، مى

 و فرموده است:

 «انا مدينة العلم و علىّ بابها.»

 يعنى من مدينه علمم و على باب آن است.؛ «1»

 و فرموده است به اصحاب:

 «علىّ اقضاكم.»

 ترين شماست به حق. و امير المؤمنين عليه السّالم فرموده است:؛ يعنى على قاضى«1»

 «ن اثنين.قضاء بيضرب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بيده على صدرى و قال اللّهمّ اهد قلبه و ثبّت لسانه فما شككت في »

؛ يعنى رسول دست مبارك خود را بر سينه من گذاشت و فرمود: خدايا! هدايت كن قلب وى را و ثابت گردان زبان او را. «4»
 بعد از آن من هرگز شك نكردم در قضاء و حكم ميان دو كس.

ست برفقها و حال آنكه ايشان دالئل فرمايد: چون وارد شد اين كالم بر آن شيخ، متحيّر شد و گفت: اين شناعاتى اشيخ مى
 دارند بر مذاهبى كه حكايت كردى از ايشان.

جوئيم از اين قول و از هر كه قائل به اين است به سوى خداى تعالى؛ و پس به او گفت شخصى از حاضرين كه ما دورى مى
 اهد بود دالئل بر ابطال آنچه دعوىكسى ديگر گفت: اگر بوده باشد با ايشان دالئل بر آنچه شيخ حكايت كرد، هر آينه خو

خوانيم تو را به اينكه پناه بيارى به خداى تعالى از اين مذهب؛ زيرا هر چه را گمان كنى كردى اول از ضد اين حكايت و ما مى
 دليل است بر اين پس آن مثل دليل بر ابطال نبوت نبى صلّى اللَّه عليه و آله است.

 شد از آنچه ذكر كرده بود و آن جمع متفرّق شدند.پس ساكت شد شيخ مذكور و شرمنده 

______________________________ 
 .111/ 4« مستدرك الصحيحين»، 50 -55ص « مناقب ابن مغازلى( »1)

 .1151/ 4« االستيعاب( »1)

 .54ص « مناقب خوارزمى»، 503/ 1« أنساب االشراف( »4)
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 «[سٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتَْعلَِمتْ نَفْ »]تفسير آيه  01فصل 

 از قول خداى تعالى. -ادام اللَّه عزّه -سؤال كردند از شيخ

داند هر نفسى آنچه را مقدّم كرده است و آنچه را مؤخّر كرده است. ؛ يعنى در روز قيامت مى«1» عَلَِمتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ
 از قول وى:

شود انسان در روز قيامت به هر چه مقدّم كرده و هر چه مؤخّر كرده ؛ يعنى خبر داده مى«1» يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَيُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ 
 است.

 پس گفتند كه مراد به مقدّم و مؤخّر چه چيز است؟

ت و اثر آن بعد از وفاتش جواب فرمود: اما آنچه مقدّم كرده است آن را آدمى پس آن افعالى است كه در حيات خود كرده اس
 نمانده.

اند مردم به آن بعد از وفات وى. و اين بيان اما آنچه مؤخّر كرده پس آن امورى است كه احداث كرده در حيات و عمل كرده
 كرده شده در قول نبى صّلى اللَّه عليه و آله كه فرموده است:

القيامة، و من سّن سنّة سيّئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها  من سنّ سنّة حسنة كان له اجرها و اجر من عمل بها الى يوم»
 «الى يوم القيامة.

؛ يعنى كسى كه احداث كند طريقه خوبى را براى اوست اجر و ثواب آن و ثواب هر كس كه عمل كند به آن تا روز قيامت «4»
 د به آن تا روز قيامت.و كسى كه اختراع كند طريقه بدى را بر اوست گناه و گناه هر كس كه عمل كن

______________________________ 
 .0( سوره انفطار، آيه 1)

 .14( سوره قيامت، آيه 1)

 .15115حديث  353/ 0« مسند احمد حنبل( »4)

 111ص:

 و خداى عز و جل فرموده است:

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



شوند گناهان خوانند متحمّل مىكنند و به ضاللت مىى كه مردم را گمراه مى؛ يعنى جمع«1» وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ
 خود را و گناهان ديگر نيز با آن گناهان.

كشند به سبب آنكه گمراه كردند جمع ديگر را. و اصل در اين، اين است فرمايد مراد به گناهان ديگر عذابى است كه مىشيخ مى
واب شود ثاينكه عمل كند ديگرى به امر قبيح كه او احداث كرده، و همچنين عظيم مىشود عقاب آدمى به سبب كه عظيم مى

 وى به سبب اينكه عمل كند ديگرى به امر خوبى كه او احداث كرده.

 شود بلكه او ثواب يا عقابى كه به ازاء آنكند نمىبدان كه اين باعث نقصان ثواب يا عقاب آن ديگرى كه عمل به آن طريقه مى
 دهد.ست دارد خداى تعالى همان قدر و ثواب يا عقاب براى مخترع آن نيز مىامر ا

______________________________ 
 .14( سوره عنكبوت، آيه 1)

 114ص:

 []شأن نزول برخى آيات 05فصل 

 «[كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ »...]شأن نزول آيه 

 شأن چه كسى نازل شده است:در  -ادام اللَّه عزّه -سؤال كردند از شيخ

ايد بترسيد از خداى تعالى و باشيد با ؛ يعنى اى گروهى كه ايمان آورده«1» يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
 صادقين.

آن حضرت است و جارى است حكم آن در  «صادقين»شيخ فرمود: در شأن امير المؤمنين عليه السّالم نازل شده يعنى مراد به 
كند بر صحت اين تفسير آنچه و قطع نظر از آنها داللت مى «1» ائمه از ذرّيه وى نيز و روايات بسيار در اين باب نقل شده است

 كنم به عون خدا و مشيّت وى.من ذكر مى

ان در و بودن با ايش« صادقين»منين را به اتباع و آن اين است كه ثابت شد در اين آيه اينكه خداى تعالى دعوت كرده است مؤ
چيزى كه اقتضاء آن كند دين. و اين نيز ثابت شده است زيرا كه محال است كه دعوت كنند شخصى را به بودن با خودش و 

 اتباع نفس خودش.

انند كه راست كه خداى تعالى دعوت كرده است مردم را به سوى ايشان جميع آن كس« صادقين»پس خالى نيست مراد به 
بگويند يا مراد بعضى از ايشان است و مذكور شد ابطال قول كسى كه گمان كند مراد جميع است؛ زيرا هر مؤمنى صادق است 

 در ايمانش.
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 آيد كه دعوت كرده شده باشد آدمى به اتباع نفس خويش و اين محال است چنان كه مذكور شد.پس الزم مى

 بعض ديگر خالى نيست از اينكه آن بعضى و اگر مراد به بعض مؤمنين است نه

______________________________ 
 .113( سوره توبه، آيه 1)

 .155ص « مناقب خوارزمى»، 103/ 1« شواهد التنزيل( »1)

 113ص:

 اند. و الف و الم الصادقين از براى عهد است يا اينكه معهود نيستند.كه مراد معهود و معروف

بودند واجب است معروف باشند و خالفى در باب ايشان نباشد. و آمده باشد روايات به اسماء ايشان و اشاره  پس اگر معهود
به ايشان و بس. و بوده باشند طايفه معروف پيش هر كس كه شنيده باشد خطاب را از رسول صّلى اللَّه عليه و آله. و در عدم 

ند اين آيه نازل شده است در شأن جماعتى معهودين غير از آنكه ما ذكر اينها همه دليل است بر بطالن قول كسى كه دعوى ك
 كرديم از ائمه اثنى عشر عليهم السّالم.

و اگر غير معهود بودند ناچار است از داللت برايشان تا اينكه ممتاز شوند از كسى كه دعوت كند مقام مرتبه ايشان را. و اگر نه 
 شود تكليف به اتباع ايشان.ىشود حجت براى ايشان و ساقط مباطل مى

و هر گاه ثابت شد ناچار است دليل بر تعيين ايشان و حال آنكه دعوى نكرده است احدى از فرق اسالميه داللت بر غير آنكه 
 شود كه اين آيه در شأن ايشان است و بس.ما ذكر كرديم ثابت مى

قائم است بر اينكه در شأن جمعى است كه ما ذكر كرديم؛ زيرا محال است كه در شأن هيچ كس از امت نباشد، با آنكه دليل 
 مطلقا يعنى در همه امور.« صادقين»زيرا كه امر وارد شده است در اين آيه به اتباع 

 []عصمت صادقين

و اين باعث عصمت ايشان است و برائت جناب ايشان از گناه و امان از خطاى ايشان زيرا اگر چنين نباشد ممكن است خطا 
 در امرى، پس جايز نخواهد بود اتباع ايشان در آن. پس چگونه صحيح باشد به اتباع ايشان.كنند 

 شكى در اين.شود كه نص واقع شود بر صاحب آن بىو عصمت سبب اين مى
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و هر گاه اتفاق كرده باشند مخالفان ما بر نفى عصمت و نص بر هر كس كه دعوى كند اين آيه در شأن اوست غير از جمعى كه 
ز امت رود حق اشود كه در شأن ائمه اثنى عشر است؛ زيرا نقل شده است نص ايشان و گر نه بيرون مىما ذكر كرديم. ثابت مى

 محمد صلّى اللَّه عليه و آله و اين

 110ص:

 باطل است با آنكه قرآن مجيد دليل است بر آنچه ما ذكر كرديم؛ زيرا خداى عز و جل فرموده است:

ى آخِرِ وَ الْمَالئِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْلَيْسَ ا
ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ الْمُوفُونَ  وَ الْمَساكِينَ وَ وَ الْيَتامى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى الْمالَ عَلى

)خطاب به  «1» نَأُولِئكَ هُمُ الْمُتَّقُوبِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ ِفي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَْأسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ 
اهل كتاب است(؛ يعنى نيكوئى اين نيست كه بگردانيد روهاى خود را به جانب مشرق و مغرب و اين طرف را قبله خود دانيد 

كردند به جانب مغرب به سوى بيت المقدس و نصارى به جانب مشرق( بلكه نيكو كسى است كه ايمان آورده )زيرا يهود نماز مى
 امت و مالئكه و قرآن و پيغمبران و داده است مال براى رضاى خدا و دوستى او.است به خدا و روز قي

يا از روى طيب نفس به خويشان و اقرباى نبى صلّى اللَّه عليه و آله )چنان كه از امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليهما 
و به يتيمان )يعنى اطفالى كه پدر نداشته  «1» اند(السّالم مروى است يا به خويشان و اقرباء خويش چنان كه اكثر مفسرين گفته

باشند( و به مساكين و جمعى كه در سفر باشند و چيزى نداشته باشند و اگر چه در خانه خود صاحب مال باشند و جماعتى كه 
 سؤال كنند و بطلبند و به جماعتى كه مكاتب باشند.

لغ به من ده و آزاد شو و الحال ايشان عاجز شده باشد از اداء آن مال. اى كه صاحبش قرار كرده باشد به او فالن مب)يعنى بنده
 پس مال به ايشان بدهد تا خالص شوند از بندگى(. و نماز كرده است و زكات داده. )و مراد به اين زكات واجب است كه

______________________________ 
 .111( سوره بقره، آيه 1)

/ 1« تفسير نيشابورى»، 104/ 1« نور الثقلين»، 30 -40/ 0« تفسير فخر رازى»، 111/ 1« كشّاف زمخشرى»( ر. ك: 1)
310- 355. 

 114ص:

معروف است بنا بر قول مفسرين اهل سنت و ظاهر است كالم شيخ چنان كه مذكور خواهد شد اين است كه مراد به اين صدقه 
وع و مراد به تصدّق اول تصدّقات سنتى است يا اعم از آن و از واجبى( و كه امير المؤمنين عليه السّالم به سائل داد در حال رك

چيزى و در كوفت و مرض و در وقت جهاد ايشان نيكو جمعى است كه وفا كنند به عهدى كه بكنند و صبر كنند در فقر و بى
 اند.اند در ايمان و اهل تقوىاند كه صادقيعنى جماعتى كه ذكر كرديم جماعتى
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ده است خداى تعالى جميع اين صفات را بعد از آن شهادت داده است براى كسى كه اينها كامل باشد در او به صدق پس جمع كر
 و تقوى.

ه سبب را ب« صادقين»اى كه در اول فصل مذكور شد و اين آيه اين است كه تابع شويد پس مفهوم مجموع اين دو آيه يعنى آيه
 ستحق شدند كه اطالق شود اسم صادقين برايشان.اجتماع اين صفات كه شمرديم در ايشان م

 [على ع است« صادقين»]مصداق 

گوئيم: ما نيافتيم احدى را از اصحاب رسول صلّى اللَّه عليه و آله كه جمع شده باشد در او اين صفات و چون اين را دانستى، مى
 مگر امير المؤمنين عليه السّالم.

ه، او باشد و امر كرده باشد مردم را به اتباع آن حضرت و بودن با وى در چيزى كه پس واجب شد كه مراد خداى تعالى به آي
 اقتضاء آن كند دين؛ زيرا ذكر شده است در اين آيه ايمان به خداى عز و جل و روز قيامت و مالئكه و كتاب و پيغمبران.

 []سبقت على ع در ايمان و عبادت

بود در ايمان به خدا و به آنچه مذكور شد، چنان كه وارد شده است اخبار متواتره به اينكه و امير المؤمنين عليه السّالم اّول مردم 
 آن حضرت اول كسى بود كه اجابت رسول صلّى اللَّه عليه و آله كرد از مردان.

 و نبى صلّى اللَّه عليه و آله به فاطمه عليها السّالم فرموده است:

 «زوّجتك اقدمهم سلما و اكثرهم علما»

 ؛ يعنى كه من دادم تو را زن كسى كه اسالم وى پيشتر است از اسالم همه و بيشتر است از علم همه.«1»

______________________________ 
 .13134، حديث 441/ 0« مسند احمد حنبل( »1)

 111ص:

 و امير المؤمنين عليه السّالم فرموده است:

 «د قبلى و ال يقولها احد بعدى الّا كذّاب مفتر صلّيت قبلهم سبع سنينأنا عبد اللَّه و اخو رسوله لم يقلها اح»

؛ يعنى من بنده خدايم و برادر رسول وى، نگفته است اين كالم را احدى پيش از من و نخواهد گفت كسى بعد از من مگر «1»
 دروغگوى اهل افتراء، نماز كردم من هفت سال پيشتر از همه كس، و فرموده است:
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 «انّى ال اقرّ الحد من هذه االمّة عبدك قبلىاللّهمّ »

كنم براى احدى از اين امت به اينكه بندگى تو كرده باشد پيش از من. و فرموده است وقتى كه رسيد ؛ يعنى خدايا اقرار نمى«1»
 به او قولى از خوارج كه ناخوش داشته آن را در اثناء كالمى:

ب أعلى اللَّه؟ فأنا اّول من عبده أم على رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله فأنا أوّل من ام يقولون إنّ عليّا يكذب أ فعلىّ من أكذ»
 «آمن به و صدّقه و نصره

گويم و حال آنكه من اول گويم من آيا بر خدا دروغ مىگويد پس هر كه بگويد دروغ مىگويند على دروغ مى؛ يعنى يا مى«4»
سول وى و حال آنكه من اول كسيم كه ايمان به او آورده است و تصديق او كرده و نصرت كسيم كه عبادت او كرده است يا بر ر

 وى داده.

 و امام حسن عليه السّالم فرموده است صباح شبى كه امير المؤمنين عليه السّالم در آن شب رحلت كرده بود:

 «لقد قبض في اللّيلة رجل ما سبقه االوّلون بعمل و ال يدركه اآلخرون»

 رسند به او آخرون.اند بر او اوّلون در نيكوئى و نمىيعنى به تحقيق وفات كرد در اين شب مردى كه پيش نگرفته؛ «3»

______________________________ 
 .111/ 4« مستدرك الصحيحين( »1)

 .430/ 4« كنز العمّال هندى»( ر. ك: 1)

 تفاوت.با مختصر  11، خطبه 03ص « نهج البالغة، ترجمه شهيدى( »4)

 ذكر شده.« علم»، «عمل»به جاى  1111حديث  415/ 1« مسند احمد حنبل( »3)

 115ص:

 «[انسان»]شأن نزول سوره  

كشد ذكر آنها. باز خداى تعالى ذكر كرده است بعد از اين صفت وصف و دليلى چند ذكر كرده است بر اين دعوى كه به طول مى
يتامى و مساكين و مسافرين و سائلين و مكاتبين. و ما يافتيم اين صفت را براى امير  دادن مال براى رضاى وى به اقرباء و

 المؤمنين عليه السّالم به دليل تنزيل و تواتر اخبار به آن بر تفصيل چنان كه فرموده است:
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ر اين سوره نعمتهاى عظيم در آخرت براى ابرار و خداى عز و جل د «1» حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً وَ يُْطعِمُونَ الطَّعامَ َعلى
د نقل شوناى از صفات جميله كه ايشان دارند و به سبب آن مستحق چنان نعمتها مىنيكويان ذكر كرده است، بعد از آن پاره

ن ى آن مسكيكنند براى رضاى خدا و دوستى وى، با وجود احتياج به آن طعام و اشتهاطعام مى»كرده از آن جمله اين است كه 
اند راويان فريقان خاصه و عامه بر اينكه اين آيه بلكه جميع سوره نازل شده است در شأن امير و اتفاق كرده« و يتيم و اسير را.

)و مجمل اين حكايت اين است كه  «1» و دو فرزندش عليهما السّالم. -فاطمه عليها السّالم -المؤمنين عليه السّالم و زن وى
ام حسين عليهما السّالم مريض شدند پس امير المؤمنين و فاطمه عليهما السّالم و ايشان نيز نذر كردند وقتى كه امام حسن و ام

زايل شود كوفت ايشان سه روز روزه بگيرند و چون چاق شدند و هيچ نداشتند كه به آن افطار كنند امير المؤمنين عليه السّالم 
مه عليها السّالم يك صاع آن را نان پخت. و چون آن را گذاشتند پيش خود سه صاع جو از شمعون يهودى قرض كرد و فاط

 كه افطار كنند مسكين آمد و سؤال كرد، ايشان همه آن را به وى دادند و خود به چيزى غير از آب افطار نكردند.

 روز ديگر نيز روزه گرفتند و يك صاع ديگر را نان كردند باز به طريق سابق يتيمى

______________________________ 
 .5( سوره انسان )دهر(، آيه 1)

 .311/ 4« تفسير نيشابورى»، 053/ 4« تفسير سمرقندى»، 133/ 45« تفسير فخر رازى»، 415/ 3« تفسير كشّاف( »1)

 113ص:

 باقيمانده بود نان آمد و آن را به وى دادند و به طريق شب پيش به سر بردند. روز سيّم نيز روزه داشتند و آن يك صاع كه
 كردند و شب به دستور سابق اسيرى آمد و آن را گرفت و ايشان به همان حال گذرانيدند تا صبح روز چهارم.

بعد از آن امير المؤمنين عليه الّسالم دست آن دو شاهزاده را گرفت و رفتند پيش رسول صلّى اللَّه عليه و آله. آن حضرت چون 
لرزند برخاست و با ايشان آمد تا خانه. فاطمه عليها السّالم را نيز ديد به همان حال در گرسنگى مىنگاه به ايشان كرد ديد از 

 محراب نشسته و چشمهاى وى از گرسنگى فراخ گرديده، ناگاه در اين اثناء جبرئيل عليه السّالم نازل شد و اين سوره را آورد.(

 «[صادقين»]علت جمع آمدن  -[]آيات نازله در شأن على ع

 و فرموده است:

؛ يعنى جمعى «1» وْفٌ َعلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَْموالَهُمْ بِاللَّيْلِ َو النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِْندَ رَبِّهِمْ وَ ال خَ 
شكارا اجر ايشان پيش خداى تعالى است و خوف و ترسى نيست كنند مال خود را در شب و روز و پنهان و آكه انفاق مى

 برايشان و حزين و دلگير نيستند ايشان.
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و نيست خالفى در اينكه  «1» و روايات قريب به تواتر رسيده است به اينكه مراد به اين آيه، امير المؤمنين عليه السّالم است
هاى توان شمرد، وقف كرده است زمينآن حضرت از سعى دست مبارك خود آزاد كرده است جماعتى را كه از بسيارى نمى

 بوده است آن حضرت احياء كرده است.« موات»بسيار را كه آنها 

 پس جمع شده است اين صفات در آن حضرت بعد از آن خداى عز و جل فرموده است:

 «4» أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَى الزَّكاةَوَ 

______________________________ 
 .113( سوره بقره، آيه 1)

 .151ص « مناقب خوارزمى»، 155ص « مناقب ابن مغازلى( »1)

 .111( سوره بقره، آيه 4)

 155ص:

 ؛ يعنى نماز كرده است و زكات داده.

 قول وى: و اين نيز اشاره به آن حضرت است به دليل

؛ يعنى به درستى كه ولى شما «1» اكِعُونَإِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِيَن آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ ُيْؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ ر
 اند.ركوع دهند و حال آنكه دركنند و زكات مىخداست و رسول وى و جمعى كه ايمان آوردند و نماز مى

)و آن چنان است كه آن حضرت  «1» اند اهل نقل بر اينكه آن حضرت بود كه زكات داد در حال ركوع در نماز.و اتفاق كرده
در نماز بود و چون به ركوع رفت سائلى آمد و سؤال كرد آن حضرت دست مباركش را حركت داد و انگشترى كه داشت 

 ازل شد.انداخت و آن سائل برداشت پس اين آيه ن

پس اين وصف مطابق است با وصفى كه در آيه سابق بود و مشارك است در معنى پس مراد به آن نيز آن حضرت است. بعد 
 از آن خداى تعالى فرموده است:

 كنند به عهد خود.؛ يعنى و جمعى كه وفا مى«4» وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا

كسته عهدش را در ظاهر، يا اينكه در باب وى اين مذكور شد خواه راست و خواه دروغ نيست احدى از صحابه مگر اينكه ش
غير از امير المؤمنين عليه السّالم، از براى آنكه ممكن نيست مر احدى را گمان كند كه آن حضرت شكست آنچه را عهد كرده 

 د اين وصف نيز به آن حضرت.با رسول صلّى اللَّه عليه و آله از نصرت و مواسات و مهربانى؛ پس مخصوص ش
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 بعد از آن فرموده است:

______________________________ 
 .00( سوره مائده، آيه 1)

 .450/ 1« تفسير نيشابورى»، 313/ 1« تفسير سمرقندى»، 433/ 1« تفسير كشّاف»، 453/ 4جزء « تفسير طبرى( »1)

 .111( سوره بقره، آيه 4)

 151ص:

شود احدى كه صبر ؛ يعنى و صابرين در فقر و كوفت و جهاد. و يافت نمى«1» فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاِء وَ حِينَ الْبَأْسِ وَ الصَّابِرِينَ
كرده باشد با رسول صّلى اللَّه عليه و آله نزد شدايد غير از آن حضرت. زيرا او به اتفاق دوست و دشمن پشت مگردانيد از 

چ كس از امثال خود در شجاعت و نترسيده در جنگ از هيچ كس و از دشمن. پس چون كامل جنگ هرگز و نگريخته از هي
 كرده است آن حضرت جميع اين صفات را.

 فرمود خداى تعالى:

آن كسى است كه جمع شده باشد در او « صادقين»آن كس كه مأموريد شما به اتباع او از جمله  «1» ... أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
صيغه »جميع اين صفات و او امير المؤمنين عليه السّالم است. و به درستى كه تعبير كرده است خداى تعالى از آن حضرت به 

بر واحد هر گاه اراده كند كه داللت كند اين بر نباهت كند لفظ جمع را براى تعظيم و تشريف وى؛ زيرا عرب اطالق مى« جمع
كند اين را در جايى كه اراده تعظيم ندارد هر گاه خطاب و شرافت و علوّ قدر و شرف رتبه آن شخص و اگر چه گاه استعمال مى

 متوجه يك شخص باشد ليكن حكم شامل غير او نيز باشد.

نين عليه السّالم است صحيح خواهد بود؛ زيرا او اگر چه مخصوص است به ذكر پس اگر بگوئيم كه مراد به لفظ جمع امير المؤم
 ليكن حكم جارى است در ائمه عليهم السّالم بعد از وى چنان كه ذكر كرديم و اين ظاهر است.

 و الحمد للَّه تعالى و نسأله توفيقا به نصل به الى الرشاد برحمته.

______________________________ 
 .111بقره، آيه  ( سوره1)

 .111( سوره بقره، آيه 1)

 151ص:
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 ]بحث در باره توبه طلحه و زبير[ 03فصل 

اند. شيخ فرمود: امّا طلحه، پس او چنان كه معتزله دعوى كرده «1» و زبير «1» در باب توبه طلحه -ادام اللَّه عزّه -كالم شيخ
جنگ. و اين حال ظاهرش اقامت بر فسق است و كسى كه دعوى كند كشته شد ميان هر دو صف در حالى كه مصمّم بود بر 

باطنى، خالف اين دعوى كرده است علم غيب را و واجب نيست قبول قولش مگر به دليلى و نيست دليلى بر اين با آنكه اخبار 
د طلحه را. بنشاني مستفيض شده است از امير المؤمنين عليه السّالم به اينكه آن حضرت گذشت بر كشته وى، پس فرمود كه

 نشاندند او را فرمود: آيا حق يافتى تو آنچه را وعده كرده بود به تو رب تو؟

 پس به تحقيق حق يافتم من آنچه را وعده كرده بود رب من. بعد از آن فرمود:

 بخوابانيد وى را.

يطان لَّه عليه و آله صحبتى ليكن شو فرموده است در موضع ديگر كه گذشته بود بروى: به تحقيق بود تو را با رسول صلّى ال
اى و ذكر كرده و نوشته است آن حضرت به عمّال خود در آفاق فتح نامه «4» داخل شد در دماغ تو و انداخت تو را در آتش.

 است در آن در ضمن كالمى طويل:

 إن اللَّه تعالى قتل طلحة و الزّبير على بغيهما و شقاقهما و نكثهما و هزم جمعهما و ردّ»

______________________________ 
( طلحة بن عبيد اللَّه بن عثمان بن عمرو جزو اولين كسانى بود كه به پيامبر ايمان آورد و اولين كسى بود كه با على عليه 1)

عليه  گستر امير المؤمنينشكنى كرد و به مخالفت با حكومت عدالتالسّالم بيعت نمود و نخستين شخص هم هست كه پيمان
با طلحه ديدار مكن، كه گاوى را ماند شاخها »فرمايد: لسّالم پرداخت. حضرت على عليه السّالم خطاب به ابن عباس، مىا

 .345/ 4« االصابة»، 41كالم « نهج البالغه« »راست كرده، به كار دشوار پا گذارد و آن را آسان پندارد.

باشد )صفيّه عمّه على عليه السّالم است( زبير با طلحه پيمان اخوّت مى (. زبير بن عّوام بن خويلد پسر عمه على عليه السّالم1)
رمايد: )زبير( فبسته بود و همراه او نيز به مخالفت با على عليه السّالم برخاست. امير المؤمنين عليه السّالم در باره انحراف او، مى

كمت ح« نهج البالغه»جوانى گذاشت )و پدر را از راه بدر برد(. اش عبد اللَّه پا به هميشه از ما اهل بيت بود تا آنكه تا فرخنده
 .301/ 1« االصابة»، 304

 .10، حديث 10ص « الكافئة(. »4)

 154ص:

 «عائشة خاسرة
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؛ يعنى خداى تعالى كشت طلحه و زبير را بر آن شقاوت و بغى و نكبت و بدبختى كه داشتند و گريزاند لشكر ايشان را و 
 يشه را خوار و ذليل و گنهكار.برگردانيد عا

گفت امير المؤمنين عليه السّالم اين قول را در باب وى با آنكه ما اگر تجويز كنيم توبه طلحه را پس اگر وى توبه كرده بود نمى
ر آيد كه شك كنيم در هبا وجود آن حالى كه ذكر كرديم و واجب باشد برما شك در امر و انتقال از ظاهر حال وى. الزم مى

 اش.فاسق و كافر كه ظاهر شده باشد برما ضالل او و ظاهر نشده باشد ندم و توبه

 بلكه بوده باشد بر ظاهر ضالل تا وقت خروج وى از دنيا و اين باطل است.

 .«1» «مسأله كافيه»و تفصيل دادم من قول را در اين باب در كتابى از من كه معروف است به 

 «[قاتل زبير در آتش جهنم است»]بررسى حديث  -[]علت گريختن زبير از ميدان جنگ

گشت به جانب و امّا زبير، پس كشته شد در حالى كه گريخته بود. و اگر گريختن وى به سبب پشيمانى و توبه بود هر آينه برمى
ى . چنان كه مخفكرد نصرت و معونت آن حضرت راآمد به مكانى كه آن حضرت بود و ظاهر مىامير المؤمنين عليه السّالم و مى

 و در پرده نداشته حال خود را در حال حرب و عداوت با آن حضرت.

و اگر جايز باشد كه جزم كنيم ما به توبه وى و واجب باشد برما واليت و دوستى وى با وجود آنچه ذكر كرديم، هر آينه واجب 
للَّه عليه و آله و اگر چه برنگشته باشند به مكان خواهد بود بر مسلمانان كه جزم كنند به توبه هر كه گريخته از رسول صلّى ا

 وى و اظهار نكرده باشند اقرار به نبوت وى را.

اند قوم مخالف در باب زبير به دو قول كه روايت كرده شده است از امير المؤمنين عليه السّالم كه آن و به تحقيق متمسك شده
 عليه و آلهحضرت به خاطر آورد كالمى را از رسول صلّى اللَّه 

______________________________ 
از تأليفات ارزنده شيخ مفيد است كه با تحقيق حجة االسالم و المسلمين جناب « الكافئة في ابطال توبة الخاطئة»( كتاب 1)

 هجرى شمسى به چاپ رسيده است. 1411آقاى على اكبر زمانى نژاد، جزو مجموعه آثار شيخ مفيد در سال 

 153ص:

گردى از ما، در مثل اين حال؟ جواب گفت: اى گذارى ما را در اين مقام و برمىو گفت به او پسر وى عبد اللَّه كه اى پدر مى
پسر، به درستى كه على به خاطر من آورد چيزى را كه زمانه از ياد من برده بود! عبد اللَّه گفت: چنين نيست ليكن تو گريختى 

 لب.از ترس شمشير ابن ابى طا
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زبير چون اين را بشنيد برگشت و حمله كرد بر اصحاب امير المؤمنين عليه السّالم پس آن حضرت فرموده به اصحابش كه فراخ 
 كنيد راه را از براى اين شيخ؛ زيرا بسيار دلتنگ است.

 و بازداشت اصحاب خود راپس اين قوم گفتند كه چون شهادت داد از براى او امير المؤمنين عليه السّالم به اينكه مذكور شد 
 كند اين بر پشيمانى و توبه وى.از قتل وى داللت مى

اند چون ابن جرموز سر زبير و شمشير وى را آورد پيش آن حضرت، على عليه السّالم و قول ديگر اين است كه گمان كرده
 فرمود:فرمود: شنيدم از رسول صلّى اللَّه عليه و آله كه مى

گويند اگر زبير توبه نكرده بود چرا قاتل وى گمراه بود و از اهل دوزخ پس مى «1» «صفيّه را به آتشبشارت بده قاتل ابن »
 بود.و اگر او از اهل بهشت نبود هر آينه قاتل او از اهل دوزخ نمى

خاطر وى آورد  الم بهگوئيم كه اگر بر كشتن زبير وقتى كه امير المؤمنين عليه السّفرمايد: جواب ايشان مىمى -ايّده اللَّه -شيخ
آن قول را توبه او بود و موجب مدح وى. پس انصاف اين است كه بازگشتن او نزد تحريض پسرش وى را نقض آن توبه است 

ا اند بدتر است براى حال وى؛ زيرو اصرار بر عناد و موجب ذم وى بلكه و بازگشتن او به قتال بر وجهى كه ايشان روايت كرده
عناد وى با آن حضرت با وجود ارتفاع شبهه از او به سبب آن قول مذكور از حضرت و ظهور فسق و ضاللش كند بر داللت مى

 كند بربر خودش. و داللت مى

______________________________ 
 .345/ 1« االصابه ابن حجر عسقالنى»، 010/ 1« االستيعاب( »1)

 150ص:

تعصب و حميت و استنكاف و محبت رياست و اين قلب و خالف آن چيزى است كه اينكه ترك كرده است ديانت را به سبب 
 كند.ايد كه اين داللت بر صالح و توبه وى مىشما گمان كرده

و اما اينكه آن حضرت فرموده است فراخ كنيد راه را براى اين شيخ زيرا دلتنگ است. پس اگر صحيح باشد بر سبيل استهزاء 
نيست كه امر كند اصحابش را به قادر ساختن دشمن بر جنگ با او. و ديگر اينكه دلتنگى باعث فسق و مذمت است؛ زيرا جايز 

 انگيزاند آدمى را بر خالف حق تا اينكه صحيح باشد قول آن حضرت كه دلتنگ است كارى با او نداريد.شود و بر نمىنمى

اى ى كه ابن زبير داشت به حدى نرسيده بود و به مرتبهپس البته قول حضرت بر سبيل استهزا است، با آنكه آن حال و دلگير
 نبود كه محتاج سازد اهل ايمان را به اظهار ضالل و مضطر كند احدى از خلق را به ارتكاب معاصى و طغيان.

 ىپس معلوم شد كه قول امير المؤمنين عليه السّالم اگر صحيح باشد روايت، بر سبيل استهزاست و جارى است مجراى قول خدا
 تعالى كه فرموده است:
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شود شود بر سر كافر حميم يعنى آبى كه به نهايت گرم باشد گفته مى؛ يعنى )وقتى كه ريخته مى«1» ذُقْ إِنَّكَ أَْنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
 به او( بچش از اين به درستى كه تو عزيز و كريمى.

 ول وى:و ظاهر است كه وصف به عزيز و كريم بر سبيل استهزاست و ق

)خطاب به سامرى است(؛ يعنى نگاه كن به خداى  «1» إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ َعلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً وَ اْنظُرْ إِلى
 شيم خاكسترپاسوزانيم آن را بعد از آن مىاى بر عبادت او مقيم( هر آينه مىخودت )يعنى گاو كه گرديده

______________________________ 
 .33( سوره دخان، آيه 1)

 .31( سوره طه، آيه 1)
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 او را در دريا.

 )و ظاهر است خداى عز و جل آن گاو را خدا گفته است از روى استهزاء و ذم( و قول وى:

مايد(؛ فر)خداى عز و جل بعد از نقل عذابهائى كه به كفار واقع شده مى ءٍاللَّهِ مِنْ شَيْ  فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
 يعنى پس دور نكردند خداهائى كه معبود ايشان بود غير از خداى تعالى، هيچ عذابى را از ايشان و قادر بر رد آن نبودند.

اين از آيات قرآن بسيار است. و اما اينكه امير المؤمنين امر )پس خداى تعالى ايشان را خدا گفته از روى استهزاء( و نظاير 
 نكرد اصحابش را به قتل زبير و قتال با وى.

پس، از تفضّل آن حضرت بود و منت وى براو چنان كه رسول صّلى اللَّه عليه و آله منت گذاشت بر اهل مكه و امان داد ايشان 
ضّل بروى كند بر تفكند بر رضاى به فعل او، بلكه داللت مىوى داللت نمى را و عفو كردن از گنهكار و ترك تعجيل به عقوبت

 و اعراض از عقوبت وى؛ از براى آنكه شايد الفت بگيرد و به صالح بيايد و ترك اين اعمال كند.

ست آيد اين اىپس اول بحثى كه در اين باب م« ابن جرموز»اند از قول آن حضرت به و اما استدالل ايشان به آنچه روايت كرده
كند بر اينكه آن شخص از اهل بهشت است؛ زيرا كشتن ذمى كه واجب شدن آتش بر كسى به سبب قتل شخصى داللت نمى

 كند دوزخ براى قاتل اگر چه مقتول نيز در آتش است.واجب مى

روى  ب پيش مخلوقى، يا ازو همچنين كشتن كافر نه از براى ديانت بلكه براى شفاى خشم يا براى ريا و سمعه، يا براى تقرّ 
عبث و لعب، يا از براى آنكه اين را عالمت دين كند قاصر است يا عالمت اينكه بر قتل مؤمن نيز قادر است جميع اينها واجب 

 سازد آتش را براى قاتل و اگر چه كافر مقتول از اهل آتش است.مى
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 قاتل و اگر چه سازد آتش را براىو همچنين كشتن كافر، كافر ديگر را واجب مى
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 كافر مقتول نيز از اهل آتش است.

اى كه به سبب آن واجب شده است براى او آتش مشهور و معروف است پيش كسى كه مربوط با آنكه قصه ابن جرموز و معنى
 «1» باشد به اخبار. و خالفى در آن نيست ميان ناقالن سير و آثار.

 ]برخورد على ع با ابن جرموز[ -[]نقشه ابن جرموز براى قتل زبير

و آن اين است كه ابن جرموز در روز جمل در لشكر عايشه بود ميان گروهى از بنى سعد و كشت جماعتى را از اصحاب امير 
 «1» «لحلحاء»المؤمنين عليه السّالم و آخر چون ديد دائره فرار بر اصحاب جمل الحق شد، به احنف بن قيس پيوست و او به 

 ه ايشان.شوند تا ملحق شود بدر دو فرسخى بصره بود و كناره گرفته بود از قتال تا آنكه ظاهر شود براو كه كدام طرف غالب مى

خواهد به مدينه رود و خوف دارد از مردم. است و مى «4» «وادى السّباع»پس آمد مردى و آهسته به احنف، گفت كه زبير در 
باشد. و حال آنكه آمد و كشتند بعضى از مردم بعضى ديگر را « وادى السباع»ر را برود اگر به گذارم زبياحنف گفت كه من نمى

شود خواهد سالم به مدينه رود. قومى كه حاضر بودند دانستند كه او محفوظ مىو فتنه انداخت ميان ايشان بعد از آن خودش مى
 به اين.از قتل زبير و بلند كردن وى آواز از براى اعالم ايشان است 

و « رجميع بن عمي»و ديگرى « فضالة بن حابس»پس برخاست ابن جرموز و با او دو كس بودند از بنى عوف بن سعد، يكى 
 رود.سوار شدند بر اسبهاى خويش پس رسيدند به زبير ديدند كه سوار اسب است و مى

خواهم ير كه چيز بدى نيست براى تو بلكه مىابن جرموز پيش رفت زبير تخويف كرد وى را، ابن جرموز ترسيد آخر گفت به زب
 من رفيق و مصاحب تو باشم در اين راه. زبير امان داد او را و خاطر جمع شد از وى.

______________________________ 
 .345/ 1« االصابة»هجرى قمرى،  41ذيل حوادث سال  111/ 0« تاريخ الطبرى»، 01/ 4« أنساب األشراف( »1)

 .105/ 1« معجم البلدان»ذكر شده كه ظاهرا همين درست است. ر. ك: « جلحاء»ربى ( در متن ع1)

 .434/ 0« معجم البلدان»بين بصره و مكه واقع شده و از بصره پنج ميل فاصله دارد. « وادى السّباع( »4)

 155ص:
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اى به وى و كشتش و فرود آمد و سرش زهپس ابن جرموز غافل كرد زبير را تا اينكه مشغول شد از او به چيز ديگر پس زد ني
 را بريد و پيش احنف آورد بعد از آن آورد آن را پيش امير المؤمنين عليه السّالم.

و غرض او از اين تقرب پيش آن حضرت بود و خروج از آنچه كرده بود در قتال و كشته بود اصحاب وى را و نبود كشتن وى 
وم بود براى امير المؤمنين عليه السّالم به اخبار رسول صلّى اللَّه عليه و آله پس به سبب او را از روى تدين و بصيرت. و اين معل

اين، خبر داد به اينكه او از اهل دوزخ است با آنكه مستحق آتش است. به سبب اينكه امان داده است زبير را بعد از آن كشته 
 وى را، بلكه به سبب اين نيز كه به مكر و حيله كشت وى را.

ا آنكه ابن جرموز خروج كرد بر امير المؤمنين عليه السّالم با خوارج و علمدار ايشان بود و كشت خداى تعالى او را به دست ب
 امير المؤمنين عليه السّالم و انداخت او را در آتش به سبب كشتن حضرت وى را.

كه  و به سبب كشتن زبير و گمان نكنند مردمپس اخبار آن حضرت به آتش خبر بود از عاقبت وى تا اينكه مشتبه نشود حال ا
 كند او را از استحقاق عقاب.آن حفظ مى

اند اهل نقل بر مثل اين قول امير المؤمنين عليه السّالم به ابن جرموز و از نبى صلّى اللَّه عليه و آله در و به تحقيق اجماع كرده
و جهد بسيارى كرده پس بشارت داده او را رسول صلّى اللَّه  حق مردى از انصار كه كشته بود جمعى را از كفار در جنگ احد

 عليه و آله به آتش.

مقاتله كرد در روز احد قتال عظيمى و كشت شش كافر را « قزمان»اند مردى از انصار نام وى و آن چنان است كه روايت كرده
 نان پيش نبى صّلى اللَّه عليه و آله و اعالم كردنداش و آمدند مسلمايا هفت كافر و رسيد به او جراحت بسيار پس بردند به خانه

وى را به حال آن مرد و ذكر كردند پيش آن حضرت خوبى نصرت و معونت وى را و تعريف و مدح او كردند پس رسول صلّى 
ن شهيد شد. آن اللَّه عليه و آله فرمود كه او از اهل دوزخ است. بعد از آن آمد خبر پيش نبى صلّى اللَّه عليه و آله كه قزما

 كند خداى تعالىحضرت فرمود مى

 153ص:

 هر چه خواهد. باز خبر آوردند كه خودش خود را كشته. آن حضرت فرمود:

 دهم كه من رسول خدايم.شهادت مى

ند مسلمانان گفتهاى بنى ظفر. پس اند او را چون از ميدان برداشتند و او جراحتها داشت فرود آوردند وى را در خانهو ذكر كرده
م دهيد مرا و اللَّه من قتال نكردبه او بشارت باد تو را به درستى كه تو جهد بسيار كردى امروز. گفت به چه چيز بشارت مى

كردم! پس چون شديد شد براو جراحت دست كرد به جعبه تيرش و مگر براى مفاخرت قوم و اگر نبود اين، هرگز قتال نمى
و هر گاه بوده باشد امر چنان كه مذكور شد و رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله جزم  «1» را. برداشت تيرى و كشت خودش

كرده باشد به آتش بر كسى كه جهاد كرده است در ظاهر براى نصرت اسالم و كشته است جماعتى از كافرين را و شهادت داده 
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ا به جهد او و ضرر رسانيدن به كفار و حسن نصرت و معونت كردند مسلمانان وى رباشد براو به عقاب در وقتى كه اعالم مى
 وى. چون عالم بوده است به عاقبت وى به آنچه كشانيده او را به فعلى كه به سبب آن مستحق آتش شده است.

وجود و اظهار آن حضرت اين را از خوف بوده است كه مبادا مشتبه شود حال او بر اهل اسالم و اعتقاد ايمان در وى كنند با 
 آنكه خودش را كشته به سبب جهادى كه كرده است. يا شك كنند در اينكه او مستحق عقاب باشد.

توان كرد كه امير المؤمنين عليه السّالم بشارت داده باشد ابن جرموز را به آتش وقتى كه سر زبير را آورده به پس انكار نمى
شود و به سبق علم وى به آنچه حادث آن مستحق عقاب مى سبب عاقبت امر وى و علم آن حضرت به باطن وى كه به سبب

خواهد شد از وى از موافقت با خوارج و قتال كه صادر شد از او در نهروان و اظهار آن حضرت اين را از خوف اين باشد كه 
 مبادا مشتبه شود حال وى در آخرت بر احدى از اهل ايمان چنان كه بيان كرديم.

______________________________ 
 .010/ 1« سيره ابن هشام( »1)

 135ص:

كند اين قول حضرت بر اينكه زبير مستحق بهشت است و نه بر اينكه مستحق بهشت است كسى كه به دست قزمان و داللت نمى
راى كسى ب كشته شده و نه بر اينكه توبه كرده است از كفر و مسلمان شد و نه بر اينكه مستحق عقاب نيست و اين ظاهر است

 كه تأمل كند.

اند كه ابن جرموز مستحق آتش شد به سبب آنكه مخالفت امام عادل )يعنى و جواب ديگر و آن اين است كه بعضى شيعه گفته
مام از عقب گريخته مرويد و ت»امير المؤمنين عليه السّالم كرد( در قتل زبير؛ زيرا آن حضرت ندا كرده بود در جنگ بصره كه 

پس ابن جرموز مخالفت  «1» «مجروحى را و از براى شماست هر چه در ميان لشكرگاه شما باشد از اسب و سالحكش مكنيد 
آن حضرت كرد و از عقب زبير رفت و حال آنكه او گريخته بود پس مستحق آتش شد به سبب آنچه مرتكب آن شده بود از 

 كه بوده باشد زبير از اهل بهشت.آيد از اين اينضاللت و مخالفت امام و عصيان به وى الزم نمى

زيرا ربطى و تعلقى نيست ميان استحقاق ثواب زبير و استحقاق عقاب ابن جرموز به سبب مخالفت با امام خود و قصورى نيست 
 در تمسك به اين وجه. بلكه وجهى است واضح و معتمد.

 ]پاسخ شيخ مفيد به ادعاى معتزله در باره توبه زبير[

كنيد كه اخبار نبى صلّى اللَّه عليه و آله به اينكه قاتل فرمود: اگر كسى بگويد چرا انكار مى -دام اللَّه عزّها -سؤال ديگر، شيخ
زبير مستحق آتش است داللت كند بر اينكه زبير مستحق بهشت است و اينكه قاتل او مستحق آتش است به سبب اينكه مقتول 

 ما ذكر كرديد.از اهل بهشت است نه براى چيزى ديگر از آنچه ش
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ليه شود معنى قول نبى صلّى اللَّه عو الّا پس اگر بوده باشد امر چنان كه شما دعوى كرديد نه به آن طريق كه ما گفتيم باطل مى
و آله؛ زيرا تنبيه كرده است به اينكه قاتل مستحق آتش است بر اينكه مقتول مستحق بهشت است به اين طريق كه ذكر كرده 

 است مقتول را

______________________________ 
 .101/ 4« تاريخ ابن اثير»، 151/ 5« سنن الكبرى بيهقى( »1)

 131ص:

ذكر مقتول؟ حكم كرده است بر قاتل وى به آتش. و اگر مراد تنبيه بر آن نبود كافى بود اينكه بگويد فالنى از اهل آتش است بى
عليه و آله قتل زبير را نزد بشارت براى قاتل وى به آتش وجهى دارد غير آنچه  گوئيم كه ذكر كردن نبى صّلى اللَّهجواب مى

تو گمان كردى و آن اين است كه چون زبير سر فتنه و سرهنگ اهل ضاللت و امير و قائد اهل نكث و جهالت بود، پس قتل او 
 و مدايح.سازد براى قاتل وى اعظم منازل و اجلّ مراتب و اكثر ثواب بنا بر ظاهر واجب مى

چنان كه واجب است براى قاتل نبى و صديقى تقى و امام مسلمانان نيكوكار وفاكننده به اقوال خويش، عقاب عظيم و حال 
ى كند ظاهر حال، پس اراده كرد نبآنكه معلوم نبى صّلى اللَّه عليه و آله از حال اين قاتل ضد آن چيزى بوده است كه اقتضاء مى

كه واضح كند حال او را و كشف كند باطن و عاقبت وى را تا اينكه مشتبه نشود حال او چنان كه مذكور  صلّى اللَّه عليه و آله
 شد و تا اينكه زايل شود شبهه در آنچه واجب است اعتقاد به آن بر ظاهر حال.

و عادل و وفاكننده و اى را و او مسلمان است و پرهيزكار كشد بندهو اين مثل اين است كه خداى تعالى بداند كه فالنى مى
 نيكوكار نه از روى عمد بلكه به طريق سهو و يا حسن ظن به او و سالمت نيت و اخالص براى خداى تعالى در طاعت.

پس ذكر كند به نبى صلّى اللَّه عليه و آله كه اين قاتل از اهل بهشت است و آن حضرت نقل كند و بفرمايد كه فالن امام كشته 
از اهل بهشت است تا اينكه واضح شود به قول آن حضرت حال او و منع كند از اعتقاد در او به آنچه خواهد شد و قاتل او 

 مقتضاى ظاهر فعل اوست يعنى كشتن امام.

پس بشارت داده است او را به بهشت با ذكر كشتن وى مردى از اهل جنّت را تا اينكه داللت كند بر اينكه كشتن وى او را واقع 
قى كه مستحق عقاب شود و زايل شود شبهه در امر او و برگرداند مردم را از اعتقاد به مقتضاى ظاهر حال نشده است به طري

 وى.

 131ص:

ب به نماز بينيد روز، روزه هست و شو اين مثل اين است كه بگويد پيغمبرى به امتش كه متنبّه باشيد و بدانيد كه فالنى را مى
 ا، از اهل دوزخ است.دهد مالش رايستاده و صدقه مى
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شده  اى را كه عارض ايشانتا اينكه به اين قول داللت كند ايشان را برحال وى كشف كند برايشان باطن او را و زايل كند شبهه
 به سبب حسن ظاهر وى.

و جايز  حشود، از اهل جنّت است و اين گفتگو صحيكشد و مرتكب اقسام گناهان مىخورد و آدم مىيا بگويد فالنى شراب مى
كند از اعتقاد در او به آنچه مقتضاى ظاهر اكثر كند از عاقبت وى و منع مىكند بر ايمان آن مرد و كشف مىاست و داللت مى

 افعال اوست.

سازد ظاهر آن حكمى را و در واقع باطن وى نزد خداى تعالى و مدار اين امر بر اين است كه هر كس بكند كارى كه واجب مى
كند براو به خالف حكم ظاهرش باشد پس اگر بخواهد ظاهر كند حال او را و زايل كند شبهه در امر او. حكم مىبه خالف 

كند خالف آنچه را حكم كرده است به آن به سبب باطن سازد اين را با ذكر فعلى كه ظاهر آن اقتضا مىظاهر وى و مقرون مى
 شود به آن فعل صريحا.ت كند بر ابطال آنچه مشتبه مىوى تا اينكه زايل كند شبهه را به ذكر اين و دالل

پس اگر نبود اينكه نبى صلّى اللَّه عليه و آله ذكر كرده است قاتل زبير را و حكم كرده است براو به آتش مقرون يا ذكر كشتن 
 ده باشد عين فتنه را ووى او را، هر آينه واجب بود كه اعتقاد كند در باب قاتل وى منزله اجل صالحين و مرتبه كسى كه كن
 بريده باشد اصل ضاللت را حتى اينكه واجب باشد براى او اينكه نازل شود در اعال منازل اهل ثواب.

زيرا زبير اعظم اهل فتنه بود در عقاب چون امام آن قوم بود و داعى ايشان به سوى فتنه و واجب است ثواب عظيم براى قاتل 
م است براى كسى كه زايل كند فتنه را ثوابى كه برابر عقابى باشد كه كسى كه مرتكب آن كسى كه داشته باشد عقاب جسيم الز

 فتنه شود مستحق آن باشد.

 134ص:

، اعالم كرد رسول صّلى اللَّه عليه و آله را به اين تا «ابن جرموز»و چون خداى تعالى عالم بود به آنچه ذكر كرديم از حال 
 داللت كند امتش را بر آن.

پس آن حضرت داللت كرد ايشان را به آن قولى كه ذكر كرديم. و اين ظاهر است براى كسى كه تأمل كند و خوب فكر كند در 
 آن و المنة للَّه تعالى.

 133ص:

 []تخصيص در كليات -]آيا بلوغ در امامت شرط است؟[ 45فصل 

است براى شما اى طايفه اماميّه به امامت دوازده امام و حال آنكه فرمود: اگر بگويد كسى چگونه صحيح  -ادام اللَّه عّزه -شيخ
دانيد بعضى از ايشان بعد از وفات پدر صغير بودند و بالغ نشده بودند و نزديك نيز نبود بلوغ ايشان مثل امام محمد تقى شما مى
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عليه السّالم زيرا وى نزد وفات عليه السّالم زيرا وقتى كه پدرش رحلت نمود هفت سال داشت و مثل حضرت صاحب االمر 
 پدرش به اعتقاد بسيارى از مثبتين وى پنج ساله بود.

دانيم از روى عاداتى كه منتقض نشده است در هيچ زمانى كسى كه به اين مرتبه باشد بالغ نشده است و نزديك به تحقيق ما مى
 است: گوئيم خداى تعالى فرمودهنشده است بلوغ وى. و چون اين را دانستى مى

؛ يعنى آزمايش كنيد يتيمان را تا وقتى كه «1» حَتَّى إِذا َبلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ ابْتَُلوا الْيَتامى
 بالغ شوند پس اگر بيابيد از ايشان رشدى، بدهيد اموال ايشان را.

توان داد و هر گاه خداى تعالى منع كرده باشد از دادن اموال شد كه تا بالغ نشوند مالشان را به ايشان نمىپس از اين آيه معلوم 
شود اينكه ايشان امام باشند؛ زيرا امام والى است بر خلق در جميع امور دين و اين امام به ايشان در ضمن حكم كل باطل مى

ل خدا از صدقات و اخماس و مأمون باشد بر شريعت و احكام، بوده باشد دنيا و صحيح نيست كسى والى باشد بر جميع اموا
كننده بسيارى از صاحبان افهام از اقسام اعمال و افعال كسى باشد كه واليت نداشته باشد بر امام فقها و قضاة و حكّام و منع

 سن و نقصاندرهمى از مال خود و مأمون نباشد در نظر براى خود و محجور عليه باشد به سبب صغر 

______________________________ 
 .4( سوره نساء، آيه 1)

 130ص:

عقل؛ زيرا اين دو صفت ضد يك ديگرند و اجتماع دو ضد در يك شخص محال است. و اين دليل است بر ابطال مذهب اماميه 
گوئيد دو امام قائل نيستند. پس چه جواب مى و بس. )و وارد نيست بر اهل سنت و فرق ديگر از شيعه؛ زيرا ايشان به امامت اين

 از اين دليل(؟

كند شبهه براى كسى اندازد ضعفا را و حادث مىگوئيم اين كالمى است كه به وهم مىفرمود: جواب مى -ادام اللَّه عّزه -شيخ
 به باطن آن. نمايد به حسب ظاهر قبل از تأمّل در معنى آن و علمآيد و صحيح مىكه بصيرتى ندارد و خوش مى

اند اين قوم بر آن در اين باب خاص است و عام نيست؛ به سبب دليلى اى كه اعتماد كردهو حاصل كالم در اين، اين است كه آيه
ا دارد كسى ركند بر بطالن اعتقاد به عموم آن؛ زيرا خداى تعالى معذور نمىكه واجب ساخته است خصوص آن را و داللت مى

 ب كرده است براى او امامت.در كمال كسى كه واج

بايد داشته باشد. اگر انكار كند يا نداند آن را، معذور نخواهد بود( و داللت كرده است خداى )يعنى همه كس اعتقاد به كمال مى
تعالى بر عصمت كسى كه نصب كرده است او را براى رياست و به تحقيق واضح شده است به برهان و قياس و دليل سمعى 

دو امام عليه السّالم. پس واجب ساخته است اين خروج ايشان را از جمله يتيمان كه متوجه شده است به ايشان  امامت اين
 كالم در اين چنان كه واجب ساخته عقل، خصوص قول وى را كه فرموده است:
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 ؛ يعنى خداى تعالى بر همه چيز قادر است.«1» ءٍ قَدِيرٌكُلِّ شَيْ وَ اللَّهُ عَلى

دهد هدايت را به غير آنها( چنان كه قائم است مى« اجتماع نقيضين»كند به عدم قدرت وى بر امور محال مثل م مى)و عقل حك
 ؛«1» ءٍوَ ُأوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ دليل بر عدم عموم قول وى:

______________________________ 
 .153( سوره بقره، آيه 1)

 .14( سوره نمل، آيه 1)
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حْنا فَتَ طا كرده شده است به بلقيس جميع چيزها و ظاهر است كه ممكن نيست داده شود به كسى جميع چيزها. و قول وى:ع
؛ يعنى باز كرديم برايشان درهاى جميع چيزها را )و معلوم است كه درهاى جميع چيزها را بر كسى «1» ءٍ عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ

 توان كرد(.باز نمى

 چنان كه تخصيص داده است اجماع قول وى را:و 

؛ يعنى زن كنيد جمعى را كه حالل باشند بر شما دو تا و سه تا و «1» وَ ثُالثَ وَ رُباعَ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساِء مَثْنى
 چهار تا.

اين مخصوص به غير آن حضرت است و از پس اجماع شده است بر اينكه نبى صلّى اللَّه عليه و آله داخل اين حكم نيست و 
 براى وى زياد بر چهار زن جايز است. چنان كه تخصيص داده است عقل، قول وى را:

هاى آن ؛ يعنى ما مهيا كرديم براى ظالمين آتشى كه احاطه كند به ايشان پرده«4» إِنَّا َأعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها
 وى: آتش. و قول

؛ يعنى كسى كه عصيان كند به خداى تعالى و رسول وى و «3» وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها
 كند او را خداى تعالى در آتش، هميشه خواهد بود در آتش. و قول وى:تجاوز كند از حدود وى، داخل مى

 چشانيم به وى عذابى كبير.؛ يعنى كسى از شما كه ظلم كند مى«0» يَْظلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراًوَ مَنْ 

پس بيرون كرده است عقل از خطاب به اين آيات آدم و موسى و ذو النّون و غير ايشان را از انبيا و صالحين و جماعتى كه 
 ده باشد خداى تعالى ايشان را در صريح تنزيل به تفصيل يا ذكرواقع شده است از ايشان ظلم صغرى خواه ذكر كر
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______________________________ 
 .33( سوره انعام، آيه 1)

 .4( سوره نساء، آيه 1)

 .13( سوره كهف، آيه 4)

 .13( سوره نساء، آيه 3)

 .13( سوره فرقان، آيه 0)

 131ص:

 ت آيه:نكرده باشد. و چنان كه تخصيص داده شده اس

؛ يعنى قطع كنيد دست مرد دزد و زن «1» وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدَِيهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
 دزد را تا اينكه جزاى دزدى ايشان باشد و عذاب خداى تعالى برايشان.

 ه بعض دزدان و شامل جميع ايشان نيست.پس مخصوص شده است اين آيه ب

أَنَّ  )مثال شامل كسى نيست كه از غير حرز دزديده باشد يا مال پسرش را دزديده باشد( چنان كه تخصيص داده شده است آيه
تول قكشند )پس تخصيص يافته است به اينكه قاتل و ماگر شخصى كسى را بكشد عوض وى قاتل را مى «1» النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

كرد بر كشد ذكر آنها و هر گاه شخصى كه ردّ مىهر دو مسلمان باشند و آزاد باشند( و همچنين امثال اين آيات كه طول مى
يابد چيزى كه ظاهر آن عموم است كرد بر عدم امامت آن دو امام، معترف باشد به اينكه گاه تخصيص مىاماميّه و استدالل مى

بسا باشد كه موافق باشند با او در اين تخصيص ديگران و گاه باشد كه مخالف باشند در آن پس به سبب دليلى كه دعوى كند و 
هيچ حرجى و منعى نيست بر اماميه و اعتقاد به اينكه آيه مذكور تخصيص داده شده است به سبب دليلى كه واجب ساخته است 

 كرد. آن را عقل و حاصل شده است بر آن اجماع بر آن نحوى كه بيان خواهيم

و آن اين است كه خالفى نيست ميان امّت در اينكه اين آيه مخصوص است به جمعى كه ناقص باشد عقول ايشان از حد كمال 
كه سبب يافتن رشد است و شامل نيست كسى را كه حاصل باشد براى وى از عقل آنچه حاصل است براى جمعى از اهل رشد 

 و بلوغ.

 كند ضعف اينالسّالم باشد و چيزى كه واضح مى پس باطل شد اينكه شامل ائمه عليهم

______________________________ 
 .45( سوره مائده، آيه 1)
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 .30( سوره مائده، آيه 1)

 135ص:

كند از شيعه كند به اين آيه خالى نيست از اينكه يا قبول مىاند اين ضعفا اين است كسى كه استدالل مىشبهه را كه ايراد كرده
 كند بر هيچ حال.مامت اين دو امام را بر سبيل جدل يا منكر امامت ايشان است و اعتراف به آن نمىا

شود دليل وى به سبب اضطرار وى به اعتراف به خروج كسى كه كامل كرده باشد خداى تعالى عقل كند باطل مىاگر قبول مى
اشد او را از گناهان از عموم اين آيه و واجب است جميع اينها او را و تكليف كرده باشد وى را به معارف و معصوم گردانيده ب

 براى امام. پس او خارج شد از آيه.

كند امامت ايشان را پس معنى ندارد سؤال او از تأويل اين آيه؛ زيرا تأويل قرآن فرع اين است كه اصلى ثابت و اگر انكار مى
نكنند و به معنى ديگر تأويل كنند. هر گاه او انكار امامت ايشان كند  باشد كه منافى ظاهر آن باشد و به سبب آن بر ظاهر حمل

 پس آيه بر ظاهر خود محمول خواهد بود.

بايد كرد تا انكار او باطل شود. و ديگر آنكه هر گاه او انكار امامت ايشان كند به سببى بلى بنا بر اين، اثبات امامت ايشان مى
 ست به آن.ديگر غير از اين آيه كه متمسك شده ا

سازد او را به اين. بلكه اعتماد كند بر اين پس سازد از اعتماد بر اين آيه و محتاج نمىپس كافى است اين او را و غنى مى
 خواهد بود براى ترجيح و تأييد نه دليل و برهان.

جود اين ترجمه كرديم و با و)بدان كه كالم شيخ در اين توضيح و تفصيل بسيار مغلق و مجمل بود و ما با في الجمله توجيهى 
پوشيده نيست بر اهل فطنت اختالل آن.( با آنكه كالم او بنا بر اين خواهد بود مثل كالم كسى كه دليل بگويد به عموم قول 

 خداى تعالى:

 «1» ءٍ قَدِيرٌكُلِّ شَيْ وَ اللَّهُ عَلى

______________________________ 
 .153( سوره بقره، آيه 1)
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 با آنكه منازعه كند در آنچه خلق شده و بگويد خداى تعالى قدرت بر آن ندارد.

 زيرا آن به سبب علتش واجب شده محال است كه موجود شود و مثل كالم كسى كه متمسك شود به عموم قول خداى تعالى:
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اند و يا را از كباير و جزم داشته باشد بر اينكه ايشان از اهل ثوابو انكار كند عصمت انب «1» وَ مَنْ َيظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً 
 رود به آن هيچ ناظرى.اى است فاسد كه نمىاين تناقض است و طريقه

 پس همچنين قول به عموم آيه مذكور با قول به امامت ايشان تناقض است پس واجب شد كه آيه را تخصيص دهيم.

كند گوئيم كه عقل حكم مىقول و صحيح نيست وقوع آن در عموم عقل و بنا بر اين مى شود دربا آنكه تخصيص گاه واقع مى
به اينكه كمال و عصمت شامل جميع ائمه است. پس هر گاه داللت كند دليل بر امامت آن دو امام واجب است تخصيص آيه به 

 عموم به نفس لفظ. شكى با آنكه عموم صيغه ندارد به اعتقاد ما تا اينكه واجب شودغير ايشان بى

شود عموم به دليلى كه مقرون باشد با لفظ. پس هر گاه خالى باشد از دليل، واجب است توّقف در آن و نيست بلكه واجب مى
مرى اند در اين باب اايد با آنكه مخالفين ما فراموش كردهدليلى بر عموم اين آيه و اين خالف آن چيزى است كه شما توهّم كرده

 داشت ايشان را از اين استدالل.به خاطرشان بود باز مىرا كه اگر 

 دهند قول خداى عز و جل را كه فرموده است:زيرا ايشان تخصيص مى

؛ «1» هَا النِّصْفُإِنْ كاَنتْ واحِدَةً فَلَ ثُلُثا ما تَرَكَ وَيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْالدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ 
كند خدا به شما در ميراث اوالد شما به اينكه حصّه پسر دو برابر حصه دختر باشد و اگر اوالد همين دختر باشد و يعنى امر مى

 زياد از دو دختر باشد پس از براى

______________________________ 
 .13( سوره فرقان، آيه 1)

 .11ره نساء، آيه ( سو1)
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 ايشان است دو ثلث ميراث و اگر يك دختر باشد براى اوست نصف مال.

كنند اوالد رسول صلّى اللَّه عليه و آله را از عموم اين آيه به سبب خبر واحدى كه مناقض آن است قرآن و باطل پس بيرون مى
 كند آن را اتفاق آل محمّد عليهم السّالم.مى

گذارند و هر مالى : انبيا ميراث نمى«1» بر اين است كه آن مرد روايت كرده است كه رسول صّلى اللَّه عليه و آله فرمود)و آن خ
كنند از خصوم خود به اينكه تخصيص دهند آيه ايتام را به دليل و قناعت نمى «1» شود.(كه از ايشان بماند داخل بيت المال مى

ائرتر تر از اين قوم و ظالمتر و جبار به نص ائمه مذكور عليهم السّالم. پس كى ديده است عجيبعقلى و برهان قياسى و تواتر اخ
 در احكام!
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______________________________ 
 .1101، حديث 1150/ 4« صحيح مسلم( »1)

ه جزو يد رحمه اللَّه كتأليف شيخ مف« رسالة حول حديث نحن معاشر األنبياء ال نورث»( براى اطالع بيشتر مراجعه شود به 1)
 هجرى شمسى توسط كنگره مفيد به چاپ رسيده است. 1411مصنّفات ايشان در سال 

 451ص:

 در رجعت و جواب سؤال مخالفان -ادام اللَّه عّزه -كالم شيخ 41فصل 

 []بررسى آيات رجعت

اماميه ما و من حاضر بودم در مجلس و حاضر فرمود: سؤال كرد مردى معتزلى از شيخى از اصحاب  -ادام اللَّه عزّه -شيخ
ا گرداند اموات ربودند در آن مجلس جماعتى بسيار از اهل نظر و متفقهه كه هر گاه باشد مذهب شما اينكه خداى تعالى برمى

هل ايمان اى ابه دنيا پيش از آخرت وقت ظهور قائم عليه السّالم تا اينكه شفا دهد مؤمنين را به عذاب كافران و انتقام كشد بر
 از اهل كفر چنان كه كرده است به بنى اسرائيل بنا بر آنچه شما ذكر كرديد و متمسك شديد به قول خداى تعالى:

كرده و فرموده كه ما  )خطاب به بنى اسرائيل «1» ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً
موده است اند بخت النصر و اتباع اويند. بعد از آن فربرانگيختيم بر شما بندگانى چند كه شما را مستأصل ساخت، و بعضى گفته

اين كالم را و معنى آن اين است(؛ يعنى باز ردّ كرديم بر شما دولت و غلبه برايشان و مدد كرديم شما را به اموال و پسران و 
 نيديم قوم شما را زيادتر.گردا

اند اشاره به وقتى است كه بهمن اسفنديار پادشاه شد و رها كرد ايران ايشان را و ملك گردانيد دانيال را برايشان و )بعضى گفته
 غالب شدند بر اتباع بخت النصر.

اينكه چون وارد شده است هر چه و پوشيده نيست كه اين آيه ربطى به رجعت ندارد و اين را مثال آن كردند وجهى ندارد مگر 
در بنى اسرائيل واقع شده است در امت رسول ما نيز واقع خواهد شد. و در بنى اسرائيل واقع شده است ضعف و بعد از آن غلبه. 

 بايد واقع شود و آن غلبه در وقت رجعتپس در امت رسول ما نيز مى

______________________________ 
 .4( سوره اسراء، آيه 1)
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خواهد بود. و اين دليل نيست تا ضعيف باشد بلكه بعد از ثبوت رجعت اين نكته است متفرّع بر آن.( پس خبر ده مرا چه چيز 
سازد شما را از اينكه توبه كند يزيد و شمر و ابن ملجم و برگرداند از كفر و ضاللت و رجوع كنند در آن حال به طاعت ايمن مى

 شود بر شما دوستى ايشان و جزم به ثواب براى ايشان و اين نقض مذاهب شيعه است؟امام پس واجب 

شيخ مذكور جواب گفت كه ما قائل شديم به رجعت از روى اخبار و اعالم ائمه عليهم السّالم به آن و نيست فكر و نظر را در 
اين باب و جايز نيست مرتكب جواب شوم  گويم جواب از اين سؤال؛ زيرا حديثى نرسيده است به من درآن مجال و من نمى

 از جهت غير حديث. پس تشنيع كردند به سائل و جماعت معتزله براو به اينكه اعتراف به عجز كرد.

كند از وقوع ايمان از جمعى گويم به درستى كه اين سؤال دو جواب دارد يكى اينكه عقل منع نمىفرمايد: پس من مىشيخ مى
خواهند بود در آن وقت قادر بر آن و متمكن از آن. ليكن احاديثى كه وارد شده است از ائمه هدى  كه سائل ذكر كرد؛ زيرا

د از شك كنعليهم السّالم به حكم جزم برايشان به خلود در آتش و تديّن به لعن ايشان و برائت از ايشان تا آخر الزمان منع مى
 ايشان.سازد حكم قطع به سوء اختيار در حال ايشان و واجب مى

پس جارى شدند در اين باب مجراى فرعون و هامان و قارون. و هر كس كه حكم كرده باشد خداى تعالى براو به خلود در 
 كنند هرگز. از آن جمعى كه خداى تعالى فرموده است در باب ايشان:آتش و داللت كند آن بر اينكه ايشان اختيار ايمان نمى

 «1» ءٍ قُبُلًا ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ َيشاءَ اللَّهُوَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ هِمُ الْمَالئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتىوَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْ

______________________________ 
 .111( سوره انعام، آيه 1)
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 و گفتگو كنند با ايشان اموات و حشر كنيم برايشان جميع چيزها را قبيله قبيله و؛ يعنى اگر ما بفرستيم پيش ايشان مالئكه را 
 آورند مگر اينكه خواهد خداى تعالى.گروه گروه باز با وجود اينها ايمان نمى

 فرمايد يعنى مگر اينكه مضطر سازد خداى تعالى ايشان را به اختيار.شيخ مى

 و جمعى كه فرموده است در باب ايشان:

؛ «1» هُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَشَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ ال يَعْقِلُونَ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَ إِنَّ
 ن حق و الل باشند در گفتن آن و تعقل نكنند كلماتاند كه كر باشند از شنيديعنى بدترين حيوانات پيش خداى تعالى جمعى

ر داند كه نيست دشنوانيد به ايشان حق را ليكن مىدانست خداى تعالى كه در ايشان چيزى است هر آينه مىحق را و اگر مى
كردند از راض مىگشتند و اعشنوانيد به ايشان آن را با وجود آنكه در ايشان چيزى نيست هر آينه برمىايشان چيزى و اگر مى

 آن از روى بغض و عناد.
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 بعد از آن فرموده است در تفصيل ايشان خطاب به ابليس كرده اين آيه را:

كنيم جهنم را از تو و از هر كه تابع تو باشد از مردم. و فرموده ؛ يعنى پر مى«1» لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبَِعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ
 است:

)اين خطاب نيز به شيطان است(؛ يعنى به درستى كه بر توست لعنت من تا روز قيامت. و  «4» َيوْمِ الدِّينِ وَ إِنَّ عَلَْيكَ لَعْنَتِي إِلى
 «3» ناراً ذاتَ لَهَبٍ عَنْهُ مالُهُ وَ ما كَسَبَ سَيَصْلى تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ َو تَبَّ ما أَغْنى فرموده است:

______________________________ 
 .14 -11(. سوره انفال، آيه 1)

 .50( سوره صاد، آيه 1)

 .15( سوره صاد، آيه 4)

 .4 -1( سوره مسد، آيه 3)

 453ص:

 اند ابو لهب سنگى برداشت كه به رسول صلّى اللَّه عليه و آله بزند پس اين سوره نازل شد(؛ يعنى هالك با دستهاى)نقل كرده 
شود در آتشى ابو لهب و هالك شد خودش و نفع نكرد به او در رد اين عذاب مال او و هر چه كسب كرده بود. و داخل مى

 شعله دار يعنى آتش جهنم.

پس حكم كرده است خداى تعالى براو به آتش و ايمن بوده است از اينكه توبه كند و برگردد به چيزى كه باعث ثواب شود. و 
 اند.شود به اين جواب آنچه ايشان توهّم كردهد امر به اين طريق، باطل مىهر گاه بوده باش

ند توبه كو جواب ديگر اين است كه خداى تعالى هر گاه رد كند كافران را در رجعت تا اينكه انتقام بكشد از ايشان قبول نمى
 شد:ايشان را و خواهند بود مثل فرعون وقتى كه غرق مى

؛ يعنى گفت ايمان آوردم به اينكه نيست خدائى غير «1» ال إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَ َأنَا مَِن الْمُْسلِمِينَقالَ آمَنْتُ َأنَّهُ 
 از خدائى كه ايمان آوردند به او بنى اسرائيل و من حاال از جمله مسلمانانم. پس خداى تعالى فرموده است:

شود و آورى كه از روى اضطرار است و توبه قبول نمى؛ يعنى حاال ايمان مى«1» قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ
 اى قبل از اين و از اهل فساد بودى در ايامى كه اختيار داشتى.حال آنكه عصيان كرده
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حال پشيمانى و باز ايستادن از كفر. و مثل اهل آخرت  پس رد كرده است خداى تعالى ايمان او را و نفع نكرده است به او در آن
وبه و ديگر شوند به تكند به ايشان پشيمانى؛ زيرا در آن وقت مضطر مىكند خداى تعالى توبه ايشان را و نفع نمىكه قبول نمى

 ى اوقات.سازد اختصاص قبول آن را به بعضكند از اينكه توبه هميشه قبول شود و واجب مىآنكه مصلحت منع مى

 و وجه اين ظاهر است و اين جواب صحيح است بنا بر مذهب اهل امامت و وارد

______________________________ 
 .35( سوره يونس، آيه 1)

 .31( سوره يونس، آيه 1)

 450ص:

ايشان در تفسير قول خداى اند از شده است به اين روايات از آل محمد عليهم السّالم از آن جمله، آن است كه روايت كرده
 تعالى:

؛ «1» ونَخَيْراً ُقلِ انْتَظُِروا إِنَّا مُنْتَظِرُ يَوْمَ يَأْتِي بَْعضُ آياتِ رَبِّكَ ال يَنَْفعُ نَفْساً ِإيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ ِمْن قَبْلُ أَوْ كَسََبتْ فِي إِيمانِها
دهد به كسى ايمانى كه در آن وقت كه خدا قرار داده است نفع نمىشود بعضى از آيات و عالمات يعنى روزى كه ظاهر مى

 بياورد اگر پيشتر ايمان نياورده باشد يا كسب نكرده در ايمانش چيزى.

شود توبه مخالف و اند مراد به اين عالمت، قائم عليه السّالم است. پس هر گاه ظاهر شود آن حضرت، قبول كرده نمىفرموده
د قول كسى كنيه را به سائل اعتماد بر آن كرده بود. پس اگر كسى بحث كند بر اين جواب به چه انكار مىكند آنچاين باطل مى

آيد كه خداى تعالى تحريص كند بندگان را به عصيان و مباح گرداند براى ايشان هرج و مرج و را كه بگويد بنا بر اين الزم مى
 طغيان.

تادن از خواند ايشان را داعى به باز ايسر انواع ضاللت و نااميد باشند از قبول توبه نمىزيرا هر گاه ايشان قادر باشند بر كفر و ب
 رسند به سبب آن به نفع عاجل.شوند از فعل قبيحى كه مىآنچه در طبايع ايشان است از فتنه و فساد و ممنوع نمى

ته ن گناهان براى ايشان عظيم افترائى بسو كسى كه وصف كند خداى تعالى به تحريض كردن خلق بر معاصى و مباح گردانيد
 است بر خداى تعالى.

ايد؛ زيرا در آن وقت نيست داعى كه بخواند ايشان را به معاصى به هيچ گوئيم حال چنان نيست كه شما گمان كردهجواب مى
 وجهى از وجوه و سببى از اسباب.
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 راى مخالفت ائمه عليهم السّالم و علمى كه دارند به اينكه بعداند تا وقت رجعت باز براى اينكه ايشان به سبب عذابى كه كشيده
 شود عقابدانند كه اگر ديگر قصد فعل قبيحى كنند زياد مىاز اين عذاب خواهند كشيد براى گناهان سابق مى

______________________________ 
 .105( سوره انعام، آيه 1)

 454ص:

 بر ايشان.

طبعى كه بخواند ايشان را به چيزى كه زياد شود به سبب آن عقاب برايشان، بلكه وافر است دواعى پس نيست در اين وقت 
 طبايع خواطر به اظهار طاعت و انتقال از عصيان.

آيد بر جميع اهل اسالم مثل آن در اهل آخرت؛ زيرا توبه ايشان نيز باطل است و پشيمانى و اگر الزم آيد برما اين بحث، الزم مى
 غير مقبول. ايشان

 پس هر چه جواب بگويند اهل اسالم به كسى كه الزم بياورد اين بحث را بر ايشان پس آن بعينه جواب ماست از اين بحث.

شود از قول بعد از رجعت اقامت بر عناد و اصرار بر خالف، چنان كه و اگر كسى بحث كند بر جواب اول كه چگونه توهّم مى
 در آن وقت نيز عناد خواهند داشت.ايد كه ايشان شما گمان كرده

 و حال آنكه به اعتقاد شما معاينه ديدند عذاب قبر را و رسيده است به ايشان وقت رجعت عقاب.

كنيد پس چگونه صحيح است كه بخواند ايشان را دواعى به عناد و برسد به خاطر ايشان انديشه و فساد و به چه چيز انكار مى
 واى شما مكابره است و خالف صريح عقل؟قول كسى را كه بگويد اين دع

گوئيم: صحيح است اين دعوى بر مذهب كسى كه جواب گفته است به آنچه نقل كرديم از اصحاب ما به اينكه بگويد جواب مى
ان مكند از اينكه داخل شود شبهه برايشان در استحسان مخالفت به ائمه عليهم السّالم؛ زيرا ايشان گجميع آنچه شمرديد منع نمى

اند بعد از موت براى كرامت ايشان و براى اينكه والى شوند در دنيا چنان كه والى بودند و گمان كنند كه برانگيخته شدهمى
ود شآيد كه عذاب واقع شده است برايشان غلط و سهو است. و مرتبه دوم كه عذاب واقع مىكنند آنچه به خاطر ايشان مىمى

آنكه مفارقت كند ارواحشان از بدنها كه اين عذاب بر سبيل استحقاق نيست و از جانب خداى  كنند پيش ازبرايشان توهّم مى
 تعالى است.

 451ص:
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گردد و مثل آزارهاست كه رسيده به انبيا عليهم السّالم و جايز است آورد و گاه برمىليكن مثل ساير دولتهاست كه گاهى رو مى
كه آنچه ما ذكر كرديم در اين باب عجيبتر نيست از كفر قوم موسى عليه السّالم و عبادت  مر اصحاب اين جواب را اينكه بگويند

كردن ايشان گاو سامرى را. و حال آنكه مشاهده كرده بودند از موسى آيات و عالمات و معاينه ديده بودند آن چيزى را كه 
يه نيست از اقامت كفر بر مخالفت رسول صلّى اللَّه علرسيد به فرعون و قوم وى به سبب مخالفت موسى عليه السّالم و عجيبتر 

كردند معجزات و آيات دانستند عجز خود را از مثل آنچه آن حضرت آورده بود يعنى قرآن و مشاهده مىو آله و حال آنكه مى
 اى تعالى:داد قبل از وقوع آن. مثل قول خديافتند صحيح و صادق هر چه را آن حضرت خبر به آن مىآن حضرت را و مى

 شوند. و واقع شد اين در جنگ بدر.گريزند جماعت كفار و منهزم مىبعد از اين مى «1» سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ

 و قول وى:

شوند به امنيّت و به كه مىاعالم كرده است خدا مؤمنين را به اينكه داخل م «1» لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ
 آيد و آخر چنان شد. و قول وى:تصرف شما در مى

اند كه اهل فارس جنگ كردند با روم و روم مغلوب )نقل كرده «4» الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ
شد پس اين آيه نازل شد(؛ يعنى مغلوب شد روم در زمينى كه نزديكترين زمينهاى ايشان بود به بالد دشمن ايشان. بعد از اينكه 

 شوند بر دشمنان خود.مغلوب شدند غالب مى

 رس.و آخر چنان شد كه روم در سال هفتم غالب شد بر فا

 رسيد به ايشان از عقاب و هالك به شمشير آن حضرتديدند آنچه را مىو مى

______________________________ 
 .30( سوره قمر، آيه 1)

 .11( سوره فتح، آيه 1)

 .4 -1( سوره روم، آيه 4)

 455ص:

 كرد او را به هالك.و هالك هر كس كه آن حضرت وعيد مى

شدند در و بدان ديگر كه بعضى از جمعى نيز كه ايمان به آن حضرت آورده بودند منافق بودند و ملحق مىپس متنبّه شو به اين 
كنند مخالفت آن حضرت به اهل كفر و ضالل با آنكه اين بحث صحيح نيست از اصحاب معارف از معتزله؛ زيرا ايشان گمان مى
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كردند از اهل عناد بودند و جمهور جمعى كه اظهار جهل به خداى تعالى مى اند با انبيا عليهم السّالماكثر جماعتى كه مخالفت كرده
 كردند از روى عناد و لجاج.عارف بودند به وى بر حقيقت و عالم بودند به صدق انبيا عليهم السّالم، ليكن مخالفت مى

 اى تعالى فرموده است:پس بنا بر اين، احتمال دارد كه حكم در اهل رجعت نيز به اين طريق باشد و به تحقيق خد

نْ قَبْلُ وَ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَ ال نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ وَ لَوْ تَرى
گويند ايستند در برابر جهنم پس مى؛ يعنى اگر تو ببينى كافران را وقتى كه مى«1» هُمْ لَكاذِبُونَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّ

 گشتيم به دنيا اينكه تكذيب نكنيم آيات خداى تعالى را و از اهل ايمان باشيم.كاشكى برمى

داشتند است براى ايشان آنچه مخفى مىگويند بلكه چون ظاهر شده هر آينه تعجب خواهى كرد و به درستى كه ايشان دروغ مى
از كفر  اند از آنكنند به آنچه نهى كرده شدهكنند آن را براى اخفاء آن و اگر برگردند به دنيا عود مىاز اعمال قبيح پس آرزو مى

 و فسق.

اهده با وجود آنچه مش كنند به كفر و فسادپس اخبار كرده است خداى تعالى به اينكه اهل عقاب اگر برگردند به دنيا عود مى
 اند از عذاب اليم و عقاب عظيم. پس در رجعت نيز چنين خواهند بود.اند در قبور و در محشر از اهوال و آنچه چشيدهكرده

______________________________ 
 .15 -11( سوره انعام، آيه 1)

 453ص:

 «1» در اباحت متعه -ادام اللَّه عّزه -كالم شيخ 41فصل 

 []مناظره شيخ مفيد با ابن لؤلؤ اسماعيلى

 «.ابن لؤلؤ»شيخ فرمود: حاضر شدم در خانه بعضى از سرداران دولت و در آنجا بود شيخى از اسماعيليه معروف به 

 پس پرسيد از من چه چيز است دليل بر اباحت متعه؟ گفتم: دليل بر اين، قول خداى تعالى است كه فرموده است:

ناَح تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ ال جُكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآوَ أُحِلَّ لَ
)خداى عز و جل شمرده است زنانى را كه حرامند بر  «1» حَكِيماً  عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اْلفَرِيضَةِ ِإنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً

آدمى مثل مادر و خواهر و غير آن بعد از آن فرموده است:( حالل كرده است خدا از براى شما غير اين زنان را كه صرف كنيد 
ه كنيد از اين زنان، واجب است اموال خود را در مهر ايشان در حالى كه محصن و عفيف باشند و زنا نكنيد پس كسى را كه متع

بدهيد به وى اجرى كه قرار داديد براى او و گناهى نيست بر شما بعد از انقضاء مدت در هر چه راضى شويد هر دو به آن از 
 زياد كردن اجرت و مدت يا جدا شدن از هم به درستى كه خداى تعالى عليم است به مصالح شما و حكيم است.
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 چيزى را در موضع خود موافق مصالح، چنان كه وضع )يعنى وضع كرده است هر

______________________________ 
بد النقض على ابى ع»، «مختصر المتعه»، «الموجز في المتعه»چند كتاب نوشته از جمله: « متعه»( شيخ مفيد در خصوص 1)

يجاز في خالصة اإل»ن بحث مراجعه كنيد به كتاب براى اطالع بيشتر از اي«. احكام المتعه»و « اللَّه البصرى كتابه في المتعه
 كه توسط كنگره شيخ مفيد جزو آثار ايشان به چاپ رسيده است.« المتعه

 .13( سوره نساء، آيه 1)

 415ص:

 كرده است عقد متعه را تا اينكه مردم زنا و لواط و غير آن از محرمات نكنند( پس حالل كرده است خداى تعالى نكاح متعه را
به صريح لفظ آن و ذكر كرده است اوصاف آن را از قرار دادن اجرت و رضا شدن بعد از مدت به زياد كردن مدت و اجرت يا 

 جدا شدن از هم.

 كنى قول كسى را كه بگويد اين آيه نسخ شده است به قول خداى تعالى:گفت به چه چيز انكار مى

 َوراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العاُدونَ  أَْزواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ َأيْمانُُهمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى ا عَلىوَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّ
نيزان كنند مگر با زنان خود و ككنند فروج خود را و مباشرت نمى؛ يعنى به تحقيق فوز و فالح يافتند مؤمنانى كه حفظ مى«1»

شوند ش پس به درستى كه ايشان )يعنى جمعى كه مباشرت كنند به زنان و كنيزان خويش و به غير نكنند( مالمت كرده نمىخوي
 در اين باب، پس كسى كه طلب كند غير اين دو طايفه را تجاوز كرده است از حدود خداى تعالى و گنهكار است.

شود نيز خويش و هر گاه متعه زن نباشد و كنيز نيز نباشد باطل مىپس منع كرده است خداى تعالى از مباشرت مگر با زن يا ك
 قول كسى كه حالل داند آن را.

 اى تو در اين معارضه از دو وجه:فرمايد: من گفتم به او كه خطا كردهشيخ مى

ت؛ دويم ست در حقيقكنند كه او زن اكنند تو را از اين و ثابت مىيكى آنكه دعوى كردى متعه زن نيست و مخالفين تو دفع مى
را  كند آنمدنى. و مكّى پيشتر از مدنى نازل شده است پس چگونه نسخ مى« نساء»مكّى است و سوره « مؤمنون»آنكه سوره 

 و حال آنكه آن مؤخر است در نزول و اين غفلتى است عظيم.

و اجماع شيعه بر اينكه نه وارث است و نه  آيد كه ميراث ببرد و طالق به او واقع شودگفت: اگر متعه زن باشد هر آينه الزم مى
 مطلّقه دليل است بر فساد قول متعه.

 اى؛ زيرا واجب نيست براى زنجواب گفتم: اين نيز غلطى است كه كرده

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



______________________________ 
 .1 -0(. سوره مؤمنون، آيه 1)

 411ص:

شود اين براى او به سبب صفتى كه زياد است برزن بودن و حاصل مى ميراث و جواز اطالق وى به محض اينكه زن است بلكه
 برد از وى و زنى كه شوهرشبرد از شوهر و شوهر نيز ميراث نمىدليل بر اين است كه كنيز هر گاه زن كسى باشد ميراث نمى

طالق. ىشود از شوهرش بد باين مىبرد و كنيز را كه بفروشنبرد از او و زنى كه ذمى باشد ميراث نمىرا كشته باشد ميراث نمى
شده باشد يا شوهرش مرتد شده باشد يا شيرى « مرتد»كرده باشد يا  «1» «خلع»كرده باشد يا  «1» «لعان»و همچنين زنى كه 

شود خورده باشد كه باعث حرمت وى شود. مثل اينكه شير مادر شوهرش را يا زن شوهرش را خورده باشد جميع اينها مى
 ا آنكه همه اينها زن شوهران خودند در حقيقت پس باطل شد آنچه توهّم كردى. ديگر جوابى نگفت.طالق. ببى

كنم دانست گفت به من سؤال مىپس صاحب مجلس و او مردى اعجمى بود و معرفتى نداشت به فقه، بلكه امور ظاهرى را مى
 اللَّه عليه و آله يا امير المؤمنين عليه السّالم متعه كردند؟اى پس خبر ده مرا كه آيا رسول صّلى از تو از اين باب از مسأله

 دانم اين را.گفتم: نرسيده است به من در اين باب خبرى و نمى

كرد رسول صلّى اللَّه عليه و آله و امير المؤمنين عليه السّالم؟ گفتم: اى سردار! نيست حق گفت: اگر متعه خوب بود البته مى
آن را رسول صلّى اللَّه عليه و آله حرام است؛ زيرا رسول و ائمه عليهم السّالم زن نكردند كنيز را و نه  اينكه هر چه نكرده است

اهل كتاب را و خلع نكردند و زن نكردند زنگى را و نكاح نكردند هندى را و حال آنكه هيچ يك از اينها حرام نيست مگر 
پس گفت: بگذار اين قول را و خبر ده مرا از مردى كه بيايد از قم  «4» ل.دانند و مخالفين حالنكاح كتابيّات كه شيعه حرام مى

 مثال و اراده حج

______________________________ 
( لعان: مباهله و نفرينى است بين زن و شوهر به منظور رفع حدّ قذف و زنا، يا براى انكار فرزندى كه زن، او را به دنيا آورده 1)

 است.

 است كه در آن زن از مرد، متنفّر و رنجيده خاطر است.« طالق باين»( خلع: نوعى 1)

 اند.( فتوا علماى شيعه در خصوص ازدواج با اهل كتاب مختلف است و بعضى آن را جايز دانسته4)

 411ص:
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ه حج كند او را و برود بداشته باشد، پس داخل شود در مدينة السّالم يعنى بغداد و متعه كند زنى را و بعد از انقضاء مدت ترك 
و اين زن حامله شود و نداند حال وى را، پس حج كند و بيايد به شهر خود باز بعد از بيست سال ديگر عود كند به آنجا و از 

 آن زن دخترى متولد شده باشد.

د پس ن مرد يا دختر خوآيد بنا بر اين كه مباشرت كرده باشد آپس آن مرد متعه كند اين دختر را و نداند كيست پس الزم نمى
 اين بسيار فضيح و رسوائى است؟

ى سازد تحريم و تقبيح نكاح دائمى و هر نكاحپس گفتم: اگر واجب سازد آنچه تو ذكر كردى تحريم و تقبيح متعه را واجب مى
رون ممكن است كه بيافتد در آنچه تو ذكر كردى و گردانيدى آن را طريق معرفت تحريم متعه؛ زيرا را از براى آنكه اتفاق مى

برود مردى از اهل سنّت و اصحاب احمد بن حنبل از خوارزم به اراده حج؛ پس فرود بيايد در مدينة السّالم و محتاج باشد به 
 هاى خويش و بگويد به او كه پيدا كن براى من زنى كه نكاح كنم.نكاح پس بطلبد زنى حنبلى سنى از همسايه

جوان صاحب عصمت كه ولىّ نداشته باشد پس آن مرد رغبت كند در آن و زن مذكور تفويض پس داللت كند وى را به دخترى 
كنند با امام و عقد كنند زن را براى كند امرش را به امام محلّه و صاحب مسجد. پس حاضر شوند دو مرد از جمعى كه نماز مى

 با وى تا وقت رفتن حاج به مكه.داند متعه را و او دخول كند به زن باشد مرد خوارزمى سنى كه حالل نمى

پس خواند شيخى را كه عقد كرده و طالق دهد زن را به حضور او و بدهد عدّه وى را و هر چه واجب باشد براو از نفقه بعد از 
د يآن برود و حج كند و برگردد از مكه از راه بصره به شهر خود و آن زن حامله شده باشد و او نداند باز بعد از بيست سال بيا

 به بغداد براى حج.

پس فرود بيايد در همان محله و طلب كند آن عجوزه را نيابد او را و مرده باشد او پس طلب كند غير او را بيايد يكى از 
 خويشان او يا دلّاله ديگر مثل او پس ذكر كند براى وى دخترى را و آن دختر زن وى باشد كه حاال مرده است و او رغبت

 414ص:

آيد كه در آن زن و عقد كند او را چنان كه عقد كرده بود مادرش را به ولىّ و دو شاهد و دخول كند به او پس الزم مى كند
 دخول كرده باشد به دختر خود و حرام باشد به سبب هر نكاحى.

صيت اين مرد كه وپس اعتراض كرد شيخى كه اول سؤال كرد يعنى ابن لؤلؤ و گفت كه اعتقاد ما اين است كه واجب است بر 
 كند آن شناعت را.هاى خويش به اطالع برحال آن و اين ساقط مىكند به همسايه

تر است. و آن اين است كه وصيت كند تر و الزمگفتم: هر گاه اين واجب باشد نزد شما، پس به درستى كه نزد ما چيزى واجب
اعتماد باشد براو به اطالع برحال آن متعه و اگر نيابد چنين  شخصى كه متعه كرده است به مردى از برادران خود در آن بلد كه

كسى را وصيت به جمعى از اهل آن بلد و از روى تقيه بگويد به ايشان كه اين زن من است و نگويد كه متعه است و اين شرط 
 است نزد ما. پس باطل شد آنچه توهّم كردى.
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كه ما اند بر اينمر ما با اين فقها عجيب و غريب است، زيرا اتفاق كردهبعد از آن رو آوردم به جانب صاحب مجلس و گفتم كه ا
بدعت كرديم در نكاح متعه با وجود آنكه اجماع كردند بر اينكه رسول صلّى اللَّه عليه و آله اذن داده است در آن. و اصحاب 

و اجماع آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله و با وجود ظاهر كتاب خداى تعالى در تحليل آن  «1» متعه كردند در زمان آن حضرت
بر اباحت آن. و اتفاق بر اينكه عمر حرام كرد آن را در ايام خالفتش با اقرار به اينكه حالل بود در عهد رسول صلّى اللَّه عليه 

فين اعتقاد دارند مخالاى كه منع كند از آنچه پس اگر ما به ضاللت باشيم در باب متعه هر آينه خواهيم بود بر شبهه «1» و آله.
 در باب ما از ضاللت ما و وجوب برائت از ما.

 و اما مخالفين ما پس نيست در ميان ايشان هيچ كس مگر اينكه قائل است در نكاح

______________________________ 
عالمه « قابل نصاجتهاد در م»شيخ مفيد، « خالصة االيجاز في المتعة»، 1350حديث  513/ 1« صحيح مسلم»( ر. ك: 1)

 .114 -150/ 4عالمه امينى، « الغدير»، 11، اجتهاد 115شرف الدين، ص 

 .411حديث  53/ 1« مسند احمد حنبل(. »1)

 413ص:

كنند در و غير آن به ضد قرآن و خالف اجماع و نقض شرع. اسالم و منكر طبايع نزد صاحبان انصاف و مروّت و رجوع نمى
عظيم يك كنند تدارند از ايشان بعضى بعضى ديگر را و مىه باشد ايشان را به آن و با وجود اين دوست مىاى كه كشاندآن شبهه

اند ما ديگر را و نيست علت اين مگر اختصاص قول ما به آل محمد صّلى اللَّه عليه و آله پس به سبب عداوت با ايشان انداخته
 را از يك گمان.

 [نت]فتواهاى شگفت انگيز سران اهل س

گويد: اگر شخصى نكاح كند مادرش را عمدا بعد از آن وطى كند او را ساقط پس به درستى كه ابو حنيفه نعمان بن ثابت مى
كنند كه اين نكاح شود به وى ولد. و همچنين در خواهر و دختر و جميع محرمات و گمان مىشود از وى حد و الحق مىمى

گويد: اگر مردى اجاره بگيرد زنى غسّال يا خيّاط يا خبّاز يا غير را از او. و مىشبهه است كه واجب ساخته است سقوط حد 
شود از وى حدّ و ملحق اين از اصحاب صناعات را بعد از آن برود به باالى او، وطى كند او را و حامله شود از وى، ساقط مى

و فرو كند در فرج زنى كه حالل نباشد براو تا اينكه گويد: هر گاه بپيچد مرد به ذكرش پارچه حريرى شود به وى ولد. و مىمى
 بيايد منى زنا نكرده است و واجب نيست براو حد.

ود به شگويد: هر گاه مرد لواط به پسرى كند و فرو كند ذكرش را در دبر او واجب نيست بروى حدّ و ليكن منع كرده مىو مى
گويد كه شرب نبيذ صلب يا آنكه مسكرات، طلق و حالل شد. و مىكالم غليظ و ادب و يك كفش زدن و هر چه شبيه اينها با

 است و اين سنت است و تحريمش بدعت.
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گويد: هر گاه زنا كند مردى به زنى و حامله شود از او و بزايد دخترى، حالل است براى آن مرد كه زن كند دختر و شافعى مى
 راو و در اين حالل كرده است وطى دختر خويش را.را و وطى كند او را ولد حاصل كند از او هيچ حرجى نيست ب

و گفته است مردى بخرد خواهرى كه داشته باشد از رضاع و وطى كند او را واجب نيست براو حد و تجويز كرده است شنيدن 
 غنا به عود و هر چه شبيه آن باشد.

 و مالك بن انس گفته است كه وطى كردن زنان در دبر حالل است و جايز است

 410ص:

 كند كه سنت است در عرايس و والئم.شنيدن غنا به دف و اشباه آن از لهوها و لعبها. و گمان مى

 گفته است كه جمع ميان دو خواهر در كنيز حالل است و جمع ميان مادر و دختر جايز است: «1» و داود بن على اصفهانى

 ميان خود. اند اين جماعت فجور را و هر منكرى را درپس قسمت كرده

ه دهند بكنند بعضى از ايشان بر بعضى. با آنكه كتاب و سنت و اجماع، شهادت مىاند همه را و انكار نمىو حالل گردانيده
 اند امر متعه را با آنكه قرآن و سنت و اجماع شاهدند بر تحليل آن.ضاللت ايشان در اينها و با وجود اينها عظيم شمرده

 ن از اهل دين نيستند و ليكن تعصب دارند و عداوت با آل محمد عليهم السّالم.پس معلوم ما شد كه ايشا

و چون اينها را نقل كردم عظيم شمرد صاحب مجلس اين را و انكار كرد و اظهار برائت كرد از معتقد خويش و آسان شد براو 
 امر متعه و قول به اباحت آن.

 []بررسى آيات متعه

اى كه در اول فصل مذكور شد بر تحليل متعه در مجلس شخصى كه رمايد من استدالل كردم به آيهفمى -ادام اللَّه عزّه -شيخ
 رئيس زمان خود بود.

كنى اين را كه مراد به قول خداى تعالى هر كس را به چه چيز انكار مى «1» «ابو القاسم داركى»پس اعتراض كرد بر من 
باشد و اشاره كرده باشد به استمتاع به سوى التذاذ نه نكاح متعه كه شما قائليد  استمتاع كنيد به او مدهيد اجرت او را عقد دوام

 به آن؟

______________________________ 
در كوفه به دنيا آمد و در بغداد  151است. او در سال « مكتب ظاهرى»( ابو سليمان داود بن على بن خلف اصفهانى امام 1)
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بنياد نهاد. او تعصّب خاصى نسبت به شافعى داشت و دو كتاب در فضائل شافعى، نگاشته نشو و نما يافت و مكتب ظاهريه را 
 ه. ق درگذشت. 115است. داود اصفهانى در سال 

 .114، شرح حال 100/ 1« وفيات االعيان»

ه تدريس فقه پرداخت هجرى قمرى به دنيا آمد. مدتى در نيشابور ب 455( ابو القاسم عبد العزيز بن عبد اللَّه داركى حدود سال 1)
اللّباب في تهذيب »در بغداد درگذشت.  410سپس به شهر بغداد رفت. او از فقهاى معروف مذهب شافعى است و در سال 

 .344/ 15« تاريخ بغداد»، 354/ 1« األسماء

 414ص:

ده شود به ذكر نكاح و اطالق كراست ليكن هر گاه تعليق كرده « التذاذ»اگر چه در اصل به معنى « استمتاع»جواب گفتم كه 
 شود مگر نكاح متعه؛ زيرا اين اسم در شريعت و متعارف اهل آن علم شده است براى اين نكاح.تقييدى اراده كرده نمىشود بى

 بينى اگر بگويد كسى نكاح كردم ديروز زنى را به طريق متعه با اين زن نكاح من او را و عقد من براو براى متعه استآيا نمى
تعه و اند و اگر چه مشود از قول وى مگر نكاحى كه شيعه به آن رفتهيا اينكه فالنى حالل كرده است نكاح متعه را فهميده نمى

باشد به وطى كنيزان و زنان دائمى. چنان كه وطى در لغت سائيدن و ماليدن باطن قدم است به چيزى بر سبيل التذاذ گاه مى
 اعتماد و استقرار بر آن.

كند زنش ل آنكه اگر بگويد كسى كه وطى كردم كنيزم را يا كسى كه وطى كند زن غير را زنا كرده است. يا فالنى وطى مىو حا
در لغت چيزى است « غايط»شود از اين در شريعت چيزى غير از دخول نه وطى قدم. و همچنين را در حال حيض فهميده نمى

 كه پائين آمده باشد. اند چيزى استكه باال رفته باشد و بعضى گفته

و حال آنكه اگر كسى بگويد كه آيا جايز است كه اتيان كنم به غايط بعد از آن وضو نگيرم و نماز كنم. يا بگويد فالنى اتيان 
شود از آن وضو و همچنين امثال شود از قول وى مگر حدث معلومى كه واجب مىكرد به غايط و استبراء نكرد فهميده نمى

 در لغت معنى دارد و در شرع معنى ديگر. اينها از آنچه

م. شود در شرع مگر بر نكاح كه ذكر كرديواقع نمى« متعه»شود اطالق لفظ و هر گاه بوده باشد امر چنان كه ذكر كرديم ثابت مى
 و اگر چه استمتاع در اصل لغت به معنى التذاذ است چنان كه مذكور شد.

سازد بر تو قول به اينكه خداى تعالى معروف، و گفت: اين استدالل واجب مىپس اعتراض كرد بر من قاضى ابو محمد بن 
حالل نكرده است به اين آيه غير نكاح متعه را؛ زيرا چيزى ديگر غير از آن مذكور نيست در اين آيه و اجماع بر آنكه اين آيه 

 شامل تحليل نكاح دوام نيز هست دليل است بر بطالن آنچه تو اعتماد
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آيد اين كالم بر اصل استدالل و الزم ندارد معتمد من آنچه را الزم آوردى تو بر من زيرا كردى بر آن؟ جواب گفتم كه وارد نمى
 اقوال خداى تعالى كه فرموده است:

يعنى حالل كرده است خدا براى شما غير اين زنان ؛ «1» وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ
 را كه صرف كنيد اموال خود را براى ايشان در حالى كه عفيف باشيد و زنا نكنيد.

شامل هر مناكحى كه مخالف زنا باشد هست في الجمله و داخل است در آن نكاح دائمى و كنيز و متعه و بعد از آن مخصوص 
 فرموده است: شده است نكاح متعه به قول وى كه

 ؛ يعنى پس هر كه استمتاع كنيد به وى، بدهيد به او اجرتش را.«1» فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُُجورَهُنَّ فَرِيضَةً

و اين مثل اين است كسى بگويد حرام كرده است خداى تعالى بر تو فالن طايفه را از زنان و حالل كرده است براى تو غير 
 يشان را.ا

 پس اگر متعه كنى زنى را از آن زنان حالل حكم فالن و فالن است و اگر نكاح دائمى كنى حكم فالن و فالن است.

كنيد نكاح بعضى از ايشان را چنان كه خودشان را ذكر اند مجمال و بيان مىكنيد براى او آن جمعى را كه حاللپس ذكر مى
 ى او نكاح ايشان را جميع و ديگر بحثى نكرد قاضى بر من.كنيد براكنيد، بعد از آن بيان مىمى

فرمايد: حاضر بودم در مجلس شريف ابو الحسن احمد بن قاسم محمدى رحمه اللَّه و حاضر بود ابو مى -ادام اللَّه عزّه -شيخ
ل خداى استدالل كرد به قوالقاسم داركى. پس پرسيد مردى از شيعه از ابو القاسم: چه چيز است دليل بر تحريم نكاح متعه؟ او 

 تعالى:

 أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ َأيْماُنهُمْ فَإِنَّهُمْ  وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى

______________________________ 
 .13( سوره نساء، آيه 1)

 .13( سوره نساء، آيه 1)

 415ص:

)آنچه در اوائل فصل مذكور شد با ترجمه آن و وجه استدالل چنان  «1» وَراءَ ذلَِك فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ابْتَغى غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ
كند بر تحريم غير زنان و كنيزان( گفت و متعه به اتفاق شيعه نه زن است و نه كنيز. كه مذكور شد اين است كه اين آيه داللت مى

 پس باطل است تحليل وى.
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 اصل باشد؟كنى كه اين زن باشد، و آنچه نقل كردى از شيعه انكار آن بىل گفت: به چه چيز انكار مىسائ

برد از شوهر و شوهر از وى جواب گفت: اگر زن باشد وارث خواهد بود؛ زيرا اتفاق حاصل است بر اينكه هر زنى ميراث مى
 اشد و ذمى و زنى كه شوهرش را كشته باشد.مگر آنچه بيرون كرده است آن را دليل يعنى كنيز كه زن كسى ب

كنى كه متعه نيز زن باشد و مثل آن سه طايفه باشد در پس نزاع كرد سائل با او در اين دعوى و گفت: به چه چيز انكار مى
 اينكه ميراث نبرد و تنگ گرفت او را در اين مطالبه. پس چون طول كشيد كالم ميان ايشان در اين نكته و مكرر شد.

زن نيست اين است كه كسى قصد استمتاع كند اگر بگويد به زن كه متعه من كردى نفس « متعه»و القاسم گفت: دليل بر اينكه اب
د شود به او طالق. و اگر بگوياى كه نيست ميان او و ميان مرد ميراثى و الحق مىشود متعهخود را و زن بگويد بلى، حاصل مى
شود ميان او و مرد شود به او طالق و ثابت مىشود زنى كه واقع مىگويد بلى حاصل مىاو زن من كردى نفس خود را و او ب

 ميراث.

شد فرق ميان احكام آن به سبب تغاير كالم و شود حكم آن به اختالف الفاظ و واقع نمىپس اگر متعه زن بود مختلف نمى
 لفظ استمتاع و اين باطل است به اتفاق و اجماع شيعه. واجب بود كه واقع شود عقد متعه به لفظ تزويج و واقع شود تزويج به

 پس ندانست سائل چه گويد جواب اين به سبب عدم فقه و فهم وى و ضعف بصيرت وى به اصل مذهب.

______________________________ 
 .1 -0( سوره مؤمنون، آيه 1)

 413ص:

شود به اختالف آنچه تو ذكر كردى از كالم. و به چه كام متغيّر مىفرمايد پس من گفتم به داركى چرا گمان كردى احشيخ مى
كنى كه عقد برزن به لفظ استمتاع قائم باشد مقام عقد براو به لفظ زوجيّت و عقد براو به لفظ زوجيت قائم باشد چيز انكار مى

 مقام لفظ استمتاع.

ونه جرات گوئيم چگدليل بر آن يا بيابى در آن. و بعد از اين مىيابى تو برهانى براى آنچه دعوى كردى از اين امر يا پس آيا مى
 اى اين راكردى دعوى كنى اجماع شيعه را بر آنچه ذكر كردى و حال آنكه شنيده نشده است اين از احدى از ايشان و نخوانده

متعه در  ق نيست ميان لفظ تزويج ودهم به اينكه فرام در اين مجلس فتوى مىدر كتابى از كتابهاى ايشان و من كه با تو نشسته
 باب نكاح، خواه نكاح دائمى باشد يا نكاح متعه.

 بلكه فرق ميان اين دو نكاح به حسب لفظ از جهت عبارت به ذكر مدت است در نكاح متعه و ترك آن در نكاح دوام.
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ائمى و شود نكاح دد بلى، واقع مىپس اگر كسى بگويد به زنى كه متعه من كردى نفس خود را و ذكر نكند مدت را و او بگوي
د نكاح شوشود مگر به طالق. و اگر بگويد به او كه زن من كردى نفس خود را تا فالن مدت و او بگويد بلى واقع مىزايل نمى

 متعه.

 و نيست ميان شيعه خالفى در آنچه ذكر كرديم. پس ديگر جوابى نگفت كه واجب باشد حكايت آن و ظاهر شد كالم براو.

 415ص:

 ]پاسخ ابن شاذان به حديث مذكور[ -[]نسبت دادن حديث جعلى به على ع 44فصل 

اند عامّه از امير المؤمنين عليه السّالم كه آن حضرت فرمود: سؤال كردند از فضل بن شاذان رحمه اللَّه از آنچه روايت كرده
پس  «1» ر مگر اينكه بزنم او را حد كسى كه افترا بسته است.آورند پيش من كسى را كه تفضيل دهد مرا بر ابو بكر و عمنمى

اند اهل اخبار بر اينكه او كثير الخطا و اجماع كرده «1» «سويد بن غفلة»فضل گفت: روايت كرده است اين حديث را همين 
م ير المؤمنين عليه السّالاند بر اينكه امگوئيم كه نفس اين حديث متناقض است؛ زيرا امت اجماع كردهاست. و بعد از اين مى

كرد و نيست از شأن عادل اينكه بزند حد كسى كه افترا گفته باشد بر كسى كه افترا نگفته باشد؛ عادل بود در هر حكم كه مى
 زيرا اين جور است به اعتقاد جميع امت. و على بن ابى طالب عليه السّالم به اعتقاد ما برى است از آن.

كنم گويم اگر صحيح باشد اين حديث از آن حضرت و قطع نظر كنيم از دالئل كه ذكر مىفرمايد: من مىمى -ادام اللَّه عزّه -شيخ
 بعد از اين بر عدم صحت آن.

پس معنى آن اين است كه مفاضله كند ميان آن حضرت و ابو بكر و عمر واجب شده است براو حد مفترى از براى آنكه واجب 
 سباشد مگر ميان دو كمفاضله فضيلتى را كه مستحق آن نيستند؛ زيرا مفاضله نمىساخته است براى ايشان به سبب 

______________________________ 
 .34ص « تاريخ الخلفاء( »1)

( سويد بن غفله در زمان جاهليّت شريك عمر بن خطّاب بود. روز دفن پيامبر اسالم، سويد به مدينه آمد ولى توفيق ديدار 1)
ا نكرد. در جنگ قادسيه و جنگ صفّين حضور يافت. او عمر طوالنى داشت و در زمان حجّاج بن يوسف در سن پيامبر را پيد

/ 1« االستيعاب»اند. سالگى در گذشت. برقى و ميرداماد و مامقانى او را از اولياء و اصحاب على عليه السّالم شمرده 110
 .11/ 1« قيح المقال مامقانىتن»، 153/ 4« االصابة»، 115/ 3« تهذيب التهذيب»، 413
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و هر گاه بوده باشد دالئل بر اينكه كسى را كه طاعتى نيست  «1» كه نزديك باشند در فضيلت و بعد در مفضول فضلى باشد.
رفته  نفضيلتى ندارد در دين. و اينكه مرتد از اسالم نيست در او چيزى از فضائل دينى. و اين دو مرد به سبب انكار نص بيرو

 شود اينكه بوده باشد براى ايشان فضيلتى در اسالم.باشند از ايمان. باطل مى

پس چگونه حاصل است براى ايشان فضيلتى كه نزديك باشد به فضيلت امير المؤمنين عليه السّالم و هر گاه تفضيل دهد 
ا مستحق شده است حد مفترى ر شخصى آن حضرت را برايشان واجب ساخته است براى ايشان فضيلتى عظيم در دين. پس

 كه كاذب باشد نه مفترى كه دشنام دهد.

زيرا افتراى او در تفضيل آن حضرت برايشان به سبب اين است كه كاذب است در اثبات فضل دينى براى ايشان و او مثل كسى 
ا بر ه تفضيل دهد جبرئيل راست كه تفضيل دهد مردى نيكوكار پرهيزكار را بر مردى كافر مرتد خارج از دين. و مثل كسى ك

شيطان. و تفضيل رسول صّلى اللَّه عليه و آله را بر ابو جهل بن هشام. در اينكه مفاضله ميان اين جمعى كه ذكر كرديم واجب 
سازد براى كسى كه در اصل فضيلتى ندارد فضيلتى را كه نزديك باشد به فضيلت بزرگان نزد خداى تعالى و اين ظاهر است مى

 ى كه تأمل كند در آن.براى كس

شود كه حد مفترى واجب باشد به رسول اند واجب مىبا آنكه اگر اين حديث صحيح باشد و معنى آن چنان كه قوم توّهم كرده
 صلّى اللَّه عليه و آله و حاشا من ذلك يعنى منزّه و پاكيزه است آن حضرت از امثال اين معنى؛

______________________________ 
 .آمدممن در روزگار رسول صلّى اللَّه عليه و آله مانند عضوى از وجود پيامبر به شمار مى»فرمايد: ى عليه السّالم مى( عل1)

ها در افق آسمان، سپس زمانه شأن مرا پايين آورد و مرا به فالنى و فالنى كردند مانند نگاه كردن به ستارهمردم به من نگاه مى
پنج نفر همطراز شمرده شدم كه نمونه آنها عثمان بود! آنگاه گفتم: اى بوى متعفن! سپس روزگار قرين ساخت! پس مدتى نيز با 

به اين نيز خشنود نشد تا اينكه ما را آنچنان پايين آورد و مرا نظير و هم سطح پسر هند )معاويه( و پسر نابغه )عمرو عاص( 
 .414/ 15« الحديد شرح نهج البالغه ابن ابى»قرار داد و با آنها مقايسه كرد. 

 411ص:

و عقد اخوت بست ميان  «1» زيرا حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله تفضيل داد امير المؤمنين عليه السّالم را بر جميع خلق
هاى جميع اصحاب را الّا درب و گرفت درب خانه «1» خود و او. گردانيد وى را به حكم خداى تعالى در مباهله نفس خويش

و نكاح كرد او  «3» و ردّ كرد كبراء اصحاب را از نكاح دختر خود سيده نساء العالمين عليها السّالم. «4» انه آن حضرت راخ
 ها.را براى وى و مقدم گردانيد او را در جميع توليت

كه او دوسترين  و خبر داد «0» دارند او را خدا و رسول وىدارد خدا و رسول وى را و دوست مىو خبر داد كه دوست مى
. و اينكه او نسبت «1» و اينكه او موالى كسى است از خاليق كه رسول خود موالى اوست «4» خلق است نزد خداى تعالى
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و اينكه او عليه السّالم افضل است از دو كس  «5» به رسول صلّى اللَّه عليه و آله مثل هارون است نسبت به موسى بن عمران
 .«3» اند )يعنى امام حسن و امام حسين عليهما السّالم(كه سيد جوانان اهل بهشت

كشد و غير اينها از آنچه طول مى «15» و اينكه جنگ با وى جنگ با رسول صلّى اللَّه عليه و آله است و صلح با وى صلح با او
گردانيد فضيلت خود را بر شود كه آن حضرت واجب كرده باشد حد بر خود وقتى كه ظاهر مىىذكر آن. و همچنين واجب م

 جميع

______________________________ 
فيد رحمه كه جزو آثار شيخ م« تفضيل امير المؤمنين عليه السّالم»( براى اطالع بيشتر در اين خصوص، مراجعه شود به كتاب 1)

 ايشان به چاپ رسيده است. اللَّه است و توسط كنگره

 .41( آيه مباهله: سوره آل عمران، آيه 1)

 .1013حديث  150/ 1« مسند احمد حنبل»( حديث سدّ االبواب: 4)

 .445ص « مناقب خوارزمى( »3)

 .111ص « مناقب ابن مغازلى»( منظور حديث هنگام جنگ خيبر است: 0)

 .4131حديث ، 351/ 0« صحيح ترمذى»است: « طير»( منظور حديث 4)

 .343حديث  131/ 1« مسند احمد حنبل( »1)

 .1005حديث  131/ 1« مسند احمد حنبل( »5)

 ذيل شرح حال مالك بن الحسن. 101/ 4« االصابه ابن حجر( »3)

 .113ص « مناقب خوارزمى( »15)

 414ص:

 اصحاب رسول صلّى اللَّه عليه و آله.

 []دفاع على ع از خودش
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بنده خدايم و برادر رسول اويم و نگفته است اين كالم را احدى پيش از من و نخواهد گفت كسى بعد از من  فرمود: منو مى
فرمود به عثمان چون او گفته بود كه ابو بكر وقتى كه مى «1» مگر مفترى كذاب، نماز كردم هفت سال پيش از همه مسلمانان.

ام خداى عز و جل را پيش عبادت كرده «1» هتر از توام و بهتر از ايشانو عمر بهتر از تواند فرمود كه چنين نيست بلكه من ب
 از ايشان و بعد از ايشان.

آيد كه واجب كرده باشد حد بر پسر خود امام حسن عليه السّالم و بر جميع ذريت خود و بر همه اشياع و و همچنين الزم مى
 تقاد داشتند به تفضيل حضرت بر جميع صحابه.انصار و اهل بيت خويش؛ زيرا شكى نيست در اينكه ايشان اع

و امام حسن عليه السّالم فرموده است در صبح آن شبى كه امير المؤمنين عليه السّالم رحلت نموده است: به تحقيق وفات كرده 
قول به پس اين مقال )يعنى  «4» رسند آخرون در فضيلت.اند براو اوّلون در عمل نيكى و نمىاست مردى كه سبقت نگرفته

 وجوب حد بر اشياع و اتباع آن حضرت يا نسبت دادن اين حديث به امير المؤمنين عليه السّالم( ساقط و باطل است البته.

كنم من اين عبارت را كه امير المؤمنين عليه السّالم افضل است از ابو بكر و عمر بنا بر فرمايد: منع نمىمى -ايّده اللَّه -شيخ
 ه طريق جدل ما بنا بر اعتقاد مخالفين در اينكه ايشان فضيلتى دارند در دين.تسليم فضيلت ايشان ب

 و اما بر تحقيق قول در مفاضله اين عبارت غلط و باطل است و شاهد بر آنچه

______________________________ 
 .111/ 4( مستدرك الصحيحين 1)

است كه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله به اين مسأله تصريح . همچنين شايان ذكر 15ص « المجدى في األنساب»( ر. ك: 1)
؛ يعنى اگر كسى نگويد على بهترين مردم است پس به تحقيق كافر شده است! «من لم يقل علىّ خير النّاس فقد كفر»اند: فرموده

 .41/ 4« فردوس االخبار»، 131/ 4« تاريخ بغداد»

 ذكر شده.« علم»، «عمل»جاى به  1111حديث  415/ 1« مسند احمد حنبل( »4)

 413ص:

 تجويز كردم از قول، و نظير آن قول امير المؤمنين عليه السّالم است كه فرموده است در باب اهل كوفه:

 «شرّا منّىاللّهمّ انّى قد مللتهم و ملّونى و سئمتهم و سئمونى اللّهم فابدلنى بهم خيرا منهم و ابدلهم بى»

درستى كه من ملول كردم ايشان را و ايشان ملول كردند مرا و من دلگير ايشان را و ايشان دلگير كردند ؛ يعنى خدايا به «1»
 مرا، خدايا پس عوض كن ايشان را براى من به بهترى از ايشان و عوض كن مرا براى ايشان به بدترى از من.

 وى اين كالم بنا بر اعتقاد ايشان در شأن وى. و نبود در امير المؤمنين عليه الّسالم بدى ليكن صادر شده بوده است از
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 و مثل اين است قول حسان بن ثابت كه گفته است:

 «1» فشرّكما لخيركما الغداء  ءأ تهجوه و لست له بكف

كنى تو او را و حال آنكه تو كفو )خطاب به ابو سفيان است كه هجو كرده بوده است رسول صلّى اللَّه عليه و آله( آيا هجو مى
 او و مثل وى در فضيلت نيستى. پس هر كدام از شما كه بد باشد فداى آن ديگرى شود كه خوب است.

 و نبود رسول اللَّه شرى ليكن گفته بوده است اين كالم را بنا بر اعتقاد كسى كه هجو كرده است آن حضرت را.

؛ يعنى به درستى كه ما با شما در راه راستيم «4» أَْو فِي ضَاللٍ مُبِينٍهُدىً  ِإنَّا َأوْ ِإيَّاكُمْ لََعلى )و نظير اين است قول خداى تعالى:
يا در ضاللت ظاهر. يعنى ما مؤمنين بر راه راستيم و شما كافرين در ضاللت يا برعكس و رسول صلّى اللَّه عليه و آله بر ضاللت 

 نبود. پس اين كالم بنا بر اعتقاد كافرين است.(

______________________________ 
 .10، ترجمه شهيدى ص 10خطبه « نهج البالغه( »1)

 .50/ 4« امالى سيد مرتضى»، 3ص « ديوان حسّان( »1)

 .13( سوره سبأ، آيه 4)

 410ص:

 []استدالل ابن شاذان به آيه قرآن در اثبات امامت 43فصل 

كرده است بر امامت امير المؤمنين عليه السّالم به قول خداى فرمود كه فضل بن شاذان رحمه اللَّه استدالل  -ادام اللَّه عزّه -شيخ
 تعالى:

)خداى عز و جل فرموده است كه نبى اولى  «1» بِبَْعضٍ فِي كِتابِ اللَِّه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ َأوْلى
هاى ايشانند. بعد از آن فرموده است:( خويشان بعضى از ايشان اولى است به است به مؤمنين از انفس ايشان و زنان او مادر

 بعض ديگر در حكم خداى تعالى از مؤمنين و مهاجرين.

نبى صلّى اللَّه عليه و آله است و بعضى كه اولى است، بعضى « اقرباء»اين است كه مراد به خويشان، « فضل»)و ظاهر كالم 
ولويت، اولوّيت در مقام و واليت است و مراد به بعض ديگر، رسول صلّى اللَّه عليه و آله است. است كه اقرب باشد و مراد به ا

شود: اقرباى نبى كه مؤمنين و مهاجرين باشند و قول خداى تعالى از مؤمنين و مهاجرين، بيان اقربا است. پس معنى آن چنين مى
ه در بيان استدالل گفته است هر گا« فضل»ام و واليت وى( و اولى است بعضى از ايشان كه اقرب باشند به آن حضرت به مق
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واجب ساخته باشد خداى تعالى واليت رسول صلّى اللَّه عليه و آله را براى اقرب به آن حضرت و حكم كرده باشد به اينكه او 
ام رسول صلّى اللَّه عليه و شود كه امير المؤمنين عليه السّالم اولى باشد به مقاولى است به آن حضرت از غير وى، واجب مى

 آله از جميع مردم.

)زيرا او اقرب است به رسول صلّى اللَّه عليه و آله و پوشيده نيست كه ظاهر اين كالم و آنچه بعد از اين گويد اين است كه 
 تفسير كرده است آيه را به آن طريق كه ذكر كرديم(

______________________________ 
 .4 ( سوره احزاب، آيه1)

 414ص:

گفته است اگر كسى بگويد عباس اقرب بود به رسول صلّى اللَّه عليه و آله از امير المؤمنين عليه السّالم؛ « فضل»بعد از اين 
گوئيم كه خداى تعالى )زيرا عبّاس عمّ وى بود و امير المؤمنين عليه السّالم پسر عمّ و عمّ اقرب است از پسر عمّ( جواب مى

ه است اقرب به رسول صلّى اللَّه عليه و آله مگر با وصفى و آن اين است كه از مؤمنين و مهاجرين باشد و عباس از ذكر نكرد
 مهاجرين نبود و هجرت نكشيد به اتفاق مسلمانان. پس او بيرون رفت از اين آيه.

د به رسول صلّى اللَّه عليه و آله از عباس و اولى گويم كه امير المؤمنين عليه السّالم اقرب بوفرمايد: من مىمى -ايّده اللَّه -شيخ
باشد؛ زيرا امير المؤمنين عليه السّالم پسر عم رسول صّلى بود به مقام آن حضرت از وى. اگر ثابت شود كه مقام موروثى مى

حمه اللَّه عمّ آن حضرت اللَّه عليه و آله از طرف پدر و مادر يعنى ابو طالب و عبد اللَّه از يك پدر و مادر بودند. و عباس ر
است از طرف پدر و بس يعنى برادر پدرى عبد اللَّه است و كسى كه نزديك باشد به دو سبب، اقرب است از كسى كه نزديك 

 باشد به يك سبب.

سّالم عليه الگويم كه اگر فاطمه عليها السّالم موجود نبود بعد از رسول صلّى اللَّه عليه و آله، هر آينه امير المؤمنين و باز مى
برد با ولد احدى غير از پدر و مادر و زن و شوهر، هر آينه احقّ بود به تركه آن حضرت از عباس رحمه اللَّه و اگر ميراث مى

 امير المؤمنين عليه السّالم احقّ بود به ميراث آن حضرت با فاطمه عليها السّالم از عباس رحمه اللَّه به قرابت از يك جهت.

دانم خالفى ميان اهل علم در اينكه امير المؤمنين عليه السّالم پسر عم رسول صلّى اللَّه فرمايد: من نمىمى -اللَّه عزّهادام  -شيخ
اند آن را كند بر اين آنچه روايت كردهعليه و آله بود از طرف پدر و مادر و عباس عمّ وى بود همين از طرف پدر و داللت مى

 ناقالن اخبار.

 كند و على عليه السّالم در پهلوىكه ابو طالب رحمه اللَّه گذر كرد به رسول صلّى اللَّه عليه و آله ديد كه نماز مى و آن اين است
 گوئى پسر برادر من؟وى ايستاده. پس چون سالم كرد و فارغ شد، ابو طالب گفت چه چيز است اين كار كه تو مى
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سازد مرا به سبب اين به جانب امر كرده است مرا به آن ربّ من و مقرّب مى رسول صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: چيزى است كه
 خود. پس ابو طالب گفت به پسرش جعفر كه اى

 411ص:

و آن  «1» پسر! نماز كن عقب پسر عّمت پس نماز كرد رسول صلّى اللَّه عليه و آله با على و جعفر عليهما السّالم در آن روز
 د كه در اسالم كرده شد بعد از آن ابو طالب اين ابيات را خواند:اول نماز جماعتى بو

 []اشعار ابو طالب

 عند ملمّ الزّمان و الكرب  انّ عليّا و جعفرا ثقتى

 اند نزد حوادث روزگار و كربتها و غمهابه درستى كه على و جعفر معتمد و پناه من

 حسبيخذله من بنىّ ذو   و اللَّه ال اخذل النّبىّ و ال

 كنند او را از پسران من هر كدام كه شرافتى داشته باشند.كنم نبى را و خوار نمىقسم به خدا من خوار نمى

 «1» اخى المّى من بينهم و أبى  ال تخذال و انصرا ابن عمّكما

بود از طرف پدر و  خوار مكنيد و نصرت دهيد اى على و جعفر پس عم خود را آنچنان عمى كه او در ميان برادران برادر من
 مادر هر دو.

كند بر آنچه روايت كرده است آن را جابر بن عبد اللَّه انصارى رحمه اللَّه و آن اين است گفته است شنيدم و همچنين داللت مى
 كرد:خواند اين ابيات را و رسول صلّى اللَّه عليه و آله گوش مىاز على عليه السّالم كه مى

 معه ربيت و سبطاه هما ولدى  في نسبى أنا اخو المصطفى ال شكّ

 اند.من برادر رسولم و شكى نيست در نسب من با او تربيت كرده شدم و بزرگ شدم و دو سبط او پسرهاى من

 و فاطم زوجتى ال قول ذى فند  جدّى و جدّ رسول اللَّه متّحد

 است و قول دروغگوئى نيست.جد من و جد رسول يك شخص است و فاطمه زن من است و اين كه گفتم صدق 
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______________________________ 
 .143/ 14« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)

 .41هجرى قمرى(، ص  101ابو هفّان )وفات: « شعر ابى طالب و اخباره( »1)

 415ص:

 البرّ بالعبد و الباقى بال امد  فالحمد للَّه شكرا ال شريك له

 شود.كند به بندگان و باقى است و هرگز زايل نمىپس حمد و شكر مر خداى را كه شريك ندارد و نيكوئى مى «1»

و جابر گفته است پس تبسم كرد رسول صلّى اللَّه عليه و آله و فرمود كه راست گفتى همه را اى على. و در اين باب نيز شاعر 
 گفته است:

 اللَّه جدّاهجدّا رسول   إنّ علىّ بن أبى طالب

به درستى كه دو جدّ رسول صّلى اللَّه عليه و آله جدّ على بن ابى طالب نيز هستند )و مراد به دو جدّ، پدر پدر و پدر مادر 
 است(.

 من طينة طيبها اللَّه  أبو علىّ و أبو المصطفى

 نت را.اند كه طيّب گردانيده است خداى تعالى آن طيپدر على و پدر مصطفى از يك طينت

______________________________ 
( و در متن ديوان على عليه السّالم، اين بيت افزون 111. در متن عربى )الفصول ص 43ص « ديوان امام على عليه السّالم( »1)

 است:

 من الضّاللة و االشراك و النّكد  صدّقته و جميع النّاس في ظلم

 413ص:

 در جمع كردن دختر ميراث را نه عمّ و برادر -اللَّه عّزهادام  -كالم شيخ 40فصل 
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كه خبر كن ما را كه مردى وفات كند و بگذارد  «1» سؤال كردند از شيخ در مجلس شريف ابو الحسن على بن احمد بن اسحاق
 شود تركه او؟دخترى و عمّى چگونه قسمت كرده مى

 برد.عم جميع مال از دختر است و عم هيچ چيز نمىشيخ فرمود: هر گاه نگذارد كسى ديگر غير از دختر و 

 سائل گفت: چه چيز است دليل بر اين؟

شيخ فرمود: دليل بر اين، كتاب خداى تعالى و سنت رسول صلّى اللَّه عليه و آله و اجماع آل محمد عليهم السّالم است؛ اما كتاب 
 خداى تعالى پس فرموده است:

 «1» لَهَا النِّصْفُاحِدَةً فَمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ ويُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْالدِكُ
در به ا)تفسير اين آيه در فصل ششم مذكور شد( پس خداى تعالى واجب كرده است براى يك دختر نصف را با وجود پدر و م

 حكم اين آيه و واجب كرده است براى او نصف ديگر را نيز با وجود عمّ به دليل قول وى:

______________________________ 
( ابو الحسن على بن احمد بن اسحاق بن جعفر الملك مردى شريف و بزرگوار بود. به بغداد رفت و از طرف عضد الدّوله به 1)

هاى خوبى را اى انجام داد و سنّتمنصب را به مدّت چهار سال داشت و خدمات ارزنده رياست طالبين منصوب شد و اين
مرسوم ساخت و به قوم خويش نيكى نمود و به فقراى آنها سركشى و نيكى كرد و مدتى نيز به موصل رفت و در آنجا اقامت 

 .114 -111ص « المجدى في االنساب»گزيد و پس از مدتى درگذشت. ر. ك: 

 .11ه نساء، آيه ( سور1)

 445ص:

)تفسير اين آيه در فصل سابق مذكور شد.( )و  «1» بِبَْعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ِمنَ الْمُؤْمِنِينَ َو الْمُهاجِرِينَ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ َأوْلى
و  «1» فسرينسيرى است كه مشهور است ميان مگفته بود نيست بلكه بناء اين بر تف« فضل»ليكن بناء اين استدالل بنا بر آنچه 

 بردند به اسالم و هجرت.اند در اوائل اسالم ميراث مىآن اين است كه گفته

پس اين آيه نسخ كرده است آن را يعنى اقرباء و خويشان بعضى از ايشان اولى است به ميراث بعضى ديگر در حكم خداى 
ينكه مؤمنين ميراث ببرند به سبب ايمان يا مهاجرين به سبب هجرت( پس هر گاه بوده اند از اتعالى از مؤمنين يعنى ايشان اولى

باشد اقرب اولى از ابعد و دختر مستحق نصف باشد با وجود عّم چنان كه مستحق آن بود با وجود پدر و مادر به تصريح آيه 
م، دختر، پس هر گاه ما بيابيم دختر را اقرب از ع كنيم در نصف ديگر و كسى كه اولى باشد به آن، آيا عمّ است ياسابق، نظر مى

زيرا او نزديك است به پدر به نفس خود و عم نزديك است به ميّت به سبب جدش و جد نزديك است به او به سبب پسرش 
 «.اولو االرحام»شود رد نصف باقى نيز بر دختر به مفهوم آيه كه پدر ميّت باشد واجب مى
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كه چون كشته شد حمزة بن عبد المطلب رحمه اللَّه و گذاشت دخترى و عباس برادر وى و رسول و اما سنّت، پس به درستى 
ول پسرهاى برادر وى. رس -رضى اللَّه عنهما -صلّى اللَّه عليه و آله پسر برادر وى و امير المؤمنين عليه السّالم و جعفر و عقيل

و خود چيزى برنداشت و چيزى نداد به برادر وى عباس و نه به  صلّى اللَّه عليه و آله داد جميع تركه وى را به دختر وى
 پسرهاى ابو طالب برادر وى.

 پس داللت كرد اين بر اينكه دختر احقّ است به جميع ميراث از عمّ و برادر و پسر برادر. و به تحقيق خداى تعالى فرموده است:

______________________________ 
 .10( سوره انفال، آيه 1)

 .153/ 10« تفسير فخر رازى»، 10 -13/ 15جزء « تفسير طبرى( »1)

 441ص:

؛ يعنى هر كس از شما كه اميد رحمت خداى تعالى و ثواب «1» لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ
 اى خوبى است )يعنى واجب است كه اقتدا به رسول اللَّه كند( و فرموده است:روز جزا داشته باشد رسول اللَّه براى وى مقتد

؛ يعنى هر حكمى كه بياورد رسول براى شما اخذ كنيد آن را و عمل به آن «1» وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
 آن و مكنيد آن را.كنيد و هر چه نهى كند شما را از آن باز ايستيد از 

)غرض شيخ رحمه اللَّه از نقل اين دو آيه اين است كه خداى تعالى امر كرده است ما را به اتباع رسول صلّى اللَّه عليه و آله در 
كنيم( و اما اجماع آل محمد عليهم السّالم، پس به همه امور و آن حضرت قسمت ميراث چنان كرد. پس ما نيز عمل به آن مى

به  برد( وبرد و عم هيچ نمىاخبار متواتر شده است از ايشان به آنچه ذكر كرديم )از اينكه دختر جميع مال را مى درستى كه
 تحقيق رسول صّلى اللَّه عليه و آله فرموده است:

 «انّى مخلّف فيكم الثّقلين كتاب اللَّه و عترتى اهل بيتى و انّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض.»

گذارم بعد از خود در ميان شما دو چيز ثقيل يكى كتاب خداى تعالى و ديگرى اهل بيت من و اين دو چيز نى من مى؛ يع«4»
 كنند تا وقتى كه باز گردند به حوض كوثر.شوند و مخالفت يك ديگر نمىهرگز از هم جدا نمى

 كنى اين را كه قول خداى تعالى:سائل گفت به چه دليل انكار مى

 «3» بِبَْعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ أَرْحامِ بَْعضُهُمْ أَوْلىأُولُوا الْ

______________________________ 
 .11( سوره احزاب، آيه 1)
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 .1( سوره حشر، آيه 1)

 با مختصر تفاوت. 11545حديث  141/ 4« مسند احمد حنبل»، 4514حديث  343/ 0« سنن ترمذى( »4)

 .10( سوره انفال، آيه 3)

 441ص:

در ميراث نباشد بلكه در چيزى ديگر باشد و فعل رسول صلّى اللَّه عليه و آله به سبب اين باشد كه وارثان  «أُولُوا الْأَرْحامِ»
ديگر از روى طيب نفس بخشيده باشند تمام تركه را به دختر حمزه و اجماعى كه ذكر كردى از آل محمد عليهم السّالم حجت 

 ع امت است.نيست. بلكه حجت اجماع جمي

 شود به سبب اين انكار و اعتماددر باب ميراث باشد پس آن مرتفع نمى« اولو االرحام»شيخ فرمود: اما انكار تو اين را كه آيه 
كند بر اين كسى كه معدود باشد در جمله اهل علم؛ زيرا خداى تعالى نسخ كرده است به اين آيه آن چيزى را كه در اوائل نمى

بردند و اگر مهاجرى خويشى از اينكه مهاجرين و انصار برادر هم شده بودند در دين و ميراث از يك ديگر مىاسالم بوده است 
 برد.مسلمان داشت و هجرت نكرده بود ميراث از آن مهاجر نمى

ين ب مهاجرپس خداى تعالى نسخ كرده است اين حكم را و زايل كرده است از انصار اين را كه ميراث ببرند از مهاجرين و اقار
 نيز از ايشان. پس فرموده است:

بِبَْعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ  بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى النَّبِيُّ أَوْلى
؛ يعنى نبى اولى است به مؤمنين از نفس ايشان به بعضى «1» أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً إِلَّا أَنْ تَفَْعلُوا إِلى

در حكم خداى تعالى از مؤمنين و مهاجرين مگر آنكه وصيت كنند براى دوستان خود به چيزى و آنچه مذكور شد در لوح 
 محفوظ نباشد.

اند به يك ديگر از مهاجرين كه در اصل قرابتى نداشته باشند و مؤمنين كه ده است كه خويشان اولىپس خداى تعالى بيان كر
 دور باشند در نسب. و بعد از آن فرموده است مگر اينكه تبرع كنند و وصيت كنند به چيزى براى ايشان و اينكه

______________________________ 
 .4( سوره احزاب، آيه 1)

 444ص:
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د كند در آن كسى كه عارف باشد به اخبار و نظر كنگفتيم كه اين آيه البته در باب ميراث است و اين چيزى است كه خالف نمى
يابيم ذوى االقارب را اولى به اقارب خود در چيزى از چيزها غير در سير و آثار. با وجود مالحظه سياق كالم با آنكه ما نمى

 نيز ميراث است. از ميراث و فعلى كه موجب آن

اند به آن هر گاه نظر كند در آن امام. و و مسلمانان اولى« ذوى االرحام»و امّا غير اين دو چيز، پس امام اولى است به آن از 
 اما آنچه دعوى كردى كه شايد رسول صّلى اللَّه عليه و آله نصى كرده باشد وارثان ديگر را كه همه مال از دختر باشد.

واجب بود كه وارد شود به آن نقل و ثابت شود در اخبار و معروف باشد نزد ناقالن آثار پس چون ذكر كرده  پس اگر حق بود
 شود كه اصلى ندارد و احتمال آن باطل است.نشده اين به وجهى از وجوه، معلوم مى

بر اجماع جميع امت. پس جواب  كردىكنى كه اجماع آل محمد عليهم السّالم حجت باشد به او اعتماد مىو اما آنكه انكار مى
اند جميع امت بر شود به اجماع اهل بيت نيز. زيرا اجماع كردهگوئيم كه اگر واجب باشد حجت به اجماع امت، واجب مىمى

سازد عصمت ايشان را و آن حديثى است كه نقل كرديم از نبى صلّى اللَّه عليه و آله. پس اگر باطل باشد چيزى كه واجب مى
اع شود حجت اجمشود هرگز. باطل مىبر اجماع آل محمد عليهم السّالم با شهادت به اينكه متمسك به ايشان گمراه نمىاعتماد 

اند بر آن از نقل حديث مذكور و اين معنى عدم حجيّت اجماع امّت محال است امت؛ زيرا يافت شد فساد در آنچه اجماع كرده
 گفت.و خفاء نيست در استحاله. پس ديگر جوابى ن

 443ص:

 []مناظره شيخ مفيد در باره سه طالقه كردن زن 44فصل 

دا او خ -فرمود: حاضر شدم روزى نزد صديق و دوست ما ابو الهذيل سبيع بن المنبة المختارى رحمه اللَّه -ادام اللَّه عّزه -شيخ
نزد ما شيخ ابو طاهر جوهرى و شيخ ابو الحسن  و حاضر بود -را، رحمت كند و به اولياى طاهرينش عليهم السّالم ملحق نمايد

 جوهرى و شريف ابو محمد بن مأمون.

هر گاه شوهرش سه مرتبه طالق گويد در يك « طالق حامل»پس گفت يكى از اين دو شيخ به من چه مذهب دارى در 
مود: پس فر -ايّده اللَّه -يخمجلس؟ )يعنى بگويد يك مرتبه كه طالق دادم تو را ثالثا يعنى اين طالق من سه مرتبه است( ش

 جواب گفتم هر گاه چنين طالق بگويد به حضور دو مسلمان عادل، صحيح است از او يك مرتبه نه زياد بر آن.

 شود.گوئيد در اصل، طالق واقع نمىاى، بعد از آن گفت: من گمان داشتم كه شما مىپس ساكت شد جوهرى لحظه

 گوئيد كه يك مرتبه صحيح است؟ شيخ گفت: بلى به شرطكه آيا شما مى -دام اللَّه عزّها -پس گفت ابو محمد بن مأمون به شيخ
شهود. پس اظهار تعجب كرد و گفت چه چيز است دليل بر اينكه يك مرتبه صحيح است از او و حال آنكه او خودش گفته 

 است كه اين سه مرتبه است؟
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 []ذكر آيات و روايات در ردّ سه طالقه

ليل بر اين، كتاب خداى تعالى است و سنّت رسول وى صّلى اللَّه عليه و آله و اجماع مسلمانان و قول امير شيخ فرمود: د
المؤمنين عليه السّالم و قول ابن عباس رحمه اللَّه و قول عمر بن الخطاب. پس چون اين كالم را شنيد بيشتر تعجب كرد و گفت: 

 بيان كنى مشروحا. دارم كه تفصيل دهى اين را براى من ودوست مى

شيخ گفت: اما كتاب خداى تعالى، پس ثابت شده است كه نازل شده است آن به زبان عربى و بر مذاهب ايشان در كالم چنان 
 كه فرموده است:

 440ص:

ر آن نيست و فرموده خداى تعالى در مدح آن فرموده است كه عربى است و هيچ اختاللى د «1» قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ
 است:

؛ ما نفرستاديم هيچ رسولى را مگر به لغت قوم خود كه به سوى ايشان «1» وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِساِن قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ 
ه به زبان عرب واجب است ك كشند در تعليم الفاظ. پس قرآن نيزفرستاده شده تا اينكه بيان كند براى ايشان )و ايشان محنتى مى

 گوئيم(.باشد زيرا رسول صلّى اللَّه عليه و آله عرب بود و چون دانستى اين را مى

 خداى تعالى فرموده است:

، طالق دو مرتبه صحيح است بعد از آن اگر رجوع كند يا نكاح كند «4» الطَّالقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بَِمعْرُوفٍ أَوْ تَسِْريحٌ بِإِحْسانٍ
بايد نگاهداشت زن را و چون سلوك كرد يا طالق سيم داد تا اينكه حرام شود و تا شوهر ديگر نكند حالل نشود بر اين. مى

 اشاره به طالق سيم است. َأوْ تَسْرِيٌح بِإِحْسانٍ پس قول خداى تعالى:

ر يك لفظى كه متضمن يك طالق است. و هيابيم كه مطّلق هر گاه بگويد به زنش كه تو طالقى اتيان كرده است به پس ما مى
يعنى طالق سه مرتبه است خالى نيست كه اشاره كرده است به طالقى كه در زمان گذشته واقع « ثالثا»گاه بگويد بعد از آن 

 شده است سه مرتبه يا به طالقى كه بعد از اين واقع خواهد شد سه مرتبه يا به اين طالق كه حاال گفت.

ست از زمان گذشته، هر آينه واقع نشده است طالق در حال به اين لفظى كه ايراد كرده است بلكه خبر داده پس اگر خبر داده ا
 است از امرى كه سابق بوده است

______________________________ 
 .15( سوره زمر، آيه 1)

 .3( سوره ابراهيم، آيه 1)
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 .113( سوره بقره، آيه 4)

 444ص:

است از زمان آينده واجب است واقع نشود به اين لفظ طالق تا اينكه حاضر شود وقت موعد بعد از آن طالق و اگر خبر داده 
 بدهد سه مرتبه بنا بر گفته خود.

و اين دو قسم جارى نشده است در آن حكم و متضمن آن نيست مقال؛ زيرا كالم در اين است كه طالق واقع شود در حال. 
شكى؛ زيرا او در حال يك مرتبه طالق گفته كه خبر داده باشد از حال و آن لغو و كذب است بىپس باقى نماند مگر آن قسم 

آيد، پس به سبب اين، حكم كرديم به صحت يك طالق كه متضمن آن است است و بريك مرتبه هرگز سه مرتبه صادق نمى
ا و طرح كرديم آن را زيرا فاسد است بن« ثالثا»لفظى كه ايراد كرده است و ساقط كرديم آن چيز را كه لغو است يعنى قول وى 

 بر لغتى كه ناطق است به آن قرآن و مخالف است با احكام آن.

 و اما سنت، پس به درستى كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است.

 «كلّما لم يكن على امرنا هذا فهو ردّ»

)و ظاهرا شيخ از اين، اشاره به قرآن گرفته است( و فرموده  ؛ يعنى هر چه موافق نباشد با اين امر ما پس مردود است.«1»
 است:

 «ما وافق الكتاب فخذوه و ما لم يوافقه فاطرحوه»

؛ يعنى هر چه كه موافق باشد با قرآن اخذ كنيد آن را و هر چه مخالف باشد طرح كنيد. و به تحقيق ما بيان كرديم كه يك «1»
 ست.مرتبه، دو مرتبه نيست و يكى، سه تا ني

و در قرآن دو مرتبه واقع شده است. پس طالق مذكور مخالف قرآن است و مخالف قرآن، باطل است به حكم سنت. پس واجب 
 ساخته است سنت بطالن طالق مذكور را.

اند بر اينكه هر چه مخالف كتاب و سنت باشد باطل است و مذكور شد كه و اما اجماع امت، پس به درستى كه امّت اتفاق كرده
 طالق مذكور مخالف كتاب و سنت

______________________________ 
 با مختصر تفاوت 1115حديث شماره  1554/ 4« صحيح مسلم( »1)

 .43/ 1« الكافى(. »1)
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 441ص:

 هو اما قول امير المؤمنين عليه السّالم، پس مستفيض شده است خبر به اينك «1» است. پس حاصل شد اجماع بر ابطال آن.
 فرموده است آن حضرت:

 إيّاكم و المطلّقات ثالثا في مجلس واحد فانّهنّ ذوات ازواج

 ، واى بر شما اگر زن كنيد زنانى را كه طالق داده باشيد با سه مرتبه دريك مجلس زيرا ايشان زنان شوهران خودند.«1»

دانند زنى را براى مردى و حال آنكه حالل مىكنيد شما از قومى كه و اما قول ابن عباس، پس او گفته است آيا تعجب نمى
كنند بر ديگرى و حال آنكه حالل است براى او. گفتند به او كه اى )ابن عباس( كيستند آن قوم. حرام است براو و حرام مى

ر ب گويند به مردى كه طالق داده باشد زنش را سه مرتبه دريك مجلس كه حرام شده استاند كه مىجواب گفت ايشان جمعى
و اما قول عمر بن خطاب، پس خالفى نيست در اينكه آوردند پيش او مردى را كه طالق داده بود زنش را سه  «4» تو زن تو.

مرتبه. پس به درد آورد سر او را و رد كرد زنى را به سوى او. و بعد از ان آوردند پيش او مردى ديگر كه طالق داده بود مثل 
 ر و حكم به حرمت كرد.اول. پس جدا كرد زن را از شوه

پس سؤال كردند از او از سبب اختالف اين دو حكم. جواب گفت كه اراده كردم برگردانم او را به كتاب خداى عز و جل ليكن 
پس اعتراف كرده است به اينكه  «3» ترسيدم كه لجاجت كنند در آن حكم مردمان مست و غيور. پس حكم به تحريم كردم.

 شود به شوهرش به حكم قرآن و اينكه او آخر حكم به تحريم كرده است بهزنى كه طالق داده باشد با سه مرتبه رد كرده مى

______________________________ 
 .144/ 15« عمدة القارى»(. ر. ك: 1)

 .313 -314/ 0« الكافى( »1)

 .1515حديث  011 -014/ 1« لمسند احمد حنب»(. ر. ك: 4)

 .1311حديث  535/ 1« صحيح مسلم»( ر. ك: 3)

 445ص:

 كنيم قولى را كه قائل به آن شده است از روى اجتهاد.كنيم به قولى كه قرآن است و ترك مىاجتهاد و استحسان. پس ما عمل مى

 ند حديث ديگر و مشغول شدند به آن.و چون اينها را ذكر كردم هيچ كس از آن جماعت حرفى نگفت و نقل كرد
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ل اهل شود قوكند بر عدم وقوع سه طالق. پس باطل مى)بدان كه حديث امير المؤمنين عليه السّالم و قول ابن عباس داللت مى
 شود و تمام آن كالمكند بلكه ظاهر آنها اين است كه در اصل، طالق واقع نمىسنت و اما وقوع يك طالق در اصل داللت نمى

لغو است چنان كه مذهب بعضى از علماى شيعه است. و قول عمر در واقعه مخصوص بوده است و معلوم نيست كه حكم كرده 
 است به وقوع يكى يا عدم وقوع در اصل اگر چه ظاهر عبارت نقل آخرى است.(

 443ص:

 []ادامه بحث سه طالقه كردن زن 41فصل 

گويند شبيه نيست قول ايشان در حكم به يك طالق به اينكه سه تاست مگر به قول نصارى كه مىفرمود:  -ادام اللَّه عّزه -شيخ
د كنند سه معنى معقول بعاند و يك جوهر بلكه نصارى معذورترند از ايشان؛ زيرا ذكر مىخداى تعالى و مسيح و مريم سه اصل

غير از آن اعتبارى كه به آن اعتبار سه چيزند. پس خطا كنند آن را به اينكه يك معنى است به اعتبار ديگر از آن وصف مى
شود كه دانند و نيست چنين و اگر چه به سبب ظاهر توهّم مىاند در معنى عقلى كه اين سه تا را به يك اعتبارى يكى مىكرده

 دانند.غلط ايشان در معنى عددى است زيرا سه تا را يكى مى

اتيان كردند به يك معنى و يك لفظ و خبر دادند از آن به اينكه سه معنى است و ليكن چنين نيست و ايشان يعنى اهل سنت 
 سه لفظ به همان اعتبارى كه به آن اعتبار يكى است. و اين نهايت جهل و غايت ضعف عقل است.

« عظيمربّى ال سبحان»كند اگر بگويد در ركوع اما اينكه خالفى نيست ميان اهل لسان و اهل اسالم در اينكه كسى كه نماز مى
« ثالثا»گويد بعد از آن ب« سبحان ربّى االعلى»تسبيح نگفته است سه مرتبه. و اگر بگويد در سجود « ثالثا»بعد از آن بگويد 

وانده است يعنى اين ده مرتبه است نخ« عشرا»يك مرتبه بعد از آن بگويد « الحمد»تسبيح نگفته است سه مرتبه. و اگر بخواند 
 رتبه.را ده م« الحمد»

 كند اگر بگويد:مى« لعان»اند امت بر اينكه كسى كه به تحقيق اجماع كرده

يعنى چهار مرتبه كه من از جمله « اربعا»دهم به خداى تعالى ؛ يعنى شهادت مى«اشهد باللَّه اربع مرّات انّى لمن الصّادقين»
 اينكه تفصيل بدهد و چهار مرتبه جدا جدا بگويد.راستگويانم. در آنچه گفته شهادت نداده است چهار مرتبه در حقيقت، تا 

 كند بيندازد هفت سنگ يك مرتبه مجزى نيست و واجب است كه هفت سنگ جدا جدا بيندازد.و اگر كسى كه حج مى

 435ص:

ت سه داده اسطالق ن« ثالثا»و جميع اينها دليل است بر اينكه مرد هر گاه بگويد به زن خود كه تو طالقى، بعد از آن بگويد 
 مرتبه و اين ظاهر است براى كسى كه تأمل كند در آن.
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 431ص:

 []بحث در باره خلع و طالق 45فصل 

فرمود كه الزام داده است فضل بن شاذان رحمه اللَّه فقهاى عامه را بنا بر قول ايشان در خلع و طالق به  -ادام اللَّه عزّه -شيخ
راى زن آزاد مسلمان اينكه وطى كند او را در يك روز ده كس و زياده بر سبيل نكاح و اين آيد حالل باشد باينكه الزم مى

 شنيع است در دين و منكر در اسالم.

فرمود: وجه الزام اين است كه گفته است به ايشان خبر دهيد مرا از مردى كه عقد كند زنى را موافق كتاب و  -ايّده اللَّه -شيخ
 حالل است كه وطى كند او را ايشان و همه مسلمانان؟ گفتند: بلى.سنت و بدهد مهرش را؛ آيا 

گفت: اگر وطى كند او را و بعد از آن مكروه طبع وى باشد آن زن آيا حالل است براى وى كه خلع كند او را در همان حال بنا 
 بر مذهب شما عامه تنها؟ گفتند: بلى.

د كند به سوى او، آيا حالل نيست براى وى خطبه كند او را براى خود و گفت: پس خلع كرد او را، بعد از آن اراده كرد كه عو
 حالل نيست براى آن زن كه رغبت كند در آن مرد؟

 گفتند: بلى حالل است.

 گفت: اگر نكاح كند او را، آيا عود كرده است به نكاح سابق و ساقط شده است از او عدّه خلع؟

 گفتند: بلى.

« باين»آنكه دخول كند به او مرتبه دوم آيا اراده اول در مفارقت وى و طالق دهد وى را بىگفت: پس اگر رجوع كند به 
 شود آن زن از وى و عدّه نيست براو به حكم خداى تعالى كه فرموده است:مى

 ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوُهنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

 431ص:

؛ يعنى اى جماعت مؤمنين هر گاه نكاح كنيد زنان مؤمن را بعد از آن طالق دهيد ايشان را قبل از آنكه دخول «1» تَعْتَدُّونَها
 كنيد به ايشان پس نيست مر شما را برايشان عدّه و واجب نيست عدّه نكاح، دارند.

فت: پس آيا حالل است آن زن در اين وقت بر هر شوهرى گفتند: بلى و ناچار است بودن از قول به اين با وجود رعايت دين. گ
 كه خواهد؛ زيرا عدّه واجب نيست بر او؟
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 گفتند: بلى.

در آن  حرمتىاند او را دو مرد در بعضى از روز بىگوئيد اگر بكند به او مرد دوم نيز مثل اول، آيا وطى نكردهگفت: پس چه مى
اينكه بگوئيد بلى! باز گفت كه و همچنين اگر نكاح كند او را ثالثى و رابعى و  بنا بر اصول شما در احكام. پس ناچار است در

همچنين تا ده كس و زياده تا آخر روز، آيا بنا بر اين، حالل و جايز نيست اين. و اين شناعتى است كه اليق نيست به اهل 
 اسالم.

فقهاء عامه نه بر شيعه اماميه، اين است كه ايشان تجويز فرمايد: امرى كه الزم آمده است اين شناعت به سبب آن بر شيخ مى
آنكه ظاهر شود حمل را در حيض و در طهرى كه واقع شده باشد در آن جماع بى «1» «ظهار»و « طالق»و « خلع»كنند مى

ه در حيض، بلك شود به زنى كه شوهرش حاضر باشد در وقتگويند جميع اينها واقع نمىكنند از اين و مىوى و اماميه منع مى
اند از شناعتى كه الزم بايد كه طاهر باشد از حيض و واقع نشده باشد در آن طهر جماع. و از براى اين سالمآن صورت مى

 آيد بر مخالفين.مى

 فرمايد كه به تحقيق حيران كرده است اين مسأله عامه را حتى اينكه بعضى از ايشان وقتى كه الزم آوردم اين را براوشيخ مى
 گمان كرد زنى كه طالق داده شده

______________________________ 
 .33( سوره احزاب، آيه 1)

( ظهار: مرد، زن خود را به يكى از محارم خود از قبيل مادر تشبيه كند كه داراى شرائطى است كه با تحقق آنها بر ظهاركننده، 1)
 ره بدهد.اش حرام است مگر آنكه كفّانزديكى كردن با زن ظهارشده

 434ص:

 باشد بعد از رجوع از خلع به سوى او الزم است براو عدّه و اگر چه طالق قبل از دخول باشد.

 پس رد كرد بر قرآن ردّى ظاهر.

گردانى براو عدّه و حال آنكه طالق داده است او را قبل از دخول و در اين وقت پس من گفتم به آن بعض چگونه واجب مى
 ت به تصريح قرآن؟عده واجب نيس

آيد كنى تو اين را الزم مىگفت: از براى آنكه دخول كرده است به او قبل از اين طالق در نكاح اول. من گفتم: اگر اعتبار مى
بر تو كسى كه زنى بخواهد و سه مرتبه او را طالق بدهد بعد از آن شخصى ديگر آن زن را بخواهد و محلّل شود و طالق بدهد 

ن، عدّه او را نگاه دارد. بعد از آن، مرد اول آن را زن كند و قبل از آنكه دخول كند به او طالق دهد او را. پس آن زن را و آ
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واجب باشد براو در اين حال عدّه؛ زيرا اين مرد دخول كرده است در آن چند مرتبه سابق و اگر دخول نكرده است در اين 
 مرتبه و اين خالف دين اسالم است.

 ان اينها اين است آنكه تو ذكر كردى منقضى شده است عدّه او و آن اوّلى منقضى نشده است عدّه وى.گفت: فرق مي

 من گفتم: آيا ساقط نكرده است رجوع به سوى آن زن بعد از خلع عدّه را از وى به اتفاق علما؟

 گفت: بلى ساقط كرده است.

و و چگونه صحيح است اين در احكام شرعى. و ممكن نيست مر كند براو آنچه ساقط شده بود از اگفتم: پس از كجا رجوع مى
تو را كه الزم بگردانى بروى عدّه را كه ساقط شده است از وى مگر به نكاحى كه واجب نيست در آن عدّه و اين تناقض است. 

 پس ديگر جوابى نگفت.

 433ص:

 []سهم بستگان زن از ارث 43فصل 

رحمه اللَّه و او  «1» و از پدرش «1» از ابو الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد -اللَّه عزّهادام  -حديث كرد مرا شيخ
و او  «4» و او از عمر بن اذينه «0» و او از محمد بن ابى عمير «3» و او از احمد بن محمد بن عيسى «4» از سعد بن عبد اللَّه

گوئى در محمد باقر عليه السّالم و گفت به آن حضرت كه يا ابا جعفر، چه مى ، كه آمد مردى پيش امام«1» از بكير بن اعين
 زنى كه فوت شود و بگذارد شوهرش را و چند برادر مادرى و يك خواهر پدرى.

برند دو حصه از برد سه حصه از شش حصه و برادران مادرى ثلث مال مىپس آن حضرت فرمود كه شوهر نصف مال را مى
 پدرى باقى را و آن سدس است يك حصه از شش حصه.شش حصه و خواهر 

______________________________ 
 .51/ 1« تنقيح المقال»( او از مشايخ شيخ مفيد بوده است. ر. ك: 1)

هجرى قمرى درگذشت.  434( ابو جعفر محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد از علماى برجسته شيعه ساكن قم بود و در سال 1)
 .454ص « ال النجاشىرج»ر. ك: 

( ابو القاسم سعد بن عبد اللَّه بن ابى خلف اشعرى قمى، ظاهرا به مالقات امام حسن عسكرى عليه السّالم نائل آمده بود و 4)
 .111ص « رجال النجاشى»هجرى قمرى درگذشت. ر. ك:  451تأليفات زيادى دارد و در سال 

 .35/ 1« تنقيح المقال»، 51ص « رجال النجاشى»( ر. ك: 3)
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باشد. عامه و ( ابو احمد محمد بن ابى عمير مردى عظيم الشأن و جليل القدر نزد شيعه و سنّى است. و از اصحاب اجماع مى0)
اند. در زمان هارون الرشيد به خاطر تشيّع، زندانى شده و سندى بن شاهك صد و خاصه تصديق وثاقت و جاللت او را نموده

تحفة األحباب »، 414ص « رجال النجاشى»هزار درهم از زندان آزاد شد. ر. ك:  111داخت بيست چوب به او زد و با پر
 .344ص « قمى

 .435/ 1« تنقيح المقال»( عمر بن اذينه از اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهما السّالم به شمار آمده است. ر. ك: 4)

الم از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّ« ابو جهم»و « اللَّهابو عبد »( بكير بن اعين بن سنسن شيبانى كوفى مكنّى به 1)
بود. هنگام وفاتش، امام صادق عليه السّالم فرمود: به خدا قسم، خداوند متعال او را در كنار پيامبر و امير المؤمنين عليه السّالم 

 .113/ 1« جامع الرواة»، 151/ 1« تنقيح المقال»منزل داد. 

 430ص:

پس آن مرد گفت: به درستى كه فرائض زيد بن ثابت و فرائض عامه و قضاة به اين طريق نيست )بلكه ايشان به آن نحو قسمت 
 هاى ايشان زياده باشداين است كه هر گاه جمع شوند چند وارث كه حصه« عول»و بدان كه « عول»اند به كنند، ايشان قائلنمى

زياده بر شش حصه، هر قدر كه درست شود و بدهند حصه هر يك را از آن قدر، نه از بر مجموع تركه قسمت كنند تركه را 
شش حصه مثال در اينجا حصه شوهر چون ولد نيست نصف مال است يعنى سه حصه از شش حصه و حصه برادران مادرى 

ح قرآن. و ظاهر ها به حكم صريثلث است يعنى دو حصه از شش حصه و حصه خواهر پدرى نصف مال است جميع اين حصه
 كند.است كه تركه وفا به اين مجموع نمى

كنند سه حصه از شوهر و سه حصه از خواهر پدرى و دو حصه از برادران مادرى و اين پس عامه مال را هشت حصه مى
طريقه  اعتبار ندارد نزد شيعه اصال به اجماع ايشان و تواتر احاديث به آن. پس چون حصه شوهر و برادران در اين« عول»

موافق بود در عدد با آنچه حضرت فرموده بود، سائل در بيان مخالفت طريقه ايشان با طريق شيعه همين حصه خواهر را صريح 
كنند. گفت از براى آنكه دهند. آن حضرت فرمود: چرا چنين مىذكر كرد.( و گفت ايشان به وى سه حصه از هشت حصه مى

 خداى تعالى فرموده است:

؛ يعنى اگر مردى هالك شود و فرزند نداشته باشد و خواهرى «1» هََلكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ إِنِ امْرُؤٌ
 برد.داشته باشد آن خواهر نصف مال را مى

 برد. آنمىگويند؟ گفت: سدس مال پس آن حضرت فرمود: اگر در اين صورت عوض خواهر پدرى، برادر پدرى باشد چه مى
كنيد در نصف براى خواهر به اينكه خداى تعالى قرار داده است براى وى نصف. پس چرا ناقص حضرت فرمود: اگر استدالل مى

 كنند حصه برادر را. و حال آنكه خداى تعالى فرضمى
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______________________________ 
 .114( سوره نساء، آيه 1)

 434ص:

 فاصله فرموده است:جميع مال را و جميع بيشتر است از نصف؛ زيرا بعد از آنچه تو ذكر كردى بىكرده است براى وى 

 برد اگر او فرزند نداشته باشد.؛ و برادر جميع ميراث او را مى«1» فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِْن لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ 

دهيد دهيد و مىاست خداى تعالى براى او جميع مال را هيچ چيز و گاهى سدس مىدهيد به كسى كه فرض كرده پس گاهى نمى
 به كسى كه خداى تعالى فرض كرده است براى او تمام نصف را.

دهند؟ حضرت فرمود: هر گاه جمع شود مادر دهند و نصف را به خواهر مىسائل گفت: در چه صورت هيچ چيز به برادر نمى
دهند به شوهر سه حصه از آن و به مادر كنند و مىى و يك خواهر پدرى. پس مال را نه حصّه مىو شوهر و چند برادر مادر

 يك حصه؛ زيرا حصه وى با وجود برادران يك حصه است از شش حصه.

دهند و به برادران مادرى دو حصه و به خواهر شدند يك حصه از نه حصه به او مى« عول»و چون در اين صورت قائل به 
 حصه. پدرى سه

دهند، گويند؟ گفت: چيزى به او نمىگويند. حضرت فرمود: اگر عوض خواهر، برادر پدرى باشد چه مىسائل گفت: بلى چنين مى
 كنند يك حصه مادر و سه حصه شوهر و دو حصه برادران مادرى.بلكه مال را شش حصه مى

ضرت فرمود: با وجود مادر نيست هيچ چيز براى گوئيد در اين مسأله؟ حبعد از آن سائل گفت: به آن حضرت شما چه مى
شود نصف براى شوهر )پس مال دو نصف مى «1» برادران و خواهران خواه پدر و مادرى باشند و خواه پدر و مادرى نباشند.

 و نصف براى مادر.(

______________________________ 
 .114( سوره نساء، آيه 1)

 .151/ 1« الكافى( »1)

 431ص:

 []الزام ابن شاذان فقهاى عامه را در مسأله ارث 15فصل 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



ر آيد بنا بفرمود: الزام داده است فضل بن شاذان فقهاء عامه را در قول ايشان در ميراث به اينكه الزم مى -ادام اللَّه عزّه -شيخ
 به اعتراف.قول ايشان، نصيب فرزند عم بيشتر از نصيب فرزند خود باشد و مضطر ساخته است ايشان را 

به اين طريق گفته است به ايشان خبر دهيد مرا از مردى كه فوت شود و بگذارد سى هزار درهم و بيست و هشت دختر داشته 
 كنند ميراث را؟باشد و يك پسر چه طريق قسمت مى

ارند به عدد خود و دهند و هزار درهم به هر دخترى. پس بيست و هشت هزار درهم دختران دگفتند: دو هزار درهم به پسر مى
فضل گفت: در اين  «1» دو هزار درهم پسر دارد. چنان كه خداى تعالى فرموده است كه حصّه پسر برابر حصه دو دختر است.

 كنند ميراث را؟صورت اگر بوده باشد عوض پسر، پسر عم چگونه قسمت مى

 برد و دختران بيست هزار درهم.گفتند: پسر عم ده هزار درهم مى

: پس نصيب پسر عم زيادتر شد از نصيب پسر خود و حال آنكه خداى تعالى قرار داده است حصه پسر را در قرآن فضل گفت
 و از پسر عم ذكر نكرده است.

و پسر نزديك است به ميّت بنفسه و پسر عم نزديك است به پدر خود و پدرش به پدر خود كه جد آن پسر باشد و جد به پسر 
 اين قول شما نقض شريعت است.خود كه فوت شده است. پس 

د به دهنفرمايد: به درستى كه الزم آمده است اين شناعت همين بر فقهاء عامه؛ زيرا ايشان با وجود فرزند، ميراث مىشيخ مى
 خويشان ديگر غير از شوهر و زن

______________________________ 
 .11( سوره نساء، آيه 1)

 435ص:

دهند ده هزار درهم به پسر عم از اين جهت متمسك بر خالف حكم كتاب و سنت. و در اين قسمت مذكور مىو پدر و مادر نيز 
 اند به قول خداى تعالى:شده

 ايشان ؛ يعنى اگر اوالد همين دختر باشند و زياد از دو دختر باشند پس از براى«1» فَإِنْ كُنَّ نِساءً َفوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَُهنَّ ثُلُثا ما تََركَ
 است دو ثلث مال.

برد ايشان آيد برايشان اين شناعتى كه بيرون مىدهند آن را به پسر عم پس الزم مىماند يك ثلث مىو چون بنا بر اين باقى مى
 دهند ورا از دين و شيعه از اين خالصى دارند؛ )زيرا ايشان هر گاه پدر و مادر و زن و شوهر نباشند جميع مال را به فرزند مى

 دهند(.به خويشان ديگر چيزى نمى
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*** تمّ جلد األوّل من كتاب الفصول بيد مترجمه أقلّ العباد علما و عمال و أكثرهم زلال جمال الدّين بن الحسين الخوانسارى 
 عفى عنهما ربّهما البارى.

______________________________ 
 .11( سوره نساء، آيه 1)

 433ص:

 سيد مرتضى ره )جلد دوم(« لفصول المختارها»مناظرات ترجمه 

 401ص:

 11فصل 

 []ارث زنان از ديدگاه شيعه

ه منقول اند به آن از فقيهى ككنند بر اماميه در آنچه قائلحياتر از ناصبه كه تشنيع مىفرمود: من نديدم بى -ادام اللَّه عزّه -شيخ
ب من به طول كشيده است از ايشان در اين باب زيرا هميشه ميشنوم كه است از آل محمد عليهم السّالم و به درستى كه عج

 كند مال را نه عم.گويند اماميه مخالفت اجماع كردند در اينكه دختر جمع مىمى

 و حال آنكه ما بيان كرديم دليل بر اين از نص قرآن و سنت رسول صلّى اللَّه عليه و آله و اگر بگويند شيعه اين را در باب ايشان
اند قرآن و سنت و اجماع را هر دهند با وجود دختر به اينكه رد كردهو وصف كنند ايشان را در اينكه نصف مال را به عمّ مى

 آينه ظاهر خواهد بود حجت بر صدق ايشان.

ار وارد اخب برد قيمت چوب و آجر را نه عين خانه را با آنكهكنند از قول شيعه در اينكه زن ميراث مىبه سبب آنچه حكايت مى
رند بشده است از آل محمد عليهم السّالم به اينكه اين حكم خداى تعالى است در ميراث زنان؛ از براى آنكه ايشان ميراث مى

را در  كنند اجنبىكنند بعد از شوهرى كه فوت شود پس اگر ارث ببرند از زمين هر آينه داخل مىبه سبب نه نسب و شوهر مى
 كشاند اين به فساد ملك در اكثر اوقات و اگر چه جايز است سالمت از فساد گاهى.خانه فرزند ميّت و مى

دهند بر آن قيمت آنچه منع كرده است از پس حكم كرده است خداى تعالى به اين از روى شفقت وى به بندگان خود. پس مى
 تملك آن تا اينكه ظلم واقع نشود بروى.

كنند كسى كه فرض كرده است خداى تعالى براى او جميع مال را مستحق گمان مىكنند خود را هر گاه و ناصبه سرزنش نمى
هيچ چيز نيست در بعضى مواضع و مستحق سدس است در بعض ديگر و كسى كه فرض كرده است براى او نصف مال را هميشه 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



تكبر اين قوم آنچه ذكر كرديم از شود از جرات و برد. و هر گاه تأمل كند متأمّل در آنچه ذكر كرديم ظاهر مىحصه خود را مى
 نهايت وقاحت ايشان.

 401ص:

 ]وظيفه پسر بزرگ ميت نسبت به پدر[ 

دهند به پسر بزرگ، شمشير و پيراهن و انگشتر و مصحف كند در قسمت ميراث زيرا مىگويند: شيعه ظلم مىديگر آنكه مى
دهند. و حال آنكه اين قول دهند به او و به دختر او نمىباشد مىدهند به پسر كوچك و اگر همين يك پسر پدرش را و نمى

منقول است از رسول صلّى اللَّه عليه و آله و كرده است آن را امير المؤمنين عليه السّالم به پسر بزرگ خود امام حسن عليه 
دهند اند جماعتى از اماميه به اينكه عوض مى. و به تحقيق قائل شده«1» اند آن را ائمه عليهم السّالم بعد از وىالسّالم. و كرده

 به باقى ورثه قيمت آنچه را مخصوص است به آن پسر بزرگ در صورت اول و به پسر نه دختر در صورت دوم.

گويند كه سنّت جدا ساخته است پسر را از دختر به استحقاق و كسى كه قائل نشده است به عوض و دادن قيمت به ايشان مى
ده است سنت به تفضيل پسر بر اوالد ديگر. چنان كه ناطق است قرآن به اينكه حصه پسر دو برابر حصه دختر اين و جارى ش

 است. و سببش اين است كه واجب است برايشان عقل و جهاد و بر دختران نيست اينها.

 به اين معنى كه واجب شدهو همچنين واجب است بر پسر بزرگ قضاء روزه و نماز پدر هر گاه تقصير كرده باشد پدر در آن؛ 
براو قضاء روزه به سبب سفرى يا مرضى پس تأخير كرده باشد و هالك شود قبل از قضاء آن. و همچنين واجب شده باشد براو 
قضاء نمازى كه فراموش كرده باشد و تأخير كرده باشد قضاء آن را تا وقتى كه فوت شده است. پس الزم است بر پسر قضاء 

اگر متعدد باشند بر پسر بزرگ الزم است اين. پس به سبب اين تفضيل داده شده است در ميراث به آنچه ذكر  اين بعد از وى و
 كرديم.

 برد.گوئيد حصه عمّ زيادتر است در ميراث از حصه پسر و پسر كمتر از پسر عمّ مىتر نيست از قول شما كه مىو اين شنيع

 ل شما ضالل است به سبب آنكه مخالف است با قرآن و سنت و قواعد اجماع.بلكه هيچ شناعتى نيست در قول شيعه و اين قو

______________________________ 
 .54 -50/ 1« الكافى( »1)

 404ص:

 11فصل 

 ]بحثى در باره مسح پا در وضوء[
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د واجب است غسل آنها و حال آنكه گوينفرمود: از شناعتهاى ايشان بر اماميه اين است در مسح پاها مى -ادام اللَّه عّزه -شيخ
 قرآن ناطق است به وجوب مسح چنان كه فرموده است:

؛ «1» حُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِيا أَيَُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ُقمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ َأيْدِيَُكمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَ
يعنى اى گروه مؤمنين، هر گاه برخيزيد به اراده نماز، بشوئيد روهاى خود را و دستهاى خويش را تا مرفق و مسح كنيد بر 

 گويند و كعبين يعنى دو كعب كه در دو پاست(.آن برآمدگى پا را مى« كعب»سرهاى خويش و بر پاهاى خود تا كعبين )و 

به صريح لفظ و وارد شده است اخبار به اينكه رسول صلّى اللَّه عليه و آله وضو ساخت  پس واجب كرده خداى تعالى مسح پا را
و به درستى امير المؤمنين عليه السّالم نيز همين  «1» و شست روى خود را و دستهاى خويش را و مسح كرد بر پاهاى خود.

در وضو به دو غسل و دو مسح. و ساقط كرده طور وضو ساخت. و ابن عباس رحمه اللَّه گفته است كه نازل شده است قرآن 
 است خداى تعالى در تيمم دو غسل را و واجب گردانيده است عوض آن، دو مسح ديگر.

كند چهل سال يا و آمده است روايات از ائمه هدى از آل محمد عليهم السّالم به اينكه ايشان فرمودند گاه است مردى نماز مى
 «4» كندكند در وضو. پس پرسيدند چگونه است اين؟ فرمود: عوض مسح، غسل مىمىپنجاه سال و طاعت خداى تعالى ن

______________________________ 
 .4( سوره مائده، آيه 1)

 .11شيخ مفيد، ص « المسح على الرجلين»( ر. ك: 1)

 است.ذكر شده « شصت يا هفتاد سال»، «چهل سال يا پنجاه سال»به جاى  3حديث  41/ 1« الكافى( »4)

 403ص:

 پس شناعتى نيست در قول ما زيرا موافق است با كتاب و سنت و احكام اهل بيت عليهم السّالم و خيار صحابه.

دانند مسح بر خّفين كه نه اجزاء آدمى است و نه از اعضاء وى و نيست نسبتى بلكه شناعت در قول ايشان است كه جايز مى
مثل ساير ملبوسات. و قرآن ناطق است به ضد قول ايشان زيرا صريح آن چنان كه مذكور  ميان آنها و ميان اعضاء آدمى مگر

 كند وجوب ايقاع طهارت بر نفس اعضاء نه بر غير آن.شد افاده مى

 و امام جعفر صادق عليه السّالم فرموده است:

 «إذا ردّ اللَّه كلّ اهاب الى موضعه ذهبت طهارة هؤالء»

رود طهارت اين جماعت يعنى ناصبه در پوستهاى كند خداى تعالى هر پوستى را به موضع خود مى؛ يعنى وقتى كه رد مى«1»
 شتر و گاو و گوسفند.
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 «[مسح»]سخن عائشه و ابو هريرة در باره 

 «1» .دارم از اينكه مسح كنم بر خفّينكند از عايشه كه گفته اگر قطع كنند پاهاى مرا به تيغ دوستر مىو ناصبه خود روايت مى
دانم كه مسح كنم بر خفّ خويش يا بر پشت خرى يا بزى كه در صحرا كنند از ابو هريره كه گفته است من تفاوتى نمىروايت مى

 «4» گردد.

 []فتواهاى شگفت انگيز شافعى و ابو حنيفه در باره نكاح و غيره

ن از كتاب و سنت و اجماع امّت، پس شناعتى كنند برما، در تحليل متعه و ما ذكر كرديم دليل بر صحت آو ديگر تشنيع مى
نيست در قول به آن بلكه شناعت بر ايشان است در قول به نكاح مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله و زنان خبّاز و خيّاط و 

ران خواهغير آن كه با حرب گرفته باشند. و قول به وطى زنان در دبر از روى اكراه و جبر ايشان. و قول به صحت جمع ميان 
 و همچنين مادران و دختران در كنيز.

 )چنان كه جميع اينها با قبايح ديگر منقول شد(

______________________________ 
 .401/ 1« الكافى»( ر. ك: 1)

 .4ذيل سوره مائده، آيه  411/ 1« تفسير كشّاف( »1)

اين مطلب را از حضرت على عليه  451/ 1« عيّاشىتفسير »از ابن عباس نقل كرده و در  144/ 11« تفسير فخر رازى( »4)
 السّالم نقل كرده است.

 400ص:

كنند به اينكه تشنيع كنند بر مذاهب حقى كه قبحى در آنها نيست با وجود شناعت و قباحت مذاهب خودشان باز قناعت نمى
 ازد فرزند متعه را به پدرش و اين كذب و افتراستسگويند شيعه الحق نمىكنند برما و مىچنان كه ذكر كرديم، بلكه افترا مى

 شك و شبهه.بر شيعه بى

ليكن قولى از ايشان كه ضد شريعت و خروج از ملت است و ممكن نيست ايشان را كه انكار كنند آن را قول ابو حنيفه است 
ش ماه فرزندى از آن متولد شود الحق فاصله و بعد از شگويند اگر مردى عقد كند زنى را بعد از آن طالق دهد او را بىكه مى

آنكه آن مرد جماع كرده باشد به زن مذكور يا خلوت كرده باشد با وى بلكه همين قدر كه عقد كرده باشد شود به آن مرد بىمى
فاصله پس الحق كرده است به او فرزند ديگرى را! و گفته براى او پدرش وى را و او طالق داده باشد در همان مجلس بى

شود به آن مرد اگر چه او هرگز ست اگر مردى عقد كند زنى را در مصر و آن زن در بغداد باشد و فرزندى بياورد، الحق مىا
از مصر بيرون نرفته باشد و بغداد را نديده باشد! و شافعى گفته است اگر مردى زنا كند به دختر بكرى و حامله كند او را پس 
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رد كه نكاح كند آن دختر را و وطى كند او را پس حالل كرده است اين نكاح دختر خود او دخترى بزايد حالل است بر آن م
 را و الحق كرده است به آن مرد فرزند غير را.

زنند به آن زن. و اگر زنا كند مردى به دختر كوچكى باز ابو حنيفه گمان كرده است كه اگر زنا كند زنى به پسر كوچك حد نمى
 پس باطل كرده است قول خداى تعالى را: حد واجب است بر آن مرد.

؛ يعنى زن زناكننده و مرد زناكننده را بزنيد هر يك از ايشان صد مرتبه «1» الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاْجلِدُوا كُلَّ واحٍِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
نيست.( باز فرق كرده است ميان آن زن و مرد  تازيانه )زيرا اين آيه شامل است آن زنى را كه او گفته است كه حدّ بروى واجب

 توانمذكور با آنكه اين را قياس بر آن مى

______________________________ 
 .1( سوره نور، آيه 1)

 404ص:

رى هداند آن را. و باز گفته است زياد بر آن قبايح ديگر: هر گاه زنى مكرد. پس باطل كرده است قياس را به آنكه صحيح مى
 داشته باشد و فوت شود شوهرش و از مردن او ديرى گذشته باشد و زن جاهل باشد به مهر پس براى آن زن مهرى نيست.

و نظير اين، اين است كه باز او گفته است كسى كه اقرار كند بر خودش به اينكه شراب خورده است واجب نيست حد براو. پس 
 عالى.باطل كرده است به اين قول نيز حكم خداى ت

كنند دست جميع و گفته است هر گاه جماعتى رفيق باشند و دزدى كنند بعضى از ايشان و بعضى هيچ كار نداشته باشند قطع مى
را. پس واجب كرده است حد را بر كسى كه ساقط كرده است آن را خداى تعالى از وى و ساقط كرده است از كسى كه واجب 

 كرده است خداى تعالى آن را.

 401ص:

 ]افشاگرى حجازى شافعى و عراقى حنفى عليه يك ديگر[ 14فصل 

فرمود: مناقضه كرد مردى از اهل حجاز شافعى مذهب، با مردى از اهل عراق حنفى عقيده و تشنيع كرد  -ادام اللَّه عزّه -شيخ
 براو در مذهب وى.

كنم نبذى از اقوال ايشان را تا ايشان و من نقل مى پس عراقى نيز مقابله كرد با او. ظاهر شد فضاحت مذاهب و قبح اعتقادات
 گوئيم:اينكه ضم شود به آنچه ما بيان كرديم در اين باب پس مى

 شافعى حجازى گفت: خداى تعالى فرموده است:
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 پاك. ؛ هر گاه نيابيد آب براى وضو يا غسل، تيمم كنيد به خاك«1» فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً

گويد هر گاه نيابيد آب، وضو بسازيد به نبيذ. پس مخالفت خداى تعالى و رسول وى صلّى اللَّه عليه و آله و اجماع و عراقى مى
 مسلمانان كرده.

 پس حنفى عراقى گفت: خداى تعالى فرموده است:

؛ يعنى قرض به كسى «1» رَجُلٌ َو امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَْرضَوَْن مِنَ الشُّهَداءِوَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَْينِ مِنْ رِجالُِكمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيِْن فَ
 دهيد شاهد بگيريد دو شاهد از مردان مسلمان پس اگر نباشد دو مرد، بگيريد يك مرد و دو زن.مى

 ه است:گويد يك شاهد بگيريد و مدعى قسم بخورد با آنكه نبى صلّى اللَّه عليه و آله فرمودو حجازى مى

 «لو ان يعطى قوم بدعواهم الدّعى قوم دماء قوم و اموالهم»

«4» 

______________________________ 
 .4( سوره مائده، آيه 1)

 .151( سوره بقره، آيه 1)

 .1111حديث شماره  1515/ 4« صحيح مسلم( »4)

 405ص:

 كنند خونها و مالهاى قوم ديگر را.مى؛ يعنى اگر بدهند به قوم هر چه دعوى كنند هر آينه دعوى 

 پس مخالفت كرده است حجازى با كتاب خداى تعالى و سنت رسول صّلى اللَّه عليه و آله و اجماع مسلمانان.

م بايد بيست دلو آب كشيد. و اگر بيفتد در چاه دگويد اگر موشى بيفتد در چاهى و بميرد، مىشافعى حجازى گفت: عراقى مى
جميع آب را كشيد. باز از روى تعجب گفت: چه چيز عجيب كرده است اين قول را و غريب گردانيده اين را  بايدموشى، مى

 كند آن را؟! به درستى كه اين چيزى است عجيب.كند جميع آب را و بعض آن نجس مىچگونه همه موش نجس نمى

 «1» وئى: اگر موشى بميرد در چاهى كه دو قلّهگحنفى عراقى گفت: شگفت انگيزتر از اين قول، قول توست اى حجازى كه مى
آب داشته باشد و بپاشد از هم، آب چاه پاك است. و اگر بردارند از آن آب يك قلّه را و باشد در آن بعضى از آن موش، آن 
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آب نجس است. پس تمام موش نجس نكرده است آب را و بعض موش نجس كرده است آن را و تمام آب پاك است و بعض 
 تر است از آنچه تو حكايت كردى از من.جس. و اين شنيعآن ن

بايد كشيد و اگر آدمى از اهل طهارت و ايمان گويد اگر موشى بميرد در چاه بيست دلو آب مىشافعى حجازى گفت: عراقى مى
 بايد كشيد.بميرد جميع آب را مى

 نعوذ باللَّه من سوء االختيار.دانى؟! باز از روى تعجب گفت: آيا تو موش را پاكتر از اهل ايمان مى

 برم به خداى تعالى از بدى مذهب.؛ يعنى پناه مى

شود براو وضو و اگر دست گويد اگر مؤمن پاك و با تقوى دست بمالد به فرج خود واجب مىحنفى عراقى گفت: حجازى مى
 كتر از اهل تقوىبمالد به فرج سگى يا خوكى واجب نيست براو وضو. پس گردانيده است سگ و خوك را پا

______________________________ 
 ( ظرفى شبيه كوزه بزرگ كه چهل تا هشتاد ليتر آب بگيرد.1)

 403ص:

 و ايمان! نعوذ باللَّه من الخذالن.

 برم به خداى تعالى از خذالن و خوارى.؛ يعنى پناه مى

گفته است هر گاه داخل كند جنب دستش را در چاهى به نيّت حكايت كرده است زكريا بن يحيى الساجى از ابو حنيفه كه او 
شود جميع آب چاه و اگر نيت وضو نكند آب پاك است و اين نيز عجيب است. و حكايت كرده است از محمد وضو، نجس مى

د و وششود جميع آب و پاك نمىبن حسن كه او گفته است اگر جنبى داخل شود در چاهى و نيّت غسل جنابت كند نجس مى
شود نه او و نه آب و همچنين در مرتبه سوم و اگر مرتبه چهارم داخل شود پاك اگر بيرون آيد و مرتبه دوم برود باز پاك نمى

 شود!؟مى

و حكايت است از ابو يوسف كه او گفته است: اگر جنبى داخل چاهى شود براى اينكه دلو بيرون آورد و جميع بدنش را فرو 
شود آب و مجزى است از د و مجزى نيست اين از غسل. و محمد بن حسن گفته است كه نجس نمىشوبرد در آب، نجس نمى

فرمايد: )چون حكايت مناسب بود در اين مقام ذكر كرديم( باز مى -ايّده اللَّه -شيخ «1» اند.غسل. و اين مذاهب بسيار عجيب
 كنيم به ذكر متناقضين حجازى و عراقى.عود مى
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كند از آن به رأى و قياس؛ زيرا نبى صلّى اللَّه عليه و كند سنت را به آسانى و عدول مىعراقى دفع مىشافعى حجازى گفت: 
؛ يعنى قبول اعمال به نيّات است )اگر نيّت رضاى خداى تعالى است آن عمل مقبول «1» «االعمال بالنّيّات»آله فرموده است: 

 يز ديگر است، مقبول نيست(است و ثواب دارد و اگر در اصل نيتى نيست يا نيت چ

______________________________ 
ورق خالف قرآن و  55ورق آنها،  145در كتابهاى اصحاب ابو حنيفه نظر كردم، در »گويد: ( محمد بن ادريس شافعى مى1)

اريخ ت»كنيد به كتاب براى اطالع بيشتر از فتواها و سخنان تعجّب آور ابو حنيفه، رجوع  341/ 14« تاريخ بغداد»سنّت بود! 
 .304 -314/ 14« بغداد

 .1351حديث شماره  1153/ 4« صحيح مسلم( »1)

 445ص:

 و فرموده است:

 «لكلّ امرئ ما نوى»

 ؛ يعنى هست از براى هر مردى آنچه نيت كرده است.«1»

وضو  گويد كهبايد( و عراقى مىنيت مى)اگر نيت ثواب كرده است ثواب دارد و اگر نه، نه. و حاصل اين دو حديث اين است كه 
 محتاج نيست به نيّت، و اين جرات است بر ردّ سنّت.

رورت گويد اگر به ضبينم در ردّ سنّت و شديدتر در اقدام بر بدعت؛ زيرا مىتر مىحنفى عراقى گفت: من حجازى را از خود قائم
حرام بسته. و مجزى است او را از حج واجبى خود. پس احرام ببندد از غير خود، خواهدبود آن حج از همان شخصى كه ا

كند بر عراقى رد سنت در وضو به غير نيّت. و حال آنكه خودش اتيان كرده است بر آن در حج كه عجب است كه دعوى مى
يع از كسى ناعظم دين است و تجويز كرده است آن را به غير نيت. نعوذ باللَّه از كسى كه تشنيع كند و خودش اولى باشد به تش

 كه عيب كند مردى را او خودش اتيان كرده باشد به چيزى كه اعظم از آن باشد.

اى كه ريخته باشد بر آن بول حيوانى كه نخورند گوشت او گويد اگر مردى نماز كند در جامهشافعى حجازى گفت: عراقى مى
بسيار باشد. و بسيار به اعتقاد او آن است كه گرفته  را. و آن بول زياده از قدر درهمى باشد صحيح است نماز وى. مگر اين كه

باشد ربع جامه را يا زياده. باز نقيض اين قول را گفته است؛ زيرا گفته است اگر گوسفندى بول كند در چاهى كه هزار خيك 
 اى است فاحش.شود جميع آب. و اين مناقضهآب داشته باشد نجس مى

گويد اگر مردى تيمم كند به خاكى كه مخلوط باشد با آرد، اولى به مناقضه؛ زيرا مى بينم حجازى راحنفى عراقى گفت: من مى
 ى.تر است از آنچه از من نقل كردصحيح نيست. و اگر وضو سازد به آبى كه مخلوط باشد با شير، صحيح است. و اين عجيب
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______________________________ 
 .1351حديث شماره  1153/ 4« صحيح مسلم( »1)

 441ص:

 شافعى حجازى گفت: خداى تعالى فرموده است:

 «1» ُحوا بُِرؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِيا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ َأيْدِيَُكمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَ
فصل سابق مذكور شد( پس خداى تعالى امر كرده است به وضو به اين ترتيب كه ذكر كرده است. و رسول  )تفسير اين آيه در

ه خداى تعالى كنم به آنچ؛ يعنى من ابتدا مى«نبدأ بما بدأ اللَّه به»صلّى اللَّه عليه و آله وقتى كه ابتداء به صفا كرده است فرموده 
گويد كه ترتيب خداى تعالى و رسول وى صّلى اللَّه عليه و آله كرده است و مىبه آن كرده است در ذكر. و عراقى مخالفت 

 واجب نيست.

 اى در اصل دين به مثل آنچه تشنيع كردى بر من زيرا خداى تعالى فرموده است:شدهحنفى عراقى گفت: تو اى حجازى قائل

اند و ؛ يعنى اعطا كرده است خدا اهل جهاد را زياده بر جميعى كه نشسته«1» يماًوَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاِعدِينَ أَجْراً َعظِ
 ترك آن كرده اجر و ثواب عظيم. و فرموده است:

عالمند و جمعى كه اند جمعى كه ؛ يعنى آيا مساوى«4» هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَْعلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَُمونَ ِإنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ
دانند )كه دو طايفه مساوى نيستند بلكه اهل علم تفضيل دارند بر جهّال( شوند صاحبان عقل و مىجاهلند به درستى كه متذكر مى

پس مقدم گردانيده است خداى تعالى اهل جهاد را برنشستگان در محل تعظيم و مساوى نكرده است عالمين را با كسى كه 
 دانيم ابو بكر را بر على بن ابى طالب عليه السّالم و حال آنكهايشان در علم. و ما و تو هر دو مقدم مى ناقص باشد از مزّيت

______________________________ 
 .4( سوره مائده، آيه 1)

 .30( سوره نساء، آيه 1)

 .3( سوره زمر، آيه 4)

 441ص:

 د و ابو بكر نشسته بود.كرآن حضرت عالمتر بود از ابو بكر و او جهاد مى

تو  شوىپس واجب است كه شريك باشيم ما و شما در عيب و سالم باشند از آن همين رافضه و اين امرى است كه راضى نمى
 به آن براى خودت؛ و ديگر آنكه ما و شما اتفاق كرديم بر تقدّم دست چپ و پاى چپ برراستها.
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را. پس واجب است كه ما هر دو طايفه مخالفت خداى تعالى عز و جل كرده و حال آنكه واجب نكرده است قرآن ترتيب اين 
 باشيم در ترتيب.

ويد گداند اخيار و اصفيا را؛ زيرا مىرود در دعوى و نجس مىپرواست در كالم و بيراهه مىشافعى حجازى گفت كه عراقى بى
دانستم هر گاه او فكر نكند در نجاست و كاشكى من مى اند انبيا عليهم الساّلم.منى نجس است و حال آنكه از آن مخلوق شده

خودش چرا بترسد از خداى تعالى در حكم در انبيا بر نجاست و به تحقيق پاك گردانيده است خداى تعالى انبيا را از آنچه 
 نسبت داده است او به ايشان.

مله تر بر باطل. از آن جكنندهاز طريق حق و اقدامتر كنندهپرواتر و ميلبينم حجازى را از خودم بىحنفى عراقى گفت: من مى
گويد هر چه جدا شود از آدم زنده، نجس است و اين ردّ است بر رسول صّلى اللَّه عليه و آله و قولى است فظيع اين است كه مى

اب ر منا ميان اصحو زشت در سنت آن حضرت؛ زيرا نبى صلّى اللَّه عليه و آله قسمت كرد موى خود را وقتى كه سر تراشيد د
ا كرد آن رخود تا اينكه الحق شود به ايشان بركت آن. و اگر نعوذ باللَّه نجس بود چنان كه مذهب حجازى است قسمت نمى

آيد از سبيلين در اجتناب از آنها و ليكن رسول صلّى اللَّه گردانيد آن را هم بر سبيل آنچه بيرون مىميان اصحاب خود، بلكه مى
 اعالم كرده است ما را به طهارت مو.عليه و آله 

پس واجب است برما حكم كنيم به سبب اين بر هر موئى كه جدا شود به طهارت؛ زيرا علتى كه موجب طهارت است همه جا 
 هست.

گويد ىمشافعى حجازى گفت: رسول صّلى اللَّه عليه و آله فرموده است كه تحريم نماز، تكبير است و تحليل آن، تسليم و عراقى 
 كه تحريم نماز، تكبير است و تحليل آن، بول و غايط و ضراط و اين ردّ است به رسول صلّى اللَّه عليه و آله.

 444ص:

گويد كسى كه در نماز از روى سهو نسبت زنا بدهد تر از اين؛ زيرا مىحنفى عراقى گفت: حجازى قائل شده است به اين و شنيع
رود وهردار جايز است نماز او و رسول صّلى اللَّه عليه و آله فرموده است كه به سبب تسليم بيرون مىبه محصنات يعنى زنان ش

كند و اين ردّ است بر رسول آورد آدمى را از نماز و دشنام دادن به محصنات بيرون نمىاز نماز. پس چگونه تسليم بيرون مى
بايد آنچه را تكبير نگفته است بلكه مى« اكبر اللَّه»سى بگويد در افتتاح نماز گويد اگر كصلّى اللَّه عليه و آله. و ديگر آنكه مى

 است.« اللَّه اكبر»اند از رسول صلّى اللَّه عليه و آله و آن نقل كرده

ت رود از نماز و اگر چه مخالفت اسهر آينه تسليم داده است و بيرون مى« عليكم السالم»و اگر كسى بگويد در موضع تسليم 
 است و اين تناقضى است صريح.« السالم عليكم»اند از رسول صلّى اللَّه عليه و آله كه آن ن با آنچه نقل كردهاي

ى گويد اگر ما قرائت كنيم به فارسشافعى حجازى گفت: خداى تعالى نازل كرده است قرآن را به زبان عربى مبين و عراقى مى
كند به آن باطل: و حال آنكه خداى ست و ادخال آن در جمله آنها كه اتيان مىدر نماز جايز است و اين تحريف و تبديل قرآن ا
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تعالى نفى كرده است باطل را از جميع جوانب قرآن و ديگر اينكه اين اخراج قرآن است از حد اعجاز به حدى كه خلق را 
 «.نعوذ باللَّه من الخذالن» «1» ممكن است اتيان به آن.

 فرمايد:ك است با من در اين شناعت و باطل كرده است كتاب و سنت را زيرا خداى تعالى مىحنفى عراقى گفت: حجازى شري

؛ يعنى ما نفرستاديم هيچ رسولى را مگر به لغت قوم خودش تا اينكه بيان كند «1» ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا ِبلِسانِ قَْومِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ 
 براى

______________________________ 
( در خصوص برگشتن سلطان محمود سبكتكين از مذهب حنفى و انتخاب مذهب شافعى، داستان شنيدنى دارد كه ابن خلّكان 1)

 با ذكر فتواهاى عجيب و غريب ابو حنيفه، به تفصيل آورده است. 155/ 0« وفيات االعيان»آن را در 

 .3( سوره ابراهيم، آيه 1)

 443ص:

 اند. و خداى تعالى فرموده است:آن حضرت عرب بودهايشان. و قوم 

بايد اقتدا به او كنيد و كسى نديده است ؛ رسول مقتداى خوبى است براى شما مى«1» لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوٌَة حَسَنَةٌ
ت ند فرضى از فرائض نماز را به فارسى و نيسنبى صلّى اللَّه عليه و آله در هيچ حال تلفظ كند به فارسى، چه جاى اينكه اداء ك

خالفى نزد حجازى در اينكه تشهّد در نماز و صالة بر نبى صلّى اللَّه عليه و آله در آن فرض است و اگر مصلّى بخواند تشهد 
مر  تدر صالة را به فارسى صحيح است و اگر سالم بدهد نيز به فارسى سالمى را كه فرض است به اعتقاد حجازى مجزى اس

 او را به اعتقاد وى.

 پس اگر عراقى مخالفت قرآن كرده است هر آينه حجازى رد كرده است قرآن و سنت را.

« بفاتحة الكتا»و شافعى حجازى گفت: نبى صّلى اللَّه عليه و آله فرموده است هر نمازى كه قرائت كرده نشود در آن سوره 
 و «*الم» خداى تعالى تجويز كرده است نماز را به آيه كوچكى مثلو عراقى از روى جرات بر  «1» آن نماز ناقص است.

 و هر آن چيزى كه شبيه اينها باشد. «مُدْهامَّتانِ»

گويد كسى كه قرائت كند حنفى عراقى گفت: حجازى نقض كرده است اين حديث را و باطل كرده است معنى آن را؛ زيرا مى
باشد صحيح است نماز وى. پس داخل شده است به سبب اين قول در آنچه عيب در نماز آيه طويلى كه به قدر فاتحة الكتاب 

 كرده و رد كرده است حديثى را كه استدالل كرده به آن ردّى واضح.
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كند و با وجود آن شديدترين مردم است در مناقضه و بينم عراقى را كه دعواى صحت قياس مىشافعى حجازى گفت: من مى
شود نمازش و اگر سالم بدهد در گويد اگر مردى تكلم كند در نماز از روى سهو، فاسد مىزيرا مىدورترين ايشان از قياس؛ 

 اىشود نمازش؛ پس چه مناقضهنماز از روى سهو، باطل نمى

______________________________ 
 .11( سوره احزاب، آيه 1)

 .433حديث شماره  143/ 1« صحيح مسلم( »1)

 440ص:

 است از اين.ظاهرتر 

وف گويد اگر كسى ختر است اقوال وى از آن جمله اين است كه مىحنفى عراقى گفت: بيشتر است مناقضه حجازى و عجيب
كند به غير جهت قبله و اعاده واجب يا دشمن در وقت جنگ و به جانب قبله نماز نتواند كرد نماز مى «1» داشته باشد از سبع

. و كند نماز را اگر قادر شود بر آبكند به تيمّم و اعاده مىاشته باشد و نتواند غسل كرد نماز مىنيست براو. و اگر خوف تلف د
 اى است ظاهر.قسم به عمر خودم كه اين مناقضه

شافعى حجازى گفت: عراقى اقدام كرده است بر ردّ كتاب و مباح كرده است چيزى را كه خداى تعالى اباحت آن را مشروط 
گويد قطاع الطّريق مباح است براى ايشان خوردن ميته وجود آن صفت نيز. از آن جمله اين است كه مىتى بىكرده است به صف

 كند در نماز نزد طول سفر. پس مباح گردانيده است رخصت خدا را در حال منع آن.وقت ضرورت و تقصير مى

است براى همين قطاع الطّريق مسح بر خفّين يك تر است از اين؛ زيرا مباح گردانيده حنفى عراقى گفت: قول حجازى عجيب
 روز و يك شب، چنان كه مباح گردانيده است براى اهل حضر.

كسى  دانيمپس اگر اين قول از روى هوا و هوس است هيچ مضايقه نيست در آن و اگر اتباع سنّت و اقتدا به سلف، پس ما نمى
 حجازى بودند.را كه نقل كرده باشد اين قول را از جمعى كه قبل از 

گويد اگر كسى روز جمعه نماز ظهر كند در خانه خود مجزى است او را و اگر بعد از آن بيرون شافعى حجازى گفت: عراقى مى
كند نماز ظهر را چهار كند با او و اگر ادراك نكند امام را، اعاده مىرود به اراده نماز جمعه و ادراك كند امام را در نماز، نماز مى

 آن نماز اول در يك حال مجزى است و در حال ديگر مجزى نيست و اين مالعبت است به دين و شرع. ركعت پس

______________________________ 
 ( حيوان درنده.1)
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ند يگويد اگر امام روز جمعه دو خطبه بخواند و ننشحنفى عراقى گفت: حجازى شديدتر است در مالعبت به دين از من؛ زيرا مى
ميان آن دو خطبه، صحيح نيست و اگر در اين وقت نماز كند دو ركعت مجزى نيست از نماز جمعه. و دليلش در اين قول اين 
است كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله فصل كرده است ميان دو خطبه، جايز نيست كه ما خالف قول آن حضرت كنيم و او با وجود 

 ست.روزه جايز اگويد اعتكاف بىروزه و مع هذا مىاللَّه عليه و آله هرگز اعتكاف نكرد بى كند كه نبى صّلىاين قول اقرار مى

پس مخالفت كرده است با نبى صلّى اللَّه عليه و آله و با جميع اصحاب وى؛ زيرا كسى نديده است احدى از ايشان را كه اعتكاف 
 تر است به دين.بروزه. پس كدام يك از ما بنا بر اين قول مالعكرده باشد بى

شافعى حجازى گفت: عراقى با وجود مناقضه وى در طهارت و نماز، مناقضه كرده است در زكات نيز؛ زيرا نبى صلّى اللَّه عليه 
و عراقى گردانيده است زكات آن را يك سگ و ديگر آنكه  «1» و آله گردانيده است زكات چهل گوسفند را يك گوسفند

دهد در آن سقمونيا )و آن گياهى است معروف و عراقى مى «1» آله گردانيده است فطر را از گندم و جورسول صلّى اللَّه عليه و 
گويد و حجازى مى «4» نزد اطباء( حنفى عراقى گفت: نبى صلّى اللَّه عليه و آله گردانيده است زكات پنج شتر را يك گوسفند

 ى اللَّه عليه و آله.كه زكات پنج شتر يك شتر است و اين ردّ است بر نبى صلّ

گويد و عراقى مى «3» شافعى حجازى گفت: نبى صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است كه نيست در كمتر از دويست درهم زكاتى
واجب است براو زكات و اين خالف  «0» كه اگر مردى داشته باشد ده مثقال طال و صد درهم كه قيمت آن سيزده مثقال طالست

 سنت است.

______________________________ 
 .1444حديث شماره  053/ 3« جامع االصول( »1)

 .1111حديث شماره  444/ 3« جامع االصول( »1)

 .1440حديث  010 -013/ 3« جامع االصول( »4)

 313حديث شماره  041/ 1« صحيح مسلم( »3)

 )و ال فيما دون خمس أواقى صدقة(

 .134ص « الفصول المختاره»ذكر شده. « ده مثقال»، «مثقالسيزده »( در متن عربى به جاى 0. )

 441ص:
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حنفى عراقى گفت: حجازى رد كرده است قول نبى صلّى اللَّه عليه و آله كه فرموده است نيست در كمتر از دويست درهم صدقه 
 كند از شخصى از صرّافانو ساقط مىگرداند زكات بر هزار مرد كه همه دويست درهم داشته باشند يعنى زكاتى؛ زيرا واجب مى

 كه صد هزار درهم داشته باشد؛ و اين سفاهت در احكام است.

شافعى حجازى گفت: عراقى مناقضه كرده است در روزه نيز؛ زيرا گفته است اگر صائم دواى خشكى بخورد در ماه رمضان، 
 نها باشد از روى عمد، واجب نيست براو قضاء.واجب است براو قضاء و اگر فرو برد ريگى يا انگشترى يا چيزى شبيه اي

گويد اگر مسافر يا مريض افطار كند در حنفى عراقى گفت: به درستى كه حجازى شريك است با من در اين مناقضه؛ زيرا مى
ته است فماه رمضان و قضاء آن را نگيرد تا وقتى كه رمضان ديگر بيايد، واجب است بر اين قضا و كفّاره و با وجود اين قول گ

عذرى، واجب است براو قضاء نه كفّاره. پس با وجود اين قول كدام يك از اگر مردى افطار كند از روى عمد در ماه رمضان بى
 ما شديدتر است در مناقضه.

شافعى حجازى گفت: عراقى گفته است اگر شخصى ديوانه باشد در جميع ماه رمضان، واجب نيست براو قضا و اگر عاقل شود 
ضى از ماه، واجب است بر او روزه آنچه عاقل است در آن و قضاء آنچه گذشته است. باز گفته است اگر كسى بيهوش در بع

 اى است واضح.شود در تمام ماه، واجب است براو قضاء جميع ماه و اين مناقضه

كند ر روز، روزه امساك مىحنفى عراقى گفت: حجازى قائل شده است به مثل اين، زيرا گفته است اگر طفلى بالغ شود در آخ
اى از روز، واجب است براو قضاء آن روز. و در باقى آن روز و قضا واجب نيست براو. و اگر كافرى مسلمان شود در پاره

 پوشيده نيست تناقض اين دو قول.

 ام؛ زيراشافعى حجازى گفت: عراقى بدعت كرده است در آنچه ذكر كرده

 445ص:

و عراقى  «1» كند.كند و كسى هم براى او نكاح نمىليه و آله فرموده است كسى كه احرام بسته باشد نكاح نمىنبى صلّى اللَّه ع
 گويد قصورى نيست در اينكه محرم نكاح كند يا كسى براى او نكاح كند. و اين قول رد رسول صلّى اللَّه عليه و آله است.مى

بى صلّى اللَّه عليه و آله؛ زيرا آن حضرت فرموده است هر گاه محرم نيابد اى بر نحنفى عراقى گفت: تو اى حجازى رد كرده
گوئى حرجى نيست در اينكه بپوشد خفّين اگر چه نشكافد و تو مى «1» نعلين بپوشد خفّين و بشكافد آنها را از پائين كعبين

 اى بر نبى صلّى اللَّه عليه و آله ردّى صريح.آنها را. پس رد كرده

داند كسى را كه تابع سنت آن كند افعال نبى صلّى اللَّه عليه و آله را و از اهل بدعت مىى گفت: عراقى رد مىشافعى حجاز
 حضرت باشد. از آن جمله اين است كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله اشعار كرده است شتر خود را و ماليد خون را با انگشت خود

 ت.گويد اشعار شتران بدعت اسو عراقى مى «4»

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



آمد گفتند حنفى عراقى گفت: حجازى نيز سالم نيست از اين عيب؛ زيرا شبى كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله از عرفات به مشعر مى
كنيم؟ آن حضرت فرمود: نماز در پيش و جلوى توست. باز اعاده كردند بروى آن قول را آن به وى يا رسول اللَّه، نماز نمى
)و آن موضعى است در ميان منى و عرفه( پس جمع « مزدلفه»جواب را تا وقتى كه رسيدند به حضرت نيز اعاده كرده همان 

گويد كه جايز است نماز قبل از مشعر در وقتى كه نماز كرد در آنجا نماز شام و خفتن را به يك اذان و دو اقامه و حجازى مى
 نماز نكرده است در آن موضع حضرت.نكرده است در آن وقت نبى صّلى اللَّه عليه و آله و در موضعى كه 

 تر است از آنچه نسبت داده به عراقى.و اين شنيع

گرداند شراب نجس حرام را ثمن چيزها از استخفاف شرع. شافعى حجازى گفت: از روى تشنيع بر عراقى در باب بيع كه او مى
 از آن جمله اين است كه

______________________________ 
 .1443حديث شماره  03/ 4« لجامع االصو( »1)

 .1131حديث شماره  11/ 4« جامع االصول( »1)

 .1111حديث شماره  143/ 1« صحيح مسلم( »4)

 443ص:

گويد اگر مسلمانى بخرد غالمى از ذمى و قرار كند كه قيمت آن را شراب بدهد باز آزاد كند آن غالم را، صحيح است آزادى مى
 او و بر اوست قيمت شراب.

گويد اگر مسلمانى مكاتب كند غالم خود را به اين شرط كه مال كتابت شراب باشد صحيح حنفى عراقى گفت: حجازى مى
 است كتابت و بر غالم است كه اداء كند شراب را نه چيز ديگر و اين بعينه آن چيزى است كه تو عيب كردى.

گويد شمرد محرّمات را. از آن جمله اين است مىو سبك مى كند از تجويز فروختن شرابشافعى حجازى گفت: عراقى پروا نمى
 جايز است فروختن شيره انگور به كسى كه شراب كند آن را.

گوئى كه جايز است فروختن سالح به كفار حربى و بودن آن به جانب ايشان و فروختن سالح به و عراقى گفت: تو هم مى
شود. و اندازند در راهها و فروختن سالح به ايشان باعث هالك اسالم مىكشند و خوف مىكنند و مردم مىجمعى كه دزدى مى

 تر است از آنچه تو ذكر كردى.اين شنيع

شافعى حجازى گفت: نبى صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است كه قيمت سگ حرام است و امر كرده است به كشتن سگها و عراقى 
 داند فروختن سگ را و خوردن قيمت آن.خوب مى
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حنفى عراقى گفت: حجازى رد كرده است قول نبى صلّى اللَّه عليه و آله را چنان كه من كردم؛ زيرا نبى فرموده است هر كس 
شود خواهرش را و گويد كه مرد مالك مىشود آن خويش. و حجازى مىمالك شود خويشى را كه حرام باشد براو آزاد مى

 است از آنچه حكايت كردى از عراقى.تر شود برادرش را. و اين قبيحزن مالك مى

ين گويد اگر اطعام كند يك مسكشافعى حجازى گفت: خداى تعالى فرموده است كفاره قسم، اطعام ده مسكين است و عراقى مى
 را ده مرتبه مجزى است.

 حنفى عراقى گفت: خداى تعالى فرموده است:

؛ يعنى كفاره قسم اين است كه اطعام كنند ده مسكين را «1» نَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِْسوَتُهُمْإِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ َأوْسَطِ ما تُطِْعمُو
 كنيداوسط آنچه اطعام مى

______________________________ 
 .53( سوره مائده، آيه 1)

 415ص:

 اهل خود را يا اينكه رخت بپوشانيد ده مسكين را.

توان گفت كه من رد كردم بپوشاند يك مسكين را ده مرتبه، مجزى است پس چگونه مىگوئى اگر رخت و تو اى حجازى مى
 اى آن را در رخت دادن. اگر نباشد تحكّمى كه هيچ فايده ندارد.قرآن را در اطعام و تو رد نكرده

ن وانه زنا كند به زگويد اگر ديشافعى حجازى گفت: عراقى باطل كرده است حدود خداى تعالى را از آن جمله اين است كه مى
 صحيح، حد واجب نيست بر آن دو و اگر زنا كند مرد صحيحى به زن ديوانه، واجب است حد بر مرد و اين تناقض است.

گويد اگر ديوانه جماع كند به زن صحيح خويش در ماه رمضان و آن زن روزه داشته باشد كفاره حنفى عراقى گفت: حجازى مى
ند مرد صحيحى به زن ديوانه خود واجب است بر آن مرد كفاره. پس او نيز مناقضه كرده است نيست بر آن زن و اگر جماع ك

 و داخل شده است در آنچه عيب كرد.

كشند مسلمان را و اگر او گويد كفار مىداند خون اهل كفر را با خون اهل اسالم و مىشافعى حجازى گفت: عراقى مساوى مى
 كشند اهل اسالم را به قصاص با آنكه خداى تعالى فرموده است:مىبكشد كافرى را و همچنين اهل ذمه 

؛ يعنى نگردانيده است خداى تعالى بر اهل كفر راهى و تسلطى بر اهل ايمان. «1» وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الُْمؤْمِنِينَ سَبِيلًا
 باشند.پس چگونه جايز است كه ايشان تسلط بر قتل مسلمانان داشته 
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گوئى اگر قاطع الطريق بكشد شخصى از اهل ذمه را حنفى عراقى گفت: تو نيز اى حجازى شريكى با من در مثل اين. زيرا مى
 پيش از تو گفته است اگر مسلمانى بكشد ذمى را ناگاه بر «1» «مزنى»كشند و كشند او را در عوض يا از گلو مىمى

______________________________ 
 .131سوره نساء، آيه (. 1)

/ 4 «اللّباب في تهذيب األنساب»( منظور ابو ابراهيم اسماعيل بن يحيى مزنى مصرى است كه مصاحب امام شافعى بود. 1)
150. 

 411ص:

 كشند او را در عوض وى. پس كدام شناعتى است كه نيست بر شما.سبيل غفلت مى

اند در آن اين دو مرد و ذكر كردم اين را بر نهايت اختصار. و ت از آنچه تناقض كردهفرمايد: اين بعضى اسمى -ايّده اللَّه -شيخ
شدم به تصنيف كتابى ديگر عليحده در اين كردم جميع آنچه را كه يافتم از ايشان در احكام، هر آينه محتاج مىاگر تدوين مى

است براى صاحبان عقل، در ابطال مذاهب مخالفين  رفتم از غرض خود در اين كتاب و آنچه ذكر كردم كافىباب و بيرون مى
 آل محمد عليهم السّالم از حالل و حرام.

 411ص:

 []مناظره در باره علم امام صادق ع 13فصل 

د به جعفر دهيكنيد شما از علمى كه نسبت مىگفت به من روزى بعضى از معتزله اگر آنچه دعوى مى -ادام اللَّه عزّه -گفت شيخ
محمد و پدر او و پسر او عليهم السّالم حق باشد و شما راستگو باشيد در اين حكايت از ايشان، هر آينه الزم است واقع بن 

باشد از براى ما كه مخالفين شمائيم علم ضرورى به راستى سخن شما، به حدى كه شك نكنيم در آن همچنان كه واقع است از 
كنيم از ابو حنيفه و مالك و شافعى و داود و غير ايشان از فقهاى بالد، حكايت مىبراى شما علم ضرورى به راستى سخن ما كه 

 اند از براى ما اصحاب اين علما از ايشان.به اين روش كه روايت كرده

شنويم خبرهاى شما را از ايشان و به طول كشيده كنيد با آنكه مىدانيم ما راستى آنچه شما دعوى مىپس چون به يقين نمى
گوئيد در نسبت دادن اين علم به ايشان؛ و ديگر چيست حال جماعتى كند بر آنكه شما دروغ مىشينى ما با شما داللت مىنهم

 كه شمرديم از فقهاى بالد كه شايع شده از ايشان سخن در فتواى شيوعى كه مانع است از شك در نسبت مذاهب به ايشان.

حسب قدر از فقهاى ما و بزرگترند به حسب منزلت خصوصا با آنچه اعتقاد داريد  ترند بهو حال آنكه امامان شما با آنكه عظيم
شما در ايشان از معصوم بودن و بلندى مرتبه و فضيلت بر جميع خاليق و امتياز از خاليق به معجزات و آنچه مخصوصند به 
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انس. سخن ايشان چنان شيوعى ندارد كه  آن از جانشينى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و واجب بودن طاعت ايشان بر جنّ و
 اند يا نه، به درستى كه اين منعى بسيار عجيب است.مانع باشد از شك كردن كه آيا ايشان گفته

: گفتم من به آن شخص معتزلى، به درستى كه جواب از اين سؤال تو بسيار نزديك است به عقل، -ادام اللَّه عزّه -گفت شيخ
 تو را كه به من اعتراض كردى بر تو برگردانيدنى كه ميسر نباشد تو را خالصى از آن مگر به گردانم سخنليكن من برمى

 414ص:

بيرون كردن امامان كه نام بردى از جمله اهل علم و زايل كردن معرفت از ايشان و ساقط كردن سخن آنكه گويد ايشان از 
 اصحاب فتوى بودند.

ز براى هر كه اخبار و روايات شنيده به خالف اين يعنى علم يقينى دارد كه ايشان و حال آنكه علم ضرورى حاصل است ا
 اند.عليهم السّالم از بزرگان اهل فتوى بوده

گوئيم در نسبت دادن علم چند كه به ايشان نسبت داديم. اما ناچار و اين برگردانيدن كه گفتم آن است كه اگر چه ما دروغ مى
ايم از السّالم از سخنى چند در فتواى مسائل كه متضمن باشند بعضى آنچه را كه ما روايت كردهاست از براى ايشان عليهم 

 ايشان.

دانيد مذهبهاى ايشان را كه موافق واقع است دانستنى پس چيست حال ما، بلكه چيست حال شما اى گروه ناصبى كه نمى
ن جماعتى را كه نام بردى از فقهاى بالد. پس اگر گوئى دانيد مذهبهاى فقهاى حجاز و عراق را و آضرورى هم چنان كه مى

. اى از ايشان عليهم السّالم دانستن ضرورىدانم از براى ايشان عليهم السّالم در فتوى مذهبى غير از آنچه تو حكايت كردهمن نمى
نيم كما و تو؛ زيرا ما دعوى مى گوئى در اين سخن در اين هنگام فرقى نخواهد بود مياندانيم تو دروغ مىبا آنكه ما يقين مى

ر دانيد راستى ما را دايم از ايشان عليهم السّالم دانستن ضرورى و تو و اصحاب تو مىدانيم راستى آنچه حكايت كردهكه مى
 كنى. پس ما و تو برابر شديم و تو را برما زيادتى و غلبه در بحثكنند و تو چنين دعوائى مىاين حكايت. ليكن مكابره مى

 نيست. و اين بيانى كه من كردم سخنى است كه خالصى از او ميسر نيست.

اند از مذاهب صحابه پيغمبر و دانيم مذهبهاى ايشان را در فتوى پس اختيار كردهپس گفت آن معتزلى كه به واسطه آن نمى
 دانيم كه ايشانم ضرورى نمىتابعين و پراكنده شده است همگى مذاهب ايشان در مذاهب فقهاى ديگر اين است كه ما به عل

 اند.عليهم السّالم چه مذهب داشته

 پس من گفتم: اين معنى بعينه موجود است در مذهب مالك و ابو حنيفه و شافعى

 413ص:
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ب جكردند از سخنان صحابه پيغمبر و تابعين ايشان بنا بر اين واو آن جماعت كه شمردى از فقهاى بالد؛ زيرا ايشان اختيار مى
شوى به اين سخن در بهانه آوردن از براى ندانستن باشد كه ما ندانيم مذاهب ايشان را دانستن ضرورى. با آنكه اگر تو قانع مى

 گوئيم.مذهب ايشان بالضرورة پس ما اعتماد بر همين سخن كرده جواب تو مى

م بايد ما علايد از ايشان راست باشد مىكردهگفتى اگر امامان شما آنچه روايت گوئيم در جواب سؤال اول تو كه مىپس مى
ضرورى داشته باشيم به راستى اين روايتها از ايشان، اينكه به واسطه آن علم ضرورى حاصل نيست به مذهب ايشان در فتوى. 

تواى يرا فاند آن مذهب را بر سبيل اختيار؛ زاند مذاهب ايشان كه به روايات به ما رسيده پس اعتقاد كردهديگر قسمت كرده
ايشان پراكنده است در ميان اقوال فقهاى ديگر و به نام ايشان شهرت كرده از اينجاست كه حاصل نيست علم ضرورى به مذاهب 

 ايشان عليهم السّالم.

 ايد از ايشان كه مخالفدانيم آنچه روايت كردهپس آن معتزلى گفت: قبول كردم از تو اين سخن را اما چيست حال ما كه نمى
 يع فقهاى ديگر است دانستنى ضرورى.جم

پس من گفتم: نيست فتوائى و سخنى بر آنچه تو گفتى مگر آنكه گفته باشد آن را صحابى يا تابعى و اگر چه اتفاق كنند كه تو 
لمى عنام بردى از فقهاى بالد بر خالف آن پس به واسطه پراكندگى فتواى ايشان عليهم السّالم در ميان اقوال صحابه و تابعين 

اند. چنان كه تو راضى بودى به اين وجه از براى نبودن علم ضرورى حاصل نيست به مذاهب ايشان كه فقها مخالفت كرده
شك تو اعتقاد دارى به اينكه سخنان ايشان در فتواى احكام شرعى مخالف اقوال فقهاى ديگر است و نزد ضرورى يا آنكه بى

دانيم د بر آن فقهاى بالد از صحابه پيغمبر و تابعين ايشان. پس چيست حال ما كه نمىانتو اين سخن چيزى است كه اتفاق كرده
 اند در مذاهب ايشانمذاهب ايشان را در فتوى دانستن ضرورى. و حال آنكه هيچ يك از فقها تصرف نكرده

 410ص:

دانى، ايشان را در فتوى مخالف همه اهل اسالم مىاند در آن نزد تو هيچ كس از فقهاى اهل اسالم، بلكه مذهب و خالف نكرده
آويزيم براى ساقط كردن مطلب تو. و اللَّه الموفّق للصّواب. آويزى براى اين مطلب ما به همان چيز در مىپس به هر چه در مى

 پس آن شخص معتزلى نگفت سخنى بعد از اين، كه حكايت آن سزاوار باشد و ملزم شد.

 [ن باره]سخن سيد مرتضى در اي

كايت كه بعد از اين ح -ادام اللَّه عزّه -گفتم به شيخ مفيد -ايّده اللَّه -گفت سيد مرتضى ابو القاسم على بن الحسين موسوى
براى من نقل كرد، اگر اين قوم بر اين دارند نفسهاى خود را كه بگويند جعفر بن محمد و پدر او محمد بن على و پسر او موسى 

اند )در اين هنگام همه سخنان تو با اين قوم اند از اهل فتوى، ليكن ايشان از اهل زهد و صالح بودهالم نبودهبن جعفر عليهم السّ
هاى تو با ايشان بر اين مقدمه بود كه همه كس از اهل اخبار و روايات از درجه اعتبار ساقط خواهد بود؛ زيرا بناى همه بحث

ه ما قبول شود به ايشان كاند( گفت شيخ: گفته مىسّالم از بزرگان اصحاب فتوى بودهعلم ضرورى دارد بر اينكه ايشان عليهم ال
كنيد و جايز شمريم براى شما اين سخن باطل را؛ آيا قائل كنيم از شما اين سخن را و مساهله كنيم با شما در اين مكابره كه مى
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بى طالب عليه السّالم و هر كه دوست اوست به اينكه امير نيستيد شما و هر مسلمانى و هر كافر ذمى كه دشمن است با على بن ا
 المؤمنين عليه السّالم از اهل فتوى بوده است؟ پس ناچار است كه بگويند بلى قائليم.

دانيم جميع مذاهب امير المؤمنين عليه السّالم را در فتوى هم چنان كه شود به ايشان: چيست حال ما كه نمىپس گفته مى
دانيم مذاهب صحابه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله جماعتى را كه شمرديد شما از فقهاى بالد و هم چنان كه مى دانيم مذاهبمى

 را مثل: زيد و ابن مسعود و عمر بن خطاب؟

 يرگوئيم به ايشان مذاهب امدانيد جميع مذاهب امير المؤمنين عليه السّالم را در فتوى دانستن ضرورى مىاگر بگويند شما مى
ق ايم از او عليه السّالم موافالمؤمنين عليه السّالم آن است كه شما روايت كرديد از او عليه الّسالم يا آن است كه ما روايت كرده

 روايتهائى كه

 414ص:

ما آنكه ش ايم از او نهايم از ذريّه آن حضرت عليهم السّالم؟ پس اگر بگويند مذاهب آن حضرت آن است كه ما روايت كردهكرده
، ايد از آن حضرتايد در انكار آنچه روايت كردهگوئيم به ايشان كه پس ما بنا بر اصل شما كه قرار دادهايد. و مىروايت كرده
گويند كنيم. پس اگر بايد از او عليه السّالم و عناد مىكنيم، يعنى علم ضرورى داريم به راستى آنچه شما روايت كردهمكابره مى

كنيم از آن حضرت و با ما مكابره و عنادى وئيم به ايشان بلكه شما علم ضرورى داريد به راستى آنچه ما روايت مىگبلى، مى
 كنيد.

ى گفتند از براى عدم علم ضرورو اين سخنى است كه خالصى و رهائى از آن ميسر نيست. و ببايد دانست وجهى كه ايشان مى
ه شود؛ زيرا چون امير المؤمنين عليالم، آن وجه نسبت به امير المؤمنين عليه السّالم نمىبه مذاهب ذريّه امير المؤمنين عليه السّ

السّالم مقدّم بود بر فقهاى ايشان چگونه تواند بود كه قسمت كردن ايشان مذاهب آن حضرت را مانع شود از علم ضرورى به 
 مذاهب آن حضرت عليه السّالم.

المؤمنين عليه السّالم در فتوى براى آن است كه در ميان اقوال صحابه پيغمبر صلّى اللَّه  پس اگر بگويند عدم علم به مذهب امير
 ايد از آن حضرتكنيد؛ زيرا روايت كردهگوئيم به ايشان كه شما خود انكار اين سخن مىعليه و آله پراكنده بوده است، مى

 فتواهاى مخالف فتواى صحابه.

واجب است معلوم نباشد مذهب عمر و ابن مسعود؛ زيرا منقسم بوده در ميان مذاهب صحابه با آنكه بنا بر اين سخن كه گفتند 
 و اين سخن فاسد است و مضمحل بودن آن هويداست.

اين سخن كه گفتيم صحيح است و مؤيّد آن است كه دانستن ما مذاهب جماعتى از معتزله و زيديّه  -ادام اللَّه عزّه -گفت شيخ
كردند مذاهب صحابه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و تابعين و فقهاى بالد را )پراكنده بود مذاهب آن مى و خوارج را كه اختيار

 ايم جواب از سؤال اول ايشان را درما ذكر كرده -ادام اللَّه عزّه -جماعت در ميان اقوال ايشان( گفت شيخ مفيد
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 411ص:

گرداند ما را از تكرار آن و وجود جواب در آنجا غنى مى «1» «قرير االحكامت»اين مسأله در كتاب خود كه معروف است به 
 در اين كتاب؛ زيرا آن جواب در جاى خود به حسب ظهور و بيان، مرتبه اعال دارد.

______________________________ 
 شده و اطالعى از آن در دستيكى از تأليفات شيخ مفيد است كه مفقود « تقريب االحكام»يا « تقرير االحكام»( كتاب 1)

 مقاله مرحوم استاد عبد العزيز طباطبائى. 45/ 1چاپ كنگره شيخ مفيد، « المقاالت و الرساالت»نيست. ر. ك: 

 415ص:

 ]فتواهاى مختلف عمر در باره ميراث جد[ 10فصل 

از ابراهيم بن سيار  «1» عمرو بن بحر جاحظ و كالم او. شيخ فرموده است كه حكايت كرده -ادام اللَّه عّزه -و از حكايات شيخ
بعد از كالمى كه آورده آن را در صدر كتاب، گفته است ابراهيم كه گفته است عمر بن خطّاب اگر « الفتيا»در كتاب  «1» نظّام

ارتر بود به اوكردند( هر آينه باطن موزه سزبودى دين پيغمبر به قياس )يعنى مردم به عقل احكام شرع پيغمبر را استنباط مى
شود كه عقل را در احكام شرعى اند معلوم مى)در حالت وضو چون ظاهر موزه را مسح فرموده «4» مسح كشيدن از ظاهر موزه

دخلى نيست( گفته است ابراهيم نظّام سخن آن كسى كه گفته است اختالف احكام از عمر به واسطه صلح دادن اهل دعوى است 
 د بود نه آنكهبردنكه خصومت پيش عمر مى

______________________________ 
هجرى قمرى در بصره چشم به جهان گشود.  103در سال « جاحظ»( ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بصرى، معروف به 1)

ر معروف يّااو از معتزليان مشهور است كه در علم كالم و ادبيات عرب يد طوالئى داشته و در علم كالم از شاگردان ابراهيم بن س
 است و تأليفات زيادى دارد.« نظّام»به 

افى، را نوشته كه ابو جعفر اسك« عثمانيه»آيد كه در اين باره كتاب جاحظ تمايل به ناصبيّه داشت و جزو عثمانيه به شمار مى
در بصره  100ال اند. جاحظ در آخر عمرش فلج شده بود و در سشيخ مفيد و سيد احمد بن طاوس در ردّ آن كتابهائى نوشته

 .411/ 1« ريحانة االدب»، 144/ 1« الكنى و االلقاب»يا بغداد درگذشت. ر. ك: 

( ابو اسحاق ابراهيم بن سيّار بن هانى بصرى از سران برجسته معتزله است. علم كالم را از دايى خود ابو الهذيل علّاف، 1)
تارش از موضوعات فلسفه براساس عقايد امباذقلس و آموخت و در عصر مأمون عبّاسى شهرت به سزائى يافت. بيشتر گف

انكسارغورس از فالسفه يونان، بود. فرقه نظّاميه منسوب به اوست. ابو الحسن اشعرى سه كتاب در تكفير نظّام نوشته است. 
گ فرهن»، 135ص « ترجمه فهرست ابن نديم»، 133/ 4« ريحانة االدب»هجرى قمرى درگذشت. ر. ك:  141نظّام در سال 
 .330ص « فرق اسالمى
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، و ابن حزم اين روايت را به 15ص « تأويل مختلف الحديث»( ابن قتيبه دينورى اين مطلب را از عمر بن خطّاب نقل كرده: 4)
 .41/ 1« المحلّى ابن حزم»على عليه السّالم نسبت داده است: 

 413ص:

ان خصمان غير حكم شرعى است و چگونه به اين تأويل كسى قائل حكم شرعى را بيان نموده باشد معنى ندارد؛ زيرا اصالح مي
شود و حال آنكه عمر خودش گفته است: به درستى كه من حكم كردم در ميراث جد حكمهاى مختلف كه در هيچ يك از آنها 

ن اختالف نكند در آتقصير نكردم از بيان حق. پس اگر زنده بمانم ان شاء اللَّه هر آينه حكم خواهم كرد در باب جد حكمى كه 
 حكم هيچ كس بعد از من تا آنكه زنان هم به آن حكم توانند كرد در حالتى كه نشسته باشند و پا به دامن من پيچيده باشند.

نقل كرده اين سخن را ايوب سجستانى و ابن عون از محمد بن سيرين و اين جماعت داناترند به حال عمر از آن كسى كه عذر 
 كه عمر حكم شرعى بيان نكرده. بلكه اصالح خصمان كرده.از براى او گفته 

؛ يعنى برگردانيد چيزهائى كه «1» «ردّوا الجهاالت الى السّنّة»گفته است جاحظ كه گفته است ابراهيم كه گفته است عمر: 
ف است نامعلوم به آنچه معروخورم كه اگر برگردانيده شود دانيد به سنّت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله. قسم به عمر خود مىنمى

 و اختالف به آنچه اتفاق امت است هر آينه اولى و سزاوارتر است به عمر.

و ابراهيم نظّام گفته كى برگردانيد عمر آنچه مجهول بود به سنت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و حال آنكه او حكم كرده در يك 
بود و به اعتقاد خود مستحق مزد بود از جانب خداى تعالى هر آينه مىچيز صد حكم مختلف. و اگر اين كار نزد او جايز 

گفت هر كه از شما دليرى كند بر حكم كردن در ميراث جد همان است كه دليرى كرده باشد بر آتش دوزخ و اين سخن نمى
 اصال خفا ندارد.

______________________________ 
 .30ص « مناقب خوارزمى( »1)

 455ص:

 14صل ف

 ]كالم شيخ مفيد در باره سخن عمر[

كه اين سخن كه حكايت كرديم از صديق طايفه معتزله ابو عثمان جاحظ كه او حكايت كرده  -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
از شيخ خود و رئيس خود ابراهيم نظّام، طعن ظاهرى است بر عمر بن خطّاب و گواهى است براو به جور در احكام شرع و 

آن  نموده بهكرده در آنچه بازگشت مىزم است از او بر اينكه او از اهل عناد و ستيزه بوده در ديانت و بر اينكه رعايت نمىج
بينى سخن ابراهيم را بعد از آنكه آورده است اقوال او را كه نقيض از اجتهاد كردن به رأى و عقل خود در احكام شرع. آيا نمى
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ده به عناد وى. و گفته است كه اگر خالف در احكام شرع و سخن گفتن در آنها به رأى و يك ديگرند چون صريح حكم كر
گفت هر كه از شما دليرى كند بر حكم كردن در ميراث جد همان است دليرى كرده بود نزد عمر هر آينه نمىاعتقاد جايز مى

د را به عمر و اينكه او اقدام كرد بر سخن گفتن پس ظاهر كرده است ابراهيم به اين سخن اعتقاد خو «1» باشد بر آتش دوزخ.
 به رأى خود و مختلف شد احكام او براى دنيا و طلب رياست نه از براى دين و قصد ثواب آخرت.

 ]عدم مطابقت عمل و سخن عمر[

ردند ابىّ بن ك و گفته است جاحظ كه گفته است ابراهيم نظّام كه شبيه نيست رأى او در احكام شرع به كردار او وقتى كه خالف
كعب و عبد اللَّه بن مسعود در جواز نمازگزاردن در يك جامه، زيرا چون اين مخالفت به عمر رسيد بيرون آمد غضبناك تا آنكه 

اند دو كس از اصحاب رسول صلّى اللَّه عليه و آله، آن چنان دو كسى كه مردم تكيه كرد به حجره عايشه و گفت: مخالفت كرده
شنوم گيرند و اين سخن را به عنوان تهديد گفت و همچنين گفت در آن حالت، كه من بعد نمىز ايشان فرا مىاحكام شرع را ا

 از كس كه اختالف كند در حكم شرع مگر آنكه با او چنين كنم

______________________________ 
 .151/ 1« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد»( ر. ك: 1)

 451ص:

 كنم.و چنين 

ابراهيم گفته است: آيا گمان دارى اينكه عمر فراموش كرده اختالف سخن خود را در احكام تا آنكه انكار اختالف از آن دو 
 كس كرده و اظهار عدم رضا به آن نموده حاشا و كلّا ليكن دانسته نقيض خود كرده و خبط نموده خبط نمودن شتر شبكور.

 ]علم ابو بكر و عمر[

كه گفته است ابراهيم همين است شيوه و طرز ابو بكر كه از عمر مذكور شد؛ زيرا پرسيدند از او از قول خداى  گفته است جاحظ
 تعالى:

 چه معنى دارد؟ «1» وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا

اى يهآ پس گفت: كدام آسمان سايه افكند بر من يا كدام زمين مرا بردارد و يا به كجا روم يا چه كار كنم هر گاه سخن بگويم در
 «1» ، پس خدا داناتر است به آن.«أبّ»دانم آن را و اما پس مى «فاكِهَةً» از كتاب خداى تعالى غير از آنچه مراد خدا باشد. اما

گويم در اين به رأى و عقل خود اگر درست باشد از جانب خداست عز پس گفت مى «4» «كَاللَةً» سؤال كردند از ابو بكر از
گفته است ابراهيم كه سخن اخير ابو  «3» خويشانند سواى پدر و فرزند.« كالله»د از جانب من است. و جل و اگر خطا باش

بكر خالف سخن اول اوست؛ زيرا ما حصل سخن اول امتناع است از سخن گفتن در معنى قرآن به رأى خود. و سخن اخير 
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كسى را كه صاحب حكم است در مالهاى مسلمانان صريح است در آنكه به رأى خود معنى قرآن را گفته. پس چون جايز باشد 
و حقوق ايشان عمل كردن به رأى كه مجوز باشد پيش آن كس خطا در آن رأى. و اگر جايز داشته سخن گفتن و حكم كردن 

 را در اموال و حقوق مسلمانان به رأى خود از براى آنكه بذل جهد

______________________________ 
 .41( سوره عبس، آيه 1)

 .10/ 45، جزء 10جلد « تفسير طبرى( »1)

 .11( سوره نساء، آيه 4)

 .414/ 3، جزء 4جلد « تفسير طبرى( »3)

 451ص:

 اى كه سؤال كنند از او.خود در اين كرده پس بايد جايز باشد نزد او اجتهاد در آيه

ند بر ككه از ابو بكر به عمل آمده اقدام نمى هر كه عظيم شمرده به رأى خود سخن گفتن را در شرعيات چنين عظيم شمردنى
 سخن گفتن به رأى خود چنين اقدامى كه ابو بكر كرده است.

 []مخالفت عمر با ابو بكر در مسائل شرعى

به درستى »گفته است جاحظ كه گفته است ابراهيم نظّام به درستى كه من نهايت تعجب دارم از اين سخن عمر كه گفته است: 
؛ زيرا اگر عمر تابع ابو بكر شده براى آنكه او هرگز «1» «ارم از خداى عز و جل در اين كه مخالفت كنم با ابو بكركه من شرم د

 كند و مخالفت او جايز نيست.خطا نمى

بلكه در بسيارى از چيزها. « ردّه»پس چرا مخالفت ابو بكر كرده در مسأله جدّ صد مرتبه. و همچنين مخالفت او كرده در اهل 
كند بلكه خطا بر ابو بكر نزد عمر جايز است. لكن اين سخن را اگر عمر اين سخن را نگفته از براى آنكه ابو بكر خطا نمىو 

 گفته حق به جانب اوست و خطا نكرده.« كالله»براى آن گفته كه ظاهر شده بر عمر كه آنچه ابو بكر در 

ل در آنكه مخالفت با ابو بكر كنم و حال آنكه سخن حق پس چه دخل دارد سخن عمر كه من شرم دارم از خداى عز و ج
چيزى است كه هر كه بگويد و اگر چه دورترين مردم باشد از نظر اعتبار بر عمر الزم است كه اقرار كند به آن. با آنكه ابو بكر 

 خود نيز از روى جزم نگفته معنى كالله را و به تحقيق خود را برى ساخته نزد قوم از معنى آن.

 نتقاد ابراهيم نظّام از ابن مسعود[]ا
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گفته است جاحظ كه گفته است ابراهيم همچنين است ابن مسعود )يعنى مثل عمر و ابو بكر است( در آنكه نقيض خود گويد و 
كنم در حق او دختر واسق كه من حكم مى «1» بينى او را كه گفته است در حديث بروعبه باطل سخن سرايد در دين. آيا نمى

 رأىبه 

______________________________ 
 .414/ 3، جزء 4جلد « تفسير طبرى( »1)

 ذكر شده است.« يروع»ها ( در بعضى از نسخه1)

 454ص:

 خود اگر خطا باشد از جانب من است و اگر صواب باشد از جانب خداى تعالى.

 نقصان و زياده.ه همسر او باشند بىو آن حكم اين است كه از براى آن دختر سزاوارتر است مهر زنانى ك

ابراهيم گفته اين است حكم كردن در مسائل شرع به گمان و شبهه زيرا جزم به راستى حكم خود نداشته و هر گاه گواهى دادن 
د به كرتر خواهد بود. و گفته است ابراهيم نظّام اگر ابن مسعود عمل مىبه گمان حرام باشد، پس حكم شرعى به گمان حرام

باشد. باشد و حرام نيز روشن و معلوم مىآنچه ادب فرموده به آن چيز غير خود را، جايى كه گفته است حالل روشن و معلوم مى
ر احكام گفت دپس بگذار آنچه شك داشته باشى در آن و ميل كن به عمل كردن به آنچه شك نداشته باشى در آن، هر آينه نمى

گويم در حق دختر واسق سخن به رأى خود اگر راست و صواب من مى»ود. و اين را كه: شرعى. و حال آنكه او مردى مقلّد ب
و به درستى كه اين سخن كه ابن مسعود گفته فاسد و باطل  «1» «باشد از جانب خداست و اگر خطا باشد از جانب من است

ا باشد و هر گاه باطل باشد از جانب غير باشد يك اجتهاد و يك عمل چنين كه هر گاه موافق باشد از جانب خداست؛ زيرا نمى
 خدا باشد.

 و حال آنكه آن عمل و آن اجتهاد در هر دو صورت يك چيز است.

كرد فكر خود را در فتوى دادن به فكر خود در شقاوت كه چگونه اين كس شقى گفته است ابراهيم نظّام اگر ابن مسعود بدل مى
شد كه فتوى دادن از پيش خود موجب شقاوت تا در اين فكر براو ظاهر مى شودشود و در سعادت چگونه آدمى سعيد مىمى

رط توان داد. به اين ششد سخن او بر خداى تعالى در آنچه اعتقاد كرده به آن كه از پيش خود فتوى مىابدى است و ناسزا نمى
است و در غلط خود در فتوى به  كه اين كس با خود قرار دهد كه اگر صواب باشد از خداست و اگر خطا باشد از اين كس

 شد هر آينه سزاوارتر بود به او.چنين شرطى هستند نمى

 شود نهابراهيم گفته كه ابن مسعود گمان برده كسى كه مرتكب گناه كبيره مى
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______________________________ 
 .3555حديث شماره  115/ 1« مسند احمد حنبل( »1)

 453ص:

فر و نه فاسق و نه منافق بلكه مرتكب گناه كبيره ميانه هر دو طايفه است كه مذكور شد و به اين سخن قائل مؤمن است و نه كا
 اند در نظر مردم معتبر و معتمدند.شده سفيان ثورى و غير او. و حال آنكه جمعى كه به اين سخن قائل شده

 «1» ا شكافته شد از براى رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آلهگفته است ابراهيم كه گمان برده است ابن مسعود كه ديده است ماه ر
گفته است ابراهيم كه اين سخن ابن مسعود دروغى است كه اصال خفا ندارد براى آنكه خداى تعالى نشكافت ماه را براى پيغمبر 

دق دعواى المرسلين بر ص به تنهائى بلكه اگر شكافت هر آينه شكافته است براى تمام عالم و حجت گردانيده است براى سيد
 پيغمبرى او و براى زجر كردن بندگان و منع كردن ايشان از پيغمبر و برهان و دليل پيغمبرى او در همه بالد.

 پس چگونه ندانستند و نديدند اين را همگى مردم و تاريخ نگذاشتند مردم به آن سال كه چنين چيزى غريب و عجيب واقع شد.
و مسلمان نشد نزد ظهور آن كافرى و اجماع نكرد به چنين حجتى مسلمانى بر ملحدى در زمان و نگفت آن را شاعرى  «1»

 پيش از زمان ما و حال آنكه اگر واقع شدى مساوى بودند در دانستن آن عامه خاليق و خاصه ايشان.

ا و تحصيل كنيد آنچه در اين تأمل كنيد اى جماعت توفيق دهد شما را خداى تعالى اين سخنان ر -ادام اللَّه عّزه -گفت شيخ
سخنان است از معانى. به درستى كه ابو عثمان جاحظ تصحيح كرده در حكايت كردن از شيخ خود كه نظّام باشد طعن صريح 
را بر ابو بكر و عمر و عبد اللَّه بن مسعود، و زياده كرده خدمت ابن مسعود را بر آنچه وصف كرده ابن مسعود را به آن از حكم 

 ر دين به رأى و اجتهاد خود. و از تناقض در سخنان او به اينكه دروغگو برآورده او را در آنچه حكايتكردن د

______________________________ 
 .4313حديث شماره  451/ 1« مسند احمد حنبل( »1)

و همچنين همه  111/ 11جزء ، 14جلد « تفسير طبرى»( براى اطالع بيشتر از سال شق القمر و كيفيت آن مراجعه كنيد به: 1)
 تفاسير شيعه و سنى ذيل سوره قمر.

 450ص:

 كرده كه من مشاهده كردم معجزه شق القمر را از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله.

ال آنكه او حگفته بشناسيد به آنچه نقل كرديم بدى و درشتى باطن اين مرد را كه ابراهيم نظّام باشد. و  -ايّده اللَّه تعالى -شيخ
ينده ايشان گفته گوزدند به او و ابو الهذيل علّاف، به حدى كه مىكردند معتزله و مثل مىبزرگ طايفه اعتزال بوده و به او فخر مى

 در وقت مرگ نظّام كه رفت علم كالم، چيده شد ابو الهذيل و مرد نظام.
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ان نظّام و اصحاب او به فكر شما در آنچه گذشت از سخنان، آيد بعد از اين از سخنو هر گاه جمع شود فكر شما در آنچه مى
 شود نزد شما آنچه گفتيم در حق او.ثابت مى

گفته است جاحظ كه گفته است ابراهيم نظام، ديگر از جمله معايب عبد اللَّه بن مسعود اقدام كردن اوست برانداختن دو سوره 
 از كتاب خداى تعالى.

ه نشنيد آنكه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بخواند آن دو سوره را، آيا چگونه ندانست به سبب پس تسليم كنيم از ابن مسعود ك
عجيب و غريب بودن تأليف آن دو سوره و اينكه آن دو سوره بر نظم و روش ساير قرآن است در اينكه عاجز گرداننده بلغاست 

م خود را چنان نيكو كردنى اين را كه آن دو سوره از قرآن است. از اينكه نظم كنند چنان نظمى و از اينكه نيكو كنند تأليف كال
و ما قرار دهيم كه اصال اين معانى را نفهميد چگونه تصديق نكرد اتفاق و اجماع امت پيغمبر را بر آنكه آن دو سوره از قرآن 

 است.

صحاب فرا گرفتند اين عمل را از او بعضى از ا كرد در ركوع تا بمرد وگفته است ابراهيم كه هميشه عبد اللَّه بن مسعود تطبيق مى
او. و ما قرار دهيم ابن مسعود را كه مشاهده نكرد از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله خالف تطبيق را و غايب بود از خدمت آن 

ت كل امت خالفحضرت صلّى اللَّه عليه و آله. چگونه اكتفا نكرد به اتفاق امت پيغمبر بر خالف تطبيق و چگونه وحشت از م
 ننموده و حال آنكه او در اين رأى تنها بود و شريك نداشت.

 گفته است ابراهيم نظّام: ابن مسعود عيب كرد عثمان را وقتى كه به او رسيد كه

 454ص:

پس خودش  «1» عثمان در منى نماز را تمام كرد، يعنى چهار ركعت گزارده و شدّت تمام كرد نسبت به عثمان به واسطه اين كار.
برخاست و پيشنمازى كرد. اول نمازى كه كرد چهار ركعت بود به او گفتند كه چه بود اينكه كردى، در جواب گفت كه مخالفت 

 شر است.

ابراهيم گفته است كه ابن مسعود چگونه اين عذر خواسته و حال آنكه مخالفت كرده با امت پيغمبر در امور بسيار. ديگر آنكه 
 ثمان را مصيبت شمرده باشد چگونه مخالفت معصيت شر بوده باشد.هر گاه كرده ع

 گفته است ابراهيم كه ديد عبد اللَّه بن مسعود جمعى را از طايفه زطّ، پس گفت:

اند اين سخن را از او جماعتى كه تهمت نقل كرده «1» ام به جّن در ليلة الجنّاند كه من ديدهترين كسانىاين جماعت شبيه
 .«4» براو و بر غير او. مثل سليمان تيمى از ابو عثمان نهدى اندنبسته

 كه گفتم به ابن مسعود كه تو با رسول صلّى اللَّه عليه و آله بودى در ليلة الجنّ؟ «3» «علقمه»و حال آنكه گفته است 
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اند براو كه تهمت نبسته اند اين سخن را از او جماعتىپس گفت: حاضر نبوده در آن شب از ما هيچ كس نزد حضرت. نقل كرده
 «0» نه بر غير او مثل داود از شعبى

______________________________ 
 .4051حديث شماره  410/ 1« مسند احمد حنبل( »1)

ها خدمت رسول صلّى اللَّه عليه و آله رسيدند و براى ابالغ قرآن و انذار قوم خود، پيامبر را نزد آنها ( شبى كه جمعى از جن1ّ)
 «ج ن ن»ذيل « مجمع البحرين»ردند تا از او دين خود را بياموزند. ر. ك: ب

سال عمر  145( ابو عثمان عبد الرحمن بن ملّ )امل( نهدى در زمان پيامبر ايمان آورد ولى پيامبر را مالقات نكرد. حدود 4)
ند و از او نيز ايوب سختيانى، قتاده، كهجرى قمرى در گذشت. ابو عثمان از بسيارى از صحابه روايت مى 155كرد و در سال 

 .405/ 1« تحرير تقريب التهذيب»، 444/ 4« اللباب ابن اثير»كنند. سليمان تيمى و غيره نقل مى

هجرى قمرى در  41( منظور علقمة بن قيس بن عبد اللَّه است. او در زمان پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله به دنيا آمد و در سال 3)
 . او از على عليه السّالم و ابن مسعود و عمر و عثمان، روايت نقل كرده است. ر. ك:كوفه در گذشت

 .115 -114/ 1« تهذيب التهذيب»

( ابو عمرو عامر بن شراحيل شعبى اهل كوفه بود و جزو تابعين و فقهاى معروف آن سلسله است كه از حدود صد نفر صحابه 0)
 ر گذشته است.هجرى قمرى د 153روايت نقل كرده و در سال 

 .135/ 1« اللّباب ابن اثير»

 451ص:

 از علقمه.

پس در جواب گفت: هيچ باكى نيست در آن. پس عمر « صرف»گفته است ابراهيم كه پرسيد عمر از ابن مسعود از چيزى از 
 آيد از صرف.گفت: مرا خوش نمى

آيد از صرف و كراهت دارم از آن. ابراهيم نّظام گفته است كه نمىابن مسعود گفت: يا امير المؤمنين، به تحقيق مرا نيز خوش 
فكر و تأمل، و اين ابن مسعود ركنى است از اركان شما اى فقهاى سنيان و امامى است از ابن مسعود برگرديد از قول خود بى

در مرتبه كمتر از او باشد.  اند در فتوى. پس چه گمان دارى به آن كسامامان شما و او از فضالى جمعى است كه سخن گفته
پس چگونه اين جماعت حجت باشند برما و الزم باشد ما را اطاعت ايشان، با آنكه نرسيده سخن گفتن ما در ايشان به حدى 

 اند.كه بعضى از ايشان در شأن بعضى ديگر گفته
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دند ن را به درستى كه جماعتى سؤال كرايد شما از اسماعيل از شعبى ايگفته است جاحظ كه گفته است ابراهيم كه روايت كرده
دانيد شما شايد من خطا كرده باشم در از زيد بن ثابت از مسأله، پس فتوى داد به ايشان و نوشتند ايشان. پس گفت: چه مى

غيره از مايد شما از اين فتوى و نيست به غير از اينكه اجتهاد كردم من در اين مسأله از براى شما براى خود. و باز روايت كرده
اى به حكمى. پس گفت مردى به عمر كه راست گفتى به خدا قسم اى امير ابراهيم اينكه عمر بن خطاب حكم كرد در مسأله

داند كه به راه صواب رفته يا خطا كرده. و باز المؤمنين. عمر گفت: چه دانستى كه من راست گفتم به خدا قسم كه عمر نمى
ما را كنيم اى امت شرى از عاصم، از شعبى از ابن عباس اينكه گفت به درستى كه ما نهى مىايد شما از سفيان ثوروايت كرده

ايد شما از عمرو، از طاوس اينكه سؤال كردند از پسر عمر از از چند چيز كه شايد اصال باكى از آنها نباشد و باز روايت كرده
 اى تو حكمى.دانم اگر خواهى به رأى خود اختيار كنم برچيزى جواب گفت نمى

 455ص:

كنند. و گفته است ابراهيم نظّام پس به تحقيق اقرار كردند اين جماعت بر نفس خود اينكه به گمان، حكم در خون مسلمانان مى
 گردانندكنند در مال بندگان خدا، و به گمان، واجب مىگردانند زنان را بر مردان و از پيش خود حكم مىبه رأى خود مباح مى

عبادات را بر مسلمانان. و حال آنكه نهى كرده خداى تعالى بندگان را از اينكه حكم كنند در امور دين به رأى و گمان دهند در 
 حق يك ديگر به آن و گفته است در قرآن مجيد:

اند قوم امر و نهى خداى عز و جل. و ردهامر كرده بندگان را به علم يقينى پس مخالفت ك «1» إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعَْلمُونَ
 كنند در نظر مردم الزم و واجب است و گريزى از آن نيست.كنند ايشان را و آنچه حكم مىدانند مردم اطاعت مىحال آنكه مى

گفته است ابراهيم هر گاه اين شيوه و اين سلوك يعنى حكم كردن به رأى در امور دين موجود باشد در بزرگ و كوچك 
اند. اند پس چه گمان دارى به جمعى كه تابعينشينيان، يعنى آن جماعت كه به خدمت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله رسيدهپي

اند و هر گاه اقرار كرده باشند قوم بر نفس خود به آنچه گفتيم پس آنچه اى كه بعد از تابعينو همچنين چه گمان دارى به طايفه
 اند.اند به يقين بيش از آن خواهد بود كه اقرار كردهاند و صرفه در پنهان داشتن آن ديدهپنهان كردهاند به آن و اقرار نكرده

 [اساس بودن ادعاهاى نظّام]بى -[]پاسخ شيخ مفيد به نظّام

رديم تى كه ما نقل كبه تحقيق داخل كرده ابراهيم نظّام، امير المؤمنين عليه السّالم را در جماع -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
سخن نظام را در شأن ايشان و آن حضرت را منسلك گردانيده در سلك آن جماعت به اعتبار گفتارهاى ناپسنديده و اين كار 
از ابراهيم صادر شده به محض عنادى كه با آن حضرت داشته و تعصبى كه بازگشت ننموده در آن تعصب به سوى شبهه چه 

 ه در امداد تعصب و عناد بر بهتان و لجاج.جاى دليل. بلكه اعتماد كرد

 اند كه نّظام تمسك جسته در اينجاحظ و ياران او از اهل اعتزال، گمان كرده
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______________________________ 
 .54( سوره زخرف، آيه 1)

 453ص:

را با ايشان در حكمى كه برايشان كرده  كردار زشت به چيزى كه ما حصلى دارد و مساوى گردانيده امير المؤمنين عليه السّالم
اند در مساوى بودن احوال آن حضرت عليه السّالم با ايشان. به گمراهى. و حال آنكه نيست حال همچنان كه ايشان گمان كرده

 حجتى كه موجب مساوات باشد.بلكه به محض قول و اعتقاد ايشان اين مساوات پيدا شده بى

آن است كه آنچه حكايت كرده جاحظ از نظّام و نظّام نقل كرده از قوم، اتفاقى است نزد مسلمانان و دليل بر اين سخن كه گفتيم 
 اند با يك ديگر.كه اصال دو كس از ايشان مخالفت نكرده

اند آن سخنان را از براى آنكه حجت تمام كنند بر قوم گمراهى و ثابت كنند كنند بر قوم، نقل كردهپس آن جماعتى كه طعن مى
اند همان سخنان را بر طرز دانند نقل كردهطالن را برايشان. و آن جماعت دوست دارند قوم را و ايشان را پيشواى خود مىب

اند اين شيوه را اصلى از براى خود در تجويز اختالف در اند در احكام شرع و گردانيدهمدح از براى ايشان به اينكه مجتهد بوده
اند همان سخنان اند به خوبى و سالمت قوم. نقل كردهاند از اجتهاد و قياس و قائل شدهاع كردهامور دين و آن جماعت كه امتن

را از ايشان بروجه اصالح ميانه مردم، نه آنكه حكم شرعى باشد و بر اين وجه كه گفته پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله اين احتمال 
 توان داشت.دين احتمال مىدارد به حسب حرف زدن كه شايع است ميان مردم كه چن

پس نيست در ميان مسلمانان و امت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله مگر آنكه گواهى داده باشد به راستى اين سخنان از قوم، چنان 
 اند از ناقالن اخبار.كه ابراهيم و غير او نيز نقل كرده

ز اختالف حكم و سخن گفتن در احكام شرع به رأى خود، چيزى و اما آنچه حكايت كرده نظّام از امير المؤمنين عليه السّالم ا
اند از آن طايفه ديگر و ادعا كردند آن را شيعه ابو بكر و عمر و عثمان اى و ابا و امتناع نمودهاند آن را طايفهاست كه نقل كرده

 ر ردّ آناند باند آن را شيعه على بن ابى طالب عليه السّالم. بلكه اتفاق كردهو انكار كرده

 435ص:

 اند ذريّه و عترت آن حضرت عليه السّالم بر انكار و ابطال آن.و تكذيب راويان و اجماع كرده

بنا بر اين چگونه مختلف فيه مثل متّفق عليه باشد، يا چگونه مساوى باشند اين دو طايفه كه يك طايفه ذريّه و عترت امير 
در بيان احوال امير المؤمنين عليه السّالم و ذكر اطوار آن حضرت عليه السّالم با آنكه  اند و يك طايفه شيعه عثمانالمؤمنين

يعه كند آن را كه شاجماع از طايفه مخالفين و از ذريّه امير المؤمنين عليه السّالم و شيعه او حاصل است بر چيزى كه باطل مى
كرده در احكام شرع به تحقيق نقل كرده آنچه گفتيم ضرت اختالف مىاند از امير المؤمنين عليه السّالم كه آن حعثمان نقل كرده

 دشمن امير المؤمنين عليه السّالم چنانچه نقل كرده آن را دوست امير المؤمنين عليه السّالم.
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يت اكند مغز سر سنّيان را و اجماع و اتفاقى كه گفتيم آن است كه روپس بنا بر اين، حجت آوردن به آنچه گفتيم پريشان مى
 اند خاص و عام از رسول صلّى اللَّه عليه و آله كه آن حضرت گفتهكرده

 «علىّ أقضاكم»

نا بر تر باشد از كل قوم بتر است از همه شما در احكام شرع. پس آنكه قاضى؛ يعنى على بن ابى طالب عليه السّالم قاضى«1»
 او در شريعت. گفته پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله، مختلف نخواهد شد احكام

تر باشد از ايشان و همچنين طايفه شيعه امير )چه اگر مختلف شود مانند ساير قوم برابر خواهد بود با ايشان، نه اينكه قاضى
 اند از حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله( كه آن حضرت گفته:المؤمنين عليه السّالم و مخالفين ايشان همگى روايت كرده

 «و الحقّ مع علىّ يدور حيث ما دارعلىّ مع الحقّ »

 .گردد حق با او هر جا كه او بگردد؛ يعنى على بن ابى طالب عليه السّالم با حق است و حق با على بن ابى طالب است مى«1»

 ىو معلوم و روشن است كسى كه حق با او باشد و از او جدا نشود به گواهى رسول صلّى اللَّه عليه و آله هرگز مرتكب گمراه
 شود.نمى

 اند همگى از امير المؤمنين عليه السّالم كه گفت: فرستاد مراو همچنين نقل كرده

______________________________ 
 .443/ 4« مشكاة المصابيح»، 1151/ 4« االستيعاب( »1)

 با مختصر تفاوت. 441/ 4« مشكاة المصابيح( »1)

 431ص:

حال  فرستى مرا وسوى يمن كه قاضى باشم در ميان اهل آنجا، پس گفتم به آن حضرت آيا مىرسول صّلى اللَّه عليه و آله به 
ام و نيست مرا علم بسيارى از احكام شرع تا قضاء توانم كرد در آنجا. پس زد دست مبارك را آن حضرت بر آنكه من جوانى

 سينه من و گفت:

 «اثنين اللّهمّ اهد قلبه و ثبّت لسانه فما شككت في قضاء بين»

؛ يعنى بار خدايا هدايت كن دل او را و ثابت دار زبان او را كه لغزش نكند از حق پس من شك نكردم هرگز در هيچ «1»
 حكمى از احكام شرع ميان دو كس.
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اند كه به رأى خود و اين سخن كه از آن حضرت منقول است مخالف حكايتى است كه شيعه عثمان از آن حضرت روايت كرده
اند آن گفته؛ زيرا سخن گفتن به رأى موجب شك است در احكام و حال آنكه در اين روايت كردهم شرع سخن مىدر احكا

 حضرت عليه السّالم نفى كرده شك را از خود.

 كنندگان باعث باشد.و چگونه ثابت كند شك را با آنكه نفى كرده از خود. اگر بهتان و عناد روايت

ه ما اند به همين طرز كتحقيق قبول دارند آن را دشمنان امير المؤمنين عليه السّالم و نقل كرده و اين احاديث كه نقل كرديم به
ه گويند اين احوال كبرند اين اخبار را. و مىكنند و از ظاهر معنى بدر مىنقل كرديم. اما تفاوت آن است كه دشمنان تأويل مى

شود مخصوص بعضى از احكام شرع است دون بعضى و مخصوص اديث ثابت مىاز براى امير المؤمنين عليه السّالم نظر به اين اح
زمانى است دون زمانى و اين باطل است؛ زيرا ظاهر لفظ اين احاديث عموم است يعنى اين احوال از براى آن حضرت ثابت 

 است هميشه در هر حكمى از احكام شريعت.

فهمد اين اخبار در مدح حضرت امير المؤمنين عليه دارد مى و ديگر آنكه كسى كه سخن فهم است و به معنى سخن آشنائى
السّالم وارد است و مدح وقتى متصوّر است كه هميشه و در همه احكام آن حضرت بر آن احوال باشد. و اال هر كه هست در 

 بعضى از اقوال و بعضى از اوقات حق با اوست و شك ندارد.

______________________________ 
 .401/ 1« ب االشرافأنسا( »1)

 431ص:

ضه اند چنين اخبار اتفاقى با آنها معارو چون دانستى اخبارى كه طايفه ناصبه از حضرت امير المؤمنين عليه السّالم روايت كرده
امامان  از و مدافعه دارد بدان كه طايفه ناصبه را نيست از اخبار در روايات چيزى كه نفى كند آنچه حكايت كرده ابراهيم نظّام

اند. تهداشاند و شك مىكردهخود )كه ابو بكر و عمر و عبد اللَّه بن مسعود و امثال آنها باشند( كه اختالف در احكام شريعت مى
 بلكه اجماع حاصل است از امت بر صحت اين حكايت از ايشان چنان كه گذشت.

السّالم ممكن است مساهله كردن با او در آن باب و قبول كردن از  با آنكه اكثر آنچه روايت كرده ابراهيم از امير المؤمنين عليه
ند آن كآنكه كسى اعتقاد كند و حمل كردن آن روايتها بر خالف آنچه توهّم كرده ابراهيم نظّام كه داللت مىاو بروجه بحث بى

نيم آنها را از او ما را هست كه روايات بر اجتهاد و سخن گفتن در احكام شرع به رأى خود به حسب واقع؛ زيرا اگر قبول ك
بگوئيم آن حضرت عليه السّالم قصد تقيه كرده و اصالح امت و مدارا و تأليف قلوب منظور آن حضرت عليه السّالم بوده. و 
تقيه، اصلى است عمده كه طايفه شيعه به آن اعتقاد دارند و دين ايشان است. و نيست طايفه ناصبه را چنين اصلى كه پناه برند 

 آيد.به آن در بيرون شدن از شناعتها كه برايشان الزم مى
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به تحقيق آورده است جاحظ آن اخبار را كه ما اعتقاد كرديم بر آن در بطالن آنچه نسبت داده ابراهيم  -ادام اللَّه عزّه -گفته شيخ
ه. و ار نقل باشد. بلكه هذيان چند گفتنظّام به امير المؤمنين عليه السّالم از سخن گفتن به رأى و بحثى بر آن نكرده كه سزاو

رسد. و دورى كرده اى را كه بنا بر اين مسأله اصال طايفه ناصبه را با ما بحث نمىهمچنين جاحظ نقل كرده از ما مسأله عمده
 از مناقشه بر آن مسأله عمده به واسطه عجز.

بر امام جايز نيست و همچنين دليل غالب قائم است  و آن مسأله عمده اين است كه ما دليل داريم بر عصمت امام و آنكه خطا
بر امامت امير المؤمنين عليه السّالم و بنا بر اين جايز نيست كه شك عارض شود اهل عصمت را در دين و نه آنكه واقع شود 

 گمراهى از امام كه افضل همه خاليق عصر خودش است.

 434ص:

اند از اينكه آن اند مخالفان از أمير المؤمنين عليه السّالم و اعتماد بر آن نمودهكند آنچه حكايت كردهو اين سخن باطل مى
اند عصمت را از براى داشته. و هيچ يك از مخالفان ما ادعا نكردهكرده و شك در احكام شرع مىحضرت حكم به رأى مى

 .امامان خود و نه از براى هيچ صحابى و تابعى تا سالم مانند ايشان از شناعت

آنچه حكايت كرده ابراهيم نظّام از ايشان و حكم كرده به آن روايات بر گمراهى و عناد ايشان در دين و به تحقيق ما استقصاء 
كرديم اين سخن را در اينكه امير المؤمنين عليه السّالم فرمود كه امت عمل كنند به احكام قوم از براى تقيه و دفع فساد و آشوب 

ايم در اين معنى زيادتيها و سؤالها و جوابها در كتاب خود يم وجوه از براى فرموده آن حضرت و ايراد كردهااز امت و بيان كرده
 ايم از اينكه اعاده كنيم آن سخنان را در اينجا.شدهو مستغنى« تقرير االحكام»معروف به 

ن عليه گرفته است از مساوى بودن امير المؤمني به تحقيق دانسته است ابراهيم، مطلبى كه پيش -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
شود نزد اهل بحث و اعتماد كرده در ناسزا گفتن به حضرت السّالم با ساير قوم در اجتهاد به رأى خود چيزى است كه تمام نمى

 امير المؤمنين عليه السّالم و تحقير شأن او بر سخنان مردم.

طالب عليه السّالم در امّهات اوالد يعنى حكمى در شأن ايشان كرده پس  پس گفته به تحقيق مختلف شده قول على بن ابى
كه او گفته است سؤال كردم امير المؤمنين عليه السّالم را از فروختن  «1» اند از عبيده سلمانىرجوع كرده از آن و حكايت كرده

ز نباشد و ليكن مرا در اين وقت رأى آن شده امّهات اوالد. در جواب گفت كه بود رأى من و رأى عمر آنكه فروختن ايشان جاي
كه فروختن آن جايز باشد. نقل كرده است عبيده كه من گفتم رأى تو كه با رأى عمر موافق باشد پسنديده است نزد من از رأى 

 تو به تنهائى.

______________________________ 
لّى اللَّه عليه و آله، ايمان آورد ولى به مالقات ايشان نائل ( عبيدة بن عمرو سلمانى مرادى دو سال قبل از رحلت پيامبر ص1)

تهذيب »هجرى قمرى درگذشت.  15نشد. او از على عليه السّالم و ابن مسعود و ابن زبير روايت كرده است. عبيده حدود سال 
 .111/ 1« اللّباب ابن اثير»، 53/ 1« التهذيب
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اند فقها و ناقالن و روايات بر بطالن آن و آنكه اطالع دارد بر اين چيزى است كه اتفاق كرده -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
صحيح و فاسد روايات، اعتماد نكرده بر عبيده در اين حكايت. و گفته است كه عبيده در اين دعوى دروغ گفته است، و ديگر 

و انصار از آنكه پيشى گيرند در حكم بر آن حضرت اين چنين  تر بود در نظر مهاجرينآنكه امير المؤمنين عليه السّالم عظيم
پيشى گرفتن، چه جاى عبيده با كوچكى سن در آن وقت و حقارتشان، و حال آنكه نبود عبيده و همسران او در آن پايه كه 

 دليرى كند بر امير المؤمنين عليه السّالم به اين نوع سخن در حكم دين.

رساند به عصمت امير المؤمنين عليه السّالم چنان بالفرض صادق باشد در اين قول اصال خلل نمىو مجمل كالم آنكه اگر عبيده 
كه پيش از اين مذكور شد كه رأى حضرت امير المؤمنين در زمان خالفت عمر آن بوده كه مخالفت نكند در فتوى با ايشان از 

ن است كه حكمت در تدبير دين و به صالح آوردن جهت خوف پراكندگى مردم و فساد. و اين معنى چيزى است كه موجب آ
 حال خاليق.

پس چون رسيد خالفت به حضرت امير المؤمنين عليه السّالم برطرف شد خوف اظهار مخالفت. پس حكم فرمود به آنچه هميشه 
 اعتقاد داشت به حقيقت آن كه جواز فروختن امّهات اوالد است.

آن بود كه اجراى احكام كفار كند و منع نمايد مسلمانان را از « حديبيه»آله در سال چنانكه رأى رسول صّلى اللَّه عليه و هم
حرب ايشان. پس چون زايل شد سببى كه موجب اين رأى بود در سال فتح مكه رأى آن حضرت عليه السّالم بر آن قرار گرفت 

 كه جهاد كند با ايشان و احكام ايشان را برطرف سازد.

أى اخير حضرت امير المؤمنين عليه السّالم را به درستى كه مانند رد كردن خوارج نهروان است رأى آن و اما رد كردن عبيده ر
 حضرت را كه به تعيين حكمين قرار گرفت.

 و مانند حرب طلحه و زبير و معاويه و اهل شام است با آن حضرت.

چنانكه خلل ير المؤمنين عليه السّالم همرساند به كمال عصمت امو حال آنكه مشخص است كه رد و حرب مذكور خلل نمى
 رساند مخالفت و حرب مشركيننمى

 430ص:

با رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله به نبوت و عصمت آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله و هر كه اعتماد كند بر آنچه اعتماد كرده 
 گردد عجز او. گفتهباب به درستى كه روشن است جهل او و ظاهر مى جاحظ و استاد او كه نظام باشد و تابعان ايشان در اين

 است جاحظ كه گفته است ابراهيم نظّام به تحقيق حكم كرده امير المؤمنين عليه السّالم در ميراث جدّ به احكام مختلف.
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السّالم در باب ميراث جدّ اند از آن حضرت عليه فرمايد اين سخن دروغى است كه اصال خفا ندارد، زيرا ضبط نكردهشيخ مى
اند از ناقالن اخبار در اين معنى دو كس از مردم. و هر كه اعتماد كند بر بهتان مثل جاحظ و نظّام مگر يك قول و خالف نكرده

مذلت و خوارى است كار او. پس گفته است ابراهيم نظّام كه پشيمان شد امير المؤمنين عليه السّالم از سوزانيدن مرتد بعد از 
 آنكه ابن عباس فتوى داد بر خالف رأى آن حضرت.

 []تجليل ابن عباس از على ع

تر از هر سخنى است كه بر گوش خورد؛ زيرا ابن عباس يكى از شاگردان تر و عجيبگفته است اين سخن تازه -ايّده اللَّه -شيخ
گفته است امير المؤمنين عليه السّالم كه مىو فراگيرندگان علم بود از آن حضرت عليه السّالم، و از ابن عباس منقول است 

نستم نمايد. ليكن به خدا قسم كه من هرگز نتوافرمايد و شكفتگى طبع مىنشيند در ميان ما مثل ساير ياران و خوش طبعى مىمى
پيشى گيرد  جايز باشد از ابن عباس كه «1» درست نظر كنم به آن حضرت به واسطه هيبتى كه او را، هست. بنا بر اين، چون

در فتوى بر آن حضرت كه در دين اظهار مخالفت نمايد، خصوصا در حالتى كه ابن عباس اظهار متابعت و تعظيم و تكريم آن 
 نمود و چگونه آنچه حكايت كرده ابراهيم از پشيمانى آن حضرت از سوزانيدن مرتد، حق بوده باشد.حضرت مى

آخر زمان خود از آن جماعت كه ادعاى خدائى آن حضرت عليه السّالم  و حال آنكه آن حضرت سوزانيد يازده كس را در
كردند. آيا گمان دارى كه آن حضرت پشيمان شده باشد و در اين صورت نيز مانند اول حاشا و كلّا، ليكن طايفه ناصبه دست مى
 زنند مگر به سخنانى كه مانند غبار پراكنده باشد.نمى

______________________________ 
 ( چون چگونه.1)

 434ص:

گفته است كه اين خبر شنيده نشده است مگر از ابراهيم نظّام و روايت نكرده اين را هيچ يك از ناقالن اخبار  -ايّده اللَّه -شيخ
 و چگونه چنين باشد. و حال آنكه آن حضرت عليه السّالم گفته است:

دية له علينا و من ضربناه حدّا في حقّ من حقوق المخلوقين فمات فديته من ضربناه حدّا في حقّ من حقوق اللَّه فمات فال »
 «علينا

؛ يعنى هر كس را بزنيم ما حد شرعى در حقى از حقوق خدا و آن كس بميرد پس نيست بر ما ديت از براى او. و هيچ «1»
ديت ندارد. و اما من گمان كس خالف نكرده كه شراب خوردن، حق اللَّه است. پس حد آن هر گاه موجب فوت كسى شود 

دارم كه نظام اراده داشته است كه در اين تهمتى كه بر آن حضرت زده است حدّ قذف را بگويد، غلط كرده و حد شراب بر 
زبانش جارى شده و سبب اين غلط برابر بودن حد هر دو است )كه هشتاد تازيانه باشد( گفته است ابراهيم كه رأى امير المؤمنين 

نام به سنگسار كردن قرار گرفت پس چون شنيد قول عثمان را كه خالف رأى آن « حاطب»الم در باب غالم خود عليه السّ
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حضرت بود متابعت او كرد. و همچنين منازعه كرد زيد بن ثابت با امير المؤمنين در مسأله مكاتب و ساكت و ملزم گردانيد آن 
 حضرت را عليه السّالم.

آنكه حجتى بر اين بوده باشد و دروغ كه اين سخن، ناسزاى صريح است نسبت به آن حضرت بى فرموده -ايّده اللَّه -شيخ
اند امت بر اينكه امير المؤمنين عليه السّالم داناترين كل امت بود و بر اينكه همگى امت در شك؛ زيرا اتفاق كردهروشن است بى

كرد. و چگونه آنچه حكايت كرده است نظّام، حق يچ كس رجوع نمىكردند و او عليه السّالم به هدانستن چيزها به او رجوع مى
باشد و حال آنكه خبر نزديك به تواتر از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله مروى است كه آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله فرموده 

ساكت  ترين كل امت را ملزم وترين همه شماست. پس چگونه صحيح باشد كه زيد بن ثابت، قاضىكه على بن ابى طالب قاضى
 سازد؟!

______________________________ 
 ، حديث دهم.131/ 1، «الكافى( »1)

 431ص:

و اگر چنان كه ابراهيم گفته ساكت ساخته باشد زيد بن ثابت، امير المؤمنين عليه السّالم را، پس به درستى كه زيد بن ثابت 
صلّى اللَّه عليه و آله؛ زيرا ملزم ساخته كسى را كه پيغمبر شهادت داده است كه آن كس دروغگو برآورده حضرت پيغمبر را 

 تر است از زيد بن ثابت.قاضى

اند از پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله كه گفته است زيد بن ثابت داناترين شماست در علم به و بدان كه طايفه ناصبه روايت كرده
كه اين روايت حق باشد مسأله مكاتب را به ميراث ربطى نيست تا طايفه ناصبه بيرون كنند از و بر تقديرى  «1» قسمت ميراث.

 شناعت ساكت ساختن زيد بن ثابت امير المؤمنين عليه السّالم را.

ؤمنين در لماند كه مذهب امير اپس بنا بر گفته نظّام، الزم است بر ناصبه تكذيب زيد پيغمبر را عليه السّالم با آنكه اجماع كرده
كند بر بطالن ادعاى ناصبه )كه امير سنگسار كردن و مسأله مكاتب مخالف مذهب زيد بن ثابت و عثمان است و اين داللت مى

 المؤمنين تابع عثمان شد و از زيد بن ثابت ملزم گرديد(

 []دشمنى شعبى با على ع و احاديث جعلى وى

د از شعبى كه امير المؤمنين عليه السّالم سه مرتبه برگرديد و رجوع فرمود در ديگر گفته است ابراهيم نظّام كه روايت كرده داو
 آيا حرمت الزم است يا نه؟« أنت حرام علىّ»اين مسأله كه اگر كسى به زن خود بگويد 

ه درستى بفرمايد كه اگر كسى احتجاج بكند در بطالن اين روايت مگر به همين كه شعبى راوى نيست مى -ادام اللَّه عزّه -شيخ
كه كافى است و احتياج به حجت ديگر نيست؛ زيرا شعبى مشهور بوده به دشمنى حضرت امير المؤمنين عليه السّالم و ذريّت و 
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شيعه او و مشهور بوده به دروغگوئى و بوده است او شراب خوار هميشه مست، قمار باز عيّار، و تعليم پسر عبد الملك بن 
 حّجاج بوده.گوى داده و افسانهمروان مى

أله پرسم ناگاه كه از او مس« شعبى»روايت كرده است اسماعيل بن عيسى عطّار از بهلول بن كثير از ابو حنيفه كه گفت: رفتم نزد 
 ديدم شطرنج و نبيذ پيش او

______________________________ 
 .1551شرح حال شماره  331/ 1« االصابه( »1)

 435ص:

 د را پيچيده بود به لحافى كه رنگ كرده بودند آن را به گل كافيشه.نهاده بود و او خو

پس پرسيدم از او اين مسأله را، در جواب هرزه و ناسزا گفت. با خود گفتم اين قسم گفتگو نيز از عالم شطرنج بازى و نبيذ 
مگى را در هم دريدم و بعد از آن خوردن اوست و به خانه آمدم و هر كتابى كه مشتمل بود بر سخنانى كه از او شنيده بودم ه

ى كردم و همچنين روايت كرده ابو بكر كوفكرد در ابطال آن كوشش مىشنيدم از كسى كه از او نقل سخنى يا روايتى مىاگر مى
نمود نزد شعبى كه منعقد شود در حضور او نماز جماعت و او مشغول نرد و شطرنج باشد. و از مغيره كه سهل بود و آسان مى

هاى شطرنج اى از پيادهناگاه ديدم او را كه به يك پا در آفتاب ايستاده بود و پياده« شعبى»او نقل كرده كه گذشتم روزى به  هم
در دهن داشت پس گفت اين است جزاى كسى كه قمار ببازد. و همچنين روايت كرده فضل بن سليمان از نضر بن مخارق كه 

ى كه گذشت كساى و هر گاه براو مىكرد و در جانب او بود قطيفهشطرنج بازى مى او گفته ديدم شعبى را در نجف اشرف كه
 كرد كه نشناسد او را.آشنا بود با او سر در آن قطيفه داخل مى

گفته است حاضر نبودند در جنگ جمل از صحابه پيغمبر مگر چهار كس و به تحقيق در دروغ گفتن، او به حدّى رسيده كه مى
ين را ذكر كند به درستى كه من دروغ گفته باشم و آن چهار كس على بن ابى طالب عليه السّالم و عمّار و كه اگر كسى پنجم

اند اهل تاريخ كه حاضر بودند در جنگ جمل در بصره با امير المؤمنين عليه السّالم طلحه و زبيراند. و حال آنكه اجماع كرده
آن كسى است كه « شعبى»و اين  «1» و هفتاد كس از اهل بدر.« نبيعت رضوا»هشتصد كس از انصار و نهصد كس از اهل 

روايت كرده است كه امير المؤمنين عليه السّالم سرخ بود موى سر و ريش مبارك او. و حال آنكه اين روايت خالف قول جميع 
و ه السّالم و كذب اامت است در وصف آن حضرت عليه السّالم. و رسيده است دشمنى او نسبت به حضرت امير المؤمنين علي

 خورده به خداى تعالى كه داخل شدبه حدى كه قسم مى

______________________________ 
 .133/ 1« تاريخ االسالم ذهبى( »1)

 433ص:
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 ىامير المؤمنين عليه السّالم به لحد و حال آنكه او حفظ نكرده بود قرآن مجيد را و اين سخن خالف اجماع و انكار علم ضرور
نكه فرا اى و حال آكه تو در پوست شيعه امير المؤمنين عليه السّالم افتاده« شعبى»كه گفتند به « مخالد»است. روايت كرده 

كه از اصحاب پسنديده حضرت امير  «1» اند كه شعبى در شأن حارث اعور همدانىاى علم را مگر از ايشان. و نقل كردهنگرفته
گفته است كه او دروغگو بوده و شباهت داشته درزى و لباس و قول فعل خود به شوخان و بيباكان المؤمنين عليه السّالم بوده مى

 مازكشد و بعد از آن مشغول نو اهل فساد؛ و مخالفت كرده با امت در قول خود كه نفساء يعنى زن زائيده، دو ماه انتظار مى
 شود.مى

فرمايد كه چگونه احتجاج توان كرد به روايت همچو كسى از امير المؤمنين عليه السّالم با آنكه مشهور از مى -ايّده اللَّه -شيخ
فرموده است اگر كسى قول مذكور را به زن حضرت امير المؤمنين عليه الّسالم آن است كه آن حضرت در مسأله مذكوره مى

فرموده است كه فالن كس بر خود حرام كرده آنچه را آيد و آن حضرت در شأن كسى مىت الزم نمىخود بگويد اصال حرم
 خداى عز و جل براو حالل كرده بايد كه نگهدارد زن خود را كه اصال چيزى نيست براو.

 پس گفته ابراهيم نظّام كه گفته است امير المؤمنين عليه السّالم در امر حكمين اين شعر را كه:

 سوف أكيس بعدها و استمرّ   عثرت عثرة ال أنجبر لقد

   و اجمع الرّأى الشتيت المنتشر

؛ يعنى به تحقيق لغزيدم لغزيدنى كه جبران نشود، زود باشد كه بعد از اين به عقل كار كنم و دايم بر اين حالت باشم و جمع «1»
 كنم رأى پراكنده متفرق خود را.

______________________________ 
از ياران بزرگ حضرت على عليه السّالم بود و از « حارث اعور همدانى»( حارث بن عبد اللَّه بن كعب كوفى معروف به 1)

، 130/ 1« تنقيح المقال»هجرى قمرى درگذشت. ر. ك:  40جايگاه علمى و فقهى مهمّى برخوردار بوده است. حارث در سال 
 .130/ 1« تهذيب التهذيب»

 .14/ 4« غه ابن ابى الحديدشرح نهج البال(. »1)

 355ص:

ا علم شك؛ زيرا مفرمايد: به درستى كه اين شعر بهتان است بر حضرت امير المؤمنين عليه السّالم بىمى -ايّده اللَّه -شيخ
 دادمىفرمود در درستى رأى خود در امر حكمين و نسبت گمراهى ضرورى داريم به اينكه آن حضرت عليه السّالم اظهار مى

كردند در امر حكمين تا به حدى كه كشت آن حضرت چهار هزار كس را به واسطه آنكه جمعى را كه تخطئه آن حضرت مى
 دادند در امر حكمين.نسبت خطا به او عليه السّالم مى
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هد نيز شهادت د پس چون روا باشد از عاقلى آنكه بكشد جمعى را بنا بر قولى كه در شأن او گويند و حال آنكه آن عاقل خود
كند اين را مگر كسى كه آفت به عقل او بر نفس خود به همان قول چنان كه مضمون شعر مذكور است به درستى كه توهّم نمى

 رسيده باشد و از جمله مكلّفين نشمرند او را. و چگونه اين شعر از حضرت امير المؤمنين عليه الّسالم باشد.

كردند با آن حضرت عليه السّالم در اينكه اعتراف به خطاى خود كند در امر حكمين مىو حال آنكه خوارج و نهروان ابرام 
پيش ايشان تا آنكه ايشان رجوع كنند به اعتقاد امامت آن حضرت عليه السّالم. و او عليه الّسالم ردّ فرمود ابرام ايشان را و 

 .متوجه ساخت ابن عباس را براى بحث و بيان حقيقت حال به سوى ايشان

فرمود اين شعر را چنان كه ابراهيم حكايت كرده، هر آينه كافى بود براى خوارج و راضى اگر آن حضرت عليه السّالم مى
گرويدند به واليت و امامت آن حضرت؛ زيرا اين شعر صريح است در شدند به اين از آن حضرت عليه السّالم و البته مىمى

 مانى از كرده خويش.گواهى آن حضرت به خطا بر نفس خود و پشي

كند بر بطالن جميع آنچه حكايت كرده نظّام از حضرت امير المؤمنين عليه السّالم كه ما نقل كرديم در اين و آنچه داللت مى
داشت و درست بود، هر آينه تمامتر حجتى بود از براى دشمنان امير كتاب از نظام، آن است كه اگر اين حكايتها اصلى مى

السّالم از خوارج و جماعتى كه قصد حرب آن حضرت كردند در بصره و صفّين و آن كسانى كه تقاعد ورزيدند المؤمنين عليه 
از نصرت آن حضرت خصوصا شيعه عثمان كه به آن حجت گروه مذكور احتجاج كنند بر حضرت امير المؤمنين عليه السّالم در 

 مقامى

 351ص:

 نمايند بر آن حضرت به آن كردارها در حضور مردمان. چند كه ايشان را به كار آيد و تشنيع

 و ليكن به تحقيق علم داريم به حجتها كه بر حضرت أمير المؤمنين عليه السّالم كردند.

اى كه حرب كردند خواه گروهى كه مخالفت ورزيدند با او و خواه جمعى كه متقاعد شدند از نصرت آن حضرت و خواه طايفه
اصال يافت نشده در آن حجتها اينكه گروه مذكور گفته باشند به آن حضرت كه حكمهاى تو با يك ديگر  با او عليه السّالم و
هاى تو مخالف يك ديگر گرديد و نيست تو را فضيلتى در علم؛ زيرا كه زيد بن ثابت نزاع كرد و در حجت نقيض شده و رأى

ساكت ساخت و از براى آنكه تو حكم كردى به چيزى و بعد  بر تو غالب آمد. و همچنين عثمان با تو مخالفت ورزيد و تو را
 از آن پشيمان شدى و خطا كردى در امرى و بعد از آن اعتراف به خطاى خود نموده به راه صواب آمدى.

 []اعتراف مخالفان به علم على ع

اللَّه  حلم و نزديكى به رسولبلكه يافت شده كه گروه مذكور همگى اعتراف داشتند به فضيلت آن حضرت در علم و شجاعت و 
صلّى اللَّه عليه و آله و نبوده به غير از اينكه بعضى از آن گروه دست آويز خود نموده بودند كه آن حضرت عليه السّالم پناه 

گفتند كه راضى به حكمين شده و ايشان خوارج داده كشندگان عثمان را و آن بعض اهل بصره و شام بودند. و بعضى ديگر مى
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اى جستند كه آن حضرت مقاتله كرد با اهل قبله يعنى مسلمانان و ايشان طايفهروان بودند. و بعضى ديگر تمّسك به آن مىنه
 هستند كه كناره گرفته بودند از جهاد.

ز ا رمانيدندكردند بنى اميه و بنى مروان در اظهار عيوب آن حضرت عليه السّالم و مردم را مىو به تحقيق كه جهد و سعى مى
 او عليه السّالم.

و حال آنكه منقول نشده از احدى از ايشان كه نقض علم آن حضرت كرده باشد يا نسبت جهل به آن حضرت در احكام داده 
 باشد.

كردند در آن، اين بوده كه آن حضرت عليه بلكه اكثر آنچه دست آويز ايشان بوده در مطلب خود و بر مردم غافل، شبهه مى
 ان نكرد و نصرت كردالسّالم مدد عثم

 351ص:

آنكه به كسى صالح بيند و آنچه مانند اين باشد و اگر چيزى از آنچه حكايت كرد بىكشندگان عثمان را و كارها به سر خود مى
رت در شهكردند آن را و بود هر آينه دشمنان آن حضرت پراكنده مىكرده ابراهيم نظّام از امير المؤمنين عليه السّالم منقول مى

 كردند چنان كه بيان كرديم.نمودند و در امتناع از امامت آن حضرت اعتماد بر آن مىآن سعى مى

پس معلوم شد كه در ساكت بودن همگى دشمنان آن حضرت عليه السّالم از آنچه ابراهيم حكايت كرده از آن حضرت عليه 
و و سستى آنچه اعتماد كرده بر آن از دروغ روشن. خصوصا ساكت حيائى ابراهيم نظام و عناد االسّالم دليلى واضح هست بر بى

 بودن خوارج نهروان كه مكرّر بحثها و مناظرات در ميان ايشان و آن حضرت عليه السّالم روى داد.

 []احاديث جعلى ابراهيم نظّام

ت با همگى امت در جواز فروختن ديگر طعن زده ابراهيم نظام بر امير المؤمنين عليه السّالم كه آن حضرت مخالفت كرده اس
ها كه مدار عدّه زنان بر آن است و در بريدن دست از بيخ انگشتان و در دادن دزد به دست گواهان امّهات اوالد و در حيض

دزدى و در تازيانه زدن وليد بن عقبه چهل تازيانه در زمان خالفت عثمان و در بلند نام بردن مردمان در قنوت نماز صبح و 
 بول كردن گواهى اطفال بعضى بر بعضى.در ق

 نظام گفته است: و حال آنكه گفته است خداى عزّ و جلّ:

و در گرفتن نصف ديت مرد از اولياى زنى كه كشته شده بود در دست آن مرد و در گرفتن نصف  «1» مِمَّنْ تَرْضَْونَ مِنَ الشُّهَداءِ
به دست شخص يك چشم كور شده بود چشم او را كور كرد و  ديت از كسى كه هر دو چشم داشت و در عوض چشم خود كه

 در تعيين كردن مردى كه بگزارد نماز عيدين را با ضعفا در مسجد اعظم.
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و گفته است ابراهيم و غير آنچه شمرديم از آنچه آن حضرت در زمان سلطنت خود به جا آورد و به آن حكم فرمود و گفت آن 
 را و حال آنكه مخالف همگى

______________________________ 
 .151( سوره بقره، آيه 1)

 354ص:

 هاى خودش و از فقهاى شهر خودش و همين مخالف همگى مردگان بود از همسران خودش.زندگان بود از قاضى

 گفت به قاضيان خودش كه:ابراهيم گفته است: و حال آنكه آن حضرت عليه السّالم مى

 «.حتّى يكون النّاس جماعة او اموت كما مات اصحابى فانّى اكره الخالفاقضوا كما كنتم تقضون »

كرديد تا زمانى كه اجتماع امت دست به هم دهد و همگى بگروند يا من بميرم چنان كه ؛ يعنى حكم كنيد هم چنان كه حكم مى
 مردند اصحاب من به درستى كه من خوش ندارم مخالفت را.

گذشت از كارهاى أمير المؤمنين عليه السّالم بريدن اوست قدم را و واگذاشتن پاشنه پا را و  تر از آنكهابراهيم گفته: عجب
همچنين بريدن انگشتان را و واگذاشتن كف دست و انگشت ابهام را و بعد اين سخنان، بحث كرده است ابراهيم بر حضرت امير 

م مخالفت امت كرد در بعضى از احكام كه شايع بود ميان ايشان المؤمنين عليه السّالم به اين روش كه امير المؤمنين عليه السّال
د تا كرديچنان كه مذكور شد و در ساير احكام مخالفت روا نداشت بلكه امر كرد به قاضيان كه حكم كنيد چنان كه حكم مى

 زمانى كه اجتماع حاصل شود.

 ست از باب مخالفتى است كه به جا آورده است بنا بر اينگوئيم كه حال خالى از اين نيست كه آيا مخالفتى كه تأخير كرده امى
چرا حكم نكرد به مخالفت و تأخير نمود و حال آنكه مثل آن مخالفتى از او صادر شد. يا از باب مخالفتى است كه بعضى از 

 كردند در احكام شرع و بناى آن بر اختالف رأى و اجتهاد بود.صحابه با بعضى ديگر مى

سى كردند امت از كگوئيم كه چرا حكم نكرد به مخالف و تأخير نمود و حال آنكه خوفى نبود و وحشت نمىمىبنا بر اين باز 
كه به حسب رأى و اجتهاد مخالفت كند در احكام شرع. و اگر آن مخالفتى كه آن حضرت عليه السّالم تأخير نموده قسم ديگر 

 است نه از آن دو قسم كه مذكور شد.

 353ص:

خواهد بود مگر مخالفت چيزى كه معروف و ضرورى دين محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و اين چگونه جايز باشد تا آن را پس ن
 كسى به وقت ديگر اندازد و گويد كه من بعد خواهم كرد.
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م كنند ان كه حكو ابراهيم گفته است كه پس بر چه وجه جايز است ترك حكم نزد امير المؤمنين عليه السّالم و امر كردن قاضي
 به باطل تا زمان اجتماع امّت.

آيا گمان دارى كه آن حضرت تقيه كرده باشد، حاشا زيرا نزاعى كه امت با امير المؤمنين عليه السّالم كردند نبود به سبب مخالفت 
عليه  مير المؤمنينكردند كه خلع كند أآن حضرت در فتوى با ايشان، بلكه فساد طلحه و زبير از اين رهگذر بود كه طلب مى

كنند تا بعد از آن به هر كه قرار گيرد او امام السّالم نفس خود را از امامت و اهل حل و عقد امت با يك ديگر مشورت مى
گفتند ايشان كه بيعت ما با آن حضرت در مدينه از روى كراهت بود نه از روى طوع و رغبت. و چون حضرت امير باشد. و مى

 كنيم. حاصل كه تار و پود مخالفتگفتند ما طلب خون عثمان مىدانستند مىالم را دخيل در خون عثمان مىالمؤمنين عليه السّ
و خروج ايشان بر امير المؤمنين عليه السّالم اين معنى بود كه كشنده عثمان سزاوار امامت ما نيست. و همچنين نزاع عبد اللَّه 

عليه السّالم از اين رهگذر بود كسى كه راضى شود به اينكه مردمان از پيش خود و مخالفت او با أمير المؤمنين  «1» بن وهب
تعيين امام كنند و حال آنكه امامت امرى است كه حق تعالى آن را واجب كرده و قرآن مجيد آن را ظاهر ساخته چنين كسى 

 سزاوار امامت نيست.

روج امّت بر حضرت أمير المؤمنين عليه السّالم از اين رهگذر ابراهيم نظّام گفته: حاصل سخن آن است كه اگر شورش مردم و خ
 بود كه آن حضرت در فتوى با ايشان

______________________________ 
( عبد اللَّه بن وهب راسبى در جنگ صفين از اصحاب على عليه السّالم بود ولى بعد از جريان حكمين، با حضرت على عليه 1)

ه. ق در جنگ نهروان به دست هانى بن خطاب يا  45و خوارج با او بيعت كردند. عبد اللَّه در سال  السّالم به مخالفت برخاست
 زيد بن خصفه، كشته شد و به جهنم واصل گشت. ر. ك:

 .131/ 4« انساب االشراف»، 111/ 1« تنقيح المقال»

 350ص:

داشت. و چگونه وجه معقول تواند داشت و وجهى مى ورزيد هر آينه تأخير اختالف احكام به وقت اجماع امتمخالفت مى
حال آنكه مخالفت كرد با كل امت در بعضى از احكام شرع چنان كه مذكور شد و اصال انكارى و شورشى بدين سبب از امت 

 نسبت به آن حضرت روا ندارد.

 اين باشد سيرت و قول مذهب ايشان گفته است ابراهيم بعد از اين سخنان كه بنا بر اين چگونه واجب باشد اطاعت قومى كه
يعنى امير المؤمنين عليه السّالم و ابو بكر و عمر و زيد و عبد اللَّه بن مسعود و عبد اللَّه بن عباس و هر كس كه مذكور شد از 

 صحابه پيش از اين، امّا نام عثمان را به خصوص نبرده.

 []تعصب جاحظ نسبت به عثمان
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يد گمان من آن است كه جاحظ كه نقل كالم نظام كرده نام عثمان را انداخته باشد به واسطه تعصبى كه فرمامى -ايّده اللَّه -شيخ
كشيد از براى طايفه عثمانيه و گروه مروانيّه. ليكن حكايت كرده است طعن از ابراهيم بر عثمان في الجمله در فصل ديگر كه مى

 م كرد.ما ان شاء اللَّه در اين كتاب آن فصل را ذكر خواهي

نيست در جميع اين فصلى كه حكايت كرديم ما آن را از ابراهيم حاصلى و نه چيزى كه  -ادام اللَّه حراسته -گفته است شيخ
سزاوار اعتماد باشد تا آنكه يكى از اهل بطالت آن را دست آويز خود تواند كرد، بلكه سخنان نظّام در اين فصل لفظى چند 

كرد سستى معنى آن را و اگر چه سخن مختصرى كه قبل از اين ذكر كرديم كافى است در  است كه ما عنقريب بيان خواهيم
 شويم.نقض سخن نظام. ليكن چون ما اراده تفصيل ابطال سخن نظام داريم باز معترض آن مى

 []علت تأخير صدور حكم توسط على ع در بحث قضاوت -[]توجيه فرمايش على ع به قاضيان

براهيم نظّام از مخالفت آن حضرت عليه السّالم با جميع امت، پس عار و ننگ در اين مخالفت بر مخالفين اما آنچه ذكر كرده ا
الزم است نه بر آن حضرت عليه السّالم و عيب و سرزنش مخصوص ايشان است نه آن حضرت زيرا او عليه السّالم پيشوائى 

م است و آن كسى است كه راهنمائى كرده است رسول صّلى است كه متابعت او واجب است و مقتدائى است كه پيروى او الز
اللَّه عليه و آله امت را بر خوبى او و خوانده است قوم را همگى به متابعت او. جايى كه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فرموده 

 است:

 354ص:

 «انا مدينة العلم و علىّ بابها فمن اراد المدينة فليأت الباب»

؛ من مدينه علمم و على در آن مدينه است پس كسى كه اراده شهر علم دارد بايد كه از در داخل شود و جايى كه فرموده «1»
 است:

 «علىّ اقضاكم»

 و «1»

 «هو مع الحقّ و الحقّ معه»

 ترين همه شماست و او با حق است و حق با اوست و جايى كه فرموده است:؛ يعنى على بن ابى طالب قاضى«4»

 «نّى مخلّف فيكم الثّقلين كتاب اللَّه و عترتى اهل بيتى و إنّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوضا»

د و اناندازم در ميان شما دو چيز عظيم گرانبها: يكى كتاب خدا و ديگر عترت خود را كه اهل بيت من؛ يعنى من پس مى«3»
 شوند تا آنكه وارد شوند بر من در حوض كوثر.ىبه درستى كه كتاب خدا و اهل بيت من از يك ديگر جدا نم
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بنا بر اين، هر گاه بيرون رفته باشند قوم از متابعت على بن ابى طالب عليه السّالم، هر آينه ايشان گمراه خواهند بود به سبب 
 اين مخالفت و آن حضرت عليه السّالم بر صواب خواهد بود در ميان اهل بيت و شيعه و انصار خود.

اى كه پيش گرفته از نسبت خطا به همه اصحاب پيغمبر جيب و غريب است اين سخن از نظّام و حال آنكه او در طريقهو چه ع
كننده كسى كه اجتماع كند به اجماع و اعتماد نمايد بر آن؛ زيرا هر گاه خطا كننده اجماع است و عيبصلّى اللَّه عليه و آله باطل

 اجماع ايشان بر حكمى دليل صحت آنبر همه اصحاب جايز باشد پس چگونه 

______________________________ 
كند كه در باره اين هجرى قمرى( كه معاصر شيخ مفيد است نقل مى 344؛ خطيب بغدادى )وفات: 33/ 11« تاريخ بغداد( »1)

هجرى قمرى( كه او نيز  344حديث از يحيى بن معين سؤال شد، ايشان گفتند: اين حديث صحيح است. ابن عبد البرّ )وفات: 
 ، ذكر كرده است.1151/ 4« االستيعاب»معاصر شيخ مفيد است، اين حديث را عينا در 

 .1151/ 4« االستيعاب»، 443/ 4« مشكاة المصابيح( »1)

 .411/ 13« تاريخ بغداد( »4)

 .105 -133ص « الصواعق المحرقة ابن حجر( »3)

 351ص:

راهيم تشنيع كرده بر شيعه كه أمير المؤمنين عليه السّالم مخالفت نموده در بعضى از احكام با حكم تواند شد؟! پس چسان اب
جماعت. و حال آنكه امير المؤمنين عليه السّالم چون ركن امّت پيغمبر و ستون ايشان و پناه دين و پيشواى ايشان است، هر 

نخواهد شد نه آنكه آن حضرت در آن حكم مخالفت با اجماع  گاه در حكمى موافقت با ايشان نداشته باشد اصال اجماع منعقد
 كرده خواهد بود.

ورزيد و گفته است امير المؤمنين عليه السّالم مخالفت كرد با جميع زندگان از قاضيان و فقهاى شهر خودش و اگر او انصاف مى
گردانيد قول آن حضرت را عليه السّالم و مى داد نه آن حضرت عليه السّالمداشت نسبت خالف به فقها و قاضيان مىيا حيا مى

حجت؛ زيرا قول امام معيار است بر قاضيان و رعايا و نيست قول رعايا معيار بر امام. پس قلب كرده سخن را و به عكس واقع 
 ادبى.باكى و بىگفته از روى بى

 كرديد.از اين حكم مىو اما سخن آن حضرت عليه الّسالم به قاضيان كه فرمود حكم كنيد چنان كه پيش 

پس پوشيده نيست كه آن حضرت عليه السّالم اين سخن را ابتداء خالفت خود و وقت جوشش مردم از براى بيعت او عليه 
 السّالم فرمود.
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پس خوش نداشت آن حضرت عليه السّالم كه امر كند ايشان را در آن وقت به اينكه حكم كنند به جميع مذاهب آن حضرت 
رميدند از نصرت آن آمد. پس مى؛ زيرا در ضمن اين، نقض احكام پيشينيان و مخالفت جميع ايشان الزم مىدر احكام شرع

كردند كه اين معنى مقدمه بيزارى آن حضرت عليه شدند از او و گمان مىكردند از جهاد با او و متأذى مىحضرت و نفرت مى
حكم به مخالفت در احكام شرع به واسطه حصول الفت و التيام  السّالم است از خلفاى پيشين. پس دورى كرد آن حضرت از

 ميانه قوم.

كردند با آن حضرت و متفرق ساخت جمعيت ايشان را و هالك ساخت اهل چون كشت خداى تعالى اهل بصره را كه نزاع مى
 شام را و فانى گردانيد خوارج

 355ص:

ع كرد با ايشان آهسته آهسته در مخالفت حكم شرعى بعد از مخالفت نهروان را پس فرو نشست آتش فتنه و آن حضرت شرو
 كردند و آن باطل بود.در حكم شرعى ديگر كه پيش از زمان آن حضرت عمل به آن مى

داشت با آن حد بر اينكه اظهار فرمايد جميع احكام شرع شد به حدى كه استطاعت مىاگر آن حضرت عليه السّالم متمكن مى
فرمود احكامى را كه منقول است از ذريّه آن حضرت عليه السّالم آن چنان ضمن فساد عام باشد، هر آينه اظهار مىآنكه مترا بى

اند از آن حضرت و آن حضرت از رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فرا احكامى كه ذريّه آن حضرت عليهم السّالم فرا گرفته
 گرفته است.

كه آن حضرت متمكّن نشد از اجراى آن با آنچه حكم كرد به آن بر خالف احكام خلفاى پس اين احكام چيزى چند است 
سابق و ابراهيم ذكر كرده آنها را چنان كه گذشت. و به درستى كه آنچه ذكر كرده آن حضرت از احكام مخالف احكام ايشان و 

ت بلكه در حقيقت آنها حكم دين پيغمبر است چنان آنچه متمكن نشد از ذكر آن، مخالف دين پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله نيس
 دهد بر آن برهان واضح.كه شهادت مى

 و اما سخن ابراهيم نظّام كه گفت امت نزاع نكردند با امير المؤمنين از رهگذر مخالفت آن حضرت با ايشان در فتوى.

فت افتتاح نكرد خالفت خود را به اينكه مخالپس به درستى كه چنين است گفته است به واسطه آنكه آن حضرت عليه السّالم 
وع كرديد كه اگر آن حضرت در ابتداى خالفت شركند با ايشان در فتوى بلكه گفت به قاضيان كه حكم كنيد چنان كه حكم مى

ره ل بصبود از نزاع اهكرد در اجراى احكام خود و ابطال احكام ايشان هر آينه نزاع و مخالفت قوم با آن حضرت بيشتر مىمى
و اهل صفّين و اهل نهروان؛ زيرا اجراى احكام خود از آن حضرت گمراه وانمودن امامان قوم بود و نسبت دادن فسق به آن 

 امامان و نسبت خطاء به اكثر صحابه به واسطه اقتداء كردن به آن امامان و صواب شمردن احكام ايشان.

 لسّالم اين سخن را كه گفت بهبه تحقيق ابراهيم نقل كرده است از آن حضرت عليه ا

 353ص:
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كرديد و اين قدر نفهميده است كه غرض آن حضرت به اين سخن، دفع فساد و نزاع قاضيان كه حكم كنيد چنان كه حكم مى
ظيم دانست فساد و نزاع عكرد در اجراى احكام كه خود مىكرد و در ابتداء شروع مىبود از قوم كه اگر اجراى آن احكام نمى

شد. و لهذا آن حضرت عليه السّالم ترك مخالفت نمود در ابتداى خالفت و آهسته آهسته شروع كرد بعد از مدتى در حاصل مى
نمود به حسب ظاهر كه اين مخالفت من از قبيل مخالفتى اظهار مخالفت حكمى بعد از حكمى به اين طريق كه به ايشان وامى

 كردند. و حال آنكه اين معنى نزد ايشان جايز بود.اى از احكام شرع مىدر باره است كه بعضى از صحابه با بعضى ديگر

بود از شورش جماعت و تفرق ايشان و برگرديدن ايشان و به تحقيق اگر آن حضرت عليه السّالم در اظهار احكام خود ايمن مى
فرمود آن را. و دليل بر اين سخن كه كرد به محض مذهب خود و تأخير نمىاز يارى آن حضرت در دين، هر آينه حكم مى

تى كه اجتماع كرديد تا وقگفتيم آن است كه آن حضرت عليه السّالم گفت به قاضيان كه حكم كنيد به آنچه پيش از اين حكم مى
 و التيام امت دست به هم دهد.

بينى ز شورش و نزاع ايشان. آيا نمىپس معلوم شد كه مذهب خود را در فتوى تأخير كرد به وقت اجتماع امت، زيرا ايمن نبود ا
كنم ميانه اهل تورات سخن آن حضرت را كه گفته است اگر مسند حكم و فرمان فرمائى به من ميل داده شود هر آينه حكم مى

آنكه  ابه تورات ايشان و ميانه اهل انجيل به انجيل ايشان و ميانه اهل زبور به زبور ايشان و ميانه اهل فرقان به فرقان ايشان ت
ظاهر شود هر كتابى از اين كتابها كه نام بردم و بگويد اى پروردگار من، به درستى كه على بن ابى طالب حكم كرد به حكمى 

 كند اين سخن بر آنكه آن حضرت متمكن نبود از اجراى احكام شرع چنان كه سزاوار است.پس داللت مى «1» كه تو فرمودى

ر بر آن حضرت عليه السّالم در آنچه حكم كرد و مخالف قول جماعت بود. پس به درستى كه و اما باز ايستادن قوم از انكا
 صورت يافت اين معنى به سبب اتفاق اكثر صحابه

______________________________ 
 .50حديث شماره  31ص « مناقب خوارزمى( »1)

 315ص:

كردند مخالفت آن حضرت را در متقدمين در آن احكام. و اگر تجويز مىبا آن حضرت عليه السّالم و تجويز نمودن مخالفت بر 
رمود فساير احكام همچنان كه تجويز كردند در آن احكام، هر آينه آن حضرت عليه السّالم اظهار مخالفت در ساير احكام نيز مى

 كرد به وقت اجتماع و التيام قوم.و تأخير نمى

ر آن حضرت و گفته كه آيا آنچه آن حضرت از احكام شرع تأخير كرده اظهار مخالفت پس سخن ابراهيم نظّام كه بحث كرده ب
 نكرده مثل آن احكام است كه اظهار مخالفت كرده يا آنكه مخالف معروف و ضرورى دين محمد است صلّى اللَّه عليه و آله؟

وده بيان آن را مثل آن چيزى است كه گوئيم در جواب او كه آنچه آن حضرت از احكام شرع تأخير فرمپس به درستى كه مى
 كرد الزمبيان فرموده و اظهار مخالفت در آن نموده است. و وجه تأخير كردن و اظهار نكردن آن است كه اگر اظهار مخالفت مى
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هى اآمد كه آن حضرت كناره كرده باشد از همه قوم به سبب باطل كردن جميع احكام امامان سابق ايشان و اظهار نمودن گمرمى
 آن امامان.

شود اند و از اينكه در بعضى از احكام مخالفت ايشان نموده باشد ظاهر نمىكردهبر اين وجه كه در شرع حكم بر خالف واقع مى
 افتد كه جماعتى تجويز كنندكه در كل احكام مخالف ايشان است تا نزاع كنند با آن حضرت. و ديگر گاه است كه اتفاق مى

خود را در حكمى از احكام شرع. و اگر چه اين مخالفت از اين حيثيّت كه مخالفت آن امام است مثل مخالفت امام سابق 
مخالفت است در حكمى ديگر كه نظير آن حكم است و مع هذا در اين حكمى كه نظير آن حكم است تجويز مخالفت نكنند. و 

خالفت قوم در فالن حكم نمود و در نظير آن ننمود. باشد )تا كسى بگويد چرا آن حضرت اظهار مدر امور اتفاقى قياس نمى
پس از براى اين وجه واجب است بر امامى كه انديشه اصالح امت و دفع فساد از ايشان داشته باشد آنكه باز دارد خود را از 

از احكام اظهار مخالفت احكام در جايى كه توقع فساد و نزاع امت بوده باشد( و وجه ديگر آن آنست كه آنچه آن حضرت 
 امامان سابق باز ايستاد و از

 311ص:

تفسير آن و اظهار مخالفت در آن ننمود حكم چند بود كه مكرر قوم عمل به آن نموده بودند در زمان خالفت امامان سابق تا به 
م شكست آن را چنان حدى كه گرديده بود آن احكام دين و مذهب از براى قوم و آنچه از احكام امامان سابق باطل كرد و دره

نبود. بلكه فتوائى چند بود كه گفته بودند و عمل نشده بود به آن يا عمل شده بود در وقتى كه از اوقات نه در اكثر اوقات. پس 
خوف نداشت آن حضرت از اظهار مخالفت در چنين احكام و بسا باشد كه شبهه قوم قوى شده باشد در بعضى از احكام به 

 رند تغيير آن را و مخالفت را در آن و چنين نباشد حال ايشان در بعضى ديگر از احكام.حيثيتى كه روا ندا

پس امامى كه غرض او اصالح امت است واجب است كه تغيير ندهد احكامى را كه شبهه قوم در آن قوى شده باشد هر چند 
 باشد تا حادث نشود اختالف و فتنه.آن احكام باطل باشد و تغيير دهد حكم چند را كه قوم را مضايقه از تغيير آن ن

 []برداشت غلط نظّام از آيه قرآن

 و اما آنچه ابراهيم نظّام دست آويز خود كرده بود در باطل كردن قبول گواهى طفالن از كالم خداى عز و جل:

پس به درستى كه او توهّم غلطى كرده؛ زيرا حق سبحانه و  «1» وَ أَشْهِدُوا َذوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ و «1» مِمَّنْ تَْرضَوْنَ ِمنَ الشُّهَداءِ
تعالى امر كرده است در گواه گرفتن از براى داد و ستد قرض آنكه دو مرد عادل را گواه بگيرند يا يك مرد و دو زن. و باطل 

هى كند اين كالم المىنكرده است حق سبحانه و تعالى حكم را در معامله قرض يا معامالت ديگر به گواهى يك كس. و داللت ن
 كه مذكور شد بر اينكه قبول مكنيد مگر گواهى دو عادل را.

و حال آنكه به تحقيق قبول كرد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله گواهى خزيمة بن ثابت را به تنهائى و جارى فرمود حكم را 
 و همچنين قبول كرد شهادت «4» به محض گواهى او
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______________________________ 
 .151( سوره بقره، آيه 1)

 .1( سوره طالق، آيه 1)

 .335/ 1« االستيعاب( »4)

 311ص:

 شخص واحد را در دعوائى با قسم مدّعى و اجرا كرد حكم را به محض گواهى آن يك كس و قسم مدّعى.

زده مگر آنكه طعن زده باشد بر رسول اللَّه صلّى اللَّه بينم ما ابراهيم را در اين طعنى كه بر أمير المؤمنين عليه السّالم پس نمى
عليه و آله به حسب اعتمادى كه بر خود كرده در فهميدن معنى كالم خداى تعالى. بلكه طعن زده باشد بر كتاب خدا و عيب 

 وده است:كرده باشد احكام خدا را؛ زيرا خداى عزّوجل امر كرده است به قبول گواهى كفار در وصّيت، جايى كه فرم

و معلوم است كه كفار اهل عدالت نيستند )و حال آنكه ابراهيم عدالت را شرط قبول گواهى قرار داده  «1» أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
و از اين جهت طعن أمير المؤمنين عليه السّالم زده در قبول گواهى اطفال به واسطه عدم عدالت ايشان( با آنكه أمير المؤمنين 

لسّالم قبول نمود گواهى اطفال را در موضعى دون موضعى و بر حالتى دون حالتى. پس قبول نمود آن گواهى را در عليه ا
جراحتها )كه از اطفال به يك ديگر برسد در اجتماعات ايشان از براى بازى كردن( و آنچه مانند آن جراحات باشد از حقوق 

فرمودند به سخن دوم به واسطه اضطرار و از ايشان صادر شود حكم مىبندگان خدا و مع هذا به اّول سخنى كه در شهادت 
ضرورتى كه باعث بود از براى اجراى احكام اللَّه تعالى در ميان بندگان و منع كردن بطالن حقوق بندگان. و قبول نكرد آن 

رد صريح كبر اينكه آنچه آن حضرت مى حضرت عليه السّالم گواهى اطفال را مگر به نصّ از رسول صّلى اللَّه عليه و آله. و دليل
 اند از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله كه فرموده:آن را از حضرت رسول اللَّه شنيده بود دانست كه همگى به اتفاق روايت كرده

 «انا مدينة العلم و علىّ بابها»

«1»- 

 «علىّ مع الحقّ و الحقّ معه يدور حيث ما دار»

«4» 

______________________________ 
 .154( سوره مائده، آيه 1)

 .1151/ 4« االستيعاب»، 33/ 11« تاريخ بغداد( »1)
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 با مختصر تفاوت. 411/ 13« تاريخ بغداد( »4)

 314ص:

؛ يعنى من مدينه علمم و على بن ابى طالب عليه السّالم در آن مدينه است. و همچنين فرموده: على بن ابى طالب با حق است 
 گردد با او هر جا او بگردد.با على بن ابى طالب است مىو حق 

 بايد كه أمير المؤمنين عليه السّالم همه علوم را از آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله فرا گرفته باشد.بنا بر اين، مى

كه جاحظ قدرت ندارد بر طعن  اند به آن،اند اين حكم را از أمير المؤمنين عليه السّالم جماعتى و عمل كردهبا آنكه فرا گرفته
ى داند در علم فقه. و اين حكماند به اين حكم گروهى از تابعين كه جاحظ ايشان را امام مىزدن برايشان در فتوى. و اعتقاد كرده

 اند بر آن فقهاى مدينه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله.است كه اجماع كرده

 []بحثى در باره قبول شهادت اطفال

اينكه عبد اللَّه بن زبير جايز داشت قبول شهادت اطفال را بعضى  «3» به تحقيق روايت كرده مالك بن انس از هشام بن عروه و
 بر بعض در جراحتها. و مالك خود قائل شده به اين مذهب به شرطى كه هنوز آن اطفال از مجمع خود متفرق نشده باشند.

كه او گفته است طريقه آن است كه حكم كرده شود به شهادت اطفال و عمل كرده شود  و روايت كرده ابن ابى زياد از پدر خود
كنند. و هم او روايت كرده از پدر خود به قول ايشان در جراحتها و التفات كرده نشود به اينكه ايشان نه از روى تميز كارها مى

كه او گفته است مروان جايز داشته قبول شهادت اطفال  از عمر بن عبد العزيز مثل اين سخن. و روايت كرده يونس از ابن شهاب
اطفال  كردند شهادتگرفت به اوّل سخن ايشان. و روايت كرده ابن اسحاق و گفته است كه ابن شهاب و ربيعه تجويز مىرا و مى

 را بعضى بر بعضى و روايت كرده شده است مثل اين حكم از شريح قاضى و اين مشهور است از او.

 ين ظاهر شد جهل جاحظ و استاد او كه نظّام باشد در ادعائى كهبنا بر ا

______________________________ 
هجرى قمرى درگذشت.  134هجرى قمرى به دنيا آمد و در سال  41( ابو المنذر هشام بن عروة بن زبير بن عّوام در سال 3)
 .55/ 4« وفيات األعيان»

 313ص:

 نين عليه السّالم در اين حكم مخالفت اجماع كرد.كردند كه أمير المؤممى
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و اما دست آويز نمودن ابراهيم زدن أمير المؤمنين عليه السّالم به چهل تازيانه وليد بن عقبه را در زمان خالفت عثمان، پس به 
ت. يانه زد كه دو سر داشدرستى كه مخفى مانده بر ابراهيم وجه اين كار؛ زيرا آن حضرت عليه السّالم وليد بن عقبه را به تاز

 پس اقامت نموده باشد حد شرعى را كه هشتاد تازيانه است بروجه كمال.

 و اين كردار آن حضرت برداشته شده است از قول اللَّه تعالى كه:

)و اين قصه چنان است كه روزى زوجه  «1» أَوَّابٌوَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ ال تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً ِنعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ 
در اثناى بيمارى آن حضرت به كارى رفته بود و بسيار دير معاودت نمود حضرت ايوب قسم  -على نبيّنا و عليه السّالم -ايوب

اشد و يك وب بياد كرد وقتى كه معاودت كند صد چوب براو بزند. فرمان الهى در رسيد كه بگير دسته گياهى كه به عدد صد چ
 بار براو بزن و قسم خود را مشكن.(

 []آواز بلند پيامبر ص در قنوت نماز صبح

و اما تشنيع ابراهيم بر أمير المؤمنين عليه السّالم در اينكه آن حضرت در قنوت نماز صبح نام مردمان را بلند برد. پس به درستى 
ا تر برهانى است بر الحاد او و اراده كردن او طعن ردينى او واضحام و بىتر دليلى بر جهل ابراهيم نظّكنندهكه اين تشنيع داللت

بر رسول خدا صّلى اللَّه عليه و آله؛ زيرا كه خالفى نيست ميان فقها و ناقالن اخبار در اينكه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله 
ند مردم اين را و شايع شده است ميان ايشان، به حيثيتى ادر قنوت نماز صبح بلند نام برد مردمان را. و به تحقيق روايت كرده

اند چه جاى معنى و به درستى است قنوت پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله كه دو كس از ايشان مخالفت در لفظ روايت نيز نكرده
 بعد از حمد خداى تعالى و ثنا براو اينكه:

و غطفان و العن أبا سفيان و العن سهيال ذا االسنان و العن العصاة الّذين عادوا اللّهمّ العن رعال و ذكوان و العن الملحدين من اسد »
 «نبيّك و قاتلوا نبيّك

«1» 

______________________________ 
 .33( سوره مرصاد، آيه 1)

 .410حديث شماره  431/ 1« صحيح مسلم»، 11/ 3« صحيح بخارى( »1)

 310ص:

اند كرد برايشان به همين عبارت كه مذكور شد چهل صباح و به تحقيق روايت كردهو آله لعن مى پس آن حضرت صلّى اللَّه عليه
 راويان از ابو هريره اينكه رسول صلّى اللَّه عليه و آله قنوت خواند در نماز صبح پس گفت به آواز بلند:
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 ستضعفين بمكّة اللّهمّ اشدد وطأتك على مضر و رعل واللّهمّ انج الوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و عيّاش بن ابى ربيعة و الم»
 «ذكوان و اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف

مردم را در  كرده نامپس به درستى كه اگر بر أمير المؤمنين عليه السّالم عيبى و عارى باشد در دين به اينكه بلند ذكر مى «1»
هر آينه عيب و عار خواهد بود بر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به  قنوت و حاشا كه او را عليه الّسالم عيبى يا نقصى باشد.

همين كار. و به درستى كه نظّام اراده اثبات عيب و عار بر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله داشته )يا الحادى كه او را بوده و از 
 برده و قصد كرده رسول را صّلى اللَّه عليه و آله.اين كه مبادا رسوا شود( به كنايه نام أمير المؤمنين عليه السّالم را 

و ابراهيم نگفته پيش از اين و بعد از اين سخنى در بحث بر أمير المؤمنين عليه السّالم، مگر آنكه وجه خوبى آنچه نسبت داده 
رديم چون ذكر ك به آن حضرت در كمال وضوح و روشنى باشد و به تحقيق كه ما ذكر كرديم حجت بر صدق اين معنى مجمال. و

وجه خوبى بعض از آنچه نسبت داده ابراهيم به آن حضرت عليه السّالم، پس بايد ذكر كنيم وجه خوبى باقى را مبادا كسى توهّم 
 كند كه ذكر نكردن ما به واسطه آن است كه ما برهان نداريم.

 []فتواهاى على ع مطابق قرآن است

ت در قرآن واقع اس« قروء»ها كه در عدّه زنان، معتبر است و گفتن آن حضرت كه يضاما سخن أمير المؤمنين عليه السّالم در ح
مراد از آن طهرهاست موافق با لغتى است كه قرآن به آن لغت نازل شده است؛  «1» ثَالثَةَ قُرُوءٍ جايى كه اللَّه تعالى فرموده است:

كند آن جماعتى گفته است؛ زيرا جمع مى« قريه»ده را  در لغت عرب به معنى جمع است و از اينجاست كه عرب« قروء»زيرا 
 شود:كه فرا گرفته آنها را و گفته مى

 «قريت الماء في الحوض»

______________________________ 
 .15410حديث شماره  413/ 4و همچنين  1310حديث شماره  054/ 1« مسند احمد حنبل( »1)

 .115( سوره بقره، آيه 1)

 314ص:

تى كه جمع كند كسى آب را در حوض و قرآن مجيد كه ناميده شده به اين نام به واسطه اجتماع بعضى از آيات و سور با وق
 بعضى ديگر است.

بر زنان طهر اطالق شده است. پس آيا چه شناعت « قرء»كند خون حيض را اين است كه و چون زن در زمان طهر جمع مى
 ؤمنين عليه السّالم.آيد در اينجا بر أمير المالزم مى
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و اما بريدن آن حضرت عليه السّالم دست را از بيخ انگشتان. پس به درستى كه اين حكم خداى تعالى است به نص قرآن زيرا 
 خداى تعالى گفته كه:

شود و خداى تعالى انگشتان را و اين خود مشخص است كه كتابت به انگشتان مى «1» فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ
 گفته، پس اگر آن حضرت عليه السّالم قطع يد را از بيخ انگشتان كرده باشد موافق نص قرآن خواهد بود.« ايدى»

كه دادن به گواهان از براى و اما دادن آن حضرت عليه الّسالم دزد را به دست گواهان، چگونه موجب تشنيع باشد و حال آن
 قطع يد و دادن به قّصاب از براى آن اصال تفاوتى ندارد.

و اين كار نيز مانند آن است كه آن حضرت عليه السّالم امر كرد بعضى از فقها را در بالد كه ايشان خود مرتكب قطع يد و گردن 
آن است كه آن حضرت « ايدى»گواهان از براى قطع زدن شوند در اجراى حدود شرعى. و ديگر وجه دادن دزدان به دست 

عليه السّالم خاطر مبارك جمع كند و قوى پشت شود در گواهى ايشان و آزمايش كند راستى ايشان را؛ زيرا اگر راستگو باشند 
ى عمل كرده اند؛ زيرا به فرموده خداى تعالاصال احتراز نخواهند كرد از بريدن دست دزدان كه گواهى بر دزدى ايشان داده

خواهند بود و اگر به دروغ گواهى داده باشند هر آينه اجتناب خواهند كرد از اينكه خود مرتكب چنين كارى شوند. پس آيا 
 چه شناعت الزم است در اينجا بر أمير المؤمنين اگر نه جهل ابراهيم و سستى عقل او به ميان آيد.

 نى كه كشته شده بود وقتىو اما گرفتن آن حضرت نصف ديت را از خون داران ز

______________________________ 
 .13( سوره بقره، آيه 1)

 311ص:

 كه اراده كردند كه در عوض، مرد قاتل را بكشند.

پس به درستى كه اين عدلى است كه هر كه تخلّف كند از اين، هر آينه مايل به جور شده خواهد بود؛ زيرا ديت زن پنج هزار 
و ديت مرد ده هزار درهم. پس هر گاه بكشند خون داران زن مرد قاتل را، هر آينه كشنده خواهند بود كسى كه  درهم است

 شده ايشان است. پس واجب است بر خون داران كه پس دهند زيادتى را كه نصف ديت باشد.ديت او دو برابر ديت كشته

وده رسند مگر پنج هزار درهم. پس چگونه بديت كنند به آن نمى بينى كه اگر ايشان از سر كشتن قاتل بگذرند و طلبآيا نمى
شده ايشان نفسى كه در شريعت پيغمبر قيمت او ده هزار درهم است. ليكن ابراهيم نظّام از باشد خون داران را در عوض كشته

 كند.كمال غفلتى كه دارد هنرها را عيبها گردانيده و شعور ندارد كه چه مى

ت سخن ما، در گرفتن أمير المؤمنين عليه الساّلم نصف ديت را از كسى كه دو چشم صحيح داشت و مردى و به همين طور اس
يك چشم، يك چشم او را كور كرده بود و آن اراده داشت كه در عوض يك چشم خود، چشم مرد يك چشم را كور كند؛ زيرا 
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داشته پنج هزار درهم. پس حكم اين واقعه ده هزار درهم است و ديت يك چشم كسى كه دو چشم « يك چشم»ديت چشم 
 نيز بعينه مثل اول بوده باشد.

و اما تعيين نمودن آن حضرت عليه السّالم مردى را كه در مسجد اعظم با ضعفا كه استطاعت حركت به مصلّى ندارند نماز 
 و بر آنكه آن حضرت داناتر استهاست بر عدالت آن حضرت عليه السّالم عيدين بگزارد. پس به درستى كه اين از جمله دليل

كرد ضعفا را به بيرون آمدن به مصلّى، هر آينه تكليف كرده از همه قوم به نشانهاى دين و انواع احكام دينى؛ زيرا اگر تكليف مى
ود از بكرد از ايشان نماز عيدين را، هر آينه بازداشته بود ايشان را فوق طاقت ايشان و اين خود جايز نيست. و اگر ساقط مى

 اى تعيين فرمود كه به اين طريقه دريابند آن فضيلت را و تكليف فوق طاق برايشانايشان فضيلتى عظمى را. پس طريقه

 315ص:

واقع نشود. و به درستى كه اين احكام همگى چيزى چند است كه آن حضرت عليه السّالم از جانب رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه 
داشته و دليل بر اين قبل از اين مذكور شده. اما سخن ابراهيم كه آن حضرت عليه السّالم امر كرد به قاضيان و آله نص بر آن 

 كه حكم كنند به باطل تا اجتماع امت حاصل شود.

 گردد و از آن جهت كه در وقت اختالف امّت و عدم التيام ايشان باپس به درستى كه جهل ابراهيم نظّام در اين سخن ظاهر مى
امام خود، حق آن است كه امام اجراى احكام كه ميانه ايشان متعارف بوده بكند كه اگر بدل كند احكام متعارفه ايشان را به 

 احكامى كه تقيه موجب پنهان داشتن آن احكام است، هر آينه اين تبديل باطل خواهد بود.

ب طريقه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را وقتى رسول و به درستى كه أمير المؤمنين عليه السّالم سلوك فرموده در اين با
صلّى اللَّه عليه و آله اجرا فرمود در سال حديبيه احكام كفار را و حال آنكه تمام احكام ايشان گمراهى و شرك بود. اما جارى 

قدر سخن كافى است در اسقاط  فرمودن رسول صلّى اللَّه عليه و آله اين احكام را براى تقيه، محض هدايت و ايمان بود و اين
 اين شناعت كه ابراهيم الزم آورده از أمير المؤمنين عليه السّالم چنان كه مخفى نيست.

 []چگونگى بيعت مردم با على ع

ه كردند از آن حضرت كو اما سخن ابراهيم كه مخالفت طلحه و زبير بر أمير المؤمنين عليه السّالم از براى آن بود كه طلب مى
گفتند كه امامت تو درست نيست؛ زيرا ما در مدينه از روى طوع كند نفس خود را از امامت و به مشورت قرار دهد و مىخلع 

 و رغبت با تو بيعت نكرديم بلكه كراهت داشتيم.

ه كپس به درستى كه اين سخن محض دعوائى است كه طلحه و زبير كردند و در آن دعوى دروغ گفتند بنا بر دليل واضح؛ زيرا 
أمير المؤمنين عليه السّالم دعوت نكرد مردم را بعد از كشته شدن عثمان بر بيعت خود و نبود مگر آنكه مردم به اختيار خود 
آمدند به بيعت كردن. و ابرام كردند تا آن حضرت عليه السّالم راضى شد كه دست دهد به بيعت. و بود اول كسى كه دست زد 

 الم از براى بيعت،بر دست أمير المؤمنين عليه السّ 
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اند بر آن راويان اخبار از قول اسدى در وقتى كه ديد دست طلحه طلحة بن عبيد اللَّه. و اين سخن خبرى است كه اتفاق كرده
 بود از روى تأسّف و تحسّر «1» كه اول دستى بود كه خورد بر دست أمير المؤمنين عليه السّالم از براى بيعت و قول اسدى

اول دستى كه خورد بر دست أمير المؤمنين عليه السّالم دستى بود كه شل بود نزديك است كه امر امامت آن « إنّا للَّه»گفت 
بنا بر اين، چگونه طلحه از روى جبر و اكراه با آن حضرت بيعت  «1» حضرت عليه السّالم از شومى دست او به تمام نرسد.

 نموده باشد.

 دست زد بر دست آن حضرت عليه السّالم براى بيعت، طلحه بود. و حال آنكه اول كسى كه

هاى آن حضرت عليه السّالم است و در آن خطبه حال بيعت خود را ذكر و به تحقيق خطبه أمير المؤمنين كه مشهورترين خطبه
نفرموده به بيعت خود سازد اين معنى را كه آن حضرت هيچ كس را از امت دعوت كند از براى تو و ظاهر مىفرموده كشف مى

 بعد از كشته شدن عثمان.

 و مضمون آن خطبه آن است:

فتداك النّاس علىّ كتداك االبل على حياضها حتّى وطئ الحسنان و شقّت اعطافى و قيل لى إن لم تجبنا الى البيعة الحقناك »
 «بابن عّفان

كوفتن شتران يك ديگر را از براى آب خوردن از حوض، ؛ يعنى كوفتند مردمان يك ديگر را از براى بيعت كردن من مثل «4»
تا به حدى كه پامال شدند امام حسن و امام حسين و شق كرده شد اطراف رداى من و گفتند به من كه اگر اجابت ما مكنى به 

 سازيم تو را به عثمان بن عفّان.بيعت، هر آينه ملحق مى

المؤمنين عليه السّالم در وقت قتل عثمان پنهان بود از اكثر مردم. و چون  و به درستى كه هيچ كس خالف نكرده در اينكه أمير
 برد به پشت ديوارهاى مدينه از خوف آنكه مبادا مردم بگويند كهكشته شدن عثمان محقّق شد آن حضرت عليه السّالم پناه مى

______________________________ 
 بود.« قبيصة بن ذويب»( اسم اين مرد 1)

 .5/ 4« أنساب االشراف»( 1)

 ، خطبه سوّم، با مختصر تفاوت.11ص « نهج البالغه، ترجمه شهيدى( »4)

 315ص:

 أمير المؤمنين عليه السّالم رغبت نموده به امر خالفت، تا آنكه رفتند مردم به جانب آن حضرت از روى طوع و رغبت.
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رت اند كه آن حضبيعت نموده باشند و حال آنكه همگى روايت كردهو ديگر چگونه طلحه و زبير به جبر و اكراه با آن حضرت 
 به طلحه و زبير، گفت:

 «امددا ايديكما أبايعكما فانّنى أكون لكما وزيرا خير من ان اكون لكما أميرا»

ما باشم بهتر ش؛ يعنى اگر دراز كنيد دستهاى خود را تا من بيعت كنم با شما و شما خليفه باشيد به درستى كه اگر من وزير «1»
 است از براى شما از اينكه أمير شما باشم.

و اما طلب كردن طلحه و زبير از أمير المؤمنين عليه السّالم اينكه خلع نفس خود كند از خالفت و امر خالفت را به مشورت 
ود به ضرت منعقد شده برسيد ايشان را اين تكليف به حضرت عليه السّالم؛ زيرا خالفت آن حقرار دهد. پس به درستى كه نمى

 بيعت مهاجران و انصار و طلحه و زبير.

شود بر همه و مذهب سنّيان آن است كه هر گاه اهل حل و عقد بيعت كنند از روى طوع و رغبت بر كسى به امامت، واجب مى
نين عليه ه أمير المؤممردم اطاعت به آن كس. و بنا بر مذهب شيعه ظاهر است كه به طلحه و زبير نسبت نداشت تكليف مذكور ب

 السّالم زيرا امامت كه أمير المؤمنين داشت به نص خدا و رسول بود.

 []آب دادن امام حسن ع به عثمان هنگام محاصره

و اما سخن ابراهيم كه أمير المؤمنين كشت عثمان را و بود آن حضرت عليه السّالم تار و پود معامله قتل عثمان و قاتل عثمان 
داند هر كه اخبار و روايات شنيده اينكه أمير المؤمنين عليه السّالم حاضر نبود مردم نيست. پس به درستى كه مىسزاوار امامت 

كردند در وقت قتل عثمان و فرستاد آن حضرت عليه السّالم پسر خود امام حسن را به سوى عثمان در وقتى كه مردم منع آب مى
و به درستى كه طلحه و زبير در ميان تابعان خود و جمعى از  «1» آب دهد به او.از عثمان تا اينكه امام حسن عليه السّالم 

 مهاجران و انصار

______________________________ 
 .150/ 0« تاريخ الطبرى»، 11/ 4« أنساب االشراف( »1)

 .40ذيل حوادث سال  111/ 0« تاريخ الطبرى»( ر. ك: 1)

 311ص:

 مرتكب قتل او شدند. محاصره كردند عثمان را و

 []فرمايش على ع در باره قتل عثمان
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و به تحقيق گفته است أمير المؤمنين عليه السّالم به طلحه و زبير و غير ايشان از جماعتى كه مشتبه بود بر ايشان امر كشتن 
 عثمان اين قول را كه:

 «و اللَّه ما قتلت عثمان و ال ماألت على قتله»

نكشتم عثمان را و جمع نكردم مردم را در قتل او )و حال آنكه طلحه و زبير و غير ايشان در وقتى كه آن  ؛ يعنى و اللَّه من«1»
حضرت اين سخن را فرمود استطاعت نداشتند كه رد كنند بر آن حضرت عليه السّالم و نه آنكه انكار نمايند( و اما واگذاشتن 

كنيم بلكه ديانت موجب عدم انكار اين معنى كه ما انكار اين نمىآن حضرت عثمان را و نصرت نكردن او را پس به درستى 
 بود به كردارهاى زشت او هر آينه سزاوار امامت نبود.كرد عثمان را يا راضى مىاست؛ زيرا اگر آن حضرت نصرت مى

ر موافق واقع باشد همان و عجب آنكه آن چيزى كه توهّم كرده نظّام شبهه شده بر او در ابطال امامت آن حضرت عليه السّالم اگ
چيز دليل امامت آن حضرت عليه السّالم است و آن چيز نسبت قتل عثمان است به آن حضرت عليه السّالم. و چون نظام اين 
مقدمه را دليل ابطال امامت آن حضرت كرده و حجتى بر آن ذكر نكرده تا ما متعرّض ابطال آن حجت شويم. بلكه به دعوى 

ساقط كرديم دعواى او را به دعواى نقيض دعواى او و مع هذا ما قناعت به دعوى نكرديم بلكه تقويت كرديم  اكتفا نموده ما نيز
 يابد آن را و اللَّه الموفّق للصّواب.دعواى خود را به برهان كه اگر كسى نيك تأمل كند در مى

 []مالك تشخيص احاديث پيامبر ص از احاديث على ع

به تحقيق طعن زده ابراهيم نظّام بر أمير المؤمنين عليه السّالم از وجه ديگر و گمان كرده كه  -ه حراستهادام اللَّ -گفته است شيخ
كرده در حديث؛ زيرا روايت كرده ابو عوانه از داود بن عبد فرموده به معاريض و تدليس مىآن حضرت عليه السّالم حديث مى

مير پرسى از أفرستاد پسر برادر خود را به جانب كوفه و به او گفت كه مىاللَّه ازدى از حميد بن عبد الرحمن حميرى كه او 
 اند اهل كوفه ازالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السّالم از حديثى كه روايت كرده

______________________________ 
 .141ص « تاريخ الخلفاء سيوطى»( ر. ك: 1)

 311ص:

بصره، اگر درست نقل كرده باشند و بهتان بر آن حضرت نبسته باشند، ما از شهر بصره سفر  آن حضرت عليه السّالم در مذمت
 كنيم و مسكن خود را به شهر ديگر قرار دهيم.

 پس آن فرستاده به شهر كوفه آمد و به خدمت حسن بن على عليهما السّالم رسيد و عرض مطلب خود به آن حضرت كرد.

ه برگرد به جانب عمّ خود و برسان سالم ما را به او و بگو كه گفت امير المؤمنين عليه السّالم پس گفت امام حسن عليه السّالم ك
عالى گويم نه بر خداى تكه هر گاه من حديث كنم با شما به حديثى از رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله به درستى كه دروغ نمى
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نگى ام جديث كنم با شما به حديثى به رأى خود پس به درستى كه من مردىو نه بر رسول او صلّى اللَّه عليه و آله. هر گاه ح
 و مدار جنگ بر خدعه و فريب است.

باز ابراهيم گفته است كه روايت كرده داود از اعمش از خيثمه از سويد بن غفله كه او گفته است: شنيدم از امير المؤمنين عليه 
از زبان رسول صّلى اللَّه عليه و آله پس به درستى كه همچنان است كه حديث  هر گاه حديث كنم با شما»گفت: السّالم كه مى

آيد مرا از آنكه دروغ ببندم بر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ام با شما و اللَّه كه اگر از آسمان به روى درافتم خوشتر مىكرده
 «ام جنگى مدار جنگ بر خدعه و فريب است.كه من مردى و هر گاه بشنويد مرا كه حديث كنم ميانه خود شما پس به درستى

رد داند كه هر گاه به مردم بگويد امر كگفته است ابراهيم كه چگونه جايز باشد معاريض در حديث نسبت به كسى كه مى «1»
را از رسول اللَّه صّلى اللَّه  كنند كه آن كس آنهامرا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله به فالن و فالن، همگى آن مردم اعتقاد مى

عليه و آله مشافهه شنيده است. اگر اين نسبت به همچو كسى جايز باشد پس تدليس در حديث جايز خواهد بود )يعنى كسى 
ه يكه حديث پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله نقل كند به عنوانى كه معنى آن پوشيده باشد( گفته ابراهيم مجمال اگر امير المؤمنين عل

ديث كرد به ايشان چنان كه دو حالسّالم از زبان پيغمبر حديث به امت بر سبيل تعريض و كنايه نقل نكرده بود عذرخواهى نمى
 مذكور داللت بر آن دارد.

______________________________ 
 .1145حديث شماره  114/ 1« مسند احمد حنبل( »1)

 314ص:

كه آنچه ذكر كرده نظّام از امير المؤمنين عليه السّالم نيست در آن چيزى كه موجب تدليس  -حراسته ادام اللَّه -و گفته است شيخ
 آن حضرت در حديث و به شبهه انداختن مردم در اخبار باشد.

 بلكه آنچه دو حديث مذكور داللت بر آن دارد آن است كه آن حضرت مراد خود را از كالم ظاهر ساخته و تميز داده كالم خود
اى از آن را كه ظاهر و باطن آن يكى باشد يعنى تأويل نداشته باشد از كالمى كه تأويل داشته باشد و به حسب ظاهر لفظ معنى

 مفهوم شود و به حسب باطن معنى ديگر.

 و گفته است:

له رّسول صلّى اللَّه عليه و آله فإذا حدّثتكم عن رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله فهو كما حدّثتكم و اذا لم اسند الحديث الى ال»
 «وجه و تأويل

؛ يعنى هر گاه من حديث نقل كنم به شما از زبان رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله پس به درستى كه آن چنان است كه نقل 
 ه تأويل است.ام و هر گاه اسناد نكنم به رسول صّلى اللَّه عليه و آله پس به درستى كه آن حديث را وجهى از وجوكرده

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



كند شود از ايشان ملتبس شدن احاديث كه آن حضرت نقل مىپس به حسب اين قاعده كه آن حضرت وضع فرموده برطرف مى
دانند كه كدام يك از احاديث را بر معنى ظاهر حمل كنند و كدام را محتاج به شود از ايشان شك و ريب )يعنى مىو زايل مى

معنى باشد آن سخن نظّام كه گفته است چگونه جايز باشد معاريض در حديث نسبت به كسى بىتأويل دانند( پس بنا بر اين، 
 كه داند اين را كه هر گاه بگويد به مردم كه امر كرد مرا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله به فالن و فالن همگى مردم اعتقاد كنند

آن حضرت منع كرده است مردم را از اعتقاد به حديثى كه تأويل داشته كه مشافهة آنها را از رسول خدا شنيده است؛ زيرا كه 
باشد )و گفته است كه عمل نكنند به معنى كه ظاهر لفظ داللت بر آن دارد و به واسطه اينكه بيان فرموده است عالمت تعريض 

 و كنايه را در حديث و آن عالمت

 313ص:

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله پس هر گاه آن حضرت منع كرده باشد مردم را  نقل حديث است از آن حضرت بدون اسناد به
 «امرنى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله»از اعتقاد به مضمون حديثى كه عالمت تعريض داشته باشد مثل حديثى كه عنوان آن 

ه ممكن است حمل كنيم آن دو حديث كه از امير باشد چگونه مردم از اين قسم حديثى به ضاللت و گمراهى افتند( با آنك
المؤمنين عليه السّالم مروى است بر اينكه آن حضرت عليه الساّلم هر حديثى را كه نسبت به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله 

 داده باشد تعريض و كنايه ندارد بلكه ظاهر و باطن آن با يك ديگر موافق است.

چون نسبت به رسول اللَّه دارد تعريض و كنايه نداشته باشد « امرنى رسول اللَّه»كه فرموده باشد كه  پس بنا بر اين، در حديثى
 و باطن آن مانند ظاهر باشد.

فرموده، آن حديث را به عنوان « امرنى رسول اللَّه»پس باطل باشد آن سخن نظّام كه امير المؤمنين عليه السّالم در حديثى كه 
ه است. پس شناعت الزم كسى باشد كه از اين دو حديث بر غير امير المؤمنين عليه السّالم اعتراض كند تعريض و كنايه فرمود

 نه بر امير المؤمنين عليه السّالم.

كرد. كرد به مردم به كنايه و پوشيدن معنى، هر آينه عذرخواهى نمىو اما قول ابراهيم كه اگر امير المؤمنين عليه السّالم حديث نمى
كنيم كه آن حضرت عليه السّالم حديث كرده باشد با مردم به عنوان كنايه و پوشيدن معنى در درستى كه ما انكار نمىپس به 

اى كه به آن معلوم شود كه كدام حديث آن حضرت كنايه است و كدام حالت اضطرار بعد از آنكه وضع كرده باشد اوال قاعده
 حقيقت كه در آن، باطن لفظ مانند ظاهر اوست.

و به تحقيق كه آن حضرت وضع قاعده مذكور كرده است و ابراهيم نفهميده و وضع قاعده مذكور را بر عذرخواهى حمل نموده 
است. و طريق حديث كردن امير المؤمنين عليه السّالم يعنى بعضى از احاديث را به عنوان كنايه ذكر فرموده و بعضى ديگر را 

گر است شبيه است به طريق قرآن مجيد كه در آن حقيقت هست و مجاز هست و صريح كه ظاهر و باطن آن موافق يك دي
 آيات محكم هست و آيات متشابه

 310ص:
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 هست.

پس اگر داللت نمودن امير المؤمنين عليه السّالم بر اينكه مردم فرق كنند ميان احاديث او عليه السّالم كه به عنوان تعريض و 
او عليه السّالم كه نه از براى طريق صادر شده عذرخواهى باشد از گناهى كه كرده است يا اشتباهى  كنايه فرموده و ميان احاديث

 كه واقع شده از او حاشا كه چنين باشد.

پس داللت كردن خداى تعالى بر اينكه مردم فرق كنند ميان آيات محكم او و آيات متشابه او، هر آينه عذرخواهى بود از 
 شده و اين كفر و الحاد است. نعوذ باللَّه منه. خطائى كه از خدا واقع

اى كه او سخن گفته به عنوان حقيقت و همچنين تكلم نموده به عنوان تر از كسى كه حكايت كند از گويندهو من نديدم عجيب
وينده و الم آن گكنايه و تعريض و خالى نگذاشته آن گوينده كالم خود را از عالمتى كه مردم به آن تميز كنند ميانه دو قسم ك

 حكم كند آن كس بر آن گوينده به تدليس در حرف زدن به واسطه نصب عالمتى كه كرده.

گوئيم كه به اعتقاد نظام اگر عارى باشد كالم آن گوينده از آن عالمت آيا در اين صورت ازاله التباس كرده و توضيح پس مى
جهل و وسواس است و اگر در اين صورت التباس و تدليس الزم تواند زيرا محض مقصود نموده. و چگونه كسى چنين حكمى

است پس چگونه در صورت نصب عالمت تدليس و تلبيس به آن گوينده نسبت توان كرد اگر نه عناد پا در ميان گذارد با آنكه 
ز بار و آن روايت احديثى كه ابراهيم روايت كرده از حميد بن عبد الرحمن حميرى معروف نيست و ثابت نشده و از ناقالن اخ

 هاست كه پيش از اين از نظّام مذكور شد.جمله دروغ

 ماند قول امير المؤمنين عليه السّالم كه:اند عمرو بن عبيد و هاشم بن اوقص كه به آن مىپس گفته است نظّام كه گفته

 314ص:

 «أمرت أن أقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين»

«1». 

اى كه با من بيعت كنند و بعد از آن بيعت را بشكنند )يعنى اصحاب جمل( و طايفه ام كه جنگ كنم با طايفهه؛ يعنى مأمور شد
وند از دين اى كه بيرون ركه ظلم كنند و طريقه جور پيش گيرند )يعنى اصحاب معاويه كه به آن حضرت بيعت نكردند( و طايفه

وارج نهروان( از جمله قولهاى آن حضرت است كه گفته آن را به رأى خود از من بعد از آنكه متديّن به دين من باشند )يعنى خ
 براى خدعه و فريب و همچنين قول آن حضرت در باره ذو الثّديه )كه او سركرده خوارج نهروان بود(

 «ما كذبت و ال كذّبت»

 نگفته(.ام. )يعنى رسول خدا به من هرگز دروغ ؛ يعنى دروغ نگفتم هرگز و دروغ گفته نشده«1»
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 از جمله قولهاى آن حضرت است كه گفته است آن را به رأى خود از براى فريب.

بعد از آن ابراهيم گفته است در مقام اعتراض بر آن حضرت عليه السّالم كه ممكن است هر گاه چيزى نزد امير المؤمنين عليه 
ا رسول صلّى اللَّه عليه و آله خدا به آن چيز تا آنكه السّالم حق باشد جايز است آن حضرت عليه السّالم كه بگويد امر كرد مر

امر نكرده باشد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله آن حضرت را عليه السّالم به خصوص آن چيز؛ زيرا خدا و رسول صلّى اللَّه 
 اند به هر چيزى كه حق باشد.عليه و آله امر كرده

 []فرمايش پيامبر در باره اهل جمل -[ه فرمايش على ع]جهل عمرو بن عبيد و هاشم بن اوقص نسبت ب

گوئيم به ابراهيم كه اين سخن از جهل و گمراهى عمرو بن عبيد و هاشم بن اوقص كه مى -ادام اللَّه حراسته -گفته است شيخ
تو و جماعت تو بر ايد اى بر سخن اين دو كس. و طعن زدهاست. و همچنين از ضعف عقل تو نيز اى ابراهيم كه اعتماد كرده

 امير المؤمنين عليه السّالم؛ زيرا كه امير المؤمنين عليه السّالم فرموده است قول او را كه مذكور

______________________________ 
 .431 -435/ 5« تاريخ بغداد( »1)

 .141/ 1« تاريخ بغداد»؛ 150، كلمه قصار 434ص « نهج البالغه، ترجمه شهيدى( »1)

 311ص:

شد پيش از جنگ با ناكثين و قاسطين و مارقين. و در وقتى كه فرموده كه متوجه بصره بوده است و شكسته بودند طلحه و زبير 
 نمودند آن حضرت را عليه السّالم از آن جنگ.بيعت آن حضرت عليه السّالم را و چون جمعا منع مى

 بصره و سفر كردن به جانب طلحه و زبير و اعتماد نمود بر آن قول.قول مذكور را حجت گردانيد بر آن جمع در قصد نمودن به 

از براى آنكه ديگران جمع منع آن حضرت نكنند و نسبت داد آن قول را به پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله و گفت كه پيغمبر صلّى 
 اللَّه عليه و آله امر كرد به من به مقاتله با جماعت مذكوره.

اند ناقالن اخبار آن اقوال را و از جمله آن اقوال آن است كه آن ضم كرد اقوال ديگر را كه نقل كرده و همچنين با اين قول
 حضرت فرمود كه:

اما و اللَّه علم اصحاب محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و هذه عائشة بنت ابى بكر فاسألوها أنّ اصحاب الجمل و المخدج اليد »
 «و ها هذه هاهنا فاسألوها ملعونون على لسان النّبى االمّى
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دانند اصحاب محمد صلّى اللَّه عليه و آله و اين است عايشه دختر ابو بكر، ؛ يعنى آگاه باشد و اللَّه البته به تحقيق كه مى«1»
ر ار ديگاند بر زبان پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله و باليد لعن كرده شده «1» بپرسيد از او اينكه اصحاب جمل و اصحاب مخدج

 تأكيد فرموده گفت: اين است عايشه دختر ابو بكر بپرسيد از او.

 و فرموده است آن حضرت عليه السّالم كه:

 «ال اجد الّا قتالهم او الكفر بما انزل على محمّد صلّى اللَّه عليه و آله.»

است بر محمد صلّى اللَّه عليه و آله از اى مگر آنكه جنگ كنم با ايشان يا كافر شوم به آنچه فرود آورده شده يابم چارهنمى
 جانب خداى تعالى.

دم ترين مركرد از براى آن قول به دشمنو چگونه باشد قول مذكور از رأى آن حضرت، و حال آنكه او عليه السّالم استشهاد مى
رد كخدا، و طلب گواهى مى كرد اصحاب عايشه را از زبان پيغمبرمر آن حضرت را عليه السّالم. و روى به روى عايشه لعن مى

 از

______________________________ 
 .143/ 4« مجمع الزوائد( »1)

 ( ناقص.1)
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 عايشه بر خبر ذو الثّديّه كه سركرده خوارج بود، پيش از آنكه واقع شود آن قضيه.

خود و بدون اينكه از پيغمبر خدا شنيده  و ما تسليم شويم كه آن حضرت عليه السّالم ذكر نمود جنگ اهل بصره را از پيش
 باشد، آيا آن حضرت از كجا دانست حال قاسطين و مارقين را؟

و حال آنكه ظاهر نبود از ايشان در آن وقت كه آن قول را فرمود اثر عداوتى كه به آن استدالل توان كرد بر وقوع جنگ با اين 
را در  «ذو الثّديه»حضرت عليه السّالم بودند. و چگونه تعيين فرمود دو طايفه، بلكه مارقين در آن وقت از اصحاب خاص آن 

قول خود و حكم جزم كرد به گمراهى براو. و فرمود كه او سركرده قوم خوارج خواهد بود و حال آنكه در آن وقت او يكى از 
 دوستان آن حضرت عليه السّالم بود.

اتفاق درست افتاد، بنا بر اين عقل تجويز خواهد كرد كه آنچه  پس اگر گويند كه آن حضرت ندانسته سخنى گفت و به حسب
ها از ها كه گذاشته بودند در خانهعيسى عليه السّالم خبر داده به اصحاب خود از كارهاى ايشان و خوردن و آشاميدن ذخيره

 روى ندانستگى خبر داده باشد و به حسب اتفاق درست افتاده باشد.
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 اند از چيزها پيغمبران عليهم السّالم پيش از آنكه واقع شود آن چيزها.دهو همچنين جميع آنچه خبر دا

و همچنين خبرهاى پيغمبر ما صلّى اللَّه عليه و آله از چيزها پيش از وقوع، مجوّز خواهد بود نزد عقل كه از روى ندانستگى 
 گفته باشند و به حسب اتفاق درست افتاده باشد.

خورم كه اين قسم سخن رون رفتن است از قول اهل ملت جميعا و به عمر خود سوگند مىو اين سخن طعن است بردين و بي
اليق است به مذهب نظّام به واسطه الحادى كه داشته. و اگر آنچه خبر داده آن حضرت عليه السّالم از پيغمبر صّلى اللَّه عليه و 

كند بر آنكه نه از روى حدس و ظن و ندانسته سخن گفتن مى هاى او عليه السّالم از چيزها پيش از وقوع داللتآله و خبر دادن
 بوده.

اند. و اين خود مشخص است كه اخبار آن حضرت از وقايع قبل از وقوع آنها پس به تحقيق كه باطل شد آنچه آن دو مرد گفته
 يا از روى ندانستگى سخن گفتن

 313ص:

آله است يا از روى علم غيب و چون علم غيب به غير از حق سبحانه و تعالى بر است يا از روى نص پيغمبر صّلى اللَّه عليه و 
ديگرى روا نيست. و احتمال ظن و سخن از روى ندانستگى گفتن باطل شد احتمال ديگر به غير اينكه آن حضرت از روى نص 

 ماند.پيغمبر گفته باشد نمى

گفت ه را نمىجست ذو الثّديكه اگر أمير المؤمنين عليه السّالم روزى مىبعد از آن گفته است ابراهيم كه گفته است عمرو بن عبيد 
كرد آن حضرت به سوى آسمان يك ام هرگز و هرگز پيغمبر خدا به من دروغ نگفته است. و نظر نمىو اللَّه كه من دروغ نگفته

 بار و به سوى زمين بار ديگر.

 ه و آله گفته است به آن حضرت عليه السّالم در باب ذو الثديه حرفى.كردم كه پيغمبر صلّى اللَّه عليهر آينه من شك نمى

 ]ماجراى ذو الثدية[ -]عمرو بن عبيد ناصبى و دشمن على ع بود[

كه ما شك نداريم در ناصبى بودن عمرو بن عبيد و دشمنى او با امير المؤمنين عليه السّالم و  -ادام اللَّه عّزه -گفته است شيخ
نداريم در جهل او و ضعف عقل او و نفاق او و طعن او در دين. و آنچه حكايت كردى اى ابراهيم تو از  همچنين در اين شك

كند بر آنچه گفتيم؛ زيرا نظر كردن امير المؤمنين عليه السّالم به سوى آسمان اگر داللت نكند بر درستى آنچه خبر او، داللت مى
ه و رغبت نمودن به سوى خداى عز و جل در اين توفيق كرامت كند به او از براى داده است از پيغمبر خدا صّلى اللَّه عليه و آل

ظاهر ساختن ذو الثديه تا آنكه زايل شود شبهه از دل مردمان در راستى خبرى كه از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله روايت نموده. 
 بر اينكه نص از جانب پيغمبر نزد آن حضرت نيست.كند چنان كه ظاهر آن است كه داللت بر اين معنى كند البته داللت نمى
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و ما در حيرتيم كه آيا چه مناسبت است ميانه نظر كردن به آسمان و ميانه دروغ و ميانه نظر كردن به زمين و ميانه تدليس كه 
ر مانند مان و زمين مگمنشأ اين ناسزا شده از عمرو بن عبيد نسبت به امير المؤمنين عليه السّالم!؟ و آيا هست نظر كردن به آس

نظر كردن به لشكر يا نظر كردن به خود يا به جانب راست يا به جانب چپ يا پيش رو يا عقب سر و آيا هست اين نظر كردن 
 امير المؤمنين عليه السّالم مگر مانند غير آن از اقسام

 345ص:

آنچه حكايت كرده نظام از عمرو بن عبيد نيست مگر كارهاى آدمى و تصرف او در حركات و سكنات خودش؟ و به درستى كه 
اى سزاوار تعجب كردن و به شگفت افتادن؛ زيرا نيست در آنچه حكايت كرده حجتى كه واجب باشد تسليم نمودن آن و نه شبهه

مان مبادا كسى گورزيدن از سخن عمرو بن عبيد تا آنكه داشتم از غفلتكه الزم باشد در نظر كردن در آن. و اگر من كراهت نمى
اى است كه در او هست هر آينه سزاوار نبود آوردن آن سخن در اين كند كه متعرض نشدن من به آن سخن به واسطه شبهه

 كتاب زيرا محض هذيان است.

ته به بداند كه آنچه آن حضرت عليه السّالم در آن قصه فرموده است البا آنكه اگر كسى تأمل كند قصه ذو الثّديه را به يقين مى
نصى است از رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله؛ زيرا ذو الثّديه معروف و مشهور نبود ميان اصحاب امير المؤمنين عليه السّالم و 

دانست كه او داخل خوارج است يا نه و بعد از جنگ نجات يافته است يا كشته شده است پس خبر داد أمير المؤمنين كسى نمى
صحاب خود از حال او پيش از واقعه جنگ و خبر داد از جنگ او و مآل كار او. و دليل بر اين سخن كه گفتيم عليه السّالم به ا

بود هر آينه استدالل امير المؤمنين عليه السّالم به خبر دادن از حال او بر حقيقت خود و بطالن آن است كه ذو الثديه معروف مى
تى كه امير المؤمنين عليه السّالم خبر دادن از حال او را گردانيد معجز از براى داشت. و به درسخوارج اصال معنى معقول نمى

حقيقت خود و برهان از براى راستى خود و چون قضيه جنگ منقضى شد امر فرمود كه در ميان كشتگان ذو الثديه را بجويند 
السّالم از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و  و اصحاب آن حضرت تفحص نموده نيافتند و در راستى خبرى كه امير المؤمنين عليه

روردگار كرد و با پآله داده بود به شك افتادند. پس امير المؤمنين عليه السّالم مضطرب شد و يك بار نظرى به سوى آسمان مى
ر نظر به نمود ظاهر شدن ذو الثديه را و زايل شدن شك و شبهه را از دل مردمان. و يك بافرمود و طلب مىخود مناجات مى

 كرد و از روى فكر در حال اصحاب خود و ترسيدن گمراهى ايشان به واسطه دير پيدا شدن ذو الثديه.سوى زمين مى

 پس حق سبحانه و تعالى توفيق كرامت كرد از براى پيدا شدن او و سوار شدن

 341ص:

 له را تا آنكه آمد به نزد جمعى از كشتگان و فرمود بگشائيد بعضىامير المؤمنين عليه السّالم استر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آ
از اين جماعت را از بعضى ديگر. چون گشودند يافتند مردى سياه ضخيم البدن كه بود او را دو پستان مانند پستان زنان كه بر 

 آن موها بود.
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نمود. دادند دستهاى او را به حال خود عود مىشد دست او و هر گاه سر مىكشيدند آن دو پستان را كشيده مىو هر گاه مى
بنا بر اين، چگونه  «1» پس تكبير گفت امير المؤمنين عليه السّالم در وقت پيدا شدن او و زايل شد شك و ريب از اصحاب او.

بزرگى،  منقبت خبر دادن امير المؤمنين عليه السّالم از حال او از روى حدس يا ندانسته سخن گفتن باشد و يا چگونه اين قسم
عيب شود و اين طور فضيلت عظمى، نقص بوده باشد؟ اگر نه حق سبحانه و تعالى كور گردانيده باشد دل عمرو بن عبيد را و 

 كند )يعنى جاحظ و اصحاب ايشان را( كه اعتقاد دارند به ايشان و اللَّه نسأل التّوفيق.نظام را و كسى كه حكايت از ايشان مى

______________________________ 
 .141/ 1« تاريخ بغداد( »1)

 341ص:

 []تالش معتزله در برى ساختن نظّام 11فصل 

 نمودند كه آنچه حكايت كردم از نظام به وساطتيافتم جماعتى از معتزله را كه مضايقه مى -ايّده اللَّه تعالى -گفته است شيخ
ان داشته باشم و باعث بر اين قول ايشان را حميّت و تعصبى بود كه از براى جاحظ، مذهب نظّام بوده باشد و اعتقاد به آن سخن

ورزيدند. تا به حدى كه الزم ساخته بود تعصب برايشان كه انكار آنچه معلوم و مشخص بود از سخن نظام اهل اعتزال مى
 نمودند.مى

 شدند.باشد مىقدرى و خوارى صاحبش مىو مرتكب بهتان كه موجب بى

فتند گكار ايشان به جايى رسيده بود كه در صدد عذرخواهى از براى نظام در آنچه ما ذكر كرديم از سخنان او در آمده، مىبلكه 
كه اين سخنان نظام كه راجع است به تخطئه صحابه نه آن است كه معتقد او بوده باشد، بلكه غرض از اينها حجت آوردن است 

قهائى كه خصم او بودند؛ به اين طريق كه اين شناعتها و خطاها بر صحابه پيغمبر صلّى بر ناقالن روايات و اعتراض كردن بر ف
اللَّه عليه و آله الزم است. بنا بر عمل كردن به اين روايات و اخبار كه از صحابه منقول شده و بر حد تواتر نرسيده و هر كس 

ه و كه قائل شود به تشنيع و تخطئه صحابه پيغمبر صّلى اللَّه علياعتماد كند بر امثال اين روايات كه متواتر نشده براو الزم است 
 آله.

ن كنم، بلكه اعتماد مآيد قائل شدن به اين طور امر شنيعى؛ زيرا عمل به اين قسم اخبار نمىو اما من كه نظّامم بر من الزم نمى
خطا  مانند صحابه و تابعين ازه من، سالم مىبر ظاهر قرآن مجيد و اخبارى است كه بر حد تواتر رسيده باشد پس بنا بر طريق

 و شناعات.

گويند تمنائى است كه از جهل ايشان ناشى شده و استداللى است كه كه آنچه اين طايفه معتزله مى -ايّده اللَّه -گفته است شيخ
 نم و ظاهر آن و باطكند بر ضعف عقل كسى كه معتقد آن باشد. يا بر محض تعصب و عناد؛ زيرا صريح كالم نظّاداللت مى

 344ص:
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كنند اين قوم احمق. و هيچ فرق نيست ميان كسى كه حمل كند مذهب نظام را بر آنچه آن مخالف آن چيزى است كه ادعا مى
شود و ميان كسى كه حمل كند مذهب خوارج را بر غير آنچه مفهوم اند كه اصال از عبارات آن مفهوم نمىاين جماعت ذكر كرده

كننده مذهب نظام بر آنچه مذكور شد مانند كسى است كه ادعا كند معنى مذهب شيعه كس است از مذهب ايشان، بلكه حملهمه 
را در كالم خوارج و ادعا كند معنى مذهب خوارج را در كالم شيعه. و همچنين مذهب هر كس را كه از صريح كالم او مفهوم 

اند كند سخن اين طايفه معتزله را كه هوادارى نظام كردهر چيزى كه باطل مىتشود بر مذهب مخالف او حمل كند. و نزديكمى
اند، آن چيزى است اند و كالم او را بر خالف آنچه ما حكايت كرديم حمل كردهو از روى ستيزه و لجاج عذر براى نظام گفته

 ب به آن راه ندارد.كه گواهى داده جاحظ براو و حكايت كرده از او به عنوان تصريح كه اصال شك و ري

بو ترين مردم است بر رافضيان به علت بغضى كه ايشان با او سخن جاحظ آن است كه گفته است: به تحقيق ابراهيم تشدّدكننده
 بكر و عمر و ابو عبيده دارند.

حه و زبير ثمان و طلترين مردمان است بر خوارج به واسطه دشمنى كه ايشان با على بن ابى طالب عليه السّالم و عو تشددكننده
ترين مردمان است با طايفه معتزله به واسطه دشمنى ايشان به سعد و ابن عمر و محمد بن و عايشه دارند و همچنين تشددكننده

مسلمه و اسامة بن زيد و زيد بن ثابت و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل و هر كه اعتقاد نداشته باشد به مقاتله با گروهى كه 
 بر امام زمان و گويند كه آدمى را سزاوار نزد خداى تعالى آن است كه مقتول باشد نه قاتل.خروج كنند 

كند به حد بر اين جماعت كرده و عيب كرده بر اينها به واسطه بغض و دشمنى با صحابه هر گاه بازگشت مىو با آنكه تشدد بى
كرد بر گرويدن طوايف نمود و غضب مىود تشدد مىگرود به چيزى چند كه خسوى سخن كردن در اصول و قواعد فتوى، مى

كرد بر آن طوايف به واسطه دشمنى با صحابه. و هر گاه بر سر تحقيق قواعد فتوى مذكوره به آن چيزها يعنى خود تشدد مى
 آيد دشمنى او با صحابهمى

 343ص:

سازد از را و بپرسد از او حقيقت حال را، ظاهر مىشود. و اگر كسى به جنبش درآورد نظام بيش از طوايف مذكوره ظاهر مى
 قدر و خوار كند او را در نظر مردم.او آنچه پوشيده است بر مردم از تناقض كه در مذهب او هست، به حدّى كه بى

 ،اش آن است كه ايشان اهل اخبار و روايات و احكام و فتوى نيستنداند وجهو ليكن اصحاب او كه از اين قسم سخن ساكت
تر است نزد ايشان از علم قرآن و كه دو مسأله علم كالمند خوشتر و نافع «1» «طفره»و  «1» «تداخل»بلكه سخن راندن از 

 احكام پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله.

او  و به خدا سوگند كه او بد مذهبى از براى خود اختيار نموده و دين خود ساخته و زود باشد كه ما در وقت رد كردن مذهب
 تكلم كنيم به آنچه سزاوار و واجب باشد.
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كه آيا كدام از اين دو به ما اولى باشد، تصديق كردن بر نظّام قول خودش را كه خبر داده از  -ايّده اللَّه تعالى -شيخ گفته است
كند، نقل مى كند و عمرو بن بحر جاحظ كه شاگرد و مصاحب او بوده از اومذهب خود و صريح كالم خودش داللت بر آن مى

اند نفس خود را بر بهتان و ستيزه به واسطه خصومت يا تصديق كردن اين جماعت معتزله از روى تعّصب به رأى باطل حمل كرده
 و لجاج.

ومى كه حيائى و مكابره اگر نه قو چگونه مستحسن باشد مباحثه و مناظره با كسى كه سوار شده باشد مانند اين مركب را در بى
 باشند در علم، و ايشان رااز ضعفا 

______________________________ 
آنكه به حجم و به اندازه آن عبارت است از اينكه چيزى در چيزى )جسمى در جسمى( ديگر داخل شود بى« تداخل( »1)

وذ كنند ديگر نف ء يا بيش از آن( در يكاين سخن بدان معناست كه اشياء )دو شى«(. تداخل»بيفزايد )تعريفات جرجانى، ماده 
و در حجم و وضع متّحد گردند و در مكانى واحد قرار گيرند ... تداخل اجسام، يا تداخل جواهر امرى است آشكارا محال، 
زيرا اگر تداخل، امرى ممكن و متحقق باشد امكان آن نيز هست كه سراسر جهان مادى در يك جزء، جاى گيرد و در عين 

 .151/ 3« دائرة المعارف تشيع»م افزوده نگردد. حال به حجم و اندازه آن جزء ه

عبارت است از انتقال جسم از جزو مسافتى به جزو مسافت ديگر بدون آنكه از اجزاى ما بين گذر كند و محاذى « طفره( »1)
سافت متوسط، مآنها قرار گيرد و به عبارت ديگر انتقال از مسافتى به مسافتى ديگر و از مكانى به مكانى ديگر بدون گذشتن از 

 .1115/ 1« فرهنگ معين»و اين امر محال است. 
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معرفى به مذاهب و اطالعى بر روايات و اهتمامى به خواندن كتب نزد مشايخ علم نبوده باشد. مشتبه شود برايشان سخن 
 هواداران نظام و گمان كنند كه شايد حق بوده باشد.

 344ص:

 [«يد اهلل مع الجماعة» ز حديث]توجيه نظّام ا 15فصل 

با آنكه احتياج نداريم در باب گواه بر مذهب نظام كه تشنيع جميع صحابه است به گواهى عمرو بن بحر جاحظ و غير او؛ زيرا 
كنيم ما آن را و آن آنست كه گفته است خودش به مخالفان خود خود تصريح كرده به آنچه گذشت و به چيزى االن مذكور مى

 گوئى از تشنيع بر صحابه پيغمبر مخالفت است با جماعت.گوئيد اين سخنان كه تو مىبه من مى كه شما

؛ يعنى دست نوازش خداى تعالى بر جماعت «1» «يد اللَّه على الجماعة»و حال آنكه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است: 
 اه خواهد بود.است. بنا بر اين هر كه مخالفت با جماعت كند هر آينه گمر
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اند ام كه اصحاب رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله همگى اتفاق كردهگويد من نگفتهبعد از آن در صدد جواب ايشان در آمده مى
آنكه دست زنند به نصّ پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله تا آنكه بر من الزم آيد بر اينكه فتوى دهند در احكام شرع به رأى خود بى

نيع همه صحابه و مخالفت جماعت كه به حسب فرموده پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله ضالل و گمراهى است بلكه آنچه من تش
ام اين است از جمله صحابه رسول صلّى اللَّه عليه و آله عمر بن خطّاب و عثمان بن عفّان و على بن ابى طالب عليه السّالم گفته

 بودند. «1» دردا و ابو موسى اشعرى و جمعى ديگر از صحابه كه حديث الّسنّ و ابن مسعود و زيد و معاذ و ابو

اند نه اند نص پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله را و اين طايفه اصحاب فرقهكردهاند به قياس و رأى خود و ترك مىداده)فتوى مى
اند بلكه بدون نص پيغمبر و ظاهر قرآن در كردهاند )چنين نمىاصحاب جماعت( و اما اكابر صحابه كه ايشان اصحاب جماعت

 اند(دادهحكم شرعى فتوى نمى

______________________________ 
 .114/ 5« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد»؛ 1515حديث شماره  154/ 1« كنز العمّال( »1)

 ( جوان.1)
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اش آن است كه عمر بن الخطاب و اند وجهو منع ايشان در اين ننمودهو اينكه اصحاب جماعت با آن طايفه معارضه نكردند 
نمودند و از ايشان ترس داشتند و مطيع و فرمانبردار عثمان و ساير ايشان، سالطين بودند كه مردم همگى به ايشان رغبت مى

رفتند و مع گبا ايشان پيش نمىايشان شده بودند عوام اصحاب. پس اصحاب جماعت بنا بر تقيه ساكت بودند و طريقه معارضه 
 شود.كند و قول ايشان مسموع نمىهذا ايشان علم داشتند كه اگر منع كنند كسى از ايشان قبول نمى

بينيد رأى گروه مردمان به سوى نظّام كه چگونه تصحيح مذهب خود كرده در تميز گفته است كه آيا نمى -ايّده اللَّه تعالى -شيخ
بعضى از ايشان از براى طعن؟ پس ابتدا كرده به عمر بن خطّاب و تابع او گردانيده در طعن و سرزنش صحابه و تعيين نمودن 

عن و ط« كالله»باقى را كه مذكور شد. و پيش از اين سخن، نام ابو بكر را برده و صريحا بر او طعن زده در سخن او در باب 
. و ذكر نموده در همين فصل سبب شايع شدن فتوى به رأى را در ميان زده بر عبد اللَّه بن عباس و بر ابن عمر بعد از اين سخن

 صحابه و گفته كه سبب آن اراده غلبه و سلطنت و فرمان فرمائى بوده است.

شماريم سخن او را كه دست زده به پنهان شدن كنيم نظام را از آنچه ذكر كرده از قوم و صواب مىو به تحقيق ما تصديق مى
إلّا سخن او را كه داخل كرده امير المؤمنين عليه السّالم را در ميان قوم به اعتبار فتوى دادن به رأى و قياس، حق به سبب تقيه، 

هائى كه پيش از كنيم براو اين ناسزا را كه به امير المؤمنين عليه السّالم نسبت داده به بيانكنيم نظّام را و ردّ مىبلكه تكذيب مى
 اين مذكور ساختيم.
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الف آنچه كنند و به خشناسم كسى را كه دليرتر باشد بر بهتان از اين طايفه معتزله كه هوادارى نظّام مىق كه من نمىبه تحقي
 كردند.خود تصريح به آن كرده در قول خود و ما نقل نموديم از او و پيش از اين كه به سبب تعصب مى

 345ص:

 []اعتراف جاحظ به اشتباهات نظّام 13فصل 

كه بود ابراهيم  «فتيا»گفته است كه گفته است جاحظ در آخر فصلى كه حكايت كرده از نظّام در كتاب  -ايّده اللَّه تعالى -خشي
زديك گشود عقده مسائل را و نبرد به مسأله پوشيده مشكل و به آن مىاز حفّاظ حديث با ذهنى تند و زبانى تيز كه به آن راه مى

 وده باشد.كرد آنچه از عقول دور بمى

 كرد خطائى كه از مردم ناآزموده و تجربه ناكرده سرزند.و مع هذا خطا مى

 احتياطى.نمود خبطى را كه از مردم مست واقع شود و جمع كرده بود ميان هشيارى و غفلت و احتياط و بىو خبط مى

ر اند و اگهل اسالم به آن عمل ننمودهو بعد از اين همان جاحظ گفته است كه فالن سخن ابراهيم سخنى است كه هيچ يك از ا
چه ابراهيم دراز كرده سخن را و بسيار گفته ليكن غالب شدن براو و ابطال كردن سخن او به عقول نزديك است پس به تحقيق 

ن اضداد اشهادت داده عمرو بن بحر بر نظّام كه مخالفت همه امّت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله نموده و گفته است كه او جمع مي
 كرده.مى

گوئيم كه مذاهب نظام و حال آنكه جاحظ شناساتر بوده است به مذهب نظام از اين جهّال هوادار؛ و قطع نظر از اين سخن، مى
 را به غير از جاحظ كسى نقل نكرده.

تصديق كنيم او پس هر گاه ما تصديق جاحظ نكنيم در ابطال مذهب نظام و مذهب نظام و مذمت او. پس الزم نيست برما كه 
را در ساير آنچه نقل كرده از نظام؛ و هر گاه تكذيب كرديم جاحظ را در جميع آنچه نقل نموده از نظام، پس معلوم نخواهد بود 

ها در عذر خواهى براى او. و چنين كه اين جماعت هوادار پيش ما مذهبى از براى نظام در فتوى كه ما محتاج شويم به حيله
 كنند كه تشنيعيگر اين جماعتى كه ما از ايشان حكايت كرديم كه انكار مىكنند و دكوشش مى

 343ص:

صحابه، مذهب نظّام باشد. ناچار است ايشان را كه تكذيب جاحظ كنند و نسبت گمراهى و جهل دهند به جاحظ در اينكه ردّ 
مشخص است و حال آنكه اين جماعت آن پايه  مذهب كرده؛ زيرا رد جاحظ بر نظام به همين ترتيب كه ذكر كرديم معلوم و

ندارند كه ما قبول كنيم شخص ايشان را در باب جاحظ و واگذاريم آنچه حكايت كرده و خبر داده از نظام. و ميل كنيم به 
 كند مگر بر سوء تدبير و قلّت دين و ضعف عقل و رأى.خواهشها و آرزوهاى ايشان كه داللت نمى
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ت مجمل آنچه ثابت شده از نظّام در طعن بر صحابه و ائمه راشدين و تابعين به احسان. و اگر ذكر شيخ گفته است كه اين اس
كشيد كتاب ما؛ و ما دورى كرديم از اينكه ذكر كنيم تناقض گرفتن كرديم جميع آنچه در اين باب گفته، هر آينه به طول مىمى

صحابه تكذيب بعض ديگر كرده و حكم كردن او را برايشان به بدعت  او را در ميان اخبار و روايات و آوردن او را كه بعضى از
 در ديانتها و به قول باطل دروغ و بهتان.

كه از عمرو  «فتيا»پس هر گاه اراده كنيد اى گروه، دانستن احوال و اقوال نظّام را به تفصيل، بر شماست كه نظر كنيد در كتاب 
 را در اين مطلب بر استقصاء و بيان.يابيد آن بن بحر جاحظ است به درستى كه مى

ه جمعى ام، بلكه ببا آنكه ابراهيم در عذرى كه خواسته است از براى تخطئه امت پيغمبر كه من نسبت خطا به همه صحابه نداده
رد به د دااند؛ زيرا او اعتقااند نه اصحاب جماعت. تلبيس كرده بر مردمى كه بهره از علم نداشتهام كه ايشان اصحاب فرقتداده

طر و گفته است كه ابراهيم گفته است مض«. فتيا»فساد اجماع. و به تحقيق نقل نموده اين معنى را از او عمرو بن بحر در كتاب 
سازد مرا در مذهب خود كه تخطئه صحابه پيغمبر است صّلى اللَّه عليه و آله اين خبر كه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله نمى

 گفته است:

 335ص:

 «ال تجتمع امّتى على خطأ»

 كنند امت من بر خطائى.؛ يعنى اتفاق نمى«1»

داند و ابراهيم اعتقاد دارد كه جايز است همه مسلمانان اتفاق كنند بر خطا يعنى هر يك صاحب يك خطائى باشند، امّا جايز نمى
 كه همگى بريك خطاء اتفاق كنند.

 ]نظام قائل به تحريف قرآن بود[

گفته است جاحظ در ابتداى حكايت كردن از ابراهيم بن سيّار گمان كرده كه حال قرآن مانند حال تورات و انجيل و زبور و  و
جميع كتب انبيا است. و همچنين حال امت پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله در فتوى و احكام شرع مثل حال امت موسى و عيسى 

 .و امت جميع انبيا عليهم السّالم است

و همچنين ابراهيم گفته كه اصحاب محمد صلّى اللَّه عليه و آله در وقتى كه شروع كردند به فتوى و قائل شدند به قياس در 
 احكام شرع حال ايشان خالى نبود از يكى از اين دو وجه:

ه ه توهّمى و غلطى كوجه اول آنكه گمان برده باشند كه حكم شرعى و فتوى جايز است برايشان از روى قياس و رأى به واسط
ندانسته از ايشان واقع شده باشد؛ وجه ثانى آنكه غرض ايشان از فتوى و حكم كردن از روى قياس و رأى خود به حكم و 

 امارت بوده باشد و مقتدا و امام بودن بر ساير خاليق منظور ايشان شده باشد.
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هد شما را خداى تعالى، اين سخنان كه مذكور شد از نظّام به گفته است كه اى گروه مردمان توفيق د -ايّده اللَّه تعالى -شيخ
 وساطت جاحظ كافى است در داللت كردن بر مذهب نظام در اينكه جايز دانسته تغيير را در قرآن مانند تورات و انجيل و زبور.

اجماع و برى شدن از اهل  و همچنين روا داشته زيادتى و نقصان را در قرآن مجيد مانند كتب مذكوره الهى و در طعن زدن بر
 بيت پيغمبر و همگى صحابه و تابعين به احسان؛

______________________________ 
 .114/ 5« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)

 331ص:

براى  تقادى اززيرا تجويز گمراهى بر همه ايشان نموده چنان كه كالم آن داللت بر آن دارد و به تحقيق كافى است اين قسم اع
 كفر و الحاد و بيرون رفتن از اسالم بالكليه نسبت به كسى كه صاحب اين اعتقاد باشد.

 و الحمد للَّه على ما منّ به من هدايته و له الشّكر على نعمته في دينه و ايّاه نسأل سترا جميال برحمته.

 331ص:

 انكار كردن رحلت پيامبر[ ]نقشه عمر در -[]رحلت پيامبر و توطئه دشمنان 55فصل 

 كه يافتم راويان اخبار و ناقالن آثار را همگى -ايّده اللَّه تعالى -گفته است شيخ -ادام اللَّه عزّه -و از جمله حكايت و كالم شيخ
ه در امامت ود كگفتند به درستى كه اول خالفى كه واقع شده در اسالم بعد از وفات رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، خالفى بمى

اند؛ زيرا اول خالفى كه حادث شد در واقع شد ميان مهاجرين و انصار و به تحقيق كه همگى راويان اخبار سخن غلط كرده
اسالم بعد از وفات رسول صلّى اللَّه عليه و آله، مخالفت عمر بن الخطّاب بود در وفات پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله. و ادعا كردن 

 اند در وقتى كه حق سبحانه و تعالى قبضسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله را؛ زيرا همگى اهل تاريخ و ناقالن آثار گفتهاو حيات ر
روح مقدس پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله كرد و خبر وفات آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله منتشر شد، عمر بن الخطّاب از منزل 

لَّه كه من بعد از اين نخواهم شنيد از كسى كه بگويد رسول اللَّه وفات كرده مگر آنكه بكشم آن كس خود بيرون آمده گفت: و ال
 را!!؟

به درستى كه رسول خدا نمرده است و نيست حال به غير اينكه غايب شده از ما كه امتيم چنان كه غايب شد موسى از قوم خود 
صلّى اللَّه عليه و آله رجوع خواهد كرد به قوم خود چنان كه رجوع كرد موسى. چهل شبانه روز. و اللَّه كه البته البته آن حضرت 

 راند در محفلى بعد از محفلى.پس پيوسته اين سخن بر زبان مى« و البته البته خواهد بريد دست و پاى مردم را.

وش به سخن ابو بكر نكرد. پس تا آنكه بيرون آمد ابو بكر به جانب عمر و گفت به او كه به حال خود باش اى عمر و عمر گ
كند برپا ايستاده حمد و ثناى خدا را به جا آورد و صلوات فرستاد بر پيغمبر چون ابو بكر ديد كه عمر گوش به سخن او نمى
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ه تى ككند پس به درسصلّى اللَّه عليه و آله پس گفت: ايّها النّاس! هر كس كه عبادت و پرستش محمّد صّلى اللَّه عليه و آله مى
ميرد. به درستى كه اللَّه تعالى خبر مرگ پيغمبر را به خودش داده و اين است قرآن مجيد اى است كه هرگز نمىحق تعالى زنده

 در ميان شما

 334ص:

؛ يعنى به درستى «1» إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ جايى كه گفته است در حالت خطاب كرده است به پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله:
گفته  «1» گفت.ميرند. در اين وقت عمر بن الخطاب باز ايستاد از آن سخن كه مىميرى و به درستى كه ايشان همه مىكه تو مى

و به درستى كه در اين سخنى كه ذكر كرديم چندين معنى هست كه ما هر يك از آن را بيان  -ادام اللَّه تأييده -است شيخ
 كنيم:مى

ز آن جمله اين است كه اول خالفى كه ظاهر شد در دين بعد از رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله خالف عمر بن الخطاب يكى ا
بود با جماعت و نفى كردن او موت رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله را و ادّعاى او حيات آن حضرت را؛ معنى دوم آنكه اين 

كه ايشان را مذهب آن است كه محمد صلّى اللَّه عليه و آله نمرده است. و به اتفاق همه خالف مذهب محمديّه است از غالة 
د بر آنكه شبهه باعث باشامت ايشان گمراهانند؛ معنى سوم آنكه خالفى كه عمر اظهار كرد سخنى است كه گفته است آن را بى

صلّى اللَّه عليه و آله كه داللت كند بر آن معنى كه  آن از جانب عقل. يا تأويل قرآن يا آنكه سبب آن شده باشد سنت پيغمبر
بوده است شده دروغ مىعمر پيش گرفت. يا آنكه عادتى بر اين جارى شده باشد. )كه پيغمبران كه خبر مرگ ايشان منتشر مى

باشد و هر چه از  اند تا آنكه عمر دست بر اين معنى زده اظهار چنين خالفى كردهكردهو بعد از آن در زمان ديگر ظهور مى
كسى صادر شود بر اين منوال كه مذكور شد متصوّر نيست در آن كس.( به غير از عناد و قصد فساد در دين چيز ديگر؛ معنى 

كند بر جهل قائل آن به قرآن و حفظ نكردن مر آن را؛ زيرا قرآن مبين روشن كرده وفات چهارم آنكه اين خالف داللت مى
 ه عليه و آله را جايى كه اللَّه تعالى فرموده:رسول اللَّه صلّى اللَّ

______________________________ 
 .45( سوره زمر، آيه 1)

 .131/ 1« أنساب االشراف( »1)

 333ص:

 أَعْقابِكُمْ  سُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلىوَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ و جايى كه «1» إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ
در اين كه رسول اللَّه صلّى اللَّه  -جلّ جالله -؛ معنى پنجم آنكه عمر اقدام كرد بر قسم به خدا و سوگند به اسماء حسنى او«1»

 عليه و آله نمرده.
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آن تشبيه كرد غيبت آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله را به  پس بر اين قناعت نكرده گفت كه آن حضرت غايب شده بعد از
غيبت موسى عليه السّالم از قوم خود و قسم خورد به خداى تعالى در مقدار زمان غيبت آن حضرت، بعد از آن قانع به اين قدر 

 قول باطل نشده خبر داد كه زود باشد كه آن حضرت ظهور كند و ببرد دستها و پاهاى مردم را!؟

ميرد يا موت او پس افتاده از آن اى كه او را عارض شد اعتقاد كرد كه آن حضرت نمىما تسليم شويم كه عمر به سبب شبههو 
حالت. آيا به سبب كدام شبهه حكم كرد كه آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله هر گاه عود كند البته خواهد بريد دستها و پاهاى 

 مردمان را؟

سم كند كه اين قبسى عجيب و غريب است!! و هر گاه كسى از روى انصاف تأمّل كند در اينها، جزم مى به درستى كه اين امور
 شود با ديندارى از روى صدق و دور است از شرايط ايمان.كارها جمع نمى

نگفته،  يت جزمو بسا باشد كه بعضى از سنيان در وقت شنيدن اين مقال عمر گمان كنند كه او اين سخنان را از روى عقيده و ن
 بلكه غرض او مصلحتى بوده است و آن مصلحت ترسانيدن اّمت است تا منافقين به طمع نيفتند و دين را فاسد نكنند.

گوئيم به او كه اين عذر كه از جانب عمر گفتى صحيح نيست بنا بر ظاهر پس اگر كسى از سنّيان را اين معنى به خاطر رسد مى
نموده به آن سخنان مانند كسى كه از روى جد سخن گويد، و مانند كسى كه به ؛ زيرا تكلّم مىسخن او و مناسب حال او نيست

وئى يعنى گكرده كالم خود را به قسم. و اگر حال بر آن منوال باشد كه تو مىكالمى اعتقاد واقعى خود را بيان نمايد و تأكيد مى
 اراده اصالح ميان مردم، هر

______________________________ 
 .45( سوره زمر، آيه 1)

 .133( سوره آل عمران، آيه 1)

 330ص:

بايست كه سخن را بر وجهى ذكر كند كه موجب ضاللت و گمراهى مردمان شود و مؤكّد به قسم سازد، به حيثى كه آينه نمى
 ن.داللت كند سامعين را بر اينكه واجب است برايشان اعتقاد صدق سخن او به حسب ظاهر و باط

معنى خواهد بود و اينكه در وقت شنيدن آيه كنى بىو همچنين بنا بر اين، واجب است مصلحت كه تو از براى عمر تجويز مى
 !؟ام كه در قرآن هستام و ندانستهقرآن از ابو بكر، عمر گفت كه البته گويا به خدا سوگند كه من هرگز اين آيه را نشنيده

قت اتفاق همه امت بر وفات رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله گويد كه أيّها الناس بدانيد كه من هر آينه براو الزم بود كه در و
جاهل نبودم به وفات رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، بلكه غرض من از اظهار آنچه ظاهر ساختم ترسانيدن مردم بود كه مبادا 

 به طمعهاى ناشايست افتند و فساد كنند.
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ام آيه قرآن را وقتى كه مطلع شد به وسيله آيه بر غلط خودش ى كه در قسم خوردن عمر به خداى تعالى كه من نشنيدهبه درست
و چنان بود كه گويا قبل از آن نشنيده بود آن آيه را هرگز. دليلى واضح هست بر بطالن قول آنكه عذر مذكور را از جانب عمر 

 خواسته است.

ر اراده كرده باشد به قول مذكور به صالح آوردن امت را و باطل شد اينكه قول مذكور صادر شده و هر گاه باطل شد اينكه عم
ماند مگر اين معنى كه اراده فساد در دين داشته و از روى اى كه عارض شده او را، هر آينه باقى نمىباشد از او به واسطه شبهه

 عناد مرتكب آن اقوال شده.

اند جدا نيست از اظهار باطل و تصريح نمودن به اخبار دروغ و شايع ساختن آنچه او خواسته با آنكه آن عذرى كه از براى
 داعى مردم شود به جهل و گمراهى.

 و اين معنى ظاهر و هويداست از براى صاحبان عقل.

 پيغمبر صّلى اللَّه عليه وو ديگر از آن زمان كه عمر اظهار آن قول نمود تا وقتى كه ابو بكر او را متقاعد ساخت و خبر وفات 
ى كرد بر خبر راستبود از آن قول و اعتماد مىآله معلوم امت شد آن مقدار زمان نبود كه كسى توهّم كند كه اگر عمر ساكت مى

 كه ميان

 334ص:

 شد.مردم منتشر بود فسادى واقع مى

 . ديگر چه بود ابو بكر را كه پيشى بگرفت بر عمر به سوىبلكه به حسب عادات متعارفه در آن قدر زمان وقوع فساد ممتنع بود
 استصالح و دفع فساد.

و همچنين هر يك از مهاجرين و انصار را، بلكه چه بود عمر را در وقتى كه ابو بكر به او گفت كه خاموش باش، اصال اجابت 
 عليه و آله را به مردم خاطر نشان كرد. او نكرد تا آنكه ابو بكر از او اعراض نموده و وفات رسول اللَّه صلّى اللَّه

و چگونه واقع نشد فسادى هرگز پيش از آن نزد موت پيغمبرى يا پادشاهى كه معلوم يا مظنون بود كه اگر پس افتد مرگ او 
يك ساعت از روز هر آينه حال مردم قرين صالح و دور از فساد خواهد بود. و ديگر چگونه هيچ كس در وقت مرگ پيغمبرى 

باشد اگر كسى ساكت شود از باطل و دروغ و دفع نمودن پادشاهى اين تدبير را بكار نبرد. و آيا از چه فساد خوف مىيا 
 ترسيد از آن.چيزهاى ضرورى مثل مرگ. و آيا چه بود وجه فسادى كه عمر مى

 يابيمول باطل. با آنكه ما نمىو حال آنكه پراكندگى ميان مردم و اختالف عظيم حاصل شد بعد از رجوع عمر از آن ادّعا و ق
توانيم دانست در قول عمر جهتى از براى استصالح و حال كه يكى از امت پيغمبر به صالح آمده باشد از اين تدبير عمر. و نمى

 ترسيد از او يعنى فساد و اختالف امت با وجود قول باطل او.آنكه به تحقيق ما يافتيم چيزى را كه عمر مى
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اى مترتب شده بر آن قول او و كدام جهت خوبى متصوّر است در آن اگر نه اراده فساد و تلبيس و گمراه هپس آيا چه فايد
گردانيدن مردم داشته باشد مع هذا عمر خود اظهار نموده كه من آن سخن را از روى اعتقاد گفتم و تصريح كرده كه اراده 

گويند. و باطل كرده عمر خود قول شد چنان كه عذر خواهان مىاستصالح نداشته به سخنى كه ظاهر آن مخالف باطن بوده با
 كسى را كه عذر مذكور را از براى او خواسته. و اين اظهار از عمر بعد از اندك زمانى از سخن او كه مذكور شد به فعل آمده.

 331ص:

 []سخنرانى عمر بعد از روز سقيفه 

كه او گفته خبر داد مرا انس بن مالك كه وقتى كه مردم با ابو بكر بيعت « زهرى»به درستى كه روايت كرده محمد بن اسحاق از 
كردند در سقيفه و روز ديگر او بر منبر نشست. پس عمر برپا خاست و پيش از آنكه ابو بكر متكلّم شود، متكلّم شد و حمد 

سخنى كه نبود آن سخن مگر از روى رأى من كرد خداى تعالى را پس گفت: اّيها الناس! به درستى كه من گفتم ديروز به شما 
و من نيافته بودم آن سخن را در كتاب خداى تعالى و نبود آنكه رسول اللَّه خبر داده باشد مرا. و ليكن اعتقاد من از پيش خود 

به  ده باشد آخر همه امتآن بود كه زود باشد كه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عود نموده تدبير فرمايد كار امت را تا آنكه بو
از ابن عباس كه او گفته: و اللَّه كه من در زمان خالفت عمر با او به اتفاق به راه « عكرمه»و روايت كرده  «1» حسب مرگ.

زد هر دو قدم خود را تازيانه كه در دست داشت، گفت و مىرفتم و نبود با او رفيقى به غير از من و عمر با خود سخن مىمى
دانى چه باعث شد مرا بر قولى كه گفتم در زمان وفات رسول صلّى اللَّه ه من التفات كرده گفت: يا ابن عباس! آيا مىناگاه ب

دانم تو داناترى يا امير المؤمنين. عمر گفت: و اللَّه باعث نشد مرا بر آن قول مگر عليه و آله؟ ابن عباس گفته است كه گفتم: نمى
وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُوُل  داى تعالى اين آيه راآنكه خوانده بودم در كتاب خ

پس من گمان كردم از اين آيه كه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله باقى خواهد بود بعد از امت خود تا آنكه  «1» عَلَيْكُمْ شَهِيداً
ايّده  -شيخ «4» بر همه امت به كردارهاى ايشان. به درستى كه همين آيه باعث شد مرا بر اينكه گفتم به آنچه گفتم.گواهى داد 

بينى به تصريح اين مرد به اينكه اعتقاد داشته به حيات رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله و يك بار فرمايد كه آيا نمىمى -اللَّه
 رأى و عقل خود علت از براى اين اعتقاد به

______________________________ 
 «.حديث السقيفة»ذيل  103/ 4« تاريخ طبرى( »1)

 .134( سوره بقره، آيه 1)

 .103/ 4« تاريخ طبرى( »4)

 335ص:
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ول ق گفته چنان كه در روايت اول مذكور شد و بار ديگر تأويل قرآن را علت ساخته و همچنين به تصريح وى يك بار كه اين
و اعتقاد او نه از روى كتاب خداوند از روى حديث پيغمبر بوده، بلكه به محض عقل و رأى خود بر اين قول جرأت نموده، و 

 اى بود كه يافته بودم در كتاب خدا.يك بار ديگر به نقض تصريح خود گفته است كه آنچه باعث شد مرا بر اين قول آيه

وى صحت آنچه ما ذكر كرديم از او كه غرض او از آن قول و فعل، فساد در دين  پس معلوم و مشخص شد به اين سخنان از
بوده و چون او را از پيش نرفت و ابو بكر كذب او را ظاهر ساخت؛ از براى آنكه بر مردم ضعيف العقل تلبيس كند هر زمانى 

ين روايت خبر داده از نفس خود به راستى علتى از براى قول خود ذكر كرده و همچنين اگر بگوئيم كه آنچه او ذكر كرده در ا
اى است از غالة كه ايشان را شود صحت آنچه ما پيش از اين گفتيم كه خالف اين مرد مذهب طايفهداده شده باشد )ظاهر مى

بنا بر  راهانند. وگويند و اعتقاد دارند كه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله وفات نكرده و اين طايفه به اتفاق امت گممحمديّه مى
 پيوندد( پس واضح شد اراده عناد و فساد وى در دين چنان كه شرح كرديم.اين احتمال گمراهى و ضالل او به ثبوت مى

 333ص:

 []فضائل على ع -]مطاعن عبد اهلل بن عمر[ 51فصل 

 پدر را در اقدام بر باطل و قول بدون علم و بدون به تحقيق سلوك كرده عبد اللَّه بن عمر طريق -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
آنكه از عهده بيان آن قول برآيد و حال آنكه عبد اللَّه بن عمر نزد مخالفين ما از صلحاء صحابه و اهل فضل و سداد است؛ زيرا 

ن آن اموال غنيمت عودى اند كه در ايام خالفت عمر وقتى كه مسلمانان اموال غنيمت گرفتند از اهل فرس. و در مياروايت كرده
نمودند در لهو و لعب. پس حاضر ساختند آن عود را در مجلس عمر و هيچ يك از حضار مجلس بود كه مجوس استعمال آن مى

 گفت.نشناخت آن را و ندانست كه از براى چه كار است و نام آن چيست و هر كس سخنى مى

بد كنند و بگيرند علم اين را از من كه ابو عاختالف و نزاع كه با يك ديگر مىتا آنكه عبد اللَّه بن عمر گفت بگذاريد مرا از اين 
ام. به درستى كه اين ترازوى حرّانى است يعنى موضعى كه طايفه از مجوسان منسوب به آن موضعند و ايشان را حرانيون الرحمن

ادتى كرد بر آن قوم به اينكه نزد من است دانست تا آنكه اظهار غلبه و زيگويند پس راضى نشد به سكوت از آنچه نمىمى
دانست آن را. و به اين هم راضى نشده خبر داد به آن قوم به قول باطل و دروغ و شهادت داد معرفت چيزى كه در واقع نمى

آن  بر نزد ايشان به شهادت كذب. و به تحقيق عبد اللَّه بن عمر ادّعاى علم به آن آلت نمود و حال آنكه اصال باعثى و داعى
 نبود او را.

شود از حماقتهاى او. آيا گمان دارى به مخالفين ما كه بگويند كه عبد اللَّه بن عمر و به درستى كه اين چيزى است كه شمرده مى
كند از براى او مگر كسى كه شريك او باشد در حماقت و اقدام بر نيز اراده استصالح داشته، حاشا و كلّا. بلكه عذرخواهى نمى

ر آنكه كند به فضيلت او مگكند او را در احكام شرع و اعتقاد نمىكند به او كسى در نقل حديث و پيشوا نمى. و اعتماد نمىباطل
 احمق

 305ص:
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از بيعت امير  كردبود تأخير نمىو ناقص العقل بوده باشد. و به درستى كه اگر عبد اللَّه بن عمر ضعيف العقل و ناقص الرأى نمى
المؤمنين عليه السّالم و به تحقيق كه ابا كرد از دخول در اطاعت آن حضرت و حرام گردانيد جهاد را در خدمت آن حضرت 

 عليه السّالم و بدعت دانست حربهاى آن حضرت را كه با ناكثين و قاسطين و مارقين واقع شد.

 را با آن حضرت.شمرد مخالفت نمود مردم را از امداد و اعانت او و حالل مىو منع مى

 بعد از اين مراتب از روى اختيار به سوى حجّاج بن يوسف ثقفى آمد و گفت:

ايّها األمير! دراز كن دست خود را تا بيعت كنم با تو از براى امير المؤمنين عليه السّالم عبد الملك بن مروان. تا آنكه حجاج به 
بد الرحمن الحال بعد از آنكه تأخير كردى مدتى. پس گفت: باعث او گفت كه آيا چه باعث شد تو را بر اين حركت اى ابو ع

 من بر اين حركت حديثى بود كه روايت كرده شده بودم از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله كه آن حضرت فرموده:

 «من مات و ليس في عنقه بيعة امام مات ميتة جاهليّة»

 بيعت امامى، هر آينه آن كس مرده است مردن جاهليت. ؛ يعنى هر كس كه بميرد و نبوده باشد در گردن او«1»

حجاج گفت: چندى پيش از اين تأخير ورزيدى از بيعت امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّالم با آنكه اين حديث به تو 
ت و مشغول شغلهاس اى نزد من كه از تو بيعت بگيرم از براى عبد الملك؟! به درستى كه دست منروايت شده بود، الحال آمده

توانم كرد براى بيعت گرفتن از تو، اينك با پاى من بيعت كن!! و شروع كرد در ريشخند كردن و بازى نمودن با او و دراز نمى
خورم كه عبد اللَّه بن عمر اگر چه شيخ گفته است كه قسم به عمر خود مى «1» فرود آورد او را به مرتبه و منزلت خودش.

 مانند

______________________________ 
 با مختصر تفاوت. 14343حديث شماره  41/ 0« مسند احمد حنبل( »1)

 .131/ 14« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)

 301ص:

پدرش نبود در تندى ذهن و زيركى، ليكن به تحقيق كه موافق پدرش بود در دشمنى امير المؤمنين عليه السّالم و در اين عداوت 
 سيرت و عادت و روش پدرش را داشت.

 و حال آنكه گفته است رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله:

 «من ابغض عليّا فقد ابغضنى و من ابغضنى فقد ابغض اللَّه عزّ و جل»
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به تحقيق با  ن؛ يعنى هر كه دشمنى كند با امير المؤمنين عليه السّالم به تحقيق با من دشمنى كرده و هر كه دشمنى كند با م«1»
 خداى عز و جل دشمنى كرده.

 و همچنين فرموده است آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله يا امير المؤمنين عليه السّالم كه:

 «عادى اللَّه من عاداك و قاتل اللَّه من قاتلك»

 .كه مقاتله كند با تو؛ يعنى دشمن دارد خداى تعالى كسى را كه دشمنى كند با تو و قتال كند خداى تعالى با كسى «1»

 و همچنين آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است به آن حضرت عليه السّالم:

 «حربك يا علىّ حربى و سلمك يا علىّ سلمى»

؛ يعنى كه جنگ كردن با تو يا على جنگ كردن است با من و صلح كردن با تو صلح كردن است با من و همچنين فرموده «4»
 لّى اللَّه عليه و آله كه:است آن حضرت ص

 «اللّهم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله»

؛ يعنى بار خدايا دوست دار كسى را كه دوست دارد على بن ابى طالب را و دشمنى كن با كسى كه دشمنى كند با على بن «3»
 كسى را كه فرو گذارد او را.ابى طالب و نصرت كن كسى را كه نصرت كند او را و فروگذار 

 و به تحقيق كه اين دعاها را قبول فرموده حق سبحانه و تعالى از پيغمبر خود صلّى اللَّه عليه و آله.

______________________________ 
 .44513حديث شماره  411/ 11« كنز العمّال( »1)

 .41533حديث شماره  451/ 11« كنز العمّال( »1)

 .113ص « خوارزمىمناقب ( »4)

 .341حديث شماره  131/ 1« مسند احمد حنبل( »3)

 301ص:

 []أقيلونى گفتن ابو بكر و نصب عمر به خالفت -[]عملكرد ابو بكر و عثمان توجيه پذير نيست 51فصل 
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 يلونى أقيلونىكردند با او، گفت: أق اند امت بر اينكه ابو بكر بعد از اينكه بيعتكه اجماع كرده -ادام اللَّه حراسته -گفته است شيخ
ايد! پس طلب نمود از مردمان كه فسخ كنند قبول حكومت و ؛ يعنى فسخ كنيد اى گروه مردمان، بيعت را كه با من كرده«1»

 فرمان فرمائى را كه نسبت به او كرده بودند. و اين معنى معلوم و مشخص است نزد ما كه اصال شك در صدق آن نداريم.

اند امت بر اينكه مردمان دعوت كردند عثمان را به اينكه خلع كند نفس خود را از خالفت. و او ابا كرد همچنين اجماع كردهو 
ان آن كشيم. و قصد ايشو به واسطه ابا، او را محاصره كردند و گفتند كه اگر خلع نفس خود را از خالفت نكنى البته تو را مى

 ود امامى كه از او راضى باشند.بود كه اختيار كنند از براى خ

كرد با ايشان به اينكه عثمان با وجود اين قدر تأكيد مردم ابا نمود و در صدد و دفع ايشان از اين رأى در آمده احتجاج مى
ه شان كگفت به ايخالفت پيراهنى است كه خداى تعالى به او پوشانيده، پس حالل نباشد بر او كه خلع كند خود را از آن. و مى

 كنم پيراهنى را كه خداى عزّ و جلّ به من در پوشانيده.البته نمى

فرمايد كه ما نظر كرديم در اين دو كار ابو بكر و عثمان؛ پس يافتيم اين دو كار را مخالف و ضد يك ديگر مى -ايّده اللَّه -شيخ
م كار ديگر را كرده؛ زيرا اگر فرض كنيبه حيثيتى كه هر يك از اين دو كار كه صواب باشد موجب خطاى آن كسى است كه آن 

كه حالل باشد بر ابو بكر اينكه خلع كند نفس خود را از امامت به اختيار خود دعوت كنند مردم را به فسخ بيعت كه با او كرده 
 بودند.

 پس هر آينه حرام گردانيده باشد خداى تعالى بر عثمان اينكه امتناع كند و ابا

______________________________ 
 .143/ 1« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)
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 ا.كشيم تو رنمايد از خلع نفس خود از امامت. هر گاه مردمان دعوت كنند او را به اين و بگويند كه اگر خلع نكنى هر آينه مى

ندارى دانستيم كه اختيار كردن از او روى دي پس چون ديديم عثمان را كه كشتن را اختيار كرد بر قبول كردن خلع امامت، به يقين
نبوده؛ زيرا ديانت در خالفت كار او بوده است. مگر اينكه بگوئيم از جانب عثمان كه خلع كردن امام نفس خود را از امامت 

ا فسقه تر است از اظهار كلمه شرك و خوردن ميته و خون و گوشت خوك و همچنين از انواع فسقها؛ زيرا هر يك از اينعظيم
شود در وقت خوف كشتن. و حال آنكه عثمان حالل نگردانيد خلع نفس خود را از خالفت با آنكه خوف كشتن حالل مى

 داشت.

بايد كه بر مذهب عثمان خلع از اعظم كباير و بزرگتر از همه اقسام كفر بوده باشد بنا بر اين هر گاه ابو بكر حالل شمرده پس مى
باشد مردم را به آن پس بر مذهب عثمان كافر باشد بلكه كسى بدتر از كافر و مع هذا حالل شمردن  باشد آن را و دعوت نموده

اع كند تر از كفرى است؛ زيرا هر كه امتنابو بكر خلع را دليل است بر اين كه اختيار عثمان كشتن را در وقت تكليف خلع عظيم
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يرون رفته خواهد بود و به درستى كه رهائى نيست از اين سخن مخالفين از فعل مباحى و تن دردهد به كشتن البته البته از دين ب
 ما را نزد آنكه تعقّل كند معنى سخن ما را.

و بسا باشد كه بعضى از مخالفين ما را به خاطر رسد كه بگويند كه مردم دعوت كردند عثمان را به خلع نفس خود از خالفت 
ادر شده است كه موجب خلع است و او امتناع ورزيد از قبول اين دعوت؛ زيرا بنا بر آنكه اعتقاد داشتند كه از او چيزى ص

ي كرد نفس خود را از خالفت پس فمتضمّن اين بود كه قبول كرده باشد كه معصيتى از او صادر شده و بنا بر آن قول خلع مى
 ا وجود تهديد قتل از آن امتناع نموده باشدالحقيقه يك چيز نبوده باشد كه ابو بكر از روى اختيار آن را كرده باشد و عثمان ب

 آيد.تا شما بگوئيد كه ضالل و كفر ابو بكر با عثمان الزم مى

 303ص:

نچه شما گوئيم بنا بر آگفته است كه هر گاه مخالفان اين سخن را بگويند به درستى كه در جواب ايشان مى -ايّده اللَّه -شيخ
خالفت منخلع شده باشد و اگر چه او خود خلع نكند نفس خود را از آن؛ زيرا جماعتى كه  آيد كه عثمان ازگفتيد الزم مى

گويند كه هر كس را اهل حل و عقد اختيار كنند و امام خود دانند در واقع دانند بلكه مىامامت را از جانب خدا و رسول نمى
 امام است و بر همه مردم اطاعت او واجب است.

شود از امامت ت كه اگر همچنين امامى فسقى كند كه موجب خلع باشد هر آينه آن امام منخلع مىمذهب اين جماعت آن اس
 هر چند كه خود، خود را خلع نكند از امامت.

معنى باشد؛ زيرا با وجود آن معصيت كه به او گمان بنا بر اين، تكليف مردم عثمان را كه خلع كند نفس خود را از خالفت بى
 امامت منخلع شده بود و اطاعت او واجب نبود. برده بودند او از

و با آنكه عثمان توبه كرد از آنچه مردم كراهت داشتند از او و بازگشت نمود به حسب ظاهر به آنچه مردم اكراه داشتند كه چنان 
كه خود نفس خود  كردند و تكليف نمودند او راكند و به مذهب طايفه مذكور به عدالت خود رجوع كرد. و لهذا مردم ابرام مى

 نمود مردم را.را از خالفت خلع كند. و به تحقيق همين چيز است كه ابو بكر از روى اختيار دعوت مى

رزيد. بنا وآورد و عثمان با وجود بيم قتل از آن امتناع مىپس ثابت شد كه يك فعل است كه ابو بكر از روى اختيار به جا مى
 گمراه بوده باشد و خطا نموده باشد در دين يا عثمان. آيد كه يا ابو بكربر اين، الزم مى

گوئيم كه هر گاه اختيار امام دانند نه به نصّ خدا و رسول مىفرمايد: جماعتى كه امامت را به اختيار اهل حل و عقد مىشيخ مى
معنى خواهد بود؛ ت بىو نصب و عزل او در دست مردم باشد، دعوت مردم عثمان را به اينكه خلع كند نفس خود را از امام

 زيرا هر چند عثمان قبول نكند خلع را اختيار، عزل او در دست مردم

 300ص:
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معنى خواهد بود قول ابو بكر به امّت كه است و تكليف در كار نيست. و اگر خلع نمودن و عزل كردن در دست امام است بى
 داشت اراده كرده بود كه خلع كند نفس خود را از خالفت.در حالتى كه بنا بر كراهتى كه از خالفت « اقيلونى»

زيرا بنا بر اين شق، اختيار در دست امام است و امت را اصال دخل نيست در عزل امام. و به تحقيق اين معنى هم تناقضى ديگر 
ل او و از اين تناقض الزم دانند نه به نص خداى تعالى و رسوآيد بر جماعتى كه امامت را به اختيار مردم مىاست كه الزم مى

 آيد كه اين مذهب باطل باشد.مى

اى كه در كوفه فرموده وقتى كه حرف خالفت و به درستى كه هر گاه تو تأمل كنى قول أمير المؤمنين عليه الساّلم را در خطبه
« يلونىاق»گفت وقتى كه مى دانى مخالفت باطن ابو بكر را با ظاهر دريابى آن قول را غريب و عجيب و مىشده، مىمذكور مى
 دينى او.شوى بر گمراهى و بىكنى به حيله و تلبيسى كه او در اين قول به كار برده و مطلع مىو يقين مى

 و آن قول حضرت امير المؤمنين عليه السّالم اين است كه:

 «فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته اذ عقدها آلخر بعد وفاته»

ايد ردهگفت: فسخ كنيد بيعتى را كه با من كمردمان، تعجب كنيد تعجب كردنى در اثناى اينكه وى به مردم مى؛ يعنى اى گروه «1»
 كرد خالفت را بعد از فوت خود از براى ديگرى كه عمر باشد. و اللَّه نسأل التوفيق.در زمان حيات من، عقد مى

______________________________ 
 ، خطبه سوم.15ص « شهيدىنهج البالغه، ترجمه ( »1)

 304ص:

 []اشعار ابو سفيان در باره رذالت قبيله بنى تميم 54فصل 

كند بر رذالت بنى تيم بن مرة و بنى گفت از آن جمله آن چيزى كه داللت مىكه مى -ادام اللَّه حراسته -شنيدم از شيخ مفيد
كنيم، قول ابو سفيان صخر بن حرب بن اميّة است در وقتى كه به او عدى و سزاوار است كه ما آن چيز را با سخنان سابق جمع 

 رسيد كه مردم بيعت كردند با ابو بكر.

پس شروع كرد در ترغيب بنى هاشم بر اينكه فسخ كنند بيعت ابو بكر را و دعوت كرد ايشان را بر اينكه ايشان امام و پيشوا 
 گردانند امير المؤمنين را عليه السّالم و گفت:

 و ال سيّما تيم بن مرّة او عدى  ى هاشم ال تطعموا النّاس فيكمبن

 و ليس لها الّا ابو حسن على  فما االمر الّا فيكم و اليكم
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 «1» فانّك لالمر الّذى يرتجى ملى  أبا حسن فاشدد بها كفّ حازم

 بنى تيم و قبيله بنى عدى.؛ يعنى اى قبيله بنى هاشم به طمع ميندازيد مردم را در خود و خصوص قبيله 

پس نيست امر امامت مگر در ميان شما و مگر به سوى شما. و نيست از براى امر امامت مگر ابو الحسن كه على بن ابى طالب 
 است. اى ابو الحسن محكم كن از براى امر امامت كف احتياطكننده را.

 سزاوارى و پرى از آن.داريم آن را پس به درستى كه تو به امر امامت كه ما اميد مى

بينيد قول اين مرد پير را در حضور جماعت و به حيثيتى كه رسيد قول او به مردم شهر فرمايد كه آيا نمىمى -ايّده اللَّه -شيخ
را. و اظهار كرد قول به رذالت اين دو قبيله را و كوتاهى آنها « عدى»و « تيم»و اهل صحرا كه چگونه عيب كرد و حقير شمرد 

 ز استحقاق خالفت و رسيدن مرتبه رياست. و ابو سفيان اگر چهرا ا

______________________________ 
 .114/ 1« تاريخ يعقوبى»، 50/ 3« العقد الفريد( »1)

 301ص:

 نزد ما از جمله منافقان است ليكن وصف كردن قبايل عرب و بيان حقيقت حال ايشان بر وجهى كه موافق بوده باشد موقوف
نيست به اينكه قائل آن منافق نباشد و نفاق خبر دهنده مخلّ نيست به صدق اين قسم خبرى؛ زيرا عرب ننگ دارند از كذب در 

ورزند در اينكه مبادا از ايشان سخنى سخنى كه ضد قول ايشان معلوم همه كس باشد به ضرورت و تعصب و حميت عظيم مى
 سرزند و ضد آن صادق باشد.

ن كه سيد و مهترى بود از جمله سادات قوم خود. و اقلّ آنچه در اين باب است اين است كه بگوئيم شعر او خصوصا ابو سفيا
منزلت اشعار عرب در زمان جاهليت داشته باشد كه ايشان در اشعار خود وصف قبايل شجاعت يا جبن يا سخاوت يا بخل يا 

 كردند.بلندى مرتبه يا پستى مرتبه مى

يشان در اين ابواب معتبر و سند است و هر گاه حال بدين منوال باشد كه ما بيان كرديم. پس باطل شد و حال آنكه اشعار ا
بنى »ايم بر ناسزاوارى و عدم اهلّيت قبيله سخن آنكه قصد كرده است باطل نمودن اين حجت ما را كه به قول ابو سفيان آورده

روش كه گفته است چون ابو سفيان منافق و مخالف دين است قول او براى خالفت و امامان امّت. به اين « بنى عدى»و « تيم
 حجت نيست و وجه باطل شدن اين سخن از آنچه ما ذكر كرديم ظاهر است.

 305ص:

 []علت بيعت كردن دوباره عباس با على ع 53فصل 
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د طايفه معتزله و اشاعره قول عباس بن عبتر از دست آويز نمودن تر و ضعيفكه نديدم سست -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
المطلب رحمه اللَّه را كه به امير المؤمنين عليه السّالم گفت بعد از وفات رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله كه بگشا دست خود را 

ادر خود و عت كرد با پسر براى پسر برادر من تا بيعت كنم با تو. پس مردم بگويند كه عم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بي
اند آويز نمودن آن دو طايفه قول عباس را، بر اين روش است كه ادعا كردهو دست «1» مخالفت نكنند بر تو هيچ يك از امت.

ر نص گكه اين قول دليل است بر اينكه رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله نص نكرد بر امير المؤمنين عليه السّالم به امامت؛ زيرا ا
خواند عباس آن حضرت را عليه السّالم به سوى بيعت به واسطه آنكه كسى كه پيغمبر نص بر امامت او كرده باشد كرد نمىمى

 آن شخص احتياج ندارد نه در امامت و نه در كمال آن به بيعت امت.

مذهب اهل اختيار كه مذهب  شود امامت برپس چون عباس دعوت كرد آن حضرت را به عقد امامت به طريقى كه منعقد مى
شود شود. از اين دعوت عباس معلوم مىايشان آن است كه امامت از جانب خدا و رسول نيست بلكه اختيار امت متحقق مى

 كه نصّى از جانب پيغمبر براى امير المؤمنين عليه السّالم نبوده.

اند قومى از شيعه در فهميدن غرض از كالم عباس و دهفرمايد كه اين كالم با وجود سستى كه دارد به تحقيق حيران ششيخ مى
 در دفع نمودن احتجاج آن دو طايفه مذكوره به اين كالم بر وجهى كه سزاوار و اليق باشد.

عه تواند حجت آورد بر طايفه شيو به درستى كه واقع شد مباحثه ميان من و مردى بحّاث كه اعتقاد داشت كه به قول عباس مى
 ايشان كه پيغمبر در بطالن مذهب

______________________________ 
 .140/ 1« أنساب االشراف( »1)
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خواست كه در مجلسى از مجالسشان مرا در هم شكند، و در نص كرده بر امامت امير المؤمنين عليه السّالم. و آن حضرت مى
كنم بر بعضى از آن سخنان، ختصرى از آن سخنان را و اعتماد مىآورم مآن مباحثه مرا با او سخنان بسيار روى داد كه الحال مى

 انجامد.زيرا شرح تمام آن سخنان به طول مى

گوئيم به طايفه معتزله و اشاعره كه اگر دعوت عباس امير المؤمنين عليه السّالم را به بيعت داللت و آن مختصر آن است كه مى
آيد كه دعوت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله امامت از جهت اختيار، پس الزم مىكند بر آنچه شما گفتيد از بطالن نص و ثبوت 

شجره »و همچنين دعوت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله مهاجران و انصار را در زير « عقبه»انصار را به بيعت خود در شب 
اشد از جهت اختيار مردم آن حضرت را و داللت كند بر اينكه ثبوت آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله ثابت ب «1» «رضوان

بود طاعت آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله از جانب بيعت نمودن با او صلّى اللَّه عليه و آله، پيغمبر باشد؛ زيرا اگر واجب مى
 ه و آله.بود از اينكه امت بيعت كنند با او صلّى اللَّه عليبود هر آينه مستغنى مىخدا و معجزه دليل پيغمبرى او مى
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ه تحقيق شويد، برويد از دين و ملت و اگر قائل نمىآورديم، به تحقيق كه بيرون مىشويد به آنچه الزم مىپس شما اگر قايل مى
 گردانيد قول خود را كه گفتيد دعوت امت كسى را به بيعت، دليل آن است كه نصّ بر او واقع نيست.باطل مى

اللَّه عليه و آله امت را به بيعت از براى اثبات نبوت آن حضرت نبود، بلكه از براى عهد  پس اگر بگويند كه دعوت پيغمبر صلّى
كردن بود در نصرت آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله بعد از آنكه دانسته بودند حقيقت و صدق آن حضرت را در آنچه آورده 

 بود از جانب خداى عز و جلّ از پيغمبرى خود.

گوئيم كه دعوت عباس امير المؤمنين عليه ان كه بسيار خوب گفتند اين سخن را و همچنين ما هم مىگوئيم در جواب ايشمى
السّالم را به آنچه آن حضرت دست بگشايد از براى ثبوت امامت آن حضرت نبود. بلكه از براى تجديد عهد بود در نصرت و 

 جهاد كردن با دشمنان آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله؛

______________________________ 
 ذيل حوادث سال ششم هجرى قمرى. 145/ 4« تاريخ طبرى( »1)
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زيرا به نصّ حضرت پيغمبر در شأن امير المؤمنين عليه السّالم اسالم احتياج به اختيار مردم و بيعت ايشان نبود و به درستى كه 
عليه السّالم نه از براى ثبوت امامت بود، بلكه از براى عهد در نصرت و  كند بر اينكه بيعت عباس با امير المؤمنينداللت مى

جهاد بود. قول عباس كه گفته است مردم بگويند كه عم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بيعت كرد با پسر برادر خود و هيچ 
 كس مخالفت نكند با تو.

اگر نه  توان ساخته بيعت و چگونه اتفاق مردم را به بيعت معلّق مىپس عباس در اين قول معلّق ساخته است اتفاق مردم را ب
آن بيعت، بيعت حرب و جهاد باشد تا دشمنان بترسند و حذر كنند از مخالفت؛ زيرا اگر بيعت عباس با امير المؤمنين عليه السّالم 

ه اين شود، بلكامام كرده مانع مخالفت مردم نمى به واسطه آن باشد كه او به اجتهاد و اختيار خود امير المؤمنين عليه السّالم را
 اى است اجتهاد خود را در اختيار امام.معنى وسيله تفرّق از او و دست آويز نمودن هر قبيله

بينى به جواب امير المؤمنين عليه السّالم كه به عباس گفت: اى عمّ، به درستى كه من اشتغال دارم به رسول اللَّه صلّى آيا نمى
 شود كه بيعت عباس از براىتوانم شد. و از اين جواب ظاهر مىكنى نمىاللَّه عليه و آله و متوجه امرى كه تو به من تكليف مى

بود، بلكه اگر بيعت عباس از براى حرب و جهاد باشد مشغول عقد امامت نبوده است و الّا اشتغال به رسول اللَّه مانع آن نمى
 تواند شد.اللَّه عليه و آله مانع آن مى بودن به رسول اللَّه صلّى

بينى وقتى كه مبالغه كرد عباس به امير المؤمنين عليه السّالم در باب بيعت، آن حضرت در جواب گفت كه اى عمّ، به آيا نمى
وع به ز روى طدرستى كه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله وصيت كرده است به من كه شمشير نكشم بعد از او تا آنكه مردم ا

جانب من بيايند. و امر كرد به من كه قرآن را جمع كنم و خاموش باشم تا آنكه خداى تعالى بگرداند از براى من راه بيرون 
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پس معلوم شد از اين سخن كه بيعت عباس از براى امامت نبوده بلكه از براى جنگ و جهاد بوده چنان كه ما  «1» شدن را.
 گفتيم.

 ست كه قوم چون انكار نص پيغمبر در شأن امير المؤمنين عليه السّالموجه ديگر و آن آن

______________________________ 
 .041 -003ص « اسرار آل محمد صّلى اللَّه عليه و آله كتاب سليم بن قيس»( ر. ك: 1)
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اختيار ايشان. كسى را اراده كرد عباس رضى اللَّه عنه شود از براى ايشان به وسيله نمودند و ظاهر ساختند كه امامت ثابت مى
كه با ايشان كيد كند از همان راه كه ايشان از براى تعيين امام قرار داده بودند و باطل كند كار ايشان به همان طريق كه ايشان به 

 كردند.وسيله آن طريق ظلم پيش گرفته انكار نص پيغمبر در شأن امير المؤمنين مى

ه امير المؤمنين عليه السّالم كه بگشا دست خود را تابعيت كنم با تو و قصد عباس آن بود كه اگر امت تسليم حق با پس گفت ب
اهل حق بكنند بيعت او با امير المؤمنين عليه السّالم ضررى به آن حضرت ندارد و اگر انكار حق آن حضرت نموده بگويند كه 

از براى حضرت امير المؤمنين عليه السّالم هم ثابت باشد آنچه ايشان در امامت امامت به اختيار امت و مشورت ايشان است 
 دانند تا ممكن نباشد كه ايشان مستقل شوند و حق آن حضرت بالكليه مغصوب شود.ضرور مى

 تپس ابا كرد آن حضرت از قول عباس به دو عّلت: يكى آنكه چون امامت به وسيله بيعت و اختيار امت باطل است نخواس
آن حضرت عليه السّالم كه برسد به حق خود به وسيله باطلى و حال آنكه در آن وقت آن حضرت مثل ظهور نص پيغمبر و 
شيوع آن نص حجتى بر همه امت داشت؛ دوم آنكه چون پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله وصيت به آن حضرت نموده بود كه خود 

الم مندرس شود نخواست آن حضرت كه بگشايد دست خود را از براى بيعت تا را باز دارد از حرب و جهاد كه مبادا دين اس
الزم شود بر آن حضرت كه شمشير كشيده دفع كند جمعى را كه مضايقه در امامت آن حضرت كنند؛ زيرا با وجود بيعت امت 

 جايز نبود بر آن حضرت تقيه چنان كه بدون بيعت و عهد جايز بود.

 ان اين معنى در سخنان خود فرموده جايى كه گفته است:و به درستى كه آن حضرت بي

 «اما و اللَّه لو ال قرب عهد النّاس بالكفر لجاهدتهم»

نوز دين اند و ه؛ يعنى كه آگاه باشيد اى قوم، به خدا قسم كه اگر نبود اين معنى كه مردم به تازگى داخل در دين اسالم شده«1»
 اسالم در ميان ايشان محكم نشده

______________________________ 
 به اين مضمون با مختصر تفاوت آمده است. 414ص « مناقب خوارزمى( »1)
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 كردم.كشيدم و با ايشان در امر امامت خود جهاد مىاست شمشير مى

يار ايشان بيعت امت و اختپس اگر مخالفين ما بگويند كه أمير المؤمنين عليه السّالم رسيد به حق خود بعد از عثمان به وسيله 
آن حضرت را، پس چگونه در وقت تكليف عباس جايز نداشت رسيدن به حق خود را به وسيله باطل و بعد از عثمان جايز 

 داشت؟

گويند كه جايز داشتن آن حضرت بعد از عثمان به واسطه آن بود كه در وقت نص پيغمبر صّلى گويم: طايفه شيعه مىجواب مى
آله در شأن او از خاطر قوم محو شده بود و زمان بسيار غصب كردن قوم حق آن حضرت را، گذشته بود. به حيثيتى  اللَّه عليه و

يافت ظهور اثر بعد از وفات رسول صلّى اللَّه يافت آن حضرت ظهور فرض طاعت خود را بعد از عثمان چنان كه مىكه نمى
 عليه و آله.

اى كه امت قرار داده بودند از براى امامت كه اختيار نمودن ايشان و بيعت آن وسيلهپس مضطر شد كه اخذ كند حق خود را به 
 كردن ايشان بود با كسى.

ليه اند و آن آنست كه اين معنى مذكور شد كه پيغمبر صلّى اللَّه عبا آنكه طايفه شيعه جوابى ديگر نيز از اين بحث مخالفين گفته
عد از من شمشير مكش بر روى امت مگر آنكه از روى طوع و رغبت به سوى تو و آله وصيت كرده بود به آن حضرت كه ب

گوئيم كه بعد از وفات رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله آن حضرت قبول نكرد تكليف عباس را و جايز آيند. بنا بر اين، مى
شد بر آن حضرت جهاد با امت و واجب مى دادنداشت اخذ حق خود را به وسيله باطل؛ به واسطه آنكه اگر تن به بيعت در مى

 شد.آمد و همچنين خالف مصلحتى كه خود ديده بود حاصل مىخالف وصيت رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله الزم مى

و اما بعد از عمر و عثمان چون اكثر امت از روى طوع و رغبت و ابرام تمام استدعا كردند كه آن حضرت تن به بيعت ايشان در 
 دهد، آن حضرت به وسيله باطلى كه آن بيعت است از براى امامت اخذ حق خود نموده.

 زيرا در اين صورت شمشير كشيدن بر روى مخالفين امت موافق وصيت رسول خدا تعالى بود.

 []حديث غدير و حديث منزلت

 توان گفت و من بر اين جوابو به وجهى ديگر جواب از اين بحث مخالفين مى

 344ص:
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اعتماد تمام دارم. و آن اين است كه قبول نكنيم از مخالفين اين معنى را كه امير المؤمنين عليه السّالم در وقتى از اوقات اخذ 
حق خود به وسيله باطلى كه مذكور شد نموده باشد؛ زيرا مشهور است كه آن حضرت عليه السّالم در آن روز كه امت اختيار 

 بكر را به مشورت حجت آورد برامت به نصوص پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله. كردند خالفت ابو

 مثل آنكه گفت: آيا در ميان شما اى امت پيغمبر، كسى هست غير از من كه رسول اللَّه در شأن او گفته باشد كه

 «من كنت مواله فعلىّ مواله»

 لّسالم موالى اوست.؛ يعنى هر كس كه من موالى او بودم پس امير المؤمنين عليه ا

 و همچنين گفت: آيا در ميان شما كسى هست غير از من كه رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله در شأن او گفته باشد كه:

 «انت منّى بمنزلة هارون من موسى الّا انّه ال نبىّ بعدى»

 باشد.است كه پيغمبرى بعد از من نمى ؛ يعنى منزلت تو نسبت به من، مثل منزلت هارون است نسبت به موسى ليكن فرق آن

و همچنين ذكر كرد در آن روز آن حضرت مانند اين دو حديث احاديثى ديگر داللت صريح داشت بر اينكه پيغمبر صلّى اللَّه 
ج نداشت اعليه و آله امير المؤمنين عليه الّسالم را از براى امامت نصب كرده بود، به حيثيّتى كه با وجود آن احاديث اصال احتي

گوئيم كه در وقتى كه عثمان كشته شد امير المؤمنين عليه السّالم بنا بر اين، مى «1» در امامت خود به اختيار و بيعت امت.
دعوت ننمود مردم را به اينكه او را اختيار كنند از براى امامت بلكه دعوت آن حضرت عليه السّالم مردم را از براى بيعت كردن 

حضرت و اقرار نمودن به فرمانبردارى او. و اين مشخص است كه اين معنى اصال ربط ندارد به آنچه مخالفان بود در نصرت آن 
 اعتقاد كردند كه امامت امير المؤمنين به اختيار مردم واقع شده.

به كالمى ايم و جواب ثانى از اصحاب ماست. و به تحقيق كه ما اين جواب دوم را تقويت كرديم جواب اول را كه ما گفته
 مختصر.

______________________________ 
 .410 -414ص « مناقب خوارزمى( »1)

 343ص:

 []فرمايش پيامبر ص در باره مظلوميت بنى هاشم 50فصل 

اند بر طايفه شيعه مانند بحثى كه در فصل سابق مذكور شد. و من نديدم هيچ يك از اصحاب و به تحقيق، مخالفان بحث كرده
 را كه جواب از اين بحث گفته باشد. خود
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اند كه هاند روايت كردام از اين بحث جوابى روشن. و آن بحث آن است كه مخالفان گفتهو اما من به حمد اللَّه تعالى جوابى گفته
ر من، اى پسر براددر زمان مرض رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، عباس بن عبد المطلب به امير المؤمنين عليه الساّلم گفت: 

بيا با من تا به خدمت رسول خدا رويم و بپرسيم از آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله از امر اطاعت بعد از او كه آيا در ميان ما 
خواهد بود تا مطمئن خاطر شويم يا در غير ما خواهد بود، تا التماس كنيم از آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله وصيت كند امر 

 را از براى ما. امامت

پس چون در آمدند به خدمت آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله و عباس از آن حضرت سؤال كرد نفرمود كه امر امامت در 
 ايشان است يا غير ايشان بلكه فرموده:

 «على رسلكم معشر بنى هاشم أنتم المظلومون و أنتم المقهورون»

 رانيد.؛ يعنى شما بعد از من مظلومانيد و شما مقهو

گويند رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله نص كرد بر امير اند كه بنا بر اين روايت، باطل است دعواى شيعه كه مىمخالفان گفته
المؤمنين عليه السّالم به امامت؛ زيرا اگر آن حضرت عليه السّالم نص كرده بود چگونه عباس به امير المؤمنين عليه السّالم 

 تا با تو به خدمت رسول اللَّه رفته مشخص كنيم كه امر امامت بعد از او در ميان كدام طايفه خواهد افتاد.گفت كه بيا مى

ايد ايد در فهميدن مطلب عباس از قول او و گمراه شدهگوئيم در جواب ايشان كه شما خطا كردهگفته كه مى -ادام اللَّه عزّه -شيخ
زيرا قصد عباس رحمه اللَّه آن بوده كه بپرسد از رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كه از اينكه مقصود او از آن سخن چه بوده؛ 

 آيا امامتى كه حق
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امير المؤمنين بعد از وفات رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله با آن حضرت خواهد بود و امت تسليم خواهند كرد حق آن حضرت 
اطمينان خاطر به هم رساند و تسلى شود. يا آنكه امت غلبه و قهر نموده غصب نموده خواهند كرد حق  را به او عليه السّالم، تا

آن حضرت را تا اينكه استدعا كند از رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كه وصيت كند به امت در اكرام و اعظام آن حضرت عليه 
 السّالم.

المؤمنين عليه الساّلم مستحق امر امامت است و دليل بر اين معنى كه گفتيم آن  و به تحقيق عباس شك نداشت از اينكه امير
و اگر نه سؤال عباس از «. مظلومانيد و شما مقهورانيد»است كه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بعد از سؤال عباس فرمود كه 

بط معنى خواهد بود و به سؤال رو آله فرموده بى حصول مراد و بر آمدن مقصود باشد جوابى كه حضرت پيغمبر صّلى اللَّه عليه
نخواهد داشت؛ زيرا به كسى گفتن كه به تو قهر خواهند كرد و تو مظلوم خواهى بود وقتى معقول است كه او را حقى باشد و 

است از  و آله منزّهجماعتى براو ظلم كنند و نگذارند كه او به حق خود برسد. و اين خود معلوم است كه پيغمبر صّلى اللَّه عليه 
 صفات نقص و گفتن جوابى كه اصال مطابق سؤال نباشد.
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گوئيم و آن نظير آن است كه بگويد مردى به و ما نظيرى از براى اين سخن بگوئيم كه ظاهر شود و روشن گردد آنچه ما مى
و شركت نيست اين قول را، كه آيا پدر رسد و هيچ كس از مردمان را با اداند كه ميراث پدر به او مىپدر خود با آنكه جزم مى

گمان دارى بعد از وفات تو تركه تو به من رسد يا آنكه به تصرف غير من در آيد؟ و آيا آنچه من سزاوارم از تركه تو بعد از 
 وفات تو از براى من حاصل شود يا اينكه اقربا و خويشان غلبه نموده از دست من بيرون كنند؟

از تو  باشد كه بعده به گمان او رسد بگويد و اين خود معلوم است كه سؤال پسر از پدر از اين نمىپس پدر در جواب پسر آنچ
 مستحق مال منم يا ديگرى.

و اين معنى نظير بسيار دارد و به درستى كه اصل جواب ما از مخالفين آن قدر واضح است كه احتياج به آوردن نظير نيست. و 
 باللَّه التوفيق.

 344ص:

 []على ع نخستين ايمان آورنده به پيامبر ص 54فصل 

كه اجماع  -احسن اللَّه توفيقه -در تقديم ايمان امير المؤمنين عليه السّالم. گفته است شيخ -ادام اللَّه عزّه -و از جمله كالم شيخ
 خدا، امير المؤمنين عليه السّالم بود و پيشاند امت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بر اينكه اول مردى كه ايمان آورد به رسول كرده

 از او هيچ يك از جنس مردان اجابت قول رسول خدا نكرد و در اين قول كه مذكور شد هيچ كس از امت مخالفت نكرد.

رت در حضاند بر ايمان امير المؤمنين عليه السّالم به اينكه ايمان آن گويند طعن كردهمى« عثمانّيه»اى كه ايشان را اما طايفه
شود. باشد، بلكه به سبب تقليد و تلقين حاصل مىصغر سن و قبل از بلوغ بود، و چنين ايمانى از روى معرفت و علم يقينى نمى

و ايمان ابو بكر چون بعد از سن بلوغ و كبر سن واقع شده، هر آينه از روى كمال معرفت و يقين حاصل شده و چنين ايمانى 
 نيست بلكه افضل و اشرف از آن است.در مرتبه مساوى آن ايمان 

اند در اين كه ايمان امير المؤمنين عليه السّالم مقدّم است بر ايمان كل فرمايد كه پس اين طايفه هم مخالفت نكردهشيخ مى
ست چنان كه ااند كه ايمان ابو بكر هر چند بعد از ايمان امير المؤمنين است اما در مرتبه و فضيلت از او برتر صحابه. ليكن گفته

 مذكور شد.

ن اند كه آن سست وانمودن ايمان امير المؤمنيكنيم غلط طايفه عثمانيه را در مذهبى كه اختيار كردهو ما به توفيق الهى بيان مى
 عليه السّالم است و محكم شمردن ايمان عمر و ابو بكر.

 ]احاديث جعلى اهل سنت در باره ايمان ابو بكر[

اى را كه موقوف عليه بيان مذكور است و آن آنست كه بعد از آنكه اجماع مذكور كنيم مقدمهذكر مى ليكن پيش از اين بيان
 اى از ناصبه كه از اصحاب حديث بودند و به طايفه عثمانيّه نسبت داشتند مخالفت اجماع مذكورمنعقد شد طايفه
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 مان امير المؤمنين عليه السّالم.ورزيده گمان كردند كه ايمان ابو بكر مقدّم بوده بر اي

 كردند بر اين مذهب به احاديث ضعيف كه از خود بسته بودند.و استدالل مى

كه او گفته است كه تأخير كردند امير المؤمنين  «1» اند طايفه مذكوره از ابو نضرهو از جمله آن احاديث آن است كه روايت كرده
پس ابو بكر مالقات كرد با امير المؤمنين عليه السّالم و گفت تأخير كردى از بيعت من و عليه السّالم و زبير از بيعت ابو بكر. 

و ديگر از آن احاديث، حديث ابو  «1» حال آنكه من مسلمان شدم پيش از تو و مالقات كرد با زبير و همين سخن را گفت.
ه عليه و آله در ابتداى مبعوث شدن او به پيغمبرى امامه است از عمرو بن عبسه كه او گفته است رفتم نزد رسول خدا صلّى اللَّ

 و آن حضرت در آن وقت پنهان بود از مردم.

ام. گفتم: نبى كيست؟ در جواب گفت: رسول خدا. گفتم: خدا تو را فرستاده است؟ پس گفتم: كيستى تو؟ در جواب گفت: من نبى
 ار كه عبادت كنى خداى عزّ و جل را و بشكنى بتها را و مهربانىگفت: آرى. گفتم: به چه كار تو را فرستاده است؟ گفت به اين ك

كنى با خويشان. گفتم: خوب كارى است كه خداى تعالى تو را به آن كار فرستاده است، آيا كسى متابعت تو كرده است در آنچه 
 گوئى؟مى

كنم من مسلمان شدم و گفتم با تو بيعت مىاى يعنى ابو بكر و بالل. پس آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله گفت: آزادى و بنده
و ديگر از آن  «4» ديدم.گفته است كه من در آن روز خود را چهارم مسلمانان مىاى رسول خدا. و همين عمرو بن عبسه مى

احاديث، حديث شعبى است كه او گفته است پرسيدم از ابن عباس كه در وقت مبعوث شدن پيغمبر اول كه مسلمان شد؟ در 
 گفت: جواب

 اى قول حسّان را:ابو بكر بعد از آن گفت: نشنيده

______________________________ 
ميزان »هجرى قمرى وفات كرد.  155از تابعين است و در سال « ابو نضره»( منذر بن مالك عبدى بصرى معروف به 1)

 .010/ 4« االعتدال

 .141/ 1« أنساب االشراف( »1)

 .14055حديث شماره  53/ 0« مسند احمد حنبل( »4)

 345ص:

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 فاذكر اخاك ابا بكر بما فعال  اذا تذكّرت شجوا من اخى ثقة

 بعد النّبىّ و اوفاها بما حمال  خير البريّة اتقاها و اعدلها

 «1» و اّول النّاس منهم صدّق الرّسال  الثّانى التّالى المحمود مشهده

 اندوهى از برادر اعتمادى، پس به ياد آر برادر خود ابو بكر را به آنچه كشيد.؛ يعنى هر گاه به ياد آيد تو را 

شان بود به تر از همه ايتر از همه بود بعد از پيغمبر و وفاكنندهتر و عادلابو بكر كه اين صفت داشت كه بهترين خاليق و متقى
غار و از عقب در آينده او كه پسنديده بود حضور او و آنچه پيغمبر وعده نموده بود. و اين صفت داشت كه دوم پيغمبر بود در 

 اول مردمان بود كه تصديق پيغمبر كرده بود.

كه او گفته است اول كسى كه اظهار « مجاهد»اند همان طايفه از منصور از و ديگر از آن احاديث، حديثى است كه روايت كرده
 كرد اسالم را هفت كس بودند:

و ديگر از آن احاديث، حديثى است كه  «1» ه و ابو بكر و خباب و صهيب و بالل و عمار و سميه.رسول صلّى اللَّه عليه و آل
اند از عمرو بن مره كه او گفته است كه نقل كردم پيش ابراهيم نخعى حديثى را و انكار آن حديث نموده همان طايفه روايت كرده

 «4» گفت كه اول كسى كه مسلمان شد ابو بكر بود.

______________________________ 
 .113ص « ديوان حسّان»، 44ص « تاريخ الخلفاء سيوطى( »1)

 .151/ 1« تاريخ الخميس( »1)

 .10/ 1« ترجمة االمام على عليه الّسالم من تاريخ مدينة دمشق( »4)

 343ص:

 []پاسخ شيخ مفيد به احاديث جعلى اهل سنت 51فصل 

 [ع ]دشمنى ابو نضرة با على

گوئيم در جواب اين طايفه. اما در حديث اول اينكه اين حديث را روايت كرده است ابو كه مى -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
نضره و اين ابو نضره مشهور و معروف بوده است به عداوت امير المؤمنين. و چگونه قول چنين كسى در شأن امير المؤمنين 

 ود؟عليه السّالم مسموع تواند ب
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و ما از اين معنى درگذريم به درستى كه ابو نضره در حديثى كه افترا كرده و روايت نموده معنى ذكر كرده است كه به آن معنى 
 شود.خورد و باطل مىاصل عمده مخالفان در باب امامت برهم مى

كر. و ظاهرا ر مقدم بودن ايمان ابو بو به تحقيق اگر آن معنى ثابت شود نفع آن به مذهب شيعه بسيار بسيار بيشتر است از ضر
ابو نضره در وقت افتراى اين حديث عاقل شده و اصل عمده مذهب خود را در امامت باطل كرده است. و آن معنى كه گفتيم 
آن است كه در حديث ابو نضره مندرج است كه امير المؤمنين عليه السّالم و زبير تأخير كردند از بيعت ابو بكر. و سبب اين 

 أخير كراهيّت ايشان بود از بيعت او.ت

زيرا همين حديث مذكور شده كه ابو بكر بعد از مالقات با ايشان از روى حجت گفت كه تأخير كرديد از بيعت من و حال آنكه 
من پيش از شما مسلمان شدم يعنى بنا بر سبقت اسالم من اولى بودم به امامت از شما و گنجايش نداشت كراهت و تأخير شما 

 از بيعت من.

گويند همگى امت اجماع كردند بر امامت ابو بكر حتى آنكه و آن عمده مخالفان در مسأله امامت كه مذكور شد آن است كه مى
امير المؤمنين عليه السّالم از روى طوع و رغبت با او بيعت كرد. و امامت ابو بكر به مذهب ايشان از روى همين اجماع ثابت 

 اند كه نصّى از رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله در باب امامت ابو بكر واقع نشده.ترفشود؛ زيرا خود معمى

 315ص:

اند كل امت بر اينكه از امير المؤمنين عليه السّالم بعد از وفات رسول اللَّه صلّى اللَّه و اين مقدمه نيز ثابت شده كه اجماع كرده
 و عمر و عثمان هرگز خطائى واقع نشد.عليه و آله در مدت خالفت ابو بكر 

و اصال آن حضرت تأخير نورزيد از امرى كه هدايت باشد و كراهت ننمود از چيزى كه حق بوده باشد، بلكه به طوع و رغبت 
 نمود.به جانب حق اقبال مى

وان بر آن حضرت عليه السّالم و اين اجماع مذكور حاصل بود از امت تا اواخر ايام امير المؤمنين عليه السّالم كه خوارج نهر
خروج نموده ادعا كردند كه در راضى شدن به امر حكمين خطا نموده و با آنكه آن حضرت عليه السّالم وجه صواب آن معنى 

 را خاطر نشان ايشان نمود از راه باطل برنگرديدند.

اطل اند درست باشد امامت ابو بكر بايت كردهپس بنا بر اين بيان كه كرديم، الزم آمد كه اگر حديث ابو نضره كه مخالفين رو
باشد؛ زيرا هر گاه مخالفين معترف باشند كه آن حضرت عليه الّسالم بعد از وفات رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله اصال كراهت 

 معنى. ست در ايناز حق نورزيد و خود روايت كرده باشند كه از بيعت ابو بكر كراهت داشت چنان كه حديث ابو نضره صريح ا

پس الزم آمد كه امامت ابو بكر باطل باشد و اگر مخالفين اصرار دارند بر اينكه آن حضرت عليه السّالم از بيعت ابو بكر تأخير 
 نورزيد و كراهت نداشت. پس الزم آمد كه به اعتقاد ايشان حديث ابو نضره افترا و باطل باشد.
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كنيم كه ثابت كنيم بر مخالفان تأخير امير المؤمنين عليه السّالم را از بيعت يشه جهد مىايم همو به درستى كه ما كه طايفه شيعه
كنند بلكه در دفع اين، كوشش تمام ابو بكر و كراهت داشتن آن حضرت را از خالفت او. و مخالفان از ما قبول اين معنى نمى

كه صريح است در تأخير آن حضرت عليه السّالم از بيعت نمايند تا آنكه خداى تعالى به راست آورده حديث ابو نضره را مى
اند و از روى طوع تسليم آن نموده در احتجاجات خود از براى فضيلت ابو بكر و كراهت او عليه السّالم از آن. خود روايت كرده

 اند.ابو بكر منتظم ساخته

 311ص:

فيق كند تواندازد ايشان را و برطرف مىه اهل باطل، به مرگ مىكند بو چه عجيب و غريب است آنچه حق سبحانه و تعالى مى
 شوند در آنچه از آن گريزانند.خبر به اختيار خود داخل مىرا از ايشان تا آنكه بى

 []حديث ابو بكر در باره على ع

سازد حديث اند كه باطل مىردهفرمايد با آنكه در برابر حديث ابو نضره حديثى ديگر از ابو بكر روايت كمى -ايّده اللَّه -شيخ
تر است از سند اين. و آن حديث را روايت كرده على بن مسلم طوسى از زافر ابو نضره را و حال آنكه سند آن حديث، محكم

بن سليمان از صلت بن بهرام از شعبى كه او گفته كه عبور نموده على بن ابى طالب عليه السّالم با اصحاب خود روزى بر ابو 
 پس سالم نموده و گذشت.بكر، 

ترين همه مردمان است به پيغمبر ابو بكر گفت هر كه شاد شود از ديدن كسى كه مقدم است بر همه مردمان در اسالم و نزديك
ترين همه مردمان است به حسب راه نمودن به پيغمبر ما صلّى اللَّه عليه و آله و صلّى اللَّه عليه و آله به حسب خويشى و عظيم

رين همه ايشان است در اينكه نفع رساند از جانب پيغمبر به امت. پس بايد كه آن كس نظر كند به على بن ابى طالب عليه فاضلت
 السّالم.

 اند طايفه عثمانيه كه ابو نضره در حديث گذشتهكند آن چيز را كه ادعا كردهفرمايد به درستى كه اين حديث باطل مىشيخ مى
؛ زيرا بنا بر اين حديث، ابو بكر خود اعتراف كرده بر اينكه امير المؤمنين عليه السّالم مقدم بوده در به ابو بكر نسبت داده است

 اسالم براو.

گوئيم كه سند اين حديث ابى امامه است و خالفى نيست در اينكه ابى امامه منحرف بوده و اما حديث عمرو بن عبسه، پس مى
له اصحاب معاويه است و ما از اين درگذريم در همين حديث عمرو بن عبسه شهادت داده از امير المؤمنين عليه السّالم و از جم

 از براى نفس خود كه در آن روز، چهارم مسلمانان بوده.

و اين معلوم است كه شهادت كسى در حق خودش مقبول نيست مگر آنكه معصوم باشد يا دليلى داللت كند بر صدق آن كس. 
 خودش مقبول نبوده باشد كه يك جزو حديث است پس كل حديث او باطلو هر گاه شهادت او در حق 

 311ص:
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 باشد. با آنكه روايت از عمرو بن عبسه مختلف شده با وجود آنكه راوى از او همين ابو امامه بوده.

للَّه عليه و پيغمبر صلّى ابه درستى كه ابو امامه روايت كرده از عمرو بن عبسه در حديث ديگر بر اينكه او گفته رفتم به سوى 
ناميدند. پس گفتم به او كه يا رسول اللَّه كيست كه متابعت كرده تو را در اين دعوتى كه آله در كنار آبى كه آن را عكاظ مى

 كنى؟ گفت:مى

 اى.آزاده و بنده

بو بكر و بالل و من آن روز، پس آن حضرت اقامت نماز كرد و نماز گزاردم در عقب آن حضرت صّلى اللَّه عليه و آله من و ا
 چهارم مسلمانان بودم.

فرمايد كه مختلف شد لفظ و معنى در اين دو حديث و حال آنكه راوى يك كس است؛ زيرا ابى امامه از عمرو بن شيخ مى
ر ديگر ظاهر و با عبسه يك بار مكه نقل كرده و بار ديگر عكاظ و يك بار پنهان بودن پيغمبر را صلّى اللَّه عليه و آله ذكر نموده

اند گزاردهكرده و مردم با او صلّى اللَّه عليه و آله نماز مىبودن آن حضرت را صلّى اللَّه عليه و آله به نحوى كه اقامت نماز مى
 باشد.و هر گاه حديث او واحد باشد و سند نيز واحد باشد و مختلف شود لفظ و معنى، البته البته فاسد و باطل مى

كند بر تقدم كند با آن حديث ديگر از شعبى از طريق صلت بن بهرام كه داللت مىشعبى پس به تحقيق معارضه مىو اما حديث 
ايمان امير المؤمنين عليه السّالم بر همه مردمان پس از درجه اعتبار ساقط باشد. با آنكه در آن حديث شعبى تقدم ايمان ابو بكر 

 شهور از ابن عباس خالف آن است.را به ابن عباس نسبت داده و حال آنكه م

كنى به حديثى كه ابو صالح روايت كرده از عكرمه از ابن عباس كه او گفته كه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله گفت: آيا نظر نمى
للَّه عليه پرسيدند از آن حضرت صلّى ا «1» فرستادند مالئكه بر من و بر على بن ابى طالب عليه السّالم هفت سال.صلوات مى

 و آله كه چرا چنين بود اى رسول خدا؟ فرمود كه نبود با

______________________________ 
 .04ص « مناقب خوارزمى( »1)

 314ص:

 من از جنس مردمان غير از على بن ابى طالب.

 بوده به مصاحبت ابن عباس. فرمايد كه ابو صالح معروف بوده به مصاحبت عكرمه، و عكرمه معروفمى -ايّده اللَّه -شيخ
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پس روايت ايشان از ابن عباس معتبرتر باشد و همچنين حديثى ديگر از ابن عباس روايت شده از طريق ابن ميمون كه ابن 
 گفته كه اول كسى كه مسلمان شد از مردمان بعد از خديجه دختر خويلد، على بن ابى طالب صلوات اللَّه عليه بوده.عباس مى

«1» 

 [حسان شاعر بعد از رحلت پيامبر ص ]انحراف

 و اما قول حسّان پس به درستى كه حجت نيست؛ زيرا او مردى شاعر بود و قصد دولت دنيا و سلطنت داشت.

 و به تحقيق كه بعد از رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله نهايت انحراف به هم رسانيد از امير المؤمنين عليه السّالم و عثمانى شد و
كرد ايشان را به نصرت معاويه. و اين معنى مشهور است كرد مردم را بر ضرر آن حضرت عليه السّالم و دعوت مىيب مىترغ

 كنى كه گفته:از او و در اشعار او؛ آيا مالحظه شعر او نمى

 ما كان بين علىّ و ابن عّفانا  يا ليت شعرى و ليت الطّير تخبرنى

 يقطّع اللّيل تسبيحا و قرآنا  ضحّوا بأشمط عنوان السّجود به

 «1» اللَّه أكبر يا ثارات عثمانا  لتسمعنّ وشيكا في ديارهم

داد اينكه چيست ميانه على عليه السّالم و پسر عفان، قربان شدم و كاشكى مرغ به من خبر مى؛ يعنى اى قوم كاشكى مطلع مى
سبيح آورد از جهت تبريد شب را يعنى به روز مىجود بود در او. مىكردند يعنى على عليه السّالم و قوم او پيرى را كه نشان س

كردن و قرآن خواندن. البته خواهى شنيد به اين زودى در ديار جماعتى كه دخيل خون عثمان شدند اين را كه خدا بزرگ است 
 اى خون خواهان عثمان.

 گردانندت مىفرمايد كه اگر طايفه ناصبه شعر حسّان را حجمى -ايّده اللَّه -شيخ

______________________________ 
 .05ص « مناقب خوارزمى( »1)

 .135ص « ديوان حسّان( »1)

 313ص:

بايد كه همچنين شعر حسان را حجت گردانند بر كشتن امير المؤمنين عليه السّالم عثمان را و از بر تقدم ايمان ابو بكر. پس مى
ترين همه مردمان بوده در خون عثمان؛ زيرا هم چنان كه شعر حسان امير المؤمنين دخيل روى شعر حسّان حكم كنند بر اينكه
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كند بر اينكه امير المؤمنين عليه السّالم عثمان را كشته و حال آنكه طايفه ناصبه كند بر تقدّم ايمان ابو بكر، داللت مىداللت مى
 م دخيل بوده باشد در خون عثمان.دانند اين معنى را كه امير المؤمنين عليه السّالباطل مى

پس اگر طايفه مذكوره بگويند كه حسان غلط كرده در نسبت دادن قتل عثمان به امير المؤمنين عليه السّالم، ما نيز در جواب 
 گوئيم كه همچنين حسان غلط كرده در تقديم ايمان ابو بكر.مى

بكر؛ زيرا او شهادت داد بر اين در حضور جماعتى و آن جماعت پس اگر بگويند كه جايز نيست غلط حسان در تقدم ايمان ابو 
 انكار او نكردند پس اگر غلط كرده بود برايشان الزم بود كه انكار كنند.

دانستند و به آن راضى بودند؛ شود كه ايشان سخن حسان را حق مىگوئيم كه انكار نكردن آن جماعت، دليل اين نمىجواب مى
ند آواز را كردند از اينكه بلند كندانستند تقيه مىروز پيرو ابو بكر بودند. و جمعى كه ابو بكر را باطل مىزيرا اكثر مردم در آن 

 اى در تقديم ايمان ابو بكر از ترس فتنه و فساد.در انكار ابو بكر و به حسان بگويند كه تو غلط كرده

ر كند كه او ابو بكر را از جمله متقدّمين داز اين داللت نمىكند بر تقدم ايمان ابو بكر بيش با آنكه سخن حسان كه داللت مى
 اسالم شمرده باشد نه آنكه ابو بكر را اّول االوّلين در اسالم شمرده باشد.

كنيم آن است كنيم كه ابو بكر در اوايل اسالم اظهار ايمان به پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله كرده بلكه آنچه انكار مىو ما انكار نمى
 كه ابو بكر پيش از همه حتى امير المؤمنين عليه السّالم اظهار ايمان كرده باشد.

 گوئيم كه چون قول حسّان احتمال صحيح داشت؛ زيرابنا بر اين سخن، مى

 310ص:

 صريح نبود در اينكه ابو بكر پيش از همه كس مسلمان شده. لهذا جمعى كه آن قول را از او شنيدند انكار نكردند.

توانيم گفت كه اگر اظهار قول در حضور جماعتى كه آن جماعت انكار آن قول نكنند و ديگر از اصل بحث ايشان جواب مى
كرد مردم را به اينكه طلب خون عثمان از امير المؤمنين كنند بايد قول حسان كه ترغيب مىدليل صحت آن قول باشد. پس مى

 كردند.د انكار نمىشنيدنصحيح باشد زيرا مردم كه اين را مى

 دانند.و حال آنكه مخالفان ما اين قول حسان را باطل مى

پس اگر بگويند كه حسان اين قول را در جايى گفت دون جايى. لهذا همين كه ظاهر شد اين سخن از حسان و مشهور گرديد 
 جمعى از صحابه منع او كردند.

گوئيم كه قول حسان در تقدم ايمان ابو بكر چون در آوريم و مىمىگوئيم كه ما نيز همين سخن را در جواب شما جواب مى
 مكانى بوده دون مكانى. لهذا از انكار صحابه سالم مانده و لهذا همين كه صحابه اطالع بر آن يافتند منع نمودند او را.
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اند هم او يمان ابو بكر گردانيدهو اين بيانى است كه خالصى از آن ميسر نيست با آنكه حسّانى كه شعر او را سند مقدم بودن ا
شهادت داده در شعر خودش بر امامت امير المؤمنين عليه السّالم به نص پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله در حضور پيغمبر صّلى اللَّه 

 عليه و آله و اين شعر حسان عن قريب مذكور خواهد شد ان شاء اللَّه تعالى و يكى از ابيات آن اين است:

 «1» بخمّ و أسمع بالنّبي مناديا  م يوم الغدير نبيّهميناديه

 و باز حسان در شعر خود شهادت داده به تقدم ايمان امير المؤمنين بر جميع قريش جايى كه گفته است:

 أبا حسن عنّا و من كأبى حسن  جزى اللَّه خيرا و الجزاء بكفّه

 «1» ممتحنفصدرك مشروح و قلبك   سبقت قريشا بالّذى انت اهله

 و حال آنكه جزا در دست اللَّه تعالى -؛ يعنى جزا دهد اللَّه تعالى به نيكوئى

______________________________ 
 .144ص « مناقب خوارزمى»، 011ص « اسرار آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله( »1)

 .40/ 4« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)

 314ص:

امير المؤمنين را از جانب ما. و كيست آنكه مانند امير المؤمنين عليه السّالم باشد در خوبى. پيشى گرفتى اى امير مؤمنان  -است
 بر همه قريش به چيزى كه تو سزاوارى به آن چيز. پس سينه تو گشاده بود و دلتنگ نبودى و دل تو آزموده شده.

به تقدّم ايمان امير المؤمنين عليه السّالم؛ زيرا گفته است پيشى گرفتى بر همه  گوئيم كه حسّان در اين شعر شهادت دادهپس مى
قريش و ظاهر آن است كه هر گاه تعريف كسى كنند به پيشى گرفتن، مراد پيشى گرفتن در كمال خواهد بود. پس اگر از طايفه 

منين تن در كمال آن كس را خواهد بود نه امير المؤقريش كسى به حسب ايمان بر امير المؤمنين عليه السّالم مقدم باشد پيشى گرف
 عليه السّالم را.

ر او را گرداند آن شعو حال آنكه حسّان سبقت را براى امير المؤمنين عليه السّالم ثابت كرده. بنا بر اين، شعر حسان باطل مى
 اند.كه مخالفين منظور داشته

 در تقدم ايمان امير المؤمنين عليه السّالم. پس اگر مخالفين بگويند كه اين شعر حسان صريح نيست
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گوئيم: اگر چه صريح در اين معنى نيست اما صريح است در تفضيل امير المؤمنين عليه السّالم بر همه امت، در آنجا جواب مى
ان امير المؤمنين ايم گوئيم كه ظاهر اين شعر تقدمكه گفته است: كيست آنكه مانند امير المؤمنين عليه السّالم باشد. و همچنين مى

است بر همه كس هر چند صريح در اين معنى نيست. و شعر حسان كه شما منظور داشتيد زيادتى بر اين شعر ندارد؛ زيرا ظاهر 
 آن نيز تقدّم ايمان ابو بكر است و صريح نيست در اين معنى.

 گيرندگان در ايمان چهار نفر بودند[]پيشى

« مجاهد»پس به درستى كه به حسب مذهب و رأى اوست. و حال آنكه در برابر  «1» «مجاهد»و اما روايت مخالفين از 
بر اينكه امير  انداند در تقدم ايمان ابو بكر. و حكم كردهاند براو و به خالف او رفتهجماعتى كثير از تابعين هستند كه انكار كرده

 در كافى است در ابطالالمؤمنين عليه السّالم اول همه مردمان است در ايمان. و اين ق

______________________________ 
 54هجرى قمرى در سن  153آيد. مجاهد در سال ( مجاهد بن جبر مكّى در تفسير قرآن از شاگردان ابن عباس به شمار مى1)

 .1515شماره  10/ 4« ميزان االعتدال»سالگى درگذشت. 

 311ص:

 «.مجاهد»سخن 

اند ثابت شده؛ زيرا نقيض آن را روايت كرده كسى از مخالفين كه تهمت روايت كرده« مجاهد»الفين از با آنكه نقيض آنچه مخ
نقل كرده كه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و « ابن عباس»كه او از « مجاهد»از  «1» براو نبسته سفيان بن عيينه از ابن أبى نجيح

 آله گفت:

گرفت يوشع بن نون به موسى بن عمران و پيشى گرفت صاحب ياسين به عيسى بن گيرندگان چهار كس بودند، پيشى پيشى
و فراموش كرده كسى كه نقل اين  «1» مريم و پيشى گرفت على بن ابى طالب عليه السّالم به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله

كن در حديث ديگر مذكور است كه چهارمين، حديث از سفيان كرده تتمه حديث را كه رسول اللَّه بيان چهارمين فرموده. لي
در تقدّم ايمان « مجاهد»اند مخالفان از كند آنچه را روايت كردهو به درستى كه اين حديث باطل مى «4» مؤمن آل فرعون بوده

 ابو بكر.

رستى كه عمرو بن پس به درستى كه اين نيز نظير سخن مجاهد است. و به د «3» و اما حديث عمرو بن مرة از ابراهيم نخعى
 مرة خبر از مذهب و اعتقاد ابراهيم داده. و اين خود معلوم است كه غلط بر ابراهيم رواست بلكه بر باالتر از او.

ذيب او كنند قول او را و تكو به درستى كه در برابر ابراهيم جمعى هستند كه بزرگترند به حسب قدر و منزلت از او كه دفع مى
 عفر امام محمد باقر و ابو عبد اللَّه امام جعفر صادق عليهما السّالم.نمايند. مثل ابو جمى
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توان و حسن بصرى و غير ايشان كه به حسب كثرت از عهده شمار ايشان بيرون نمى« قتاده»و همچنين از غير اهل بيت، مثل 
 اى صدق آن طرف احتياج نيست.آمد و اين معلوم است كه هر گاه اين قسم جماعتى طرفى را داشته باشند ديگر سندى از بر

______________________________ 
 .445/ 3« تحرير تقريب التهذيب»است. « عبد اللَّه بن يسار»( اسم او 1)

 .00ص « مناقب خوارزمى( »1)

 .15/ 3« تفسير كشّاف( »4)

« ميزان االعتدال»مرى در گذشت. هجرى ق 34هجرى قمرى به دنيا آمد و در سال  05( ابراهيم بن يزيد نخعى كوفى در سال 3)
 .111/ 1« تهذيب التهذيب»، 154/ 1

 315ص:

 ]تصريح على ع به نخستين مسلمان بودن خود[ 

مان اند تقدّم اياند مخالفان ما در مخالفت با ما و ادعا كردهكه اين است جميع آنچه اعتماد كرده -ادام اللَّه عّزه -گفته است شيخ
امير المؤمنين عليه السّالم و به درستى كه ما ظاهر گردانيديم رسوائى سخنان ايشان را و بيان نموديم حال سخنان ابو بكر را بر 

همه  اند كه امير المؤمنين پيشى گرفته بركنيم نامهاى بعضى از مردمان را كه روايت كردهايشان را. و به درستى كه الحال ذكر مى
 عليه و آله و اول مردمان بوده در قبول پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله در ايمان به او.خلق به رسول اللَّه صلّى اللَّه 

و از آن جمله روايت شده از امير المؤمنين عليه السّالم از طريق سلمة بن كهيل از حبّة العرنى كه او گفته شنيدم على عليه السّالم 
 گفت:را كه مى

 «االمّة قبلى غير نبيّهااللّهم ال اعرف عبدا لك عبدك من هذه »

اى را از بندگان تو از اين امت كه بندگى كرده باشد تو را پيش از من غير از پيغمبر صلّى شناسم بنده؛ يعنى بار خدايا نمى«1»
راوى نقل كرده كه آن حضرت فرموده اين سخن را سه مرتبه. پس  -بر او و بر آل او باد صلوات -اللَّه عليه و آله اين امت

 مود:فر

 «لقد صلّيت قبل ان يصّلى احد سبعا»

 ؛ يعنى به تحقيق كه نماز گزاردم پيش از آنكه نماز بگزارد كسى از امت به هفت سال.«1»

 از امير المؤمنين عليه السّالم كه آن حضرت فرموده:« عباية اسدى»از « منهال»و از طريق 
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 «لقد اسلمت قبل النّاس بسبع سنين»

 ه مسلمان شدم پيش از مردمان به هفت سال.؛ يعنى به تحقيق ك«4»

 و از طريق جابر از عبد اللَّه بن يحيى حضرمى از على عليه السّالم كه آن حضرت فرموده:

 «قال صلّيت مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ثالث سنين و لم يصلّ احد غيرى»

«3» 

______________________________ 
 .13 -05/ 1« عليه الّسالم من تاريخ مدينه دمشق ترجمة االمام على( »1)

 .13 -05/ 1« ترجمة االمام على عليه الّسالم من تاريخ مدينه دمشق( »1)

 .13 -05/ 1« ترجمة االمام على عليه الّسالم من تاريخ مدينه دمشق( »4)

 .13 -05/ 1« ترجمة االمام على عليه الّسالم من تاريخ مدينه دمشق( »3)

 313ص:

؛ يعنى نماز گزاردم با رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله سه سال و نماز نگزارده در آن سه سال غير از من. و از طريق نوح بن 
قيس طاحنى از سليمان بن ابى فاطمه كه او گفته حديث كرد با من معاذة العدوية. و گفت شنيدم از على عليه السّالم كه خطبه 

 بصره:فرمود بر منبر مى

 «انا الصّّديق االكبر آمنت قبل ان يؤمن ابو بكر و اسلمت قبل ان يسلم»

 گفت منم صدّيق اكبر ايمان آوردم پيش از آنكه ايمان آورد ابو بكر و مسلمان شدم پيش از آنكه او مسلمان شود.و مى «1»

 فرمود:حضرت مى و از طريق عمرو بن مرة از ابى البخترى از امير المؤمنين عليه الّسالم كه آن

 «صلّيت قبل النّاس سبع سنين»

 ؛ يعنى نماز گزاردم پيش از همه مردمان به هفت سال.«1»

گفتند واقع شد ميان على بن ابى طالب گفت: مالقات نمودم با جمعى كه مىو از طريق نوح بن درّاج از خالد الخفاف كه او مى
 عليه السّالم و عثمان سخنى، عثمان گفت:
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 انّ ابا بكر و عمر خير منك؛ يعنى و اللَّه كه ابو بكر و عمر بهترند از تو. و اللَّه

 پس على بن ابى طالب عليه السّالم فرمود:

 «كذبت و اللَّه ال. انا خير منك و منهما عبدت اللَّه قبلهما و عبدت اللَّه بعدهما.»

بندگى خدا كردم پيش از ايشان و همچنين بندگى خدا كردم بعد ؛ يعنى دروغ گفتى و اللَّه كه البته من بهترم از تو و از ايشان، 
 از ايشان.

 فرمود:و از طريق حارث اعور كه گفت شنيدم از امير المؤمنين عليه السّالم كه مى

 «اللّهم ال اعترف عبدا من عبادك قبلى»

«4» 

______________________________ 
 .13 -05/ 1« خ مدينة دمشقترجمة االمام على عليه الّسالم من تاري( »1)

 .115/ 3« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)

 .03/ 1« ترجمة االمام على عليه الّسالم من تاريخ مدينة دمشق( »4)

 355ص:

 اى از بندگان تو كه بندگى كرده باشد تو را پيش از من.كنم به بنده؛ يعنى بار خدايا به درستى كه من اعتراف نمى

 كرد مردمان را بر جنگ اهل شام، گفت:در حالتى كه ترغيب مى «1» ن حضرت يك روز پيش از ليلة الهريرو آ

انا اوّل ذكر صلّى مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و لقد رأيتنى اضرب بسيفى قدامه و هو يقول: ال سيف الّا ذو الفقار و ال »
 .«فتى الّا علىّ، حياتك حياتى و موتك موتى

ام كه نماز گزارد با رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله و به تحقيق كه ديدم خود را كه پيش روى رسول اللَّه ؛ يعنى من اول مردى
 گفت:زدم به شمشير خود مردمان را و رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله مىصلّى اللَّه عليه و آله مى

 لّا علىّال سيف الّا ذو الفقار و ال فتى ا

 ، حيات تو حيات من است و وفات تو وفات من است.
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اند براو صلّى اللَّه عليه و آله در خبرها كه از رسول اللَّه و به درستى كه رسيد به امير المؤمنين عليه السّالم كه جماعتى طعن زده
 اى را فرموده گفت:داده، خطبهصلّى اللَّه عليه و آله مى

انّ عليّا يكذب فعلىّ من اكذب اعلى اللَّه؟ فأنا اوّل من آمن به و عبده و وحّده أم على رسول اللَّه صلّى اللَّه بلغنى أنّكم تقولون »
 «عليه و آله؟ فأنا اوّل من آمن به و صدّقه و نصره.

ام بر خدا هروغ بستگويد، آيا من بركه دايد كه على بن ابى طالب عليه السّالم دروغ مىگفته؛ يعنى به من رسيد كه شما مى«1»
ام كه ايمان آورده به خداى تعالى و بندگى او نموده و ام؟! چگونه اين تواند بود و حال آنكه من اول كسىعزّ و جلّ دروغ بسته

ول ام كه ايمان به رسام و اين نيز چگونه تواند بود و حال آنكه من اول كسىبه توحيد او گرويده. يا بر رسول خدا دروغ بسته
 آورده و تصديق او نموده و در نصرت او كوشيده. خدا

و گفت آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله در وقتى كه رسيد به او فخر كردن معاويه نزد اهل شام، شعر مشهور خود را كه يك 
 بيت از آن اين است:

______________________________ 
 ا نفر از دشمنان كشته شدند.( يكى از شبهاى مشهور در جنگ صفين كه در آن شب صده1)

 .11، خطبه 03ص « نهج البالغه، ترجمه شهيدى»( ر. ك: 1)

 351ص:

 صغيرا ما بلغت او آن حلمى  سبقتكم الى االسالم طرّا

 و ما ذكر خواهيم كرد تمام اين شعر را در موضع حاجت عن قريب ان شاء اللَّه تعالى. «1»

 [نخستين مسلمان بودن على ع]تصريح اصحاب پيامبر ص به 

بن  اند ابو ايوب خالدو از جمله راويان تقدم ايمان امير المؤمنين عليه السّالم كه از رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله روايت كرده
پدر خود از ابو زيد انصارى است كه مصاحب و يار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بوده از طريق عبد الرحمن بن معمر از 

 ايوب رحمه اللَّه كه:

صلّت المالئكة علىّ و على علىّ بن ابى طالب سبع سنين و ذلك انّه لم يصلّ معى  قال: قال رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله»
 «رجل غيره.
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يه و بر على بن ابى طالب عل؛ يعنى گفت او كه فرمود رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله صلوات فرستادند مالئكه بر من «1»
 السّالم هفت سال. زيرا نماز نگزارد با من مردى غير از او.

 و از آن جمله سلمان فارسى رحمه اللَّه است از طريق علثم كندى از سلمان فارسى:

 «باوّلكم ورودا علىّ الحوض اوّلكم اسالما علىّ بن ابى طال قال: قال رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله»

؛ يعنى گفت: فرمود رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله اولين شما اى خلق در وارد شدن بر من نزد حوض كوثر اولين شما در «4»
 مسلمان شدن على بن ابى طالب عليه السّالم است.

از جد خود از ابو ذر كه او  و از آن جمله ابو ذر غفارى رحمه اللَّه است از طريق محمد بن عبد اللَّه بن ابى رافع از پدر خود
 گفت به على بن ابى طالب عليه السّالم:گفت: شنيدم از رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كه مى

 «انت اّول من آمن بى»

ين ن؛ يعنى تو اول آن جماعتى كه ايمان آوردند به من. و حضرت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله اين سخن را به امير المؤم«3»
 گفت در حديث طويلى.

______________________________ 
 .111/ 3« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)

 .13ص « مناقب ابن مغازلى( »1)

 .1531/ 4« االستيعاب( »4)

 .441/ 1« أنساب االشراف( »3)

 351ص:

ن صلّى اللَّه عليه و آله در حالتى كه گرفته بود دست امير المؤمني روايت كرده ابو سخيله از ابو ذر كه او گفته شنيدم از رسول اللَّه
 گفت:عليه السّالم را و مى

 «اّول من آمن بى و اوّل من يصافحنى يوم القيامة»

 ؛ يعنى تو اول آن كسانى كه ايمان آوردند به من و اول آن كسانى كه مصافحه خواهند كرد با من در روز قيامت.«1»
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روايت كرده همين حديث را ابن ابى رافع هم از پدر خود از ابو ذر كه پدر ابو رافع گفته است رفتم نزد ابو ذر كه و به تحقيق 
اى عظيم واقع خواهد شد، بر تست مالزمت على بن ابى طالب عليه السّالم و جدا وداع كنم او را، پس گفت: به درستى كه فتنه

 گفت به على بن ابى طالب عليه السّالم:صلّى اللَّه عليه و آله كه مىنشدن از او. به درستى كه شنيدم از رسول 

 «اّول من آمن بى»

 ؛ يعنى تو اول آن كسانى كه به من ايمان آوردند.

و از جمله راويان حذيفة بن يمان رحمه اللَّه است از طريق قيس بن مسلم از ربعى بن حراش كه او گفته پرسيدم از حذيفة بن 
ان تر از همه ايشتر از همه مردم است به حسب اسالم و سنگينى بن ابى طالب عليه السّالم. پس گفت او مقدميمان از حال عل

 است به حسب حلم.

و از جمله راويان جابر بن عبد اللَّه انصارى رحمه اللَّه است از طريق شريك بن عبد اللَّه از محمد بن عقيل از جابر كه او گفته 
و از جمله  «1» صلّى اللَّه عليه و آله روز دوشنبه و اسالم آورد امير المؤمنين عليه السّالم روز سه شنبه. مبعوث شد رسول اللَّه

ل گفت: اوراويان زيد بن ارقم است از طريق عمرو بن مره از ابو حمزه مولى انصار كه او گفته شنيدم از زيد بن ارقم كه مى
و از جمله راويان زيد بن  «4» ه عليه و آله على بن ابى طالب عليه السّالم بود.كسى كه نماز گزارد با رسول اللَّه صلّى اللَّ

 صوحان عبدى است از طريق عبد اللَّه بن هشام از پدر

______________________________ 
 .441/ 1« أنساب االشراف( »1)

 .1530/ 4« االستيعاب( »1)

 .04ص « مناقب خوارزمى( »4)

 354ص:

 اى ادا فرمود در مسجد كوفه. پس گفت كه اىطريف بن عيسى الغنوى كه او گفته به درستى كه زيد بن صوحان خطبهخود از 
 گروه مردمان ميل كنيد و حركت كنيد به جانب امير المؤمنين و سيّد مسلمين و اّول مؤمنين به حسب ايمان.

و آله از طريق مساور حميرى از مادر خود كه گفته است ام سلمه  و از جمله راويان امّ سلمة است زوجه پيغمبر صلّى اللَّه عليه
گفت: و اللَّه كه به تحقيق و البته اسالم آورد على بن ابى طالب پيش از همه مردمان و نبود او عليه السّالم هرگز كافر. و امّ سلمه 

 اين سخن را در حديث طويلى ذكر نموده.

 ن عبد المطلب رحمه اللَّه است از طريق ابو صالح از عكرمه از ابن عباس:و از جمله راويان عبد اللَّه بن عباس ب
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 «صلّت المالئكة علىّ و على على بن ابى طالب سبع سنين قال: قال رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله»

سال.  على بن ابى طالب هفت؛ يعنى گفته است: فرمود رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله صلوات فرستادند مالئكه بر من و بر 
 گفتند چرا چنين بود اى رسول خدا؟

 «لم يكن معى من الرّجال غيره. قال»

 ؛ يعنى فرمود كه نبود در آن مدت با من از مردمان غير على بن ابى طالب عليه السّالم.«1»

 و از طريق عمرو بن ميمون از ابن عباس آن حديثى است كه در پيش گذشت.

 مجاهد از ابن عباس نيز مثل اين حديثى و آن نيز از پيش گذشت.و روايت كرده 

و از جمله راويان قثم بن عباس بن عبد المطلب است از طريق قيس بن ابى حازم از ابو اسحاق كه او گفته داخل شدم به خدمت 
 قثم بن عباس و پرسيدم از او و از حال على بن ابى طالب عليه السّالم؟

ى كه على بن ابى طالب اولين ماست از حيثيّت الحق شدن به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و در جواب گفت: به درست
 ترين ماست از حيثيت چسبانى به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله.سخت

مالك اشتر بن  و از جمله راويان مالك اشتر نخعى رحمه اللَّه است از طريق فضل بن ادهم مزنى كه او گفته است شنيدم از
 فرموداى كه ادا مىگفت در خطبهالحرث كه مى

______________________________ 
 .04ص « مناقب خوارزمى( »1)

 353ص:

در صفّين، به درستى كه با ماست پسر عم پيغمبر ما، و شمشيرهاى خدا، على بن ابى طالب كه نماز گزارده با رسول اللَّه صّلى 
آله در صغر سن و پيشى نگرفته براو در نماز گزاردن كسى از جنس مردان و جهاد كرده در راه خدا تا آنكه گرديده اللَّه عليه و 

و از جمله راويان سعيد بن قيس است از طريق مالك بن قدامه ارحبى كه او گفته است به درستى كه  «1» است شيخ كبير.
كه با ماست پسر عم پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و نماز با او گزارده از اى اداء فرمود در صفين. پس گفت سعيد بن قيس خطبه

و از جمله راويان عمرو بن حمق خزاعى است از طريق عبد اللَّه بن  «1» صغر سن و جهاد كرده با شمشير تنها در كبر سن.
و آله  و پسر عم پيغمبر صلّى اللَّه عليهشريك عامرى كه او گفته برخاست عمرو بن حمق در صفّين و گفت: يا امير المؤمنين، ت

است از  «3» و از جمله راويان هاشم بن عتبة بن ابى وقاص «4» مائى و اول مسلمانى به حسب ايمان به خداى عزّ و جلّ.
 طريق جندب بن عبد اللَّه ازدى كه او گفته است هاشم بن عتبة بن ابى وقاص در روز صفّين گفت:
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دا با پسر عم رسول صلّى اللَّه عليه و آله و آن كسى كه اولين ايمان آورندگان است به خداى عز و كنم در طاعت خجهاد مى
و از جمله راويان محمد بن كعب است از طريق عمر  «0» جلّ و آن كسى كه داناترين مردمان است در دين خداى عزّ و جلّ.

 ه مسلمان شد، على بن ابى طالب عليه السّالممحمد بن كعب: اوّل كسى ك «4» مولى عفرة كه او گفته است گفت

______________________________ 
 .135/ 0« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد»، 145ص « وقعة صفّين( »1)

 .145/ 14« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)

 .154ص « وقعة صفّين( »4)

تحرير تقريب »است او در سال چهل و اندى درگذشت. « اص زهرىهاشم بن هاشم بن عتبة بن ابى وقّ»( نام كامل او 3)
 .44/ 3« التهذيب

 نقل كرده است.« عبد اللَّه بن هاشم مرقال»از  404ص « وقعة صفّين( »0)

 .30/ 1...« ترجمة االمام على عليه الّسالم ( »4)

 350ص:

بن حسن بن مالك كه او گفته است خبر داد مرا پدر من از و از جمله راويان مالك بن حويرث است از طريق مالك  «1» بود.
و از جمله راويان ابو مخلد است  «1» جد من مالك بن حويرث، كه او گفته: اول كسى كه مسلمان شد على بن ابى طالب بود.

الم ابو طالب عليه السّ از طريق ابو عوانه از عمران از ابو مخلد كه او گفته است: اول كسى كه مسلمان شد و نماز گزارد على بن
 بود.

و از جمله راويان ابو بكر عتيق بن ابو قحافه است و همچنين عمر بن خطاب و انس بن مالك و عمرو بن العاص و ابو موسى 
و اما آنچه روايت كرده ابو بكر از طريق زافر بن سليمان از صلت بن بهرام از شعبى است، كه او گفته: عبور نمود  «4» اشعرى.

بن ابى طالب عليه السّالم بر ابو بكر و با آن حضرت بود صحابه آن حضرت عليه السّالم. پس سالم كرد و گذشت بعد از على 
آن گفت ابو بكر هر كه خواهد نظر كند به اول مردمان در اسالم و نزديكتر مردمان به رسول صّلى اللَّه عليه و آله در خويشى، 

 ب عليه السّالم و اين حديث به تفصيل گذشت.پس بايد نظر كند به على بن ابى طال

و اما آنچه روايت كرده عمر بن خطاب، پس به درستى كه ابو حازم موالى ابن عباس گفت شنيدم از عبد اللَّه بن عباس كه او 
ز رسول اگفت كه عمر بن خطاب گفت: باز داريد زبان خود را از على بن ابى طالب عليه السّالم، به درستى كه من شنيدم مى

صلّى اللَّه عليه و آله در شأن على بن ابى طالب عليه السّالم خصلتها، گفت رسول صلّى اللَّه عليه و آله به درستى كه تو اول 
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و اما آنچه روايت كرده عمرو بن عاص. پس به درستى كه تميم بن جذيم  «3» مؤمنى بعد از من به حسب ايمان، تا آخر حديث.
 با امير المؤمنين عليه السّالم بوديم در صفين ناگاه بيرون آمد عمرو بنناجى گفته است كه ما 

______________________________ 
 .140ص « الفصول المختارة« »و اوّل من اظهر االسالم ابو بكر»( در متن عربى اين جمله افزون است: 1)

 .14/ 1...« ترجمة االمام على عليه الّسالم ( »1)

 /.1...« ترجمة االمام على عليه السّالم »( ر. ك: 4)

 .00ص « مناقب خوارزمى( »3)

 354ص:

عاص از لشكرگاه خود به سوى امير المؤمنين. آن حضرت اراده كرد سخن گويد با عمرو بن عاص، عمرو گفت: سخن بگو به 
 «1» ردند خداى عز و جلّ را و نماز گزاردند.شدگان و اول آن كسانى كه توحيد كدرستى كه اول مسلمانانى و اول هدايت يافته

و اما آنچه روايت كرده ابو موسى اشعرى از طريق يحيى بن سلمة بن كهيل از پدر خود سلمة از ابو جعفر از ابن عباس كه او 
 گفت ابو موسى اشعرى گفت: على بن ابى طالب عليه السّالم اول مسلمانان است.

فت: گمالك از طريق عبّاد بن عبد الصمد است او گفته است شنيدم از انس بن مالك كه مىو اما آنچه روايت كرده انس بن 
فرمود رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله به تحقيق صلوات فرستادند مالئكه بر من و بر على بن ابى طالب هفت سال. زيرا بلند 

 نشد شهادت

 «ال اله الّا اللَّه»

 «1» ام صلّى اللَّه عليه و آله، به سوى آسمان مگر از من و على بن ابى طالب عليه السّالم.اللَّه و شهادت اينكه من محمد رسول
و از جمله راويان حسن بن ابو الحسن بصرى است از طريق قتادة بن دعامه سدوسى كه أو گفت شنيدم از حسن كه گفت: به 

ه عليه و آله پيش از همه مردمان. پس فرمود رسول اللَّه صلّى اللَّه درستى كه على بن ابى طالب نماز گزارد با پيغمبر صلّى اللَّ
و از جمله راويان قتاده است  «4» عليه و آله كه صلوات فرستادند مالئكه بر من و بر على بن ابى طالب عليه السّالم هفت سال.

الب كه نماز گزارده از مردمان، على بن ابى طگفت: اول كسى از طريق سعيد بن ابو عروبه كه او گفته است شنيدم از قتاده كه مى
 و از جمله راويان ابو اسحاق است از طريق يونس بن بكير از محمد بن اسحاق «3» عليه السّالم بود.

______________________________ 
 .133ص « مناقب خوارزمى»( ر. ك: 1)
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 .13ص « مناقب ابن مغازلى( »1)

 .143/ 14« الحديدشرح نهج البالغه ابن ابى ( »4)

 .114/ 1« المواهب اللدنّيّة( »3)

 351ص:

كه او گفته است: اول مردى كه ايمان آورد و تصديق كرد رسول خدا را على بن ابى طالب عليه السّالم بود در حالتى كه او عليه 
يان حسن بن زيد است از طريق اسماعيل و از جمله راو «1» السّالم فرزند ده ساله بود. بعد از آن زيد بن حارثه مسلمان شد.

بن عبد اللَّه بن ابى اويس كه او گفته خبر داد مرا پدر من از حسن بن زيد كه امير المؤمنين عليه السّالم اولين مردى است كه 
وان آن است كه تو اما روايت از آل ابو طالب در تقدم ايمان امير المؤمنين عليه السّالم، به درستى كه بيش از  «1» مسلمان شد.

 شمرد.

اند بنى هاشم خصوص آل على بن ابى طالب عليه السّالم چنان كه اصال خالفى در ميان ايشان نيست و به تحقيق اجماع كرده
 بر اينكه اول كسى كه اجابت كرد رسول خدا صّلى اللَّه عليه و آله را از جنس مردان، على بن ابى طالب عليه السّالم بود.

 اى است كه از ذكر مستغنى است.فرمايد: شهرت روايات از بنى هاشم در اين معنى به مرتبهه عنه مىشيخ رضى اللَّ

 []اشعار ذو الشهادتين در باره سبقت ايمان على ع

و اما اشعارى كه منقول شده است از صحابه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله در گواهى بر تقدم ايمان امير المؤمنين و اينكه آن 
 حضرت پيشى گرفته بر همه خاليق در اسالم به رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله.

پس به تحقيق وارد شده آن اشعار از جماعتى از ايشان بر وجهى كه موجب علم است. چنان كه هر كه بشنود شك و شبهه در 
 خبار و روايات.اند در آن اشعار از اهل علم به انمايد و به حيثيّتى است كه خالف نكردهاو نمى

 رحمه اللَّه:« ذو الشّهادتين»از جمله آن اشعار، شعر خزيمة بن ثابت است كه مشهور بوده به 

 ابو حسن ممّا نخاف من الفتن  اذا نحن بايعنا عليّا فحسبنا

______________________________ 
 .03 -05/ 1« كامل ابن اثير»، 01ص « مناقب خوارزمى( »1)

 .31/ 1...« االمام على عليه الّسالم ترجمة ( »1)
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 355ص:

 اطبّ قريش بالكتاب و بالسّنن  وجدناه اولى النّاس بالنّاس انّه

 اذا ما جرى يوما على الّضمّر البدن  و انّ قريشا ال تشقّ غباره

 و ما فيهم مثل الّذى فيه من حسن  و فيه الّذى فيهم من الخير كلّه

 و فارسه قد كان في سالف الزّمن  اللَّه من دون اهلهوصىّ رسول 

 سوى خيرة النّسوان و اللَّه ذو المنن  و اّول من صلّى من النّاس كلّهم

 تكون لها نفس الشّجاع لدى الذّقن  و صاحب كبش القوم في كلّ وقعة

 «1» امامهم حتّى اغيّب في الكفن  فذاك الّذى تثنى الخناصر باسمه

ها. ما ز فتنهترسيم ايعنى هر گاه ما بيعت كرديم با على بن ابى طالب عليه السّالم، پس كافى است ما را ابو الحسن از آنچه مى؛ 
 يافتيم على ابن ابى طالب عليه السّالم را سزاوارترين مردم به نفسهاى ايشان.

هاى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و به درستى كه ترين قريش است به كتاب خدا و سنتبه درستى كه او عليه السّالم صادق
 شكافد غبار او را هر گاه روان شود روزى بر شتران الغر ميان فربه.قريش نمى

 پس در على بن ابى طالب عليه السّالم حاصل است آنچه در قريش است از خوبيها همه.

عليه السّالم، او وصى رسول اللَّه است از ديگرى  و نيست حاصل در قريش مثل آنچه در آن حضرت حاصل است از نيكى او
 از اهل رسول و او بوده است سوار در ميدان رسول اللَّه در زمانهاى پيشين.

و او اول كسى است كه نماز گزارد با رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله از مردمان همگى به غير از بهترين زنان )مراد خديجه 
اى هاست. و او يار و صاحب سيد قوم يعنى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بوده در هر واقعهالى صاحب نعمتكبرى است( و اللَّه تع

 رسيده.بوده در آن واقعه از شدت و هول جان شجاع نزد ذقن يعنى به لب مىكه مى

 شود انگشتان كوچك به نام او.پس امير المؤمنين عليه السّالم است آن كسى كه كج مى

 ام تا غايب شوم در كفن.همه است و من بر اين عقيدهامام 

______________________________ 
 .05ص « مناقب خوارزمى»، 141/ 14« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)
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 353ص:

 []اشعار كعب حسان و ربيعه و ديگر شاعران در باره سبقت على ع در ايمان 

 كعب بن زهير است:و ديگر از جمله اشعار، شعر 

 و كلّ من رامه بالفخر مفخور  صهر النّبىّ و خير النّاس كلّهم

 «1» قبل العباد و ربّ النّاس مكفور  صلّى الّصلوة مع األمّىّ اوّلهم

ن آ ؛ يعنى على بن ابى طالب عليه السّالم داماد پيغمبر است و بهترين همه مردمان. پس هر كه قصد كند فخر نمودن را بر او،
كس فخر كرده شده است. نماز گزارد با پيغمبر، اول مرتبه پيش از همه بندگان. در حالتى كه هيچ كس به پروردگار مردم ايمان 

 نياورده بود.

 و از آن جمله، شعر حسّان بن ثابت است.

 أبا حسن عنّا و من كأبى حسن  جزى اللَّه خيرا و الجزاء بكفّه

 «1» فصدرك مشروح و قلبك ممتحن  سبقت قريشا بالّذى انت اهله

 و تتمه اين شعر با شرح در پيش گذشت.

 و از آن جمله، شعر ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب است كه آن را نزد بيعت مردم به ابو بكر، سروده است:

 عن هاشم ثمّ منها عن ابى حسن  ما كنت احسب انّ االمر منتقل

 و اعلم النّاس باآليات و السّنن  أ ليس اوّل من صلّى لقبلتهم

 جبريل عون له في الغسل و الكفن  و آخر النّاس عهدا بالنّبيّ و من

 و ليس في القوم ما فيه من الحسن  من فيه ما فيهم ما تمترون به

 «4» ها انّ بيعتكم من اوّل الفتن  ما ذا الّذى ردّكم عنه فنعلمه

   

 شود امر امامت از بنى هاشم و بعد از آن، از اميرپنداشتم منتقل ؛ يعنى نمى
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______________________________ 
« صلّى االله على االّمى»، «صلّى الصّالة مع االمّى»به جاى  140/ 4« انساب االشراف»، 31ص « ديوان كعب بن زهير( »1)

 ذكر شده است.

 .40/ 4« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)

اسرار آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله »و در  055ص « االخبار الموّفقيات»، 114/ 1...« االمام على عليه السّالم ترجمة ( »4)
اين اشعار را از عبد اللَّه بن ابى  115ص « الجمل»دانسته است و خود شيخ مفيد در كتاب « عباس»اين اشعار را از  110ص 

 سفيان بن حارث نقل كرده است.

 335ص:

المؤمنين عليه السّالم؛ آيا نيست على عليه السّالم اول كسى كه نماز گزارد به قبله پيغمبر و آن كسى كه جبرئيل يار او بوده در 
غسل حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله و در كفن او. على عليه السّالم آن كسى است كه در اوست آنچه در قوم است از 

و نيست در قوم آنچه در اوست از نيكى. چيست آنچه برگردانيده شما را از او تا بدانيم ما آن را نيكى كه شك ندارد در اين. 
 ايد در دين.اى است كه پيدا كردهاى مردمان. به درستى كه بيعت شما با ابو بكر اول فتنه

قيقت امامت امير المؤمنين عليه شود از گوينده آن بر بطالن امامت ابو بكر و حفرمايد كه در اين شعر جزم ظاهر مىشيخ مى
 السّالم.

است كه در آن شعر رد فرموده بر بطالن امامت ابو بكر و حقيقت امامت امير  «1» و از آن جمله، شعر فضل بن عتبة بن ابو لهب
 المؤمنين عليه السّالم.

 و اول قصيده وليد بن عقبه گفته اين است:

 «1» بى الّذى جاء من مصرقتيل التجي  اال انّ خير النّاس بعد ثالثة

؛ يعنى اى مردمان به درستى كه بهترين مردمان بعد از سه كس )كه آن رسول صلّى اللَّه عليه و آله است و ابو بكر و عمر( كسى 
 است كه منسوب بوده به قبيله تجوب آن چنان كسى كه آمده بود از مصر.

 پس فضل بن عتبه رحمه اللَّه در جواب او گفته است:

 مهيمنه التّاليه في العرف و النّكر  انّ خير النّاس بعد محمّد اال

 بنبذ عهود الشّرك فوق ابى بكر  و خيرته في خيبر و رسوله
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 و اّول من اردى الغواة لدى بدر  و اّول من صلّى و صنو نبيّه

______________________________ 
 است.« لهبفضل بن عباس بن عتبة بن ابى »( نام كامل او 1)

 هجرى قمرى. 40ذيل حوادث سال  153/ 0« تاريخ طبرى( »1)

 331ص:

 «1» ابو حسن اردى حلف القرابة و الصّهر  فذاك علىّ الخير من ذا يفوقه؟

ر د ؛ يعنى اى گروه مردمان به درستى كه بهترين مردمان بعد از محمد صلّى اللَّه عليه و آله امان دهنده پيغمبر است و از پى
شده او از براى شكستن عهدهاى مشركين به حكم خداى آينده او در معروف و منكر. و برگزيده پيغمبر در خيبر و فرستاده

 تعالى بعد از آنكه ابو بكر را فرستاده بود.

از گزارده مدر حالتى كه تفوق داشت آن حضرت عليه السّالم در آن خدمتى كه پيغمبر فرموده بود بر ابو بكر. و اول كسى كه ن
 بود مثل پيغمبر بر خدايش. و اول آن كسانى كه هالك كردند گمراهان را در )بدر(.

پس اين كسى كه مذكور شد، على است كه بهتر است از همه. چه كسى است آن كس كه تفوق داشته باشد بر او؟ ابو الحسن كه 
 با پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله خويشى و دامادى داشت.

فرمايد كه در اين شعر دليل هست بر تقدم ايمان امير المؤمنين عليه السّالم و بر اينكه آن حضرت امير بود مى -ده اللَّهايّ -شيخ
 بر جماعت در سال نهم از هجرت.

كنند كه ابو بكر در آن سال و از جمله رعيت آن حضرت عليه السّالم بود ابو بكر در آن سال، بر خالف آنچه ناصبه دعوى مى
 ير بود بر جماعت و امير المؤمنين عليه السّالم تابع او بود.ام

 و از آن جمله، شعر مالك بن عباده غافقى است كه مصاحب حمزة بن عبد المطلب رحمه اللَّه بود:

 اذا ما دعاه حاسرا او مسربال  رأيت عليّا ال يلبث قرنه

 «1» هلّالو اّول من صلّى و صام و   فهذا و في االسالم اوّل مسلم

   

 ؛ يعنى ديدم على عليه السّالم را درنگ نفرموده همسر خود را در جنگ وقتى كه طلب
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السّالم برهنه بود يا جامه پوشيده. پس آن حضرت عليه السّالم چنين است كه مذكور شد كرد آن حضرت را خواه او عليه مى
 گفت.« ال اله اال اللَّه»در حالتى كه اول مسلمان است و اول كسى كه نماز گزارد و روزه داشت و 

 و از آن جمله، شعر عبد اللَّه بن ابو سفيان بن حارث بن عبد المطلب است:

 علىّ و في كلّ المواطن صاحبه  عد محمّدو انّ ولىّ االمر ب

 «1» و اّول من صلّى و من الن جانبه  وصىّ رسول اللَّه حقّا و جاره

؛ يعنى و به تحقيق ولى امور است بعد از پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله، على بن ابى طالب عليه السّالم و در هر جايگاه يار و 
اللَّه عليه و آله و همسايه او و اول كسى كه نماز گزارد و آن كسى كه نرم بود پهلوى  مصاحب پيغمبر است وصى رسول صلّى

يز فرمايد كه در اين شعر نمى -ايّده اللَّه -او )كنايه از اطاعت و انقياد آن حضرت نسبت به رسول صلّى اللَّه عليه و آله.( شيخ
 م كه خليفه بال فصل رسول صلّى اللَّه عليه و آله بوده.دليل هست بر اعتقاد اين مرد به امير المؤمنين عليه السّال

 و از آن جمله، شعر نجاشى بن حارث بن كعب است:

 و من جعل الغثّ يوما سمينا  فقل للمضلّل من وائل

 نظير علىّ أّما تستحونا  جعلت ابن هند و اشياعه

 «1» أجاب النّبىّ من العالمينا  الى اّول النّاس بعد الرّسول

   

؛ يعنى بگو به گمراه گردانيده شده كه از قبيله وائل است و آن كسى است كه گردانيده است الغر را روزى فربه. گردانيدى پسر 
هند را و تابعان او را نظير على بن ابى طالب عليه السّالم آيا شرم ندارى؟ بيا به سوى اول مردمان بعد از رسول صلّى اللَّه عليه 

 كرده است رسول صلّى اللَّه عليه و آله را از عالمين.و آله كه اجابت 

 و از آن جمله، شعر جرير بن عبد اللَّه بجلى است:
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 رسول المليك تمام النّعم  فصلّى االله على احمد
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 خليفتنا القائم المدّعم  و صلّى على الطّهر من بعده

 يجالد عنه غواة االمم  عليّا عنيت وصىّ النّبىّ

 «1» ت و بيت النّبوّة ال المهتضم  له الفضل و السّبق و المكر ما

 پادشاه عالميان است و تمام نعمت خداى تعالىشده ؛ يعنى رحمت فرستد خداى تعالى بر احمد صلّى اللَّه عليه و آله كه فرستاده
بر خلق. و رحمت فرستد خدا بر پاكى كه بعد از اوست و خليفه ماست كه به حق قائم است و محل اعتماد است كه على عليه 

 تكنم از جانب او با گمراهان امت. او راسالسّالم را قصد كردم از اين سخن خود كه گفتم كه وصى پيغمبر است. حرب مى
فضيلت و پيشى گرفتن در همه كماالت بر همه و كرامتها و خانمان پيغمبرى نه آن كسى را كه شكسته حال و ذليل است )يعنى 

فرمايد كه در اين شعر نيز تصريح است از قائل آن به امامت امير المؤمنين عليه السّالم بعد از پيغمبر ابو بكر و عثمان( شيخ مى
 به اينكه آن حضرت خليفه و جانشين پيغمبر بود نه آن جماعت كه نام برده شدند. صلّى اللَّه عليه و آله و

 و از آن جمله، شعر عبد اللَّه بن حكيم تميمى است:

 و طلحة من بعد ان اثقال  دعانا الزّبير الى بيعة

 فان شئتما فخذا االشمال  فقلنا صفقنا بايماننا

 «1» و اسالمه فيكم اوّال  نكثتم عليّا على بيعة

   

؛ يعنى خواند ما را زبير به بيعتى و همچنين طلحه نيز خواند ما را به آن بيعت بعد از آنكه آن هر دو به ما عطايا دادند. پس 
 گفتيم بيعت كرديم ما به دستهاى راست خود با امير المؤمنين عليه السّالم.

ما بيعتى باشد( شكستيد شريشخند زيرا بيعت به دست چپ نمىپس اگر خواهيد شما بگيريد دستهاى چپ ما را )كنايه است از 
 كه با امير المؤمنين عليه السّالم كرده
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 بوديد و حال آنكه اسالم آن حضرت عليه السّالم در ميان شما مقدّم بود بر اسالم همه.

 از آن جمله، شعر عبد الرحمن بن حنبل مصاحب قبيله بنى جمح است: و

 على الدّين معروف العفاف موفّقا  لعمرى لئن بايعتم ذا حفيظة

 صدوقا و للجبّار قدما مصدّقا  عفيفا عن الفحشاء ابيض ماجدا

 فليس كمن فيه يرى العيب منطقا  ابا حسن فارضوا به و تبايعوا

 «1» و اّول من صلّى لذى العرش و اتّقى  وزيره علىّ وصىّ المصطفى و

   

خورم كه هر گاه بيعت كرديد اى گروه مردمان صاحب تعصب و حميت را بر دين كه مشهور است ؛ يعنى قسم به عمر خود مى
گو و به راستعفت او و توفيق يافته شده است و نگاهداشته شده است او از گناهان و رو سفيد و بزرگ مرتبه است و بسيار 

كننده است )يعنى ابو الحسن امير المؤمنين عليه السّالم( پس راضى شويد به او عليه السّالم خداى تعالى از قديم االيّام تصديق
و از يك ديگر بيعت بگيريد كه از آن حضرت روگردان نشويد كه نيست آن حضرت عليه السّالم مثل كسى كه در آن كس نزد 

يعنى زبان عيب بر آن كس دراز است مراد ابو بكر و عثمانند(. ابو الحسن كه مذكور شد على بن ابى جوئى سخنى است )عيب
طالب عليه السّالم است كه وصى مصطفى و وزير اوست و اول كسى است كه نماز گزارد از براى صاحب عرش و پرهيزكارى 

 نمود.

 و از آن جمله، شعر ابو االسود دؤلى است:

 يشبّه باالسد االسود  مفخرو انّ عليّا لكم 
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 «1» بمكّة و اللَّه لم يعبد  اما انّه ثانى العابدين

اللت بسيار ج ماند به شيرى كه صاحب؛ يعنى به درستى كه على بن ابى طالب عليه السّالم از براى شما محل افتخار است كه مى
باشد. اى جماعت مردمان به درستى كه على بن ابى طالب عليه السّالم دومين آن دو عابد است كه يكى رسول صلّى اللَّه عليه 

كردند در حالتى كه هيچ كس غير از ايشان و آله باشد و ديگرى آن حضرت عليه السّالم كه آن دو عابد در مكه بندگى خدا مى
 را.كرد خدا عبادت نمى

 و از آن جمله، شعر زفر بن زيد بن حذيفة اسدى است:

 «1» وصىّ و في االسالم اوّل اوّل  فحوطوا عليّا و احفظوه فانّه

؛ يعنى در ميان گيريد على بن ابى طالب عليه السّالم را و حفظ كنيد او را عليه السّالم به درستى كه او وصى پيغمبر صلّى اللَّه 
 اسالم اول است يعنى بر او هيچ كس مقدم نيست. عليه و آله است و در

 و از آن جمله، شعر قيس بن سعد بن عباده است در صفّين:

 اوّل من اجابه مّمن دعا  هذا علىّ و ابن عمّ المصطفى

   «4» هذا االمام ال نبالي من غوى

و آله است و او اول كسى است كه اجابت كرد ؛ يعنى اين على بن ابى طالب عليه السّالم و پسر عم مصطفى صلّى اللَّه عليه 
دعوت مصطفى را صلّى اللَّه عليه و آله. از جمله مردمان كه رسول خدا دعوت كرد ايشان را اين است امام نه ديگرى. باك 

 نداريم ما از هر كس كه گمراه شود.

 و از آن جمله، شعر هاشم بن عتبة بن ابى وقاص است در صفين:

 مع ابن عمّ احمد يجلى  شلّا اشلّهم بذى الكعوب

   «3» اوّل من صدّق و صّلا
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به نيزه دشمنان را شل كردنى عظيم با پسر عم پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله كه او عليه السّالم جليل القدر گردانم ؛ يعنى شل مى
 است و بزرگ مرتبه و اول كسى است كه تصديق كرده پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله را و نماز گزارده است.

 331ص:

 ؟[]على ع هنگام ايمان آوردن چند ساله بود 55فصل 

اما قول ناصبه كه ايمان امير المؤمنين عليه السّالم واقع نشد از روى معرفت، بلكه بر وجه تقليد  -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
و تلقين، آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله ايمان آورد. كسى كه به اين نحو ايمان آورد مستحق مدح نيست و به ايمان چنينى، 

و دعواى طايفه مذكور كه امير المؤمنين عليه السّالم در حال ايمان هفت ساله بود و هر كه بر اين سن بوده  سزاوار ثواب نيست
 باشد عقل كامل ندارد و مكلّف نيست.

خنى كه ايد سايد در اين دعوى و گفتهگوئيم به ايشان در برابر اين قول و اين دعوى كه شما جهل ورزيدهپس به درستى كه مى
لى بر آن نيست. بلكه مخالف مشهور است كه اكثر روايات بر اين نحو است كه آن حضرت عليه السّالم در وقت وفات اصال دلي

و در بعضى روايات آمده كه آن حضرت عليه السّالم شصت ساله بود. و اما غير اين دو روايت،  «1» شصت و پنجاه ساله بود
دانيم كه حضرت امير و به تحقيق ما مى «1» از اهل روايت و اهل عقل.به درستى كه نادر است و قبول نكرده آن را احدى 

المؤمنين عليه السّالم مصاحب و يار رسول اللَّه بوده بيست و سه سال. و از آن جمله، سيزده سال پيش از هجرت و ده سال 
و آله سى سال و بوده وفات آن بعد از هجرت و زندگانى كرد آن حضرت عليه السّالم بعد از وفات رسول صلّى اللَّه عليه 

 حضرت عليه السّالم در سال چهل از هجرت.

ه چنان كه اخبار متواتر -بنا بر اين مقدمات، هر گاه سن آن حضرت عليه السّالم را در وقت وفات شصت و پنج سال قرار دهيم
ساله  اللَّه عليه و آله به پيغمبرى، دوازدهپس سن آن حضرت عليه السّالم وقت مبعوث شدن پيغمبر صلّى  -كندبر اين داللت مى

 خواهد بود. و اگر قرار دهيم كه سن آن حضرت عليه السّالم در وقت وفات شصت و سه ساله بوده،
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آيد از اين حساب كه سن آن حضرت عليه السّالم در وقت بعثت ده سال خواهد بود. پس چگونه بيرون مىپس سن آن حضرت 
عليه السّالم در وقت بعثت هفت سال باشد؟! بلى مگر كسى ادعا كند كه آن حضرت عليه الساّلم در وقت وفات شصت ساله 

 رت در وقت بعثت.آيد هفت سالگى آن حضبوده، در اين صورت از حساب مذكور الزم مى

كند دفع اخبار متواتر كرده و انكار روايات مشهوره نموده و اعتماد بر آثار نادر نموده و هر كه به اين ليكن كسى كه اين ادعا مى
طريق پيش گيرد سزاوار در مباحثه با او نيست كه از براى او بيان كنند كه موجّه در ميان اخبار كدام است و او را واقف سازند 

 شود نه آنكه به گزاف با او سخن گويند.اينكه فاسد و صحيح اخبار به چه طريق شناخته مى بر

و چگونه ممكن است كه عاقلى شنيده باشد اخبار را يا نظر كرده باشد در خبرى و آثار، ادعا كند كه حضرت امير المؤمنين 
قل اى است كه موافقين و مخالفين ناز شيوع به مرتبهعليه السّالم در وقت وفات شصت ساله بوده با آنكه كالم آن حضرت كه 

اند صريح است در اينكه آن حضرت عليه السّالم در وقت وفات زياده از شصت سال داشته و آن حضرت آن كالم آن نموده
 است: الم ايناند تدبير و رأى آن حضرت را. و آن ككردهفرموده در وقتى كه به او عليه السّالم رسيده كه دشمنانش سرزنش مى

بلغنى انّ قوما يقولون انّ علىّ بن ابى طالب شجاع لكن ال بصيرة له في الحرب. للَّه ابوهم! و هل فيهم احد ابصر بها منّى لقد »
 «قمت بها و ما بلّغت العشرين و ها انا ذا قد ذرّفت على السّتّين و لكن ال رأى لمن ال يطاع.

كه على بن ابى طالب شجاع است لكن نيست او را بصيرتى و بينائى در امور حرب،  گويند؛ يعنى به من رسيده قومى مى«1»
چه عجيب است اين سخن! آيا در ميانه ايشان كسى است كه بيناتر باشد از من به امور حرب؟ به تحقيق من برخاستم به امر 

صت سالگى و ليكن كسى را كه اطاعت ام از شحرب و حال آنكه نرسيده بودم به بيست سال و اين است من الحال روان شده
 گويند او رأى و تدبير ندارد.نكند مى

______________________________ 
 با مختصر تفاوت. 11، خطبه 15ص « نهج البالغه، ترجمه شهيدى( »1)
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 عليه السّالم از شصت متجاوز بوده. فرمايد: پس خبر داده آن حضرت عليه الساّلم به اينكه عمر شريف اومى -ايّده اللَّه -شيخ
و اين خبر را در وقتى داده كه بعد از آن مدتى زندگانى كرده؛ زيرا در ايام صفّين متكلم به اين كالم شد. و معلوم است كه اين 

 كند سخن كسى را كه گمان كرده آن حضرت عليه السّالم در وقت وفات شصت ساله بوده.كالم تكذيب مى

اى شايع مشهور معروف داللت ظاهر دارد بر اينكه سن آن حضرت در وقت وفات از شصت متجاوز بوده. بنا بر با آنكه روايته
 اين ديگر چه جاى شك است.

اند على بن عمرو بن ابى سبره است از عبد اللَّه بن محمد بن عقيل كه او گفته است از جمله راويان كه روايت اين معنى كرده
گفت در سال حجاف وقتى كه داخل شده بود سنه احدى و ثمانين، اين است از براى من شصت كه مى شنيدم از محمد بن حنيفه

و پنج سال عمر. و به تحقيق تجاوز كردم از سن پدر خود. من گفتم چه مقدار بود سن پدر تو روزى كه مقتول شد؟ گفت: 
: از ابو اسحاق كه او گفت« شريك»و از جمله راويان، ابو القاسم نعيم است گفته است حديث كرد با ما  «1» شصت و سه سال.

و از آن جمله، يحيى بن ابى كثير است از  «1» وفات كرد على بن ابى طالب عليه السّالم و او شصت و سه سال عمر داشت.
رسيده بودند كه امير المؤمنين عليه السّالم در وقت وفات چند سلمه گفت شنيدم از ابو سعيد خدرى گفت در وقتى كه از او پ

از آن جمله، ابن عايشه از  «4» سال داشت؟ گفته بود: به درستى كه امير المؤمنين عليه السّالم از شصت سال تجاوز كرده بود!
 طريق احمد بن زكريا است كه گفته است: شنيدم او

______________________________ 
 .105/ 4« ساب االشرافان( »1)

 ذيل حوادث سال چهل. 41/ 4« تاريخ طبرى( »1)

 .433ص « مناقب خوارزمى( »4)

 055ص:

گفت: مبعوث شد رسول صلّى اللَّه عليه و آله و امير المؤمنين در آن وقت ده ساله بود و مقتول شد على بن ابى طالب عليه مى
ز آن جمله، وليد بن هاشم فحدمى است از طريق ابو عبد اللَّه كواسحى گفت خبر ا «1» السّالم و صاحب شصت و سه سال بود.

داد به ما وليد بن هاشم به سندهاى مختلف كه على بن ابى طالب عليه السّالم مقتول شد روز جمعه در كوفه بعد از آنكه نوزده 
 «1» م شصت و پنج سال بود.شب گذشته بود از ماه رمضان در سال چهلم از هجرت و سن آن حضرت عليه السّال

 []گزارش عباس از اولين نمازگزاران

اند كه سن آن حضرت عليه الّسالم در وقت مبعوث شدن پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله زياده بر و اما آن جماعت كه روايت كرده
از وهب از عبد اللَّه بن مسعود كه او ده سال بود به درستى كه بسيارند از آن جمله، ابن مسعود است از طريق عثمان بن مغيره 
 گفته اول چيزى كه دانستم از امر رسول صلّى اللَّه عليه و آله اين بود كه داخل مكه شدم.
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پس راهنمائى كردند مرا به سوى عباس بن عبد المطلب چون رسيدم به نزد او ديدم كه او نشسته است نزديك چاه زمزم من 
ن و او نشسته بوديم ناگاه رو كرد مردى از باب الصفا و در برداشت دو جامه سفيد و بر جانب نيز نشستم و در اثناى اين كه م

راست او پسرى بود نزديك به سن بلوغ و در دنبال او زنى كه پوشيده بود محاسن خود را تا اينكه اين سه كس قصد حجر 
 االسود كردند.

عد از آن مرد طوف خانه كرد هفت مرتبه و همچنين آن پسر و آن پس آن مرد استالم حجر كرد و همچنين آن پسر و آن زن. ب
زن با او طوف كردند. بعد از آن مرد رو به كعبه كرده ايستاد و هر دو دست را برداشته گفت: اللَّه اكبر و ايستاد آن پسر بر جانب 

ا را گفتند و مرد دراز كرد خواندن دعراست او و تكبير گفت و ايستاد آن زن نيز در عقب سر و هر دو دست را برداشته تكبير 
پس ركوع كرد و آن پسر و آن زن نيز با او ركوع كردند پس آن مرد سر از ركوع برداشت و طول داد خواندن دعا را بعد از آن 

 سجود كرد و به جا آوردند آن پسر و آن زن آنچه آن مرد به جا آورد.

______________________________ 
 .433ص « زمىمناقب خوار( »1)

 .114ص « تاريخ الخلفاء سيوطى»، 431/ 4« ترجمة االمام على عليه الّسالم من تاريخ مدينة دمشق( »1)

 051ص:

و من چون بديدم چيزى را كه هرگز نديده بودم و علم به آن نداشتم رو كردم به جانب عباس و گفتم: اى ابو الفضل به درستى 
 داند اين دين را.عباس گفت: آرى و اللَّه هيچ كس نمى دانم اين دين را.كه من نمى

گفتم: اين مرد كيست؟ گفت: اين پسر برادر من محمد بن عبد اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و اين پسر على بن ابى طالب عليه السّالم 
ه را به اين دين به غير از اين س و اين خديجه دختر خويلد است. و اللَّه نيست بر روى زمين كسى كه عبادت كند خداى تعالى

 «1» كس.

اند اوّل كسى كه ايمان آورد، على بن ابى طالب عليه السّالم بود. او در آن وقت و روايت كرد قتاده از حسن و غير او، كه گفته
سالم على بن ابى طالب و روايت كرده شدّاد بن أوس كه پرسيدم از خبّاب االرتّ از ا «1» فرزند پانزده ساله بود يا شانزده ساله

عليه السّالم، گفت: آن حضرت مسلمان شد در حالتى كه فرزند پانزده سال بود به تحقيق ديدم من او را عليه السّالم كه نماز 
و روايت كرد على بن زيد  «4» گزارد با پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و او در آن حالت بالغ بود و بلوغ او مستحكم شده بود.مى

ز ابى نضره كه او گفته: مسلمان شد على بن ابى طالب عليه الّسالم و او فرزند چهارده ساله بود. و بود آن حضرت را در آن ا
و روايت كرده عبد اللَّه بن زياد از محمد بن على كه او گفته: اّول كسى  «3» كرد به مكتب.روز صاحب گيسو و آمد و شد مى

و روايت كرده  «0» لى بن ابى طالب عليه السّالم بود و او در آن وقت فرزند يازده ساله بود.كه ايمان آورد به خداى تعالى، ع
 حسن بن زيد اوّل كسى كه مسلمان شد، على بن ابى طالب عليه السّالم بود و او در آن وقت فرزند پانزده ساله بود.
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______________________________ 
 .113/ 1« تاريخ طبرى»، 453/ 1« فضائل الصحابه حنبل( »1)

 .143/ 14« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)

 .1534/ 4« االستيعاب( »4)

 .33/ 1...« ترجمة االمام على عليه الّسالم ( »3)

 .140/ 14« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »0)

 051ص:

 المطلب:و به تحقيق گفته عبد اللَّه بن ابى سفيان بن حارث بن عبد 

 لخمس و عشر من سنين كوامل  و صلّى علىّ مخلصا بصالته

 له عمل افضل به صنع عامل  و خلّى أناسا بعده يتبعونه

ورزيد در نماز خود نزد پانزده از سالهاى خود كه آن پانزده سال ؛ يعنى و نماز گزارد على عليه السّالم در حالتى كه اخالص مى
كنند مر او را است حضرت عليه السّالم مردمان را بعد از خود در عقب سر خود كه پيروى او مىكامل بود و واگذاشت آن 

 عملى كه چه فضيلت دارد آن عمل در حالتى كه آن كار، كاركننده باشد.

ال آنكه حو روايت كرده سلمة بن كهيل از پدر خود از حبّة بن جوين كه او گفته: مسلمان شد على بن ابى طالب عليه السّالم و 
 كرد به مكتب.بود او صاحب گيسو و آمد و شد مى

 []گواهى كودكان در قرآن

فرمايد: با اينكه اگر ما تسليم كنيم از مخالفان خود كه آن حضرت را عليه السّالم در وقت بعثت پيغمبر مى -ايّده اللَّه -شيخ
ايشان كه ايمان آن حضرت عليه السّالم بر وجه تلقين بوده آيد صّحت دعواى صلّى اللَّه عليه و آله هفت ساله بود، الزم نمى

باشد نه از روى معرفت و يقين؛ زيرا صغر سن منافات ندارد با كمال عقل و به اتّفاق اهل عقل سنّ بلوغ دليل وجوب تكليف 
 عقليّه. ه نه احكامشود سن بلوغ در احكام شرعيّنيست تا آنكه رعايت كرده شود سنّ بلوغ در وجوب تكليف، بلكه رعايت مى

 و به درستى كه گفته است خدا حقّ سبحانه و تعالى در قصه يحيى:

 و گفته است عزّ و جلّ در قصه عيسى: «1» وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا
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تُ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جََعلَنِي نَبِيًّا وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً َأيَْن ما كُنْ فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نَُكلِّمُ مَْن كانَ ِفي الْمَهْدِ صَبِيًّا قالَ إِنِّي عَبُْد اللَّهِ 
 «1» وَ أَوْصانِي بِالصَّالةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا

______________________________ 
 .11( سوره مريم، آيه 1)

 .41 -13( سوره مريم، آيه 1)

 054ص:

اين دو پيغمبر عظيم الشأن، كامل نبودن عقل ايشان و بر طرف شدن حكمتى كه حق سبحانه و تعالى  پس الزم نيايد از صغر سن
 عطا كرده به ايشان و اگر به حسب عقل محال باشد كه صغير الّسن به نهايت عقل داشته باشد.

 است.آيد كه در هر كس صغر سن بوده، كمال عقل نبوده باشد و اين مستلزم تكذيب قرآن پس الزم مى

 مگر نادرى از ايشان در قول خداى تعالى: «1» اند اهل تفسيرو به تحقيق اجماع كرده

هُ ُقدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ ِمنَ وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِْن كاَن َقمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَْت وَ هَُو مِنَ الْكاذِبِينَ وَ ِإنْ كانَ قَمِيصُ
بر اينكه اين شاهد طفل صغيرى بود در گهواره و خداى تعالى او را گويا گردانيد تا گواهى داد به برائت يوسف  «1» صَّادِقِينَال

 عليه السّالم از كردار ناشايسته و زايل گردانيد از او عليه السّالم تهمت را.

كر كرديد در شأن يحيى و عيسى عليهما السّالم و طفلى گويند آنچه شما ذو طايفه ناصبه هر گاه بشنوند اين احتجاج ما را مى
كه گواهى داد به برائت يوسف عليه السّالم معجزه است؛ زيرا عادت جارى نيست بر اينكه كسى قبل از بلوغ و در نهايت صغر 

 رى ايشان.سن موصوف به كمال عقل بوده باشد و هر گاه چنين شود خرق عادت خواهد بود و دليل خواهد گرديد بر پيغمب

ديگر امير المؤمنين عليه السّالم با ايشان شريك باشد در خرق عادت خالى از اين نيست كه حال او عليه السّالم معجزه باشد 
از براى خودش يا از براى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله اين خود جايز نيست كه معجزه باشد براى او عليه السّالم و اگر معجزه 

بايست كه پيغمبر اين را نيز از جمله معجزات خود بگرداند و احتجاج مبر صلّى اللَّه عليه و آله اين خود هر آينه مىباشد براى پيغ
 بايستكند بر اين بر جمعى كه انكار نبوت او كنند و هر آينه مى

______________________________ 
 .104، ص 11، جزء 1جلد « تفسير طبرى( »1)

 .11 -14يه ( سوره يوسف، آ1)

 053ص:
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 مسلمانان نيز اين را از جمله معجزات پيغمبر بشمارند.

پس چون رسول صلّى اللَّه عليه و آله اين را نشانه پيغمبرى خود نگردانيد و مسلمانان نيز از جمله معجزات آن حضرت 
 كنند از بابت حال يحيى و عيسىالم اّدعا مىشود اين حال كه طايفه شيعه از براى امير المؤمنين عليه السّنشمردند، معلوم مى

 عليهما السّالم و طفل گواهى به پاك بودن يوسف عليه السّالم نيست.

گويم در جواب طايفه ناصبه چنين نيست كه هر چه خداى تعالى به آن خرق عادت كند الزم فرمايد: مىمى -ايّده اللَّه -شيخ
 زم نيست كه علم به آن شايع شود در ميان عوام چنان علمى كه ضرورى باشد.باشد كه نشانه صدق چيزى باشد و همچنين ال

اى كه نشانه صدق چيزى است آن است كه در وقت دعواى پيغمبرى كسى باشد يا دعواى برائت كسى كه تهمت بر بلكه معجزه
ى كند و كالم عيسآن تهمت مى او زده باشند كه في الحقيقة اين معجزه تصديق قول آن كس است كه ادعاى برائت خود را از

 عليه السّالم معجزه است از براى راستى او در قول خود.

ه به آن اى كدهد آن معجزه برى بودن مريم عليها السّالم از فاحشهبا آنكه شهادت مى إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جََعَلنِي نَبِيًّا
م در دعوى طهارت و عصمت و همچنين حكمت يحيى عليه السّالم تصديق است مر او متهم شد و به راستى مريم عليها السّال

 را در دعواى پيغمبرى خودش و مر پدرش زكريّا را در دعواى پيغمبرى.

پس حكمت يحيى عليه السّالم با آنكه خرق عادت است نشانه و معجزه نيز هست و همچنين سخن گفتن طفل در گهواره از 
 ليه السّالم هم خرق عادت است و هم دليل و نشانه است بر صدق يوسف در پاكى از تهمت و در پيغمبرى.براى برائت يوسف ع

و كمال عقل امير المؤمنين عليه السّالم در طفوليت شاهد دعوائى از دعواهاى او عليه السّالم نشده و نه آن است كه او عليه 
ت صغر سن بر دعوائى تا آنكه خارق عادت بودن معجزه و دليل بر صدق السّالم استشهاد نموده باشد به كمال عقل خود در حال

 دعواى

 050ص:

 او عليه السّالم نيز بوده باشد.

ليه داد از براى او عكرد به كمال عقل در صغر سن يا اينكه اين حالت شهادت مىبلى اگر آن حضرت عليه السّالم استشهاد مى
شاهد يوسف شهادت داد از يوسف عليه السّالم و كالم عيسى عليه السّالم شهادت داد از براى او السّالم به طريقى كه حال طفل 

عليه السّالم، و براى مريم عليه السّالم والده او و كالم يحيى عليه السّالم شهادت داد از براى پدرش زكريا عليه السّالم. هر آينه 
مال عقل امير المؤمنين عليه السّالم را از جمله معجزات نشمردند. يا آنكه رسد كه بگويند چرا مسلمانان كمخالفين ما را مى

 حضرت پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله به آن احتجاج نفرمود بر منكرين.
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كه  رسدوجه است و ما را مىليكن چون استشهاد به آن واقع نشده و همچنين شهادت نداده بر دعوائى. پس سؤال مخالفين بى
ز براى دفع سؤال مخالفين بگوئيم. و آن آنست كه كمال عقل امير المؤمنين عليه السّالم چيزى نبوده كه ظاهر باشد وجه ديگر ا

بر حواس يا معلوم باشد به علم ضرورى. مانند سخن گفتن عيسى عليه السّالم و حكمت يحيى عليه السّالم و سخن گفتن شاهد 
 عتماد واقع شود يا استشهاد جسته شود بر صدق دعوائى.يوسف عليه السّالم تا ممكن باشد كه به آن ا

شده: يا به خبر دادن رسول صلّى اللَّه عليه و آله يا به تتبّع بلكه كمال عقل آن حضرت در آن سن به يكى از دو چيز معلوم مى
كردن در چيزهائى كه  بسيار در احوال آن حضرت عليه السّالم به مرور ايام و سخن گفتن با او و سخن شنيدن از او و نظر

بكشاند به سوى دانستن كمال عقل و زيركى او. و مع هذا همه كس را اين معنى ميسر نيست بلكه خواص را كه راه معرفت 
 شود استنباط چنين چيزى.استنباطها گشاده است ميسر مى

 اير معجزات پيغمبر ما صلّى اللَّه عليه وگوئيم كمال عقل امير المؤمنين عليه السّالم در آن سن مانند معجزات انبيا و سپس مى
افروزند در دلها اسباب نور يقين را و همگى مشتركند در اينكه به آله كه آنها به حسب ظاهر حال و در اول مالحظه بر مى

ن پيغمبر دحسب ظاهر خارق عادتند. نه آنكه علم به معجزه بودن آنها موقوف باشد بر بحث و تفتيش در مرور ايام. يا بر خبر دا
 از آنها تا آنكه اين خبر دادن موقوف به معجزه ديگر باشد كه آن ظاهر و هويدا باشد.

 054ص:

گوئيم از اين جهت رسول صلّى اللَّه عليه و آله استشهاد ننمود به كمال عقل امير المؤمنين عليه السّالم بر صدق دعواى پس مى
ا آنكه الزم باشد كه مسلمانان آن را از جمله معجزات پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله خودش، و احتجاج نكرد به آن بر منكرين ت

 بشمارند.

وجه ديگر و آن اين است كه ممكن است حق تعالى مصلحت خلق را در اين داند كه رسول صّلى اللَّه عليه و آله باز دارد نفس 
عليه السّالم بر منكرين و دعوت كند مردم را نظر كردن در اين. بلكه خود را از آنكه احتجاج كند به كمال عقل امير المؤمنين 

اعتماد پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بر آنچه خرق عادت در آن ظاهر و هويدا باشد أولى و أليق باشد در مصلحت در دين نظر 
 به علم خداى تعالى به مصالح امور.

و آله اگر چه احتجاج نفرمود به كمال عقل امير المؤمنين عليه السّالم صريحا وجه ديگر و آن آنست كه رسول صلّى اللَّه عليه 
اما به درستى كه به جا آورد چيزى را كه قائم مقام احتجاج بود به كمال عقل آن حضرت عليه السّالم؛ زيرا ابتدا كرد پيغمبر 

مردم با آنكه بلوغ و عقل در ايشان ظاهر بود و اعتماد صلّى اللَّه عليه و آله به دعوت امير المؤمنين عليه السّالم پيش از همه 
نمود صّلى اللَّه عليه و آله بر آن حضرت عليه السّالم در اينكه اسرار خود را به او عليه السّالم اظهار كند و امانت گذاشت در 

 پيغمبر صلّى اللَّه عليه وكند اختصاص آن حضرت چند چيز را كه ترسان بود از اظهار آنها به غير آن حضرت. پس داللت مى
آله امير المؤمنين عليه السّالم را از ميانه مردم به رازدارى خود بر اينكه كمال عقل امير المؤمنين در آن سن معجزه حضرت 
پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله و دليل صدق دعواى پيغمبرى آن حضرت است؛ زيرا صغر سن آن مقدار فهم و عقل كه محرم اسرار 

 ى توان بود و قابليت اظهار معنى چند توان داشت كه در اظهار آن به بالغين و عقال خوف بوده باشد خرق عادت است.كس
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و مع هذا حضرت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله گردانيد اختصاص امير المؤمنين عليه السّالم را به آنچه مذكور شد از جمله مفاخر 
ر كرد آن اختصاص را و شهرت داد ميانه اصحاب خود و احتجاج كرد به آن از براى آن و مناقب و فضائل آن حضرت. و مذكو

 حضرت عليه السّالم در بزرگى شأن و مرتبه.

 051ص:

و همچنين حضرت امير المؤمنين عليه السّالم به اين اختصاص احتجاج كرد به مخالفين خودش و مفاخرت نمود به اين اختصاص 
 دشمنان خود بلكه بر جميع اهل عصر خود.در ميان دوستان و 

باشد گواه گذرانيدن به معجزه بر راستى دعوى، بلكه همين حجت است در اينكه آن حضرت عليه السّالم امام و و همين مى
 كپيشوا بوده؛ زيرا حق سبحانه و تعالى او را برگزيد و مخصوص كرد به حالتى كه ديگرى با او عليه السّالم در آن حالت شري

 نبود.

اند مخالفين بر آن، يعنى صادر نشدن ايمان از آن حضرت بر گرداند چيزى را كه اعتماد كردهو به تحقيق اين سخن باطل مى
 سبيل معرفت و يقين.

 []تجليل پيامبر ص از ايمان آوردن على ع

ر ؤمنين عليه السّالم در وقت مبعوث شدن پيغمبكند بر اينكه امير المفرمايد: از جمله چيزهائى كه داللت مىمى -ايّده اللَّه -شيخ
صلّى اللَّه عليه و آله بالغ و مكلف بوده، ايمان او عليه السّالم به طريق معرفت و يقين واقع شده. بلكه بر افضل وجوه و اكمل 

و  الم را به تقدم ايمانطرق در استحقاق ثواب عظيم آن است كه رسول صلّى اللَّه عليه و آله مدح كرد امير المؤمنين عليه السّ
 گردانيد آن را از فضائل و مناقب آن حضرت عليه السّالم.

و مشخص است كه رسول صلّى اللَّه عليه و آله چنان نبود كه مدح كند كسى را به چيزى كه در واقع فضيلت و كمال نبوده باشد 
كند كسى را كه به چيزى كه به آن چيز استحقاق و بشمارد از جمله مناقب چيزى را كه داخل در مناقب نبوده باشد و ستايش 

 ثواب عظيم حاصل نشود.

و مدح نمودن رسول صلّى اللَّه عليه و آله امير المؤمنين عليه السّالم را به تقدم ايمان در آنجاست كه فرموده است به فاطمه 
 عليها السّالم:

 «اما ترضين انّى زوّجتك اقدمهم سلما؟»

 كه من تزويج كنم تو را به كسى كه بر همه مردم مقدم است در اسالم؟ ؛ يعنى آيا راضى هستى«1»

 و در آنجا كه فرموده و راوى آن سلمان است.
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______________________________ 
 .403/ 1« أنساب االشراف( »1)

 055ص:

 «اّول هذه األمّة ورودا على نبيّها الحوض اوّلها اسالما، علىّ بن ابى طالب»

يعنى اول اين امت به حسب وارد شدن بر پيغمبر خودشان در حوض كوثر و اول اين امت به حسب اسالم، على بن ابى ؛ «1»
 طالب است.

 و در آنجا كه فرموده:

 «و قد صلّت المالئكة علىّ و على علىّ سبع سنين و ذلك انّه لم يكن احد من الرّجال يصّلى غيرى و غيره»

رحمت فرستادند مالئكه بر من و بر على بن ابى طالب هفت سال و اين از براى آن بود كه نبود از ؛ يعنى البته و به تحقيق «1»
 جنس مردمان احدى كه نماز گزارد به غير از من و على ابن ابى طالب عليه السّالم.

روى  سّالم واقع شده ازو هر گاه حال بر اين منوال بوده باشد پس البته ثابت شد و روشن گرديد كه ايمان حضرت امير عليه ال
كمال معرفت و يقين، نه از روى تقليد و تلقين خصوصا وقتى كه رسول صّلى اللَّه عليه و آله آن را ايمان ناميده باشد و اسالم 

ن گفت توافرموده باشد. زيرا معلوم است كه آنچه از اطفال واقع شود بر سبيل تلقين و زبان ياد دادن آن را ايمان و اسالم نمى
 به حسب سخن گفتن كه شايع است در دين پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله.

 []اشعار على ع -[كننده]على ع نخستين عبادت

كند بر اين معنى كه مذكور شد اينكه امير المؤمنين عليه السّالم تقدّم ايمان خود را فرمايد: داللت مىمى -ادام اللَّه عّزه -شيخ
 دشمنان از جمله مفاخر و مناقب خود گردانيد و اظهار مدح خود به آن نمود؛ جايى كه فرموده:مكرّر در ميان دوستان و 

 «انّى ال اعرف عبدا لك من هذه االمّة عبدك»

 اى از بندگان تو را از اين امت كه بندگى نموده باشد تو را پيش از من.شناسم بنده؛ يعنى بار خدايا نمى«4»

 و جايى كه فرموده:

______________________________ 
 .1531/ 4« االستيعاب( »1)
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 .04ص « مناقب خوارزمى( »1)

 .03/ 1« ترجمة االمام على عليه الّسالم من تاريخ مدينة دمشق( »4)

 053ص:

 «انا الصّديق االكبر آمنت قبل ان يؤمن ابو بكر و اسلمت قبل ان يسلم.»

 آوردم پيش از آنكه ايمان آورد ابو بكر و مسلمان شدم پيش از آنكه اسالم آورد ابو بكر.؛ يعنى منم صدّيق اكبر ايمان «1»

 و جايى كه فرموده به عثمان:

 «انا خير منك و منهما عبدت اللَّه قبلهما و عبدت اللَّه بعدهما.»

 دا را بعد از ايشان.؛ يعنى من بهترم از تو و ابو بكر و عمر. بندگى كردم خدا را پيش از ايشان و بندگى كردم خ

 و جايى كه فرموده:

 «انا اوّل ذكر صلّى»

 و جايى كه فرموده: «1» ام كه نماز گزاردم.؛ يعنى اول مردى

 «أعلى من أكذب؟ أ على اللَّه و انا اوّل من آمن به و عبده.»

ده ام كه ايمان آورآنكه من اول كسىام و اين چگونه تواند بود. و حال ؛ يعنى من بر كه دروغ ببندم آيا بر خدا دروغ بسته«4»
 به خدا و بندگى كردم او را.

پس اگر ايمان آن حضرت نه از روى معرفت و يقين باشد بلكه از جهت تقليد و تلقين چنانچه واقع شده باشد طايفه ناصبه 
و مفاخرت بر قوم و به آن  گويند. هر آينه جايز نخواهد بود كه آن حضرت عليه السّالم به چنان ايمانى مدح كند خود رامى

 وسيله خود را تفضيل دهد بر ابو بكر و عمر.

و بر تقديرى كه آن حضرت عليه السّالم چنان كارى كرده باشد چگونه تواند بود كه مخالفان آن حضرت رد نكنند اين حجت 
وت دشمنان در وقت مفاخرت آن را بر آن حضرت و دشمنان او عليه السّالم بطالن چنين قول را ظاهر نسازند و به تحقيق سك

حضرت به تقديم ايمان و تسليم نمودن ايشان دليلى واضح و برهانى روشن است بر اينكه ايمان آن حضرت از روى كمال 
 معرفت و يقين واقع شده و بر اينكه فاسد است قول طايفه ناصبه در شأن ايمان آن حضرت عليه السّالم.
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______________________________ 
 .413/ 1« أنساب االشراف( »1)

 .1534/ 4« االستيعاب»( ر. ك: 1)

 .11، خطبه 03ص « نهج البالغه، ترجمه شهيدى( »4)

 015ص:

فرمايد ممكن نيست كسى دفع كند آنچه ما روايت كرديم از اخبار در باب تقدّم ايمان امير المؤمنين عليه السّالم و وقوع شيخ مى
آنها.  اند به روايتاى دارند كه شيعه و ناصبه همگى اتفاق كردهو يقين زيرا اين اخبار در شهرت مرتبهآن از روى كمال معرفت 

و اگر كسى متعرض طعن در اين اخبار شود با وجود اطالع بر حال راويان اين اخبار و شهرت آنها در ميان فرقه شيعه و ناصبه 
تصحيح چيزى كه مخالفت در آن واقع شده باشد؛ زيرا اين اعتماد از اين  پس چنين كسى را ممكن نخواهد بود كه اعتماد كند بر

مالحظه شهرت خبر و حال راويان كند، تا آنكه چيزى كه مشهورتر و راويان آن « خبر مختلف فيه»شود كه كسى در ناشى مى
ثر اخبار باطل باشند. و از اين آيد كه اكمحل اعتمادند در نظر آن كس صحيح شود و هر گاه اين اعتماد حاصل نشود الزم مى

 شود.رهگذر معامله دين مشكل مى

خبر است از روايت و با اهل علم مخلوط نيست، اين را كه بگويد در نظر من بعضى از اين و ما تسليم كنيم از كسى كه بى
 روايات صحيح نيست. يا عناد كند با اهل علم در صحت اين روايات.

كند بر تقدّم ايمان او عليه السّالم از روى دفع شعر امير المؤمنين عليه السّالم كه داللت مى آيا چگونه ممكن است از آن كس
اى رسيده است كه هيچ كس مخالفت در آن نكرده است و در انتشار به حدّى كشيده معرفت و كمال يقين و از شهرت به مرتبه

 :كه از همگى مخالفان مروى است. چه جاى خواص و آن شعر اين است

 و حمزة سيّد الشّهداء عمّى  محمّد النّبىّ اخى و صنوى

 يطير مع المالئكة ابن امّى  و جعفر الّذى اضحى و أمسى

 مسوط لحمها بدمى و لحمى  و بنت محمّد سكنى و عرسى

 فأيّكم له سهم كسهمى  و سبطا احمد ولداى منها

 علمىعلى ما كان من فهمى و   سبقتكم الى االسالم طرّا

 رسول اللَّه يوم غدير خمّ  فاوجب لى الوالء معا عليكم
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«1» 

______________________________ 
 اين بيت افزون است: 155ص « الفصول المختاره». در متن عربى 35/ 13« معجم االدباء( »1)

 لمن يلقى االله غدا بظلمى  فويل ثمّ ويل ثمّ ويل

 011ص:

صلّى اللَّه عليه و آله كه پيغمبر است برادر من و مانند من است. و حمزه كه سيّد شهداست عم من است. و جعفر ؛ يعنى محمد 
پرد با فرشتگان برادر من است از مادر. و دختر محمد صلّى اللَّه عليه و آله آرام دل من و عروس من است كه چاشت و شام مى

اند از دختر محمد و دو فرزندزاده احمد صلّى اللَّه عليه و آله دو فرزند منكه آميخته است گوشت او به گوشت و خون من. 
صلّى اللَّه عليه و آله پس كيست در ميانه شما كه او را بهره و نصيبى باشد مانند بهره و نصيب من؟ پيشى گرفتم بر همه شما به 

 سوى مسلمان شدن بنا بر آنچه بود از فهم من و علم من.

واليت را از براى من در حالتى كه اين واليت همتا و مانند واليت او بود صّلى اللَّه عليه و آله بر همه شما و واجب گردانيد 
 دوست من كه محمد است صلّى اللَّه عليه و آله در روزى كه نازل شد آن حضرت نزديك درختهاى عظيم خم.

بيان تقدم ايمان امير المؤمنين عليه السّالم را بر همه مردمان و  كندفرمايد به درستى كه اين شعر كفايت مىمى -ايّده اللَّه -شيخ
كند وقوع آن ايمان را بر وجه كمال معرفت و نهايت يقين. در اين شعر مندرج است كه آن حضرت عليه السّالم امام روشن مى

 ه و آله در روز غدير خم كه صريح استاست نه ديگرى بعد از رسول صّلى اللَّه عليه و آله از روى گفته پيغمبر صلّى اللَّه علي
 در جانشينى امير المؤمنين عليه السّالم پيغمبر را صّلى اللَّه عليه و آله.

كند تقدم ايمان آن حضرت عليه السّالم را و وقوع آن را بر وجه كمال، آن چيزى فرمايد: و از جمله آنچه تقويت مىشيخ مى
اسود كندى از محمد بن عبيد اللَّه بن ابى رافع از پدر خود از جد او كه رسول صلّى اللَّه  است كه روايت كرده آن را عبد اللَّه بن

عليه و آله نماز گزارد روز دوشنبه و خديجه در همان روز با او نماز گزارد و دعوت كرد حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله 
 صّلى اللَّه عليه و آله در روز سه شنبه.على بن ابى طالب عليه السّالم را به سوى نمازگزاردن با او 

پس حضرت امير المؤمنين عليه السّالم عرض كرد به پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله كه مهلت ده مرا تا مالقات كنم با ابو طالب. 
پس  امانت است پس پيغمبر فرمود كه اين دعوت من تو را به نماز امانت است نزد تو. پس على عليه السّالم فرمود هر گاه اين

 البته من مسلمان شدم

 011ص:
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 از براى تو و نماز گزارد با پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله در همان روز كه دوم روز مبعث شدن پيغمبر بود صلّى اللَّه عليه و آله به
ديث به اين طريق واقع شده كه از ابو صالح از ابن عباس مثل اين حديث را و در آن ح« كلبى»و روايت كرده  «1» پيغمبرى.

امير عليه السّالم عرض كرد به پيغمبر بعد از دعوت به نماز كه اين دين مخالف دين پدر من است مهلت ده مرا كه نظر كنم در 
ن. كاين دين و مشورت كنم با پدر خود. پس پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود كه نظر كن و ليكن پنهان دار و به كسى اظهار م

حضرت امير المؤمنين عليه الّسالم اندك زمانى تأمل نمود سپس گفت اجابت كردم دعوت تو را و تصديق نمودم به تو. پس 
 اسالم آورد و نماز گزارد با پيغمبر.

ه اصال كاند جمع كثيرى همين معنى را از امير عليه السّالم بعينه با تفاوت و اختالف در لفظ به طريقى و به تحقيق روايت كرده
كند بر اينكه امير المؤمنين عليه السّالم در وقت بعثت پيغمبر صّلى به تحقيق اين روايت داللت مى «1» تفاوت در معنى نيست.

ت نموده ميان اينكه مشوراللَّه عليه و آله، مكلف بوده و عارف بوده به توقف نمودن و استدالل كردن در قبول چيزى و تميز مى
 فكر و تأمل.اينكه قبول كند قول رسول را و اطاعت او كند بى كند با پدر خود و

و چون خوف داشته اگر مشورت كند با پدر خود او منع نمايد آن حضرت را از قبول حق، ترك مشورت فرموده و قبول اسالم 
ت او راست گفتارى او و آنچه دانسته آن حضرت عليه السّالم از حال پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و اماناز رسول نموده. و مى

س ايمان شبهه. پشنيده از او و از قرآنى كه نازل شده بر او اين معنى را كه او صّلى اللَّه عليه و آله فرستاده خداست بر خلق بى
 آورده به پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و تصديق او كرده.

اشد آن حضرت عليه السّالم ميانه امانت و غير آن و شناخته باشد حق و به درستى كه اين معانى بعد از آن است كه تميز كرده ب
 رسول صّلى اللَّه عليه و آله بر خود و خوش نداشته باشد

______________________________ 
 با مختصر تفاوت. 150/ 1« شواهد التنزيل حسكانى( »1)

 .1531/ 4« االستيعاب»، 444/ 1« تهذيب التهذيب»( ر. ك: 1)

 014ص:

 از آنكه افشا كند سرّ رسول صلّى اللَّه عليه و آله را با آنكه رسول صلّى اللَّه عليه و آله او را امانتدار كرده باشد در آن سرّ.

دق مطلب كند صشود اين امور از طفلى كه عقل و تميز نداشته باشد به اتفاق عقال. و همچنين تقويت مىو به تحقيق واقع نمى
 ه پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله ابتدا كرد در دعوت به امير المؤمنين عليه السّالم پيش از همه مردمان.ما را اينك

و حال آنكه خداى تعالى پيغمبر را فرستاده بود از براى اينكه دعوت كند مكلفين و اهل عقل را. پس اگر پيغمبر صلّى اللَّه عليه 
نمود به او عليه السّالم اداى رسالت خود را السّالم عاقل و مكلف است، چگونه ابتدا مىدانست كه امير المؤمنين عليه و آله نمى

 داشت او را در دعوت بر جميع آن كسان كه مبعوث شده بود بر ايشان؟و مقدم مى
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لى نموده و آله ترك اوآيد كه پيغمبر صلّى اللَّه عليه كنند الزم مىزيرا اگر حال بر آن منوال بوده باشد كه طايفه ناصبه ادعا مى
باشد و مشغول شده باشد به آنچه مكلف نيست به آن و واگذاشته باشد چيزى را كه حق سبحانه و تعالى او را به آن چيز بر 
خاليق فرستاده است. زيرا حق تعالى او را صلّى اللَّه عليه و آله از براى دعوت اهل عقل و تميز فرستاده نه دعوت جمعى كه 

آيد بنا بر ادعاى ناصبه در شأن ايمان امير المؤمنين عليه السّالم كه دعوت اند. و از اينجا الزم مىل و تميز نرسيدهبه سر حد عق
موقع واقع شده باشد و معلوم است كه رسول صّلى اللَّه عليه و آله پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله آن حضرت عليه السّالم را بى

 موقع كارى كند.آنكه بىتر است به حسب شأن از رفيع

 ]اعتماد پيامبر ص به على ع با اينكه كودك بود[

وجه ديگر و آن آنست كه رسول صّلى اللَّه عليه و آله دعوت كرد امير المؤمنين عليه السّالم را به اسالم در وقتى كه پنهان 
ال گوئيم كه حساخت دين خود را پس مىىكرد دين خود را در آن وقت و ترسان بود از دشمنان خود بر تقديرى كه شايع ممى

خالى از آن نيست كه آيا رسول صلّى اللَّه عليه و آله اعتماد داشت بر امير المؤمنين عليه السّالم به كتمان سر او صلّى اللَّه عليه 
 ين او را يا آنكه اعتمادو آله و حفظ وصيت او و فرمانبردارى او صلّى اللَّه عليه و آله و متحمل شدن آن حضرت عليه السّالم د

شود كه امير المؤمنين عليه السّالم موصوف به كمال نداشت، اگر اعتماد داشت پس معلوم است كه اين اعتماد وقتى حاصل مى
 عقل و نهايت امانت و صالح باطن

 013ص:

 و عصمت و حكمت و حسن تدبير بوده باشد.

آمده و اگر رسول صلّى اللَّه عليه و آله اعتماد ان امير المؤمنين عليه السّالم الزم مىو از اينجا صدق قول طايفه شيعه در شأن ايم
نداشت بر امير المؤمنين عليه السّالم در آنچه مذكور شد و ايمن نبود از او از افشاى سرّ رسول پس اظهار سرّ به امير المؤمنين 

كمت و تدبير باشد حاشا كه رسول صلّى اللَّه عليه و آله چنين بوده عليه السّالم بر اين تقدير تقصير و خالف احتياط و نقض ح
 باشد.

بلكه آن حضرت مبرّاست از هر صفت نقصى و به تحقيق بلند گردانيده خداى تعالى رتبه او صّلى اللَّه عليه و آله را و حكم كرده 
 «1» يه و آله.به كذب قول كسى كه چنين امر ناشايسته را نسبت دهد به رسول صلّى اللَّه عل

 فرمايد: هر گاه حال بر اين منوال بوده باشد كه ما بيان كرديم.مى -ايّده اللَّه -شيخ

يه و اند رسول صلّى اللَّه علاند بر ايمان امير المؤمنين عليه السّالم عيب كردهپس معلوم شد كه طايفه ناصبه از اينكه طعن زده
اند رسول صلّى اللَّه عليه و آله را به فعل عبث و تقصير اند و وصف كردهعليه و آله نمودهآله را و مذمت افعال رسول صلّى اللَّه 

اند تدبير رسول صلّى اللَّه عليه و آله را و به تحقيق آن طايفه را از كفرى كه موقع و خوار و حقير شمردهو كردن كارهاى بى
 وده مگر اينكه مذكور شد.هست مقصودى از طعن ايمان امير المؤمنين عليه السّالم نب

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



______________________________ 
 .3 -4( سوره نجم، آيه 1)

 010ص:

 []اثبات ايمان ابو طالب 53فصل 

كند بر ايمان ابو طالب رحمه اللَّه آن است كه او گفت: از جمله آن چيزها كه داللت مىكه مى -ادام اللَّه عزّه -شنيدم از شيخ
در دوستى رسول صلّى اللَّه عليه و آله و نصرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله كرده به دل و دست و زبان خود. اخالص ورزيده 

و امر كرده دو پسر خود را كه يكى على بن ابى طالب عليه الّسالم و ديگرى جعفر عليه السّالم را به متابعت رسول صلّى اللَّه 
كند بر اين معنى، قول رسول صلّى اللَّه عليه و آله است به ابو طالب در وقت لت مىو از جمله چيزها كه دال «1» عليه و آله.

وفات كه پيوند كند با تو خويشى چنان كه خويشى تو با من پيوند نمود و مهربانى كرد. و جزا داده شوى به خير و خوبى پس 
طالب و جايز نيست پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله كه دعا معلوم شد كه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله دعا كرده است از براى ابو 

كند بعد از موت از براى كافر. و همچنين روا نيست آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله كه طلب كند از خداى تعالى خير و خوبى 
 ن او رحمه اللَّه.از براى كافر. پس معلوم شد از دعاى پيغمبر او را و طلب كردن خير از خداى تعالى براى او ايما

كند بر ايمان ابو طالب آن است كه امر كرده است پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله على و همچنين از جمله چيزهائى كه داللت مى
و در آن وقت از فرزندان ابو  «1» بن ابى طالب عليه السّالم را از جمله فرزندان ابو طالب به تغسيل و تكفين و دفن ابو طالب

رحمه اللَّه آنكه حاضر بود سه كس بود على بن ابى طالب عليه السّالم و عقيل و طالب؛ زيرا جعفر به بالد حبشه رفته طالب 
 بود و از جمله حاضران همين على بن ابى طالب در آن وقت ايمان آورده بود به خداى تعالى و رسول او صّلى اللَّه عليه و آله.

اللَّه عليه و آله امير المؤمنين عليه السّالم را به تغسيل و تكفين و دفن پدر، خود دليل است  گوئيم امر كردن پيغمبر صلّىپس مى
 بود جايز نبودبر ايمان ابو طالب؛ زيرا اگر كافر مى

______________________________ 
 .05/ 1« الكامل ابن اثير( »1)

 .14/ 13« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)

 014ص:

 پيغمبر بر اينكه امر كند به مؤمنى غسل و تكفين و دفن كافرى را بلكه كافر از براى اين كار اولى بود.

كند بر اين معنى خبرى كه شايع و مشهور است كه جبرئيل نازل شد به رسول صلّى اللَّه عليه و آله در وقت و همچنين داللت مى
گويد و و مىرساند به تى اللَّه عليه و آله به درستى كه پروردگار تو سالم مىوفات ابو طالب و گفت به پيغمبر كه اى محمد صلّ
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سازد ايمان ابو طالب را؛ زيرا نصرت رسول و اين خبر ظاهر مى «1» كه بيرون رو از مكه؛ زيرا نصرت دهنده تو وفات كرده
 ايمان متصور نيست.ه در كار رسالت بىاللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و تقويت و امداد او صّلى اللَّه عليه و آل

 ]اشعار ابو طالب داللت بر ايمانش دارد[ -[]تشويق و حمايت ابو طالب از على ع

گزارد كند بر اين معنى قول به امير المؤمنين عليه السّالم وقتى كه ديد آن حضرت را كه با رسول اللَّه نماز مىو همچنين داللت مى
 سر من؟كه چيست اين كار تو اى پ

آن حضرت عليه السّالم فرمود: دينى است كه دعوت كرد مرا به آن پسر عم من. پس گفت به امير المؤمنين عليه السّالم متابعت 
گفته: پس معترف شد ابو طالب به صدق  -ايّده اللَّه -شيخ «1» كند مگر به خير.كن پسر عم خود را به درستى كه او دعوت نمى

كند بر ايمان ابو طالب رحمه اللَّه سخن و آله و نيست اين معنى مگر حقيقت ايمان و همچنين داللت مى رسول صلّى اللَّه عليه
گزارد در جانب راست رسول صلّى اللَّه عليه و آله او در وقتى كه عبور نمود بر امير المؤمنين بار ديگر كه آن حضرت نماز مى

)يعنى  «4» ر. پس گفت به جعفر اى پسرك من پيوند كن بال پسر عم خود را.و رفيق بود با ابو طالب رحمه اللَّه پسر او جعف
 گزارد به منزله مرغى است كه يك بال داشتهچون امير المؤمنين عليه السّالم در يك جانب پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله نماز مى

لَّه آمد به نماز گزاردن با حضرت پيغمبر صّلى الباشد تو نيز در آن جانب پيغمبر نماز بگزار تا صاحب دو بال شود( پس جعفر 
 عليه و آله و پس ايستاد امير المؤمنين عليه السّالم تا آنكه آن حضرت عليه السّالم و جعفر هر دو نماز گزاردند در عقب سر

______________________________ 
 .15/ 13« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)

 .131/ 1 «سيره ابن هشام( »1)

 .143/ 14« شرح نهج البالغه( »4)

 011ص:

 مبارك پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله.

 و روايت وارد شده به اينكه آن نماز، اّول نماز جماعتى بود كه گزارده شده در اسالم. بعد از آن ابو طالب انشاد كرد و گفت:

 عند ملمّ الزّمان و الكرب  انّ عليّا و جعفرا ثقتى

 يخذله من بنىّ ذو حسب  و اللَّه ال اخذل النّبىّ و ال

 «1» أخى ألمّى من بينهم و أبى  ال تخذال و انصرا ابن عمّكما
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اند در وقت فرود آمدن بالهاى روزگار و غمها. ؛ يعنى به درستى كه على بن ابى طالب عليه السّالم و جعفر محلّ اعتماد من
 گذارم پيغمبر را صلّى اللَّه عليه و آله.نمىقسم به خدا كه فرو 

 و نيست آنكه فرو گزارد پيغمبر را صلّى اللَّه عليه و آله از فرزندان من آنكه صاحب كمال باشد.

 فرو مگذاريد اى على و اى جعفر و يارى كنيد پسر عمّ خود را كه برادر من است آن عم از جانب پدر و مادر در ميان برادران.

 الب اعتراف كرده به پيغمبرى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله اعتراف صريح در آن قول كه گفته:پس ابو ط

و مشخص است كه اصال فرقى نيست ميان اينكه ابو طالب وصف پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله به پيغمبرى « و اللَّه ال اخذل النّبىّ»
د در نثر و گواهى دهد به پيغمبرى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله در كالمى كه در نظم و شعر كرده باشد و ميان اينكه او اقرار كن

ليه كند باز بر ايمان او به پيغمبر صلّى اللَّه عنظم نباشد. و اين هر دو، حقيقت ايمانند چنان كه مخفى نيست. و از آنچه داللت مى
 و آله قول اوست در قصيده الميّه:

 لدينا و ال يعنى بقول االباطل  بالم تعلموا انّ ابننا ال مكذّ

 «1» ثمال اليتامى عصمة لالرامل  و أبيض يستقى الغمام بوجهه

 دانيد اى گروه مردمان كه فرزند ما نسبت داده شده به دروغ؛ يعنى آيا نمى

______________________________ 
 .41ص « ديوان ابى طالب( »1)

 .333/ 1« الكافى كلينى»، 14ص « ديوان ابى طالب( »1)

 015ص:

دانيم او را( و نيست اينكه او اهتمام كرده باشد به قول باطلها و او سفيدرويى است كه طلب نيست نزد ما )يعنى ما دروغگو نمى
 شوهر است.شود باران از بركت روى مبارك او. و او بهار يتيمان و عصمت زنان بىكرده مى

داده به تصديق رسول صلّى اللَّه عليه و آله گواهى ظاهرى كه احتمال تأويل ندارد و نفى كرده دروغ را پس ابو طالب گواهى 
از رسول صلّى اللَّه عليه و آله هر دروغى كه باشد. و به درستى كه همين است حقيقت ايمان. و از آن جمله قول ابى طالب 

 رحمه اللَّه:
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 «1» امين خطّ في سالف الكتبرسول   الم تعلموا انّ النّبى محمّدا

دانيد اى گروه مردمان اين را، پيغمبرى كه محمد است صلّى اللَّه عليه و آله فرستاده شده است از جانب خداى ؛ يعنى آيا نمى
تعالى و امينى است كه نوشته شده است در كتابهائى كه پيش از اين از آسمان فرود آمده. و اين سخن ايمانى است كه اصال 

اب تاريخ اند اصحرود از براى اينكه شهادت داده به رسالت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و به تحقيق روايت كردهبهه در او نمىش
 كه ابو طالب رحمه اللَّه در وقت احتضار جمع نمود اهل خود را پس انشاد نموده گفت:

 اساعليّا ابنى و شيخ القوم عبّ  أوصى بنصر النّبىّ الخير مشهده

 و جعفرا ان يذودوا دونه النّاسا  و حمزة االسد الحامى حقيقته

 «1» في نصر احمد دون النّاس أتراسا  كونوا فداء لكم امّى و ما ولدت

   

كنم به يارى دادن پيغمبرى كه خوب است حضور او على را كه پسر من است و بزرگ قوم را كه عباس است ؛ يعنى وصيت مى
 كننده است كسانى را كه سزاوار است حمايت كند ايشان را و جعفر را.شيرى است كه حمايتو حمزه را كه 

جماعت  اى -كنم به اينكه دفع كنند ضرر اعدا را از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله. بوده باشيدهمگى اين جماعت را وصيت مى
 نزد حضور دشمنان مانند سپرها. -د صلّى اللَّه عليه و آلهكه فداى شما باد مادر من و هر كس را او بزايد در يارى دادن احم

______________________________ 
 با مختصر تفاوت. 401/ 1« سيره ابن هشام»، 11ص « ديوان ابى طالب( »1)

 .51ص « ديوان ابى طالب( »1)

 013ص:

در اين شعر از براى پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله به پيغمبرى در فرمايد كه ابو طالب رحمه اللَّه اقرار كرد مى -ايّده اللَّه -شيخ
وقت احتضار و اعتراف نمود از براى آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله به رسالت پيش از فوت خود. به درستى كه اين زايل 

يق او به رسول و در اسالم او رحمه گرداند شك را در ايمان او به خداى عز و جلّ و رسول صلّى اللَّه عليه و آله و در تصدمى
 اللَّه.

 []اشعار ابو طالب در حمايت از پيامبر ص
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و از آن جمله، قول اوست كه مشهور است از او ميانه اهل معرفت و به درستى كه تو اگر بجوئى بيابى آن را نه در يك جا بلكه 
 ست:و آن اين ا« ملح القبائل»بشر آمدى در كتاب  در چندين جا از مصنفات. به تحقيق ذكر كرده است آن قول را حسين بن

 و لم تختضب سمر العوالى من الدّم  أ ترجون ان نسخى بقتل محمّد

 جماجم تلقى بالحطيم و زمزم  كذبتم و بيت اللَّه حتّى تفرّقوا

 حليال و يغشى محرم بعد محرم  و تقطع ارحام و تنسى حليلة

 يذودون عن احسابهم كلّ مجرم  و ينهض قوم في الحديد اليكم

 و غشيانكم في أمرنا كلّ مأثم  على ما أتى من بغيكم و ضاللكم

 و أمر أتى من عند ذى العرش مبرم  بظلم نبىّ جاء يدعو إلى الهدى

 اذا كان في قوم فليس بمسلم  فال تحسبونا مسلميه و مثله

 «1» التّقدّملئال تكون الحرب قبل   فهذى معاذير و تقدمة لكم

______________________________ 
 .11/ 13« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد»، 45ص « ديوان ابى طالب( »1)

 015ص:

دارد اى دشمنان كه ما ساكن خواهيم شد به اينكه شما بكشيد محمد را صلّى اللَّه عليه و آله و حال آنكه رنگين ؛ يعنى اميد مى
هاى سهشويم تا آنكه ببينيد شما كاگوئيد به حق پروردگار كعبه. يعنى ما ساكن نمىهاى باال بلند از خون. دروغ مىنيزهنشود 

ها و از ياد به در برد زن شوهر را و فرو گرفته سر ما را كه انداخته شده است در حطيم و زمزم. و تا آنكه بريده شود خويشى
بعد محرمى و تا آنكه برخيزند قومى در آهن يعنى آالت حرب به جانب شما از براى آنكه  شود يعنى كشته شود محرمى از ما

هاى خود هر مجرمى و گنهكارى را بنا بر آنچه آمده است از ستم شما و گمراهى شما و فرو گرفتن شما در دفع كنند از حبس
ى خواند به سوى هدايت و به سوى چيزده است و مىباره ما گناهى را كه تصور توان كرد به سبب ظلم كردن بر پيغمبرى كه آم

توان كرد پس مپنداريد ما را فرو كه آمده است آن چيز از جانب صاحب عرش كه آن چيزى كه محكم است و رخنه در آن نمى
 گذارنده محمد صلّى اللَّه عليه و آله.

قومى. پس نيست او البته فرو گذاشته شده پس اين  و حال آنكه مثل محمد صلّى اللَّه عليه و آله هر گاه بوده باشد در ميان
سخنان معذرتها است كه پيش انداخته شده است از براى شما تا آنكه نبوده باشد جنگ كردن ما با شما پيش از آنكه عذر خود 

 را خواسته باشيم.
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ول او بر صلّى اللَّه عليه و آله مانند آن قفرمايد كه اين قول صريح است در اقرار ابو طالب به پيغمبرى پيغممى -ايّده اللَّه -شيخ
بر آنچه  كندگفته است در قصيده الميّه خود آن چيزى را كه داللت مى -رحمه اللَّه -كه از پيش گذشت و به تحقيق ابو طالب

 ما وصف كرديم از براى او از اخالص او در نصرت پيغمبر و آن چيز آن است كه گفته است:

 و لمّا نطاعن دونه و نناضل  لم احمداكذبتم و بيت اللَّه نس

 «1» و نذهل عن ابنائنا و الحالئل  و نسلمه حتّى نصرّع دونه

   

ا گردد محمد صّلى اللَّه عليه و آله در حالتى مشود و مغلوب مى؛ يعنى دروغ گفتيد قسم به خانه خدا، اينكه گفتيد كه مقهور مى
 با دشمنان اونيزه نزنيم از براى او و جنگ نكنيم 

______________________________ 
 .13/ 13« شرح نهج البالغه»، 10ص « ديوان ابى طالب( »1)

 011ص:

ه توان بود مگر اينكه كشته شويم نزد پيغمبر صلّى اللَّه عليو فرو گذاريم او صلّى اللَّه عليه و آله را اين حال كه شما گفتيد نمى
بو اند از ار رود و فرزندان ما و زنان ما از براى حمايت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و بدان كه روايت كردهو آله و از ياد ما به د

 طالب رحمه اللَّه اين شعر را:

 حتّى أغيّب في التّراب دفينا  و اللَّه ال وصلوا اليك بجمعهم

 و ابشر بذاك و قرّ فيه عيونا  فامض ابن أخ فما عليك غضاضة

 «1» و لقد صدقت و كنت ثمّ أمينا  دعوتنى و زعمت اّنك ناصحو 

يابند به تو اى محمد صلّى اللَّه عليه و آله با وجود جمعيت ايشان تا آنكه من غايب گردانيده ؛ يعنى قسم به خدا، كه دست نمى
تو خوارى. بشارت باد تو را به شوم در خاك در حالتى كه مدفون گردم. پس در كار خود باش اى پسر برادر من كه نيست بر 

يافتى بود اينكه بوده باشد گناهى و مكروهى هر آينه مىاين سخن كه گفتم و قرير العين باش يعنى شادان و خوشحال. اگر نمى
مرا اى پسر برادر من به اظهار ايمان به تو اليق و سزاوار. و دعوت كردى مرا به هدايت و گمان كردى كه تو دوست خالص 

 و به تحقيق راست گفتى و بودى تو در اين دعوت و گمان صاحب امانت.منى 
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لب ايمان كند بر آنكه ابو طافرمايد پس اگر دست زنند مخالفان به اين شعر ابو طالب و بگويند كه اين شعر داللت مىشيخ مى
ه ترس مكروه و اينكه مبادا او را سفي نياورده باشد به رسول و متابعت آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله نكرده باشد به واسطه

 خوانند.

گويم در جواب ايشان كه ابو طالب رحمه اللَّه امتناع نورزيد از ايمان رسول صّلى اللَّه عليه و آله در باطن و به درستى كه مى
آله در دل، بلكه امتناع نمود از  از اقرار به حقيقت او صلّى اللَّه عليه و آله در باطن و از اقرار به حقيقت او صلّى اللَّه عليه و

كرد و اين اظهار ايمان به آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله و حال آنكه مصلحت در عدم اظهار بود؛ زيرا اگر اظهار ايمان مى
د در شكردند. و اين معنى موجب زوال رياست و بزرگى و اعتبار او مىشد طايفه قريش حمل بر سفاهت او مىمعنى فاش مى

 رفتند از متابعت و اطاعت او و هيبت و رياست او درظر قريش و بدر مىن

______________________________ 
 اين بيت افزون است:« 150الفصول المختارة ص ». در متن عربى 40ص « ديوان ابى طالب( »1)

 لوجدتنى سمحا بذاك مبينا  لو ال المخافة ان تكون معرّة

 011ص:

 كردند و اين معنى مانعشد و ديگر گوش به سخن او نمىرفتند از متابعت و اطاعت قريش برطرف مىبدر مىنظر قريش و 
ماند بر غرض خود كه دفع ضرر شد كه معاونت و نصرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله بود و قدرت او نمىغرض اصلى او مى

مان را در دل خود پنهان كرد و آنقدر كه ممكن بود از اظهار آن به دشمنان و حمايت رسول صلّى اللَّه عليه و آله بود. پس اي
 فعل آورد.

حاصل آنكه ميانه روى اختيار نمود از براى استصالح قوم تا به اين وسيله دسترسى داشته باشد به تقويت اسالم و استقامت امر 
ن شيوه مانند اصحاب كهف كه پنهانى داشتند ايمان خود رسول صلّى اللَّه عليه و آله و به تحقيق بود ابو طالب رحمه اللَّه در اي

و دليل بر  «1» را و اظهار نمودند كفر خود را از براى تقيه و استصالح. پس عطا كرد حق تعالى مزد و اجر ايشان را دو مرتبه.
 اين سخنان كه گفتيم قول ابو طالب رحمه اللَّه است در همين شعر كه گفته است:

 «1» و لقد صدقت و كنت ثمّ أمينا  ّنك ناصحو دعوتنى و زعمت ا

؛ يعنى و دعوت كردى مرا اى محمد صلّى اللَّه عليه و آله و گمان كردى كه تو دوست خالص منى و به تحقيق راست گفتى و 
 بودى تو در اين دعوت و در اين گمان محل امانت نه خيانت.

له و اعتراف نموده به نبوت او و اقرار كرده به خالص بودن دوستى او در پس گواهى داده به راستى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آ
 كرده باشد. و به درستى كه اين محض ايمان است چنان كه از پيش گذشت.اين دعوت نه آنكه از روى مكر و فريب دعوت مى
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______________________________ 
 .335/ 1« ى كلينىالكاف»، 15/ 13« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)

 .40ص « ديوان ابى طالب( »1)

 014ص:

 []فضائل آل محمد ص 35فصل 

 []اشعار كميت در باره آل محمد ص

كند بر اينكه آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله گفت: از جمله آن چيزى كه داللت مىكه مى -ادام اللَّه عزّه -شنيدم از شيخ
صلّى اللَّه عليه و آله از جميع ما عداى خود از مردمان قول كميت بن زيد اسدى رحمه اللَّه است )كه سزاوارترند به مقام پيغمبر 

 در نظم ادا نموده و آن نظم متضّمن احتجاج كامل است بر اين مطلب و آن نظم اين است(:

 لقد شركت فيه بكيل و أرحب  يقولون لم يورث و لو ال تراثه

 و كنده و الحيّان بكر و تغلب  حميرو عكّ و لخم و السّكون و 

 و كان لعبد القيس عضو مؤرّب  و ال انتشلت عضوين منها يحابر

 و ال اقتدحت قيس بها حين أثقبوا  و ال انتقلت من خندف في سواهم

 و ال غيّبا عنها اذ النّاس غيّب  و ال كانت االنصار فيها أذلّة

 حنين و الدّماء تصبّبو يوم   هم شهدوا بدرا و خيبر بعدها

 عليها باطراف القنا و تحدّبوا  و هم رئموها غير ظئر و اشبلوا

 «1» فانّ ذوى القربى أحقّ و أوجب  فان هى لم تصلح لحىّ سواهم

ريك شگويند كه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله ميراث نگذاشته است و اگر نباشد اينكه ميراث گذاشته باشد پس به تحقيق مى
« كنده»و « حمير»و « سكون»و « لخم»و « عكّ »و « ارحب»و « بكيل»خواهد بود در امر جانشينى او صلّى اللَّه عليه و آله 

ت قبيله اى از خالفگرفته پارهاند( و هر آينه مى)اينها همه اسماء قبائل عرب« تغلب»است و ديگرى « بكر»و دو قبيله كه يكى 
ست )و آن زنى ا« خندف»شد امر خالفت از حصه كاملى تمام و هر آينه منتقل مى« عبد القيس»يله و بود از براى قب« يحابر»

زدند قبيله قيس به وسيله خالفت پس صاحب نور كه طايفه قريش به او منسوبند( در ما عداى ايشان و هر آينه آتش مى
 شدند و هر آينه نبودندمى
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______________________________ 
 .44ص « اشميّات كميتاله( »1)

 013ص:

 انصار در خالفت ذليل و خوار و محروم نبودند از خالفت وقتى كه مردمان ديگر محروم بودند.

ريخت. و انصار عطوفت و به درستى كه انصار حاضر شدند در بدر و خيبر بعد از آن و در روز حنين و حال آنكه خونها مى
ود آنكه در يكى مهربانى آن به ايشان منسوب باشد؛ زيرا پيغمبر از قريش بى اللَّه عليه و آله بىمهربانى كردند بر مقام پيغمبر صلّ 

س اگر امر ها و شفقت نمودند. پو انصار از قريش نبودند. فرا گرفتند مهربانانه مقام پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله را به اطراف نيزه
لّى اى سواى قريش پس به درستى كه صاحبان خويشى پيغمبر صسزاوار نيست به قبيلهجانشينى پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله 
 ترند.اللَّه عليه و آله سزاوارتر و مستوجب

 []تعصب جاحظ در انكار فضائل آل محمد ص -[]پاسخ على ع به نامه معاويه

ز روى ورزيده بر شيعه و اوى تعصبى كه مىفرمايد: به تحقيق جاحظ گفته است در بعض كتب خود از رمى -ايّده اللَّه -شيخ
شناختند طايفه شيعه وجه احتجاج را در مقدم دانستن آل بود كميت و احتجاج او در اين شعر نمىجهل و عناد خود كه اگر نمى

 محمد بر ساير مردمان چنان كه مذهب شيعه است.

هاى او كه دارى و اضافه گرديده است به مذهببه درستى كه اين سخن منضمّ شده است به سوى حماقتهاى جاحظ در دين
موافق سخافت و سستى عقل او است. و چگونه تواند بود كه مخفى مانده باشد مثل اين حجّت بر شيعه و حال آنكه امير 

ه كالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السّالم كه امام شيعه است به همين حجّت احتجاج كرده است بر معاويه در جواب كتابتى 
 معاويه به آن حضرت عليه السّالم نوشته بود و در آن كتابت كرده بود:

؛ يعنى حسد بردى بر «1» «لكلّ الخلفاء حسدت و على كّلهم بغيت تقاد إلى بيعتهم و انت كاره كما يقاد الجمل المخشوش»
ترى كه م چنان كه كشيده شود شجميع خلفا و بر همه ايشان ستم كردى و افزونى جستى و كشيده شدى به سوى بيعت ايشان ه

 چوب در بينى او كرده باشند.

______________________________ 
 .44/ 4« أنساب االشراف( »1)

 010ص:

 پس امير المؤمنين عليه السّالم در جواب او نوشته:
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اهل بيتك و شيمتهم اذ حسدتم حاش للَّه! ان يكون الحسد من خلقى و البغى من شميمتى بل ذلك من خلقك و خلق ابيك و »
رسول اللَّه على ما آتاه اللَّه من فضله فنصبتم له الحرب و كنتم اصحاب رايات اعدائه في كلّ موطن و بغيتم عليه حتّى اظفره اللَّه 

 «بكم.

مه تو و پدر ؛ يعنى حاش للَّه! كه بوده باشد حسد از خلق من يا ستم از عادت من. بلكه حسد و ستم از جمله اخالق ذمي«1»
تو و اهل بيت تو است و عادت ايشان؛ زيرا حسد ورزيديد به رسول صلّى اللَّه عليه و آله بنا بر آنچه اللَّه تعالى عطا فرموده به 
آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله از تفضل خود و نصب كرديد از براى آن حضرت حرب را و بوديد شما علمداران دشمنان آن 

 گاهى. و ظلم كرديد بر آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله تا آنكه اللَّه تعالى مظّفر گردانيد او را بر شما.حضرت در هر جاي

 و امير المؤمنين عليه السّالم اين سخن را گفته در كالمى كه متّصل شده به اين سخن كه گفته است:

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قبضه اليه و نحن اهل بيته احقّ  امّا كراهتى ألمر القوم فانّى لست اتبرّأ منه و ال انكره و ذلك انّ»
 .النّاس به. فقلنا ال يعدل النّاس عنّا و ال يبخسونا حقّنا فما راعنا الّا و االنصار قد صارت الى سقيفة بنى ساعدة يطلبون هذا االمر

قريشا اولى بمقام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله منهم النّ فصار ابو بكر اليهم و عمر فيمن معهما فاحتجّ ابو بكر عليهم بأّن 
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله من قريش و توصّل بذلك الى االمر دون االنصار. فان كانت الحجّة ألبي بكر بقريش، فنحن احقّ 

ا اليه و اخصّهم به ان لم يكن لنا حقّ مع القرابة فاالنصار برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ممّن تقدّمنا. النّا اقرب من قريش كلّه
 «على دعواهم

؛ يعنى اما آنچه گفتى كه من كراهت داشتم از خالفت خلفاى ثالث. پس به درستى كه من نيستم كه برى شمارم خود را از «1»
مطهّر او را و ما اهل بيت آن حضرت صلّى اللَّه اين و انكار نمايم؛ زيرا رسول صلّى اللَّه عليه و آله قبض كرد اللَّه تعالى روح 

 عليه و آله سزاوارتر بوديم از

______________________________ 
 با تفاوت. 43( همان مأخذ ص 1)

 .15، نامه 134ص « نهج البالغه، ترجمه شهيدى»( ر. ك: 1)

 014ص:

كه عدول نخواهند ورزيد مردمان از ما و ناقص نخواهند نمود حق  همه مردمان به او صلّى اللَّه عليه و آله. پس با خود گفتيم
 ما را.

انداخت ما را مگر آنكه انصار رفتند به سوى سقيفه بنى ساعده از براى طلب خالفت. پس رفتند و به درستى كه در تعجب مى
ول اينكه قريش سزاوارترند به مقام رسابو بكر و عمر در ميان تابعان خود به جانب انصار و احتجاج كرد ابو بكر بر انصار به 
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صلّى اللَّه عليه و آله از انصار؛ زيرا پيغمبر از قريش بود و چون ابو بكر و عمر از قريش بودند و انصار چنين نبودند ابو بكر به 
 .كرد بر انصار در اينكه او اولى است به مقام رسول اللَّه و جانشينى آن حضرت از انصاراين نسبت احتجاج مى

پس اگر حجت حاصل است از براى ابو بكر به اينكه او از قريش بوده به درستى كه ما سزاوارتر از همه مردمانيم به رسول 
تريم از همه ايشان به او صلّى اللَّه عليه و آله زيرا نزديكتريم از همه قريش به آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله و مخصوص

نيست ما را حقى با وجود نزديكى رسول صّلى اللَّه عليه و آله پس دعواى انصار به حال خود باقى  صلّى اللَّه عليه و آله، و اگر
 ماند و احتجاج ابو بكر برايشان باطل است.مى

و امير المؤمنين عليه السّالم اين سخن را با سخنان ديگر ذكر فرموده كه ما را الحال احتياج به آوردن آنها نيست و به درستى 
ت به نظم نياورده مگر كالم امير المؤمنين عليه السّالم را در احتجاج بر معاويه و به تحقيق هميشه آل محمد صلّى اللَّه كه كمي

و در « ميتك»اند. و همچنين متكلّمين شيعه پيش از نمودهعليه و آله بعد از امير المؤمنين عليه السّالم به اين سخن احتجاج مى
 اند.آوردهمين احتجاج حجت بر مخالفان مىزمان او و بعد از او به ه

و همچنين اين سخن كه گفتيم مذكور است در اخبار منقوله و روايات مشهوره و هر كه برسد در مبهوت بودن به حدى كه 
 جاحظ رسيده سخن او او از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

گفته است كه اول كسى كه گشود باب حجت را از براى يابيم فرقى ميان قول جاحظ و قول كسى كه و به درستى كه ما نمى
 بود در شعرى كه در اين باب گفته و به درستى كه طايفه معتزله پيش از« بشر بن معتمر»معتزله در مذهبهاى ايشان 

 011ص:

 گفت حجّت او سستىاند و نبود ايشان را حجّتى بر مذاهب خودشان و هر كه بر مذهب اعتزال سخن مهمگى مقلّد بوده« بشر»
 بود. تا آنكه اتفاق افتاد آن شعر از براى بشر بن معتمر و بعد از آن همگى اهل اعتزال بناى مذهب خود را بر شعر او گذاشتند.

پس اگر جاحظ به واسطه آنكه معتزلى بوده تعصب ورزيده در برابر اين سخن بگويد كه اين از روى بهت ناشى شده زيرا كتب 
ت پيش از بشر بن معتمر، در آن كتب همين حجت و ساير احتجاجها بر مذهب اهل اعتزال است. ما نيز به جاحظ قوم موجود اس

روى بهت و  بود ازبود احتجاج شيعه بر مذهب خودشان سست و ضعيف مىگوئيم آنچه تو گفتى كه اگر اين شعر كميت نمىمى
 ه شيعه است.خرافت ناشى شده و به سبب عنادى بوده كه تو را با طايف

، ماالمال است از اينكه آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله «كميت»زيرا اصول شيعه و روايات ايشان و كتابهاى تاريخ پيش از 
 اند سزاوارى خود به جانشينى پيغمبرنمودهاند بر مخالفان به نزديكى رسول اللَّه و خويشى با او و اعتماد مىاحتجاج مى كرده

 ت خود به رسول صلّى اللَّه عليه و آله و بر نهايت اختصاص خود در نسبت با آن حضرت.بر چسبانى نسب

حتاج باشد آنكه مكند بر صدق اين سخن بىداند اين معنى و تصديق مىو هر كه نظر كند در كتب شيعه و قول شيعه صحابه، مى
و شيعه به نزديكى و خويشى به رسول صلّى اللَّه  به نظر كردن در غير آن كتب، با آنكه هر كس گمان كند كه احتجاج علويه
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عليه و آله احتجاجى است كه حادث شده و در زمان پيش نبوده، چنين كسى سزاوار مناظره و مباحثه نيست؛ زيرا او دفع 
بقت يده ساند بر اين و به تحقيق گردنمايد. به واسطه آنكه جماعت همگى متّفقكند و امر معلوم بديهى را ردّ مىضرورت مى

جماعت به سوى اين احتجاج از جهت عادت مانند طمع كه توهّم نتوان كرد از صاحب آن خالف مقتضى طبع را؛ زيرا همگى 
 اند.اند و اعتماد بر اين نمودهمتّفق اللفظ و المعنى به اين احتجاج چسبيده

 015ص:

 [مان پيامبر ص]اشعار على ع كه داللت دارد بر وجود مذهب شيعه در ز 31فصل 

دهد از براى امامت امير المؤمنين عليه السّالم و گفت: از جمله چيزهائى كه گواهى مىكه مى -ادام اللَّه عزّه -شنيدم از شيخ
گويند( بوده است شعر امير گويد در صدر اول، مذهب شيعه )صدر اول زمان صحابه را مىكند قول كسى را كه مىتقويت مى

اند بر نقل آن موافق و مخالف و آن شعر را آن حضرت در مقام رجز از براى لسّالم در صفّين كه اتّفاق كردهالمؤمنين عليه ا
 مبارزت فرمود:

 و صاحب الحوض لدى القيامه  انا علىّ صاحب الصمصامه

 قد قال اذ عمّمنى العمامه  أخو النّبىّ اللَّه ذى العالمه

 من بعدى االمامه و من له  انت أخى و معدن الكرامه

ام صاحب شمشير برنده كه كج نشود و صاحب حوض كوثر در قيامت برادر پيغمبر خدا كه صاحب نشانه ؛ يعنى من على«1»
پيغمبرى است كه گفت پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله وقتى كه بر سر من نهاد عمامه خود را كه تو برادر منى و معدن كرامتى و آن 

 او حاصل است بعد از من امامت.كس كه از براى 

منين عليه كند بر اينكه امير المؤكند بر آنچه از پيش گذشت، داللت مىفرمايد كه اين شعر با آنكه داللت مىمى -ايّده اللَّه -شيخ
 السّالم ذكر فرموده نص پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله را در شأن خود و احتجاج نموده به آن بر امامت خود.

گويند امير المؤمنين عليه السّالم در هيچ مقامى از مقامات خود سازد سخن طايفه ناصبه را كه مىه تحقيق اين معنى باطل مىو ب
 دعوى نكرد نص رسول صلّى اللَّه عليه و آله را در باب خود.

ل بوده آن چيزى است كه از پيش كند بر اينكه مذهب شيعه در صدر اوّگفته است و از جمله آنچه داللت مى -ايّده اللَّه -شيخ
 گذشت از اشعارى كه مذكور شد از

______________________________ 
 .35ص « ديوان امام على عليه السّالم( »1)
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 013ص:

ن اشعار آكنيم آن موضعى را كه در اين مطلب به كار آيد نه همه براى اثبات تقدّم ايمان امير المؤمنين عليه السّالم و ما ذكر مى
 را و اگر چه به شرح پيش از اين مذكور شد و تكرار آن در اينجا از براى تأكيد و بيان است.

 پس از آن جمله، قول عبد اللَّه بن ابى سفيان بن حارث بن عبد المطلب است:

 «1» علىّ و في كلّ المواطن صاحبه  و كان ولىّ االمر بعد محمّد

اند بر المؤمنين عليه السّالم خليفه رسول صلّى اللَّه عليه و آله بوده نه آن جماعت كه مقدّم بودهپس شهادت داده به اينكه امير 
 آن حضرت عليه السّالم زيرا گفته است كه آن حضرت عليه الّسالم ولى االمر است بعد از پيغمبر.

 و از آن جمله، قول جرير بن عبد اللَّه است:

 ك تمام النّعمرسول الملي  فصلّى االله على احمد

 خليفتنا القائم المدّعم  و صلّى على الطّهر من بعده

 «1» يجالد عنه غواة األمم  عليّا عنيت وصىّ النّبىّ

كند در قصد شاعرش. و غرض و اين شعر داللت صريح دارد بر امامت امير المؤمنين عليه السّالم چنانچه هيچ عاقلى شك نمى
فاصله و امام بود بعد از او. و اما بيان كردن اينكه آن جانشين رسول صّلى اللَّه عليه و آله بود بىاو كه امير المؤمنين است 

حضرت عليه السّالم وصى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بوده نه كس ديگر. پس به درستى كه اتفاق همگى بر اين معنى غنى 
اند و هر گاه اختصاص آن حضرت عليه السّالم به وصايت پيغمبر صلّى فتهگرداند ما نام ببريم مردمانى را كه اين معنى را گمى

شود كه او عليه السّالم امام است نه ديگرى؛ زيرا وصى پيغمبر در اهل بيت پيغمبر و متروكات اللَّه عليه و آله ثابت شده ثابت مى
آيد كه در زمان واحد دو امام وصى امام باشد الزم مىباشد كه اگر ديگرى غير از او صلّى اللَّه عليه و آله جانشين و خليفه مى

 و دو خليفه باشد از براى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله برامت او و اين محال است.

______________________________ 
 .141/ 14« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)

 .144/ 4« الغدير( »1)

 045ص:
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 حسان در روز غدير[]اشعار  31فصل 

كند بر صحت قول شيعه كه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله از لفظ از جمله آن چيزها كه داللت مى -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
 مولى در روز غدير معنى امامت اراده كرده قول حسّان بن ثابت است بنا بر آنكه روايات آمده بر اينكه رسول اللَّه صلّى اللَّه

عليه و آله وقتى كه نصب كرد على بن ابى طالب عليه السّالم را در روز غدير نشانه و عالمت از براى هدايت مردم و فرمود در 
آن روز آنچه مشهور است رخصت طلب كرد حسان از حضرت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله از براى آنكه بگويد در آن مقام 

 و آله رخصت داد به او و شروع كرده گفت: شعرى. پس پيغمبر صلّى اللَّه عليه

 بخمّ و أسمع بالنّبيّ مناديا  يناديهم يوم الغدير نبيّهم

 فقالوا و لم يبدوا هناك التعاميا  و قال فمن موالكم و وليّكم

 لم تجدن منّا لك اليوم عاصيا  الهك موالنا و أنت وليّنا

 اماما و هاديارضيتك من بعدى   فقال له قم يا علىّ فانّنى

 فكونوا له انصار صدق مواليا  فمن كنت مواله فهذا وليّه

 «1» و كن للّذي عادى عليّا معاديا  هناك دعا اللّهمّ وال وليّه

نام موضعى است( و چه شنواننده است پيغمبر در حالتى كه « خم»؛ يعنى ندا كرد مردم را در روز غدير پيغمبر ايشان در خم )و 
باشد. گفت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله به جماعت: كيست موالى شما و ولىّ شما؟ گفتند آن جماعت و اظهار نكردند نداكننده 

يابى از جماعت ما امروز نسبت به خود در آنجا عدوان را و تعدّى را كه خداى تو موالى ماست و تو ولىّ مائى و هرگز نمى
ن ابى طالب عليه السّالم كه برخيز يا على و به درستى كه من راضى شدم از براى تو كننده را. پس گفت پيغمبر به على بعصيان

 بعد از خود امام خاليق بودن و هادى ايشان بودن را. پس هر كه بودم من موالى او

______________________________ 
 .144ص « مناقب خوارزمى»، 011ص « اسرار آل محمد عليهم السّالم( »1)

 041ص:

به درستى كه على بن ابى طالب ولى اوست. پس بوده باشد از براى على بن ابى طالب نصرت دهندگان به راستى و دوستان. 
اينجا دعا كرد پيغمبر كه بار خدايا دوست دار هر كه دوست دارد على بن ابى طالب را و بوده باش از براى كسى كه دشمنى كند 

 كننده.دشمنىبا على بن ابى طالب 

 []فرمايش هشدارآميز پيامبر ص به حسان
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باشى پس چون فارغ شد حسّان از اين شعر، پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله به او، گفت: اى حسّان! هميشه تو مدد يافته شده مى
 به روح القدس مادام كه نصرت و يارى ما كنى به زبان خود.

پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله قصد نمود به لفظ مولى كه در آن روز فرموده آن لفظ را معنى  فرمايد: اگر نهمى -ايّده اللَّه -شيخ
كرد حسان را به اينكه از زبان پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله گفت راضى شدم از براى تو بعد امامت را هر آينه ثنا و ستايش نمى

نمود و مذكور شد. بلكه البته پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله انكار آن مى از خود امامت و هدايت خاليق را چنان كه در معنى شعر
كرد آن را. زيرا بر اين تقدير حسان قصد پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله را درست نفهميده بود و مخالف قصد پيغمبر به دور مى

 نظم آورده بود.

ن خود كه اول آ« الميّه»در وقتى كه متوجه صفّين بوده در قصيده  و از آن جمله، قول قيس بن سعد بن عباده رحمه اللَّه است
 قصيده اين است:

 حسبنا ربّنا و نعم الوكيل  قلت لمّا طغى العدوّ علينا

 رة باألمس و الحديث يطول  حسبنا ربّنا الّذى فتح البص

خوب وكيلى است او پس ما را پروردگار ما  ؛ يعنى گفتم وقتى كه ستم كردند دشمنان به ما كه بس است ما را پروردگار ما و
 آنچنان پروردگارى كه فتح كرده بصره را در ديروز و سخن دراز است و در اين قصيده اشعار بسيار است تا اين بيت:

 لسوانا أتى به التّنزيل  و علىّ امامنا و امام

 ه فهذا خطب جليل  يوم قال النّبىّ: من كنت موال

 «1» ة حتم ما فيه قال و قيل  النّبىّ على األمانّما قاله 

______________________________ 
 .44ص « تذكرة الخواص ابن جوزى( »1)

 041ص:

؛ يعنى و على بن ابى طالب امام ماست و امام همگى مردم، آورد اين معنى را قرآن در روزى كه گفت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و 
بودم موالى او پس اين يعنى على بن ابى طالب عليه السّالم موالى اوست. اين معنى امرى است عظيم و بسيار آله هر كه من 

بزرگ به درستى كه نگفت اين سخن را پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله مگر بر جميع امت از روى لزوم و وجوب و نيست در اين 
 سخن قال و قيل.
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ين شعر با اينكه متضمن اعتراف به امامت امير المؤمنين است همچنين دليل است بر ثبوت مذهب فرمايد: امى -ايّده اللَّه -شيخ
گويند مذهب شيعه تازه حادث شده در زمان پيشين تشيع، در صدر اول و ابطال عناد طايفه معتزله كه انكار اين معنى نموده مى

 نبود.

 044ص:

 []شجاعت على ع 34فصل 

دهد به شجاعت امير المؤمنين عليه السّالم و مبتال شدن آن از جمله آن چيزها كه گواهى مى -ام اللَّه عزّهاد -گفته است شيخ
مين كند هحضرت به بالهاى عظيم در جهاد با دشمنان و به داخل شدن او عليه السّالم از اعادى دين، شعرى است كه تقويت مى

و آن شعر قول اسيد بن ابى اياس بن زنيم بن محمد بن عبد بن عدى است كه  معانى مذكوره را كه در نثر و روايات منقول شده
 ترغيب كرده و تحريص نموده مشركين مكه را در آن شعر بر اينكه هجوم كنند بر حضرت امير المؤمنين عليه السّالم و گفته:

 جذع أبرّ المذاكى القّرح  في كلّ مجمع غاية أخزاكم

 قد ينكر الحرّ الكريم و يستحيى  للَّه درّكم أ لمّا تنكروا

 ذبيحا و يمسى سالما لم يذبح  هذا ابن فاطمة الّذى أفناكم

 فعل الذّليل و بيعة لم تربح  أعطوه خرجا و اتّقوا بضريبة

 في المعضالت و اين زين االبطح  اين الكهول و اين كلّ دعامة

 «1» يصفحبالسّيف يعمل حدّه لم   أفناهم قعصا و ضربا يفترى

؛ يعنى در هر مجمعى كه براى اظهار كمال باشد رسوا كرده شما را دو ساله كه پا در سه گذاشته كه مستولى بر هشت ساله و 
پنج ساله )يعنى على بن ابى طالب عليه السّالم با آنكه كوچك و صغير السن است رسوا كرد شما را با وجود آنكه رسيده و 

ما شمارد زشتيهاى ششماريد. گاه است كه ناشايست مىآيد شما را و عيب نمىدهاد شما را آيا بد نمى كامليد( اللَّه تعالى خير
شويد. اين است پسر فاطمه آن كسى كه نيست و نابود ساخت شما را از روى ذبح كردن و را آزاد مرد نجيب و شرمنده مى

به وسيله حصه مالى كه به او دهيد از فعل ذليالن و از بيعى كه گردد ميان شما غير مذبوح، بدهيد خراجى به او و بپرهيزيد مى
 هرگز سود نكنند. كجا رفتند كامالن

______________________________ 
 .10/ 1...« ترجمة االمام على عليه السّالم »، 141/ 1« االصابة( »1)

 043ص:
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د آن جماعت كه زينت مكه بودند. فانى گردانيد همه را از و كجا شدند آن جماعت كه ستون بودند در مشكالت و كجا رفتن
كند به شمشيرى كه عمل آورده شده است تيزى آن روى شمشير زدن و چنان زدنى كه مهلت ندهد در حالتى كه مهمانى مى

 كند.گردد و دورى نمىچنان كه برنمى

 []اشعار خواهر عمرو بن عبد ودّ در باره على ع

دهد از براى همين صفات كه گذشت از براى امير المؤمنين عليه السّالم، قول خواهر عمرو بن عبد ى مىو از جمله آنچه گواه
ودّ است در حالتى كه ديد برادر خود را كشته شده. پس پرسيد كه آيا از دست كه كشته شده برادر من؟ گفتند به او على بن ابى 

 على بن ابى طالب همتاى خوبى است. بعد از آن انشاد كرده گفت:طالب عليه السّالم كشته است. پس گفت: به درستى كه 

 لكنت ابكى عليه آخر االبد  لو كان قاتل عمرو غير قاتله

 «1» من كان يدعى قديما بيضة البلد  لكنّ قاتله من ال يعاب به

ردم براو تا كالسّالم( هر آينه گريه مىبود )يعنى على بن ابى طالب عليه ؛ يعنى اگر كشنده عمرو بن عبد ود غير كشنده او مى
شود عمرو به كشته شدن از دست او آن كسى كه خوانده است آخر الزمان. ليكن كشنده عمرو كسى است كه عيب كرده نمى

 كنايه است از كمال مدح(.« بيضة البلد»هميشه بيضة البلد ) 

مؤمنين شوند بر امير الشوند و ترغيب نموده مىتحريص كرده مىبينى به قريش كه چون فرمايد: آيا نمىمى -ايّده اللَّه -شيخ
عليه السّالم به وسيله ذكر آن جماعت كه كشته امير المؤمنين عليه السّالم ايشان را و بسيارى ايشان و به ذكر فانى گردانيدن 

شان تن او عليه الّسالم شجاعان و دليران ايامير المؤمنين عليه السّالم رؤساء و بزرگان ايشان را به شمشير خود عليه السّالم و كش
كنند هيچ يك از قوم كه انكار نمايند اين معانى را يا آنكه اقدام كنند بر حرب آن حضرت عليه السّالم را. و مع هذا جرات نمى

ايى كمال شجاعت به ج بينى كه امير المؤمنين عليه السّالم رسيده ازبه واسطه عجزى كه دارند از او عليه السّالم و همچنين نمى
 كند عار و ننگ راكه خواهر عمرو فخر به كشتن آن حضرت عليه السّالم برادرش را و نفى مى

______________________________ 
 .15/ 1« شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد( »1)

 040ص:

 الم.از برادر خود به نسبت دادن كشتن او به حضرت امير المؤمنين عليه السّ

اند اهل تاريخ اينكه امير المؤمنين عليه السّالم وقتى كه كشت عمرو بن عبد ود را خبر كشته شدن او را و به تحقيق روايت كرده
 رسانيدند به خواهر او.
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پس گفت: تجاوز نكرد برادر من از روز موعود خود، بر اوست همتاى خوبى ساكن مباد اشك چشم من اگر بريزم براو. يعنى 
قضيه به نوعى روى داده كه جاى گريه نيست بلكه محل مفاخر است؛ زيرا برادر من كشت شجاعان را و مبارزت نمود با اين 

ام زياده بر اين مفاخرت اى بنى همسران و دليران روزگار و واقع شد مرگ او بر دست همتاى خوبى. به درستى كه من نشنيده
 عامر. پس انشاد كرده گفت:

 و كالهما كفؤ كريم باسل  كرّ تصاوالاسدان في ضيق الم

 وسط المدار مخاتل و مقاتل  فتخالسا مهج النّفوس كالهما

 لم يثنه عن ذاك شغل شاغل  و كالهما حضر القراع حفيظة

 قول سديد ليس فيه تحامل  فاذهب علىّ فما ظفرت بمثله

 أدركته و العقل منّى كامل  و الثّار عندى يا علىّ فليتنى

 «1» فالذّل مهلكها و خزى شامل  ذلّت قريش بعد مقتل فارس

؛ يعنى دو شيرند كه در تنگناى معركه حمله كردند و هر دو همتاى يك ديگر و نجيب و شجاعند، پس ربودند جانها را از بدنها 
براى كوفتن شمشير از روى ننگ كننده بودند. و هر دو حاضر شدند از هر دو در ميان ميدان كه هر يك از آن فريبنده و جنگ

 كه برنگردانيد هيچ يك از ايشان را شغلى كه مشغول سازد كسى را براو.

اى على بن ابى طالب عليه السّالم كه ظفر نيافته هرگز به مثل اين چيز. اين سخنى است راست كه نيست در او دروغى اصال. 
لسّالم پس كاشكى دريابم آن خون را در حالتى كه عقل من پس طلب خون نزد من باقى است اى على بن ابى طالب عليه ا

 هنوز كامل باشد، خوار و ذليل شدند طايفه قريش بعد از كشته شدن چنين سوارى پس خوارى

______________________________ 
 .41ص « الفصول المهمّة ابن صبّاغ( »1)

 044ص:

 همگى ايشان باشد. هالك سازنده ايشان است و رسوائى كه شامل حال

كنند قريش خون برادر مرا مادام كه ناله كند شتر پير. )يعنى از بار گران، مراد پس خواهر عمرو گفت: قسم به خدا، طلب نمى
 تواند آيد(آن است كه هرگز اين طلب از ايشان به فعل نمى

 [حسان ]پاسخ جوان بنى عامرى به -]اشعار حسان در باره كشته شدن عمرو بن عبد ودّ[
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به تحقيق حسّان بن ثابت افتخار كرد از براى اسالم به كشته شدن عمرو بن عبد ودّ پس گفت در اين باب اشعار بسيار كه از 
 آن جمله اين شعر است:

 بجنوب يثرب غارة لم تنظر  أمسى الفتى عمرو بن عبد يبتغى

 و لقد رأيت خيارنا لم تقصر  فلقد وجدت سيوفنا مشهورة

 ضربوك ضربا غير ضرب الحسّر  رأيت غداة بدر عصبةو لقد 

 «1» يا عمرو أو لجسيم أمر منكر  اصبحت ال تدعى ليوم عظيمة

كننده در زمين يثرب كه مدينه است غارتى را كه مهلت ندهد آن غارت را. ؛ يعنى گرديد آن جوان يعنى عمرو بن عبد ود طلب
هاى ما را كشيده شده و به تحقيق يافتى اسبان نجيب ما را تو كه كوتاهى پس به تحقيق يافتى اى عمرو بن عبد ود شمشير

نكردند. و به تحقيق مالقات كردى صباح روز بدر گروهى را كه زدند به شمشير تو را زدنى كه غير زدن مرد ناتوان بود. گرديدى 
عبد ودّ يا از براى امر ناشايست عظيمى تو چنين كه خوانده نشوى از براى روزى كه مبتال شوند به بالى عظيم اى عمرو بن 

 يعنى كشته گرديدى.

پس چون رسيد شعر حسان به بنى عامر كه عمرو بن عبد ود از آن قبيله بود گفت جوانى از ايشان در جواب او كه رد كرد بر 
 حسان سخن او را در اين باب اين شعر را:

 فافخرواو لكن بسيف الهاشميين   كذبتم و بيت اللَّه لم تقتلوننا

 بكفّ علىّ نلتم ذاك فاقصروا  بسيف ابن عبد اللَّه احمد في الوغى

 و لكنّه الكفؤ الهزبر الغضنفر  فلم تقتلوا عمرو بن عبد و ال ابنه

______________________________ 
 .143/ 4« سيره ابن هشام( »1)

 041ص:

 الدّعوى علينا و تفخروافال تكثروا   علىّ الّذى في الفخر طال بناؤه

 شيوخ قريش جهرة و تأخّروا  ببدر خرجتم للبراز فردّكم

 و جاء علىّ بالمهنّد يخطر  فلمّا أتاهم حمزة و عبيدة
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 اليهم سراعا اذ بغوا و تجبّروا  فقالوا نعم، أكفاء صدق فاقبلوا

 فدمّرهم لمّا عتوا و تكبّروا  فجال علىّ جولة هاشميّة

 «1» و ليس لكم فخر يعدّ و يذكر  علينا بغيرنا فليس لكم فخر

؛ يعنى دروغ گفتيد قسم به خانه خدا، نكشتيد شما ما را و ليكن به شمشير هاشميين مفاخرت كنيد به شمشير احمد پسر عبد 
كشتيد كنيد پس ناللَّه در كارزار در كف على بن ابى طالب دريافتيد شما مطلب خود را كه كشتن دليران ما باشد. پس كوتاه 

شما عمرو بن عبد ود را و نه پسر او را. و ليكن كشنده همتائى است كه شيرى است شير. على آنچنان كسى كه در مفاخرت 
كرديد در بدر. بيرون آمديد براى مبارزت پس رد كردند بلند است بناى او. پس بسيار مكنيد دعوا را برما كه حقير و خوار مى

د پيران قريش آشكارا و پيش نيامدند. پس چون آمد به جانب ايشان حمزه و عبيده و آمد على بن ابى شما را و محل نگذاشتن
نمود. پس گفتند پيران و كامالن قريش كه بلى اين جماعت همتاها خراميد و جوالن مىطالب به شمشير هندى در حالتى كه مى

از روى شتاب وقتى كه نظم كردند و جبارى ورزيدند. پس جوالن اند با ما و ردّ كردند به سوى ايشان و همسرهائى به راستى
كرد على بن ابى طالب عليه السّالم جوالن كردن هاشميين. پس هالك ساخت ايشان را چون كه از حد درگذشتند و تكبر 

 ر گردد.و مذكو نمودند. پس نيست از براى شما مفاخرتى برما به غير جماعت ما و نيست از براى شما مفاخرتى كه شمرده شود

فرمايد: به تحقيق آمده است روايت از طريقهاى مختلف به سندهاى گوناگون از زيد بن وهب كه گفت: مى -ايّده اللَّه -شيخ
 ادفرمود حديث پدر را. پس گفت كشتيم ما از مشركين هفتگفت در حالتى كه ذكر مىشنيدم از امير المؤمنين عليه الساّلم كه مى

______________________________ 
 .151/ 1« االرشاد شيخ مفيد»( ر. ك: 1)

 045ص:

كس را و اسير كرديم هفتاد كس را و بود آنكه اسير كرده بود عباس عمّ پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله را مردى كوتاه باال از انصار. 
را عليه السّالم از براى آنكه برندارد انصارى آن عمامه را و  پس من رسيدم به عباس پس بينداخت عباس بر من عمامه خود

خواست كه من اسيركننده او باشم و آورده شد عباس به سوى رسول صلّى اللَّه عليه و آله. پس گفت آن انصارى كه عباس مى
رادر ير نكرد مرا مگر پسر بيا رسول اللَّه آوردم عم تو عباس را اسير كرده شده. پس گفت عباس كه دروغ گفتى اى انصارى اس

 من على بن ابى طالب عليه السّالم. پس گفت انصارى كه اى عباس من اسير كردم تو را.

و را در موئى پيش سر اديدم بىپس گفت: و اللَّه! يا رسول اللَّه، اسير نكرد مرا مگر پسر برادر من. و البته گويا من معاينه مى
گويد عمّ من عباس آنكه او را اسير ن. پس گفت رسول صلّى اللَّه عليه و آله كه راست مىميان غبار كه ظاهر بود از براى م

پيش سر و  موئىاى است خوب. پس گفت عباس يا رسول اللَّه به تحقيق شناختم پسر برادر خود را به عالمت بىكرده و شبيه
كند بر كه فرشتگانى كه اللَّه تعالى مدد من به ايشان مى خوبى روى او. پس رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله گفت: به درستى

 تر در نظر دشمنان و دل ايشان. پس گفت: اى رسولاند تا آنكه بوده باشد اين صورت فرشتگان مهيبصورت على بن ابى طالب
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يه رسول اللَّه صلّى اللَّه عل صلّى اللَّه عليه و آله، اين است عمامه من بر سر على بن ابى طالب امر فرماى كه به من بدهد. گفت
 دهد به تو نيكوترين عوضى.و آله اگر خداى تعالى بداند خير و خوبى را در تو به درستى كه عوض مى

كند اين معنى كند آن معنى را كه از پيش گذشت و تأكيد مىبينيد كه اين حديث تقويت مىفرمايد: آيا نمىمى -ايّده اللَّه -شيخ
تر از همه خاليق بوده و اين را كه رسيده است آن حضرت عليه السّالم به جايى از هيبت نين عليه السّالم شجاعرا كه امير المؤم

و ترس دشمنان از او عليه السّالم كه اللَّه تعالى مالئكه را به صورت آن حضرت عليه السّالم گردانيده و به مدد پيغمبر صلّى اللَّه 
موجب زيادتى رعب و خوف شود در دلهاى مشركين و به درستى كه اين معنى حاصل نشده  عليه و آله فرستاده تا اين صورت

 از براى بشرى نه پيش از آن حضرت و نه بعد از آن حضرت عليه السّالم.

 043ص:

ضرت كه آن حكند آنچه را ما گفتيم روايت كه آمده از ابو جعفر محمد بن على عليه السّالم در حديث بدر و همچنين تقويت مى
گفت: على بن ابى طالب پرسيدند تو را كه مجروح ساخت؟ در جواب مىفرموده به تحقيق از هر مجروحى از مشركين كه مى

 مرد.گفت مىعليه السّالم! و چون اين سخن را در جواب مى

 []اشعار سيد حميرى در باره شجاعت على ع

 به بالى عظيم در روز بدر. و در مبتال شدن حضرت امير المؤمنين عليه السّالم

 گفته است ابو هاشم سيّد بن محمد حميرى رحمه اللَّه:

 أقران اذ بالسّيوف تصطلم  من كعلىّ الّذى تبارزه ال

 تحرق فرسانها اذا اقتحموا  اذ الوغى نارها مسعرة

 عظمى و نار الحروب تضطرم  في يوم بدر و في مشاهده ال

 لهم بالحسام قد علموا قعصا  بارز أبطالها و سادتها

 فما تمّلوا منه و ال سلموا  دعوه كى يدركون غرّته

 وام هم سادة و هم قدم  جدّ بسيف النّبىّ هامات أق

 بطين رأس االنام و العلم  سيّدنا الماجد الجليل ابو السّ 

 و إنّ سبطيهما و ان ظلموا  انّ عليّا و انّ فاطمة

 عرب مثلهم و ال عجم ال  لصفوة اللَّه بعد صفوته
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رها، كند با او دليران همسر وقتى كه به شمشي؛ يعنى كيست مانند على بن ابى طالب عليه السّالم آن چنان كسى كه مبارزت مى
ايشان از بيخ و بن بركنند و در وقتى كه آتش كارزار سوزان شود و بسوزاند سواران كارزار را هنگامى كه در آيند در آن در 

 افروخت.بدر و در جايگاههاى حضور آن روز كه بسيار عظيم و خطرناك بود. در حالتى كه آتش حربها برمى روز

مبارزت كرد على بن ابى طالب عليه السّالم با دليران در آن روز و با بزرگان از روى زدنى كه مهلت ندهد مر ايشان را به 
كنند على بن ابى طالب عليه السّالم را از براى آنكه در جنگ طلب مىدانند ايشان صدق اين معنى را شمشير. و به تحقيق مى

 بفريبند او عليه السّالم را.

 مانند از دست او عليه السّالم بريده به شمشيريابند بر اين معنى و سالم نمىپس دست نمى

 035ص:

 گيرندگان بودند.ن و پيشىهاى سر قوم چند را كه ايشان مهتراپيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله كاسه

على بن ابى طالب عليه السّالم مهتر ما كه مجد و بزرگى او راست و پدر سبطين )يعنى امام حسن و امام حسين عليهما السّالم 
است( و به منزله سر است از براى خاليق و نشانه و انگشت نماست. و به درستى كه على بن ابى طالب عليه السّالم و به درستى 

فاطمه عليها السّالم و به درستى كه دو فرزند ايشان عليهما الّسالم و اگر چه مظلوم شدند. هر آينه برگزيدگان خدايند بعد از كه 
 برگزيدگان نيست عرب مانند ايشان و نيست عجم نظير ايشان.

 031ص:

 []در معنى نسبت طائفه اماميه 33فصل 

امت اند كه اعتقاد دارند به وجوب امكه طايفه اماميّه جماعتى -ادام اللَّه عزّه -است شيخ در بيان معنى نسبت طايفه اماميه. گفته
بعد از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و به وجوب معصوم بودن امام از هر خطائى و به وجوب نص از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله 

سابق صريح بگويد كه فالن كس امام است( و به درستى كه اين نام يعنى  يا از امام سابق بر امام الحق )يعنى پيغمبر يا امام
اند اين اصول را كه مذكور اماميه حاصل است از براى اين جماعت به حسب اصل به واسطه آنكه در مذهب خود جمع كرده

 ين اصول ثالثه ضم كند حقّى راافتد. خواه با اشد. پس هر كه قائل به اين سه اصل مذكور شد اين نام كه امامى باشد براو مى
 يا باطلى را.

اند با يك ديگر در اشخاص ائمّه و دروغ اند مخالفت ورزيدهو بدان كه جماعتى كه اين نام شامل ايشان است و مستحق اين اسم
 شود با اين اصول و در غير آن.چند از مسائل كه راجع مى
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 031ص:

 ]فرقه كيسانيه چيست؟[ 30فصل 

بودند. و ايشان اصحاب مختارند و نام كيسانيه « كيسانيّه»ل كسى كه بيرون رفت از طريق حق از طايفه اماميه جماعت پس اوّ
اند كه مختار را به اين اسم از براى آن بوده و بعضى گفته« كيسان»بر آن جماعت به اين سبب واقع شده كه نام مختار اوّال 

را در حالتى كه در نهايت كوچكى بود به خدمت حضرت امير المؤمنين عليه السّالم اند كه پدر او برداشت او مسمّى ساخته
آورده در پيش روى آن حضرت بر زمين گذاشت. پس امير المؤمنين عليه السّالم ماليد دست مبارك خود را بر سر او و گفت: 

 ختار.از براى م« كيسان»؛ عاقل است عاقل. پس الزم شد از اين رهگذر نام «كيّس كيّس»

يعنى اصحاب مختار چنان كه گذشت. و فرقه ديگر «. كيسان»اند به نامند كه منسوبپس كيسانيّه را به اين نام از اين جهت مى
اند كه محمد بن على عامل گردانيد مختار را بر عراقين بعد از قتل امام حسين عليه السّالم و امر كرد به او از ايشان گمان كرده
دانست مذهب او را و ايستادگى او را به اين امر. و به مام حسين عليه السّالم و ناميد او را كيسان؛ زيرا مىكه طلب كند خون ا

دانيم كه درستى كه اين سخنان در معنى اسم مختار به كيسان منقول است از طايفه كيسانيه و ديگرى نقل نكرده. و اما ما نمى
 ست معنى اين پيش ما.اند و محقّق نيچرا مختار را كيسان ناميده

 []عقائد فرقه كيسانيه

اند به امامت ابو القاسم محمّد بن امير المؤمنين عليه السّالم پسر خولة الحنفيّه. فرمايد كه اين طايفه قائل شدهمى -ايّده اللَّه -شيخ
است از ظلم و جور. و اعتقاد  اند كه او مهدى است كه پر خواهد كرد زمين را از عدل و داد همچنان كه پر شدهو گمان كرده

اند براى اثبات امامت او قول امير المؤمنين ميرد تا آنكه اظهار كند حق را و دست آويز نمودهاند كه او زنده است و نمىكرده
ه امير چنان كاند كه او علمدار امير المؤمنين عليه السّالم بود همعليه السّالم را در روز بصره به او كه تو پسر منى حقّا و گفته

 المؤمنين عليه السّالم علمدار حضرت رسول اكرم صلّى اللَّه عليه و آله بود. و اين دو معنى دليل شده است

 034ص:

ول اند اين طايفه دو قاز براى ايشان بر اينكه او سزاوارتر است از همه مردم به مقام امير المؤمنين عليه السّالم و استدالل كرده
 و مهدى است به قول پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله كه فرموده است:خود كه ا

لن تنقضى االيّام و اللّيالي حتّى يبعث اللَّه عزّ و جلّ رجال من اهل بيتى اسمه اسمى و كنيته كنيتى و اسم ابيه اسم ابى، يمأل »
 «األرض قسطا و عدال كما ملئت ظلما و جورا

ليالى تا آنكه برانگيزاند حق تعالى مردى را از اهل بيت من كه نام او نام من باشد و كنيت او شود ايام و ؛ يعنى منقضى نمى«1»
 كنيت من باشد و نام پدر او نام پدر من باشد، پر كند آن مرد زمين را از قسط و عدل همچنان كه پر شده است از ظلم و جور.
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يه السّالم عبد اللَّه است؛ زيرا فرموده است امير المؤمنين عليه السّالم گويند كه از جمله نامهاى امير المؤمنين علو اين طايفه مى
گويد اين سخن را غير از من و بعد از من مگر ام و من صّديق اكبرم نمىام و برادر رسول صلّى اللَّه عليه و آلهكه من عبد اللَّه

دانند به اين د بر حيات محمد بن حنفيه كه او را امام مىانو اين جماعت استدالل كرده «1» كننده باشد.كسى كه كذّاب و بهتان
روش كه هر گاه ثابت شد امامت او و اينكه او قائم آل محمد صّلى اللَّه عليه و آله است، پس باطل خواهد بود كه ديگرى غير 

جانب اللَّه تعالى. پس ناچار ماند زمين از حجتى از از او، امام باشد و جايز نيست اينكه بميرد پيش از ظهور؛ زيرا خالى مى
 است بنا بر صحت اين سخنان كه او زنده باشد و غايب تا آخر الزمان.

اند بر اينكه محمد بن حنفيه رحمه اللَّه امام است بعد از امام حسن و امام حسين عليهما و به درستى كه اين طايفه همگى رفته
 كه« كيسانيّه»السّالم و حكايت شده است از بعضى 

______________________________ 
. همچنين جهت توضيح بيشتر 4041حديث شماره  411/ 1« مسند احمد»، 115/ 3« وفيات األعيان ابن خلّكان»( ر. ك: 1)

 چاپ سه جلدى. 111/ 4« تنقيح المقال مامقانى»اين حديث و صحت و سقم آن در باره محمد حنفيّه، مراجعه شود به: 

 .113 -114 /1« تاريخ طبرى( »1)

 033ص:

اند بعد از امير المؤمنين عليه السّالم و به امامت امام حسن و امام حسين عليهما السّالم قائل محمد بن حنفيه را امام دانسته
 كرد مردم را به امامت محمد بن حنفيه و امام حسين عليهگويند امام حسن عليه السّالم در باطن دعوت مىاند. بلكه مىنشده

كردند به سوى او و حاكم بودند السّالم خروج به سيف كرد به اذن محمد بن حنفيه و هر دو ايشان عليهما السّالم دعوت مردم مى
 از جانب او.

و حكايت شده از بعض كيسانيه كه محمد بن حنفيه رحمه اللَّه وفات كرد و امامت حاصل شد بعد از او در ولد او. منتقل شد از 
 عباس بن عبد المطلب رحمه اللَّه. ولد او به ولد

ائم آل ميرد و او قگويند: عبد اللَّه بن محمد بن حنفيه زنده است و نمىمى« كيسانيّه»و همچنين حكايت شده باز كه بعضى از 
ن ب گويند كه محمدمحمد صلّى اللَّه عليه و آله است و اين روايت نادر و شاذ است. و نقل شده است كه بعضى از ايشان مى

اند كه مهدى بايد هميشه زنده باشد و حنفيه مرده است و عنقريب زنده خواهد شد بعد از مرگ و او مهدى است. و منكر شده
 اين قول نيز نادر و شاذ است.

وى سها به اند آن فرقههاى كيسانيه حادث شده است كه ملجا شدهو جميع آنچه ما حكايت كرديم بعد از فرقه اول از اقوال فرقه
 آن از اقوال به سبب حيرت و جدائى ايشان از حق.

 گويند:و مذهب اصل مشهور از كيسانيه آن است كه حكايت كرديم كه مى
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اند حيات او را و محمد بن حنفيه امام است بعد از برادران خود كه امام حسن و امام حسين عليهما السّالم باشند و جزم كرده
 لَّه عليه و آله است.اينكه او قائم آل محمد صّلى ال

حدى در اند به حيثيتى كه معروف نيست از ايشان ابا آنكه از طايفه كيسانيه اصال كسى باقى نمانده و به درستى كه منقرض شده
 زمان ما مثل آنكه به عنوان حكايت منقول شود و صحت آن به ثبوت نرسيده.

 []اشعار حميرى در باره محمد بن حنفيه

سانيه، ابو هاشم اسماعيل بن محمد حميرى شاعر رحمه اللَّه و مر او را در مذهب كيسانيه اشعار بسيار است و بوده است از كي
بعد از آن رجوع نموده از آن مذهب و برى شده و اطاعت حق كرده؛ زيرا ابو عبد اللَّه جعفر بن محمد عليهما السّالم دعوت كرد 

 او را به امامت خود و ظاهر

 030ص:

ت از براى او فرض طاعت خود را پس او استجابت آن حضرت عليه السّالم نموده گرويد به مذهب اثنى عشريه و جدائى ساخ
اختيار نموده از آنچه بر آن بود از گمراهى و ضاللت و مر او را در مذهب حق هم شعر مشهورى است اما بعضى اشعار او كه 

 ين شعر است:در وقت اعتقاد به امامت محمد بن حنفيه گفته ا

 و أهد له بمنزلة السّالما  أال حيى المقيم بشعب رضوى

 أطلت بذلك الجبل المقاما  و قل يا ابن الوصىّ فدتك نفسى

 و سمّوك الخليفة و االماما  أضر بمعشر و الوك منّا

 مقامك عندهم سبعين عاما  و عادوا فيك أهل االرض طرّا

 المالئكة الكالماتراجعه   لقد أضحى بمورق شعب رضوى

 و ال وارت له أرض عظاما  و ما ذاق ابن خولة طعم موت

 «1» و أندية تحدّثه كراما  و انّ له بها لمقيل صدق

؛ يعنى اى پيك، تحيّت كن كسى را كه مقيم است در غار كوه رضوى و هديه برسان از براى او به منزل او سالم را از جانب 
نند كنامند تو را خليفه و امام و دشمنى مىكه دوست دارند تو را اى محمد حنيفه از جماعت ما و مىمن. ضرر رسانيد به گروهى 

در باره تو با اهل روى زمين، كه منكر تواند اقامت تو را در آنجا هفتاد سال وجه ضرر رسانيدن اقامت آن است كه چون امام 
فتن علم دين از او و به تحقيق كه گرديده محمد بن حنفيه در باغ غار دانند او را و غايب است و دسترس ندارند به فرار گرمى
 كند به او فرشتگان در سخن گفتن.كه مراجعت مى« رضوى»
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نچشيده است پسر خوله حنفيّه مزه مرگ را و پنهان نساخته است زمين استخوانهاى او را به درستى كه مر او را در آن غار البته 
 كنند اهل آن مجالس با او در حالتى كه خوبانند.ت و مجالسى كه حديث مىمحل آسايش از روى راستى هس

 و همچنين از اوست اين شعر در وقتى كه روايت كرد عبد اللَّه بن عطاء از

______________________________ 
 .45ص « فرق الشيعة نوبختى( »1)

 034ص:

ن حضرت گفت كه من دفن كردم عم خود محمد بن حنفيه را و افشانيدم دست ابو جعفر محمد بن على الباقر عليهما السّالم كه آ
 خود را از خاك قبر او. پس حميرى مذكور

 و ربّما صّرح بالمنكر  گفت: نبئت أنّ ابن عطاء روى

 قال و لم يصدق و لم يبرر  لمّا روى أنّ ابا جعفر

 صفيح لبن و تراب ثرى  دفنت عمّى ثمّ غادرته

 قلت اتقاء من ابى جعفر  قطّ و لو قالهما قاله 

روايت كرده و بسا باشد كه صريح كرده باشد امر ناشايسته را وقتى كه روايت كرد اينكه « عطا»؛ يعنى خبر داده شدم اينكه پسر 
واگذاشتم او را ابو جعفر عليه السّالم گفت. و حال آنكه در اين روايت راستگو نبود ابن عطا، دفن كردم عمّ خود را پس 

من كه ابو  گويمكننده خشت و خاك نمناك. نگفته است اين سخن را ابو جعفر عليه السّالم هرگز و اگر گفته باشد مىمصافحه
 جعفر عليه السّالم گفته است اين قول را از روى تقيه.

 و مر ابو هاشم حميرى راست وقت رجوع از مذهب باطل به مذهب حق:

 و أيقنت انّ اللَّه يعفو و يغفر  و اللَّه اكبرتجعفرت باسم اللَّه 

 به و نهانى سيّد النّاس جعفر  و دنت بدين غير ما كنت دائنا

 و الّا فدينى دين من يتنصّر  فقلت فهب اّنى قد تهوّدت برهة

 الى ما عليه كنت أخفي و أضمر  فلست بغال ما حييت و راجع

 جهّال مقالى و اكثروا و ان عاب  و ال قائل قوال لكيسان بعدها

 «1» على أحسن الحاالت يقضي و يؤثر  و لكنّه من قد مضى لسبيله
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؛ يعنى جعفرى شدم )يعنى به امامت ابو عبد اللَّه امام جعفر صادق عليه السّالم گرويدم( به نام خدا و خدا بزرگ است. و به يقين 
را و اعتقاد كردم به دينى غير آنچه گرويده بودم به آن دين و نهى فرمود آمرزد گناهان كند و مىدانستم كه اللَّه تعالى عفو مى

 مرا

______________________________ 
 43ص « كمال الدين شيخ صدوق(. »1)

 031ص:

ودم بسيّد و مهتر مردمان امام جعفر صادق عليه السّالم. پس گفتم به آن حضرت عليه السّالم كه قبول كن از من كه يهودى 
اى از اوقات )يعنى وقتى كه كيسانى بودم( و اگر چنين نبوده باشد كه يهودى بوده باشم، دين من دين نصرانى بوده. پس پاره

را و در  كردم آننيستم من غالى و از حد گذرانيده مادام كه زنده باشم و نيستم برگردنده به سوى آنچه بودم بر آنكه پنهان مى
د بعد از اين و اگر چه عيب كنن« كيسان»آن را )مراد دين كيسانيّه است( و نخواهم بود قائل به قول  نمودمضمير خود ضبط مى

گويم كه محمد بن حنفيه از آن جماعت است كه رفته به راه خود )يعنى وفات جاهالن مقال مرا و بزرگ شمارند. و ليكن مى
 د(.نماينروند و وفات مىشود راه او )يعنى همه مردم به راه او مىمىشود و اختيار نموده كرده( بر بهتر حالى و پيروى كرده مى

 []اشعار كثيّر بن عزّه كيسانى

 و بوده است كثيّر عزّة، كيسانى و وفات نموده بر اين مذهب و مر او راست در مذهب كيسانيه اين شعر:

 والة الحقّ اربعة سواء  أال انّ االئمّة من قريش

 هم االسباط ليس بهم خفاء  بنيه علىّ و الثّالثة من

 و سبط غيّبته كربالء  فسبط سبط ايمان و برّ 

 يقود الخيل يقدمها اللّواء  و سبط ال يذوق الموت حتّى

 «1» برضوى عنده عسل و ماء  يغيب فال يرى منهم زمانا

   

م اند برابر با يك ديگر. على بن ابى طالب عليه السّالكساند چهار ؛ يعنى به درستى كه ائمه از قريش كه واليان و حاكمان به حق
و سه تن از فرزندان او عليه الّسالم فرزندانند كه نيست پوشيدگى در ايشان. يكى از آن فرزندان، فرزند ايمان و نيكوئى است و 

ش از سبان و لشكر را كه پيچشد طعم مرگ را تا آنكه بكشد ايكى فرزندى است غايب گردانيده او را كربال و يك فرزند نمى
 نزد اوست عسل و آب.« رضوى»شود ميان مردم زمانى در پيش آنها باشد علم. غايب است او پس ديده نمى
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______________________________ 
 41ص « كمال الدين»، 313/ 1« أنساب االشراف(. »1)

 035ص:

 د بن حنفيه در باره مختار[]سخن محم -[]سخنان شيخ مفيد در رد كيسانيه 34فصل 

كنم بر طايفه كيسانيه با وجود اختالف ايشان در مذاهب خود به چيزى كه كه من اعتراض مى -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
راهنمائى كنم به آن چيز بر فساد اقوال ايشان به قول مختصرى و اشاره به حجتها نه آنكه به تفصيل متعرض ابطال مذهب ايشان 

م و كالم را به نهايت رسانم در اين باب؛ زيرا غرض من ابطال مذهبهاى نادر نيست از طايفه اماميه در اين كتاب بلكه قصد شو
من حكايت آن مذهب است، ليكن خواستم در وقت حكايت آن مذاهب كتاب خود را خالى نگذارم از اين حجتها بر ابطال اين 

 مذاهب و باللَّه التوفيق.

كند بر بطالن قول كيسانيه در امامت محمد بن حنفيه رحمه اللَّه آن است كه اگر او امام معصوم واجب الطاعة مى از آنچه داللت
اهر شود به حس و از ظباشد هر آينه واجب است نص براو يا تعيين عالمتى كه داللت كند بر عصمت او؛ زيرا عصمت درك نمى

خبر دادن علّام الغيوب كه مطّلع است بر همه ضماير ما به نصب دليلى و  گردد و نيست مگر معلوم شود بهخلقت معلوم نمى
 عالمتى از جانب او جلّ جالله بر عصمت.

و چون نصى بر محمد بن حنفيه نيست نه از جانب رسول صلّى اللَّه عليه و آله و نه از جانب پدر او عليه السّالم و نه از جانب 
اى شود بطالن قول كسى كه رفته است به امامت او. و همچنين نبودن خبر متواتر از معجزهبرادران او عليهما السّالم، معلوم مى

كه ظاهر شده باشد از او وقت دعوت او مردم را به امامت خود بر تقديرى كه اين ادعا از او به ظهور آمده باشد دليل است و 
 برهان بر آنچه ما ذكر كرديم از امام نبودن او.

حنفيه هرگز ادعاى امامت از براى نفس خود نكرد و هرگز نخواند كسى را به اين اعتقاد كه او را امام دانند با آنكه محمد بن 
 نمايدبلكه حقيقت اين مقدمه چنان بوده كه جمعى سؤال كردند از محمد بن حنفيه كه مختار خروج نموده و ادعا مى

 033ص:

اى او را كه دعوت كند مردم ب نمودن خون امام حسين عليه السّالم و تو فرمودهاى او را به خروج كردن و طلكه تو امر كرده
 را به امامت تو، آيا اين سخنان مختار حقيقت دارد يا نه؟

پس محمد بن حنفيه انكار نموده گفت به ايشان كه و اللّه! من امر نكردم مختار را به اين. اما مضايقه ندارم كه طلب خون ما 
 آيد مرا كه مختار متصدى طلب خون ما شود.اشد. و همچنين بد نمىكند هر كس كه ب
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كنندگان اعتماد بر اين سخن او نموده و حال آنكه جمع كثيرى بودند و آمده بودند به خدمت محمد بن حنفيه به پس سئوال
 واسطه تشخيص حال مختار.

مداد او به محض همين قول كه از محمد بن حنفيه پس رجوع نموده اكثر ايشان رفتند به جانب مختار از براى نصرت او و ا
 صادر شد.

كردند به واسطه قول به امامت محمد و غرض ايشان از نصرت مختار، طلب خون امام حسين عليه السّالم بود نه آنكه مدد او مى
ار را يد و معامله مختبن حنفيه و دعوت مردم به سوى امامت او. به تحقيق هر كس مالحظه كتب تاريخ كند و تتبع اخبار نما

 ماند براو صحت آنچه ما در اين فصل ذكر نموديم.خوب در نگرد پوشيده نمى

 بنا بر اين چگونه صحيح بوده باشد قول به امامت محمد بن حنفيه رحمه اللَّه.

 005ص:

 [از حديث پيامبر ص]برداشت غلط كيسانيه  -[اساس كيسانيه در باره امامت محمد بن حنفيه]ادعاى بى 31فصل 

و اما استدالل طايفه كيسانيه بر امامت محمد بن حنفيه به اينكه امير المؤمنين عليه السّالم به او گفت در وقتى كه علم را در روز 
 بصره پيش برده بود كه تو پسر منى حقا.

ئى در حجت آوردن روى داده؛ زيرا از پرواباكى و بىپس به درستى كه اين استدالل از جهل به معنى كالم ناشى شده و از بى
شود بر امامت نه بحسب ظاهر كالم و نه بحسب فحوا و نه بحسب اين كالم امير المؤمنين عليه الّسالم اصال نص مفهوم نمى

ن شود و مياتأويل بر هيچ زبانى و لغتى. و به درستى كه هيچ فرق نيست ميان قول كسى كه بگويد از اين كالم امامت مفهوم مى
 گردد؛ زيرا معّرا بودن اين دو معنى از اين كالم يكسان است.قول كسى كه بگويد از اين كالم نبوت معلوم مى

كند كه تشبيه پس اگر كسى بگويد كه چون امير المؤمنين عليه السّالم امام بود و به پسر خود گفت تو پسر منى حقّا داللت مى
 نموده باشد او را به خود در صفت امامت.

 گويند.اين قول از آن حضرت عليه السّالم تنبيه است بر اينكه بعد از خود، او را خليفه نموده باشد چنان كه طايفه كيسانيه مى و

گوئيم: از كجا دانستى كه نسبت حضرت عليه السّالم او را به نفس خود و تشبيه كردن او به خود همين در صفت جواب مى
ات او عليه السّالم و از كجا معلوم كردى كه از اين قول آن حضرت عليه السّالم اراده تشبيه امامت است نه در صفت ديگر از صف

 در صورت نكرده؟

پس اگر بگويد در آن حال مذكور نبود امر صورت و نه چيزى كه مقتضى آن باشد كه حضرت عليه السّالم از آن قول اراده 
 كالم آن حضرت عليه السّالم بر تشبيه در صورت.تشبيه در صورت كرده باشد. پس چگونه جايز باشد حمل 
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گوئيم: همچنان در آن حال مذكور نبود امر امامت. پس چگونه نسبت دادن امير المؤمنين عليه السّالم محمد را به جواب مى
 نفس خود دليل باشد بر اينكه از اين

 001ص:

المؤمنين عليه السّالم را معنى معقول هست كه پوشيده نيست بر هيچ منصفى؛ نسبت اراده تشبيه در امامت كرده، با آنكه كالم امير 
زيرا محمد بن حنفيه چون متحمّل علم شد و صبر نمود و ثبات قدم ورزيده تا آنكه لشكر مخالف شكست يافتند. پس از اينجا 

امير المؤمنين عليه السّالم به اين شان و دليرى او كه پنهان بوده نزد مردم. و مسرور شد حضرت ظاهر شد شجاعت و بزرگى
كردار پسنديده او پس خواست مدح كند او را و تعظيم نمايد بر كردار پسنديده او گفت: تو پسر منى حقا. و اراده فرمود به اين 

 كالم شباهت او را به نفس خود در شجاعت و دليرى و بزرگى مرتبه.

مله نعمتهاى از ج»اند و همچنين گفته« پدر خود پس ظلمى واقع نشده براو هر كه شباهت داشته باشد به»اند و به تحقيق گفته
س غرض كه پ«. اللَّه تعالى بر بنده خود آن است كه مانند باشد پسر به پدر خود تا اينكه صحيح باشد به اين شباهت نسب او

ه است به نفس نفيس خود در صفت ستوده شود از قول امير المؤمنين عليه السّالم در آن مقام تشبيه محمد بن حنفيمفهوم مى
 زادگى از نسبت دادن او به نفس خود.شجاعت و دليرى تا آنكه شهادت داده باشد از براى او به طلب والدت و پاكى

و به تحقيق جارى نبوده است در آن حال سخنى از امامت تا جايز بوده باشد حمل كالم آن حضرت بر امامت يا تأويل كردن 
 ى كه مقتضى امامت باشد.ابر فايده

شود به اين شود شبهه طايفه كيسانيه در اين باب. بعد از اين گفته مىو هر گاه حال بر اين منوال باشد كه ذكر نموديم، ساقط مى
ون چايد گفت به محمد بن حنفيه طايفه كه امير المؤمنين عليه الّسالم در همين روز بعد از آنكه اين قول را كه شما روايت كرده

ديد اين سخن كه مدح محمد بود موجب شكست خاطر امام حسن و حسين عليهما السّالم شده به ايشان عليهما السّالم فرمود 
گوئيم كه اگر نسبت دادن محمد بن حنفيه به نفس خود به اين روش كه فرمود پس مى «1» كه شما دو تن فرزند رسول خدائيد.

 آيد كه نسبتت او، پس الزم مىتو پسر منى حقا موجب نص است بر امام

______________________________ 
 43154حديث شماره  115/ 11« كنز العمّال» -اند ...(. خود پيامبر اسالم صلّى اللَّه عليه و آله فرمود اين دو، فرزندان من1)

 001ص:

ليه و آله نص باشد برايشان بر پيغمبرى ايشان، زيرا مضاف دادن امام حسن و امام حسين عليهما السّالم به پيغمبر صّلى اللَّه ع
اليه همچنان كه در صورت اول امام است كه نفس خودش باشد مضاف اليه در صورت ثانى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله است. 

اهر مت. و اين معنى ظكند بر اماو اگر نسبت دادن ثانى داللت نكند بر پيغمبرى ايشان، همچنين نسبت دادن اول داللت نمى
 است براى كسى كه تأمل كند اين سخنان را.
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و اما اعتقاد نمودن اين طايفه بر اينكه حضرت امير المؤمنين عليه السّالم در روز بصره علم را به دست محمد بن حنفيه داد. و 
مير المؤمنين عليه السّالم داد پس چنان قياس كردن ايشان اين معنى را بر اينكه رسول صلّى اللَّه عليه و آله علم را به دست ا

كه حضرت امير المؤمنين عليه السّالم بعد از رسول اللَّه امام است همچنين محمد بن حنفيه بعد از امير المؤمنين عليه السّالم امام 
 باشد.

ن عليه به دست امير المؤمني به درستى كه الزم است بگوئيم به ايشان كه اين فعل رسول صّلى اللَّه عليه و آله يعنى دادن علم
السّالم اصال داللت ندارد بر امامت امير المؤمنين عليه السّالم؛ كه اگر داللت داشته باشد، پس الزم است هر كه علمدار رسول 

لمؤمنين اصلّى اللَّه عليه و آله بوده باشد خليفه و جانشين آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله باشد. و همچنين هر كس علمدار امير 
 شود هيچ عاقلى.عليه السّالم باشد خليفه و جانشين آن حضرت باشد و اين سخن جهلى است كه مرتكب آن نمى

آيد بر اين فرقه كه محمد بن حنفيه امام امام حسن و امام حسين عليهما السّالم باشد. بلكه ايشان را عليهما با آنكه الزم مى
حمّل رايت امير المؤمنين عليه السّالم نشدند و علم محمد بن حنفيه را بود نه ايشان را عليهما السّالم امامت نباشد؛ زيرا ايشان مت

 السّالم.

دانند و نرفته بر اين مذهب مگر قليلى نادر از طايفه كيسانيه چنان كه پيش از و اين قولى است كه فرقه كيسانيه اين را باطل مى
اتفاقى كه حاصل شده است بر قول پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله در شأن امام حسن اين حكايت كرديم. و اين قول باطل است به 

 «1» «اند، خواه قائم باشند يا قاعداين دو پسر من هر دو امام»و امام حسين عليهما السّالم كه 

______________________________ 
 133/ 1« علل الشرائع شيخ صدوق(. »1)

 004ص:

اتفاقى كه حاصل است بر وصيت امير المؤمنين عليه السّالم به سوى امامت امام حسن و وصيت امام حسن به  و همچنين به
سوى امامت امام حسين عليه السّالم و به قيام امام حسن عليه السّالم به امامت بعد از پدر خود و دعوت نمودن او مردم را به 

عليه السّالم بعد از برادر خود و بيعت نمودن مردم او را نه محمد بن حنفيه را  بيعت خود بنا بر اين وصيت و به قيام امام حسين
 آنكه رجوع كرده باشد از اين قول.تا آنكه مقتول شد او عليه السّالم بى

عدم  كند بر عصمت ايشان وبا آنكه رسول صلّى اللَّه عليه و آله در شأن ايشان عليهما السّالم گفته است قولى را كه داللت مى
 ادعاى ايشان باطل را و آن قول اين است:

 «ابناى هذان سيّدا شباب اهل الجنّة»

اند. پس چگونه تواند بود كه معصوم نباشند يا آنكه ادعاى ؛ يعنى اين دو پسر من، مهتران و بزرگان و جوانان اهل بهشت«1»
 عليه و آله را كه فرموده است: باطل كنند. اما دست آويز نمودن طايفه كيسانيه قول پيغمبر صلّى اللَّه
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 ...«لن تنقضى االيّام و اللّيالي حتّى يبعث اللَّه رجال من اهل بيتى »

 شود ايام و ليالى تا آنكه برانگيزاند اللَّه تعالى مردى را از اهل بيت من. تا آخر حديث چنان كه مذكور شد.منقضى نمى «1»

كنند به همين حديث كه قائم آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله محمد بن ادعا مى «زيديّه»پس به درستى كه در برابر اين طايفه 
؛ زيرا «كيسانيه»اند به اين استدالل از طايفه و حال آنكه اين طايفه اولى «4» عبد اللَّه بن حسن بن حسن عليه السّالم است.

 مير المؤمنين عليه السّالم على نام دارد.، اسم معروف و مشهور او عبد اللَّه است و ا«محمد بن عبد اللَّه»پدر 

تى كه از به درس«. انا عبد اللَّه»اند كه امير المؤمنين عبد اللَّه نام داشت زيرا خود فرمود: و دليلى كه طايفه كيسانيه ذكر نموده
 به ا به سوى اللَّه تعالىآيد كه اضافه كرده باشد آن حضرت خود ردرجه اعتبار ساقط است؛ زيرا اين قول بيش از اين الزم نمى

______________________________ 
 .11حديث  131ص « (. الّصواعق المحرقة1)

 4041حديث شماره  411/ 1« مسند احمد حنبل(. »1)

هجرى قمرى به دنيا آمد و  155كه در سال « نفس الزكيّه»(. محمد بن عبد اللَّه بن حسن بن حسن عليه السّالم معروف به 4)
خالفت منصور عبّاسى ادّعاى مهدويت نمود و امام صادق عليه السّالم او را از ادّعا بازداشت ولى او همچنان به اين ادّعاى در 

 153ص « تتمة المنتهى»، 45 -41ص « المجدى»سالگى كشته شد.  30خود ادامه داد تا اينكه به وضع فجيعى در سن 

 003ص:

ه بندگان به سوى اللَّه تعالى به عبوديت و اگر چه در اين اضافه كه امير المؤمنين عليه السّالم اند همعبوديت، همچنان كه مضاف
در اين قول فرموده معنى است زياد بر اين معنى كه ذكر كرديم. و نيست ما را احتياجى به ذكر آن در حجت آوردن بر اين 

 طايفه.

صلوات  -ها؛ زيرا صاحب االمراستدالل كردن به اين حديث از جميع فرقهبا آنكه اماميه اثنى عشريه سزاوارترند در حقيقت به 
بندگان  اى است ازاسم او، اسم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله است و كنيت او، كنيت رسول اللَّه است و پدر او بنده -اللَّه عليه

 آنكه نص داشتهاند و بىه همگى اصول اماميه گرويدهاند به عصمت جميع ائمه و بخدا. و حال آنكه اماميه اثنى عشريه قائل
 كنند.باشند بر امامت، اعتقاد به امامت امامى نمى

اند فضيلتها از براى آباء صاحب االمر عليه السّالم و معجزات و علوم كه با آنها ممتازند از رعيت خود و دفع و نقل نموده
ت كنند بر نسب، مثل موت كسى را كه بالضروره معلوم باشد و اقدام نمىكنند امر ضرورى بديهى را در اثبات مذهب خودنمى

 ضاللت به معصومى و تكذيب امام عدلى.
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اند. پس اعتبارى نيست به دست آويز نمودن ايشان به ظاهر لفظى كه لفظ حديث و كيسانيه بر خالف آنچه مذكور شد گرويده
اند ر اثبات مذهب خود؛ زيرا معتمد، حجت و برهان است و اين طايفه نياوردهتوانند كرد دها دست آويز خود مىاست و اكثر فرقه

 اند به آن از مذهب خود.چيزى از اين قبيل تا بوده باشد عذر از براى ايشان در آنچه گرويده

لَّه م آل محمد صلّى الو اما اعتقاد نمودن ايشان حيات محمد بن حنفيه را به ادعاء امامت او بنا گذاشتن بر اين معنى را كه او قائ
عليه و آله است پس به درستى كه باطل كرديم اين اعتقاد را به قول مختصرى كه ذكر كرديم در بيان بطالن امامت او. پس هر 

 گاه امامت او باطل باشد، ادعاى حيات او و اينكه او قائم آل محمد است نيز باطل خواهد بود.

 عتقاد متواتر شدن خبر است به نصكند بر فساد اين او از آنچه داللت مى

 000ص:

ابو جعفر باقر عليه السّالم بر پسر خود حضرت صادق عليه الّسالم به امامت. و نص حضرت صادق عليه السّالم بر پسر خود 
ن خبر هر شدموسى كاظم عليه السّالم بر امامت و نص موسى كاظم عليه السّالم بر پسر خود على عليه السّالم و همچنين متظا

 دهد از حقيقت وكند بر امامت ايشان و به معجزاتى چند كه خبر مىاز اين جماعت عليهم السّالم به معلومى چند كه داللت مى
ند گرداسازد و منكشف مىظاهر مى« حديث لوح»صدق ايشان. با آنكه روايت شده از پيغمبر نص بر امامت ايشان چنان كه 

چه روايت كرده عبد اللَّه بن مسعود و وصف نموده سلمان از ذكر اشخاص ائمه و عددهاى ايشان اين معنى را. و همچنين آن
 «1» عليهم السّالم.

 []منقضى شدن فرقه كيسانيه در جهان

اند بر فوت محمد بن و حال آنكه اين جماعت مذكور عليهم السّالم و ائمه از ذريت ايشان و جميع اهل بيت ايشان اجماع نموده
ه رحمه اللَّه و چگونه صحيح باشد كه اجماع ايشان باطل باشد؛ زيرا اجماع اهل بيت پيغمبر است و چنين اجماعى به حكم حنفي

اند به حيثيتى باشد و مؤيد صحت دعوى ماست اينكه طايفه كيسانيه در زمان ما منقطع شدهپيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله باطل نمى
انده و عددى از ايشان نيست كه به آن عدد عذر ما مقطوع گردد. يعنى آن عدد به سر حد تواتر اى از ايشان نمكه اصال بقيه

شود احدى از ايشان كه از جمله اهل علم توان شمرد. بلكه اصال كسى از اين طايفه رسيده و مفيد يقين شود. بلكه يافت نمى
 ده است.وجود ندارد و نيست مگر آنكه در ميان مردم حكايتى از ايشان مان

 بايست باطل نشود حجت حق تعالى بر آنو مذهبى كه چنين باشد جايز نيست حق بوده باشد؛ زيرا اگر حق باشد هر آينه مى
 مذهب به سبب انقراض اهل آن و به عدم تواتر آن.

يده دى و الزم نگردانكند به آن مذهب بر احپس ظاهر شد به اين بيان بطالن مذهب كيسانيّه و اينكه اللَّه تعالى احتجاج نمى
 اى از بندگان خود چنان كه حكايت كرديم.اعتقاد آن را بر بنده
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______________________________ 
 «كفاية االثر خّزاز»(. ر. ك: 1)

 004ص:

 []بررسى عقائد فرقه ناووسيه 35فصل 

اماميه را واقع شده و از جمله از طريق مستقيم حق بيرون كه پس بعد از اين لغزشى كه طايفه  -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
رفتند و به امامت محمد بن حنفيه گرويدند ديگر ايشان را خروجى از طريق حق روى نداد، بلكه بر ترتيب حق به امامت ائمه 

 عليهم السّالم قائل بودند.

ند كه اى از اماميه گفتبن محمد عليهما السّالم پس فرقه تا آنكه اختالف واقع شد ميانه ايشان بعد از وفات ابو عبد اللَّه جعفر
شود تا آنكه ظاهر شود و پر كند زمين را از عدل و قسط همچنان كه پر شده جعفر صادق عليه السّالم فوت نشده و فوت نمى

مذهب خود به حديثى  است از ظلم و جور. از براى آنكه آن حضرت عليه السّالم را مهدى قائم دانستند و دست زدند در اثبات
 ناميدند او را از ابو عبد اللَّه عليه السّالم كه آن حضرت فرمود:كه روايت كرد آن را مردى كه عنبسة بن مصعب مى

 «ان جاءكم من يخبركم عنّى بأنّه غسلنى و دفننى فال تصدّقوه»

داده و كفن كرده و دفن نموده پس تصديق قول او ؛ يعنى اگر بيايد به سوى شما كسى كه خبر دهد از من به اينكه او مرا غسل 
 مكنيد.

نامند؛ زيرا سركرده ايشان در اين مذهب مردى بوده از اهل بصره كه او را عبد اللَّه بن ناووس مى« ناووسيه»و اين فرقه را 
 گفتند.مى

را  امامت پسر خود اسماعيل بن جعفر واو و فرقه ديگر از ايشان گفتند كه ابو عبد اللَّه عليه السّالم وفات كرد و نص فرمود بر
دانند بعد از جعفر صادق عليه السّالم و مى گويند اسماعيل قائم منتظر است و نمرده است بلكه ملتبس شده امر او بر امام مى

حقيقت  به حسب اى از ايشان اينكه اسماعيل رحمه اللَّه وفات نموداند فرقهمردم به واسطه مصلحتى كه پدر او ديده بود و گفته
 دانند بعد از اسماعيل.در زمان پدر خود ليكن قبل از وفات نص كرد بر پسر خود و او را امام مى

 001ص:

به واسطه مردى است از اهل سواد كه او « قرامطه»اند پس نسبت ايشان به گويند و ايشان مباركيهمى« قرامطه»و اين طايفه را 
نام كه او غالم آزاد كرده اسماعيل « مبارك»و نسبت ايشان به مباركيه به واسطه مردى است  «1» د.انناميدهمى« قرمطويه»را 

 اند و مباركيه اسالف ايشانند.بن جعفر عليه السّالم است. و قرامطه اخالف مباركيه
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نه اسماعيل؛ زيرا محمد اى ديگر از ايشان كه نص بر محمد بن اسماعيل، حضرت صادق عليه السّالم فرمود اند فرقهو گفته
باشد در دو برادر غير از امام حسن و امام حسين سزاوارتر بود به امر امامت بعد از اسماعيل پدرش. از براى آنكه امامت نمى

 عليهما السّالم.

ل نص بر اسماعي گويند دردانند و اما دليلى كه مىنامند؛ زيرا همگى اسماعيل را امام مىو همگى اين سه فرقه را اسماعيليه مى
آن است كه اسماعيل فرزند بزرگ حضرت صادق عليه السّالم است و جايز نيست كه با وجود فرزند بزرگ نص بر امامت 

اند هر كس مخالفت ما كرده در امامت اسماعيل، قائل است كه حضرت صادق فرزند كوچك واقع شود. و اين جماعت گفته
واقع شد در امامت اسماعيل و ما اين سخن را در « بدا»گويند كه خداى تعالى را مى عليه السّالم نص كرد بر اسماعيل. ليكن

 ايشان قبول نداريم.

اند كه حضرت صادق عليه السّالم وفات كرد و امام بعد از او عليه السّالم محمد اى ديگر گفتهفرمايد: فرقهمى -ايّده اللَّه -شيخ
ت اند حضراند. و آن اين است كه گمان كردهمذهب به حديثى كه خود روايت كرده اند بر اينبن جعفر است. و استدالل كرده

صادق عليه السّالم در خانه خود نشسته بود پس داخل شد بر آن حضرت محمد و او طفل صغير بود پس دويد به جانب آن 
صادق عليه السّالم او را  حضرت و در اثناى دويدن پاى او در پيراهنش پيچيد و به روى در افتاد. پس برخاست حضرت
 برداشته روى او را بوسيد و پاك كرد خاك را از روى او و چسبانيد بر سينه خود و فرمود: شنيدم از

______________________________ 
 405ص « فرهنگ فرق اسالمى دكتر مشكور»(. ر. ك: 1)

 005ص:

اند به من پس نام بگذار او را به نام من و اين پسر شبيه من و شبيه پدر خود كه هر گاه متولد شود از براى تو پسرى كه بم
 رسول صّلى اللَّه عليه و آله و بر سنت و طريقه اوست.

 است. «1» نامند؛ زيرا سركرده ايشان يحيى بن ابى الشمطمى «1» «شمطيه»و اين فرقه را 

از فرزندان حضرت عليه السّالم، عبد اللَّه بن ابى جعفر عليه اى ديگر كه امام بعد از حضرت صادق عليه السّالم اند فرقهگفته
اند بر اين مذهب به اينكه عبد اللَّه بزرگترين فرزندان حضرت ابو عبد اللَّه عليه السّالم است و ابو السّالم است. و استدالل كرده

اللَّه  گويند؛ زيرا سركرده ايشان را عبدمى« فطحيّه»باشد امامت مگر در فرزند بزرگتر امام و اين فرقه را عبد اللَّه گفته كه نمى
 اند كه اين سر كرده ايشان پاهايش پهن و افطح بوده و بعضى گويند سرش افطح بوده است.اند و بعضى گفتهناميدهبن افطح مى

______________________________ 
 11ص « فرق الشيعة نوبختى»است. « سمطيه»ها (. در بعضى نسخه1)

 455/ 4« تنقيح المقال»(. ر. ك: 1)
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 003ص:

 []مضمحل شدن اين فرقه -[]نقد عقائد ناووسيه 33فصل 

اند در انكار وفات حضرت صادق عليه پس به تحقيق مرتكب شده «1» ،«ناووسيه»و اما  -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
مشاهده و معلوم است، زيرا علم ما به وفات آن حضرت عليه السّالم  اند آنچهالسّالم دفع امر بديهى ضرورى را و انكار نموده

مثل علم ماست به وفات پدر آن حضرت عليه السّالم و اصال فرق نيست ميان اين طايفه و ميانه غالة كه انكار وفات حضرت 
د مشتبه شد اناند. و گفتهه السّالم نمودهاند. و همچنين ميانه جماعتى كه انكار قتل امام حسين عليامير المؤمنين عليه السّالم كرده

گردانند بر مردم وفات امير المؤمنين عليه السّالم و قتل امام حسين عليه السّالم. پس هر چيز كه اين جماعت به آن چيز باطل مى
مان چيز باطل گفته ايشان را به همان چيز و خود را جدا كنند از آن جماعت كه نام برديم. پس به درستى كه ما نيز به ه

 گردانيم گفته ايشان را.مى

اند، پس به درستى كه آن حديث خبر واحد است و نه موجب علم و نه باعث به آن دست زده« ناووسيه»و اما حديثى كه طايفه 
شود. و بر تقديرى كه روايت كند اين حديث را هزار كس يا هزار هزار كس جايز نخواهد بود كه ظاهر آن را حجت عمل مى

 كنيم در دفع امر بديهى ضرورى كه معلوم و مشاهد همه كس شد يعنى وفات حضرت صادق عليه السّالم.

با آنكه ممكن است بگوئيم به طايفه ناووسيه كه از كجا معلوم كرديد اين سخن صادر نشد از حضرت صادق عليه السّالم در 
را از مرگ خود در آن اوقات و خاطر نشان كند به ايشان وقت توجه به سوى عراق؛ از براى آنكه ايمن گرداند اصحاب خود 

كه عنقريب از عراق رجوع خواهد فرمود به ايشان. و بترساند اصحاب خود را از اينكه قبول كنند سخن اراجيف را كه مردم در 
 مل جميعشأن آن حضرت بگويند و اين قبول از اصحاب منجر به فساد شود نه از براى آنكه اين خبر از آن حضرت شا

______________________________ 
 41ص « فرق الشيعه نوبختى»(. ر. ك: 1)

 045ص:

 اوقات و همه زمانها باشد و اين قصد فرموده باشد كه من هرگز نخواهم مرد و در جميع احوال زنده خواهم بود.

عليه السّالم دانسته باشد مرگ او عليه السّالم و همچنين احتمال دارد كه اين حديث اشاره به جمعى خاص باشد كه آن حضرت 
بعد از مرگ ايشان است. پس غرض آن حضرت عليه السّالم اين باشد كه هر كس از اين جماعت خاص بيايد و چنين خبرى 
 به شما بدهد تصديق او مكنيد. و حال آنكه در بعضى از سندهاى اين حديث چنين آمده است كه هر كه از شما بيايد و چنين

 خبرى بدهد و در بعضى ديگر چنين آمده كه هر كه از اصحاب من بيايد به جانب شما و چنين خبرى بدهد.

گوئيم اين حديث را وجهى ديگر كند عدم تصديق اين خبر را از جمعى خاص نه هر كس و مىو از اين دو روايت اقتضا مى
را غير از امام بعد از خود يعنى هر كس از خاليق بيايد  است و آن آنست كه حضرت عليه السّالم قصد كرده باشد جميع خلق
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و به شما چنين خبرى بدهد غير از امام بعد از من، شما تصديق او مكنيد؛ زيرا جايز نيست كه متولّى غسل و كفن و دفن امام 
ا ين كار گردد. پس گويغير از امام ديگرى بشود. مگر آنكه ضرورتى داعى شود بر اينكه غير امام قائم مقام سابق متولّى ا

حضرت صادق عليه السّالم به اصحاب خود خبر داده كه بعد از موت من مانعى نيست قائم مقام مرا در امامت از اينكه خود 
 شود.متولّى غسل و كفن و دفن مى

س مل همه كو هر گاه جايز باشد در كتاب خداى تعالى قصد خصوص كردن با آنكه لفظ قرآن به حسب ظاهر عموم باشد و شا
ر خصوص اى كه بباشد و جايز بوده باشد كه تخصيص كنيم قرآن را و از ظاهر آنكه عموم است آن را به در بريم به واسطه قرينه

 داللت كند.

پس چرا جايز نباشد كه بگوئيم حضرت صادق عليه السّالم در اين حديث با آنكه ظاهر آن عموم است قصد خصوص كرده 
اين باشد كه هر كس خبر دهد به شما چنين خبرى غير از امام قائم مقام من و حال آنكه قرينه مثل باشد و غرض آن حضرت 

 مشاهده وفات آن حضرت عليه السّالم است.

 041ص:

ق كند بر عدم وفات حضرت صادبه درستى اين قدر كافى است ما را در ابطال دليل ايشان و بيان اينكه اين حديث داللت نمى
لسّالم تا آخر الزمان. با آنكه ما را هست كه در ابطال مذهب ناووسيه بگوئيم كه در اين زمان كسى باقى نمانده كه بر اين عليه ا

 مذهب باشد و اين را رواج دهد تا آنكه اگر حق بوده باشد حق تعالى را به قول آن كس حجت بر خاليق تواند بود.

اند و مردى از اهل علم به آن نرفته و كتابى در اين مذهب تصنيف نشده. نداشتهو همچنين قائلين به اين مذهب در اصل، كثرت 
بلكه محض حكايت است كه اگر صحيح باشد از جمع قليلى صادر شده كه قول ايشان هنوز منتشر نشده بود كه مضمحل گرديده 

 كند ابطال اين مذهب را و حاجتى به تطويل نيست.و اين بيان كفايت مى

 041ص:

 []بررسى عقائد فرقه اسماعيليه 155فصل 

اند طايفه اسماعيليه از اينكه اسماعيل رحمه اللَّه بزرگترين فرزندان حضرت صادق عليه السّالم بوده. و اما آنچه استدالل كرده
جب باشد ن واخورم كه بر تقديرى كه ايو اينكه واجب است بر امام كه نص كند بر فرزند بزرگتر پس سوگند به عمر خود مى

ر و ميرد در حيات پدوقتى واجب است كه فرزند بزرگتر باقى بماند بعد از پدر. و اما هر گاه معلوم باشد از حال فرزند كه مى
ماند. پس به درستى كه واجب نيست نص بلكه معنى ندارد و اگر واقع شود دروغ خواهد بود؛ زيرا نص اين بعد از او باقى نمى
قى نمود. و هر گاه بعد از او باكنند جانشين امام سابق است در آنچه سابق به آن قيام مىسى كه نص براو مىمعنى دارد كه آن ك

 شك.نماند خليفه نخواهد بود و نص مذكور كذب خواهد شد بى
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ن امر نشين خود كند ايميرد و مع هذا امر كند به پدر كه او را خليفه و جاو هر گاه بداند اللَّه تعالى اينكه فرزند پيش از پدر مى
فايده است و مع هذا دروغ است. پس باطل توان كرد و بىفايده خواهد بود؛ زيرا غرض صحيحى در اين تصور نمىعبث و بى

 اند بر آن طايفه اسماعيليه در امامت اسماعيل.باشد آنچه اعتماد كرده

ل دارند وقوع نص را بر اسماعيل. پس به درستى كه ادعاى اند اين طايفه از اينكه جماعت شيعه همگى قبواما آنچه ادعا كرده
اند كه ابو عبد اللَّه عليه السّالم نص كرده باشد بر اند؛ زيرا هيچ يك از اصحاب ما قائل نشدهاند و توهّم فاسد نمودهباطلى كرده

روايات مشهوره. و به درستى كه سبب  اند اين را در طريقه ما كسى نه در روايات نادره و نه دراسماعيل پسرش و روايت نكرده
توهّم ايشان آن بود كه مردم در زمان حيات اسماعيل گمان داشتند كه حضرت صادق عليه السّالم نص بر امامت او خواهد كرد؛ 

ل كند. پس چون اسماعيديدند كه آن حضرت تعظيم و تكريم او مىزيرا بزرگترين فرزند آن حضرت عليه السّالم بود. و مى
 ات كرد برطرف شد گمان مردم.وف

 044ص:

 دانستند كه امامت بعد از صادق عليه السّالم در غير اسماعيل خواهد بود.

و ليكن طايفه اسماعيليه به همان گمانى كه داشتند دست زده اصل خود گردانيدند و ادعا كردند كه اين نص واقع شده و منشأ 
اسماعيل رحمه اللَّه فرزند بزرگ حضرت صادق عليه الساّلم بود البته آن حضرت نص  گفتند چوناين ادعا همان ظن بود كه مى

بر امامت او كرده است. نه آنكه در اين باب خبرى يا روايتى به ايشان رسيده باشد و كسى از ناقالن اخبار طايفه شيعه بر آن 
 برهان باشد پس باطل و ساقط خواهد بود.روايت اطالع داشته باشد. و هر گاه بناى مذهب ايشان بر دعوى مجرد از 

واقع نشد حق تعالى را در چيزى، همچنان كه « بدا»اما روايتى كه از ابو عبد اللَّه عليه السّالم منقول است كه آن حضرت فرمود 
ن اين حديث پس به درستى كه طايفه اسماعيليه در فهميد «1» واقع شد او را جلّ جالله در شأن اسماعيل رحمه اللَّه.« بدا»

اند؛ زيرا معنى اين حديث همان از حضرت صادق عليه السّالم مروى اند و اين بدا را در امامت اسماعيل قرار دادهنيز غلط كرده
است و آن آنست كه روايت شده از ابو عبد اللَّه عليه السّالم كه گفت: به درستى كه خداى عز و جلّ تقدير كرد قتل را بر فرزندم 

« بدا»نشد مر اللَّه تعالى را در چيزى همچنان كه « بدا»پس سؤال كردم از خداى تعالى در شأن پس  «1» و مرتبهاسماعيل د
 نشد او را جل جالله در اسماعيل.

پس معلوم شد كه حضرت صادق عليه السّالم قصد كرده به اين حديث آنچه ذكر فرموده كه قتل مقدّر بود از براى اسماعيل و 
 سؤال ابو عبد اللَّه صرف گردانيد آن را از او.حق تعالى به 

اند فقهاى اماميه در اين در آن و به درستى كه اجماع كرده« بدا»و اما امامت پس به درستى كه حق تعالى موصوف نشده به 
راى واقع شود از ب« بدا»اند هر گاه معنى و به ايشان روايتى نيز در اين باب از ائمه عليهم السّالم است. و آن آنست كه فرموده

 شود از براى او جل جالله درواقع نمى« بدا»اللَّه تعالى در چيزى پس به درستى كه 
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______________________________ 
 444ص « توحيد شيخ صدوق(. »1)

 44ص « تصحيح اعتقادات االمامية(. »1)

 043ص:

بودن و نه نقل مؤمنى كه گرفته باشد اللَّه تعالى عهد از او به ايمان از مؤمن نقل پيغمبرى از پيغمبر بودن و به نقل امامى از امام 
 بودن.

اند ردانيدهاند و گو هر گاه حال بر اين منوال بوده باشد كه ما ذكر كرديم پس باطل باشد آنچه طايفه اسماعيليه اعتماد بر آن نموده
 اعيل.آن را دليل بر نص حضرت صادق عليه السّالم بر امامت اسم

 040ص:

 []نقد و بررسى عقائد فرقه اسماعيليه 151فصل 

و امّا آن كسى كه رفته است به امامت محمد بن اسماعيل به نص اسماعيل پدرش براو، به درستى كه بيهوده گوئى است فاسد 
السّالم از براى آنكه محال است كه  الرأى؛ زيرا هر گاه ثابت نباشد از براى اسماعيل امامت در زمان حيات ابو عبد اللَّه عليه

بعد از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله در يك عصر دو امام باشد. پس جايز نباشد كه ثابت شود امامت محمد بن اسماعيل به نص 
 آيد كه امامت كسى ثابت شود نه به نص امامى و اين باطل است در نظر صحيح.پدرش؛ زيرا الزم مى

ه ابو عبد اللَّه عليه السّالم نص فرموده بر امامت محمد بن اسماعيل بعد از وفات اسماعيل. پس به درستى و اما آنكه گمان كرد
 كه او دست نزده در اثبات مذهب خود به روايتى بلكه به اين مذهب رفته از روى قياس بر اصلى فاسد.

اند كه نص فرموده بر پسرش اسماعيل. پس گمان كرده اند ابو عبد اللَّه عليه السّالمو آن اصل فاسد آن است كه اعتقاد كرده
 عدالت موجب آن است كه هر گاه نص بر اسماعيل واقع شود و او وفات كند سزاوار آن باشد كه نص بر پسر او واقع شود.

شان د اصل ايفرمايد: هر گاه ما بيان كرديم بطالن ادعاى ايشان را در باب نص بر اسماعيل پس فاسد شمى -ايّده اللَّه -شيخ
كه بناى مذهب ايشان بر آن اصل است. و بر تقديرى كه ثابت شود نص حضرت صادق عليه السّالم بر پسرش اسماعيل و او 
وفات كند صحيح نيست اين قول كه واجب است نص بر محمد بن اسماعيل واقع شود؛ زيرا امامت و نص بر آن به عنوان ميراث 

زم است همه فرزندان امام در آن شريك باشند و بطالن اين ظاهر است. پس هر گاه امامت باشد كه اگر چنين باشد پس النمى
به طريق ميراث نباشد بلكه امامت از براى كسى باشد كه صفات مخصوص و كماالت اليق داشته باشد و مصلحت اللَّه تعالى 

 اقتضاى امامت او كند.
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 پس به تحقيق اين مذهب نيز باطل باشد.
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 اند امامت محمد بن جعفر را عليه السّالم بعد از پدر او.و اما آن جماعت كه ادعا كرده

اند به اين مذهب در زمانى. و جماعت شيعه انكار ايشان نموده پس به درستى كه بسيار قليل الوجوداند و با قلّت عدد قائل شده
 به حيثيّتى كه باقى نماند از ايشان كسى كه اين مذهب داشته باشد.اند. منقرض شده

و اين معنى دليل است بر بطالن مذهب ايشان زيرا اگر حق باشد جايز نيست كه اللَّه تعالى نيست و نابود گرداند اهل اين مذهب 
 للَّه تعالى را حجت بر بندگان باشد.را به حيثيتى كه باقى نماند احدى از ايشان كه ادعاى اين مذهب كند تا به وجود او ا

اند اصال داللت بر مذهب ايشان ندارد. و بر تقديرى كه روايت آن با آنكه حديثى كه ايشان در اثبات مذهب خود روايت كرده
 صحيح باشد. و حال آنكه اين حديث معروف نيست و روايت نكرده آن را از محدّثين كه در كتب مذكورند و به نهايت آنچه در

اين حديث است. بر تقديرى كه اين حديث را روايت كرده باشند و افترا نباشد آن است كه خبر واحد باشد. و اين معلوم است 
 شود كه ما جزم كنيم بر اللّه تعالى به واسطه آن بر حالى از حاالت.كه اخبار آحاد موجب آن نمى

بر مذهب اين طايفه ندارد. از براى آن است كه پاك كردن ابو  و اما آنكه گفتيم بر تقديرى كه اين حديث صحيح باشد داللت
عبد اللَّه عليه السّالم خاك را از رخسار پسر خود نص نيست بر امامت آن پسر نه بحسب دليل عقل نه بحسب دليل نقل و نه 

تولد شود از براى تو در عرف و عادت. و همچنين فرمودن آن حضرت عليه السّالم كه پدر من مرا خبر داده زود باشد كه م
پسرى كه شباهت به من داشته باشد و فرمودن آن حضرت عليه السّالم كه پدر من مرا مأمور ساخته كه نام پدر مرا بر اين پسر 

 بگذارم و گفته كه اين پسر تو بر سنت رسول صلّى اللَّه عليه و آله خواهد بود.

 تواند بود نهمامت مىهيچ يك از اينها نه فرادى فرادى و نه مجموع، دليل ا
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بحسب ظاهر و نه بحسب تأويل و هر گاه در هيچ يك از اينها داللتى بر مذاهب ايشان نبوده باشد، پس ظاهر است بطالن 
 مذهب ايشان.

 يه كردبا آنكه محمد بن جعفر عليه الساّلم خروج به سيف نمود بعد از پدر خود و دعوت كرد مردم را به امامت خود و تسم
ند اهل اخود را به امير المؤمنين و حال آنكه هيچ كس از آل ابو طالب كه خروج كردند اين نام بر خود نگذاشتند و اجتماع كرده

امامت كه هر كس اين نام بر خود گذارد بعد از امير المؤمنين عليه السّالم به تحقيق اتيان كرده به منكرى. بنا بر اين چگونه 
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سنت رسول صلّى اللَّه عليه و آله بوده باشد پس معلوم شد كه در روايت اين حديث توهّمى واقع شده يا  محمد بن جعفر بر
 اند.آنكه دانسته افترا كرده
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د سى كه در آن تأمل نمايو اما فطحيّه، پس به درستى كه امر ايشان نيز واضح است و فساد مذهب ايشان مخفى نيست و از ك
اند نصى از حضرت صادق عليه السّالم در باب عبد اللَّه بلكه اين مذهب را از آن رو ماند؛ زيرا ايشان ادعا نكردهمستور نمى
 باشد.اند از آن حضرت كه فرموده امامت در اكبر اوالد امام مىاند كه روايت كردهاختيار كرده

كرده نشده مگر مشروط به شرطى و آن شرط آن است كه وقتى امامت در اكبر اوالد امام  و به درستى كه اين حديث روايت
 باشد كه او معيوب به عيبى نباشد.مى

ين؛ اند كه عبد اللَّه مبتال بوده به عيبى در دو به تحقيق طايفه اماميه اعتقاد دارند به امامت موسى كاظم عليه السّالم اتفاق كرده
 اند در على بن ابى طالب عليه السّالم و عثمان.كه توقف كرده« مرجئه»به مذهب  زيرا رفته بوده است

 عبد اللَّه آنجا بوده و بعد از آنكه از خدمت آن حضرت بيرون رفته آن حضرت عليه السّالم فرموده است:

 «هذا مرجئ كبير»

عليه السّالم و آن حضرت عليه السّالم حديث اند كه عبد اللَّه روزى داخل شد به خدمت حضرت صادق و همچنين روايت كرده
فرمود با اصحاب خود. پس چون نظر بر عبد اللَّه انداخت ساكت شد تا زمانى كه او از خدمت آن حضرت بيرون رفت. مى

 اصحاب پرسيدند از سبب سكوت آن حضرت. فرمود:

 «أو ما علمتم انّه من المرجئة»

از مرجئه است. با آنكه نبوده است عبد اللَّه را از علم آن مقدار كه ممتاز شود به آن از  دانيد عبد اللَّه پسر من؛ يعنى آيا نمى
 عوام الناس.

 و همچنين روايت نشده از او در حالل و حرام چيزى و نه آن منزلت داشته كه استفتا نمايند از او در احكام شرعى.

هاى سهل . پس طايفه شيعه بر سبيل امتحان از او بعضى از مسألهو به تحقيق ادعاى امامت كرده بعد از پدر خود عليه السّالم
 اند، از جواب عاجز مانده و چيزىپرسيده
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باشد از براى بطالن امامت كسى با آنكه اگر سببى نبوده باشد كه مانع امامت نگفت. پس چه علت پيش از آنچه ذكر كرديم مى
داشت هر آينه اظهار آن ت صادق عليه السّالم كه دريغ دارد نص را براو و اگر دريغ نمىاو باشد. هر آينه جايز نبود بر حضر

بود و در اينكه اين طايفه عاجزاند از بيان نص از آن حضرت شد و معروف مىفرمود البته منقول مىفرمود و اگر اظهار مىمى
 ايشان.عليه السّالم در باره عبد اللَّه، دليل واضح است بر بطالن مذهب 
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كه پس هميشه طايفه اماميه بعد از اين جماعت كه ما ذكر كرديم باقى بودند بر نظام امامت  -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
كرد  ا آنكه اللَّه تعالى قبضيعنى در امامت مرتكب خالف حق نشدند. بلكه به امامت موسى كاظم عليه السّالم گرويده بودند ت

دند ها كه به حسب عدد بيشتر بوروح مقدس موسى كاظم عليه السّالم را. پس بعد از آن چندين فرقه شدند يك فرقه از آن فرقه
اعتقاد كردند به امام رضا عليه السّالم و گرويدند به نص بر آن حضرت عليه السّالم. و به تحقيق سلوك نمودند در اين مذهب 

 ريقه بهتر را.ط

اى ديگر قائل شدند به وقف بر امام موسى كاظم عليه الساّلم. يعنى ايستادند بر امامت آن حضرت و تجاوز نكردند از آن و فرقه
نامند و مى« واقفيّه»و ادعا نمودند حيات آن حضرت را و گمان كردند كه او عليه السّالم مهدى منتظر است. و اين طايفه را 

اى از ايشان كه امام موسى كاظم عليه السّالم وفات نمود، ليكن عنقريب مبعوث خواهد شد و اوست امام قائم هاند فرقگفته
 منتظر.

اند در شأن امام رضا عليه السّالم و هر كه قائم شد بعد از آن حضرت به امر امامت عليه ، اختالف كرده«واقفيّه»و اما طايفه 
كه اين جماعت خلفا و وكال و قاضيان امام موسى كاظم عليه السّالم هستند تا آنكه آن السّالم. پس بعضى از ايشان گفتند 

حضرت خروج نمايد و مبعوث شود و گفتند كه ايشان امام نيستند بلكه ادعاى امامت نيز نكردند و بعضى ديگر از طايفه 
خصوص حضرت امام رضا عليه السّالم قائل شدند  گفتند كه ايشان عليه الّسالم ظالمان و گمراهانند. و اين جماعت در« واقفيه»

 اند هر كه را از اوالد آن حضرت عليهبه قول عظيم. چنان كه حكم كردند به كفر آن حضرت عليه السّالم و همچنين تكفير كرده
 السّالم قائم شد به امر امامت.

تند به در رفتند از حق و قائل شدند به قول بسيار دانساى ديگر بعد از آنكه حضرت امام رضا عليه السّالم را امام مىو فرقه
 سست و انكار نمودند موت امام موسى
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اند كه آن اند و ادعا كردهكاظم عليه السّالم و محبوس شدن او را و گمان كردند كه مردم در مشاهده اين معانى اشتباه كرده
اند كه آن حضرت عليه السّالم محمد السّالم مهدى است. و گمان كرده حضرت عليه السّالم زنده است و غايب شده و او عليه
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اند به اين قول به غلوّ و قول به اباحت يعنى همه چيز را مباح گردانيدند و بن بشر مولى بنى اسد را خليفه خود كرده و رفته
 گرويدند به تناسخ.

اللَّه  اند آن را از ابو عبدمذهب خود به احاديثى كه استدالل كردهاند بر ، پس به درستى كه استدالل كرده«واقفيّه»و اما طايفه 
كه  -جعفر صادق عليه السّالم كه آن حضرت در وقتى كه متولد شد موسى بن جعفر عليه السّالم داخل شد بر حميده بربريّه

 پس فرمود به او: -والده موسى كاظم عليه السّالم است

 «بخ بخ حلّ الملك في بيتك»

اند كه پرسيدند از حضرت صادق مبارك باد تو را، مبارك باد تو را كه در آمد ملك به خانه تو. و همچنين روايت كرده؛ يعنى 
 عليه السّالم از اسم قائم پس فرمود:

 ؛«اسمه حديدة الحلّاق»

 يعنى نام او، نام آهن سرتراش است. )يعنى موسى كه به حسب لغت عرب، نام تيغ سرتراش است.(
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ه عليه اند به وقف بر ابو عبد اللَّكه قائل شده« ناووسيه»كه چه فرق است ميان شما و ميان « واقفيّه»شود به فرقه پس گفته مى
ه انكار ك« مفوّضه»و همچنين اند به وقف بر ابو القاسم محمد بن حنفيه رحمه اللَّه كه قائل شده« كيسانيه»السّالم و همچنين 

ه انكار ك« سبائيّه»اند كه قتل مشتبه شد بر مردم. و همچنين طايفه اند و گفتهوفات حضرت امام حسين عليه السّالم نموده
ه ك« محمديّه»اند حيات آن حضرت عليه السّالم را و همچنين طايفه اند وفات امير المؤمنين عليه السّالم را و ادعا نمودهنموده

 اند موت رسول صلّى اللَّه عليه و آله را و اعتقاد نموده به حيات آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله.نفى كرده

كنيم دانند، به درستى كه ما نيز به همان چيز باطل مىپس به هر چيز كه ايشان باطل كنند اين مذاهب را كه ايشان نيز باطل مى
شود به اين طايفه در آن حديثى كه دست بر مام موسى كاظم عليه الّسالم. پس گفته مىاين مذهب ايشان را كه وقف است بر ا

اند كه از كجا دانستيد كه حضرت صادق عليه السّالم اراده نكرده است به ملك در اين حديث، امامت را بر جميع خاليق آن زده
ر مبارك باد تو را كه د»كه گفت: « حميده بربريه»به  و فرمانروائى امر و نهى را. و چه دليلى داريد بر اينكه قول آن حضرت

اين معنى دارد كه موسى كاظم عليه السّالم خروج به سيف خواهد كرد و عالمگير خواهد شد. آيا « آمد ملك به خانه تو
و حال آنكه اراده نكرده است  «1» (هُمْ مُلْكاً عَظِيماًفََقدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناگويد: )ايد اللَّه تعالى مىنشنيده

 از ملك عظيم مگر ملك دين و رياست بر عالمين را.
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اند از اسم قائم فرمود كه اسم آهن سرتراش يعنى موسى. پس به و اما قول اين طايفه كه از حضرت صادق عليه السّالم پرسيده
 گوئيم از كجا معلوم گرديد كه از آن حضرت اسممعروف و مشهور نيست. مىدرستى كه اگر صحيح باشد اين حديث با آنكه 

______________________________ 
 .03(. سوره نساء، آيه 1)
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اند و حال آنكه هر امامى قائم است به امر بعد از پدر خود و ممكن است كه آن حضرت اسم قائم قائم به امر امامت را نپرسيده
گوئيم مت را بعد از خود فرموده باشد به درستى كه سواى كورى دل، دليل بر گرويدن بر چنين مذهبى نيست و يا آنكه مىبر اما

رت گوئيد كه پدر آن حضبه اين طايفه كه چه دليل داريد بر امامت ابو الحسن موسى كاظم عليه السّالم و از روى كدام برهان مى
 بر آن حضرت نص كرده.

نمائيم به ايشان امامت امام رضا عليه السّالم و كنيم و مىدست زنند در اثبات اين، ما به همان چيز ثابت مىپس به هر چه 
 ثبوت نص را براو عليه السّالم در امر امامت.

و به درستى كه اين بيانى است كه مخلص ندارند از آن زيرا هيچ تفاوتى در اثبات امامت موسى كاظم عليه السّالم و اثبات 
 امامت امام رضا عليه السّالم نيست.

اند كه حضرت رضا عليه السّالم و هر كه بعد از آن حضرت قائم است به امر امامت، وكالى امام و اما آن جماعت كه گمان كرده
ال صاند. پس به درستى كه اين قول مبهوتى است كه اموسى كاظم عليه السّالم اند و ايشان ادعاى امامت از براى خود نكرده

كند در ابطال ضرورى و بديهى؛ زيرا جميع شيعه اين جماعت عليهم السّالم و غير شيعه ايشان بلكه هر كه نظر كند و فكر نمى
اند به امامت خود مخصوصين خود را از اند و خواندهداند كه ايشان عليه السّالم ادعاى امامت كردهمالحظه نمايد به يقين مى
سن اند كه امام حكه ادعا كرده« كيسانيّه»صال فرق نيست ميان اين جماعت و ميان فرقه شاذه نادره از مردمان. و به درستى كه ا

كردند و بيعت اند و مردم را دعوت به امامت محمد بن حنفيه مىو امام حسين عليهما السّالم دو خليفه محمد بن حنفيه بوده
گرفتند و به درستى كه اين قولى است كه از براى امامت محمد بيعت مىمردم با ايشان نه بر امامت ايشان بود بلكه از مردم 

 سازد اين كس را در تطويل سخن در آن.وضوح فساد و بطالن آن مستغنى مى

 پس به درستى كه دليل وفات ابو الحسن موسى كاظم عليه السّالم «1» «بشيريه»و اما 

______________________________ 
وسى نويسد: محمد بن بشير معتقد بود كه حضرت مكوفى را گويند. كشّى مى«( بشر»وان محمد بن بشير )يا پير« بشيريه(. »1)

دهد و آن حضرت نمرده و به بن جعفر عليه السّالم غايب شده و خود را به اهل نور، نورانى و به اهل ظلمت ظلمانى نشان مى
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ه عليه و آله است و او در هنگام غيبت، محمد بن بشير را جانشين خود زندان نيفتاده، بلكه غايب و قائم آل محمد صلّى اللَّ
 .54ص « فرق الشيعة نوبختى»، 153ص « فرهنگ فرق اسالمى دكتر مشكور»كرده و انگشتر خود را به وى داد ... ر. ك: 

 013ص:

د كنام و فساد غلو بطالن تناسخ داللت مىو امامت امام رضا عليه السّالم و بطالن حلول و اتحاد و لزوم شرايع و حالل و حر
 چه جدا جدا و چه مجموع بر فساد مذهب ايشان.

 010ص:

 ]اماميه بعد از شهادت امام رضا ع سه فرقه شدند[ 154فصل 

الم و سّپس طايفه اماميه مستمر شدند بر قول به اصول امامت در مدت حيات امام رضا عليه ال -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
چون آن حضرت وفات كرد خليفه كرد پسر خود ابو جعفر امام محمد تقى عليه السّالم را و آن حضرت عليه السّالم در وقت 

 وفات امام رضا عليه السّالم، هفت ساله بوده.

ه امامت ابو ردند بطايفه اماميه اختالف كردند و متفرق شدند به سه فرقه: يك فرقه رفتند بر طريقه مستقيم امامت و اعتقاد ك
هاى ديگر جعفر امام محمد تقى عليه السّالم و نقل كردند نص را بر امامت او عليه السّالم و اين فرقه به حسب عدد بيش از فرقه

اى ديگر بعد از اينكه قائل بودند به امامت امام رضا عليه السّالم رجوع كردند از آن قول و مرتد شدند و گرويدند بودند؛ و فرقه
 اى ديگر قائل شدند به امامت احمد بن موسى كاظم عليه السّالم.؛ و فرقه«واقفيه»به قول 

اند اين دو فرقه و گمان كردند كه حضرت امام رضا عليه السّالم وصيت كرد به او و نص فرمود بر امامت او. و استدالل كرده
اند كه جايز نيست امام طفل باشد و به سن بلوغ و گفتهشاذه نادره بر مذهب خود به صغر سن امام محمد تقى عليه السّالم 

 نرسيده باشد.

شود به ايشان سواى جماعتى كه رجوع كردند بعد از اعتقاد به امامت امام رضا عليه السّالم به مذهب واقفيه؛ زيرا پس گفته مى
ظم بعد از امام رضا عليه السّالم چه دليل ما باطل كرديم مذهب واقفيه را اينكه شما كه قائل شديد به امامت احمد بن موسى كا

 داريد بر امامت امام رضا عليه السّالم.

راى ايشان كنيم بپس به درستى كه به هر دليلى كه ايشان اثبات كنند امامت امام رضا عليه السّالم را، ما به همان دليل اثبات مى
ايفه طعن زنند در نقل نص بر امامت امام محمد تقى عليه السّالم. امامت امام محمد تقى عليه الساّلم را. و به هر چيزى كه اين ط

 پس به درستى

 014ص:
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 زنند به ايشان در نقل نص بر امامت امام رضا عليه السّالم.كه طايفه واقفيه به همان چيز طعن مى

 ايشان را در نص بر امامت امام محمد تقىكنيم طعن پس به هر چه اين طايفه رفع طعن واقفيه كنند، ما نيز به همان چيز دفع مى
 عليه السّالم. و به درستى كه ايشان را از اين سخن مخلص نيست.

با آنكه آنچه مشتبه شده برايشان از جهت سن امام محمد تقى عليه السّالم فساد آن و بطالن آن نهايت وضوح و ظهور دارد؛ 
 ه تعالى با وجود صغر سن. به درستى كه حق تعالى فرموده:توان كرد در حجج اللَّزيرا كمال عقل را انكار نمى

پس اللَّه تعالى خبر داده از حضرت  «1» (قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ ِفي الْمَْهدِ صَبِيًّا قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ اْلكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا)
 (حُكْمَ صَبِيًّاوَ آتَيْناهُ الْو همچنين اللَّه تعالى فرموده در قصه يحيى عليه السّالم كه: )عيسى عليه السّالم به سخن گفتن در گهواره 

اند جمهور شيعه و جميع آنكه مخالف است در مذهب ايشان كه رسول صلّى اللَّه عليه و آله دعوت و به تحقيق اجماع كرده «1»
عوت نكرد ديگرى را از اطفال و مباهله فرمود به امام حسن و امام فرمود على بن ابى طالب عليه السّالم را در صغر سن و د

 حسين عليه السّالم در آن حال كه هر دو طفل بودند.

و هر گاه حال بر اين منوال بوده باشد كه ما ذكر كرديم از مخصوص گردانيدن اللَّه تعالى حجج خود را به حالى چند كه در 
 اند به صغر سن امام محمد تقى عليه السّالم در اثبات مذهب خود.ين طايفه دست زدهديگران يافت نشود. پس باطل شد آنچه ا

شود اند به ظهور معجزات برائمه عليه السّالم و خرق عادت در ايشان. پس به تحقيق باطل مىبا اينكه اين طايفه اقرار كرده
 را؛كنند امامت امام محمد تقى عليه السّالم اصلى كه به آن اصل ابطال مى

______________________________ 
 .45 -13(. سوره مريم، آيه 1)

 .11(. سوره مريم، آيه 1)

 011ص:

زيرا بيش از اين نيست كه كمال عقل آن حضرت عليه السّالم در صغر سن معجزه و خرق عادت باشد. و بر اين خود اقرار 
د كه انكار انبه معجزات از براى ائمه عليه السّالم پس اين طايفه مانند معتزلهاند در ائمه عليه السّالم. و اگر قائل نيستند نموده
اند معجزات مخصوص ايم مذهب طايفه معتزله را كه گفتهاند معجزات را در غير پيغمبران عليه السّالم. و باطل نمودهنموده

 ر نقض مذهب ايشان چنانچه حكايت كرديم.باشد. و به درستى اين مقدار سخن كافى است دپيغمبران است و در ائمه نمى

 015ص:

 []وضعيت شيعيان بعد از شهادت امام محمد تقى ع 151فصل 
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پس ثبات قدم ورزيدند طايفه اماميه كه گرويده بودند به امامت محمد تقى عليه السّالم در قائل  -ادام اللَّه عّزه -گفته است شيخ
لنقى عليه السّالم بعد از امام محمد تقى عليه السّالم و نقل نمودن نص بر آن حضرت از شدن به امامت ابو الحسن امام على ا

امام محمد تقى عليه السّالم مگر فرقه قليلى كه بيرون رفتند از جماعت خود و قائل شدند به امامت موسى فرزند امام محمد 
 تقى عليه السّالم كه برادر على النقى عليه السّالم بود.

اندك زمانى كه بر اين مذهب بودند باز رجوع نمودند به حق و اعتقاد كردند امامت على النقى عليه السّالم را و حكم  پس بعد از
كردند به بطالن امامت موسى فرزند امام محمد تقى عليه السّالم و داخل شدند در جماعت خود و حال بر اين منوال بود تا 

 عد از آن متفرق شدند به چند فرقه.وفات كرد امام على النقى عليه السّالم ب

ها بودند به حسب عدد، گرويدند به امامت ابو محمد حسن بن على عسكرى عليه السّالم و اى كه بيشتر از همه فرقهپس فرقه
ند داى ديگر از اماميه قائل شنقل نمودند نص را بر آن حضرت عليه السّالم از پدرش عليه السّالم و ثابت كردند نص را و فرقه

كه امام بعد از امام على النقى، محمد فرزند امام على النقى عليه السّالم كه برادر امام حسن عسكرى عليه السّالم است و گمان 
 اند كه امام على النقى عليه السّالم نص بر امامت محمد كرده است در زمان حياتش.كرده

حيات امام على النقى. ليكن اين طايفه منكر وفات او شده و گمان و به درستى كه اين محمد كه مذكور شد وفات نمود در زمان 
 اند كه نمرده است بلكه زنده است و او امام منتظر است.كرده

اى ديگر كه ايشان نيز به در رفتند از اصل امامت، قائل شدند كه امام بعد از اين محمد كه مذكور شد كه فرزند امام على و فرقه
كه جعفر بن على باشد و گمان كردند كه امام على النقى نص فرموده بر امامت او بعد از محمد كه مذكور  النقى باشد برادر اوست

 شد و اعتقاد كردند بر اينكه جعفر قائم است بعد از پدرش عليه السّالم.

 013ص:

 []وضعيت شيعيان بعد از شهادت امام على النقى ع 155فصل 

از كجا دانستيد كه امام بعد از امام على النقى پسر آن حضرت عليه السّالم محمد است و چه دليل شود به فرقه اول پس گفته مى
 داريد بر اين دعوى؟

ند بر يابند لفظى را كه دست زنكنيم لفظ نص را و حجت را بر آن. و به درستى كه هرگز نمىپس اگر ادعاى نص كنند طلب مى
رسد اند كه عدد ايشان به سر حدّ تواتر نمىماد بر آن نمايند؛ زيرا از قلّت عدد به مرتبهآن در اثبات نص و ندارند تواترى كه اعت

د اى نمانده. و اين معنى چنان كه مذكور شاند به حيثيتى كه از ايشان بقيهتا قطع عذر ما به آن تواند شد. با آنكه منقرض شده
 دليل است بر بطالن مذهب ايشان.
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و  «ناووسيه»و « كيسانيّه»دانند آنچه گفته شد به يشان در ادعاى حيات محمد كه امام خود مىشود به اهمچنين گفته مى
 كنيم و به درستى كهپس به هر چه ايشان اين مذهب را باطل كنند، ما نيز به همان حجت اين قول ايشان باطل مى«. واقفيه»

 مخلصى از آن ندارند.

از محمد كه فرزند امام على النقى عليه السّالم جعفر است. پس به درستى كه بناى  اند بعدو اما اصحاب جعفر كه اعتقاد كرده
 مذهب ايشان بر امامت محمد است.

و هر گاه ساقط شد قول به امامت محمد به واسطه عدم دليل بر آن و وجود دليل بر امامت امام حسن عسكرى عليه السّالم. 
 اند.جعفر كه قائل به امامت او شدهگردد بطالن قول اصحاب پس به درستى ظاهر مى

 055ص:

 []معرفى مذهب حقه اثنا عشريه 153فصل 

پس چون وفات كرد ابو محمد امام حسن عسكرى عليه السّالم متفرق شدند اصحاب آن  -ادام اللَّه عّزه -گفته است شيخ
اين را ابو محمد حسن بن موسى رحمه  «1» است حضرت عليه السّالم به چهارده فرقه بنا بر آنچه ذكر كرده و حكايت نموده

 .«1» اللَّه

ت آن و اثبات كردند والد -صلوات اللَّه عليه -اند به امامت قائم منتظرپس آن فرقه كه به حسب عدد بيشتر بودند قائل شده
ى ام رسول است و مهدحضرت را عليه السّالم و تصحيح كردند نص را بر آن حضرت عليه السّالم و گفتند كه آن حضرت همن

تر از خاليق است و اعتقاد كردند كه آن حضرت را دو غيبت است يكى درازتر از ديگرى و غيبت اول از اين دو غيبت كوتاه
 ثانى است.

اند كه مر آن حضرت را در غيبت صغرى نوّاب و سفرا بوده است و گويند و اعتقاد كردهو غيبت اول را قصرى و صغرى مى
اند اين فرقه از شيوخ خود و ثقات خود كه امام حسن عسكرى عليه السّالم ظاهر گردانيده است آن حضرت عليه روايت كرده

 السّالم را بر ايشان و نموده است شخص آن حضرت عليه السّالم را به ايشان.

اند كه ارى از اين فرقه گفتهاند در سن آن حضرت عليه السّالم نزد وفات پدرش عليه السّالم. پس بسيو اين فرقه اختالف كرده
سن آن حضرت عليه السّالم در آن وقت پنج سال بود؛ زيرا پدر او عليه السّالم وفات كرد در دويست و شصت از هجرت و بود 

 اند كه مولد قائم عليه السّالم در سالمولد قائم عليه السّالم در سال دويست و پنجاه و پنج و بعضى ديگر از اين فرقه گفته
 يست و پنجاه و دو بود. پس بنا بر اين، سن آن حضرت نزد وفات پدرش هشتدو

______________________________ 
 .34ص « فرق الشيعة نوبختى(. »1)
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سته از علماى برج« فرق الشيعة»(. حسن بن موسى نوبختى اديب، فيلسوف، متكلّم منجّم بارع و جامع مؤلف كتاب ارزنده 1)
 اوائل سال سيصد هجرى قمرى درگذشت. ر. ك:باشد و در شيعه مى

 .135/ 4« ريحانة االدب»

 051ص:

 سال باشد.

گويند كه وفات نكرد پدرش عليه السّالم مگر آنكه حق تعالى كامل گردانيد عقل قائم را و تعليم كرد به و همگى اين فرقه مى
از ساير خاليق به اين صفات كمال؛ زيرا او عليه السّالم خاتم او عليه السّالم حكمت و فصل خطاب را و ممتاز گردانيد او را 

اند اين فرقه در جواز اين معنى به دليل عقل به حجج و وصى اوصيا است و قائم زمان و صاحب امر است و استدالل كرده
َو عليه السّالم )نحوى كه برطرف شود محال بودن اين معنى و در تحت قدرت داخل گردد به قول خداى تعالى در قصه عيسى 

اند اين فرقه كه صاحب االمر عليه السّالم و گفته «1» (وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّاو در قصه يحيى: ) «1» (يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا
ميرد و اگر چه باقى ماند هزار سال تا آنكه پر كند زمين را از عدل و قسط همچنان كه پر است از ظلم و جور زنده است و نمى
دان سى سال و اند اين فرقه كه آن حضرت عليه السّالم در وقت ظهور جوان و قوى خواهد بود مانند فرزنو همچنين گفته

اند اين را از جمله داليل و آيات او عليه اند و گردانيدهكسرى. و به درستى كه اين را از جمله معجزات آن حضرت شمرده
 السّالم.

ه اند كه او زنده است و نمرده بلكاى ديگر از آن جماعت كه گرويده بودند به امامت امام حسن عسكرى عليه السّالم گفتهو فرقه
 ده است و او قائم منتظر است.غايب ش

اى ديگر گفتند كه امام حسن عسكرى عليه السّالم وفات كرده بعد از فوت زنده خواهد شد و او قائم مهدى است و و فرقه
 ت.گردد بعد از موگويند كه قائم مىاند كه قائم را به واسطه آن قائم مىاند اين فرقه به چيزى كه روايت كردهاستدالل كرده

شك و امام بعد از او برادر او جعفر است و استدالل اى ديگر گفتند كه امام حسن عسكرى عليه السّالم وفات كرد بىرقهو ف
 اند بر اين مذهب به روايت ازكرده

______________________________ 
 .34(. سوره آل عمران، آيه 1)

 .11(. سوره مريم، آيه 1)

 051ص:
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ه السّالم كه آن حضرت فرموده كه امام كيست كه يافت نشود از او پناهى مگر به سوى او. پس گفتند چون ما ابو عبد اللَّه علي
 نديديم از امام حسن عسكرى عليه السّالم فرزند ظاهرى ملجا شديم به قول به امامت جعفر برادر آن حضرت.

ليه السّالم رجوع نمودند از امامت آن حضرت در اى ديگر از آن جماعت كه گرويده بودند به امامت حسن عسكرى عو فرقه
وقت وفات و گفتند كه او عليه السّالم امام نبود بلكه مدعى باطل بود. همچنين انكار نمودند امامت محمد برادر امام حسن 

ن جهت قائل ما از ايعسكرى عليه السّالم را و گفتند كه امام، جعفر بن على النقى است به نص امام على النقى بر او. و گفتند كه 
ميرد در زمان حيات پدرش. و امام حسن شديم به اين قول كه محمد وفات كرد در زمان على النقى عليه السّالم و امام نمى

رود تا آنكه باشد مر او را فرزندى. لهذا اعتقاد كرديم عسكرى عليه السّالم پس نبود از براى او فرزندى و امام از دنيا بيرون نمى
 امت جعفر.به ام

اى ديگر گفتند كه امام، محمد بن على است كه برادر امام حسن عسكرى عليه السّالم باشد و اين طايفه بعد از آنكه قائل و فرقه
بودند به امامت امام حسن عسكرى عليه السّالم از آن رجوع نموده به اين قول قائل شدند. و همچنين ادعا كردند حيات محمد 

 نكه به موت او گرويده بودند.مذكور را بعد از آ

اى ديگر گفتند كه امام بعد از امام حسن عسكرى، پسر اوست و او منتظر است و او على بن حسن است. و گفتند كه و فرقه
گويند كه او محمد بن الحسن است و بعد از آنكه قائل به قول مذكور بودند از آن رجوع نموده نيست چنين كه طايفه قطعيه مى

 ند به قول قطعيه در زمان غيبت به حيثيتى كه اصال اختالف در ميان ايشان نبود.قائل شد

اى ديگر كه قائم فرزند امام حسن عسكرى عليه السّالم متولد شده بعد از پدر خود به هشت ماه و اوست منتظر و و گفتند فرقه
 شد در زمان حيات پدر خود عليه السّالم. اند قائم منتظر متولداى را كه گفتهاين جماعت تكذيب كردند قول آن فرقه

 آنكه او رااى ديگر گفتند كه امام حسن عسكرى عليه السّالم وفات كرد بىو فرقه
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فرزندى باشد به حسب ظاهر. و ليكن بعضى از كنيزان آن حضرت عليه السّالم در وقت وفات او حامله بودند و قائم منتظر بعد 
اند كه جايز است صد سال عليه السّالم فرزندى است كه در شكم مادر است و هنوز متولد نشده. و گفته از امام حسن عسكرى

 باقى بماند در حمل و هر گاه آن فرزند متولد شود والدت او ظاهر خواهد شد.

اقى ى از آل محمد باند اينكه امامت باطل شد بعد از حسن عسكرى و ائمه بر طرف شدند و در زمين حجتاى ديگر گفتهو فرقه
دن اند اين فرقه كه خالى بونمانده بلكه حجت اخبار و رواياتى است كه باقى مانده از ائمه متقدمين عليهم السّالم و گمان كرده

 اند.زمين از حجتى جايز است هر گاه غضب كند اللَّه تعالى بر بندگان و تعيين نكردن حجت را، عقوبت از جانب اللَّه قرار داده

اند كه محمد بن على برادر امام حسن عسكرى در حقيقت امام بود با پدر خود كه امام على النقى باشد. و اى ديگر گفتهفرقهو 
او در وقت احتضار وصيت كرد به غالمى كه او را بود نفيس نام و بود آن غالم محل اعتماد و ثقه و به آن غالم داد كتب و 
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آنها را به برادر او جعفر. پس آن غالم تسليم نمود آن امانتها را به جعفر و بود امامت در  اسلحه را و وصيت كرد كه تسليم كند
 جعفر بعد از محمد به اين ترتيب كه مذكور شد.

اند كه ما دانستيم حسن عسكرى عليه السّالم امام بود. پس چون اللَّه تعالى قبض نمود روح او را مشتبه اى ديگر گفتهو فرقه
دانيم كه آيا جعفر امام است بعد از حسن عسكرى عليه السّالم يا ديگرى و آنچه واجب است برما ت برما پس نمىشد امر امام

كنيم بر قول به امامت كسى بعينه تا ظاهر شود آن است كه جزم كنيم كه ناچار است در هر عصرى از امامى. و اما اقدام نمى
 برما اهانت آن كس.

مام بعد از حسن عسكرى عليه السّالم بر فرزند او محمد است و او منتظر است ليكن وفات كرده و اى ديگر گفتند كه او فرقه
عنقريب زنده خواهد شد و خروج به سيف نموده پر خواهد ساخت زمين را از قسط و عدل چنان كه پر شده است از ظلم و 

 جور.
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شد، كه امام حسن عسكرى عليه السّالم امام بود بعد از پدر خود على النقى  ها كه مذكوراى چهاردهم گفتند از اين فرقهو فرقه
عليه السّالم و ليكن در حالت احتضار نص كرد بر امامت برادر خود جعفر بن على عليه السّالم و جعفر امام است بعد از او به 

 نص و به وراثت.

است كه واجب است در عقول از وجوب امامت با نبودن فرزند  و گمان كردند كه آنچه داعى شد ايشان را بر اين قول آن چيزى
امام حسن عسكرى عليه السّالم و گمان كردند كه باطل است دعواى آنكه ادعا كرده وجود فرزند را از براى امام حسن عسكرى 

 اند.عليه السّالم چنان كه طايفه اثنى عشريه اعتقاد كرده

 050ص:

 []حقانيت شيعه دوازده امامى -[عه دوازده امامى]معرفى بيشتر شي 115فصل 

اى موجود در زمان ما كه سال سيصد و ها كه نام برديم فرقهبه درستى كه نيست از اين فرقه -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
السّالم كه همنام رسول اند به امامت فرزند امام حسن عسكرى عليه هفتاد و سه است سواى فرقه اماميه اثنى عشريه كه قائل

صلّى اللَّه عليه و آله است و جزم دارند به حيات آن حضرت و بقاى او تا وقتى كه قائم شود به سيف چنان كه شرح كرديم 
 پيش از اين از قول اين طايفه.

 و فقها و اصحاب اند به حسب عدد و دانشمندان و متكلّمان و صالحان و عبادهاى شيعهو به درستى كه اين فرقه اكثر فرقه
اند در ديانت و ما حديث و صاحبان علم ادب و شعراند و ايشان روشناس طايفه اماميه و رؤساى جماعت خود و معتمد عليه

اى كه مذكور شد احدى را كه در ظاهر قائل داند از اين چهارده فرقهاند به حيثيتى كه هيچ كس نمىعداى ايشان منقرض شده
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ذاهب و بوده باشد بر وصف ديانت به غير از فرقه اثنى عشريه و به درستى كه از ما عداى اين فرقه نيست باشد به يكى از اين م
 رسد.حاصل مگر حكايتى و مگر اراجيف به وجود قومى از ايشان كه صحت آن به ثبوت نمى

يشان كه گوئيم به ابه درستى كه مىاند به حيات ابو محمد يعنى امام حسن عسكرى عليه السّالم پس اى كه قائل شدهو اما فرقه
دانند يابند و چنان كه ايشان را باطل مىو به تحقيق كه اصال فرق نمى« ناووسيّه»و « واقفيّه»چه فرق است ميان شما و ميان 

 آيد.بطالن خودشان نيز الزم مى

شود و او قائم منتظر است. پس به زنده مىاند كه ابو محمد حسن عسكرى عليه السّالم بعد از موت اى كه گمان كردهو اما فرقه
شود به ايشان كه هر گاه جايز باشد كه خالى شود دنيا از امامى زنده در يك روز چنان كه شما اعتقاد درستى كه گفته مى

 ايد به آن. پس چرا جايز نباشد كه خالى باشد دنيا از امام زنده در يك سال.نموده
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 اينكه خالى باشد يك سال و ميان ابد اآلباد. و چه فرق است ميان

اند و قائل شدن است به قول و به درستى كه اين قول خروج است از مذهب اماميه چنان كه هيچ يك از اماميه بر آن نرفته
زنيم م دست مىايخوارج و معتزله و هر كه از شيعه قائل به اين قول شود ما به همان دليل كه قول خوارج و معتزله را باطل كرده

 كنيم وجوب امامت را در هر عصرى از اعصار.و اثبات مى

گوئيم به ايشان از كجا دانستيد امام حسن عسكرى هنوز زنده نشده است و بعد از اين زنده خواهد شد و به درستى كه پس مى
 .شود مذهب ايشان كه به محض گمان و توهّم است و دليل بر آن ندارندبه اين سخن باطل مى

ه شود بگردد و قائم مىگويند كه بعد از موت زنده مىاند به آن از اينكه قائم را قائم از اين جهت مىو اما آنچه استدالل كرده
امر امامت، پس به درستى كه احتمال دارد كه مراد از اين عبارت آن باشد كه قائم از اين جهت مسمى است به قائم كه بعد از 

. يعنى امت از او غافل باشند قائم خواهد شد به امر امامت نه آنكه مراد مرگ او بوده باشد به حسب آنكه ذكر او مرده باشد
يابند ميان خود و ميان كيسانيه. آمده است روايت به اينكه قائم را از حقيقت. با آنكه اين طايفه در اين استدالل اصال فرق نمى

گرداند حقى را كه مخفى مانده است و قائم كه مندرس شده است و ظاهر مىسازد دينى را گويند كه قائم مىآن جهت قائم مى
 كند دعواى اين طايفه را.آنكه تقيه كند در چيزى از دين. و اين روايت باطل مىگردد به حق بىمى

، پس ى عليه السّالماند كه جعفر بن على النقى عليه السّالم امام است بعد از برادر خود حسن عسكراى كه گمان كردهو اما فرقه
اند اين مذهب را از طريق ظن و وهم بدون آنكه خبرى يا روايتى به ايشان رسيده باشد كه نظر در به درستى كه اختيار نموده

آن بايد كرد كه ببينيم داللت بر مذهب ايشان دارد يا نه و به درستى كه فرق نيست ميان اين فرقه و ميان آنكه ادعا كند امامت 
ه آنكه برهان بر آن داشتاز حسن عسكرى عليه السّالم از براى بعضى از آل ابو طالب و اعتماد نمايد بر محض دعوا بىرا بعد 
 باشد.
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 اند از ابو عبد اللَّه عليه السّالم كه آن حضرت عليه السّالم فرموده استو اما آنچه استدالل كرده

 051ص:

جئى شود به ايشان از كجا گمان كرديد كه ملبه سوى او. پس به درستى كه گفته مى امام كسى است كه يافت نشود ملجئى مگر
شود مگر به سوى جعفر. و از كجا دانستيد كه ملجا و پناه، فرزند امام حسن عسكرى عليه السّالم نيست. با آنكه اكثر يافت نمى

 اند نص را براو.اماميه نقل كرده

ين گوئيم به ايشان چرا واجب نباشد ات كنيم وجود كسى را كه مشاهده او نكرديم، مىپس اگر بگويند واجب نيست برما اثبا
معنى را هر گاه داللت كند دالئل بر وجود او هر چند مشاهده نشده باشد. با آنكه سزاوار نيست كه اثبات كرده شود امامت از 

مكن است اند ما آنكه اين دليل كه ايشان دست بر آن زدهاند. ببراى كسى كه نص براو نباشد. چنان كه جميع اماميه به اين قائل
كند امامت را از براى يكى از آل ابو طالب بعد از حسن عسكرى عليه السّالم و بگويد كه دست زند بر آن هر كس كه ادعا مى

 من به امامت فالن كس قائل شدم زيرا نيافتم ملجئى مگر به سوى او.

اند امامت محمد برادر آن حضرت عليه السّالم امامت حسن عسكرى عليه السّالم و انكار نموده اى كه رجوع كردند ازو اما فرقه
آريم برايشان به دليل امامت حسن عسكرى عليه السّالم از نص كه متواتر شده از پدرش عليه را پس به درستى كه حجت مى

ر امامت امام على النقى عليه السّالم. پس به درستى كه به هر كنيم از ايشان دليل بالسّالم براو عليه السّالم و همچنين طلب مى
گردانيم ايشان را از انكار امامت امام حسن عسكرى چه ايشان اعتماد نمايند در اين باب، ما نيز به همان اعتماد نموده بر مى

به تحقيق كه صواب است و ما نيز  عليه السّالم و اما انكار ايشان امامت محمد برادر امام حسن عسكرى عليه السّالم را، پس
موافقيم با ايشان در صحت اين قول و اما استدالل ايشان از براى رجوع از امامت امام حسن عسكرى به اينكه وفات كرد و 
نماند از او عليه السّالم فرزندى پس به درستى كه اين استدالل اعتماد است بر تو هم؛ زيرا امام حسن عسكرى عليه السّالم به 
تحقيق حاصل شد از او فرزندى كه قائم منتظر است و داليل بر امامت او عليه السّالم بيش از آن است كه شمردن آن ممكن 
باشد و نيست اينكه هر گاه مشاهده نباشد امام باطل باشد امامت او و نه آنكه هر گاه وجود امام به حس درك نشود يا آنكه 

 از براى
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 مگى ظاهر باشد اين معنى دليل شود بر نبودن او.خاصه و عامه ه

اند كه امام، محمد برادر آن حضرت عليه اند از امامت امام حسن عسكرى عليه السّالم و قائل شدهاى كه رجوع كردهو اما فرقه
ا آنكه ايشان پيش ب اند و سخن با ايشان مانند سخن است با طايفهالسّالم است، پس به درستى كه اين طايفه مانند طايفه پيش

كنند امامت كسى را كه زنده است بعد از پدر خود كنند؛ زيرا انكار مىترند از طايفه پيش و مكابره بيش از ايشان مىمبهوت
كنند امامت كسى را كه مرده عليه السّالم و ظاهر شده از او آن مقدار از علوم كه داللت كرده بر امتياز او از كل امت و ادعا مى
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و اند به موت ادر حيات پدر خود و ظاهر نشده از او علمى و نه از پدرش عليه السّالم براو نصى بعد از آنكه اعتراف كرده است
 و به درستى كه اين طايفه بسى ساقطاند از درجه اعتبار.

اند به اينكه او عليه السّالم اند به وجود فرزند از براى حسن عسكرى عليه السّالم و اقرار نمودهاى كه اعتراف كردهو اما فرقه
اند كه او على است نه محمد. پس به درستى كه نزاع ما و ميان ايشان از نام است نه در معنى و منتظر است. ليكن گمان كرده

كالم ما با ايشان در نام است و بس. پس سزاوار آن است كه طلب كنيم از ايشان روايتى كه دليل ايشان در شود و حال آنكه 
بار و روايات منتشر است در ميان طايفه اماميه و غير ايشان در اينكه نام قائم عليه السّالم نام رسول صّلى اللَّه عليه و آله اخ

كردند كه او احمد است هر آينه به حق است و حال آنكه نيست در اسماء رسول صلّى اللَّه عليه و آله على و اگر ادعا مى
 نزديكتر بود.

 اين قدر سخن كافى است در احتجاج بر اين فرقه.و به درستى كه 

اند كه قائم فرزند امام حسن عسكرى عليه السّالم است و او عليه السّالم متولد شد بعد از پدر به اى كه گمان كردهو اما فرقه
ه درستى كه احتجاج اند كه او عليه السّالم متولد شده در زمان حيات پدر خود عليه السّالم، پس بهشت ماه و انكار نموده

آوريم بر طايفه معتزله و ناصبه كنيم با ايشان به وجوب امامت از جهت عقل در عصرى بلكه در هر لحظه و هر چه الزم مىمى
آيد خالى بودن دنيا از وجود امامى زنده در مدت آوريم بر اين فرقه بنا بر مذهب ايشان از اينكه الزم مىبه درستى كه الزم مى

 گوئيم كهو مىهشت ماه 

 053ص:

 هيچ فرق نيست ميان خالى بودن در هشت ماه و ميان خالى بودن در هشتاد ماه.

گوئيم به اين فرقه كه از كجا به اين گمان افتادند آيا از روى عقل يا از روى نقل؟ اگر بگويند از روى عقل، پس و همچنين مى
؛ زيرا ممكن نيست كسى به عقل حكم كند بر اين معنى و اگر بگويند از روى به درستى كه مرتكب قول محالى شده خواهند بود

ه جانب اين اند بيابند روايتى در اين مطلب و نرفتهكنيم از ايشان روايت را در اين باب و به درستى كه هرگز نمىنقل، طلب مى
 ن.قول مگر به ظن و نادانسته سخن گفتن. و حال آنكه ظن معتمد عليه نيست در دي

اند كه امام حسن عسكرى عليه السّالم وفات كرد در آن وقت بعضى از كنيزان آن حضرت عليه اى كه گمان كردهو اما فرقه
السّالم حامله بودند و هنوز وضع آن حمل نشده بود پس به درستى كه اين فرقه مشتركند با فرقه سابقه در انكار والدت قائم 

كه  آيد بر اين فرقه؛ زيرا حملىآيد بر فرقه سابقه، بر اين فرقه نيز الزم است و الزم مىالزم مىاى كه عليه السّالم. و هر مفسده
صد سال باقى ماند از آن چيزى است كه تجربه نكرده آن را عادت و نيامده است در آن روايتى از كسى از ساير طوايف و 

تعالى است ليكن جايز نيست كسى ثابت كند او را مگر به دليلى  نيست آن را نظيرى. و به درستى كه اين و اگر چه مقدور اللَّه
كه موجب ثبوت آن باشد. و هر كه اعتراف كند به اين از اين رهگذر كه جايز است و مقدور است. پس اعتقاد كند به وقوع آن 

گردد به اينكه آبها روى زمين به درستى كه الزم است او را كه واجب گرداند وقوع هر مقدورى را. تا آنكه احتمال راه دهد و ب
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اند طال و نقره و همچنين درختهاى روى زمين. و شايد كه هر كافرى كه در عالم است هر گاه به خواب رود مسخ كند گرديده
 آنكه كافر اطالع به اين معنى بهم رساند.او را اللَّه تعالى به صورت ميمون و سگ و خوك بى

رت انسان و شايد كه در بالد بعيده از آنجا كه خبرها باشد مشهور نتواند شد. زنان باشند كه بعد از آن عود فرمايد او را به صو
يك روز آبستن شوند و روز ديگر بزايند و به درستى كه همه اينها جهل است و گمراهى كه گشاده است بر نفس آن را هر كه 

 اعتقاد كرده به وجود معجزه و خرق عادت بدون دليلى و حجتى. بلكه

 035ص:

 اعتماد كرده بر جواز اين به محض قدرت اللَّه تعالى بر اين.

اند امامت بعد از امام حسن عسكرى عليه السّالم باطل شد پس به درستى كه وجوب امامت به دليل اى كه گمان كردهو اما فرقه
يَوْمَ نَدُْعوا كُلَّ أُناٍس  ه تعالى در قرآن مجيدكند قول ايشان را قول اللَّكند قول ايشان را و همچنين باطل مىعقلى باطل مى

 و قول پيغمبر كه مضمونش اين است: «1» بِإِمامِهِمْ

 «من مات و هو ال يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليّة»

 ؛ يعنى هر كه بميرد و او نشناسد امام زمان خود را مرده است مردن جاهليت.«1»

 السّالم كه مضمونش اين است: و همچنين قول امير المؤمنين عليه

 «اللّهم اّنك ال تخلى االرض من حجّة على خلقك امّا ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا لئلّا تبطل حججك و بيّناتك»

گذارى زمين را از حجتى كه مر تو راست بر خلق خود يا ظاهر مشهور يا ترسان ؛ يعنى بار خدايا به درستى كه خالى نمى«4»
 ه باطل نشود حجتهاى تو و گواهان تو.پنهان تا آنك

 و همچنين باز قول پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله كه مضمونش اين است:

 «في كلّ خلف من امّتى عدل انّ اهل بيتى ينفى عن هذا الدّين تحريف الغالين و انتحال المبطلين»

كند از اين دين، تحريف اهل غلوّ را و برطرف مىاى از امت من عادلى است از اهل بيت من كه ؛ يعنى كه در هر آينده«3»
 تهمت اهل بطالن را.

 و اما دست زدن اين طايفه به قول حضرت امام صادق عليه السّالم كه فرموده است:

 «انّ اللَّه ال يخلى االرض من حجّة الّا ان يغضب على اهل الدّنيا»
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را از حجتى مگر آنكه غضب كند بر اهل دنيا. پس به درستى كه معنى  گذارد زمين؛ يعنى به درستى كه اللَّه تعالى خالى نمى«0»
 اين حديث آن است كه خالى

______________________________ 
 .11(. سوره اسراء، آيه 1)

 .14340حديث  41/ 0« مسند احمد حنبل»، 11/ 1« الكافى كلينى(. »1)

 .131، كلمه قصار 455ص « نهج البالغه، ترجمه شهيدى(. »4)

 از امام صادق عليه السّالم نقل كرده است. 41/ 1« الكافى كلينى(. »3)

 با مختصر تفاوت. 113/ 1« الكافى كلينى(. »0)

 031ص:

 گذارد زمين را از حجتى ظاهر به دليل قول امير المؤمنين عليه السّالم كه از پيش گذشت.نمى

النقى عليه السّالم امام است بعد از پدر خود و او وصيت كرده به غالم خودش  اند كه محمد بن علىاى كه گمان كردهو اما فرقه
ها را به جعفر. پس به درستى كه آنچه نام داشته و داده است به او اسلحه و كتب را و امر نموده به او كه بدهد امانت« نفيس»كه 

سازد د در زمان حيات پدرش عليه السّالم باطل مىپيش از اين ذكر كرديم از حجت بر اسماعيليه به اينكه اسماعيل وفات كر
كنيم بيان بطالن اين مذهب قول اين فرقه را؛ زيرا محمد بن على عليه السّالم وفات كرد در زمان حيات پدرش و ما زياده مى

جعفر را امام نبودن  كند امامتغالم محمد، امام نبوده. و همچنين باطل مى« نفيس»شود مگر امام. و را به اينكه وصى امام نمى
محمد؛ زيرا امامت جعفر موقوف است بر امامت محمد و امامت محمد باطل است به آنچه ذكر كرديم از وفات او در حيات 

 پدرش عليه السّالم.

وجود  است ازاند كه ناچار اند بعد از او و گفتهاند به امامت حسن عسكرى عليه السّالم و توقف كردهاى كه اقرار نمودهو اما فرقه
دانيم كه امام بعد از حسن عسكرى عليه السّالم كيست. پس به درستى كه حجت بر امامى در هر عصرى. ليكن ما به يقين نمى
كند بر امامت قائم منتظر و نص از پدرش عليه السّالم براو عليه السّالم و نيست اين ايشان روايات صادقه است كه داللت مى

 يات تا آنكه ذكر كنيم آنها را بر ترتيب.كتاب موضع ذكر آن روا

اند اند به قائم منتظر و اينكه او عليه السّالم فرزند امام حسن عسكرى عليه السّالم است و گمان كردهاى كه اقرار كردهو اما فرقه
از  كه واجبكه او وفات كرده و زود باشد زنده شود و خروج كند به سيف پس به درستى كه حجت برايشان آن چيزى است 

وجود امام و حيات او و كمال او و بودن او به حيثيتى كه بشنود اختالف امت را و حفظ كند شرع را. و همچنين حجت برايشان 
 اين است فرق نيست ميان موت امام و ميان نبودن او.
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 031ص:

اند كه ام بود بعد از پدرش عليه السّالم و ادعا كردهاند به اينكه امام حسن عسكرى عليه السّالم اماى كه اعتراف كردهو اما فرقه
اى اند كه دعواند بر مذهب خود به اينكه گمان كردهدر وقت احتضارش نص فرمود بر برادرش جعفر بن على و استدالل كرده

 است. پس اند كه عقل موجب امامتآنكه قائل شده به نصّ امام حسن عسكرى عليه السّالم بر فرزندش باطل است و گفته
فه اماميه ايد كه نقل طايشود به ايشان كه از كجا گمان كردهناچار آن است كه قائل شويم به امامت جعفر. به درستى كه گفته مى

نص را از امام حسن عسكرى بر پسرش عليه السّالم باطل است و چگونه دانستيد كه حق نيست و حال آنكه دليل داللت كرده 
و اعتماد هست بر ناقلين نص مذكور و همچنين عالمتها بر صدق ناقلين از خبر دادن در زمان غيبت بر وجوب امامت و وثوق 

از چيزى چند كه واقع شد قبل از وقوع. و به درستى كه اين ناقلين از مخصوصين اصحاب امام حسن عسكرى عليه السّالم 
كند اين مذهب را بطالن امامت الم. و همچنين باطل مىبودند و بيك و رسول بودند ميان آن حضرت و ميان شيعه او عليه السّ

جعفر به واسطه صفاتى چند كه در او بود و ضد صفاتى بود كه در امام معتبر است از نقصان علم و قلّت معرفت و ارتكاب قبايح 
 جعفر؛ زيرا نيستو سبك شمردن حقوق خداى عزّ و جل را در بازماندگان برادرش عليه السّالم با آنكه نص مفقود است بر 

 احدى كه روايت كند نص را براو يا نقل كند نص را از يكى از پدران او يا از برادر او كه امام حسن عسكرى عليه السّالم است.

ا آنكه اصال اند يشود آنچه اين فرقه متعلق به آن شدهو هر گاه حال بر اين منوال باشد كه ما ذكر كرديم پس به تحقيق ساقط مى
ست ميان اين فرقه و ميان كسى كه ادعا كند امامت بعضى از آل ابو طالب را و استدالل كند به طريق اين فرقه از اينكه فرق ني

اند نص كرد امام حسن عسكرى عليه الّسالم بر فرزند خود عليه السّالم وجود امام واجب است. و فاسد است قول اماميه كه گفته
خالف پس آن قول ديگر در بطالن و فساد مثل آن قول دو قول و يكى از آن باطل باشد بى و هر گاه اصال فرق نباشد ميان اين

 خواهد بود.

 034ص:

اى از سخنان كه ما قصد كرده پاره -كه توفيق دهد اللَّه تعالى شما را -فرمايد: پس اين است اى اصحابمى -ايّده اللَّه -شيخ
كرد اين ابواب را و بيان خواهيم كرد سخن را در اين ابواب بر تفصيل و استقصا در بوديم. و به درستى كه ما شرح خواهيم 

 كتابى كه بعد از اين تصنيف خواهيم كرد از براى همين مطلب و اللَّه التّوفيق و ايّاه نستهدى الى سبيل الرّشاد.

 033ص:

 []علت غيبت امام زمان عج 111فصل 

كه آيا نبود اينكه رسول صلّى اللَّه عليه و آله ظاهر شد بعد از آنكه مستور و  -ايّده اللَّه -شيخ اى در غيبت، پرسيدند ازمسأله
از نظر مردم پنهان بود و دعوت فرمود مردم را به نبوت خود پيش از آنكه هجرت فرمايد و بود والدت آن حضرت عليه السّالم 

ه مذكور شد خبر داده بودند از مبعوث شدن آن حضرت صلّى اللَّه عليه معروف و نسب او مشهور و خانه او معلوم. با اين همه ك
و آله در كتابهاى آسمانى پيش از آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله و بشارت داده بودند به او در صحف ابراهيم و موسى عليهما 
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له را و مشاهده نمودند دالئل نبوت و السّالم و در يافته بودند قريش و اهل كتاب عالمات آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آ
هاى عاقبت آن حضرت صّلى اللَّه عليه و آله را. مع هذا چگونه مخفى نگردانيد آن حضرت نفس خود را و اللَّه تعالى امر نشانه

لّى د بر پدر او صنكرد به پدر آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله كه پنهان دارد والدت او را صلّى اللَّه عليه و آله و واجب نگردان
 اللَّه عليه و آله پنهان داشتن امر آن حضرت را؟

ايد اى طايفه شيعه كه اللَّه تعالى واجب گردانيد بر امام حسن عسكرى عليه السّالم كه مخفى گرداند همچنين شما گمان كرده
نتظر است و خروج به سيف خواهد نمود و والدت فرزند خود را و پنهان دارد او را از نظر مردم؛ زيرا فرزند او در ميان ائمه م

ايد شما كه فرزند امام حسن عسكرى عليه السّالم چون مخصوص است در ميان ائمه عليه السّالم به قائم بودن واجب گردانيده
 به سيف و منتظر بودن اينكه مخفى بوده باشد خبر والدت او پنهان باشد و شخص او از نظر مردم مستور باشد.

كه اين سخن شما بنا بر آنچه ما وصف كرديم از حال پيغمبر كه شبيه است به حال فرزند امام حسن عسكرى عليه  و به درستى
 السّالم نيست مگر فاسد و متناقض.

توان شود به توهّم و نمىشود از راه قياس و شناخته نمىفرموده: مصلحت چيزى است كه دريافته نمى -ايّده اللَّه -جواب، شيخ
 شود مصلحت مگر از جهت علّام الغيوب كه مطّلع است بريد به نظرها و مثلها و به درستى كه معلوم نمىبه او رس

 030ص:

كند كه اللَّه تعالى بداند از حال رسول خود صلّى اللَّه عليه و آله با ضماير و داناست به عواقب امور بنا بر اين عقل تجويز مى
د كنآن حضرت مبعوث خواهد شد و عالم را مسخّر خواهد ساخت اين را كه هيچ كس اقدام نمىجميع آنچه شما شرح كرديد كه 

آيد. يا به واسطه خوف از اقدام از اين يا به واسطه شك در آنچه بر آن حضرت صّلى اللَّه عليه و آله و در صدد دفع او در نمى
اى كه عارض شود مر ر خواهد گردانيد. يا به واسطه شبههشنيده بودند از اوصاف او كه خروج خواهد فرمود كه عالم را مسخّ

 ايشان را در اعتقاد به اوصاف آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله.

پس اللَّه تعالى تدبير فرمود امر رسول خود را و احوال او ظاهر ساخت بر خالف آنچه تدبر نمود در باره قائم منتظر كه حال او 
للَّه تعالى اختالف حال ايشان را كه اگر يكى ظاهر باشد هر آينه دشمنان در صدد دفع و قتل او را مخفى داشت. زيرا دانست ا

 آيند و ديگرى هر چند ظاهر باشد و مردمان شناسند او را محفوظ خواهد بود آن را به سبب ايشان چنان كه بيان كرديم.در مى

كتاب  پرستان و نه اهلما ذكر كرديم اينكه متعرض نشد احدى از بت كند آنچه را كهفرمايد كه توضيح مىمى -ايّده اللَّه -شيخ
و نه احدى از ملوك عرب و نه عجم با آنكه متصل شده بود به اين جماعت خبر مبعوث شدن پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله به 

غمبر تفحص كند حامله بودن يكى از امّهات پياينكه بترساند يكى از آباء و اجداد پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله را. و نه به اينكه 
صلّى اللَّه عليه و آله را تا به اين وسيله در صدد دفع آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله در آيد و همچنين قصد نكردند اين 

آنكه او  جماعت مذكور ضرر رسانيدن را به آن حضرت در حال والدت و نه در طول زمان او. با آنكه معروف و مشهور بود تا
 صلّى اللَّه عليه و آله ظاهر ساخت رسالت خود را بر اكمل وجهى.
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كردند آباء و اجداد قائم عليه الّسالم را به خصوص آنچه واقع و خالفى نيست در اينكه پادشاهان بنى عباس هميشه تخويف مى
ابو الحسن موسى بن جعفر عليه السّالم تا  شد از ابو جعفر دوانقى با حضرت صادق عليه السّالم و آنچه به جا آورد هارون با

 آنكه آن حضرت عليه السّالم شهيد شد در حبس هارون به بغداد و آنچه قصد كرد به آن متوكل

 034ص:

نسبت به پدر امام حسن عسكرى عليه السّالم كه جد قائم عليه السّالم بود. تا آورد آن حضرت را از حجاز و حبس كرد نزد 
و همچنين آنچه واقع شد از امر امام حسن عسكرى عليه السّالم بعد از پدرش عليه السّالم تا آنكه « سرّ من رأى»خودش در 

 قبض كرد اللَّه تعالى روح مقدس او را.

بعد از وفات امام حسن عسكرى عليه السّالم از حبس نمودن « معتمد»بعد از اين مخفى نيست بر هيچ كس آنچه به جا آورد 
اند؛ زيرا طايفه اماميه متفق شده بودند آن حضرت عليه السّالم را و تفحص نمودن از حال ايشان كه كدام يك حامله او كنيزان

اينكه  «معتمد»بر اينكه قائم آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله فرزند امام حسن عسكرى عليه السّالم خواهد بود. و گمان كرده بود 
بر  «معتمد»سّالم و او را خواهد كشت و ازاله طمع طايفه اماميه خواهد كرد. پس دست نيافت ظفر خواهد يافت بر قائم عليه ال

چندين ماه. پس معلوم شد از اين « معتمد»مراد خود و باقى ماندند بعضى از كنيزان امام حسن عسكرى عليه السّالم در حبس 
ت با حال قائم آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله چنان كه بيان بيان كه تفاوت داشته حال پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله در والد

 كرديم و شرح نموديم.

وجه ديگر و آن آنست كه بنى هاشم و بنى عبد المطلب و جميع اهل بيت و خويشان حضرت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله ايمن 
پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بود از رهگذر نبوت شرف  بودند از رسول صلّى اللَّه عليه و آله؛ زيرا شرف و سعادتى كه از براى

ان به گرديد. و به درستى كه علم ايششد به ايشان عايد مىايشان بود و منزلتى كه به اعتبار رسالت از براى پيغمبر حاصل مى
ى كه االم به رتبهحال پيغمبر موجب حفظ و نگاهدارى و حمايت آن حضرت بود. به واسطه آنكه برسد آن حضرت عليه السّ

اميدوار بودند به آن. پس دريابند ايشان به وسيله آن حضرت منزلت بزرگ و مالك شوند به آن منزلت عظمى دنيا را و اما 
 جمعى كه دور بودند به حسب نسب از آن حضرت عليه السّالم.

 خويشان و اهل بيت آن حضرت صلّى اللَّه عليه پس به درستى كه عاجز بودند از رسانيدن ضرر به او صلّى اللَّه عليه و آله؛ زيرا
و آله عظيم القدر بزرگ مرتبه بودند و تسلط داشتند بر منع دشمنان از ضرر به آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله و ايشان علم 

 داشتند به حال حاميان و پرستاران

 031ص:

نزديك پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله به حسب مناعت شأن و صالبت آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله و به درستى كه خويشان 
كردند دشمنان را از اينكه متعرض حال آن حضرت صّلى اللَّه عليه و و عزت زيادتى داشتند بر همه طوايف عرب پس منع مى

له كه غمبر صلّى اللَّه عليه و آآله شوند يا آنكه اين معنى به خاطر ايشان خطور كند و به درستى كه اين فرق است ميان حال پي
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موجب ظهور او و نقل احوال او و بشارت به اوست و ميان حال قائم آل پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله كه موجب استتار او و 
 پنهان بودن والدت او و مخفى شدن شخص اوست و به تحقيق اين ظاهر است از براى كسى كه تأمل كند و تدبر نمايد در اين.

ديگر و آن آنست كه پادشاهان عجم در زمان والدت حضرت پيغمبر كراهت و مضايقه نداشتند از آمدن پيغمبرى كه دعوت  وجه
كند به شرع تازه و مى رسيدند از آمدن او بر نفسهاى خود بر ملك خود. زيرا ايشان نيت داشتند ايمان به او را در خاطر ايشان 

 هود به حضرت پيغمبر بر عرب چنان كه اللَّه تعالى فرموده:مكنون بود متابعت او و به تحقيق كه ي

و اينكه در وقت مبعوث شدن حضرت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله مخالفت كردند و دورى  «1» فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ
جستند به پشيمانى و نيت تازه بود كه روى داد ايشان را و به درستى كه جارى نبود حال قائم عليه السّالم بر اين منوال بلكه 

يه السّالم خالف اين حال و رأى ايشان در باره كسى از ائمه معلوم بود از حال پادشاهان زمان والدت او و والدت پدران او عل
كرد به سوى امامت ائمه عليهم السّالم خون كرد به امامت نفس خود يا كسى از امت كه دعوت مىشد دعوت مىكه ظاهر مى

ليه و آله و صلّى اللَّه ع ريزى و از بيخ و بن بركندن خويشان و اقربا بود. و به درستى كه اين نيز فرقى است ميان حال پيغمبر
 ميان قائم آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله.

فرمود مردم را به دين خود وجه ديگر و آن آنست كه رسول صلّى اللَّه عليه و آله مكث فرمود سيزده سال در مكه كه دعوت مى
داد هر للَّه عليه و آله و نسبت سفاهت مىنمود ايشان را به اعتراف به وحدانيّت و گرويدن به نبوت خودش صلّى او تكليف مى

 كرد باكه مخالفت مى

______________________________ 
 .53(. سوره بقره، آيه 1)

 035ص:

نمود داد خدايان ايشان را و مع هذا هيچ كس اقدام نمىشمرد ايشان را و دشنام مىآن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله و گمراه مى
شد دفع او صلّى اللَّه عليه و آله از بالد خود و نه حبس او و نه منع او افتاد از براى ايشان و ميسر نمىو درست نمىبر قتل او 

 كرد.از دعوتى كه مى

كند كه در اين زمان و اين اوقات اگر يكى از و به تحقيق ما علم داريم علمى كه در آن اصال شك به خاطر ما خطور نمى
ريزد خون او را به محض گمان كند ادعاء امامت هر آينه مىكه بعضى از آل ابو طالب را به خاطر خطور مى پادشاهان گمان برد

 دانند كه اكثر آنچه جاى اينكه علم به هم رساند به ادعاى امامت او و به ثبوت پيوندد نزد او و به تحقيق اهل علم همگى مى
شدند به ى اللَّه عليه و آله و كشته گرديدند. از اين جهت كه متهم مىجماعت كه در زندانها محبوس شدند از آل رسول صلّ

ساختند نه آنكه از روى يقين و تحقيق بردند ايشان را محبوس و مقتول مىادعاى امامت و به محض گمان كه به ايشان مى
ه اين عليه و آله كه مبتال شده باشد بشدند و به درستى كه اگر نبوده باشد احدى از آل رسول صّلى اللَّه مرتكب قتل ايشان مى

 بليّه سواى موسى بن جعفر عليه السّالم هر آينه كافى است از براى اثبات مطلب ما.
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شود از براى او فرق و به تحقيق هر كه تأمل كند در اين امور و فكر نمايد در آنچه ذكر كرديم و نيك مالحظه كند ظاهر مى
ه و ميان قائم عليه السّالم كه حال رسول صلّى اللَّه عليه و آله حالى است كه با وجود شهرت ميان رسول صلّى اللَّه عليه و آل

بود و خودش عليه السّالم ظاهر والدت و ظهور در معرض آسيب نيست و حال قائم حالى است كه اگر والدت او مشهور مى
 .شد و اللَّه الموفّق للصّواببود هر آينه مبتال به چندين بال مىمى

بدان كه اگر كسى سؤال كند و بگويد آيا چنين نبود كه رسول صّلى اللَّه عليه و آله ظاهر شد در اول امر دعوت كرد مردم را به 
دين خود و عامه و خاصه خاليق علم به وجود آن حضرت عليه السّالم بهم رسانيدند و چون خوف بهم رسانيد آن حضرت بر 

بايست كه حال قائم عليه السّالم در ظهور و استتار چنين باشد كه در غيبت اختيار كرد مىنفس خود پنهان شد از نظر مردم و 
او امر نسبت ظهور و شهرت والدت همه مردم علم به وجود او بهم رسانيدند و در وقت خوف به سبب غيبت از آسيب و گزند 

 بود.ايمن مى

 033ص:

توان مى ماند. با آنكه جوابما را نيك مالحظه كند جواب اين سؤال براو پوشيده نمىگوئيم به درستى كه هر كه بيانهاى سابق مى
باشد و از اينكه حال حضرت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله به حسب اتفاق چنان باشد الزم نيست گفت كه بر اتفاقات قياس نمى

شود در حد ذات خود و به آنها پى ها مختلف مىصلحتكه حال قائم عليه السّالم نيز بر اين منوال بوده باشد. و همچنين م
پس سزاوار نباشد كه سلوك شود در  -جّلت عظمته -توان برد مگر به دليل سمعى كه وارد شود از جانب عالم االسرارنمى

به نظر و  وماند اين باب مگر بر كسى كه ناقص بوده باشد علم امعرفت مصالح طريق عقل و قياس. و به درستى كه پوشيده نمى
 دور باشد از راه صواب.

 455ص:

 []مناظره شيخ مفيد با رمانى معتزلى -[]مناظره يك مرد شيعى با رمانى معتزلى در باره فدك 111فصل 

كه حاضر شدم در مجلس بعضى از  -ادام اللَّه حراسته -گفته است شيخ -ادام اللَّه عزّه -و از جمله حكايات شيخ و كالم او
را كه  «1» رؤساء و در آن مجلس بودند جمعى كثير از متكلّمين و فقها و يافتم در آن مجلس ابو الحسن على بن عيسى رمّانى

اى كه متعلق بود به حكم در باب فدك و يافتم گفت با مردى از شيعه كه مشهور بود به ابو الصقر موصلى در مسألهسخن مى
سّالم دانيم كه ابو بكر گفت به فاطمه زهرا عليها الخود را به اينكه گفت: ما بالضرورة مى على بن عيسى را كه منتهى ساخت كالم

كرد ميراث رسول صلّى اللَّه عليه و آله را كه من شنيدم از رسول صلّى اللَّه عليه در وقتى كه آن حضرت عليه السّالم طلب مى
و چون ابو بكر اين سخن گفت، حضرت فاطمه عليها  «1» «راى كسى.گذاريم از بما گروه پيغمبران ميراث نمى»و آله كه گفت: 

السّالم تسليم اين سخن نموده بر او ردّ نكرد. و حال آنكه جايز نبود بر فاطمه عليها السّالم اينكه صبر كند بر امر منكر و ترك 
آله چنان  ه باشد بر پيغمبر صلّى اللَّه عليه ونمايد معروف را و تسليم كند باطل را. بر تقديرى كه ابو بكر اين حديث را افترا كرد

گويند خصوصا هر گاه حضرت امير المؤمنين عليه السّالم در مجلس حاضر باشد چنان كه طايفه شيعه روايت كه شيعه مى
 اند.كرده
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هيچ كس  ل آنكهو هيچ شك نيست در اينكه جماعتى از مسلمانان حاضر بودند نزد ابو بكر و متصل شد اين خبر به باقى. و حا
 انكار ننمود قول ابو بكر را. پس اگر نه چنان باشد كه ابو بكر در آنچه روايت كرده محقّ بوده باشد هر آينه تسليم

______________________________ 
زله جسته معتاز علماى بر« رمّانى»و « ابو الحسن ورّاق»(. ابو الحسن على بن عيسى بن عبد اللَّه واسطى رّمانى مشهور به 1)

را شرح نموده است. رمّانى همان دانشمندى « كتاب سيبويه»است. او در علم نحو و لغت و نجوم و فقه و كالم تبحّر داشت و 
هجرى قمرى در بغداد به دنيا آمد  135را داد. رمّانى در سال « مفيد»است كه در بحث با شيخ مفيد، مغلوب شد و به او لقب 

 .133/ 4« وفيات االعيان»، 141ص « هدية االحباب»جرى قمرى در گذشت. ر. ك: ه 453يا  451و در سال 

 .14حديث شماره  14/ 1« مسند احمد حنبل(. »1)

 451ص:

 كردند.كردند جماعت مسلمين قول او را و براو رد نمىنمى

ار ا السّالم رد كرد بر ابو بكر و انكپس آن مرد شيعه اعتراض كرد بر على بن عيسى به آنچه روايت شده است كه فاطمه عليه
اى در اين باب فرمود و استشهاد كرد بر بطالن روايت ابو بكر به ظاهر قرآن چنان كه مقام بحث و خطبه «1» نمود روايت او را

گوئى چيزى است كه مخصوص تو و اصحاب توست. و گفت به آن مرد على بن عيسى كه آنچه تو مىكرد. پس مىاقتضاء مى
 چه من ذكر كردم از حال حضرت فاطمه عليها السّالم چيزى است كه اجماع حاصل است بر آن و به ضرورت معلوم است.آن

ن بايست كه خالف در آكنى كه فاطمه عليها السّالم رد فرمود بر ابو بكر حق بوده باشد هر آينه مىپس اگر آنچه تو ادعا مى
حاصل شده است بر آنچه من ذكر كردم پس چون بر اين منوال نيست معلوم شد نكنند و حاصل شود بر آن اجماع. همچنان كه 

 كنى باطل است.آنچه تو ادعا مى

پس سخن گفت آن مرد شيعه در برابر اين كالم على بن عيسى چنان سخنى كه من به آن راضى نبودم و به تكرار انجاميد سخن 
بگيرم سخن را از دست آن مرد شيعه و با على بن عيسى گفتگو در ميان ايشان پس اشاره كرد صاحب مجلس به سوى من كه 

ك اى با دو كس گفتگو نكنم در يگردانم بر خود كه در مسألهكنم و على بن عيسى دريافت اين اشاره را و گفت كه من الزم مى
 مجلس.

ه سى كه خبر به من از چيزى كشيخ فرمود: من صبر كردم تا منقطع شد بحث ميان آن هر دو و بعد از آن گفتم به على بن عي
 كند بر بطالن آن چيز؟خالفى باشد كه آيا اختالف داللت مى

اى غير آن مسأله كه در ميان او و آن مرد بود و من پس على بن عيسى گمان كرد كه من اراده دارم كه گفتگو كنم در مسأله
 خن ظاهر كن قصد خود را تا با تو حرف زنم.ام شرط او را. پس گفت: من نفهميدم كه چه قصد كردى از اين سنشكسته
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 پس من گفتم كه كالم مشكلى نياوردم كه نتوان فهميد و خطاب نكردم با تو به

______________________________ 
 (. همان مأخذ.1)
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عرب را هر گاه گوش اندازد غير زبان عربى. و به درستى كه غرض من از اين سؤال معلوم است از براى هر كس كه داند زبان 
رستى كنم و فائده آن چيست؟ و به دبه اين مگر آنكه قصد تو از اين تفتيش آن باشد كه پرسى از براى چه مطلب اين سؤال مى

گويم مگر آنكه تو الزم آورى بر من از روى بحث و نظر كه بگويم. و كه من اول مرتبه مطلب خود را از سؤالى كه كردم نمى
گويم چيزى كه اختالف كنند عقال در آن چيز كه بعضى گويند كنم و مىاز تو خبر گرفتم معلوم است ليكن مكرر مىآنچه من 

 آن حق است و بعضى گويند آن باطل است. آيا اين اختالف دليل بطالن آن چيز است و مخالفت كنند با بعضى ديگر؟

 مردم اختالف كنند در آن بلكه هيچ عاقلى به اين نرفته.باشد به اين سبب كه پس على بن عيسى گفت: چيزى باطل نمى

پس گفتم: ممكن است كه حضرت فاطمه عليها السّالم انكار كرده باشد بر ابو بكر و ردّ نموده باشد براو روايت او را و احتجاج 
كند و مع هذا مردم اتفاق فرموده باشد بر بطالن روايت ابو بكر به قرآن مجيد همچنان كه اخبار و روايات داللت بر اين مى

نكرده باشند بر اين و اختالف ايشان دليل كذب آنچه گفتيم نباشد بلكه راست باشد. يا آنكه مردم اختالف كرده باشند در اين و 
 كردى.حال آنكه تو بر خالف اين فتوى دادى در وقتى كه به آن مرد شيعه بحث مى

نچه تو شنيدى از من كه به آن مرد گفتم از اينكه اختالف نمودن مردم در رد پس گفت: من اعتماد نكردم در مدّعاى خود به آ
كردن فاطمه عليها السّالم دليل كذب و بطالن آن است، بلكه مقدمات ديگر نيز در ميان بود كه الحال در خاطر ندارم و ليكن 

كند بر صدق ابو بكر در حديثى كه لت مىگويم آن است كه چيزى كه دالكنم بر آن الحال كه با تو سخن مىآنچه اعتماد مى
اند از على بن ابى طالب عليه روايت كرده است از پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله در باب حكم فدك آن است كه روايت كرده

السّالم كه آن حضرت فرموده است حديث نكرد با من كسى به حديثى مگر آنكه من طلب كردم از او قسم خوردن را بر صدق 
 ديث او. و به تحقيق حديث كرد با من ابو بكر و راستح

 454ص:

 بود هر آينه آن حضرت عليه السّالمگفت ابو بكر. پس اگر ابو بكر نزد امير المؤمنين عليه السّالم امين و صادق و عادل نمى
يد او را از مردم ديگر در قسم دادن به گردانكرد و ممتاز نمىكرد قسم دادن او را در حديث و حكم به راستى او نمىترك نمى

ن كنيد كه ابو بكر افترا كرده در آكند بر آنچه شما دعوى مىايشان در روايت حديث و قسم ندادن به ابو بكر. و اين داللت مى
 حديث كه مذكور شد بر پيغمبر، باطل و فاسد است.
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در ابتداء اعتماد داشتى در وقت بحث با اين مرد شيعه و حواله پس من گفتم به او اوال اينكه تو ترك كردى استداللى كه بر آن 
با تو در  كردى. ليكن ماكردى ما را بر چيزى كه نشنيده بوديم از تو بلكه بحث ما با تو در آن استدالل بود كه پيش از اين مى

 كنيم.كنى گفتگو مىكنيم و در چيزى كه الحال اعتماد بر آن مىاين باب مضايقه نمى

اند اين شناسد و اخبار و روايات را شنيده اينكه طايفه شيعه روايت نكردهدانى هر عاقلى كه مذاهب را مىدرستى كه تو مىبه 
و  «1» اند بر فساد اين حديث و كذب راوى آنحديث را كه تو روايت كردى از امير المؤمنين عليه السّالم بلكه گواهى داده

ضى از سنيّان و تسليم نموده آن را كسى كه گرويده است به امامت ابو بكر نه ديگرى. پس روايت نكرده اين حديث را مگر بع
اگر الزم باشد بر شيعه قبول حديثى كه همين سنيان روايت آن كرده باشند، الزم خواهد بود بر سنيان قبول حديثى كه همين 

ن بر تو الزم است كه اعتقاد كنى گمراهى و ضاللت هر شيعيان روايت آن كرده باشند. اگر انصاف و عدل منظور باشد بنا بر اي
كسى را كه شيعه از حضرت پيغمبر و امير المؤمنين و ائمه عليهم السّالم روايت كرده گمراهى و ضاللت آن كس را و اگر قبول 

ول نمايند از ر كنند و قبدارى كه ايشان اقرانكنى از شيعه روايتى را كه متفرد باشند طايفه شيعه به نقل آن پس چگونه جايز مى
 تو حديثى را كه همين سنيان راوى آن باشند. اگر نه زور باشد و قطع از انصاف كنى.

 با آنكه آنچه اقرب به حقّ است در اين مقام آن است كه برابرى كند با يك ديگر

______________________________ 
 01حديث شماره  15/ 1« مسند احمد حنبل»(. ر. ك: 1)
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چنين روايات پس الزم نباشد بر هيچ يك از فرقه شيعه و فرقه سنى مگر آن حديثى كه هر دوى ايشان روايت كنند و اجماع 
 اين دو فرقه بر آن حاصل شود.

ه السّالم و يشود احتجاج تو به اين حديث؛ زيرا طايفه تو متفرّدند به نقل اين حديث از امير المؤمنين علو بنا بر اين، ساقط مى
گوئيم كنيم و مىكنيم اين حديث را از تو و با تو مماشات مىكنند راوى اين حديث را مع هذا ما تسليم مىطايفه ما تكذيب مى

اى بربرهان؛ زيرا نيست از شرط كسى كه كاذب باشد در قول اينكه كاذب باشد اى تو به حق دليل و اعتماد نكردهكه وفا نكرده
ابيم يهود يوال و نيست از شرط كسى كه صادق باشد در خبرى اينكه صادق باشد در جميع اخبار و به تحقيق مىاو در جميع اق

اند در بعضى ديگر و واجب نيست از براى صدق ايشان در اند در بعضى از چيزها و صادقو نصارى و مالحده را كه كاذب
كاذبه ايشان. و همچنين واجب نيست از براى كذب ايشان در بعضى از بعضى از چيزها اينكه ما تصديق كنيم ايشان را در اقوال 

 چيزها اينكه ما تكذيب كنيم ايشان را در اقوال صادقه ايشان.

و به درستى كه ما نيافتيم هيچ عاقلى را كه بگرداند تصديق زيد را در چيزى دليل بر صدق او در جميع اخبار و هر گاه حال بر 
است كه ابو بكر خطا كرده باشد در آنچه روايت كرده از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله در باب ميراث اين منوال باشد پس ممكن 

و مع هذا امير المؤمنين عليه الّسالم تصديق كرده باشد او را در آن چيزى كه روايت كرده از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله. آنچنان 
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را در آن روايت قسم نداده است و بوده باشد علت تصديق امير المؤمنين عليه السّالم  روايتى كه آن حضرت عليه السّالم ابو بكر
ابو بكر را آنكه آن حضرت شريك بر او بوده باشد در شنيدن آن روايت از پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله پس حفظ امير المؤمنين 

و بكر و نبوده باشد تصديق آن حضرت عليه السّالم از اين جهت عليه السّالم آن روايت را مستغنى گردانيده باشد از قسم دادن اب
 كه عادل داند ابو بكر را و حكم كرده باشد بر حسن ظاهر او.

 كند بربا آنكه آنچه روايت كرده ابو بكر از پيغمبر صّلى اللَّه عليه و آله چيزى است كه داللت مى
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قرآن مجيد. پس تصديق امير المؤمنين عليه السّالم ابو بكر را در آن روايت از دهد به صواب آن صحت او عقل و گواهى مى
جهت عقل و قرآن بوده باشد نه از اين جهت كه ابو بكر راوى آن است از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و نه از اين جهت كه ابو 

 فرمود:است شنيدم از رسول اللَّه كه مى بكر ظاهر العدالة است؛ زيرا آنچه روايت كرده ابو بكر آن است كه گفته

 ما من عبد يذنب ذنبا فيندم عليه و يخرج الى صحراء فالة فيصّلى ركعتين ثمّ يعترف به و يستغفر اللَّه عزّ و جلّ منه الّا غفر اللَّه»
 «له

پس  بگزارد دو ركعت نمازاى كه گناهى كند پس پشيمان شود بر آن گناه و بيرون رود به صحرا پس ؛ يعنى نيست بنده«1»
 اعتراف كند به آن گناه و استغفار كند خداى عز و جلّ را مگر اينكه بيامرزد اللَّه تعالى او را.

 و به درستى كه اين خبر چيزى است قرآن مجيد نيز ناطق است به آن. گفته است اللَّه تعالى:

 و همچنين فرموده: «1» فُوا َعنِ السَّيِّئاتِ وَ يَْعلَمُ ما تَفْعَلُونَوَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْ

كند بر قبول توبه. و هر گاه حال بر اين منوال باشد و همچنين عقل داللت مى «4» (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُِحبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)
آن چيز و حال آنكه مخصوص ابو بكر بوده در روايت حديث مخصوصى. زيرا اى به شود آن چيزى كه تو دست زدهباطل مى

چنين واقع نشده كه مكرّر ابو بكر روايت حديث كرده باشد و امير المؤمنين عليه السّالم تصديق او نموده باشد. و وجه بطالن 
 نآن چيزى است كه گذشت خبر دادن امير المؤمنين عليه السّالم از راستى ابو بكر در آ

______________________________ 
 01حديث شماره  15/ 1« مسند احمد حنبل(. »1)

 10(. سوره شورى، آيه 1)

 111(. سوره بقره، آيه 4)
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حديث مخصوص از براى موافقت مضمون آن حديث است به قرآن مجيد و عقل نه از براى حكم به عدالت ابو بكر همچنان كه 
 و نه از براى صواب شمردن ابو بكر در جميع اخبار همچنان كه تو اعتقاد دارى. اىتو گمان كرده

پس على بن عيسى رمّانى چون اين سخنان شنيد گفت: من اعتماد نكردم در عدالت ابو بكر و صدق او بر حديثى كه روايت 
ز براى ذكر معتمد عليه خود و تو سخن را دراز كردم از امير المؤمنين عليه السّالم، بلكه ذكر اين حديث را توطئه و تمهيد كردم ا

 كردى در معنى آن حديث و به طول كشانيدى.

و آنچه اعتماد دارم بر آن در عدالت و صدق ابو بكر آن است كه يافتم امير المؤمنين عليه السّالم را كه بيعت كرد با ابو بكر و 
نسبت  بودبراو نه به دست و نه به زبان. پس اگر ابو بكر ظالم مىگرفت عطاء از او و نماز گزارد در عقب سر او و انكار نكرد 

به حضرت فاطمه عليها السّالم، هر آينه جايز نبود كه راضى بوده باشد امير المؤمنين عليه السّالم به امامت او چنين رضائى كه 
 منجر شود به آنچه وصف كردم.

ت بعد از انتقال اول و تدارك آن چيزى است كه از تو فوت شده و پس گفتم به على بن عيسى كه اين سخن تو انتقال دوم اس
سائل گوئى مدار مجلس به افشانيدن متالفى تقصيرى است كه از تو به وجود آمده و اگر من و تو عمل كنيم بر اين گزافها كه مى

مجلس خواهد گرديد مجلس  اى به مسأله ديگر خواهد گذشت و از حد خود تجاوز خواهد كرد. بلكهو منتقل شدن از مسأله
مذاكره كه لحظه به لحظه تو را مسائل به ياد آيد و بگوئى. نه مجلس تحقيق جدل و مناظره. و تو در هر مرتبه كه ظاهر شد 

 خواهى به اينكه من اعتماد در مدعاى خود به اين نكردم بلكه از براى توطئه و تمهيد ذكر اين كردم.سستى معتمد تو عذر مى

مرا كه آنچه الحال ذكر كردى توطئه و تمهيد است يا آنكه بر اين اعتماد دارى؟ اگر اين سخن كه الحال گفتى توطئه  پس خبر ده
است عدول كنيم از سخن گفتن بر آن و طلب كنيم از تو محل اعتماد را. و اگر اين سخن اصل معتمد عليه تو است سخن بگوئيم 

 توطئه را؛ زيرا هر سخنى كهفهمم معنى با تو در اين. با آنكه من نمى
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گردد بناى مدعاى آن كس و استدالل كند كسى به آن و بر مدعائى باطل گردد آن سخن پس به درستى كه منهدم و ويران مى
شود فساد استدالل تو عذر شود آن چيزى كه بنا نهاده بود بر آن سخن و به درستى كه در هر مرتبه كه ظاهر مىواضح مى

 واستن به اين روش كه اين توطئه است معنى ندارد.خ

وئى گگوئيم به اين روش كه چه مىگذريم و در آنچه الحال بناى مدّعاى خود را بر آن گذاشتى سخن مىليكن ما از اين در مى
رق نيست از برهان و فاگر كسى بگويد كه اين دعواى تو كه امير المؤمنين عليه السّالم بيعت كرد با ابو بكر دعوائى است معرّا 

ميان اين دعوى و ميان تو كه ابو بكر بر صواب است در حكمى كه كرد بر فاطمه عليها السّالم در باب فدك پس دليل بگو بر 
را كنى. بعد از آن بنا بگذار مدعاى خود را بر اين؛ زياينكه امير المؤمنين عليه السّالم بيعت كرد با ابو بكر بنا بر آنكه ادعا مى

كنند كه تو آنها را قبول ندارى. و سخن هاى تو نيز دعواهائى مىگر اكتفا به محض دعوى كنى مضر است به تو؛ زيرا خصما
د آن اى به اين سخن آنكه نماز گزارگفتن تو كه گفتى امير المؤمنين عليه السّالم نماز گزارد عقب سر ابو بكر اگر اراده كرده
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ن گوئيم اين داللت ندارد بر رضاى امير المؤمنيكنيم ليكن مىابو بكر. پس ما انكار اين نمى حضرت در مكانى كه متأخر از مكان
اى كه آن حضرت نماز گزارد در حالتى كه اقتدا كرده بود به او و مأموم بود، پس عليه السّالم از امامت او. و اگر اراده كرده

گوئيم كه اين نيز مانند دعوى اول تو است كه دليل يم در اين قول و مىكنگوئيم چه دليل دارى بر اين زيرا ما مخالفت تو مىمى
توانند دعوى كرد كه ابو بكر گمراه و باطل است و اين دليل بگذارى خصمان تو نيز مىندارد. و اگر مدار سخن را بر دعواى بى

 رساند.به تو ضرر مى

گوئيم ىكنيم. ليكن ماز ابو بكر به درستى كه ما اين را از تو قبول مىو اما قول تو كه امير المؤمنين عليه السّالم اخذ عطا كرد 
و بكر گويد كه چون ابدانى كه شيعه مىكه اين چه داللت دارد بر رضاى امير المؤمنين عليه السّالم از امامت ابو بكر آيا تو نمى

 حضرتغصب كرده بود حق حضرت امير المؤمنين عليه السّالم را و حالل نبود بر آن 

 455ص:

امتناع از حق خود به واسطه آنكه در اين امتناع تضييع مال خود كرده بود لهذا اخذ فرمود عطا را از ابو بكر و به تحقيق اللَّه 
 تعالى نهى كرده از تضييع مال و اكل اموال به باطل.

ه همين سخنان تو را بعينه بگرداند حجت در امامت پرسيم كه چه فرق است ميان تو و ميان كسى كو بعد از اين مراتب، از تو مى
معاويه؟ پس بگويد كه يافتم من امام حسن و امام حسين عليهما السّالم را و همچنين عبد اللَّه بن عباس و عبد اللَّه بن جعفر و 

او صلح  حسن عليه السّالم باغير ايشان از مهاجرين و انصار را كه بيعت كردند با معاوية بن ابى سفيان بعد از آنكه حضرت امام 
 كرد و گرفتند عطا از او و نماز گزاردند در عقب سر او نمازهاى واجبى را و انكار نكردند براو نه به دست و نه به زبان.

د گويگوئى در ابطال سخن اين مرد كه چنين مىدانى. پس به درستى كه هر چه مىو حال آنكه تو امامت معاويه را باطل مى
 تفاوتى و فرقى.ينه دليل است بر بطالن اين سخنان تو كه اعتماد كردى بر آن بىهمان بع

 پس به درستى كه على بن عيسى نگفت سخنى بعد از اين كه قابل نقل باشد و فائده در ذكر آن تصور توان كرد.

 453ص:

 []بحثى در باره علم و عصمت على ع 114فصل 

كه پرسيد از من ابو الحسن بن على بن نصر كه حاضر بود در مسجد  -ادام اللَّه عزّه -شيخ و از جمله حكايات شيخ، گفته است
و گفت آيا ثابت نشده نزد ما كه امير المؤمنين عليه السّالم داناترين صحابه « سرّ من رأى»عكبرى و من متوجه بودم به سوى 

فتند و علم گرهاى دين و بودند همگى كه فتوى از آن حضرت مىنهپيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بود و شناساتر به عالمات و نشا
آموختند به واسطه احتياج ايشان به آن حضرت عليه السّالم و استغناء او عليه السّالم از ايشان. و آن حضرت رجوع از وى مى

 كرد در هيچ باب از ايشان؟كرد به هيچ يك از ايشان در علمى و استفاده نمىنمى
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م: بلى اين است مذهب ما و اين، چنان واضح است كه اصال خفا ندارد و ميسر نيست عاقلى را كه دفع كند اين را پس من گفت
 يا اقدام كند بر انكار اين مگر آنكه مرتكب بهت و مكابره شود.

ه وارد ك پس گفت ابو الحسن به درستى كه بعضى از اهل خالف احتجاج كرد بر من در دفع اين سخن كه گفتم به اين روش
شده است روايت از على بن ابى طالب عليه السّالم اينكه فرموده است كه حديث نكرد با من احدى مگر آنكه قسم دادم به او 
در روايت آن حديث. و به تحقيق حديث كرد با من ابو بكر و صادق بود ابو بكر. پس اگر آن حضرت عليه السّالم بداند جميع 

داشت به قسم دادن آن كسى كه حديث كند با او عليه السّالم ه باشد به غير خود هر آينه احتياج نمىاحكام دين را و محتاج نبود
 و به قوى پشت شدن در قسم او تا اعتماد كند بر آنچه آن كس حديث كرده.

ير ا امو همچنين روايت شده است كه آن حضرت عليه السّالم حكم فرمود در چيزى پس گفت جوانى از قوم كه خطا كردى ي
المؤمنين. پس آن حضرت عليه السّالم گفت: راست گفتى تو و من خطا كردم. پس چه چيز است جواب از اين سؤال و چگونه 

 است طريق محل اين اشكال؟

 415ص:

 [در عصمت على ع...« على مع الحق »]استدالل به حديث  -[]علت قسم دادن على ع با اينكه علم به آن داشته 

ديگر  شوند با يكفرمايد: پس گفتم اول آنچه در اين كالم است اين است كه اخبار و روايات متقابل نمىمى -يّده اللَّها -شيخ
ل خود كند با مثكنند با هم تا آنكه مساوى باشند در صفت. پس خبرى كه در ظاهر مستفيض باشد معارضه مىو معارضه نمى

كند با مثل خود در صفت تواتر و خبرى كه شاذ و نادر متواتر باشد معارضه مى در صفت ظهور و استفاضه و همچنين خبرى كه
 كند با مثل خود در صفت شذوذ و ندرت.باشد مقابله مى

كنيم از موالى خود امير المؤمنين عليه السّالم مستفيض است و متواتر شده به آن خبر بر گوئيم آنچه ما روايت مىبنا بر اين مى
 ن مرد روايت كرده از امير المؤمنين عليه السّالم از اين دو حديث كه ذكر كردى.تحقيق و آنچه اي

به درستى كه يكى از آن دو شاذ است كه وارد شده از طريق آحاد و غير مرضىّ االسناد است و ديگرى از آن دو حديث ظاهر 
باشد از ثقات و جايز نيست مقابله و معارضه  البطالن است؛ زيرا منقطع شده اسناد آن و نبودن آن در نقلى كه معروف و مشهور

 در مثل اين اخبار.

بلكه واجب آن است كه ظاهر مستفيض ساقط كند شاذ را و متواتر باطل سازد اخبار آحاد و ثانيا آنچه در اين كالم است آن 
ساير خاليق از جمله آن وجوه،  است كه از براى آنچه ذكر كرديم ما از فضل موالى خود امير المؤمنين عليه السّالم در علم بر

كند با آن حضرت عليه السّالم از رسول صلّى اللَّه يكى آن است كه قسم دادن امير المؤمنين عليه السّالم به كسى كه حديث مى
ن آعليه و آله از براى اين باشد كه جرأت نكند كسى بر اينكه نسبت دهد حديث را به رسول صّلى اللَّه عليه و آله كه من از 

ام. و حال آنكه نشنيده باشد از رسول صلّى اللَّه عليه و آله بلكه رسيده باشد به آن كس آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله شنيده
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گفت حديث از رسول صلّى اللَّه عليه و آله و اعتماد نموده باشد به آن رسيدن. بنا بر اين، باطل باشد آن احتمال كه خصم مى
 المؤمنين عليه السّالم از براى آن است كه قوى پشت شود و يقين حاصل كند بر مضمون آن حديث. قسم دادن حضرت امير

 و ديگر از آن وجوه آن است كه قسم دادن امير المؤمنين عليه الّسالم با وجود آنكه علم

 411ص:

ضرت صلّى اللَّه عليه و آله از سامعين دارد به صدق حديث مردى از براى آن باشد كه مؤكد شود خبر آن راوى نزد غير آن ح
 پس شك نكند هر كه بشنود آن حديث را.

و ديگر از آن وجوه آن است كه قسم داده باشد آن حضرت عليه السّالم در آنچه يقين دانسته از براى آنكه حجت شود از براى 
كند امير از اهل عناد كسى كه حكم مى آن حضرت عليه السّالم هر گاه حكم كند به مضمون آن حديث بر اهل عناد و نگويد

 المؤمنين عليه السّالم به اخبار شاذ و نادر.

كند در چيزى باشد كه متضمن حكمى و ديگر از آن وجوه آن است كه قسم دادن آن حضرت عليه السّالم به كسى كه حديث مى
مدح كسى را يا مذمت كسى را. بنا بر اين، در دين نباشد بلكه آن حديث متضمن باشد ادب را يا موعظه را يا حكمت را يا 

آيد كه هر گاه آن حضرت عليه السّالم چنين چيزى را كه از غير خود فرا گيرد اينكه بوده باشد آن حضرت عليه الزم نمى
اقص نالسّالم چنين چيزى را از غير خود فراگيرد اينكه بوده باشد آن حضرت عليه السّالم محتاج در علم دين به غير خود يا 

؛ يعنى «1» «ما حدّثنى احد بحديث الّا استحلفته»بوده باشد در علم دين از رتبه آن كس با آنكه لفظ حديث چنين وارد شده: 
 حديث نكرد با من هيچ كس به حديثى مگر آنكه من قسم دادم به آن كس.

با وجود علم به حديث مردى؛ زيرا محال  دادهكند بر اينكه آن حضرت عليه السّالم قسم مىپس اين معنى بالضرورة داللت مى
است بوده باشد اينكه هر كه حديث كند به حديثى كه آن حضرت عليه السّالم نداند آن را. پس هر گاه ثابت شد آن حضرت 

شود به واسطه يكى از آن وجوه مذكوره است يا غير آن داده است با وجود علم به حديث مردى معلوم مىعليه السّالم قسم مى
 از وجوه. پس باطل شد آنچه اعتماد نموده بود خصم بر آن.

تر از آن است كه مخفى تواند بود؛ زيرا اين حديث چنين وارد شده و اما حديث دوم، پس به درستى كه ظهور بطالن آن واضح
 فت:م به او گكه جوانى گفت به آن حضرت عليه السّالم كه حكم چنين نيست كه تو كردى پس امير المؤمنين عليه السّال

______________________________ 
 15/ 1« مسند احمد حنبل(. »1)

 411ص:

 «أصبت أنت و أخطأت»
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 ؛ يعنى تو راست گفتى و من خطا كردم.

لسّالم او اين معنى واضح البطالن است بنا بر آنچه ما بيان كرديم؛ زيرا حال خالى از اين نيست كه موالى ما امير المؤمنين عليه 
 دانسته است كه خطا است يا آنكه حكم به خطا كرده و گمان داشته كه آن صوابى است.حكم كرده است به خطا و مى

آيد كه آن حضرت عناد نموده باشد در دين پس اگر آن حضرت حكم به خطا كرده يا علم به اينكه آن خطا است، الزم مى
ر تغيير حكم اللَّه تعالى و حال آنكه او عليه السّالم بزرگتر است از اينكه كسى خداى تعالى و گمراه شده باشد به سبب اقدام ب

اين گمان زشت در باره او عليه السّالم كند بلكه اعتقاد ندارند به چنين چيزى در باره آن حضرت خوارج چه جاى آن جماعت 
انند سنيان و اگر آن حضرت عليه السّالم كه عداوت ايشان نسبت به آن حضرت عليه السّالم كمتر است از عداوت خوارج م

حكم به خطا كرده و گمان داشته كه آن صواب است پس چگونه زايل شد ظن آن حضرت عليه السّالم و انتقال فرمود از ظن 
 خود به قول يك مرد كه اصال برهانى در تقويت قول او نباشد.

داشت اره هيچ يك از اهل دين با آنكه اگر اين حديث اصلى مىتوان كرد در ببه درستى كه اين معنى چيزى است كه توهّم نمى
بايست آن جوان كه خطا گرفته بر امير المؤمنين عليه السّالم مشهور بود كسى از اهل اخبار و روايات هر آينه مىيا معروف مى

نين ن حكم دينى كه چبايست كه آو معروف باشد به حسب شخص و به حسب نسبت و قبيله و به حسب مكان. و هر آينه مى
حالى در آن به وقوع پيوست مشهور باشد در ميان فقها و مدوّن و مكتوب بوده باشد نزد اهل اخبار. و به تحقيق كه معروف 
نبودن آن مرد و معلوم نبودن آن حكم كه خطا گرفته آن مرد در آن حكم بر امير المؤمنين عليه السّالم دليلى است روشن بر 

 حديث. بطالن روايت اين

 اند كه آن حضرت عليه السّالم فرمود كه زد دست مبارك را رسول اللَّه بر سينه من و گفت:با آنكه امت همگى اتفاق كرده

 «اللّهمّ اهد قلبه و ثبّت لسانه فما شككت في قضاء بين اثنين»

«1» 

______________________________ 
 401/ 1« أنساب االشراف(. »1)

 414ص:

 عنى بار خدايا هدايت كن دل او را و ثابت دار زبان او را، پس من شك نكردم بعد از آن در هيچ حكمى دينى ميانه دو كس.؛ ي

شود با داخل شدن شك بر و به تحقيق اين معنى ضد است با وقوع خطا از آن حضرت عليه السّالم در احكام دين و جمع نمى
 دين.آن حضرت عليه السّالم در حكمى از احكام 
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 اند امت كه پيغمبر عليه السّالم گفته:و همچنين اجماع كرده

 «على مع الحقّ و الحقّ مع علىّ يدور معه حيث ما دار»

گردد حق با او هر جا او بگردد. و به درستى ؛ يعنى على بن ابى طالب با حق است و حق با على بن ابى طالب است، مى«1»
ه باشد به گفته پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله اينكه خطا كند در دين يا شك نمايد در كه جايز نيست كسى كه بر اين صفت بود

 احكام دينى.

 اند امت كه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله گفت:و همچنين اجماع كرده

 «علىّ اقضاكم»

 ايز نيست خطا كند در احكامترين همه امت جتر است از همه شما. و به درستى كه قاضى؛ يعنى على بن ابى طالب قاضى«1»
تواند بود كه غير او داناتر بوده باشد از او در حكمى از احكام دين. پس معلوم شد بطالن آنچه اعتراض كرده به تو خصم و نمى

 تو و منكشف شد سستى اعتراض او و باللَّه التوفيق و اياه نستهدى الى سبيل الرشاد.

______________________________ 
 با مختصر تفاوت. 411/ 13« تاريخ بغداد» 4143حديث  435/ 0« سنن ترمذى»(. 1)

 144/ 5« فتح البارى(. »1)

 413ص:

 []مناظره شيخ مفيد با مرد زيدى 113فصل 

انصد پدر مسجد كوفه پس مجتمع شدند نزد او از اهل كوفه و غير ايشان بيش از  -ادام اللَّه عزّه -حاضر شد شيخ ابو عبد اللَّه
در ميان آن جماعت و آن مرد اراده فتنه و فساد داشت و گفت « زيديه»مردى از  -ايّده اللَّه -كس. پس مبادرت كرد به شيخ

 به شيخ به چه دليل جايز داشتى انكار امامت زيد بن على را عليه السّالم؟

نكه سخن من در باره زيد بن على عليه السّالم اى گمان باطلى. و حال آكه تو به من گمان برده -ايّده اللَّه -پس گفت شيخ
 مخالف نيست با سخن طايفه زيديه پس سزاوار نباشد كه قرار دهى مذهب مرا در باره زيد مخالف مذهب ايشان.

 آن مرد گفت: چيست مذهب تو در امامت زيد بن على عليه السّالم؟

فى كنم از امامت و آنچه نكنند طايفه زيديّه و نفى مىثابت مىكنم از امامت زيد رحمه اللَّه آنچه پس شيخ گفت: من ثابت مى
د كنم از زيگويم كه زيد رحمه اللَّه امام بود در علم و زهد و امر به معروف و نهى از منكر و نفى مىكنند طايفه زيديه. و مىمى
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ى سرزده باشد از او كه دليل امامت او شود و او اامامت را به اين معنى كه نص از پيغمبر يا امام ديگر در باره او باشد يا معجزه
معصوم باشد از همه خطاها. و به درستى كه اينكه گفتم چيزى است كه هيچ يك از زيديّه مخالفت من در اين باب نكرده. پس 

يله ح هر كه حاضر بود از طايفه زيديه در آن مجلس ضبط خود نكرده شروع در شكرگزارى شيخ و دعاى او كردند و باطل شد
 آن مرد در آن اراده كه كرده بود از فتنه و فساد و تشنيع بر شيخ.

 410ص:

 ]مناظره شيخ مفيد با يكى از عباسيان در سامرا[ 110فصل 

و جمع شدند نزد او از عباسيّين و غير ايشان جمعى كثير. پس « سرّ من رأى»در  -ادام اللَّه عزّه -حاضر شد شيخ ابو عبد اللَّه
 يكى از مشايخ عباسيين كه خبر ده مرا كيست امام بعد از رسول صلّى اللَّه عليه و آله؟ -ايّده اللَّه -به شيخگفت 

پس شيخ در جواب به او گفت كه امام بعد از رسول صلّى اللَّه عليه و آله كسى است كه عباس رحمه اللَّه دعوت كرد او را به 
 «1» عباس بيعت كند با او در حرب آنكه او حرب كند و بر صلح آنكه او صلح كند. اينكه دراز كند دست خود را از براى اينكه

 گوئى؟پس گفت به شيخ آن مرد عباسى كه كيست آنكه دعوت كرد او را عباس به آنچه تو مى

اس در روزى بپس شيخ گفت: او امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّالم است در وقتى كه گفته است به او عليه السّالم ع
كه قبض روح مطهر مقدس رسول صلّى اللَّه عليه و آله شده كه بگشا دست خود را اى پسر برادر من كه بيعت كنم با تو. پس 
 بگويند مردم كه عم رسول صّلى اللَّه عليه و آله بيعت كرد با پسر عم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله تا مخالفت نكنند با تو هيچ

 كس.

از اهل آن مجلس شيخى از فقها  -ايّده اللَّه -پس گفت به شيخ «1» درستى كه اتفاق كردند بر نقل اين روايت اهل نقل. و به
 بلد كه در اين صورت چه بود جواب امير المؤمنين عليه السّالم به عباس؟

 شيخ گفت كه جواب امير المؤمنين عليه السّالم اين بود كه گفت به عباس:

عهد الىّ أن ال ادعو احدا حتّى يأتونى و ال اجرّد سيفا حتّى يبايعونى و مع هذا فلى برسول  ه صلّى اللَّه عليه و آلهقال رسول اللَّ»
 «اللَّه شغلى.

«4» 

______________________________ 
 140/ 1« أنساب االشراف(. »1)

 (. همان مأخذ1)
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 111و  154 -150ص « اسرار آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله(. »4)

 414ص:

؛ يعنى رسول صلّى اللَّه عليه و آله عهد كرده به سوى من كه دعوت نكنم احدى را به امامت خود تا آنكه همگى به سوى من 
 بيايند و برهنه نكنم شمشير را تا آنكه همگى بيعت كنند با من و مع هذا مرا رسول صّلى اللَّه عليه و آله مشغولى عظيم است.

 گوئى عباس خطا كرده در دعوت امير المؤمنين عليه السّالم به سوى بيعت.مرد عباسى به شيخ، گفت: بنا بر اين، تو مى پس آن

پس شيخ گفت: خطا نكرده عباس در آنچه قصد كرده؛ زيرا عمل او بر ظاهر بود كه امير المؤمنين امام به حق است و عمل امير 
كه بيعت كردن، خالف مصلحت خدا و رسول است. پس عباس و امير المؤمنين عليه السّالم المؤمنين عليه السّالم بر باطن بوده 

 هر دو بر صواب بودند و خطائى از هيچ يك به فعل نيامد. و الحمد للَّه رب العالمين.

ه و آله الزم ه عليپس گفت آن مرد عباسى به شيخ پس اگر امير المؤمنين عليه السّالم امام بوده باشد بعد از پيغمبر صلّى اللَّ
 كند و به درستى كه اين امرى است عظيم در دين.آيد كه خطا كرده باشد ابو بكر و عمر و هر كه متابعت ايشان كرده و مىمى

گفت كه نيستم من در اين ساعت بگشايم زبان را از براى فتوى دادن به تخطئه كسى، بلكه من جواب  -ايّده اللَّه -پس شيخ
 چيزى كه پرسيدى از آن.گفتم تو را از 

پس اگر جواب من صواب باشد و متضمن تخطئه انسانى بوده باشد بر تو الزم است وحشت نكنى از متابعت صواب. و اگر خطا 
باشد پس مر تو را است كه تكلم كنى بر ابطال آن و بيان نمائى خطاى آن را و به درستى كه اين اولى است از تشنيع تو به 

شمارى تو تخطئه ابو بكر و عمر را و از آن گريزانى پس ناچار است تو را تخطئه د و با آنكه اگر عظيم مىچيزى كه نفع ندار
على بن ابى طالب و عباس رحمه اللَّه از اين جهت كه على بن ابى طالب عليه السّالم و عباس هر دو تأخر ورزيدند از بيعت 

عمل نكردند از براى ابو بكر و نه از براى عمر عملى را و برگردن نگرفتند ابو بكر و راضى نشدند به پيشوائى او بر خودشان و 
 از براى ابو بكر و عمر واليت را و نشمردند ابو بكر و عمر ايشان را اهل اينكه شريك سازند ايشان را در امرى از امور خود.

 برد جمعى را كه لياقت امامت داشته باشندخصوصا عمر كه در وقتى كه نام مى

 411ص:

و جمعى را كه قابليت نظر در اختيار امام و نصب خليفه داشته باشند به درستى كه نام نبرد عباس رحمه اللَّه را اصال در هيچ 
يك از اين جماعت و على بن ابى طالب عليه السّالم را كه نام برد، عيب كرد او را و وصف كرد او را يك بار به خوش طبعى 

رص به دنيا و امر كرد كه بكشند على بن ابى طالب عليه السّالم را اگر مخالفت كند عبد الرحمن بن عوف و يك بار ديگر به ح
 را و گردانيد حق را در جانب عبد الرحمن نه على بن ابى طالب و تفضيل داد عبد الرحمن را بر على بن ابى طالب عليه السّالم

«1». 
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ب و از عباس و جميع بنى هاشم خمسى را كه گردانيده بود اللَّه تعالى از براى با اين همه مراتب، گرفت از على بن ابى طال
ايشان. و خوار و ذليل كرد ايشان را در خمس و مانع شد ايشان را از حق خودشان كه خمس باشد. و گردانيد مصرف خمس 

 را در اسلحه جنگ و اسبان.

شائى به طعن على بن ابى طالب عليه السّالم و عباس رحمه اللَّه از گزبان مى -اّيدك اللَّه تعالى -پس به درستى كه اى شريف
ئى كه نمااين جهت كه مخالفت شيخين كردند و كراهت داشتند از امامت ايشان و تأخر نمودند از بيعت با ايشان و انديشه مى

وشيدن از رتبه ايشان و پست سلوك كنى با ايشان طريقه شيخين را از تأخير فرمودن مر ايشان را از منزلت خود و چشم پ
شك و شبهه و اگر رأى تو واليت ايشان است و تعظيم نمودن قدر ايشان. پس رجوع كن به اين به درستى كه گمراهى است بى

نمودن ايشان و اقتدا كردن به ايشان. پس سلوك نما طريقه ايشان را و وحشت مكن از تخطئه هر كه مخالفت كند با ايشان مانند 
 و عمر. زيرا به تحقيق كه نيست در اين مقام احتمال ديگر به غير از دو احتمال.ابو بكر 

كنى در ميان بندگان خود در آنچه ايشان با يك پس گفت آن مرد عباسى در وقت شنيدن اين كالم كه بار خدايا تو حكم مى
 نمايند.ديگر مخالفت مى

______________________________ 
 14ذيل حوادث سال  15 /0« تاريخ طبرى(. »1)

 415ص:

 [خالف عقل است« احوالى»و « كسبى»در دين مسيحيت و « اتحاد] » 114فصل 

 -اللَّه كه شنيدم از شيخ ابو عبد -ادام اللَّه عزّه -از جمله حكايتهائى كه گفته است شريف ابو القاسم على بن الحسين موسوى
معنى  اند متكلّمين در تحصيلتوان نمود. و به درستى كه جهد كردهاست كه تعقل آنها نمىگفت كه سه چيز كه مى -ادام اللَّه عزّه

اند از آن جمع مگر بر عباراتى چند كه تناقض آنها از جمعى كه اعتقاد دارند به آنها به هر حيله كه ممكن باشد پس دست نيافته
 دارند.

 «1» «كسبى»گويند؛ دوم است كه نصارى مى «1» «اتحاد»، يكى مقصود از آن عبارات يا آنچه فهميده شود از آن عبارات
 گويند.مى «0» «بهشيمة»است كه طايفه  «3» «احوالى»گويند؛ سوم مى «4» «نجاريّه»است كه طايفه 

______________________________ 
 گانه يعنى پدر، پسر و روح القدس است.(. منظور اتّحاد اقانيم سه1)

 -114 ص« فلسفه علم كالم هرى اوسترين ولفسن»ر. ك: « خدا خالق افعال اكتسابى بندگان است»است كه (. منظور اين 1)
114 
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شمرده و گويد: ابو عبد اللَّه حسين بن عبد اللَّه نجّار كه « جبرّيه»(. پيروان حسين بن نجّار بودند. شهرستانى ايشان را از 4)
روزى بود و با ابراهيم بن نظّام مناظره كرد و في« بشر مريسى»بودند، نخست از ياران بيشتر معتزله رى و حوالى آن بر كيش وى 

هجرى قمرى(. وى مرده بافنده پارچه و از متكلّمان مجبّره است. ر. ك:  145نيافت و در اين اندوه بمرد )در حوالى سال 
 51/ 1« ملل و نحل شهرستانى»، 341ص « فرهنگ فرق اسالمى»

ت خدا غير صفا»كردند كه التزام به اين عقيده يعنى اى كه صفات ذاتى حق تعالى را انكار و استدالل مىمعتزلهدر برابر (. »3)
ناميد و در توصيف آنها گفت كه نه معدومند « احوال»شود، ابو هاشم اين صفات را منجر به اعتقاد به تعدّد قديم مى« ذات اوست

آيند، و جز با شوند و جز در معيّت آن به ادراك در نمىبه همراه ذات شناخته نمىو نه موجود، نه معلومند و نه مجهول، جز 
وجود خارجى ندارند و معدوم نيستند، چون خداوند سبحان آنها را براى « ذات»مانند « احوال»كنند، تحقّق آن، تحقّق پيدا نمى

رابر شيعه در ب« »و نه معدوم، اين است كه آنها ثابتند!؟نه موجودند « احوال»خود اثبات فرموده است. بنا بر اين، معناى اينكه 
 .115 -151ص « فلسفه علم كالم ولفسن»، همچنين ر. ك: 114ص « معتزله و اشاعره

 115ص « فرهنگ فرق اسالمى»هجرى قمرى( هستند.  411(. پيروان ابو هاشم عبد السّالم جبّائى معتزلى )وفات: 0)

 413ص:

كه هر كس شك كند در آنچه ما ذكر كرديم، پس بايد متوصل شود به آوردن معنى در يكى از  -م اللَّه عزّهادا -گفته است شيخ
اين سه چيز كه اين معنى معقول باشد يا دفع كند تناقض و فسادى را كه معلوم است در اين سه چيز تا الزم آيد كه خالف آنچه 

 ما حكم كرديم صواب باشد هيهات.

گفت: قائل شدن به احوال متضمن است از خطاى فاحش و تناقض آن چيزى را كه مخفى كه مى -يّده اللَّها -و شنيدم از شيخ
در لغت عرب آن چيزى است كه بگردد شيئى در آن چيز از معنى كه « حال»نيست بر صاحب عقلى. از آن جمله اين است كه 

د شواه موجود باشد در عقل و به درستى كه شناخته نمىء اين معنى را داشته باشد خواه موجود باشد در خارج و خوآن شى
لفظ حال در عرف زبان مگر آنچه ما ذكر كرديم و هر كه ادعا كند غير اين معنى در لفظ حال همچو كسى است كه ادعا كند در 

د تا شود در ذات خولفظ تغير و لفظ تحول خالف آنچه معقول است از اين دو لفظ و هر كه گمان كند كه اللَّه تعالى متغير مى
 گردد در صفات خود پس به درستى كه او كافر است به خدا كفرى ظاهر. تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا.متحول مى

قول ايشان را كه مر اللَّه تعالى را علمى است كه به آن « مشبّهه»كنند بر طايفه كنيم از جماعتى كه انكار مىبعد از آن تعجب مى
اند كه هر گاه اين اعتقاد داشته و قدرتى هست كه به آن قدرت، اللَّه تعالى قادر است. و اين جماعت گمان كرده علم، عالم است

گويد كه اللَّه تعالى به چيزى كه غير داند و مىباشد مشرك است؛ زيرا صفت علم و صفت قدرت را غير ذات اللَّه تعالى مى
خودشان اعتقاد دارند كه اللَّه تعالى را حالى است كه او به آن حال عالم است  اوست عالم است و قادر. و مع هذا اين جماعت

و به آن حال ممتاز است از كسى كه عالم نيست. و همچنين اللَّه تعالى را حالى است كه به آن حال قادر است و به آن حال 
كنند با وجود اين سخن كه خودشان مى ممتاز است از كسى كه قادر نيست. و همچنين در صفت حىّ و سميع و بصير و ادعا

 موحّدند.
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 415ص:

اند به تناقض دو سخن خود كه يكى انكار اين جماعت است بر مشبّهه و ديگرى مذهب خودشان در آيا چگونه خبر دار نشده
 صفات اللَّه تعالى؟! و به تحقيق قرآن ناطق است به اينكه اللَّه تعالى را علم است.

و همچنين  «1» وَ ال تََضعُ إِلَّا بِعِْلمِهِ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى و همچنين فرموده است: «1» أَنَْزلَهُ بِعِلْمِهِ اللَّه تعالى كه:و فرموده است 
را قدرت است و  اند مطلقا كه مر اللَّه تعالىمسلمانان همگى گفته «4» ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَوَ ال يُحِيُطونَ بِشَيْ فرموده است:

به اين  اند بر تخطئه كسى كه تكلّمبه درستى كه قرآن نياورده است اين را كه اللَّه تعالى را حالى است، بلكه همگى اتفاق كرده
اند كالم نمايد در شأن اللَّه تعالى. و هرگز شنيده نشده اين سخن از اهل قبله تا آنكه احداث كرد اين را ابو هاشم و متابعت كرده

او را جماعتى از اهل اعتزال و مخالفت كردند در اين قول جميع اهل اسالم را چنان كه ذكر كرديم و به درستى كه جماعتى كه 
ته اند كه اگر اختالف نداشاند با يك ديگر مختلفكه به خداى تعالى نسبت داده« احوال»اند كه اند گمان كردهصاحب اين قول

شود. و حال آنكه صفات اللَّه تعالى با هم اختالف دارد. مثل علم و قدرت و سمع و بصر. ف نمىباشند صفات اللَّه تعالى مختل
گوئيم ه نمىگويند كاند؟ در جواب مىاند با اللَّه تعالى يا غير اللَّه تعالىيكى« احوال»گوئيم به اين جماعت كه آيا اين و هر گاه مى

گوئيم كه هر كه يكى از اين دو قول را بگويد محالى گفته خواهد بود و اين مىگوئيم غير خدايند، بلكه عين خدايند و نمى
اند كه صفات اللَّه تعالى نه عين از اين رو كه گفته «3» دهند به طايفه مجبّرهجماعت با اين سخن كه مذكور شد نسبت جهل مى

 كنند از ايشان و بهخدايند و نه غير خدا. و تعجب مى

______________________________ 
 144(. سوره نساء، آيه 1)

 11(. سوره فاطر، آيه 1)

 100(. سوره بقره، آيه 4)

 01ص « الحكايات شيخ مفيد»باشد. ر. ك: مى« مشبّهه»، «مجبّره»(. ظاهرا آنچه صحيح است به جاى 3)

 411ص:

 دهند ايشان را به جنون و هذيان.سبب اين قول نسبت مى

 گويند كه ما از براى آن نسبتيم از ايشان فرق ميان قول خودشان و قول مجبّره با اينكه هر دو يكى است. مىپرسو هر گاه مى
گويند گويند صفات اللَّه تعالى نه عين اللَّه تعالى است و نه غير اللَّه تعالى و مع هذا مىدهيم به مجبره كه ايشان مىجهل مى

 صفات اللَّه معانى موجوده است.

 [در باره صفات خداى تعالى ]بحثى
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گوئيم: صفات اللَّه تعالى معانى موجوده نيست و به درستى كه اين جماعت اگر بدانند كه در اين فرقى و ما اين قول را قائليم مى
ه طايفه ك اند، هر آينه شرمسار و منفعل خواهد شد از اين فرقه،اند و از طريق عقل به در رفتهاند قصد تناقض نمودهكه قصد كرده

اند اند از براى اللَّه تعالى صفات چند كه مخصوص است به موجود به وساطتى معانى چند واجب دانستهمجبّره چون ثابت كرده
وجود اين معانى را چنان كه به تحقيق آن است؛ زيرا محال است صفتى كه مخصوص است به موجود، حاصل شود در موجود 

باشد از اين جهت كه خلل و فساد اين ظاهر است. و اين جماعت تأمل در مذهب خود نكرده اى كه آن موجود نبه واسطه معنى
د و داننرا نه موجود مى« احوال»باشد مگر در موجود به وسيله احوالى چند كه آن اند صفاتى چند را كه حاصل نمىثابت كرده
 نه معدوم!؟

شود اين دو جهت به تناقض ايشان در انكارى كه بر مجبّره پس حاصل شد تناقض در قول ايشان از دو جهت كه منضمّ مى
كردند پس از سه جهت تناقض بر اين جماعت الزم آمد، با آنكه مذهب ابو هاشم معتزلى كه سركرده آن جماعت است و مى

هاشم را  ء و ابوء و خبر دادن از آن شىمذهب پدرش نيز آن است كه وجودش آن است كه با آن صحيح باشد علم به آن شى
گويند كه آن احوال نه وجود دارند و نه عدم معلومند از براى اعتقاد آن است كه احوال را كه ثابت كرده از براى اللَّه تعالى و مى

دهد از آن احوال و دعوت مردم را به اينكه اعتقاد كنند قول به صحت آن احوال را و مع هذا او و او از روى اعتقاد خبر مى
 ء نيستند.موجود و شىگويند كه مى

 به درستى كه اين سخن چيزى است كه پوشيده نيست تناقض در آن بر كسى كه

 411ص:

 چيزى از نظر و حجت بر گوش او خورده است.

فرمايد كه گمان من اين است كه آنچه محتاج گردانيده ابو هاشم را به اين تناقضها آن چيزى است كه مى -ايّده اللَّه -شيخ
تواند بود. پس ابو هاشم كراهت ء خالى از وجود و عدم نمىگويند شىاند بر صواب آنكه مىاند متكلّمين و اتفاق كردهتهنوش

آيد آيد براو كه يا موجود باشد يا معدوم و هر گاه موجود باشد الزم مىء است؛ زيرا الزم مى، شى«حال»داشته از اينكه بگويد 
اد جميع كه خالى نباشد از قدم يا حدوث. و ابو هاشم را ممكن نيست قائل شدن به اينكه احوال بنا بر اعتقاد او و بر اعتق

گردد از اين جهت كه احوال بر اين تقدير غير خدا خواهند بود و رود از توحيد و مشرك مىاند؛ زيرا به اين قول بيرون مىقديم
 مجبره. شود ازتر مىآيد براو قديمى غير خدا پس بد حالالزم مى

ه داند باند؛ زيرا حق تعالى را هميشه متّصف به صفات مىو همچنين ممكن نيست او را قائل شدن به اينكه اين احوال حادث
آيد كه صفات خدا نيز حادث باشد. پس از اين رهگذر تناقض براو الزم وسيله اين احوال. و هر گاه حادث باشند الزم مى

ء داند معدوم قرار دهد هر آينه باز تناقض براو الزم است از اين جهت كه هميشه يرى كه شىآيد و هر گاه حال را بر تقدمى
آيد كه صفات نيز معدوم باشد. دهد. و هر گاه اين احوال معدوم باشند الزم مىصفات حق تعالى را به وسيله اين احوال قرار مى

 است و نه معدوم. ء نيست و نه موجودپس از اين جهت قائل شده به اينكه حال شى
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تقاد ء بودن را و مع هذا اعداشت به جنايتى كه بر نفس خود كرده به اينكه نفى كرده از حال شىو به درستى كه اگر شعور مى
كرده كه علم به آنها دارد و صحيح دانسته خبر دادن را از آنها و واجب دانسته كه اللَّه تعالى هميشه مستحق صفاتى چند است 

شد طبع او از اين اند و نه حادث هر آينه منحرف نمىصفات احوالى چندند كه نه موجودند و نه معدوم و نه قديم كه باعث آن
 شد از اين قول باطل به سوى آنچه حق است و صواب.مقال و منتقل مى

 414ص:

 ]نحوه تعلق قدرت به موجود[ 111فصل 

اند بصريّون همگى كه صحيح نيست تعلق قدرت به موجود؛ زيرا قدرت تعلق كه گمان كرده -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
گيرد به چيزى از جهت حدوث يعنى فائده تعلق قدرت به چيزى آن است كه به هم رسد و حادث شود. و هر گاه چيزى مى

اند كه بر اين قرار داده معنى خواهد بود. از اين جهت است كه قدرت را پيش از فعلموجود باشد تعلّق قدرت به آن چيز بى
 تقدير تعلق بگيرد به فعل در حالت عدم.

 اند از اين جهت است كه صحيح نيستگيرد به چيزى مگر از جهت حدوث و گفتهاند ايشان كه اراده نيز تعلق نمىپس گفته
 فعلى كه مراد است نه پيش از آنشود با اند كه اراده موجود مىاراده چيزى گذشته يا چيزى كه قديم بوده باشد و مع هذا گفته

اند چيزى است كه مخفى اند و ميان اراده كه با فعل قرار دادهو تناقض ميان قول ايشان در قدرت كه پيش از فعل قرار داده
 ماند بر هيچ عاقلى.نمى

قت ه تعالى فاعل حقياند كه حقايق جواهر و اعراض عالم منسوب به خداى تعالى نيست و اللَّو همچنين بصرّيون همگى گفته
جوهر و عرض نيست البته؛ زيرا جوهر در حال عدم، همان جوهر است چنان كه در حال وجود، جوهر است و همچنين عرض. 

سازد او را بعد از آنكه معدوم كند ذات او را و موجود مىكند جوهر را و حدوث مىاند كه اللَّه تعالى خلق مىبعد از آن گفته
 است.

كند اللَّه تعالى جوهر را و حال آنكه جوهر پيش از آنكه مخلوق شود م به ايشان كه چه معنى دارد اينكه خلق مىگوئيپس مى
 همان جوهر است چنان كه بعد از مخلوق شدن جوهر است.

ا كه قول شمگوئيم به ايشان چه معنى دارد كند جوهر را. پس مىگويند: معنى اين آنست كه اللَّه تعالى موجود مىدر جواب مى
 كند جوهر را و حال آنكهموجود مى

 413ص:

كند گويند كه اين معنى دارد كه اللَّه تعالى حادث مىجوهر پيش از وجود، جوهر است چنان كه در حال وجود. در جواب مى
 آورد او را از عدم به سوى وجود.جوهر را و بيرون مى
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مثل دو عبارت اول است، پس چيست فايده در قول شما كه اللَّه تعالى احداث كرد گوئيم به ايشان كه اين عبارت نيز پس مى
جوهر را و اخراج نمود او را از عدم به وجود. و حال آنكه پيش از احداث و اخراج، جوهر است چنان كه در حال احداث و 

 اخراج.

ارات و انتقال از يكى به ديگرى خالصى را از سؤال كنند بر عبآرند معنى معقولى در هيچ مرتبه و زياده نمىبه درستى كه نمى
شود از ايشان معنى معقولى در خلق و احداث و اختراع با مذهبى كه دارند در جواهر و اعراض و اصحاب ما. و مفهوم نمى

 اند از بصريون.و هر كه اعتقاد كرده به هيولى و قديم بودن طبيعت عذر خواسته« ابرقلس»

واند داشت عذرى از براى ايشان و به درستى كه اصال عذر نيست نه از براى اين طايفه و نه آن طايفه در بر تقديرى كه وجود ت
اند كه هيولى اصل عالم است و آن هميشه هست و قديم است و اللَّه تعالى اند از ضالل و گمراهى و گفتهآنچه مرتكب شده

كند از پارچه نقره يا طال، انگشترى را و چنان كه بافنده احداث مىكند زرگر از كند اشياء را چنان كه احداث مىاحداث مى
كند از چوب و تخته لوح را. )يعنى چنان كه هر يكى از اين چيزها را اصلى ريسمان جامه را و چنان كه درودگر احداث مى

ت( و اللَّه تعالى صورتها اس« هيولى»كند همچنين عالم را نيز اصلى هست كه آن است و صانع در آن اصل صورتى احداث مى
 كند.را در آن پديد مى

 []قول بصريون قول اصحاب هيولى است

د. اند از براى اين اضافه معنى كه تعقل توان كراند به اللَّه تعالى جواهر و اعراض را و بيان نكردهو بصرّيون از معتزله اضافه كرده
قول ايشان قول اصحاب هيولى است. به اين معنى كه اصال عالم قديم يابد كه و هر كه خوب تأمل كند قول بصريون را در مى

 است بعينه و اگر چه در عبارت اختالف دارند زيرا خلل و فساد

 410ص:

شود و عبارت اصحاب هيولى سالم است از خلل و فساد و تناقض؛ زيرا گمراهى خود را و تناقض الحق عبارت بصريون مى
 اند و سخن در دهان گردانيدن و آشكارا نگفتن بصريون از براى رواندود كردن و تلبيس نمودن است.ردهبه عبارتى واضح بيان ك

 414ص:

 ]بحثى در باره وعيد[ 115فصل 

نسبت دادن جور است به اللَّه تعالى و نسبت دادن ظلم  «1» «وعيد»كه قول جميع معتزله در  -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
اند طايفه معتزله كه هر كه اطاعت كند اللَّه تعالى را هزار و كذب است به او جلّ جالله در اخبارى كه داده است؛ زيرا گمان كرده

ب پس بميرد بر اين حال، اللَّه تعالى ثواسال و بعد از آن گناهى كند و تأخير كند توبه را و با خود گويد كه مِنْ بَعْد خواهم كرد 
گرداند او را سازد جميع طاعات او را و به محض همين گناه مخلّد مىدهد او را بر چيزى از طاعات هزار سال و باطل مىنمى

 در آتش جهنم به حيثيتى كه بيرون نياورد او را هرگز نه به رحمت خود و نه به شفاعت مخلوقى.
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گرداند در عذاب خود آن كسى را كه ترك نكرده باشد چيزى از گويد كه اللَّه تعالى مخلّد مىه معتزله مىو ابو هاشم از طايف
طاعات او را جلّ جالله و اصال مرتكب مخالفت او نشده باشد و نكرده باشد فعل قبيحى را كه اللَّه تعالى نهى كرده باشد او را 

از اوقات كه نكرده است آنچه را واجب گردانيده بر او اللَّه تعالى. و حال آنكه از آن به محض اينكه آن كس گمان كند در وقتى 
 آن كس بيرون نرفته باشد از فعل واجب به اختيار خود و نه به كردن كارى كه ضد واجب بوده باشد.

و  «1» ُنضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ َعمَلًا ِإنَّا ال فرمايد:فرمايد: اين است سخن ايشان و حال آنكه اللَّه تعالى مىمى -ايّده اللَّه -شيخ
 فَمَنْ فرمايد:همچنين مى

______________________________ 
دانند كه گنهكاران را عذاب كند و معتزله به وجود وفاى به عهد و وعيد بر خداوند اعتقاد دارند، لذا بر او واجب مى(. »1)

گويند: بر خداوند واجب است به آنچه وعده داده وفا كند، وفاى به . اماميّه مىمطيعان را طبق آنچه وعده كرده پاداش دهد ..
 411 -411ص « شيعه در برابر معتزله و اشاعره« »آنچه از آن بيم داده بر او واجب نيست.

 45(. سوره كهف، آيه 1)

 411ص:

 إِلَّا مِثْلَها مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَال يُجْزى فرمايد:و همچنين مى «1» يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ
 .«4» لِلذَّاكِرِينَ إِنَّ الْحََسناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى و همچنين فرموده: «1»

اند بر شفاعت. و همچنين طايفه معتزله ى امت پيغمبر اجماع كردهدانند شفاعت را و حال آنكه همگو طايفه معتزله همگى مى
 نمايند بر اهل قبور و طايفهاند نزول مالئكه را بر اهل قبور و خالفى نيست در ميانه مسلمانان كه مالئكه نزول مىمنكر شده

 اند به اين و همچنين ايشانت قائلكند عذاب قبر را. و حال آنكه همگى اهل ملكنند كسى را كه اثبات مىمعتزله ريشخند مى
كنند آفريده شدن بهشت و دوزخ را. و نمايند آفريده شدن بهشت و دوزخ را بالفعل. و حال آنكه مسلمانان اثبات مىانكار مى

آله خوابى  يه واند كه معراج پيغمبر صلّى اللَّه علدانند معراج پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله را و گمان كردهاكثر ايشان باطل مى
را كه از جمله معجزات پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله « شقّ القمر»نمايند بوده است از جمله خوابها. و مشايخ ايشان انكار مى

 «3» «عبّاد»اند تكلم نمودن بزغاله را با پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و شيخ ايشان بوده باشد. و بسيارى از ايشان انكار كرده
اند كه طريق معجزات كه منسوب است به پيغمبر نكر شده اعجاز را در قرآن و جميع ايشان مگر آنكه نادر باشد. گمان كردهم

 سواى قرآن، اخبار آحاد است تا راه نيابد به آن انكار و طعن زدن در احتجاج به آن معجزات بر كفار.

اند ايشان را به گناهان و سهو و نسيان و خطا و لغزش ه وصف نمودهو اما قول ايشان در انبيا عليهم السّالم، پس به درستى ك
گرداند او را پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله گاه باشد كه امام باشد جميع اهل اسالم اند امامى كه خليفه مىدر رأى و اعتقاد و گفته

 را و با اين حال
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______________________________ 
 1(. سوره زلزله، آيه 1)

 145(. سوره انعام، آيه 1)

 113(. سوره هود، آيه 4)

 43ص « الحكايات شيخ مفيد»آيد. (. عبّاد بن سليمان صيمرى از شيوخ معتزله و از طبقه جاحظ به شمار مى3)

 415ص:

ه باشد و جايز بودزنديق باشد و كافر بوده باشد به خداى تعالى در باطن و جاهل باشد به بسيارى از علم دين به حسب ظاهر 
بر او سهو و نسيان و قصد نمودن ضالل و گمراهى و اظهار كفر و مرتد شدن و مع هذا امت كه محتاج است به سوى امام نزد 

د از انايشان و مستغنى نيست از امام در هيچ وقتى از اوقات، اشرف از انبيا عليهم السّالم در صفات كمال؛ زيرا امت معصوم
 سهو و غفلت و غلط. عالمند به جميع احكام و جايز نيست اجتماع همگى ايشان بر چيزى از گمراهى.صغاير و كباير و 

 و همچنين جايز نيست كسى را مخالفت امت در آنچه اتفاق كنند بر آن و اگر چه از روى رأى بوده باشد.

خص است مخالفت آنها با ادله عقل و و به درستى كه كل اين اقوال ظاهر االختالف است و معلوم است تناقض در آنها و مش
 مقتضى سنت و كتاب اللَّه تعالى و اللَّه نسأل العصمة ممّا يسخط و التّوفيق لمرضاته و ايّاه نستهدى الى سبيل الرّشاد.

 413ص:

 «[مناظره كردن»]تهمت معتزله و حشويه به شيعه در باب  113فصل 

اند اين را كه آنچه گمان كرده «1» «حشويه»و « معتزله»آنكه  -ادام اللَّه عزّه -اللَّهاز جمله حكايات كه گفتم به شيخ ابو عبد 
تو به جا آرى از مناظره و مباحثه چيزى است كه مخالف اصول اماميه است و خروج از اجماع اماميه؛ زيرا طايفه اماميه جايز 

كنند از ائمه خود نسبت دادن بدعت را به كسى كه مباحثه ىكنند از آن و روايت مدانند مناظره را به حسب دين و نهى مىنمى
كننده آن را. آيا با تو هست روايتى از اهل بيت عليهم السّالم در صحت مناظره يا آنكه اعتماد و مناظره كند و مذمّت استعمال

 ايفه اماميه بر آن واقع باشد؟كنى به آنچه مخالف دليل عقلى است و اگر چه اجماع طاى بر دليلهاى عقلى و التفات نمىكرده

ره ايم در استعمال مناظاند بر ما از اينكه خالف اجماع كردهاند معتزله و حشويه در آنچه ادعا نمودهپس گفت شيخ كه خطا كرده
ه جا و خطا كرده هر كه ادعا كرده اين را از طايفه اماميه و جهل ورزيده؛ زيرا فقهاى اماميّه و رؤساى ايشان در علم دين ب

اند بر سبيل قبول اين شيوه را از ايشان هر كه بعد از ايشان بوده اند به صّحت آن و گرفتهاند مناظره را و اعتقاد داشتهآوردهمى
 و اعتقاد كردند به آن.
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تابهاى ناظره و كاند به مام نامهاى جماعتى را كه مشهور بودهام اين سخن را در اين باب و ذكر كردهو به تحقيق به نهايت رسانيده
ركان اال»و يكى كتاب « الكامل في علوم الدين»ايشان را و مدح ائمه عليهم السّالم ايشان را در دو كتاب خود كه يكى كتاب 

 است. «1» «في دعائم الدين

______________________________ 
ند زيرا داد« اصحاب حديث»به « معتزله»انند حشويّه در اسالم لقب تحقير آميزى است كه بعضى از علماى كالم اسالم م(. »1)

 103ص « فرهنگ فرق اسالمى دكتر مشكور« »خداوند بودند.« تشبيه»و « تجسّم»اصحاب حديث غالبا قائل به 

نيز نام برده ولى فعال از نسخه خطى آنها اطالعى در  11ص « تصحيح اعتقادات االماميه»(. شيخ مفيد از اين كتاب خود در 1)
 .دست نيست

 445ص:

ام در اين باب ان شاء اللَّه تعالى. خبر داده كنم از براى تو الحال حديثى را از جمله آنچه آوردهو به درستى كه من روايت مى
مرا ابو الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد از پدر خود، از سعد بن عبد اللَّه، از احمد بن محمد بن عيسى، از يونس بن 

رحمن مولى آل يقطين، از ابو جعفر محمد بن النعمان، از ابو عبد اللَّه الصادق جعفر بن محمد عليه السّالم كه گفت محمد عبد ال
 بن النعمان كه فرمود به من امام جعفر صادق عليه السّالم حديثى را كه اين است مضمون آن حديث:

 «م ضاللهم و باهلوهم في علىّ عليه السّالمخاصموهم و بيّنوا لهم الهدى الّذى أنتم عليه و بيّنوا له»

؛ يعنى مخاصمه كنيد با اعداى خود و ظاهر گردانيد از براى ايشان هدايت را، آنچنان هدايتى كه شما بر آن هستيد )يعنى شيعه 
 السّالم. بودن را( و ظاهر گردانيد از براى ايشان گمراهى ايشان را و مباهله كنيد با ايشان در على بن ابى طالب عليه

اند. و كنند بر پيشينيان ما به اينكه ايشان همگى مشبّهه بودهشنوم از معتزله ادعا مىكه من هميشه مى -ايّده اللَّه -گفتم به شيخ
بينم جماعتى از اصحاب حديث را از طايفه اماميه كه موافقند با معتزله گفتند مثل اين سخنى را و مىشنيدم از مشبهه عامه كه مى

شبيه و من اند به تايم اگر نه پيشينيان اماميه همگى قائل بودهگويند نفى تشبيه را ما از كه فرا گرفتهاين حكايت كه مىدر 
 خواهم كه روايت كنى از براى من حديثى را كه باطل كند اين را.مى

سى ست در پيشينيان ما رحمهم اللَّه كه ككه اين دعوى نيز مانند دعواى اول است و به تحقيق نبوده ا -ايّده اللَّه -پس گفت شيخ
اعتقاد داشته باشد به تشبيه و گرويده باشد به آن به حسب معنى و نيست جز اينكه مخالفت كرده هشام و اصحاب او اجماع 

روايت شده  قاصحاب ابو عبد اللَّه عليه السّالم را به اينكه قائل شده كه اللَّه تعالى جسمى است نه مانند اجسام ديگر و به تحقي
است كه هشام نيز رجوع كرده از اين قول بعد از آنكه قائل شده بود به آن. و به درستى كه مختلف شده است روايات از هشام 

 و صحيح نيست از آن حكايات و روايات مگر آنچه ذكر كرديم.

 []پاسخ امام صادق ع به نظريه هشام بن حكم
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 پس به درستى كه روايت از آل محمد صلّى اللَّه عليه و آلهو اما رد بر هشام و دفع قول به تشبيه. 

 441ص:

در اين باب بيش از آن است كه شمرده شود. خبر داده مرا ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه اللَّه از محمد بن يعقوب، 
بن صالح و حسين بن سعيد، از عبد اللَّه بن مغيره،  از محمد بن ابو عبد اللَّه، از محمد بن اسماعيل، از حسين بن الحسن، از بكر

 گفت:از محمد بن زياد كه گفته است او كه شنيدم از يونس بن ظبيان كه مى

داخل شدم به خدمت ابو عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق عليه السّالم. پس گفتم به آن حضرت عليه السّالم كه هشام بن الحكم 
الى كنم گمان كرده است اللَّه تعكنم و به تو عرض مىلى سخنى بسيار بزرگ، ليكن من اختصار مىگويد در باره خداى تعامى

جسم است؛ زيرا موجود دو قسم است: يا جسم يا فعل جسم. پس جايز نيست كه اللَّه تعالى به معنى فعل جسم بوده باشد، پس 
 واجب باشد كه به معنى جسم بوده باشد.

 عليه السّالم حديثى را كه اين است مضمون آن:پس گفت ابو عبد اللَّه 

يا ويحه اما علم أنّ الجسم محدود متناه محتمل للزّيادة و النّقصان و ما احتمل ذلك كان مخلوقا، فلو كان اللَّه تعالى جسما لم »
 «يكن بين الخالق و المخلوق فرق

احتمال زياده و نقصان دارد و هر چه احتمال زياده و  ؛ يعنى واى بر هشام! آيا ندانسته كه جسم محدود و متناهى است و«1»
 باشد. پس اگر اللَّه جسم بوده باشد نخواهد بود ميان خالق و مخلوق فرقى.نقصان دارد مخلوق مى

اين است قول ابو عبد اللَّه عليه السّالم و حجت آن حضرت عليه السّالم بر هشام در آنچه استدالل كرده هشام بر مذهب خود. 
 د.ايم نفى تشبيه را از طايفه معتزله اگر نه گوينده اين موصوف به قّلت بر دين باشچگونه فرا گرفته باشيم ما كه طايفه اماميهپس 

 ]نفى جبر[

اللَّه تعالى را  اند يعنىكنند كه جماعت همگى اعتقاد به جبر داشتهبه درستى كه طايفه معتزله ادعا مى -ايّده اللَّه -گفتم به شيخ
كه از  اى از متأخريناند طايفهاند همگى به جواز رؤيت حق تعالى. تا آنكه نقل نمودهاند و قائل بودهدانستهل افعال عباد مىفاع

آن جمله معتزله است از اين دو قول باطل به سوى حق. آيا در طريقه ما حديثى و روايتى است به خالف آنچه معتزله ادعا 
 كنند.مى

______________________________ 
 154/ 1« الكافى كلينى(. »1)

 441ص:
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نكه اند اصحاب ما هرگز به جبر مگر آگفت كه اين سخن ايشان نيز مانند اول است. به درستى كه اعتقاد نكرده -ايّده اللَّه -شيخ
نظر ايشان. و به درستى كه  عامى باشد كه نتواند دانست تأويل اخبار را يا آنكه خارج باشد از جماعت فقهاى اماميه و اهل

روايت در عدل اللَّه تعالى و نفى رؤيت از او جلّ جالله از آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله بيش از آن است كه از عهده شمار آن 
 بر توان آمد.

حيى مصرى، گفت گفت او حديث كرد مرا ابو عبد اللَّه قاسم بن جعفر بن ي «1» خبر داد مرا ابو محمد سهل بن احمد ديباجى
: شنيدم گفتحديث كرد مرا ابو يوسف يعقوب بن على از پدر خود، از حجاج بن عبد اللَّه كه او گفت: شنيدم از پدر خود كه مى

از جعفر بن محمد عليه السّالم و به تحقيق آن حضرت عليه السّالم افضل بود از هر كه ديده بودم از علما و شرفا و اهل فضل، 
 رسيده بودند از آن حضرت از افعال عباد پس فرمود آن حضرت عليه السّالم:در حالتى كه پ

 «كلّما وعد اللَّه و تواعد عليه فهو من افعال العباد.»

 ؛ يعنى كل آنچه وعده كرده اللَّه تعالى يا وعيد كرده بر آن چيز پس به درستى كه آن چيز از كارهاى بندگان است.

ه حديث كرد مرا پدر من از پدر خود على بن الحسين عليه الّسالم كه آن حضرت فرمود كه و فرمود آن حضرت عليه السّالم ك
 گفت رسول صلّى اللَّه عليه و آله در بعضى از سخنان خود:

 «انّما هى اعمالكم تردّ اليكم فمن وجد خيرا فليحمد اللَّه و من وجد غير ذلك فال يلومنّ الّا نفسه»

 شما مگر آنچه كه كارهاى شما باشد و به شما عايد كنيد؛ يعنى نيست آنچه مى«1»

______________________________ 
هجرى قمرى درگذشت و شيخ  455هجرى قمرى به دنيا آمد و در سال  153(. ابو محمد سهل بن احمد ديباجى در سال 1)

، 111 -111/ 3« ريخ بغدادتا»هجرى قمرى،  455ذيل حوادث سال  31/ 4« شذرات الذّهب»مفيد بر وى نماز گزارد. 
 11/ 00« مقاالت فارسى كنگره مفيد»

ا به ه؛ آنچه از نيكى«ما أَصاَبكَ ِمنْ حَسَنَةٍ فَِمنَ اللَّهِ وَ ما َأصاَبكَ مِْن سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفِْسكَ»فرمايد: (. خداوند متعال در قرآن مى1)
 13از سوى خود تو است. سوره نساء، آيه رسد، رسد، از طرف خداست و آنچه از بدى به تو مىتو مى

 444ص:

گردد. پس هر كه بيابد خير را در كارهاى خود پس بايد ستايش كند خداى تعالى را و هر كه بيابد غير خير را پس مالمت 
 نكند مگر نفس خود را.

 []رؤيت خدا امكان پذير نيست
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اند فقها و متكلّمين از طايفه اماميه بر آن مگر به درستى كه اجماع كردهو اما روايت نفى رؤيت از خداى تعالى به چشمها. پس 
آنچه حكايت شده از هشام كه مخالفت اجماع كرده و حجتها بر هشام منقول است از ائمه صادقين عليهم السّالم پس از آن 

م و سؤال كرده بوده است از آن جمله حديث احمد بن اسحاق است كه نوشته بوده است به خدمت ابو الحسن ثالث عليه السّال
 حضرت عليه السّالم از رؤيت. پس آن حضرت عليه السّالم در جواب او نوشته:

ليس تجوز الرّؤية ما لم يكن بين الرّائى و المرئّى هواء ينفذه البصر فمتى انقطع الهواء و عدم الّضياء لم تصحّ الرّؤية و في وجود »
 «رئّى وجوب األشباه و اللَّه تعالى عن األشباهاتّصال الضّياء بين الرّائى و الم

؛ يعنى جايز نيست ديدن چيزى مگر آنچه بوده باشد ميان بيننده و ميان ديده شده هوائى كه نور باصره در آن نفوذ كند پس «1»
ه الزم ن ديده شدباشد ديدن در وجود اتصال دوستى ميان بيننده و مياهر گاه منقطع شود هوا و برطرف گردد روشنى، جايز نمى

 است مشابهت و اللَّه تعالى برتر است از آنكه مانندى داشته باشد.

پس ثابت شد كه حق سبحانه و تعالى جايز نيست بر او جلّ جالله رؤيت به چشمها. پس اين است قول ابو الحسن عليه السّالم 
اند رؤيت را از حق تعالى از نى كه نفى كردهاند جميع آن كساو حجت آن حضرت در نفى رؤيت. و بر اين حجت اعتماد كرده

طايفه متكلمين. و همچنين است خبرى كه روايت شده از حضرت امام رضا عليه السّالم و وجود آن حديث با احاديث ديگر 
كه پيش از اين نام  «1» كه در مضمون موافق است با خبرى كه مروى است از حضرت امام رضا عليه السّالم در دو كتاب ما

 برده شد مستغنى ساخته ما را از آوردن و ذكر نمودن در اين كتاب.

______________________________ 
 با مختصر تفاوت 31/ 1« الكافى كلينى(. »1)

 «االركان في دعائم الدّين»و « الكامل في علوم الدّين»(. كتاب 1)

 443ص:

 [شيعيان]سفارشها و فرمايشات امام صادق ع به  115فصل 

گفت خبر داد مرا ابو الحسن احمد بن محمد  -ادام اللَّه عزّه -در حديث و حكايات از شيخ. خبر داد مرا شيخ مفيد ابو عبد اللَّه
بن الحسن بن الوليد، از پدر خود، از سعد بن عبد اللَّه، از احمد بن محمد بن عيسى، از يونس بن عبد الرحمن، از بعض اصحاب 

، از ابو عبد اللَّه جعفر بن محمد عليه السّالم گفت: داخل شدم به خدمت آن حضرت عليه السّالم كه وداع كنم او خود، از خيثمه
 را عليه السّالم و من اراده سفر داشتم به جانب مدينه.

 پس آن حضرت عليه السّالم فرمود:
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صحيحهم مريضهم و ليعد غنيّهم على فقيرهم، و ان يشهد  ابلغ موالينا السّالم و اوصهم بتقوى اللَّه و العمل الصّالح، و أن يعود»
حيّهم جنازة ميّتهم، و ان يتالقوا في بيوتهم. و ان يتفاوضوا علم الدّين فانّ في ذلك حياة المرنا. رحم اللَّه عبدا احيى امرنا و 

  تنال الّا بالورع. و انّ اشدّ النّاس عذابا يوم القيامةاعلمهم يا خيثمة انّه ال يغني عنهم من اللَّه شيئا الّا العمل الصّالح فانّ واليتنا ال
 «من وصف عدال ثمّ خالفه الى غيره

؛ يعنى برسان دوستان ما را سالم و وصيت كن ايشان را به پرهيزكارى خداى تعالى و به عمل نيكو و اينكه عيادت كند «1»
اضر شود زنده ايشان جنازه مرده ايشان را و اينكه با يك صحيح ايشان مريض ايشان را، غنى ايشان فقير ايشان را و اينكه ح

هاى خودشان و اينكه از يك ديگر فراگيرند علم دين را. به درستى كه در اينكه گفتم حيات كار ديگر مالقات كنند در خانه
كند از ايشان از ه كه دفع نمىاى را كه او زنده گرداند كار ما را و بياموزد ايشان را اى خيثمماست. رحم كند اللَّه تعالى بنده

شود مگر به پرهيزكارى. و به درستى كه جانب خدا هيچ چيز را مگر عمل صالح پس به درستى كه دوستى ما رسيده نمى
 ترين مردمان به حسب عذاب در روز قيامت آن كسى است كه نصيحتى كند كسى را بعد از آن خود مخالفت كندسخت

______________________________ 
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 به سوى غير آن نصيحت.

گفت خبر داد مرا ابو الحسن احمد بن محمد، از پدر خود، از سعد بن عبد اللَّه،  -ادام اللَّه عزّه -خبر داد مرا شيخ ابو عبد اللَّه
 قمه گفت او كه گفتم به ابو عبد اللَّه عليه السّالم كه وصيتاز احمد بن محمد بن عيسى، از يونس بن عبد الرحمن، از كثير بن عل

 كن مرا.

 پس فرمود:

اوصيك بتقوى اللَّه و الورع و العبادة و طول السّجود و اداء االمانة و صدق الحديث و حسن الجوار فبهذا جاءنا محمّد صلّى »
م و كونوا لنا زينا و ال تكونوا لنا شينا حبّبونا الى النّاس و اللَّه عليه و آله صلوا في عشائركم و عودوا مرضاكم و احضروا جنائزك

لنا  كال تبغّضونا اليهم جرّوا الينا كلّ مودّة وادفعوا عنّا كلّ شّر فما قيل فينا من خير فنحن اهله و ما قيل فينا من شرّ فو اللَّه كذل
 «و والدة طيّبة فهكذا قولوا حقّ في كتاب اللَّه و قرابة من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله

كنم تو را به پرهيزكارى خدا و ورع و بندگى خدا و به دراز كشيدن سجده و رسانيدن امانت و راستى ؛ يعنى وصيت مى«1»
گفتار و نيكوئى همسايگى. پس به اينها آمده است ما را محمد صلّى اللَّه عليه و آله. مهربانى كنيد با خويشان خود و عيادت 

جو، دوست هاى خود را و بوده باشيد از براى ما زينت و مباشيد از براى ما عيببيماران خود را و حاضر شويد جنازهكنيد 
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گردانيد به سوى ما مردمان را و دشمن مگردانيد ما را به سوى ايشان. بكشيد به سوى ما هر دوستى را و دفع كنيد از ما هر 
 شرارتى را.

ا از شر، پس به خدا قسم كه نيستيم ما همچنان، از براى ماست حق در كتاب خدا و از براى پس هر چه گفته شود در باره م
ماست نزديكى به رسول صلّى اللَّه عليه و آله و از براى ماست والدت پاك. پس به همين طرز و روش بگوئيد سخن را در باره 

 ما.

ن خليفه كه گفت او كه گفت به ما ابو عبد اللَّه عليه السّالم در و به همين اسناد كه گذشت از حلبى از حميد بن مثنّى از يزيد ب
 حالتى كه ما نزد آن حضرت عليه السّالم بوديم:

 و نظرتم و اللَّه حيث نظر اللَّه و اخترتم من اختار اللَّه اخذ النّاس يمينا و شماال و قصدتم قصد محمّد صلّى اللَّه عليه و آله انتم»
 «بيضاء فأعينوا على ذلك بورع.اللَّه على المحجّة ال

______________________________ 
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هر جا نظر كرد اللَّه تعالى و اختيار كرديد آن كسى را كه اختيار كرد اللَّه تعالى. گرفتند  -به خدا قسم -؛ يعنى نظر كرديد شما
كه به راه  -به خدا قسم -روى محمد صلّى اللَّه عليه و آله را شماميانه روى كرديد شما ميانه مردمان جانب راست و چپ را و

راست روشن ثابتيد. پس مدد كنيد اين حال را كه داريد به ورع )يعنى دورى كردن از حرامها(؛ پس چون اراده كرديم ما بيرون 
 برويم از خدمت آن حضرت عليه السّالم فرمود:

م اذا عرّفه اللَّه بهذا االمر ان ال يعرفه النّاس به انّه من عمل للنّاس كان ثوابه على النّاس و من عمل للَّه كان ثوابه ما على احدك»
 «على اللَّه تعالى.

؛ يعنى نيست بر هيچ يك از شما چيزى هر گاه بشناسد او را خداى تعالى به اين امر يعنى به اينكه اعتقاد داريد امامت ما «1»
اينكه او را نشناسد مردمان به اين امر به درستى كه هر كه عمل كند از براى مردم، ثواب او بر مردمان است و هر كس  را از

 عمل كند از براى اللَّه تعالى، ثواب او بر اللّه تعالى است.

 و گفت حضرت ابو عبد اللَّه عليه السّالم كه فرمود حسن بن على عليه السّالم به مردى:

 تجاهد الطلب جهاد المغالب و ال تتّكل على القدر اتّكال المستسلم فانّ ابتغاء الفضل من السّنّة و االجمال في الطّلب يا هذا ال»
من العفّة و ليست العفّة بدافعة رزقا و ال الحرص بجالب فضال فانّ الرّزق مقسوم و االجل موقوف و استعمال الحرص يورث 

 «المأثم
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در طلب جهد كردن كسى كه جوياى غلبه باشد و اعتماد مكن بر قدر اعتماد كردن كسى كه  ؛ يعنى اى مرد جهد مكن«1»
بالكليه واگذارد كار خود را؛ زيرا به درستى كه طلب نمودن مال از جمله سنت است و نيكو كردن طلب از جمله عفت است و 

ه شده است و اجل تعيين نموده شده است و كننده رزق و روا نيست حرص كشنده مال را زيرا رزق قسمت كردنيست عفت دفع
 گرداند گناهان را.كار فرمودن حرص حاصل مى

 []سفارش امامان ع به شكرگزارى

 گفت امام صادق عليه السّالم كه آمد مردى به خدمت ابو عبد اللَّه عليه السّالم و گفت: يا ابن

______________________________ 
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 رسول اللَّه، وصيت كن مرا. پس امام حسين عليه السّالم به آن مرد فرمود:

 ؛«ال يفقدك اللَّه حيث أمرك و ال يراك حيث نهاك»

وده تو ايى كه نهى فرميعنى نيابنده تو نباشد خداى تعالى در هر جا كه امر كرده تو را به آنجا و نبيند خداى تعالى تو را در ج
 را از آنجا.

يابم زياده بر اين گفته كه فرمود پس آن مرد گفت كه زياد كن از براى من وصيت را. آن حضرت عليه السّالم فرمود كه نمى
 حضرت باقر عليه السّالم:

 «لسانهما انعم اللَّه على عبد نعمة فشكرها بقلبه الّا استوجب المزيد بها قبل ان يظهر شكره على »

كند اللَّه تعالى بر بنده نعمتى را كه شكر كند آن بنده نعمت را به دل خود مگر اينكه مستوجب گردد زيادتى را ؛ يعنى انعام نمى
 در آن نعمت پيش از آنكه ظاهر گردد شكر آن نعمت بر زبان آن بنده.

 فرمود اين را:گفت كه فرمود ابو عبد اللَّه عليه السّالم در ادبى كه اصحاب خود را مى

 «من قصرت يده بالمكافاة فليطل لسانه بشكر»

 ؛ يعنى هر كه كوتاه باشد دست او به مكافات، پس بايد كه دراز باشد زبان او به شكر.
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 و گفت او عليه السّالم:

 «من حقّ الشّكر للَّه تعالى ان يشكر من أجرى تلك النّعمة على يده»

لى را اينكه كسى شكر گويد آن كسى را كه جارى گردانيده است اللَّه تعالى آن نعمت را بر ؛ يعنى از حق شكر است مر اللَّه تعا
 دست او به اين كس.

فرمود كه گفت سلمان رحمه اللَّه كه وصيت كرد مرا دوست من رسول صّلى اللَّه عليه و آله به هفت چيز كه وانگذارم آن هفت 
 چيز را بر هيچ حالى:

: أن أنظر الى من هو دونى و ال أنظر الى من هو فوقى و ان احبّ الفقراء و ادنوا منهم، و أن اقول الحقّ ال أدعهنّ على كلّ حال»
 «ال حول و ال قوّة الّا باللَّه»و ان كان مرّا، و ان أصل رحمى و ان كانت مدبرة، و ان أسأل النّاس شيئا و أوصانى: ان أكثر من قول 

 «فانّها كنز من كنوز الجنّة.

«1» 

______________________________ 
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؛ يعنى اينكه نظر كنم به جانب كسى كه پست باشد حال او نسبت به من و نظر نكنم به جانب كسى كه بلند باشد رتبه او نسبت 
 اگر چه تلخ باشد و اينكه پيوند و مهربانى به من و اينكه دوست دارم فقرا را و نزديكى كنم به ايشان و اينكه بگويم حق را و

 كنم با خويشان و اگر چه صاحب ادبار باشند و اينكه طلب نكنم از مردمان چيزى. و وصيت كرده به من به اينكه بگويم بسيار

 «ال حول و ال قوّة الّا باللَّه»

 ؛ زيرا به درستى كه اين قول گنجى است از گنجهاى بهشت.

 اللَّه عليه السّالم كه گفت مردى به پدر من عليه السّالم:فرمود كه ابو عبد 

 ؛«من اعظم النّاس في الدّنيا قدرا؟ فقال: من لم يجعل الدّنيا لنفسه في نفسه خطرا»

يعنى كيست بزرگترين مردمان در دنيا به حسب قدر؟ پس پدر من عليه السّالم فرمود: آنكه نگرداند دنيا را از براى خود در 
 خاطر خود، منزلت و جاه. نفس خود و
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 [كنندگان]سفارش پيامبر ص در باره نجات دهندگان و هالك

 فرمود رسول صلّى اللَّه عليه و آله:

 «ثالثة من مكارم االخالق: اعطاء من حرمك و صلة من قطعك و العفو عّمن ظلمك.»

تو را و پيوند نمودن با آنكه بريده از تو و ؛ يعنى سه چيز است از اخالق نيك: بخشيدن به آن كسى كه محروم گردانيده «1»
 عفو نمودن و در گذشتن از كسى كه ظلم كرده به تو.

خبر داد مرا شيخ ابو عبد اللَّه، گفت كه خبر داد مرا ابو الحسن احمد بن محمد بن الحسن، از پدر خود، از سعد بن عبد اللَّه، از 
ز صفوان، از منصور بن حازم، از ابو حمزه ثمالى، از على بن الحسين احمد بن محمد بن عيسى، از يونس بن عبد الرحمن، ا

 عليه السّالم كه آن حضرت گفت، كه فرمود رسول صلّى اللَّه عليه و آله:

ثالث منجيات و ثالث مهلكا فامّا المنجيات: فخوف اللَّه في السّرّ و العالنية و العدل في الغضب و الرّضا و القصد في الغنى و »
 «لمهلكات: فشحّ مطاع و هوى متّبع و اعجاب المرء بنفسهامّا ا

«1» 

______________________________ 
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د. و امّا آنها كه نجات دهندگانند: پس ترس از اللَّه تعالى كنندگانن؛ يعنى سه چيزند كه نجات دهندگانند و سه چيزند كه هالك
كنندگانند: نيازى و درويشى؛ و امّا آنها كه هالكدر پنهان و آشكارا، و عدل نمودن در حالت غضب، و رضا و ميانه روى در بى

 «1» پس بخلى كه فرمان برده شود و هوا و هوسى كه پيروى كرده شود و خودبينى مرد به خود.

______________________________ 
ه آن ب« الحكايات»چاپ نجف كه « الفصول المختاره»رسد و همچنين در اينجا به اتمام مى« الحكايات شيخ مفيد»(. كتاب 1)

ده باشد آممى« فدك»يك فصل كه در باره « الفصول المختاره»باشد نيز چنين است، ولى در نسخه خطى ترجمه ملحق مى
به  13است كه در سلسله آثار شيخ مفيد به شماره « حول حديث نحن معاشر األنبياء ال نورّث»همان رساله  است. اين فصل

 چاپ رسيده است.

 435ص:

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 []بحثى در باره فدك 111فصل 

الم از لسّفرمود، ابو بكر منع آن حضرت عليها ابدان كه در وقتى كه فاطمه زهرا عليها السّالم طلب حق خود كه فدك باشد مى
گويند بنا و طايفه ناصبه مى «1» «نحن معاشر األنبياء ال نورّث و ما تركناه صدقة»حق خود نموده گفت: من شنيدم از پيغمبر: 

آيد كه غصب نموده باشد حق حضرت فاطمه عليها السّالم را؛ زيرا معنى اين حديث آن است بر اين شناعت بر ابو بكر الزم نمى
 گذاريم آنچه متروكات ماست صدقه است.ان ميراث نمىكه ما گروه پيغمبر

ز اين اند بر پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله اهر گاه ما تسليم كنيم از طايفه ناصبه آنچه ادعا كرده -ادام اللَّه عزّه -گفته است شيخ
ين معنى داشته باشد كه ما گروه گوئيم كه اين عبارت احتمال معنى ديگر نيز دارد. و آن آنست كه احديث كه مذكور شد، مى

ايم از روى صدقه؛ نه آنكه اين معنى داشته باشد كه آنچه از امالك گذاريم آن چيزى را كه ترك نمودهپيغمبران ميراث نمى
 اند.پيغمبران است بعد از ايشان صدقه است و وّراث را در آن حقى نيست چنان كه ناصبه اين ادعا كرده

ما صواب است از براى اين حدث و معنى ناصبه خطا، آن است كه معنى ما موافق عموم قرآن است؛ زيرا  و دليل بر اينكه معنى
اند و اموال ايشان بعد از ايشان به ميراث، ميانه وّراث قسمت داشتهعموم قرآن داللت كرده بر اينكه انبيا عليهم السّالم وارث مى

 ن.شده و معنى ناصبه منافات دارد با عموم قرآمى

اى كه مخالف شود با قرآن؛ پس پس هر گاه معنى از براى حديث توان گفت كه موافق باشد با قرآن اولى خواهد بود از معنى
اگر طايفه ناصبه بگويند كه اين معنى كه تو گفتى صحيح نيست زيرا هر كس كه چيزى را به عنوان صدقه ترك كند و از جمله 

 شود پس در اين هنگام تخصيصمىصدقات او باشد آن چيز ميراث برده ن

______________________________ 
 1101حديث شماره  1150/ 4« صحيح مسلم(. »1)

 431ص:

 انبيا عليهم السّالم به اين صفت فائده معقولى ندارد.

امل جمعى باشد يعنى صفتى شايد؛ زيرا گاه باشد كه چيزى عام بوده گوئيم به ايشان كه نيست حال چنين كه شما گمان كردهمى
كثير بوده باشد و مع هذا در محاوره تخصيص دهند آن را به بعضى از آن جمع از براى آنكه آن بعض سزاوارترند به آن صفت 

ترند از غير خود به آن و اگر چه آن صفت و حكم دين باشد از براى اند از ما سواى خود به عمل نمودن به آن و الزمو اولى
پس تخصيص داد ترسانيدن پيغمبر را صلّى اللَّه عليه و  «1» إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ َيخْشاها فين. فرموده است اللَّه تعالى:جميع مكل

 آله به كسانى كه بترسند و هر چند ترسانيدن شامل جميع مكلفين است.

پس تعمير مساجد را تخصيص فرمود به مؤمنين  «1» إِنَّما يَعُْمرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ و همچنين فرموده است:
 و اگر چه گاه باشد كه كفار نيز تعمير نمايند مساجد خدا را.
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پس تخصيص فرمود ترسيدن را در وقت ذكر  «4» جَِلْت قُلُوبُهُمْإِنََّما الُْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ُذكِرَ اللَُّه وَ و همچنين فرموده است:
باشند آن كسانى كه هر گاه اللَّه تعالى مذكور شد بترسند و خوف نمايند و در خداى تعالى به مؤمنين. و حال آنكه در كفار مى

عضى ت خدا يا مشغول باشند به فعل بباشند جمعى كه بشنوند كالم خداى تعالى را در حالتى كه مسرور باشند به نعممؤمنين مى
 از مباحات و در آن حال عارض نشود ايشان را خوفى.

 كنيم بر امرى منكر و هرگويد كسى كه ما گروه مسلمانان اقرار نمىو اين معنى معلوم است به حسب عادات و گاه است كه مى
 .چند اهل ملتها از غير اسالم اقرار نكنند بر آنچه منكر شمارند آن را

______________________________ 
 30(. سوره نازعات، آيه 1)

 15(. سوره توبه، آيه 1)

 1( سوره انفال، آيه 4)

 431ص:

ها. و اى باشند كه اقرار نمايند بر منكرى كه اعتقاد كرده باشند صواب آن منكر را به واسطه بعضى از شبههو در مسلمانان طايفه
دانيم قبول شهادت فاسقين را و هر چند غير فقها نيز جايز ندارند اين از فقها كه ما گروه فقها جايز نمىگويد فقيهى همچنين مى

 معنى را.

شماريم معاونت ظالمان را و هر چند شريك باشند با ايشان در جايز اى كه ما گروه قرّاء جايز نمىگويد گويندهو همچنين مى
وده باشند و خواه فاسق و امثال اين سخنان متعارف است و بسيار. و غرض از تخصيص نشمردن غير طائفه قرّاء. خواه عادل ب

به بعض، سزاوار بودن آن بعض است به معنى حكم مذكور يا پيشواى آن بعض در آن حكم و قدوه بودن نسبت به ما عداى 
 خود چنان كه ذكر كرديم.

اللَّه عليه و آله بر تقديرى كه صحيح بوده باشد كه از پيغمبر است وجه ديگر و آن آنست كه احتمال دارد اين قول پيغمبر صلّى 
عنى آن ايم از روى صدقه. يگذاريم آن چيز را كه ترك كردهو افترا نباشد، اين معنى داشته باشد كه ما گروه پيغمبران ميراث نمى

والد ما و خويشان ما با آنكه فقير شوند آن ايم استحقاق ندارند آن چيز را هيچ يك از اچيزى را كه به عنوان صدقه واگذاشته
 چنان فقيرى كه غير ايشان در هر كه آن قسم فقر حاصل شود حالل باشد براو صدقات آباء و اجداد.

زيرا اللَّه تعالى حرام گردانيده صدقه را بر اوالد انبيا و خويشان ايشان عليهم السّالم از براى تعظيم ايشان و مرتفع نمودن از 
ها را و نيست اين حالت در اوالد غير انبيا عليهم السّالم از مردمان. زيرا غير انبيا عليهم السّالم هر گاه واگذارند چركينايشان 
ها از براى فقراى ساير ناس پس منتهى شود حالل اوالد ايشان و خويشان ايشان به كمال فقر و ها و وصيتها و وقفصدقه

 استحقاق از براى صدقات.
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اى از اين صدقات و گردانيده شده است از براى ايشان در آن صدقات حقوق زياده شود به ايشان حصهى كه عايد مىبه درست
 بر حقوق بيگانگان.

پس منع فرموده رسول صلّى اللَّه عليه و آله ذريّه و اهل بيت خود را از اينكه فراگيرند از صدقات رسول صلّى اللَّه عليه و آله 
 نيازى و خواهدند و بيرون روند از حال بىو هر چند فقير شو

 434ص:

رسد در هر حالى باشند و اين معنى معروف است در انتقال اشياء از بود معنى اين حديث آنكه ميراث ]بعد از ما به ورثه ما نمى
 ه عزّ و جلّ فرموده:مردگان به زندگان و وصف آن اين است كه آن ميراث است اگر چه چيزى يافت نشود از جهت ارث. اللَّ

و به درستى كه بعض ديگر از طايفه  «1» ها را براى شما به ارث گذاشت.[ها و خانه؛ يعنى زمين«1» أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيارَهُمْ
 اند حضرت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله گفته است.اند اين حديث را به لفظ ديگر گفتهناصبه نقل كرده

 «اشر األنبياء ال نورّث ما تركناه فهو صدقةنحن مع»

 زياده شده است.« فهو»پس تفاوت اين شد كه در روايت لفظ  «4»

فرمايد: بر تقديرى كه اين روايت صحيح باشد معنى موجّه در آن اين خواهد بود كه مى -ايّده اللَّه و ادام عّزه و حراسته -شيخ
ايم آنها را از مردم در زمان حيات خود. پس به درستى خود نزد مردم و طلب ننمودهايم از حقوق خود و قروض آنچه ترك كرده

كه آنها صدقه است بر آن جماعت كه اين اموال و حقوق نزد ايشان است بعد از حيات ما پس نبوده باشد ذريّه ما از اينكه 
ايم از براى كسى كه اين حقوق و اموال و كردهمتعرض آنها شوند به قصد تملّك و از دست آن جماعت بيرون آوردن؛ زيرا ما عف

 ايم در زمان حيات خود آنها را از آن كس.نزد او است به اينكه نگرفته

اند درست نيست؛ زيرا معنى ما موافق عموم قرآن است و مطابق ظاهر قرآن و اى كه طايفه ناصبه براى اين روايت گفتهو معنى
اى كه آن است و مشخص است كه حمل گفته پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بر معنىمعنى ناصبه بر خالف قرآن و ضد ظاهر 

 موافق

______________________________ 
 11(. سوره احزاب، آيه 1)

 هاى خطى ترجمه فارسى الفصول، سفيد بود، لذا از متن عربى ترجمه كرديم.(. اين قسمت در نسخه1)

 133/ 4« سنن ابى داود(. »4)

 433ص:
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عموم قرآن و ظاهر آن باشد اولى است از حمل بر خالف آن و اللَّه نسأل التّوفيق و هو حسبنا و نعم الوكيل و نعم المولى و نعم 
 النّصير.

 تمّ كتاب الفصول و للَّه الحمد و المنّة و صلواته على خيرته من خلقه سيّدنا محمّد نبيّه و آله الطاهرين و سلّم كثيرا.

 430ص:

 هافهرست

 فهرست آيات قرآن

 فهرست احاديث معصومين عليهم السّالم

 فهرست اشعار

 هافهرست ضرب المثل

 فهرست أعالم

 فهرست اديان و مذاهب

 هافهرست قبايل و جمعيت

 فهرست جايها، زمانها و جنگها

 فهرست كتابها

 فهرست منابع و مآخذ كتاب

 431ص:

 فهرست آيات

 آيه شريفه/ شماره آيه/ صفحه «1 -سوره بقره»

 314/ 13/ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ...
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 031/ 53/ فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ...

 331/ 134/ وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وََسطاً ...

 110/ 111/ جُوهَكُمْ ...لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُ

 113/ 111/ وَ أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَى الزَّكاةَ

 155/ 111/ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا

 151/ 111/ وَ الصَّابِِرينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ ...

 114/ 150/ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ ال يُرِيدُ بُِكمُ الْعُسْرَ

 450/ 111/ إِنَّ اللَّهَ يُِحبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُِحبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

 310/ 115/ ثَالثَةَ قُرُوءٍ

 440/ 113/ الطَّالقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعُْروفٍ ...

 154/ 134/ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ ...

 415/ 100/ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ ...وَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْ

 154/ 103/ فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ...

 113/ 113/ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَْموالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ ...

 435ص:

 401 ،115/ 151/ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ...

 311، 351/ 151/ مِمَّنْ تَرَْضوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ

 135، 130/ 153/ ءٍ قَدِيرٌكُلِّ شَيْ وَ اللَّهُ عَلى

 145/ 43/ ذُرِّيَّةً بَْعُضها مِنْ بَعْضٍ ... «4 -سوره آل عمران»
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 051/ 34/ وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا

 50/ 41/ بَعْدِ ما جاَءكَ ... فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ

 333/ 133/ وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ ...

 134/ 100/ الْتَقَى الْجَمْعانِ

 15، 45/ 103/ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ ...

 134 /4/ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ... «3 -سوره نساء»

 133/ 4/ حَتَّى إِذا بََلغُوا النِّكاحَ ... وَ ابْتَُلوا الْيَتامى

 413، 133/ 11/ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْالدِكُمْ لِلذَّكَرِ ِمثْلُ ...

 435/ 11/ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُُلثا ...

 134/ 13/ عَدَّ حُدُودَهُ ...وَ مَنْ يَْعصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَ

 411، 453/ 13/ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ...

 114/ 14/ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ 

 011/ 03/ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ ...

 131/ 03/ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ ...

 13/ 30/ يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ ِمنَ الْمُؤْمِنِيَن ...ال 

 433ص:

 441/ 30/ وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاِعدِينَ ...

 415/ 131/ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ ...

 14/ 131/ ... وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّالةِ قامُوا كُسالى
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 415/ 144/ بِعِلْمِهِ أَنْزَلَهُ

 434، 430/ 114/ إِنِ امْرُؤٌ َهلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ...

 441، 404/ 4/ يا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ ... «0 -سوره مائده»

 401/ 4/ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ...

 101/ 10/ مِْلكُ إِلَّا نَفْسِي ...رَبِّ إِنِّي ال أَ

 131/ 45/ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقَْطعُوا أَيْدَِيهُما ...

 131/ 30/ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

 155/ 00/ إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ...

 443/ 53/ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ َأوْسَطِ ...

 311/ 154/ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْأَوْ 

 455/ 11/ إِذْ ُوقِفُوا َعلَى النَّارِ ... وَ لَوْ تَرى «4 -سوره انعام»

 134/ 33/ ءٍفَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ

 451/ 111/ وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَالئِكَةَ ...

 134/ 111/ كَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ...وَ ال تَأْكُُلوا مِمَّا لَمْ يُذْ

 450/ 105/ يَوْمَ يَْأتِي بَْعضُ آياتِ رَبِّكَ ال يَنَْفعُ نَفْساً ...

 411/ 145/ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ...

 405ص:

 101/ 105/ قالَ ابْنَ أُمَّ ِإنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَُفونِي ... «1 -سوره اعراف»

 431/ 1/ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ ... «5 -سوره انفال»
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 454/ 11/ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ ...

 10/ 41/ ... رىما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْ

 441، 445/ 10/ بِبَْعضٍ ... أُولُوا الْأَرْحامِ بَْعضُهُمْ أَوْلى

 431/ 15/ إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ ... «3 -سوره توبه»

 155/ 10/ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ...

 154/ 44/ وَ لَوْ كَِرهَ اْلمُشْرِكُونَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

 151، 150/ 43/ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ ...

 153/ 35/ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ

 111، 115، 151، 154، 153، 151/ 35/ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ ...

 14/ 03/ ... ال يَأْتُونَ الصَّالةَ إِلَّا وَ هُمْ كُسالىوَ 

 11/ 04/ وَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ِإنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ...

 153/ 41/ وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرُْضوهُ

 11/ 34/ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ...

 11/ 151/ دُوا ...وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَ

 55/ 111/ مِنَ الُْمؤْمِنِينَ أَنْفُسَُهمْ ... إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى

 401ص:

 114/ 113/ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ...

 11/ 111/ وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ َنظَرَ ...

 33/ 40/ وَ ال يَحْزُْنكَ قَوْلُهُمْ «15 -سوره يونس»
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 453/ 35/ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا الَّذِي ...

 453/ 31/ آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ...

 103/ 15/ هؤُالءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ... «11 -سوره هود»

 101/ 55/ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي ...

 154/ 151/ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ ...فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ 

 411/ 113/ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ...

 101/ 3/ إِذْ قالَ يُوُسفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ ... «11 -سوره يوسف»

 054/ 14/ وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها ...

 104/ 41/ ...فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ َقطَّْعنَ 

 105/ 44/ وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ ...

 103/ 34/ سَبْعَ بَقَراتٍ ... وَ قالَ الَْملِكُ إِنِّي أَرى

 401ص:

 444، 440/ 3/ وَ ما أَرَْسلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا ِبلِسانِ ... «13 -سوره ابراهيم»

 451/ 4/ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمْدَدْناكُمْ ...ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ  «11 -سوره اسراء»

 035/ 11/ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ ...

 134/ 13/ إِنَّا َأعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً ... «15 -سوره كهف»

 414/ 45/ إِنَّا ال ُنضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عََملًا

 151/ 31/ ادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغ

 051، 014، 051/ 11/ وَ آتَيْناهُ الْحُْكمَ صَبِيًّا «13 -سوره مريم»
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 014، 051، 141/ 13/ فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ ...

 014، 053، 051، 141/ 45/ قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ ...

 150/ 31/ إِلِهكَ الَّذِي ظَلْتَ َعلَيْهِ ... وَ اْنظُرْ إِلى «15 -سوره طه»

 113/ 111/ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى عَصى

 404ص:

 113/ 1/ يَوْمَ تَرَْونَها تَْذهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ ... «11 -سوره حجّ»

 115/ 31/ وَ إِنَّ َيوْماً عِنْدَ رَبِّكَ ...

 411، 415/ 0/ وَ الَّذِينَ ُهمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ... «14 -سوره مؤمنون»

 400/ 1/ الزَّانِيَةُ وَ الزَّاِني فَاجْلِدُوا ... «13 -سوره نور»

 133، 134/ 13/ وَ َمنْ يَْظلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً «10 -سوره فرقان»

 114/ 31/ لٍ مُبِينٍ ...تَاللَّهِ ِإنْ كُنَّا لَفِي ضَال «14 -سوره شعراء»

 110/ 35/ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ

 110/ 33/ وَ ما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرُِمونَ

 111/ 155/ فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَ ال صَدِيقٍ ...

 403ص:

 33/ 15/ ال َتخَفْ «11 -سوره نمل»

 130/ 14/ ءٍوَ أُوتَِيتْ مِنْ كُلِّ شَيْ

 151/ 54/ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ...

 145/ 1/ أَنْ أَرِْضعِيهِ ... أُمِّ مُوسى وَ أَوْحَيْنا إِلى «15 -سوره قصص»

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 111/ 14/ وَ لَيَحْمُِلنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا ... «13 -سوره عنكبوت»

 451/ 1/ الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ... «45 -سوره روم»

 141، 115/ 0/ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَْرضِ ... «41 -سوره سجده»

 441/ 4/ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ... النَّبِيُّ أَوْلى «44 -سوره احزاب»

 400ص:

 410/ 4/ بِبَْعضٍ ... امِ بَعْضُهُمْ أَوْلىوَ أُولُوا الْأَرْح

 443، 441/ 11/ لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ...

 434/ 11/ وَ أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيارَهُمْ ...

 113/ 41/ يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ ...

 135، 110، 114، 111، 111/ 44/ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ...إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْ

 110/ 43/ فِي بُيُوتُِكنَّ ... وَ اذْكُرْنَ ما يُْتلى

 105/ 45/ وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً

 431/ 33/ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوُهنَّ ...

 131/ 01/ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ...إِنَّ الَّذِينَ يُؤُْذونَ 

 413/ 13/ هُدىً ... ِإنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى «43 -سوره سبأ»

 143/ 5/ فَال تَذْهَبْ نَْفسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ «40 -سوره فاطر»

 415/ 11/ وَ ال َتضَعُ إِلَّا ِبِعلْمِهِ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى

 103/ 151/ فَلَمَّا َبلَغَ َمعَهُ السَّعْيَ قالَ ... «41 -سوره صافّات»

 143/ 154/ إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَالءُ الْمُبِينُ
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 404ص:

 114/ 11/ وَ هَلْ أَتاكَ َنبَأُ الْخَصْمِ ... «45 -سوره صاد»

 114، 114/ 11/ بَْعضٍ ... بَْعضُنا عَلى خَصْمانِ َبغى

 111/ 13/ عْجَتِكَ ...لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَ 

 111/ 10/ وَ ظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ ...

 114/ 14/ يا داوُدُ ِإنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ...

 101/ 11/ وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ ...

 313/ 33/ وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ ...

 454/ 15/ يَوْمِ الدِّينِ كَ لَعْنَتِي إِلىوَ إِنَّ َعلَيْ

 454/ 50/ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبَِعكَ ...

 441/ 3/ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَْعلَمُونَ وَ الَّذِينَ ... «43 -سوره زمر»

 114، 111/ 13/ أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ ...

 440/ 15/ عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ قُرْآناً

 333، 334/ 45/ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

 151/ 11/ َربَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ... «35 -سوره غافر»

 131/ 11 /ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُلَيْسَ كَمِثْلِِه شَيْ «31 -سوره شورى»

 401ص:

 450/ 10/ وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ ...

 455/ 54/ إِلَّا مَنْ شَِهدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ «34 -سوره زخرف»
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 150/ 33/ ذُقْ إِنَّكَ أَْنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ «33 -سوره دخان»

 13/ 45/ وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ ... «31 -و اله سوره محمد صلّى اللّه عليه»

 151/ 14/ رَسُولِهِ ... فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَِكينَتَهُ عَلى «35 -سوره فتح»

 451/ 11/ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ...

 151 /3/ إِنَّ الَّذِيَن يُنادُونَكَ ِمنْ وَراءِ الْحُجُراتِ ... «33 -سوره حجرات»

 115/ 1/ ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى وَ النَّجْمِ إِذا َهوى «04 -سوره نجم»

 405ص:

 101/ 15/ أَنِّي َمغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ «03 -سوره قمر»

 451/ 30/ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ

 441/ 1/ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ... «03 -سوره حشر»

 155/ 11/ وَ إِذا رَأَْوا ِتجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها «41 -سوره جمعه»

 11/ 3/ وَ إِذا رَأَيَْتهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ ... «44 -سوره منافقون»

 311/ 1/ مْوَ أَشْهِدُوا َذوَيْ عَدْلٍ مِنْكُ «40 -سوره طالق»

 113، 115/ 3/ َتعْرُجُ الْمَالِئكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ ... «15 -سوره معارج»

 113/ 4/ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ َبعِيداً وَ نَراهُ قَرِيباً

 403ص:

 111/ 14/ يُنَبَُّؤا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ ... «10 -سوره قيامت»

 115/ 5/ حُبِّهِ ... وَ يُْطعِمُونَ الطَّعامَ َعلى «14 -سانسوره ان»

 113/ 11/ إِنَّ هؤُالءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ ...
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 431/ 30/ ِإنَّما أَْنتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها «13 -سوره نازعات»

 451/ 41/ وَ فاكِهَةً وَ َأبًّا «55 -سوره عبس»

 113/ 43/ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَِبيهِ ...يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ ِمنْ 

 111/ 0/ َعلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ «51 -سوره انفطار»

 414/ 1/ فَمَنْ يَعْمَلْ ِمثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ «33 -سوره زلزله»

 445ص:

 454/ 1/ تَبَّتْ يَدا أَِبي لَهَبٍ وَ تَبَّ ... «111 -سوره مسد»

 441ص:

 فهرست احاديث معصومين عليهم السّالم

 روايت/ معصوم عليه السّالم/ صفحه «الف»

 443)امام صادق عليه السّالم(/ ...«/ ابلغ موالينا السّالم و اوصهم بتقوى اللّه »

 004)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/ ابناى هذان سيّدا شباب اهل الجنّة»

 314)امام على عليه السّالم(/ ...«/ دّثتكم عن رسول اللّه صّلى اللّه عليه و اله فهو كما اذا ح»

 403)امام صادق عليه السّالم(/ ...«/ اذا ردّ اللّه كلّ اهاب الى موضعه »

 011)امام صادق عليه السّالم(/ «/ اسمه حديدة الحلّاق»

 411عليه السّالم(/  )حديث جعلى منسوب به امام على«/ أصبت أنت و أخطأت»

 130)امام صادق عليه السّالم(/ «/ اعربوا احاديثنا فانّا قوم فصحاء»

 053)امام على عليه السّالم(/ ...«/ أ على من أكذب »

 111)امام على عليه السّالم(/ ...«/ اقضوا بما كنتم تقضون »
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 354)امام على عليه السّالم(/ ...«/ اقضوا بما كنتم تقضون »

 403)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/ ل بالنّيّاتاالعما»

 114)امام صادق عليه السّالم(/ «/ الرّبا فى كلّ مكيل و موزون»

 153، 155)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ ...«/ اللّهمّ ائتنى باحبّ خلقك »

 313اله(/  )پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و...«/ اللّهمّ العن رعال و ذكوان »

 441ص:

 310)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ اللّهمّ انج الوليد بن الوليد »

 035)امام على عليه السّالم(/ ...«/ اللّهمّ اّنك ال تخلى االرض من حجّة »

 413)امام على عليه السّالم(/ ...«/ اللّهمّ انّى قد مللتهم و ملّونى »

 111)امام على عليه السّالم(/ ...«/ اقرّ الحد من هذه االمّة  اللّهمّ انّى ال»

 313)امام على عليه السّالم(/ «/ اللّهمّ ال اعترف عبدا من عبادك قبلى»

 315)امام على عليه السّالم(/ ...«/ اللّهمّ ال اعرف عبدا لك عبدك »

 301لّه عليه و اله(/ )پيامبر اكرم صلّى ال...«/ اللّهمّ وال من وااله و عاد من عاداه »

 411، 431، 115)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ اللّهمّ اهد قلبه و ثبّت لسانه »

 051)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/ اما ترضين انّى زوّجتك اقدمهم سلما؟»

 111)امام على عليه السّالم(/ ...«/ أما و اللّه ثنّيت لى الوسادة »

 311)امام على عليه السّالم(/ ...«/ ا و اللّه علم اصحاب محمّد و هذه عائشة ام»

 341)امام على عليه السّالم(/ ...«/ اما و اللّه لو ال قرب عهد النّاس بالكفر »

 010)امام على عليه السّالم(/ ...«/ امّا كراهتى المر القوم فاّنى لست »
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 314)امام على عليه السّالم(/ «/ لمارقينامرت ان اقاتل الناكثين و القاسطين و ا»

 315)امام على عليه السّالم(/ ...«/ امددا ايديكما أبايعكما فانّنى أكون لكما »

 111)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ ...«/ ام يقولون انّ عليّا يكذب أفعلّى »

 004عليه السّالم(/ )حديث جعلى منسوب به امام صادق ...«/ ان جاءكم من يخبركم عنّى »

 053، 313)امام على عليه السّالم(/ ...«/ انا الصّّديق االكبر آمنت قبل »

 053)امام على عليه السّالم(/ «/ انا اوّل ذكر صلّى»

 355)امام على عليه السّالم(/ ...«/ انا اوّل ذكر صلّى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله »

 053)امام على عليه السّالم(/ ...«/ انا خير منك و منهما »

 111)امام على عليه السّالم(/ ...«/ انا عبد اللّه و اخو رسوله لم يقلها احد قبلى »

 311، 354، 115)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ انا مدينة العلم و علىّ بابها »

 351)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/ انت اّول من آمن بى»

 344، 103)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ انت منّى بمنزلة هارون من موسى »

 444ص:

 151)امام على عليه السّالم(/ ...«/ ان شاء اللّه تعالى قتل طلحة و الزّبير »

 035)امام صادق عليه السّالم(/ ...«/ انّ اللّه ال يخلى االرض من حجّة »

 143)امام على عليه السّالم(/ ...«/ الوضين، ضيّق المجمّ اّنك لقلق »

 101، 101)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/ انّكنّ لصواحبات يوسف»

 441)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ ...«/ انّما هى اعمالكم تردّ اليكم فمن وجد خيرا »

 055السّالم(/  )امام على عليه...«/ انّى ال اعرف عبدا لك »
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 134)حديث جعلى(/ «/ انّى الرجو ان القى اللّه بصحيفة هذا المسجّى»

 354، 441)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ انّى مخلّف فيكم الثّقلين »

 440)امام صادق عليه السّالم(/ ...«/ اوصيك بتقوى اللّه و الورع »

 351)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ اوّلكم ورودا علىّ الحوض »

 351)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ اّول من آمن بى و اوّل من »

 055)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ اّول هذه األمّة ورودا على نبيّها »

 045)امام صادق عليه السّالم(/ «/ أو ما علمتم انّه من المرجئة»

 441)امام على عليه السّالم(/ ...«/ ايّاكم و المطلّقات ثالثا فى مجلس واحد »

 011)امام صادق عليه السّالم(/ «/ بخ بخ حلّ الملك فى بيتك» «ب»

 355)امام على عليه السّالم(/ ...«/ بلغنى أنّكم تقولون انّ عليّا »

 335على عليه السّالم(/ )امام ...«/ بلغنى انّ قوما يقولون انّ علىّ بن ابى طالب »

 141)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ ...«/ تزوركم طائفة من امّتى تريد » «ت»

 443ص:

 445)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ ...«/ ثالثة من مكارم االخالق » «ث»

 445ه(/ )پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و ال...«/ ثالث منجيات و ثالث مهلكات »

 010)امام على عليه السّالم(/ ...«/ حاش للّه! ان يكون الحسد من خلقى » «ح»

 301)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/ حربك يا علىّ حربى و سلمك يا علىّ سلمى»

 445)امام صادق عليه السّالم(/ ...«/ خاصموهم و بيّنوا لهم الهدى » «خ»

 114)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/ زوّجتك اقدمهم سلما و اكثرهم علما» «ز»
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 354، 351)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ صلّت المالئكة علىّ و على علىّ » «ص»

 313)امام على عليه السّالم(/ «/ صلّيت قبل النّاس سبع سنين»

 431، 115)امام على عليه السّالم(/ ...«/ يه و اله بيده على صدرى ضرب رسول اللّه صلّى اللّه عل» «ض»

 440ص:

 301)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/ عادى اللّه من عاداك و قاتل اللّه من قاتلك» «ع»

 414، 354، 435، 115)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ «/ علىّ اقضاكم»

 343)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ ...«/ هاشم  على رسلكم معشر بنى»

 110)امام على عليه السّالم(/ ...«/ علّمنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله الف باب »

 414، 435، 143، 153)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ علىّ مع الحقّ و الحقّ مع علىّ »

 311)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ «/ يدور حيث ما دار علىّ مع الحقّ و الحقّ معه»

 313)امام على عليه السّالم(/ ...«/ فتداك النّاس علىّ كتداك االبل » «ف»

 300)امام على عليه السّالم(/ ...«/ فيا عجبا بينا هو يستقيلها فى حياته »

 035عليه و اله(/ )پيامبر اكرم صلّى اللّه ...«/ فى كلّ خلف من امّتى عدل »

 315)امام على عليه السّالم(/ ...«/ قال صلّيت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله ثالث » «ق»

 144)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ ...«/ قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور الّا »

 313سّالم(/ )امام على عليه ال...«/ كذبت و اللّه ال. انا خير منك و منهما » «ك»

 444)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/ كلّما لم يكن على امرنا هذا فهو ردّ»

 441)امام صادق عليه السّالم(/ «/ كلّما وعد اللّه و تواعد عليه فهو من افعال العباد»

 444ص:
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 311)امام على عليه السّالم(/ ...«/ ال اجد الّا قتالهم او الكفر » «ل»

 335)منسوب به پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/  تجتمع امّتى على خطأال»

 355)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/ ال سيف الّا ذوالفقار و ال فتى الّا علىّ»

 441)امام حسين عليه السّالم(/ «/ ال يفقدك اللّه حيث أمرك و ال يراك حيث نهاك»

 315)امام على عليه السّالم(/ «/ بسبع سنينلقد اسلمت قبل النّاس »

 315)امام على عليه السّالم(/ «/ لقد صلّيت قبل ان يصّلى احد سبعا»

 111)امام حسن عليه السّالم(/ ...«/ لقد قبض فى اللّيلة رجل »

 445)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/ ء ما نوىلكلّ امرى»

 154)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ ...«/ لّا ء الم يجر فى بنى اسرائيل شى»

 004، 034)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ لن تنقضى االيّام و اللّيالى »

 401)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ ...«/ لو ان يعطى قوم بدعواهم »

 134/ )حديث جعلى(«/ لوددت أن القى اللّه بصحيفة هذا المسجّى»

 444)امام هادى عليه السّالم(/ ...«/ ليس تجوز الرّؤية ما لم يكن »

 441)امام باقر عليه السّالم(/ ...«/ ما انعم اللّه على عبد نعمة » «م»

 411)امام على عليه السّالم(/ «/ ما حدّثنى احد بحديث الّا استحلفته»

 444السّالم(/ )امام صادق عليه ...«/ ما على احدكم اذا عرّفه اللّه »

 314)امام على عليه السّالم(/ «/ ما كذبت و ال كذّبت»

 450)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ ما من عبد يذنب ذنبا »

 444)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/ ما وافق الكتاب فخذوه و ما لم يوافقه فاطرحوه»
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 135بر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ )پيام...«/ من آذى فاطمة فقد آذانى »

 441ص:

 301)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ من ابغض عليّا فقد ابغضنى »

 141)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ ...«/ من حجّ و لم يزره متعمّدا »

 441)امام صادق عليه السّالم(/ ...«/ من حقّ الشّكر للّه تعالى »

 141)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ من زارك بعد موتك »

 141)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ من سلّم علىّ من عند قبرى سمعته »

 111)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ ...«/ من سنّ سنّة حسنة كان له اجرها »

 434م على عليه السّالم(/ )اما...«/ من ضربناه حدّا فى حقّ »

 114)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ من عمل بما يعلم ورثه اللّه »

 441)امام صادق عليه السّالم(/ ...«/ من قصرت يده بالمكافاة »

 344)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/ من كنت مواله فعلىّ مواله»

 445)امام صادق عليه السّالم(/ ...«/ من لم يجعل الدّنيا لنفسه »

 305)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ ...«/ من مات و ليس فى عنقه بيعة امام »

 035)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ من مات و هو ال يعرف امام زمانه »

 441ه(/ )پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و ال«/ نبدأ بما بدأ اللّه به» «ن»

 434، 435)منسوب به پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ ...«/ نحن معاشر االنبياء ال نورّث »

 440)امام صادق عليه السّالم(/ ...«/ نظرتم و اللّه حيث نظر اللّه »

 311)امام على عليه السّالم(/ «/ و اللّه ما قتلت عثمان و ال ماألت على قتله» «و»
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 055)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ ...«/ ئكة علىّ و على علىّ و قد صلّت المال»

 445ص:

 045)امام صادق عليه السّالم(/ «/ ء كبيرهذا مرجى» «ه»

 354)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/ هو مع الحقّ و الحقّ معه»

 141)امام على عليه السّالم(/ «/ يا ابتاه اّنى مقتول» «ى»

 441)امام صادق عليه السّالم(/ ...«/ يا ويحه اما علم أنّ الجسم محدود »

 444)امام حسن عليه الّسالم(/ ...«/ يا هذا ال تجاهد الطلب جهاد المغالب »

 114)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ «/ يحرم من الرّضاع ما يحرم بالنّسب»

 154)پيامبر اكرم صّلى اللّه عليه و اله(/ «/ يامةيحشر المتكبّرون فى صور الذّرّ يوم الق»

 111)امام صادق عليه السّالم(/ ...«/ يحلّ من الطّير ما يدفّ و يحرم »

 344)پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله(/ «/ يد اللّه على الجماعة»

 443ص:

 فهرست اشعار

 شعر/ نام شاعر/ تعداد ابيات/ صفحه «الف»

 «... سارق عنز النبىّابوك ابن »

 131/ 1/ )سيد حميرى(/ 

 «... اتأمرنى بالصّبر فى نصر احمد»

 141/ 4/ )امام على عليه السّالم(/ 
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 «... أترجون ان نسخى بقتل محمّد»

 013/ 5/ )ابو طالب رضى اللّه عنه(/ 

 «... ءأتهجوه و لست له بكف»

 413/ 1/ )حسّان(/ 

 «... اذا تذكّرت شجوا من اخى ثقة»

 345/ 4/ )حسّان(/ 

 «... اذا نحن بايعنا عليّا فحسبنا»

 351/ 5/ )ذو الشهادتين(/ 

 «... اسدان فى ضيق المكرّ تصاوال»

 040/ 4/ )خواهر عمرو بن عبدودّ(/ 

 «... اشلّهم بذى الكعوب شلّا»

 330/ 1/ )هاشم بن عتبه(/ 

 «... اصبرن يا بنىّ فالصّبر احجى»

 141/ 0اللّه عنه(/  / )ابو طالب رضى

 «... اال الحمد للّه حمدا كثيرا»

 33/ 4/ )سيد اسماعيل بن محمد(/ 
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 «... أال انّ االئمّة من قريش»

 031/ 0/ )كثيّر كيسانى(/ 

 «... اال انّ خير النّاس بعد ثالثة»

 335/ 1/ )وليد بن عقبه(/ 

 «... اال انّ خير النّاس بعد محمّد»

 335 /3/ )فضل بن عتبه(/ 

 «... اال أيّها اللّيل الّطويل أال انجلى»

 145/ 1/ )امرؤ القيس(/ 

 415ص:

 «... أال حيّى المقيم بشعب رضوى»

 030/ 1/ )سيد حميرى(/ 

 «... الم تعلموا انّ ابننا ال مكذّب»

 011/ 1/ )ابو طالب رضى اللّه عنه(/ 

 «... الم تعلموا انّ النّبىّ محمّدا»

 015/ 1طالب رضى اللّه عنه(/ / )ابو 

 «... أمسى الفتى عمرو بن عبد يبتغى»

 044/ 4/ )امام على عليه السّالم(/ 
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 «... أنا اخو المصطفى ال شكّ فى نسبى»

 411/ 3/ )حسّان(/ 

 «... انا علىّ صاحب الصمصامه»

 015/ 4/ )امام على عليه السّالم(/ 

 «... انت االمام الّذى نرجو بطاعته»

 105/ 1)مرد شامى(/ / 

 «... انّ عليّا و جعفرا ثقتى»

 011، 411/ 4/ )ابو طالب رضى اللّه عنه(/ 

 «... إنّ علىّ بن أبيطالب»

/- /1 /415 

 «... أنّى يكون و ليس ذاك بكائن»

 114/ )ابن ابى حفصه(// 

 «... أوصى بنصر النّبىّ الخير مشهده»

 015/ 4/ )ابو طالب رضى اللّه عنه(/ 

 «ب»

 «... بين الوصىّ و بين المصطفى نسب»

 31/ 10/ )على حمّانى(/ 
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 «... بنى هاشم ال تطعموا النّاس فيكم»

 304/ 4/ )ابو سفيان(/ 

 «ت»

 «... تجعفرت باسم اللّه و اللّه اكبر»

 034/ 4/ )سيد حميرى(/ 

 «ج»

 «... جاثيت سوّارا أبا شملة»

 153/ 5/ )سيد حميرى(/ 

 «... و الجزاء بكفّه جزى اللّه خيرا»

 353، 310/ 1/ )حسّان(/ 

 411ص:

 «د»

 «... دعانا الزّبير الى بيعة»

 334/ 4/ )عبد اللّه بن حكيم(/ 

 «ر»

 «... رأيت عليّا ال يلبّث قرنه»

 331/ 1/ )حمزه رضى اللّه عنه(/ 

 «س»
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 «... سبقتكم الى االسالم طرّا»

 351/ 1/ )امام على عليه السّالم(/ 

 «ص»

 «... صهر النّبىّ و خير النّاس كلّهم»

 353/ 1/ )كعب بن زهير(/ 

 «ف»

 «... فحوطوا عليّا و احفظوه فانّه»

 330/ 1/ )زفر بن زيد(/ 

 «... فصّلى االله على احمد»

 031/ )جرير بن عبد اللّه(// 

 «... فقل للمضلّل من وائل»

 331/ 4/ )نجاشى بن حارث(/ 

 «... غاية أخزاكمفى كلّ مجمع »

 044/ 4/ )اسيد بن أبى إياس(/ 

 «ق»

 «... قد كان اذ نزل القرآن بفضله»

/- /1 /154 
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 411ص:

 «... قلت لمّا طغى العدوّ علينا»

 041/ 0/ )سعد بن عباده(/ 

 «ك»

 «... كذبتم و بيت اللّه لم تقتلوننا»

 044/ 3/ )حسّان(/ 

 «... كذبتم و بيت اللّه نسلم احمدا»

 015/ 1/ )ابو طالب رضى اللّه عنه(/ 

 «ل»

 «... ال سيف اال ذوالفقار»

/- /1 /355 

 «... لعمرى لئن بايعتم ذا حفيظة»

 333/ 3/ )عبد الرحمان بن حنبل(/ 

 «... لقد أوردتنا حومة الموت أمّنا»

/- /3 /153 

 «... لقد عثرت عثرة ال أنجبر»

 433/ 1/ )امام على عليه السّالم(/ 
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 «... لم تخل افعالنا اللّاتى نذمّ بها»

/- /3 /141 

 «... لو كان قاتل عمرو غير قاتله»

 043/ 1/ )خواهر عمرو بن عبدودّ(/ 

 «م»

 «... ما ابالى اذا حفظت ابا القاسم»

 31/ 4/ )كميت(/ 

 «... ما كنت احسب انّ االمر منتقل»

 353/ )ربيعه(/ 

 «... محمّد النّبىّ اخى و صنوى»

 015/ 4/ )امام على عليه السّالم(/ 

 «... من كعلىّ الّذى تبارزه ال»

 043/ 3/ )سيد حميرى(/ 

 «ن»

 «... نبئت أنّ ابن عطاء روى»

 034/ 3/ )سيد حميرى(/ 

 «... نحن بما عندنا و أنت بما»
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/- /1 /154 ،153 

 414ص:

 «و»

 «... و اللّه ال وصلوا اليك بجمعهم»

 011/ 4طالب رضى اللّه عنه(/  / )ابو

 «... و انّ عليا لكم مفخر»

 333/ 1/ )ابو االسود دئلى(/ 

 «... و انّ ولىّ االمر بعد محمّد»

 331/ 1/ )عبد اللّه بن ابو سفيان بن حارث(/ 

 «... و انّى ان اوعدته او وعدته»

 131/ 1/ )عامر بن طفيل(/ 

 «... وجيد كجيد الرّئم ليس بفاحش»

 31/ 1)امرؤ القيس(/ / 

 «... و دعوتنى و زعمت انّك ناصح»

 011/ 1/ )ابو طالب رضى اللّه عنه(/ 

 «... و صلّى علىّ مخلصا بصالته»

 051/ 1/ )عبد اللّه بن ابو سفيان بن حارث(/ 

 «... وقيت بنفسى خير من وطأ الحصى»
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 141/ 0/ )امام على عليه السّالم(/ 

 «... محمّدو كان ولىّ االمر بعد »

 013/ 1/ )عبد اللّه بن ابو سفيان بن حارث(/ 

 «... و قالت قريش لنا مفخر»

 33/ 4/ )عباس بن حسن(/ 

 «... و ما وجدت فيها قريش ألمرها»

 35/ 1/ )أخطل(/ 

 «... و من شرّف االقوام يوما برأيه»

 03/ 0/ )زيد بن على عليه السّالم(/ 

 «رهو من يلق خيرا يحمد النّاس ام»

/- /1 /115 

 «... و يقضى االمر حين تغيب تيم»

/- /1 /151 

 «ه»

 «... هذا علىّ و ابن عمّ المصطفى»

 330/ 1/ )قيس بن سعد(/ 

 «... هذا الّذى تعرف البطحاء و طأته»
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 55/ 14/ )فرزدق(/ 

 «ى»

 «... يا أمين اللّه يا منصور»

 135/ 11/ )سيد حميرى(/ 

 413ص:

 «... شعرى و ليت الطّير تخبرنىيا ليت »

 314/ 4/ )حسّان(/ 

 «... يقولون لم يورث و لو ال تراثه»

 014/ 5/ )كميت(/ 

 «... يناديهم يوم الغدير نبيّهم»

 045، 310/ 4/ )حسّان(/ 

 هافهرست ضرب المثل

 ضرب المثل/ صفحه

 115« فدع عنك نهبا صيح فى حجراته»

 145« كانت ليلتى البارحة شهرا»

 145« هذا يوم اطول من عمر النّسر»

 410ص:

 ذكر شده« الفصول المختاره»فهرست كتابها نام كتابهايى كه در متن 
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 413االركان فى دعائم الدين )شيخ مفيد( 

 143امامت )ابو هاشم جبّائى( 

 335، 353، 111، 55انجيل 

 31انصاف )ابن قبه( 

 434، 411تقرير االحكام )شيخ مفيد( 

 335، 111، 55تورات 

 335، 353، 111زبور 

 033صحف ابراهيم عليه السّالم 

 35العيون و المحاسن 

 111، 113، 114، 134غرر )كعبى( 

 343، 345، 415فتيا )جاحظ( 

، 404، 401، 431، 430، 434، 444، 410، 455، 154، 110، 113، 151، 111، 114، 111، 111، 154، 54، 55قرآن 
403 ،451 ،353 ،314 ،141 ،335 ،334 ،335 ،045 ،450 ،435 ،434 ،433 

 413الكامل فى علوم الدين 

 151كشّاف زمخشرى 

 35مجالس 

 154مسأله كافيه )شيخ مفيد( 

 414ص:

 فهرست اعالم
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 134آدم عليه السّالم  «آ»

 141آمنه بنت وهب 

 145، 103، 140، 143ابراهيم عليه السّالم  «الف»

 311، 345ابراهيم نخعى 

 نظّام -ابراهيم بن سيّار

 154ابن ابى حفصه 

 351ابن ابى رافع 

 311ابن ابى نجيح 

 314ابن اسحاق 

 134، 135، 151، 154، 153ابن جرموز 

 143ابن دودان 

 411ص:

 35ابن راوندى 

 عبد اللّه بن زبير -ابن زبير

 413ابن سيرين )محمّد( 

 314ابن شهاب 

 زبير -ابن صفيّه

 333عايشه  ابن

 455، 011، 350، 354، 314، 311، 331، 341، 350، 430، 451، 404، 441، 443ابن عباس )عبد اللّه( 
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 عبد اللّه بن عطاء -ابن عطاء

 عبد اللّه بن عمر -ابن عمر

 413ابن عون 

 عبد اللّه بن كالب -ابن كالب

 414، 453ابن لؤلؤ اسماعيلى 

 055، 344، 451، 454، 450، 453، 454، 455، 414ابن مسعود )عبد اللّه( 

 451ابن ملجم 

 314ابن ميمون 

 معاويه -ابن هند

 333ابو القاسم نعيم 

 413، 415، 411، 410ابو القاسم داركى 

 354، 354، 104ابو اسحاق سبيعى 

 333، 134، 130ابو االسود دئلى 

 311، 311ابو امامه 

 خالد بن زيد انصارى -ابو ايوب

 احمد بن سيّار -)قاضى(ابو بكر 

 ،111، 113، 153، 154، 151، 151، 155، 35، 13، 15، 11، 44، 03، 01، 03، 04ابو بكر )خليفه( 

 415ص:
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115 ،144 ،143 ،135 ،101 ،141 ،144 ،151 ،111 ،143 ،130 ،134 ،135 ،101 ،104 ،104 ،415 ،414 ،441 ،451 ،
451 ،453 ،453 ،431 ،350 ،311 ،344، 341 ،330 ،301 ،304 ،300 ،304 ،344 ،341 ،345 ،343 ،315 ،311 ،313 ،
314 ،350 ،335 ،331 ،333 ،053 ،014 ،455 ،451 ،451 ،454 ،453 ،450 ،451 ،453 ،414 ،411 

 114ابو بكر أصمّ 

 154ابو بكر باقالنى 

 44ابو بكر بن دقّاق 

 130ابو بكر بن صرايا 

 435ابو بكر كوفى 

 131ابو جحدر 

 محمد بن على بن نعمان -ابو جعفر احول

 منصور عباسى -ابو جعفر دوانقى

 محمد بن عبد الرحمن -ابو جعفر

 محمد بن نعمان -ابو جعفر

 411ابو جهل 

 350ابو حازم 

 134ابو حذيفه 

 على بن ميثم كوفى -ابو الحسن

 امام هادى عليه السّالم -ابو الحسن ثالث

 443ابو الحسن جوهرى 

 44الحسن عمرى ابو 
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 453ابو الحسن بن على بن نصر 

 خيّاط معتزلى -ابو الحسين خيّاط

 351ابو حمزه )موالى انصار( 

 445ابو حمزه ثمالى 

 413ص:

 414، 411، 403، 400، 413، 141، 145، 103ابو حنيفه 

 344ابو دردا 

 354، 351ابو ذر غفارى 

 351ابو سخيله 

 333ابو سعيد خدرى 

 301، 304، 313، 413، 115ان ابو سفي

 سوّار قاضى -ابو شمله

 011، 354، 314ابو صالح 

 455ابو الصقر موصلى 

 011، 011، 015، 013، 015، 011، 014، 010، 011، 414، 140، 141، 31ابو طالب 

 443ابو طاهر جوهرى 

 155ابو العباس بن هبة اللّه 

 امام جعفر صادق عليه السّالم -ابو عبد اللّه

 عبد اللّه بن عمر -ابو عبد اللّه الرحمن

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 055ابو عبد اللّه كواسحى 

 محمد بن طاهر -ابو عبد اللّه

 344، 134ابو عبيده 

 جاحظ -ابو عثمان عمرو بن بحر

 مازنى -ابو عثمان مازنى

 454ابو عثمان نهدى 

 111ابو على جبّائى 

 45، 03ابو عمرو شطوى 

 133، 135، 131، 134ابو عمرو بن عالء 

 350، 311ابو عوانه 

 151ابو عيسى ورّاق 

 455ص:

 453، 454ابو لهب 

 134ابو مجالد 

 44ابو محمد عمّانى 

 443ابو محمد بن مأمون 

 414ابو محمد بن معروف 

 350ابو مخلد 

 130ابو منصور مرزبان 
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 350، 344، 143، 141ابو موسى اشعرى 

 051، 311، 315، 343، 341ابو نضره 

 414، 411، 411، 143، 111، 111شم جبّائى ابو ها

 داود بن قاسم -ابو هاشم جعفرى

 450، 151، 04، 01، 01ابو الهذيل علّاف 

 403، 143ابو هريره 

 403ابو يوسف 

 313ابى البخترى 

 455، 133ابىّ بن كعب 

 411احمد بن حنبل 

 333احمد بن زكريا 

 31احمد بن سيّار 

 411، 155احمد بن قاسم علوى 

 445، 440، 443، 445، 433احمد بن محمد بن حسن 

 445، 440، 443، 445، 433احمد بن محمد بن عيسى 

 151احنف بن قيس 

 31اخطل )شاعر( 

 451ص:

 344اسامة بن زيد 
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 313اسدى )قبيصه بن ذويب( 

 145، 103، 143، 145، 141، 144، 140، 143اسماعيل عليه السّالم 

 451اسماعيل )راوى( 

 043، 044، 041، 001، 004ماعيل بن صادق عليه السّالم اس

 351اسماعيل بن عبد اللّه 

 431اسماعيل بن عيسى 

 044اسيد بن ابى اياس 

 134اصمعى 

 311اعمش 

 354، 111ام سلمه 

 53امامه بن زينب 

 145، 115، 31امرؤ القيس 

 354، 350، 113، 153، 155انس بن مالك 

 115، 111اوريا بن حنان 

 313ايّوب عليه السّالم 

 413ايوب سجستانى 

 451بخت النّصر  «ب»

 011، 014بشر بن معتمر 

 441بكر بن صالح 
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 433بكير بن أعين 

 345، 341بالل 

 451ص:

 134بلقيس 

 431بهلول بن كثير 

 451بهمن بن اسفنديار )پادشاه( 

 151بيضاوى )صاحب تفسير( 

 350تميم بن جذيم ناجى  «ت»

 351، 315، 415، 411ر بن عبد اللّه انصارى جاب «ج»

، 343، 345، 344، 343، 344، 341، 341، 430، 431، 453، 451، 453، 455، 413، 415، 114جاحظ )عمرو بن بحر( 
013 ،014 

 014، 113جبرئيل عليه السّالم 

 حرّانى -جراحى

 331جرير بن عبد اللّه بجلى 

 015، 011، 014، 010، 011، 445، 411، 414، 133جعفر طيّار 

 جعفر بن محمّد عليه السّالم صادق عليه السّالم

 441جعفر بن محمد بن قولويه 

 031، 053، 054، 051، 051جعفر بن هادى عليه السّالم )جعفر كذّاب( 

 435جمال الدين خوانسارى 
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 151جميح بن عمير 

 353جندب بن عبد اللّه ازدى 

 السّالممحمد تقى عليه  -جواد عليه السّالم

 454ص:

 434حاطب  «ح»

 313، 433حارث اعور همدانى 

 051حبّه بن جوين 

 315حبّه عرنى 

 441حجّاج بن عبد اللّه 

 ،431حجّاج بن يوسف 

 153، 154حذيفة بن يمان 

 14حرّانى 

 044، 041، 045، 353، 314، 310، 313، 314، 341حسّان بن ثابت 

 455، 014، 004، 001، 001، 035، 311، 311، 315، 414، 411، 115، 111، 111، 111، 50حسن عليه السّالم 

 051، 354، 44حسن بن بصرى 

 351حسن بن زيد 

 141حسن بن سهل 

 ،034، 031، 031، 035، 053، 051، 054، 050، 053، 054، 055، 013، 015حسن عسكرى عليه السّالم 

033 
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 055حسن بن موسى نو بختى 

 441، 014، 003، 004، 001، 033، 031، 035، 411، 115، 111، 111 ،50حسين عليه السّالم 

 013حسين بن بشر آمدى 

 441حسين بن حسن 

 051، 03حسين بن زيد 

 441حسين بن سعيد 

 435حسين خوانسارى 

 144حفصه 

 453ص:

 440حلبى 

 115حمران بن أعين 

 015، 011، 445، 144، 133حمزة بن عبد المطلب 

 310، 311الرحمن حميرى حميد بن عبد 

 440حميد بن مثنّى 

 011، 011حميده )مادر امام كاظم عليه السّالم( 

 313خالد الحفاف 

 134خالد بن وليد 

 051، 345خبّاب االرتّ 

 011، 355، 314خديجه عليها السّالم 
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 351، 311، 131، 131خزيمة بن ثابت 

 154خضر عليه السّالم 

 014خندف )نام زن( 

 030، 031يّه خولة الحنف

 110، 114، 111، 134، 155، 33، 35خياط معتزلى 

 443، 311خيثمه 

 451دانيال عليه السّالم  «د»

 115، 111، 114، 114داود عليه السّالم 

 311داود بن عبد اللّه ازدى 

 411، 410داود بن على اصفهانى 

 34داود بن قاسم 

 454دختر واسق 

 450ص:

 310، 313ذكوان  «ذ»

 345، 313، 315، 314ذو الثديّه 

 خزيمة بن ثابت -ذو الشهادتين

 134ذو النّون 

 351ربعى بن حراش  «ر»

 145ربيع بن سليمان 
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 353، 314ربيعة بن حارث 

 444، 014، 010، 013، 014، 015، 54، 50، 54رضا عليه السّالم 

 030، 111، 114، 110، 113، 111، 51رشيد )خليفه( 

 310، 313رعل 

 350، 311زافر بن سليمان 

 341، 315، 315، 315، 435، 433، 131، 131، 135، 151، 154، 153، 154، 151زبير 

 050زكريا عليه السّالم 

 403زكريا بن يحيى ساجى 

 104زليخا 

 151زمخشرى )صاحب كشّاف( 

 331زهرى 

 351زيد بن ارقم 

 344، 344، 350، 431، 434، 451زيد بن ثابت 

 351 زيد بن حارثه

 454ص:

 354، 351زيد بن صوحان 

 413، 145، 03زيد بن على عليه السّالم بن حسين عليه السّالم 

 041زيد بن وهب 

 53زينب )دختر پيامبر( 
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 445، 51، 04زين العابدين عليه السّالم 

 134سالم )موالى ابو حذيفه(  «س»

 101سامرى 

 443سبيع بن منبة المختارى 

 344سعد 

 104بى وقّاص سعد بن ا

 440، 443، 445، 433سعد بن عبد اللّه 

 354سعيد بن ابو عروبه 

 154سعيد بن جناح 

 344سعيد بن زيد 

 353سعيد بن قيس 

 451سفيان ثورى 

 311سفيان بن عيينه 

 351سلمان فارسى 

 051، 354، 315سلمة بن كهيل 

 310سلمة بن هشام 

 313سليمان بن ابى فاطمه 

 154سليمان بن جعفر 

 451ص:
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 454سليمان تميمى 

 345سميّه 

 150، 153، 151، 155، 135، 131سوّار قاضى 

 311، 415سويد بن غفله 

 313سهيل 

 034، 033، 131، 05، 33سيّد حميرى 

 415، 410، 135، 01، 35، 31سيد مرتضى علم الهدى 

 414، 411، 413، 143، 145شافعى  «ش»

 314شريح قاضى 

 333، 351 شريك بن عبد اللّه

 311، 311، 341، 435، 431، 451، 454شعبى 

 451شمر 

 115شمعون يهودى 

 محمد بن محمد بن نعمان -شيخ مفيد

، 040، 044، 041، 045، 001، 004، 000، 031، 034، 311، 410، 110، 114، 130، 113، 115صادق عليه السّالم  «ص»
044 ،045 ،043 ،011 ،011 ،035 ،445 ،441 ،443 ،440 ،444 ،441 ،445 

 445صفوان 

 350، 311، 311صلت بن بهرام 

 345صهيب 
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 455ص:

 40، 43، 44، 41ضرار بن عمرو  «ض»

 010طالب بن ابو طالب  «ط»

 451طاوس 

 354طريف بن عيسى 

 311، 315، 313، 315، 435، 433، 154، 151، 104طلحة بن عبيد اللّه 

 311، 455، 403، 151، 154، 101، 101، 153، 144، 111عايشه بنت ابى بكر 

 451عاصم 

 411عبّاد بن سليمان 

 354عبّاد بن عبد الصمد 

 33عبّاس بن حسن بن عبيد اللّه 

، 045، 015، 051، 055، 340، 343، 341، 345، 303، 305، 445، 414، 154، 113، 111، 51عبّاس بن عبد المطلّب 
410 ،414 ،411 

 315عباية اسدى 

 ابو بكر اصمّ -ن بن كيسانعبد الرّحما

 333عبد الرحمان بن حنبل 

 411، 104، 104عبد الرحمان بن عوف 

 414، 143، 31عبد اللّه بن عبد المطّلب 

 051، 331عبد اللّه بن ابى سفيان بن حارث 
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 14عبد اللّه بن ابىّ 

 011عبد اللّه بن اسود كندى 

 453ص:

 005عبد اللّه بن افطح 

 455جعفر  عبد اللّه بن

 334عبد اللّه بن حكيم 

 314عبد اللّه بن زبير 

 051عبد اللّه بن زياد 

 353عبد اللّه بن شريك 

 045عبد اللّه بن صادق عليه السّالم 

 305، 333، 341، 344عبد اللّه بن عمر 

 144، 143عبد اللّه بن كالب 

 033عبد اللّه بن محمّد بن حنفيّه 

 333عبد اللّه بن محمد بن عقيل 

 441عبد اللّه بن مغيره 

 004عبد اللّه بن ناووس 

 353عبد اللّه بن وهب راسبى 

 351عبد اللّه بن هشام 

 315عبد اللّه بن يحيى 
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 111، 114، 110عبد اللّه بن يزيد اباضى 

 305، 431عبد الملك بن مروان 

 433، 434عبيده سلمانى 

، 315، 353، 351، 355، 431، 434، 431، 453، 454، 414، 145 ،111، 104، 101، 135، 111عثمان بن عفّان )خليفه( 
313 ،315 ،344 ،301 ،303 ،341 ،315 ،314 ،313 

 055عثمان بن مغيره 

 01عرزاله 

 154عزير عليه السّالم 

 131عطاء بن سائب 

 435ص:

 010، 445عقيل بن ابى طالب 

 354، 314، 331عكرمه 

 351علثم كندى 

 451، 454علقمه 

 على عليه السّالم نام شريفش در اكثر صفحات آمده است.

 413على بن احمد بن اسحاق 

 051على بن حسن عسكرى عليه السّالم 

 سيد مرتضى علم الهدى -على بن حسين موسوى

 113على بن حكم 
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 151على بن رياح 

 051على بن زيد 

 131على بن عاصم 

 333على بن عمرو 

 454 ،451، 455على بن عيسى رمّانى 

 34، 31على بن محمد حمّانى 

 311على بن مسلم طوسى 

 151، 141، 101، 145، 40، 43، 04، 01، 01على بن ميثم كوفى 

 013، 015، 154على النقى عليه السّالم 

 345، 435عمّار 

 433عمر بن اذينه 

، 415، 414، 143، 111، 134، 144، 141، 100، 103، 101، 135، 111، 111، 13، 15، 11، 45، 03، 03عمر بن خطّاب 
414 ،443 ،445 ،415 ،413 ،455 ،451 ،453 ،451 ،453 ،431 ،434 ،350 ،344 ،344 ،341 ،331 ،334 ،333 ،330 ،
331 ،300 ،315 ،350 ،053 ،014 ،414 ،411 

 314عمر بن عبد العزيز 

 311، 311، 341عمر بن عبسه 

 431ص:

 353عمر )موالى عفره( 

 350 عمران )راوى(

 353عمرو بن حمق 
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 ابو االسود دؤلى -عمرو بن سفيان

 354، 350، 141عمرو بن عاص 

 044، 043، 155عمرو بن عبدودّ 

 341، 345، 313، 314، 310، 105، 133، 131، 134عمرو بن عبيد 

 104عمرو بن كعب 

 351، 313، 311، 341عمرو بن مرّه 

 354عمرو بن ميمون 

 104عمرو بن وهب يمانى 

 155عمير بن اهلب ضبّى 

 004عنبسة بن مصعب 

 310عيّاش بن ابى ربيعه 

 051، 050، 053، 051، 311، 315، 443، 141، 133، 145، 50عيسى عليه السّالم 

، 113، 115، 114، 144، 151، 131، 131، 135، 144، 111، 111، 111، 31، 55، 50، 53فاطمه زهرا عليها السّالم  «ف»
414 ،411 ،051 ،035 ،455 ،451 ،451 ،451 ،435 

 51فرزدق 

 451فرعون 

 144، 141فضال بن حسن بن فضال 

 151فضالة بن حابس 

 354فضل بن ادهم مزنى 
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 431ص:

 435فضل بن سليمان 

 431، 431، 445، 410، 415، 131فضل بن شاذان 

 101فضل بن عباس 

 335فضل بن عتبة بن ابو لهب 

 451قارون  «ق»

 441مصرى  قاسم بن جعفر

 051، 354، 311قتاده 

 354قثم بن عباس 

 135، 155قزمان 

 354قيس بن ابى حازم 

 041قيس بن سعد بن عباده 

 115قيس بن ماصر 

 351قيس بن مسلم 

 01كتبى  «ك»

 440كثير بن علقمه 

 031كثيّر عزّه 

 353كعب بن زهير 

 114، 111، 111، 110، 113، 114، 111، 131، 134كعبى )ابو القاسم( 
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 011كلبى 

 434ص:

 011، 014، 014، 31كميت 

 مختار -كيسان

 100، 103، 101لوط عليه السّالم  «ل»

 54، 50، 53، 54مأمون )خليفه(  «م»

 134مازنى 

 354مالك اشتر 

 314، 414، 411، 413مالك بن انس 

 350مالك بن حسن بن مالك 

 350مالك بن حويرث 

 331مالك بن عباده 

 353مه مالك بن قدا

 354، 311، 314، 345مجاهد 

 415مزنى )اسماعيل بن يحيى( 

 000، 034، 033، 043، 311، 410، 433، 110محمد باقر عليه السّالم 

 محمد صلّى اللّه عليه و اله نام شريف پيامبر گرامى اسالم در اكثر صفحات كتاب ذكر شده است.

 441محمد بن ابى عبد اللّه 

 433محمد بن ابى عمير 
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 131محمد بن احمد بن ابان 

 354، 331محمد بن اسحاق 

 433ص:

 441، 040، 001محمد بن اسماعيل 

 011محمد بن بشر )موالى بنى اسد( 

 104محمد بن جابر 

 451، 403محمد بن حسن 

 مهدى عليه السّالم -محمد بن حسن عسكرى عليه السّالم

 014، 000، 003، 004، 001، 001، 005، 033، 035، 030، 034، 333محمد بن حنفيه 

 441محمد بن زياد 

 130محمد بن سالم جمحى 

 041، 044محمد بن صادق عليه السّالم 

 35، 31محمد بن عبد الرحمان بن قبه رازى 

 011، 351، 351محمد بن عبد اللّه بن ابى رافع 

 004محمد بن عبد اللّه بن حسن بن حسن عليه السّالم 

 34طاهر محمد بن عبد اللّه بن 

 351محمد بن عقيل 

 115محمد بن على بن نعمان 

 154محمد بن عيسى يقطينى 
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 45، 31محمد بن محمد بن طاهر موسوى 

 443، 410، 31، 31، 35محمد بن محمد بن نعمان 

 344محمد بن مسلمه 

 445محمد بن نعمان 

 031محمد بن هادى عليه السّالم 

 441محمد بن يعقوب 

 444، 015، 014، 010، 133 محمد تقى عليه السّالم

 433مخالد 

 033، 031، 031مختار 

 430ص:

 314مروان 

 050، 053، 443، 141، 133مريم عليها السّالم 

 354مساور حميرى 

 عيسى عليه السّالم -مسيح

 313معاذة العدويّه 

 344، 131معاذ بن سعيد حميرى 

 455، 013، 331، 314، 311، 314، 433معاوية بن ابى سفيان 

 034معتمد )خليفه( 

 435، 451، 143، 141، 134مغيرة بن شعبه 
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 030، 150، 153، 151، 155، 135منصور )خليفه( 

 445، 345منصور بن حازم 

 315منهال 

 311، 344، 331، 411، 451، 134، 145، 144، 144، 103، 101، 133، 155، 33، 35، 44موسى عليه السّالم 

 030، 011، 015، 045، 410، 145السّالم موسى بن جعفر عليه 

 035، 031، 034، 015، 003، 004، 034، 450، 451، 133، 143مهدى عليه السّالم 

 131ميسره 

 331نجاشى بن حارث بن كعب  «ن»

 435نضر بن محارق 

 335 -455، 413، 415نظّام )ابراهيم( 

 031نفيس )غالم( 

 101نوح عليه السّالم 

 313نوح بن درّاج 

 434ص:

 313نوح بن قيس 

 ابو عيسى -ورّاق «و»

 11، 45ورثانى 

 335، 313، 351، 101وليد بن عقبه 

 310وليد بن وليد 
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 055وليد بن هاشم 

 055وهب 

 451هامان  «ه»

 344، 411، 144، 103، 104، 101، 44هارون عليه السّالم 

 رشيد )خليفه( -هارون الرشيد

 314، 310هاشم بن اوقص 

 353ن عتبه هاشم ب

 444، 441، 445، 134، 115، 111، 114، 110، 113، 111، 51، 44، 41هشام بن حكم 

 113هشام خياط 

 113هشام بن سالم 

 314هشام بن عروه 

 113هشام صيدنانى 

 113هشام كندى 

 115هشام مثنى كوفى 

 431ص:

 113هشام )ابو عبد اللّه بزّاز( 

 51هشام بن عبد الملك 

 115يزيد هشام بن 

 005يحيى بن ابى الشمط  «ى»
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 333يحيى بن ابى كثير 

 111، 114، 110، 113، 114، 111، 41يحيى بن خالد برمكى 

 053، 054، 051يحيى بن زكريا عليه السّالم 

 354يحيى بن سلمة بن كهيل 

 34يحيى بن عمرو 

 451يزيد بن معاوية 

 440يزيد بن خليفه 

 101، 45يعقوب 

 441يعقوب بن على 

 050، 053، 054، 310، 103، 105، 101، 104، 101، 101، 44يوسف عليه السّالم 

 311يوشع بن نون 

 314يونس )راوى( 

 354يونس بن بكير 

 441يونس ظبيان 

 445، 440، 443، 445يونس عبد الرحمان 

 115يونس بن يعقوب دهنى 

 435ص:

 فهرست اديان و مذاهب

 شيعه -اثنى عشريّه
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 031، 041، 001، 453اسماعيليه 

 303، 154اشاعره 

 143براهمه 

 014بشيريّه 

 415بهشيّه 

 413، 113، 15حشويّه 

 140، 143، 141، 101حنبليّه 

 415، 401حنفيه 

 411، 054، 315، 344، 314، 355، 351، 351، 355، 433، 414، 153، 155، 111، 145، 114، 154، 111، 110خوارج 

 133، 130ردّه 

 413، 004، 414، 143، 111زيديّه 

 011سبائيّه 

 005سمطيّه )شمطه( 

 415، 401شافعيّه 

 433ص:

، 413، 414، 415، 130، 135، 114، 153، 131، 151، 154، 115، 111، 144، 115، 111، 115، 114، 31، 41، 35شيعه 
445 ،435 ،401 ،453 ،305 ،315 ،015 ،013 ،015 ،041 ،003 ،044 ،014 ،050 ،455 ،451 ،451 ،445 

 045، 005فطحيّه 

 001قرامطه 
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 111كرابيسى 

 013، 014، 011، 005، 035، 031، 033، 031كيسانيّه 

 411، 415، 153، 110مجبره 

 333مجوس 

 011، 335، 334محمديّه 

 045، 111، 154، 114، 111مرجئه 

 350مروانيه 

 445، 415، 413، 110، 131، 131مشبّهه 

، 303، 305، 453، 455، 411، 151، 143، 141، 110، 111، 154، 144، 155، 51، 55، 15، 41، 44، 35، 31، 30معتزله 
014 ،041 ،054 ،413 ،414 ،413 ،441 

 011مفوّضه 

 453، 143مالحده 

 434، 435، 431، 401، 115، 111، 150، 151، 31، 45ناصبيّه 

 013، 041، 003، 004ناووسيّه 

 415نجاريّه 

 415، 453، 443، 110، 133، 134، 131رى نصا

 050، 013، 010، 011، 015واقفيّه 

 453، 110، 133، 134، 131يهود 

 155ص:
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 هافهرست قبايل و جمعيّت

 011، 141آل ابراهيم 

 031، 041آل ابو طالب 

 141آل عمران 

 311آل فرعون 

، 410، 450، 455، 144، 135، 144، 110، 113، 114، 111، 31، 40آل محمد صلّى اللّه عليه و اله )اهل بيت عليهم السّالم( 
413 ،444 ،401 ،404 ،411 ،013 ،014 ،033 ،034 ،441 

 445آل يقطين 

 111اصحاب حديث 

 011اصحاب كهف 

 455، 014، 334، 315، 435، 441، 414، 155، 101، 113، 153انصار 

 351، 114، 114اهل قبله 

 351، 51بنى اميّه 

 153ظفر بنى 

 030عباسيّون  -بنى عباس

 151بنى عوف بن سعد 

 351بنى عمران 

 151ص:

 034، 353، 351، 304، 133بنى هاشم 
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 100جنّيان 

 454زطّ 

 54، 51عبّاسيون 

 311، 344، 350، 135عثمانيه 

 410، 413، 414بصرّيون 

 143بنى اسد 

 453، 451، 154بنى اسرائيل 

 301، 304، 153 ،155، 151بنى تيم بن مرة 

 155بنى تيم بن الرباب 

 134بنى جذيمه 

 331بنى جمح 

 044بنى عامر 

 034بنى عبد المطلّب 

 301، 304بنى عدىّ 

 311قاسطين 

 014قبيله ارحب 

 014قبيله بكر 

 014قبيله بكيل 

 014قبيله تغلب 
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 014، 133قبيله حمير 

 131قبيله ربيعه 

 014قبيله عكّ )عكل( 

 031، 014، 014، 355، 310، 153، 143، 33، 35قبيله قريش 

 014قبيله قيس 

 151ص:

 014قبيله كنده 

 131قبيله مضر 

 014قبيله يحابر 

 311مارقين 

 411، 045، 055، 154، 110، 114، 103، 153، 151مالئكه 

 455، 334، 315، 441، 410مهاجرين 

 311ناكثين 

 154نحويّين 

 154ص:

 نها و جنگهافهرست جايها، زما

 155، 134، 13احد 

 044، 013، 331، 435، 451، 150، 154، 14، 10، 00بدر 

 005، 031، 315، 311، 311، 355، 351، 355، 435، 411، 135، 151، 155بصره 
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 55بطحا 

 400، 411بغداد 

 34بيت المعمور 

 110بيت المقدّس 

 303، 435بيعت رضوان 

 135جسر اكبر 

 311، 435، 155جمل 

 010حبشه 

 034، 153حجاز 

 333حجاف 

 141حجّة الوداع 

 315، 433حديبيّه 

 015حطيم 

 153ص:

 013، 150، 154، 151، 155، 13حنين 

 111خانه امّ سلمه 

 141خراسان 

 013، 134، 133، 13خيبر 

 031، 030رضوى 
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 451روم 

 144رى 

 015، 055زمزم 

 410، 453، 034سرّمن رأى 

 331، 103سقيفه بنى ساعده 

 355، 351، 433شام 

 بيعت رضوان -شجره رضوان

 441صفا 

 041، 015، 333، 350، 353، 355، 355، 104، 111صفّين 

 003، 141عراق 

 031عراقين 

 445عرفات 

 303عقبه 

 311عكاظ 

 453عكبرى 

 345، 144، 115، 153، 154، 151غار 

 045، 011غدير خم 

 451، 141فارس 

 433فتح مكّه 
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 435، 451، 455، 131، 115فدك 

 150ص:

 411قم 

 34، 55كعبه 

 413، 055، 354، 311، 131كوفه 

 151لحلحاء 

 454ليلة الجنّ 

 355ليلة الهرير 

 441ماه رمضان 

 131محلّه قصّارين 

 313، 134، 103، 11مدينه 

 بغداد -مدينة السّالم

 445مشعر )مزدلفه( 

 400، 104، 101مصر 

 014، 311، 411، 451، 55، 45مكّه 

 454، 445، 115منى 

 435نجف 

 315، 314، 355، 351، 351، 355، 433، 153نهروان 

 151وادى السباع 
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 03واسط 

 145يذبل 

 134يمن 

 110يوم الدّار 

 154ص:

 فهرست منابع و مآخذ كتاب

العانى، منشورات الشريف الرضى، قم، چاپ ه. ق(، تحقيق: دكتر سامى مكّى  104، زبير بن بّكار )وفات: «االخبار الموفقيّات»
 ه. ق. 1314اول، سال 

ه. ق(، ترجمه: اسماعيل انصارى  14، سليم بن قيس هاللى )وفات: «كتاب سليم بن قيس -اسرار آل محمد صلّى اللّه عليه و اله»
 ه. ق. 1314زنجانى، نشر الهادى، قم، چاپ اول، سال 

 )وفات:« ابن عبد البرّ»ر يوسف بن عبد اللّه معروف به ، ابو عم«االستيعاب فى معرفة االصحاب»

 ه. ق. 1311ه. ق(، تحقيق: على محمد البجاوى، دار الجليل، بيروت، چاپ اول، سال  344

 ه. ق(، تحقيق: 501، احمد بن على بن حجر عسقالنى )وفات: «االصابة فى تمييز الصحابة»

 ه. ق. 1310لكتب العلميّة، بيروت، چاپ اول، سال عادل احمد عبد الموجود و على محمد معوّض، دار ا

 ه. ق(، تحقيق: 114، ابو محمد عبد اللّه بن مسلم ابن قتيبه دينورى )وفات: «االمامة و السياسة»

 ه. ق. 1314استاد على شيرى، منشورات الشريف الرضى، قم، چاپ اول، سال 

احمد آرام، مؤسسه مطالعات اسالمى دانشگاه مك گيل شعبه تهران، ، مارتين مكدرموت، ترجمه: «هاى كالمى شيخ مفيدانديشه»
 ه. ش. 1444چاپ اول، سال 

ه. ق(، تحقيق: دكتر سهيل زكّار و دكتر رياض زركلى، دار  113، احمد بن يحيى بن جابر بالذرى )وفات: «أنساب االشراف»
 جلد(. 14ه. ق )در  1311الفكر، بيروت، چاپ اول، سال 

 ه. ش. 1411، دكتر ذبيح اللّه صفا، انتشارات فردوس، تهران، چاپ ششم، سال «در ايرانتاريخ ادبيات »
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 151ص:

 ه. ش. 1445، حنّا الفاخورى، ترجمه: عبد المحمد آيتى، انتشارات توس، تهران، چاپ دوم، سال «تاريخ ادبيات زبان عربى»

 ق(، مكتبة الخانجى، القاهرة، و دار الفكر بيروت.ه.  344، ابو بكر احمد خطيب بغدادى )وفات: «تاريخ بغداد»

ه. ق( تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، منشورات الشريف الرضى،  311، جالل الدين سيوطى )وفات: «تاريخ الخلفاء»
 ه. ق. 1311قم، چاپ اول، سال 

ل العطّار، دار الفكر، بيروت، چاپ اول، ه. ق(، تحقيق: صدقى جمي 415، ابو جعفر محمد جرير طبرى )وفات: «تاريخ الطبرى»
 جلد(. 14ه. ق )در  1315سال 

ه. ق(، ترجمه: محمد وحيد گلپايگانى، شركت  153)وفات: « ابن طقطقى»، محمد بن على بن طباطبا معروف به «تاريخ فخرى»
 ه. ق. 1441انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، چاپ سوم، سال 

 يبه دينورى، بيروت، انتشارات دار الجيل.، ابن قت«تأويل مختلف الحديث»

زاده، انتشارات داورى، قم، ه. ق( تصحيح: على محّدث 1403، شيخ عباس قمى )وفات: «تتمة المنتهى فى وقايع ايّام الخلفاء»
 ه. ق. 1431چاپ سوم، سال 

اپ ط، مؤسسه الرسالة، بيروت، چ، دكتر بشّار عوّاد معروف و شيخ شعيب االرنوو«تحرير تقريب التهذيب ابن حجر عسقالنى»
 ه. ق. 1311اول، سال 

، ابو محمد حسن معروف به ابن شعبه حرّانى )وفات: قرن چهارم ه. ق(، «تحف العقول عن آل الرسول صلّى اللّه عليه و اله»
 ه. ق. 1353تحقيق: على اكبر غفّارى، مؤسسة النشر االسالمى، چاپ دوم، سال 

سيد جعفر  -زادهه. ق(، به كوشش: على محدّث 1403، شيخ عباس قمى )وفات: «ر االصحابتحفة االحباب فى نوادر آثا»
 ه. ش. 1415حسينى، دار الكتب االسالميه، تهران، چاپ اول، سال 

 011، ابو القاسم على بن حسين معروف به ابن عساكر دمشقى )وفات: «ترجمة االمام على عليه السّالم من تاريخ مدينة دمشق»
 ه. ق. 1430تحقيق: محمد باقر محمودى، دار التعارف، بيروت، چاپ اول، سال ه. ق(، 

 ، عبد الكريم جزمى، تحقيق: مصلح الدين مهدوى.«تذكرة القبور»

 155ص:
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 ه. ش. 1411، ميرزا طاهر نصرآبادى، تحقيق: وحيد دستگردى، چاپ ارمغان، تهران، چاپ اول، سال «تذكره نصرآبادى»

 ه. ق. 1311ه. ق(، دار الفكر، بيروت، چاپ اول، سال  113، ابو الفداء حافظ ابن كثير دمشقى )وفات: «يرتفسير ابن كث»

، نصر بن محمد سمرقندى )وفات: قرن چهارم ه. ق(، تحقيق: دكتر محمد مطرجى، دار «تفسير بحر العلوم -تفسير السمرقندى»
 ه. ق. 1315الفكر، بيروت، چاپ اول، سال 

ه. ق(، تقديم: شيخ خليل  415، ابو جعفر محمد بن جرير طبرى )وفات: «جامع البيان عن تأويل آيات القرآن -تفسير طبرى»
 ه. ق. 1310الميس، تحقيق: صدقى جميل العطّار، دار الفكر، بيروت، سال 

 ، نظام الدين حسن بن محمد قمى نيشابورى )وفات:«تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان»

 ه. ق. 1314قيق: شيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلميّه، بيروت، چاپ اول، سال ه. ق(، تح 115

 ، محمد بن عمر فخر رازى، چاپ دفتر تبليغات اسالمى، قم.«تفسير فخر رازى»

ه. ق(، تحقيق: هاشم حسينى طهرانى،  451، ابو جعفر محمد بن على معروف به شيخ صدوق )وفات: «التوحيد شيخ صدوق»
 ه. ق. 1435النشر االسالمى، قم، چاپ اول، سال مؤسسه 

ه. ق،  1410ه. ق(، دار صادر، بيروت، افست از چاپ سال  501، احمد بن على حجر عسقالنى )وفات: «تهذيب التهذيب»
 حيدر آباد.

ه. ق(، تحقيق:  454، مجد الدّين ابى السعادات المبارك بن محمد ابن اثير جزرى )وفات: «جامع االصول فى احاديث الرّسول»
 ه. ق. 1354عبد القادر االرناووط، دار الفكر، بيروت، چاپ دوم، سال 

 ه. ق. 1354ه. ق(، انتشارات كتابخانه آيت اللّه مرعشى، قم، چاپ سال  1151، محمد بن على اردبيلى )وفات: «جامع الرّواة»

ه. ق(، تحقيق: سيد على مير شريفى، انتشارات  314فات: ، ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن نعمان معروف به شيخ مفيد )و«الجمل»
 ه. ق. 1314دفتر تبليغات اسالمى، قم، چاپ دوم، سال 

 ، ديوان ابو طالب* شعر ابى طالب و اخباره.«ديوان االمام على عليه السّالم»

 ه. ش. 1414، منشورات الشريف الرضى، قم، چاپ اول، سال «ديوان االمام على عليه السّالم»

 153ص:
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 ، تحقيق: مهدى محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت.«ديوان االخطل»

 ، تحقيق: مصطفى عبد الثّانى، دار الكتب العلمية، بيروت.«ديوان امرئ القيس»

 ، تحقيق: على فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت.«ديوان فرزدق»

 ى.ميالد 1351، بيروت، سال «ديوان كعب بن زهير»

 ، محمد محسن معروف به آقا بزرگ طهرانى، انتشارات اسماعيليان، قم.«الذريعة الى تصانيف الشيعة»

، ابو العباس احمد بن على نجاشى اسدى كوفى، تحقيق: آيت اللّه سيد موسى شبيرى زنجانى، مؤسسة النشر «رجال النجاشى»
 ه. ق 1314االسالمى، چاپ پنجم، سال 

، انتشارات كتابخانه آيت اللّه «ميرداماد»، مير محمد باقر حسينى معروف به «فى شرح االحاديث االماميّةالرواشح السماويّة »
 ه. ق. 1350مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، سال 

ه.  1351، عبد اللّه افندى تبريزى، تحقيق: سيد احمد حسينى، كتابخانه آيت اللّه مرعشى، قم، چاپ اول، سال «رياض العلماء»
 ق.

ه.  1413، محمد على مدرّس تبريزى، انتشارات خيّام، تهران، چاپ چهارم، سال «يحانة االدب در شرح احوال و آثار علمار»
 ش.

ه. ق(، تحقيق: صدقى محمد جميل العطّار، دار الفكر، بيروت  113، ابو عيسى محمد بن عيسى ترمذى )وفات: «سنن ترمذى»
 ه. ق. 1313سال 

 حمد بن حسين بيهقى، دار المعرفة، بيروت سال ...، ابو بكر ا«سنن الكبرى»

ه. ق(، تحقيق: مصطفى السّقار و  115، ابو محمّد عبد الملك بن هشام معارفى )وفات: «سيره ابن هشام -السيرة النّبوية»
 همكارانش، المكتبة العلمية، بيروت.

، انتشارات امير كبير، تهران، چاپ اول، سال ، عبد الرزّاق محيى الدين، ترجمه: جواد محدّثى«شخصيت ادبى سيد مرتضى»
 ه. ش. 1413

 ه. ق. 1313ه. ق(، دار الفكر، بيروت، سال  1553، عبد الحىّ بن العماد حنبلى )وفات: «شذرات الذّهب فى أخبار من ذهب»
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ه.  1414اپ سال ، آقا جمال خوانسارى، تحقيق: محدّث ارموى، انتشارات دانشگاه تهران، چ«شرح غرر الحكم و درر الكلم»
 ش.

 115ص:

ه. ق(، تحقيق: محمد ابو الفضل  400، عز الدين ابو حامد بن هبة اللّه معروف به ابن ابى الحديد )وفات: «شرح نهج البالغه»
 ه. ق. 1450ابراهيم، دار احياء التراث العربى، بيروت، چاپ دوّم، سال 

 هفّان عبد اللّه بن احمد مهزمى )وفات:، ابو «ديوان ابى طالب -شعر ابى طالب و اخباره»

 ه. ق. 1313ه. ق(، تحقيق: مؤسسة البعثة، قم، چاپ اول، سال  110

 )وفات:« حاكم حسكانى»، عبيد اللّه بن عبد اللّه معروف به «شواهد التنزيل لقواعد التفضيل»

 ه. ق. 1311اول، سال  قرن پنجم ه. ق(، تحقيق: شيخ محمد باقر محمودى، چاپ ارشاد اسالمى، تهران، چاپ

، استاد هاشم معروف الحسنى لبنانى، ترجمه: سيد محمد صادق عارف، بنياد پژوهشهاى آستان «شيعه در برابر معتزله و اشاعره»
 ه. ش. 1411قدس رضوى، مشهد، چاپ اول، سال 

، بيروت، چاپ اول، سال ه. ق(، دار ابن حزم 141، ابو الحسين مسلم بن حجّاج قشيرى نيشابورى )وفات: «صحيح مسلم»
 ه. ق. 1314

 ه. ق 1315ه. ق(، تحقيق: مؤسسة االمام المهدى )عج(، قم، چاپ اول، سال  451، شيخ صدوق )وفات: «صفات الشيعة»

 ، احمد بن حجر هيتمى مكّى )وفات:«الصواعق المحرقة فى الردّ على اهل البدع و الزندقة»

 ف، مكتبة القاهرة، مصر.ه. ق(، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطي 313

 ه. ق. 1314ه. ق(، دار الحجة للثقافة، قم، چاپ اول، سال  451، محمد بن على معروف به شيخ صدوق )وفات: «علل الشرايع»

ه. ق(، تحقيق: مير جالل الدين ارموى، انتشارات انجمن آثار مّلى،  154، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ثقفى )وفات: «الغارات»
 ه. ق. 1430اپ اول، تهران، چ

 -، دار احياء التراث العربى، بيروت«ابن حجر عسقالنى»، ابو الفضل احمد بن على معروف به «فتح البارى بشرح البخارى»
 ه. ق. 1351چاپ دوم، سال 
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م، و، ابو محمد حسن بن موسى نوبختى )وفات: اوائل قرن چهارم ه. ق(، تحقيق: سيد محمد صادق آل بحر العل«فرق الشيعة»
 انتشارات المكتبة المرتضويّه، نجف.

چى، بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس ، دكتر محمد جواد مشكور، توضيحات: استاد كاظم مدير شانه«فرهنگ فرق اسالمى»
 ه. ش. 1410رضوى، مشهد، چاپ سوم، سال 

 111ص:

، ، مؤسسه اعلمى«ابن صباغ»احمد مالكى مكّى معروف به  ، على بن محمد بن«الفصول المهمّة فى معرفة االئمة عليه السّالم»
 تهران، چاپ اول.

 ه. ش. 1445، هرى اوسترين ولفسن، ترجمه: احمد آرام، انتشارات الهدى، تهران، چاپ اول، سال «فلسفه علم كالم»

 ، شيخ عباس قمى، چاپ تهران.«فوائد الرضويه»

ه. ق(، تحقيق: على اكبر غفّارى، دار صعب و دار التعارف، بيروت،  413 ، ابو جعفر محمد بن يعقوب كلينى )وفات:«الكافى»
 ه. ق. 1351چاپ چهارم، سال 

ه. ق(، دار صادر،  445)وفات: « ابن اثير»، عز الدين على بن محمد بن محمد معروف به «تاريخ ابن اثير -الكامل فى التاريخ»
 بيروت.

ه. ق(، انتشارات دفتر تبليغات اسالمى،  015محمود بن عمر زمخشرى )وفات:  ، جار اللّه«الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل»
 ه. ق. 1313قم، چاپ اول، سال 

 1431، على هندى، تصحيح: صفوة السقا، بيروت، مكتبة التراث االسالمى، چاپ اول، «كنز العمّال فى سنن االقوال و االفعال»
 ه. ق.

ه. ق(، تحقيق: على اكبر غفارى، مؤسسة  451د معروف به شيخ صدوق )وفات: ، ابو جعفر محم«كمال الدين و تمام النعمة»
 ه. ق. 1350النشر االسالمى، قم، چاپ اول، سال 

، ابو القاسم على بن محمد بن على الخّزاز قمى )وفات: قرن چهارم ه. ق(، تحقيق: «كفاية االثر فى النصّ على االئمة االثنى عشر»
 ه. ق. 1351خوئى، انتشارات بيدار، قم، چاپ اول، سال كمرى سيد عبد اللطيف كوه

ه. ق(، تقديم: محمد هادى امينى، انتشارات كتابخانه صدر، تهران، چاپ  1403، شيخ عباس قمى )وفات: «الكنى و االلقاب»
 ه. ش. 1445پنجم، سال 
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 ه. ق. 1313صادر، بيروت، چاپ سوم، سال ه. ق(، دار  445، عزّ الدين ابن اثير جزرى )وفات: «اللّباب فى تهذيب االنساب»

، سيد نجم الدين ابى الحسن على بن محمد علوى عمرى النسابه )وفات: قرن پنجم ه. ق(، تحقيق: «المجدى فى أنساب الطالبين»
 ه. ق. 1353دكتر احمد مهدوى دامغانى، انتشارات كتابخانه آيت اللّه مرعشى، قم، چاپ اول، سال 

 111ص:

 ، ابن حزم اندلسى، بيروت، انتشارات دار الجيل و دار اآلفاق الجديد.«ى باآلثارالمحلّ»

ه. ق(، مؤسسة التاريخ العربى و دار احياء التراث العربى،  131، ابو عبد اللّه احمد بن حنبل شيبانى )وفات: «مسند احمد حنبل»
 ه. ق. 1313بيروت، چاپ دوم، سال 

 ه. ق. 1313للّه خطيب تبريزى، تحقيق: محمد صدقى جميل، دار الفكر، بيروت، چاپ اول، ، محمد بن عبد ا«مشكاة المصابيح»

ه. ق(، تحقيق: محمد بن فتح اللّه بدران، منشورات الشريف  035، محمد بن عبد الكريم شهرستانى )وفات: «الملل و النّحل»
 الرضى، قم.

 ه. ق(، تحقيق: 045وفات: ، موفّق بن احمد بن محمد مكّى خوارزمى )«المناقب خوارزمى»

 ه. ق. 1313شيخ مالك محمودى، مؤسسة النشر االسالمى، قم، چاپ دوم، سال 

ه.  354)وفات: « ابن مغازلى»، ابو الحسن على بن محمد بن محمد شافعى معروف به «مناقب على بن ابى طالب عليه السّالم»
 ه. ق. 1351م، سال ق(، تحقيق: محمد باقر بهبودى، المكتبة االسالميّه، چاپ دو

ه. ق(، على محمد معوّض و عادل احمد عبد  135، شمس الدين محمد احمد ذهبى )وفات: «ميزان االعتدال فى نقد الرجال»
 ه. ق. 1314الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ اول، سال 

 ، ميرزا محمد على كشميرى، انتشارات بصيرتى، قم.«نجوم السماء»

 ه. ش. 1414ترجمه: دكتر سيد جعفر شهيدى، انتشارات و آموزش انقالب اسالمى، تهران، چاپ پنجم، سال  ،«نهج البالغة»

ه. ق(، تحقيق: دكتر  455)وفات: « ابن خلّكان»، ابو العباس شمس الدين احمد، معروف به «وفيات االعيان و أنباء انباء الزّمان»
 احسان عبّاس، دار صادر، بيروت.

ه. ق(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، انتشارات كتابخانه آيت اللّه مرعشى،  111صر بن مزاحم منقرى )وفات: ، ن«وقعة صفّين»
 ه. ق. 1451قم، چاپ دوم، سال 
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 ه. ش. 1444ه. ق(، انتشارات امير كبير، تهران، چاپ دوم، سال  1403، شيخ عباس قمى )وفات: «هدية االحباب»
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