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  ...و اما بعد 
ي در رابطه با مجموعه فتاواي هاي هچند سالي بود كه در كار تحقيق و بررسي رسال

 آن ي  مطروحهررسي فتاوا و مسائلدر ضمن ب. بودمرحمه اهللا االسالم ابن تيميه شيخ
بزرگوار، موضوعي سخت نظر بنده را جلب نمود، و آن مسألة فضل و برتري ابوبكر 

  .هم اجمعين ـ بودنو عمر بر علي ـ رضي اهللا ع
اش ـ مطالب واضح و   شخصي و عادت هميشگيويژگياالسالم ـ همچون  شيخ

  .  سنّت در اين رابطه آورده بودروشني را با ادلّه محكم و واضح و صريحي از قرآن و
وفيق فرمود، و كار را بر من سهل و آسان خداوند سبحان را سپاسگزارم، كه مرا ت

در اين ميان دو نكته قابل . نمود، كه جزء اول از كتابي در اين راستا را چاپ نمودم
هاي اهل تشيع در اين   يكي اينكه آن هنگام من آگاهي چنداني از كتاب:تذكر است

 از موارد اختالف آنها و از مضامين و مفاهيمي كه در :دوم اينكه.  را نداشتمزمينه
و بلكه . اطالع بودم زمينة عقيده با اهل سنت و جماعت در تضاد هستند نيز بي

و . اي جدي داشته باشم هيچگاه به ذهنم خطور نكرده بود كه در اين زمينه مطالعه
 تا اينكه يك وقت بحثي در ميان من و دوستانم .چيزي هم در اين راستا نشنيده بودم
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هاي طبرسي آمده   و برخي از نوشته»الكافي«هاي شيعه مثل  دربارة آنچه كه در كتاب
  .بود، به ميان آمد

هاي شخصي در اين راستا  يادداشتآن هنگام بود كه بنده مطالبي را به عنوان 
  .هاي پراكنده بودند دداشت و تا اين اواخر تنها علم و آگاهي من همان يانگاشتم

كتاب مذكور در دست بسياري از خوانندگان سني و شيعه مذهب به طور مساوي 
قرار گرفت، و بعضاً تعدادي مجلّد را نيز شخصاً براي برخي از دوستان همكارم 

ورزيدند،  و طبيعي بود، از جانب افرادي كه بر مذهب شيعي اهتمام مي. فرستادم
ها و طرق مختلف در رد آن اهتمام نمودند  ند و به انواع راهسخت بر اين كتاب تاخت

و در اين ميان تنها ياور و . ادي در ميان من و آنها صورت گرفتيو بعداً مناقشات ز
االسالم ابن تيميه اخذ  هايي بود كه از كالم شيخ دادخواه و هدايتگرِ من همان آموخته

مام اين روند، و سير مناقشات و و در ت. ورزيدم و بر آن احتجاج مينمودم،  مي
هاي  يك از ما فارغ از بحث داد، هيچ مناظراتي كه در ميان بنده و آنها روي مي

 آمد كه   وضع تغيير كرد و شرايطي پيشتا اينكه. غيرعلمي و غيرتعصبي نبوديم
هايي را هم نوشته  هايي پرداخته و كتاب برخي از آنان در غياب من به ارائة بحث

 و در تمام اين نمودند مجبور مي و سخت مرا به تشكيل مناظراتي رسمي .بودند
مراحل جواب من همان جواب شفاف اهل سنت و جماعت بود، جوابي كه امام 

 در مورد آنچه كه :گفتم مي. نمايد در محنت مشهور خويش بر آن التزام مي �احمد
 � قرآن و سنت پيامبرايد، دليل صحيح و صريحي را از اش افتاده گوييد، و در پي مي

  .ارائه دهيد
شد كه مخالف با سنّت صحيح  و اما، چون در اعتقادات بسياري مواردي يافت مي

 بود، و اين افراد چه در ميان  اهل سنت و چه در ميان اهل تشيع به طور �پيامبر
خورد، لذا به خاطر ضرورت چنين امر مهمي دست از خيلي  مساوي به چشم مي

ضية بحث و بررسي برترانگاري و قو به راستي . بدين امر پرداختمكارها كشيدم و 
باعث تفرقه و اختالف و يا  كاهش منزلت برخي از  هيچگاه �تفاضل ميان صحابه 

باشد،   هم نمي ايرادي در شأن و منزلت شخص محسوبآنها نيست و سبب عيب و
د سبحانه و بلكه اين نكته به راستي نشأت گرفته از همان عدلي است كه خداون

پردازد، و اين امر نيز همچون همان  تعالي به هر صاحب حقي، حق خويش را مي
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 كه با پرداختن هاي است كه خداوند در قرآن براي كساني قائل شد تفضّل و برتري
مال و جنگ در راه خداوند قبل از فتح مكه، بر كساني پيشي گرفتند كه بعد از فتح 

  .مكه بدانها پيوستند
هاي من ايجاد تفرّق و  شد، گويا نوشته تراضاتي بود كه بر من وارد ميو اين اع

قانع نمودن چنين افرادي از جانب بنده كار . كند  مي�رسولاختالف در بين صحابة 
اي بود و يا قانع نمودن آن كساني كه با اين اصل به مخالفت  سهل و ساده

قي صحابة كرام برتر كم از ابوبكر و عمر و با خواستند، و علي را دست برمي
چون در ميان اهل تشيع بسيار رايج است ) كم دست(بدين جهت گفتم . انگاشتند مي

و حداقل گفتار . پردازند كه به راحتي به فحاشي و بدگويي ابوبكر و عمر مي
  .هاي منصف، همان ادعاي برترانگاري علي بر ابوبكر و عمر است شيعه

االسالم ابن  هاي محققانة شيخ  بررسيو لذا طبيعي است كه طرح اين مسائل و
 كينه و غضب اهل تشيع را بشوراند و آنها را به تشبث به روايات مكذوبه وا �تيميه

  .نظر دارند ها در اين عقيده اتفاق دارد، چون به راستي تمام شيعه
اي در ميان اهل سنّت بر اين باورند كه طرح و   عده:اضافه بر اين مسائل ياد شده

اي باعث تفرقه و اختالف در ميان مسلمانان ـ به گمان  ختن به چنين مسألهبازپردا
لذا بر خود الزم . نتيجه است  و بيهشود، و اين تنها مباحثي اضافي و بيهود آنها ـ مي

ديدم كه با تمام آنها مواجه نمايم، و ايشان را با حقيقتي كه آيات قرآني و احاديث 
گمان در ميان آنان  بي. اللت دارد آشنا نمايم بر آن د�اهللا صحيح و صريح رسول
هاي مرا تأييد نمايند، اما تأييدي كه بر مبناي علم و اطالع و  كساني هستند كه گفته

معرفت نيست، بلكه بر تعصب و هوي استوار است و يا براساس اطميناني است كه 
  .يستبه نويسنده دارند، اطميناني كه هيچ ميزان حقي براي آن در دستشان ن

هاي  اي داليل از كتاب وضع تغيير كرد، به طوري كه برخي از آنان با ارائه پاره
پنداشتند كه آن  مختلف و يا ارائة احاديثي سعي در تأييد مذهب خويش داشتند، و مي

دانستم كه اين  و من هم نمي. كند احاديث و روايات براي تأييد مذهبشان كفايت مي
گيرند، و چه كساني مخصوصاً  ع سرچشمه ميحجج و داليل از كدامين مناب

ر چنداني در علم ندارند، و بعضي از آنان به اعتراف خودشان تبح. راهنمايشان هستند
برخي از آنها كه توانايي مناظره و . آيات و احاديث چنداني هم در حفظ ندارند



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

6666

هيچ كردند، و  مباحثه را نداشته، به صورت مكتوب و مسجل چيزهايي را مطرح مي
نمودند و من نيز آن هنگام تنها به رد آنها  منابع و مĤخذي را هم معرفي نمي

  .نمودند پرداختم به خاطر ضعف مطالب و يا عدم داللت مدارك بر آنچه ادعا مي مي
) المراجعات(به اسم تا كه يكي از آنها كتابي را و اين امر بدين منوال گذشت، 

و دربارة آن كتاب از . بر من عرضه داشت) ويالدين الموس عبدالحسين شرف (:أليفت
شوم كه بنده قبالً چيزهايي در مورد آن شنيده بودم و  منكر نمي. من نظرخواهي نمود

ولي فرصت چنداني نكردم كه بر آن . حتي شناخت جزيي هم دربارة آن كتاب داشتم
كه از تا اين. بيشتر وقوف داشته باشم، و بر محتوايش شناخت بيشتري حاصل نمايم

جانب شخصي به من عرضه شد و از من خواست تا دربارة آن كتاب رأي خود را 
بار اول چندان بر آن كتاب تأمل نكردم، ولي چيزي كه نظر بنده را . مطرح نمايم

جلب نمود، اين بود كه برايم معلوم گشت تمام داليل و براهيني كه از جانب آنها بر 
و حتي بعضاً نه از متن كتاب بلكه . ده استشد از اين كتاب گرفته ش من عرضه مي

شد كه بر آن نوشته بودند، شرحي كه پر از خطاهاي برجسته بود  از شرحي آورده مي
 زيادي از آن كتاب كساننيز و بعداً . نمودم كننده رد مي و من هميشه بر عرضه
  .ها كردند ودند و بر عليه من كوششاستدالل و استحجاج نم
 از دوستان اين كتاب برايم ارسال شد، و از من خواستند كه و نيز از سوي بعضي

دية ب آن را تأييد نمايم تا شايد تأيو يا حداقل مطال. جوابية سريعي در رد آن بنگارم
  .باشد) المراجعات(بنده شاهدي بر ادعاي مؤلف 

و . پس بنا به درخواست دوستان بر خود واجب ديدم كه به اين كار اقدام نمايم
اي مفصل و مشروح داشت كه تمام مطالب كتاب  ر هم نياز به جوابيهاين كا

اي مختصر و يا گفتاري گذرا بر اين قضيه  و تنها رساله. را در بر گيرد) المراجعات(
خبر از اين بودم كه كسي و يا كساني در رابطه با اين كتاب چنين نوشته  و بي. نباشد

  1.باشند و يا در شرف نوشتن آن باشند

__________________________________________________________ 

البينات في الرد علي اباطيل «شدم، فهميدم كه كتابي به عنوان   هنگامي كه به پايان كتاب نزديك مي-1

در رد كتاب المراجعات تاد محمود الزعبي در دو جزء از سوي اس)   ه1409(در سال ) المراجعات

كتابي بود كه محتوايي اجمالي و غيرمفصل داشت و به تشريح خيلي از مطالب . نوشته شده است

نپرداخته بود و برايم معلوم گشت كه اين كتاب به هيچ نوع از فايده و ارزش كتاب من نخواهد 
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ه خداوند متعال توكلّ نمودم و عزمم را جزم نمودم كه كتاب را جمله به پس ب
جمله دنبال كنم به هر آنچه كه مستحق آن است و همچنين تمام حواشي كه بر آن 

راه از گفتار اهل علم به قدر اطالع شخصي خودم كتاب نوشته شده، و در اين 
 بنده به اندازة علم و دانش اي است از جانب و اين تنها جوابيه. ام استعانت نموده

خواننده كتاب را به ام كه با داليل و اسناد صحيح و معتبر  ام، و اهتمام داشته شخصي
  .حقيقت امر آشنا سازم

هاي  كند، و اين كتاب را برخالف ساير كتاب آنچه كه در اين كتاب مهم جلوه مي
  .ديگر منزلتي خاص بخشيده است چند نكته است

  
  

  :نكته اول
اي است بين مؤلف كتاب  همانطوري كه مزعوم است، اين كتاب نتيجة مناظره... 
  . األزهر به عنوان نمايندة تمام اهل سنت در اينجا و شيخ

تمام اقرارات مؤلف در وهلة اول بر اين اساس است كه گويا حجت را بر تمام 
با اين . ستاي محكوم كرده ا اهل سنت الزم و تمام نموده و آنها را در چنين مناظره

وجود كه هر كسي به مطالعة آن بپردازد و نظري بر آن بيفكند ـ به شرطي كه سهمي 
دهد و خواهد فهميد كه  از علم را داشته باشد ـ به راحتي حكم بر بطالن آن مي

آور اينكه  و شگفت. اساس مؤلف هيچ مطابقتي ندارد چنين كتابي با ادعاهاي بي
و اغلب گمان بر اين است .  وي موافقت نموده استهاي  االزهر با گفته چطور شيخ

اي صرفاً خيالي است و هيچ حقيقتي ندارد واالّ چگونه شيخ االزهر در  كه اين مناظره
هستند سكوت كرده است؟ و يا حتي در  برابر احتجاج بر احاديثي كه ظاهر البطالن

اهللا بيان دهد؟ همانطوري كه انشاء  كه به برخي نصوص نسبت ميهايي نقل دروغ
  .خواهيم نمود

از دكتر احمد ) مذهب الشيعه االماميهتعريف ب(سپس كتابي را تحت عنوان 
او در اين كتاب به طور مشروح و مبسوط به كتاب المراجعات . محمدالتركماني ديدم

                                                                                                                        

خداوند پاداش همه . آورد كتاب را پايين نميكاست ـ انشاءاهللا ـ همچنانكه كتاب من نيز ارزش آن 

  .ما را به خير بدهد
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او در آن . پرداخته بود و ردية مناسبي هم بر آن نگاشته، و خيلي قابل استفاده هم بود
نمونة ) (100-99ص (گويد  تكذيب نمودن چنين مناظراتي ميدربارة كتاب 
هاي رسوا شدة شخصي به اسم عبدالحسين الموسوي اين است كه در  پردازي دروغ

وهم و خيال خويش كتابي را به نام المراجعات تأليف نموده، و جسورانه آن را 
دارد  هار ميو حتي مؤلف مذكور اظ. گفتگو و مناظرة بين شيخ األزهر و خود پنداشته

كه شيخ األزهر در وقت يادشده و در مواجه با وي، تنها به مثابة شاگرد و محصل 
مقام  و گويا شيخ در. ابتدايي بوده، كه داراي فهم كمي از مفاهيم اسالم بوده است

انساني متعلّم قرار داشته و هر آنچه را موسوي گفته است قبول نموده و تسليمش 
سال از وفات شيخ األزهر توسط مؤلف ) 25(از گذشت اين كتاب بعد . شده است

نشر يافته است، تا اينكه مبادا در اين امر رسوا شود و آنچه كه حقيقت است بر 
 كه آيا اگر سليم البشري :نماييم در اينجا از موسوي پرسشي مي. همگان نمايان گردد

نطور كه خود هاي وي را تصديق نموده ـ هما وي شده و حرفهاي  تسليم تمام گفته
  !پنداشته ـ چطور شيخ شيعه نشده است؟

نمايد كه تمام آنچه را كه در المراجعات آورده است، در  مؤلف خود تصريح مي
جريان گفتگوي بين طرفين نبوده، بلكه خود برخي مطالب را اضافه نموده و چه بسا 
ق از حقيقت هم بطوركلي عدول نموده تا بدان سبب غرض و هدف خبيثش را تحق

بخشد و همچنين اگر مؤلف ادعا دارد كه كتاب المراجعات شامل رسائلي است كه 
االزهر براي ما عرضه  در ميان آنها متبادل شده، چرا  تنها يك رساله را با خط شيخ

  ).نداشته كه ادعايش را ثابت كند
و اين مطلبي كه موسوي بر آن اشاره داشته كه در كتابش مطالب اضافي و تعديل 

  .آورده است) 35-34ص (دارد در مقدمة كتاب وجود 
  
  
  

  نكته دوم 

همانگونه كه مؤلف ادعا داشته گويا كتاب وي تنها و تنها بر منابع و مĤخذ اهل ... 
سنت تكيه نموده و اين الزمة قبول داشتن و عدول اهل سنت به مذهبي است كه نام 
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سنت تكيه بر هيچ كتابي اند، و گويا مؤلف بجز نصوص معتبر اهل  آن را شيعه نهاده
تا شايد بدين سبب ادعايش مورد . ديگر نداشته و هيچ كتابي را هم رد ننموده است

  .مقبوليت همگان قرار گيرد

  نكتة سوم 

گردد كه گمان دارد وي را  موسوي دست به دامن تمامي كتب اهل سنتي مي... 
و يا كالم و گفتة  هاي مورد پسند خودشان ها كتاب نمايند، و برخي وقت تأييد مي

هاي  اي از گفته مثل پاره. ورزد آورد و به آنها استشهاد مي برخي از اسالف شيعه را مي
هاي وي دارد، البته  االسالم ردية تندي بر افكار و گفته ابن المطهر حلي، كه شيخ

و در . گويا اصالً وجود خارجي ندارندمنابع ديگر هم تكيه داشته كه اي  مؤلف بر پاره
ام اين مراحل به آيه و يا حديثي صحيح اشاره ننموده است كه صحت ادعاي وي تم

  .را ثابت نمايد
ذكر نمودم، به شرح و تحليلي محققانه به جهت تمام اين موارد و آنچه را كه قبالً 

در دسترس و در اين رابطه نيز هيچ منبعي ورزيدم، در جهت رد آن كتاب اهتمام 
ردم در مورد كتاب دكتر احمد محمد تركماني كه آن هم  مگر آنچه كه ذكر ك1نداشتم

االحاديث  سلسله(مطالبي مختصر و كم بود، و نيز آنچه را كه خوانده بودم در كتاب 
المحدث محمد ناصر األلباني كه در رد  تأليف شيخ) 2/297) (الضعيفه و الموضوعه

) 4975-4881 (احاديث كتاب المراجعات نگاشته بود، و اين همه در ضمن احاديث
و كتاب را كه تأليف دو شخصيت برجستة علمي هستند دو هنگامي كه اين . بود

اما با . چون جوابگوي اوقات به تأخيرافتادة من بودند. يافتم خيلي خوشحال شدم
كمال تأسف جزء دهم آن كتاب را نيافتم و بعداً معلوم شد كه هنوز آن را گردآوري 

نمايد كه به  پس خيلي براي ايشان ضروري مي. ننموده تا به دست چاپ بسپارد
همت گمارند و خودم هم شخصاً از وي ) 4975-4881(آوري احاديث  جمع

  .درخواست نمودم
اي نداشتم و از عاقبت كار هم نگران بودم، در نتيجه از خداوند منان  لذا چاره

وال ائمة اهل هاي سلف صالح و اق استعانت ورزيدم و در اين راه از ارشاد و راهنمايي

__________________________________________________________ 

  .نگاه كنيد به آنچه در حاشيه قبلي ذكر نمودم در رد استاد محمود الزعبي -1
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اهللا  االسالم ابن التيميه رحمه الخصوص اكثراً تكيه بر گفتار شيخ علم مدد جستم و علي
  .داشتم) السنه منهاج(عليه در كتاب 

ام اين است كه ـ انشاءاهللا ـ جمله به  روشي كه براي اين كتاب انتخاب نموده
 حاشية كتاب بيان كنم، و اگر شرحي هم در جمله گفتار مؤلف المراجعات را نقل مي

و اگر استدالل به آيه و يا . نمايم آورم و سپس شروع به رد آن مي  مياشدنموده ب
اي است كه وي  نمايم كه آن آيه و حديث خالصة گفته حديثي نموده است، ثابت مي

و بعالوة آن . كنم و ميزان مستند بودن حديث را هم بيان مي. كند آن را دنبال مي
المراجعات بيان داشته، احاديث صحيح و معتبر ديگري را هم احاديثي كه مؤلف 

  .نمايم اضافه مي
  :نمايم براساس موارد زير شرح و رد مطالب را منحصر مي

بيان نمودن صحت يا عدم صحت آنچه كه وي ادعا كرده و از متون مختلف  -1
و ما نيز به آن . نقل نموده و نيز شرحي را كه او بر اين متون آورده است

نماييم و احياناً منابع ديگري را هم به خواننده معرفي خواهيم  ع رجوع ميمناب
كرد و نيز مالحظة اين نكته، كه وي اكثر اوقات حديث و يا روايات زيادي را 

دهد، و يا احياناً به شخص واسطي نسبت  اش نسبت مي به غير منبع اصلي
 روايات، گونه سبك و روش در مطرح نمودن مفاهيم و  و اين.داده است

و بسا فوائد و ارزش مطالب را از بين خواهد . غيرمنطقي و نامناسب است
و اين امكان وجود دارد كه صدق و كذب و صواب و خطا باهم اختالط . برد

  .پيدا كنند
اسناد و مداركي كه مرتبط با احاديث و آثاري هستند كه در بحث در مورد  -2

داريم موافق با قواعد   بيان ميو آنچه كه در اين باب. كتاب خود آورده است
 .دهند مصطلحي است كه آن را به اهل اين علم نسبت مي

آورد ـ آيات و احاديث ـ و آنچه كه  بيان وجه احتمالي نصوصي كه وي مي -3
 .كند، و رد نمودن آن داليل از جهت لفظشان تا حد امكان او بدان استدالل مي

كند يا از غير آن متون، با  ج ميبيان بطالن قواعدي كه وي از آن متون استنتا -4
 .داليلي محكم و قوي
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آورد، و همچنين بيان نمودن اسباب نزول  بيان معاني صحيح آياتي كه مي -5
ثابت آيات با مدارك صحيح از سلف صالح امت اسالمي از صحابه و تابعين 

  .و نيز بيان داشتن احاديث صحيح با همان شرايط مذكور
ام و اگر  االسالم ابن تيميه استعانت نموده هاي شيخ هو در تمام اين مراحل از گفت

ام و هر جا كه  در اين زمينه غير از وي مطالبي را مورد پسند ديده باشم استفاده نموده
پرداختم و هيچ  منبعي در دسترس نداشتم، خودم شخصاً به توضيح و تبيين آن مي

اند نداشتم،  زهر نسبت دادهتوجه و التفاتي به آنچه كه در كتاب المراجعات به شيخ اال
گونه فايدة  و همچنين هيچ. چون به راستي اطميناني به صحت و درستي آن نداشتم

علمي در آن مطالب وجود نداشت، به طوري كه سودي به مخاطب برساند ـ واهللا 
ها موسوي  اعلم ـ و نيز دوست داشتم به اين نكته نيز اشاره نمايم، كه خيلي وقت

پس به . آورد هيچ دليلي را بر آن نمينمايد ولي  ا وصفي را ذكر ميقاعده، اصل و ي
ام، بعداً  و داليلي را هم در همين رابطه بيان نمودهام، و سند  آن موارد نيز اشاره داشته

  .دربارة آن بحث خواهيم نمود
 تمام متوني كه مورد اعتماد من بوده :شايد كسي اين سؤال را از ما داشته باشد كه

نيز متوني كه از آنها براي نقد و طرد مطالب كتاب المراجعات استفاده است و 
هاي حديث گرفته تا كتب آثار و كتب جرح و تعديل ـ كتب رجال  ام از كتاب نموده

هايي در همين  كتاببا اين وجود كه . االسناد ـ همگي مربوط به اهل سنت هستند
هاي اهل سنت هستند، و  ز كتابرابطه نزد اهل تشيع وجود دارد، و آنها نيز همطرا

هاي  اين امكان وجود دارد كه مؤلف كتاب مذكور يا كسي ديگر آنها را در برابر گفته
اين پرسش را با دو نكته جواب . هاي شما را نقض نمايد شما قرار دهد، و تمام گفته

  :خواهم داد
  

  :نكتة اول

ا استفاده از اين متون مؤلف گمان دارد ـ و همچنين اتباع وي ـ كه بدين شيوه و ب
جاج نمايد، و اين متوني كه او مورد استفاده قرار داده تتوان در برابر اهل سنت اح مي

ها فقط وابسته با نوع  پس اين كتاب. هاي اهل تشيع انتخاب شده است كامالً از كتاب
هد خوا و مي. دهند تفكر آنها بوده، و تنها اهل تشيع آن كتب را مورد استفاده قرار مي
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اش بوده در برابر منابع موثّق اهل سنت ارزيابي كند شايد  منابعي را كه مورد استفاده
اما . ها التزام ورزند بدين شيوه مقبول اهل سنت گردند، و در نتيجه مخاطب بدان

برخالف آنچه كه وي خواسته است اين منابع مورد رد اهل سنت بوده و هيچ دليلي 
و در اينجا نكته ديگري كه قابل ذكر است، اين است . بينند بر صحت و توثيق آن نمي

خواهد  يابد، و مي هاي اهل سنت نمي كه هرگاه مؤلف مذكور هيچ دليلي را در كتاب
ش را تصحيح نمايد به ناچار دست به دامن گفتار بزرگان شيعه حثمطلب مورد ب

  .شود و اين نيز اختالط در تمام شروطي است كه در كتابش آورده است مي
  

   :نكتة دوم

كه باعث . ها و برخي از مطالبي كه در آنها آمده است بيان نمودن طبيعت آن كتاب
  .عدم اطمينان ما و همچنين اكثر رجال منصف اهل تشيع است

  .در اينجا به تفصيل بيان خواهيم داشت
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)1(  

  )روضه الكافي(و ) الكافي في االصول(كتاب 

هاي مورد پسند و اعتماد شيعه بوده، و  ابترين كت اين كتاب، از بزرگترين و مهم
مؤلف آن از بزرگترين رهبران مذهبي و محدث بزرگ اين مذهب است به نام 

و كتابش يكي از اصول چهارگانة ). االسالم ثقه(ملقب به . محمدبن يعقوب الكليني
  .رود شيعه به شمار مي

دي عرضه نموده ـ مؤلف مذكور بر اين نكته ادعا داشته كه كتابش را بر امام مه
  .سفراي آن امام ـ و آن امام موهوم مزعوم نيز آن را تصديق نموده استتوسط 

. نزد اهل سنّت است) صحيح بخاري(، به منزلة ه هاارزش اين كتاب نزد شيع
  .بلكه بيشتر

دارد، كه كتاب كليني از كتب  بيان مي) 76ص (آقاي موسوي در كتاب خود 
و اين در حالي است كه .  يكي از رهبران متأخر آنهاستمقدس و مورد احترام فراوانِ

آنجا كه در . كليني صراحتاً در كتاب خويش تقدس را براي قرآن نفي داشته است
باب ) (كتاب فضل قرآن) (الكافي في االصول (:گويد رابطه با تحريف قرآن مي

 �داهللابن سالم و او هم از أبي عب از هشام)   ه1381تهران ) (2/634) (النوادر
 نازل فرمود شامل بر هفده �قرآني كه جبرئيل آن را بر حضرت محمد«فرمايد  مي

  1.»هزار آيه بود

اين روايت دال بر اين است كه 
3
 قرآن كريم ـ بنابر اعتقاد ائمه شيعه ـ مفقود 2

و باز در . چون قرآنِ موجود مشتمل بر شش هزار و چندي آيه است. شده است
) باب ذكر الصحيفه و الجفر و الجامعه و مصحف فاطمه) (كتاب الحجه(كتاب كليني 

 وارد �عبداهللا  بر ابي:فرمايد  از ابي بصير است كه مي:آمده است) 1/239-241(
 نزد �همانا مصحف فاطمه «: سخن به درازا كشيد و در پايان ابوعبداهللا گفتشدم،

ه؟ گفتم يا اباعبداهللا مصحف فاطمه دانيد از مصحف فاطم  ماست، و شما چه مي
 سه برابر قرآن شماست، به خداوند سوگند حرف واحدي از قرآن :رمودفت؟ سچي

  ).شما در آن نيست

__________________________________________________________ 

گويا اين قرآن كه شامل بر هفده هزار آيه بوده  -1
3
  . آن مفقود گشته است2
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به راستي هيچ كسي جز امامان (آمده است ) كتاب الحجه(باز در همان كتاب 
  :)1/228) (شيعه قرآن را تماماً جمع ننموده است

هر كسي كه ادعا كند تمام قرآن را  «: شنيدم�اجعفر از اب:گويد جابر الجعفي مي
آوري نموده، به راستي كذّاب است و هيچ كس جز  بدان منوال كه نازل شده جمع

آوري ننموده   و ائمة پس از ايشان قرآن را به صورت منزلش جمع�امام علي
  ).است

ه ايشان البته روايتي مكذوب از امام جعفر صادق، ك) 2/633(كند  و باز روايت مي
 از �هنگامي كه امام علي (: را بيرون آورده و فرمودند�قرآن حضرت علي

 اين كتابِ :كتابت قرآن فارغ گشت، آن را بر مردم عرضه نمود، و به مردم گفت
خداوندِ عزّ و جلّ است، من آن را همانطوري كه بر پيامبر اعظم نازل شده در دو 

ي كه نيز در دست ماست مصحف جامع قرآن  كتاب:مردم بدو گفتند. ام لوح گرد آورده
 به خدا سوگند پس از :امام گفت. حكيم است و ما را به مصحف شما نيازي نيست

يابيد و تنها بر من بود كه شما را از آن آگاه نمايم كه شايد  امروز ديگر شما آن را نمي
گرنه كس در تكذيب اين روايت شك نمايد، و گمان ندارم كه هيچ). آن را بخوانيد

 آن را  معروض � پس از حضرت عثمان�چرا به هنگام خالفت، امام علي
نداشت تا هم خود و هم مردم بدان عمل نمايند؟ و اين سخن دقيقاً كذب اين روايت 

  . دارد را بيان مي
روايات متعدد و زيادي را در مورد تحريف قرآن بيان در كتاب مذكور، كليني 

لكن تنها به . آوردم طالة كالم نبود، عين عبارات را ميداشته، و اگر به خاطر ترس از ا
، 416، 414، 1/412) (كتاب الحجه(نگاه كنيد به . نمايم ذكر مواضع آنها اكتفا مي

و از موارد منكر و زشت ديگري كه . و جاهاي زياد ديگر) 425، 424، 422، 417
ت دادن تكفير به آورده است، طعن به اصحاب پيامبر و نسب) الكافي(كليني در كتاب 

از ) 1/420) (كتاب الحجه(مثل آنچه كه در . آن بزرگواران در روايت دروغين است
  كند، كه منظور از اين آية قرآن  رو ايت مي�عبداهللا ابي

 � �%	-�� A>�� �� �B*6 ��C�C:� �D �E8�� (F- ��B*6 ����� ��! ; $ ! �   � ! � !  � ! � � �  �� � $! !  � $ �! # # ## #
�G HI����  � # �  �����J�� � " $ � 
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 آن هنگامي كه مسألة در شأن فالن و فالن نازل شد، كه به پيامبر ايمان آوردند(

�Bفرمودند  �واليت پيش آمد و پيامبر>�� C3�- �>�� D � ��E EF EG واليت حضرت 

 درگذشت كافر �اما هنگامي كه پيامبر.  را پذيرفتند و با او بيعت نمودند�امير
گشتند و بيعتشان را با حضرت امير شكستند، و با پشيمان نمودن آن كساني كه با 

پس آنها هيچ . وده بودند كفرشان را ازدياد بخشيدند بيعت نم�حضرت علي
  ).ايماني را براي خويش باقي نگذاشتند

 :كند پدر حنان از ابي جعفر روايت مي) 202ص ) (الكافي روضه(و باز در كتاب 
)  مرتد گشتند مگر سه نفر؛ مقداد و سلمان و ابوذر�تمام مردم بعد از رحت پيامبر(

  .خواهيم آورد)  الكشي رجال(هايي از كتاب  نمونهو در اين رابطه نيز بعداً 
 به �تا اينجا در رابطه با عموم صحابه بود، اما قضيه در مورد ابوبكر و عمر

آن « :جعفر روايت شده است كه از ابي) 20ص (در كتاب مذكور . اي ديگر است شيوه
 آنچه را كه بر از دنيا رفتند و توبه نكردند، و هرگز متذكّر نشدند» ابوبكر و عمر«دو 

و باز »  و جميع مردم بر ايشان بادپس لعنت خداوند و مالئكه. حضرت علي آوردند
ابوبكر و عمر از من بپرسيد؟ سوگند به جانم به در مورد  «:آورد مي) 107ص (در 

. تحقيق آنها منافق گشتند، و كالم خداوند را رد نمودند و پيامبر را به استهزاء گرفتند
  .» لعنت خدا و مالئكه و ناس بر همگي آنها بادآنها كافرند و

و . لعنت خداوند بر واضع و راوي اين گفتار و همچنين كسي كه آنرا قبول دارد
هاي آنها را  خواهند كتاب هاي احمق از ما مي بعد از بيان آن همه منكرات آن انسان

  .قبول داشته باشيم
 و آن بدين معني است كه اهل .و نيز از موارد منكر و زشت آنها عقيدة بداء است

تعالي اهللا علواً كبيراً . تشيع براي خداوند سبحان قائل به جهل و فراموشكاري هستند
كه قسمتي ) كتاب التوحيد(شخص كليني باب مستقلي را در . گويد از آنچه شيعه مي

و در آن . گشوده است) باب البداء(به عنوان ) 1/148(است ) الكافي في االصول(از 
هرگز  «: شنيده است�كه از امام رضاكند،  ا استناد از ريان بن صلّت نقل ميب
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خداوند پيامبري را مبعوث نكرده است، مگر اينكه شراب را حرام دانسته و قائل به 
  .»براي خداوند سبحان بوده است) جهل و نسيان(مسألة بداء 

ورد بداء نقل براي اينكه اين موضوع بهتر روشن گردد، روايت ديگري را در م
هاشم  از ابي) 1/327) (الكافي(از ) كتاب الحجه(در . كنيم كه از آن تبيين مراد شود مي

 بودم بعد از اينكه پسرش �الحسن من نزد ابي «:كند كه الجعفري روايت مي
خواستم كه بگويم اين دو نفر ـ اباجعفر و ابامحمد ـ در اين  ابوجعفر رفت، من نمي

و داستان . سن موسي و اسماعيل بن جعفر بن محمد هستندالح همچون ابيهنگام 
جعفر ابومحمد موردنظر  هنگامي كه بعد از ابي. آنها نيز مثل قصة اين دو نفر است

 آري يا :به طرف من آمد و گفت �بود، قبل از اينكه من بلند شوم ابوالحسن
جعفر چيزي كه  محمد بعد از ابي شد در مورد ابي) بداء(اباهاشم براي خداوند آشكار 

كه پس از گذشت اسماعيل در مورد موسي براي خداوند همانطور . دانست قبالً نمي
و همان طوري است كه از خيالت گذشت، ابومحمد پسرم پس از من . آشكار شد

جانشين است، و نزد ابومحمد است علمِ هر چيزي كه بدان محتاج گردد و نيز نزد 
 آيا جواب شما در برابر اين آيات چه چيزي گوييم ما هم مي» اوست ابزار امامت

  باشد؟ مي

����K :فرمايد  مي�آن سان كه خداوند از زبان موسي � L. AJ� � �! � � M �� �" # �
 � :و همچنين. »نمايد كند و نه فراموش مى پروردگارم نه خطا مى« :ترجمه } �:��}

N A+- O��� (?! � M  # � �� ! 8�= 3! #  به راستى دانش وى هر چيزى را در  و}  :���} : ترجمه� 0

�C�%P'�  بر گرفته است�� Q<R�� S�=# � � � !$ # �  # � �{���� »داناى نهان و آشكار« :ترجمه }  :���

از كساني تمجيد به عمل ) الكافي(كنند، بلكه باز كتاب  با اين گفتار بسنده نمي
كتاب (در . دنباش  همد ولو اينكه خود اهل شركنآورد كه معتقد به اين عقايد باش مي

عبدالمطلب با كوكبه و جالل  «:كند كه از جعفر روايت مي) الهند) (1/283) (الحجه
شود، و خود شخصاً به مثابة ملتي است، و   پادشاهان و سيماي پيامبري برانگيخته مي

  .»براي خداوند متعال بود) بداء(او اولين كسي بود كه قائل به مسألة 
آورده شده، مسألة غلّو در ) الكافي( كه باز در كتاب و از امورات منكر و زشتي

به راستي  «:گويد و مي. مثل بابي كه تحت همين عنوان آورده است. مورد ائمه است
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و ). ميرند مگر به اختيار خودشان دانند كه چه وقتي خواهند مرد و نمي ائمه خود مي
جعفربن باقر روايت بصير و او هم از  از ابي) ايران) (1/285) (كتاب الحجه(در 
هر امامي بر آنچه كه از او غائب است آگاه نباشد، و نفهمد كه به كدامين  «:كند مي

واضح است كه معني . »باشد سو در حركت و جريان است حجه خدا بر خلق نمي
و در . صريح علم غيب براي تمامي ائمة شيعه دارداين روايت داللت بر ادعاي 

خيلي  «:كند كه عبداهللا روايت مي عمر و او هم از ابياز مفضل پسر ) 1/196-197(
 من از سوي پروردگارم به عنوان قاسم بين بهشت و :فرمود ها اميرالمؤمنين مي وقت

اقرار ام، و جميع مالئكه و جبرييل و پيامبران نيز بر اين انتخاب  دوزخ انتخاب شده
 و به راستي به من خصال و .اند اقرار نموده �دارند، همانطوري كه براي پيامبر اكرم

سرشتي اعطاء شده است، كه به هيچ شخصي قبل از من اعطاء نشده بود، به منايا و 
ها و به علم انساب و حجت بين حق و باطل علم و آگاهي  آرزوها و باليا و مصيبت

دارم، و آنچه كه در گذشته روي داده است از من پنهان نمانده است و نيز آنچه را كه 
و اين غلو را در مورد عموم ). افتد از من پنهان نخواهد ماند ب من اتفاق ميدر غيا

  .گيرند ائمه به كار مي
از عبداهللا بن جندب روايت كرده است كه علي بن موسي ) 1/223(كليني باز در 

 ما امانتداران پروردگار بر زمين وي هستيم، و علم :و اما بعد «:براي وي نوشته است
منايا و انساب عرب و مولد اسالم نزد ماست، و ما هر آينه شخصي را تمامي باليا و 

و به راستي . به حقيقت ايمان وي و يا به حقيقت نفاق وي آگاهي كامل داريمببينيم 
اسامي شيعيان ما و اسامي پدرانشان مكتوب است، و خداوند ميثاق و پيمان را بر ما 

  ).و آنها نيز بسته است
اند، و هيچ  به راستي ائمه عالم به علم ماكانَ بوده «:ت كهو باز روايت نموده اس
به تحقيق من  «:عبداهللا روايت است كه از ابي). 1/261) (ماند امري بر آنها پوشيده نمي

دانم، و بر آنچه در بهشت و دوزخ است نيز آگاهم و هر  ها و زمين را مي علم آسمان
نمايد  كليني باز روايت مي. »ستآنچه بوده و خواهد بود نيز از علم من خارج ني

ما سرپرست و ولي امر  «:از عبدالرحمن بن كثير و او هم از جعفر صادق كه) 1/193(
كند  و باز روايت مي. »و خزنة علم خداوند و مظروف وحي او هستيمپروردگار، 

از ) تمامي زمين به تحقيق از آن امام است(در موضعي تحت عنوان ) 1/409(
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گذارد و به  دنيا و آخرت از آن امام است هر جا كه بخواهد مي« :گويد عبداهللا مي ابي
و اين غلو كليني در مورد امامت است، و اين تنها . »رهاند هر جا كه بخواهد مي

امور و مطالبي كه به طور قطع هر برخي از امورات منكري بود كه در كتابش آورديم، 
تواند منكر اين جمالت زشت  اي نيز نمي نمايد، و هيچ شيعه مسلماني آن را انكار مي

به عالوة مطالبي ديگر كه ترجيح داديم براي ترس از اطالة كالم . كتاب وي باشددر 
و غلو فاحشي كه ) برگشت اموات(مثل عقيدة رجعت . نظر نماييم از نقل آن صرف

اين آيا بعد از ذكر . هايشان وارد است در كتاب... در مورد امامت و وصايت و غيره 
نمايد كه به   و روز قيامت ايمان دارد خود را راضي ميمطالب انساني كه به خداوند

كليني و كتاب وي اطمينان نمايد و از اين مطالب كذب و كفريات طلب حجت و 
استدالل كند؟ و اگر موسوي و يا هر كسي ديگر مدعي صحت مضامين و محتواي 

  .باشد يك در بيان اين كفريات ميكتاب كليني باشد همواره او نيز قائل و شر
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  )الخصال(كتاب 

  . بن بابوية قمي، مشهور به صدوق بن حسين مؤلف آن محمدبن علي
و . از او نام برده است) 76ص (و همچنين در ) 58حاشية ) (74ص (موسوي در 

اين مؤلف نيز همچون دوستش كليني موافق آن همه منكرات و كفريات منقوله 
) 83ص ) (الخصال(در كتاب . آورد قرآن ميل آنچه در رابطه با تحريف مث. باشد مي
معروف به حصاني از عبداهللا  محمدبن عمر حافظ بغدادي :گويد مي)   ه1302ايران (

از حسن بن زبرقان مرادي و از ابوبكر بن عياش األجلح از زبير و از جابر بن بشر 
سه چيز در قيامت دست به (موده  شنيده است كه فر�كند كه از پيامبر روايت مي

گويد يا رب آنها مرا  قرآن به خداوند ميقرآن و مسجد و عترت؛ دارند،  شكايت برمي
به سادات و و همچنين روايات زيادي را در طعن ...) و پاره نمودند سوزاندند 

  .نمايد به كذب در كتابش ذكر مي) 82 و 81، 80(صحابه در صفحات 
كه از اصول دين ) تقيه(ت مكذّبه مسألة ديگري را به نام او به عالوة اين روايا

ايران ) (باب التقِيه) (االعتقادات(طور كه در رسالة  همان. نمايد تشيع است مطرح مي
تقيه واجب است و ترك آن به منزلة ترك نماز است ـ سپس  «:گويد مي) 1274
 مگر هنگامي كه امام گويد ـ تقيه واجب است و رفع آن به هيچ وجه جايز نيست مي

زمان ظهور كند، كسي كه قبل از ظهور امام زمان تقيه را ترك نمايد در واقع از دين 
 و ائمة اطهار �و با خداوند و پيامبر .خداوند متعال و از دين اماميه خارج شده است

$ �� �: سؤال نمودند در مورد اين آيه �از امام صادق. به مخالفت برخاسته است #
B6�� ! ��6���� #�� (�= �+�! ! � � ! �� ! #  فرمود داناترين شما به � امام صادق} }  :�"!	� }�  

نگاه كنيد به اين روايت دروغين كه تقيه را به منزلة نماز قرار داده . »مسألة تقيه است
آيا اين گفتار نشأت . و بلكه ترك آن را خروج از دين اسالم به كلي دانسته است

كس بر آنها پيشي نگرفته است؟ و آيا  فاسد و باطلي نيست كه هيچگرفته از اعتقادات 
پردازي نيست؟ سپس نگاه كنيد به تحريفات بزرگي كه آنها  اين گشايش باب دروغ

اند و ما به طور قطع  مطابق با هواهاي نفساني خويش بر تفسير آية مذكور نوشته
  .دانيم ري از آن مي را ب�داريم و امام جعفر صادق كذب اين روايت را بيان مي
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 بيان �طور روايات مكذوبة ديگري را در طعن به شماري از صحابه و همين
كتاب (نگاه كنيد به . فرستند كند و لعن و نفرت را براي هميشه بر آنها مي مي

  .و جاهايي ديگر) 485ص (و ) 459-458ص (» الخصال
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  )األحتجاج علي أهل اللجاج(كتاب 
طالب طبرسي متوفي  منصور احمدبن ابي رگ آنها به نام ابياز يكي از شيوخ بز

، كسي كه در مقدمة كتاب از وي زياد سخن رفته تا معرف رواياتي باشد   ه588سال 
آوريم از اسناد آنها  اكثر اخبار و روايتي كه اينجا مي(كه از وي نقل شده است 

ر موافقت و داللت عقل جماع بر آنها يا به خاطانماييم، به خاطر وجود  خودداري مي
هاي بين موافقين و مخالفين  هاي سير و كتاب بر آنها و يا به خاطر اشتهار در كتاب

اي   مناظره:آورده است كه)   ه1302ايران ) (119ص (طبرسي در كتاب خويش ). آنها
 از � در گرفت، و در آن مناظره حضرت علي�در ميان يك نفر از زنادقه با علي

فقدان 
3

�>	���K: قرآن در ميان آية2� T ��U��� � �	*& ���� !�   � �#  ! ! !# #$ � و تتمه    } :������}� #

�����3آيه � �� �+� V�W �� ��X+
�Y# � ! �M � �  # # � �   .آورد مي سخن به ميان } } :������}� !�
اطمه آورد كه گويا هنگام ظهور مهدي قرآن حضرت ف روايتي مي) 223ص (و باز در 
 �ذر از ابي) 77-70ص (تر از تمام اين مطالب چيزي است كه در  و روشن. با ا وست

قرآن را به ميان صحابه آورد،  بعد از وفات پيامبر گرامي �آورد كه حضرت امير مي
ابوبكر و عمر و چند نفر ديگر آن را رد نمودند و آن را نپسنديدند ـ علي حد زعم 

 خالفتش وي را از امام علي درخواست نمود، حضرت الروايه ـ اما عمر به هنگام
هيهات هرگز چنين نخواهم كرد، در زمان خالفت ا بوبكر  «: ابا كرد و فرمود�علي

فقط بدين جهت قرآن را آوردم، تا اينكه حجت بر شما تمام شود و روز قيامت نگوييد 
به راستي قرآني كه . استخبر بوديم يا اينكه بگوييد قرآن را نزد ما نياورده  ما از آن بي

نزد من است هيچ كسي به جز مطهرين و اوصياء از خاندان من آن را لمس نخواهد 
 بله، : گفت�معلوم است؟ حضرت علي آيا وقت اظهار اين قرآن :عمر گفت. نمود

  .خواند قائمي از نسل من ظهور خواهد كرد و مردم را بدان قرآن فرا مي
دهند،   نسبت مي�امي است كه به صحابة رسولو اين نيز به عالوة طعن و دشن

بلكه . هاي آنها روايات مكذوبي در اين باب نقل شده است كه در بسياري از كتاب
هنگامي كه  «:آورد  مييروايت) 82ص (حتي به جايي رسيده كه از امام محمد باقر در 

به  سوگند : فرمود�ل فرا رسيد و هودج عائشه تيرباران شد، حضرت اميرمروز ج
در اين هنگام به امر خداوند شاهدي فرا . بينم عائشه را مگر زني مطلقه خدا من نمي
 يا علي امر زنان من بعد از : كه از پيامبر خدا شنيده است كه فرموده:رسيد و گفت
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و در اين هنگام سيزده مرد ديگر كه در آن ميان دو نفر بدري . من بدست توست
 :طالب فرموده است بن ابي اند به علي  شنيده�امبروجود داشت شهادت دادند كه از پي

و در اين هنگام عائشه گريست . اي علي امر زنان من پس از من بدست توست
لعنت پروردگار بر واضع اين روايت كه . »طوري كه همگان گرية او را شنيدند

چگونه جرأت وضع آن را داشته است؟ و اين كالمي است كه تنها از زنادقه و 
  .شود  اسالم صادر ميدشمنان

هايي  هايشان آمده ـ كتاب از يك نفر شيعة متعصب در مورد رواياتي كه در كتاب
نظرخواهي نمودم، در جواب همة آن موارد را كه مورد احتجاج و استدالل آنهاست ـ 

و به راحتي تصريح نمود كه اين افراد . كذب دانست و صحت آنها را مردود شمرد
 در دل دارند، زناني كه قرآن �ه سادات عظام و زنان پيامبركينه و بغضي نسبت ب

هاي ائمة شيعه  و اين سخن بيانگر آن است كه كتاب. شاهد بر پاكي و عفّت آنهاست
كه حتي خود آنها نيز اكثراً اين روايات را قبول سرشار از اين مطالب كذب است 

هاي نفساني و مذهب فاسد اما چون اين روايات مكذّبه موافق و مطابق با هوا. ندارند
  .پرازند و به طعن و دشنام صحابه مي. دهند آنهاست آن را در ميان مردم ترويج مي

  

)4(  

  تفسير القمي

. بن ابراهيم قمي است مؤلّف اين كتاب يكي از نخستين مفسران شيعه به نام علي
ر مورد مشهور است، د) الفهرست(كه در كتاب ) رجال النجاشي(يكي از متكلّمان در 

او ثابت بوده و اعتماد . او در روايت حديث ثقّه و مطمئن است :نويسد اين مفسر مي
 به راستي و در حقيقت اين :گويند دربارة تفسير وي مي. باشد صحيح المذهب نيز مي

  .سالم است ماهتفسير، تفسير صادقين علي
نموده و آن به تفسير قمي نيز استشهاد ) المراجعات(در حقيقت موسوي در كتاب 
ص ( همانطوري كه در ،دهكربن ابراهيم ذكر   علي:را با اسم صريح خود مؤلف يعني

 عقيده زارجهت با تفسير صافي ـ كه بعداً در مورد آن نيز به اب هم) 22حاشية ) (65
  .و جاهاي ديگر بحث نموده است) 44حاشية ) (70ص (خواهيم پرداخت ـ و در 
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 بيان داريم كه چه اندازه گفتار آقاي قمي به لب را اين مطخواهيم  اينجا مي درما
 و روشن نماييم كه چه باشد ميالمذهب  راستي نزديك بوده، و چه اندازه صحيح

شود بر آن استشهاد نمود؟ همانطور  اندازه كتابش مورد اطمينان و موثّق است و آيا مي
ريف قرآن كريم موسوي به آن استشهاد نموده و برخي روايات ناپسند را مثل تحكه 

  .و امثالهم به نقل از آن كتاب آورده است
قرآن داراي آيات  «:گويد مي)   ه1386نجف ) (1/5(قمي در مقدمة تفسير خويش 

باشد و  ناسخ و منسوخ است، قسمتي از آن آيات محكمه و قسمتي هم متشابهه مي
و اين . »در قرآن نيز آياتي وجود دارد خالف آنچه كه خداوند نازل فرموده است

المذهب است؟ و آيا  آيا اين آدم صحيح. اعتقاد چنين مفسرّي در مورد قرآن است
اي است؟ و باز اين  شود اطمينان به رواياتي نمود كه راوي آن داراي چنين عقيده مي

آنچه كه خالف قول خداوند متعال  «:گويد مي) 1/10(جناب قمي در مقدمة كتابش 

!�6	� � :است اين آيه است  !   �= ��%��� Z�BF[�- ��B�\� /���� ]7B&� ^�� 4&# � � �! � � ! �! $� �# # 0   $ !� # ! #   ! # ! ��
#��- ����_�� B+�[�# �  !# !  � # �   �{��	
  آيا خير امت: گفتندابوعبداهللا به قاري اين آيه  }   :�� �

كند؟ به ابوعبداهللا گفته شد، پس  بن علي مي اقدام به كشتن اميرالمؤمنين و حسين

�60	� &4 ��^ �طور نازل شده،   اين:؟ فرمود�اهللا  ابن رسولست،ا   نازل شدهچگونه $ ! ! � �  !  
/���� ]7B&�#  $ # ! � # �H { :اما آنچه كه از قرآن برداشته شده اين است «:و باز فرمود �!

I��30 C- =�� JK�� /� !9L2 F I EC{ و خداوند گواه است بر آنچه به تو نازل  (:ترجمه

�2 �.� ��(�J �{ :فرمايد و باز خدا وند مي) بر در مورد عليشده اي پيام JK�8 �� M3F
C30 C- =�� �� =��F{ اي پيامبر آنچه در مورد علي بر تو نازل گشته  (:ترجمه

  ).ابالغ نماييد
   :فرمايد آيا اينان در برابر اين كالم خداوند چه پاسخي دارند؟ كه مي

� ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 çç ççFFFF õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ çç çç���� tt ttIIII ôô ôô±±±± uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YYΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% (( (( ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ ss ssùùùù ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt tt6666 tt ttGGGG ŸŸ ŸŸ2222 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍγγγγƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ �  ) 79/ بقره(  
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 اين از :دگوين نويسند و آنگاه مي واي بر كساني كه كتاب را با دست خود مي«
 واي بر آنان تا بدان بهاى ناچيزى به دست آرندجانب خداوند آمده است 

و واي بر آنان چه چيزهايي را به ! نويسند چه چيزهايي را با دست خود مي
  .»آورند چنگ مي

آورند و  دهد، و شماري آيات را در تفسير خويش مي سپس آقاي قمي ادامه مي
اند، و بعداً به ذكر  جيد تحريف شده و مبدل گشتهن مآپندارند كه آن آيات در قر مي

براي اطالع بيشتر . خداوند نازل فرموده است  راگمان او آنپردازد كه به  وجهي مي
) 389، 360، 211، 1/84(در اين رابطه رجوع فرماييد به تفسير قمي در اين مواضع 

  .ازدپرد الكرسي نيز به اثبات تحريف مي و حتي در آيه). 125، 2/117(
و در موارد بسيار ديگري به فحاشي و دشنام نسبت به عموم صحابه 

. و تفسيرش نيز سرشار از اين منكرات است. پردازد الخصوص ابوبكر و عمر مي علي

��1 �<>` �آورد  مثل آنچه كه به دروغ و بهتان در ترجمه و تفسير اين آيه مي" � ! ! �� �
a�7� C���� a�7�b   " � � b   ! � �{��	
 �طوالني از پيامبر گراميروايتي ) 1/109(در   }#  :�� �

 �آورد در مورد وارد شدن امتش در روز قيامت بر ايشان و گويا پيامبر اكرم مي
خويش ) سامري امت(و عثمان را ) فرعون امت(و عمر را ) عجل امت(ابوبكر را 

  .پس لعنت پروردگار همواره بر ظالمين باد. خواند مي


<c =)�� � :كند ول خداوند روايت ميو جناب قمي باز از ق A+� ���F7 H��6�d � � � �� e # M ! # #� � � �
�f�� )
g� hW�<iM � �# # ! # � # كند كه  عبداهللا روايتي را ذكر مي از ابي) 1/214(  }   :��&%�$}� �

اين آية مذكور در شأن ابوبكر و عمر نازل شده، كه به راستي مقصود از شيطان در 
   :و باز در تفسير اين آيه. باشد ر و عمر مياين آيه همان ابوبك

  

� tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ �� ��ÙÙÙÙ yy yyèèèè tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ  ÍÍ ÍÍ____ tt ttFFFF øø øø‹‹‹‹ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ßß ßßNNNN õõ õõ‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ 44 44 tt ttLLLL nn nn==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ  ÍÍ ÍÍ____ tt ttFFFF øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 õõ õõ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ªª ªªBBBB rr rr&&&& $$$$ ºº ººΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸξξξξ èè èèùùùù WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyzzzz �                                                    

  )28-27/ فرقان (
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 :گويد گزد و مي و در آن روز ستمكار هر دو دست خويش را به دندان مي«
من فالني را به دوستي ! گزيدم، و اي كاش با رسول خدا راه برمي! اي كاش

  .».گرفتم نمي
منظور در آية نخست ابابكر و در آية دوم عمر « كه آورد  ميجعفر از ابي) 2/113(

 � ين در تفسير اين آيهو همچن. »است �%�= ��j+	@�� �����k- ��-�6 ����� ��� � � �  �! ��  � !! � # #� # $ $� $ #
O�<l� �@ T A�f� m�� K	� ^�f� ���&(� � 38��� V��-� �n o	*�# #� � � � � �  � !  M � � � � � $ !#   # $ ! $  � � �$  � # �  � �

ه و منظور از اشتر اين آيه در شأن طلحه و زبير نازل شد «:گويد مي  } ):���	�'}
  .»مذكور همان اشتري است كه عائشه بر آن سوار بوده

ابي از  :آورد هايي كه تفسيرش را در بر گرفته مي و ايضاً در ادامة غلو و دروغ

��<><�� �[ h	6 �� �+	���D ^�+�� V: عبداهللا در مورد اين آيه� p�5<�  �� �&� q��$ � ! � � � !0 # # # #!  � ! ! M �0 �  � � �� � # $ � � # 
�
r�	�� �- ���_	� �+F� �[ p(s� t�@. �63�7 � $ � � �$ �  M  ! �   � ! �!  � � b# # ## !  � b   �{��	
 پرسيدند، كه   }  :�� �

آدم مبعوث نداشته است مگر اينكه به امور  خداوند هيچ پيامبري را از بني «:فرمود
كه دنيوي همت گمارده و به مؤمنين هم ياري رسانده و منظور از قول پروردگار 

�	_��� -� {فرمايد  مي # ## $  ! 
�{يعني رسول اهللا } � r�	��  �$ �  !   .»يعني اميرالمؤمنين}  �
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)5 (  

  )تفسير الصافي(

و موسوي . باشد مؤلف آن به نام مالمحسن و ملقّب به فيض كاشاني يا كاشي مي
ن و ا ي. گيرد و غير آن نيز استشهاد مي) 22حاشية ) (65ص (باز از اين كتاب در 

  بودهاي پيشين را در بر گرفته منكرات و كفريات بزرگي كه كتاب كتاب نيز در
مثل آنچه كه در مورد تحريف قرآن و تبديل و نقصان آن بيان . مشاركت نموده است

  .دارد مي
كند  از مفسر بزرگي نقل مي) تهران) (10ص (كاشاني در مقدمة ششم تفسيرش 

در تفسير  «:گويد فسر به نام شيعه است و مي و مكه او نيز يكي از مشايخين بزرگ
داد   اگر در قرآن مطالب زائد و نقصان روي نمي:كند كه ذكر ميجعفر  خويش از ابي

گشت، و اگر قائم بپاخيزد قرآن او را تصديق  صاحب حجت بر ما مخفي نمي
از تفسير عياشي و او نيز از ) 11ص (و همچنين در مقدمة كتابش . نمايد مي
شد دو  اگر قرآن بدان شيوه كه نازل شده قرائت مي «:كند كه  روايت مي�عبداهللا ابي

مجموع آنچه كه  «:)14ص (گويد  و در همان مقدمه باز مي. »يافتيم اسم را در آن مي
رساند كه؛ به  از اخبار و روايات منقوله از طريق اهل بيت به ما رسيده اين نكته را مي

 نازل �ت كامل و تمام نيست، همانطوري كه بر محمدراستي قرآني كه در ميان ماس
بلكه برخي از مطالب آن خالف آنچه هست كه نازل شده، و برخي نيز تغيير و . گشته

از آن جمله اسم . تحريف يافته، و مطالب زيادي نيز در ميان آن حذف شده است
ي مچنين اسام و هعلي در بسياري جاها و لفظ آل محمد در بيشتر از يك بار،

منافقين در جاهايي خاص، و چيزهاي ديگر، و اين قرآن به آن ترتيبي نيست كه خدا 
 و اما اعتقاد بزرگان ما :گويد مي) 14ص (و باز در . »هستندو رسول از آن خشنود 
) االسالم ثقه( ظاهر آنچه كه از امام محمدبن يعقوب كليني :رحمهم اهللا در اين باره

 و.  وي معتقد به تحريف و نقصان در قرآن كريم استآيد آن است كه طاب ثراه برمي
مالمحسن نه اينكه هيچگونه نيز و آورد  مي) كافي( در كتاب  رادر اين باره رواياتي

نقد و اعتراضي در نوشته كليني ندارد بلكه در اول تفسيرش كليني را فردي موثق و 
  .مطمئن در روايات منقول دانسته است



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

 

27272727

ن ابراهيم القمي كه تفسير وي نيز خالي از اين هزليات ب طور استادش علي و همين
مطالبي ) االحتجاج(طالب طبرسي بر همان منوال در كتاب  نبوده و شيخ احمدبن ابي
  .را در اين باره بافته است

هاي مذكور بيان نموديم بيانگر اين است كه اين  روايات و منقوالتي كه در كتاب
هايي كه به  ين زشت و قبيح و طعنه و فحاشيها با همة آن مطالب و مضام كتاب

و عقايد دهند باز مورد اعتماد شيعه در زمينة تفسير و حديث  اصحاب كرام نسبت مي
ها را انتخاب نمودم كه مؤلفانشان داراي  و از آن جهت اين كتاب. دنباش مي... و 

ها  ين كتابو همچنين ا. باشند منزلتي خاص نزد شيعه بوده و مورد قبول آنها نيز مي
اند، و من تنها خواستم برخي از  بوده) المراجعات(مورد استفادة موسوي در كتاب 

مطالبي كه هر فرد مسلماني . مطالب هزل و منكري را كه در آنها آمده بود بيان دارم
گاه از آنها استشهاد و اخذ  كه هيچدارد  نمايد، و همين مطالب ما را باز مي آن را رد مي
  .مطلب ننمايم

هاي نوشته شده در زمينة  هاي آنها در مورد جرح و تعديل يا كتاب و اما كتاب
  .شناسي، كه در اينجا به برخي از آنها اشاره خواهيم نمود رجال
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  ) الكشي رجال(

عمرو محمدبن عبدالعزيز كشي  مؤلّف آن يكي از علماي متقدم آنها به نام ابي
  .است

. شناسي نوشت ت كتابش را در زمينة رجالزيس كه در قرن چهارم هجري ميوي 
ق است كه گويي ث در مورد نقل اخبار و رجال آن قدر گفتة او مو:اند دربارة وي گفته

كثيرالعلم، .  و اتفاقات و تمام رجال سير تاريخي داشته استهابا تمام اين رويداد
همانطور گويند ـ  و در مورد كتابش مي. االعتقاد و مستقيم المذهب بوده است حسن

هاي نوشته شده در زمينة  كه در مقدمة كتابش نيز آمده است ـ مهمترين كتاب
اين چهار . شناسي چهار كتاب بوده و آنها تنها مراجع و منابع موثّق هستند رجال

ترين آنها كتاب  باشند، مهمترين و مقدم اين شاخه ميكتاب به مثابة اصول اربعة 
  .است)  الكشي رجال(باشد كه معروف به  مي) قينالناقلين عن األئمه الصاد معرفه(

كتابي كه در آن . اين مقام و منزلت مؤلف نزد شيعيان و همچنين كتاب وي بود
ها در مورد عموم صحابه باألخص دو يار پيامبر ـ ابوبكر و  ها و زشتي انواع فحاشي

تاب منصفانه خواهند در مورد اين ك و با اين وجود از ما مي. عمر ـ به كار رفته است
جعفر  از ابي) 13-12ص (اي در حاليكه وي در  چه قضاوت منصفانه!!! قضاوت كنيم
 به اهل رده پيوستند، �همة مردم بعد از درگذشت پيامبر «:گويد كند كه مي روايت مي

 مقدادبن اسود، ابوذر : آن سه نفر چه كساني هستند؟ فرمود:مگر سه نفر، گفتم
 :كند كه جعفر روايت مي از ابي) 13ص ( باز در ، و)غفاري، و سلمان فارسي

ص (مهاجرين و انصار برگشتند مگر سه نفر ـ و با دستش اشاره نمود ـ و باز در «
به هنگام روز قيامت كسي بانگ  «:كند كه بن جعفر روايت مي از امام موسي) 15

  كه نقض پيمان نكرده باشند چه كساني� حواريون محمدبن عبداهللا:دارد برمي
تعجب در اينجاست كه علي و ). خيزند هستند، تنها سلمان و مقداد و ابوذر برمي

فاطمه و پسرانشان، عباس و پسرش و باقي اهل بيت و حذيفه و عمار و ديگر اينكه 
اند و به اهل رده  مورد حرمت اهل تشيع هستند چطور در اين روايت جاي نگرفته

 محمدبن :كند كه  محمد طيار روايت ميبن از حمزه) 61-60ص (در !!! اند؟ پيوسته
روزي محمدبن  «: گفت�گفت، ابوعبداهللا ابوبكر در نزد ابوعبداهللا براي ما سخن مي
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. علي دستت را به من بده كه با شما بيعت نمايم  يا: گفتند�بكر به حضرت امير ابي
 بله بيعت :بن ابوبكر گفتمحمد ! اي؟  مگر تو بيعت نكرده: فرمود�حضرت علي

 شهادت : دستانش را باز فرمود و محمدبن ابوبكر گفت�حضرت علي. ام نموده
باشد، و به راستي  دهم كه به حقيقت شما امام هستيد و اطاعت از شما واجب مي مي

  .»...پدرم در آتش است 
نمايد كه   روايت مي�جعفر بن اعين و او هم از ابي از زراره) 61ص (و در 

و . ت نمود و برائت خويش را از پدرش اعالم داشت بيع�محمدبن ابوبكر با علي
محمدبن ابوبكر با علي بيعت نمود و  «:كند كه روايت مي �از باقر) 61ص (باز در 

 كميت شرح حالدر ) 180ص (و باز در . »برائتش را از خليفة دوم نيز اعالم داشت
 كميت بن زيد اي« ـ امام باقر فرمودند ـ :كند كه بن زيد اسدي و از باقر روايت مي

هيچ خوني در اسالم به ناحق ريخته نشده و هيچ مال حرامي كسب نشده است و 
باشد تا  زنايي صورت نگرفته مگر اينكه گناهش در گردن ابوبكر و عمر ميهيچ 

هاشم به همة افراد كوچك و  كند، و ما عشرت بني ظهور مي) عج(روزي كه مهدي
و اين به . »ايم ائت از ابوبكر و عمر دادهبزرگ خويش دستور به فحش و بدنامي و بر

بن  و انسعالوة چيزهاي ديگري است كه در مورد حضرت عثمان و عبداهللا بن عمر 
 بيان � و باقي صحابه�بن مسلّمه و زنان پيامبر بن عازب و عبداهللا مالك و براء

، 46 ،41، 34، 33ص (و در اين رابطه نيز به صفحات زير مراجعه نماييد . اند داشته
حتي به جايي رسيده كه دست به بدگويي و فحاشي در مورد عموي ) 57، 56، 55

با اينكه اين دو نفر . بن عبدالمطلب و پسرش عبداهللا نيز گشوده است  عباس�پيامبر
عشق و اين نشانگر رسوايي آنهاست و عدم صحتِ . اهل بيت پيامبر هستندنيز جزء 

واالّ چگونه زبان به . شان و رابطه با آنها و محبت آنها نسبت به اهل بيت و دوستي
گشايند در حاليكه آنها نيز از اهل بيت پيامبرند؟ اهل  بدگويي عباس و پسرش مي

است،  �تشيع دوستدار ابوطالب هستند و تنها به اين خاطر كه پدر حضرت علي
و ضديت با حضرت عباس عموي . در حاليكه ابوطالب بر شرك و كفر وفات يافت

 در اين باره نيز شاهد بر �ر دارند كه مسلمان بود و مسلماني پاكيزه و پيامبرپيامب
جناب الكشي در رابطه با فحش و ناسزاگويي به حضرت  . اسالم وي بوده است

 :آورد كه گفته است از محمد باقر مي) 53ص (تي را در يعباس و پسرش عبداهللا روا
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كند كه  اهللا بن عباس ادعا مي فالن كس يعني عبد:شخصي نزد پدرم آمد و گفت«
داند كه در كدامين روز نازل گشته و در   مي وتمام آيات منزله در قرآن را حفظ دارد
 برويد و از او :پدر امام باقر به مرد گفت. »مورد چه كسي همه نازل شده است

� a��K�= :اند بپرسيد اين آيات در مورد چه كساني نازل شدهG T ��6 ���� �! � # # � # � � ! � T �%Y # �  �
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 كسي كه تو را نزد من :يد، عبداهللا گفتنزد عبداهللا بن عباس رفت و از وي پرس
جواب سؤالش را بگويم، اما تو نيز فرستاده دوستش دارم و دوست دارم رو در رو 

 عرض چيست، كي خلق شد، و چگونه است؟ مرد نزد :اين سؤال مرا از وي بپرسيد
 :پدرم گفت. پدرم ـ پدر امام باقر ـ برگشت، به پدر گفت آنچه كه عبداهللا گفته بود

 و اما من جواب شما :پدرم گفت.  خير:يا جواب تو را در مورد آيات داد؟ مرد گفتآ
را در رابطه با آيات مذكور به وسيلة نور و علمي كه دارم خواهم داد، بدون آنكه 

اما دو آية قبلي در مورد پدرش ـ يعني عباس ـ نازل . مدعي اين علم و نور هم باشم
  .» من و پدرم نازل شده استاند، و آية اخير هم در مورد شده

 �و اين روايتي است كه جناب الكشي در مورد حضرت عباس عموي پيامبر
) 58 و 57ص (نمايد و در  و اما پسرش عبداهللا را متهم به خيانت مي. آورد مي
را المال   عبداهللا را بر بصره گمارد، عبداهللا تمام بيت�همانا حضرت علي«گويد  مي

مبلغي كه عبداهللا مكه رفت و حضرت علي را ترك نمود، در بصره برداشت و به 
برداشت دو هزار هزار درهم بود، حضرت علي بر منبر رفت و هنگام باال رفتن 

 بود، و با وجود علم و منزلتي كه داشت �اين عموزادة پيامبر «:گريست و فرمود
 را بسيار بارالهي من آنها!  اين كار شد، پس كسان ديگر چگونه ايمان آورند؟مرتكب

مالمت نمودم پس مرا از آنان برهان، و مرا به سوي خود برگردان در حاليكه عاجز و 
  .»ملول نباشم

دعاء علي علي عبداهللا و عبيداهللا إبنا (الكشي در كتاب خويش بابي را به عنوان 
نمايد كه اميرالمؤمنين   مي�منعقد نموده و از ابي جعفر روايت) 52ص ) (عباس
بارالهي لعنت فرست بر دو تا پسر فالني ـ يعني عبداهللا و  «:استفرموده  �علي
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. گونه كه دلشان را كور گرداندي عبيداهللا بني عباس ـ و چشمشان را كور گردان همان
  .»و كوري چشمانشان را دليلي بر كوري دلشان قرار بده

  .شان در زمينة جرح و تعديل بود و اين يكي از كتب پيشين و مهمترين



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

32323232

)6 (  

  )تنقيح المقال في أحوال الرجال(

و . مقاني استمااهللا  مؤلف آن از شيوخ برجسته و معتبر شيعه، عالّمة دوم آيت
و . هاي شيعه در زمينة جرح و تعديل است ترين كتاب كتاب وي نيز يكي از بزرگ
و بدگويي به هاي ديگر مملو از مطالب طعن و دشنام  اين كتاب نيز همچون كتاب

اين مؤلف از الكشي و غير او نيز مطالب فراواني را نقل .  است�لاصحابة رسو
  ).1/148(در اين رابطه نگاه كنيد به . نموده است

منهج و راه و روش خود و تمام اني در مقدمة كتابش قفراتر از اين مطالب، مام
دارد، و اساس آن چيزي كه نويسندة شيعه  علماي شيعه را در جرح و تعديل بيان مي

ض و طعني است غمقدار ب. كند  ثقّه و اطمينان او را معين ميميزاندارد، و  تبر ميرا مع
اي كه  نويسنده. دارد كه به ابوبكر و عمر خاصه و باقي صحابه به طور عموم روا مي

بيشتر در سب ابوبكر و عمر شديداللحن باشد، و بغض و كينة بيشتري را در مورد 
و ) كنند كساني كه به نام دين بر مردم ظلم مي(ت آنان به كار گيرد، و آنها را جب

و . تر است طاغوت بنامد، ميزان ثقّه و اعتبارش نزد علماي شيعه بيشتر و مقبول
  .رود بالعكس آن نويسنده مطعون و مردود بشمار مي

كند از  روايتي را ذكر مي)   ه1352چاپخانة مرتضوي، نجف ) (1/207(مامقاني در 
، )السرائر(در نزد شيعه ـ محمدبن ادريس الحلّي در آخر كتاب شيخ جليل المحقق ـ 
رسد به موالنا  كند، تا مي نقل مي) مسائل الرجال و مكاتباتهم(و او هم از كتاب 

اي سؤاالت و  ، در رابطه با پاره�بن موسي بن محمدبن علي الحسن علي ابي
و از وي او نوشتم اي را به  نامه «:بن عيسي، كه گفته است هاي محمدبن علي پرسش

كارد ـ  در مورد ناصب ـ كسي كه تخم عداوت و دشمني در برابر اهل بيت پيامبر مي
سؤال نمودم، كه آيا اگر ابوبكر و عمر را بعنوان جبت و طاغوت به شمار نياورد و به 
 :امامت آنها معتقد بود نيازي به سنجش عقيده و باور آن فرد هست؟ جواب آمد كه

  .» استيعقيده باشد به تحقيق ناصبكسي كه بر اين 
دربارة ميزان و معيار و فاكتورهاي سنجش اطمينان و موثّق بودن كتاب و 

اينكه اگر نويسنده هر چقدر در مذمت و سب . اش قبالً اشاراتي داشتيم نويسنده
شك نزد  علماي شيعه  اصحابه و ارسال لعنت بر آنها بيشتر همت گمارد، بي
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به راستي اگر نويسندة شيعه مذهب قلمش را در . تر است ر و موثّقت تر، محبوب مقبول
جهت نوشتن منكرات مثل تحريف قرآن و غلو و بداء و غيره بيشتر به كار گيرد 

همانطور كه نجاشي ـ متكلم مشهور شيعه در . تر خواهد بود صحيح المذهب
و به . رداخته استبن ابراهيم قمي به آن پ شناسي ـ در كتابش در رابطه با علي رجال

و غير او نيز، مثل تقدير و تشكر علماي . هنگام بررسي تفسير قمي ذكر آن گذشت
  .شيعه از كليني با اينكه كتابش مملو از اباطيل و هزليات است

روايات و در سنجش رسيم كه اساس اطمينان و معيار  اكنون به اين نتيجه مي
تر باشد و  اي مبغوض قدر نويسندههر چ. منقوالت ميزان حب و بغض نويسنده است

 روا دارد آن نويسنده ـ نزد شيعه ـ در گفتار �اهللا اهانت بيشتري را به صحابة رسول
اي است كه تساهل را به خرج داده  از نويسندهتر  تر و مورد اطمينان و نوشتارش موثق

اري ك شك چنين فردي در نزد شيعه متهم به سستي و كم بي.و با احتياط عمل نمايد
متهم به اينكه دو يار مكرّم پيامبر گرامي را ـ ابوبكر و عمر . گردد در مورد صحابه مي

المؤمنين عائشه و ساير صحابه  و همچنين در مورد ام. ـ مورد نفرين قرار نداده است
  .اهللا تعالي عليهم اجمعين و برگزيدگان اسالم راستين رضي

كسي را بر زبان نياورده   هيچ حكم تكفير�و اين در حالي است كه حضرت علي
... همانند مردم شام و يا غيره . حتي كساني كه با وي نيز به جنگ و جدال پرداختند

فرستاد   در مكتوبات خويش كه به مردم شهرهاي مختلف مي�زيرا حضرت امير
داشت، همانطور كه امام مشهور  ماجراي ميان اهل صفين و خويش را اينگونه بيان مي

ابتداي كار ما زد «. روايت نموده است) 323ص ) (البالغه نهج(لرضي در شيعه محمدا
آنچه كه معلوم است اينكه خداي ما يگانه است . و خوردي بود كه با اهل شام داشتيم

و دعوت ما به سوي اسالم هم يكي است، و ما در ايمان به خدا و تصديق نبي 
.  در اين رابطه هيچ ادعايي ندارندخواهي نداريم و آنها نيز بر ما گرامي ادعاي زياده

مسأله يكي است آنچه ميان ما و آنها اختالف بوجود آورده مسألة قتل عثمان است 
اين مطلبي است كه معتبرترين كتاب اهل تشيع . »كه به راستي ما از آن بري هستيم

  !!پس واقعاً جايگاه اهل تشيع در اين ميان كجاست؟. كند آن را نقل مي
هايي بود كه  آميزي كه بيان داشتيم، برگرفته از كتاب شت و توهيناين مطالب ز

  .خواهند به آنها اعتماد داشته باشيم اهل تشيع از ما مي



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

34343434

هاي آنها آمده،   در كتاب�اهللا آن همه توهين و مزخرفاتي كه دربارة صحابة رسول
  .دارد كه به آنها اعتماد نماييم ما را دور مي

م كتب اهل سنت فارغ و تهي از توهين به اهل بيت و اين در حالي است كه تما
 عشق و دوستي نسبت به اهل بلكه سرشار از مدح و ثناي آنها و ابراز.  است�پيامبر

  .بيت هستند
هاي صادق و  و باالتر از اينها، احتجاج و استداللي است كه اهل سنت از شيعه

اي است كه نظير  اين مسألهدارند ـ همانطور كه بعداً خواهد آمد ـ و  راستگو بيان مي
پس كدامين گروه ـ شيعه و سني ـ . آن را در ميان اهل تشيع نخواهيد يافت

  !! تر نيستند؟ آيا واقعاً اهل سنت منصف. ترند باانصاف
 اهل :رحمت و درود خداوند بر امام عبدالرحمن بن مهدي باد كه فرموده است

نويسند  و اهل جهل نمي. ضد آنان استنويسند هر آنچه را كه براي آنان و بر  علم مي
  .مگر آنچه را كه در مورد آنان است
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  ...و اما بعد 

  . در دو جلد نگاشتم) المراجعات(اين كتاب را در نقد و بررسي و رد كتاب 
 از چاپ ششمدر شهر نجف چاپ شد، و اكنون ) دارالنعمان(جلد اول آن در 

  .در دست چاپ است)   ه1384سال (جلد اول آن 
در بيروت چاپ نمودم، و اكنون چاپ بيستم ) مؤسسه األعلمي(جلد دوم نيز در 

  .اما در مورد تاريخ آخرين چاپ جلد دوم خبر ندارم. آن در بازار وجود دارد
هم، د ام و كارم را نيز بدان نسبت مي نسخة اول را به عنوان نسخة اصلي قرار داده

ها به چشم بخورد در جايي معين  و اگر اختالفي هم ميان نسخه. به خاطر قدمت آن
  .ام به آن اشاره نموده

 تمام آنچه را كه :ام اين است كه و روشي را كه براي تهية اين كتاب برگزيده
نم چون كالم به درازا ك  نمينبالگفته است خط به خط و جمله به جمله دموسوي 

لذا به آنچه از گفتار وي كه مستحق جواب . آور نيز خواهد بود اللو م. خواهد كشيد
  .ام ام، و بقيه را به شيوة مختصر بيان داشته و رد آن است اكتفا نموده

 برخي نقاط، كه بدان  ازام، و نيز منوال از اعداد و ارقامي استفاده نموده  بدين
وجه به ارقام و حروف ت و با. مش  باچه مختصرتر بيان كرده وسيله محتوا را هر

و اين همان روشي است . اختصار، مضامين آنها هم براي خواننده شناخته شده است
دالّ بر ) ش(و ) س(مثالً حروف . االزهر مرسوم است كه در كتاب منسوب به شيخ

اين هم جزء . هستند) شيعي(الدين موسوي  و شرف)سنّي(اسم سليم البشري 
  .واهللا الموفق.  المراجعات استابداعات، به كار رفته در كتاب

كنم، مطلبي كه شخصي معروف به  آغاز مي) زندگينامة مؤلف(و سخن را در مورد 
  .الهدي نگاشته است اهللا و علم مرتضي آل ياسين و ملقّب به آيه



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

36363636

و در همين آغاز كار روشن است كه ما با كساني رو در رو هستيم كه شيفتة 
 اسامي و خود و رجالشان هستند، و دوستدار الفاظ  و افراط در روي مغاالت و زياده

  .و اسامي قلمبه وسلمبه بوده و هستند
  :دو نكته قابل مالحظه است) زندگينامة مؤلف(در 

   نخست ةنكت

و اما احكامي كه به اين شيوه در كتاب آمده است،  «:گويد مي) 10ص (در ... 
و سالمت ورانديشي در بحث، ناشي از توانايي مؤلف و چيرگي او بر فنون ادبي، و د

» ...كاري در روشن ساختن مشاكل و تحليل مسائل است  ذوق در فن كتابت، و آسان
اين توصيفات در رابطه با كسي آمده است كه هيچ دقتِ نظري در كتابش نداشته 

آن حقيقت آنچه را در كتابش ه تا به وسيلة بردگونه سهمي از دانش ن بلكه هيچ. است
گسيخته و معيوبي  چون به راستي كتابش داراي مطالبي ازهم. ين نمايدآورده است تبي

ما در اين صفحات به اين . كند است كه براي نقض آنچه كه در باال آمد كفايت مي
م عدم صحت آنچه را كه در توصيف مؤلف آورده يپردازيم، فقط خواست مسائل نمي
  .ا ذكر نموديمو قبالً در اين رابطه نيز مطالبي ر. ميبودند بيان كن

  
  

  نكتة دوم 

كاري، و  تأليفاتش همگي از نظر دقّت مالحظه (:گويد مي) 24ص (در ... 
گستردگي بررسي و كنجكاوي، و نيز بررسي عميق آن، و صحت استنتاج و نهايت 
آرايش لفظي، و  امانت در نقل احاديث و روايات و ارتباط اجزاء باهم، از امتيازات 

هاي ناقد  كاري  اين امتيازات كتاب وي را از جراحيو. خاصي برخوردار است
  .»توز امين داشته است منصف و يا كينه

انشاء اهللا بيان خواهم داشت كه آنچه در اين گفتار آمده است به جز مبالغه و 
چون خيلي كم در نقل روايات امين است، حديثي را در . كذب چيزي بيش نيست

 كتاب آن حديث را ضعيف اعالم داشته، آورد، حال آنكه صاحب كتاب معيني مي
و احياناً جسارت به خرج داده و آن را صحيح . دارد ولي او ضعفيت آن را بيان نمي

و اين به عالوة روش نامناسبي است كه براي آوردن احاديث و آثار ـ . پنداشته است
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 آن هرگز احاديث را از مصدر اصلي. هاي صحابه و تابعين ـ در نظر گرفته است گفته
نمايد، و اين روش، روشي غلط و  ها را حذف مي كند و يا احياناً واسطه نقل نمي

ها و  نمايد كه موافق با خواسته هايي نقل قول مي سپس از كتاب. غيرمطبوع است
ها،  انشاءاهللا در خالل صحبت. مذهبش است، و نيز ادعاي غير از اين را هم دارد

رويم، و  سپس به مقدمة كتاب مي. ازيمس  او را به تفصيل روشن ميسبك و روش
 با شرايطي ،با خط خويش جوابش را تقديم نمودم «:گويد مي) 34ص (آنجا هم در 

عقل يا نقل صحيح نزد هر دو فرقه ـ سني و شيعه ـ   مطابق باصحيح، جوابي كه
  .باشد

ام به سنن صحيح و متون  و هميشه عنايت داشته «:گويد مي) 35ص (و باز در 
 گمان ندارم، كه هر كس در متوني كه وي در كتابش آورده است اما من .»صريح

كاري  فقط مغالطهها  و اين گفته. حكم به بطالن اين گفته را خواهد دادتحقيق نمايد، 
اندازد كه او شناخت  ميبه شك هاي وي مرا  بلكه گفته. در رابطه با كتاب است

هايم،   نكته را نيز در خالل صحبتو اين. درستي بر اسناد صحيح و شرايط آن ندارد
آنجا كه بحث دربارة كالم اهل علم در رابطه با حديث و مداركي كه حديث صحيح 

ها و روشنگر  كنم، آنچه را كه ناقض اين حرف دارد ـ بيان مي را از ناصحيح تميز مي
  .العالمين و الحمداهللا رب. گفتار ناسرة اوست

اين ادعا را ندارم كه تمام اين كتاب من  «:گفته است) 35-34ص (و باز در 
محدود به همان متوفي است كه آن هنگام در ميان ما رد و بدل شده است، و نه اينكه 

و يا قسمتي از الفاظ اين كتاب غير از قلم بنده باشد، چون رويدادهايي كه چيزي 
ت، ـ چاپ اين كتاب را تا به امروز به تأخير انداخت، نوع تأليف آن را دگرگون ساخ

ها و قضاوتي كه دربارة مسائل گوناگون  همانطوري كه گفته شد ـ اما تمام داوري
البته با حواشي و مطالب . بيان داشتيم در اين كتاب به همان شيوة اصلي موجود است

طور  و همين. زائدي كه مقتضي حال بود، آن هم در رابطه با نصيحت و ارشاد است
ه خللي را به مطالب اصلي و آنچه كه در ميان ما بر گون ي كه هيچرام، طو ادامه داده

  .»ايم وارد نيايد آن اتفاق داشته
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 دقيقاً اين همان چيزي است كه اساساً مرا به :گويم و من نيز در جواب آن مي
گونه كه در مقدمة اين  همان. دارد گمان بيشتر در ارتباط با كتاب و مناظرات آنها وامي

  .مد تركماني بيان داشتيمكتاب از قول دكتر احمد مح
  .كنيم داي شروع كتاب مراجعات است، كه با استعانت از خداوند آغاز ميتو اين اب
  :)س ش (:)2، 1(مراجعات 

  .كننده و پاسخ آن سالم مناظره -1
 .طلب اجازه در باب مناظره و اجازه دادنِ او -2

  : س:)3(مراجعات 

 به مذاهب جمهور، سپس ها األزهر در مورد دليل عدم پايبندي شيعه سؤال شيخ
  .بيان داشتن ميزان احتياج و نياز ملت مسلمان به اتحاد و همبستگي

  : ش:)4(مراجعات 

  . اينكه ادلّه شرعي پايبندي آنها را به مذهب اهل بيت واجب نمودهادعاي -1
 اينكه هيچ دليلي پايبندي او را به مذاهب جمهور واجب ننموده و ادعاي -2

 .است

 .شناختند دم سه سدة نخست اسالم اين مذاهب را نمي اينكه مرو باز ادعاي -3

كوشش او براي اثبات اينكه باب اجتهاد هنوز باز است، اما اهل سنت در اين  -4
و اين در حالي است كه . (اند و دين را احتكار نموده. اند كاري كرده زمينه كم

ير از اند و هر راه ديگري غ شيعه دين اسالم را در احتكار ائمة خود قرار داده
اند، طوري كه دين اسالم با كتاب و سنت  راه امامت و واليت را ممنوع نموده

اند، و هيچ نوع شناختي  و اساس و ادلّه آن را جزء امالك خاص خود پنداشته
 .»را غير از نگرش و شناخت خود قبول ندارند

 اينكه اجتماع و همبستگي مذهب شيعه را به عنوان مذهب پنجم قرار ادعاي -5
  .هدد مي

  :)4(جواب رد بر مراجعة 

اي كه وي بيان نمود در ميان صحيح غيرصريح و يا صريح  تمام ادلّه مزعومه -1
 .غيرصحيح قرار دارند
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باشد، به جز پيامبر  در ميان اهل سنّت پيروي از هيچ احدي بعينه واجب نمي -2
ر نه پيروي از ائمة اربعه و نه غير ايشان، ولي ائمة اربعه در اين ام . �گرامي

 .داراي سهم بيشتري هستند

گمان در درستي گفتار وي، در مورد بازگشت به عقيدة سه قرن نخست  -3
 .اسالم

منظور وي از داليل » ...چسبند  شرعي به يقة ما ميكه داليل  «:اين گفتة او -1
شرعي چيزي است كه ـ انشاءاهللا ـ در سطور آتي بيان خواهيم نمود، و 

 و بيان خواهيم داشت كه تمام آن داليل نماييم، تمام آن را بر وي رد مي
. رسانند اي به مؤلف نمي اند، و هيچ فايده ميان صحيح غيرصريح واقع شده

 . استو يا اينكه داليلي غيرصحيح هستند، كه اكثر اوقات به آن دچار شده

پنداشتن وي به اينكه اهل سنّت قائل به وجوب تمسك به مذاهب اربعه  -2
و اين پندار دالّ بر كمبود علم و . اصحيح استهستند پنداري اشتباه و ن

رساند، چون  اي به وي نمي ها فايده  اين گفته. فهم وي در اين زمينه است
 پيروي از هيچ احد ديگري را واجب �اهل سنت به جز پيامبر اسالم

و هر كسي، چه شيعه و يا غيرشيعه خالف اين را بگويد، به . دانند نمي
و اگر كسي چيزي . لي از حقيقت هم دور استحقيقت اشتباه كرده و خي

فهم وي ء وه اهل سنت نسبت بدهد يا به علت ساز خود دربياورد و ب
و يا اينكه تكيه بر گفتار كساني داده . كند است، و يا قصداً اين كار را مي

هاي آنها را به عنوان قول ارجح بيان  كه هرگز اهل تحقيق نبوده، و گفته
و اهل ) رافضي(مخالفت اهل سنت با اهل رفض به درستي . نمايد مي

تشيع و نيز غير اينها از اهالي بدعت، تنها در فهم درست داليل صحيح از 
اين فهم چه در اصول دين .  در تمام اوامر صغير و كبير است�اهللا رسول

بوده باشد و چه در فروع دين، در حد فهم و تعبيرشان از پيامبر پيروي 
هاي موسوي مبني بر عدم وجود دليل صحيح بر   گفتهبنابراين. اند نموده

وجوب پيروي از ائمة اربعه يا كساني ديگر از ائمة اهل سنت به هيچ وجه 
 .بر اهل سنت وارد نيست
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پس پيروي كردن اهل سنت از ائمة اربعه يا يكي از آنها در هر امري از 
را ترين دليل  يحترين و صح امورات شريعت، بدين جهت است كه درست

 چه بسا هالبت. و شخصيت فيزيكي آنهااند، نه بخاطر ذات  ابراز داشته
كساني بعنوان مقلّد مصداق اين گفتار باشند، همانطوري كه اهل تشيع 
مصداق اين قضيه هستند، يعني تمام ائمه را به خاطر وجود ذاتي آنها 

  .قبول دارند نه اينكه شيوة تفكر و برداشت آنها از دين
) المنتقي من منهاج اإلعتدال(السنه به نام   در مختصر منهاجاالسالم شيخ

مردم گفتار مالك و شافعي و احمد و غيره را  «:ايدفرم مي) 189ص (
 آورده است �مگر به خاطر اينكه گفتارشان را بدان چه پيامبرگيرند،  نمي

 �و چون آنها داناترين مردم نسبت بدانچه بودند كه پيامبر. دهند نسبت مي
و بهترين مجتهد در شناخت . ده و پيروترين آنها در اين راه بودندآور

واالّ چه معني .  شرعي بودندترين مردم در اين مسائل مسائل شرعي و تابع
احاديثي كه آنها دارد كه مردم آن همه تعظيم براي آنها روا دارد؟ و تمام 

موم و همچنين ع. اند اند، امثال آنها نيز روايت داشته روايت نموده
و اهل . هاي امثال آنهاست هايشان بر مسائل شرعي همانند پاسخ پاسخ

االتباع  كدام از آنها را به عنوان گفتار انسان معصوم واجب سنت گفتار هيچ
 يا چيزي تنازع داشته باشند، آن را به يدهند، و هرگاه در امر قرار نمي

 :فرمايد مي) 191ص (االسالم در   و باز شيخ.»نمايند خدا و رسول رد مي
اند، قطعاً بيشتر  آنچه را كه مردم از مالك و شافعي و احمد بدست آورده«

بن موسي و محمدبن علي  بن جعفر و علي از آنچه بوده كه از موسي
  .»اند، به همين خاطر هرگز از آنها عدول نخواهند كرد گرفته

داراي به اين نكته اشاره دارد كه مردم سه قرن نخست اسالم ) س(در بند  -3
فضيلت و برتري بر سايرين هستند، و رضايت و خشنودي خويش را از 

  .آنها اعالم داشته است
و نه نزد چون نه نزد موسوي است، اي خود درآوردي و اختراعي  و اين ايده

بله براي آنها بسيار شايسته و سزاوار بود اگر خواستار . همفكرانش حقيقت ندارد
 عقايد صحيح و صريح ـ در تمام مسائل عقيدتي ـ نمودن از تمام تفكرات وپيروي 



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

 

41414141

قرون و اعصار اولية اسالم بودند، و گوش به اقوال ناصحيح رهبران مذهبي از مردم 
 كه اگر كسي يا كساني بغض و نفرت از :ه بايد گفتنولي متأسفا. نددسپر خود نمي

 شيعه كسي جز  هيچمذهب سلف صالح داشته باشند و برايشان سب و لعنت فرستند
  )13-10ص  / 2ج ) (52المراجعات (در رابطه با اين مسأله نگاه كنيد به . نيستند

   : س:)5(المراجعه 

  .األزهر به صحت قول موسوي اعتراف شيخ -1
 دليل به شيوة مفصل دربارة وجوب پايبندي به ائهاألزهر به ار التماس شيخ -2

 .مذهب اهل بيت

  : ش:)6(مراجعة 

 .گردانند ه پايبندي به مذهب اهل بيت را واجب مياشارة اجمالي به داليلي ك -1

  ).صواعق المحرقه(و ) البالغه نهج(دين، به نقل از بالعا استدالل به اقوال علي زين -2
  :)6(ايراد بر مراجعة 

 . نياز به تصحيح و درستي اين اقوال داريم، در نسبت دادن آنها به قائلشان :اوالً

  ).البالغه نهج(ا، با چند كلمه در رابطه با  اثبات دليل و حجيت بودن آنه:دوماً
ذكر نموده، از كتاب ) 48-44ص (تمام داليلي كه در كتاب المراجعات  -1
كه اوالً نياز هست صحت منسوب بودن آن كالم به . البالغه نقل كرده است نهج

. داليل و اسناد كافي ارائه شود و صحت آن تبيين گردد.  شودثابت، �حضرت امير
صحابة كرام در  و �به ارائه داليلي ديگر هست، كه آيا گفتار حضرت عليياز دوماً ن

 كند يا نه؟ صاً، حجيت را بر ما ثابت ميچنين مسألة مهمي خصو

) البالغه نهج(نگاهي هر چند مختصر و گذرا بر كتاب و در اينجا نيز الزم است 
غه آمده است به حضرت البال داشته باشيم، كه آيا منسوب نمودن اين گفتار، كه در نهج

 صحت دارد يا نه؟ در اين رابطه دكتر صبري ابراهيم السيد اقدام مناسب و �علي
تحليل زيبايي داشته، و به راستي تحقيق او در اين زمينه سزاوار تشكر و سپاسگزاري 

نظر و  البالغه را به شريف رضي با دقت بعد از اينكه نسبت مطالب كتاب نهج. است
خاص ـ همانطور كه در مقدمة كتابش استاد محقق عبدالسالم محمد صبر و تأني 

در اعصار  (:)20-19ص . (گويد كند، مي هارون وي را توصيف نموده ـ اثبات مي
متقدم و متأخر دربارة منسوب ساختن مطالب گذشته ميان علما و سخنگويان 

ول و حوش و مجادالت زيادي ح.  جاي شك و ترديد بود�البالغه به امام علي نهج
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بسياري از علماي قرن ششم هجري . آوري شده درگرفت ي كه در آن كتاب جمعنمتو
بن  البالغه مكتوب است ربطي به علي بر اين باور بودند، كه بيشتر آنچه در نهج

اند و  اي از علما و فصحاي شيعي مذهب آن را تدوين كرده طالب ندارد، بلكه عده ابي
تري داشت و شايد ابن خلكان در ميان علما و  تهدر آن ميان سيد رضي نقش برجس

البالغه  سخنوران اولين كسي بود كه آثار شك و ترديد در وي پديد آمد، و تأليف نهج
و پس از وي نيز صفدي و كساني ديگر از نويسندگان . را به شريف رضي نسبت داد

تر  رديد پررنگو اكنون اين ت. همان عقيدة ابن خلكان را داشتند) شناسي رجال(تراجم 
گفته  «:گويد ابن خلكان مي. گر ساخته است شده و اين امكان را نيز هرچه بيشتر جلوه

آوري  شود كه اين كالم علي نيست، و مؤلف آن همان كسي است كه آن را جمع مي
 :گويد و باز ذهبي مي). 3/416) (وفيات االعيان. (»كرده و به امام علي نسبت داده است

گردد كه به دروغ آن را به علي  البالغه را بنمايد، مطمئن مي ة نهجو هر كس مطالع«
  )3/134ص ) (الميزان. (»اند  نسبت داده�اميرالمؤمنين

و اهم آنچه كه قدما و محدثين را به ترديد انداخته و سبب شك و گمان در 
  .»البالغه بوده، موارد زير است منسوب نمودن اين متونِ وارده در نهج

بري ده دليل را در اين رابطه آورده، كه ما آن را با كمي اختصار و سپس دكتر ص
  .داريم تصرّف نقل مي

به همين .  وجود دارد� تعريض و كنايات زياد به اصحاب رسولدر كتاب -1
و آن همان چيزي است .  نسبت داد�سبب صحيح نيست كه آن را به علي

در آن  (:گويد تقرير نموده، مي) 4/223) (اللسان(كه حافظ ابن حجر در 
 دين ابي صريح و بي» دشنام«كتاب سببكر و  ارزش نمودن مقام و منزلت سي

  .» وجود دارد�عمر
در كتاب صنعت سجع و آراستن لفظي و آثار صنايع ديگر وجود دارد، كه در  -2

 .شناخت زمان علي مرسوم نبوده و آنها را نيز نمي

ه، در حاليكه در زمان  زيادي به دقّت لحاظ شدات توصيف ودر كتاب دقايق -3
 آوردن اين صفات براي موصوف امري نامرسوم و ناشناخته �امام علي

بينيد،  در كتاب مي... مانند آنچه كه دربارة خفّاش و طاووس و غيره . بود
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 االّ بعد از تعريب نمودن ندها آشنايي نداشت چيزي كه عرب اصالً بدان
 .ههاي يوناني و فارسي مثل ادبيات و فلسف كتاب

و اصطالحات ) الكيف(و ) األين(در كتاب برخي اصطالحات لفظي مثل  -4
الصفات الذاتيه (و ) المحسوسات(متكلمين و اصحاب مقوالت مثل 

وجود دارد كه در آن زمان اصالً رايج نبودند و بعداً مردم عرب ) والجسمانيه
 .آنها را به كار گرفتند

 .رسد  مشام ميدر كتاب بوي ادعا داشتن مؤلف به علم غيب به -5

كه به دو شيوة مختلف هاي طوالني و كوتاهي وجود دارد،  در كتاب بريدگي -6
 همانندند، ولي در بيان و لفظ  وروايت شده است، در مفهوم و معني متفق

 .ربط مختلف و بي

هاي ادبي و تاريخي كه قبل از شريف رضي وجود  خالي بودن كتاب -7
 .غه آمده استالبال اند، از بيشتر آن چه در نهج داشته

غيرمرسوم بود، چنانكه به مالك اشتر نخعي  �اطالة كالم در عهد امام علي -8
 اگر :توصيه نموده و نيز اين جمله از امام علي معروف است كه فرمودند

 )التوسط إن لم يكن األيجاز. (روي كنيد ايجاز در كالم ميسر نبود ميانه

هاي متعدد، به وضوح  امههاي فراوان و ن آنچه كه در كتاب آمده از خطبه -9
هاي مذهب تشيع  دهد كه آنها صرفاً نمايانگر اهداف و آرمان نشان مي

 .هستند

هاي حضرت  علي را از آنها اخذ  ذكر ننمودن مصادر و منابعي كه اين خطبه -10
  .اند نموده و يا بزرگاني كه اين مطالب را براي وي روايت كرده

نسبت آنچه كه را، مبني بر صحت سپس دكتر صبري جواب ادعاي بزرگان شيعه 
ص . (دارد ، داده، و به تفصيل اين شبهات را بيان مي�است به عليالبالغه  در نهج

و اين شبهات را درست دانسته و آنها را . شمارد و آن كتاب را مردود مي) 28-65
آمده و به علي داند براي رد بيشتر آنچه در آن كتاب  داليلي حقيقي و واقعي مي

هنگامي  «:)67ص (گويد  و باز در جايي ديگر مي). 79-65ص . (اند  ساختهمنسوب
قول خداوند اند كه از  كه برخي از افراد منتسب به شيعه مذهب به جايي رسيده

توان  اند، به راحتي مي كنند، و آيات قرآن را دستكاري كرده پردازي مي سبحان دروغ
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اند، و به او نسبت بدهند   نموده را نيز دستكاري�هاي علي تصور نمود كه خطبه
هاي شيعه مذهب و  چرا ما در جايي ديگر به جز كتاب. آنچه كه از وي نيست

هاي اهل سنت  يابيم و چرا در كتاب باالخص متأخرين آنها در اين باب چيزي را نمي
  !!!چيزي در اين رابطه نقل نشده است؟
ها  ر ارتباط با اين خطبههاي ادبي گذشتگان د و يا چرا ما در بسياري از كتاب

 هيچ ضرري �آيا به شأن و مقام حضرت علي! آوريم؟ چيزي را به دست نمي
هايي كه هم منبع و  خطبه. هاي فراواني كه از آنِ وي نيست رساند آن خطبه نمي

  !)همشخص راوي آنها ناشناخته و غيرمعروف است؟
البالغه  نچه در نهجدارد، كه بيشتر آ سپس دكتر صبري داليل واضحي را بيان مي

نمايد كه آن مباحث و  و ثابت مي.  نسبت داده شده، واقعيت ندارد�آمده و به علي
و بلكه . مطالب منسوب به كساني ديگر از صحابه و تابعين و تابع تابعين هستند

. خيلي از مطالب منسوب و مربوط به عهود بعدي همچون عهد خليفه مأمون هستند
ها برخي از احاديث پيامبر و يا گفتار حضرت  يلي وقتو بعالوة اين جمالت، خ

به اقرار محققين زيادي از شيعه و سني به . اند  نسبت داده� را به علي�مسيح
 بيشتر مطالب و مضامين كتاب :طور مساوي، و بلكه محققين زيادتري از اهل تشيع

و اين . دانند ي م�البالغه منسوب به علي نبوده، بلكه آنها را منسوب به غير علي نهج
  .نمايد كتابش از ايشان نقل مي) 77-68ص (مطلب را دكتر صبري در 

يابد  رسد كه دكتر صبري به نتايج موثّق و مورد اعتمادي دست مي تا بدانجا مي
البالغه مكتوب است مربوط  هايي كه در نهج ها و خطبه كه بسياري از نامه) 81ص (

. كند  ثابت مي�دن آنها را به عليبه حضرت علي نيست و عدم صحت منسوب بو

ها و حدود  نصفي از خطبه
3

ها آمده و همچنين بيش از   آنچه كه در نامه1
3

 احكام 2

پس آيا ممكن است كه كسي به كتاب . آن به طور قطع از امام علي دور است
 آن تحقيق كافي و وافي در برابر اهل البالغه استدالل نمايد، مخصوصاً بعد از نهج

  !!!تسنن بدان احتجاج ورزد؟
داريم، و در مورد عدم صحت مطالب آن  ما اين كتاب را بطور يقين بر وي رد مي

و اگر باز ادعا دارند، پس اسناد و . خيزيم  با تشيع به تنازع برمي�از قول علي
البالغه بدون   ب نهجهاي كتا صحيحي را ارائه دهند وگرنه آوردن خطبهمدارك 
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كني است كه در شب تاريك دنبال جمع  مدرك و سند به عنوان دليل، مثل هيزم جمع
 ـ اگر از وي باشد ـ كه در �و نيز با اين قول حضرت علي. كردن هيزم است

بسياري از مسايل مهم شأن و منزلت او غير از شأن و منزلت اصحاب و تابعين است 
 هر كس از وي مطالبي گرفته :گوييم و مي. دانيم  نميتنازع داريم و آن را درست

 ـ همانطور كه �اهللا دارند مگر رسول هايي بر وي رد مي شود و نيز مطالب و گفته مي
توان گفتار حضرت علي را هم به عنوان دليل و  اند ـ پس آيا مي سلف صالح ما گفته
  !!!حجت قبول داشت؟

 منسوب ساخته، � داشته و آنها را به پيامبرداليلي كه موسوي اجماالً به آنها اشاره
كند، و يا به عبارتي   بر ما اثبات حجت مي� گويا گفتار حضرت علي:مبني بر اينكه

كافي و بسنده ! ديگر، قول و گفتار آن بزرگوار براي ما حجت ثابت شده است
من در اين موضع پاسخ وي را نخواهم داد، تا كه او در آينده به طور . نيستند
  .تر اين مسأله را بيان نمايد مفصل
 في الرد علي اهل هالصواعق المحرق( در برخي از حواشي كتاب خود از كتاب -2

كند، و در برخي مواقع  تأليف، حافظ احمدبن حجر هيثمي نقل مي) البدع و الزّندقه
 آورد، با اين هدف كه بيان ورزد و روايات زيادي را از آن مي بر اين كتاب تأكيد مي

  .حقيقت كتاب را بر ما حتميت بخشد
 كه وي كتابي را در حقيقت خالفت ابوبكر و :گويد ابن حجر در مقدمة كتابش مي

يف نمود، و بعد از مدتي در مسجدالحرام از وي درخواست شد صن ت�امارت عمر
در آن موضع مردم شيعه و )   ه950(كه آن را مطالعه نمايند، و در آن سال يعني 

هاي آن كتاب را  ي وجود داشتند، سپس به آن گوشزد كردند كه ضعفرافضي زياد
هاي كتاب وي عبارت بودند از فضائل ابوبكر و عمر و عثمان  برطرف سازد، و ضعف

  .و علي و بزرگان پس از آنها مثل فضائل حسن و بقية اهل بيت
كند آن است كه ابن حجر صحت آنچه از احاديث و  نچه در اينجا مهم جلوه ميآ

بلكه . كند، و خود هم خيلي ملتزم آنها نيست آثاري كه در كتابش آورده ادعا نمي
بسياري از احاديث و آثاري كه روايت نموده است، ضعف و يا ساقط شدن آنها را 

منزلت ابن حجر در كند ـ همانطوري كه بيان خواهد شد انشاءاهللا ـ  هم گوشزد مي
ويش است، تمام هم و غم ايشان در آن اين مباحث همانند بزرگترين علماي عصر خ
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زمان بيان نمودن و جمع كردن احاديث و آثار بود آنها به تصحيح و بيان ثبوت 
فقط به ذكر اسناد و گاهاً اعتماد بر اقوال اصحاب علم اكتفا . پرداختند احاديث نمي

  . نمودند مي
واسطة آن سپس اين طريقه و راه درستي كه به ما اين امكان را بخشيد تا به 

احاديث صحيح و ثابت را از احاديث ضعيف و مردود و مكذوب باز شناسيم، بعد از 
و اگر اهل سنت در برابر آنچه كه شيعه آن را صحيح و درست . آنها پديد آمد

پندارند، كوتاه بيايند، چگونه براي آنها تميز حق از باطل و از گفتار اهل بدعت  مي
  . ممكن خواهد بود
نمايد، اين است كه بايد گفته شود، اهل سنت  اينجا ذكر آن الزم ميچيزي كه در 

و احاديثي كه . به جز صحيحين بخاري و مسلم قائل به صحت احاديث ديگر نيستند
و هيچ كسي . خارج از اين دو كتاب است نياز به آزمايش و آزمودن و مطابقه دارد

اما . ت آن حديث ثابت گرددتواند به حديثي التزام ورزد، مگر بعد از آنكه صح نمي
نخست نقل نموده، ) صواعق المحرقه(چيزي كه موسوي در كتاب المراجعات از 

  ...).ما اهل بيت ، درخت نبوت هستيم  (: است�قول ابن عباس
ذكر نموده، اما خوشبختانه جناب ابن حجر زحمت ) 12/46(چيزي كه در حاشية 

 عباس با سند ضعيفي روايت شده است و از ابن «:فرمايد رد آنرا خود كشيده كه مي
موسوي تعمداً اين جمله را حذف نموده، چون دانسته ...). كه فرموده ما اهل بيت 

  .دارد است كه حجيت كالم وي را ساقط مي
كه باز هم ابن حجر ـ رحمه اهللا ـ زحمت رد آن را ) 15/47 (�دوماً گفتة علي

پس چيزي كه ...). شده است كه  با سند ضعيفي روايت �از علي (:تقبل فرموده
  !!! ابن حجر شخصاً آن را ضعيف دانسته حجيت آن كدام است جناب موسوي؟

كه موسوي آن را به اختصاري زشت از ابن ) 16/47 (�بن علي سوماً قول حسن
 به اين مسأله تصريح �و امام حسن «:و اين متن كالم وي است. دارد حجر بيان مي

ز وي طلب كردند خالفت را قبول كند مردي به وي حمله فرموده كه؛ هنگامي كه ا
اي بدو زد، چنانكه  او در حالي كه در سجده بود، مرد به وسيلة يك خنجر ضربه. كرد

 :و فرمود. ضربة وي كارا نبود، و سپس امام حسن پس از آن نيز ده سال زندگي كرد
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 امراي شما و ميهمانان اي اهل عراق در رابطه با ما از خدا بترسيد، چون به راستي ما
  .نخست اين گفتار در رابطه با اهل عراق است نه عموم مردم. »...شما هستيم 

ما امراي شما ( هنگامي كه از وي درخواست خالفت شد و وي فرمود :دوماً
به اين اعتبار بود كه ايشان امير اهل عراق بودند، و براي هر كسي كه امير ) هستيم

و علم رسد، با اينكه از لحاظ صالح و تقوا  ح به نظر ميملتي باشد اين گفته صحي
ساختن واليت امام حسن بر و آن گفتاري است در روشن . اهليت آن را نداشته باشد

عراق نيز اطاعت آن جناب بر مردم و به همين اعتبار . مردم عراق نه بر تمام مردم
  .الزم بود

تصرّف و دستكاري ال اما موسوي بر اساس هوس و دلخواه خويش در متن با
  .نموده به اين گمان كه امام حسن بر وجه عموم آن را گفته است

مگر نه اينكه . به فرض اينكه اثبات شود اين مطلب از امام حسن بوده است
. حجر آن را بدان شيوه بيان نكرده و اسناد و مدارك آن را نيز ذكر نكرده است ابن

ن حجر آن را ذكر كرده ولي صحت و اسناد كه اب) 17/48(العابدين  چهارم قول زين
آن را بيان نداشته است، به غير اينكه آن را به تفسير ثعلبي نسبت داده و آن هم 

كن در شب تاريك است ـ  كند، چون ثعلبي مثل همان هيزم جمع چيزي را ثابت نمي
ها موضوعات دروغين را  االسالم اين را فرموده ـ و خيلي وقت همچنانكه شيخ

و بعالوه، گفتار . نماييم كند، همانطور كه در آينده انشاءاهللا بيان مي يت ميروا
  .گرداند العابدين هيچ دليل و حجتي را بر ما ثابت نمي زين

  : س:)7(مراجعة 

  .األزهر خواستار شاهد از قرآن و سنت است شيخ -1
 .اقرار وي بر اينكه احتجاج به كالم ائمة اهل بيت الزمة دور و تسلسل است -2

  : ش:)8(مراجعة 

 .�گمانش مبني بر ارائة دليل از كالم نبي اكرم -1

 .ذكر نمودن حديث ثقلين با الفاظ مختلف و ادعاي متواتر بودن آن -2

 .آوردن احاديثي ديگر در ارتباط با وجوب پايبندي به مذهب اهل بيت -3

 و ادله در نصوصي كه مزعوميتشان ثابت شده ناستخراج نمودن برخي براهي -4
  .است
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  :)8(رد بر مراجعة جواب 

  .طريقة كوتاه و اشتباه وي در استخراج احاديث -1
 .اهللا عليهم طعنه زدن به صحابه رضوان -2

اي درمورد حديث  آورد، همراه با چند جمله  مفصل بر داليلي كه مييگفتار -3
 .غدير

  .هاي وي وجود دارد روشن  نمودن تناقضاتي كه در گفته -4
يل مذكور بپردازم، دوست دارم به اين نكته قبل از اينكه به بحث مفصل دربارة دال

.  روش تخريج احاديث از جانب موسوي، روشي كوتاه و اشتباه است:اشاره كنم كه
و اين دالّ بر عدم شناخت و معرفت وي در نسبت دادن متون شرعي به مراكز و 

زند تا بلكه موضع  و يا شايد عمداً دست به چنين كاري مي. منابع اصليشان است
ح حديث را بر شخص محقّق و كاوشگر ضايع گرداند و اسناد آن را از بين صحي
زندگاني (همان امري كه در اول كتاب به او يادآور شدم، وقتي كه در رابطه با . ببرد

پس بهتر اين است كه محقق با انصاف و اهل علم به منابع . تعليقاتي نوشتم) مؤلف
وقتي كه عذري موجه داشته باشند و در اصلي توجه و رجوع داشته باشند، االّ مگر 

اين حال نيز بايد تصريح كنند و ذكر نمايند كه دسترسي به منابع اصلي ميسر نبوده 
  . است

هاب أ (:نمايد به اين مضمون  نقل مي�در قسمت سوم حديثي را از پيامبر
نگ داد زدن، با= صدا كردن، و صرَخَ = أهاب ...) (الغافلين  االهلين و صرخ في في

  ).رسا و تند
اين حديث داللت بر نقص و عيب در وجود صحابه دارد، و نقل اين روايت نيز 
بعينه دالّ بر نوع اعتقادات و مذهب شيعه در مورد صحابة كرام، كه گويا تمام 

طالب و اين گفتار وي در مورد  اند مگر علي بن ابي  جاهل و غافل بوده�صحابه
. اند گز يهود و نصاري چنين الفاظي را بر زبان نراندهصحابة پيامبر اسالم است، كه هر

و  هيچ امتي جرأت و جسارت چنين گفتاري را در مورد صحابة پيامبرش نداشته 
  .است

. شود  مي�و اين گفتاري است كه در نهايت منجر به عيب و نقص در شأن پيامبر
 آنها در :اند  فرمودهباشد يا نه ـ همانطور كه برخي از ائمه ـ خواه اين نيت را داشته
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شود، مرد بد ياران   عيب و نقص روا داشتند، حتي طوري كه گفته مي�مورد پيامبر
  .بدي دارد و مرد صالح و نيك داراي ياران و دوستان صالح و نيكو است

آورد و نگاهي  كنيم كه وي به عنوان شاهد مي و اكنون آغاز به بررسي احاديثي مي
نمودن به مواضع آنها از طريق صفحاتي كه در آن قرار گذرا بر احاديث، و اشاره 

  .دارند، بعد از ذكر شمارة حاشية خاص آنها
)1/49(  

بلكه جناب . نيست) يئنسا(ده به نقل از برهمانطور كه وي گمان حديث جابر، 
از طريق زيد بن الحسن األنماطي ) 2680) (الكبير(و طبراني در ) 4/324(ترمذي در 

اسناد اين . ن محمد از پدرش و او هم از جابر روايت داشته استو او هم از جعفرب
و ) التقريب(همانطور كه حافظ در . حديث ضعيف است، به خاطر زيدبن حسن

اي است، و اين حديث باطل است و قابل   حديث انكارشده:اند ابوحاتم هم گفته
  .اثبات نيست

)2-49(  

ل كرده، از طريق اعمش از نق) 4/343(حديث زيدبن ارقم كه ترمذي آن را در 
. و سند اين حديث هم به دو علت صحيح نيست. ثابت از زيدبن ارقم حبيب بن ابي

بن ابي ثابت كه وي نيز   حبيب:دوم. گري اعمش در نقل روايت  حيله:نخست
/ گري در نقل حديث  حيله(احاديث زيادي را روايت نموده و در اغلب آنها تدليس 

ي تدليسي كه وي به كار برده بدتر از هماني است كه اعمش حت. به كار برده است) م
بيان داشته، كه وي نيز ) طبقات المدلسين(همانطوري كه حافظ در ! به كار برده است

  .احاديث زيادي را ارسال نموده است
كند، آن است كه سندهاي ديگري  و آنچه وجود انقطاع در اين اسناد را تأييد مي

  ).4959) (الكبير(د، از طبراني در تر از اين سن هست صحيح
ثابت از عامر بن وائله ـ  از اعمش ثنا حبيب بن ابي) 3/109) (كتاب الحاكم(

 اين حديث صحيح است اما مشروط بر :گويد ابوطفيل ـ از زيدبن ارقم، حاكم مي
 چون اعمش تصريح به روايت آن از :گويم صحت شيخين ـ مسلم و بخاري ـ مي

بن   تا حدي شبهة تدليس وي را از ميان برداشته، و اما حبيبكساني ديگر كرده،
و آن هم . كند اي را بين خود و بين زيدبن ارقم ذكر مي ثابت در اينجا واسطه ابي

و اين همان حديثي است كه . علت و خصلت تدليس ويعامربن وائله است، با بقاي 
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آن نموده بنابر به آن اشاره داشته است، و تأكيد بر صحت ) 50ص (موسوي در 
اما لفظ آن حديث دالّ بر آنچه نيست كه مطلوب . اعتمادي كه به حاكم داشته

كه ي است، و حتي لفظ تمسك به عتره هم در آن وجود ندارد، با اين عبارت موسو
گذارم،  همانا من در ميان شما دو چيز گرانبها را به جا مي «: فرموده است�پيامبر

.  عترت و اهل بيت پيامبر-2 كتاب اهللا، -1 :تر است يكي از آنها از آخري بزرگ
شوند تا اينكه بر حوض  جانشين من در مورد آنها باشيد، چون آن دو از هم جدا نمي

  .»شوند كوثر بر من وارد مي
قرائتي كه موافق خواستة اهل تشيع است غير صحيح است، اما قرائتي كه در تمام 

. ارد شده هيچ سنخيتي با خواستة آنها نداردها به طور صحيح و اسناد صحيح و كتاب
  .وهللا الحمد

حديثي هم كه ترمذي ـ با اسناد يادشده ـ روايت كرده، اگر آن را صحيح بپنداريم 
  . بينيم باز در آن دليلي بر وجود پيروي از اهل بيت و تمسك به آنها در آن نمي

اهللا، داللت بر اين دارد، بعد ذكر كردن كتاب ...) ما إن تمسكتم به (چون در تلفظ 
 در اين �فقط راجع به كتاب اهللا است، و اگر هدف پيامبر) به(كه ضمير مفرد 

اما . شد آورده مي) بهما(بود ضمير آن به صورت  حديث تمسك به اهل بيت هم مي
  .باشد ذكر كردن اهل بيت در اينجا تنها به خاطر توصيه كردن امت نسبت به آنها مي

زش و احترام آنها را رعايت نمايند، همانطور كه در روايت مسلم اينكه مردم ار
  .نيز پرواضح است

حديث زيدبن ارقم كه مشهور به حديث غدير خم است، قرائت و خوانش 
ديگري هم دارد، كه تماماً بين صحيح و غيرصحيح ـ در روايت مسلم ـ و صريح و 

  .غيرصحيح ـ در روايات ديگر ـ قرار دارند
، هنگام رجعت )جحفه(ي است در ميان مكه و مدينه نزديك به غدير خم جاي

اي را در آنجا   از حجه الوداع در هجدهم از ذي الحجه روز يكشنبه خطبه�پيامبر
 همانطور كه تعداد زيادي از �سبب ايراد اين خطبه از جانب پيامبر. ايراد نمود

) البدايه و النهايه( به نگاه كنيد. اند، مختلف است صحابة سير و مغازي بيان داشته
اهللا در مكه شتافت تا به  هنگامي كه علي از يمن به سوي رسول «:)5/208-209(

آن كس دستور داد تا تمام اردو . پيامبر برسد، كسي را در يمن جانشين خود ساخت
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لباسي از جنس حريري كه آنها همراه با علي در جنگ به عنوان غنيمت گرفته بودند 
  براي استقبال از آنها بيرون رفت، و� كه لشكر نزديك شد، عليهنگامي. بپوشند

 لباسي :اين چيست؟ گفت واي بر تو :چون لباس آنها را ديد، به جانشين خود گفت
 :علي گفت. است از غنيمت، خواستيم با تجمل و شكوهي خاص بر مردم وارد شويم

ها را از بدن لشكريان  اسلب. واي بر شما آن را قبل از رسيدن به پيامبر بيرون آوريد
  .بيرون كشيد و آنها را در بيابان پرت نمود

 در برابر لشكريان چنين عملي را مرتكب شد، آنها نيز از �و هنگامي كه علي
 :گويد مي) 5/106) (البدايه و النهايه(بن كثير در  حافظ. »وي اظهار شكايت نمودند

رفت، به سبب منع نمودن آنها چون قيل و قال زيادي از طرف مردم بر علي شدت گ«
هاي  مردم ـ همان لباسها از سوي علي به  از اشتران صدقه، و طلب ارجاع لباس

انشين وي به آنها بخشيده بود ـ و معذور بودن علي در انجام آن كار، غنيمتي كه ج
در نتيجه، اين اقدام در ميان مردم در حج نيز شيوع پيدا كرد ـ واهللا اعلم ـ و هنگامي 

گشت،   پيامبر از حج برگشت و از مناسك آن فارغ گشت و به سوي مدينه برميكه
گفتند بري دانست، و  اي را ابراز نمود، و علي را از آنچه مردم مي در غدير خم خطبه

منزلتش را رفعت بخشيد و مردم را از فضل علي آگاه نمود، و آنها را از آنچه در 
  ).ر نموددلشان نسبت به علي پديد آمده بود برحذ

كه ذكر شد، دليل اقامة خطبة غدير خم و توصية پيامبر به مردم نسبت به و اين 
  .علي و بقية اهل بيت بود

 در عرفات خطبة بزرگي را بر مردم خواند، و در آن به مردان �و همچنين پيامبر
اي دربارة تمسك به عترت پيامبر  نسبت به زنان توصيه كرد، باز در آن هيچ توصيه

گذارم، اگر به آن تمسك جوييد  در ميان شما چيزي را جا مي «: بلكه فرمود.نبود
) صحيح مسلم(ـ نگاه كنيد به » گمراه نخواهيد شد، و آن كالم اهللا مجيد است

گونه  ـ كه در آن هيچ) 3074) (سنن ابن ماجه(، )1905) (سنن ابي داود(، )2/890(
دارد ـ آن طور كه موسوي بيان ذكري از اعتصام به مذهب عترت و اهل بيت وجود ن

هاي خويش آن را  داشته ـ و اگر تمسك به عترت صحيح بود حتماً پيامبر در خطبه
ساخت آنچه را كه مردم از  نمود و معلوم مي داشت، و به مردم بيان مي بيان مي
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ضاللت بدان اعتصام ورزند، و ممكن نبود كه پيامبر از چنين چيزي غفلت ورزد، 
  . چيزي را ذكر ننموده پس اساساً غير مشروع است�روقتي كه پيامب

و ) 2408(هاي ديگري هم نقل شده است، آنچه كه مسلم  حديث غدير خم از راه
روايت ) 5028 و 5027، 5026ص ) (كبير(و طبراني در كتاب ) 367-4/366(احمد 

 مردم من اي... اما بعد  «:�از زيدبن ارقم و او هم از پيامبر. كنند بدين شيوه است مي
به نزد من بيايد و  ـ ملك الموتخداوند ـ هم انساني هستم، نزديك است فرستادة 

نخست كتاب اهللا ام،  من هم او را بپذيريم، و من در ميان شما دو چيز گرانبها را نهاده
 :يعني. »پس آن را بگيريد و به آن تمسك جوييد. كه در آن هدايت و نور وجود دارد

و نيز اهل بيت خودم، خدا را به  «:سپس فرمود.  و رغبت در آنتحريض به كتاب اهللا
ياد آوريد در مورد اهل بيت من، خدا را بياد آوريد در مورد اهل بيت من، خدا را 

  . »بياد آوريد در مورد اهل بيت من 
ترين روايتي است در مورد حديث غدير خم، كه  و اين روايت زيدبن ارقم صحيح

  .دارد يامبر را در مورد اهل بيت بيان ميبه خوبي اراده و هدف پ
و اين تنها توصية پيامبر در مورد اهل بيت است، نه اينكه وجوب اتباع و تمسك 

توان گفت، كه هدف پيامبر، از تشويق مردم به پيروي از اهل  يا مي. به هدايت آنها
  بر�بيت ـ بالفرض ـ بوده است، و اين همانند درستي گفتاري است كه پيامبر

 :تمسك به سنّت خويش و سنت خلفاي راشدين به مردم امر فرموده است
 بر شماست سنت من و سنت خلفاي راشدين، بعد از من آن را با :فرمايد مي«

 :فرمايد و باز همانند گفتاري ديگر از پيامبر است كه مي. »هايتان تند بگيريد دندان
  .» عمار تمسك جوييد به عهدبه ابوبكر و عمر اقتدا نماييد وبعد از من «

دانم كه چندي ديگر در ميان شما  من نمي «:و با اين روايت هم آمده است
مسند امام (ـ نگاه كنيد به » مانم، پس بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا نماييد مي

ـ اگر موسوي ـ صاحب كتاب المراجعات ـ به حديثي صحيح ) 399، 5/385) (احمد
دارم و آنها را يكي   بنده آن را با احاديثي صحيح رد ميكند، غير صريح استشهاد مي

به عالوة اينكه امر به اقتدا مهمتر از امر به تمسك به سنت . نمايم به يكي بيان مي
گيرد، برخالف اتباع  چون امر كردن به اقتدا حتي رفتار و كردار را هم در بر مي. است

رموده به اقتدا كردن به ابوبكر و  امر ف�الشأن با اين همه پيامبر عظيم. هدي و سنت
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و اهل بيت تشويق عمر، اما مردم را به تمسك به راهنمايي و سنت ساير صحابه، 
و دستورات ايشان  � باتوجه به فرمايش پيامبر:در اينجا الزم است كه بگويم. نموده

پيروي و اتباع از ابوبكر و عمر و در اين زمينه، هيچ كسي از اهل علم واجب بودن 
اسالم قرار تدا به آنها را تنها به خاطر ذات ايشان اعالم نداشته، و آن را از اصول اق

شود كه تمسك به هدايت اهل بيت واجب است ـ تنها  پس چطور گفته مي. اند نداده
 ـ با استناد �هاي صحيح پيامبر اسالم رجوع شود به ديگر سنتاهل بيت بدون اينكه 

 ـ بدون توجه به ديگر احاديثي كه امر به به يك حديث، ـ اگر هم صحيح باشد
  .اند تمسك و اقتدا به ابوبكر و عمر را كرده

رسد، آن است كه امام  و آنچه كه از راه حديث زيدبن ارقم صحيح به نظر مي
. كنند بن ربيه نقل مي از علي) 5040) (الكبير(و طبراني در كتاب ) 4/371(احمد 

گشت، به او  رفت يا از جانب وي برمي  مختار مي به زيدبن ارقم رسيدم، نزد:گويد مي
ايد كه   شنيده� حديثي كه راويش شما هستيد به من رسيده، گويا شما از پيامبر:گفتم

كتاب اهللا و . گذارم  ميبه راستي من در ميان شما دو چيز گرانبها را جا «:فرموده است
  .ام ؟ گفت بله شنيده»عترتم

اي از آن   حديث پيشين مسلم بلكه قطعهاين حديث صحيحي است و موافق با
  .بود

) الكبير(و همين حديث زيدبن ارقم روايت ديگري دارد، كه طبراني در كتاب 
طفيل از  از طريق حكيم بن جبير ـ كه راوي ضعيفي است ـ از ابي) 4971، 2681(

كيف تخلّفوني فانظروا  «: گفته است�گويد پيامبر زيدبن ارقم آورده است، مي
صدايي ) گيريد در رابطه با ثقلين كه چگونه جاي مرا ميببينيد (» ثقلينال  في

كتاب اهللا كه از يك  «:بر خدا ثقلين كدامين هستند؟ پيامبر فرمودم اي پيا:برخواست
بدان . طرف در دست خداوند عزّ و جلّ است و از طرفي ديگر در دستان شما

ن، همانا خداوند تمسك جوييد، گمراه نخواهيد شد، و ديگري اهل بيت م
الخبير مرا آگاه ساخته كه آن دو از هم جدا نخواهند شد تا بر حوض كوثر بر  لطيف

  .»...شوند  من وارد مي
شواهد ديگري هست همانطوري كه گفتيم، اسناد اين حديث ضعيف است، چون 

دهند، و در آن پيامبر امر  كه برخي از الفاظ اين حديث را غيرصحيح جلوه مي



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

54545454

ست در رابطه با تمسك به اهل بيت، بلكه اشاره بدان داشته كه ثقلين همان نفرموده ا
نزد پيامبر قرآن و اهل بيت است، و از هم جدا نخواهند شد تا اينكه بر حوض كوثر 

رسيده و اين معني صحيحي است كه در حديثي ديگر صحت آن به اثبات . روند مي
) 3/148) (الحاكم(و ) 4982 ،4981، 4980) (الكبير(است و آن را طبراني در 

ذكر نموده، اما لفظ ) 4(حاشية ) 50-49ص (و اين حديث را موسوي در . اند آورده
 وجوب تمسك :اين حديث ـ همانطور كه گفتيم ـ داللت بر مطلوب او ندارند، يعني

  .به هدايت و راهنمايي اهل بيت به تنهايي
خويش هاي  ند بر خواستهتوا د كه موسوي به خوبي نميگرد در اينجا روشن مي

آن . دگرد و دروغ هم ميري ـ گ استدالل نمايد، با توجه به اينكه دچار تدليس ـ حيله
امام احمد از زيدبن ثابت به دو شيوة  «:يدگو مي) 49ص ) (3(هنگام كه در حاشية 

) 189(و ديگري در آخر صفحة ) 182(صحيح آن را اخراج نموده، يكي در صفحة 
خالف و همانطور رواياتي بيان نموده كه همگي »  مسند خويشدر جزء پنجم در

بله . آن حديث را روايت كرده) 189-182-5/181(چون امام احمد در . واقع است
وليكن با دو اسناد نيست بلكه با يك سند واحد است كه در دو موضع آن را اعاده 

 چون :والً ا؛و سپس آن حديث، حديث صحيحي نيست، و آن هم به دو علت. نموده
شريك قاضي خاطر و ذهني نامناسب داشته كه مانع صحت اين حديث است، دوماً، 
در آن شخصي به نام قاسم بن حسن وجود دارد، كه هم بخاري و هم ابن القطان 

  .شناسند گويند كه او را نمي مي
، 4922، 4921(اما براي اين حديث بن ثابت شاهدي در نزد طبراني وجود دارد، 

بن ابي ثابت، و او از  از طريق شريك؛ از اعمش او هم از حبيب) 4970، 4923
  .بن ثابت طفيل و او هم از زيدن ابي

) 3/109(، اما حاكم )4969(و اين عين اسناد حديث زيدبن ارقم نزد طبراني بود 
) شريك( حافظه و اختالط در يادگيري  ديگري را هم اضافه نموده و آن سوءعلت
  .كه اين اسناد را با شيوه و شواهد وي آراسته كنيمو ممكن هم هست . است

توان  پس مي!!  موسوي؟؟ جناباند، آورده) طريقين صحيحين(پس در كجا به 
خودم را من در ميان شما دو جانشين  «:گفت كه تلفظ حديث زيدبن ثابت اين است

 از اهللا كه ريسماني دراز در ميان آسمان و زمين يا  كتاب-1» خليفتين«گذارم  مي
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شوند تا اينكه بر حوض   اهل بيت، و آنها از هم گسسته نمي-2. آسمان تا زمين است
كه اگر اين روايت هم درست باشد ـ چيزي در آن ـ » شوند كوثر بر من وارد مي
  .هاي صاحب المراجعات باشد نيست كه مؤيد گفته

ا به روش ديگر اين حديث زيدبن ارقم ر) 4986) (الكبير(طبراني در كتاب 
كه او هم مردي بن ابي ثابت وجود دارد،  روايت نموده است، و در آن اسم حبيب

و باز در همان روايت كامل ابو العالء نيز . گر و مدلّس در ارسال احاديث بود حيله
واهللا . وجود دارد كه وي نيز حافظة خوبي نداشته است، و اسناد بر آنها صحيح نيست

  .اعلم
كه ن ارقم، حديث حذيفة بن أسيد غفّاري است، و باز از شواهد حديث زيدب

از طريق زيدبن الحسن االنماطي ثنا معروف بن ) 3052) (2683) (الكبير(طبراني در 
كه در اينجا نيز . طفيل و او نيز از حذيفه بن اسيد روايت داشته است خربوذ از ابي

هم زيدبن حسن ضعيف و منكر الحديث است ـ همانطور كه گذشت ـ اين حديث 
  .صحيح نيست

)5-50(  

، )59، 26، 17، 3/14(سعيد ذكر نموده، امام احمد در  حديثي را كه موسوي از ابي
از ) 60/2(، و ابويعلي در )2679، 2678) (الكبير(و طبراني در ) 4/343(و ترمذي در 

سند اين حديث باز هم صحيح . اند سعيد خارج ساخته طريق عطيه عوفي از ابي
  .طيه سيء الحفظ و كثيرالخطا بوده استنيست، چون جناب ع

آمده ـ و از شيوة ) التقريب(و همچنين راوي مدلّسي بوده است ـ چنانچه در 
پردازي است ـ  تدليس اوست كه از كلبي ـ محمدبن سائب الكلبي كه متهم به دروغ

 ... ابوسعيد براي ما گفت :گويد و ميبرد،  اش نام مي نقل حديث كرده و او را با كنيه
دربارة ) التهذيب(نگاه كنيد به . تا خواننده چنين بپندارد كه او سعيد الخدري است

  .سازد كه اين حديث باطل است بيوگرافي وي، روشن مي
)6/50(  

  ).2/49(در مورد آن بحث نموديم 
)7/50(  

معجم (موسوي حديثي را از عبداهللا بن حنطب ذكر نموده، كه من آن را در كتاب 
  .دانم چطور اين حديث را بدو نسبت داده است نيافتم، و نمي) الطبراني الكبير
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بعدها در رابطه . از عبداهللا بن حنطب در آن كتاب نزد طبراني نيستچون سندي 
عصريانش به جستجو و تفحص پرداختم،  با عبداهللا بن حنطب در ميان دوستان و هم

 صحابي بودن وي اش چيزهاي مختلفي را بدست آوردم، برخي از آنان منكر درباره
همچنانكه ترمذي در . دانند وي نمي و راوي اصلي و نهايي اين حديث راهستند، 

و كساني كه مدعي دوستي و . اين كار را كرده است) 4/311) (كتاب جامعه(
اند،  حاتم ـ تنها دو حديث را از وي روايت نموده اند ـ مثل ابي همنشيني با وي بوده
مر و ديگري در فضيلت قريش، و هر دوي آنها نيز بكر و ع يكي در فضيلت ابي

  .به بيوگرافي وي رجوع كنيد) األصابه(در كتاب . باشند غيرصحيح مي
نمايد، خود شخصاً  پس بهتر است هنگامي كه موسوي بر حديثي احتجاج مي

ابن حجر در . اسناد آن حديث را نيز تبيين نمايد ـ حداقل ـ و ما را به زحمت نيندازد
 مصاحبت � احاديث عبداهللا بن حنطب ـ بر فرض اينكه با پيامبر:گويد مي) هاألصاب(

كند ـ عموماً از طريق پسرش،  داشته، و نيز با وجود قلت احاديثي كه وي نقل مي
مطلّب روايت شده است، و شخص مطلب نيز ضعيف است و مانع تصحيح حديث 

 طوري كه هيچ حجتي وي است و اين احاديث در فضايي از احتماالت قرار گرفته،
  .را براي احدي باقي نگذاشته است

و اگر موسوي ـ صاحب كتاب مراجعات ـ داراي كمترين شناخت نسبت به علوم 
شك اين حديث را  شرع و اصول تخريج حديث و همچنين طريقة استدالل بود، بي

، )1465شماره ) (السنه(يعني به ابي عاصم در . داد به موضع اصلي خويش نسبت مي
ولي او اين كار را نكرده يا به خاطر جهل و ناداني و يا عمداً و به خاطر اخفاي 

اين . موضع اصلي خويش، تا ضعيف بودن اسناد آن حديث در دسترس قرار نگيرد
عمرو از مطلّب و از جبيربن مطعم عيناً با  حديث را ابن عاصم از طريق عمروبن ابي

و مطلب هر دو در نقل حديث ضعيف اما عمرو . همان قرائت خارج نموده است
كند، يعني يك  جاها حديث را مقيد نمي هستند، بعالوة مدلّس بودن مطلّب كه خيلي

ـ . اي روايت نكرده است و از هيچ صحابه. نمايد يا چند راوي حديث را حذف مي
دربارة بيوگرافي وي نيز مراجعه كنيد ـ پس اسناد اين حديث هم ) التهذيب(به كتاب 
  . است، به خاطر انقطاع راويان و ضعف شخص راويضعيف
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و با اين وجود اين حديث هم داللت بر خواستة موسوي ندارد، همانند بسياري 
چون اين حديث تنها توصيه به قرآن . نمود ديگر از احاديثي كه بدانها نيز احتجاج مي

ي آورده ـ و طور كه وي نيز در روايت  ـ همان�نمايد، و به راستي پيامبر و عترت مي
طور كه نيز در روايت ابن عاصم ـ در مورد قرآن و حديث از  نيز اهللا سبحانه ـ همان

 : فرمود� پيامبر خدا:آوريم در اينجا تلفظ ابن عاصم را مي. نمايد آنها بازخواست مي
 آري يا :گفتند»  و موالي شما نيستم؟ آيا من بهترين شما نيستم؟آيا من سرپرست«

كنم بر شما در روز قيامت بر حوض كوثر،  دستي مي همانا من پيش «:ودفرم. اهللا رسول
  .» عترت و اهل بيتم-2 قرآن، -1كند؛  و خداوند از دو چيز شما را بازخواست مي

دانيد كه خطبة آن  و شما نيك مي «:اما گفتة وي در حاشيه بعد از تخريج حديث
تمام حديث را براي ما نقل  بر همان كلمه مقصور نبوده، و راويِ آن �روز پيامبر

كرد، اما سياست زبان  شد كامالً آن را روايت مي نكرده، و اگر به او دستور داده نمي
  .»محدثين را بسته بود و اقالم نويسندگان را در خدمت گرفته بود

  .تر از آن است كه من به تبيين و رد آن بپردازم بطالن اين گفته روشن
ود و امكان داشت، پس هر باطلي دليلي براي صحيح باگر اين گفتار موسوي 

اينكه . موسوي اين كار را كرده ـطوري كه  امكان و صحت خود داشت ـ همان
هاي   نسبت دهد و خواسته�مبراموسوي هر چه را كه اراده كند و بخواهد به پي

و گمان برد كه سياست روي خوشي را .  جا دهد�خويش را در ميان خطبة پيامبر
  .دهد وي نشان نميبه روايت 

ها و زعم اين شخص مفتري، سياست دين خدا و كالم  و بنابراين، براساس گفته
  .رسول وي را ضايع نموده است

به فرض اينكه ! شيوة گفتار و نوع تفكر علما و رهبران ديني شيعي است؟آيا اين 
  در آن خطبه چيزهاي ديگري غير از اين نيز گفته باشد، آيا موسوي چه�پيامبر

آيا ! داند و يا در دسترس دارد كه به آن احتجاج بورزد؟ چيزي از بقية خطبة پيامبر مي
ا ين نصوص تمام صريحي بود كه او در مقدمة كتابش ادعاي احتجاج بدانها را 

  !بريم از بيم جهل و خوار گشتن  به خداوند سبحان پناه مي!كرد؟ مي
ديث صحيحي كه بر وجوب و احا «:گويد ميدر قسمت چهارم كتاب المراجعات 

و گمان داشته كه . »تا آخر كالم وي... ورزند متواتر است  تمسك به ثقلين حكم مي



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

58585858

 با :بايد بگويم كه. هاي مختلفي اين حديث را بيان فرموده است  در مكان�پيامبر
وجود كثرت روايات حديث غدير خم و احاديث ديگر در همين زمينه ـ بعد از 

هاي صحيح امر به تمسك  كدام از روايت از ناصحيح ـ در هيچتمييز روايات صحيح 
ترين روايات دالّ بر  االّ در يك يا دو روايت آن، اما صحيح. به ثقلين نشده است

و با اين . توصية پيامبر به مسلمانان در ارتباط با اهل بيت است نه تمسك به آنها
. ح باشد ـ بيان نموديموجود وجه قولي هم كه داللت بر تمسك داشت ـ اگر صحي

بلكه در . باشد اما كثرت روايات و شواهد اين حديث دالّ بر تعدد مواضع آن نمي
روايات ارجح آن تصريح به غدير خم شده است، و در باقي روايات هيچ موضع و 

كه حديث غدير تنها در يك پس بايد حمل بر اين باشد . مكاني بيان نشده است
هاي   بيان اينكه چون اين حديث و شواهد آن به راهاما. موضع بيان شده است

هاي  گوناگوني روايت شده، پس در جاهاي زيادي هم نقل گشته، اين گفتة انسان
كه تمكّن نيافته است در جمع بين  اين قول كسي است. غيرمحقق و سطحي نگرند

  .روايات در موضع واحد
 اين �اي نشده كه پيامبر بنابراين، در هيچكدام از روايات صحيح كمترين اشاره

الوداع، نه در مدينه و نه  حديث را در غير غدير خم نيز بيان داشته است، نه در حجه
  .در منصرفة طائف، و اين نيز قول ارجح دربارة اين حديث است

موسوي در اين باره اعتماد و تكيه بر قول ابن حجر داده است در كتاب 
ه موافق حق نيست، و هيچ روايت صحيح و ، و اين قولي است ك)الصواعق المحرقه(

ي اعتبار حيحغيرصدارد، و نبايست به برخي از روايت  ثابتي اين گفته را تأييد نمي
در اينجا از موسوي . كنند نمود كه تعدد مواضع اين توصية پيامبر را بيان مي

وي در اگرچه تمام داليل . تري را در اين باره ارائه نمايد خواهيم كه داليل صحيح مي
رابطه با تعدد و كثرت موضع حديث غدير خم نيز باطل خواهد بود، و حتي اگر هم 

  .بينيم اثبات كند هيچ ضرري را در اثبات آن نمي
مردم اي  «: است�از ديگر احاديثي كه در اين باره روايت داشته، اين قول پيامبر

علي با قرآن « :و باز هم» ) ...بميرم(زودي من قبض روح شوم به نزديك است كه 
. »رسند شوند تا بر حوض كوثر به من مي آنها از هم جدا نمي. است و قرآن با علي

 هم آن را رذكر نكرده كه اين حديث را از چه كسي اخراج نموده، ظاهراً ابن حج
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اندازد، حديثي  و اين كوتاهي فاحشي است كه حديث را از احتجاج مي. نياورده است
بعداً قسمتي از آن حديث را ديدم كه . شناخته باشدكه هم مخرج و هم سندش نا

نيز قسمت ديگر ) المجمع(اخراج داشته بود، و در كتاب ) 707) (الصغير(طبراني در 
. سند اين حديث نيز واهي و غيرقابل قبول است. آن را به ام السلّمه نسبت داده بودند

د كه ذهبي در أسود كوفي وجود دار چون از يك سو در آن اسم صالح بن ابي 
ملقّب دربارة وي سخن رانده است، و از سوي ديگر، اسم ابوسعيد التيمي ) الميزان(

به عقيص آمده است كه دار قطني او را متروك دانسته، جناب جوزجاني و كساني 
اند، چون كسان ديگري  ديگر نيز اين حديث را غيرموثّق دانسته، و آن را واهي شمرده

  .الهويه هستند جهولاز راويان اين حديث م
 به � در نزد خداي متعال و پيامبر اكرمتارهائمة عترت و ط «:گويد و باز مي

شوند كه هيچ گاه نه قبالً و نه در آينده باطل در آنها  منزلة قرآن كريم محسوب مي
و خود . و اين گفتار موسوي در رابطه با عصمت ائمة آنهاست. »رسوخ نخواهد كرد

اند و  ا و كبار شيعه اقرار به نقص و تحريف در قرآن نمودهدر حالي است كه علم
اند كه هم در گذشته و هم بعداً اباطيلي وارد قرآن شده است ـ  تصريح داشته

هاي معظم آنها استخراج نموده و بيان داشتيم، اگرچه  همانگونه كه آن را از كتاب
تساوي در بين قرآن و برخي از آنها منكر اين گفتار هستند ـ و بلكه شيعه قائل به 

  .اند اند و حتي ائمه را بر قرآن تفضيل و برتر داشته ائمه نبوده
 چه جايگاهي نزد آنها دارد؟ �و من از آنها اين پرسش را دارم، كه سنّت پيامبر

ها يافت  حاشية كتاب آيا سنّت پيامبر در نزد آنها از مباحث زائد است و فقط در
ر ائمه و اهل بيت بر آن سبقت داشته، و مقام و شود، طوري كه افعال و گفتا مي

اند، و مدعي هستند كه در هيچ  منزلت ائمه را با مقام و منزلت قرآن يكي دانسته
 �اين در حالي است كه خود پيامبر! زماني امر باطل بر ائمه روي نخواهد آورد

پس چطور . مرتكب خطا و سهو شده و خداوند براي وي تصحيح نموده است
  كنند و مدعي عصمت ائمه هستند؟ به خطا را به غير پيامبر نفي ميابِ ارتك

خواهند  شكي در آن نيست كه موسوي و همفكرانش با طرح اين مباحث، مي
كنند،  قرآن را به طور كلي رد نمايند، مثل آنچه كه دربارة مسألة تشابه قرآن مطرح مي

پس بايد علم . اشناخته استاينكه قرآن در بر گيرندة چندين وجه است و معنايش ن



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

60606060

و در . و اين كيفيت حال جميع شيعه است. و تفسير و بيانِ قرآن را به ائمه ارجاع داد
ميان آنان كسي نيست كه قرآن را به خوبي حفظ نمايد، و يا اينكه بخواهد فهم 
درستي از آن داشته باشد، بلكه تا آنجا كه در توان دارند در تحريف تفسير آيات آن 

كساني را بيشتر و . دانند هاي باطل خويش مي وشند، و آن را دليلي بر خواستهك مي
گونه  همان. شده بپندارند و طعنه بر سالمت آن بزنند دوست دارند كه قرآن را تحريف

  .كه در مقدمة كتاب در اين باره بحث نموديم
ن گويم، آيا امكان اين وجود ندارد كه سنت خلفاي راشدين را همچو و باز مي

B b��3c� ^ ) � C� �� TH�30 : دانست باتوجه به اين حديث صحيح�سنّت محمد
4!�� �� [2!9\� �2!:���G تطبيقي كه فهم مريض و قاصر موسوي در  براساس

  حديث مذكور بر آن اعتماد ورزيده؟

 C��e	��B TH�- dو اما، بيان حديث نخست كه در قسمت پنجم ذكر داشته است 
 �� T�H�f %& ��C	g0 � �� ���� ;��3+	 �FGو  ضعيف بودن اين حديث و رد 

) 49ص (ساقط بودن آن از احتجاج را قبالً بيان داشتيم، هنگامي كه در مورد حديث 
پس درست نيست كه در اينجا نيز موسوي چيزي را بر آن . بحث نموديم) 1حاشية (

  . دهدحمل دارد، و يا اين حديث را اساس و پاية بحثي ديگر قرار
از آنها پيشي نگيريد هالك «و اما چيزي كه در روايت طبراني به آن اشاره داشته 

  .»...شويد و در مورد آنها كوتاهي نكنيد تا از بين نرويد  مي
، 2681(هاي حديث زيدبن ارقم در نزد طبراني  به هنگام پيگيري يكي از روايت

 اسناد اين حديث ضعيف و گفتيم كه. موضع اين حديث را هم بيان كرديم) 4971
است و قابل اثبات نيست، چون در آن اسم حكيم بن خبير بود كه بسياري از رجال 

  .اند اهل حديث وي را ضعيف دانسته
اي هستند كه عدم تساوي و عدم اقتران عترت و قرآن را در حكم  شده داليل ثابت

ز ضاللت دارند كه هدف از تمسك و عصمت ا سازند، و بيان مي تمسك روشن مي
از زيدبن ارقم خارج نموده، ) 3/533(همان قرآن مجيد است، مثل حديثي كه حاكم 

 بيرون رفتيم تا به غدير خم رسيديم، امر به استراحت نمود، � با پيامبر:فرمايد مي
تر از آن روز را تجربه نكرده بوديم، پيامبر پس از  گرم. جايش را پاك كرد و نشست
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اي مردم، خداوند هرگز پيامبري را مبعوث  «:ار فرمودشكر و حمد و ثناي پروردگ
اش را به وي عطا نموده، و من نزديك است كه  نداشته مگر نصف عمر پيامبر قبلي

گذارم كه  فرا خوانده شوم و من هم اجابت كنم، پس چيزي را در ميان شما جاي مي
 دست سپس برخواست و» هرگز گمراه نگرديد، و آن كتاب اهللا عزّ و جلّ است

» تر است؟ اي مردم چه كسي از خود شما بر شما نزديك «: را گرفت و گفت�علي
حاكم . »من كنت مواله فعلي مواله «:پيغمبر فرمود. دانند مردم گفتند خدا و پيغمبر مي

و بحث دربارة اين . اين حديث را صحيح دانسته و ذهبي نيز با وي موافق بوده است
كند ـ انشاءاهللا  نجايي كه موسوي در اين باره لفّاظي ميكنيم به آ حديث را موكول مي

  .تعالي ـ
 را از برادر �چطور خالفت عمومي و نيابت پيامبر...  «:)52ص ) (10(در حاشية 

اندازند، امري كه به غير از وي  نمايند و آن را به تأخير مي و دوست وي سلب مي
ها برآمده  اين گفته» �والد پيامبرو بعد از ايشان بقية ا. باشد كسي ديگر محقّ آن نمي

 دارند، و نشأت �از دشمني و ايجاد تنفري است كه آنها نسبت به عموم صحابه
گرفته از پارگي پردة بغض و كينة آنهاست، كه باعث خواري و ذليلي آنها در دنيا و 

گردد ـ انشاءاهللا ـ اگر در اينجا جماعت و گروهي يافته شود كه مستحق  آخرت مي
  .باشند هاي گمراه نمي آنها را بزدل و ناتوان ناميد، كسي جز اين رافضيباشد 

دارد، كه در ذيل بر آن سخن  سپس در قسمت ششم تعدادي احاديث را ذكر مي
  . خواهيم راند

1( B>�� �i� �9;�� �� ,j�� ^ ��) *S� TH�- C��� *6� %& F��  �9 0 �3k 
l�mG�ابي اسحاق از خش از طريق مفضل بن صالح از ) 3/151(حاكم  

و اسناد اين حديث  ... :گفت ديم مييكناني روايت داشته كه از اباذر شن
قطعاً واهي و نادرست است، بخاري و ابوحاتم در مورد مفضل بن صالح 

 منكر الحديث است، و ذهبي نيز اسناد آن حديث را نادرست و :گويند مي
 درآميختگي و اختالط و نكتة ديگر كه بايد بدان اشاره نمود. واهي دانسته

و اين . اسحاق سبيعي است كه شخصي مدلّس و عنْ عنْ گو است ابي
و در اينجا ديگر علمش ته كشيده ( بود، ه كه بدان اشاره نموداستاسنادي 

 نديذر موجود است كه خوشا اما سندي ديگر براي اين حديث ابي). است
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از طريق . است) 2636) (الكبير(ي نيست، و آن در نزد طبراني در كتاب و
جعفر ثنا علي بن زيد بن جدعان از سعيد بن المسيب ابي  حسن بن ابي

و اين حديث حتي در خور . اسم حسن در اينجا متروك است. ذر ابي
عان ضعيف است و دو علي بن زيد بن ج. تقويت اسناد ديگري هم نيست

) الكبير(سپس طبراني در كتاب . اسناد وي نيز واهي و نادرست است
 اينجا متروك است  درجعفر ـ كه از طريق حسن بن ابي) 12388) (2638(

صهباء از سعيد بن جبير از عباس روايت داشته است و نيز ابونعيم  ـ از ابي
. ندا روايت داشته)  ـ زوائد البزار245/2(در ، و البزار )4/306) (الحليه(در 

ابان بن ق از طري) 12/91) (تاريخ بغداد(و باز خطيب بغدادي در 
دليلي كه در اينجا نيز ابان بدون هيچ . عياش از انس روايت نموده است ابي

  .متروك است

 n B ��) *S"� TH�- C��� *6� *S� /��E I^ �3k �� � �i� �9;�� �� j�� 
 ��� *S� TH�- C��� *6� *S� /�� � ,l�m �9 0?EC � �o  �� *�p�q�

� ��m �3N5G7 
 در اين قسمت به آن استشهاد نموده و آن را كهو اين دومين حديثي است 

ساخته است، از ابي سعيد و او هم با ) االوسط(منسوب به طبراني در 
هاني و اين اخراج قاصر و كوتاهي است، كه دالّ بر باعتماد بر اربعين ن

قلّت علم و ضعف همت موسوي است و اين سندي است كه سهم بهتر و 
خود موسوي نيز خيلي بدان خوشبين بيشتري از حديث پيشين ندارد و 

آورده آن را ، )البحرين  مجمع351) (االوسط(طبراني در كتاب . نيست
از طريق عبداهللا بن داهر رازي ثنا ) 140-1/139) (الصغير(و نيز . است

ش ابي المعتمر و از حناسحاق از  عبداهللا بن عبدالقدوس از اعمش از ابي
نادرست و واهي است، عبداهللا بن داهر ذر نقل كرده كه اسناد وي نيز  ابي

 انساني كه در وي كمترين :گويد رازي متروك است، و امام احمد نيز مي
نويسد، و عبداهللا بن  شائبة خير موجود باشد حديث وي را نمي

عبدالقدوس ضعيف است، و حرف آخرم اختالط و تدليس ابي اسحاق 
  .سبيعي است
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و باز )  ـ زوائد البزار2-245/1(ست بزار نيز اين حديث را روايت داشته ا
هم اسناد بزار نادرست و غلط است چون اسم حسن بن ابي جعفر را 

  . در رابطه با وي بحث شد ـآورده كه متروك است ـ قبالً

 � B �� C��V %��� C��� *68 � l��� �� r�V� *6V %��� ]�i �
K? ����Z- ���3�N� ���� �� ^3�;A �9���N ���- s,�N>�t�3�� �G� 

نسبت داده، در حاليكه حاكم ) 3/149(موسوي اين حديث را به حاكم 
 اين حديث صحيح األسناد است ولي مورد تأييد نهايي :فرمايد خود مي
و به طور عمد موسوي از نقل قول ذهبي منصرف ). اخراج ننموده(نيست 

كار گشته و گفتة حاكم را دربارة اين حديث تعقيب نموده است، و با اين 
دانش را كتمان نموده، پس ما از خداوند سبحان درخواست داريم كه در 

  .روز قيامت وي را با لجامي از آتش مهماني نمايد
مستدرك حاكم آگاهي و درايت دارند و اهل حديث در مورد كتاب بيشتر 

دانند كه در آن خطاهاي زيادي نهفته است، كه امام ذهبي آنها را يكي به يكي بيان  مي
وده است ـ جزاه اهللا خيراً ـ چيزي كه نه موسوي و نه همدستانش آن را دوست نم

و آنچه ذهبي انجام . دارد اما خداوند هميشه حق را ظاهر و باطل را پنهان مي. ندارند
ـ همانطور كه موسوي و امثال . داده چيزي نيست كه از روي تعصب انجام داده باشد

  .اند ـ و جنجال به راه انداختهگري و جار  او در مورد ذهبي اخالل
دارد،  اما هيچگاه ذهبي حال رجال السندي كه حاكم آنها را ذكر نموده بيان نمي

هاي جرح و تعديل پيش از  كساني كه احوال و صداقت و تيزهوشي آنها در كتاب
. هاي امام ذهبي بيان شده است و پيش از بررسي) المستدرك(يف كتاب حاكم صنت

 عاقل به خود اجازه خواهد داد كه ذهبي را فردي متعصب بداند و پس چطور انسان
سپس . آن را عيبگوي رجال السندي به شمار آورد كه حاكم آنها را ذكر نموده است

هاي جرح و تعديل همت گمارد، آيا انسان  به تحريف بيوگرافي آنها در تمام كتاب
 ذهبي ينست كهگفتار ماست، ااما چيزي كه مختص به اين ! عاقل اين را قبول دارد؟

و ي لگويم كه اين حديثي جع مي «:گويد  ميوبه پيروي از حاكم آن را بيان داشته 
كه موجود است  ونكو در اسناد آن حديث اسحاق بن سعيد بن ار» استساختگي 

 حديث بدي :گويد  موثق نيست، و باز دار قطني مي:گويد ابوحاتم مي. ضعيف است
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وي اين حديث خليدبن دعلج سدويي است كه ضعيف و شخص اصلي را. است
مجموع آنچه كه در قسمت . بوده و دار قطني او را جزء متروكين برشمرده است

همان احاديثي هستند كه . هفتم آمد و همچنين آنچه كه به دنبال آن آورده شده است
 ادعاي پيشين خويش را بر آنها مبني نهاده است و ما نيز همگي آنها را تكذيب
نموديم، و بيان داشتيم كه تمام آنها از استدالل و احتجاج به دور هستند، با استفاده از 

الصواعق (با اينكه از كتاب . داليلي كافي كه تمام گفتار او را از بيخ برانداخته است
  .نقل نموده است) المحرقه

شد؟ بعد از آنها دوام و بقاي مردم چه خواهد  «:و حديثي كه بدان اشاره داشته
نه اسناد و نه مخرج آن بيان نشده . » بقاي االغي است كه پشتش شكسته باشد:فرمود
. به ابن عساكر نسبت داده است) 143ص ) (قالصواع(ابن حجر تنها آن را در . است

ثبوت و صحت اين حديث بدون معرفت به اسناد و رجال آن كافي نيست، و حتي ما 
باشد چون عبارت ابن حجر در صواعق شك داريم كه اين حديث از ابن عساكر 

نمايد و آن را به ابن  المحرّقه داللت بر وي ندارد، و حديثي را با روايتي ديگر ذكر مي
  .دهد عساكر نسبت مي

دارد چه كسي اين حديث را اخراج  و بيان نمي B ^2��� C- �777G :گويد سپس مي

اولين « :را اخراج نمودهابن عساكر اين حديث  «:و اين نص كالم اوست. نموده است
ها هستند، و اولين آنها نيز اهل بيت من هستند، و  شوند قريشي مردماني كه نابود مي
 ماندن و : ماندن و بقاي مردم پس از آنها چگونه است؟ فرمود:در روايت هست كه

  .»بقاي االغي كه پشتش شكسته باشد
 نزد طبراني يافتم كه  در را اين حديث:ها بايد بگويم پس از استدراك اين حرف

شه اخراج مجالد از شعبي از مسروق و از عائاز طريق ) 57) (االوائل(در كتاب 
اي عائشه اولين كساني كه از بين  «: فرمودند� پيامبر خدا:گويد مي. داشته بود

 مرگ بر آنها :اهللا چطور؟ فرمود  يا رسول: گفتم:گويد عايشه مي. قوم شماستروند  مي
 دوام :گفتم. ورزند و آنها نيز در آن امر رقابت و چشم و همچشمي مييابد  حلول مي

با اين . »پس از آنها چگونه است؟ فرمود، دوام االغي كه پشتش شكسته باشدمردم 
ماند كه سند آن نيز  وجود كه لفظ اين حديث مخصوص اهل بيت نيست، پنهان نمي

  .به خاطر مجالد ـ ابن سعيد همداني ـ ضعيف است
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  : س:)9 (مراجعه

   متون بيشتر در اين زمينهارائةخواستار 
  : ش:)10(مراجعه 

  .پي در پي آوردن داليل مزعومة ديگر در اينجا -1
اشارة وي به صلواه بر پيامبر و آل او در نمازِ مكتوب، و استشهاد وي بر  -2

  .برتري اهل بيت
  )10(جواب رد بر مراجعة 

شن ساختن اغتشاشات و صحبت در مورد داليل وي به تفصيل، به عالوة رو -1
  .ها متوسل شده هايي كه بدان بازي

  . در نماز�پنج نكته دربارة استشهاد وي به صلواه بر آل نبي -2
 كه شما را با آنها آشنا هاي احاديث استشهاد نمود در كتاب مراجعات به پاره

   :سازيم مي
همچون دارد زندگي كند همچو زندگي من و بميرد  كسي كه دوست مي) (1(
 من و ساكن بهشت جاوداني گردد كه خداوند متعال آن را مزين نموده، پس مرگ

و به اهل بيت . بعد از من علي را دوست بدارد، و دوستان وي را نيز دوست بدارد
من اقتدا نمايد، به راستي آنها عترت من هستند و از سرشت و طينت من خلق 

براي آنهايي كه فضيلت آنها را گردند، پس ويل  اند و از فهم و علم من سهيم مي شده
پندارد و قاطع صلة من است، به راستي خداوند شفاعت مرا شامل حال آنها  دروغ مي

  .»گرداند نمي
اين حديث را ) تاريخ دمشق(از طريق ابن عساكر در ) 1/86) (الحليه(ابونعيم در 

 ابن :)2/299) (الضعيفه(اخراج نموده، و الباني نيز به وي نسبت داده در كتاب 
الهويه قرار  اين حديث خوبي نيست، در آن چندين نفر مجهول «:گويد عساكر مي

 محمدبن جعفر بن عبدالرحيم، احمدبن :چون اسناد آن بدين طريق است. »دارند
محمدبن يزيد بن سليم ثنا  عبدالرحمن ابن عمران بن ابي ليلي ثنا يعقوب بن موسي 

  .ن اميه از عكرمه از ابن عباسالهاشمي از ابن ابي داود از اسماعيل ب
و اين حديثي جعلي است، و در آن چهار نفر ناشناخته هستند، يكي از آنها هماني 

  .است كه اين حديث ظاهر البطالن را پيش كشيده، الباني نيز همين نظر را دارد
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 و بعداً به تجاهل دست هنقل نمود) كنزالعمال(موسوي اين حديث را از كتاب 
ه مسند امام احمد منسوب ساخته در حاليكه چنين نيست، و سپس به زده و آن را ب

تضعيف شمرده، و اين همان خوي و را ) كنزل العمال(طور عمد صاحب كتاب 
  .سرشت وي است در تدليس كاري و غش و اخفاي حقايق

اضافه بر آنچه گذشت، از كسان ديگري كه جعلي بودن اين حديث را ثابت 
و همچنين شيخ سيوطي در ) 1/387) (الموضوعات(در اند، ابن الجوزي  نموده

  .توان نام برد را مي) 369، 368، 1/191) (الاللي المصنوعه(

�B C) 3(و ) 2(� ^ u� *N!2 � C���� '�"2 � C	��? ��v %� w?� ��F� C�!0
 ��� �� T��x�y � Tz�- �!�� �� ��2�� � ��30 J���3- !3c� ^ x C6 � C��@

3N!2 � � 4!6^,+� ��� T��G 
راوي اين حديث زيادبن مطرف است، و قسمت اخير آن از زيدبن ارقم روايت 
شده، اين دو حديث در حقيقت يك حديث واحد هستند و از طريق واحدي نقل 

اند اما اين شيعي مذهب آن را از هم جدا ساخته تا كه گمان رود اين دو حديث  شده
 است كه وي پنداشته و هر دو حديث ف آنچهولي حقيقت خال. متغيراالسناد هستند

 از زيادبن مطرف از زيدبن ارقم روايت موسوي يكبار اين حديث را. يكي هستند
نموده و بار ديگر زيدبن ارقم را ذكر نكرده تنها زيادبن مطرف را آورده، و اين همان 

 انشاءاهللا. ضعفي است كه در اين حديث وجود دارد و اسناد آن را مضطرب ساخته
  .بيان خواهيم داشت

و ) 5067) (الكبير(و طبراني در ) 3/182(اين حديث جعلي است آن را حاكم در 
از طريق يحيي بن يعلي اسلمي از ثنا عماربن ) 350-4/349) (الحليه(ابونعيم در 
ـ طبراني . اند اسحق از زيادبن مطرف از زيدبن ارقم اخراج نموده رزيق از ابي

 :گويد  زيدبن ارقم آن را ذكر ننموده باشد ـ و ابونعيم نيز مي چه بسا اصالً:گويد مي
ابومعين در . »ابي اسحق در اين حديث بيگانه است و تنها يحيي آن را روايت كرده«

 مضطرب :گويد و نيز بخاري در مورد وي مي.  كسي نيست:گويد مورد يحيي مي
و . كه ضعيف است اين حديث قوي نيست بل:گويد و ابوحاكم نيز مي. الحديث است

يحيي بن يعلي  طبراني روايت نموده و در آن :گويد مي) 9/108) (المجمع(هيثمي در 
  .اسلمي وجود دارد كه ضعيف است
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با تخريجاتشان در آنجا ) منتخب الكنز(و از ) كنزالعمال(موسوي اين حديث را از 
) المنتخب(آيد ـ مثل آنچه كه در  نقل نموده اما آنچه كه به دنبال آن حديث مي

 نخور ددرب اين حديث واهي و :گويد  آنجا كه مي استآمده ـ نقل نكرده) 5/32(
  .است

موسوي عمداً اين واقعيت را اخفا نموده و بر قول حاكم اعتماد ورزيده كه 
 اسناد آن صحيح است ـ همانگونه كه در حديث بعدي آن از زيدبن ارقم :گويد مي

ر دوي آنها در حقيقت يك حديث هستند آن حديث را روايت داشته است، و ه
با اين وجود كه تصحيح نمودن حاكم به تنهايي قابل . همانطور كه ذكر كرديم ـ

بنابراين ذهبي در تعقيب اين گفتة حاكم . اعتماد براي پژوهشگران علم حديث نيست
چطور بايد اين حديث را صحيح دانست در حاليكه  «:گويد دربارة حديث مذكور مي

و خود لفظ حديث نيز ركيك است، پس گمان . تروك، و اسلمي ضعيف استقاسم م
  .»تر است بر جعلي بودن آن نزديك

كاري آن  و عمداً در پنهان و اين چيزي است كه موسوي آن را بيان ننموده
و از داليل ديگر تضعيف اين حديث وجود ابا اسحاق سبيعي است، . كوشيده است

عن عن گو بوده است، او در اسناد اين حديث گر و  او مردي مدلّس و اختالط
مضطرب است، يكبار از مسند زيدبن ارقم روايت داشته و يك بار هم از مسند 

اين حديث ) الصحابه(زيادبن مطرف، مطين و باوردي و ابن جرير و ابن شاهين در 
در شرح حال زيادبن ) االصابه(اند و همچنين حافظ در  را از وي روايت نموده

  .ن را ذكر نموده، و اما ابن منده نيز اين حديث را غيرصحيح دانسته استمطرف آ
ابن حجر عسقالني مختصري از شرح حال  «:گويد مي) 2/56(موسوي در حاشية 

گويد ـ  سپس مي. ذكر نموده است) االصابه(زيادبن مطرف را در قسمت اول كتاب 
. بي آمده كه واهي استعلي المحاري در اسناد اين حديث اسم يحيي بن :ابن حجر ـ

 اين گفته از سوي ابن حجر عسقالني امري غريب و :گويم من هم ـ موسوي ـ مي
علي المحاربي به اتفاق اهل حديث شخصي يرسد، چون يحيي بن  بعيد به نظر مي

  .»اند موثّق است و بخاري و مسلم نيز از وي احاديثي اخراج داشته
كند كه اين حديث را صحيح جلوه  همچنين موسوي در حاشية كتابش تالش مي

گري وي از ديدگاه اهل حديث پنهان بماند،  دهد، با اين گمان كه شايد خدعه و حيله
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هايش  ها و خيانت كاري بزرگ براي وي مقدر فرمود كه تدليساما بحمداهللا، خداوند 
در رد ) 297-2/269) (الضعيفه(براي همگان روشن گردد، و جناب الباني در كتاب 

ر وي به تفصيل بياناتي را ذكر نموده، و من هم مناسب دانستم كه تمامي آن را گفتا
  .در اينجا ذكر نمايم

انگيزتر از همة موارد يادشده اين است كه عبدالحسين  شگفت «:گويد الباني مي
موسوي كالم خويش را در حول وهميات جناب حافظ ـ به گمان موسوي ـ نسبت 

ـ يعني به عقيدة موسوي حافظ به المحاربي توهين . گرداند به توهينات محاربي مي
داند كه هدف از اين توهين يادشده شخص  نموده است ـ و موسوي خوب مي

اسلمي است نه محاربي، چون محاربي يكي از رجال مورداطمينان شيخين بوده و 
و در همان حال اسلمي را ) التقريب(خود حافظ هم وي را موثق دانسته در كتاب 

  :گويد انسته است، در جلد اول ترجمه الرجال ميضعيف د
علي بن الحارث المحاربي الكوفي موثق بوده، و از تابعين است، وي ييحيي بن «
 16 سالگي به خدمت برخي از اصحاب پيامبر رسيده است و در سن 9سن در 

  . »سالگي وفات يافته است
پس . » استيحيي بن يعلي االسلمي الكوفي شيعه و ضعيف «:گويد سپس مي

اربي را ضعيف پندارد، در حاليكه حچگونه ممكن و معقول است كه حافظ شخص م
و خود شخص محاربي يكي از رجال صحيح . خود شخصاً موافق با توثيق وي است

حال حافظ نيز نزديك به يك چهارم  و در همان. بخاري بوده است








4
 قرن در 1

 خالصة كالم اينكه حافظ در الرجال وي بوده است؟خدمت بخاري و شرح ترجمه 
اما موسوي پنداشته كه . »االسلمي و هو واه...  «:خواهد كه بگويد مي) االصابه(كتاب 

  .»المحاربي و هو واه«حافظ فرموده، 
اين آخوند شيعي خواسته است كه از اين رودخانه و هميات و حدثيات ماهي 

ست، و اين مطالب را واژگون كرده كه محاربي را به بگيرد اما خوشبختانه نتوانسته ا
وي اين توهم را ايجاد نمايد كه راوي جاي اسلمي قلمداد كند تا خواننده و مخاطب 
  .اين حديث محاربي است نه اينكه اسملي باشد

پس آيا اين دستكاري و تغيير و تحوالت متون مؤيد آنچه هست كه در مقدمة 
هايش تماماً از دقت مالحظه  تأليفات و نوشته «:ه گفتاول كتاب ذكر نمود، آنجا ك
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كدامين امانت نقل، در » و منتهي امانت نقل در آن به كار رفته است... برخوردارند 
بن  بيند كه راوي آن يحيي كند، و مي نقل مي) المستدرك(حاليكه حديثي را از كتاب 

حافظ سوءاستفاده نموده يعلي االسلمي است، اما خود را به تجاهل داده و از خطاي 
كند كه راوي آن محاربي مورد اطمينان است؟ و باز كدامين  و به خواننده وانمود مي

امانت كه به هيچ وجه نقل نقد ذهبي و هيثمي رادر رابطه با اين حديث االسلمي 
  .تر شمرده است از آنچه كه گذشت ضعيفآورد؟ حتي ذهبي آن را به شدت  نمي

به آن عنايت كمتري داشته و ) الكبير جامع(ي نيز در كتاب و به همين خاطر سيوط
  .بدرد نخور است» و هو واه «:فرمايد آن را ضعيف دانسته و مي
، و اين آخوند شيعه از آن كتاب )2578(شماره ) كنزالعمال(و همچنين در كتاب 

اين حديث را نقل نموده، بدون اينكه ضعف آن را بيان دارد، پس ادعاي وي در 
  !!. امانت كجاست؟؟مورد

 :گويد دارد و مي ذكر مي) االصابه(سپس الباني گفتار حافظ را در مقدمة كتاب 
قالني بر صحابي بودن زيادبن مطرف دال بر صحت و اثبات ساقرار داشتن حافظ ع«

گفتة وي نيست، در هر حال ابن حجر آن حديث را ضعيف دانسته ولو اينكه راوي 
بر استماع نموده است، و نيز دليلي ديگر وجود ندارد كه آن تصريح داشته كه از پيام

بهتر بيان ) 1/199) (التجريد(را ذهبي در كتاب دالّ بر اثبات اين حديث باشد و اين 
داند، ولي نظر وي صحيح  مطين زيادبن مطرف را صحابي مي «:گويد داشته و مي

  .»نيست
 نفر را از تابعين پس از شناخت و بررسي اين سطور، بهتر آن است كه آن دو

  .ناشناخته قلمداد نمايم نه از صحابة مكرم
خواهد كه به صحت اين  با وجود تمام داليل ياد شده اين آخوند شيعه از ما مي

من حدث عني  «:اند  فرموده�حديث ايمان بياوريم، غافل از اينكه حضرتشان
  .اه المسلمور» بحديث و هو يري انه كذب فهو احد الكاذبين

 المراجعات مملو از احاديث ضعيف و جعلي در ارتباط با فضايل حضرت كتاب
و رسد،  الحديث بسيار جاهل به نظر مي و خود نويسنده در زمينة علم.  است�علي

گردد تا كه خواننده را منحرف سازد و آنها را  با اين وجود به هر نيرنگي متوسل مي
 صريحي است كه  پردازي ين دروغاز حقيقت و واقعيت گمراه و سرگردان سازد، و ا
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هيچ خوانندة محترمي به فكر و خيالش خطور نخواهد كرد كه چنين مؤلفي باتوجه 
به احترامي كه براي كار و شخصيت خويش قائلند خود را در چنين گردابي بيفكند و 

االلباني  در اينجا كالم جناب شيخ. »هاي خويش را مملو از چنين هزلياتي نمايد نوشته
  .اهللا خيراًه رسد، جزا دث مشهور به پايان ميمح

بن  كسي كه به من ايمان آورده و مرا تصديق نموده است به واليت علي«) 4(
كنم، كسي كه واليت وي را بپذيرد واليت مرا پذيرفته است و  طالب وصيتش مي ابي

و هر كس علي را دوست . هر كس واليت مرا پذيرفت واليت خدا را پذيرفته است
ارد مرا دوست داشته است و آن كس كه مرا دوست داشته باشد به راستي خدا را بد

دارد، و هر كس از علي متنفر باشد از من متنفر است و هر كس از من  دوست مي
  .»باشد متنفر باشد خدا نيز از وي متنفر مي

هر آن كس كه به من ايمان آورد و مرا تصديق نمود، واليت علي بن بارالهي «) 5(
طالب را هم پذيرا گردد، چون واليت علي واليت من است و واليت من واليت  ياب

  .»خداوند عز و جل
) كنزالعمال( است، موسوي آنها را در �هر دو حديث از روايت ياسربن عمار
  .آورده است) 5/56(نقل نموده، حتي اسنادي را كه در حاشية 

عجب نمودم، اما چون هنگامي كه اسناد اين حديث را در حاشيه ديدم خيلي ت
خود آن اسناد را ذكر نموده و موسوي از وي نقل ) الكنزالعمال(دانستم كه صاحب 

طبراني كه مسند ) المعجم الكبير(داشته تعجبم برطرف شد، و آن جزء از كتاب 
گونه  نقل اسناد اين احاديث هيچ. عماربن ياسر در آن است هنوز چاپ نشده است

 همراه ندارد زيرا وي اصالً اهميتي به اسناد حديث فضيلتي را براي موسوي به
  .طور كه ذكر شد همان. دهد نمي

خداوند سبحان به سبب برخي از دوستان براي ما ممكن ساخت كه موضع اين 
با ارائة ) 5/1768) (6/2126) (الكامل(دو حديث را پيدا نمايم و ابن عدي در كتاب 

 عبدالوهاب بن الضحاك :ر حديث اولد. اسنادي واهي آنها را اخراج نموده است
نسايي و غير او نيز اين الحمصي آمده كه ابوحاتم وي را تكذيب نموده است، 

، و باز در آن اسم محمدبن عبيداهللا بن )الميزان(اند، كما في  حديث را متروك دانسته
مايد فر اما بخاري مي. اند ابي رافع آمده كه ابوحاتم و غير او نيز او را ضعيف دانسته
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 يكي از اسناد آن جعفربن احمدبن :اما حديث دوم. كه وي منكر الحديث است
ابن . ابن عدي است، كه خود ابن عدي آن را تكذيب نموده است بن بيان شيخ علي

  . وي رافضي و واضع حديث بوده است:گويد يونس دربارة وي مي
 اول نيز آمده و باز در آن اسم محمدبن عبيداهللا بن ابي رافع هست كه در حديث

عبيده بن محمدبن عماربن ياسر مشترك  و هر دو حديث در محمدبن ابي. بود
  .هستند

الهويه و غيرمعروف است، چون هيچ سندي در دست  محمد شخصيتي مجهول
عبيده بن محمدبن عمار پسري به نام محمد داشته است تا اين حديث  نيست كه ابي

ين دليل هر دو حديث مردود و ساقط از از وي روايت شده باشد، پس باتوجه به ا
  ...واهللا الحمد . حجت هستند

^ �  woN �F����J�{- Y�� @:B :قوله) 6(K \� � s|� � *+�� %� }� � �.� �2I I F
*�~��>� TH� �;6�	,- ,��2�� � �� J�)� ^2>��1G7  

الصواعق (در يك حديث طوالني از كتاب ) 6/57(اين حديث را در حاشية 
  .نقل نموده و آن را به ابي شيخ منسوب داشته است) 105ص ) (المحرّقه

به هيچ وجه احتجاج به اين حديث ممكن نيست، چون هنوز اسناد صحيحي 
براي آن شناخته نشده است، بلكه اصالً هيچ اسنادي ندارد ولو غيرصحيح، و اين 

 همفكران ه و خاندانش و دوستان ورحديثي است كه نه تنها موسوي بلكه عشي
توانند آن را اثبات نمايند، و با اين وجود  اش و بلكه تمام مردم شيعه نمي رافضي

ظاهر آن فقط داللت بر فضل و بزرگي اهل بيت پيامبر دارد فقط و به هيچ وجه 
شود، چون علي از ذريه و اهل بيت پيامبر نيست، در شگفتم كه   نمي�شامل علي

  .ورزند  اين جمالت استدالل ميهكجاست كه بهاي رافضي تا به  حماقت اين شيعه

)7 ( J�A���� :B  �2!� ��6 �0 %�� 2 C��� *6� �� J�!0 C��� �� �3N *� C-
 �� C& T�!- � TH�"p8 %� >8 ,[36�u� *2��	 � [3o;\� J�#��� � [�+� �2��1

%�!-�	 �� ���X��-G .بيتم در هر نسلي از امت من افراد عادلي از اهل «:ترجمه 

كشاند و  وجود دارند، كه تحريف گمراهان و چيزهايي كه مبطلين را به دنبال خود مي
زدايند، بيدار باشيد كه امامان شما فرستادگان  همچنين تأويالت جاهالن را از دين مي
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) 6/57(در حاشية . »فرستيد شما هستند به نزد خداوند پس بنگريد چه كساني را مي
  .حديث را به مال نسبت داده) محرقهالصواعق ال(با نقل از 

 اين حديث نيز مثل حديث سابق فاقد اسناد است و موسوي نيز هيچ اسنادي را -
براي آن ارائه نداده است، تا كه ما بتوانيم نظري دربارة آن داشته باشيم و سپس 

ها  هاي مهازيل و الابالي در كدامين كتاب پس اين انسان. ادعاي صحت آن را نمود
پندارند و بدانها احتجاج  اند كه آنها را صحيح مي د اين احاديث را پيدا نمودهاسنا
خواهيم كه  ورزند؟ ما همگي آنها را به مناظره و مبارزه دعوت نموده و از آنها مي مي

  رجال اسناد اين احاديث را معلوم دارند و آيا از رجال موثق و مقبول هستند يا خير؟
  .باشند اثر و باطل شده مي  و بيواالّ تمام داليل آنها پوچ

��  BC3P J�A :كند سپس موسوي ادامه داده و اين حديث را از پيامبر هم نقل مي
 Tz�- T6 �"3�	 > � �H39�- T9 0 ���{	 > � �H39�- T6��!{	 ,- T3) � ��30F

TH � T30�G .و از آنها دور . رسيد بر آنها پيشي نگيريد كه به هالكت مي «:ترجمه

. »رسيد و آنها را آموزش ندهيد زيرا آنها از همگي شما داناترند يفتيد به هالكت مين
در مورد اين حديث و استشهاد آن از سوي موسوي قبالً مطالبي را ذكر نموديم، و 
حالت ضعف آن را بيان داشتيم، و آن حديث زيدبن ارقم در جريان خطبة غدير خم 

همراه اسنادي كه هيچ ) 4971، 2681(شماره . بود كه طبراني آن را روايت كرده بود
  .ورزد اهل علمي بدان احتجاج نمي

�Bu� �� }8 :اهللا عليه و سلّم قال صلي) 8(� %�H� TH � C��� *6� ��3�x� �� ,!
[ ���� >� }8�� 4!�. > � ,}8�� �� [ ��� %�H� �FG7اهل بيت مرا  «: ترجمه

 قرار دهيد و به منزلة هر دو چشم بر سر و در ميان خويش به منزلة سر در جسد
موسوي اين حديث . »شود ها هدايت نمي گاه سر بدون هدايت چشم صورت، و هيچ
به جماعتي از اصحاب سنن نسبت داده است، اما حديث باطل ) 9/57(را در حاشية 

بلكه طبراني ـ . اند  ننمودهتخريجبوده و هيچكدام از اصحاب سنن آن را 
ـ آن را از سلمان فارسي روايت نموده اما سند آن را به ) 9/172) (ئدالزوا مجمع(

�8« :گونه است و لفظ حديث بدين. پيامبر رسانيده است� ^K "� !"< JO ��K��} 
 }8�� %� � }8��� >� 4!�.> !�u� %�- ,}8�� �� [ ��� ^K "� � !�u� ��F F
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[ ���� >& 4!�.>FG . يكي از اسناد آن زياد بن منذر است كه « :گويد ميهيثمي

 وي ابوالجارودي است كه فرقة :گويم ـ مؤلف ـ من هم مي. »متروك الحديث است
جاروديه به او منتسب هستند، و ابن معين و ابن حبان و كساني ديگر هم وي را 

  . پس به همين خاطر حديث مسقوط است. اند تكذيب نموده

}B �6 � �� C :ماهللا عليه و سلّ  صليهقول) 9( �� ���- ,D�;� *68 � 	5�� ���K&� F
� {? ^-��"� >� �3"0 �!;0 U� 2> �!�� C��� 4�� � � �0��L� ^ u� *N5 ��5�2@ FG .

به دوستي اهل بيت پايبند باشيد، چون به راستي كسي كه به حضور خداوند  «:ترجمه
شود به وسيلة شفاعت  رسيد در حالي كه مودت اهل بيت را داشت وارد بهشت مي

ما، و سوگند به كسي كه جان من به دست اوست عمل هيچ كس به وي سودي 
  .»رساند، مگر وقتي كه حقوق ما را شناخته باشد نمي

اين حديث را به جناب طبراني در كتاب األوسط نسبت داده است، حاشية 
) 9/172) (زوائدال مجمع(و به كتاب . كه طبراني همان نظرية پيشين را دارد) 10/57(

�� �� ��BC :گويد مراجعه كنيد كه در آن هيثمي چنين مي ��- � �Rm � T�3)G . و من

سليم به اتفاق نظر ضعيف است به   آن حديث باطلي است، ليث بن ابي:گويم مينيز 
آن را بيان نموده ) المجروحين(طور كه ابن حبان در  سبب اختالطي كه دارد، همان

 ليث انسان بسيار صادقي بود اما بعداً :گويد مي) التقريب(ي در حافظ عسقالن. است
. داد، و بدين وسيله متروك گرديد اختالط پيدا نمود و احاديث را از هم تمييز نمي

عبارت هيثمي اشاره بر وجود ضعفي ديگر به جز ليث دارد، با اينكه ليث به تنهايي 
  .براي رد اين حديث بسنده است

وري   در حاشية كتاب بر اين حديث شرح داده، جز مشتي دريو تمام سخناني كه
  .اي ندارد شده و وراجي چيز ديگري نيست و هيچ دليل ثابت

)10 (C3P J�A T3) � ��30 ��:B  JO w? � ,�� � �� Dp��� !"< JO �-���
����� �� %��8 !"< Ja D2>�� � ���� C30 ���x !"<G7معرفت «:  ترجمه

 بري بودن از آتش دوزخ است، و حب آنها جواز عبور از پل �ل محمدو شناخت آ
  .»قبول داشتن واليت براي آل محمد امين شدن از عذاب خداوند است. صراط است
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نسبت ) الشفا(به قاضي عياض در كتاب ) 11/58(اين حديث را نيز در حاشية 
.  نمودموعبود، رجو من هم به همان چاپي كه موسوي بدان اعتماد نموده . داده است

 ، و ديدم كه خود قاضي عياض در قسمت دوم كتاب   ه1328چاپ آستانه سال 

� BC3P :فرموده است) 40ص ) (الشفا(RA�	 �� � *Z-  �O �� ��� � T3) � ��30 ��� F�
 ��2�� ��� [ ��\� '�9�� �F �x��777G .هاي نيكي در حق  آثار و نشانهو از  «:ترجمه

و سپس اين آيه از قرآن را بيان »  نيكي در حق آل و بيت و زنان پيامبر است،�پيامبر

�U� �6B%U%��4 :دارد مي� ]<>�� AG� )7B�� �+�= QG�<�  �� (�B� 8
�; # ! � !�  $! � M  � M  � ! � � ! �   # #� ! �  ! � # # # �
��-^ BJ�A �����:!"< JO :دهد و ادامه مي  }  :������}� ���� �� � �� Yb��� 777G 

  .الحديث
  :ر اينجا دو نكته قابل ذكر استد
  

 اينكه قاضي عياض اين حديث را بدون ذكر اسناد آن روايت نموده و آن :نخست
را به هيچ كسي نسبت نداده است، و مخرج آن را نيز بيان نكرده و حتي بر صحت و 

 پس. او نيز همانند موسوي عمل كرده است. ثبوت آن نيز چيزي ابراز نداشته است
چيزي را اثبات ننموده و ) الشفا( در كتاب ن حديث به قاضي عياضنسبت دادن آ

مفيد هم واقع نگشته است و خود قاضي هم مدعي بر اثبات تمام احاديثي نيست كه 
و صحت آنها را هم ملتزم نداشته است، پس احتجاج به ا ين . در  كتاب وي آمده

 ارائة دليلي بهتر و و ما در اينجا نيز خواستار. حديث به هيچ وجه درست نيست
  .مانيم تر براي اثبات اين حديث هستيم و منتظر آن هم مي صحيح

اكنون ما ـ در همين آغاز كار ـ با گروهي رو در رو هستيم كه متأسفانه از هيچ 
نوع فقاهتي برخوردار نيستند، و مهمترين اختالفات ما با آنها تنها در وجوب ارائه 

بالفرض . ورزند ي است كه بدانها احتجاج مياسناد صحيح براي تمامي احاديث
موسوي در اين قسمت حديثي را از كتابي نقل نموده، نه اينكه به هيچ وجه احاديث 

گونه اسناد صحيحي هم براي آن  صحيح و غيرصحيح آن را تميز نداده، بلكه هيچ
  .حديث ذكر نكرده است
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 و نيز در اينجا از پس بايد پرسيد كه آيا راه و روش اهل علم اين چنين است؟
داريم كه چگونه شناخت ثبوت و صحت اين  موسوي اين پرسش را مطرح مي

  ورزيد؟ احاديث براي شما ممكن گشته كه بدانها بدون ارائة هيچ سندي استدالل مي
قاضي عياض ازواج پيامبر را به عنوان امهات المؤمنين در اين حديث  :دوم اينكه

ياض به عنوان راوي اين حديث براي موسوي داخل كرده است، پس اگر قاضي ع
موثق و مقبول است و موسوي خود اين حديث را شخصاً قبول دارد پس چرا تماماً 
گفتة قاضي عياض را قبول نداشته و زنان پيامبر ـ امهات المؤمنين ـ را جزء الينفك 

داند؟ و اگر شخص قاضي عياض و حديث وي را موثق و صحيح  اهل بيت وي نمي
داند چطور به حديثي احتجاج ورزيده كه راوي آن فقط قاضي عياض بوده و  نمي

هيچ سند ديگري از آن در دست نيست؟ پس آيا از اين به بعد براي كسي شك و 
ماند در اينكه تنها مقياس و معيار سنجش حديث نزد موسوي و  ترديدي باقي مي

هب باطل و فاسد هاي نفساني و مذ همفكرانش تنها موافق بودن آن با خواسته
  .تواند باشد آنهاست؟ و بهترين دليل در اين رابطه همين حديث مذكور مي

 به نوع خيانت و تغيير و تحوالت عبارت قاضي عياض از :بعالوة آنچه گذشت
آنجا كه موسوي از قاضي عياض روايت ) الشفا(سوي موسوي بنگريد در كتاب 

�Bدارد كه  مي� *Z�� C- r��0 C��{� �5��� ��� � �RA�	 �� %8 %��; �!{0 4F F
��2�� � �O �� T3) � ��30 �� C3PFG اي  بارت قاضي عياض داراي تتمهكه ع در حالي

و آن اين است . هاي دانا و عاقل شايسته نيست است كه غفلت از آن تتمه براي انسان

B�x���8 [ ��\� '�9��G  وسوي آن عبارت قبلي آمده است و مكه مستقيماً به دنبال

كاري كه به ذهن هيچ احدي خطور طور كه خواسته به تصرّف آن پرداخته است، 
اش به چنين  نخواهد كرد كه مؤلفي باتوجه به حرمت شأن و مقام و كار و پيشه

دست يازد، آيا چنين كسي با اين چنين هاي ديگران  تصرّفات و تغييراتي در نوشته
تواند در نقل قول ديگران امين  گر ميدياش  خصال و عدم تعهد اخالق نويسندگي

شگفت اينكه اين شخص خود در نزد شيعه يكي از بزرگان مذهب و از ! باشد؟
  .رود برجستة آنها به شمار ميپيشوايان 

و اگر گمان بر اين رود كه استدالل موسوي به كتاب قاضي عياض نه به خاطر 
توجه ويژة اهل سنّت به مقبوليت وي نزد موسوي بوده، بلكه به خاطر مقبوليت و 
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كسي از اهل سنت نه از علما و دانشمندان و نه از   هيچ:وي است، بايد بگويم كه
مردم عادي و معمولي قائل و معتقد به صحت همة آنچه كه در كتاب قاضي روايت 

و اضافه بر اين حتي خود قاضي عياض هم قائل و مدعي چنين . شده است، نيستند
گفته شود و معلوم حال ديگران هم باشد كه اهل سنت چيزي نيست، لكن بايد 

صحيحين  عموماً قائل به صحت احاديث هيچ كتابي به طور اجمال و كامل به جز
هاي حديث بجز صحيحين در نزد اهل سنت  و تمام كتاب. بخاري و مسلم نيستند

كامل و جامع نبوده و جاي بحث و بررسي و تحقيق در صحت و عدم صحت و 
  .خبر نيست د آن وجود دارد، و به تأكيد كسي از اين موضوع غافل و بياثبات و ر

ذكر نموده، و گمان هم داشته كه حديث ) 11/58(و اما حديثي كه در حاشية 

����� ��' ���^ B :كند، اين است را بهتر تفسير ميمذكور  ]��� s��2 � � '�� ��
^�36�xG  ارد، و اگر موسوي در با حديث پيشين نداين حديث هم تفاوت چنداني

كرد، يا الاقل موضع  شك اسناد آن را ذكر مي موجوديت چنين حديثي راستگو بود بي
ساخت، و شايد هم از كتب باطله آن را اخذ نموده و  اين حديث را روشن مي

 غالب بر اينست كه موسوي آن را از كالم ابن ظن. دوست نداشته آن را نام ببرد
� � ( در كتاب �السالم ابن تيميه  باشد، شيخالمطهر الحلي بيان نموده�� �� !�"��

#$%&����اين حديث را از جهت سند و متن آن شرح داده، و آن را سند و حجتي ـ در  
-30ص ) (المنتقي(طور كه در كتاب  صورت اثبات آن ـ بر ضد شيعه دانسته، همان

  . آمده است) 32

��777 ��' �� 2��B s :و اما حديث مذكور(G چه كسي آن را روايت :پرسم مي 

خورم كه پيامبر  اين حديث در كجاست؟ به خداوند عظيم سوگند ميكرده؟ و اسناد 
روايت ن را آنچه معلوم است و امام مسلم آ.  اين حديث را بيان نداشته است�اكرم

 ابن عمر نزد عبداهللا بن مطيع رفت، و عبداهللا امر فرمود كه :نموده اين است كه
ام كه حديثي از  ام كه بنشينم، آمده نيامده :را براي وي بگذارند، ابن عمر گفتبالشتي 

كسي كه فرمانبرداري را كنار  «:فرمود پيامبر را براي شما باز گويم، شنيدم كه مي
بگذارد و نافرماني كند در روز رستاخيز برابر خداوند خواهد ايستاد بدون اينكه 

مرگ او د و زنجير بيعتي در گردن نداشته باشد، دليلي د اشته باشد، و كسي كه بمير
و اين حديثي است كه به هنگام سلب مسؤوليت . »نادانان بوده است همچون مرگ
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د از امارت و موقعيت خويش، ابن عمر آن را بيان داشت، پس حديث داللت بر ييز
اين دارد كه؛ هر كس مطيع ولي امر زمان خويش نباشد و يا بر عليه ا و شمشير 

و اين حديث خود بر . هاي ناآگاه و جاهل است كشد، مرگ او همچون مرگ انسانب
و اند،  گاه مطيع امراء نبوده ن است چون آنها ـ به غير از اجبار ـ هيچوعليه تمام رافضي

جنگند  كند كه در زمينة تعصبات خويش مي اين حديث در رابطه با كساني صدق مي
و مسلماناني كه بر عليه  امير خويش . ستندين ـ شيعه ـ در رأس آنها هيو رافض

شوند اگرچه جنگ  شورند هرگز كافر پنداشته نمي برند و بر او مي دست به سالح مي
پس هر مسلماني كه از اطاعت ولي امر زمان خويش . آنان جنگ تعصب هم باشد

م االسال ـ شيخ. شود خروج نمود، مرگ وي به مثابة مرگ جاهل و يا كافر قلمداد نمي
ابن تيميه نيز همين عقيده را دارد ـ و به تأكيد اگر اين حديث صحت و اثبات آن 

چون كدامين يك از . شود روشن گردد، بر ضد و عليه خود شيعه به كار گرفته مي
شناسند و يا حتي كسي را ديده  اند و يا آن را مي آنها امام زمان ـ مهدي ـ را ديده
ست و يا حديثي از امام زمان را نقل بدارد؟ پس اين باشند كه وي امام زمان را ديده ا

زنند كه حدود چهارصد و شصت سال  ها كودكي ـ سه يا پنج ساله ـ را صدا مي شيعه
و هيچ چشم و گوش و حسي آن را درك نكرده است . اي افتاده است پيش در چاله

كنند كه  ة رهبراني ميعسنّت امر به اطااهل و هيچ خبري از آن در دست نيست، اما 
و بر ماست كه در امر اطاعة . موجود و معلوم و صاحب قدرت و شوكت هستند

  .»فرامين معروف آنها باشيم

�0 0"�� -�/ B :�قال) 11( ;U��� �0 J��2 C�? ^���{� ]�2 !;0 ��!A J�K	 >Q

68 � �;< �0 � ,�;���� �2� �� � �{��� /�- ���  �0 � ,�,�� /�- �!�x �0 � �� -�E *
D�;�G  طبراني از ابن عباس اين حديث را اخراج  «:گويد مي) 12/58(در حاشية

  .»نموده و آن را به پيامبر نسبت داده است
از طريق حسين بن الحسن ) 11177) (الكبير( طبراني آن را در كتاب :بله

و . االشقرثنا هشيم بن بشير از ابي هاشم از مجاهد از ابن عباس اخراج داشته است
و در  «:گويد در مورد آن مي) 10/346) (المجمع( حديث باطلي است، الهيثمي در اين

 :گويد بوزرعه ميو ا. »آن حسين بن الحسن األشقر وجود دارد كه جداً ضعيف است
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منكر الحديث است و بعالوه هشيم بن بشير انساني كثيرالتدليس و عن عن گو بوده «
  .»ل استپس حديث به طور مطلق غيرصحيح و باط. است

دارد، آن است كه اين  و آنچه كه ضعيف بودن و بطالن اين حديث را تأييد مي
حديث با روايتي ديگر از ابن مسعود و او هم از پيامبر نقل شده است، و اين روايت 

5[ �2[ �}���^ �� B :فرمايد پيامبر مي. صحيح و غيرقابل انكار استO ��� ��!A J�K	 >
� �0 J��2 C�? ��� ! 0t: �28 �� ��� � ,�,�8 /�- ���;: �0 � ,�� -� /�- ��"0 

 ,�;����T30 /�- *"0 ���� � �{��8 /�- �G  و ) الصغير(و ) الكبير(ترمذي و طبراني در

سلسله األحاديث (اند، به كتاب  ابويعلي و الخطيب و ابن عساكر آن را اخراج داشته
  .نگاه كنيد) 946) (الصحيحه

)12 (J�A����:B �3- � C3Z- ]�{\� � ���� [� � ���!A �P � ��P ,x� %� F @
�� � *N5 !"< Ja ��;� �6 � ]�PeG7اگر مردي در ميان ركن و مقام « : ترجمه

قرار گيرد و در حال نماز و روزه هم باشد، اما مبغض آل محمد باشد داخل دوزخ 
است كه از منبع  حاين روايتي است كه موسوي آن را ذكر نموده، اما واض» شود مي

  :اصلي آن ـ المستدرك حاكم ـ نقل نكرده است، به دو دليل
  .وجود اختالف جزئي و ساده در تلفظ آن :نخست

توانست دليل وي را  تصحيح  حاكم در رابطه با اين حديث كه ميعدم نقل  :دوم
اين حديث لذا باز هم در تخريج . تر نشان دهد و هم بيشتر مفيد واقع گردد قوي
اش هيچ دقتي را نشان نداده است،  يشخصهي ورزيده و بر طبق عادت و منوال كوتا

و اين درست عكس و مخالف با آنچه است كه در مقدمة كتابش آمده بود، كه گويا 
  .اي است كه از دقت مالحظه و سعه تتبع برخوردار است وي نويسنده

ويس ثنا ابي از از طريق اسماعيل بن ابي ا) 3/148/149(اين حديث را حاكم در 
حميد بن قيس المكي از عطابن ابي رباح از اصحاب بن عباس از ابي عباس و وي 

��� � B 777 :اند كه فرموده است نيز از پيامبر روايت كرده� [� ��P ,x� %� �3-@ 1
 ]�{\�777Gحاكم اين حديث را صحيح دانسته و ذهبي نيز با وي موافق بوده است .  

اين حديث را به طبراني و حاكم نسبت داده، اگرچه ) 13/58(موسوي در حاشية 
ولي . اسناد آن را ذكر نكرده است، ولي به ياري خداوند ما آن را ذكر خواهيم نمود
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و گفتيم كه حاكم و قبالً نظر حاكم و اسناد او را در مورد اين حديث بيان نموديم، 
از بحث و بررسي در مورد اند، اميدوارم كه بتوانم بعد  ذهبي آن را صحيح دانسته

اما . معني اين حديث، در ارتباط با صحت و عدم صحت آن هم سطوري را بنگارم
همان اسناد طبراني را ذكر نموده و آن را به ابن ) 9/171) (مجمع الزوائد(هيثمي در 

عباس ـ با همان تلفظ ـ نسبت داده است، لكن در آن محمدبن زكريا الغالبي وجود 
اند كه وي فردي  اند و گفته راني و هم هيثمي آن را ضعيف شمردهدارد كه هم طب
. اند همچنان كه دار قطني و ابن معين نيز گفته. الحديث بوده است كذّاب و واضع

طبراني در كتاب االوسط آن را ذكر نموده، اما در آن اصرم بن  «:گويد هيثمي مي
وشب متهم به كذب حتي اصرم بن ح. »حوشب وجود دارد كه متروك الحديث است

و وضع حديث هم هست، پس با اين حال التفات چنداني به اسناد طبراني در مورد 
  .اين حديث نبايد داشت

ش را كرده تاما اسنادي كه حاكم در اين باره مطرح نموده است، و ذهبي نيز موافق
است ـ بالفرض صحت آن نيز ـ باز هيچ دليلي در مورد وجوب تمسك به مذهب 

دارد، بلكه اين حديث فقط دالّ بر وجوب   و عصمت آنها را ثابت نمياهل بيت
محبت نسبت بدانها و نفي بغض از آنهاست، از همين رو است كه موسوي خوشحال 

پندارد كه اهل سنت نسبت به علي و اهل بيت متنفر و مبغوض  از آن است و مي
از ديدگاه و عقيدة و شايد هم . هم وي استء فهستند، ولي بايد گفت كه اين از سو

اهل سنت نسبت به اهل بيت به خوبي آگاه نيست و چون نتوانسته به خوبي در مورد 
مطلب و پندار خويش كه همانا وجوب تمسك به مذهب اهل بيت و عصمت 
آنهاست استدالل ورزد، و يا اينكه حديث صحيحي را در اين راستا پيدا ننموده است، 

ظ آل بيت در آن بوده تشبث ورزيده، با اين اميد و پس به هر روايت و حديثي كه لف
  .گمان كه شايد مؤيد خواسته و ادعاي وي باشند

اما خوشبختانه اهل سنت عموماً معتقد به محبت و مودت تمامي صحابة پيامبر و 
دانند، و  در آن ميان اهل بيت هستند، و آن را از اصول الينفك مذهب خويش مي

دانند، همانطور كه   خويش ترجيح داده و محبتشان را واجب ميقطعاً آنها را بر نفس

}���^ �(�J« :فرمايند  مي�ابوبكر صديق ������C����A �� *P� %� C� w?8 1 E G رواه

  .البخاري
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كه همانا اعتقاد راسخ اهل ) العقيده الواسطيه(االسالم ابن تيميه در  بنابراين شيخ
دارند و بر  نت ـ اهل بيت پيامبر را دوست ميـ اهل س...  «:فرمايد سنت نيز هست مي

 را در مورد اهل بيت هنوز از جان �ورزند، و وصيت پيامبر معظم آنها محبت مي
آورم در   خدا را به ياد شما مي:فرمود دارند كه در روز غدير مي تر مي خويش شيرين

  .»آورم در مورد اهل بيتم مورد اهل بيتم، خدا را به ياد شما مي
در قصيده االمية خود اعتقاد و مذهب خود را نسبت بدانها ابراز داشته و و باز 

   :گويد مي
w6�� C T93� ^��#Z� w?F �  *)�	� �� C��{� Y5�� �F F 

مذهب من محبت تمامي صحابة رسول است و به وسيلة آنان به خويشاوندانم «
  .»ورزم محبت مي
ابن تيميه دشمن سرسخت . جويم به وسيلة محبت آنها به خداوند تقرّب مي :يعني

ت و دشمني وها از وي سخت متنفرند و او را به عدا رافضين است و تمامي شيعه
سازند ـ چنانكه موسوي خود نيز اين كار را كرده است ـ   متهم مي�اهل بيت پيامبر

  .و اين فقط افترا و دروغي آشكار نسبت به وي است
 و مؤمنين � و تابع سنت نبويمقصود از اهل بيت، كساني هستند كه پيرو

واالّ ابولهب و محبت وي مقصود نيست و بلكه بايد نسبت به وي . باشند صادق مي
  .بغض و دشمني داشت

 حديث دالّ بر وجوب محبت اهل بيت نيست، بلكه مفهوم آن اين لفظظاهر 
ات ظاهر اين حديث تنها داللت بر اين نكته دارد كه اگر كسي وف. رساند داللت را مي

شود، و اين تنها نهي   مبغوض بود داخل دوزخ مي�نمود و نسبت به اهل بيت پيامبر
و احراز از بغض به اهل بيت است، با اينكه خود مستلزم محبت است، يعني عدم 

دارد كه صاحب اين بغض اهل  و باز بيان مي. بغض آنها برابر با محبت ايشان است
هم باشد ـ اما بيان نداشته است كه ابداً در دوزخ است ـ با اينكه اهل نماز و روزه 

دوزخ خواهد ماند، با اين دليل كه بغض اهل بيت از گناهاني است كه اگر به سبب 
  .و يا مغفرت از بين نرود، آتش دوزخ آن را از بين خواهد بردشفاعت 

و اين تمامي مفهوم حديث، و نيز آنچه كه بر حديث داللت داشت و آنچه كه 
پس در كجاي حديث وجوب تمسك به مذهب اهل بيت را . باشد ود ميمستلزم آن ب
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به غير آنها را ناروا دانسته است؟ و در كجاي آن اهل بيت را آورده است؟ و تمسك 
  !معصوم دانسته ـ همانطور كه موسوي اين ادعا را دارد ـ ؟

ته و شرحي را بر اين حديث نگاش) 13/58(و به اين اكتفا ننموده، بلكه در حاشية 
باشد، پس چطور اعمال  اگر بغض اهل بيت بغض به خدا و رسولش نمي «:گفته

گردد ولو اينكه به صورت منظم در ميان ركن و مقام در حال  مبغض نابود و تباه مي
باشند پس اين همه منزلت و  نماز و روزه باشد، و  اگر اهل بيت جانشين پيامبر نمي

  »شأن براي آنان به چه معني است؟
فهم ء  يا داللت بر سو:ير نمودن حديث بدين شيوه داللت بر دو امر داردتفس

موسوي و عدم توانايي او در استنباط حكم از متن دارد، و يا اينكه متوسل به نوعي 
تدليس و ايهام و تحريف گشته است تا شايد بر متن اصلي حديث چيزي را اضافه 

  .پروراند  كشمكش در سر ميدارد كه اثبات و وصول بدان را در اين روند و 
و هيچ گمان ندارم، كه هر فرد عاقلي به متن اين حديث بنگرد، نه جزء ناچيزي 

كند، بلكه به هيچ نوع استنباطي از  ورزد استنباط نمي از آنچه موسوي ادعايش را مي
  .انديشد و استنباط وي را نيز قبول نخواهد داشت آن دست نمي

فتن و باطل شدن اعمال فرد مبغوض اشاره شده به از بين رپس در كجاي حديث 
 افراد :اگر گفته شود كه اين امر از لوازم ورود به دوزخ است، بايد بگويم! است؟

الخمر نيز گناهكاراني از اين دست هستند، آنها نيز اگر شامل  سارق و زاني و شارب
ي به متعال قرار نگيرند به دوزخ وارد شده و پس از مدترحمت و مغفرت ايزد 
گردند، و بدون اينكه اعمالشان از بين رفته باشد وارد بهشت  وسيلة شفاعت خارج مي

و بلكه هر فردي ايمان به وحدانيت خداوند در قلب وي موجود باشد . خواهند شد
با اينكه صاحب گناهاني بزرگ هم بوده باشد، اگر شامل رحمت و مغفرت خداوندي 

كنند، و توحيدش  رج شده و به بهشت منتقل ميقرار نگيرد، پس از مدتي از دوزخ خا
  .نيز از بين نخواهد رفت

!  براي اهل بيت ثابت و تقرير شده است؟�سپس در كجاي حديث نيابت پيامبر
اش  شك اين كلمات تنها و تنها برخاسته از كوردلي و سؤ نيت و هدف نويسنده بي

 شايستگي و سزاوار �مهستند، آيا اگر كسي يا كساني از امت اسالمي و صحابة كرا
ترين افراد براي اين منزلت بودند، جز ابوبكر و عمر   را داشتند و محقّ�نيابت پيامبر
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B �� �2�3 :فرمايد دليل ما هم اين حديث صحيح كه مي. كس ديگري بود�� ��!�A�
C�� 4!�� �"0 � �H�G7منماييم تر است آن هم به داليلي كه ذكر مي  ابوبكر البته مقد:   

هرگاه نزد حضرتتان آمدم و شما را  «: رفت و از وي پرسيد�ي نزد پيامبرزن -1
 نزد ابوبكر :پيامبر فرمودندنيافتم چه كسي را بهتر است مالقات نمايم؟ 

آيا اين گفتار پيامبر به صراحت نيابت ابوبكر را بعد از خويش نشان » برويد
 !دهد؟ نمي

تند مردم در برخي مسائل  هرگاه ايشان حضور نداش�به هنگام حيات پيامبر -2
 �كردند، چنانكه به هنگام كسالت و بيماري، خود پيامبر به ابوبكر رجوع مي

فرمودند كه در نمازهايتان به ابوبكر اقتدا نماييد و وي را امام  دستور مي
 .خويش قرار دهيد

عمر و ابن عوف   از مدينه بيرون رفت تا در ميان ابي�هنگامي كه پيامبر -3
ابوبكر را به نيابت ... ، صحابه از جمله بالل حبشي و غيره مصالحه نمايد

  .پيامبر برگزيدند و در نماز به وي اقتدا نمودند
 به نيابت از �در سفر حج سال نهم هجرت ـ قبل از حجه الوداع ـ پيامبر -4

 نيز در ميان �خويش ابوبكر را به عنوان امير مسلمانان برگزيد در حاليكه علي
 . ـه در سيرة ابن هشام و غيره آمده استآنان بود ـ چنانك

آنچه . پردازيم هاي آن به بررسي اسناد آن مي پس از بررسي معني حديث و داللت
كه مرا وادار نمود تا به بحث و بررسي در مورد اسناد آن حديث بپردازم ـ باتوجه به 

آن تصحيح آن از سوي حاكم بر شرط مسلم و نيز موافقت ذهبي ـ آن بود كه راوي 
اسماعيل بن ابي اويس بود، وي نيز از پدرش ـ عبداهللا بن عبداهللا بن اويس ـ مشهور 

برم كه هم حاكم و هم ذهبي در  من گمان مي. به ابي اويس روايت داشته است
   :اند، به دو شرط تصحيح اين حديث بر شرط مسلم گمان غلط برده

ه كه بدان احتجاج هيچگاه مسلم از ابا اويس حديثي را اخراج نداشت :نخست
ورزد يا قابل احتجاج باشد، بلكه احاديثي كه راوي آن ابا اويس بوده به صورت 

  :نگاه كنيد) صحيح مسلم(مواضع زير را در . متابعه ذكر نموده است
آورد و به دنبال  مسلم روايتي را از مالك و يونس و از الزهري مي) 1/134( -1

  .دارد ذكر ميآن بعنوان متابعه حديث ابا اويس را هم 
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آورد و به  روايتي را از مالك و ابن عينيه و ابن جريح از العالء مي) 1/297( -2
  .دارد عنوان متابعه روايت العالء بن عبدالرحمن را ذكر مي

اي  ذكر نموده، و رمز و نشانه) 2/450) (الميزان(شخص ذهبي آن را در كتاب 
تابعات اخراج شده ـ براي  از ابا اويس در م:ـ يعني) م تبعا(را با اين شكل 

  .آن قرار داده است
 اگرچه امام مسلم در كتاب صحيح خويش از اسماعيل بن ابي اويس و :دوم

پدرش روايت كرده است، اما هيچگاه روايتي را از طريق اسماعيل از پدرش ـ ابي 
اويس ـ نقل نكرده است، و اين همان چيزي است كه احاديث وي را از شروط 

و چون . كشاند ارزش نموده و به تضعيف مي دارد، و بلكه آنها را بي يمسلم مسقوط م
اند پس ما در اينجا سطوري را دربارة آنها تقرير  اسماعيل را بهتر از پدرش دانسته

  .داريم مي
 وي محدثي :گويد دربارة وي مي) الميزان( ذهبي در :بن اويس اسماعيل -1

 وي مردي بسيار :گويد مي) يبالتقر(انگار و غيرجدي بود، ابن حجر در  سهل
اي از  عده. رفت اش به خطا مي راستگو بود، اما گهگاهي به خاطر سوء حافظه

گيرانِ حديث همچون ابن معين و معاوية بن صالح و  و سختمتشددين 
تهذيب (اند، لكن نسائي حكايتي را در كتاب  نسائي وي را ضعيف دانسته

ويا او ـ اسماعيل بن اويس ـ براي دربارة او روايت نموده كه گ) التهذيب
 .اهالي مدينه حديث وضع نموده است

و او هماني است كه  «:گويد دارد و مي در همين رابطه نيز حافظ دنبال مي
نسائي در نتيجه شناخت وي از احاديثش اجتناب ورزيده و گفته كه محدث 

ي وي ها مربوط به دوران جوان رود كه اين خصلت موثقي نيست، و اميد مي
رود كه مسلم و  و گمان نمي. بوده و بعداً به اصالح خويش پرداخته باشد

بخاري از وي حديثي اخراج داشته باشند مگر اينكه آن حديث صحيح بوده و 
هدي (و باز در كتاب . »چند نفر از رجال موثّق آن را روايت كرده باشد

 و بخاري ـ از شيخين ـ مسلم «:گويد مي) 551) (الساري مقدمه فتح البخاري
اند اما نه زياد و بخاري نيز احاديثي را كه تنها سند آن وي  وي احتجاج نموده
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هايي از وي  بوده باشد اخراج نداشته است مگر دو حديث، و مسلم نيز همان
  .»اخراج نموده كه بخاري اخراج داشته است

 تنها اما اعتماد بخاري بر اسماعيل بن ابي اويس در اخراج آن دو حديثي كه
. دارد سند آنها همان اسماعيل است، جرياني دارد كه سبب آن را بهتر بيان مي

در مناقب بخاري با سند  «:گويد مي) مقدمة فتح الباري(حافظ عسقالني در 
اويس اصول خويش را اخراج  بن ابي صحيح روايت نموديم كه اسماعيل

 نيز داد تا كه داشت و به امام بخاري عرضه نمود، و به وي اين اجازه را
داند در  الحديث مي احاديث صحيح را برگزيند، و آنچه را كه در زمينة علوم

و اين خود . »مورد احاديث وي به كار گيرد و سرة آن را از ناسره جدا نمايد
دليلي است بر صحت احاديثي كه امام بخاري از وي اخراج نموده است، 

 نهاد و بخاري آن را بررسي چون اسماعيل كتاب خويش را در اختيار بخاري
و ارزشيابي نمود، پس به اين صورت مسألة سوء حافظه  ابن ابي اويس 

به همين خاطر است كه ابن حجر اين قاعده را ابراز نموده و گردد،  مندفع مي
يك از احاديث اسماعيل ابن ابي اويس احتجاج  بنابراين به هيچ «:فرمايد مي

در صحيح بخاري آمده است، به همين خاطر جايز نيست، به غير از آنچه كه 
اند، مگر احاديثي كه غير او نيز در  نسائي و ديگراني هم آنها را معيوب شمرده
  .»گردد آن مشاركت نموده باشد، پس بدان اعتبار مي

 آن كه راوي بن ابي اويس حتي يك حديث را نيز ولي امام مسلم از اسماعيل
ست، بلكه تمامي آنچه را كه از وي اخراج ننموده ابوده باشد اخراج او تنها 

داشته متابعاتي است كه در روايت خويش آورده است، خواه متابعة تام يا 
) 3/1273) (2/1135) (2/875 (:)صحيح المسلم(نگاه كنيد به . قاصر

) 1192-1191-3(به غير از يك موضع در ) 4/1880) (3/1658) (3/1526(
ناد روايت نموده، خود بخاري آن را از اين حديثي را كه مسلم با اين اس

) صحيح البخاري(نگاه كنيد به اسماعيل بن ابي اويس اخراج داشته است، 
اي كه حافظ ابن حجر  پس انشاءاهللا اشتباه برطرف شده باشد، قاعده) 3/244(

  .آن را مستقرّ نمود نيز قطعي شده باشد، وهللا الحمد
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بن ابي اويس منفرداً روايت  سماعيلبا اين وجود اين حديثي را كه تنها اپس 
داشته و هيچ متابع و شاهدي ندارد ضعيف محسوب شده و صحت آن بعيد 

  .رسد، چه جاي اينكه بر شرط مسلم باشد به نظر مي
 :عبداهللا بن عبداهللا بن اويس، مشهور به ابو اويس -2

  راستگو بود اما گمان غلط:گويد دربارة وي مي) التقريب(حافظ عسقالني در 
اش ضعيف  سوء حافظهغيرحافظ نيز وي را بنا بر . كرد داشت و سهو مي

 احاديث وي قابل نگارش و كتابت هستند :گويد حتي ابوحاتم مي. اند پنداشته
اند ـ اما  ولي قابل احتجاج نيستند ـ چنانكه در اينجا به آن احتجاج ورزيده

مين اساس امام وي در شواهد و متابعات قابل استفاده است، و بر هاحاديث 
گاه به  مسلم در كتاب صحيح خويش از وي حديث اخراج داشته ولي هيچ

احاديث منفرد وي احتجاج ننموده و آن را هم صحيح ندانسته است، بلكه در 
مخصوصاً اگر در اسناد حديثي . شواهد و متابعات از وي استفاده نموده است

شد، كه در آن صورت بعالوة ابو اويس پسرش اسماعيل نيز وجود داشته با
  .رسد تر به نظر مي حديث ضعيف و ضعيف

 نهي از بغض و :بله ممكن است كه گفته شود معني اصلي حديث ـ يعني − 
تنفّر نسبت به اهل بيت كه از موجبات عقوبت و آتش دوزخ است ـ صحيح 
. است، چون شواهد و متابعاتي نيز كه دالّ بر صحت آن هستند، وجود دارند

تقد هستيم و اين تنها معني است كه ممكن است از آن احاديث بله ما هم مع

���Z3اخراج داشت،  �-�\� ���� 

� �B /� � �#�#P C- %�;? ��� � T��$� ��N :گويد مي) 13/58(در حاشية ) 13(
� C-�?� � C��9; � [���J�A !��) C�� �0 � C~���� b�:J�)� J�A  ������:B  4���

�� � +�;2> �!�� C�& *x� D�;� *68e> �� � *N5G 7  
از طريق محمدبن بكير ) 3/150) (المستدرك(اين حديث را حاكم در كتاب 

الحضرمي ثنا محمد بن فضيل الضبي ثنا ابان بن جعفر بن ثعلب از جعفربن اياس از 
 اين حديث بنا بر :گويد حاكم مي.  اخراج نموده�ابي نضره از ابي سعيد الخدري

اما ذهبي در اين باره كوتاه آمده و چيزي را بيان نداشته .  استشرط مسلم صحيح
  .است، اگرچه الزم بود بيان نمايد كه اين حديث مطابق شرط مسلم صحيح نيست
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شود كه بخاري از وي  محمدبن بكير الخضرمي از رجال مسلم نيست، و گفته مي
 :گويد يحافظ در مورد وي م. حديث اخراج نموده ولي آن را ثبت نكرده است

و باز در اسناد اين حديث ابان بن جعفر بن . رفت راستگو بود اما گهگاهي به خطا مي
و شايد  ابان بن ثغلب هم بوده باشد كه . ثعلب آمده كه شرح حال او نيز مفقود است

اند، اما چون اسم جعفر در آن ميان آمده اين احتمال را  غلط اسم او را درج نموده
ه هر حال اسناد اين حديث صحيح نيست، و اگر آن را هم ـ ضعيف داشته است، و ب

دارد،  بالفرض ـ صحيح بدانيم، هيچ دليلي را بر ادعا و خواستة موسوي اقامه نمي
بيان شد، كه در آن تنها از بغض اهل بيت نهي شده و ) 12(همانطور كه در حديث 

  .آن را موجب دخول به آتش دوزخ به شمار آورده است
�] B :آورده است) 13/58( در حاشية و نيز) 14(��� C- /� � C���o� ��N� �� I I

�2!N ��� ^2���\ J�A �;�� ��$� ]��>� �0 � C~���� b��?� � C��9; �:B  � d�2�
J�)� %�- D�;� *6� � +��F �� E ����J�A : ^���{� ]�2 >� !?� ��!�v > � !?� � +�;2> 
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 از بغض و نفرت نسبت به ما اهل بيت :ام حسن به معاوية ابن خديج فرمودام«

 هر كس نسبت به ما اهل بيت بغض و حسد : فرمودند�خودداري كنيد چون پيامبر
  .»كنند هايي از آتش پذيرايي مي داشته باشد در روز قيامت او را با تازيانه

  .راج نموده استـ اخ) 9/172) (الزوائد مجمع(ـ و ) األوسط(طبراني در 
در اسناد آن عبداهللا بن عمرو الوافقي وجود دارد كه انساني  «:گويد هيثمي مي
  .پس حديث هم موضوع و مكذوب و هم مختلق است. »كذّاب است

B �2 : براي ما فرمودند�اي پيامبر  در خطبه:گويد و باز در همان حاشيه مي) 15(
]�2 �� �|? D�;� *6� ���� �� }� � �.��25�. ^���{� Q« . طبراني در كتاب

 :ـ از جابربن عبداهللا انصاري اخراج نموده كه) 9/172) (الزوائد مجمع(ـ ) االوسط(

� �� �2[ « :فرمودند  مي�شنيدم پيامبر خدا|? D�;� *6� � +��� �� }� � �.� �2F
�25�. ^���{�@Gاگر  «:شد؟ فرمودپيامبر خدا اگرچه اهل نماز و روزه هم بااي  «: گفتم

وسيله مانعي در برابر خون ريختن خود ايجاد  بديننماز خواند و روزه را هم گرفت 
امتم . و همچون صاغرين بايد جزيه را با دست خويش پرداخت نمايد. نموده است
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برايم مجسم شد آن هنگام كه از گل بودند، علمداراني بر من گذر كردند و من براي 
  .»ستغفار نمودمعلي و شيعة وي طلب ا

و از متن آن معلوم است و هيچ كسي در . بايد گفت كه اين حديث باطل است
عدم صحت آن جر و بحث و لجاجتي ندارد مگر كسي كه قلب وي مريض بوده 

  الهويهو در آن كساني ناشناخته و مجهول  «:گويد هيثمي در مورد سند آن مي. باشد
ع تضعيف حديث است، چون كه روايت از و به راستي اين شديدترين انوا. »هستند

الحال است، و اين  تر از روايت از شخص مجهول العين خيلي ضعيف شخص مجهول
همانطور كه ابن حجر در . اند تر از آنچه است كه دربارة آن گفته حديث خيلي ضعيف

اند، حداقل آن  مراتب جرح را شش قسمت دانسته. بيان نموده) التقريب(مقدمة 
اند و مرتبة سوم آن را  شمرده) ضعيف(الحال است و پس از آن را  شخص مجهول
) مجهول(العين را فقط با لفظ  و اين مرتبة مجهول. اند العين دانسته شخص مجهول

باشيم و كسي در ضعيف  كنند، و اين همان نوعي است كه ما درصدد آن مي تعبير مي
اند و  ا كه راوي احاديثي بودهو به عالوه كساني ر. مايه بودن آن گماني ندارد و كم

ق اهمانطور كه مصد. اند العين بوده، آنها را كذّاب دانسته اسناد آن احاديث مجهول
  .راوي اين حديث است

@�� ��' JO w? C30 '�� �� � >� ,�!�9: '�� !"< JO w? C30 « :�قال) 16(
 ,�;p�	 '�� !"< JO w? C30 '�� �� � >� ,� ������ '�� !"<@ @I C30 '�� �� � >�

 =3� �|� !"< JO w? C30 '�� �� � >� ,%/2>� *"H��� � ��� '�� !"< JO w?F � @
 sK	 /� ^ u� C& sK2 !"< JO w? C30 '�� �� � >� ,RH� � �H � T� ^ u�� '�\�

��- !"< JO w? C30 '�� �� � >� ,�9x�� D�� C� }����  C& %���� ��A C- � 
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اين حديث را به تفسير ثعلبي و تفسير زمخشري ) 14/59(موسوي در حاشية 
آن را ذكر نموده ولي نه سندي را ) 2/82) (الكشاف(در زمخشري . نسبت داده است

پس نسبت دادن اين حديث . براي آن ارائه داده و نه آن را به كسي نسبت داده است
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و شكي نيست كه زمخشري هم آن را از ثعلبي . به زمخشري هم كار صحيحي نيست
ي نبايد روايت نموده است، پس در اين صورت هيچ اعتماد و اطميناني هم به ثعلب

اند، وي همانند كسي است  االسالم ابن تيميه فرموده داشت، زيرا همانطوري كه شيخ
  .باشد كه در شب تاريك مشغول گردآوري هيزم مي

  .بعداً در مورد وي ـ انشاء اهللا ـ بحث خواهيم نمود
اين حديث را از ) 16/23(و هم قرطبي ) 166-27/165(ر رازي يهم تفس

ند، و آنها نيز به جز تفسير زمخشري منبع ديگري را براي آن ا زمخشري روايت نموده
اند، و بعالوه اينكه تفسيري كه منسوب به ثعلبي بوده و ظاهراً منبع اصلي  ذكر نكرده

توان از آن روايت نمود، و  پس نمي. اين حديث موضوع است هنوز چاپ نشده است
بايست آن  است، پس مياگر همين حديث را نيز از طريق منبع ديگري روايت كرده 

) الصواعق(ابن حجر در . فرمود پوشي و خودداري نمي را ذكر كرده و از آن چشم
مطعون شمرده به اين حديث اشاره نموده و اثبات آن را كاري مسخره و ) 230ص (

و وي نيز عمداً از ! جالب اينكه اين امر اصالً موسوي را به شگفت وا نداشته. است
خالصة كالم اينكه ما همچنين . جزاه اهللا بما يستحق. ده استذكر آن خودداري نمو

خواستار ارائه اسناد صحيحي از رجال موثّق و معتبر در روايت اين حديث هستيم 
  .نماييم اثر و باطل قلمداد مي وگرنه مجموع حجج و داليلشان را كامالً پوچ و بي

� ~����� �25�?� �2� C��f [��+� �2	� �B� �� � ,D) :نويسد مي� �zO C��f �H 2� ��2
�6�~ 'g0 ��!: *{� !��G7  با اين سبك سخن راندن و بدين منوال حكم صادر نمودن

بلكه دال بر جهل و . خود دليل بر ناآگاهي و جهالت وي استاز طريق اين احاديث 
ترين و  شك وي ناآگاه يد آن است، و بينالحديث و اسا اطالعي او در زمينة علم  بي

گمان سواره و پيادة خويش را  بي. ترين فرد در اين زمينه است دانش  و كمجاهل
و . فراخوانده است، و هر آنچه كه در توان داشته از متون ناشناخته، وارد كرده است

  :فرمايد ترين مثال براي وي همين آية قرآن است كه مي نزديك
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و باز هيچ شكي ندارم كه هر فرد آگاه و باانصافي به حال و اوضاع اين احاديث و 
نظري بيفكند، در صدور اين رأي نمايد ـ  شده ـ كه وي بدانها استدالل مي آثار ارائه

�,�JE � ��� . و جانب ما را خواهد گرفتهعقيده بود با ما هم� ��^��-��� � � 

 ���� >� � ;v>�F	;2 > � C{�C{: �-� � >� � +« :� قال:باز آورده است كه F F� FG 
BP�{� �� C��S : نوشته است)15/59(و در حاشية � !Z{\� C- /�,\� ^x�N� !

 ^2a� W ��;� ��   �0��Z� �� G اي است و تنها از  معلوم است كه اين سخن بيهوده

اش برخواسته، چون هيچ سندي براي آن در دست نيست تا كه انسان در آن  معده
ترين  بنگرد و در مورد صحت و ثبوت آن تحقيق نمايد، كساني كه داراي پايين

  .ورزند ايي احتجاج نميسطحي از دانش هستند، هرگز به همچون چيزه
صحيح است و كنند و معني آنها كامالً  البته جمالت مذكور مشكلي را ايجاد نمي

 و اهل بيت گراميش نداريم و �اي در باب وجوب محبت پيامبر ما نيز هيچ منازعه
آوريم، و بغض و نفرت از  مودت آنها را از ملزومات ايمان به خداوند به حساب مي

نماييم، اما مقصود محبتي است كه مطابق با شريعت  فاق قلمداد ميآنها را عالمت ن
بوده و هيچ غلوي در آن صورت نگرفته باشد، يا اينكه شأن و منزلت آنها را به 
صورت ناروا و ناجايز ترفيع نداده باشد، و قطعاً به چنين افرادي كه مرتكب چنين 

ستدالل نمودن به افضليت اهل پس ا. شود  متقّي گفته نميشوند مسلمان اشتباهاتي مي
و در اين باره . بيت و برتري آنها بر ساير صحابة كرام استداللي فاسد و باطل است

توان به آنچه بيان نموديم در چندين حديث قبل در مورد وجوب محبت اهل  نيز مي
  . در مذهب اهل سنت و جماعت نظري افكنده شود�بيت

ضيلت و برتري اهل بيت بر ساير صحابه، در فو براي ما بسنده است  «:گفته است
اي كه خداوند متعال براي آنها قرار داده است، طوري كه  همان فضيلت و برتري

صلوات بر آنها را جزيي از نمازهاي يومية تمام مسلمانان قرار داده و بدون آن نماز 
 بوده النور، نورين يا انوار كسي را صحيح ندانسته است، خواه صديق، فاروق، ذي هيچ
بلكه بر هر فرد مسلماني است كه در هنگام انجام فرائض و عبادت خداوند . باشد
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متعال با ارسال درود و سالم بر اهل بيت نيز به عبادت بپردازد همانگونه كه به وسيلة 
ورزد، و اين منزلتي است كه به اين وسيله تمامي امت بدانها  گفتن شهادتين تعبد مي
  .»افتند ل آنها چشمان ائمة ديگر به خشوع ميتوجه كرده، و در مقاب

  :داريم اكنون در اين رابطه چند نكته را بيان مي و ما نيز هم
اين حكم را ) بدون صلوات نماز هيچ كسي صحيح نيست( گفته است :نكته اول

حداقل بهتر بود در كجا آورده و چگونه به آن قطعيت بخشيده معلوم نيست؟ 
نمود،  هب وي صادق است، و به داليلي هم اشاره ميگفت كه اين حكم در مذ مي

 و اهل بيت � وجوب صلوات بر پيامبر:وي مكتوب داشته است يعنيولي آنچه كه 
 امام :در نماز بعد از تشهد، متفّقٌ عليه نيست، بلكه جمهور مخالف آن است، از جمله

  .ابوحنيفه و يارانش، الثوري و األوزاعي و غيره مالك، امام
توان به  صلوات در نماز هستند مي كساني كه معتقد به عدم وجوب از جمله

) نيل االوطار(را در همين زمينه در كتاب اي  شوكاني اشاره نمود، ايشان رديه
نگاشته است، صلوات هستند اي كه قائل به وجوب  بر جميع ادله) 2/321-324(

ي كه قائم بر مطلوب حاصل كالم اينكه تمام داليل «:آورد كه فالمثل در پايان مي
و . قائلين به وجوب صلوات در نماز هستند نتوانستند ثابت كنند و يا مرا اقناع دارند

بالفرض، اگر اثبات وجوب آن را هم مقبول بداريم، مگر نه اينكه براي افراد المسئ 
اند و  الصاله ـ كسي كه در يادگيري نماز مشكل داشته باشد ـ تعليم آن را ترك گفته

= -}! B Df : بوده است كه� و دليلشان بيشتر بر اين گفتة پيامبرتأكيد� D3�- ���-F
=	,PG اي است براي حمل آن بر سنت نه واجب صالحهنة يو اين خود قر«.  

هم نبوده و نيستيم، و آن را  تو ما منكر صلوا« :دهد سپس شوكاني ادامه مي
بلكه . آوريم  به حساب مياي براي تقرّب جستن به خدا دانيم و وسيله عبادت مي

منازعة ما در چهارچوب اثبات و عدم اثبات وجوب آن بدون هيچ دليلي در نماز 
است، واين كار مقتضي ترس از آن است كه مبادا كالمِ ناصوابي را به خداوند نسبت 

سپس صدور حكم وي در رابطه با عدم صحت نماز آن كس كه در نمازش بر . »دهيم
اين حكم مخالف با حديث فضاله بن عبيد است . فرستد د نميپيامبر و آل وي درو

 و آل �كند اما بر پيامبر شنيد كه مردي در نمازش دعا مي  مي�پيامبر «:گويد كه مي
 � در امر صلوات بر پيامبر:فرستد، پيامبر به وي گفت درود و صلوات نميمطهرش 
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هرگاه كه نماز را  «:دحريص باشيد، سپس آن مرد يا كس ديگري را فرا خواند و فرمو
برپا نموديد با حمد و ستايش خداوند آغاز كنيد، سپس بر پيامبر صلوات بفرستيد و 

مجد الدين » .ـ رواه ا لترمذي و صححه ـ . بعد از آن هر چند كه خواستيد دعا كنيد
و اين حديث  «:گويد پس از روايت اين حديث مي) 1/452) (المنتقي(ابن تيميه در 
ر دست كساني كه قائل به وجوب صلوات نيستند، و پيامبر به اعادة دليلي است د

  .و اين موضوع روشني است و الزم به بسط و تحقيق نيست. »نماز آن مرد نفرمود

@B �� �8 �A���- �� %�� �{2!P:گويد مي :نكتة دوم @ ����8 �8 �2��� �8 ���Q G در اين

 و افضل صحابه و افضل امت جلمه كنايه و زخم زباني نسبت به صحابه، بلكه اجلّ
و .  هستند�اسالم پس از پيامبر، به كار رفته است، همانا ابوبكر، عمر، و عثمان

  .كس در سوء نيت تعبيرات اين شخص غافل نيست هيچ
و اوصاف اين اشخاص گرانمايه نياورده است، و اين كلمات را به عنوان القاب 

ن داشته است ـ عامله اهللا بما يستحق ـ و بلكه به عنوان استهزاء و تمسخر و تحكّم بيا
ام به سبب شناختي است كه دربارة مذهب باطلش دارم چون  آنچه كه از وي گفته

اند، آنچه كه الزم بود در اين  القدر بوده هاي جليل آنها هميشه طاعن به اين اصحابه
ر عليه آنها زده نيستم تا ب اره در مقدمة همين كتاب بيان نمودم، وگرنه ديوانه و جنب

  .مبارزه نمايم
بلكه بر هر فرد مسلماني است كه در هنگام انجام فرائض  «: گفته است:نكتة سوم

جواب رد آن مبني بر عدم وجوب صلوات بر پيامبر و » ...و عبادت خداوند متعال 
با اين اختالف كه در اينجا حكم را تعميم داده، و تمام پيروان اهل وي قبالً ذكر شد، 

اسالم را شامل آن نموده است، و حتي صلوات را مساوي و برابر با شهادتين آئين 
توانست آن  شك اگر مي دانسته و الحمدهللا كه ادعاي سه شهادت ننموده است، و بي

  .داشت نمود و آن را مفروض مي را هم ثابت مي
، مقصود از آن چه كساني هستند و چه )اهل بيت(در رابطه با معني  :نكتة چهارم

اند؟ اين گفتار بر مجموع احاديث و آثاري كه اسم پيامبر و  ساني مشتمل بر اين اسمك
و آنچه . مطرح شده، منطبق استاهل بيت در آن مذكور است و از جانب موسوي 

كه از شموليت اين اصطالح آشكار و روشن است، آن است كه اهل بيت اعم و 
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نموده و آن را بر آل علي محصور خواهد  اما موسوي مي. تر از آل علي است گسترده
  .ديگران را به شك و گمان بيندازد

اي اشاره داشته  خواهم به نكته بپردازم، مي) آل(به شرح معني اما قبل از آنكه 
 د در نماز و بعد از تشه� در برخي از روايات صلوات بر پيغمبر:باشيم، و آن اينكه

لكه صيغة ازواج را به كار برده است، آمده، ب) آل محمد(و ) آل(صيغة نه اينكه بدون 
اللهم صل علي محمد و علي ازواجه و ذريته، كما باركت « :خوانيم چنانكه مي

من ) 1/306(و مسلم ) 4/178(اخرجه البخاري . »علي ال ابراهيم انك حميد مجيد
  .�حديث ابي حميد الساعدي

م آنچه را كه براساس دارد، و بلكه تما اين تلفّظ ادعا و گفتار موسوي را دفع مي
حتي اين روايت نيز . سازد وجوب صلوات بر آن نبي بنا نهاده بود نابود و تخريب مي

اهل (و مورد تأييد مذاهب اهل سنّت است، و در آن ذكري از هاي شرعي  از روايت
  .نيامده است) آل محمد(و يا ) اهل بيت(يا ) بيت

ي را مذكور داشته است كه خواستار آن است، بلكه اسم كسانچيزي كه موسوي 
 و اين �ازواج پيامبر :انها مبغوض و متنفرند، يعنيدكيشان نسبت ب هم وي و هم

  .شود كمترين جوابي است كه از سوي اهل سنت به موسوي داده مي
، و آنهايي كه مشمول اين لفظ هستند، يعني در دايرة شمول آن )اآلل(و اما معني 

چهار قول را ) 126-119ص ) (االفهامجالء (القيم در جناب امام ابن . گيرند قرار مي
  .از اهل علم در رابطه با معني اهل بيت بيان نموده است

  . آنهايي كه زكات و صدقه برايشان تحريم شده است:قول اول
  .� ازواج و ذرية پيامبر:قول دوم
  .پيامبر تا روز قيامتاتباع  :قول سوم

  . اسالميهاي متّقي از امت  انسان:قول چهارم
 ذكر شده �و تفسير آل نبيو اين چيزي است كه از سوي اهل علم در تشريح 

بيان ) آل علي(به ) آل نبي(اما آنچه را كه موسوي در مورد حصر و تخصيص . است
نه كسي آن را در ذكر داشته و نه دليلي در اثبات آن وجود دارد، و به . نموده است

و اگر صحت ادعاي وي . د هم به آن نشده استاي كوتاه و بعي هيچ وجهي ولو اشاره
تر از گفتار ديگران  تر و مدلّل را بالفرض قبول بداريم، هيچگاه گفتار وي مقبول
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آيد، كه اقوال ديگراني را كه همانند آنچه وي  در نتيجه بر موسوي هم الزم مي. نيست
ند، بپذيرد و ا  وجوب صلوات بر پيامبر و اهل بيت، استنتاج كردهاستنتاج نموده در

الخصوص كساني كه اهل بيت پيامبر را تنها شامل ازواج پيامبر  علي. قبول بدارد
  .دانند مي

دهند تا به نتايجي ـ  استنتاج و احتجاجاتشان را آن قدر گسترش ميآنان نيز دامنة 
رسند، و زنان پيامبر را ـ همانا اهل بيت ـ  نظير آنچه كه موسوي بدست آورده ـ مي

نمايند، و اين همان چيزي است كه موسوي از  رترين امت اسالم قلمداد ميافضل و ب
اما متأسفانه به واسطة جهل و عدم . پذيرد آن وحشت دارد و به هيچ وجه نمي

اما قول اصح و برتر در . اي افتاده است نظر در استدالالت خويش به چنين ورطه دقت
وثّقي كه دالّ بر اثبات همين مورد اهل بيت همان قول نخست است، چون احاديث م

ي و را�القدر زيدبن ارقم از جمله حديث صحابي جليل. قول است وجود دارد
 اهل :حديث غدير خم، در همان حديث در برابر اين پرسش حصين بن سبره كه

جزو اهل بيت وي هستند؟  چه كساني هستند؟ و آيا زنان پيامبر هم �بيت پيامبر
و اما اهل بيت .  هم جزو اهل بيت وي هستند�زواج پيامبربله به تحقيق، ا «:فرمودند

 :حصين گفت. »باشند كه زكات و صدقه براي آنها تحريم شده است پيامبر كساني مي
آنها آل علي، آل عقيل، آل جعفر و آل عباس  «:باشند؟ زيد فرمود آنها چه كساني مي

صحيح (ـ ) بله(ودند  آيا زكات و صدقه بر تمامي آنها حرام است؟ فرم:گفت» هستند
دهند، آنهايي كه  ـ و مجموع آنها اهل بيت پيامبر را شكل مي) 4/1873) (مسلم

 آنهايي كه نام مباركشان �شود، به عالوة زنان پيامبر صلوات برايشان در نماز داده مي
در برخي از احاديث ذكر شده است، ـ آنهايي كه در احاديث ذكرشان آمده است برتر 

  . آناني هستند كه ذكرشان نيامده است ـتر از و اولي
و اما اگر آنچه كه موسوي به آن پرداخته، و نتايجي را كه استخراج نموده است، 

بود، لزوماً بايد حكم او در مورد اهل بيت بر تمام مصاديق آن صدق  صحيح مي
عباس و آل بود و هم شامل آل   حكم وي هم شامل ازواج پيامبر مي:يعني. كرد مي

اين چيزي است كه موسوي حتي توان فكر كردن در .  و آل عقيل و آل عليجعفر
و ما در اينجا با استفاده از داليل و سخنان خود وي، تمام . مورد آن را هم ندارد

  .احكام او را باطل گردانده و نشان خواهيم داد كه راه غلطي را در پيش گرفته است
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هم در اين زمينه خواهيم و نيز من باب عدل و امانت، به حديث ديگري 
ها اهل تشيع براي اينكه توهمات خويش را ثابت كنند، و اهل  خيلي وقت. پرداخت

 بنمايند، به حديث مشهور � و محدود به اهل بيت علير را محصو�بيت پيامبر
 در صحيح مسلم روايت �ورزند، و آن حديث هم از قول پيامبر  احتجاج مي)كساء(

BC��� *68 b>�6 %� T93 اند شده است، كه فرموده�FG  اشاره به همان كساني كه زير
 اين حديث هم چيزي همانند حديث :در جواب آنان بايد گفت. عباء قرار گرفتند

قبلي است كه در آن تنها صلوات بر پيامبر و ازواج مطهرش نقل شده بود، و آنهايي 
مان حديث اتكا و كه معتقد هستند آل نبي تنها ازواج و ذرية پيامبر است بر ه

 است )كساء(ورزند، و درجة صحت اين حديث هم به موازات حديث  احتجاج مي
دانسته است، و هر دو حديث من كه دقيقاً اهل بيت را مختص زنان و ذريه پيامبر 

و برتر، رسيدن به همان ح اما قول اص. باب تعيين ذكر جزيي از يك كليت هستند
  .اديث مربوطه استلفظ اعم و اشمل در ميان اح

كنند، كه گويا اهل بيت  احتجاج مي) كساء(و بر عليه آنهايي كه به حديث 
 همان اهل بيت علي است، كافي است كه ما نيز با همان حديثي كه تنها �پيامبر

ما نيز معتقد به آنچه هستيم . داند معارضه نماييم ازواج و ذريه پيامبر را اهل بيت مي
دارند، و در مورد آن ـ الحمدهللا ـ مشكلي  ث كساء بيان ميكه آنها در مورد حدي

  .ايم  ثابت نموده�شماريم و روايت آن را از پيامبر نداريم، آن را صحيح مي
احتجاج به حديث ) آل( در رد آنهايي كه در رابطه با معني يو اما امام شوكان

.  بيان داشته است)328-2/327) (نيل األوطار(ب كنند گفتار مهمي را در كتا كساء مي
دالّ ... شود كه اگر اين تركيب به اعتبار مقام و منزلت و  و اما گفته مي...  «:فرمايد مي

بر حصر بود، پس نهايت امر در اين حديث خارج داشتن غير آنان ـ افراد زير عباء ـ 
اما در جاهاي ديگر احاديث صحيح ديگري هم وجود دارد . از دايرة اهل بيت است

تر از اهل كساء هستند، چنانكه در مورد   بر اينست كه اهل بيت گستردهكه دالّ
هاشم و برخي از زنان پيامبر كه اسمشان در احاديث مذكور است وارد شده  بني

  .است
 بر تعيين برخي از آنان به هنگام نزول آيه هرگز منافي آن �اقتصار نمودن پيامبر

ها نشانة  ن اقتصار نمودن خيلي وقتچو. نيست كه بعداً آنان را زياد نموده باشد
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و يا اين كار پيش از آن بوده كه پيامبر آگاهي يابد كه . اي بر سايرين است مزيت عده
شود كه اگر اين صيغه  باز گفته مي. تر از همان افراد معين است اهل بيت وي گسترده

كساء مقتضي حصر است پس چه دليلي وجود دارد در مورد داخل نمودن ذرية اهل 
  .اندازد در دايرة اهل بيت، چون مفهوم حصر آنها را هم بيرون مي

B � Y,Zتوان به آنچه كه امام ابن القيم در  در اين رابطه نيز مي� C- ]�9-V� b,x
]��V� RN C30 ],��FG  اند رجوع كرد معني اهل بيت فرمودهدر.  

 بر افضليت آنها نيست، در واقع اختصاص ذكر اهل بيت در نماز دليل :نكتة پنجم
بلكه دليل بر فضل آنهاست، و اگر اين آيه را دليل بر افضليت آنها قرار بدهيم، 
مقصود اعيان و افراد آن نيست، بلكه مقصود عموم اهل بيت است، زيرا خداوند 

و بعالوه لفظ صلوات بر پيامبر و . متعال نبوت و رسالت را ويژة آنها قرار داده است
تواند ادعا   همانند صلوات بر ابراهيم و آل بيت وي است، آيا كسي مياهل بيت وي

 و اهل بيت مباركش است؟ با اين �ورزد كه ابراهيم و اهل بيت وي برتر از محمد
است؟ و اين ) مشبه(افضل و برتر از ) مشبه به(استدالل كه در قضية تشبيه هميشه 

 ندارند، اما تمام چيزي است كه هم موسوي و هم غير موسوي آن را قبول
و اگر آنچه را كه موسوي در باب افضليت اهل . هايشان در همين راستا است استدالل

تك آن  حتي ولو اينكه تك. بيت آورده صحيح باشد البد براي عموم اهل بيت است
بيت را در مقولة افضليت آيد كه عموم اهل  پس بر موسوي الزم مي. افراد هم باشد

شد، آنهايي را كه قبالً مذكور داشتيم، كه هم شامل ازواج پيامبر بود آنها قبول داشته با
  .و هم شامل آل علي و آل عباس و آل جعفر و آل عقيل

  : س:)11(مراجعة 

به گمان (دهد  األزهر باوي به همراه تعجبي كه به شيخ دست مي موافقت شيخ -1
  ).موسوي

  .األزهر به داليلي از قرآن كريم درخواست شيخ -2
  : ش:)12(مراجعات 

  . احتجاج نمودن به آياتي از قرآن كريم براي اثبات افضليت اهل بيت بر غير آنها
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  :)12(رديه بر مراجعات 

هاي وي با استفاده از همان آيات، سپس بيان معاني صحيح  نقض تمام استدالل
هايي كه در  گري پردازي و حيله و در آخر آشكار نمودن نيرنگ و دروغآيات منقوله، 

  . وي آمده استكالم
در اين قسمت از مراجعات آياتي را از قرآن وارد نموده است با اين پندار كه آن 

از خداوند متعال و ما نيز با استعانت . هميات وي هستندوها و  آيات دالّ بر خواسته
  :نگاريم ردية مفصلي را بر آن مي

 طاهرة پيامبر آيا همچون اين آيات روشني كه در شأن و منزلت عترت «:گويد مي
  .»بر كس ديگري نازل شده است. نازل شده

�BJ�)� ^�P� T9- �RN E�� T6�Kx � Yg :گويم مي� �0 �� C�� ������G� 
 و در شأن مقام و منزلت رفيع آنها در قرآن كريم نگمان آيات متعددي در حق آنا بي

وه دادن حقايق و اما اين مرد يعني صاحب كتاب المراجعات به وارونه جل. آمده است
اي را كه در آن  تحريف معاني آيات زيادي از قرآن كريم پرداخته و بطور عمد هر آيه

 �مضمون مدح و ثنا به كار رفته آن را مختص به فضل و برتري اهل بيت پيامبر
پردازيم كه   ما در اينجا به بررسي و بيان اسباب نزول آياتي مي.قلمداد نموده است

پردازي و اخفاء حقايق در آنها پرداخته و جواب مناسب   و دروغكاريوي به تدليس 
كه آن را خواهيم داد، و اين كارها هميشه شأن حال هر انسان مبتدعي بوده است 

هاي نفساني او است پيچانده  نصوص را آن طور كه مطابق و موافق تمايالت و هوي
  .استو دور از واقعيت در آن دست زده و به بافتن مطالبي مبتدع 
را » ذهاب الرجس«آيا قرآن به غير از اهل بيت حكم  «:گويد در جاي ديگري مي

براي كسي ديگر به كار برده است؟ آيا براي هيچ احدي از عالميان آيتي همچون آية 
: اشاره به اين قول خداوند متعال دارد) 7/62، 6(و در حاشية . »تطهير نازل شده است

�<�  �� (�B� 8
�  #  $# � #�4%U� �6B%U�� ]<>�� AG� )7B�� �+�= QG�; # ! � !� ! � M   M  � ! � � ! �# � ! �  ! � # �{������:  {    
و براي هيچ كسي چنين چيزي وجود ندارد، آنان به وسيلة اين  «:گويد باز ميو 

رسد و هيچ آزمندي مقام و منزلت آنان را درك  آيه برتري يافتند، كسي به آنان نمي
ست و كامالً مقبولي است، اگر منظور وي از اهل بيت هم اين كالم در. »نخواهد كرد

  .ازواج پيامبر و هم آناني باشند كه ذكر نموديم
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الخصوص پنج آية پيش از اين آيه را مطالعه  تمامي كساني كه سورة احزاب علي
دانند كه مقصود و مخاطب آن آيات همان  اند بدون هيچ شك و ترديد مي نموده
   :فرمايد آنجا كه مي. دباشن  مي�پيامبرازواج 
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  )32-28 /احزاب(

اگر خواهان زندگى دنيا و زينت آنيد، «: اى پيامبر، به همسرانت بگو :ترجمه
و اگر ) 28. (خُرّم شما را رها كنم] خوش و[بياييد تا مهرتان را بدهم و 

ر خدا و فرستاده وى و سراى آخرتيد، پس به راستى خدا براى خواستا
اى همسران پيامبر،  )29. (نيكوكاران شما پاداش بزرگى آماده گردانيده است

هر كس از شما مبادرت به كار زشتِ آشكارى كند، عذابش دو چندان 
و هر كس از شما خدا و ) 30. (خواهد بود و اين بر خدا همواره آسان است

دهيم و  اش را فرمان برَد و كار شايسته كند، پاداشش را دو چندان مى فرستاده
اى همسران پيامبر، شما  )31. (برايش روزىِ نيكو فراهم خواهيم ساخت

نيستيد، اگر سرِ پروا داريد پس به ناز سخن ] ديگر[مانند هيچ يك از زنان 
.  گوييدمگوييد تا آنكه در دلش بيمارى است طمع ورزد و گفتارى شايسته

)32(  
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هيچ ترديدي  ترين سطح علمي و عقلي هم هستند بي آناني كه داراي پايين«

  .»باشند  مي�دانند كه مقصود از تمام آن آيات همان ازواج گرامي پيامبر مي
  :فرمايد سپس به دنبال آن آيات مي

� tt ttββββ öö öö���� ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ££ ££ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ôô ôô____ §§ §§���� yy yy9999 ss ss???? yy yyllll •• ••���� yy yy9999 ss ss???? ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<<ρρρρ WW WW{{{{ $$ $$#### (( (( zz zz ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ 

nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### zz zz ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ �  ) 33 /احزاب(  

ين، شنمايي روزگار جاهليت پي هايتان قرار گيريد و مانند زينت و در خانه«
نمايي نكنيد، و نماز را بر پا داريد و زكات را بدهيد و از خدا و  زينت

  .»پيامبرش اطاعت كنيد
 �و در تكميلة همان آيه و در حاليكه هنوز مخاطب آيه همان ازواج پيامبر

  :فرمايد ميباشند  مي
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  :دارد و به همين بسنده نكرده و دنبال مي
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شود  اهللا و از حكمت خوانده مي هاي شما از آيات و آنچه را كه در خانه«
  .»گمان خداوند لطيف و آگاه است يادكنيد، بي

. باشند  مي�همان ازواج پيامبردون هيچ شك و گماني، مخاطب آيه در اينجا نيز ب
پس در كجاي اين آيات، بلكه حتي در سراسر سورة مذكور ذكري از اهل بيت رفته 

آورد كه همان آل  است ـ يعني كساني كه موسوي آنها را اهل بيت به شمار مي
  ! است ـ؟�علي

 ازواج پيامبر هستند كه پس در مرحلة اول مقصود و هدف از اين آيات تنها
خداوند خواسته تا پليدي را از آنها دور گرداند و آنها را پاك نمايد، و شمول لفظ آن 

اما . ورزد ـ باتوجه به ضمير به كار برده شده در آن ـ بر باقي اهل بيت نيز داللت مي
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و در رأس آنها عايشة صديقه دختر  1.باشند  مي�مقصود برتر همان ازواج پيامبر
  .� خطاببن و حفصة دختر عمر�ابوبكر صديق

زبان به شخصيت پاك   و يا زخمگيري  كه به وسيلة عيبيلعنت خداوند بر آنهاي
  .ورزد آنها تعرض مي

گفتيم كه حديث كساء  حديث صحيح و ثابتي است و ما هرگز در پي رد آن 
يه ـ هم بر آل نيستيم، اما شمول اين اسم ـ اهل بيت ـ و اين حكم ـ مذكور در اين آ

و اگر . �كند و هم بر بقية اهل بيت و نيز به عالوة ازواج پيامبر علي صدق مي
و . بود داشت، مطمئناً آية تطهير تنها مختص ازواج پيامبر مي حديث كساء وجود نمي

  . در مورد معني حديث كساء در نكتة چهارم چيزهايي را مطرح نموديم نيزقبالً البته
  :)35/483تفسير (فرمايد   دخول ازواج پيامبر در اين حكم ميابن كثير در مورد

و اين نصي است در مورد دخول ازواج النبي در مفهوم اهل بيت، چون آنها ـ «
اي داخل در احكام آن  آيهر اند، و سبب نزول ه زنان پيامبر ـ سبب نزول اين آيه بوده

اند، و جماعتي ديگر كه قول  هاما گروهي تنها زنان پيامبر را اهل بيت دانست. آيه است
كالم ابن كثير اين را . »اند اصح نيز هست هم ازواج و هم غير آنها را نيز شامل نموده

 هستند، اما در � بالمنازعه مقصود و مراد از اين آيه همان ازواج پيامبر:رساند كه مي
به شمار  تنها زنان پيامبر را اهل بيت :مورد آن دو روايت مذكور است، نخست اينكه

هم زنان پيامبر و هم كسان . باشد و ديگري، كه قول ارجح و اصح نيز مي. اند آورده
و اين چيزي كه ما در مورد اين آيه بيان نموديم . اند مذكور ديگري را شامل دانسته

 نازل شده است، همان كالم دانشمند بزرگ امت اسالم �كه تنها در شأن ازواج النبي
و ابن ابي حاتم و عكرمه نيز .  است�كريم عبداهللا بن عباسو مفسر برجستة قرآن 

پس آيا شايسته نبود كه موسوي به اين كالم ابن عباس توجه . اند آن را روايت نموده
  !نمود؟ مي

__________________________________________________________ 

سار (نمايد كه   حكايت مي� است كه خداوند متعال از موسيآنچه كه موكّد اين گفتار است، آن -1

اما بغير از زنش كس ديگري همراه وي نبود، پس برخي از آيات ) اذ قال ألهله امكثوا) (بأهله

سازد كه منظور از لفظ  شوند، و اين آيه هم بيشتر روشن مي قرآني باتوجه به برخي ديگر تفسير مي

  .باشند امبر ميأهل در آية باال همان ازواج پي
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 سبب نزول اين آيه �اگر مقصود اين باشد كه ازواج پيامبر «:گويد ابن كثير مي
 اهل بيت �باشد كه تنها زنان پيامبرباشد، اما اگر مراد اين  اند پس صحيح مي بوده

وي هستند، در آن صورت بايد گفت كه احاديث زيادي وارد است كه اهل بيت را 
  .»دانند گسترده و اعم از ازواج مي

آورد ـ در اسناد بعضي از آنها جاي بحث وجود دارد  سپس احاديث ديگري را مي
ابن كثير . بيان نموديمـ در آن ميان حديث كساء هم وجود دارد كه صحت آن را 

آنچه كه هيچ شك و گماني را براي متدبرين در قرآن باقي  «:)3/486(دهد  ادامه مي
  :فرمايد  داخل در آن آية شريفه هستند كه مي�نگذاشته، آن است كه ازواج پيامبر
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چون سياق كالم با زنان پيامبر است، و بر همين اساس است كه خداوند سبحان 

  :فرمايد بعد از آن مي
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فرستاده  �بر پيامبرهاي شما  انهدر خ بانچه كه خداوند �اي زنان پيامبر«
است عمل نماييد ـ از كتاب و حكمت ـ و به ياد آوريد نعمتي را كه در ميان 

هاي  همانا وحي خداوند تنها در خانه. مردم تنها شما را بدان مختص گردانيد
ترين آنهاست و در   اولي صديقة دختر ابوبكر صديق و عائشه.شما نازل گشته

اين غنيمت خداوندي سهم بيشتري دارد و مطمئناً اخص آنهاست در برابر 
 �كدام از زنان پيامبر چون در بستر هيچ. اين رحمت عمومي خداوند سبحان

به جز عائشه وحي نازل نشده، همانطوري كه پيامبر نيز بدان اشاره نموده 
  .»است

اين مطالب حجت ديگري براي موسوي باقي  پس از تشريح :ظاهراً بايد گفت

�Z$�'. نمانده تا كه بدان استدالل ورزد� T�	 ��"� � 4�� �!"$���  

حول ) السنّه منهاج(االسالم ابن تيميه در كتاب  در اينجا نيز كالم ديگري را از شيخ
ه در چنانك. داريم و بيان اينكه دالّ بر مطلوب شيعه نيست روايت ميور كاين آية مذ
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در آنها ـ حديث كساء و آية تطهير ـ چيزي  «:فرمايد مي) 447-446ص ) (المنتقي(
آية مذكور نيز همچون . وجود ندارد كه بر عصمت و يا امامت اهل بيت داللت كند

�>z�6B%U :آيات زير هستند (�B� �+�� �B� �� �+<�= AF�<�  �� (�B� ��! � � ! � M   ! � � ! ! � ! �  � # # # #  # #� � �0  �{ 
{T�UBV�:#{  و ياz�F�� �+- (�B� � �<�� �+-  �� (�B�� �!  !    �     # #  # #�{ {U	0L��:  �{  ياz  �� (�B� #  

�+�(�� �+� h><�! � ! M  � � �  # #! � �{ {������: #{  z�+<�= V�	� �� (�B�  ���!  ! � �  �� �   ! �  پس }  :������} }#

و خشنودي وي براي آنچه منظور خداوند در آيات فوق متضمن محبت و رضايت 
و اين بدان معني نيست كه خداوند آنچه را كه . است كه خواست و مراد وي است

 بعد از نزول اين آيه �چون پيامبر. اراده فرموده مقدر ساخته و بوجود آورده است

�tx{ :فرمودند� T9 0 w6��- C��� *6� b>�6 T93�F{ ز خداوند طلب اين دعا را ا

و اين .  اين آيه متضمن وقوع بود ديگر احتياجي به دعا كردن نداشتنمودند، و اگر
پس ارادة خداوند در نزد شما متضمن وجود . كالم در گفتار اهل قدريه ظاهرتر است

آيا اصل فاسد . }�$�)�$� �� ( $+%* � $+%* ��( ){مراد نيست، چون گهگاه 

  ايد؟ خويش را فراموش نموده
 يا ارادة شرعي است، كه متضمن محبت و رضاي :ع استاما نزد ما اراده دو نو

و يا ارادة كونية قدريه . همانطوري كه در آيات فوق ذكر نموديم. پروردگار است

�CB ��  �� � :باشد، مثل اين قول پروردگار است كه متضمن خلق و تقدير مي ��Y! �� # #  ! �
B� ��� 1u@�� a.(y ��� ��(�#  ! �  � ! �  �� ! � �# � !# # #! � !�7B� ��<v a.(y AF� ��J� �� C; � M  � �   !� � !; !� �! ! $ # � �

باشند، و اين آيات با آنها   در اين آيات مذكور مي� پس ازواج پيامبر} }�  :��&%�$}

  .»آغاز شده و به آنها نيز ختم گشته است و مخاطب آيات نيز ايشان هستند


0QW��%X �: � 8,� :) 180-179ص ) (المنتقي(فرمايد ـ  و در جايي ديگر مي�� $ #
)7B�� �+�= QG�<�  �� (�B�� ! �   M   ! � # ! #  اگر به انجام اوامر و ترك نواهي } }  :������}� # 

 اوامري را كه خداوند متعال به :پرداختند كه متعلق به اراده و افعال آنهاست، يعني
شامل آنها دستور داده به جاي آوردند و ترك حرام و معصيت نمودند در آن صورت 

  .شوند مي) طهرّوا(لفظ 
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سازد كه اين آيه متضمن امر و نهي   آنچه كه روشن مي:دارد سپس بيان مي

�\x � :فرمايد خداوندي است، همان سياق آيه است كه مي �� c>��� 3��
 ��# #! � ! �� M � �# $
^�<>� ^P��*- �+��0 0 # #� !M � $ � � # # �?T �B ->��+�الي قوله ـ   }  :������}�     �# � �! �7j� � �� ! � $$ � � �
��2� ^<�G�f� �j��  # $ �# # � " � � �{������:  {  � #�� x��� �� �+��<- T �	� �� �B6q��# # #� ! $    ��  # � ! � !� ! 

^�+���# #� ! دهند كه متضمن امر و نهي هستند  سياق اين آيات نشان مي }) :������}� �

ر اهل بيت هستند، چون به راستي دهند كه ازواج پيامبر داخل د و همچنين نشان مي
  .االسالم انتهي كالم شيخ. »مخاطب اين آيات در همة موارد ازواج پيامبر هستند

آيا محكمات قرآن به غير از اهل بيت حكم به وجوب مودت  «:گويد ميموسوي 
مگر نه اينكه خداوند متعال اهل  «:گويد مي) 8/62(و در حاشية » احدي نموده است؟

وسيله فضيلت آنها را بر غير آنها  ه محبت و مودت اختصاص نموده تا بدينبيت را ب

��K-B ��� � :اعالم دارد، و فرموده است� T 'C�[� � �B7� �<�= �+�\@�  A?! � � $ � ! !� ! ; ! !  # � � $ �  � !# � �# �  �
���� �%<Y �� C�
 ^��� Z���; � ! �! � �  ! � �# � # � ; !#� {YZ,[��\:  {  �����; ! ـ  � ��C6 �T�5 6 ـ  � 

z.�+i .�*� ��� �� ���� �%<Y �� C�
 ^���b b ! � �  $ ;� # ; � �  ! �# � # �� {YZ,[��\:  {   � T�5�� *6V �
�.�+ib  �� � =�� C30 T� �  

دوست . كند بپردازم  به معني اين آيه و آنچه كه وي ادعايش را ميقبل از اينكه
 تحريف اين متن با آنچه كه نگاهي هم به محاولة او در جهت پيچاندن و داشتم نيم

را به مودت اهل بيت تفسير نموده ) حسنه(وي . خواسته و مطلوب وي است، بيندازم
) حسنه(اي، و خود كلمة  است، در حاليكه اين كلمه عام است براي هر نوع حسنه

هم نكره است در سياق شرط، پس تخصيص آن بدون دليل واضح غيرممكن است، 
  . دليلي براي تخصيص آن وجود نداردو در اينجا الحمداهللا

اما استدالل وي به اين آيه براي اثبات وجوب مودت نسبت به اهل بيت، هم از 
  .باشد نظر روايت و هم از نظر درايت ممتنع مي

 اثبات تفسير خود اين آيه حكم به عدم وجوب مودت اهل :از نظر گاه روايات
از دانشمند بزرگ و ) 4/179(م ترمذي و ه) 6/162(بيت را دارد، چنانكه هم بخاري 

 روايت � عبداهللا بن العباس�اهللا مترجم و مفسر به نام جهان اسالم، ابن عم رسول
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��K-B  {:اند، كه شخصي دربارة اين آيه سؤال نمود نموده� T 'C�[� �� $ �!  # � � $  سعيد بن }#

جله كردي، چون ع «:عبداهللا بن عباس جواب داد.  منظور آل محمد است:جبير گفت
هيچ فردي در قريش نيست مگر اينكه با پيامبر نسبتي دارد، و چه بسا ميان ما و شما 

و بر همين اساس مجاهد و عكرمه و قتاده و السدي و . »نيز قرابتي وجود داشته باشد
ابن (اند ـ نگاه كنيد به  ابومالك و عبدالرحمن بن يزيدبن اسلم و غيره تفسير نموده

و اما قول ديگري هم در مورد تفسير اين آيه از ابن عباس در . ـ ) 4/112) (كثير
روايت ) 11144الكبير ـ (و هم طبراني ) 1/268(دست است، كه آن را هم امام احمد 

خواهم در مقابل آنچه كه  چيزي را از شما نمي «: فرموده است�اند، كه پيامبر نموده
 مگر اينكه خداوند را دوست بداريد و به ام، براي شما ـ من البينات و الهدي ـ آورده

در اسناد اين حديث قزعه بن . »وسيلة اطاعت و فرمانبرداري به وي نزديك شويد
  .سويد الباهلي وجود دارد كه ضعيف است

بنابراين حقيقت در تفسير اين آيه همان قول اوست، و به راستي خداوند متعال با 

�+� =�� :اين كالم\@�  A?�  � !� ! ! � �  K-B��� T 'C�[� � �B7� �<� $ � ! !! ; # � � $ # �  اي : اراده نموده است كه�#

محمد به مشركان و كفّار قريش بگوييد، در مقابل ابالغ رسالت و نصايح و 
خواهم كه شرّتان را از من  دارم، فقط از شما مي ها مالي را از شما طلب نمي راهنمايي

هاي پروردگارم را ابالغ دارم، و   رسالتدور داريد، و مرا به حال خويش بگذاريد تا
كنيد، آزار هم نرسانيد، به سبب قرابت و خويشاوندي كه در ميان  اگر مرا كمك نمي

  .قالة ابن كثير. وجود داردمن و شما 
اما آنچه كه موسوي در تفسير اين آيه ذكر داشته، همان تأويل و برداشتي بود كه 

 عجله : آن را رد نمود و گفت�بن عباسسعيدبن جبير از اين آيه داشت، اما ا
 عالم و داناترين �نمودي، يعني در تفسير اين آيه، و ابن عباس پس از حضرت علي

  .فرد اهل بيت بود
و اينجا نيز نشاني از ابن عباس هست كه موسوي در تفسير اين آيه بدان احتجاج 

ـ از طريق ) 4/112 ()تفسير ابن كثير(ورزيده، و ابن حاتم آن را اخراج نموده است ـ 
علي بن حسين كه گويا مردي از حسين أشقر از قيس از أعمش از سعيد بن جبير و 

�+� � : براي وي بازگفته است، كه هنگام نزول اين آيه�از ابن عباس\@�  A?! !  � !� �  
K-B��� T 'C�[� � �B7� �<�=� $ � ! !! ; # � � $ �# � # ند مودت را اهللا آنهايي كه خداو  يا رسول: گفتند ��



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

104104104104

» �فاطمه و اوالد وي «: فرمود�دربارة آنها مطرح نموده چه كساني هستند؟ پيامبر
چون در . گويد ـ ضعيف است اما اسناد اين حديث ـ همانطوري كه ابن كثير مي

اي وجود دارد، و باز حسين األشقر نيز هست كه ضعيف و  اسناد آن مرد ناشناخته
و غيره آمده و برخي از آنها نيز اين ) الميزان( در همانطور هم. متهم به رافضي است

  .اند حديث را تكذيب نموده
  :تا اينجا در باب اسناد حديث بود، اما در مورد خود متن حديث

در متن حديث ناداني و جهالتي نيز وجود دارد، چون آية مزبور كلي است و آن 
فاطمه  از جنگ بدر هنگام فاطمه اوالدي نداشته بود و حتي در سال دوم هجرت پس

ازدواج نمود، و حسن متولد سال سوم هجري، و حسين متولد سال چهارم  �با علي
كند  هجري است، پس چطور پيامبر اين آيه را در رابطه با كسي يا كساني تفسير مي

  ! شناسد و نه وجود خارجي دارند؟ كه نه آنها را مي
-451ص ) (المنتقي(ـ ) السنه منهاج(االسالم ابن تيميه در   شيخ:از نظر درايت

���K-Bفرمايد   قرآن مي:فرمايد ـ مي) 452� T 'C�[� �� $ �!  # � � $ Y5�\� >�F { :نفرموده است �#
C��{� 4� Y5�\� > � C��{3نظر موسوي است،  خداوند آنچه را كه مورد، اگر }

نطوري كه در داشت، هما كرد، پس آيه مذكور را با عبارت مذكور بيان مي اراده مي
  :مثل. جاهاي متعددي چنين عبارتي را ذكر نموده است

 zK-B��� ,��� t�@B��� ��� #� �\Y 3N �� �	��� 8
� ����=��� � �  ! �!  $ � ! ! �   $ �# # # # ##  ! � 0 ! �  $� � �{ 
��zK-Bيا   } ):��&��8}� ,��� t�@B��� ���Y� � �!  $ �# # # ##{ {]"�: { z�� K-B��� �q xkY$  � �� � ! # ��  {
{$7	��\:  { �K-B��� ,�q �>� �= t�[� K���� M  �!  �# # � � � � � � �{U	0L��:   { { تمام آنچه كه خداوند در 

 و يا نزديكان هر فرد ديگري توصيه فرموده است، با اين �رابطه با نزديكان پيامبر
  .عبارات بيان كرده است

 �]�C'�پس هنگامي كه خداوند عبارت �� $ � � $  است و آن را به صورت را آورده �#

مصدر نه كه اسم بيان داشته، داللت بر اين دارد كه منظور خداوند ذوي القربي نبوده 

4 �}��C{كرد، عبارت  القربي را اراده مي است، و اگر ذوي�� Y5�\�{آورد، و   را مي
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= �\�C��A C- �8 %,- C- Y5 {داشت، چون عبارت  را محذوف مي) في(حرف �)�
�,%{ر اينجا غيرفصيح و نادرست است و بايد  د}-,% =  . گفته شود}�(�

 در ازاء تبليغ رسالت خويش پاداشي را از كسي درخواست �و البته پيامبر اكرم
همانطور كه قرآن . دارد بلكه اجر و پاداش وي نزد پروردگار خويش است نمي

�+� =�>� �� �zB7 :فرمايد مي\@� �� A?0 ! ! !� �# # �  !� ! ! � � !� �n\�� 1�z �%Y �B7و يا    }��:��8	^��} }  ; ! ! ! !�  � � � �
����5� 1BR� ��� � !  � �0 ! ! # {{Z,_��\:( { z#�� �= � ,B7� �� B7� �� �+	�\@ 8Y� � $ !# #� ! ! !# 0� �! �# ! � �  �{ {`&,9:  {  

�اما در اين آيه استثناي منقطع وجود دارد� B7� �� �<�= �+�\@� �� A?$ �  !# 0 ! ! !� �# # � ! ! � �   3�i �� � �� !
u<>@ �-. �� ��	� ��; � !# � �# #M �� # $ �� {��^	8��:��{  

شكي نيست كه محبت اهل بيت بر هر فرد مسلماني واجب است، اما اين آيه 
 و اهل بيت وي، پاداش �و مودت نسبت به پيامبردارد،  وجوب آن را اثبات نمي

موديم مودت به اهل بيت باشد، و همانطور كه قبالً ذكر ن  نمي�ابالغ رسالت پيامبر
رسد كه  االسالم ادامه دارد تا بدانجا مي  تنها نوعي عبادت است، ـ كالم شيخ�پيامبر
بود، در آن   مي� ـ اگر محبت مسلمانان به اهل بيت اجر و پاداش پيامبر:فرمايد مي

گرفت، چون ما اجري را كه مستحق  به ما نيز تعلق نميصورت ثواب و اجري 
 بود به وي اعطا نموده بوديم، آيا هيچ فرد مسلماني چنين چيزي را رسالت پيامبر

  »گويد؟ مي
هاي موسوي را براي اثبات  و استداللگونه ما تمام احتجاجات  بنابراين، بدين

گاه  اما هيچ. نماييم داريم و آن را انكار مي هاي فاسد خود بر اين آيه را رد مي خواسته
 اهل بيت نبوده و نيستيم و محبت نسبت بدانها را بامنكر توصية پيامبر در ارتباط 

طور كه قبالً ذكر كرديم، آن را اعتقاد راسخ و پايدار اهل سنت  و همانواجب دانسته، 
 بر آن �اهللا چون هم سلف صالح امت اسالمي و هم صحابة گرامي رسول. دانيم مي

 :ترجمه B�!"< ��;A��@����6� C- ���� *G :فرمايند  مي�چنانكه ابوبكر صديق. بودند

 �و به علي. » باشيد در رابطه با اهل بيت وي�مواظب و مراقب حضرت محمد«

}���^ �(�BJ :فرمود ��� ������C����A �� *P8 %8 C� w?� F FG7  و عمربن خطاب به

تر از  محبوبسوگند به خداوند عظيم روزي كه شما اسالم آورديد  «: فرمود�عباس
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نمود، چون اسالم آوردن شما  م اسالم را قبول ميروزي بود كه اگر خطّاب پدر
  .»تر از اسالم آوردن خطاب نزد حضرت رسول بود محبوب

  »آيا جبرئيل آية مباهله را بر غير آنان ـ اهل بيت ـ نازل فرمود؟ «:گويد باز مي
   :مقصود وي آية

� ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yy7777 §§ §§____ !! !!%%%% tt ttnnnn ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ xx xx8888 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ tt ttΡΡΡΡ 
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آمده، با تو ]  حاصل[پس از دانشى كه تو را ]  باره[پس هر كه در اين 
بياييد پسرانمان و پسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و ما «: ند، بگومحاجه ك

خويشان نزديك و شما خويشان نزديك خود را فرا خوانيم سپس 
  ».مباهله كنيم، و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم
 علي و فاطمه و �در صحيح مسلم ثبت شده كه به هنگام نزول  اين آيه، پيامبر

وجه استدالل موسوي به اين آيه از قرآن  امر مباهله شركت داد، حسن و حسين را در


*����فرمايد  كه مي�� #  !  و �گويد، منظور از آن حضرت محمد اين است كه مي� �

 را هم در بر بگيرد اين داللت بر � است، خوب اگر منظور خداوند علي�علي
از جهل و ناداني بر فضل وي است، و اين يا امامت و افضليت علي نيست بلكه دالّ 

كاري كند، قبل از موسوي ابن  خواهد در اين امر مغالطه گيرد يا نه مي وي نشأت مي
المطهر حلي نيز چنين سخناني را ابراز نموده اما متحير از آنم كه چطور موسوي به 

االسالم ابن تيميه در  باز شيخ. عنوان استشهاد برتر خود آن را در اين جا نياورده است
منظور نگاشته، و در  اي را بدين رديهـ ) 358-457/ المنتقي (ـ ) منهاج السنّه(كتاب 

هاي شيعه در تفسير اين آيه پرداخته است، كه گويا  آن به نفي تأويالت و برداشت
اما . علماي شيعه معتقدند خداوند در اين آيه علي را با پيامبر مساوي دانسته است

 نيست، و اين لفظ در لغت مقتضي مساوات مساوي و برابر �كسي با پيامبر هيچ
برادران نسبي و ) انفس(و مقصود از نيست، بلكه دالّ بر مجانسه و مشابهه است، 

3
� � :فرمايد ميآنجا كه خداوند . ديني است��
� �63��-�� �
3��-� �(
 ����F� A�Y� � ! � �� � ! � �# � ! � !  ! � � �� � � !  �
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�� �63��
�! � � ! � �   ! !� �� � ��  #h-q�+�� �= #�� ^�F� AF��Y A%	>
 �D � �# # � � � �  � �! � ! !� ! ! # � � $� {��	
� ��:# {  
��
3��-�� � � ! جنس ما  و نسبت هممردان ما و مردان شما، مرداني كه در دين  :يعني ��

هستند، و مراد وي متجانس بودن در خويشاوندي و ايمان است، و آنچه كه بر اين 

 �z q :بهي است كه در قرآن ذكر شده است، مثلاستدالل داللت ورزد، آيات مشا��! # � �!
�4& �%�*
\- x���_[�� ����_[� �� a��	F�@; ! !  �� # # # # # � �!  � #  �  ! !  � $  !{ {Z,���:    كه در اينجا الزم نيست


*�+�z :فرمايد مؤمنون و مؤمنات مساوي باشند، و باز مي� ���	?�Y! �  ! �!  �  بعضي :يعني } 

رتان را بكشد، كه در اينجا نيز حكم بر وجوب تساوي نكرده از شما بعضي ديگ
است، و يا اينكه كساني كه گوساله را عبادت كردند با كساني كه عبادت نكردند 
مساوي بداند، چون در بين آنها نه اينكه مساوات نيست، بلكه تباين غيرقابل توصيفي 


	� :فرمايد هم وجود دارد، و يا اين آيه كه مي� �D ! � $  �+�*
� ���	�� 3_G �! � !  � !!  ��  �#  �� 
{U	0L��: �{    

اش را براي   و خانواده� تنها علي�و اگر استدالل موسوي بر اين است كه پيامبر
مباهله فراخواند، بدان سبب بود كه قضية مباهله فقط با وجود خويشاوندان نزديك 

تر  اضل و گرامي اگرچه ف– خويشاوندان دور را �گرفت، و اگر پيامبر صورت مي
شد، چون يهود و  نصاري هم   دعوت مي فرمود، مقصود مباهله حاصل نمي–بودند 

 چنين �آورند، پس اگر پيامبر بايست خويشاوندان نزديك خود را براي مباهله مي مي
كرد، آنها نيز خويشاوندان دور و يا افرادي بيگانه از گروه خويش را  كاري را مي

نمود   مباهله با وجود خويشاوندان نزديك سخت و دشوار ميآوردند، و آنطور كه مي
بزرگان اعراب . ترسيدند شد و از آن نمي بدين صورت دشواريش بر آنها برطرف مي

خواستند تا زنان و كودكان خويش را  هنگام مصالحه با يكديگر از طرف مقابل مي
ف مقابل را بدست بعنوان گروگان نزد يكديگر قرار دهند، تا با اين كار اعتماد طر

فرستادند طرف  آورند، و اگر آنها افراد ديگري را از قبيلة خويش بعنوان گروگان مي
هاي آنان نبود،  كرد، و اين امر نشانة فضل و برتري خانواده مصالحه آنرا قبول نمي

  . گرفت بلكه مصالحه بدين گونه صورت مي
ها نيز در مباهله شركت شك اگر دختران ديگر پيامبر در قيد حيات بودند آن بي

جستند، در مورد پسرانش نيز همينطور، و حتي اگر حمزة عموي پيامبر همه زنده  مي
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 ابوبكر و عمر و �پس بدون هيچ ترديدي، اگر پيامبر. نمود بود او را هم دعوت مي
خواند خداوندبه بهترين وجهي آنرا استجابت  يا بقية اصحاب را براي اين امر فرا مي

  .شود  اما همانطور كه گفتيم با اين روش مقصود و مراد مباهله حاصل نميفرمود، مي
   :آورد موسوي اين شعر را مي

T6��) j!"� C	8 *6 C	8 *6  �6,? T6 ���� C�� � > 
 علي –سورة دهر در رابطه با اهل بيت  (:گويد كه مي) 10/62(و سپس درحاشية 

افتراي بس بزرگ و   سبحان اهللا، اين). و دشمنانشان نازل شده است–و آل بيت وي 
! سخن افراد جاهل و نادان است، وگرنه چطور نتوانسته است ادعايش را ثابت كند؟

األنسان يا ( همانا سورة :در رد آنچه كه در اينجا آورده، كافي است كه گفته شود
به اتفاق تمام مفسرين مكي است، و آن هنگام علي هنوز با ) الدهر(همان سورة 

 -طمه ازدواج نكرده بود، ازدواج آنها پس از جنگ بدر و در مدينه صورت گرفت، فا
 حسن متولد سال سوم و حسين متولد سال چهارم هجري –چنانكه قبالً ذكر نموديم 

و هر كس كه ادعا كند اين سوره در مورد آنها نازل شده افترا و دروغي . هستند
ه علم نزول قرآن و آگاه به احوال اين بزرگ مرتكب شده است كه بر هيچ فرد آگاه ب
نوا و فقير  اي بي حضرت علي بچه. بزرگان برگزيده مخفي و پوشيده نخواهد ماند

 او را به نزد خود برد و �بود، و چون يك سال تمام در مكه قحطي پيش آمد پيامبر
تمام ادعاهايي كه موسوي در اينجا دارد نه از . در ميان خانوادة خويش جاي داد

  .ه آنرا به منبعي نسبت داده استنايي استخراج نموده و ج
حديثي را در مورد علي و فاطمه و كنيز آنها ) 4/197/ الكشاف (اما زمخشري در 

نه  كند كه صحت و ثبوت آن معلوم نيست، چون نه اسناد آنرا ذكر نموده و نقل مي
روايتي را ) 180ص ) (تخريج الكشاف(اما حافظ در . آنرا به كسي نسبت داده است

سليم از مجاهد از ابن عباس، و  هم از ثعلبي از طريق قاسم بن بهرام از ليث بن ابي
هم از كلبي از طريق ابي صالح از ابن عباس نقل كرده است، و در مورد اين آيه از 

���� �� a  ��6	��4U :قرآن ��Y�¡� .����- ��Y��; "# � !  ; ! � �  � � �  ! �  � � $� # #� ����FU��� ! #  � �= 1�FU�� � � � � $
�4@�� 8<	�� ��<+�� �>�; # # # # #� � � � M  ; در رابطه با علي كه اي ابيات  به دنبال آن پاره } − :�*&���}� ;!

 اين : را نقل كرده، پس ازحكيم ترمذي نقل نموده است كه فرمودهيو فاطمه چيزهاي
ق، و ابن حديثي ذوقي و جعلي است و كسي بدان باور نداردمگر افرادجاهل و احم
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از طريق عبداهللا سمرقندي از محمد بن كثير از أصبغ بن ) الموضوعات(جوزي در 
نباته نقل كرده است، و ابيات مذكور را همه بيان داشته و گفته است كه هيچ شكي 

-371 / 1ص ) (الاللي المصنوعه(نگاه كنيد به . ندارم كه اين حديث جعلي است
374.(  

8�{ :آورد باز هم موسوي ميJ�A 4�� �� *;? ���: � #�� A>X- ���s	=��# ! � �#  # � !
��?B*� � �F<� �$ � � � ; # � �{��	
آيا اهل بيت همان حبل اللّهي نيستند كه در قرآن «  }   :�� �

) 11/62(و اين را در حاشية .»خداوند به مسلمانان توصيه نموده كه بدان چنگ بزنند
  .ادق نسبت داده استبه نقل از تفسير ثعلبي به امام جعفر ص

 بايد ثابت شود كه اين سخن منقول از امام جعفر صادق است و اسناد آن :اوالً
 بايد روشن شود كه آيا :ثانيا. شناسايي شود و در مورد صحت آن نيز تحقيق نمود

اين  امام جعفر در تفسير اين آيه اصابة حق نموده است؟ و حتي اگر ثابت شود كه
ل شده است، چندان الزم نيست كه موسوي به وسيلة آن بر سخن از امام جعفر نق

عليه اهل سنت احتجاج نمايد، چون امام جعفر صادق نزد اهل سنت معصوم نيست 
  .تا كالم وي را بعنوان حجت بپذيرند

  .دهيم ما منازعة خويش را با وي با بيان اين دونكته ادامه مي
اي اينكه صحت آنرا بيان نمايد،  اسناد اين حديث را بيان نكرده چه ج:نكتة اول

نسبت دادن اين حديث به تفسير ثعلبي ترفندي بيش نيست، چون موضع آن را در 
تفسير مذكور معلوم نساخته است، و با اين وجود كه تفسير ثعلبي هنوز چاپ نشده 

دانم آيا اكنون چيزي از آن در زير طبع باشد يا نه؟ و بنده تنها در مورد  است، و نمي
تأليف ) الكشف و البيان في تفسير القرآن(جزء از آن تفسير اطالع پيدا كردم بنام يك 

احمد بن محمد بن ابراهيم ابي اسحاق الثعلبي، و آن جزء خطي بود از هشت جزء 
مصور علوم ) 85 ف 372س (آن تفسير، بنده آنرا در مكتبه القاريه در بغداد بشمارة 

 مورد آزمايش و بررسي قرار دادم، به اين اميد كه و آن را بتمامي. القرآن پيدا نمودم
در اين رابطه چيزي از آن استخراج نمايم، اما متأسفانه اين جزء فقط در برگيرندة سه 
جزء اخير قرآن مجيد بود، موضوعاتي كه صاحب المراجعات بيان داشته بود در آن 

  .شد يافت نمي



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

110110110110

سوي از تفسيري نقل قول  چطور مو:پرسشي كه در اينجا مطرح است، اينست كه
كند كه هنوز چاپ نشده است؟ و يا واسطة نقل آنرا هم ذكر نداشته است، پس آيا  مي

اين كار و روش اهل علم و دانش است؟ آيا اين همان امانت نقلي است كه در 
تواند بعد از ديدن آن  مقدمة كتابش توصيف داشته بود؟ پس چطور انسان مسلمان مي

هاي چنين مردي اعتماد و اطمينان داشته باشد؟  گريها، به نوشته همه ترفند و حيله
هم بيان داشته بود، بهتر آن بود كه به آن اشاره ) الصواعق المحرقه(حتي اگر از كتاب 

  .كرد، نه آنكه در حواشي اشاره نمايد مي
و اگر هم صحيح باشد، در واقع آن تخريجي قاصر بوده كه بر خواسته از قلّت 

ي وي است، چون نسبت دادن چنين چيزي به ابن حجر كار صحيحي علم و آگاه
نيست، و استدالل به چيزي بدون معرفت به اسناد و ثبوت آن باطل است، و ابن 

اي به اسناد و ثبوت احاديث ندارد، و همچنانكه  حجر نيز در برخي موارد هيچ اشاره
. حجر نيز جايز نيستايم در چنين مواردي اعتماد حتي بر ابن  بارها اشاره نموده

) المراجعات( حال كتاب ندقيقاً همچو) الصواعق(چون چنين تخريجاتي در كتاب 
ندارد و اما بخاطر عدم امكان معرفت اسناد  اي به منبع اصلي آن است، كه هيچ اشاره

اين خبر از سوي تفسير ثعلبي اطمينان به آن ميسر نيست، و آن تفسير نيز در 
ير صحيح و مذكوب فراواني است، و بعالوه تفسير ثعلبي جزء برگيرندة موضوعات غ

) واحدي(عادت ثعلبي همچون عادت شاگردش . تفاسير صحيح شمرده نشده است
ابن تيميه . كنند است كه بدون توجه به صدق و كذب اخبار از هر كسي روايت مي

 حلّي از تفسير ردية بسيار مناسبي را در رابطه با استداللهاي ابن المطهررحمه اهللا 
و همچنين . ثعلبي نگاشته كه در آنجا ارزيابي خيلي خوبي را بر آن تفسير نموده است

اي نيز به  به هنگام بررسي انواع تفاسير اشاره) 386-13/345) (الفتاوي(در 
موضوعات جعلي و غير صحيحي داشته كه از سوي ثعلبي و واحدي روايت شده 

  .است
) المنتقي(فرمايد،  المطهر حلّي از ثعلبي روايت داشته ميمثالً در رد خبري كه ابن 

و اين خبر كاذب است، و در تفسير ثعلبي اخبار و احاديث جعلي به  (... :)436ص (
ماند، وي مثل هيزم كش  شود، چيزي ازديدگان هيچكس مخفي نمي وفور يافت مي

  ).شبانه است، و در مورد شاگردش و احدي نيز قضيه بر همين گونه است
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اند، و هر كس كه  البته بايد اشاره هم نمود كه ثعلبي و واحدي اهل حديث نبوده
تذكره (و ) العبر(شرح حال آنها را نگاشته ايشان را مفسر ناميده است، چنانچه در 

از ابن عماد و كساني ديگر، كه هيچكدام از آنها ) شذرات الذهب(و ) الحفاظ للذهبي
اند كه آنها در علوم الحديث  سته و يا اشاره ننمودهثعلبي و واحدي را محدث ندان

  .واهللا اعلم. چيزي تصنيف كرده باشند
كتاب (در آية مذكور همان ) حبل اهللا( به باور اكثر مفسرين، منظور از :نكتة دوم

 كه موسوي – نزد ترمذي –است، و نيز در يكي از روايات حديث غدير خم ) اهللا
ود صراحتاً به كتاب اهللا تصريح نموده است كه خود هم بدان استشهاد نموده ب

�r�>� C :فرمايد مي� b/�� �� 5�!� *;? �� ����n  آشكاري و اين خود تضاد

  .است در سخنان وي
سعيد الخدري اخراج كرده كه  از طريق عطية عوفي از ابي) 4/21(و باز ابن جرير 

5 �� ����� �� �6 ?;* ��� : فرموده است�پيامبر اكرم�!"\� �r�>� C� b/( 

يت شده است، چنانكه هم ترمذي  روا�عليبلكه تفسير اين آيه هم از طريق 
الحارث  از طريق ابن المختار الطائي از ابن اخي) 2/435(و هم درامي ) 4/51-52(

777 { :اندكه فرموده است  در توصيف قرآن روايت نموده�االعور از حارث و از علي
�� *;? �9-T�{��\� ��� �6 � T�H$� ���� �6 � [�\� {7 
 از طريق ابراهيم –) 1/389) (فسير ابن كثيرت (–و ابن مردويه ) 2/431(درامي 

 : فرموده است�اند كه پيامبر هجري از ابي احوص از عبداهللا بن مسعود اخراج نموده

�[;\� �� � �6 � [�\� �� *;? �6 %O�{� ��6 %� 7n 
اديث و آثار با اينكه برخي از آنها ضعيف باشند، اما مقوي يكديگر هستند، اين اح

به هر حال . خصوصاً همين حديث اخير كه هيچ اشكالي در شواهد آن وجود ندارد
 :حديث زيد بن ثابت در خطبة غدير خم كه بدان اشاره نموديم، و در آن آمده بود كه

�r�>� C� b/�� �� 5�!� *;? �� ����nبراي اثبات اين نظريه كافي است  .

 ر اينجا به عنوان شاهد نقل نموديمالبته بايد گفت كه تمام احاديث و آثاريكه ما د
تر از آنچه هستند كه موسوي بدانها احتجاج نموده و براي صحت  بهتر و صحيح

وايتي را نقل كرده است، ما از اگر او از جعفر صادق ر. ادعاهاي خويش آورده است
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يم چنانچه با آن مخالفت ورزد و ردش دارد در واقع ا ه روايت نمود�ت عليحضر

��$"!� . با اصول مذهب خويش به معارضه برخواسته و آنرا نقض نموده است
[\��� ��.  

��J�A �2 :باز گفته است� [A5�Z��:[A5�Z� U� ����� � n و در حاشية 

اهللا واألئمة من عترته الطاهرة يحكم  رسول :والصادقون هنا( :گويد مي) 12/62(

  .)صحاحنا المتواترة

 �دد پيامبر خداگر  شكي نيست كه اولين كسي كه مشمول اين آيه مي:يمگو مي
 و أئمة اهل بيت، اما هيچ دليلي وجود ندارد بر �است و بعد از ايشان اصحابة كرام

ة كرام شامل آن اينكه اين آيه تنها در شأن اهل بيت نازل شده باشد و باق صحاب
مگر نه اينكه صادقين جمع صادق است و صديق صيغة مبالغة آن، و ابوبكر . نشوند

 �براساس داليل بيشماري صديق است، و او اولين كسي است كه بعد از پيامبر
  .�و بعد از وي ساير صحابه و تابعين. شود مشمول اين آيه مي

 در مورد داستان كعب بن مالك لكن سبب نزول اين آيه امر ديگري است، اين آيه
نازل شد آن هنگام كه از غزوة تبوك سرباز زد و خداوند به بركت راستگويي وي 

 :فرمايد خداوند مي. اش را پذيرفت، و اين موضوع همه در صحاح ثابت است توبه

�8- ¢.2� �%<�= ]?�v �q� K	� ��*�& ����� ^Du5�� �=�� !  #  � � �� # ! � � �� M $! � �  � � $# $  # # � ]?�v� ]>�. ! !� � � �  �
 �G ��� �� ��-�	<� �%<�= V�� �D �<�� � #�� �� \���  �� ����� �%�*
� �%<�=�  � ! � ! � � �  ! $  ! �  # # # � !# # #! $ � !  !# #� � $ ! � �� �� � �"

�<�B�� V��	�� $#  $ $� �h?C�s�� �� ��
�6� ��� ����� ����� ����� ��� ��� # # #$ � � � �� � " $   � $ � � �{.�,���:   −   {  
پذيرد كه واگذار شدند، تا بدانجا كه زمين با  خداوند توبة آن سه نفري را هم مي«

همة فراخي بر آنان تنگ شد و دلشان به هم آمد و دانستند كه هيچ پناهگاهي از خدا 
جز برگشت به خدا وجود ندارد، آنگاه خدا بديشان پيغام توبه داد تا توبه كنند 

از خدا بترسيد و همگام با ! اي مؤمنان. پذير و مهربان است ار توبهبيگمان خدا بسي
تا اينكه كعب بن مالك به پيغمبر خدا گفت بعد از . -تفسير نور  - .»راستان باشيد

 اي پيغمبر خدا، خداوند تنها به پاس :گفتم (:اينكه خداوند توبه را از وي پذيرفت
 يعد از آن ديگر سخن نگويم جز براستراستگوييم مرا نجات داد، و توبه نمودم كه ب

شناسم  و سوگند به خداوند از آن هنگام كه اين سخن را با پيامبر گفتم، كسي را نمي
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كه خداوند او را در مورد راستي در گفتار آزمايش نموده باشد بهتر از آنچه كه 
آنرا ...  امام مسلم و امام احمد و بخاري و غيره –) خداوند مرا بدان آزمايش نمود

سوگند به خداوند از روزيكه  (:گويد  سپس در همان حديث مي–اند  روايت كرده
هدايت شدم و اسالم را پذيرفتم، خداوند هرگز هيچ نعمتي را به من عطا نفرموده كه 

كه نزد ايشان دروغ  ، روزي�آنرا در نزد خود بزرگتر بينگارم از راستگوييم نزد پيامبر
  ).رسيدم ي دروغگويان به هالكت مينگفتم وگرنه من هم مثل باق

��h?C�s :فرمايد در نتيجه معني قول پروردگار كه مي� �� ��
�6�� # # $ � �� يعني �   

راستگو باشيد همانند انسانهاي راستگو و با مكذبين هم صحبت نشويد، همانطور كه 

��hF6�B :فرمايد در جاهاي ديگر مي� �� ��F6.��� # # $ � !�  �� �{U	0L��:( { {خداوند در  و 

همه چيز ارادة معيت ندارد يعني بر انسان واجب نيست كه در همه چيز مثل مباحات 
و يا مثل موارد ديگري، كن مع االبرار، كن مع . همراه صادقي باشد... و ملبوسات و 

  .المجاهدين، يعني در اين صفات با آنها باشيد و داخل جمعي آنان شويد
خي راند، و ب  و اصحابه دانسته�ين آيه، پيامبربرخي منظور از صادقين را در ا

ب ب البته آنان س–) 11/40) (تفسير الطبري(نگاه كنيد  –اند  ديگر ابوبكر و عمر دانسته
شود و بر آنان نيز عموميت دارد، پس  نزول اين آيه نيستند اما شامل آنان هم مي

  !جواب ديگر موسوي در تفسير اين آيه چيست؟

��ت و آنجا كه گفته اس�	���\� � ?�#P TH#�n  اين گفتة كسي است كه عقل و

 نه صحاحي وجود دارد و – شيعه –اش تراوش ندارد، چون نزد آنها  خرد وي از كلّه
نه احاديث متواتر، و بلكه نه موسوي و نه همفكرانش هيچ دانشي در مورد شرايط 

 معتمدة آنها صحاح و شرايط تواتر ندارند، ما بطور اختصار در اينجا به اصول
گويند مطالبشان قطعيه  اي كه در مورد آنها مي نمائيم، كتابهاي چهارگانه هايي مي اشاره

حر العاملي . الصدور هستند و همه آنچه كه در آن كتابها آمده صحيح و حجت است
معلوم است كه بعد از تأليف آن چهار كتاب،  (:گويد مي) 20/75) (وسائل الشيعه(در 

نهان همگي نابود گشتند، چون هر آنچه كه نياز بود در آنچهار كتاب كتابهاي پيشي
و آن چهار كتاب ). تر از كتابهاي قبلي بودند تر و موثّق شد و آنها مشتمل يافت مي
تأليف ابن بابوية قمي، ) من اليحضره الفقيه(تأليف كليني، كتاب ) الكافي (:عبارتند از
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 تأليف طوسي، كه علما و ائمة شيعه همگي )االستبصار(و ) تهذيب االحكام(و كتاب 
  .بر آنها اجماع دارند
هيچ نوعي گمان و ظنّي  (... :گويد مي) 20/97) (وسائل الشيعه(الحر العاملي در 

  ).ائفه المحقه وجود نداردطدر مورد رئيس المحدثين و ثقه االسالم و رئيس ال
سالم كليني، و رئيس منظور از رئيس المحدثين ابن بابوية قمي است، و ثقه اال

الطائفه المحقه طوسي است، كه خود موسوي در كتاب المراجعات آنها را ذكر نموده 
 :يدگو ، موسوي مي)76ص ) (14 –المراجعات (داشته است  كتابها هم اشاره و بدان

هم ثقة األسالم محمد بن يعقوب الكليني و هم صدوق المسلمين محمد بن علي بن (
م شيخ األمة محمد بن الحسن بن علي الطوسي از جانب اهل تسنّن بابويه القمي و ه

گيرند، و اهل سنّت به چشم حقارت و سخيف بر كتابهاي آنها  مورد اتهام قرار مي
  ). هستند�نگرند، در حاليكه اين كتابها امانتدار علوم آل محمد مي

آنرا بيان خواهم كالم بدرازا بكشد، تا كه قطعيت عدم صحت  من در اينجا نمي
و قبالً در مقدمة كتاب هم بيان نموديم برخي از . دارم تا چه برسد به متواتر بودن آن

مطالبي كه اتّخاذ آنها ناروا بوده و اطمينان به آنها براي هر انسان مسلمان كه از خدا و 
و در اينجا به كالم يكي از علماي . روز قيامت واهمه داشته باشد غير ممكن است

امريكه . كنيم ورد رضايت آنها در رابطه با ارزيابي اين كتابها بسنده ميمقبول و م
و  دارد امكان عدم قطعيت متواتر بودن و حتي عدم صحت عموم آنها را بيان مي

 نقض –) بحكم صحاحنا المتواتره(يعني –چيزي كه گفتة موسوي را در اينجا 
 :گويد مي) 18-1/17) (چاپ دوم) (معجم رجال الحديث(خوئي دركتاب . نمايد مي
براستي اصحاب و ياران ائمه عليهم السالم با اينكه غايت جهد و اهتمام خويش را (

در امر حديث و حفظ نمودن آن از نابودي و كهنگي بر حسب دستورات أئمة عليهم 
نمودند، و نشر احاديث در آن  السالم مبذول داشتند، اما آنها در دوران تقيه زندگي مي

بصورت علني غير ممكن بود، پس چطور اين احاديث به حد تواتر يا چيزي زمان 
اما احاديثي كه  (:گويد مي) 20-1/19(و باز در همان كتاب ) اند؟ قريب به آن رسيده

 رسيده است اغلب آحاد –كليني، ابن بابويه و طوسي –به دست آن سه محمد 
كند  روايت مي) 1/20(ز صدوق رسد كه سخني را ا تا بدانجا مي). هستند نه متواتر

دانيم كه   راههاي دسترسي آنان به ارباب كتب براي ما نامعلوم است، و نمياو ام (:كه
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كدامين اين احاديث صحيح و كدامينشان غير صحيح است، با اين وجود چطور 
ممكن است ادعا نماييم كه تمام اين روايات از سوي معصومين عليهم السالم صادر 

اي را در مورد قطعيت صدور روايات مذكور در  سپس خويي رديه). شده است
 :خالصة كالم (:)1/20(گويد،  كتابهاي چهارگانه نگاشته است، و در آن رابطه مي

بحقيقت ادعاي قاطعيت بودن صدور جميع روايات كتب اربعه از سوي معصومين 
روايات منقوله در كتب و بعداً بطور مفصل تمام ) عليهم السالم واضح البطالن است
اگر پذيرفته شود كه محمد بن  (:گويد مي) 90-1/80(چهارگانه را بررسي كرده و در 

گواهي داده است، ) الكافي(يعقوب كليني بر صحت جميع روايات كتاب خود 
گواهي وي غير مسموع است، چون اگر وي با اين شيوه خواسته باشد كه روايات 

ي از شرايط حجيت قرار دهد، كار وي قطعي البطالن منقول در كتاب خويش را يك
روايات مرسل و همچنين روايات مجهول االسناد ) الكافي(است، زيرا در كتاب 

و باز ). زيادي وجود دارد و بعالوه برخي ديگر از روايات جعلي و مكذوب هستند
ودن تمام اخبار و روايات منقول از شيخ صدوق از نظر صحت و حجيت ب (:گويد مي

پذير  گردد، و حجيت آن روايات براي غير او توجيه آنها تنها به رأي و نظر وي برمي
آنچه كه در رابطه با صدوق  (:گويد بازخويي در مورد روايات طوسي مي). نيست

  ).بيان داشتيم دربارة كتاب  طوسي نيز جاري است
 نيست و  صحت جميع روايات كتب اربعه ثابت:گويد رسد كه مي تا بدانجا مي

بايد در مورد اسناد تمام روايات منقول در آنها نظر خواهي نمود، چنانكه در 
گوئيم و كاري به خويي  البته ما سخنان خويش را مي. آمده است) 1/90) (المعجم(

جوئيم، چون او نيز نزد ما هيچ فرقي با ديگر ائمة  نداريم و هرگز از وي استدالل نمي
خاطر تناقضاتي كه در گفتار آنان وجود دارد اين سخنان را رافضي كذّاب ندارد، اما ب

نقل نموديم، و با اين روش طبعاً گفتار برخي از آنان را ناقض سخنان برخي 
پس .  گردندطهاي آنان بدين شيوه ساق تا انشااهللا تمام گفته. دهيم ديگرشان قرار مي

نمايد كه شيعه هم آيا بعد از بيان داشتن اين سخنان خويي ممكن است كسي ادعا 

%8 ��6 :� ��� �� ���J�A 4 :نويسد داراي صحاح متواتر است؟ باز مي � 
J�A 4�� �3�;) � ,���;	�- /�{��� C~��: �0 TH� l���- *�;�� ���;�	>� 

�3�;)7n 
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اين ادعا نيز چيزي همچون ادعاهاي پيشين است و هيچ دليلي هم بر آن نيست، 
نرا به امام باقر و امام صادق نسبت داده است، زيرا نخست حتي اگرچه در حاشيه آ

الزم است كه صحت نسبت اين روايات بدانها ثابت گردد و سپس بايد صحت گفتار 
را نيز ثابت نمود، و بعالوه هميشه موسوي بر اين ادعا بوده است كه به وسيلة متون 

د، پس در كجا اهل ورز متعارف و مورد قبول اهل سنت بر عليه آنها استدالل مي
كنند، تا كه وي بتواند گفتار  سنّت و جماعت احتجاج به سخنان امام باقر و صادق مي

  !آنها را بعنوان دليل بر عليه ما بكار گيرد؟
 از امام �و اما، تفسير كلمة صراط به بهترين وجه در حديث نواس بن سمعان

خداوند از صراط  (:است فرموده �روايت شده است كه پيامبر) 183-4/182(احمد 
وجود » سور«آورد كه در هر دو طرف آن دو بارو  المستقيم براي شما مثلي را مي

در ميان هر يك از باروها دري گشوده و پرده اي بر روي درها كشيده شده . دارد
 اي مردم همگي به صراط المستقيم :دارد  بانگ برميياست، و در جلو هر دري كس

شويد، و فرد ديگري بر روي صراط ايستاده است و هنگاميكه وارد شويد و متفّرق ن
 واي بر تو آنرا باز :زند اي از آن درها را باز نمايد فرياد مي كسي بخواهد گوشه

پس صراط همان اسالم است، و باروها حدود . نداريد چون به آن درخواهيد افتاد
 درب صراط زنگ پروردگار هستند، درهاي باز محارم خداوند هستند و كسي كه بر

دارد كتاب  دارد كتاب خداوند است، و آن كس كه بر باالي صراط بانگ برمي برمي
ت كه در قلب سزند و اعظي ا ي صراط فرياد ميخداوند است، و آن كس كه بر باال

  ).هر انسان مسلماني وجود دارد

�� ����� �� ��� ��F<W�z<W :نويسد باز مي��� ��� ��# # #� � ��  � � � "� $ � B�2� £��� t�@B�� ��F# !  $� #  �  �
�+��!  ! ثقه األسالم محمد بن  (:آورده است كه) 63-14(و ايضاً در حاشية  } �:������} }#

– محمدباقر – از اباجعفر :يعقوب با اسناد صحيحي از بريده العجلي اخراج نموده كه

� �� ��� ��F<W�z ��F<Wدر مورد اين آيه از قرآن سؤال كردم،   # #� � B�2� £��� t�@B��# !  $� #  � �
�+��!  ! �_���� -�f<[ � :جواب داد }# V�	+�� �� �><s
 ����� ����� �� B� S�# # # # #!  � ; �# # �  ! # � �  �#  �$ � # � ! �

u<>@ ����� ����� �� �(G� 3_G ��B*6 ����� ������� x���U���; � �  $# � �   � � � � � � �# # # # #$ � $  � ! �� #  �  { {������:� {  
اي از كتاب آسماني هم داشتند باز چگونه به بتان جبت و  كه بهرهنديدي آنان«
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گويند كه راه شما بصورت نزديكتراز طريق  طاغوت گرويده و به كافران مشرك مي
محمد و رهبران گمراه و داعيان آتش جهنم را هدايتگران راه آل  .»اهل ايمانست

�z��  �� �%�F :خوانند مي ����� HI����  �  � �� � $ �# #�  �4s
 �� (¤ ��Y  �� �F�� �; # � � ! � � !� � !# � � #{ |3�����:¥ {  

�z�4يعني امامت و خالفت  /���� ���_�  �q¦Y H�[� �� Q<s
 �n 1�; # # #�  ��  � b$ � ; � �! � !#  # ! ! � {

{������:� { z��JY ��  �� �G��� �� �= /���� ��(�§ 1�# ## ! � �� �! � �  ! ! �  � � $ ترجمه   })�:������}} �

اي از ملك و  ورزند آيا بهره آنانكه ازاحسان به خلق به هستة خرمائي بخل مي(
ورزند با مردم چون آنها را خدا به فضل خود  سلطنت خواهند يافت، آيا حسد مي

خداوند به ما عطا ) امامت(ورزند از آنچه كه  و مردم به ما حسد مي) برخوردار نمود

��Y) ��>�� فرمود و به آنان نداد، ! � !� � � �+�� �G��<��� ^�+��� V�	+�� �<G�B-� t� �; !! � ! � � � � ! � � � !� �� �� # # # #
8<¨=; #  از آنان رسل و انبياء و رهبراني قرار داديم چطور آنان :گويد مي  })�:������}� �

!��Y%� �شوند  ورزند اما در مورد آل محمد منكر مي در مورد آل ابراهيم اقرار مي  ! # �
%��� �- ��� �� � � !! # # # � ���4F@ ��%�- K*6� ��= (y �� �; # � � � !$ !� � �  � !# � � � آنگاه (ترجمه   }��:������}� $

برخي كسان بدو گرويدند و برخي كسان راهزن دين و مانع ايمان باو شدند و آتش 
  ).افروختة دوزخ كيفر كفر آنان بس است

  با استدالل به اين آيات نيز كاري را از پيش نبرده است و با:بايد بگويم كه
استدالالت سابق هيچ گونه تفاوتي ندارد، اينجا نيز نياز دارد كه اسناد آن بررسي و 

 يه از سوي امام محمد باقر ارزيابي شود، شگفت اين استآسپس صحت تفسير اين 
خويش كه همانا  خواهد اهل سنّت راملزم سازد به اخذ مذهب باطل كه موسوي مي

از امامان بزرگ آنهاست در مورد اين آيه عصمت امامان آنهاست، و اين تفسير يكي 
و ما بازدر اينجا با . اند روايت كرده) اسناد صحيح(گويد كه آنرا با  سپس مي. از قرآن

داريم و در ) الكافي(شناختي كه از راوي آن محمد بن يعقوب كليني و كتاب وي 
حترم مقدمة كتاب اشارتي به وي و كتابش نموديم، نتيجه را به خود خوانندة م

و اما . آورد گويم كه اگر كليني صادق بود اسناد كامل آنرا مي يگذاريم و تنها م وامي
اصطالحي عام بوده و براي تمامي امراء و علما بطور مساوي ) اولي األمر(اصطالح 

از قول ابن عباس و غيره ) 1/518(و اين چيزي است كه ابن كثير . شود بكار برده مي
صاص آن به كسي خاص نياز به دليل شرعي و صحيح دارد، و كند، اما اخت روايت مي
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كند، خداوند  اي به خواسته و مطلوب وي نمي ق اين آيه هيچگونه مساعدهاسي

�� t�@B��z�+�� B�2� £ :فرمايد مي� ��F<W�� ��� ��F<W�! !  $ ! # # ## � #  � ��  � توجه داشته باشيد   }� 

كه اطاعة خدا و اطاعة  ست االّ بر اينتكرار شده كه خود د) اطيعوا(كه چگونه لفظ 
رسول مطلق و هيچ قيدي در آن بكار نرفته است، اما اطاعت از اولي األمر را بر 
اطاعه از رسول عطف نموده و آنرا مطلق ندانسته، بلكه آنرا واجب دانسته در آنچه 

#���£ �z B�2 :فرمايد مي. كه موافق با طاعت خدا و طاعت پيامبر است ! � #  �
�#�+�! برد كه  اگر موسوي گمان مي �� �120%� ��0/ �(�� ��+.-نفرموده است }! 

باشد، ما با بيانات مذكور آنرا  اطاعة ائمة بدون هيچگونه قيد و شرطي مطلق مي
گويد كه اطاعة ائمه در حدود اطاعة خدا و پيغمبر است،  و اگر مي. داريم مردود مي

پيامبر امر نمودند الزم نيست از آنها اطاعه اما هنگاميكه برخالف دستورات خدا و 
نمود، بايد بگويم كه، اين حكم اختصاص بدانها ندارد، بلكه اين شأن حال تمام ولي 

 مسلمين را تحريض و �و پيامبر. األمر مسلمين است ولو اينكه فاجر هم باشند
امر به تشويق فرموده بر سمع و اطاعت واله األمر حتي اگر فاجر هم باشند چنانچه 

ن يدر صحيح. معصيت ننمايند، و اگر امر به معصيت نمودند اطاعة آنها واجب نيست
 نقل شده كه فرموده � از عباده بن صامت–) 1709(مسلم (، )7056) (البخاري (–

 �9/ �� @? ���>�9# </ ��=>�� � �+�;��, � �789 � ��6$��� 45%� �3( :است

AB��() *0 � ,��1�9 C�D0 � ,�78$��E ,��;0 ��F� : .���9 �G�%6 ��H� ���( *0 )I 

*�;�6 3� J� �1>� �از انس روايت شده است كه پيامبر) 7142(در صحيح بخاري  

 – )إسمعوا و أطيعوا و إن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة(فرموده 

أم الحصين ) 1838(در صحيح مسلم . -م/ زبيبه به معني دانة انگور سياه است 

��% �4��K@ 1�9+. - : فرمود–ام در روز حجه الوداع   شنيده�فرمايد كه از پيامبر يم

�%�@40 3� 
��+6 .� L%�$ �&9� �1�%�12� � ��� 

 است در مورد  البته دنبالة همان آيه كه وي عمداً از ذكر آن خودداري نموده رديه

=:��� �¦Y0	� 3N T � فرمايد  و مي– اتخاذ اقوال ائمة –آنچه كه وي بدان پرداخته  ! � # !  �! � � ! �#
 ����� 4& H�q B&w� 1�<��� #��- ����_� �	�6 �� t�@B��� #�� �� a�CBY ! � ! � � �  "� ! !  $  � b � � # # #� � ! �# � # #  !!    # ## �



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

 

119119119119

u��\�; # !  چنانچه اكنون مناسب – توجه نمائيد كه چگونه به هنگام تنازع ) } �:������}� �

به خدا و پيامبر ارجاع فرموده است، يعني تنها به كتاب اهللا  آنرا –حال ماست با آنها 
 چيزي ديگر، حتي نه أولواألمر و نه أئمه و علما، و آنرا نشانة  نه�و سنّت رسول اهللا

  .ايمان به خدا و روز آخرت دانسته است
پس واجب است به هنگام وجود تنازع بين دو فرقه حل آنرا به كتاب خدا و 

  . داد، نه به اقوال صحابه و تابعين و أئمه و علماي ديگرسنّت پيامبر ارجاع
 مگر ما مسلمان نيستيم؟ مگر كتاب خداوند :ما از وي و پيروانش خواهيم پرسيد
نمايد تا به هنگام تنازع به آيات آن و به سنت  در ميان ما وجود ندارد، كه ما به امر مي

مسألة اتخاذ اقوال ائمه و  مراجعه كنيم؟ مگر نه اينكه ما در مورد �رسول اهللا
عصمت آنها تنازع داريم؟ پس چرا شما از استشهاد به آيات قرآن و احاديث صحيح 

شويد، و دامنگير اقوال كساني هستند كه خودشان منشأ  و ثابت پيامبر منصرف مي
 يازيدن آنها به اقوال ائمه بخاطر عدم  تنازع هستند؟ شكي نيست كه تشبث و چنگ

 است براي اثبات ادعاي باطل خويش، و به �ي و يا حديثي از پيامبروجود آيه قرآن
به دو نكتة مهم ديگر در . توانيم آنرا رد نمائيم همين خاطر است كه ما به آساني مي

   :نمائيم گفتار وي اشاره مي
  ...).ثقه األسالم محمد بن يعقوب آنرا أخراج داشته  (:گويد  مي:نكتة اول

 در صدد برآمده كه مسئله را پيچيده و پنهان سازد، چون با اينگونه طرز بيان
شخص مذكور را با لقبي كه در ميان مردم بدان شهرت ورزيده نام نبرده است، و از 

شناسند و با تفكرات و  آن واهمه دارد كه كسانيكه در ميان اهل سنت وي را مي
  .شخصيت علمي وي آشنا هستند، روايتش را تكذيب نمايند

و صاحب كتاب ) 5329(بن يعقوب الكليني الرازي متوفّي سال وي محمد 
 با شخصيت وي و كيفيت كتابش – از اهل سنت –است، براي كسانيكه ) الكافي(

توانند  آشنا هستند الزم به شناساندن وي نيست، اما كسانيكه با وي آشنايي ندارند مي
 اباطيلي كه كتابش را به مقدمة اين كتاب مراجعه نمايند، و با قسمتي از منكرات و

وي كسي است كه بارها در البالي كتابش قرآن كريم . سراسر در برگرفته آشنا شوند
را تحريف شده دانسته و نسبت به آن كتاب آسماني طعنه ورزيده است، طعني كه 
تاكنون هيچكس در ميان يهود و نصاري چنين جرأتي را در مقابل مقام بارز قرآن 
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آيا !! برد نام مي) ثقه األسالم(وسوي وي را در اينجا بعنوان و م. بخرج نداده است
  ارزش علمي موسوي همين است؟

 :دارد  از محمد باقر بعنوان استشهاد درمورد اين آيه از قرآن نقل مي:نكتة دوم

� x���U��� ]>f�- ����_� V�	+�� �� �><s
 ����� ����� �� B� S�# # # # # # $ �� !  � ; �# #  ! # � �  �#  �$ � # � ! � ��������   � �
u<>@ ����� ����� �� �(G� 3_G ��B*6 �����; �# � �   � � � �# # # #$ � $� ! �� # سپس حكم آنرا بر   } �:������}� � 

نمايد، و حمل نمودن اين حكم بدان  مخالفان آل محمد در مسألة إمامت حمل مي
ز دارد كه منظور وي ا گونه كه وي تفسير نموده است اين گمان را بر من تقويت مي

در آية مذكور ابوبكر و عمر است، و همانطور كه در مقدمة ) الطاغوت(و ) الجبت(
كتاب نيز بهنگام بحث بر روي يكي از بزرگترين كتابهاي آنان در زمينة جرح و 

اشاره نموديم، اين خود گفتار و تأويل ) تنقيح المقال( بنام – تأليف مامقاني –تعديل 
دو كلمة ) دعاء قريش(در يكي از دعاهايشان بنام و باز . پيشوايان بزرگ شيعه است

اين دعاء . دانند آمده است و منظور از آن را ابوبكر و عمر مي) الطاغوت(و) الجبت(
بدينگونه ) 1327ايران ) (114ص ) (مفتاح الجنان(در يكي از كتابهاي آنان به اسم 

�� ��2�A C" P :آمده است� � ,!"< JO C30 �!"< C30 *P T93� � /9�;x � 
 /9�� �� � /9�	�m�~ 777��n أم المؤمنين عائشه و أم ) ابنتيهما( منظور آنان از

�¨�]�hالمؤمنين حفصه رضي اهللا عنهما است، � �= #�� ^�F� ��� �## $  !� � ! � � �{'�	���:(({  
 �z����F :موسوي �	�6 �� B6��� AG� ���\@�Y� ! M � ! !� � �  ! �  !  !# # ! � �{ {bc���:( {  آيا در :گويم مي 

گمان كسي كه كمترين  بي! و متعلقات آن هيچ تدبري نموده است؟) فاء(مورد معني 
داند كه جملة مذكوره وابسته و متعلق به  شناختي دربارة لغت عرب داشته باشد مي

   :كالم قبل از خود است، بلكه متعلق به تمام آيه است، يعني

�H�>? �� ���@.� ���� # ! ! �� # � ! � ! �� �� B6��� AG� ���\@�Y �%<�� c��
 �7. � ! M �# # ## ! �  � ; $! � � ! ! # ! �#  #
����F�  �	�6�  !� �! �  !   �{bc���:( {    

اين آيه را دانشمند بزرگ دنياي اسالم و مترجم قرآن مجيد براي ما به بهترين 

T93 � : براي وي دعا كرد و فرمود�وجه تفسير نموده، و آن كسي است كه پيامبر�
"30F*2���� �n  ديگري از اهل بيت نكرده است، وي و چنين دعايي را براي هيچ احد
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 عالمترين فرد اهل بيت به مسألة تأويل است، طبري در تفسير �عبداهللا بن عباس
 :از ضحاك و او هم از ابن عباس خارج نموده كه فرموده است) 14/68(خويش 

ردم عرب آنرا انكار كردند و  را به پيامبري برگزيد م�هنگاميكه خداوند محمد(
  . به پيامبري برگزيند� خداوند بزرگتر از آن است كه بشري را همچون محمد:گفتند

����/ =�<� �� ���>�� �� .A7 ��%�� :خداوند اين آيه را نازل فرمود ��6�! �  ! � ! ; �! � $# #0 � # � � # �! �� � �
z :و فرمود  } :9,&`}� H�>? �� ���@.� ���$ !# � # ! ! �� # � � ! �� AG� ���\@�Y �%<�� c��
 �7. �  � ;! � � ! !� # ! �# #  #

����F�  �	�6 �� B6���� ! M !� �! �  !  !# #�©  � B-���� x��<>��-#  � M �" # � #�©©{ � d{bc���{d  » آيا ملتهاي

اند يا مالئكه؟ اگر مالئكه  صاحب دين و اهل كتاب در گذشته پيامبرانشان انسان بوده
اند پس شما هم منكر آن نشويد و رسالت وي را  بودهاند كه هيچ، اگر هم انسان  بوده

  .»قبول داريد
  .اند ي را نقل نمودهزو مجاهد و اعمش نيز چنين چي

بنابراين غير آنچه كه بيان نموديم صحيح نيست چيز ديگري را بعنوان سبب نزول 
اين آيه قلمداد نمود و اين بعالوة آنچه است كه از ابن عباس روايت داشتيم كه 

  .ي سياق و مدلول اين آيه استمقتض
اما اينكه علماي اهل بيت و صحابة كرام و علماي امت اسالمي أهل الذكر هستند 
صحيح و شكي در آن نيست، اما اگر موسوي بخواهد اصطالح أهل الذكر را بر 

 ائمة اهل بيت تخصيص نمايد كار درستي نيست ز يا ابي جعفر و يا غير آنها ا�علي
از تفسير ثعلبي بدون معرفت اسناد و صحت آن ) 15/63( حاشية  همانطوريكه در–

گردد همانگونه كه شامل غير آنها نيز هست   اين آيه شامل آنها هم مي–آورده است 
ابن جرير . و هيچ دليلي هم بر مختص ساختن آن بر كسي يا كساني مشخص نيست

��� � :كند كه وايت مينيز در مورد تفسير اين آيه از عبدالرحمن بن زيد ابن أسلم ر�
%O�{� *6� T6 ���� *6�- ,%O�{�n ورزد كه  و با اين آيه از قرآن استدالل مي

�� ��Y¨��� :فرمايد مي �
�� B6��� ����
 �X
 �
��  M# � �� � ! �  !$ � � $# #! � ممكن است كسي   } :�"!	}� $

ا هم جواب به اين آيه احتجاج ورزد كه اهل ذكر همان أهل قرآن هستند، بله م
توان شامل آنها نيز باشد،  آيد چون اين آيه مي خواهيم داد، هيچ تعارضي بوجود نمي

اي مهم است و  ولي نه اينكه آنها سبب نزول و مقصود اين آيه هستند، و اين نكته
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گردد كه جدايي و اختالف زيادي وجود دارد در ميان مسألة سبب  بارها تكرار مي

���Z3ليت آن آيه و دايرة اشتمال لفظ آن، اي و مسألة شمو نزول آيه �-�\� ���� 

����J�A �2\{ :موسوي� %� �: � �(n� �� h>� �� (F- �� t�@B�� �?�P� ���� �  � ! � !  ! �� �� $ �  $ �# # ## �
�4s� x3�@� ��%7 ��s
� ��� �� ���
 h��_[� A<>@ 4� �>	��; �# � � � � � � !! � � � ! � � � ! � �$ # # # ##  �  $$ M � !  # # #�� {������:  �{    

برد كه تنها  پندارد؟ آيا گمان مي  آيا موسوي تنها اهل بيت را مؤمن مي:گويم مي
ايشان پيرو پيامبر هستند و ديگران از آن برخوردار نيستند، كه اينطور مضمون آيه را 
تنها بدانها محدود و مقصور گردانيده است؟ اين فاسدترين شيوة استدالل است، 

ي ديگر به همان آيه يا امثال آن استدالل ورزد به اينكه اين چون ممكن است كس

�� � :گويد مالزم صفتي است كه در آن مي h>� �� (F- �� t�@B�� �?�P� ��� � ! � !  ! �� �� $ �  $ �� # # ## �
h��_[� A<>@ 4� �>	�� �(n�� !# #  # # #� !� � ! � �$ �  و هر دوي آنها چيز واحدي است كه مشاققة � 

  .باشد ز شريعت وي مي و ابتعاد ا�پيامبر
خواهد بر اهل  برد، بلكه مي سپس استدالل خويش را به همين معني پايان نمي

�z ��� ªFسنّت چنين استدالل نمايد كه منظور از اين آيه اهل سنّت است  ���# ! � ! ��
�%<Y �(��& �.�
 ��&(� aC�(� (F	�� ���@.��    �  � � �  �# # #; � !  $ �� ;  �! گويد كه  ميچه كسي   }) :������} }�

گويد كه آنها با پيامبر  اهل سنت عاصي به خدا و پيامبر هستند؟ و چه كسي مي
تابع غير سبيل مؤمنين هستند؟ بدينگونه فساد احتجاج  اند و مخالفت و دشمني نموده
 اين آيه را به ابن مردويه نسبت  تفسيرِهو اما در حاشي. گردد وي به اين آيه روشن مي

 برابر است با دشمني با �شاققه و دشمني و اختالف با پيامبرداده است كه گويا م

�� �z�(nدر اين آيه ) الهدي(حضرت علي، و منظور از  h>� �� (F- ��� �  � ! � !� � $ � # همان } #

بايست موضع   است، البته هيچ راهي براي اثبات آن هم پيدا نكرده وگرنه مي�علي
پردازي تفسير  نه شرم و حيايي دردروغو سپس بدون هيچگو. كرد و اسناد آنرا ذكر مي

آنرا به ابن مردويه نسبت داده است، و آن تفسيري است كه هنوز چاپ نشده و 
نشده است،  ير ديگر چنين چيزي ابداً ذكرسو در تفا. دسترسي بدان ميسر نيست

اگرچه در مورد اسناد و نسبت دادن آن به ابن مردويه چيزي نگفته است، اما اگر هم 
كرد، آيا وي در كتمان حقايق هيچ شرمي از خدا و  فت هيچ چيزي را ثابت نميگ مي
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تدليس كاريها و غش و ايهام خويش ادامه  خواهد به مسلمانان ندارد؟ يا تنها مي
  دهد؟

دارد كه عياشي در تفسير خود آنرا اخراج داشته، با وجود اينكه  و باز گمان مي
ها  هل سنّت ولي سبب نزول اين آيه و آيهتفسير عياشي از تفاسير شيعه است نه ا

در مورد سبب نزول . دارد يد بيان ميگو ديگر را چيزي خالف آنچه كه موسوي مي
  آورده است ) 116-105(اين آيه از سورة نساء 

� !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// zz zzΝΝΝΝ ää ää3333 óó óóssss tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 
ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ää ää3333 ss ss???? tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ yy yy‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 $$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyzzzz...                                   ) نساء /

105(  
&C��	 ��A C: 

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ1111 øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& xx xx8888 uu uu���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ1111 øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 

ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ KK KKξξξξ≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ #### ´´ ´´‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt//// �                                                              
  )116 / نساء(

كه اين آيات در رابطه با سارقي از بني أبيرق بنام بشير نازل شده،كه وي سرقتي 
را انجام داد و كس ديگري را متهم نمود و چون متهم انسان مسلمان و بري از چنين 

 : و در آخر آمده است كهاتّهامي بود اين آيات در مورد برائت وي نازل شدند،
هنگاميكه اين آيات در مورد بشير نازل شد و وي از اين مسأله آگاهي پيدا كرد به (

 پيامبر و مسلمانان يمكه گريخت، نزد سالفت بنت صعد رفت و به ذم كردن و بدنام
  :ديگر پرداخت سپس اين آيه نازل شد

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ tt tt±±±± çç çç„„„„ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999$$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ¨¨ ¨¨ tt tt6666 ss ss???? ãã ãã&&&& ss ss!!!! 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999$$ $$#### ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ6666 −− −−FFFF tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ uu uu���� öö öö==== xx xxîîîî ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666yy yy™™™™ 

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ kk kk!!!! uu uuθθθθ çç ççΡΡΡΡ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯<<<< uu uuθθθθ ss ss????  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### óó óóÁÁÁÁ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨyy yyγγγγ yy yy____ (( (( ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ #### ·· ··����====ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸωωωω ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ1111 øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& xx xx8888 uu uu���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ1111 øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ KK KKξξξξ≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ #### ´´ ´´‰‰‰‰‹‹‹‹ÏÏ ÏÏèèèè tt tt////  �  )116-115 / نساء(  
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و حاكم ) 3/93(و اين را ترمذي ). حسان بن ثابت نيز وي را هجو نموده است
حاكم . اند و كساني ديگر اخراج داشته) 84-5/82(و ابن جرير ) 4/385-388(

گويد بنابر شروط مسلم صحيح است، و حاكم از كساني است كه موسوي بارها  مي
  .گردان است جا از وي إعراض و رويبه وي احتجاج نموده، پس چطور در اين

��J�A �2 :موسوي� Y�!�� �: �C�G 1�? A+�� .��� ]
� 8
�0 # #� 0 ! �� M  b  �! � ! $� # �{B�	��: { ( و در 

ثعلبي درمورد تفسير اين آيه از ابن عباس اخراج داشته  (:گويد مي) 17/63(اشية ح
اش گذاشت   روي سينه دست مباركش را بر�هنگاميكه اين آيه نازل شد پيامبر «:كه

منذر هستم و علي هادي، و به وسيلة تو اي علي هدايت شوندگان من  :و فرمود
و اين چيزي است كه چندين تن از مفسرين و اصحاب سنن آنرا از . شوند هدايت مي

  ).اند ابن عباس روايت و اخراج نموده
را  اين دروغ محضي است بر اصحاب سنن چون هيچ يك از آنها آن:گويم مي

اند، و اين لفظ هنگاميكه بطور مطلق گفته شود اصطالحاً بر اصحاب  اخراج ننموده
  . ابوداود، ترمذي، نسائي و ابن ماجه:گردد يعني سنن اربعه اطالق مي

از طريق ) 13/63(و اين حديثي را كه وي ذكر كرده، طبراني آنرا در تفسير خود 
روي از عطاء بن سائب از سعيد بن حسن بن حسين أنصاري ثنا معاذ بن مسلم ثنا اله

  .جبير و از ابن عباس اخراج داشته است

�45 ���8�2 �با همان لفظ ) 103) (مسند الفردوس(مي نيز در لو دي��� C30 � n 
آنرا از ابن عباس اخراج داشته، ولي چون هيچگونه اسنادي را ارائه نداده است 

  .صحيح نيست به تنهايي بدو نسبت داد

 و من نيز �Y!2!: Y��H� ��- �n هگويد ك مي) 2/502(در تفسير خود ابن كثير 

  . و بلكه در اسناد و متن آن نيز همچنين است:گويم مي
  :اما بررسي اسناد آن

 وي يكي از :گويد  ابن ابي حاتم در مورد وي مي: حسن بن حسين انصاري-1
حيح نيست  پس با وجود اين خبر ص–. رؤساي شيعه بوده و انسان صادقي نبود

 :گويد حبان نيز در مورد وي مي  و ابن–هاي وي شود  هيچگونه احتجاجي بر گفته
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گفتة هر كس و ناكسي براي وي اثبات شده بود و احاديث مقلوب را زياد روايت 
  .كرد مي

گفته ) الميزان( سندي مجهول است، همانطور كه ذهبي در : معاذ بن مسلم-2
حال است و  تر از جهالت كه بسيار ضعيفاست، و جهالت وي جهالت عين است 
ذهبي ) تقريب التهذيب(نگاه كنيد به مقدمة . حتي در مرتبة ضعيفترين روايت است

  . خبر باطلي است:در شرح حال نامة خود به اين حديث اشاره نموده و گفته
 روشن نساخته كه وي كيست، و من هم كسي را با اين لقب پيدا : هروي-3

ان احاديث شبخاري از اي. يد هروي، كه اسم اوسعيد بن ربيع استننمودم بجز ابي ز
رود كه منظور موسوي وي باشد، چون بين  زيادي را استخراج نموده و گمان نمي

ذهبي در شرح حال . وفات او و وفات عطاء بن سائب هفتاد و پنج سال فاصله است
  .حسن بن حسين اين را ذكر داشته است

 حافظه گرديد و مطالب را وءاواخر عمرش دچار س وي در : عطاء بن سائب-4
نمود، و بغير از سفيان الثوري و شعبه و حماد بن زيد و ايوب و زائده و  مختلّ مي

و در اسناد اين حديث نام هيچ . زهير روايت هيچكسي ديگري از وي صحيح نيست
  .خورد يك از آنها به چشم نمي

يث، نه تنها براي حديث مذكور اين چهار دليل مذكور در مورد اسناد اين حد
بلكه چنين دليلي براي هر حديث ديگري كافي است كه آنرا از احتجاج بيندازد و 

ترين سند اين حديث معاذ بن مسلم است، و  ناشناخته. اخذ آنرا سبب شود عدم
حافظ ابن . مورد است گماني نيست كه حديث مذكور با چنين سندي باطل و بي

اين حديث را ذكر نموده و اسناد آنرا هم نيك دانسته، اما ) 8/479) (الفتح(حجر در 
اند، چون  اند و دقّت كافي به اسناد اين حديث نداشته بدون شك ايشان به خطا رفته

با رحمه اهللا هم جناب شيخ االسالم ابن تيميه و همه حافظ ابن كثير و حافظ ذهبي 
 األسالم ابن تيميه در تقبيح  شيخ– و فوق كل ذي علم عليم –اند  وي مخالف بوده

در معارضه با ابن المطهر الحلّي كه بدان ) منهاج السنه(اين حديث و در كتاب 
نسبت دادن  (... –) 461ص ) (المنتقي (- :فرمايد حديث احتجاج ورزيده است مي

رساند كه  اينرا مي B 45��� D�� �777Gاين حديث به پيامبر جايز نيست، زيرا جملة 

، و همچون �شوند نه پيامبر اسالم  هدايت مي�ه وسيلة حضرت عليمردم ب
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و اگر منظور اين باشد كه مردم . آورد چيزي را هم هيچ فرد مسلماني بر زبان نمي
اند، اين  شوند همانطور كه توسط خود پيامبر هدايت شده توسط علي هدايت مي

ت كه خداوند گفتار هم مقتضي مشاركت در امر نبوت است، و اين در حالي اس

�	%), �� »�O ��	�>�� :فرمايد متعال در قرآن كريم مي H
��0 # 0 # #� � $!  � � # #! �� � �{YZ,[��\:� {   باز

ظاهر اين كالم دالّ بر اينست كه هر مسلماني  B%�!�9\� 4!�. =� �G :گويد مي

اين دروغي واضح است چون تمام . هدايت شده، توسط علي هدايت شده است
اند و راهنمائيهاي ايشان مسلمانان را به  سط شخص پيامبر هدايت شدهمسلمانان تو
گمان نه از علي و نه از  اند بي  گرفته�كشاند، آنچه را كه مسلمانان از پيامبر بهشت مي

در سالهاي بعد كه مسلمانان دست به . اند كسي ديگر چنين چيزي را دريافت نكرده
اسالم را پذيرفتند علي در مدينه فتوحات زدند و مردمان مختلف توسط اصحاب 

نشسته بود و هيچكس از مردمان تازه مسلمان در شهرهاي مختلف وي را نديده 

و اگر خداوند ? B%�!�9\� 4!�. =�Gبودند، پس چطور جايز است كه گفته شود 

�+C�G 1�? A � :متعال همه فرموده است�0 #� 0 ! �� M اين لفظ عام است در مورد كل  � 

رود كه  ور علي هادي اولين و آخرين است؟ بسيار احتمال ميطوائف، پس چط
هدايت توسط شخص ديگري غير از امير مسلمانان صورت گيرد، مثالً هدايت توسط 

 باطل �پس ادعاي شما در مورد داللت اين آيات بر علي...  كساني ديگراي علما

�;U � :موسوي). است� C- ��:8 � T9�30 �� T��� �2�� �� ���8 %O�{� � C��S\�
J�{- ,T9�� T�X��:T9�30 D"��� �2�� ��� T�{��\� ���� ��!6� n �ترجمه 

و در قرآن عظيم در . آيا اهل بيت آنهايي نيستند كه خداوند بر آنها نعمت فرستاد«

��[� O�r	�z�< :دارد كه مورد آنها بيان مي� �
(G�� ! M# #� � � � !{ {.e�8��:#{ .  
نيز شامل همانهايي هستند كه مشمول نعمت خداوند گرديدند، آري، اهل بيت 

آنان نيز اشاره دارد از سلف  نمايد، و همانطور بغير چنانكه آية مذكور نيز اشاره مي
مقصود از آية مذكور تنها اهل بيت نيست و مفهوم آيه حصر بر . صالح امت اسالم

!  ���JR[� 4:آنها نيست، چون دنبالة آيه، يعني  �� # !h��J�� � �%<�= V� $ �M � �� !! # # �{.e�8��: {  
پس . مغضوبين را به يهودي و نصاري تفسير نموده است پيامبر. داللت بر آن دارد
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�F[ =�>%��واضح و آشكار است كه هدف از آية � ����� O�«! !# ! � �� $� � ! � # #� � �{.e�8��: {  
 اهل بيت ص فقط مختامت اسالمي است و هيچ دليلي وجود ندارد كه آنرا جميع
  .گرداند

ذكر كرده و آنرا به تفسير ثعلبي نسبت داده ) 18/64(و آنچه را كه در حاشية 
پذيرد، بلكه بر  است، عالوه بر اينكه اسناد آن ناشناخته است و ثبوتش نيز تحقق نمي

بدين معني، كه مفهوم آيه را تنها شامل اهل بيت . ورزد مطلوب وي نيز داللت نمي
پس مفهوم آيه عام است هم مشتمل بر اهل بيت است و هم غير ايشان از . گرداند

  .امت صالح دنياي اسالم
 بدين گمان كه از تفسير وكيع –و نيز آنچه را كه از ابن عباس ذكر داشته است 

 در مورد گفتار حق –بن جريح آمده اما معلوم نيست آنرا از كجا استخراج نموده 

�zr :تعالي� �
(G�� M � # !�<�	�[� O�� !# �  �{ {.e�8��:#{– اصحاب :- موسوي آورده است كه 

 در تفسير اين آيه ما را بر حب محمد و اهل بيت � فرمودند، كه حضرتشان�پيامبر
بر فرض ثبوت اين سخن باز اين روايت نيز دالّ بر مطلوب او . وي راهنمايي نمودند
و اين چيزي نيست كه بر . ارداي به امامت و واليت اهل بيت ند نيست وهيچ اشاره

علية اهل سنت بكار گرفته شود، چون جميع اهل سنت معتقدبه وجوب محبت 
گردد، اما منازعة ما در   و اهل بيت وي هستند، و اين آيه نيز شامل آنها مي�رسول

سپس اين تفسير در مورد . اينست كه معني اين آيه مقصود و محدود بدانها نيست
ت، چون در سند اين حديث شخص السدي وجود دارد، و او ابن عباس صادق نيس

اسماعيل بن عبدالرحمن و از رجال مسلم است، اما ضعيف الحافظه و متهم و مترود 
 و �امام مسلم هرگز چيزي را در مورد فضائل علي. گري است و مردود به شيعه

د اهل نمود صرفاً بخاطر شيعه بودنش، و اين نيز نز اهل بيت از وي روايت نمي
ها احتجاج   و اهل بيت نيز به ناصبي�همانطوريكه دربارة علي. حديث مقرر است

 ناصبي جماعتي بودند كه از علي و اهل بيت كينه و نفرت در دل –ورزيد  نمي
 اگرچه سخن آنها هم موثّق بوده باشد، چون آنها از علي و اهل بيت –داشتند 

ورزيد، اگر  ها احتجاج نمي كور به شيعههمانطور نيز در زمينة مذ. كردند بدگويي مي
بودند، در نتيجه اگر ما از اين قاعده هم روي گردانيم و  چه راوي و يا سخن موثّق مي

. بينيم كه شخص السدي فردي موثّق و امين همه نبوده است صرف نظر نمائيم، اما مي
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ه وي بر احاديث السدي نكوست اما تفسيري ك «:از امام احمد روايت شده است كه
اين حديث نگاشته است جعلي و خود شخصاً براي آن اسناد قرار داده و آنرا به 

. به سدي عطا شده است  سهمي از علوم القرآن:به شعبي گفته شد كه). تكلف اندخته
 نگاه شود به شرح حال وي –) سهمي از جهل القرآن به وي عطا شده است (:فرمود

ورزد و بر   بود كه موسوي از وي استدالل مي و اين حال كسي–در كتاب التهذيب 
  .بندد عليه اهل سنت بكار مي

اما معني صراط المستقيم بر اساس آنچه كه گذشت از حديث نواس بن 

��<A � و در مورد آية �سمعان� ��F>	� � a�F>��Y 8<�	�� cW�« ��G ����   �   �" ; !  # #$ � $ �� � � $# # #� � �
>@ �= �+- pB*	Y# #� ! $! �  � � ����<#  به آن استشهاد نموديم و نيز مثلي را از پيامبر   } � :��&%�$}� #

و  }S� �� � 777, ��� ���}�/ {ذكر نموديم كه دربارة اسالم فرمودند 
ذكر نموديم از امام علي در صفت قرآن ) حبل اهللا المتين(همچنين آنچه كه در مورد 

�6 ���� �\��}�T �\�] �  -�9 ?;* ���777 كه فرموده است  � T�H$� ���� �6
n777آيا شما .  است در مورد اصطالح صراط المستقيم� و اين تفسير خود امام علي

  !خواهيد كه آنرا رد نمائيد؟ مي
بنا بر گفتة امام طبري و امام ابن كثير در مورد تفسير سورة فاتحه و نيز بنا بر آثار 

. مانده، مقصود از صراط المستقيم اسالم استزيادي كه از صحابه و تابعين بر جاي 
 و برخي نيز از طريق سدي كه – با سند صحيح –و برخي از آن آثار از ابن عباس 
تر  تواند قابل قبول و صحيح پس گفتة موسوي نمي. ذكرش گذشت روايت شده است

ان همچنانكه ابوالعاليه و حسن بصري از پيامبر و يار. از آنچه باشدكه ذكر نموديم
دارد  بيان مي) 1/28(و نيز ابن كثير . كنند وفادارش ابوبكر و عمر اين چنين روايت مي

 �ها صحيح و ثابت است، براستي كسي كه تابع و پيرو پيامبر تمام اين گفته (:كه
باشد و به ابوبكر و عمر اقتدا نمايد بي شك تابع حق است، و كسي كه تابع حق 

ابع اسالم باشد تابع قرآن است، و آن كتاب خداوند باشد تابع اسالم است، و آنكه ت
 همة آنها صحيح هستند و ،است و ريسمان محكم و استوار و صراط المستقيم وي

  ).نمايند برخي از آنها برخي ديگر را تصديق مي
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 واضح و روشنتر از تمام اين مسائل همان تبيين خداوند از :گويم من نيز مي

�	%), �� »�O � :فرمايد است كه ميصراط المستقيم در قرآن كريم  H
��0 # #� � # #! �� $� �
�<�	��0 # � !   �{YZ,[��\:� {   پس معني صراط المستقيم در تفسير اين آيه همان راه

بينيم در تفسير اين آيه بجز پيامبر و راه و   و سنت وي است، چنانچه مي�پيامبر
  .ر نيستروش وي هيچكس ديگري اعم از اهل بيت يا غير ايشان مد نظ

��J�A�: z h :موسوي(s��� h<>��� �� �%<�=  �� �F
� ����� �� HI��\Y� � �# # # #M !M � M � ! � � �# $ ! � �# � $ �� �  �
h��s��� 3�(%P���� ## $ � � �# � 6* �;�D �� � :)19/64( و قال في الهامش  } #:������|} "� ^"p8

],� ,� [$�Z� � b�!9L� � [{2!Z� '�5���n  هل بيت با آنهايي ا(ترجمه

هستند كه خداوند آنها را مشمول نعمت خويش قرار داده كه شامل پيامبران و 
إمامان اهل  (:گويد مي) 19/64(و در حاشية ) باشند  صديقين و شهدا و صالحين مي
  ).بدون هيچ حرف و كالمي. ء و صالحين هستندبيت جزء سادات صديقين و شهدا
 ما با آنها در مقصور نمودن و محدود ساختن مفهوم در اين رابطه نيز تنها منازعة

دربارة سبب نزول . آيه به اهل بيت است بدون هيچ دليلي كه در آيه مشاهده شود

 – و طبراني )صفه الجنة(اين ايه، ابن مردويه و حافظ ابوعبداهللا المقدسي در كتاب 

 و واحدي –) 2/57(سيوطي ) اسباب النزول(و ) 1/495) (تفسير ابن كثير(و نيز در 
 مردي نزد :اند كه با اسناد صحيح روايت داشته) 123ص ) (اسباب النزول(در كتاب 

 براستي من شما را بيشتر از نفس خويش دوست � يا رسول اهللا:پيامبر رفت و گفت
دارم، و هنگاميكه در  دارم و شما را از خانواده و فرزندانم نيز بيشتر دوست مي مي

شتابم تا مالقاتتان نمايم، و  اختيار پيش شما مي افتم بي  شما ميخانه هستم و به ياد
دانم كه وقتي شما داخل بهشت  آورم، مي هنگاميكه مرگ خود و شما را به ياد مي

يابند، و اگر من هم داخل بهشت  شويد و رفعت مي شديد با پيامبران همنشين مي
شخص چيزي نگفت تا پيامبر در مورد سخن آن . ترسم كه شما را نبينم شوم مي


�F ��  =�>%� �. شداينكه اين آيه نازل � ����� �� HI��\Y t�@B��� ��� �U� ���! � �  $ �# ! � � � �  ! �� $ � �� ! � # # #�  � #
��<Y. HI��� ���� h��s��� 3�(%P��� h��(s��� h<>��� ��; # # ## # #�  � �  � � � $ � � � M � M �� � �# � M" # و   } #:������}� $

ز اين آيه تنها اهل بيت باشد خداوند براي آنها شروطي قرار حتي اگر مقصود هم ا
داده كه بايد و حتماً در اطاعة خدا و پيامبرش باشند تا در بهشت با پيامبر و صديقين 
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نه اينكه در اطاعة خودشان باشند و يا از خود اطاعه نمايند، بايد . مرافقه نمايند... و 
بينيد كه موسوي چقدر جاهل و  پس مي. شندحتماً و تنها در اطاعة خدا و پيامبر با

و براستي . نادان است كه بدين آيه استدالل ورزيده كه خود دليلي بر عليه وي است
اهل بيت تنها و تنها با پيروي از دستورات خداوند و سنّت نبوي بود كه بدان منزلت 

مبران و و سپس خداوند متعال كساني را كه خواستار الحاق به پيا. و مقام رسيدند
نمايد كه به پيامبر اسالم اقتدا ورزند تا در  هستند راهنمايي مي... صديقين و شهدا 
  .قيامت با آنها باشند

آيا خداوند واليت عامه را براي آنها قرار نداد؟ مگر واليت را بعد از  (:موسوي

�>+� ��  �.� :پيغمبر بدانها محصور نساخت؟ بدليل همين آية� 8
��  �� " � # $ # ������ ���@� �  # $   
��F6�. �G� '�6��� ���_�� 'us�� ���<�� ����� ������ � � � �  � $  �# # #� !  � �  �� $ ! $  ���  ���@.� ��� t�	� ��� � � � ! �� $ � ��

��>��R�� �G #�� V�� �¦Y ����� ������� $ � � � �# # #�  � ! #  � ${ {UBV�T�:��−�#{ 20/64( در حاشية و (

همانطوركه قوشجي در كتاب شرح التجريد مبحث  –ين اجماع مفسر (:گويد مي
 بر اين هستند كه اين آيه در شأن حضرت علي به هنگام نماز و در –گويد  امامت مي

البته موسوي در مراجعة ). كرد حال ركوع نازل شد كه به مساكين صدقه پرداخت مي
 –اين مطلب  (:دهد بدين آيه استدالل نموده و باز ادامه مي) 180-178ص (نيز ) 40(

يعني نزول اين آيه در شأن علي به هنگام نماز و اهداي انگشتري خويش به عنوان 
و كسان بسيار ديگري غير از آنها .  در نزد ائمة عترت و طهارت متواتر است–صدقه 

 مراجعه نمائيد به صحيح :بعنوان مثال. اند نيز اسناد اين حديث را تا پيغمبر رسانيده
و يا حديث ابن » الجمع بين الصحاح الستة« سورة مائده در كتاب نسائي يا تفسير

و باز مراجعه نمائيد به حديث ابن . عباس و حديث علي كه هر دوي آنها مرفوعند
» المتفق«واحدي، و خطيب نيز در » اسباب النزول«عباس در تفسير اين آيه از كتاب 

ديث علي در كتابهاي مسند ابن توانيد مراجعه كنيد به ح و باز مي. آنرا اخراج نموده
اجماع اهل سنت و شخصيتهاي مشهور آنها . »كنزل العمال«مردويه وابي شيخ، و يا به 

و در .  بر اين عقيده هستند– شرح التجريد مبحث امامت –همچون امام قوشجي 
حديثي نيز در همان باب از طريق جمهور ) 24ص (» غايه الحرام«از كتاب ) 18(باب 

و اگر بخاطر مراعات اختصار و وضوح مطلب نبود، تمام اخبار . ستنقل شده ا
اگرچه هيچ شكي در صورت مسئله . آوردم صحيح در اين زمينه را در اينجا مي



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

 

131131131131

و در . نيست، اما بنده به محض احتياط در اين كتاب تعدادي از آنها را ذكر نمودم
بن ابراهيم نيشابوري اينجا به آنچه كه در تفسير امام ابي اسحاق احمد بن محمد 

نمايم، كه در كتاب خويش به نقل از تفسير الكبير و به استناد از  روايت شده اشاره مي

�J�)� D ��� :گويد ابي ذر غفاري اخراج داشته است و مي")���� >� � [	�� 
J�{2 ���"0 >�� [	�� ��28� � ��"P:B  �� ��Z � ,Y��H� *	�A � ,Y���!p�A C30
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 اجماع �گفتة موسوي مبني بر اينكه مفسرين در مورد نزول اين آيه در شأن علي
بلكه تمام مفسرين بر اين نكته اجتماع . اساس و كذب است نظر دارند، ادعايي بي

  . در باب علي نيستنظر دارند كه آية مذكور خاصتاً
شوم كه قبل از اينكه به روشنگري بيشتري در اين زمينه بپردازم  يادآور مي

در اينجا به تدليس كاري پرداخته و دچار ) موسوي(الزمست كه متذكر شوم، كه وي 
و بعالوه تمامي مفسرين چنين تفسير و اظهار . پردازي شده است غ جهالت و درو

و اگر يكي از آنها نيز چنين بحثي پيش كشيده باشد، نمايند،  نظري را تكذيب مي
وي حتي در آوردن نام كتابها . صرفاً بخاطر بيان داشتن اشتباهات موجود بوده است

و يا . را آورده است) صحيح نسائي(نيز بخطا رفته است، كه به جاي سنن نسائي 
. دها قوي جلوه دراشد به اين اميد كه كالم باطل خود شايد عمداً اين كار را كرده ب

ار اين شخص هيچگونه دانشي را در رابطه با علوم حديث و تحقيق در آن گوگرنه ان
سپس حديثي را كه از عبداهللا بن سالم ذكر داشته در سنن . زمينه را نداشته است

صغري نسايي كه مطبوع است ذكر نشده، و سنن كبري وي نيز هنوز چاپ نگرديده 
الجمع «منظور او همان مورد نخست است بقرينه كتاب است، البته گمان ندارم كه 

و در مورد كتاب اخير هم چيزي را بيان نداشته كه چگونه كتابي » بين الصحاح السته
  است و مؤلف آن كيست؟

كه به » الجامع االصول«شود كه با وجود كتاب  و اين امكان براي ما ايجاد مي
ديث موجود در پنج كتاب اي از احا ي احاديث موجود، يا مجموعهآور جمع

داود وترمذي و نسائي است پرداخته، از وجود چنين كتابي فارغ  صحيحين و سنن ابي
 و مطمئن شويم كه در آن كتاب نيز چنين حديثي ذكر نشده است، مو مستغني باشي
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. داشت داد، و موضع آنرا نيز بيان مي گفت قطعاً اسناد آنرا ارائه مي چون اگر راست مي
و اگر . كند هاي شخصي خود حكم صادر مي رد احاديث با توجه به خواستهاو در مو

هاي خود ببيند از آن  در سنن نسائي يا هر جايي ديگر حديثي را مخالف با خواسته
نسائي نقل ) الموضوعات(و چه بسا احاديث موضوعي را در كتاب . تابد روي مي

 حتي برخي و قتها مخرج و.  نمايدشكند، صرفاً بدين جهت كه حقايق را تشوي مي
گاهاً دست به و . ورزد كند اما از موضع و اسناد آن خودداري مي  حديثي را ذكر مي

  .شود دامان كتابهاي خطي مي
دهد، در حاليكه  چنانكه حديث علي را به اسناد ابن مردويه وابي شيخ نسبت مي

 نامي از مسند حتي سيوطي نيز هيچ. سيوطي نقل نموده است) الدر المنثور(از كتاب 
شود، و هيچ اهتمامي به  تفسير ابن مردويه را يادآور مي(برد، بلكه  ابن مردويه نمي

در . هاي خود نظر دارد اسنادحديث ندارد و فقط به موافقت و مطابقت آن با خواسته
. نمايد برخي مواقع مخرج و يا مؤلف را صرفاً بخاطر ضعيف بودن وي حذف مي

ر را درباال ذكر داشته و آنرا به ثعلبي نسبت داده است، در براي نمونه حديث ابي ذ
حاليكه اين حديث را از سلف خود ابن مطهر حلّي گرفته است، چون وي نيز اين 

و . حديث را نقل داشته و شيخ االسالم ابن تيميه آنرا قاطعانه بر وي رد داشته است
 آنرا ذكر نداشته است، حتي اال اگراز ابن مطهر حلي نقل ننموده چرا موضع و اسناد

  .اگر هم راست بگويد تفسير ثعلبي چنانكه گذشت غيرمطبوع است
 علما روايت شده رو بعداً ادعا داشته كه در مورد آية مذكور حديثي از جمهو

اساس  است كه آن هم با مطالب مسبوقة او هيچ تفاوتي ندارد، و ادعايي باطل و بي
را كه در دو موضع اما با لفظ و اسناد يكسان وي برخي مواقع نيز حديثي . است

چنانكه در حديث ابي سعيد . نمايد روايت شده است، بعنوان دو حديث قلمداد مي
تمام هم و غم وي تطابق دادن احاديث با . بدان اشاره شد) 8(خدري در مراجعه 

هاي نفساني خويش است، به هر شكل ممكن كه باشد، و نه اينكه به اسناد  خواسته
  .و اين خود نشانگر اوج جهالت وي است. حديث مراجعه نمايد

   :اما در رابطه با احاديث و آثاريكه وي در اين باره ارائه داشته است
اما پندار وي در مورد حديث عبداهللا بن سالم كامالً غلط و باطل است، چون 
چنين حديثي از او روايت نشده است، بلكه مسبب اين حديث است و راوي اين 
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پس . حديث در واقع ابن عباس است، و اسم ابن سالم نيز در حديث وي آمده است
يا در اين باره باز جهالت بخرج داده يا اينكه عمداً به چنين كاري پرداخته كه شايد 

نسبت دادن آن حديث . بدين گونه تعداد احاديث مورد احتجاج خود را افزون بخشد
خواهيم كه در صورت   هر كس ديگر ميبه نسائي هم باطل است، و ما از وي يا

صادق بودن آن، موضع و اسناد آنرا بيان دارند، و اينرا نيزحتي ابن المطهر حلي ذكر 
  .ننموده است

 ـ حديثي كه نام ابن سالم در آن آمده است –و اما حديث ابن عباس در اين مقام 
-3/105) (در المنثورال(، )2/68) (تفسير ابن كثير(نگاه شود به  ـ از سوي ابن مردويه

ص ) (اسباب النزول( و واحدي در –) 73ص ) ( سيوطيـاسباب النزول ) (106
 از محمد بن سائب الكلبي، از – سدي صغرا –از طريق محمد بن مروان ) 148-149

بهنگام ظهر عبداهللا بن سالم با  «:ابي صالح واز ابن عباس اخراج شده است كه
هاي ما كوچك   خانه� يا رسول اهللا:گفتند. ر رفتندجماعتي از اهل كتاب نزد پيامب

. است، و ما نيز جايي را براي جلسات و نشستن خود مناسبتر ازمسجد سراغ نداريم
ايم، و  و طايفة ما نيز هنگاميكه فهميدند كه ما تصديق خدا و نبوت شما را پذيرفته

وگند خوردند كه ايم با ما اظهار دشمني كردند، و س لي خويش را ترك نمودهبدين ق
و . ديگر با ما مخالطه نورزند، و با ما چيزي نخورند، و اين بر ما سخت و گران است

: كردند، اين آيه نازل شد مندي مي در اين حال كه آنها با پيامبر اظهار شكايت و گله

�s�� ���<�� ����� ����� ������ ���@.�  �� �+<�� 8
�$  � � �  � " ��  �  �  �# # # #$ $   �  $ # �G� '�6��� ���_�� 'u!  �  ��  �� $ !� �
��F6�.�  # � �{UBV�T�:��{   و در آن اثنا اذان ظهر هم گفته شد و پيامبر به سوي مسجد

خارج شد،مردم در حال نماز خواندن بودند، پيامبر نظرش به فردي مسكين و نيازمند 
 بله، :ت آيا كسي چيزي را به تو عطا نموده است؟ مرد گف:افتاد، از وي پرسيد

پيامبر . گذارد  آن كه ايستاده و نماز مي: چه كسي؟ مرد گفت:فرمود. انگشتري از طال
پيامبر .  در حال ركوع: در چه حالي وي انگشترش را به تو عطا نمود؟ گفت:فرمود
 :نمود سپس پيامبر تكبيري فرمود و آيه را قرائت.  وي علي بن ابي طالب است:فرمود

���� t�	� ���$ � � ! �� ���>��R�� �G #�� V�� �¦Y ����� ������ ���@.� � $ � � � �  �# # #�  �  � ! #  � $ �{ {UBV�T�: �#{  
گمان حديث مذكور موضوع و مكذوب است، و در اسناد آن دو شخص  بي

 محمدبن مروان سدي صغير كه متهم به كذب است و :نخست. كذّاب وجود دارند
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در اين رابطه مراجعه شود به كتاب . ديگري محمد بن سائب كه او نيز همچنين است
  ).تقريب التهذيب(

) الدر المنثور (–حديث ابن عباس را اخراج داشته ) تفقمال(خطيب نيز در كتاب 
 در آن چيزي وجود ندارد كه دالّ بر اسناد آن –) 5/38) (منتخب كنزالعمال) (3/104(

بن زياد قرار دارد، و آنچه را كه صاحب منتخب ذكر نموده، در آن نيز مطلب . باشد
و ابن سعد نيز . شود  وي احتجاج نمي به بله:گويد كه ابوحاتم در مورد وي مي

 وي ضعيف است، و حجتي در آن نيست هم بخاطر عدم معرفت اسناد آن :گويد مي
سازد كه وي عمداً در  و اين خود روشن مي. و هم بخاطر يقين داشتن بر ضعف آن

  .مايل داشته استپنهان داشتن احوال احاديث ت
) 2/68) (ابن كثير (–ابن مردويه نيز همين حديث ابن عباس را اخراج داشته 

سنان از ضحاك و او هم از ابن   از طريق ثوري از ابي–) 3/105) (الدر المنثور(
و من هم معتقدم و ) عباس نرسيده است ضحاك به ابن (:گويد اما ابن كثير مي. عباس

 مزاحم است و او كسي است كه هيچكس از اصحاب  وي ضحاك بن: كهمگوي مي
پس حديث وي نيز بخاطر انقطاع سند آن . اند پيامبر حديثي را از او نقل نكرده

ضعيف است و معلوم نيست كه ضحاك از چه كسي آنرا اخذ كرده و آنرا به ابن 
و خود ضحاك هم منكر آن است كه به ابن عباس رسيده . عباس نسبت داده است

و اين . ذكر گرديده است) 63ص (حاتم  ابن ابي) المراسيل(مانطوريكه در ه. باشد
اما در ميان ابن . تضعيف در سند حديث ابن مردويه از شخص ثوري به باالست

مردويه و ثوري نيز وضعيت مجهول است، چه بسا در آن ميان نيز سندي ديگر وجود 
 هم غافل از آن و هيچكس. كه آن هم موجب ضعف حديث وي است. داشته باشد

و . نيست كه از شرايط و معيارهاي صحت يك حديث اتصال اسناد آن به هم است
  .بايد اسناد آن خالي از انقطاع باشد، و آن چيزي است كه در اينجا پديد نيامده است

) ابن كثير (–عبدالرزاق نيز همان حديث ابن عباس را روايت نموده است 
 از طريق –) 73ص ) ( السيوطي–اسباب النزول (، )3/105) (الدر المنثور(، )2/68(

هرگز به  (:گويد ابن كثير مي. عبدالوهاب بن مجاهد از پدرش و او هم از ابن عباس
.  وي متروك است:گويد مي) التقريب(و حافظ نيز در ). شود عبدالوهاب احتجاج نمي

ينان نبوده و  وي مورد اطم:گويد و نسائي مي. و ثوري نيز او را مكذوب دانسته است
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 نظر اجماع بر ترك :گويد و باالخره ابن جوزي هم مي. حديثش قابل كتابت نيست
اين . گمان اين حديث، حديثي موضوع و جعلي است پس بي. حديث از وي است

مثالً، ابن كثير در . اند ديگر هم نسبت داده حديث، بعالوة ابن عباس به كساني
 ابن مردويه اين حديث را در جايي ديگر به سپس خود (:گويد مي) 2/68) (التفسير(

و هيچكدام از آنها . دهد علي بن ابي طالب و يا عمر ابن ياسر و ابي رافع نسبت مي
  ).صحيح نيست، بخاطر ضعف اسانيد و مجهول بودن رجال آن

به ابي شيخ و ابن مردويه نسبت داده ) 3/105) (الدر المنثور(سيوطي نيز آنرا در 
و اين همان موردي است كه . طالب نقل شده است ز علي بن ابياست، كه گويا ا

هاي جناب حافظ ابن كثير در رابطه با اسناد آن  موسوي آنرا آورده اما از گفته
همين مطالب براي رد آن حديث كافي است، و اگر باز . توجهي نشان داده است بي

و !. توانند شك نمي بيكه . توانند اسناد و موضع آنرا ذكر نمايند ادعايي هست، مي
داشت، بخاطر عدم معرفت اسناد  حتي اگر باز ابن كثير چنين مطالبي را هم بيان نمي

  .آن احتجاج بدان ممكن نبود
فقط وجود احاديث در كتابها براي صحت و استدالل ورزيدن كافي نيست، بلكه 

ست كه حاطب بليل ا كه باز هم وي مثل همان. اسناد آن هم توجه داشت بايد به
محمولة چوبهاي خويش را بر دوش گرفته، غافل از آنكه در ميان آن چوبها افعي 

 –) األوسط(و اما حديث عمار بن ياسر، بعالوة ابن مردويه، طبراني در . نهفته است
.  اخراج نموده است–) 2/73) ( سيوطي–اسباب النزول ) (3/105) (الدر المنثور(

پس سيوطي با آن . ذكور افراد مجهولي قرار دارد در سند حديث م:فرمايد سيوطي مي
همه تساهلي كه در مورد تصحيح حديث دارد، چنين گفته است، و حتي اظهار داشته 

شود  كه باعث مي. كه نه يك يا دو مجهول، بلكه اشخاص مجهولي در آن قرار دارد
  . ارزشتر شود حديث بي

اخراج ) 955) (الكبير(ز آنرا در رافع، بعالوة ابن مردويه، طبراني ني اما حديث ابي
. نعيم نسبت داده است آنرا به ابي) 3/106) (الدر المنثور(نموده، و سيوطي در 

 :گويد و دار قطني مي.  وي فردي ضعيف و منكرالحديث است:گويد ابوحاتم مي
  .متروك است
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و همچنين در اسناد آن يحيي بن حسن بن فرات وجود دارد، كه بيوگرافي آن نيز 
و در نزد بعضي از افراد در اسناد آن شيعه قرار دارد، كه . هراً قابل دسترس نبودظا

  . قابل قبول نيست�اخبار آنها در مورد فضائل علي
. ثعلبي است) تفسير(ذر در  از ديگر احاديثي كه موسوي آورده است، حديث ابي

اد به وجود قتو اع. وي عمداً اسناد آنرا ذكر ننموده، تا شايد ضعف آن پنهان بماند
چنين احاديثي بدون در نظر گرفتن اسناد آن غير ممكن است، چنانكه در مورد 
حديث ابن عباس و غيره تشريح نموديم، كه اگرچه مكتوب هستند، اما در اسناد آن 

و علي الخصوص دربارة ثعلبي و . پردازي هستند افرادي قرار دارند كه متهم به دروغ
  .ضوع وي قبالً چيزهايي گفته شدتفسير او و كثرت روايات مو

اي را كه شيخ االسالم ابن تيميه در مورد همان حديث بر عليه  و در اينجا نيز رديه
كه در آنجا نيز حلّي خود . آوريم نگاشته است، مي) منهاج السنّه(ابن المطهر حلي در 

ص ) (المنتقي (–و شيخ االسالم . حديث را بدون ارائه هيچگونه اسنادي آورده است
و اين حديث كاذبي است، و در تفسير ثعلبي مطالب موضوع  (... :فرمايد  مي–) 437

و جعلي فراواني وجود دارد كه قابل اخفا نيست، هم او و هم شاگردش، واحدي مثل 
و در مورد واحدي نيز در حديث ابن عباس كه در ). همان حاطب شبگرد هستند

يان داشتيم، و گفتيم كه وي نيز فردي سبب نزول آن آيه بيان گشت، مطالبي را ب
  .كذّاب و دروغگو است

مرگ بر تو، آيا از شخصي  (:نويسد مي) 437(بعداً شيخ االسالم در رد الحلّي 
دارد كه  اي؟ درحاليكه خود ثعلبي از ابن عباس روايت مي همچو ثعلبي كمك خواسته

از  (:كند كه م نقل ميو از عبدالملك ه. آية مذكوره در مورد ابوبكر نازل شده است
.  منظور مؤمنين است:ابا جعفرالباقر سؤال نمودم در رابطه با آية مذكور، فرمودند

 علي هم از مؤمنين :گفت.  كه آن آيه در شأن علي آمده است:گويند  مردم مي:گفتم
طلحه، از ابن  و از علي بن ابي. از ضحاك نيز همچنين روايت شده است» است

 تمام مسلمانان است، يعني ه منظور آي:شود كه مذكوره روايت ميعباس در مورد آية 
پس شما را در رابطه با . دارد كسانيكه خدا و پيامبر و ساير مسلمين را دوست مي

خواهم كه يك سند واحد  بخشم و فقط از شما مي ادعايتان در مورد اجماع مي
 و ها ريسروي از ايشان تمام درود بر ابن تيميه، ما نيز به پي). صحيحي را ارائه نمائيد
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گذريم، و ادعاي او در مورد  كنيم واز او مي هاي موسوي در اين رابطه را عفو مي بافته
گيريم، و فقط خواستار يك سند واحد صحيحي هستيم كه براي  اجماع را ناديده مي

ه و باز آثاري در اين باره هم وجود دارد، اگرچه موسوي به آنها اشار. ما ارائه كند
كه يا همگي آنها ضعيف هستند، مثل . اي گذرا بر آن داريم نكرده است، و ما اشاره
 منظور :گويد  عتبه بن حكيم، كه مي:و يا غير صريح، مثل. سلمه بن كهل، و السدي

از طريق غالب ) 6/180(و طبري نيز در تفسير خويش . علي و تمام مسلمانان است
كه غالب متروك الحديث است، و ابوحاتم و بن عبيداهللا از مجاهد اخراج داشته، 

 وي منكرالحديث :گويد بخاري هم مي. نسائي نيز همين نظر را دربارة وي دارند
  . وي مورد اطمينان نيست:يدگو است، و ابن معين مي

ورزد،  هيچ فرد عاقلي براي اثبات خواستة باطل خويش بدين آثار احتجاج نمي
يقاً مخالف آنچه كه گفته شد، و آنچه كه گفته شد چون آثار ديگري باز وجود دارد دق

مثالً از جملة آن آثار است آنچه كه ابن جرير . هرگز قابل قبولتر از بقية آثار نيستند
 از عطيه بن سعد اخراج –) 3/104) (الدر المنثور (–حاتم  ، وابن ابي)6/180(

�>+� �� � : اين آيه:گويد عطيه مي. اند داشته� 8
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��F6�. �G� '�6��� ���_�� 'us�� ���<��� � � � �  � $  # #� !   �  �� $ !� {UBV�T�:��{   در مورد عباده بن صامت

و يا آنچه كه ابن تيميه ذكر نموده است، و نيز آنچه را كه ابن جرير . است نازل شده
) الدر المنثور(، )2/68) (تفسير ابن كثير (–حاتم ، و ابن ابي )6/180(اخراج داشته 

طلحه الوالي از ابن عباس در رابطه با اين آيه نقل   از طريق علي بن ابي–) 3/106(
 منظور از آية مذكور مسلمانان است يعني، آناني كه خدا و رسول :گويد كند، و مي مي

  .گيرند و مؤمنين را به دوستي مي
 را خرد خواهد كرد و با اصل و مذهب وي مخالفت موسويكمر آنچه كه به كلي 
جعفر الباقر است كه از طريق عبد بن حميد و ابن جرير و ابن  دارد، روايتي از ابي

 نقل شده است، كه گويا در مورد آية مورد بحث –) 3/106) (الدر المنثور (–المنذر 
د كه ايمان آوردند،  منظور همانهايي هستن:فرمايند شود؟ امام باقر مي از وي سؤال مي

.  نازل شده است� به ما ابالغ شده كه در مورد علي:سپس به ايشان گفته شد
  . علي هم از آناني بود كه ايمان آوردند:فرمودند
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 از :كند كه از طريق عبدالملك بن ابي سليمان روايت مي) الحليه(ابونعيم نيز در 

�� #��: اباجعفر محمد بن علي در مورد اين آيه از قرآن���� ���@.�  �� �+<�� 8
� �  � " �# #$   �  � $
����� � �dd� {UBV�T�:��{  است� منظور اصحاب محمد:اآليه، سؤال نمودم، فرمودند  .

 علي هم از آنان :گويند، در شأن علي نازل گشته است، فرمودند  برخي مي:گفتم
 ابي حامد –اللهم، شيخ ابي نعيم  مگر ، استاسناد حديث مذكور هم صحيح. است

  . كه به راستي بيوگرافي وي را بدست نياوردم–بن جبله 
و . اين تمام آنچه بود كه در شأن نزول اين آيه و موافق با گفتة وي آمده استو 

بيند كه در آن ميان مطلبي كه قابل اعتماد باشد وجود ندارد، و در همة آنها  شما مي
بعالوة آنچه كه . خورد  ميمواردي همچون كذب، منكر، ضعيف و انقطاع بچشم

هاي موسوي  دربارة سبب نزول اين آيه روايت شده است، كه تماماً مخالف با گفته
است، و حتي مطالبي را كه مخالف و متضاد با آراء موسوي است در واقع صحتشان 

پس تمام راههايي را كه وي در اين زمينه آورده بود . ارجحتر ازگفتة وي است
ان اشاره كرديم، و مطالبي را نيز بدان افزوديم، ولي ظاهراً هيچ بررسي نموديم و بد

  .ي به سوي حقيقت برداشته نشدمگا
و آنچه را كه در اينجا بايد متذكر شويم اينست كه، اشارة موسوي به حديث 
عبداهللا بن سالم، كه ما نيز در ابتداي كالم به رد آن پرداختيم، از سوي فخر رازي در 

بصورت مختصر آورده شده است، بدون اينكه مخرج و ) 12/28(تفسير خويش 
برم كه چنين چيزي در كالم ما خلل وارد كند، چون  اسناد آنرا ذكر نمايد و گمان نمي

و در آخر هم قاطعانه بيان . بعالوة ذكر ابن سالم، مخرج و اسناد آن هم مجهول است
  .دارم كه چنين حديثي از سوي نسائي روايت نشده است مي

 از فراغت از بررسي راههاي مورد بحث در احاديث مذكور، وتحليل اسانيدي پس
دانم كه به  الزم مي. كه دربارة سبب نزول اين آيه بيان شد، و تكذيب تك تك آنها

اي ديگر آنرا دنبال دارم، موارد استدالل، و بررسي دقيقتر لفظ آيه، اما قبل از  شيوه
وم كه در لفظ و متن آيه قابل ذكر هستند، و ش پرداختن به آن مواردي را متذكر مي

گردد كه موسوي از آن  ذكر نمودن آنچه را كه در لفظ آيه نهفته است، و مانع مي
و در اين راه نيز از كالم ابن تيميه كه در . برداري نمايد هاي خود بهره براي خواسته
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مايم و بعالوه ن نگاشته است، استفاده مي) منهاج السنه(رد ابن المطهر حلّي در 
  .و برخي تفاسير ديگر دارم) المنتقي من منهاج األعتدال(مراجعة چنداني هم به 

اگر مراد از آية مذكور آن باشد كه  (:)437 (:فرمايد  شيخ االسالم مي:)مورد اول(
كات به هنگام ركوع صورت بپذيرد، پس بايد اين امر خود يكي از شروط زاداي 

 واليت كسي ديگر را �آن صورت هم بايد غير از عليكه در . واليت قرار گيرد
اند، پس آيه  چون بقية امامان در حال ركوع چنين كاري را نكرده). قبول نداشت

  .شود شامل حال آنها نمي
بدون انجام كاري نيك و  (:)437(فرمايد   باز شيخ اإلسالم مي:)مورد دوم(

آن كار علي صحه در نماز  و .گيرد پسنديده كسي مورد مدح و ستايش قرار نمي
داد و يا علي را بر آن   آنرا انجام مي� اگر چنين بود، قطعاً پيامبرپسنديده نبود،

نماز بجز ياد خداوند  در ضمن علي در. نمود كرد و علي هم آنرا تكرار مي تشويق مي
 هيچ ولي و سرپرستي براي شما :شود و چطور گفته مي. اي ديگر نداشت مشغله

  ).دهند انكه به هنگام نماز و در حال ركوع صدقه مينيست مگر آن
پندارند كه جملة  برخي چنين مي (:فرمايد مي) 2/71) (التفسير(ابن كثير نيز در 

: z��F6�. �G��  �# � !  { {UBV�T�:��{  �6' � جملة حاليه است براي��� ���_���  � $ !�  � �
{UBV�T�:��{  پس بايد پرداخت زكات بود،  و اگر چنين مي. يعني، در حال ركوع

درحال ركوع افضل و بهتر از اوقات ديگر باشد، چون در قرآن مورد مدح قرار گرفته 
  .اند در حاليكه هيچكدام از علما و امامان مفتي چنين چيزي را جايز ندانسته. است

احتماالً كه مدح متوجه اجتماع دو  (:گويد مي) 6/144(قرطبي نيزدر تفسير خود 
. ني وصف كساني قرار گيرد كه معتقد به وجوب نماز و زكات هستندحالت باشد، يع

و خدا تعبير نماز را به ركوع آورده است، يعني معتقد بودن به وجوب فعل آن، 
  ).شود، مسلمانان همان نمازگزاران هستند همانطور كه گفته مي

����6 :گفتة پروردگار (:گويد  ابن تيميه مي:)مورد سوم(� ���_��� $ !�   � '� �{UBV�T�:��{  
 بر زكات � دارد، و علي هم هيچگاه در زمان پيامبرزكاتداللت بر وجوب و وجود 
شود كه به حد   نقره هم هنگامي واجب ميزكاتو ضمناً . وي بعلت فقر واجب نشد

كه آن هم شامل علي . نصاب رسيده و يكسال تمام هم بر وي سپري شده باشد
و باز در ).  در نزد اكثر علماء جايز نيستزكاتان و اعطاي انگشتري بعنو. شد مين
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آيد كه علي به هنگام   چنين برمي– شيعه –و در حديث آنان  (:گويد مي) 71ص (
، در حاليكه زكاتبخشد بعنوان  نماز متوجه سائلي شده و انگشترش را به وي مي

 الفور و بدون تأخير  را فيزكاتش خداوند متوجه كساني است كه يمدح و ستا
  ).پردازند مي

قرطبي . امري بعيد است و خالف اصل) صدقه(بر ) ذكاه(و اما حمل نمودن لفظ 
 بر تصدق انگشتري كاري ناشايست و زكاتحمل داشتن لفظ  (:گويد مي) 6/144(

. شود  با همان لفظ مختص نام برده ميزكاتغير قابل توجيه است، چون هميشه 
و . ابتداي سورة بقره به آن توجه داشته استيعني همان امر مفروضي كه خداوند در 

�us' �در ضمن قبل از آن هم جملة� ���<��� � �$ ذكر شده است، كه اين را  �#  

پردازند و در وقت خويش با رعايت  دارند و بدان مي رساند؛ نمازشان را اقامه مي مي
و . استدهند، كه مقصود همان نمازهاي مفروضه  تمام حقوق مربوط به آن انجام مي

�����F6�. �Gفرمايد  بعد از آن مي  �# � !   ).كه مقصودش نمازهاي سنت است � 

استدالل شيعه بر اينكه اين آيه  (:گويد مي) 12/22/33) (تفسير الكبير(اما رازي در 
 نازل شده باطل است، چون اكثر مفسرين بر آنند كه اين آيه در حق �در شأن علي

 رد آنچه كه موسوي دربارة اجماع مفسرين بيان  يعني–. امت اسالم نازل شده است
فرمايد كه دوست و ياوري را   و مراد آن است كه خداوند به مسلمانان امر مي–نمود 

گويند، آية مذكوره در  برخي مي. بجز در ميان مسلمين براي خود انتخاب ننمايند
يه مختص اما استدالل شيعه بر اينكه اين آ.  نازل شده است�شأن ابوبكر صديق

 و – يعني در حال ركوع – را درحين ركوع ادا نموده است زكاتكسي است كه 
 اين گفتة آنها بنا بر چند :در جواب بايد گفت. طالب باشد مقصود همان علي بن ابي

 يك امر واجب است نه سنت بدليل قول زكات :نخست. وجهي ضعيف است

���6' �: خداوند� ���_���  � $ !�  واجب را زكات در حالت ركوع  و اگر علي هم�� 

گمان در انجام يك امر واجب تأخير نموده است، و  پرداخت كرده باشد، بي
پرداخت، و تدخير امر واجب هم نزد اكثر علما  بايست در اول وقت آنرا مي مي

و باز حمل .  جايز نيست�پس نسبت دادن چنين امري به علي. معصيت است

� ����� z خالف اصل است، چون بدليل آية  واجب بر صدقة نافلهزكاتنمودن  �
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'�6���� � ${ {U	0L��:( {   م.  امري واجب استزكاتظاهر آن دالّ بر اين است كهآنچه :دو 

 است، آن است كه در هنگام نماز مستغرق القلب باشد، �كه اليق و شايستة علي
م غيردر پس كسي كه در نمازش چنين حالتي را پيدا كند، هرگز متوجه استماع كال

�� � :فرمايد شود، و بهمين خاطر است كه خداوند متعال مي اطراف خويش نمي���� # $
¢.2�� x��8��� ��& T ��B+*	�� �¬��7 �=� �C�F?� ���<? ��� ��B6��# ! � $  ! ;  � � � � �  � ;  � � �# ## ! � # � �  � !$ � # #  � �  � 

{��	
توجه كالم غير و كسي كه قلبش مستغرق چنين مفاهيمي بود چگونه م  }   :�� �
  شود؟  مي

رود كه نماز   اهداي انگشتري به هنگام نماز اعمالي زائد را در پي دارد و مي:سوم
  . را باطل گرداند، به همين خاطر چنين تحركاتي در نماز شايستة مقام علي نيست

 فردي فقير و تنگدست بوده و مالي نداشت كه � مشهور است كه علي:چهارم
  ).الي آخر. د بر آن واجب شوزكات
آية مذكور هم شبيه  (:گويد مي) 438-437ص ( ايضاً شيخ االسالم :)مورد چهارم(

��z �� ��F6.�� '�6 به آيات ديگر قرآن است، همچون، � ����� 'us�� ���<?���  � � $ �� !  � ��  �$ � � # �
hF6�B��� # # ${ {U	0L��:( { �6 و.�� ,(�@�� H-B� c	�?� ��B� ��� ! ! �  ! ��  � M � �# # # #  !hF6�B�� �� cF� # # #$ �� �{ ��
��	
�:( {    

... چند وجهي دارد} و هم راكعون{گفتة پروردگار  (:)12/28(گويد  امام رازي مي
.  

 مقصود از ركوع همان خضوع است، يعني آنها نماز و :گويد  ابومسلم مي:اول
  . دهند در حاليكه خاضع و پايبند هستند بر جميع اوامر و نواهي الهي مي  رازكات
 مقصود از آن، كساني است كه تمام هم و غمشان بر پايي نماز است، و نماز :دوم

���.��F6 �� �هم بخاطر مجد و گرانمايگي، تعبير به ركوع شده است، مثل   �� !�
hF6�B��� # # ${ {U	0L��:( {.  
 به هنگام نزول اين آيه، اصحاب پيامبر صفات و حاالت :گويند  بعضي مي:سوم

ند، بعضي از آنها نمازشان را به اتمام رسانده بودند، و برخي نيز مالشان مختلفي داشت
اي ديگر نيز در حال نماز و در حين ركوع بودند، پس  را به فقير داده بودند و عده
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اند، لذا هدف  چون هنگام نزول آيه صحابة پيامبر صفات و حاالت مختلفي داشته
  ).گيرد  برميخداوند متعال تمام دارندگان آن صفات را در

چنانچه در ميان تمام  (:گويد مي) 438ص ( شيخ االسالم در :)مورد پنجم(
اين آيه در رابطه با نهي خداوند از مواالت با كفّار و . رين معلوم و مرسوم استسمف

شود كه سياق  ل شده است، و با اندكي تدبرمعلوم ميزوجوب بر مواالت مؤمنين نا
   :فرمايد  دارد، چون قول خداوند كه ميآيه نيز بر همين نكته داللت

 � �%JF- 3�<��� �.�s���� C�%<�� ����	�  ����� ����� ��� ��! � � � " ! � � ! � � �  � � � # # #� �$   $ � � $� �
 1���� ,(�  ��� �� �%�� �
¦Y �+�� �n�	� ��� `F- 3�<���� � ! ! ! �  !   � � ! � ! � � !� $ � $# # # #! � # #! !$ �  0 �

h[�¨��� ## $ �                                                           {UBV�T�:� {    
ايد، يهود و نصاري را بعنوان دوست و ياور قبول  اي كسانيكه ايمان آورده«

نكنيد ايشان برخي دوست برخي ديگرند، هر كس از شما با آنها دوستي 
مگران را مان او از زمرة ايشان است، و شك نيست كه خداوند ستگ ورزد بي

  .»كند هدايت نمي
و سپس . اين نهي صريح خداوند است از مواالت مسلمين با يهود و نصاري

  :فرمايد مي

 � �� KP�
 ������ �%<Y ��=.��� ¢B� �¬��? T ����� ��Y! �  �  �� � ! �   $�  �! � � � ! �# # # b# # # # �
�� �� o	*��- \� ��  �� K�FY 'B®�C ��><s�! � �� � �! � � � � �# ! b  � ! �# # ! # � # �� �= ��X>s<Y a(�= �� B� � �  !  !# � # # # #! 0

h�C�
 �%�*
� T ����� # # #� !! �#  � �# "�                                    {UBV�T�:� {    
گيرند و  بينيد كساني كه بيماري به دل دارند بر يكديگر سبقت مي مي«

تح را ترسيم كه باليي بر سر ما آيد، اميد است كه خداوند ف گويند، مي مي
پيش بياورد، يا از جانب خود كاري كند، و اين دسته از آنچه در دل پنهان 

  .»مان گردندياند پش داشته
 و اين توصيف عامي است كه بر تمام  }¥¥:�]�®)'| ]إِنَّما ولِيكُم اهللاُإنما  {:تا آية

ان هم علي و ابوبكر و هم تمام آنهايي كه قرآن به عنو. ورزد مؤمنين داللت مي
 ]إِنَّما ولِيكُم اهللاُإنما {كند داخل در همان مصداق آية  السابقون األولّون از آنان يادمي

  .هستند  }¥¥:�]�®)'|
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و هر كسي هم در حديث پاياني او كه در رابطه با علي آورده است اندكي 
بينديشد، مطمئناً حكم بر كذب آن صادر خواهد كرد، چون هيچكدام از صحابة 

ر به هنگام خالفت ابوبكر و عمر وعثمان علي را خوار و يا بقول موسوي پيامب
 را همچون ياند، بلكه همگي به ياري اسالم شتافتند تا شهرهاي زياد مخذول نكرده

ها معتقدند كه امت  در جايي ديگر نيز شيعه. فتح نمودند) مصر(فارس و روم و قبط 
نعوذ باهللا، . اند  اسالم را خوار داشته� تا پايان خالفت عثمان�اسالم بعد از پيامبر

تاريخ شاهد بر آن است كه بعد از وفات پيامبر نيز مسلمانان از سوي خداوند مورد 
الم آنطور پيشرفت نكرد، سنصرت بزرگي قرار گرفتند چنانكه در هيچ زماني ديگر ا

و پس از قتل عثمان و به هنگام خالفت علي بود كه امت اسالمي متفرّق شدند، 
حزبي پيرو علي، حزبي هم عليه علي، و حزبي ديگر نه پيرو و نه عليه وي بلكه كنار 

  ).گرفتند
به تأكيدسياق اين آيه متعلق به آيات قبل و بعد از خود است،  ودربارة سبب 

اخراج ) السيره( از آنچه كه ابن اسحاق در – و هم آيات پيش از آن –نزول آيه هم 
گردد، كه اين آيه در شأن عباده   روشن مي–) 53-3/15) (سيره بن هشام (–نموده 

پيماني و دوستي با يهود دوري كرد و به  بن صامت نازل شد، آن هنگام كه از هم
يا رسول  (:واليت خدا و پيامبر و مسلمين رضايت داد، هنگاميكه به پيامبر گفت

و پيامبر و سازم، و با خدا   از همپيماني و دوستي با آنان خود را تبرئه مي�اهللا
گيرم از هم پيماني كفار و  نهم، و دوري مي مسلمين بنيان دوستي و هم پيماني مي

و عبداهللا بن ابي ابن سلول نيز در ميان آنهايي بود كه عبادة بن صامت ). واليت آنها
از آنان دوري گزيد و هر دوي آنان در ميان يهود و نصاري صاحب منصب بودند، اما 

�� ��� �:در آن هنگام اين آيات از سورة مائده نازل شد. ي گزيدعباده از آنان دور� " � �
 �n�	� ��� `F- 3�<��� �%JF- 3�<��� �.�s���� C�%<�� ����	�  ����� �����! �  ! � � � $  � � ! � ! � � !  ! � � ! � � �  � �� $ �0 # # # #� � $  � $�

[�¨�� 1���� ,(�  ��� �� �%�� �
¦Y �+��## # # #$ � $ �� � ! !!   ! � # #! !$  h��¥ �� الى قوله تعالى: � t�	� ���$ � � ! �� �
��>��R�� �G #�� V�� �¦Y ����� ������ ���@.� ���� $ � � � �  �# # #�  �  � ! #  � $ � �{UBV�T�:�#{    

  ).178-6/177) (تفسير طبري (:توانيد مراجعه كنيد به در همين رابطه نيز مي
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 �د و آنرا بر واليت عليخواهد بدين آيه استدالل ورز  مي– موسوي –اين مرد 
دانيد كه ولي در اينجا همان  و شما مي (:گويد مي) 40مراجعة (حمل دارد، چنانكه در 

و لغويون هم تصريح .  فالن ولي القاصر:گوئيم أولي بالتصرف است، چنانچه مي
 :يعني. دار شود، ولي آن امر است دارند كه هر كسي واليت امر واحدي را عهده مي

تر از خود مردم بدان امور  شود و نزديكتر و اولي دار مي ور مردم را عهدهكسي كه ام
چون علي كسي بود .  است� و علي�است، كه همانا خداوند عزّوجلّ و پيامبر اكرم

كه صفات ايمان و اقامة نماز و ايتاء زكات در حال ركوع، در وي جمع شده بود، و 
اوند واليت را هم براي نفس خود به و در آن آيه خد. اين آيه درمورد وي نازل شد

رساند، و هم براي پيامبر و علي، بر همان نسقي كه براي خويش بيان  اثبات مي
همانطوريكه واليت خداوند عزّ وجل عام است، پس واليت نبي و ولي نيز . دارد مي

گيرد، پس لفظ واليت در اينجا بمعني نصير و  بر همان روش و اسلوب قرار مي
). توان آنرا بر اين معاني محصور داشت گيرد، و نمي غير آنها قرار نميمحب يا 

  .سازد موسوي در باال استنتاجات خويش را بر دو مقدمه مرتّب مي
 ايمان و اقامة : يعني– آنچه كه در رابطه با اجتماع صفات مذكور : نخستةمقدم

د علي ذكر نموده  در وجو– دربارة آن هنماز و ايتاء زكات در حين ركوع و نزول آي
 تبيين بطالن – در مورد روايات نزول اين ايه –است، و ما نيز در انچه كه گذشت 

قول او را بررسي نموديم و بيان داشتيم كه قضية پرداخت زكات در حين ركوع امري 
بافد فعل و  و آنچه را كه شيعه مي. خرافي است و هيچ بنيان و اساس درستي ندارد

و براستي .  از آن مبرّا و منزه است�ست و بي شك عليكرداري احمق گونه ا
روايت سبب نزول اين آيه بدان صورتي كه موسوي بيان داشته، روايتي مكذوب و 

  .همانطوريكه قبالً به تفصيل آنرا بيان نموديم. غير صحيح است
مقصور ) المتصرف(آورده و آنرا به معني ) األولي(را به ) الولي( لفظ :مقدمة دوم

در ) الولي(چون لفظ . و اين خود نوعي گمراهي و گمراه ساختن است. ته استساخ
اند، و انشاءاهللا اين مطلب را نيز در مراجعه  آورده) المحب(و ) النصر(لغت به معني 

  .داريم بهتر و به تفصيل بر وي رد مي) 38(
خداوند  :اما در رابطه با كلمة مواالت (:گويد مي) 439(شيخ االسالم ابن تيميه 

��b h��_[� o :فرمايد متعال مي�y� A�j7� a�� �G ��� �¦Y �<�= �BG�¨� ���� ! �# # # #  � � �  ! � ! � � �# ! � �#  �$ � � !# #� �
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{39	c���@:({  است، �دارد كه هر فرد صالحي از مؤمنين مولي رسول اهللا تبيين مي 
صالحي از ميان پس آيا هر فرد . همانطوريكه خداوند و جبرئيل مولي پيامبر هستند

تواند بر پيامبر تولّي يابد؟ و يا در كارهاي وي تصرّف بنمايد؟ و باز  مؤمنين مي

�>�z`F- 3:فرمايد  مي�� �%JF- x���_[�� ����_[��0 ! � � !  ! � � � !# # #�  ! ! �    �{ {.�هر انسان مؤمن   }  :���,

 �� zد فرماي و باز مي. گيرد متقي ولي خداوند و خداوند هم ولي وي قرار مي�$ # � �
��
�§ �G � �%<�= Z�&  #�� 3�<����  � � �! ! ! � � � �� ! ! � !# b � # شود در  چنانچه ديده مي  } #:9,&`} }�

و بدين صورت . نيامده است) متصرف(بمعني ) ولي(يات مذكوره آهيچكدام از 
. تواند بر وي تولّي و تصرّف پيدا نمايد نيست كه هر كس ولي ديگري قرار گيرد، مي

 مشهور است، به يك – بفتح واو –) الواليه( با -ر واوسكا  ب–) اليهالوِ(پس فرق بين 
و فقها هم بر اين نكته اختالف نظر ) ولي(گفته شده است نه ) والي(فرد امير 

اند، كه به هنگام حضور والي و ولي بر سر يك جنازه كداميك مقدمترند؟ و  داشته
  ).ت بوده است نه چيزي ديگرهميشه كلمة متضاد با مواالت، معادا

 در مورد اين آيه  راخويش استشهادات شيعه) تفسير الكبير(امام فخر رازي در 
و با ذكر هشت دليل آنرا . ذكر نموده و بطور احسن بطالن آنرا تبيين ساخته است

چطور جايز نيست كه بگوئيم مراد از  (:گويد و مي) 32-12/28(دارد  قاطعانه رد مي
داريم  است؟ و ما داليلي را اقامه مي» ناصرو محب« در آية مذكور همان »الولي«لفظ 

تر و ارجحتر از حمل  بر اين معاني محتملتر، اولي» ولي«ودن لفظ مبر اينكه حمل ن
آيد استدالالت آنان را رد  پس بدين شيوه كه در پي مي. آن بر معني تصرّف است

اشتن ولي بر معني ناصر و محب آنچه كه دالّ بر اين است كه حمل د. داريم مي
  .تر است وجوهي است كه بيان خواهيم داشت ارجحتر و اولي
سزاوار همان معني ) ولي( با توجه به مطالب قبل و بعد اين آيه، لفظ :دليل اول

��� � :فرمايد ما قبل آية مذكور مي. ناصر و محب است�	�  ����� ����� ��� �� # #$ � � $ � "� � �� �
C�%<���  �`F- 3�<��� �%JF- 3�<��� �.�s���� 0 ! � � !  ! � � ! � � ! � �# #� � $� {UBV�T�:� {   پس مراد آيه آن نيست

كه اي مسلمانان يهود و نصاري را در امورات مادي و معنوي خويش بعنوان 
و . زيرا بطالن چنين معنايي بالضروره معلوم است. سرپرست و متصرّف قبول نداريد

نمايد كه يهود و نصاري را به عنوان   به مسلمين امر ميبلكه مراد آيه آن است كه
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�>+� ��  �دهد  و پس از ابالغ اين نهي ادامه مي. دوست و ياور قبول نكنيد� 8
� � " �# $ #
��F6�. �G� '�6��� ���_�� 'us�� ���<�� ����� ����� ������ ���@.�� � � � �  � $  � � �  �# # # #� !  �  � �  �� $ ! $ $   �� 

{UBV�T�:��{  كند، همان واليتي است  بينيد واليتي راكه در اينجا هم بدان امر مي و مي
و چون واليت در جملة قبلي بالضروره به معني نصرت . كه جملة قبل از آن نهي شد

 :و اما ما بعد آيه. رساند و محبت بود، پس در اينجا نيزهمان معني قبلي را مي

�� �� :فرمايد مي��� ��� ��� � �# $ � " � ����� �� �>F�� ���G �+��C ���¯� ����� ����	�  ����� � ; � ; �# # # # # #$ � $ �  ! � �    � $ $ �
h��_� �	�6 �� ��� ������ 3�<��� .�*+��� �+�>? �� V�	+�� ������ !# # # # # ! � � ! $ �  !  !  $ �# � � ! � ! ! ��    # �{UBV�T�:� {   اعادة

اليت منهي عنه در اينجا نيز به و بدون شك، و. نهي از واليت يهود و نصاري و كفار

���پس واليت مذكور در . معني نصرت است�@.�  �� �+<�� 8
� � " �  �  � # $ #� {UBV�T�:��{  
و هر انسان منصفي اگر با ديدي دور از . نيز واجب است كه به معني نصرت بيايد

آورد بر  يتعصب در آيات قبل و بعد از اين آيه نظر و تأملي داشته باشد، ايمان م

���در جملة ) ولي(اينكه معني �@.�  �� �+<�� 8
� � " �  �  � # $ #� {UBV�T�:��{   فقط به معني

و غير ممكن است كه به معني امام آمده باشد، چون در آن . ناصر و محب آمده است
اجنبي در ميان دو جملة وابسته به هم براي اداي يك غرض واحد  وقت يك كالم

دارند، كه  د، و چنين كالمي نيز در غايت ركاكت و سقوط محسوب ميگير قرار مي
  .خداوند متعال از آن منزه است

بينيم پس از نزول آية   اگر واليت را برتصرّف و امامت حمل بداريم، مي:دليل دوم
 پس � مثالً علي:يعني. واليت چنين حقي را پيدا نكردند مذكور مؤمنين موصوف به

ه هنگام حيات پيامبر چنين منزلتي نداشت و هيچگونه تصرّفي در از نزول اين آيه و ب
و . در حاليكه حكم اين آيه مقتضي زمان حال است. امورات ديگران پيدا نكرد

اما اگر واليت را حمل بر . گرفت بايست بعد از نزول چنين چيزي صورت مي مي
  .شود نصرت و محبت بكنيم، در آن صورت حكم آيه در همان حال جاري مي

گردد كه حمل نمودن لفظ واليت به معني نصرت و  پس بدين صورت ثابت مي
و مؤيد اين گفته نيز همان امتناع و نهي از اتخاذ . محبت ارجحتر و اوالتر است

واليت يهود و نصاري است و امر به اتّخاذ واليت خدا و پيامبر و مؤمنين بعنوان 
 حاصل و قابل اجراست، امر وي پس همانطوريكه نهي وي در همان حال. مواالت
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تا كه اين دو امر يعني، نهي و اثبات در يك شيئ . كند نيز همين حكم را پيدا مي
پس چون حمل داشتن واليت در معناي تصرّف و امامت در . واحد متوارد گردند

گردد كه حمل آن بدين معني غلط و  زمان نزول آن غير حاصل است، روشن مي
  .نادرست است

كسي ادعا نمايد كه معني واليت دال بر امامت است، اما نه در حال حيات اما اگر 
و اگر  (:دهد كه پيامبر، بلكه پس از ايشان، در اين باره هم امام فخر رازي جواب مي

گوئيم، بموجب همين نامعلوم و نامشخص  آنها چنين ادعايي نمودند، ما همه مي
  .داريم  و عمر و عثمان حمل ميبودن زمان، ما هم امامت علي را پس از ابوبكر

و اين همان سياق ايات ما قبل و ما بعد آن بود، و چنانكه قبالً هم ذكر نموديم و 
در روايت ابن اسحاق آمده بود، علما اجماع نظر دارند بر اينكه اين آيه در شأن عباده 

ز پس از ذكر اين داليل آيا ادعاي جدا ساختن اين آيه ا. بن صامت نازل شده است
خصوصاً بعد از بيان آنچه كه ! آيات ماقبل و مابعد آن نشانة جهل و حماقت نيست؟

از كالم شيخ االسالم ابن تيميه و امام فخر رازي در مورد سياق اين آيات روايت 
به اين مطالب كذب هم اكتفا ) 44(انگيزتر آنكه موسوي در مراجعة  شگفت. داشتيم

�� �: يعني. قبل از آن نيز دربارة علي نازل شده استننموده، بلكه ادعا داشته كه آية �
 �= ^�q� �
�>§� �%>§ 1��-  �� \� Z��Y ���C �= �+�� (�B� �� ����� ����� ���� �   �0 # # # # # # # #$ $� � " �  " ! � ! ! � ! �� $ �! � ! ! � � "0 � �# # ! � !   � �

A<>@ T ��(G�� ��BY�+�� �= '�=� h��_[�# # � �# �  #  � $ � !� # # 0 # # #� � �   AJY H�q �® ^��� ��Y�¡ � #��  � � �! �� � 0 � �  � # # � ! ��
�<�= �@��  ��� 3�P� �� �<�_� #��b  �# � !b � � � !  # # #� �{UBV�T�:�({ علي و باقر و  به  موسوي اين آيه را

هيچ گونه موضع و اسنادي را  لكن. صادق و غير آنها از ائمه نيز نسبت داده است
س عادات هميشگي خود در تدليس مطالب وداليل ارائه براي آن ذكر نكرده، و براسا

خواهيم كه فقط و فقط يك دليل  و ما در اينجا هم از وي مي. شده همت گماشته
صحيح را در مورد اين ادعا ارائه دهد تا واقعاً ثابت كند كه اين آيه در مورد علي و 

  .نازل شده است... 
اع علماي شيعه تكيه داده و احتجاج وي در اين زمينه به روايات ائمة شيعه و اجم

ش نبرده است، بلكه به موضع نزاع ما و خود يورزيده است، امانه اينكه چيزي را پ
و از چه وقت قول أئمة عترت . ورزد، و اين كار اهل علم و دانش نيست احتجاج مي
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 ته باشد، و يا از چه وقت رأي اجماع علماي شيعه در نزد ما حجعكه منقول از شي
  !رار گرفته، تا كه موسوي اكنون آنها را بر عليه ما بكار گيرد و بدانها استدالل ورزد؟ق

���در مورد آية نخست �@.�  �� �+<�� 8
� � " �  �  � # $ #� {UBV�T�:��{   داليلي را ارائه

مثل آنچه كه از ابن عباس و از . نموديم، و متوني را از اهل بيت روايت داشتيم
  .قر روايت كرديم، و همگي آنها نافي نزول اين آيه در شأن علي بودندجعفر البا ابي

) 12/22) (التفسير(اما در رابطه با اين آيه و مقصود از آن، امام فخر رازي در 
 :گويند كه طالب و حسن و قتاده و ضحاك و جريح مي علي بن ابي (:نويسد مي

چون آنها بودند . باشند يمقصود و مراد اين آيه شخص ابوبكر صديق و ياران وي م
پردازيهاي وي را در مورد اجماع علما  و اين مطلب دروغ). كه با اهل رده جنگيدند

����و اين آيه . نمايد رد ميC �= �+�� (�B� �� ����� ����� ��� ��# # # # #! � ! � �� ! ! � � " !  $ � � $ � � �{UBV�T�:�({  
مت ابوبكر صديق است، وي خود يكي از قويترين و استوارترين داليل بر صدق اما

بود كه با اهل رده به محاربه برخواست، و بجز وي كسي ديگر با مرتدين نجنگيد، 
 جنگ با مرتدين اتفاق نيفتاد، تا پنداشته شود كه منظور �چون در زمان پيامبر

 يعني - هم چنين چيزي صورت نگرفت، � است، و در زمان خالفت علي�پيامبر
و گروهي هم كه با علي به . ر اين آيه علي هم منظور نيست پس دـجنگ با اهل رده 

و اگر گفته شود، هر كس كه با امامت علي . منازعه برخواستند اين چنين مرتد نبودند
 در 44 همان چيزي كه موسوي در مراجعة –منازعه نموده اهل رده و مرتد است 

جهت باطل و  اين مطلب از دو :گوئيم ما هم در جوابش مي –نظر داشته است 
  .اساس است بي

د و منكر شرائع اسالم باشد، حرود كه جا  لفظ مرتد براي كسي بكار مي:نخست
در حاليكه آنانيكه با علي منازعه نمودند در ظاهر چنين افكاري نداشتند، و تابه حال 

 حتي خود علي نيز آنها هكسي نگفته است كه به سبب ارتداد علي با آنها محاربه كرد
نگاشت، در آنها  هايي كه براي امصار مختلف مي ندانسته است، و در نامهرا مرتد 

كرد، چنانكه يكي از امامان شيعه  ي جنگ ميان خود و اهل صفين را بازگو ميجراما
و . به آن پرداخته است) 323ص ) (نهج البالغه(به نام محمد رضي در كتاب 

گير شديم، و در ظاهر خداي ما در بدايت امر ما با گروهي از اهل شام در (:نويسد مي
يكي است، و دعوت ما و آنها به اسالم هم يكي است، و ما خود را در ايمان به خدا 
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شمارند،  شماريم، و آنها نيز خود را بهتر از ما نمي و تصديق رسول بر آنها برتر نمي
أمر يكي است، فقط اختالف ما در مورد خونخواهي عثمان است كه ما از آن بري 

  ).مهستي
 ذكر نموده، بقية آنچه كه روافض �و غير از آنچه كه در اين نامه خود علي

  .�گويد بهتان و كذب است هم بر مسلمين و هم به شخص علي لعنهم اهللا مي
 اگر تمامي آنهايي كه در قضية امامت علي منازعه نمودند مرتد باشند، لزوماً :دوم

بايست خداوند متعال  گر چنين باشد، ميبايد ابوبكر و قوم وي مرتد قرار گيرند، و ا
فرستاد تا بر آنان غلبه يابند و آنان را به  گروهي را براي محاربه و جنگ با آنها مي

سوي دين حقيقت كه همانا اسالم راستين است هدايت كنند، بدليل همين آية قرآن 

����C �= �+�� (�B� �� ����� ����� ��� ��# # # # #! � ! � �� ! ! � � " !  $ � � $ � � �{UBV�T�:�({  كلمة )��! در معرض ) �

 و اين آيه داللت بر –گويد   چنانكه امام فخر رازي هم مي–شرط براي عموم است 
فرستد تا  آن دارد كه هر كس از دين اسالم مرتد گردد، خداوند متعال گروهي را مي

 اگر آنانيكه و. بر آن يا آنان غلبه نمايند و شوكت و اقتدارآنها را باطل و زايل گردانند
بودند يعني اهل رده  را دارا مي ابوبكر را بخالفت منصوب نمودند چنين عقايدي

فرستاد و با آنها  بايست بموجب حكم اين آيه خداوند گروهي را مي بودند، مي
و چون چنين شرايطي پيش نيامد و حتي . گشتند جنگيدند و بر آنان غالب مي مي

كرد، و روافض مقهور و مغلوب قرار گرفتند،  واز شرايط و اوضاع وارونه نيز جلوه 
شود  ابراز عقيدة باطلشان تا آخر خالفت ايشان ناتوان ماندند، پس روشن و واضح مي

و اين داليل . كه اين آيه يكي از بهترين داليل بر فساد عقيده و گفتار شيعه است
  .محكم و روشني است براي آنانيكه اهل انصاف و حقيقت هستند

شود كه منازعين علي اهل رده نبودند و چون  الب و ادلّة فوق الذكر ثابت ميبا مط
. آنها اهل رده نبودند، پس حمل داشتن اين آيه و نزول آن بر علي غيرممكن است

البته بعداً برايم معلوم شد كه موسوي اغلب استشهادات خود را دربارة اين آيه از 
، و قضية نزول آن دربارة علي را هم به دارد سلف خود ابن المطهر حلّي روايت مي

داردو در  اما شيخ االسالم شديداً آنرا تكذيب مي. دهد تفسير ثعلبي نسبت مي
اند، چون  و اين افترائي هست كه بر ثعلبي روا داشته (:گويد مي) 473ص) (المنتقي(

�\ ��  -��1 §� :گويد خود ثعلبي در مورد اين آيه مي Z��Y#  0 ! � !� �# # ! � ��
�>§� �%> " �  "� #  ! �
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{UBV�T�:�({  گويند، براستي اين آيه در مورد  علي بن ابي طالب و قتاده  وحسن مي
  ).ابوبكر نازل شده است

كند كه اين آيه در شأن  طالب روايت مي پس خود ثعلبي به نقل از علي بن ابي
روشن پس بدين جهت كذب و بطالن قول وي بهتر . ابوبكر صديق نازل شده است

  .شود مي
و ممكن است خوارج نيز اين آيه را بر عليه علي و در طعن علي بكار گيرند، و 
بگويند خداوند قومي را كه با علي به منازعه برخواستند مدح نموده است، و 

�� z  :فرمايد ميBY�+�� �= '�=� h��_[� �= ^�q�� # # 0 # # # 0 #� � �� $ � ! ��  و علي در مقابل }©¥:�]�®)'|} $ �

ؤمنين ذليل نبود، بلكه بر مؤمنين سلطه و چيره يافت، وي اولين كسي بود كه در م
برابر اهل قبله شمشير كشيد، و اولين كسي بود كه از جنگ با كفّار دست كشيد، و در 
زمان امامت خود با هيچ كافري به محاربه برنخواست و فقط با مسلمين جنگ و قتال 

و باز خوارج . زمين اسالمي روم طمع ورزيدندنمود، طوريكه دشمنان اسالم بر سر

#��A<>@ T ��(G ��#�: فرمايد توانند بگويند، خداوند مي مي # � �# �  #   �{UBV�T�:�({  ولي علي

خواهيم تقرير مذهب  ما نمي. نه در راه خدا بلكه براي اتّخاذ رياست و امارت جنگيد
كه با وجود عقيدة باطل آنها، اما خواهيم بيان نمائيم  باطل خوارج را بكنيم، بلكه مي

 – شيعه و خوارج –و هر دوي آنها . تر از داليل شيعه است حجت و داليلشان قوي
 خدا و پيامبررا دوست �و هيچ شكي نيست كه هم علي. اند از راه صواب دور مانده

يز و ن. داشت وهم خدا و پيامبر علي را، اما ابوبكر در اين آيه بر وي مقدمتر است مي
با اين وجود كه لفظ آيه با صيغة جمع بيان شده و مانع از آن است كه بر يك فرد 
. حمل داشته شود، پس استدالل وي از تمام جهات الحمدهللا باطل و فاسد است
همانطوريكه استدالالت پيشين وي در مورد آية قبلي نيز باطل بود، آنجا كه اقرار 

ورزد و اضافه داشتيم كه   داللت ميداشتيم كه معني واليت بر نصرت و إعانت
توانند بعنوان متصرّف  مؤمنين بر اين نكته عقيدة راسخ دارند كه تنها خدا و پيامبر مي

  .قرار گيرند
دهد، و آنها را آگاه  و خداوند با ذكر اين آيه به مسلمانان آرامش خاطر مي

ران ندارند، و در نمايد كه هيچگونه حاجت و  نيازي به اتخاذ انصار و احباب كاف مي

�>+� �: واقع يار و ياور حقيقي آنها خداوند متعال و پيامبر گرامي وي هستند� 8
� � " �# $ #
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���@.�  �� �  �� {UBV�T�:��{  سپس با وجود شناختي كه خود علي در مورد آيات الهي

ل تر از علماي رافضي بود، اماهرگز و در هيچ محف داشت، و بسيار عالمتر و آگاه
و نبايد هم گفت بنا به . وعظي بدين آيه در مورد امامت خويش احتجاج ننموده است

دارند كه وي در يوم  مسئلة تقيه بوده است، چون خود اهل تشيع از ايشان روايت مي
 بر اخباري همچو غدير خم، مباهله و فضائل – بر فرض صحت اين خبر – ىالشور

و اين . اي بدين آيه نكرده است  چ وجه اشارهو مناقبي ديگر تمسك جسته، اما به هي
شان بكار رفته   استدالل آنها به اين آيه بر عليهكه هميشه و به هنگام اي است نكته
  .نمايد و امام فخر نيز اين مطلب را در تفسير خويش نقل مي. است

از موارد ديگري كه حمل نمودن اين آيه را بر شخص علي به تنهايي منكر 

��>����است كه شود، آن  مي ������  # # � $� {UBV�T�:��{   به صيغة جمع وارد شده و بر

 در آن :گويند همانطوريكه شيخ االسالم و امام فخر نيز مي. كند فرد و احد صدق نمي

�us' �در هفت مورد صيغة جمع بكار رفته است � ���<�� ����� ����� ������ � � �$  � � �# # #$ $ �
'�6��� ���_���  � $ !�  ���F6�. �G� �  �# � !  { {UBV�T�:��{ حمل نمودن الفاظ  (:گويد  امام فخرمي

جمع بر واحد اگرچه بر سبيل تعظيم جايز است، اما مجاز است نه حقيقت، و اصل 
بيضاوي نيز در تفسير خويش چنين ). در كالم نيز آن است كه بر حقيقت حمل شود

  ).1/272(مطلبي را متذكّر شده است 
ذكر نموده است در مورد ) 182-180) (42(ه موسوي در مراجعة و آنچه را ك

جهت بر وي رد بداريم و چنين  خواهيم بي جايز بودن لفظ جمع بر واحد، ما نمي
اي كه معني آنرا به واحد  شماريم اما بشرط قرينة صارفه  لفظ هم جايز ميرچيزي را د
اقعاً اگر چنان بود كه وي جهت از وي نيست، چون و گيري بي و اين خرده. برگرداند

مدعي است، يعني بكار بردن لفظ جمع براي فرد واحد بدون وجود قرينة صارفه 
و آنچه را كه موسوي در رابطه بااين آيه . شدند  معتبر تعطيل ميصبسياري از نصو

اي  در اينجا يادآور شده است، تابع چنين قاعدة مذكوري نيست، يعني، در آن قرينه
پس در آية مذكوره . نرا از جمع به فرد حمل نمايدآدارد كه معني صارفه وجود ن

اند  اراده به فرد و احدي نشده است، و آنچه را كه در مورد نزول آن روايت نموده
افترا و كذب محض است، بلكه اين آيه بيان حال جميع مؤمنين است، و چنانكه قبالً 

 در مورد اين آيه اخباري روايت جعفر الباقر و كساني ديگر نيز هم ذكر نموديم ابي
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عام » الذين«لفظ  (:آورده است) 6/143(خويش ) تفسير(اند، چنانكه قرطبي در  داشته
 :است براي عموم مسلمانان، و در مورد اين آيه از ابوجعفر الباقر پرسش نمودند كه

به . اند ه آنهائيكه ايمان آورد:در اين آيه چه كسي است؟ امام باقر فرمود»آمنوا«مراد از 
 : به ما رسيده كه اين آيه در شأن علي نازل شده است؟ فرمودند:وي گفته شد كه

اين گفتار روشني است : گويد نحاس مي. علي هم از آنهايي بود كه ايمان آوردند
  ).براي جماعت بكار رفته است» الذين«چون لفظ 

يي كه در اين در اينجا بايد از خداوندشكرگزاري بنمايم بخاطر لطف در آسانكار
 زمينه به ما عطا فرمود، تا بدان وسيله تمام استدالالت ارائه شده توسط موسوي را رد

و تطويلي را هم كه در اين زمينه پيش آمد بخاطر طوالني بودن كالم وي بود، . بدارم

�4 . اگرچه بدان شيوه بهتر توانستم داليل باطل و فاسد وي را رد بنمايم� �!"$� �
��"� �'�$�Z� T�	  .موسوي: � �$�P *"0� ��O � ��	 �\ Y���\� *�¢ �8@

J�{2 �& T9�2>� C& b�!�6V�� ^~�|�: } *"0 � ��O � ��	 �\ ���� C�8 �F
4!�6� T� �$�P@{ كنند و ايمان  آيا خداوند مغفرت را براي كسانيكه توبه مي( ترجمه

وط بر اهتداء به واليت أئمه نساخته دهند مشر آورند و عمل صالح را انجام مي مي

�G� �D ���y A�=� ���� V�� �[ .�*R	)�� :فرمايد است، آنجا كه مي °��� � �! $ ; � b $# # #� � � � � ! �� � �� M� � # �
 �جعفر الباقر و علي به ثابت البناني و ابي) 21/64(وي اين كالم را در حاشية  }  :��}

 سخن هيچيك از آنها حجت : كهاما بايد گفت. و جعفر صادق نسبت داده است
 نسبت دادن اين حديث بدانها ثابت شده : اوالً:نيست، مگر آنكه روشن گردد كه

 آيا تفسير آنان بر اين حديث :دوماً. است يا نه؟ يعني نياز به اثبات صحت آن دارد
  .گردد يا نه؟ كه ظاهراً هيچكدام از آنها مشخص نيست حجت واقع مي

اين حديث را به نقل از ثابت البناني روايت ) 16/130 (طبري در تفسير خويش
داشته است، اما اسناد آن ضعيف است، بخاطر عمر بن شاكرالبصري، چنانكه در 

اما اگر مقصود موسوي از بيان اين آثار ذكر نمودن . بدان اشاره شده است) التقريب(
 در اين رابطه با وي تفسير اين آيه است، پس ما هم با ارائة آثاري صحيحتر و مقبولتر

بنابراين از جملة آن آثار صحيح است، آنچه را كه طبري در . نمائيم معارضه مي
 :گويد طلحه و از ابن عباس روايت كرده است، كه مي از علي بن ابي) 16/129(
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�V�� �[ .�*R� °��� ! �� � �# b $ � M  وحد اهللا :يعني} و آمن{ من الشرك : يعني}  :��}� #

��y A�=�� �� # ���; از علي بن ابي ) 16/130طبري باز در .  ادي فرائض:يعني }  :��}� #

�G� �D	)�� :كند كه طلحه از ابن عباس روايت مي � ! $ ) لم يشكك (:يعني  }  :��}�  

اين حديث مقول از حبراألمه و ترجمان القرآن عبداهللا بن عباس . هيچ شكي نكند

30"� ����2*� : برايش دعا كرد و فرمود�كسي كه پيامبر. است T93�Fn بعالوة اينكه 

پس آيا ممكن است كسي بتواند با تأويالت . باشد وي يكي از اهل بيت پيامبر نيز مي
  !... .گيري نمايد؟ ايشان معارضه و جبهه

�G� �D	)��در مورد و كند  باز از قتاده روايت مي) 16/130(طبري در  � ! $   �{��:  { 
�G� �D	)�� :گويد و سعيد بن جبير مي. � پيامبر يعني پايبندي به سنت:گويد مي � ! $   �
و رواياتي ديگر از اين دست .  استقامت و پايداري بر سنت و جماعت: يعني}  :��}

چنانكه ابن كثير . هم از طريق مجاهد، ضحاك و كساني ديگر روايت شده است
  .روايت داشته است) 3/16(

ونه تعارضي با هم ندارند و ارجاع تمام آثاريكه در اين باره ذكر نموديم هيچگ
تمامي آنها به يك امر واحد است، كه همانا مقصود از اهتداء همان استقامت بر هدي 

بر اسالم و مردن بر آن عقيده، و چنانچه  اهتداء يعني پايدار بودن (:يد قتاده مي. است
خواهد انسان بر روش سنت و جماعت نباشد، پايبنديش بر اسالم هم منفعتي به وي ن

  .اند ابن جبير و غير او نيز اين مطلب را روايت نموده). داد
اي از  بلكه مجموعه. پس معني اهتداي فقط استقامت بر عقيدة اسالمي نيست

يمان و عمل صالح و توبه است، و هر كس كه بر انجام آنها همت گماشت و بر وي ا
  . شده استثابت ماند و هيچ شكي در وي پديد نيامد، براستي وي هدايت

خواهند تمام آياتي را كه در برگيرندة مدح و ستايش است مختص  اهل تشيع مي
اند  و با اين كار هم خود را به تكلّف انداخته. به اهل بيت و يا توابع آنها گردانند

هيچ شكي نيست كه محبت اهل بيت . شوند  چون قاعدتاً متوسل به اخبار كذب مي
ن هم از صحابه و تابعين واجب استات غير ايشواجب است، همانگونه كه محب .– 

 معصوم :يعني. خواهند  اما نه بدان صورت كه شيعه مي–قبال ذكر نموديم چنانچه 
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دانستن اهل بيت و امامان شيعه، تفاوت قائل شدن در ميان اصحاب، و طعن و نفرين 
  .يروا داشتن به برخي از صحابة كرام و تابعين و سلف سادات امت اسالم

C � :موسوي��	 �� J�A C�� ^���V� �� T9�2>� �H	 ��� �= ^
��2� ��vB= �
�� � ! �� � $� �� � #
 ��6 �
� ���
g� �%�±� �%�� ��*i�� �%���§ �� h-\Y t�>f�� ¢.2�� x��8����  ! � ! �� ! � � � � � � � � � � �$ !# � ! ! ! � $# � !� � � �! �# # #� � � �# # #

�%7 �����;   � ; مگر واليت أئمه همان امانتي نبودكه خداوند  (:مهترج  }  :������} ��

و براستي ما اين امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه {فرمايد  در مورد آن مي
داشتيم و آنها از قبول آن ابا نمودند و از آن ترسيدند و حذر كردند، اما انسان آنرا 

  ).}باشد خبر و نادان مي همانا او ستمگر و بي. پذيرفت
ستدالل موسوي به اين آيه نهايت جهالت او را نسبت به فهم درست نصوص ا

دارد، زيرا اگر ما هم بموجب قول او امانت را به معني واليت  قرآن كريم روشن مي
تابند و  اهل بيت در نظر بگيريم، پس چگونه آسمانها و زمين و كوهها از آن روي مي

و اگر گمان بر اين . ورزند  به آن نميدارند و هيچگونه ارادتي نسبت آنرا قبول نمي
باشد كه واليت أئمه از امور محبوب و مرغوب محسوب است، چون داراي فضيلت 

ختي در پي ندارد كه حمل و تقبل آن سو مجدخاص خود است، پس اين امر تكليف 
و عاقبت آن نيز نامعلوم و نامشخص است، پس چگونه ! گران و مشقّت بار باشد

باز اگر مقصود از امانت همان . ورزند ن اعراض ميآن و جبال از آسمانها و زمي
بود، چگونه خداوند متعال انسان را به هنگام رضايت بر حمل و تقبل  واليت أئمه مي

نمايد بلكه الزمة آن توصيف نمودن انسان به  آن توصيف به ستمگر و نادان مي
و آنرا اختيار نمود و چون تنها انسان بدان راضي شد . حكمت و علم و رشد است

و اين خود پيروزي عظيمي بود كه . رانتيي در برابر نفس خود پذيرفتابعنوان گ
 البته اين بنابر –كرد   تضمين مي– با هر گونه عملي –نجات وي را از آتش دوزخ 

  ؟!!آنچه است كه موسوي ادعايش را دارد پس چه حمل آسان و چه پيروزي بزرگي
م اين آيه در حاشيه به هر يك از تفاسير صافي و علي نسبت دادن معني و مفهو

گر اين مطلب است كه وي در انتخاب نصوص و كتابهايي  بن ابراهيم و غيره، بيان
هاي خود، و معيارش در انتخاب و قبول متون فقط  است موافق با اميال و خواسته

 كه بينيد و به همين خاطر شما مي. موافقت آن با مذهب باطل و فاسدش است
روايات او در ميان كتابهايي چون تفسير ثعلبي، واحدي، حاكم و كنز العمال و غيره 
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و اين تنقّل و سرگرداني هم در ميان اين كتابها نه به جهت . پريشان و سرگردان است
هاي وي را  يافتن داليل صحيح بلكه رد پي يافتن مطالبي است كه تمايالت و خواسته

  .ارضا نمايد
گذشت تمام ادلّة او از جهت و منظر سند آن تماماً داراي اشكال زيرا چنانكه 

كند و بسا به ذكر داليل موضوع و  و اسناد داليل ارائه شده را هرگز ذكر نمي. هستند
پس يكي از . مكذوب هم پرداخته است، بدون آنكه هيچگونه تبيني در آن باره بنمايد

 – و فنّي به اهل آن مراجعه شود  رشتهراصول مهم در نزد اهل علم آن است كه در ه
 يعني در علم نحو بايد به ارباب آن –همانگونه كه ابن تيميه نيز يادآور شده است 

مراجعه نمود و يا در قرائت بايد به استادِ ماهر و حاذق آن، و همچنين در لغت به 
، همانطور بايد در فهم درست صاساتيد مربوطه و در طب به پزشك و متخص

 به مراجع و علماي حديث تكيه و رجوع كرد، چون آنها اشخاص �رسولاحاديث 
و براستي آنچه را كه علما . جليل القدر و بزرگتر و راستگوتر از هر كس ديگر هستند

اند عين حقيقت است، و آنچه را تحقير و  در مورد صحت آن اتفاق نظر داشته
اند، بايد با  ف نظر داشتهاند ساقط است، و نيز در آنچه كه اختال ارزش دانسته بي

. چون آنها مراجع اصلي و واقعي هستند. ديدي منصفانه و عادالنه بدان نگريست
 :گويد  مي–) 442-441ص ) (المنتقي (–) منهاج السنه(ابن تيميه در  االسالم شيخ

 نسبت به احاديث و –خالصه درميان فرق امت اسالم گروهي جاهلتر و منحرفتر (
آنها هميشه از باطل استقبال كرده و از حقيقت .  رافضي وجود ندارداز –علم الرجال 

حتي دشمنانشان از خوارج و برادرانشان از معتزله صادقتر و آزاد . اند گردان بوده روي
انديشتر از آنان هستند، چون آنان نه به اخبار كاذب و نه به صحيح استدالل 

را دارند، و في الجمله آنها بسيار ورزند، بلكه راهها و قواعد مبتدع خاص خود  نمي
چون رافضيون نه عقل را باور دارند ونه نقل را بكار . خردمندتر از شيعه هستند

  .گيرند مي
پس آثار صحيح و معرفت بدانها و نيز اسانيد آن، همگي مختص به اهل سنت و 

و نشانة صحت حديث نزد رافضيون همان موافقت آن با اميال و . جماعت هستند
  .هاي ايشان است تهخواس
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 اهل علم و خرد كساني هستند كه هر آنچه را به :گويد عبدالرحمن بن مهدي مي
اما جاهالن تنها آنچه را كه به سودشان است . نويسند سود و زيان آنان است مي

  .نويسند مي
 آيا تمامي آنچه را كه اشخاصي همچون :گوئيم پس ما هم در اينجا به آنها مي

اند، سود و زيان آنرا كامالً  نعيم و امثال آنها روايت كرده و ابينقّاش و ثعلبي 
داريد؟ يا اينكه مطالبي را كه برايتان سودمند است اخذ كرده و  پذيريد يا نه رد مي مي

  !نمائيد؟ دانيد رد مي آنچه را كه بر عليه خود مي
 ابوبكر و –ن پس اگر آنها را كامالً قبول داريد، بايد فضائلي را كه دربارة شيخي

و اگر آنها را كامالً رد .  بپذيريد– از صحيح و ضعيف – در آنها ثبت است –عمر 
و اگر . كنيد كامالً باطل و مردود است داريد، پس هر آنچه را كه از آنها نقل مي مي

داريد، پس اين امكان براي مخالفان شما  آنچه را كه موافق با مذهبتان است قبول مي
هر آنچه را مورد قبول شماست رد نموده و بدانچه كه شما از آن وجود دارد كه 

و مردم هميشه و بيشتر از همه چيز در مناقب و مثالب . رويگردانيد احتجاج نمايند
و ما نيز چنين درخواستي را ازموسوي و . پايان كالم شيخ االسالم). اند دروغ گفته

  .نمايند ل ميامثالهم داريم در مورد آنچه كه از اين كتابها نق
سپس چه دليل و حجتي را از اقوال باقر و صادق و رضا درمورد تفسير اين آيه 
در دست داريد كه آنرا بر عليه اهل سنت بكار بگيريد، آنگونه كه خود در حاشيه 

ايد؟؟ و نبايد از اين نكته هم غافل بود كه تمامي روايات ارائه شده  بدان اشاره كرده
 و ما نيز در. كتابهاي خود اهل تشيع است نه كتب اهل سنتاز أئمه برگرفته از 
ت آن كتابها و مطالب و محتوايشان را تشريح نموديم و در آن قمقدمة اين كتاب حقي

 تفسير -1باره بطور مفصل مطالبي را تقرير داشتيم، يعني در مورد كتابهايي همچون 
 : تفسير قمي، تأليف-2 مالمحسن ملقّب به فيض كاشاني يا كاشي :صافي، تأليف

به مقدمة اين كتاب .  ابن بابويه القمي: كتاب الخصال، تأليف-3علي بن ابراهيم قمي 
  .مراجعه كنيد تا حقيقت آنها برايتان معلوم گردد

.  نيست� مفهوم اين آيه عام است و تنها مخصوص امت محمد:نكتة آخر اينكه
پيمانهايي كه خداوند متعال با انبيا ها و قآيا ممكن است كسي ادعا نمايد كه تمام ميثا

و امتهايشان منعقد كرده در راستاي مواالت اهل بيت بوده است؟ بله اين ادعايي 
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همانگونه كه در سطور آتي . اند است كه امروزه موسوي و امثال او مطرح نموده
داريم، و اين گفتار باطلي  احتجاجات وي را به برخي از احاديث و آيات عرضه مي

تقريباً .  كه باطل بودن آن روشنتر از آن است كه در رد آن استدالل نموداست،
 خداوند سبحانه و تعالي خالئق و كائنات را صرفاً :گويند كه بصورت غيرمستقيم مي

تر از مواالت اهل  و هيچ كاري را سخت. بخاطر علي و آل بيت او خلق نموده است
دارد كه خداوند متعال   تصريح ميو حتي موسوي. بيت بر عهدة بشر نگذاشته است

هيچ پيامبري را مبعوث نكرده، مگر اينكه به واليت علي و اهل بيت وي متعهد بوده 
و اين . آدم بست در مورد واليت آنها بود است، و نيز عهدي را كه خداوند با بني

ن گفتار كسي است كه از شريعت پروردگار و از توحيد و عبادت او و از اتباع پيامبرا
: مگر خداوند متعال نفرموده است. او اعراض نموده و از آنها رويگردان شده است

���(>F<� � )
g�� �f�	��& ���#  !   ! � � � $ �# $ �# # # ! � �� { �9Z�:��:�#{  نه بلكه :گويد اما موسوي مي 

و . خداوند جن و انس را براي پيروي از واليت علي و اهل بيت او خلق كرده است
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{bc���: #{  خداوند در ميان هر ملتي پيامبري را مبعوث كرد :گويد كه اما موسوي مي 

به حقيقت موسوي از كساني است كه . براي رهنموني به واليت علي و اهل بيت او
 :فرمايد ر وي چيره گشته و مصداق واقعي اين آيه از قرآن است كه ميضاللت ب
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آدم  ان ازلي را دربارة واليت علي و اهل بيت او از بني نخير، خداوند اين پيم:گويد مي
به خدا قسم اين تحريف حقيقي و واقعي كالم اهللا است، تحريفي كه حتي . أخذ نمود

او جسورانه تمامي . اند يهود ونصاري نيز همچون كاري را در توان خويش نديده
 يا اتّباع پيامبران آياتي را كه در آنها ذكري از توحيد و يا عبادت خداوند سبحان و

و در واقع . رفته است، تبديل و تحريف به واليت علي و اهل بيت او نموده است
آنها را به عنوان ارباباً من دون اهللا پذيرفته، و حكم به بطالن جميع عبادات كساني را 



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

158158158158

قبالً نيز در همين راستا مطالبي را . صادر كرده است كه واليت آنها را قبول ندارند
 نموديم و به رد ادعاهاي او پرداختيم، و مراد در اينجا تنها روشن نمودن ماهيت ايراد

 :خالصة كالم. مذهب و اعتقادات باطل و منكر آنها براي ساير مسلمانان راستين بود
آيا اگر مردمان يهود و نصاري اين مطالب را بشنوند و يا تعظيم شرك آلود آنها را در 

شاهده نمايند، حق ندارند بگويند كه علي در واقع همان برابر علي و اهل بيت او م
 چرا :سؤال را بپرسند كه ؟ و يا حداقل حق دارند اين�پيامبر الهي است نه محمد

زيرا در تمامي آياتي كه بيان داشته است و بعنوان دليل ارائه نموده ! علي پيامبر نبود؟
 قبلي هم نامي از  نياورده است، و حتي در آية�است هيچ اسمي را از محمد

و .  در ميان نبود، بلكه سراسر علي و اهل بيت او را منظور داشته است�محمد
براستي در عقيدة آنها واليت علي و اهل بيت بسيار مهمتر از توحيد و عبادت 
خداوند است و ادعا دارند كه خداوند ذوالجالل بخاطر واليت آنها پيامبران و 

و معتقدند كه خدا در روز رستاخيز مردم را . ستكتابهاي آسماني رانازل كرده ا
پس و صدق اهللا العظيم كه . دهد دربارة واليت أئمه مورد بازخواست قرار مي


[ �+�� =�>� ��u<6 :فرمايد مي\Y� a��G �n� �¯� �� ]��.�;  � � �# #� !  �  !� �  � !� �� � � �� � # � $ # � ��©  � �� Q�³ 1�$ � � � !! �
�� ��F��� �GB56�!  �� �� �� ! ! � !u<>@ Av� �G A- 1�F
2�6 � �G �� ����F� ; ! �# � ! !" ! $  � �   � � ! �# ! � � # # #�©©�� 

{��^	8��{d   نكس كه هواي نفسش را خداي خود ساخت، آيا آيا ديدي حال آ(ترجمه
تواني شد؟ آيا پنداري كه اكثر اين كافران حرفي » از هالكت«تو حافظ و نگهبان او 

عقلي مانند چهارپايانند و بلكه از آنها نادانتر و  در بيشنوند و تعقّلي دارند؟ اينان  مي
  ).گمراهترند

. اند، يعني اداي فرائض  كردهضرا در آية مذكور تفسير به فرائ) األمانه(و اما معني 
 امانت همان فرائض :طلحه از ابن عباس روايت نموده كه همانگونه كه علي بن ابي

 كوهها عرضه داشت كه اگر آنرا ادا كنند است كه خداوند آنرا بر آسمانها و زمين و
بينند، و چون اين كار بر  گيرند، و اگر آنرا ضايع سازند عذاب مي در مقابل پاداش مي

و اين كار آنان نه بعنوان گناه و . آنها سخت آمد، از آن ترسيدند و حذر كردند
سيدند كه تر معصيت بلكه بخاطر تعظيمي بود كه براي دين خداوند قائل بودند، و مي

سپس خداوند متعال آنرا بر انسان عرضه داشت و انسان . از انجام آن ناتوان بمانند
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� ��6 � :فرمايد آنرا پذيرفت، بهمين خاطر است كه خداوند مي� ���
g� �%�±��  �  � �$ !# � # � � �
�%7 �����;   � ;   .يعني به امر و دستور پروردگارش مغرور گشت    }  :������} ��

و همچنان ابن كثير نيز اين مطلب را ) 22/54(خويش ) تفسير(ر در ابن جري
مجاهد و سعيد بن جبير و ضحاك و حسن بصري و كساني ديگر . اند روايت كرده

اند كه  برخي ديگر نيز گفته.  كه منظور از امانت همان فرائض پروردگار استدان گفته
 مراد از :وايت شده است كهدر اين باره هم از ابن عباس ر. منظور از آن طاعت است

امانت همان طاعتي بود كه خداوند متعال بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه نمود 
قبل از آنكه بر انسان عرضه دارد، اما آنها قبول نكردند و توان تحمل آنرا نداشتند، 

 آيا محتواي آن پيمان را قبول :مگر انسان كه آنرا پذيرفت، و خداوند بدو گفت
 اگر : پروردگارا، در آن چه چيزي وجود دارد؟ خداوند فرمود:؟ انسان گفتداريد

پس انسان آنرا . نيكي كنيد پاداش خواهي گرفت و اگر بدي كنيد تعذيب خواهي شد


� ��6  :گرفت و متحمل آن شد، بنابراين خداوند متعال فرمود� ���
g� �%�±��  �  � �$ !# � # � � �
�%7 �����;   � ;  مراد از امانت همان :گويد و همچنين مقاتل بن حيان مي  }  :������} ��

 رجوع – امانت، دين و فرائض و حدود خداوند است :گويد قتاده مي. طاعت است
 :گويد مي) 3/522( و ابن كثير نيز در –) تفسير ابن كثير(و ) تفسير طبري(شود به 

 متفق المعاني نيز هستند، هيچ منافاتي در ميان اين اقوال و روايات وجود ندارد، بلكه(
شوند، بدين  و به قبول اوامر و نواهي و تكاليف مشروطة پروردگار ارجاع داده مي

گيرند و  اگر آنرا ترك نمودند تعذيب  معني كه اگر به انجام آن برخواستند پاداش مي
ت آنرا قبول كرد و در واقع شپس انسان با توجه به ضعف و جهلي كه دا. شوند مي

��%كار بر خود ظلم كرد، با اين ��\� �� � �� �-� �� >�.  

كنم  و گمان نمي. و در حقيقت اين معناي حقيقي كلمة امانت در آية مذكور بود
كه پس از ارائة اين مطالب، هيچگونه استداللي براي موسوي باقي مانده باشد تا كه 

مذكوره و جعلي علي الخصوص بعد از آنكه عدم مساعدت لفظ آية . بدان بياويزد
بودن آنرا بر معني واليت روشن ساختيم و به ذكر تفاسيري از صحابه و تابعين 

��\]. پرداختيم در رد آنچه كه موسوي ادعايش را داشت� �� �!"$��.  
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4 ��� �� ��!�J�{- ��- J�N :موسوي�� T3�� �� �H	 �8F: � ����� ��� ��� �# $ � " �
T ���&C� �����#   !  � �h>� �(= �+� �
� ��U<P�� x��U& ��F>	� � ^Y�6 ����� b �# # ! M´  ! �  � $ $ � � � !# # �  ; $ #$ �#  � 

{U	0L��:   {   به بحريني در كتاب غايه المرام نسبت ) 23/65(اين مطلب را در حاشية
داده است و آنرا وابسته به دوازده آثاري دانسته كه در صحاح آنها درمورد واليت 

اين مطلب نيز بدون هيچ شك و گماني . مة پس از او روايت شده استعلي و ائ
پردازيهاي خود هيچ  و عجب اينكه اين مردك در دروغ. دروغي بس بزرگ است

و حتي اگر در صحاح آنها نيز اين مطلب مذكور باشد آيا چه . شرمي از خدا ندارد
لمي است كه بايد وجه حجتي در برابر اهل سنت دارد؟ و بايد گفت كه تفسير هم ع

بود  و سپس اگر موسوي در ادعاهاي خود صادق مي. حتماً به ارباب آن مراجعه كرد

؟ )��T9�2>� C- ��3N :شود كه چگونه گفته مي. داد قطعاً يك راه صحيح را ارائه مي

يا چيزي ديگر �T9�2>�� ��H�fF nبود بايد بصورت  اگر تحليل موسوي درست مي

  .آمد در اين باره مي

است، يعني شما هم در واليت )  منهممصرت( بمعني �T9�2>� C- ��3N5�nچون 

آنان داخل و شريك شويد، و اين هم خطايي بزرگ است كه خداوند متعال از آن 
و از آن گذشته تمام تفاسير معتبره خالف گفتة موسوي را حكايت . منزه است

ريق صحيح خود برتر از آنچه اند، كه آنها هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ ط داشته
  .گويد است كه موسوي مي

�����عوفي نيز از ابن عباس در مورد � T ���&C�# !  M # كند كه السلّم  روايت مي �! 

و در اين رابطه مجاهد، طاووس، ضحاك، و عكرمه و قتاده و ابن . بمعني اسالم است
باز ضحاك از ابن عباس و . اند اند و آنرا به معني اسالم دانسته زيد نيز هم عقيده

����� :دارد كه روايت مي� T ���&C�# !  M #  آنرا به معني طاعت : يعني)أي في الطاعة( �! 

  .اند و ابوالعاليه و ربيع بن اسد نيز اين قول را پذيرفته. آورده است

����� :گويد قتاده مي� T# ! M ) تفسير طبري( رجوع شود به – أي في الموادعة �#

  ).1/248) (سير ابن كثيرتف) (2/51-52(
 برخي از مؤمنان اهل كتاب در كنار ايمان به خدا و انجام :گويد ابن عباس مي

نمودند  اي از امورات تورات و شرايع منزل در آن نيز عمل مي اعمال اسالمي به پاره
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�� ����� �C&��� �در نتيجه خداوند متعال اين آيه را نازل كرد ��� ��� �� $ ! � � � "� # � � ����� T# ! M #
^Y�6; $ �� {U	0L��:   {  .ل استو اين حديث اگرچه هنوز به . اما قول صحيح همان قول او

. كه موسوي گمان كردهاست اثبات نرسيده است، اما مفهوم آن خيلي بهتر از آنچه 
 كه ابن جرير از چهز دربارة اين آيه روايت شده است، مثل آنيالبته وجوه ديگري ن

كند، اما احتمال غير صحيح بودن آنها به  د سبب نزول آن روايت ميعكرمه در مور
و در پايان نيز اشاره بنمايم كه اهل تشيع بر عادات اسالف خود . مراتب زيادتر است

كنند، اما موضع  تمام اقوال صحيح و غير صحيح در مورد نزول يك آيه را روايت مي
ماند، همانطور كه موسوي در اينجا كنند تا كذب آنها مخفي ب و راوي آنرا حذف مي

  .به انجام آن پرداخته است

�C :موسوي��	 �� J�A 4�� T�� � C6 D��8: � �= �I��� ��\�	� �D# �� 0 # � ! $! � $  �  
�<F���# # $ �{	f�g���@: { آيا ائمه وواليت آنها نعمتي نيست كه خداوند دربارة آن  (:ترجمه

��� :فرمايد مي\�	� �D$  �� ! $  �<F��� �= �I��� # # 0 #$ # � � ! � �{	f�g���@: { 24/65(موسوي در حاشية (

مدعي وجود تعدادي روايات منقوله در اين زمينه دركتب صحاح اهل تشيع و برخي 
و در اينجا هم مثل ادعاهاي گذشته، كالمش خالي از . كتابهاي اهل سنت است

ي هم كه در استشهادات و بعالوه به تناقضات. تدليس و غش و كذب و افترا نيست
 واليت همان امانت مذكور در آية :گويد يكبار مي! گردد توجه كنيد وي مشاهده مي

و اين بار نيزمدعي است كه واليت همان نعمت ياد شده دراين آيه . پيشين است
  .است

آخر اگر واليت آنها نعمت است چگونه . اند كه دروغگو حافظة كوتاهي دارد گفته
و با اين . كنند ورزند و از تقبل آن حذر مي و كوهها از حمل آن ابا ميآسمانها وزمين 

وجود هم خداوند سبحان عمل آنها را تقبيح نكرد و بعنوان عيب محسوب نداشت و 
اگر واليت همان نعمت . آنها را در برابر اعراض از چنين درخواستي توبيخ ننمود

هل و ظلم آسمانها و زمين و مذكور در اين آيه بود به تحقيق اين كار مقتضي ج
بود نه انسان، و خداوند نيز ابا كردن و رد آنرا به مثابة عيب بر آنها قلمداد  كوهها مي

اما برخالف تصورات موسوي، خداوند متعال انسانرا بخاطر تقبل آن امانت . كرد مي
 به گمان –پس اگر واليت همان نعمت مذكور . موصوف به جهل و ظلم نمود
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بود، آيا ممكن و جايز است كه خداوند حكيم انسانرا بخاطر راضي   مي–موسوي 
پناه به خدا كه جهل چه . شدن و تقبل چنين نعمتي موصوف به جهل و ظلم گرداند

  !سازد؟ آورد، و چگونه آنها را رسوا مي بالهايي را بر سر اصحاب خويش مي
ي اسباب النزول همچون و نيز بايد توجه داشت كه كتابهاي تفسير عموماً و كتابها

كتاب واحدي و كتاب سيوطي و غير از آنها نيز از آنچه كه آثار و احاديث صحيح و 
اند، در هيچكدام از آنها چنين چيزي را  غير صحيح و حتي موضوع را روايت كرده

  .كه موسوي ادعايش را كرده ديده نشده و درج نشده است
قبيله از انصار نازل گشته است كه شود كه اين آيه در شأن دو  بلكه روايت مي

هاي خود به جدال برخواسته بودند، پس سورة  ها و مرده درشمارش تعداد زنده

�BD�+	�� �6�n�   !� $  � �� {	f�g���@: {   ابن كثير( روايت ابن حاتم از بريده، – نازل شد (

 در گويند اين سوره  و برخي مي–) 183ص ) ( سيوطي–اسباب النزول (، )4/544(
ص ( واحدي –شأن دو نفر انسان نيرومند و شجيع از قبيله قريش نازل شده است 

 اين آثار و روايات اگرچه مستند نيستند، اما بهرحال بهتر از ادعاهاي موسوي –) 341
ابن  (–، و ابن ابي حاتم )تفسير(، و ابن جرير در )4/218(امام ترمذي در . هستند
 ما پيوسته نسبت به عذاب : است اند كه گفته كرده روايت � ازعلي-) 4/545) (كثير

�6 ��	+��BDقبر در شك و گمان بوديم تا اينكه سورة �n�   !� $  � ترمذي . نازل شد ��

  . اين حديث غريبي است:گويد مي
توان آنرا  اي مكي است و تمامي آن يك مرتبه نازل شد و نمي سورة التكاثر سوره

پس معني درست اين آيه . ه رويدادي خاص نسبت داداي از آنرا ب تقطيع كرد و پاره

��<F��� �= �I��� ��\�	� �D#  # 0 #$ # � � ! $! � $  ��  � {	f�g���@: { خداوند متعال درروز واپسين : اينست كه 

ره مورد بازخواست شما را در برابر نعمتهايي همچون صحت، امنيت و رزق و غي
ر؟ و آيا چقدر در مقابل نعمتهاي خدادادي ايد يا خي يا شكرگزار بودهكه آ دهد قرار مي

  !ايد؟ گزار بوده شاكر و عبادت
 يك روز مشغول خوردن خرما و نان بود �در حديث صحيح ثبت است كه پيامبر

 از فرط گرسنگي ازخانة خود خارج شده بودند، ايشان را هو ابوبكر و عمر نيز ك
وز قيامت شما را مورد بازخواست قطعاً در ر (:كردند، پيامبر به آنها فرمود همراهي مي

دهند در رابطه با اينكه از فرط گرسنگي از خانة خويش بدر رفتيد و  قرار مي
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كه در مورد آن ) نعيم(برنگشتيد تا به اين نعمت رسيديد و اين هم از نعمتهايي است 
و ) 391، 351، 3/338(اين حديث از سوي امام احمد . شود مي) لتسألن(باز جويي 

، 571، 570، 569، 568، 567) (الكبير(و طبراني در ) 6/246(و نسائي ) 2038(مسلم 
، 4/545) (ابن كثير (–و ابن ابي حاتم و ابويعلي ) 287، 285، 30(و ابن جرير ) 572
هريره و جابر بن  اي از اصحاب پيامبر همچون ابن عباس و ابي  از طريق عده–) 546

پس اين تفسير شخص پيامبر از اين آيه .  شده استتخريجعبداهللا و عمر بن خطاب 
توان آنرا با ادعاهاي موسوي مقايسه نمود و  و بيان مقصود و مراد آن است، كه مي
  .تحريفش را از مفاهيم قرآني بهتر فهميد

و ترمذي در ) 1/164(تر از اين مطالب چيزي است كه امام احمد در  صريح
 :گويد زبير مي. اند ن زبير اخراج داشتهاز عبداهللا ب) 4158(و ابن ماجه در ) 4/218(

 از پيامبر پرسيدند كه مراد از آية �هنگاميكه سورة تكاثر نازل شد، ابوبكر و عمر

��<F��� �= �I��� ��\�	� �D#  # 0 #$ # � � ! $! � $  ��  � {	f�g���@: { چيست؟ و از چه نعمتهايي سؤال 

 از آنها هم باز خواست و خرما است، آيا خوريم تنها آب كه ما مي شود؟ آنچه مي
 حتي از آن خرما و آب هم سؤال :يعني) از آنها همينطور (: فرمود�شويم؟ پيامبر مي
  . استحسن اين حديث :گويد ترمذي در اين باره مي. شود مي

ابالغ نمايد؟ مگر در راستاي » واليت«مگر به پيامبر امر نشد كه آنرا  (:موسوي
د و حتي خداوند متعال چنان به پيامبر امر فرمود ابالغ واليت بر پيامبر سختگيري نش

�h/�G ��&6 �I ij � :فرمايد چنانكه مي. كه چيزي شبيه به تهديد بود �,k	�� �l6 �9= > = ? @ == m< = ?< > ? => = = \
n =P� �G o���� �I h
p%9 ?P�7 ����kZ q�j� 5Q b%8X D �G7 h�Z �I= @ >< << @ = = == > = ? = = = m >< < <= =? = = == @ >< > = = > > = $,0�� rBl = > = < > =

�9	Q�g��= < < =� {UBV�T�:# { در روز غدير خم در جايي مرتفع و با �مگر پيامبر اكرم 

صداي بلند و رسا ابالغ خداي بزرگ درمورد واليت را آشكار و تبيين نساخت؟ در 

��+� � :آن روز هم خداوند بر پيامبر اين آيه را نازل كردC �+� ]��6� 1�<��! ! � �  � # � ! ! � ! �
�����C 1u@g� �+� ]<v.� c	�F
 �+<�= ]���; # # #� !  � � ! ! �� !#   � �  # � ! ! � �� {UBV�T�: { . استشهاد موسوي به

�o��- d! 0 �� �$� �6 ��9- %�� %& T93 {اين دو آيه و دو آية ديگر يعني �
��V ��?�� و }30777� �F- A®�@ t\@0 # #� �0 � # b �� ��{ {sZ�%T�: {  هر به نقل از سلف خود ابن المط

 همانطور كه حلّي هم –و در تحليل خويش بر اين نكته اشاره دارد . حلّي بوده است
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 امر فرموده كه واليت علي را � كه خداوند متعال به پيامبر اكرم–نموده  بدان تصريح

�h{يه را آبر جهانيان ابالغ بدارد، و اين Z �I h/�G ��&6 �I ij�= =m > == > =< = m< = < > ? بعنوان استدالل } <

دارد كه پس از نزول اين آيه و ابالغ  نمايد، و اظهار مي هت ابالغ آن پيام ارائه ميدرج
اي ديگر بدين مضمون نازل شد  واليت علي از سوي پيامبر در موضع غدير خم، آيه

���C 1u@g� �+� ]<v.� c	�F
 �+<�= ]���� �+��C �+� ]��6� 1�<��; �# # # #� !  � � ! ! � ! ! � �� !#     � � � !   # � ! ! � ! �� � �!�� 
{UBV�T�: {.  

 نسبت �شرمانه آنرا به خدا و پيامبر سبحان اهللا اين چه دروغ بزرگي است كه بي
. دهد دروغي كه هيچ انسان اهل علمي تاكنون چنين چيزي را بر زبان نرانده است مي

منهاج (البته موسوي آنرا از كساني ديگر اخذ نموده، چنانكه شيخ االسالم در كتاب 
نعيم و تفسير ثعلبي را  ه آن اشاره كرده و روايت مذكور در كتاب ابيب) 4/10) (السنه
و اين همان دو كتابي است كه موسوي . اساس دانسته و آنرا تكذيب نموده است بي

�h/�G ��&6 �I ij �در مورد سبب نزول اين آيه ) 25/65(در حاشية  �,k	�� �l6 �9= > = ? @ == m< = ?< > ? => = = \
h�Z �I= m >= و من مطمئنم كه موسوي اين روايت رابدون هيچ . يه كرده استبدانها تك �>

اي از ابن المطهر حلّي نقل نموده است وگرنه حدقل موضع آنرا بيان  گونه واسطه
كند و  ه اين روايت را در تفسير نقّاش تكذيب ميابن تيمي و همچنين. كرد مي
شماري  ت مكذوب بينعيم و نقّاش روايا در كتابهاي ثعلبي و ابي (:)4/10(گويد  مي

قبالً هم اين پرسش را به نقل از شيخ االسالم ابن تيميه مطرح داشتم، ). وجود دارد
اند  روايت كرده... نعيم و نقاش و  كه آيا اهل تشيع همة مطالبي را كه ثعلبي و ابي

پذيرند يا نه؟ چون در آن كتابها مطالب بسياري نيز در فضائل و  بطور مطلق مي
 درج شده است، اگرچه برخي از آنها صحيح و – ابوبكر و عمر – مناقب شيخين

رخي هم اشتباه است اما بهرحال اين فضائل و منقبتها هرگز براي آنان قابل هضم ب
پذيرند كه  گيرند و مي و آنها فقط اخباري را مي. نبوده و در گلوي آنها گير كرده است

  .هاي خودشان باشد موافق با تمايالت و خواسته
كتاب المراجعات آمده است كه شخص واحدي هم سبب ) 25/65 (ةاز در حاشيب

چند كس  (:گويد  مي– موسوي –نزول اين آيه را همان مسئلة ابالغ واليت دانسته و 
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 مائده در كتاب اسباب النزول آنرا از  اصحاب سنن از جمله واحدي در سورةاز
  ).اند سعيد الخدري اخراج داشته طريق ابي

از . هاي موسوي نشانگر اوج جهالت وي نسبت به كتب حديث استاين صحبت
كي تا بحال كتاب واحدي در زمرة كتابهاي سنن قرار گرفته؟ تا كه موسوي در اينجا 

ياشايد مثل هميشه سعي در تدليس كاري و اخفاي ! بخواهد آنرا بعنوان نمونه بياورد؟
س از اريق علي بن عباز ط) 150ص (اين سخنان را واحدي در . حقيقت را دارد
و من هيچ . حجاب و از عطيه و نهايتاً از ابي سعيد اخراج داشته است اعمش و ابي

گونه شكي را در ارتباط با موضوع بودن اين اسناد ندارم، زيرا عطيه همان ابن سعد 
 محمد بن سائب : يعني–عوفي است كه بعالوة او به الكلبي هم اشاره داشته است 

كرد، و قبالً دربارة او مطالبي را  وضع مي ي كذّاب بود و احاديث راالكلبي كه شخص
كه واحدي از او حديث و تفسير را اتّخاذ نموده و با نام ابوسعيد از  –يادآور شديم 

كنند كه وي اباسعيد كند، تا با ملقّب نمودن او بدين كنيه مردم گمان   او ياد مي
وسوي خود در اينجا فريب خورده الخدري است و فريب بخورند، همانطوريكه م

 آياهيچ فرد –)  التهذيببتهذي(و ) الميزان( نگاه شود به بيوگرافي او در –است 
اي ديگر بار به  عاقل و منصفي بعد از پي بردن به چنين مطالب مدلّس و فريبنده

س كه از اعمش روايت نموده باز باورزد؟ و نيز علي بن ع چنين اسنادي اطمينان مي
 او خطاهاي فاحشي دارد و مستحق :گويد ست، و ابن حبان در مورد او ميضعيف ا

  .ترك است
 چنانكه موسوي –نعيم است  و نيز روش اعمش از عطية عوفي از روشهاي ابي

  . و چنين روشي در كار حديث صحيح نيست–خود نيز در حاشيه بدان پراخته 

�>�1 ���6آية اخير  اما در رابطه با نزول اين�� �! � ! ��+��C �+� ]�! !  � # � اگر هم بالفرض . � !

اين آيه بعد از واقعة غدير خم نازل شده باشد، باز آنچه راكه موسوي در حاشية 
. سازد به هيچ وجه ما رابدان ملزم نمي به نقل از باقر و صادق آورده است) 26/66(

ه قبالً  چنانچ–چون آنها درنزد اهل سنت معصوم نيستند، و گفتة آنها در اينجا نيز 
 نياز به صحت نسبت اين گفتار بدانها و اصابة حق از سوي آنها –هم اشاره شد 

هيچ   و نه�علي الخصوص اينكه آنها نه مسئلة حجه الوداع و نه شخص پيامبر. دارد
اند، پس چگونه ممكن است گفتار آنها را   را درك نكردهگواربزرواقعة ديگر زمان آن 
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 مگر نه اينكه خود اهل تشيع بر تعدادي از صحابه خرده !بعنوان حجت اتّخاذ نمود؟
اند با اين ادعا كه آنها با پيامبر  احاديث بيشماري را از پيامبر روايت داشته اند كه گرفته
ي شيعه وثوق به روايات راونه بگپس چ. يامي چندااند مگر   هم عصر نبوده�اكرم

و اما اگر باقر و صادق اين ! ؟اند باقر و صادق جايز است درحاليكه صحابي نبوده
بايست به شخص پيامبر  مطالب را از يك نفر صحابي روايت كرده باشند پس مي

و اين . نسبت داده شود نه به آنها و بعالوه بايد در اسناد آن گفتار هم نظر افكند
روش اهل علم ودانش است و اهل جهل و ضاللت هم تابع اميال نفساني خود 

  .هستند
 موسوي درمورد سبب نزول اين آيه تقرير داشته و آنرا به اهل سنّت چيزي را كه

و مطمئناً . بت داده است هيچگونه مخرج و موضعي براي آن متذّكر نشده استسن
نعيم روايت داشته  اين مطلب را نيز از ابن المطهر حلّي اخذ نموده و او نيز از ابي

سعيد  قبالً دربارة عطيه و ابي. اند هسعيد روايت كرد است كه با اسناد عطية عوفي و ابي
توضيح داديم و شيخ االسالم نيز اين حديث را بر ابن المطهر حلّي رد داشته بود، و 

به اتفاق تمام اهل دانش اين حديث موضوع و  (:گويد مي) 443) (المنتقي(در كتاب 
بر مكذوب است و به اثبات رسيده است كه اين آيه هفت روز قبل از روز غدير خم 

اي بر واليت علي و ائمة پس از  پيامبر نازل شده است و ضمناً در آن هيچگونه نشانه
ه اتفاق فيه به هنگام وقوف پيامبر در عرآاما بايد گفت كه نزول اين ). او وجود ندارد

و ) 45(و بخاري ) 1/28(و امام احمد . افتاد، و شيخ االسالم نيز بر اين باور است
و ) 53-6/52(و ابن جرير ) 8/114(و نسائي ) 96-4/95(و ترمذي ) 3017(مسلم 

 از تعدادي ازصحابة كرام همچون –) 2/13) (تفسير ابن كثير (–ابن مردويه 
 اسالم پادشاهطالب واولين  اميرالمؤمنين عمر بن خطاب و اميرالمؤمنين علي بن ابي

ل القدر سمره معاوية بن ابي سفيان و ترجمان القرآن عبداهللا بن عباس و صحابي جلي
و باز كساني چون شعبي و . اند بن جندب رضي اهللا عنهم اجمعين آنرا روايت نموده

 همانطور كه –قتاده بن دعامه و شهر بن حوشب و تعدادي ديگر از ائمه و علما 
و بدين . اند  هم آنرا ارسال داشته–ذكر كرده ) 2/14(حافظ بن كثير در تفسير خود 

داريم كه   ملزم مي� و ابن عباس�اقوال كساني چون عليصورت آنها را به وسيلة 
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) 6/53(جرير  و دومي توسط ابن) 2/13) (تفسير ابن كثير(اولي به نقل از ابن مردويه 
  .روايت شده است
هارون عبدي و او هم از  ابن مردويه از طريق ابي (:گويد مي) 2/14(ابن كثير در 

ز غدير خم و به هنگام ايراد سخنان كند كه اين آيه در رو سعيد خدري روايت مي

�Bپيامبر از جمله سخن معروف آن >�� C3�- �>�� D � ��FGو .  نازل شده است

هم  يه بر پيامبر هجدهآهريره نيز روايت مي كند كه روز نزول اين  سپس از ابي
اما هيچ كدام از آن دو . الحجه و به هنگام رجعت پيامبر از حجه الوداع بوده است ذي

�w2و ). وايت صحيح نيست نه اين و نه آنر� J��� � �$� %��� 4�� �!"$�� 

�>�H-. �� Hالبته درمورد سبب نزول آية � t�
� �� µ�- t�@B�� ��� ��� �M ! ! � �� �  $ "# � � M  # # !  �! � �
{UBV�T�:# {  اند، و همگي آنها صحيحتر از  ادها و حوادث ديگري را هم ذكر كردهدروي

ه موسوي به بيان آن پرداخته مثل آنچه كه واحدي و سيوطي بيان ك آنچه است
اما موسوي از تمام آنها اعراض نموده و به ذكر چيزي پرداخته كه موافق با . اند نموده

اين آيه اگرچه در سورة مائده قرار دارد اما هنگام نزول آن . هايش بوده است خواسته

����  �: ينكه در سياق اين آيه جملةمگر نه ا. مدتها قبل از روز غدير بوده است
/���� �� H�sF�# $ � ! �# �  # �{UBV�T�:# {   قرار گرفته، و اين چيزي است كه مربوط به اوائل

ص ) (المنتقي(ابن تيميه نيز بر همين عقيده بوده است نگاه كنيد به . اسالم است
490.(  

اليت علي را منكر آيا نديدي كه خداوند چه باليي را بر سر كسي كه و (:موسوي
حد دعا كرد و آن فرد جا.  آشكارا ابالغ نمودآن هنگام كه پيامبر آن را به. شد آورد مي

�/B � �p� �8 bكه � �� Y��i? � �30 �o��- d! 0 �� �$� �6 ��6 %�� %� T93�
T�� �����Gنمود همانگونه كه قبالً اصحاب    پس خداوند متعال او را با سنگ رمي

��z Vرمي كرده بود، و در همان حال اين آيات نازل شد الفيل را F- A®�@ t\@0 � � # b �# � ��
�?��0 # ��  ��Y�C �� )<� ��BY�+��b �  � ! �# # #� � !�� { � d{sZ�%T�{  گويد مي) 27/66(و باز در حاشية: 

اين قضيه را امام ثعلبي درتفسير كبير خويش به طور مفصل بيان داشته است و (
 آنرا نقل كرده است �در كتاب نور االبصار در احوال عليعالمة مصري الشبلنجي 
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، و حلبي نيز در جزء سوم كتاب سيره در اواخر مبحث حجه الوداع آنرا 719ص (
. بيان نموده و حاكم نيز آنرا در تفسير سورة معارج در المستدرك اخراج داشته است

ي بطور ايجاز از اين قضيه را موسو). جزء دوم المستدرك) 502ص (مراجعه كنيد به 
و من در . ابن المطهر حلي نقل كرده كه وي نيز آنرا به تفسير ثعلبي نسبت داده است

دارم كه بعدا شيخ االسالم آنرا بر او رد  اينجا متن آنرا براي خوانندگان گرامي بيان مي
 به :در تفسير ثعلبي آمده است كه (:گويد  ابن المطهر مي–) 440ص ( المنتقي –نمود 

 مردم را فراخواند و آنها راجمع نمود ودست �گام روز غدير خم پيامبر اسالمهن

�B :علي را گرفت و فرمود>�� C3�- �>�� D � ��G خبر آن شيوع پيدا كرد و شهر 

به شهر گشت و اين خبر به حارث بن نعمان الفهري رسيد، او به خدمت پيامبر آمد 
در ميان چندين صحابه يافت، و به پيامبر  را �و چون از اشتر خويش پياده شد پيامبر

 اي پيامبر خدا ما را امر فرموديد به شهادتين و نماز و زكات و روزه و حج و :گفت
ات را گرفتيد و او  و ما هم قبول داشتيم، و به اينها راضي نشديد تا دست عموزاده... 

�Bايد  را بر ما فضل داشتيد، و گفته>�� C3�- �>�� D � ��Gرا به خدا  پس ت

 آري سوگند : فرمودند�سوي پروردگار است بگوئيد، پيامبر از سوگند اگر اين امر

B %� T93 :گفت گشت مي و حارث درحاليكه بر مي. به خداوند فرمان خداوند بود�
T�� ����� � �p� �8 b/�� �� Y��i? � �30 �o��- d! 0 �� �$� �6 ��6 %��G 

داوند متعال با سنگي او را هدف قرار داد چنانكه هنوز چند قدمي نرفته بود كه خ
و پس از اين اتفاق . سنگ بر سرش فرود آمد و از پائينش بيرون شد و حارث مرد

��V ��?��اين آيات نازل شدند F- A®�@ t\@0 # #� �0 � # b �� �� �{sZ�%T�: {  بينيد اين  چنانكه مي

 –گويد  يخ االسالم مياند، ش بزرگترين كذب و بهتاني است كه از خود در آورده
به اتّفاق تمام اهل حديث اين سخن دروغ و موضوع است، و به  (:-) 442(المنتقي 

و اين . همين خاطر در هيچيك از كتابهاي مرجع در زمينة حديث ذكر نشده است
 پيرو �اي از اهل سنت ادعا نمايند كه پيامبر ماند كه طايفه پردازيها هم بدان مي دروغ

  .اند  اربعه بوده است،  و ائمة اربعه قبل از پيامبربودهيكي از مذاهب
در همين رابطه و نيز دربارة غدير خم در ميان شيعيان مطالبي چند در كتابهاي 

بيان شده است، حلبي ) 3/309) (سيرة حلبي(و ) 5/208) (البدايه و النهايه(
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و در بغداد به كنند،  روافض اين روز را بعنوان عيد و جشن قلمداد مي (:نويسد مي
  ).پرداختند بويه مي در حدود چهار صد هجري در زمان دولت بني... زدن دهل و 

دانند و شرف وحرمت  شيعه روز غدير را بعنوان اعظم األيام و عيداهللا األكبر مي
دانند، و احاديث زيادي را از قول  آن را برتر و بزرگتر از عيد فطر و عيد قربان مي

 عبداهللا سؤال نمود كه آيا براي مسلمانان :اند، از آن جمله دهائمه براي آن وضع كر
از لحاظ   بله عيدي كه:گفت. غير از جمعه و فطر و ضحي عيد ديگري وجود دارد

 روزي : و آن چه عيدي است؟ گفت:عبداهللا پرسيد. رحمت از همة آنها بزرگتر است
 روزة روز :اند كه دهو همچنين روايت كر.  علي را منصوب به واليت كرد�كه پيامبر

غدير برابر است با روزة تمام ايام عمر در دنيا، و گرفتن روزه درآن روز نزد خداوند 
و آن بزرگترين . متعال برابرست با انجام صد حج تمتّع و صد حج عمره در هر سال

و خداوند هيچ پيامبري را مبعوث نداشته مگر اينكه . عيد نزد خداوند بزرگ است
اش را گرفته است، و هر كس در آن روز دو ركعت نماز بر   و عرفهحرمت آن روز
شود با صد هزار حج تمتّع و صد هزار حج عمره، و هر كس در  پا دارد برابر مي

و يا . آنروز مؤمني را طعام دهد كانّه صد هزار هزار هزار نفر را طعام داده است
و . دهد وي اجر و پاداش ميخداوند به تعداد تمام پيامبران و صديقين و شهدا به 

 نگاه –. خداوند هيچ روزي را از لحاظ حرمت بزرگتر از اين روز خلق نكرده است
 شيخ االسالم ابن تيميه بعد –) 7/323) (5/224) (وسائل الشيعه(كنيد به الحر العاملي 

 ت اسناد اين گفتار را تبيين داشته به چندين وجه مختلف آنرا رداز آنكه عدم صح
  .پردازيم وده است كه ما در اينجا به ذكر چند وجه آن مينم

  
  وجه اول

در متن اصلي آمده است كه حارث بن نعمان الفهري كه منكر واليت علي بود در 
درحاليكه . سرزمين ابطح به خدمت پيامبر رسيد، و ابطح هم قسمتي از مكه است

ركشان بدانجا نرفت، و  بعد از رجعت از حجه الوداع تا آخر عمر مبا�پيامبر اكرم
سرزمين غدير خم كه پيامبر در آن به ايراد خطبة مذكور پرداخت در بين مكه و 

) بدايه النهايه(و همانگونه كه در كتاب . مدينه و نزديك به الجحفه قرار گرفته است
: هم مذكور است ابن كثير درمورد سبب اين خطبه چنين روايت كرده است) 5/208(
ر فضل و بزرگواري علي و برائت وي از آنچه بود كه همراهانش در اين خطبه بيانگ(
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سرزمين يمن به وي نسبت دادند، بسبب رفتاري كه علي در برابر آنها از خود بروز 
پيشگي علي در برابر توهم و گماني بود كه  و اين خطبه بيانگر دادگري و عدالت. داد

 را ستمگر و سختگير و بخيل نسبت به شخص او پديد آمد، آنگاه كه همراهانش وي
 �و بهمين خاطر هنگاميكه پيامبر. خواندند، در حاليكه حق و صواب با علي بود مي

از انجام مناسك حج فارغ و به مدينه برگشتند در ميان راه و در محل غدير خم در 
الحجه روز يكشنبه در زير درختي به ايراد سخنراني پرداختند و  هم ذي روز هجده

در آن خطبه سخنان . ظيم و رسا را براي همراهان در آن سفر بيان نموداي ع خطبه
زيادي را ايرادنمودند و در آن ميان به ذكر فضائل و امانت و دادگري علي پرداخته و 
 توهم و كدورتي را كه در دل برخي از صحابه نسبت به علي ايجاد شده بود رفع

آورد و سخني چند در مورد  را ميسپس ابن كثير طرق اين حديث ). كردند و زدودند
سنجد و هيچگونه دليل و حجتي را در آن  دارد و بطور احسن آنرا مي آن بيان مي

) السيره الحلبيه(و حلبي نيز در . يابد كه شيعه بتواند بر آن مستمسك شود نمي
چيزي شبيه به كالم ابن كثير را روايت نموده و داليل شيعه در مورد اين ) 3/308(

) 27/66(نمايد و موسوي در حاشية   را با ذكر مواردي رد مي�و امامت عليحديث 
به اين كتاب حلبي اشاره نموده و داستان مكذوب مذكور را بيان داشته است، اما 

و فراتر از اين . نظرات حلبي بر اين داستان و رد نمودن آنرا به هيچ وجه بيان نداشته
ي ذكر نكرده است، كه وي به پيروي از تكذيب نمودن اين داستان را از سوي حلب

حافظ ذهبي گفته  (:گويد مي) 3/309(آنجا كه حلبي . ذهبي آنرا دروغ دانسته است
 بلكه حتي دروغ هم :گويم  مي– حلبي –اين حديث منكري است و من : است
  ).هست

اي است كه بارها در شأن وي ذكر  و اين كار او از جملة خصلت و صفات رذيله
آورد، بدون  اش باشد مي هاي نفساني  كه او آنچه را موافق با اميال و خواستهام، نموده

هيچگونه اعتمادي بر اصول صحيح علمي و اين همان اختالف ميان اهل علم و اهل 
  .جهل است

اند و آنرا مسبب اصلي خطبة  رويدادي كه ابن كثير و حلبي به آن اشاره نموده
سيره ابن  (–مان چيزي مي دانند كه ابن اسحاق اند، ه  در غدير خم دانسته�پيامبر
 امام علي بعنوان فرماندة جنگ : آنرا روايت كرده است، كه گويا–) 4/250) (هشام
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يل داشته بود  وبعد از پيروزي و بدست آوردن مقدار سلشكري را به مناطق يمن گ
رجعت زيادي غنائم در حال بازگشت به مكه بود، و خود شخصاً براي آنكه قبل از 

پيامبر از مكه به مدينه به خدمت ايشان برسد بسيار عجله داشت و در آن ايام پيامبر 
هم درحال انجام مناسك حجه الوداع بود و علي نيز يكي از ياران شايسته و آزمودة 
خود را بر لشكر گمارد و خودبه سوي پيامبر شتافت، فرماندة جديد عمداً به 

هاي غنيمتي هر يك لباسي نو بپوشند، و هنگاميكه  لشكريان دستور داد كه از پارچه
 رسيد، وي براي استقبال به پيشواز �لشكر نزديك شد و خبر رجعت آنها به علي

 واي بر شما اين :لشكريان بيرون رفت، و چون آنها را بدين حالت ديد به آنها گفت
الت  سپاهيان را لباس جديد پوشاندم تا با تجم:چه حالتي است؟ فرمانده گفت

 واي بر شما، آنرا پيش از آنكه به خدمت :علي گفت. خاصي در ميان مردم آيند
پس لشكريا لباسها را بيرون آوردند و آنها را در ميان بقية . پيامبر رسيد بدر آورد

 لب به شكايت �اموال غنائم انداختند، و سپاهيان در برابر اين رفتار و دستور علي
هاي  البته اين قصه به شيوه). 209-5/208) (يه و النهايهالبدا(نگاه كنيد به . گشودند

اند،  ديگري نقل شده است و مكان ايراد آنرا نه در غدير بلكه در جاهايي ديگر دانسته
اما قول ارجح و برتر همان محل غدير خم است در ميان مكه و مدينه، كه پيامبر در 

جمع كرد و آن خطبة مشهور هنگام مراجعت از حجه الوداع بدانجا رسيد و مردم را 
  . را ايراد داشت

و اگرچه در ميان خطبه وصايايي به علي و اهل بيت و وصايايي در حق آنها نيز 
و اين سبب . گفت اما سبب اصلي ايراد اين خطبه چيزي ديگر بود نه واليت علي

علي مانع از احتجاج شيعه و مانع از استفادة آنها در بكارگيري اين رويداد بر امامت 
اهللا  انشا. است، و بعالوه عدم مساعدت لفظ آن نيز دليلي بر رد ادعاهاي تشيع است

  .در اين باره باز سخن خواهيم راند
  

  وجه دوم

��V ��?��:در مورد ادعاي او دربارة نزول آيات F- A®�@ t\@0 # #� �0 � # b �� �� �{sZ�%T�: {  
 ابن عباس درمورد اين سوره اق مكي است، و ازف كه اين سوره به ات: بايد گفت...

نسائي و . روايت شده است كه در شأن حال نضر بن حارث بن كلده نازل شده است
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، )4/418) (تفسير ابن كثير( نگاه كنيد به –اند  ابن حاتم نيز همين قول را روايت كرده
  –) 329ص (واحدي ) اسباب النزول(، )174-173ص (سيوطي ) اسباب النزول(

  
  وجه سوم

�o��- d! 0 �� �$� �6 ��6 %�� %& T93 30� � {ورد آية در م� ���A ��& �
T�� ����� � �p8 �8 b/�� �� Y��i?{ از انس روايت كرده كه اين ) 4648( بخاري

 اللهم ان كان هذا هو الحق من :آيه دربارة ابوجهل نازل شده است، كه وقتي گفت

�¬� � :ازل كرد، و در جواب وي خداوند اين آيه را ن...عندك F<�  �� ��6 ���!  � �M ��  �# �
��B*R	�� �G� �¬�F�  �� ��6 ��� �%<Y ]
��� M � ! ! !  �  � !# #! � !� � � � � � # � و اين آيه هم اندكي  }  :��&��8}� �

پس از جنگ بدر نازل شد، همانطوريكه بقية آيات سورة انفال دال بر اين ادعاو نيز 
اند كه دربارة نضر بن حارث بن كلده كه  فتهو برخي نيز گ. بر اين سياق هستند

و ) 9/152(چندي پيش ذكرش گذشت نازل شده است، نگاه كنيد به ابن جرير 
  .اند كه هيچيك از آنها در مورد اين ادعاي موسوي چيزي را ننگاشته) اسباب النزول(

  
  وجه چهارم

رد چنين اگر بر فرق سر اين م (:گويد مي) 443ص ) (المنتقي(شيخ االسالم در 
آمد كه از پائين وي خارج شود و آنرا بكشد قطعا چنين چيزي مثل  سنگي فرود مي

بايست چنين روايتي و رويدادي از  همان اصحاب فيل و ماجراي آنها بود، و مي
پس قطعاً مكذوب ) كرد شد و شيوع بيشتري پيدا مي طريق اشخاصي متعدد نقل مي

  .است
) المستدرك(دن اين داستان به حاكم در كتاب و در نهايت، در رابطه با نسبت دا

در تفسير سورة معارج، كه آنهم دروغي بيش نيست، چون هر كسي كه به ) 2/502(
و . شود كتاب المستدرك حاكم رجوع كند كذّاب بودن موسوي بهتر برايش نمايان مي

انگار اين مردك هيچ شرمي رااز هيچ كس ندارد، چون حاكم در آن كتاب بجز آنچه 
الدرجات  ذي. كه به اسناد از سعيد بن جبير روايت كرده، چيزي ديگر نياورده است

T93 �% � :نضر بن حارث بن كلده است كه گفت} سأل سائل{ منظور از :گويد مي�
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 �$� �6 ��6 %��n777� و اين تنها چيزي است كه حاكم آنرا در المستدرك آورده 

مورد سبب نزول اين آيه روايت كرده است و عين همان چيزي است كه ابن جرير در
 نرفته �از اهل بيت  نه از علي و نهيشود هيچ گونه ذكر است، و چنانكه ديده مي

و آنچه كه موسوي ادعايش را نموده وبه آن پرداخته تنها و تنها توهمات و . است
  .تخيالت ذهني وي است

نمايند  يو در روز قيامت در مورد واليت ائمة از مردم پرسش م (:موسوي

���� :همانگونه كه خداوند فرموده است�I�� �E� �G�*?��    ! � ! $ ! #  # � �{ �8p��@: ({ .!(  

اين آيه به اتفاق تمام علما در مكه نازل شده و مكّي است، يعني نزول آن سالها 
توان گفت كه مقصود و مراد  پيش از اعالم حديث غدير بوده است، پس چطور مي

ن رويداده است؟ وتمام آنچه را كه  بوده است كه سالها بعد از نزول آآن آيه امري
صواعق (دربارة سبب نزول اين آيه نقل نموده از كتاب ) 28/66(موسوي درحاشية 

ابن حجر هيثمي اخذ داشته است، و تنها به ذكر كتاب اكفا كرده و به هيچ ) المحرقه
و اين چيزي .  بدان ننموده استاي نيز وجهي اسناد آنرا بيان نكرده و حتي اشاره

است كه صحت آن خيلي بعيد بوده و احتجاج به چنين چيزي از سوي هيچكسي 
  .جايز و قابل قبول نيست

 اسناد هم جزئي از دين است و :گويد عبداهللا بن مبارك گفتة زيبايي دارد كه مي
  .تگف خواست مي بود هر كسي هر آنچه را كه مي ياگر اسناد نم

كه وي بدان اشاره نموده، كتابي است كه در ميان ) مسند الفردوس (كتاب ديلمي
 هاهل علم مشهور و معروف به لبريز بودن آن از مطالب مكذوب و احاديث موضوع

 اظهار چنين بهخيلي بيشتر از ديلمي ) اسباب النزول(و واحدي هم دركتاب . است
طلبي را در كتاب البته من چنين م. اي پرداخته است مطالب مكذوبه و موضوعه
دانم كه ابن حجر آنرا از كجا گرفته است، و بالفرض  واحدي پيدا نكردم و نمي

موجود بودن چنين قولي هم، مطمئناً آن از گفتار خود واحدي بوده و هيچگونه 
اي  اسنادي بر آن وجود ندارد و وي با ايراد چنين مطلبي قطعاً هيچگونه بهره و شائبه

  .از حقيقت نبرده است
نمايد كه   نقل مي�تفسير اين آيه را از ابن عباس) 4/4(سپس ابن كثير در 

 آنها را حبس نمائيد زيرا آنها مورد : يعنيTz� T6��n >�(;�%?;�� :فرموده است
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پس با وجود چنين تفسيري احتجاج او بر اين آيه باطل و . گيرند به قرار ميسمحا
 از آنچه نيست كه ابن عباس روايت مردود است، چون تفسير و گفتة او هرگز بدتر

 امت اسالمي و ترجمان القرآن و از اهل بيت حبرداشته است، زيرا وي دانشمند و 
  .پيامبر است

نگاه كنيد به سياق آيه كه در  (:گويد مي) 462-461ص ) (المنتقي(االسالم در  شيخ

�� ����� !  ������:رسد به  تا مي :مورد قريش نازل شده است، آنگاه كه گفتند���  � $� � #

��(>F� ��
�6 ��� �%7��:���    ! � �  � � �� � ! ! ��   ��<Xf� O�« �� �G�(G�Y #�� ��C ��# �# # # #� !� � #  ! #  !�   �
����I�� �E� �G�*?��    ! � ! $ ! #  # �� ©�� d{ �8p��@{d ي است بر مشركين و مكذبين وو اين نص 

 توحيد و ايمان مورد محاسبه قرار منكرين روز رستاخيز، و آنها در آن روز دربارة
پس كجاي اين آيه دالّ بر محاسبه كردن مردم در مورد واليت علي دارد؟ . گيرند مي

پندارند دوستي علي و خاندان او با وجود مشرك  بينيد كه مي آيا اهل تشيع را نمي
پس پناه بر خدا از تفسير كالم وي بر چنين سياق و . بودن باز هم سودمند است

  .يروش
جاي هيچگونه شگفتي نيست اگر بگوئيم كه خداوند تمام پيامبران را (» موسوي«

يت بر بشريت فرستاده است تا مردم را بدان توصيه البراي اتمام حجت مسئلة و

���@\ �� t�H�>? �� ���@. �� .@����:نمايند همانگونه كه در تفسير آية  �# #  � ! � !! ! ! ! �# #� � ! !� � �
{'	t���\:(�{  آدم   مسئلة واليت همان مسئلة پيمان گرفتن خداوند از زرية بنيو بلكه

� .-H �� �: فرمايد در روز ازل بود، همچنانكه در تفسير آن پيداست، و مي&� q��! " �# � � � !� � #
�- ����? �+-B- ]��� �%�*
� �= �G(%i�� �%	�.q �G.�%� �� 1C� c�-� �� M � �  $  ! � � ��    ! � ! ! ! ! M ! � #  � � �# # # #! � ��  ! # # �� 

{'�	���:   {    
موسوي در اينجا . هايي نموديم قبالً در اين باره مطالبي را يادآور شديم و اشاره

خواهد بگويد كه خداوند متعال تمام خالئق را تنها بخاطر علي پديد آورده و اين  مي
چرخ گردان تنها بخاطر علي و اهل بيت در گردش است، و اين ادعايي است كه 

تواند آنرا بر زبان راند، پس چطور در  ي در رابطه با پيامبر هم نميهيچ مسلماني حت
توان مدعي شد؟ و قبالً نيز بيان نموديم كه اين گفتار  مورد علي چنين چيزي را مي

گردان هستند و براي خداوند متعال  كساني است كه از توحيد خداوند متعال روي
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واين در حالي . دارند دوست ميشريك و همتا قائلند و او را نيز همچون خداوند 
داند، آنجا  ل ميطاست كه قرآن آنرا رد نموده و صراحتاً چنين سخن و ادعايي را با

�>F<)���فرمايد  كه مي � )
g�� �f� ]��& ���#  ! ! � � � $ �# $ �# # #  ! � � �{ �9Z�:��:�#{ .z (���! � � �
��� ��(>=� �� �@. ^�� A6 T ��5F-  � �!  !# �  ; M � $0  # �x���U�� ��>�	7�� �  $  ! �# �{ {bc���: #{ z ���@.� ���� ! � ! �� �

��(>=�Y �
� � ���  �
� �<�� c��
 � t�@. �� H�>? ��#  � $   �  ! ! ! !! � �� �$ � � � $# # # ## # # #0  � � #{ {��/L&��: �{  z c���# !  
aC�>= �� 3�P� �� �= aB�� �� ��B��# # # # # #� ! � ! ! � � ! "� � � # �{ {	Q�u: �{  ان هيچ انسان عاقلي گم و بي

 اطالع �گويد كه تمام انبياي گذشته و امتهاي آنان دربارة علي و اهل بيت پيامبر نمي
  .اند، و چنين ادعايي تنها ازجانب ديوانگان مطرح است شناخته اند و آنها را مي داشته

���@\ �� t�z��@. �� H�>? �� ���@.و استدالل او بر اين آيه  �# #  � ! � !! ! ! ! �# #� � ! !� �� �
{'	t���\:(�{ يه كه موافق گفتار آچقدر فاسد و ابلهانه است، زيرا وي به قسمتي از

و بدين صورت كالم اهللا را مطابق . سازد كند و بقية آنرا رها مي خود است تكيه مي
اين استدالل وي دقيقاً مثل استدالل كسي . نمايد هاي خويش منحرف مي با خواسته

����h�s: آيهاست كه به اين قسمت از اين  A��Y� M ! b� ! � # � �{�,��T�:({   استدالل نموده

كنيم تا بطالن داليل  پس ما در اينجا آية فوق را تماماً ذكر مي. كند و بقية آنرا ترك مي

#��@\ �� t� ���@. �� H�>? �� ���@.�C �� ���F7�� �وي بهتر نمايان شود،   ! � � ! ! ! ! �# # #� � �! ! !� �# #  � ! � !� � �
� �±B��� # � ! $��(>F� ^n� ; � !  � #� {'	t���\:(�{   پس مقصود و مراد از پرسش مطروحه در اين

آيه قضية بزرگي است كه خداوند بخاطر آن پيامبران را فرستاده و كتابهاي آسماني را 
اما اين مردك . نازل كرده است، و آن عبادت خدا و اقرار به توحيد و يگانگي اوست

 واليت علي و اهل بيت بكار بسته است، رابطه بادر آخوند آنرا تحريف نموده و آنرا 
  اين كجا و آن كجا؟

هيچ  ذكر نموده و اخراج داشته بي) 29/66(و تمامي آنچه را كه در حاشية 
ترديدي كذب و دروغ است، چون همگي آن مطالب رابه شكلي مبهم بيان نموده و 

، )الحليه(عيم در كتاب ن مثل آنچه كه به ابي. اي به موضع آن نكرده است هيچ اشاره
يازده مجلد است عالوه بر مطالب ) الحليه(نسبت داده است، در حاليكه كتاب 

ونه چنين تخريجي قابل قبول است؟ و گپس چ. صحيح و غيرصحيح در محتواي آن
هيچ ترديدي دروغ  تمامي آثار و احاديثي را كه بر تفسير اين آيه مذكور داشته باز بي
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ق خود ايه و تفسير تمامي آن هيچگونه ارتباطي با مسئلة چون سيا. و باطل است
و اين را هم به عنوان نمونه در نظر بگيريد تا خط مشي فكري او و . واليت ندارد

مدعي ) 35ص (سير استداللهايش را بهتر دريابيد، و به ياد داريد كه در مقدمة كتابش 
ي اشكاالت وارده جوابگوي تمامي خطورات ذهني و تمام(بود كه استداللهايش 

و ). ام به سخن صحيحه و نصوص صريحه عنايت ورزيده (:گفت و حتي مي) است
گمان اگر به تمام كتابهاي دنيا عنايت ورزيده باشد نيم نگاهي حتي به سنن صحيح  بي

اي از آنها در  اگر چنين نيست پس چرا هيچ رائحه. و نصوص صريح نينداخته است
  ؟.رسد گفتارش به مشام نمي

�	%� � باز استداللش به اين آيه و.q �G.�%� �� 1C� c�- �� H-. �&� q��! M ! � � $  ! � � ! " ��   � !# # # # #� � � � #
�- ����? �+-B- ]��� �%�*
� �= �G(%i��� �� M � � ��  ! � ! ! ! #  � � �# # ! ��  مثل همان استدالل   }   :���	�'} �! 

��[ -B-+�بينيد كه در  مگر نمي. پيشين باطل است� M � !#  � ��- ����? �� �  �  هيچ اسمي از �!

 همانطور –هيچ پيامبر و ولّي و اميري نرفته است، اين آيه ميثاق خاص توحيد است 
 و مؤيد آن آية بعد ازخود –ذكر نموده است ) 485( (المنتقي(كه شيخ االسالم در 


� �� ?<z� A :فرمايد است كه مي¶�-� · � 8
� ������ ��� ! ! � !  �  # � $ � � � � ! � �� # �G(F- �� ^�.q ��6! M# # #! � ! $;  $  { d
{'�	���:   {d به  و اين ميثاقي بود كه خداوند آنرا ازجميع بني آدم اخذ نمود و مختص

و در حاليكه در آن حتي ذكر از ميثاق با پيامبران نيامده است، چگونه . توحيد اوست
و در ! ه است؟موسوي پنداشته است كه آن ميثاق در رابطه با علي و اهل بيت بود

اين حديث از اهل بيت شما را در تفسير اين آيه  (:گفته است كه) 30/67(حاشية 
منظور موسوي از حديث نام برده حديثي است كه از ابن المطهر ) كند راهنمايي مي

كند كه   از حذيفه نقل مي–مي  كتاب ديل–حلّي روايت داشته و آنرا در فردوس 
دانستند كه چه وقت علي را اميرالمؤمنين خواندند  م مياگر مرد (:فرمايد  مي�پيامبر

شدند، علي را اميرالمؤمنين نام نهادند درحاليكه آدم بين  هرگز منكر فضيلت او نمي

� .-�G.�%� �� 1C� c�- �� H �:روح و جسد بود، و خداوند فرمود&� q��! � �# #  ! � � ! " � � !# # #� � � � #

� �= �G(%i�� �%	�.q! � �� �� � ! ! M � �  $!  �- ����? �+-B- ]��� �%�*� � M ��  ! � ! ! #  � #  : مالئكه گفتند}   :���	�'} �#

شيخ األسالم  �T�R�8 C30 � TH�;� !"< � TH�� ���Fn :بلي، و خداوند فرمود

 صحت ندارد و به اتفاق تمامي – اين حديث - (:-) 485ص ) (المنتقي (–گويد  مي
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ز سياق آيه و هم از تحريف معني و كذب آن هم ا) اهل معرفت و نقد مكذوب است
ياتي و اين آيه از جملة آ. رد واضح استوحمل آن بر چيزي كه ربطي به آن ندا

استكه علماي شيعه معتقدند در آن تحريف راه يافته، و در اصل بدينگونه بوده است 

�T�R�� C30 � TH�;� !"< � T��� D�8F7n 
بدان اشاره ) تفسيرالقمي(و ) لكافيا(مراجعه كنيد به مواضع تحريفي كه در كتاب 

و اين همان . شده است، و ما در مقدمة اين كتاب سطوري را در ارتباط با آن نگاشتيم
حديثي بود كه موسوي آنرا مدنظر داشت، اما نتوانسته است بدان تصريح نمايد و 

  .فقط به همين اشارات و تلميحات اكتفا كرده است
وجه اخير و رد احتجاج موسوي بر اين آيه نگاشتيم، عالوه بر آنچه كه دربارة اين 

اند، چطور  آدم گرفته و اين ميثاقي بوده كه از تمام ذرية بني (:فرمايد شيخ االسالم مي
 امير واقع گردد؟ اين �ممكن است كه علي بر تمام پيامبران الهي از آدم تا محمد
را خلق نمايد از دنيا رفته گفتار مجانين است، زيرا آنها پيش از آنكه خداوند علي 

بودند، پس چگونه امارت علي بر آنها ممكن است؟ غايت ممكن آن است كه علي 
اما امارت او بر مردمان قبل و بعد از خود . تنها بر اهل زمان خود امارت نموده باشد

و اين دروغي است كه تنها از سوي اشخاص . غيرممكن بوده و جزء محاالت است
تر از عقالي  حتي االغ اپو شگفت اينكه اين االغ چهار . شود يراد ميشرم ا جاهل و بي

�	�.�' S �D � :فرمايد يهوديي است كه خداوند دربارة آنها مي� ���± ����� A5�! � $ � � �� $! � $  M  #

�.�*@� A�§ .8�� A5�6 �G���§; ! ! � � !� ��   # # #� �# # � � �{.%
v�:�{  و حق با عامة مردم است كه همواره 

  . رافضي االغ يهودي هستند:گويند با ابراز معذرتي مي
داند كه اين گفتار و امثال آن هم از نظر عقلي و هم از ديدگاه  و شخص عاقل مي

و اين ادعاي موسوي نظير همان گفتار ابن عربي الطائي . شرعي باطل و مردود است
ردگارشان از چراغ  به حقيقت تمام پيامبران در زمينة شناخت پرو:است كه گفته بود

كسي كه قرنها پس از پيامبارن بدنيا آمد پس غلو . اند وجودخاتم األولياء بهره جسته
  ).ها در امر واليت همچون غلو آنها در امر امامت است رافضي

5[ �� ��� �3/' ���(* �T -��� 30��� :موسويO C{3	 �n  و باز در حاشية

 :افعي از ابن عباس اخراج داشته كه گفته استابن المغازلي الش (:گويد مي) 31/67(
به   درمورد كلماتي كه به دل آدم الهام شد از طرف پروردگارش، و آدم�از پيامبر(
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آدم به حق : پيامبر در پاسخ فرمود. وسيلة آن كلمات توبه كرد سؤال كردند
محمدوعلي و فاطمه وحسن و حسين از خداوند خواست كه توبه او را قبول كند، 

و اين حديثي مأثور در رابطه با تفسير . اش را قبول كرد و او را بخشيد س خدا توبهپ
  ).اين آيه است

) الموضوعات(و ايضاً اين حديث نيز مكذوب و موضوع است، و ابن الجوزي در 
  .از طريق دارقطني آنرا ذكر نموده و جزو احاديث مفرده است) 1/316(

 روايت شده و او رن اشقي طريق حساين حديث فقط از (:گويد قطني مي دار
راوي احاديث موضوعه است، و آنرا از عمرو بن ثابت روايت نموده، لكن نه موثّق و 

به دارقطني نسبت داده ) 1/413) (تنزيه الشريعه(و كناني نيز آنرا در ) نه مأمون است
 حكميآورده است اما هيچگونه ) 1/147) (الدر المنثور(است، و سيوطي نيز آنرا در 

آنرا باز آورده، و در ) 1/404) (الاللي المصنوعه(اما دركتاب . را دربارة آن نداده است
) 1/395) (تنزيه الشريعه(كناني باز در . آنجا حكم به وضع و كذب آن داده است

اسناد ديگري را براي اين حديث ارائه داده است، از طريق محمد بن علي بن خلف 
ولي همانطوريكه . كه آنرا به ابن النجار نسبت داده استالعطار از حسين بن اشقر، 

شودحسين بن اشقر در تمام اسناد آن وجود دارد، و بعالوه محمد بن علي  ديده مي
و حتي محمد بن . بن خلف العطار از سوي ابن عدي متهم به وضع حديث است

است علي اعتراف نموده كه مشكل و مصيبت موجود در اين حديث از سوي او بوده 
  .بدان اشاره شده است) لسان الميزان(نه از جانب حسين اشقر، چنانكه در كتاب 

 –) 459ص ) (المنتقي (–االسالم بعد از تكذيب نمودن اين حديث  شيخ
و اما كلماتي كه آدم به وسيلة آنها از خداوند طلب مغفرت كرد خود در  (:دگوي مي

 .� :فرمايد قرآن مجيد آمده است و مي�?� � � ��±B�� ��� B*R� S ��� ���*
� ����� ��-� � � � �! � ! ! � !� � !� � $� �# ! ! � !  �# �
����l� �� �
�+��� � � $# # # �  � و همچنين هرگاه فردي كافر و يا فاسق توبه   }  :���	�'}� �

نموده باشد، توبه او به وسيلة چنين كلماتي صورت گرفته است، نه اينكه خداوند را 
 نيز هيچگاه چنين دعايي رابه هيچ كسي سفارش �امبربحق كساني سوگند دهد و پي

  ).نكرده است
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�T9( :موسوي� T9�3�)� � r�V� *68 %��� T6 � ,T���� �� %�� �� �n 
خواست آنها را عذاب دهد، و ائمه امان اهل زمين و واسطة  و خداوند نمي(ترجمه 

  ).بين خداوند و مردم هستند

���� ��6منظور موسوي از جملة  � ��¬�F<�  �� �!  � M ��  اشاره به اين آيه ) }  :��&��8}� # 

�8	��7 :دارد�3 3-7 �9w:%I ?P� ��2 �I7 3x/Q q&67 3w:%/� ?P� ��2 �I7= = =? > = > > ? = ? = > > ? = ? =< < <> >= =? = = = = = =m m= =< =� 
.  و چنانكه پيداست اين آيه هم هيچگونه داللتي بر ادعاي موسوي ندارد }  :��&��8}

 را در ميان مردم مانعي در �والً خداوند متعال وجود مبارك حضرت رسولچون ا
برابر تعذيب آنها قرار داده و ثانياً طلب مغفرت از سوي مردم نيز مانع آن عذاب بوده 

و اما منظور او از جملة . است، و در آن هيچگونه نامي از اهل بيت برده نشده است

�r�>� *68 %��� T6 �T9 � �(��3آخر يعني � T9�n آنرا از ابن الحجر هيثمي در 

البته قبالً C��V %��8 C��� *68 � n777 �نقل نموده، و اشاره دارد به » صواعق المحرقه«

دربارة اين حديث بحث نموديم و آنرا رد داشته و دروغ و موضوع بودن آنرا بيان 
حتي بنا به  و موسوي در اينجا عمداً از ذكر كالم ابن حجر خودداري كرده. كرديم

 :آوريم و در اينجا ما آن را دوباره مي. خواستة خود در آن تصرف نموده است
از . نماييم  احاديث زيادي در اين باره وجود دارد كه ما به بعضي از آنها اشاره مي(

6* ��/BC��V %��� C��� *68 � b :جملة آن احاديثV %��� ]�i �G جماعتي اين 

و در روايتي ضعيف اين . اند، اما همگي با اسنادي ضعيف اخراج داشتهرا حديث 

 Br�V� *6V %��� C��� *68777G7 :اند حديث را چنين آورده
%�5��# ���T9�- �� J�A �2 :موسوي\� }� � T9-: z �= /���� ��(�§ 1�� � �� $ �   ! ! �

��JY ��  �� �G��� ��# ## ! � !  � � �{ {������:�({ .� C- %�£)��� T6 �J�A �2�� T3� و :

z���� ������ ��F�� T ���@�B���$ � $� �  # � !� �# ##  { {��	
اهل بيت آنهايي هستند (ترجمه .  } :�� �

 آيا مردم بر :اند و خداوند دربارة آنها فرموده است كه مورد حسادت قرار گرفته
و همچنين . ندزور كسانيكه خداوند از فضل خود به آنها بخشيده است حسادت مي

 و آنانكه :فرمايد اهل بيت راسخان در علم هستند، آنهايي كه خداوند دربارة آنها مي
  ).گويند ما ايمان آورديم ريشه دارند در دانش مي



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

180180180180

. در اينجا نيز موسوي آيه را تقطيع نموده و به برخي از آن استشهاد كرده است

��� � :تمام آيه چنين است��� ��F�� T ���@�B����  # � !� �# ##  $��-. (�= �� A6 �- ����� ! $M !� �# # # #´  # � �{ ��
��	
و آنچه راكه وي . دارد كه هدف از آن اهل بيت نيست و سياق آيه معلوم مي  } :�

ما منكر . ورزد بعنوان استشهاد ارائه كرده اصالً هيچگونه داللتي برخواستة وي نمي
ن هيچ دليلي بر لك  و– البته علماي آنها –شمول اين آيه بر اهل بيت نيستيم 

تخصيص آن به اهل بيت وجود ندارد، لفظ آن عام است و شامل كساني ديگر نيز 
  .شود مي

و در آية اول نيز خداوند يادآور نعمتهاي خويش بر آل ابراهيم است كه 

1 §�)�� ����/ =� �� ����t� ��<�� (�Y ��JY ��  �� �G :فرمايد مي�� � � �� $! ! �� ! �  � � � �# ## ! � � �  ! ! � � �<G�B-� � �# ! #
8<¨= �+�� �G��<��� ^�+��� V�	+��;  ! �# # #� ; !!  � ! � � �� �� ���  ��= (y �� �%��� �- ��� �� �%��Y � !  � � !  ! ! !� $ � ! � � !# # ## � �

�4F@ ��%�- K*6�; # � � $ � � �# � اگر او مدعي آنست كه آل ابراهيم همان اهل   }��−)�:������}� �

 :فرمايد سخن او را مكدر ساخته و ميبيت است بايد ديد كه خداوند در جملة بعد 

� ��= (y �� �%��� �- ��� �� �%��Y  � !  � � !  ! ! !� $ � ! � � !# # ## � كه گويا برخي از اهل بيت مؤمن هستند،  ��

سپس اهل بيت ابراهيم حتي شامل يهود هم . و برخي ديگر مانع و رويگردانند
  گويد؟ گردد، پس آيا موسوي در مورد آنها چه مي مي

فسير اين آيه بر قول جعفر صادق استدالل ورزيده، كه محمد بن موسوي در ت
يعقوب كليني آنرا اخراج نموده است، و ما قبالً هم در مورد خود و هم در مورد 
كتابش توضيح كافي داديم، و اگر بالفرض اين تفسير از جعفر صادق روايت شده 

كه از جعفر صادق  اثبات صحت اين-1، نياز به بررسي دو نكتة اساسي دارد دباش
پس بنده موسوي را بر جواب اين .  اثبات صحت قول جعفر دربارة اين آيه-2. باشد

  .گمارم دو گزينه مي
ثقه  (:بخوريد كه گفته است) 34/67(و مبادا گول اين سخن موسوي را درحاشية 

و  اين دروغي ). األسالم محمد بن يعقوب با اسناد صحيحي آنرا اخراج نموده است
دارد، و ما پيش ازاين و در پي سخناني كه بر  كه انسان عاقل از آن شرم مي است

ايراد نموديم، توضيح كافي را داديم، و گفتيم كه در آن مبالغه و ) 14/63(حاشية 
كذب وجود دارد، و در مورد شخص كليني هم توضيحاتي را مرقوم داشتيم، بعالوة 
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، و بايد هم متذكر شد كه گفتار مطالب مفصلي كه در مقدمة اين كتاب آمده است
و استدالل . شود دارد و بر ما بعنوان حجت واقع نمي جعفر صادق ما را ملزم نمي

  .نمودن بموضع نزاع صحيح نيست
همانگونه كه ابن حجر به آن اعتراف نموده  (:گفته است) 33/67(و اما در حاشية 

چون هر . اي شنيع وي استكاريه و اين از مغالطه...) به هنگام بر شمردن اين آيه
 را مطالعه نموده باشد، به خوبي – صواعق المحرقه –كسي كه كتاب ابن حجر 

. داند كه روش ابن حجر بيان نمودن جميع اقوال و ادلّه موجود و بررسي آنهاست مي
پوشي نكرده و تمامي آنرا بر موارد مطلوب خود تطبيق  و از صحت و سقم آن چشم

كند و يا در مباحث  اي را كه ذكر مي ينكه احياناً برخي از ادلّهمگر نه ا. نموده است
اهل بيتي امان (آورد، ضعيف دانسته است، مثل تضعيف داشتن حديث  خويش مي

نحن  (:�و يا مثل تضعيف داشتن اين گفتار علي. كه در پيش ذكر نمويم...) ألمتي 
اي كه  گذشته از ادلّه. وارد شده است) 47(صفحة ) 15(كه در حاشية ...) النجباء 

و ما . اسناد آنرا ذكر نكرده، و بر صحت و ثبوت آن نيز چيزي مرقوم نداشته است
سواي آنچه كه گفته شد از طريق جعفر صادق و يا محمد باقر، دليلي در آن موجود 

. نها صحيح و ثابت شده باشدآنيست كه اهل سنت را ملزم نمايد، حتي اگر هم گفتة 
  .واهللا الحمد

��J�A �2 :سويمو� s��0V� J�x� T6 �: علي � t�7. Z�B=2� �=�b � �# # � ! �� �
 �G� �G��&(� S �+<�= 1u@ �� ^�f� V�Xy� ��C�
� �G8<�- u6 ��YBF�! ! b � � ! � �  � � ! � � ! ! � � ! � � ! �! �  � � ! d �  � �# #$ #  #

��F�U��  اهل بيت رجال األعرافي هستند كه خداوند دربارة(ترجمه  #):���	�'} ��� !

 و بر اعراف مردماني وجود دارند كه تمامي آنان به وسيلة سيمايشان :فرمايد آنها مي
استدالل موسوي به اين آيه جزو همان استدالالت فاسد و ). شوند شناخته مي

 و اهل بيت را بطور �چون در اينجا و با اين استدالل مقام علي. ارزش اوست بي
) عرف(جمع ) األعراف(زيرا . موده استكلي فرود آورده و منزلت آنان را منحط ن

) 8/127(همانطور كه ابن جرير . شود است، و به هر چيز مرتفع از زمين گفته مي
  تعبيرات مفسرين دربارة اعراف مختلف و متنوع است، اما همگي آنها بر :گويد مي

 آنها گروهي هستند كه حسنات و سيئات آنها :قول واحدي متفق هستند كهيك 
نها معلوم آمانند تا كه ارادة و مشيت خداوند دربارة  ده، و در آن حال ميمساوي بو
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و . كند شود، سپس خداوند متعال با لطف و رحمت خويش آنها را وارد بهشت مي
اند، مثل  براستي احاديث زيادي كه مرفوع به پيامبر هستند بدين تفسير تصريح نموده

تفسير ابن  (–مردويه و ابن ابي حاتم و ابوبكر بن ) 8/128(آنچه كه از ابن جرير 
) البعث و النشور( و بيهقي در –) 465-3/463) (الدر المنثور(، )2/216) (كثير

 دارد، از راههاي مختلفي روايت شده و اگرچه در اسناد آنها اشكاالتي وجود )111(
و نصوصي هم . اما بهرحال بهتر از آنچه است كه موسوي بدان استشهاد نموده است

 رابطه با اصحاب األعراف از ابن عباس و حذيفه و ابن مسعود و عبداهللا بن در
الحارث بن نوفل و مجاهد و الضحاك و سعيد بن جبير و ديگراني از اصحاب سلف 

 –و ابن ابي حاتم ) 128-8/127(و خلف هم موجود است مثل آنچه كه از طبري 
، 119، 118، 110، 109، 108() البعث و النشور( و بيهقي در –) 2/217) (ابن كثير(

) الدر المنثور(و شيخ سيوطي نيز آثار ديگري را در . روايت شده است) 120
و اقوال ديگري در مورد آنها مذكور است كه ... . ذكر نموده است ) 3/461-466(

گويد آنها مالئكه يا انبياء يا علماء صالح و يا  جوح هستند، مثل اينكه ميمرالبته تماماً 
تند، اما قول ارجح همان قول نخستين است، و در هيچيك از آنها نظرات جن هس

  .خورد موسوي بچشم نمي

V��� 8%�<-�b �: فرمايد و سياق ايه نيز مؤيد همان قول نخست است كه مي �  ! � �# � �
 �� ^�f� V�Xy� ��C�
� �G8<�- u6 ��YBF� t�7. Z�B=2� �=�! d �  � �# # #$ � ! � �� � ! ! � � ! � � ��  #  # b # ! �� � S �+<�= 1u@! � ! b � ! � � �

��F�U� �G� �G��&(�� ! � � �� !  �   !�©¸ � ��-. ����? .���� V�Xy� 3���� �G.�s-� ]Y« �q��� $$ � ! � ! �� � !    !� � � �# # � �#  ! # #
h[�¨�� 1���� �� ���F¤ � ## $ �# ! � �� � ! �! ��©  � d�{'�	���{d  بهشتيان «و ميان اين دو گروه (ترجمه

مرداني هستند » جايگاهي ميان بهشت و دوزخ«و بر اعراف ايست،  پرده» و دوزخيان
شوند، فرشتگان اهل بهشت را درود گويند، و   مي شان شناخته يسيماه كه همه ب

و چون .  در انتظار و آرزوي آن هستندهبلك. اند اهل اعراف هنوز داخل بهشت نشده
مكاران در يك تن س را با اين پروردگارا منزلما:نظر آنها بر اهل دوزخ افتد، گويند

اند و در انتظار دخول به آن، به  و هنوز آنها داخل بهشت نشده). جاي قرار مده
حسنات آنها مانع ورودشان پس . برند از وارد شدن به دوزخ خداوند سبحان پناه مي

و از سياق همين آيه . دارد به دوزخ و سيئاتشان از ورود به بهشت آنها را باز مي
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يكه در آن ساعت در بهشت هستند، آنهايي هستند كه خداوند معلوم است كه كسان


�=�� �� �G.�(y T � :فرمايد برد و مي در سه آية قبل از اين آيه آنها را نام مي�! �# #  � �# � ! �
�� ��6 ��� ��n �
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 ستايش خداي :گويند) بهشتيان(ري شود، در بهشت در زير قصرهايشان نهرها جا
راكه ما را بر اين مقام رهبري كرد، كه اگر هدايت و لطف الهي نبود ما بخود در اين 

و همانا بحقيقت رسوالن خدا ما را بحق رهبري كردند و آنگاه بر . يافتيم مقام راه نمي
و اين ). دتاناهل بهشت ندا كنند اينست بهشتي كه به ارث يافتيد از اعمال نيك خو

موضع بهتر از دخول آتش براي آنها است، اگرچه بعدها باذن پروردگار داخل بهشت 
مگر . شوند، و در قيامت پيشي گرفتن در دخول بهشت نشانة افضليت است مي
 رسول گرامي �شود همانا محمد بينيد كه اولين كسي كه داخل بهشت مي نمي

و امت اسالم هم اولين . تواتر ثبت استخداوند است، و اين ماجرا هم به احاديث م
شوند؟ اگر ادعاي موسوي صحيح باشد در اينكه علي  امتي است كه داخل بهشت مي

و اهل بيت او همان اصحاب األعراف هستند، براستي آنها خيلي ديرتر از مردمان 
شوند در حاليكه  شوند، و تمام امتهاي مختلف وارد بهشت مي ديگر وارد بهشت مي

و اين مرتبط و منزلت علي و . نوز چشمداشت رحمت پروردگارشان هستندآنها ه
. همانطور كه قبالً اشاره نموديم. دارد خاندان او را نقص كرده و به طور كل منحط مي

  .آورد؟ معاذاهللا كه جهل چه كارهايي بر سر اصحاب خود نمي
آيد   برمي آنچه كه از اين آيه:ابن عطيه گفته است (:گويد مي) 7/136(قرطبي 

آنست كه در اعراف مرداني از اهل بهشت قرار دارند، و ورود آنها به بهشت به تأخير 
  .)زيرا در آنها هم شرايط بهشتي و هم شرايط دوزخي وجود دارد. افتد مي

و بعد از آنكه تعريف اصحاب األعراف را از روايات صحابه و تابعين روشن 
  .پردازيم اشاره كرده مي) 35/67(ساختيم بدانچه كه موسوي در حاشية 

اما قولي را كه موسوي از ابن عباس در كتاب تفسير الثعلبي ذكر نموده همچون 
  .موضع آنرا بيان داشته استنه نه اسناد و  كه نه مخرج وسرگردان، بادي است 
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اين موسوي چكارها را كه نكرده؟ و مطمئناً اين روايت در هيچ جاي تفسير 
ين خود معارض با گفتاري است كه طبري و بيهقي و ديگراني وا. ثعلبي نيامده است

  .اند، آنچه اندكي پيش بدان اشاره نموديم نيز از ابن عباس اخراج داشته
و ما بذكر تمامي اسنادي كه در رابطه با گفتار ابن عباس آمده بود پرداختيم تا مثل 

  . تفسير ثعلبي نگاشتيمالبته قبالً هم سطوري را دربارة. موسوي جاهل از آب در نيائيم
و اما قولي را كه از علي و سلمان فارسي آورده و آنرا به حاكم نسبت داده است 

رجوع كند و در ) مستدرك الحاكم(تركيب و تلفيقي واضح است، و هر كس كه به 
داند كه در آن تفسير نه چنين چيزي  آن به تفسير اين آيه مراجعه نمايد، به خوبي مي

پردازيهايي  شرمانه به چنين دروغ  به آن هم وجود ندارد، و موسوي بيبلكه حتي شبيه
  .پردازد دست زده، و بدون ذكر مخرج و موضع به بيان هر آنچه كه بخواهد مي

باسناد از حذيفه روايت نموده ما در اينجا ) 2/320(و تمام آنچه راكه حاكم در 
سنات آنها مانع ورودشان صحاب األعراف گروهي هستند كه حا. پردازيم بذكر آن مي

به دوزخ و سيئاتشان بيشتر از آنست كه آنها را به بهشت برند، و چون نظر آنها بر 
 پروردگارا منزل ما را با اين ستمكاران در يك جاي :گويند اهل دوزخ افتد، مي

 برخيزيد و :فرمايد پس خداوند بر آنها تجلّي و رحمت نموده و به آنها مي. قرارمده
 اين حديث صحيح :گويد حاكم مي). رويد همانا ما بر شما مغفرت نموديمبه بهشت 

پس آنچه را كه . و ذهبي نيز موافق او بوده است. است مشروط بر شرط شيخين
داشت؟ آيا  موسوي ادعايش را نموده كجاست؟ آيا اين امانتي بود كه در نقل روا مي

���*� ?�; �توان پيشوايي كرد؟  با ابراز چنين مطالبي مي� T�و اين .  �� � �

داشت، و در  شخص حاكم و روايات و مطالب وي بود كه موسوي بر آن تكيه مي
دارد و  تفسير وي رواياتي وجود دارد كه تمام استدالالت موسوي را از ميان برمي

 �7 � �$"! � �\ ^. حقيقتاً مؤيد آن چيزي است كه قبالً ما بيان نموديم
در حاشيه ذكر نموده ظاهراً ) صواعق المحرقه(موسوي بنقل از و بقية آنچه را كه 

دارم كه روش ابن  چيز مهمي نيستند، و پيش از آنكه مفصالً به آن بپردازم، دوست مي
ابن حجر خود ملتزم آن نيست كه . الحجر هيثمي رادر كتاب صواعق باز يادآوري كنم

بلكه خود برخي از . تتمام مطالب كتابش صحيح است و چنين ادعايي نكرده اس
بنابراين صرف احتجاج به مطالب مذكور در كتاب . مطالب را ضعيف دانسته است
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چون ابن حجر تمام اقوال صحيح و غيرصحيح را آورده اما . صواعق كافي نيست
الزم است اسناد و . اكثراً در بيان اسناد و مخارج آنها كوتاهي و خودداري كرده است

اما اين كار . ي شناخت تا در مورد صحت آن يقين پيدا كردمخارج احاديث را بخوب
كه در آن كتاب بسي احاديث  و روشن است. در كتاب صواعق معدوم و ناپيداست

موضوع وجود دارد و حتي ابن حجر خود نيز به آن اعتراف نموده، اما موسوي 
  . استتوجه به مسئلة مذكور آن احاديث را مطابق ميل خود درحواشي جاي داده بي

اما حديثي راكه از دارقطني روايت نموده، مشتمل بر سخناني است كه گويا علي 
 آنها را براي شوري �طالب در خطاب به شش نفري كه عمر بن خطاب بن ابي

و آن حديث طويلي است كه مخرج و اسناد آن در كتاب . تعيين كرده بود، گفته است
، و آنرا از )359-1/358(قي الكناني آمده تأليف ابن العرا) تنزيه الشريعه المرفوعه(

� C30 D ( :گويد طفيل عامر بن وائله كناني گرفته است، چنانكه مي حديث ابي
 J�{2 ��30 D�"�- T9 �� '��PV� D��	��- 4��L� ]�2 ��;�@ 777���� �n  و آنرا

در قسمت احاديث ضعيفه به عقيلي نسبت داده است از طريق زافر بن سليمان از 
 شيخ زافر و حارث بن محمد مجهول الهويه و :گويد ل الحارث بن محمد، و ميرج

 زافر شخصي مطعون است :گويد معلوم نيست كه چه كساني هستند؟ ابن جوزي مي
و او نيز از شخصي مبهم روايت نموده است، و شايد واضع اصلي اين حديث همان 

  .شخص مبهم بوده است
 و موسوي آنرا در حاشيه ذكر –. ه نموده استو حديثي را كه ابن حجر بدان اشار

 و � منظور از آن همان روايتي است كه عنتره از علي:گويد در مورد آن مي. -كرده 

 �� � :كه پيامبر به علي گفت.  ذكر نموده است�از پيغمبر� � ^ u� T��A D�8 C30 �2
n777آنرا پيدا ننمودم اما بيان نكرده كه چه كسي آنرا اخراج داشته و بنده هم موضع  .

 آيا چنين حديثي با همچون اسناد :اما پرسشي كه در اينجا مطرح است، اينست كه
؟ علي رضا همان ابن موسي بن )�از علي رضا و او هم از پيامبر!! (صحيح است؟

طالب است، از بزرگان طبقة  جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن ابي
. جري بوده و پنجاه سال تمام هم زندگي نكرده است ه203دهم، وفات وي در سال 

بنابراين . شرح حال و بيوگرافي او آمده است) التقريب(و ) التهذيب(همانگونه كه در 
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پس چگونه . وي يكصد و چهل و سه سال پس از وفات پيامبر متولد شده است
  !!ست؟ممكن است به چنين سندي اعتبار كرد، آيا اين اسانيد مورد اعتبار شيعه ا
 و موسوي –در پايان و در رابطه با حديث اخير او كه ابن حجر آنرا ذكر نموده 

 �N�@4 45%� �3- : گفته است� كه گويا ابوبكر به علي–نيز آنرا نقل نموده 

�%�$:B�%O� /�9 �� N�� J� )� P�Q�� �G� B%R) �از پيامبر شنيدم كه ( ترجمه 

نخواهد كرد، مگر جوازي از طرف علي داشته  هيچكس بر پل صراط گذر :فرمود مي
اين حديث را آورده و آنرا از ) 1/366) (تنزيه الشريعه(ابن عراق الكناني در ). باشد

وي از خطيب نقل . طريق عمر بن واصل به خطيب بغدادي نسبت داده است
 است و احتماالً عمر بن واصل يا كسي ديگر از قصه گويان اين كار :نمايد كه مي
دربارة عمر بن واصل ) الميزان(ذهبي در . ب او اين حديث را وضع كرده استجان
اين حديث مكذوبي . نمايد  خطيب بغدادي وي را متهم به وضع حديث مي:گويد مي

از جمله، ابن جوزي در . اند حاديث موضوع شمردهااي آنرا از  است و عده
و شوكاني در ) 1/197) (الالئلي المصنوعات(، سيوطي در )1/398) (تالموضوعا(
البته رواياتي ديگري نيز با الفاظ و معاني مختلف از آن در ) 381) (الفوائد المجموعه(

�S �T? �3 - :مثل. باشند دست است كه همگي آنها موضوع و مكذوب و مردود مي

� /�9 P�Q�� UV7 � J$�WX� � Y��F�8 ��� �7�� J� )� ,�G� Z[R \ .�"� 

#$)%6 C]��6/�9 �J6 /�9 J�B�%�6 )� �G� �;B%R) #&�9 P�Q�� /�9 - : و مثل

U��2 /6� ��"�^� J� 3� _&�>� ��� 
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اند در  در ميان مؤمنان مرداني هستند كه با خدا راست بوده (:ترجمه  }  :������}

اند و برخي نيز در انتظارند، آنان  اند، برخي پيمان خود را بسر برده پيمانيكه با او بسته
  .هيچگونه تغيير و تبديلي در آن دو پيمان خود ندارند
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ندارد كه هم اهل بيت مصداق واقعي اين آيه و مشمول هيچگونه ترديدي وجود 
رجال الصدق هستند و هم افرادي ديگر از صحابة كرام همچون ابوبكر و عمر و 

  �... .عثمان و 
توان آنرا مختص به فرد يا گروهي  يه عام است و نميآو اگر توجه شود لفظ 

به تخصيص سبب و بر حسب قاعده هميشه اعتبار به عموميت لفظ است نه . نمود
  .نزول آيه

و حتي اگر ادعاي موسوي نيز در زمينة سبب نزول اين آيه صحيح باشد، مقصور 
  .ساختن و محدود نمودن محتواي آيه بر اهل بيت ناروا و غير ممكن است

و با اين وجود بنده در مورد اعايي كه دربارة سبب نزول اين آيه مطرح داشتم، 
  .هيچگونه ترديدي ندارم

 كه –واحدي ) اسباب النزول(توان به   كسب اطّالع بيشتر در اين زمينه ميو براي
سيوطي ) اسباب النزول( و –مورد تأييد موسوي است و بيشتر بر آن تكيه نموده 

و در آنها عالوه بر آنچه كه موسوي ذكر نموده، به ذكر موارد ديگري در . مراجعه كرد
تر هستند،  تر و قوي ، كه از جهت سند صحيحاند رابطه با اسباب نزول اين آيه پرداخته

اند، اما موسوي از تمام آن موارد خودداري نموده و  و كسان زيادي بر آن اتفاق داشته
  .به ذكر چيزي پرداخته است كه هيچگونه سندي براي صحت آن وجود ندارد

اي بيان شده است و به اتفاق سبب نزول آنرا  يه از سوي عدهآسبب نزول اين 
هنگاميكه در جنگ أحد به شهادت . اند  دانسته– عموي انس به مالك – بن نضر انس
، ترمذي )3/1512(، مسلم )4/23(، بخاري )3/201( امام احمد :از جملة آنها. رسيد

حاتم و  ، ابن ابي)1/121) (الحليه(، ابونعم در )21/144(، ابن جرير )4/162-163(
 و واحدي در –) 6/586) (الدر المنثور(، )3/475) (تفسير ابن كثير (–ابن مردويه 

( سيوطي ) اسباب النزول( همچنين نگاه كنيد به –) 266-265ص ) (اسباب النزول(
134(-.  

و از قول ) صواعق المحرقه(از ابن حجر در ) 36/68(و آنچه را كه در حاشية 
 نقل نموده است، بخاطر عدم معرفت مخرج و اسناد آن صحيح نيست،  واز �علي
اظ استدالل نمودن به آن هم هيچگونه اعتباري ندارد، و ما هيچگاه به چنين چيزي لح

چون اندكي پيش از اين در مورد راه و روش ابن حجر در كتاب . يمزور احتجاج نمي
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فوق الذكر توضيح داديم و گفتيم كه وي تمام اقوال وارده بر يك مسأله را ذكر 
رائة اسناد معتبر و شناخت آنها چيزي را به لذا احتجاج بدان اقوال بدون ا. دارد مي

رساند، و با چنين كارهايي هيچ گامي هم به سوي حقيقت برداشته  اثبات نمي
است، و يا از آن برحذر  شود، و اين امريست كه موسوي هنوز آنرا درك نكرده و نمي

ه دليلي را بر امامت علي و  احتي اگر سخن موسوي درست هم از آب درآيد، هيچگ
پس وصف موجود در آية مذكور مختص به گروهي خاص . دارد هل بيت ثابت نميا

آخر اين آيه چه ربطي به مسئلة امامت دارد؟ چگونه ممكن است هر كسي كه . نيست
در عهد خود به راستگويي موصوف گردد بر ديگران امام واقع شود؟ و اين گفتار 

سازي  خاطر با انواع راهها وسيلههيچ ربطي به خواستة نامطلوب او ندارد، و به همين 
  . همه بوده باشدهي همولو اينكه وا. كند مي

و از ديگر مطالب مطرح شده توسط موسوي، گزارشي است كه در حاشية 
نگاشته است، و در آن ادعايي راكه در رابطه با سبب نزول اين آيه داشت، ) 36/68(

ج داشته و آنرا به حاكم هم  اخرا�اسحاق و از علي از طريق عمرو بن ثابت از ابي
و اين اسنادي بود كه موسوي براي اين حديث نمايان ساخته . نسبت داده است

است، اگرچه خود اين اسناد به تنهايي براي رد اين حديث و ضعيف شمردن آن 
و در آن سه علّت وجود دارد، كه هر كدامشان به تنهايي براي تضعيف . كافي است

  .آن بسنده است
  ستعلّت نخ

 او :گويد دربارة او مي) التقريب(حافظ در . وجود عمرو بن ثابت كوفي است
 از وي :گويد و ابن المبارك مي. ضعيف بوده و بسبب رافضي بودنش مطرود است

 زيرا وي بر سلف ناسزا – يا در مورد او سخن مگوئيد –حديث روايت نداريد 
 متروك الحديث :گويد ائي ميو نس.  او غير موثّق است:يدگو ابن معين مي. گفت مي

و چون .  وي فردي غير موثّق و غير امين است:و در جايي ديگر گفته است. است
شود، و  وي متهم به رافضي است پس بر گفتة او در مورد فضائل علي اعتمادي نمي

  .مقرر است) المصطلح(احتجاج بر وي صحيح نيست، همانگونه كه در 
  علّت دوم

وي فردي موثق بود، اما در آخر . حاق سبيعي معروف استابواسحاق، همان ابواس
آمده است ... و غيره ) التهذيب( همانطور كه در –. اش دچار اختالط شد عمر حافظه
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 و عمرو بن ثابت احاديثي را از وي اخذ كرده كه مربوط به دوران اختالط وي –
ل و سه سال است، چون عمرو سالها پس از ابواسحاق زيست، و ميان وفات آنها چه

  .فاصلة زماني است
  علّت سوم

اش نيز فردي  وي پيش از اختالط حافظه. اسحاق سبيعي است باز متعلق به ابي
شود، علي الخصوص آنكه، ثابت  مدلّس و عنعن گو بود، و به روايت او اطمينان نمي
 بلكه وي –) التهذيب( مراجعه به –نشده است كه وي چيزي را از علي شنيده باشد 

 �ا علي را ديده است، چون هنگام تولد او دو سال مانده به آخر خالفت عثمان تنه
 به شهادت رسيد وي كمتر از هفت سال داشته �يعني هنگاميكه علي. بوده است

  . است
و چگونه اسناد قولي . و اين سه علتي بود كه فقط در اسناد اين قول وجود داشت

توان در  ه ميگيرد؟ و چگون ر ميبا وجود چنين ضعف و عللي مورد احتجاج قرا
. ن اصرار نمود؟ بدون شك اين حديث مردود و باطل استمورد صحت و اثبات آ

در رابطه با تفسير اين آيه مراجعه نمودم، كه شايد آنچه ) مستدرك الحاكم(سپس به 
راكه موسوي ادعا نموده است پيدا نمايم، ولي هيچ چيزي را نيافتم، و حاكم در مورد 

لحه ط آمده بود، و �از طلحهكه ر اين آيه چيزي را مرقوم نداشته، بجز حديثي تفسي
  .نيز از آنهايي بود كه پيمانش را با خدا بسر برده بود

 مثل – حديث طلحه –اند  و كسان ديگري بجز حاكم اين حديث را روايت كرده
ي موسوي و آنچه كه مؤيد عدم وجود ادعا. ين ترمذينم و همچتطبري و ابن ابي حا

نست كه وي براستي آنرا از حاكم نقل ننموده، بلكه از آدر المستدرك حاكم است، 
گرفته است، كه درآن به حاكم اشاره نموده و اسناد مذكور را ) مجمع البيان(كتاب 

كتاب مربوط به اهل سنت نيست، تا كه ) مجمع البيان(اما . روايت داشته است
بلكه جزو كتب اهل تشيع بوده و . تجاج بنمايدموسوي بر عليه اهل سنت به آن اح

و . مؤلف آن يكي از پيشوايان شيعه بنام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي است
اما قرار بود كه موسوي .  با اينكه الزم هم نبودمبرايم ميسر نشد كه به آن رجوع نماي

ل نمايد، همانطور با استفاده از مطالب موجود در كتب اهل سنّت بر عليه آنها استدال
 يعني –كه در مقدمة كتابش نيز ادعا نموده، نه اينكه به مطالب موجود در كتب خود 

و اگر روايت وي در اينجا محصول نظرات حاكم است، ما از .  چنگ يازد–شيعه 
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در كتاب المستدرك وي ! پرسيم كه در كجا حاكم آنرا روايت نموده است؟ وي مي
و بهرحال، اسنادي را كه خود موسوي براي اين حديث . چنين چيزي وجود ندارد

 و – چنانكه قبالً موارد ضعف آنرا بيان نموديم –آورده است براي رد آن كافي است 
اگر هم گفتة وي بر تخريج اين حديث از سوي حاكم صحيح باشد، هيچگونه كمكي 

  .واهللا ولي التوفيق. كند به وي نمي

��2 � :موسوي� ��;��� J�x� �C��	 �� J�A:  �(R��- �%<Y �� o>��M �   M    # # � �
t�yw��# � ��� ̧ � '�6��� 3�	��� 'us�� 1�?�� #�� B6q �= �<- � '.�¤ �%<%��  t�7.# # # #� !$ �# � b  # #� $ � ! b ! � � �� �# # � ! � b� !� # # #

.�s-2�� V����� �<Y Q��	� ���� ��Y�¡ ;� ! �   ! ��  $ � �  # # � � � ���   � d{Z,���{d  ،  � �6��� C�� C6 T����
J�{- *x�K0 ��F: ���@� �%<Y B6��� �YB� ��  �� �q� x�<- T �  � �    ! � !# # 0� ! � ! � � � #�.  

بهتر بود كه موسوي استشهاد خويش را بر اين آيه، بصورت استشهادي واحد در 

x�<- T0 �. آورد، زيرا وي اشاره به يك آية كامل نموده كه در اصل چنين است مي   #

q�# �t�yw�� �(R��- �%<Y �� o>�� ��@� �%<Y B6��� �YB� ��  �� �# � � M �   M   �  � ��    # # #� �  ! � !� ! � ! ��� ̧ �  t�7.� b � #
 �<Y Q��	� ���� ��Y�¡ '�6��� 3�	��� 'us�� 1�?�� #�� B6q �= �<- � '.�¤ �%<%��# # # # # # ! � � $ � ! b ! � �$ � !� �  � �� � � b  ; � !� � $ �� !# # ## # � # #

� V������    .�s-2� � ! ��   � d�{Z,���{d   هايي كه خداوند اجازه داده است  در خانه(ترجمه

برافراشته شوند، و در آنها نام خدا برده شود، در آنها سحرگاهان و شامگاهان به 
اي آنان را از ياد خدا  پردازند، مرداني كه بازرگاني و معامله تقديس و تنزية يزدان مي

ترسند كه دلها و چشمها  از روزي مي. سازد ت غافل نميو خواندن نماز و دادن زكا
  ).گردد در آن دگرگون و پريشان مي

در مورد اين ) 38/68(در آن يك اثر وجود دارد و آن هماني است كه در حاشية 

�>%� ���6B· �گفتار باري تعالي ذكر نموده است � ��J*
� ��n �� '.�¤ ���. �q���  � � �� ! ;� � ! ; ! ! �� # #" � � �! � �� #

8®�?; # � �{.%
v�:  {   اي ببينند به  و اين مردم چون تجارتي با لهو لعب و بازيچه(ترجمه

و معلوم نيست كه در كجا آنرا أخذ نموده چونكه وي حتي به ). سوي آن شتابند
اي ننموده است، و اين خود شك و گمان موجود در آنرا   مصدر آن نيز هيچ اشاره

اي در بين حادثة جاري  وص اينكه هيچگونه عالقهعلي الخصو . سازد تر مي برجسته

�R)� �شده در روز جمعه و بين اين قول خداوند متعال �- �%<Y �� o>��M �   M    # # � �
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t�yw��# � ��� ̧ �#�� B6q �= �<- � '.�¤ �%<%��  t�7.# ! # #! b ! � � �� � ! � bb  � !� # # #�{Z,���{d   وجود ندارد، و

  .وجود تصرفاتي نموده است و بسهيچ گماني ندارم كه وي در نص م
نسبت دادن اين گفتار به كساني همچون مجاهد و ابن عباس هيچگونه اعتباري را 

بينيد كه بر  مگر نمي. افزايد، چون در دروغ بودن آن هيچ شكي نيست بر آن نمي
مصدر اصلي آن سرپوش نهاده و آنرا ذكر ننموده است، و كتابهاي تفسير و اسباب 

 كامالً خالف آنچه را كه موسوي ادعا نموده از مجاهد و ابن عباس النزول موجود
  .پردازيم و انشا اهللا بعدا به آن مي. نمايند روايت مي

;��. �q���  '.�¤�� ��n �اما قول صحيح و برتر درمورد سبب نزول اين آيه  ! ! �! � �� �; � �� # #
8®�? ·�6B�� �%<�� ��J*
�; �# � ��  � !� � ! � # " �{.%
v�:  { آنرا ذكر ) 37/68(اي كه موسوي در حاشية  آيه

و مسلم ) 2/16(و بخاري در ) 3/370( همان چيزي است كه امام احمد در –نموده 
 –و حافظ ابويعلي ) 68-28/67(و ابن جرير در ) 4/200(و ترمذي در ) 2/590(در 
اند، و  آنرا ذكر كرده) 320، 319ص ( و واحدي در –) 4/367) (تفسير ابن كثير(

روايت آنرا به سعيد بن منصور و ابن سعد و ) 8/165) (الدر المنثور(طي نيز در سيو
آنها . ابن ابي شيبه و عبدالرحمن و ابن المنذر و ابن مردويه و بيهقي نسبت داده است

اند، اما در نهايت همگي آنها به جابر بن  اين حديث را بطرق مختلف نقل كرده
 مشغول اداي نماز بوديم كارواني �وزيكه با پيامبر ر:گويد جابر مي. رسند عبداهللا مي

كه حامل مواد خوراكي بود پيدا شد، اصحاب همگي بدان كاروان ملتفت شدند و به 
حال  نآسوي آن شتافتند، بطوريكه فقط دوازده نفر در حضور پيامبر ماندند، و در 

�>%�آية � ��J*
� ��n �� '.�¤ ���. �q��� ! ; ! ! �� # #" � � �! ;! � �� �� #8®�? ·�6B�� �; �# � �  � � �{.%
v�:  { نازل شد.  

اي از روايات منقول، به ذكر نام كسانيكه در آن روز با پيامبر ماندند  در پاره
تصريح شده است، و در بيشتر آن روايات نظير آنچه كه از مسلم و ترمذي و 

ت  آنهايي كه موسوي اين حديث را بدانها نسب–يعلي و واحدي و كساني ديگر  ابي
و اين بيانگر تحريفي . گردد  منقول است اسم ابوبكر و عمر مشاهده مي–داده بود 

. استاست كه موسوي بدان پرداخته و يا متابعت او از كسي كه به آن اعتماد داشته 
 حذف نموده و بجاي آنها به ذكر نام علي و فاطمه و وي اسم ابوبكر و عمر را عمداً

  . پرداخته است�حسن و حسين



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

192192192192

به ذكر برخي از آن روايات پرداخته كه در ) 2/539) (فتح الباري(حجر در ابن 
آنها نام بعضي از آن دوازده نفر باقيمانده در نزد پيامبر آمده است، و هيچيك از آنها 

برخي .  خواستة مورد ادعاي موسوي وجود ندارد–ترينشان   حتي ضعيف–
 بوده است، برخي –حديث مذكور  راوي – در ميان آنها جابر بن عبداهللا :گويند مي

و برخي نيز خلفاي . گويند سالم مولي أبي حذيفه هم وجود داشته است ديگر مي
و در نهايت تعدادي هم عشرة مبشره و بالل . اند راشدين و ابن مسعود را ذكر داشته

  .اند و ابن مسعود را نام برده
و مهم آن . اند ابر بودهاما قول صحيح بر آنست كه در ميان آنها ابوبكر و عمر و ج

است كه در ميان هيچكدام از روايات مطروح اسمي از افراد مورد ادعاي موسوي 
  .نيامده است

به بررسي همة موارد صحيح و ) 8/165،167) (الدر المنثور(شيخ سيوطي باز در 
غير صحيح در اين زمينه پرداخته، اما در هيچكدام از آنها اسمي از فاطمه و حسن و 

 حسن تنها هشت سال و �زيرا به هنگام فوت پيامبر. ستي در ميان ن�حسين
 نازل �اند، و اين آيه هم چند سالي پيش از وفات پيامبر حسين هم شش سال داشته

شده است، و نزول آنرا به احتمال زياد قبل از فتح مكه يعني در هشتم هجري 
 در آن –حتمال زياد  به ا–اند و اين روايت به معني آن استكه سن حسن  دانسته

 سال و حسين هم كمتر از سه سال بوده است، و غيرممكن است كه 5هنگام كمتر از 
لكن قول اصح بر آنست كه اين . آنها در همچو سني شاهد چنين اتفاقي بوده باشند

آيه قبل از والدت حسن و حسين و يا اينكه چند ماهي از والدت حسن گذشته كه 
 هيچ روايتي در دست نيست كه فاطمه و يا ديگر زنان و بعالوه. نازل شده است

و خود لفظ اين آيه هم دالّ بر عدم . مسلمان در نماز جمعة پيامبر شركت كرده باشند

 ��%>%� ¤�.'�وجود زنان در ميان آنهاست، چون لفظ  t�7. b  � !� # # # ! � b � #�{Z,���:  {  بر مردان

  .شود داللت كرده و زنان را شامل نمي
در رابطه با سبب نزول اين آيه به ذكر روايتي از ابن ) الدر المنثور(در سيوطي 

آورده است ودر آنجا ) 37/68(در حاشية  چههماهنگي دارد با آنعباس پرداخته كه 
وي اين حديث را به ابن . نيز نامي از علي و فاطمه و حسن و حسين وجود ندارد

ناگفته . ضعيف دانسته است) 2/538) (الفتح(مردويه نسبت داده ولي حافظ آنرا در 
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نماند كه سيوطي چند روايتي ديگر را به نقل از ابن عباس آورده است كه يكي از 
روايتي را كه . آنها از طريق عبد بن حميد و ديگري را از بزار روايت داشته است

سيوطي به نقل از عبد بن حميد آورده درست مخالف و متضاد با آنچه است كه 
  .در حاشيه نگاشتهموسوي آنرا 

�Y B6>%� �@���و اما اثري را كه در رابطه با آية �� �YB� ��  �� �q� x�<- T �  � �    ! � !# # 0� ! � ! � � � #� 
ذكر نموده و آنرا به تفسير ثعلبي نسبت داده است، به علت ) 38/69(و در حاشية 

ات و صحت عدم ذكر اسناد آن، آنرا بيشتر به تضعيف كشانده است، وگرنه اگر در اثب
  .نمود بايست به اسناد آن اشاره مي آن مطمئن بود، مي

وجود چنين حديثي فقط در تفسير ثعلبي والغيره خود مؤييد شبهة موجود در 
گردد باضافة آنكه اسناد آنهم مجهول و  آنست و مانع قبول چنين حديثي مي

را توضيح داديم و قبالً در رابطه با شخص ثعلبي و تفسير وي مطالبي ! ناشناخته باشد
 حاطب –آوري هيزم  و اگر در خاطرتان باشد او را چون فردي شبگرد در پي جمع

و گفتيم كه احاديث موضوعة زيادي در آن نهفته است و عالمان علم .  دانستيم–بليل 
و هيچ شكي هم در رابطه با جعلي بودن . اند الحديث بخوبي آنها را دست نشان كرده

و همانا آنهم يكي از احاديث موضوعة موجود در آن كتاب آن حديث وجود ندارد، 
  .است
ترديد موسوي اين حديث را از ابن المطهر حلّي برگرفته، كه شيخ االسالم قبالً  بي
اين حديث بدون  (:آنرا بر وي رد داشته بود، و گفته است) 450ص ) (المنتقي(در 

 توجه شود بخوبي و اگر به لفظ آيه هم). هيچ ترديدي مكذوب و موضوع است
  .كند تنهايي صدق نميه بر علي و فاطمه و يا علي ب} رجال{نمايان است له لفظ 

اما اگر بگوئيم آنها نيز مشمول و مصداق اين آيه هستند بهتر است، همانطور كه 
در مورد آية پيشين همين حكم را صادر كرديم، پس بايد گفت كه آل علي جزو 

�� .G�= �� ��?(y t�7)�� �. اشان فرموده است بارههمانهايي هستند كه خداوند در � �  � �b #
�<�= ���# ! �  ->� =� z B6q :فرمايد و باز مي }  :������} ��� '.�¤ �%<%��  t�7.# ! # #! b ! � � �� � ! � bb  � !� # # #

#��{ {Z,���:  {  كه در ان صورت شأن و حال آنها همچون شأن و حال بقية صحابة

نيز شمول اين آيه بر آنان دالّ بر افضليت آنها بر ديگران و . كرام و اهل بيت است
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پس چطور اين آيه را تنها بر . نيست، يا اينكه در امر امامت بر ديگران پيشي بگيرند
  آنها تعميم داده، و آنها را نيز بر ديگران افضليت بخشيده است؟

 و حتي لفظ حديث ارائه شده از جانب موسوي نيز هيچگونه داللتي را بر
 و –افضليت  نه –رساند  دهد، بلكه تنها فضل آنها را مي افضليت اهل بيت نشان نمي

  .اي بر حمل آيه و مقصور داشتن آن بر اهل بيت نشده است در آن هيچ اشاره
ترين بيوت باشند،  هاي اهل بيت افضل و نيز آية مذكور گوياي آن نيست كه خانه

و .  بيان مقتضي مشاركت غير هم هستو اين شيوة }�� �-���93{بلكه فرموده است 

دارد، تفسيري است كه از بيوت به  آنچه كه در اينجا باز احتجاج او را عقيم مي
: گويد مي) 450ص ) (المنتقي(در كتاب رحمه اهللا ابن تيميه .  شده است بيانمساجد

و عبداهللا بن عباس نيز همين . به اتفاق تمام صاحبنظران بيوت بمعني مساجد است
از چندين طريق اخراج نموده، ) 18/100(ظر را داشته است، و طبري نظر وي را در ن

و راوياني .  همين كار را كرده است–) 6/202) (الدر المنثور (–و ابن ابي حاتم نيز 
همچو مجاهد و حسن و ابوصالح و سالم ابن عمر و ابن زيد و قتاده و كساني ديگر 

با اسناد صحيح تا عمرو بن ميمون ) 18/100(طبري در . كرده استهم آنرا نقل 
ه ام ك  را دريافته� من بسياري از اصحاب پيامبر:كند كه گفته است األودي روايت مي

 مساجد بيوت اهللا است و بر خداوند است كه اكرام زائران آنرا گرامي :گفتند مي
 هم عمرو بن ميمون فردي تابعي و موثق بود، او تجربة دوران جاهليت را. بدارد

داشت اما به خدمت پيامبر نرسيده بود، و از تعدادي صحابه همچون عمر، ابن 
هريره و غيره هم حديث  وقاص و ابن عباس و ابي ذر و سعد بن ابي مسعود، معاذ، ابي

 و اين همان معني اصلي و حقيقي بيوت –) تهذيب التهذيب (–روايت كرده است 
 و مفسري نيز چون ابن جرير طبري و بود كه به معني مساجد آمد، و اشخاص محقق

و اين بهترين معني و مناسب با سياق . اند ابن كثير آن معني را برگزيده و اختيار كرده
المثلي است از خداوند كه  يات قبل و بعد از خود است، ما قبل اين آيه بيان ضربآ


�.P�6 a+�فرموده  A5� ¢.2�� x��8��� .�
  ��� ! �# # ##    � � ! � $  # � � ���>s� �%<Y '�b � ! �# # 0 �{Z,���: �{   
خداوند در اين آيه و با بيان اين ضرب المثل به توصيف قلب مؤمن و نور و هدايتي 

حل هبوط اين نور پرداخته مپردازد، و بعداً خداوند متعال به ذكر  كه در آن است مي
 ما بعد و. و آنرا مساجد يعني بهترين مكان و محبوبترين بيوت در زمين خوانده است
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�zt�yw�� �(R: فرمايد آية مذكور هم اينست كه مي�- �%<Y �� o>��# � � M �   M  �   # # � �{ {Z,���: #{  
پس بنايي كه اساساً براي عبادت خداوند در همه حال و براي همه كس مهيا است 

  ؟.تواند باشد  چه جاي ديگري مياز مسجد بغير
گري از لفظ بيوت شده است، اما بغير از آنچه كه گذشت تعبيرات و تأويالت دي

و با اين وجود هم . هيچيك از آنها قابل قبول و صحيحتر از همان قول اول نيستند
هيچكدام از موارد و روايات ديگر منطبق با خواستة موسوي نيست، مگر حديثي كه 

به نقل از انس و بريدة مزعوم روايت كرده ) 6/203) (الدر المنثور(سيوطي آنرا در 
اگرچه سيوطي اين حديث را نه به ثعلبي بلكه به ابن مردويه نسبت داده است، است، 

پس اعتبار و احتجاج بر . اما نه اسناد آنرا بيان داشته و نه بر آن چيزي نگاشته است
و قبالً هم يادآوري كرديم كه صرف موجوديت . چنين حديثي باز مردود و نارواست

 اهل سنّت را ملزّم به –ين بخاري و مسلم  بجز صحيح–احاديث در البالي كتابها 
دارد، علي الخصوص اينكه سيوطي در نگارش  تابعيت از احكام و اوامر آنرا نمي

را نيز بارها تكرار  احاديث شخصي متساهل بوده و به آن هم مشهور است، و اين
 و اگر نيم نگاهي هم به ساختار لفظي حديث ارائه شده از جانب موسوي . ايم نموده

گردد كه هر دوي  بيندازيم و آنرا با حديث مروي از سيوطي مقايسه نمائيم، معلوم مي
آنها يك حديث واحد هستند، با اين تفاوت كه قسمتي از آن در مراجعات ذكر 

ابن المطهر حلّي هم به اين حديث احتجاج ورزيده، و آنرا بطور كامل . نگرديده است
بنابراين و با . نرا از ثعلبي روايت داشته استو با همان قرائت سيوطي نقل نموده و آ

شود كه موسوي عمداً به تصرّف در آن پرداخته و  اين توضيحات مذكور، معلوم مي
حذف آن قسمت از . آگاهانه قسمتي از آنرا در كتاب مراجعات حذف نموده است

حديث مذكور توسط موسوي بعلت تناقض و تنازعي بوده كه با خواستة وي داشته 
 : بعد از قرائت آيه مذكور�گويا پيامبر. نمائيم در اينجا قسمتي از آنرا ذكر مي. است

 بيوت األنبياء، فقام اليه :� اي بيوت هذه يا رسول اهللا؟ قال:فقام اليه رجل فقال(
 بالفرض –همانطوريكه پيداست، منظور از لفظ بيوت در اين حديث ...) ابوبكر 

ترين آنها بيت مبارك  ترديد افضل  كه بي. ء است همان بيوت انبيا–صحت و ثبوت آن 
باشد،  بيوت زوجات ايشان ميبيوت وي هم شامل . حضرت ختمي مرتبت است
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 و در صورت صحت آن قطعاً بيت عائشه و حفصه �همانا بيوت امهات المؤمنين
  .باشند وبعداً بيوت بقية زوجات و اهل بيت گزينة نخست و مقصد بارزتر اين آيه مي

ن بار نيز به تردستيهاي اين آخوند شيعه توجه نمائيد كه حتي در نقل پس اي
نمايد، برخي از  احاديث هم امين نبوده و در كلمات و حروف آن نيز تصرّف مي

اندازد و گاهاً قسمتي از جمله رابعلت عدم موافقت با عقايد و   كلمات را مي
دار  ان ساختن و خدشهنفسه وير دارد، و اين كارها في هاي خود حذف مي خواسته

شخصيت و قلم خود در مقدمة كتابش آورده بود، كه دربارة  كردن توصيفاتي است
آنجا كه الف امانت نقل را زده بود، و اين كارهاي او نه اينكه امانت نقل نبوده، بلكه 

  .هاي شخصي خود است بازي با نصوص و تغييرات آنها در تطابق با ايده
رف و صادق از دست زدن به چنين كارهايي جداً و در نهايت، انسان با ش

حتي سلف او ابن المطهر حلّي . نمايد خودداري نموده، و آنرا غير انساني قلمداد مي
نيز جرأت همچو كاري را بخود نداده كه در راستاي اميال و اهداف شخصي يا 

  .پردازي و انحراف نصوص روي آورد گروهي، به دروغ
يق عنايت فرمود تا ما در پي جستجو و بررسي خود  كه توفيحمد و سپاس خداي

اهللا مورد خشنودي و  اي كه انشا براي يافتن اسناد و معرفت ثبوت احاديث به نتيجه
و در پايان تمام سخنان موسوي را افتري محسوب . رضايت حق تعالي باشد برسيم

بلكه اينگونه نمائيم،  داشته و نه اينكه آنها را بعنوان حجت در امر واليت رد مي
. نمائيم  قلمداد مي�گوئيها را در جهت توهين به مقام علي و منزلت اهل بيت حرّافي

  .و اهللا المستعان

و قد جعل اهللا مشكاتهم في آية النور مثال لنوره و له المثل األعلي ( :موسوي

اشارة  (:)39/69(و قال في الهامش ) في السموات و األرض و هو العزيز الحكيم


�.s� �%<Y '�+P�6 a<���له تعاليإلي قو A5�b � ! �# # 0 # #� ! � #   � � �{Z,���: �{ فقد اخرج ابن 

المغازلي الشافعي في مناقبة باألسناد إلي علي بن جعفر قال سألت ابالحسن 

s� �%<Y '�+P�6b<��� :عن قوله عزّوجل) الكاظم( � ! �# # 0 #� !  المشكاة فاطمة، و :����، قال� �

 كانت فاطمة كوكبا :زجاجة كأنها كوكب دري قالالمصباح الحسن و الحسين، و ال

 بين نساء العالمين توقد من شجرة مباركة شجر ابراهيم، ال شرقيه و الغربية و درياً
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 يكاد العلم ينطق منها ولو لم :زيتها يضيء، قال اليهوديه و النصرانيه، يكاد

يهدي اهللا تمسسه نار نور علي نور، قال فيها إمام يهدي اهللا لنوره من يشاء، 

خداوند (ترجمه . )و هذا التأويل مستفيض عن اهل بيت التنزيل. لواليتنا من يشاء

نمايد  براي نور خود قلمداد مي» چراغدان«در سورة نور اهل بيت را به مثابة مشكاتي 
و در حاشية ) داند و آنها را نمونة بارز و برجستة نور خويش در آسمانها و زمين مي


�.s� �%<Y '�+P�6 a<���: اين آية قرآن (: كهآورده است) 39/69( A5�b � ! �# # 0 # #� ! � #   � � �
{Z,���: �{ لي الشافعي در مناقب خود با ارائة ه به اهل بيت دارد، و ابن المغازاشار

در مورد جملة » كاظم« از ابالحسن :كند كه اسنادي ازعلي بن جعفر روايت مي

���>s� �%<Y '�+P�6b � ! �# # 0 #� ! � �{Z,���: �{ منظور از مشكاه فاطمه و :سؤال نمودم، فرمودند 

��C Q6�6 �E\6 ^7�7., {منظور از مصباح حسن و حسين هستند، و دربارة �´  b ! � �M $� � �� �  "{ 

اي درخشان در ميان زنان عالم   منظور فاطمه است كه هچون ستاره:فرمودند
ت و نه غربي نه درخشد، و شجرة مباركه همان شجرة ابراهيم، است، نه شرقي اس مي

��3º: يهودي است و نه نصراني، و در مورد �%	�: C�+� #  � !  � � � �{Z,���: �{   فرمايد مي: 


�.�نزديك بود كه علم و دانش از او به نطق درآيد، و باز در مورد  �= .�
0   � � b� 
 وجود إمامي است كه خداوند متعال بواسطه نوري كه در وجود وي است، :فرمايد مي
و اين تأويلي مشهور و منتشر يافته دربارة . فرمايد ر كس كه بخواهد هدايتش ميبه ه

  ).اهل بيت در قرآن مجيد است
اين تأويل باطل و مكذوبي است و معموالً از سوي كساني چنين تأويالتي 

گيرد، كه بر پاية تعصب شخصي خود برخي از متون موجود را  صورت مي
تكلفانه تمامي آياتي را كه حامل مضاميني چون اند، و با روشي غريب و مچپي مي

دارند، و بالعكس آن دسته از  مدح و ستايش و يا مثلي نيكو بر مذهب خود حمل مي
در مورد ... آياتي كه در برگيرندة محتوا و مضاميني تند و تهديدآميز و توهين و 

ر و خطيرتر و كانّه در اين دنياي عظيم هيچ امري مهمت. گيرند اضداد خويش بكار مي
اگر موسوي در صحت و اثبات اين حديث . از مسئلة واليت اهل بيت وجود ندارد

صادق و مطمئن است چر اسناد آنرا بطور كامل ارائه نداده، و فقط به ذكر كلمه 
  .اكتفا نموده است) باألسناد(
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شك تمام   اگر چنين روايتي با پشتوانة همچو سندي صحيح باشد، پس بي:اوالً
  .باشند با هر نوع سندي ولو موضوع و مكذوب هم صحيح ميروايات 
 تأويل مذكور منسوب به كاظم است، و چنين تأويلي هم از جانب چنين :ثانياً

چون اتّخاذ اقوال ائمة . دارد شخصيتي به هيچ وجه اهل سنّت را در قبول آن ملزم نمي
سنت كار درستي مورد تقدس شيعه، و اقامة آن اقوال بعنوان حجت در برابراهل 

و اين كار موسوي به يك نفر يهودي . نبوده و چنين استداللي هم صحيح نيست
ماند كه با استفاده از مضامين تورات بر عليه يك نفر مسلمان احتجاج بورزد، كه  مي

  .آن هم از اصول مناظره نبوده و چنين كاري از اهل علم بعيد است
عمل آورده با هيچ وجهي با لفظ آيه و سياق آن  تأويلي را كه از متن اين آيه ب:ثالثاً

مطابقت ندارد، او يك بار فاطمه را همان مشكات دانسته است و بار ديگر بجاي 
و . درخشد اي روشن مي شيشه يا حبابي بلورين قرار داده كه همچون ستاره) زجاجه(

سياري، اين تأويل منافات با نفس سياق آيه و مثل موجود دارد چون مشكات به نظر ب
ايست كه در برگيرندة شعله است و  جايگاه فتيله در قنديل است و آن سواي شيشه

سپس كلمة مصباح مفرد است و داللت بر شي . جمع بين آن دو غير ممكن است
واحد و مفردي دارد، ولي موسوي آنرا براي حسن و حسين بكار برده، كه همان 

را اگر مراد از مصباح حسن و زي. تحميل متن بر چيزي است كه محتمل آن نيست

و بعالوة اينها چون نتوانسته است . آمد مي Z� �9�-n;�?�%�حسين بود قطعاً بصورت 

�	%� �او جملة . تفسيري براي كلمة زيتون بيابد از آن اعراض نموده است: C�+�� !  � � �
3º� #   �{Z,���: �{  است، و كرده ) نزديك بود كه دانش از او بنطق درآيد(را تفسير به

 علم :گويد اين طور تفسير و تأويل نمودن نشانة بارز جهالت وي است، چون مي
بنطق در نيامده بلكه نزديك بوده است كه بنطق درآيد، مهم آن است كه علم و دانش 

) نور علي نور(و در رابطه با . از شجرة فاطمه و ذريه او بنطق در نيامده است
چون اگر . كه اين ادعا هم صادق نيست. ديگر پيشوايي پس از پيشوايي :گويد مي

��3�P:و دربارة. آمد مي) نور بعد نور(بود  چنين مي �� a.���  �� ,(� � �� � ! # # ##  گفته �! 

سازد كه در   خداوند هر كسي را كه بخواهد به واليت اهل بيت رهنمون مي:است
ا نيز همان چون لفظ نور در اينج. اين مورد هم همان احكام پيشين جاري است
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�.a|نوري است كه در اول آيه مذكور است  A5�# #   � ���.a|و  }�  �� ,(�# # ##  !  پس چگونه }�

اش تفسر كرده و يكبار هم به واليت اهل بيت آيا اين كار  يكبار آنرا به فاطمه و ذريه
  تناقض روشني نيست؟

راألمه و ترجمان  تفسير اين آيه به طريقي واضح و شافي و كافي از سوي حب:رابعاً
 و همچنين از � عالمترين شخص اهل بيت بعد از علي�القرآن عبداهللا بن عباس

 به ثبت رسيده و �اي از اصحاب و تابعين وحتي تعدادي از اهل بيت سوي عده
تر از سندي است كه موسوي بر آن تكيه نموده  تر و درست آسناد آنها بسيار صحيح

 تابعين و سلف  واي از جانب اصحاب نتشر شدهزيرا اين اسناد مشهور و م. است
ي مخالف تأويالتي هستند كه گامت اسالمي است، كه در آنها خللي وارد نبوده و هم

  .موسوي ادعايش را نموده است
اهللا نور السموات و {دارد كه منظور از  از ابن عباس روايت مي) 18/94(ابن جرير 

. هنمايي اهل زمين و سماوات استآن است كه خداوند سبحان هادي و را} االرض
خداوند متعال فرموده است نور من  (:و باز ابن جرير از انس روايت داشته است كه

و اين تأويلي است كه ابن جرير آنرا اختيار ) نوري هداي) (همان هدايت من است
نموده و بخوبي وجه تناسب اين آيه را با سياق آيات قبلي و بعدي آن بيان داشته 


�.a|. است A5�# #   � يعني مثل نور خداوند در قلب مؤمن، يا مثل هدايت خداوند، يا  }�

اين معاني با هم نزديك و متقارب بوده و تفسير . اند مثل كسانيكه به وي ايمان آورده
مذكور از كساني چون عبداهللا بن عباس، ابي بن كعب، سعيد بن جبير، ضحاك، 

و ) 95-18/94(و نيز ابن جرير در . تحسن بصري، عكرمه و قتاده روايت شده اس
 اين تفسير را از آنها –) 200-6/199) (الدر المنثور (–عبدالرزاق و عبد بن حميد 

) الدر المنثور (–و ) 2/398(حاكم و ابن ابي حاتم به ترتيب در . اند اخراج داشته
قت آنها اند و ذهبي نيز مطابعت و مواف  اين قول ابن عباس را اخراج داشته–) 6/196(

ترين ارتباط را با  روايتي را كه حاكم از ابن عباس اخراج داشته صريح. را كرده است

#z T: اين مثال همراه با آيات بعدي آن دارد، آنجا كه ابن عباس در مورد اين آيه
�(R��- �%<Y �� o>�� ��@� �%<Y B6��� �YB� ��  �� �q� x�<-M �   M   �  � �      # # # # 0� �  ! � !� ! � ! �� �t�yw�� # �  }36:النور{} ��


�.T ��>s[� ��>s� �%<Y '�+P�6 a { : خداوند سبحان اين مثل را:گويد مي A5�#  � ! b � ! �# # # 0 # #� ! � #   � �
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,.C Q6�6 �E\6 ^7�7��� ^7�7:´  b ! � � � �M $� � �� �  "  در رابطه با كساني بيان نموده كه تجارت و }0 

و آنها نيز بزرگترين تاجر و . تداش خريد و فروش آنها را از ياد خدا غافل نمي
. گر در ميان بقية مردم بودند، اما اين تجارت آنها را از ياد خداوند باز نداشت معامله

  ).2/398) (مستدرك الحاكم(رجوع شود به 
پس خداوند اين ضرب المثل را براي نشان دادن دل انسان مسلمان و آنچه كه در 

تشبيه كرده كه در آن ) مشكاه(به چراغداني آورد، و قلب انسان مؤمن را  آن است مي

s� �%<Yb<��|چراغي قرار دارد  � ! �#  و آن چراغ همه عبارت از نوريست كه در دل مؤمن }#

T ��>s[�0 :7�7^|است،  #� �  � ��Q6�6 �E\6 ^7�7 | و آن هم سينة مؤمن است، }# !�b ! � �� � �� $ �  "
,.C´  M  {درخشد،  بخاطر شدت نوري كه از آن مي|� ^6.�>� 'B�i �� (?�0 0 #� ��  �� � !  همان }� 

 – قول ابن كعب –اخالص به خدا و توحيد و عبادت او منزّه داشتن وي از شرك 

|^<-B� � ^<?   ^
�	�:0 0 # 0$ � $ !# ! � � �! � � سوزد بهترين   يعني ماده و روغني كه آن چراغ از آن مي}� 

  .نوع آنست و از نابترين و خالصترين روغن زيتون است
تواند آن درخت را تحت الشعاع خود درآورد ويا بر آن سايه  و هيچ چيزي نمي

تابد و بر آن هم غروب خواهد   و خورشيد از آن بر مي– قول ابن عباس –افكند 
 قول –ترين و روشنترين مادة موجود در آن هميشه روشن است  كرد، و بخاطر پاك

�� S|. مجاهد� 3º� �%	�: C�+�! � ! �  � !  ��  #  � �.�
 ���� b ! � !�  يعني اين روغن بنا به شدت صفا و }� 

ور  پاكيي كه دارد محتمل است كه بدون هيچگونه تماسي با آتش خود به خود شعله
همانطور هم قلب مؤمن پيش از تماس با علم و دانش بوسيله هدايتي كه در . گردد

و با آن نمايد، و چون علم و دانش هم بر آن دل چيره شدند  خود دارد عمل مي
مقاربت ورزيدند، هدايت موجود در آن افزوده شده و نوري ديگر بر آن نور موجود 


�.|. آيد فرود مي �= .�
0   � � b{  يعني همانطوركه اين مادة پاك و روشن و نوراني به

شود همانطور نيز خداوند به وسيلة هدايت قرآن،  تر مي وسيلة آتش روشنتر و نوراني
ر دل مؤمن را كه به سبب حج و بينات و نور فطري پيدا شده هدايت و نور موجود د

�3�P |. گرداند تر مي بخشد و قلب وي را نوراني بود، ازدياد مي �� a.���  �� ,(�  � �� � ! # # ##  !{ 
يعني خداوند سبحان به هر كسي كه بخواهد از بندگان خويش توفيق اتّباع و پيروي 

  .بخشد بر آن نور را مي
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اهل  (:ترجمه)  هم السابقون السابقون أولئك المقربون–ل بيت  اه- (:موسوي
و در حاشيه ) شي گرفتگان و مقربين به درگاه خداوند سبحان هستنديبيت همان پ

 از فصل دوم باب نهم كتاب صواعق 29 حديث –ديلمي  (:گويد مي) 40/69(
اندكه  مودهعباس روايت ن  از عائشه و طبراني و ابن مردويه نيز از ابن–المحرقه 

 يوشع بن نون -1گرفتگان سه نفر هستند   برندگان و پيشي: فرموده است�ربپيام
 نخستين كسي كه به عيسي ، صاحب ياسين-2اولين كسي كه به موسي ملحق شد 

موفق بن .  ملحق شد�طالب نخستين كسي كه به محمد  علي بن ابي-3ملحق شد 
  ).اند ابن عباس نيز آنرا روايت كردهاحمد و فقيه بن مغازلي با ذكر اسناد تا به 

 –استدالل نمودن موسوي بلفظ اين آيه استداللي احمق گونه است، زيرا اين آيه 
 در راستاي آيات مربوط به قيامت و اصناف و گروههاي مردم در –در سورة واقعه 


 - هستند و يا ��6�4%* ���6%*-اهل بهشت در آنروز يا همان .  استزآنرو�bc�

Y@1�����h: فرمايد مگر نه اينكه بعد از آن مي. �2� �� ^�D� # #$ �� b  $�  � �� A<�?� � �# b # �
��B&w�� # # �� ©� � {.%^�,��{d  پس روشن است كه مفهوم و مراد اين آيه رويكرد ايماني

اي در بهشت است كه در  بلكه مرتبه. ندارد و منظور از آن هم گروه خاصي نيست
شود،  ن امم گذشته و چه از ميان باقيه توزيع و تقسيم ميبين اصحاب آن، چه از ميا

  .ناگفته نماند كه در ميان امم گذشته بيشتر است
و در .  از اولين تا آخرين است�و اينكه اين آيه مختص به عموم امت محمد

اينجا براي آگاهي بخشي بيشتر و روشن ساختن مطلب سياق آن آيات را تماماً ذكر 

J�AC �� .نمائيم مي��	 : �^F?���� ]F?� �q� � �� � � �# # #�  �^-q�6 �%	F?�� )<�b !� � � � � !# # #� �� � ^JY�& b � # �
^FY�.b � # �� ��7. ¢.2� ]7. �q� d $� !   � # � #�©���- t�>f� ]�-� d $� �  � # #�¥��5>�� 3�>G ]
�+Y d �� �!  ; � ! � ��¸� �	�6� !  !  �

^DuD �7��:�; � � � ; � ! �� ��� ^��<[� V�Xy\Y � �# � !  � !� � �^��<[� V�Xy� # � � !  � !� �� � �� ^�\P[� V�Xy�� � �# � ! �  � ! ��
^�\P[� V�Xy�# � � ! �  � ! �� ����-���� ���-����� �  �  # #$ $ ��  ���-B�[� HI��� � � $  � # �  �  � d�{.%^�,��{d   ترجمه

آورد  هنگاميكه واقعه بر پا شود رخدادن آن قطعي و جاي تكذيب نيست، پايين مي(
شود و   در هنگاميست كه زمين سخت به تكان و لرزه انداخته ميبرد، اين و باال مي

گردند و به صورت گرد و غبار  شوند و ريزه ريزه مي كوهها سخت در هم كوبيده مي
سمت راستيها اما چه سمت . آيند و شما سه گروه خواهيد شد پراكنده در مي
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گام، آنان  يشتازان پ هايي، و پيش ها اما چه سمت چپي هايي، و سمت چپي راستي
  .مقربان هستند

و اما استداللش بر حديث مذكور استدالل غلطي است، چون آن حديث بر هيچ 
بود،  پايه و اساسي استوار نيست، حتي اگر آن حديث موضوع و مكذوب هم نمي

و . رسد اعتبار به آن غير ممكن بود زيرا حديثي ضعيف و بسيار منكري بنظر مي
هيچگونه منفعتي را به حال ) الصواعق(حجر در  ابنروايت اين حديث از جانب 

رساند، زيرا قبال دربارة منهج و راه و روش او در نگارش اين كتاب  موسوي نمي
بعالوه ابن حجر بر اين حديث هم چيزي ننگاشته و آنرا . مطالبي را مرقوم داشتيم

ير است تعقيب نكرده و بر آن ساكت مانده است، و اين نيز از خصال اصحاب تفاس
كنند، و اين كار  دارند، اما به هيچ وجه آنرا تعقيب نمي كه گاهاً احاديثي را روايت مي

ايشان هم به معني ثبوت آن احاديث نيست، چون هيچيك از آنها مدعي صحت و 
بهترين مثال در اين زمينه همان . ديستنثبوت احاديث ارائه شده در كتاب خويش ن

ذكر نموده اما اسناد آنرا تعقيب ) 8/6(ه حديثي را در تواند باشد ك شيخ سيوطي مي
و اين . آورده و آنرا ضعيف دانسته است) 7/52(ننموده و باز همان حديث را در 

خود دليل بر آنست كه سكوت بر حديث دالّ بر ثبوت وصحت آن نيست، بلكه گاهاً 
  .واهللا اعلم. بخاطر عدم ثبوت آنست

) الكبير(است، چيزي است كه طبراني در و آنچه كه هم منسوب بدين حديث 
. از طريق حسين بن ابي سرّي عسقالني از حسين اشقر روايت نموده است) 1152(

 هيچ چيزي :گويد  مي– محمد –ابوداود عسقالني را ضعيف دانسته، و برادرش هم 
 وي دايي :گويد و ابوعروبه حراني هم مي. را از برادرم ننويسيد، زيرا وي كذاب است

و شيخ . و غيره) ميزان األعتدال(نگاه شود به . درم بوده و انساني كذّاب بوده استپ
گر و  اي فتنه او نيز يعني حسين اشقر باز ضعيف است، چون او بعالوة اينكه شيعه

آشوب طلب بوده است و چنين خبري از وي مقبول نيست، حتي اگراز ضعيف بودن 
 حسين :كند كه گفته است ي روايت ميابن عدي از سعد. پوشي نمائيم آن هم چشم

داد نگاه كنيد به شرح حال  اشقر آشوبگر بوده و به نيكوكاران و ابرار هم دشنام مي
  ... .و ) والميزان) (تهذيب التهذيب(وي در 
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سيوطي حديث مذكور را ضعيف دانسته با توجه به آن همه تساهلي كه در برابر 
آن حديثي است كه هيچ  (: آن گفته استداد، و عقيلي نيز دربارة حديث نشان مي

) تفسير( و حفاظ ابن كثير هم آنرا در –) 2/337) (التهذيب (–) اصل و اساسي ندارد
ردنموده و گفته كه اين حديث ) 1/231) (البدايه والنهايه(و باز در ) 3/570(خويش 

. آنرا بشدت ضعيف دانسته است) 358) (الضعيفه(لباني در آو نيز . منكر است
بنابراين با توجه به نظرات مذكور در باب اين حديث، هيچ حجتي در آن باقي 

��\]. ماند نمي� �� �!"$�� بر ديگران در �و اما در رابطه با پيشي گرفتن علي 

زيرا اولين نفري كه از ميان مردان به اسالم . قبول اسالم امري غير مقطوع است
زنان هم خديجة همسر پيامبر و در ميان گرويد، ابوبكر صديق بود، و در ميان 

ترديد اولين  و بي. طالب و در ميان بردگان نيز زيد بود خردساالن هم علي بن ابي
 را تأييد نمود همانا خديجه همسر �نفري كه به اسالم گرويد و رسالت محمد

ن شايستة پيامبر بود، و اگر خداوند فضيلتي را براي اولين نفر مؤمن و مسلمان به دي
در اسالم آوردن . اسالم و رسالت محمد قائل باشد، شامل خديجه است نه علي

پس اسالم آوردن ابوبكر كاملترين و . خردساالن ميان علما نزاعي موجود است
چنانكه ابن تيميه هم .  بود�ترين امر هم براي خويش و هم براي محمد باارزش

وشن است براي آنهايي كه به  و اين امر واضح و ر–) 463( المنتقي –گفته است 
گرفتگان به دين  شييپس بايد گفت بزرگترين سابقين و پ. سيرة پيامبر مراجعه نمايند

 سوگند به خدا :گويد اش مي  درباره�اسالم ابوبكر صديق بود، كسي كه عمر فاروق
  .ام در هيچ امر خيري از او پيشي نگرفته

تعال آنها را بعنوان اهل بيت همانهايي هستند كه خداوند م (:موسوي

�h��s��� 3�(%P��� h��(s���� �## #$ � � � M �# � M" �{������:# { و در ) برد در قرآن مجيد نام مي

، 30 حديث –نمايد كه  ار از ابن عباس روايت مينجابن  (:گويد مي) 41/69(حاشية 
) الصديقون( راستگويان : فرموده است� پيامبر–، باب نهم صواعق المحرقه 2فصل 

و علي بن . سه نفر هستند، حزقيل، مؤمن آل فرعون، حبيب بخار، صاحب ياسين
از ابن ابي ليلي اخراج  – در همان مأخذ 31 حديث –ابونعيم و ابن عساكر . طالب ابي

ار مؤمن آل نج حبيب -1.  راستگويان سه نفرند: فرموده است�اند كه پيامبر داشته
 -2اي مردم از پيامبران پيروي نمائيد ) ينياقوم اتبعوا المرسل (:ياسين، كه گفت
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آيا كسي را ) اتقتلون رجالً اين يقول ربي اهللا(حزقيل مؤمن آل فرعون، گفت 
و . طالب بزرگترين آنها  علي بن ابي-3گويد اهللا پروردگار من است؟  كشيد كه مي مي

 اولين كسي بوده كه به �احاديث صحيح و متواتري هم در دست است كه علي
يق اكبر و فاروق اعظم ملقّب بوده استصد.(  

استدالل موسوي بر اين آيه كمتر از حماقتي نيست كه در مورد آية قبلي بخرج 

�� �:فرمايد زيرا خداوند سبحان مي. داده بود��� �� HI��\Y t�@B��� ��� �U� ���� � �  ! �# # #$ � ��  $ ��  � #
��� h<>��� �� �%<�=  �� �F
�� M � ! �� �# $ # ! �# � ! ���<Y. HI��� ���� h��s��� 3�(%P��� h��(s; # # ## #�  � �  � � � $ � � � M� �# � M" �

م است مفهوم آيه شامل حال جميع مؤمنان است، و وكه معل  همانطوري} } #:������}

اما دربارة اهل بيت و واليت آنها . تنها مشروط به اطاعة پروردگار و پيامبر اكرم است
شته، و حمل اين آيه بر واليت و احتجاج بر آن، تنها و اطاعة از آنها چيزي بيان ندا

 كه آنهم حديثي موضوع و مكذوب و باطل :اما در رابطه باحديث. ار جاهالن استك
است و ابن تيميه قبالً آنرا بر ابن المطهر حلّي رد داشته، و آنرا هم از جهت اسناد و 

  .هم از جهت متن مردود دانسته است
گويد اين حديث از   مي–) 452) (مختصر المنهاج (–السالم اما اسناد آن  شيخ ا

روايت قطيعي و كديمي است كه از طريق حسن بن محمد انصاري از عمرو بن 
و . �ش عبدالرحمن بن أبي ليلي و از پدرش تا پيامبررجميع از ابن ابي ليلي از براد

كه اين حديث از  معلوم شد  برايمسپس (:گويد مي) 1/359) (الضعيفه(شيخ الباني در 
 حسن بن :بوده واسناد آن بدينگونه است) 31/2) (يميدجزء الك(روايت ابونعيم در 

  عبدالرحمن انصاري ثنا عمرو بن جميع از ابن ابي ليلي ا
الباني نيز به موضوع ) ز برادرش عيسي از عبدالرحمن بن ليلي از پدرش مرفوعاً.

كديمي مذكور، .  شايسته هم هستبودن اين حديث حكم داده، و او فردي سزاوار و
از ) الميزان(ذهبي در . همان محمد بن يونس بن موسي الكديمي قرشي سامي است

يمي واضع بيشتر از هزار حديث جعلي بوده دشخص ك (:كند كه ان نقل ميابن حب
 ابن معين او را :گويد مي) الميزان(و ذهبي باز در مورد عمرو بن جميع در ) است

 بخاري او را منكر الحديث خوانده، و دارقطني و جماعتي ديگر او را كاذب دانسته و
  .و حافظ بن عدي نيز وي را متهم به وضع حديث كرده است.  اند متروك گفته
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و ابن ابي ليلي اول، همان محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلي است، وي فردي 
  .اند او هم گفتهبوده كه بسيار حافظة بدي داشته است همانطور كه حافظ و غير 

و اين حال اسناد آن حديث بود كه در آن دو نفر كذّاب و يكنفر سيئي الحافظه 
نعيم و ابن  پس با اينطور حديثي راكه در حاشيه آورده و آنرا به ابي. وجود داشت

  .گردد عساكر نسبت داده اعتبار آن ساقط مي
هتر از آنچه نيست كه ار و ابن عباس نسبت داده بود بنجاما حديثي را كه به ابن 

 :)5148) (الجامع الصغير(گويد  و سيوطي دربارة آن مي. يمداش بحث كر قبالً درباره
حديث ضعيفي است، با توجه به قلّت عنايت سيوطي در اسناد حديث، چون سيوطي 
بسيار در برخورد با احاديث متساهل بود، و حتي حديث ضعيف را هم صحيح 

 مبني بر آنست كه چون وي دربارة حديثي حكم به دانست، و اين حكم سيوطي مي
بدين معني است كه وي در ضعيف ياموضوع بودن آن به يقين رسيده . تضعيف داد

و بارها هم بنا به خصلت متساهل بودنش احاديث موضوع را ضعيف . است
  .خواند مي

ت گويند، حديثي را كه از جميع طرق به اثبا و بهر حال، همانطور كه اهل علم مي
  .نرسيده آن حديث موضوع است

 لفظ اين حديث مقتضي آنست كه راستگويان همان سه نفر :اما از جهت متن
و اين نظر هم باتسمية غير آن سه نفر نيز به صديقين مردود و باطل . اند و بس بوده
بيان نموده، خداوند متعال ) 474) (المنتقي(همانطوريكه شيخ االسالم در . گردد مي


� z :فرمايد ا هم صديقين خوانده است و ميپيامبران ر� �<G�B-� V�	+�� T B6q�� ! �$ �# #� � !# # # #  !
�<>
 ���(y ��6d # � M; �# �{ {39	I:( {  فرمايد و دربارة مريم مي: z^��(y ����b � M #  �"  { {UBV�T�: �{  و

�����(s�� �G HI��� ��@.� #��- ����� �������  M M � � �   � � # # #� $ # #  � �{�B9B":  {  و اين آيه مقتضي آن 

و نيز مثل اين . است كه هر كسي كه به خدا و پيامبر ايمان داشته باشد صديق است

 )اليزال الرجل يصدق و يتحرّي الصدق حتي يكتب عنداهللا صديقا( �سخن پيامبر

كسي كه پيوسته راستگو باشد و راستي را برگزيند خداوند وي را صديق  (:ترجمه
ترين انسان بدين اسم ابوبكر   محقّق–) 2607(مسلم ) 2340( بخاري – )خواند مي

ترين انسان به اين نام بود،  ولياصديق بود كه از سوي پيامبر ملقّب بدان گشت، و او 
 همراه ابوبكر و عمر و عثمان از كوه أحد �و در صحيحين نيز آمده است كه پيامبر
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آرام گير اي احد كسي بجز يك  (:فرمود �باال رفتند و كوه بر خود لرزيد، پيامبر
 پس از اسراء �و حادثه تسمية ابوبكر) پيامبر و يك صديق و دو شهيد بر تو نيست

سپس حديث مذكور ارتباط و داللتي بر خواسته و . و معارج معروف و مشهور است
پس . آمده است نه بقية اهل بيت �مطلوب موسوي ندارد، زيرا در آن فقط اسم علي

  ادعا دارد كه بقية اهل بيت نيز جزو صديقين هستند؟چگونه 
ترين فرد در همانند سازي به مؤمن آل فرعون همان ابوبكر صديق است نه  اولي

به عبداهللا بن عمر گفتيم  (: ثبت رسيده است كهههمانطوريكه از عروه ب. علي
روزي  :شديدترين كاري كه مشركان در حق پيامبر انجام دادند چه چيزي بود؟ گفت

 �كه پيامبر در اطراف كعبه بود و عقبة بن ابي معيط رفت و دستش را به شانة پيامبر
خفگي  احساس  �طوريكه پيامبربپس يقة پيامبر را گرفت و آنرا پيچاند، سگذاشت، 

و او را دور  و اختناق شديدي پيدا كرد، ابوبكر جلو رفت و شانة عقبه را گرفت

���L. t ��  �?) �63�7 �� :تانداخت، سپس ابوبكر به عقبه گف �� u7. ���	��� ! � � � � � � M �  !  ��  ! ; � !�  �
�+-. �� x��<>��-! � M ! M �# # � # �{	Q�u:  {  – و اين همان –) 6/159(خود ) صحيح( بخاري در 

و بلكه ابوبكر بسي از وي . ن آل فرعون بود كه ابوبكر بدان مثال آوردمگفتة مؤ
فضائل ( دربارة او چنين گفته و البزار و ابونعيم در �بزرگتر است، همانگونه كه علي

 آمده است � از علي–) 286-7/285)(الدر المنثور (–اند  آنرا اخراج داشته) الصحابه
!  نخير: شما، گفت:ترين مردم را به من بگوئيد، گفتند اي مردم نام شجيع (:كه فرموده

 را ديدم كه تعدادي �ر ابوبكر صديق، چون روزي پيامب: گفت: پس چه كسي:گفتند
كردند، و آنها  از قريش او را گرفته بودند و ديگران را بر عليه او تهييج و تحريك مي

 آيا شما مدعي هستيد كه خداوند يكتا و يگانه است؟ بخدا سوگند :گفتند به پيامبر مي
 كه جلو رفت و با آنها جنگيد و در �هيچكدام از ما نزديك نرفتيم مگر ابوبكر

اي بر شما وو ( } اتقتلون رجال أن يقول ربي اهللالكميو{ :و به مردم گفتآويخت 

اي را كه  سپس علي پارچه} گويد پروردگار من اهللا است كشيد كه مي آيا كسي را مي
خيس و مرطوب  بر آن نشسته بود برداشت و آنقدر گريست تا تمام ريش مباركش

دهم كه مؤمن  وند سوگند ميبه خدا شما را : گفت كرد وپس رو به مردمس. گرديد
 ابوبكر بود يا ابوبكر زمؤمن آل فرعون بهتر ا. ل فرعون بهتر بود يا ابوبكر صديقآ
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كرد اما اين  بهتر از مؤمن آل فرعون؟ او مردي بود كه ايمان خود را كتمان مي
  ).دارد مرديست كه آنرا اعالن مي

علي اولين كسي  (:بوده كهنكتة ديگري كه بايد بدان اشاره نمود، ادعا وي بر اين 
بوده كه ملقّب به صديق اكبر و فاروق اعظم گشته است، و در اين رابطه نيز احاديث 

اين ادعا نيز تفاوت چنداني با ادعاهاي كاذب وي ). صحيح و متواتري در دست است
ندارد چون احاديث منقول در آن زمينه تماماً هم از جهت تعداد و هم از جهت عدم 

) الموضوعات(ابن جوزي در . هيچگونه شرايط تواتري در خود ندارندصحت آنها 
طالب به  ن علي بن ابيآنمايد كه در  حديثي را از ابن عباس روايت مي) 1/345(

صديق اكبر و فاروق اعظم خوانده شده، و خود ابن جوزي آنرا موضوع دانسته، و 
و ابن عراق ) 325-1/324) (االلي المصنوعه في االحاديث الموضوعه(سيوطي در 
با وي ) 1/353) (تنزيه الشريعه المرفوعه عن األخبار الشنيعه الموضوعه(كناني نيز در 
  .اند هم عقيده بوده

 : به علي فرموده است�اند كه در آن پيامبر  روايت داشته�ذر حديثي رااز ابي
شما اولين مؤمن به من بوديد، و اولين كسي هستيد كه در قيامت با من (

خواهي داد، و صديق اكبر و فاروق هستيد كه حق و باطل را از هم جدا  دست
بزار اين ) سازيد، تو امير مؤمنان هستيد و ثروت دنيا امير و فرماندة بدكاران است مي

. اخراج نموده، اما در نزد او ثابت نشده است) 1/325) (تنزيه الشريعه(حديث را در 
 بن ابي رافع قرار دارد، كه ابن ابي حاتم چون در اسناد آن حديث محمد بن عبيداهللا

دار .  و ضعيف و منكر الحديث بوده و سخت فراموشكار است:گويد در مورد وي مي
و كناني در .  او چيزي نيست:گويد ابن معين نيز مي.  او متروك است:گويد قطني مي

  .وي را آفت اين حديث دانسته است) تنزيه الشريعه(
عباد بن يعقوب قرار دارد، او با اينكه انسان صادقي بود در اسناد اين حديث هم 

گر و آشوب طلب در ميان شيعه بود، و سخن چنين كسي در فضائل  اما فردي فتنه
اند اينست كه  اي كه از عباد نقل نموده علي مورد قبول نيست، ازجمله غلو و مبالغه

 كه آنها را به جريان  كسي كه درياها را حفر نمود، علي بود و آنكس:وي گفته است
 بتهذي(همانطوريكه در بيوگرافي او در كتابهاي . درآورد حسين بن علي بود

  .مشهود است) الميزان(و ) بيالتهذ
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پس هر يك از اين دو علت موجود در سند اين حديث براي مردود دانستن اين 
و اين حديث نيز از سوي ابن . حديث و هم حديث ديگر كافي و بسنده است

  .اخراج شده است) 1/344) (الموضوعات(زي در الجو
نقل نموده و آنرا از طريق علي ) 6184) (الكبير(و طبراني نيز اين حديث را در 
بن موسي سدي ثنا عمر بن سعيد از فضيل بن  بن اسحاق وزير اسبهاني از اسماعيل

ناد تمام رجال اين اس. مرزوق از ابي سخيله از ابي ذر و سلمان روايت كرده است

��� . مطعون هستند بجز شيخ طبراني علي بن اسحاق كه شرح حال او را پيدا ننمودم
T30���#� �  

و اسماعيل سدي نيز راه خطا رفته و متهم به رافضي است و حافظ هم در كتاب 
و شيخ اسماعيل هم يعني عمر بن سعيد . اين نكته رامتذكر شده است) التقريب(

 :گويد و دارقطني هم درباره او مي. غير موثّق دانسته استي او را ئضعيف بوده و نسا
اين حديث را با وجود چنين ) 9/102) (مجمع الزوائد(هيثمي در . متروك است

فضيل بن مرزوق هم ضعيف الحافظه بوده و حافظ دربارة . فردي معلّل خوانده است
و نفر اخير . ه است او راستگو بود، اما راه خطا رفت و متهم به تشيع بود:گويد او مي

اند او  يعني سخيل مجهول الهويه است، و همانطور كه حافظ و كساني ديگر گفته
.  الحال، و چنين سندي به هيچ وجه قابل اعتبار نيستجاهل العين است نه هلجا

رسازند، چون هرگاه وي از علّت و  نياز نمي اين اسناد هرگز موسوي را خشنود و بي
و در نهايت حديث . افتد د به علّت و مشكل ديگري فرو ميآور مشكلي سر بيرون مي

من عبد پروردگارم هستم . ( بدين طريق آورده است�ديگري را به نقل از خود علي
و برادر پيغمبر خدا و من صديق اكبر هستم، در رابطه با من و بعد از خود تنها 

حاكم در ). اردمگز شود، و من هفت سال پيش از مردم نماز مي مطالب دروغ گفته مي
از ) 1/376) (تنزيه الشريعه(در ) خصائص علي(، و نسائي در )3/112) (المستدرك(

و حافظ ابن حجر در . اند  آنرا اخراج نموده�طريق عباد بن عبداهللا األسدي و از علي
و ابن . خواند در شرح حال عباد بن عبداهللا، وي را ضعيف مي) تهذيب التهذيب(

 نظراتي دربارة او :گويد بخاري هم مي. وي ضعيف الحديث است :گويد مديني نيز مي
حاكم اين حديث رابه شرط شيخين صحيح دانسته اما ذهبي آنرا رد . مطرح است

نموده و باطل دانسته و شخص عباد را ضعيف دانسته است، و احمد بن حنبل نيز 
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هبي در آمده است و ذ) تهذيب التهذيب(اين اثر را رد داشته، همانطوريكه در 
و در ) بست  دروغ مي�اين شخص بر علي (:نويسد در شرح حال عباد مي) الميزان(

و اين كه ذكر شد . داريم صفحات آتي هم در رابطه با او مطالب ديگري را بيان مي
پس در كجا صحت اين حديث و تواتر آن به . تمام طرق و اسناد اين حديث بود

  !!اثبات رسيده است؟

!�«� � :فرمايد عال دربارة اهل بيت و دوستدارانشان ميخداوند مت (:موسوي �$ #

���(F� �-� ���- ��(� ^�� ����&� � b ! �# #! � �# #M �� � $ ! و از آنهايي كه آفريديم گروهي  }   :���	�'} �� 

هستند كه مردم را به سوي حق هدايت و راهنمايي نموده و سپس به سوي 
صدر األئمه موفق بن  (::گويد مي) 42/70(ة و در حاشي). گردند پروردگارشان باز مي

طالب، روايت  احمد از ابوبكر بن مردويه و او هم با ذكر اسنادي تا به علي بن ابي
شوند و  امت به هفتاد و سه گروه متفرّق مي  اين: فرموده است�كند كه، علي مي

 و آنها .شوند تمام آنها در آتش هستند بغير از يك گروه از آنان كه داخل بهشت مي

b�«� &���� ��^ � :فرمايد هم كساني هستند كه خداوند عزوجل در حقشان مي !$  � � � ! �$ #

���(F� �-� ���- ��(�� � # #! � �# #M �   ). كه همانا آنها من و شيعة من هستند }   :���	�'} �! �

مقصور داشتن اين آيه بر اهل بيت بدون هيچگونه دليلي كه نشانگر آن باشد 
 چون مفهوم اين آيه عام است، و اگر قرار بر تخصيص آن باشد، بايد .صحيح نيست

همانطور كه تعدادي از پيشينيان بر اين عقيده بوده و . آنرا بر امت پيامبر مختص نمود
و موسوي گستاخانه با . اند اي ديگر هم آنرا تصديق داشته و عده) 9/86(ابن جرير 

و . نمايد  روايت ميرديثي را از پيامب و بسيار زشت همچنين حلارائه اسنادي معض
 نسبت داده مثل هميشه اسناد آنرا بيان نكرده تا شايد �آنچه كه موسوي به علي

حجت آن بر ما الزم آيد، و هيچ گماني هم ندارم كه اين ادعا نيز همچون ادعاهاي 
  .پيشين وي مكذوب و باطل است، و اگر نيست يكي از اسناد آنرا بيان دارد

 �به ذكر قولي از علي) 3/617( (الدر المنثور(اً متوجه شدم كه سيوطي در و بعد

�6� �J�A� � `,� C30 ^�V. آوريم پرداخته كه در اينجا عين لفظ آنرا مي �Ag��
 �� J�{2 ,^A�->� �� � C- �93� ^A�- [�;)� �-� ���- ��(� ^�� ����& �»�# ## #� ! �M �� � $� b ! !  � � $

���(F��  # ! �� {'�	���:   {  #�F� Z`; J� %��( /��� /; Z`">� و با اينكه سيوطي به ثبوت 
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 در �اين حديث تصريح ننموده، اما آنرا موافق با حديث مشهور و معروف پيامبر
اما آنچه كه مهم جلوه . همين زمينه دانسته، و آنرا بر تفسير اين آيه هم افزوده است

. است) همانا آنها من و شيعة من هستند(� ��/� ;. �1d� �7-كند عدم وجود لفظ  مي

و اين خود بيانگر تحريف واضافاتي است كه يا از جانب موسوي و يا از جانب 
 صورت – موفق بن احمد – كه موسوي او را ملقّب به صدر األئمه دانسته يكس

ما  و اين چنين تحريفات و بازي با كلماتي كه او بر نصوص انجام داده. گرفته است
و يا . دهد اطمينان ننمائيم دارد، به هر آنچه كه وي بعنوان حجت ارائه مي  بر آن ميرا

همانطوريكه در بسياري از نصوص . دارد حداقل تا اينكه اسناد و موضع آنرا بيان مي
  . همين منوال را در پيش گرفته است


 �e��9".( :موسوي[G � .f[G /> ��E �: ���� V�Xy� ,�	�� $  � ! �� # � ! � .�#

���®�*�� �G ^�f� V�Xy� ^�f� V�Xy��� � # # # � � $ $ � !  � ! �� خداوند در رابطه ( ترجمه ) }  :�"[}� �

 دوزخيان و بهشتيان برابر نيستند و :فرمايد با گروه اهل بيت و گروه معاند با آنها مي
  ).تنها اهل بهشت رستگار و كامران هستند

د كه بدين آيه بر عليه دشمن رمكان را دا صاحب ادعايي به حق يا باطل اين اره
و افراد مورد منازعة خود احتجاج ورزد، همانگونه كه اين احمق بر اين آيه چنين 

ر وو يا در پي يافتن نصوصي باشد كه آنها را مختص و مقص. احتجاجي نموده است
 همانگونه. ب خويش نمايد و بر عليه دشمنان خود آنها را بكار گيردزبه گروه و ح

به نقل از طوسي و صدوق و موفق بن احمد مطالبي ) 43/70(كه موسوي در حاشية 
اما بايد بداند كه تمامي آنها از ائمة شيعه . را بر عليه اهل سنت ارائه نموده است

بندد و اهل سنت را ملزم  هستند، و چگونه گفتار آنها را بر عليه اهل سنت بكار مي
دي ندارم كه وي بخاطر عدم وجود نص يا نصوصي دارد؟ و هيچ تردي به قبول آن مي

ها و ادعاهايش باشد در كتب اهل   كه مؤييد خواسته– و لو مكذوب و موضوع –
. سنت به اقوال و كتب طائفه و دستياران خود پناه برده و از آنان مدد جسته است

. دهممت رد نمودن آنرا بر خود ببينم كه زح پس بااعالم همين نكته ديگر لزومي نمي
  .هللا الحمدو

سپس هر كسي كه در آية مذكور و سياق آن تدبر نمايد، مي فهمد كه مراد 
خداوند در آوردن اين آيه بيان آن نيست كه چه كسي بهشتي و چه كسي دوزخي 
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است، چون چنين موضوعي بصورت مفصل در آيات ديگري از قرآن كريم بيان شده 
آن است كه بيان دارد اهل بهشت و اهل است، بلكه مراد و مقصود خداوند عزوجل 

دوزخ در ميزان عدل او برابر نيستند، و اين خود از عدالت پروردگار سبحان بوده كه 
اكرام نيكوكاران و ابرار را بگيرد و آنها را گرامي دارد و فجار و گنهكاران را پست 

  .نمايد و مقام و موقعيت آنها را تنزل بخشد

�� ���:فرمايد همانطوريكه مي���6 �%�F�
 �� x�I<��� ����7� ����� Q�� 1�  � ! M  ! � � �# # # #$ � $� ! $ � !� ! � � �
���+§ �� 3�@ �¼�»� �G�<½ 3��@ x���s�� ����=� ������  ! � � � !  ! ; � � � �  � ! � ��  � � � $ �# # #  � �{./f�v�:  {   ترجمه

ن كساني برند كه ما آنها را همچو اند گمان مي آيا كسانيكه اعمال بد انجام داده(
 گمان –و . اند اند و اعمال صالح انجام داده داريم كه به خدا ايمان آورده محسوب مي

و باز ). دنكن  مرگ و زندگي آنها برابر است؟ چه قضاوت بدي مي–برند كه  مي

� :فرمايد مي� x���s�� ����=� ����� ������ 4s>��� K�=2� ,�	�� ����  $� $ � � � � � � �# # # #� � � ! �� ! �  # � # � 
��B6�	� �� u<�? 3¾[�� � ; � �  $ � � # #  � {	Q�u:� {  تند، سو نابينايان و بينايان برابر ني(ترجمه

اند با بدكاران مساوي نيستند و  اند وعمل صالح را انجام داده آنهائيكه ايمان آورده

�� ����� �=�z :فرمايد و مي). گيرند افراد خيلي كمي پند مي��� AF�
 1�# #� � � � ! � !� $  � � ��� 
.��*��6 h�	[� AF�
 1� ¢.2� T ��(�*[�6 x���s��# $ � ! � $ !� �� # # # # #$ �   ! ! �� # � #{ {y:  {  آيا ( ترجمه

كاران بشمار  دهند همچون تبه آورند و كارهاي شايسته انجام مي كساني راكه ايمان مي
  ).كاران برابر داريم؟ آوريم؟ و يا اينكه پرهيزگاران را با بزه

از جرير اخراج ) 706، 2/705(با اين آيه چيزي است كه مسلم در و متناسب 
 نشسته بوديم كه گروهي بر ما وارد شدند، آنها � ما با پيامبر:گويد نموده و مي

پيمودند و شمشيرهايشان را بر گردن  افرادي بودند كه مثل پلنگ سرزمينها را مي
زي چيز ديگري بر خود حمايل كرده و آويخته بودند و بغير از مالفه يا رواندا

 آنها را بدان حالت �نداشتند، عموم آنها از طايفة مضر بودند هنگاميكه پيامبر
خستگي و جهد و برهنگي وگرسنگي ديد صورت مباركش تغيير پيدا كرد، پس بلند 

اش رفت و سپس به مسجد آمد و نماز ظهر را ادا نمود و بعد از نماز  شد و به خانه
و اما بعد خداوند در قرآن  (: حمد و ثناي پروردگار فرمودبر منبر رفت و پس از

�R) ������ ��� �� ��� �: فرمايد مي ]�(? �� )*
 B¨�	�� ��� ����� ����� ����� ��� ��$  � !   # $ $ � � $� b � � �0 # #� ! � � ! � "!  ! $� � �
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����F� 8- 4>&�  � �! � # #b فسي نيك اي اهل ايمان خداترس شويد و هرن(ترجمه   :�"[}� �

فرستد و از خدا بترسيدكه او به   ميپيشبنگرد تا چه عملي براي فرداي قيامت خود 
همة كردارتان به خوبي آگاه است و مانند آنان نباشيد كه به كلي خدا را فراموش 
كردند خدا هم نفوس آنها را از يادشان برد، آنان به حقيقت بدكاران عالمند، هرگز 

هم يكسان نيستند اهل بهشت به حقيقت سعادتمند اهل جهنم و اهل بهشت با 
صدقه بپردازيد پيش از آنكه نتوانيد، صدقه بپردازيد پيش از آنكه حائلي در ) عالمند

ميان شما و ما قرار گيرد، شخصي از دينار خويش صدقه پرداخت نمايد و شخصي 
 را  هر دو آيه�شود پيامبر الحديث چنانكه مشاهده مي...) هم از درهم خويش 

ي تالوت فرمود و آنرا براي عموم بكار بست و مفهوم آنرا مختص به فرد يا گروه
بلكه هم آية مذكور و هم . صي هم اشاره ننمودمعين ندانست، و به هيچ مقصود خا

آيا اگر اين آيه مقصود . آيات پيش از آنرا در راستاي امر به صدقه دادن بكار گرفت
  ! تر بر آن نبود؟ گاه آ�داشت پيامبر خاص و معيني مي

�� z :فرمايد و خداوند باز در مورد دوگروه مذكور مي (:موسوي��� AF�
 1�� � !# $  � ! �
.��*��6 h�	[� AF�
 1� ¢.2� T ��(�*[�6 x���s�� ����=� �����# $ � ! � $ � !� �� �# # # # # #$ �    ! ! � �� # � #  �{ {y:  {   و

��Q�� 1 �: :فرمايد باز در همان رابطه مي �# ! � �%�F�
 �� x�I<��� ����7� �����! $ � � ! M  ! �� $� ! � # #� �
���+§ �� 3�@ �¼�»� �G�<½ 3��@ x���s�� ����=� ����� �����6�  ! � � � !  ! ; � � � �  � ! � ��  � � � $ � �# # # # $ � � �{./f�v�:  {  

 اين دو آيه نيز مثل همان آية –ترجمة هر دو آية مذكور در مورد قبلي ذكر گشت 

��قبلي  � �^�f� V�Xy�� .���� V�Xy� ,�	�# $ $� ! � ! �  � !� �# # هستند، و ما در آنجا پاسخ  ��

) 44/70(و آنچه كه در حاشية . موسوي را داديم و استدالش را بر آن آيه رد نموديم
. در مورد تفسير علي بن ابراهيم اشاره نموده هيچ دليلي را بر اهل سنت در بر ندارد

است، وي كسي بود كه ادعا ) تفسير القمي(ه و صاحب زيرا علي بن ابراهيم قمي بود
كرد قرآن موجود خالف آنچه است كه از سوي خداوند بر محمد نازل شد، و با  مي

اين حال وي يكي از اكابر و ائمة معروف شيعه است، اما در نزد اهل سنت به فلسي 
  .ددانن ارزد و هم او و هم پيروانش را گمراهتر و پستتر از االغ مي نمي

 گمان ندارم كه هدف موسوي از آن حاشيه چيزي بوده كه ابن عساكر از ابن
 در رابطه با اين آيه از قرآن اخراج داشته –) 175، 7/174) (الدر المنثور (–عباس 



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

 

213213213213

  آنهايي كه ايمان آوردند علي و:گويد و مي. اآليه...) أم نجعل الذين آمنوا (است 

ين هم عتبه و شيبه و وليد بودند كه در روز عبيده بن حارث بودند و مفسد حمزه و
وي تفسيري را كه بر اين دو آيه نگاشته هرگز صحت . كردند بدر با هم مبارزه مي

بدر در سال  در حوالي واقعه نها مكي هستند وآپذير نيست، زيرا هر دوي  آنها امكان
ل و آيه غير از تفضي و بهرحال در هيچكدام از آن دو. هشتم هجري نازل شدند

 هم در يمسلمان و هيچ. برتري مؤمنان بر غير مؤمنان چيز ديگر قابل مشاهده نيست
پس در كجاي اين آيات و همچنين حديث مذكور . اي ندارد آن مجادله و منازعه

تفضيل و برتري اهل بيت بر باقي مؤمنين ذكر شده است؟ سپس سبب نزولي را كه 
 وعبيده و علي وجود دارد و اسم هيچكدام اين آيه آورده، در آن تنها نام حمزه براي

از آل علي و ذرية او در آن وجود ندارد بلكه حتي افرادي غير از آل علي هم در آن 
همانطوريكه ذكر نموديم اين صرفاً تفضيلي بود بر اهل شرك مانند . گردد مشاهده مي

ل علي بر نمود در رابطه با برتري آ عتبه و شيبه و وليد، و چيزي را كه ادعا مي
ه كجاست؟ مگر پس آن مقدم داشتن و برتري آنها بر بقية صحاب. ديگران وجود ندارد
پردازد؟ پس فقط انسانهاي نادان  عاقلي به چنين استدالالتي نمينه اينكه هيچ انسان 

  .كنند، و ما درجهالت موسوي هم هيچ شكي نداريم اين ادعاها را مطرح مي

�� ����� � :فرمايد  بيت و شيعة آنها ميو خداوند در مورد اهل (:موسوي��� �� � � � # $ $ #
^�j�� 4& �G HI��� x���s�� ����=�# # # # #$ $ �# � ! ! � �  � �   �� {.�/L��m: {  46/70(و باز در حاشية (

و براي شما همين كافيست كه ابن حجر به نزول اين آيه در شأن اهل بيت  (:گويد مي
و . تي دانسته كه در رابطه با فضيلت آنها نازل شداعتراف نموده و آنرا در زمرة آيا

آنهم آية يازدهم از مجموعه آياتي است كه در فصل اول از باب يازدهم در كتاب 
صواعق آورده است، پس هم بدان كتاب مراجعه كنيد و هم به احاديث متعلق به اين 

م يكي از فصول مهم ايم، و آنه آورده) بشائر السنه و الشيعه(آيه كه ما آنها را در فصل 
  ).اين كتاب ماست

اين گفتار موسوي افتراي بزرگي است بر ابن حجر، زيرا ابن حجر بدان اعتراف 
و چيزي را بر صحت و سقم آن ننگاشته . ننموده بلكه فقط آنرا بيان داشته است

حديث را نيز مثل تمامي احاديث موجود در كتاب خويش  ابن حجر اين. است
. انطور كه گفتيم چيزي بر آن ننوشته و بر آن سكوت كرده استروايت نموده و هم
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و تمامي كتب اسباب النزول هم چنين چيزي را كه موسوي ادعا نموده حتي از طريق 
و ظاهراً سياق آيه هم مخالف با آنچه است كه وي . اند ضعيف هم روايت نكرده

 بيان كرده و گويد، زيرا خداوند در آن آيه منزلت اهل كتاب و مشركان را مي

9� �x/Q � :فرمايد ميB��t 3�xE Z�& z {2]T�7 ���g�� b-6 �I �7	82 �9:�� �G= = =< < < < < < <= = = > > == @ == ?< <= < <> ? < = = = @ @ <
 .9|�� } 3- hR�76< <@ >< ?= ?\ = = =d� {.�/L��m{�¸�d فرمايد سپس مي: � �,j
�7 �,�I� �9:�� �G? @< <= = =? = = @ <
3- hR�76  �"�p��> ? @= < < <= ? =.9|�� ~t < @ >< = ? = �{.�/L��m {� �d  كه  اي   آيهرپس چطور ممكن است ه

�x���s(لفظ � ����=� ����� ����� ��# # # #� �$ � � $�  � $  در آن آمده باشد به علي و اهل بيت �#

ي مرام نوع ايده و رنسبت داد؟ و اين ادعايي است كه براي هر كس ديگري با ه
حتي ممكن است خوارج بگويند .  خود بكار ببنددممكن است تا آنرا بر معاندان

پس آيا بنظر شما بكارگيري نصوصي كه .  ما هستيم نه علي مقصود ومراد از آن آيه
  مفهوم كلي و عمومي دارند در زمينة نزاع امري پسنديده است؟

باز حديثي را از ابن عباس در مورد سبب نزول ) صواعق المحرقه(ابن حجر در 
داشته و آنرا به حافظ جمال الدين ذرندي منسوب نموده است، چنين  جاين آيه اخرا

��G HI �به هنگام نزول اين آيه  (:گويد مي�� x���s�� ����=� ����� ����� ��! � � � # # # # #�  $ $ � ��  � $ #
^�j�� 4&# $ # � ! �� {.�/L��m {� � منظور از اين آيه شما و شيعة شما : به علي فرمود�پيامبر 

)  روز قيامت هم شما خشنود هستيد و هم خداوند از شما خشنود استهست كه در
اما قطعاً اين حديث باطلي است و صحت آن قابل اثبات نيست، همانطوريكه ابن 

آنرا ) 8/589) (الدرالمنثور(بيان نموده و سيوطي نيز در ) 2/803) (الكامل(عدي در 
 بودن اين حديث را بيان اما سيوطي در كتاب مذكور ضعيف. از وي نقل داشته است

. نكرده، چون در همين نسبت دادن آن به ابن عدي ضعيف بودن آن قابل فهم است
تاب ابن عدي مختص به تمام روايات ضعيف و كذابيني است كه احاديث آنها  كزيرا

مشهور است، ابن ) الكامل في ضعفاء الرجال(جعلي بوده است، و آن كتاب به نام 
رح حال و بيوگرافي تمام كساني پرداخته كه يك يا چند عدي در آن كتاب به ش

و از جمله اين احاديث منكر و غريب . اند حديث غريب يا منكر را روايت نموده
. حجر از ابن عباس اخراج نموده و ما در باال آنرا ذكر كرديم حديثي است كه ابن
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 اشاره كرده بدان) 46/70(البته آن هم يكي از احاديثي است كه موسوي در حاشية 
  .واز آن به عنوان حجت استفاده نموده است

 ازپيامبر �و از جملة همان احاديث موضوعه است حديثي كه گويا ابن سعيد

�2^�: روايت نموده، كه فرموده است� RN C30Fn  ابن عدي اين حديث را نيز در

مچنين و ه) 100-1/99) (الميزان(را در ن و ذهبي آ–) 1/174 (–آورده ) الكامل(
و باز ) 1/170) (الآللي المصنوعه(و سيوطي در ) 1/354) (تنزيه الشريعه(كناني در 

اند، و آنها نيز آنرا به ابن عساكر نسبت  آنرا روايت داشته) 8/589) (الدر المنثور(در 
و از عنوان خود كتابها هم معلوم . و آنهم حديث باطلي است چنانكه گفتيم. اند داده

و اين  (:گويد ذهبي مي. ختص به احاديث موضوعه و مكذوب هستنداست زيرا آنها م
 :دروغ است، زيرا اعمش از عطية عوفي و او هم از جابر روايت نموده كه گفته است

آيد اين  بنظر مي) شماريم، و اين حقيقت است ما علي را از برگزيدگان خود مي
 از ابن عساكر نقل شد تر باشد بخالف روايتي كه روايت از جابر با همان لفظ صحيح

ناميده بود، و تكرار ) خيرالبريه( و در آن علي را به –) 8/589) (الدر المنثور(–
 و جميع اهل بيت هم �اما اگر گفته شود كه علي. كنم كه آن حديث باطل است مي

شوند حقيقت پيدا كرده و هيچ شكي در  مانند بقية صحابه كرام مشمول اين آيه مي
  .آن نيست
   :س) 33 (مراجعه

  التماس شيخ االزهر از موسوي براي ذكر موارد تشبيه علي و هارون 
   :س) 34(مراجعه 

اي ديگر نصوص واهي و باطل را به تصور احتجاج بر تشبيه علي و  مجموعه
  . هارون نقل نموده است

   :)34(پاسخ بر مراجعه 

  . نقل برخي از نصوص مربوط به تشبيه و نقص تمام نصوص او
نمايد بيانگر  مراجعه به ذكر تعدادي احاديث پرداخته است كه تصور ميدر اين 

باشند، و هر آنكه سخن موسوي و  تساوي منزلت علي وهارون در ميان امت خود مي
 به وضوح خواهند دانست كه اصول :ساير بزرگان شيعه را در اين زمينه دنبال نمايد

 بن نون بعد از موسي در يهودي گري از قبيل وصايت علي در قبال وصايت يوشع
، نوبختي و ديگران »الكشي«آن معلوم و نمايان است؛ كه برخي از بزرگان شيعه مانند 
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هايي كه موسوي   و با تكيه به روايت–) 349( صفحه : نگا–اند  به آن اعتراف نموده
خواهد به خالفت علي بعد از پيامبر اشاره نمايد، و با اين وجود  ذكر نموده مي

توانند به اثبات آن بپردازند، و   براي هارون مطرح نبوده است و حال نمياييه منزلت
توان به آنها حجتي  باشند كه نمي تمام احاديثي كه نقل نموده موضوع يا ضعيف مي

 بتوان به صحت آن باور نمود – مانند حديث بشر و بشير -ثابت نمود، و آنچه از آن 
ه نمودن اسامي فرزندان علي با اساسي فرزندان بيانگر اين امر نيستند؛ زيرا در تشبي

يا (هارون شباهت كامل و همه جانبه وجود ندارد، زيرا هدف از تشبيه اشاره به يك 
بِه است و تشابه در تمام صفات الزم نيست،  صفت مشترك ميان مشبه و مشبه) چند

ني بيگانه كه زيرا تشابه كامل از تمام لحاظ و با تمام كيفيت ممكن نيست واگر به ز
در تربيت و آموزشي شما دخالت داشته بگوئي او نسبت به من همچون مادرم است، 

 حتي در تحريم ازدواج با دختر او نيز بر همان –منظور اين نيست كه او در هر چيز 
باشد، و بلكه هدف از اين سخن اينكه او از لحاظ محبت و   خواهر خودت مي-

ت، و هر آنكه چنين سخني را براي معني عطوفت و ارزش همچون مادرت اس
كما اينكه موسوي در اين زمينه .  خبري و حماقت اوستبيشمول تعميم دهد بيانگر 

اين تشابه را ميان علي و هارون تعميم داده است، و اگر قول به اينكه علي در ميان 
بود با عدم صحت آن چگونه  امت همچون هارون در ميان بني اسرائيل صحيح مي

توان به چنين تعميمي قائل بود؟ و حال موسوي در پي اشاعه اين تصور باطل و  مي
آن را ....) انت مني  (:نادرست است اما براي رد آن نص كافي است كه گفت روايت

به نسبت پيامبر نه تمام امت محدود نموده است، و از طرفي هم منزلت تشبيه او به 
 زيرا همچنانكه گفتيم نهايت تشبيه در .منزلت هارون به معناي مطلق تشبيه نيست

لغت همان تشبيه جزئي است و بر فرض تشبيه مطلق؛ آن ذكر نموديم كه هارون 
موسي بوده و تنها ) تني( او برادر پدري؛ مادري :هايي بوده كه از جمله داراي منزلت

ان و همچنين او همراه موسي پيامبر بوده است و او در زم. برادر ديني او نبوده است
حيات موسي هنگام رفتن او به ميقات پروردگارش به طور موقت خليفه و جانشين 
او بوده است، و در اين منزلت نبوده كه هارون بعد از موسي خليفة موسي گرديده 
شده باشد، و با اين وجود احتجاج شيعه با اين حديث بر خالفت علي باطل 

نع زياد ديگر وجود دارند كه از بيني كه موا  و شما مي– و الحمدهللا -گردد،  مي
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نمايد،  احتجاج شيعه براي اثبات خالفت علي با اين حديث جلوگيري و ممانعت مي
و سخن ديگر اينكه بر فرض اگر ما ادعاي تشابه علي و هارون را بپذيريم و تشابه را 
به صورت مطلق بپذيريم ديدگاه آنان كه وصايت علي را همچون وصايت يوشع بن 

باشند، با اين تشابه دچار تناقض  انند، و بسياري از ائمه شيعه به آن قائل ميد نون مي
گردد، زيرا سزاوارترين مردم از نظر شباهت به يوشع بن نون ابوبكر صديق؛ يار و  مي

رفيق غار پيامبر است زيرا يوشع در سفر طلب موسي براي يافتن خضر او را 
و او كسي است كه بعد از . همراهي نمود را �همراهي نمود همچنانكه ابوبكر پيامبر

موسي زمام امور بني اسرائيل را به عهده گرفت؛ كما اينكه ابوبكر بعد از پيامبر زمام 
  . امور مسلمانان را به عهده گرفت

و اين رافضيان هر آنكه فردي نيك و صالح را در ميان بني اسرائيل يافته باشند؛ او 
 ي گاهااي هم دچار شوند، زير به تناقض رسواكنندهنمايند گرچه  را به علي تشبيه مي

 و ذكر نموديم -197-193 صفحة : نگا–. گويند علي مانند مؤمن آل فرعون است مي
كه سزاوارترين فرد در ميان امت به مؤمن آل فرعون ابوبكر صديق است، و در جايي 

مچون هارون  او ه: علي مانند يوشع بن نون است، و بار ديگر اينكه:گويند ديگر مي
باشند، زيرا هر كدام از طرفين  است، و تمام مردم به عدم امكان اين تشبيهات آگاه مي

و تمام سخنان در اين مورد موضوع و دروغين . تشبيه با ديگري متفاوت است
 شيخ االسالم ابن تيميه –باشند و از اختراعات رافضيان و دمچهاي آنان است  مي
مختصر (و ذهبي در . »اند تماماً موضوع و دروغينو احاديث مؤاخات  «:گويد مي

اند،  ، به وضع و كذب آنها اقرار نموده)1/356) (الضعيفه(، آلباني )460ص ) (المنهاج
 :گويد دربارة احاديث مؤاخات مي) 7/335) (البدايه و النهايه(و ابن كثير نيز در 

 و -.  برهاني نيستنداسنادهاي اين احاديث تماماً ضعيف و هيچ كدام بيانگر دليل و
الآللي (و السيوطي در ) الموضوعات( و كساني از قبيل ابن جوزي در -اهللا اعلم 
و كه به بيان احاديث موضوع ) تنزيه الشريعه(ابن عراق كتاني در ) المصنوعه
اند غالب احاديث مربوط به مواخات را در شمار احاديث موضوع به حساب  پرداخته
  . اند آورده

 را ذكر كرده، كه به گمان او انتساب سند اصحابوي تعدادي از و سپس موس
باشد، وليكن منبع قابل اسناد آن را بيان  حديث مؤاخات به آنان مستلزم صحت آن مي
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توان به عنوان ضابطه آن  ننموده است، و در صورتي سخني عاري از حجت باشد نمي
بسط آن پرداخته و همواره هم از جاهالن پذيرفته شود، و با تالشي زياد به شرح و 

اي علي شما در دنيا و  «: به علي فرمود�روايت ابن عمر را ذكر كرده كه پيامبر
آن را از طريق حكيم ) 3/14(و حاكم ) 4/328(ترمذي . »باشي آخرت برادر من مي

بن جبير از جميع بن عمير تيمي از ابن عمر روايت نموده است، و جميع متهم است 
پردازد، و ابن نمير  است و به جعل حديث مي) رافضي (:گويد يو اين جنان م

و شرح حال او در خالل راويان صد گانه با .  او دروغگوترين مردم است:گويد مي
  . گذشت و در همانجا به اين حديث موضوع وي اشاره نموديم) 17(شماره 

يگري كه ي اسناد ناپسند د اسناد دوم نيز از روايت جميع است، وليكن با اضافه
عبارت از اسحاق بن بشر كاهلي است، وابن ابي شيبه و موسي بن هارون او را 
تكذيب نموده و دارقطني نيز او را به وضع حديث متهم نموده است، و آنچه كه ذكر 
شد وضعيت طريق حديث مذكور نزد حاكم و ديگران است، و موسوي از 

طريقين صحيحين علي  (:گويد  مي)2/165(ي  دروغگويي شرم نداشته در حاشيه
و ذهبي آن را در تلخيص خود روايت  (:گويد و عالوه بر آن مي) شرط الشيخين

نموده و به صحت آن اشاره نموده است، و حال اينكه ذهبي بر اين دو حديث با دو 
پس اي ). جميع متهم است، و كاهلي هم جاي اعتبار نيست (:گويد طريق آن مي

  . سين بنگريد و خود قضاوت نمائيدهاي عبدالح شيعيان به دروغ
به موضوع بودن اين حديث حكم نموده و آن را به ) 351) (الضعيفه(و آلباني در 

از همان اسناد نسبت داده است، و مفتي هندي نيز آن را در ) 69/1-59/1(ابن عدي 
  . ذكر نموده است) 97) (تذكره الموضوعات(

هم با آن ) 20( و در مراجعه و سخن وي كه بعد از اين حديث مطرح نموده،
تا  ... : دست در گردن علي بنمود و فرمود�پيامبر (:گويد برخورد نموديد اينكه مي

 اند آخر سخن، همانا سخن اين مرد و تمام تناقضاتي كه شيعه به آن گرفتار آمده

   »حسبنا اهللا و نعم الوكيل«. چيزي جز حماقت و گمراهي نيست

جعه به ذكر حديث نام گذاري حسن و حسين اين مرسپس در پاراگراف اول از ا
و ) 1/98(با نام فرزندان هارون از جانب پيامبر اشاره نموده و آن را به امام احمد 
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نسبت داده است، و بر فرض صحت اين حديث در صفحات ) 168-3/165(حاكم 
  . قبل به طور مفصل به عدم اطالق تشابه ميان هارون و علي اشاره نموديم

ي اين حديث تصحيح حاكم بر شرط شيخين را نقل نموده و اين   دربارهموسوي
سخن ادعاي دروغين و آشكار است، زيرا حاكم تنها به تصحيح آن بسنده نمودة و 

اي ننموده است، وليكن  باشد، و به شرط شيخين اشاره  صحيح االسناد مي:گفته است
 اين روايت صحيح دگوي مي پذيرفته ونذهبي در مورد صحت آن سخن حاكم را 

نيست زيرا از طريق ابو اسحاق سبيعي از هاني، بن هاني از علي روايت شده است، و 
ابو اسحاق اهل ثقه و او اهل تدليس است، و به صورت حد مضعن آن را روايت 

تحديث آن تصريح ننموده است،  نموده و خود به طور مستقيم به سماع آن اشاره به 
و استاد و شيخ او . عمر خود دچار سوء حافظه گرديده استو عالوه بر آن در آخر 

گفته است او ) التقريب(هاني بن هاني مجهول الحال است و همچنانكه ابن حجر در 
و ابن مديني نيز به عدم . ناشناخته و جز ابو اسحاق كسي از او روايت ننموده است

 در شرح حال -) التهذيب( به نقل از –شهرت او حكم نموده است، و جوزجاني 
نمايد كه شناخته شده   و اما ابو اسحاق از گروهي روايت مي:گويد ابو اسحاق مي

و جز آنچه ابو اسحاق از آنها روايت نموده روايتي از آنان نزد اهل ثقه وجود (نيست 
 هاني، بن هاني از شمار جماعت مذكور است پس در اين صورت :يمگو ندارد، و مي

  . اين اسناد صحيح نيست
نقل نموده داراي طريق ) البدايه و النهايه(و اين روايت همچنانكه ابن كثير در 

عمش از غالم ابن ابي سعد روايت نموده كه علي اديگري است كه ابن سعد آن را از 
باشد زيرا همچنان  و در اسناد آن انقطاع مي). به ذكر سخن علي پرداخته است (:گفت

ذكر شده سالم هرگز با علي ) 55ص ( ابي حاتم المراسيل ابن(و ) التهذيب(كه در 
مالقات نداشته و عالوه بر آن اعمش اهل تدليس است، و آن را از ديگران شنيده 

پس موسوي در پاراگراف دوم از اين . است و به استماع مستقيم تصريح ننموده است
الً به  را ذكر نموده و ما قب� و علي�مراجعه جريان اخاء موهوم ميان بيان پيامبر

طور مفصل به آن اشاره نموديم و وعده داديم كه به طور مبسوط به رد اين احاديث 
خواهيم ذكر  پردازيم وليكن مي بپردازيم و به اميد خداوند هم اكنون به اين امر مي
   :اند گفته. اند كنيم كه تمام كساني كه احاديث مؤاخات را بيان كرده
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دروغگويان يا متروك الحديثهاست؛ كه اين حديث موضوع و از سلسله روايات 

�. =�h-B?2� H�4P: آن درباره نزول آية
��� �# � !! � � � !� # # � اند، و در  وضع نموده  })  :��]%	��}� �

و اين حديث ) 354-229-220 ص :نگا(همان جا به طور مفصل بر آن سخن گفتيم 
سياه نموده نيز از جمله احاديث دروغين است كه موسوي مراجعات خود را با آن 

  . است
 با چهرة بشاش و شاد از خانه بيرون رفت و �و روزي پيامبر (:گويد سپس مي

ي وي  ي بشارت چهره بر اصحاب خود وارد گشت و عبدالرحمن بن عوف درباره
و دخترم ) علي( بشارتي از پروردگارم درباره برادر و پسر عمويم :جويا شد، فرمود

  ). نزدم آمده است) فاطمه(
آن را به ابوبكر خوارزمي ) 3/166(ديث دروغ است و موسوي در حاشيه اين ح

به نقل از صواعق ابن حجر نسبت داده است، و اين كوتاهي فاحش است زيرا او از 
اهل حديث نبوده و كتاب وي از كتب حديث نيست پس انتساب به آن روا نيست و 

  . دانند اما جاهالن اين نوع نسبت را جايز مي
از بالل ابن حمامه روايت نموده كه ) 4/210) (تاريخ بغداد(را در و خطيب آن 

:  با حالت خندان بر ما وارد شد عبدالرحمن بر خاست و گفت� روزي پيامبر:گفت
بشارتي از جانب  (:اي رسول خدا چه چيزي باعث سرورت گشته است و فرمود

اي  نمايد فرشتهپروردگارم نزدم آمده و چون خداوند خواست علي با فاطمه ازدواج 
ي طوبي را تكان دهد، و او نيز آن را به تكان در آورد و  را دستور داد تا شجره

ثمرهاي از آن افتادند و خداوند فرشتگاني بفرستاد آن را چيدند، و چون قيامت فرا 
فرستد تا هر آنكه دوستدار ما اهل بيت  رسد خداوند در ميان مردم فرشتگاني مي مي

و ) ز آتش جهنم از جانب من و پسر عمويم و دخترم به وي بدهدباشد سند برائت ا
اين حديث دروغ محض است و دروغ بودن از متن آن پيدا است، و خطيب بعد از 
روايت اين حديث گفته است و تمام اسناد آن از ميان بالل و عمر بن محمد همگي 

  . باشند  و رجال مجهول آن هفت نفر مي:گويم باشند، مي ناشناخته مي
ابو علي احمد بن صدقه البيع از عبداهللا بن داود بن قبيه انصاري از موسي بن علي از 
قنبر بن احمد غالم علي بن ابو طالب از پدرش از جدش كعب بن نوفل روايت نموده 

برخي از آنها را ذكر نموده و به ناشناخته بودن آنها حكم داده ) الميزان(و ذهبي در . است
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 : موسي بن علي به اين روايت اشاره نموده است و گفته استاست، و در شرح حال
اسناد آن مبهم و تاريك است، و قبل از اين سخن گفته است و اين خبر دروغ است و 

به ) 1/367) (تنزيه الشريعه(و ابن عراق كناني در ) 1/400) (الموضوعات(ابن جوزي در 
  . اند كذب و موضوع بودن اين روايت حكم داده

با سرور عترت ازدواج نموده ) فاطمه(و چون سرور زنان  (:گويد  ميو موسوي
 اي ام ايمن برادرم را برايم فرا خوانيد، ام ايمن گفت او برادرت است و :پيامبر فرمود

اي ام ايمن، و علي را صدا زد و او ( آري :نمايي فرمود دخترت را براي وي نكاح مي
  ....) بيامد 
نمايند كه از  مردود است و تنها كساني آن را تصديق مي اين حديث منكر و :گويم مي

اخبار و سيره اطالعي نداشته باشند، و حاكم آن را از طريق ابو يزيد عدني از اسماء بنت 
و حاكم آن ...  بودم � من در عروسي فاطمه بنت محمد:گويد عميس روايت نموده و مي

 :گويد ن را مردود دانسته و ميرا تصحيح ننموده و چيزي بر آن نگفته، وليكن ذهبي آ
و اسماء در شب عروسي فاطمه در حبشه بوده . وليكن حديث غلط و اشتباه است(

گفته است ) 4/166(گردد كه در حاشية  و از اين جهت دروغ موسوي معلوم مي). است
  . و ذهبي آن را با اقرار به صحت آن روايت نموده است

عيت دارد، زيرا اي، بنت عميس همسر و آنچه ذهبي در رد اين حديث گفته واق
جعفر ابو طالب رضي اهللا عنهما، بوده است و همراه شوهرش به حبشه هجرت 
نموده بود و همانجا بماند تا اينكه جعفر و همراهان وي در سال هفتم هجري بعد از 
فتح خيبر از حبشه به طرف پيامبر در مدينه بر گشتند، و اين مسأله در سيره ثبت 

است، و هر آنكه با سيره آگاهي داشته باشد از اين اصل آگاه است و جز بي گرديده 
نمايد، و همچنين ادعاي شهرت ثبوت  خردان كسي از پذيرش آن خودداي نمي

ازدواج علي با فاطمه در سال دوم بعد از هجرت بعد از غزوه بدر نيز همچون مطلب 
هنگام ازدواج همراه سابق است؛ زيرا به اين معني است كه اسماء بنت عميس 

توان گفت كه اين روايت از جمله  و نمي. شوهرش جعفر در حبشه بوده است
زيرا در خبر چيزي است كه حتماً . روايات مرسل صحابي است؛ پس قابل قبول است

نمايد، و آن هم حضور اسماء در عروسي علي و  بر سر دود بودن آن داللت مي
 فاطمه بودم، و اين علت قادحه موجب  من در عروسي:گويد فاطمه است كه مي
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و از طرفي هم ابو يزيد كه از اسماء . گردد ضعف و رد در متن روايت مذكور مي
نمايد از كساني نيست كه به طور فردي در حديث قابل احتجاج باشد، و  روايت مي

و تمام كساني كه به ذكر عروسي فاطمه  (:)4/166(ي  سخن موسوي در حاشيه
تر است، و ما از او  اساس ازسخن سابق وي بي) نمايم  همگي را ذكر مياند، پرداخته

خواهيم كه تنها يك اسناد صحيح بر آنچه كه نقل نموده بيان نمايد و از ذكر اتفاق  مي
  . نمايم بر آن هم چشم پوشي مي

 اين برادرم و :و چه بسا پيامبر به علي اشاره نموده و فرموده است (:گويد سپس مي
به شيرازي در االلقاب و ) 5/166(و آن را در حاشيه ) م و دامادم و پدر فرزندمپسر عموي

  . نسبت داده است) الكنز(ابن نجار از ابن عمر رضي اهللا عنهما با نقل از 
و بلكه . آن را ذكر نموده و حال چيزي بر آن نيفزوده است) 32947) (الكنز(و در 

نمود و  ه ضعف موجود در آن اشاره ميآن را ذكر نموده و ب) 12914(در جايي ديگر 
گويم در ميان راويان چهار  باشد، مي مي) در استاد آن اسماعيل بن يحيي (:گويد مي

   :راوي به نام اسماعيل بن يحيي وجود دارند
 اسماعيل بن -3 اسماعيل بن يحيي شيباني -2 اسماعيل بن يحيي تميمي -1

 معاقري و دو نفر اول كذاب  اسماعيل بن يحيي-4يحيي ابن سلمه بن كهيل 
باشند و سومين نيز متروك الحديث است، و چهارم ناشناخته است و غير معروف  مي

است، با اين وضعيت كذب و مردود بودن اين حديث معلوم گرديد، وليكن به نظر 
 سه نفر ديگر از :من به دو علت اسناد اين حديث همان فرد اولي است اول اينكه

باشند و اگر كسي از آنها همان فرد  مي) جه ترمذي، ابو داودابن ما(رجال سنن 
دوم . پرداخت با وضوح به تبيين حال وي مي. بود صاحب الكنز مذكور در اسناد مي

) 249-6/247) (تاريخ بغداد(اينكه اسماعيل بن يحيي تميمي و شرح حال وي در 
ين فرد از ميان ذكر شده است كه حاكي از گرايش وي به تشيع است، و پس نزديكتر

تواند وي باشد و تيمي مذكور دارقطني،  چهار نفر مذكور براي افتراي اين دروغ مي
 :گويد و صالح بن محمد جذره مي. اند حاكم و ابو علي نيسابوري او را تكذيب نموده

 او ركني از اركان دروغ است و :گويد پردازد، و ازدي مي او به وضع حديث مي
  . گويد بر ترك روايت از او اتفاق شده است گردد، و ذهبي ميروانيست از او روايت 



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

 

223223223223

 :و يك بار پيامبر با علي صحبت كرد به وي فرمود (:گويد و سپس موسوي مي
به ابن عبدالبرّ در ) 6/166(و آنرا در حاشيه ) باشي شما برادر و دوست من مي

آنرا ) 35-3/34( ابن عبدالبرّ :گويم مي. از ابن عباس نسبت داده است) االستيعاب(
از ) 1/230) (مسند(روايت نموده است، و هر دو طريق روايت نزد امام احمد در 
  . طريق حجاج از حكم از مقسم از ابن عباس روايت گرديده است

و سبب ورود اين روايت نزد امام احمد در جريان اختالف علي با جعفر و زيد 
نيز ذكر شده و بيان ) 383(ي  در مورد دختر حمزه بيان گرديده است، و در صفحه

 : به علي است كه فرمود�كرديم كه روايت صحيح در اين زمينه همان گفتار پيامبر

B= � ��� � C � D��G باشند و روا  و ساير احاديث در اين باره ضعيف و مردود مي

نيست قابل احتجاج قرار گيرند، و از جمله روايات غير صحيح و بي اعتبار همان 
   :وجود دارد] ضعف[عباس است؛ كه در مسند آن دو علت روايت ابن 

باشد و او گر چه خود صادق  همان ابن أرطاه مي] در اسناد[ حجاج مذكور -1
ذكر شده در ) التقريب(نمايد، و همانطور كه در  است اما بسيار اشتباه و تدليس مي
] از ديگران [و او در اين روايت خود به سماع. شود روايت عنعنه به وي احتجاج نمي

] مستقيماً[من جز در آنچه كه او خود  (:گويد و ابن خزيمه مي. تصريح نموده است
 شرح حال وي در : نگا–نمايم   شنيدم و يا به ما خبر داده به وي استدالل نمي:بگويد

اول در روايت مورد بحث تدليس ) ضعف( پس علت -) الميزان(و ) التهذيب(
  . حجاج و اشتباه اوست

 و مقسم غالم ابن عباس انقطاع وجود دارد، و ابن حجر – ابن عتيبه –ان حكم  مي-2
از امام احمد و بحين قطان ذكر نموده ) تهذيب التهذيب(در شرح حال حكم و مقسم از 

 تهذيب : نگا–كه حكم از مقسم جز چهار حديث يا حداكثر پنج حديث نشنيده است 
انشان وجود ندارد، و اين همان چيزي  و حديث مورد بحث در مي-) 2/434(التهذيب 

 :گويد در مورد حكم بن عتيبه مي) التقريب(گوئيم و حافظ  است كه ما به آن انقطاع مي
و هدف او در انتساب تدليس به ) او اهل ثقه است اما گاهي در استاد او تدليس است(

پنداشت، و و نبايد اين علت و ساده را يا غير قادحه . حكَم؛ همان حديث مذكور است
حكم همانطور كه ذكر شد اهل ثقه است، و عدم ذكر اسناد ميان او و مقسم به علت 
نسيان او نبوده بلكه به علت وجود خللي در آن واسطه بود مثالً ممكن است راوي متهم 
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لذا حكَم تدليس نموده؛ و . به دروغ باشد، و يا متروك و ضعيف الحديث بوده است
و عمل حكَم در اين . و به مقسم وصل نموده است] اوي واسطهبا حذف ر[اسناد آن را 

روايت همچون تدليس بسياري از حفاظ همچون اعمش، حسن بصري، ابو اسحاق 
سبيعي و ديگران است، و دليل تدليس افراد مذكور به علت تأويل جوانب اين امر و يا 

تدليس حرام و عدالت اعتماد به فرد واسطه نزد آنان بوده و در غير اين صورت اينگونه 
  . نمايد آنان را مكدر مي

و حديث مذكور به علت وجود اين دو علت در استاد آن از درجه صحت ساقط 
توان به آن احتجاج نمود و موسوي نيز ياراي احتجاج به آن را ندارد  گردد، و نمي مي

ت علي ي اين قصه يعني جريان مخالف ي اينها با روايت صحيح درباره و عالوه بر همه
  . و زيد و جعفر درباره دختر صمد در مخالفت باشد

، و به او ) صحبت نمود� با علي�و بار ديگر پيامبر (:گويد سپس موسوي مي
و در حاشيه ). باشيد شما برادر و دوست من و رفيق من در بهشت مي(فرمود 

  . نسبت داده است) كنز العمال(آن را به خطيب به نقل از ) 7/166(
از طريق عثمان ) 12/268) (تاريخ بغداد(و خطيب بغدادي آنرا در  :گويم مي

و اين . عبدالرحمن از محمد بن علي بن حسين از پدرش از علي روايت نموده است
روايت موضوع است، عثمان بن عبدالرحمن مذكور همان قرشي زهري وقاص است، 

مورد او اينكه و ابن معين او را دروغگو به شمار آورده است، و كمترين سخن در 
در شمار احاديث ) 352) (الضعيفه(و آلباني اين حديث را در . متروك الحديث است

  . موضوع ذكر نموده است
و روزي پيامبر علي را در جريان امري كه ميان و برادرش و  (:گويد و موسوي مي

و : پيش آمده مورد خطاب قرار داد و به وي فرمود) برادرش(زيد بن حارثه و خضر 
و در ) شوي ا شما اي برادر من و پدر فرزندم و از من و به سوي من برگردانده ميام

نسبت داده است و حاكم و ) 3/217) (مستدرك(آن را به حاكم در ) 8/166(حاشيه 
اند، و اين اشتباهي از طرف حاكم و ذهبي  ذهبي آن را بر شرط مسلم تصحيح نموده

 صحيح نبوده و بلكه ضعيف و است زيرا حديث مذكور بر شرط مسلم نيست و
و از طريق علي بن سعيد بن بشير رازي از اسماعيل بن عبيد بن ابي . منكر است

كريمه حراني از محمد بن سلمه از محمد بن اسحاق از يزيد بن عبداهللا بن قسيط از 
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محمد بن اسامه بن زيد از پدرش اسامه بن زيد روايت شده است و اين اسناد 
  . وجود دارد] علت[ نيست در اسناد آن سه ضعيف بوده و صحيح

] ي او درباره[ علي بن سعيد بن بشير رازي در وي ضعف است، دارقطني -1
او احاديثي (گويد  و در روايتي مي.  در احاديث منفرد قابل استدالل نيست:گويد مي

ه تذكر( شرح حال او در : نگا:اند قرار نگرفته] روايي[روايت نموده كه مورد متابعت 
  ). الميزان(و ) الحفاظ
 اسماعيل بن عبيد بن ابي كريمه، گر چه مورد اعتماد است، وي احاديثي روايت -2

 او اهل ثقه است اما حديث :گويد مي) التقريب(باشند، و حافظ در  نموده كه غريب مي
 او احاديث عجيبي را از محمد :گويد  مي–و قاضي ابوبكر جعاني . نمايد غريب روايت مي

نمايد، و محمد بن سلمه در اين حديث شيخ و استاد اوست و به ويژه  سلمه بيان ميبن 
  . اين روايت از جمله غرائب اوست و او را در اين روايت تابعي نيست

 مدلس و به صورت مضعن روايت – صاحب السيره – محمد بن اسحاق -3
ه باشد قابل نموده، و جز در آنچه كه به تحديث و يا سماع مستقيم تصريح ننمود

  . استناد نيست، و در اين روايت چنين تصريحي از او وجود ندارد
و عالوه بر ضعف استاد مذكور اين حديث منكر است، و با روايت صحيح ثابت 

 و به ويژه -383 صفحه : نگا-شده و در مورد علي و زيد و جعفر در تعارض است 
ي كه در اسناد انفرادي قابل بيني كه روايت حديث اسامه جز از طريق كسان شما مي

بود حافطين آگاه به علوم حديث  احتجاج نيستند روايت نشده است و اگر صحيح مي
  . نمودند آن را پذيرفته و به دنبال آنها روايت مي

شگفت اينكه ذهبي در ادعاي بر شرط مسلم را هماهنگ با حاكم پذيرفته، و حال 
تبيين نمود، كه او از رجال ) لميزانا(خود ذهبي در شرح حال محمد بن اسحاق در 

مسلم نيست و همچنين محمد بن اسامه بن زيد با وجود اهل ثقه بودنش نزد مسلم 
پس با اين توضيح عدم صحت اين اسناد بر شرط مسلم معلوم . داراي روايتي نيست

گردد بلكه عدم صحت آن و ضعف و نكارت آن معلوم گشته و صحيح نيست به  مي
   . - و هللا الحمد-وده آن استناد نم
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 شما برادر و وزير من :به علي فرمود] پيامبر[و روزي  (:گويد سپس موسوي مي
و در حاشيه ). نمائي ي مرا تبرئه مي ي مرا عملي و ذمه باشي و دين مرا ادا و وعده مي
   .نسبت داده است) كنز العمال(از ابن عمر به نقل از ) الكبير(آنرا به طبراني در ) 9/166(

 ابو –از طريق محمد بن يزيد ) 13549) (الكبير(طبراني آن را در  (:گويم مي
 از عبداهللا بن محمد طهوري از ليث از مجاهد از ابن عمر روايت و –هاشم دفاعي 

] زيرا[و اين حديث باطل است، و اسناد آن به شدت ضعيف است . نقل نموده است
  . وجود دارد] ضعف[در آن سه علت 

است و حافظ ) حديث( داراي ضعف – ابو هاشم دفاعي –بن يزيد  محمد :اول
گويد اهل حديث بر  و بخاري مي.  او در اسناد قوي نيست:گويد مي) التقريب(در 

  . ضعف وي اتفاق دارند
شود، و هيثمي در   عبداهللا بن محمد طهوي، شرح حالي از او يافت نمي:دوم

  . اسناد حديث را محلل دانسته استبه علت وجود او در ) 9/121) (مجمع الزوائد(
 به علت سوء حفظ و اختالط ضعيف است، و حافظ – ابن ابي سليم – ليث :سوم

او صادق است و در پايان عمر دچار اختالط گرديده، و  (:گويد مي) التقريب(در 
و ليث تعدادي ). گرديد لذا متروك الحديث گرديد حديثش متمايز و معلوم نمي

 سلسله : نگا–. ل را از طريق همين اسناد روايت نموده استروايت ضعيف و باط
 پس با اين توضيحات سقوط و ضعف حديث -) 140، 47(االحاديث الضعيفه آلباني 

  . گردد مورد استدالل موسوي معلوم و نمايان مي
 :هنگام وفاتش فرا رسيد، فرمود) رسول اكرم(و چون  (:گويد و سپس موسوي مي

از من نزديك ) اي علي (: خوانيد، پس علي را فرا خوانيد، و فرمود فرامبرادرم را براي
كرد تا اينكه جان  شو نزديك وي آمد، و به او تكيه نمود و همواره با وي صحبت مي

به جان آفرين تسليم نمود، و قسمتي از آب دهانش بر روي علي افتاد، و در حاشيه 
ده و اشاره نموده كه صاحب نسبت دا) الطبقات(آن را به ابن سعد در ) 10/167(
  . نيز به ذكر آن پرداخته است) الكنز(

آن را ذكر نموده، و به ابن سعد ) 18790) (كنز العمال(در ) آري (:گويم و مي
و عبدالحسين عمداً اين سخن را ) سند آن ضعيف است (:نسبت داده و گفته است

مد بن عمر واقدي از از طريق مح) 51 / 2ق/ 2(پنهان نموده، و حديث نزد ابن سعد 
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عبداهللا بن محمد ابن عمر بن علي بن ابي از پدرش از جدش روايت شده است كه 
 و اين حديث موضوع و اسناد آن واهي است و واقدي استاد : فرمود�رسول اكرم

ابن سعد است او صاحب المغازي مشهور است، و متروك الحديث است و بسياري 
 انقطاع در سند آن محمد بن محمد بن علي هرگز اند و عالوه بر او را تكذيب كرده

و اگر منظور از جد وي جد عبداهللا يعني عمر بن علي .... جدش علي را نديده است 
زيرا او تابعي است و پيامبر را نديده . بن ابو طالب باشد در اين صورت مرسل است

 و در و به هر حال اين علت به تنهايي براي تبين كذب حديث كافي است. است
 در حالي وفات نمود؛ كه در حجره �بيان خواهد شد كه رسول خدا) 76(مراجعه 

عائشه صديقه بوده است، و جز اين سخن تمام موارد و دعاهاي مذكور در اين زمينه 
رسول  (:گويد و سپس موسوي مي. اي رافضيان است دروغ و بهتان است و ساخته

ال اله اال اهللا محمد رسول علي برادر .  بر باب بهشت نوشته شده است: فرمود�خدا
  ). رسول خداست

اين ادعاها .  هرگز چنين سخني نگفته است�گويم سوگند به خدا پيامبر مي
  . دروغي درست شده از جانب رافضيان گمراه امثال موسوي است

، و خطيب )االوسط(به طبراني در ) 11/167(و موسوي اين دروغ را در حاشيه 
توز قسمتي  و موسوي كينه. نسبت داده است) الكنز(به نقل از ) رقالمتف(در المتفق، 

از آن را كه بيانگر ضعف روايت است حذف نموده است، و متقي هندي نيز آن را در 
نسبت داده ) 5/35) (و نيز در المنتخب) الواهيات(به ابن جوزي در ) 33،34) (الكنز(

) الصحاح(زيرا آن را در است، و اين استناد خود بيانگر ضعف اين حديث است 
لذا موسوي به حذف . اند روايت نموده) الواهيات(و بلكه آن را در . اند روايت ننموده

  . نمايد آن اقدام نموده است و با اين ويژگي امام بودن خود را براي رافضيان اثبات مي
 از طريق –) 9/111( مجمع الزوائد –) االوسط(و طبراني نيز اين حديث را در 

يا بن يحيي سائي و از يحيي بن ساع از شعث بن عمري حسن بن صالح از زكر
محمد از عطيه عوفي از جابر روايت نموده است سپس ابو نعيم نيز آن را از طبراني 

) 1/269) (الميزان(با حسين طريق نقل نموده و حافظ ذهبي آن را با اسناد مذكور در 
 واهي است، و در آن چهار علت نقل نموده و اسناد اين روايت بسيار) 2/76(
  . توان يافت مي] ضعف[
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او  (:گويد ي وي مي ابن معين درباره] در اسناد[ زكريا بن يحيي كساني مذكور -1
گويد  ي او مي نمايد، و مرّه درباره مرد بدي است و احاديث نامتناسبي روايت مي

او متروك الحديث  :سزاوار است او را در چاهي اندازند، و نسائي و دارقطني گويند
  .  او رافضي تباهكاري است:گويد مي) المغني(است، و ذهبي در 

 او اسدي كوفي است و دارقطني او را در – شيخ زكريا – يحيي بن ساع -2
  . ها به شمار آورده است رديف ضعفاء و متروك الحديث

گويد او  است، ذهبي مي] الحديث[ اشعث بن عمره و حسن بن صالح ضعيف -3
 او از كساني :گويد اهميتي است، و چندان مورد توجه نيست، و عقيلي مي  بيشيعي

) 9/111) (المجمع(نيست كه حديث وي ضبط و ثبت گردد، و هيثمي او را در 
  . ضعيف به شمار آورده و به علت وجود وي در اسناد حديث را معلل دانسته است

اند  هبي و غيره گفته عطيه عوفي همچنان كه ابوزرعه، ابو حاتم، نسائي، ذ-4
 –) 58با شماره ( شرح حال او در ضمن راويان صد گانه : نگا–ضعيف االسناد است 

او صادق است و فراوان  (:گويد مي) التقريب( عطيه واهي است، و حافظ در :گويم مي
و او عالوه بر خطاي فراوان كه منجر به ).  و شيعي اهل تدليس استنمايد اشتباه مي

اهل تدليس است، و در اين حديث به صورت معنعن روايت ضعف وي گشته 
و عالوه بر علل . نموده، و خود به طور مستقيم به سماع آن تصريح ننموده است

چهارگانه علت ديگري نيز در آن وجود دارد، و آن عبارت است از سخني كه 
ه پيرامون محمد بن عثمان بن ابو شيبه استاد طبراني در اين استاد گفته شده ك

  . توان به صحت آن اعتماد نمود نمي
و موسوي در حاشيه به تخريج ابن عساكر براي اين حديث اشاره نموده و حال 

براي بيان ضعف آن به انتساب ) الكنز(ذكر نموديم كه صاحب ) 382(ما در صفحه 
اسناد آن ) 36435) (الكنز(و با اين وجود صاحب . آن به ابن عساكر اكتفا نموده است

 طريق سليمان بن ربيع از كادح بن رحمه الزاهد از معز بن كدام از عطيه از جابر را از
  . نقل نموده است

نقل نموده است و بر آن تعليق ) 3/399) (الميزان(و ذهبي نيز اين اسناد را در 
وجود . تر است و اين اسناد از اسناد قبلي واهي. نموده كه اين روايت موضوع است

  . نمايد آن بر كذب و وضع آن تأكيد ميرجال نيز در اسناد 
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است، و دارقطني او را در اسناد ) الحديث( بسيار ضعيف : سليمان بن ربيع-
 شرح حال وي : نگا–روايت ترك نموده و به اثبات منكراتي براي او پرداخته است 

 : نگا– او يكي از متروكين است :گويد و ذهبي مي) 55-9/54(در تاريخ بغداد 
   . -رح حال شيخ او كادح بن رحمهالميزان ش

بيشتر آنچه روايت  (:گويد  كذاب است، و ابن عدي مي: كادح بن رحمه-
و ابن جوزي نيز ) گيرد نمايد غير مضبوط و اسنادهاي وي مورد تبعيت قرار نمي مي
  . او را دروغگو به شمار آورده است) 2/287) (الموضوعات(در 

يث با دو طريق آن بيانگر حماقت و و در اين صورت پذيرش تصحيح اين حد
سفاهت و جهل است؛ زيرا در هر دو طريق آن همچنانكه توضيح داديم افراد متهمي 
وجود دارد، و جز از دو طريق مورد اشاره از طريق ديگري از مسعر بن كدام روايت 

تنها اشعث  (:گويد ي اين حديث مي درباره) 7/256) (الحليه(ابو نعيم در . نشده است
  ). اند  كادح بن رحمه از معز آن را روايت نمودهو

، ابن جوزي در )3/399) (الميزان(و بسياري از ائمه اعالم از جمله ذهبي در 
بر وضع و ) 1/45) (تذكره الموضوعات(و ابن قيسراني در ) 1/235) (العلل المتاهيه(

  . اند كذب آن حكم نموده
به جبرئيل ] له المبيتلي[خداوند در شب هجرت  (:گويد سپس موسوي مي

   :ميكائيل وحي نمود
كه من ميان شما اخوت ايجاد نمودم و عمر يكي از شما را از عمر ديگري 

دهد هر دو  ام سپس هر كدام حيات دوستش را بر خود ترجيح مي تر قرار داده طوالني
حيات را انتخاب نمودند، خداوند به آنها وحي نمود چرا همچون علي بن ابي طالب 

 اخاء و اخوت برقرار نمودم و او بر بستر وي بخوابيد تا �وديد ميان او و محمدنب
خود را فداي او نمايد، و حيات او را بر خود ترجيح دهد پس به زمين نازل شويد، و 
او را از دشمنانش حفظ نمائيد، و نازل شدند و جبرئيل باالي سرش رفته و ميكائيل 

 به به اي علي ابن ابي :آورد و جبرئيل فرياد بر مينيز در كنار پاهاي او قرار گرفت، 

: ي  نمايد؟ و خداوند در اين باره آيه طالب خداوند با شما بر مالئكه مباهات مي

��� '�vB� 3�R	-� ��*
 ,�� �� /���� ���# # #� ! � � � �� !  � ! � �! � # ! # $ �{U	0L��:   {   نازل نموده، و در

و . سنت در مسندهايشان نسبت داده استآن را به اصحاب سنن ) 12/167(ي  حاشيه
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با وجود اينكه در لفظ آن اشتباه آشكاري است؛ كه بيانگر جهل و ناداني است و اين 
و اين نوع ادعاهاي دروغين . نمايد دروغ آشكاري است، كه موسوي از آن شرح نمي

 : نگا–. اند نمايد؛ كه رافضيان دروغگوترين مردم بر صحت سخن كساني تأكيد مي
 و اين موسوي امام رافضيان دروغ را براي خود روا نموده و -) 251-250(فحه ص

و اينگونه دروغ از عبدالحسين در كتاب ما . نمايد آن را به عنوان كيش خود اتخاذ مي
نمائيم كه به نام يكي از  و ما تمام شيعه را دعوت مي. فراوان ذكر شده است

در آن به ذكر اين حديث دروغين پرداخته هاي صاحبان سنن را ذكر نمايند، كه  كتاب
يابد تا آن   راهي نمياشيه خود همچون االغ در گل ماندهو اين موسوي در ح. باشد

را به يكي از سنن اهل سنت نسبت دهد؛ ناچاراً آن را به تفسير رازي اسناد داده 
و  (:گويد مي) 5/204(و طريق و يا منبعي براي آن ذكر ننموده جز اينكه . است

و رازي اين سخن را به عنوان سبب نزول ) روايت شده كه چون خواست بخوابد


*�� �-	�vB� 3�R' ��� :ي سوم آيه ,�� �� /���� ���# # #� ! � � � �� !  � ! � �! � # ! # $ �{U	0L��:   {  به شمار

 كه از اين روايت :و قبل از اين؛ دو روايت ديگر را ذكر كرده است. آورده است
اي نداشته است، زيرا با آرزوي وي هماهنگ  ه آنها اشارهترند و موسوي ب صحيح

دانند كه رازي از اهل حديث نيست و او شناختي از  و تمام اهل علم مي. نبوده است
علم حديث ندارد، بلكه او در شمار متكلمين است كه روش او با اهل حديث بسيار 

ابع شيعي به دست و به اين علت به توضيح سخن رازي پرداختيم تا من. متفاوت است
آورده و چون در ميان اهل سنت سندي براي آن نيافته آن را به رازي نسبت داده 

-212(و در صفحه . است و در نزد وي تنها به همان مقدار مختصر اشاره شده بود
عدم صحت قول به اينكه سبب نزول اين آيه خوابيدن علي در بستر پيامبر در ) 214

  .  و متن آن نكارت استزيرا در سند. شب هجرت است
گفت من بنده خدا و برادر رسول او و من صديق  و علي مي (:گويد و موسوي مي

و تخريج آن ) دهد اكبر و جز دروغگو كسي آن را براي ديگران بعد از من نسبت نمي
و نسائي آن را در . نقل نموده است) از منتخب كنز العمال) 13/168(ي  را در حاشيه

و ) 3/112) (المستدرك( و حاكم در –) 1/376) (الشريعه(نزيه  ت–) خصائص علي(
و عقيلي ) المعرفه(و ابن ابي شيبه و ابو نعيم در ) 1324) (السنه(ابن ابي عاصم در 

اند، و اين روايت كذب  از عباد بن عبداهللا اسدي از علي روايت نموده) الضعفاء(در 
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حاكم با اشتباه آن را بر شرط و .  از آن مبرّاست�واهي و افترائي است، كه علي
بلكه بر شرط هيچ كدام  (:گويد شيخين تصحيح نموده و ذهبي آن را رد نموده و مي

از آنها نبوده و صحيح نيست، بلكه حديث باطلي است پس در آن تدبر كن و مديني 
و اما موسوي كينه توز اين سخن را پنهان )  عباد ضعيف الحديث است:گويد مي

به طور اختصار به ضعف اين اثر و بطالن آن ) 199-198(حه نموده، و در صف
و علت ضعف آن عباد بن عبداهللا اسدي است و همچنانكه ذهبي گفته . پرداختيم

 و جاي سخن و :گويد داند و بخاري مي مي) الحديث( ابن مديني او را ضعيف :است
فيه  ( ذكر شد كه بخاري اين نوع اصطالح و سخن365-364ايراد است، و در ص 

) فيه نظر(برد كه مورد اتهام باشند، و اين عبارت  را براي كساني به كار مي) نظر
باشند و ذهبي نيز در شرح حال عباد اين اثر را  ترين عبارت جرح نزد وي مي پائين

  ). اين دروغي است كه بر علي جعل شده است (:گويد ذكر نموده و مي
دا من برادر او و ولي او پسر عمو  سوگند به خ: و علي گفت:گويد و موسوي مي

و آن را در . و وارث علم اويم پس چه كسي نسبت به من از او سزاوارتر است
نسبت داده است، و گفته كه ) 3/126) (مستدرك(به حاكم در ) 14/167(حاشيه 

ذهبي نيز صحت آن را پذيرفته است و اين ادعا دروغ است زيرا حاكم آن را تصحيح 
ي آن سكوت نموده و  بلكه درباره. به اينكه ذهبي آن را بپذيردننموده چه برسد 
آن را انكار نموده و گفته است ) 3/255) (الميزان(اند و ذهبي در  چيزي بر آن نگفته

و هر آنكه بگويد كه ذهبي آن را تصحيح و يا به صحت آن . اين حديث منكر است
  . اقرار نموده بر او دروغ جعل نموده است

ي قناده از اسباط بن نص از سماك بن  ا از طريق عمرو بن طلحهو حاكم آن ر
حرب از عكروه ابن عباس روايت نموده است و اين اسناد نيز ضعيف است و در آن 

   :سه علت وجود دارد
همان عمرو بن حماد بن طلحه قناد است و او اگر ( عمرو بن طلحه مذكور :اول

و در اين گونه مسائل مربوط .  استگري چه خود راستگوست اما او متهم به رافضي
  . 250-248 صفحه - : نگا–به فضايل علي قابل استناد نيست 

است، و ] ضعيف الحديث[ اسباط بن نص از لحاظ حفظ داراي ايراد و او :دوم
باه نموده و حديث غريب نقل تاو راستگو است و بسيار اش (:گويد ابن حجر مي
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 به سبب اشتباه و غريب الحديث بودن وي و ابو حاتم و نسائي او را) نمايد مي
احاديث غير متابعي از  (:گويد مي) الضعفاء(اند و ساجي در  ضعيف به شمار آورده

گويم اين   مي–التهذيب ( شرح حال او در : نگا–سحاك بن حرب روايت شده است 
زرعه اخراج اين حديث اسباط را و ابو. نه احاديث غير متابع اوستحديث نيز از گو

  . ر صحيح مسلم انكار نموده استد
 سماك بن حرب گرچه صادق است؛ اما روايت او به خصوص از عكرمه :سوم

او صادق است و روايت او از عكرمه  (:گويد مي) التقريب(ضعيف است و حافظ در 
نمايد و اين گونه  و آخر آن را تغيير داده و گاهي حديث را تلفيق مي. داراي ايراد است

  توان براي اين اسناد صحتي يافت؟   ناديده گرفت يعني چگونه ميجرح را نبايد
و علي در روز شوري به عثمان و عبدالرحمن و سعد و زبير  (:گويد و موسوي مي

شود كه  دهم آيا كسي در ميان شما يافت مي  شما را به خداوند سوگند مي:گفت
ميان مسلمانان رسول خدا ميان او و ميان خود مؤاخات نموده باشد؟ آيا جز من 

آن را به ابن عبدالبرّ در ) 15/168( خير؟ و در حاشيه :مؤاخات نمود؟ گفتند
  . نسبت داده است) االستيعاب(

آن را از طريق زياد بن منذر از سعيد بن محمد ) 3/35( ابن عبدالبر :گويم مي
و زياد بن المنذر ابو جارود همداني كوفي . ازدي از ابو طفيل روايت نموده است

 او كذاب و :و مرّه گفته است.  او بسيار دروغگو است:گويد است، ابن معين مي
ارزد، و ابو داود نيز او را تكذيب نموده است، و امام  دشمن خداست و هيچي نمي

بان حو ابن . اند به شمار آورده] الحديث[احمد و نسائي و ديگران هم او را متروك 
ازد و پرد  به وضع حديث مي�حاب پيامبري اص او رافضي است و درباره (:گويد مي

  هايي در فضايل اهل بيت روايت
و دارقطني نيز او را متروك به شمار ). اي ندارند نمايد كه اساساً ريشه  ذكر مي

  . آورده است، و يحيي بن يحيي نيسابوري او را به وضع حديث متهم نموده است
باشند به او انتساب داده  اي از شيعه مي جاروديه كه فرقه] فرقه[ و :گويم مي

هاي آنان  به آن اشاره نموده، و به بيان ضاللت) فرق الشيعه(شوند كه نوبختي در  مي
  . از جمله قول به رجعت پرداخته است
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آن را ضعيف به ) االستيعاب(و ابو الجارود زياد بن منذر نيز از جانب عبدالبرّ در 
 شرح حال زياد از ابن عبدالبر نقل در) التهذيب(و حافظ در . شمار آورده شده است
اند بر اينكه او ضعيف و منكر  همگان اتفاق نموده (:گويد نموده كه عبدالبر مي

  . اند الحديث است و برخي نيز او را به دروغ گويي نسبت داده
ي موارد در اسناد اين روايت رجال ديگري وجود دارند كه من  و عالوه بر همه

ام، و عمرو بن جماد قناد نيز در استاد  ها شرح حالي نيافتهبراي آن] در رجال شناسي[
گري است و حال ما وضعيت او را در حديث  آن وجود دارد و او متهم به رافضي

  . سابق تبيين نموديم
داراي اسناد ] اولواالمر[ با پنج نفر ديگر اعضاي شورا �جريان سخن علي

 اسناد ندارد، و در آن مردماني ديگري از ابو طفيل است، و او سهم چنداني در اين
 از آن 177-176ي  باشند، و در صفحه وجود دارند كه به وضع حديث متهم مي

گي حديث مذكور بيشتر و  پايه اساس و بي صحبت نموديم و با ذكر اين اسناد بي
   . -الحمدهللا رب العالمين و  -. گردد آشكارتر مي

ا وليد به مبارزه برخاست، وليد  و چون علي در روز بدر ب:گويد سپس موسوي مي
و .... باشم  ي خدا و برادر رسول او مي  من بنده: شما كيستي؟ علي گفت:به وي گفت
و نزد ابن سعد . آن را به ابن سعد در طبقات اسناد داده است) 16/168(ي  در حاشيه

ن و اي... از طريق اسماعيل بن ابو خالد از بهي روايت نموده است ) 15 / 1ق  / 2(
رسد، بلكه از قول  اسناد ضعيف و ساقط است و اسناد آن به هيچ كدام از صحابه نمي

بهي مذكور است، و نام وي عبداهللا بن يسار غالم مصعب بن زبير است، و او تابعي 
است پس با اين توضيح حديث مذكور مرسل است با توجه به سوء حفظ بهي 

 صادق است :گفته است) التقريب(در توان به آن احتجاج نمود و حافظ  نمي] مذكور[
گردد و او از  به بهي استناد نمي (:، و ابو حاتم گفته است)كند مي] فراوان[و اشتباه 

پس اسناد آن داراي انقطاع و ضعف است و بنابراين ) نظر اسناد حديث آشفته است
  . اين روايت مردود است
ز او سؤال كرد، و روزي علي در زمان خالفت عمر ا (:گويد و باز موسوي مي

 من : آيا اگر قومي از بني اسرائيل نزد شما بيايند؛ و يكي از آنان به شما بگويد:گفت
 آري :باشم؛ آيا او نزد شما بر ياران ديگرش ترجيح دارد؟ گفت پسر عموي موسي مي
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باشم، و عمر رداي خود را   پس من برادر رسول خدا و پسر عموي او مي:علي گفت
بايست تا زماني كه با هم   سوگند به خدا مي:ا پهن نمود، و گفتباز كرد و آن ر

 بنشيني، و همواره بر آن نشسته بود، و عمر در مقابل او بود تا ءهستيم بر اين ردا
به دارقطني به نقل از ) 17/168(ي  اينكه از هم جدا شدند، و موسوي آن را در حاشيه

. چيزي به آن نيفزوده است) اعقالصو(نسبت داده است، و در ) 107ص ) (الصواعق(
گردد، و چگونه  و اسناد آن را تبيين ننموده است، و اين خود مانع استناد به آن مي

توان ادعاي ثبوت و صحت اسناد آن نمود، و از منبع آن آگاه نبود؟ و اين خود بر  مي
ده نمايد كه رافضيان در استنادهاي خود به صحت اسناد توجه ننمو اين امر داللت مي

و هر آنكه با آرزوي آنان همخواني داشته باشد آن را صحيح پنداشته و به روايت آن 
  . پردازند مي

مسجد [ي مسدود نمودن تمام ابواب  در پاراگراف سوم از اين مراجعه درباره
جز باب علي به ذكر احاديث پرداخته است، و به اميد خدا به طور مفصل به ] پيامبر

و در ابتدا به حديث ابن عباس آغاز نموده كه در مراجعه . بيان آن خواهيم پرداخت
ضعف و سقوط استناد به آن را ذكر ) 367-364( و در صفحه – ذكر گرديد 26

پردازد  هايش مي كرديم به آن مراجعه شود، و اين موسوي بسيار به تكرار مجدد ادله
  . دارد] وافري[ي  زيرا به تطويل سخن عالقه

 در حديث صحيحي بر شرط �و عمر بن خطاب( :گويد سپس موسوي مي
 ارزاني داده شده است، اگر من يكي � سه چيز به علي بن ابي طالب:شيخين گفت

بودم نزد من از شترهاي سرخ مويي محبوبتر بود، همسرش فاطمه  از آنها را دارا مي
  ). داري او در روز خيبر بنت رسول اهللا، سكونت او در مسجد با رسول خدا، پرچم

 موسوي آن را در حاشيه ذكر –آن را روايت نموده و ) 3/125( حاكم :گويم يم
 موسوي با ادعاي صحت آن بر شرط شيخين دروغ نموده، زيرا حتي –نموده است و 

نمايد به صحت آن بر شرط  حاكم با اينكه در تصحيح حديث چندان دقت نمي
ت، و ذهبي آن را رد بلكه گفته است صحيح االسناد اس. شيخين اشاره ننموده است

 عبداهللا مذكور :گويم مي). بن جعفر ضعيف است... مديني عبداهللا  (:گويد نموده و مي
وليكن پدرش . پدر علي بن مديني است كه در ضبط احاديث امام و پيشواست

و . ضعيف الحديث است و حتي پسرش علي نيز او را ضعيف به شمار آورده است
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نمايد،  لحديث است و احاديث منكر را از ثقات نقل ميابو حاتم گفته است او منكر ا
 بر ضعف :گويد مي) الميزان( او متروك الحديث است، و ذهبي در :گويد نسائي مي

  . وي اتفاق شده است
 و موسوي نيز آن را در –اين حديث را ) 7/341) (البدايه و النهايه (–و ابو يعلي 

 : نگا– بن جعفر روايت نموده است  از طريق عبداهللا–اش نقل نموده است  حاشيه
به ) 9/121) (مجمع الزوائد(و هيثمي آنرا در ) 7/341) (البدايه و النهايه(اسناد آن در 

داند، و  ابو يعلي نسبت داده است و به علت عبداهللا بن جعفر در اسناد آن را معلل مي
ي اعتبار  است و با اين توضيح اين اسناد از درجه) الحديث( او متروك :گويد مي

به آنچه امام احمد در مسندش ) 19/168(نمايد، و موسوي در حاشيه  سقوط مي
از حديث ابن عمر روايت نموده اشاره كرده است، وليكن لفظ آن را به طور ) 2/26(

و چون به مطلبي رسيده كه با هواي وي هماهنگ نبوده . كامل نقل ننموده است
  .  نموده استقلمش ايستاده و به اشاره به آن اكتفا

گفتيم رسول خدا بهترين مردم   مي� ما در زمان حيات پيامبر:گويد و ابن عمر مي
است؛ سپس ابوبكر و سپس عمر است، و حال سه خصلت و ويژگي به ابن ابي 
طالب ارزاني شده است و اين همان حديثي است كه موسوي و ياران او با آن 

نان است، و اگر آنان احتجاج به اين  خاري در چشمان آ همانندخوشنود نيستند، و
اند پس آن را به طور كامل بگويند و مانند موسوي  نمايند و آن را پذيرفته حديث مي

توانيم تصور نمائيم كه اين مرد هنگام برخورد با  از آن اعراض ننمايند، وليكن مي
ر باشد چگونه منزج) ابوبكر و عمر(روايت و يا مطلبي كه بيانگر فضائل شيخين 

گردد، و اين عمل او بيانگر اين واكنش است، و خداوند بلند مرتبه چه زيبا  مي
و سپس ] ليغيط بهم الكفار [:فرمايد ي ياران محمد از جمله ابوبكر و عمر مي درباره

هاي علي را در حديث صحيحي   و سعد بن مالك برخي از ويژگي:گويد موسوي مي
گران را از مسجد بيرون نمود، و عباس  عباس و دي�ذكر نموده و گفت پيامبر خدا

 من شما را بيرون :دهي؟ فرمود  و علي را سكونت ميه مرا بيرون نمود:به وي گفت
ام وليكن خداوند شما را بيرون نمود و او را سكونت  ننموده و علي را سكونت نداده

آن را به حاكم نسبت داده و تصور نموده از ) 20/169(و در حاشيه . داده است
اح سنن روايت شده است، و اين ادعا دروغ آشكاري است و حتي حاكم با صح
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گيري ادعاي آن را ننموده است، و اگر از موسوي و دوستان بخواهد  وجود سهل
حجتي بر صحت آن اقامه نمايد، و هرگز نخواهند توانست و او اين ادعاي تصحيح 

  . تقويت نمايداش را  پايه گويد تا به گمان خود داليل واهي و بي را مي
اين حديث را از طريق مسلم اعور مالئي از خيثمه بن ) 3/117(و حاكم 

و حديث را ذكر [ از سعد بن مالك شنيدم :گويد عبدالرحمن روايت نموده كه مي
و حال حاكم از تصحيح آن سكوت نموده است و ذهبي بر آن تعليق نموده ] نمايد مي

وده است، متروك بودن آن مسلم و حاكم از تصحيح آن سكوت نم (:گويد و مي
اند، و ديگران نيز آن را   همچنين نسائي، دارقطني، چنين گفته:گويم مي. نمايان است

اند، پس  اند؛ و به اثبات روايات منكر براي مسلم اعور پرداخته ضعيف به شمار آورده
نمايد و ادعاي صحت اين   كه چگونه بر دروغ جسارت مي:به موسوي بنگريد

  . نمايد باطل را ميحديث 
ها   روزنه�اي از ياران پيامبر  عده:و زيد بن ارقم گفته است (:گويد و موسوي مي

 اين ابواب را ببنديد : داشتند، و رسول خدا فرمود�و ابوابي راه يافته به مسجد پيامبر
 برخاست و خدا را � مردم در اين مورد سخن گفتند رسول خدا:جز باب علي

ام   اما بعد من به بستن اين ابواب جز باب علي امر شده: فرمودستايش نمود و سپس
ام و چيزي را   سوگند به خدا من چيزي را نبسته:چيزي بگويد] شايد[و كسي از شما 

آن ) 21/169(ي  و در حاشيه. ام وليكن من به آن امر شدم و پيروي نمودم باز ننموده
 امام احمد آن را از :گويم مي.  استنسبت داده) 4/369) (المسند(را به امام احمد در 

و اين اسناد ضعيف . طريق ميمون ابو عبداهللا از زيد بن ارقم روايت نموده است
) التقريب(است، و ميمون همان بصري غالم عبدالرحمن بن سمره است، و حافظ در 

به شمار ] الحديث[او را ضعيف ] حديث[ او ضعيف و بسياري از ائمه :گويد مي
 و با اين سخن :گويم مي. باشد  احاديث او منكر مي:گويد و امام احمد مياند  آورده

براي حديث مذكور هرگز به معني ) المسند(گردد كه روايت امام احمد در  معلوم مي
  . پذيرفتن آن و استناد به روايت نبوده است

ذكر ) 236-4/235) (الميزان(و ذهبي آن را در شرح حال همچون مذكور در 
باشد و عقيلي   بيانگر ضعف آن مي:خن عقيلي را در توضيح آن افزوده كهنموده و س
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و در اين طريق نيز سهل .  و حال از طريق بهتري روايت گرديد، است:گويد مي
  . توجهي شده است انگاري و بي

از ابن عباس روايت نموده كه ) و طبراني در الكبير (:گويد و باز موسوي مي
ام   من از طرف خود شما را بيرون نكرده:رمود روزي برخاست و ف�رسول خدا

اي  را به حال خود باقي گذاشت، همانا من بنده] و علي[وليكن خداوند شما را بيرون 
نمايم از  مأمور هر آنچه دستور داده شوم انجام خواهم داد، و تبعيت و پيروي مي

  .  نموده استبه منتخب الكنز اشاره) 22/169(ي  و در حاشيه. آنچه به من وحي گردد
از طريق حسين اشقر از ابو ) 12722) (الكبير( طبراني آن را در :گويم مي

عبدالرحمن مسعودي از كنيز نواء از ميمون ابو عبداهللا از ابن عباس روايت نموده 
   :هاي زير است است و اين اسناد جداً ضعيف است، و در آن علل

دانسته و او ] الحديث[ف  بسياري او را ضي– ابن حسن كوفي – حسن اشقر -1
 او منكر الحديث، و ابن عدي و همچنانكه :گويد شيعي افراطي است، و ابو زرعه مي

نمايد و ابو معمر هذلي او را دروغگو   او را متهم مي–ذكر كرده ) المغني(ذهبي در 
  . به شمار آورده است

. ديث است ضعيف الح:گفته است) التقريب( كثير النواء همچنانكه حافظ در :دوم
 او در :گويد دانند، و ابن عدي مي و ابو حاتم و فسائي او را ضعيف الحديث مي

  . گري غالي و افراطي است شيعه
 ميمون ابو عبداهللا مذكور همان بصري غالم عبدالرحمن بن سمره است و :سوم

  . بحث ضعيف الحديث بودن وحي در حديث قبلي ذكر گرديد
 اي علي روانيست كسي جز من و شما : فرمود�سالمو پيامبر ا (:گويد و موسوي مي

آن را به ترمذي به نقل از ) 23/169(ي  و در حاشيه). در كنار مسجد سكني گزيند
) السنن الكبري(و بيهقي در ) 4/330( ترمذي :گويم منتخب الكنز نسبت داده است مي

 نموده است، و اين آن را از طريق سالم بن ابو حنيفه از عطيه از ابو سعيد روايت) 7/66(
اسناد ضعيف و به ثبوت نرسيده است، و عطيه همان ابن سعيد عوفي است و او ضعيف 

ي او  نمايد، و درباره الحديث است، و او به طور ناشايستي در روايت حديث تدليس مي
. و يعني گويا او كلبي كذاب است. رسد او خدري باشد  چنين به نظر مي:گويد سعد مي

و راوي از او سالم بن . گذشت) 58با شماره (ضمن راويان صد گانه و شرح وي در 
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دانند، و همچنانكه در  گر است و بسياري او را ضعيف الحديث مي حفصه شيعي افراط
گردد خبر وي در اينگونه مقبول نيست وليكن كثير نواء از طريق عطيه  ذكر مي] الحديث[

 و جاي –) 7/343( البدايه و النهايه –متابعت نموده ] در روايت اين حديث[عوفي سالم 
گري همچنانكه در حديث  خوشحالي نيست زيرا كثير مذكور عالوه بر افراط در تشيع

و علت ضعف عطيه عوفي و تدليس او نيز به . سابق ذكر شد ضعيف الحديث است
  . قوت خود باقي است

ه شمار آورده ضعيف ب) 1/501) (التفسير(و حافظ ابن كثير نيز حديث مذكور را در 
  . به ضعف آن اشاره كرده است) 33052) (كنز العمال(است، و حتي متقي هندي در 

و اما حديث سعد نزد بزاز كه موسوي در حاشيه به آن اشاره كرده است 
بهتر نيست، زيرا از روايت خارجه بن سعد از ] سابق[وضعيتش از حديث ابو سعيد 

در رجال [رجه مورد بحث شرح حالي و خا) 9/115( مجمع الزوائد –پدرش است 
هاست  ندارد و كسي به ذكر وي نپرداخته، و به گمان من او يكي از ناشناخته] شناسي

 :گويد حديث را با وجود وي در اسناد معلل دانسته و مي) المجمع(و هيثمي در 
  . خارجه معروف و شناخته شده نيست

راء بن عازب، ابن عمر و از سعد بن ابي وقاص، و ب (:گويد و سپس موسوي مي
 به مسجد آمد و � پيامبر:اند حذيفه بن اسيد غفاري روايت شده است كه گفته

 همانا خداوند به پيامبرش موسي وحي نمود كه مسجد پاكي را براي من بناء :فرمود
كنيد جز شما و هارون در آن سكونت ننمايد و خداوند به من وحي نموده تا 

ي  و در حاشيه) درم علي كسي در آن سكني نگزيندمسجدي بسازم جز من و برا
) ينابيع الموده(به نقل از ) المناقب(آن را به ابن مغازي شافعي در كتاب ) 14/170(

  . نسبت داده است
 از اين � اين سخن را نگفته است و او� سوگند به خداوند رسول اكرم:گويم مي
بود اسناد آن را به   خود صادق ميگوئي مبرا و به دور است و اگر موسوي در ادعاي ياوه

نمود، ليكن عادت جاهلين چنين است چندان به صحت اسناد توجه  طور كامل نقل مي
و حال او آنرا از كتاب . نمايند ندارند بلكه تنها به موافقت آرزو هواي خويش توجه مي

ارد، و بلخي نقل نموده و حال او خود موقعيت بهتري از عبدالحسين ند) ينابيع الموده(
 جز انتساب آن به -نقل نموده و به اسناد آن ) 100-99صص (بلخي آن را از كتاب خود 
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و اما ابن المغازي  (:گويد ي وي مي  اشاره ننموده كه امام ابن تيميه درباره-ابن مغازي 
هايي جمع آوري نموده كه هر آنكه اندكي با حديث آگاهي داشته  واسطي در كتابش دروغ

   . - و اهللا الموفق للصواب -) يابد آن را در مي
 ثابته از هر –تواند تمام آنچه در نصوص  ي ما نمي و نوشته (:گويد موسوي مي

كدام از ابن عباس، سعيد خدري، زيد بن ارقم، و مردي صحابي از خثعم، اسما بنت 
عمبس، ام سلمه، حذيفه بن اسيد، سعد بن ابي وقاص، براء بن عازب، علي بن ابو 

عمرو عبداهللا بن عمر، ابوذر، ابو طفيل، بريده اسلمي، ابو دافع غالم رسول طالب، 
  .  ذكر شده در بر گيرد-، ... و جابر بن عبداهللا �خدا

ي خود  بيني به حاشيه  اين ادعايي عاري از حجت و برهان است، لذا مي:گويم مي
ديث مورد و با اين وجود بر غالب احا. به هيچ منبعي براي آن اشاره نكرده است

  . ادعاي او از اين صحابيان سخن گفتيم
 ابن عباس، ابو سعيد خدري، زيد بن ارقم، سعد بن ابي :و احاديث كساني مانند

وقاص، عمر، عبداهللا بن عمر در صفحات قبل در پاراگراف سوم از اين مراجعه در 
بر ) 391-390(ي آن سخن گفتيم و در صفحه  احاديثي كه نقل نموده بود، درباره

حديث حذيفه بن اسيد و جابر بن عبداهللا سخن گفتيم و اما حديث براء بن عارب 
از اين مراجعات است كه ) 21/169(ي  همان حديث زيد بن ارقم مذكور در حاشيه

از براء بن .... بر آن سخن گفته شده كه ابو اشهب آن را از عوف از ميمون ابو عبداهللا 
) البدايه و النهايه (: نگا–. روايت نموده استعازب با همان لفظ و عبارت نقل و 

از ) 26-25(ي   و اما حديث علي بن ابي طالب و ابوذر غفاري در حاشيه–) 7/342(
و ) 414(آنها بحث خواهد شد، و حديث ابو طفيل نيز قسمتي از آن در صفحه 

  . ذكر گرديد) 177-176(صفحه 
آن را از طريق ابو ) 7/342(ايه  البدايه و النه–و اما حديث ام سلمه ابن عساكر 

 از جسره بن دجاجه از ام سلمه روايت نموده – ذهلي –الخطاب هجري از محدوج 
 پيامبر در زمان بيماري بيرون رفت تا اينكه به مسجد رسيد و با :كه او گفت

روانيست فردي در حالت جنابت و حيض در  (:ترين صدايش فرياد بر آورد عالي
 و همسران او و علي و فاطمه بنت محمد، هان آيا �ي محمدمسجد بماند مگر برا

و بر فرض صحت و ثبوت ) ام تا گمراه نشويد هاي آنان را براي شما تبيين نموده نام



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

240240240240

 آن ركنند زيرا د اين روايت در آن مطلبي است كه موسوي و ياران او از آن فرار مي
وليكن روايت ضعيف گردد،  تصريح شده به اين كه حكم شامل همسران پيامبر مي

. اند است و به ثبوت نرسيده و ابو خطاب و محدوج ذهلي هر دو مجهول و ناشناخته
  .  اين اسناد غريب و در آن ضعف است:گويد و ابن كثير بر آن افزوده و مي

ي حديث   ابن عساكر نيز آن را به گونه�و اما حديث ابو رافع غالم رسول خدا
بعد از ) 7/343(و ابن كثير در البدايه و النهايه . ستي سابق روايت نموده ا ام سلمه

ي  ، منظور او از نقل كننده)پس آن را نقل كرده است (:گويد حديث سابق ام سلمه مي
  . آن ابن عساكر است

 آمده كه خدايا همانا برادرم �در دعاي مأثور از پيامبر (:گويد سپس موسوي مي

V. t�?M ��:موسي از تو درخواست نمود � � �,.(y £ � # ! � !# � !� ¥�,B�� £ ��� # ! M� # ! � �� ̧� 
°��� �� '(�= A����# � # #! ! �; � !  !  �  �£�? ��%�*� # !  �� � !�  �¿G� �� �B�:� £ AF7�� # #! � ! � � ! �; # # !�  � � d{��{d1 و آن 

 بلخي نيز نظير اين :گويد و نيز مي. به ابوذر اسناد داده است) 25/170(را در حاشيه 
  . سند امام احمد نقل نموده استروايت را از م

 اما نسبت دادن روايت مذكور از جانب موسوي به امام احمد كذب :گويم مي
آور ابايي ندارند، و اما   رافضيان از اينگونه اعمال شرم] متأسفانه[و . آشكاري است

مورد بحث ) 372(آنچه كه در تفسير تجلي و همچنين به طور اختصار در صفحه 
و با .  و به تبيين كذب اين حديث و اختراع رافضيان گمراه پرداختيم.قرار داده شد

اين وجود خود موسوي از تفسير ثعلبي آن را نقل نموده زيرا با مراد و كام وي 
سازگار نيست بلكه آنرا از امام خود ابن مطهر حلي نقل كرده كه امام ابن تيميه او را 

  . خوار و ذليل ساخته است
 آن را ر بزا كهآن است] سابق[و نظير اين حديث  (:گويد مي) عبدالحسين(و موسي 

 همان موسي از :از رسول خدا روايت نموده؛ كه دست علي را بگرفت و فرمود
گاهي به وسيله هارون تطهير نمايد، و من از  پروردگارش طلبيد تا مسجد و سجده

 سپس نزد ابوبكر .پاك گرداند] علي[ي شما  پروردگارم خواستم تا مسجدم را به وسيله

__________________________________________________________ 

هنگام بحث از آيه واليت ) 130-129(مورد اشاره قرار داده است همان مطلبي است كه در صفحه  -1

  . از آن بحث نموديم) به گمان شيعه(
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نمايم و   اطاعت مي:به مسجد را ببندد و ابوبكر گفت] مشرِف[بفرستاد تا اينكه درب 
ام و درب   من ابواب شما را نبسته:سپس نزد عمر و عباس بفرستاد و سپس پيامبر فرمود

ام جز اينكه خداوند خود باب وي را بگشود و ابواب شما را مسدود  علي را نگشوده
. ذكر شده است) كنز العمال(اشاره نموده كه در ) 26/171(ي   حاشيهو در. نمود
را نقل ننموده است؛ زيرا بيانگر ضعف ) الكنز( موسوي نص روايت صاحب :گويم مي

آن را ذكر نموده و ) 36521(و كنز العمال !! اوست و شيعيان به امام و پيشوايشان بنگرند
ناد آن ابو ميمونه وجود دارد، و او ناشناخته در اس (: نسبت داده است و گفته استربه بزا

و ذهبي آن را در الميزان در شرح حال ابو ميمونه از دارقطني ذكر ). و مجهول است
مجمع (و هيثمي نيز در ). ابو ميمونه مجهول و متروك است (:گويد نموده، كه او مي

 -) شناسم يو در اسناد آن كسي است كه من او را نم (:گويد مي) 9/115) (الزوائد
   . -فالحمدهللا علي ظهور الحق و زهوق الباطل 

گردد كه ادعاي تشبيه علي به هارون در تمام منازل و  و با اين توضيح معلوم مي
اي بيش نيست، و بوئي از واقعيت ندارد، و تفكرات رافضيان ديوانه آن  صفات خرافه

��  F<�- V��6^ §�<� � :و اين گونه تفكر و تصورات متناسب با آيه. را بافته است ! �� 0 # # 0 � �
�I<i a(� S a3�7 �q� K	� 3�� �k�¨��; �!   � �� ! $# ! � � ; � !�  $# � �{Z,���:  {    

   :س) 35(مراجعه 

خواهد تا نصوص بيشتري در رابطه با واليت علي   شيخ االزهر از موسوي مي-
  . ذكر كند
   :ش) 36(مراجعه 

نمايد كه بر واليت علي و  ميبه نقل هفت نصوص پرداخته و تصور ) موسوي(
  . نمايند خالفت او براي پيامبر داللت مي

   :)36(ي  پاسخ بر مراجعه

  .  نقض استدالل موسوي به نصوص موهوم خود-
   :هاي موهوم پرداخته است كه عبارتند از در اين مراجعه به نقل نص

ز شما ولي هر مؤمن بعد ا (: به علي فرمود� رسول خدا: حديث ابن عباس-1
 نسبت -) 3/28) (االستيعاب( به نقل از –و آن را به ابو داود طيالسي ) باشي من مي

است؛ زيرا ابو داود اول صاحب مسند ) السنن(داده و او غير از ابو داود صاحب 
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الطيالسي است، وليكن موسوي به علت شدت جهل و حماقت هر دو را يك نفر (
 ابو داود و ديگر اصحاب السنن آن :يدگو مي) 1/17(و در حاشيه ] به حساب آورده[

را از ابو عوانه وضاح بن عبداهللا پيشگيري از ابو بلج يحيي سليم فزازي از عمرو بن 
اند سپس ادعاي صحت اسناد مذكور را نموده  ميمون آوري از ابن عباس روايت كرده

 اي از حديث و با اين وجود ضعيف و اين حديث منكر و مردود است، و قطعه. است
بر آن بحث ) 26(ي علي است، و در مراجعه  گانه ي فضايل نوزده ابن عباس درباره

و به .  يحيي ابن سليم فزازي است–و گفتيم علت ضعف آن در ابو بلج . نموديم
 :گويند آورد و امام احمد و ابن حبان مي سبب سوء حفظ به روايت منكرات روي مي

وي جاي نظر و تأمل است و كساني كه  :گويد داراي روايات منكر است و بخاري مي
اند به معني قبول تمام منكرات او نيست بلكه به اين منظور  به ابوبلج اعتماد نموده

توان به او اعتماد كرد، و اما توثيق  اند مي است در آنچه ثقات با او هماهنگ بوده
 و عمل موسوي.  بر اساس جرح كساني كه او را مورد جرح و مردود است–مطلق 

اند و به سخن جرح  پردازند كه ابو بلج را توثيق نموده كه به نقل اقوال كساني مي
و اين گونه خيانت براي . آيد نمايد خيانت به شمار مي كنندگان وي اشاره نمي بررسي

  . او دور از انتظار نيست
به ذكر داليلي بر تضعيف برخي از حديث شناسان براي ) 366-365(و در صفحه 

اكنون دو نمونه ديگر از  احاديث كه در استاد آن ابو بلج بود پرداختيم و همتعدادي از 
  . افزائيم سهل انگاران در تصحيح را به آنها مي

دو حديث را براي ابو بلج روايت نموده كه ) 332-4/331) (الجامع( ترمذي در :اول
 جز ابو بلج باشند، و رجال اسناد آنها در اصل دو قطعه از حديث طوالني ابن عباس مي

  . اند، و حال ترمذي آن دو حديث را غريب به شمار آورده است اهل ثقه
او  (:ابو بلج را ذكر نموده و گفته است) 9/120) (مجمع الزوائد( هيثمي در :دوم

  ). اهل ثقه و او ضعيف الحديث است
و چنانچه موسوي توثيق ابوبلج را از پنج نفر از اهل جرح و تعديل نقل نموده ما 
ضعف ابو بلج را از كساني مانند امام احمد، بخاري، ابن حبان، جوزجاني، نقل و اثبات 

براي (ي   سريه� حديث عمران بن حصين؛ رسول خدا–) 364( نگاه صفحه -. نموديم
اي  و براي خود به عنوان خُمس جاريه. بفرستاد و علي را بر آنان امير نمود) جهاد
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دند، و چهار نفر قرار نمودند بر عليه وي نزد پيامبر انتخاب نمود، و بر او اعتراض كر
 اي رسول :شكايت نمايند، و چون برگشتند يكي از آنها نزد پيامبر برخاست و گفت

بيني علي چنين و چنان كرده است؟ پيامبر از او روي برگرداند، و نفر دوم   آيا نمي�خدا
اض نمود، و نفر سوم نيز برخاست، اعتراض فرد اول را تكرار كرده و از او نيز اعر

برخاست همچون دو نفر قبل اعتراض نمودند از روي هم روي بر تافت و فرد چهارمي 
 با ناراحتي و خشم بر �همچون دوستانش به اعتراض عليه علي زبان بگشود و پيامبر

خواهيد؟ همانا علي از من است و من از اويم و  از علي چه مي (:آنان روي كرد و فرمود
  ). هر مؤمن بعد از من استاو ولي 

گوئيم حديث عمران بن حصين و حديث بريده  قبل از سخن از اسناد حديث مي
باشند، و سبب واقعي آن  ي غدير خم مي ي خطبه مربوط به قصه) آيد كه بعداً مي(

  . ايم خطبه و ستايش پيامبر از علي و اهل بيت را در آن خطبه را بيان نموده
ه الوداع او را به يمن فرستاده، و سپس علي برگشت،  قبل از حج�و رسول خدا

و در حج در مكه با پيامبر مالقات نمود، و در آن هنگام كساني كه در يمن با علي 
بودند به علت برخي كارهايي كه علي انجام داده بود اعتراض نموده، و او را به جور 

ه برگشت به تبيين و بخل نسبت دادند، و چون پيامبر از حج فارغ گشت؛ و به مدين
فضيلت علي و برائت او از اتهام وارده پرداخت و اين خطبه پيامبر در مكاني ميان 
مكه و مدينه نزديك جحفه به نام غدير خم ايراد گرديد و در حجه الوداع نبوده است 

، البدايه و النهايه )149-3/148(، تاريخ الطبري )250-4/249( سيره ابن هشام : نگا–
] متن عربي[كتاب حاضر ) 44-43( و در صفحه –و ساير كتب سيره ) 5/208-209(

  . از آن سخن خواهيم گفت) 54(ايم و انشاء اهللا در مراجعه  به تبيين آن پرداخته
 كه –و موسوي به سبب جهل با مطرح نمودن اين دو حديث به آنچه كه ما گفتيم 

شد و كساني كه در يمن ي علي گفته  ي غدير همان چيزي است كه درباره سبب خطبه
 اقرار نموده است، و اين حديث نيز همچون ساير –هايي نمودند  بادي بودند از او گله

احاديث از جانب شيعه دچار تغيير گرديده است، زيرا عادت آن چنين است كه به حق و 
ماء افزايند لذا بسياري از عل ميآن نمايند بلكه به باطل امر نموده و به  واقعيت توجه نمي

و آنان در . ي فضايل علي مورد پذيرش نيست اند كه روايات آنان درباره حكم داده
) 250-248(ي  باشند به صفحه افزودن بر امور بدعي و غلو همچون خوارج و معتزله مي
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هاي زيادي از اضافات شيعه  مراجعه شود، و در حديث عمران بن حصين و بريده نمونه
   :حديث عمران بن حصيندر آنها خواهيم يافت ابتداء 

، نسائي )111-3/110(، حاكم )326-4/325(، ترمذي )438-4/437(امام احمد 
آن را از طريق جعفر بن سليمان ) 12/79(و ابن ابي شيبه ) 45ص ) (خصائص علي(

و . اند ضبعي از يزيد الرشك از مطرف بن عبداهللا از عمران بن حصين روايت نموده
 عليرغم ادعاي موسوي –لم صحيح است، ولي ذهبي  بر شرط مس:حاكم گفته است

ي آن نگفته است، و اصل اين  آن را نپذيرفته، و چيز درباره) 2/172(در حاشيه 
جريان صحيح و به ثبوت رسيده است، وليكن عبارت حديث عمران بن حصين 

  . گردد داراي نكاتي است كه مانع استدالل به آن مي
صحيح و به ثبوت رسيده است و ) ؤمني استعلي ولي هر م (:گويد و اينكه مي

وليكن نكات . به اميد خدا معني صحيح آن را در مراجعه بعدي تبيين خواهيم نمود
به ] بعدي[آن عبارت است، از اين كه او ولي هر مؤمني بعد از من است، و لفظ 

ثبوت نرسيده است و صحيح نبوده و قابل احتجاج نيست، و تنها جعفر آن را روايت 
وده و او اگر چه صادق است اما شيعي است و در اينگونه موارد قابل احتجاج نم

به نقل از امام احمد ) التهذيب( و حافظ در –) 250-248( صفحه : نگا-نيست 
او به تشيع تمايل داشته و احاديثي در فضيلت علي بيان  (:گويد ي وي مي درباره

نمايند؛ لذا ترمذي عليرغم  ميي علي غلو و افراط  كرد، و اهل بصره درباره مي
ن حديث را در يداند، و ذهبي در الميزان ا  آن را غريب مي،آسانگيري در حديث

شمار احاديث منكر به شمار آورده است كه بيانگر كذب و دروغ موسوي در ادعاي 
  . تسليم ذهبي براي اين حديث است

 كه هيچ كس در و در حديث بريده كه بعداً ذكر خواهد شد تبيين خواهيم نمود
جز اجلح كندي راوي حديث بريده فردي از حديث جعفر متابعت ] روايت[زيارت 

دانيم اين روايت  ننموده است، و او نيز مانند جعفر شيعي است و به طور يقين مي
  . جز از طريق دو فرد شيعي روايت نشده است] بعدي[

اد، بر يكي علي به يمن فرست) جماعت(دو بعثه ) �پيامبر (:� حديث بريده-3
 اگر هر دو جماعت با :ابن ابي طالب و بر ديگري خالد بن وليد امير نمود و فرمود

امير باشد، و چون از هم ] سپاه[پس علي بر مردم . هم بوديد و با هم اجتماع نمودند
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 با قوم بني زيد :گويد و مي. باشد] امير[جدا گرديد پس هر كدام از شما بر سپاه خود 
ورد نموديم، و به جنگ پرداختيم، و مسلمانان بر مشركين غلبه نمودند، و از يمن برخ

جنگجويان را كشتيم، و كودكان و زنان را اسير نموديم، و علي از ميان زنان اسير 
اي براي   خالد همراه من نامه:گويد ، يكي را براي خود انتخاب نمود، بريده ميهشد

 بيامدم نامه را �گاه سازد و چون نزد پيامبررسول خدا فرستاد، و تا او را از جريان آ
ي وي هويدا  به وي دادم نامه بر وي خوانده شد، ديدم عالمت ناراحتي در چهره

گرديد، و گفتم اي رسول خدا اين محل پناه است، مرا همراه مردي ارسال نمودي، و 
م، رسول ام عمل نمود وي نمايم، و به رسالت محولهرمرا دستور دادي تا از امر او پي

ي علي چيزي نگوئيد، و او از من و من از اويم و او بعد از من   درباره: فرمود�خدا
آن را با همين عبارت از طريق اجلح كندي از ) 5/365(امام احمد ). ولي شماست

آن اجلح است و او ] ضعف[عبداهللا ابن بريده از پدرش بريده روايت نموده است و 
و . ينگونه موارد در روايات منفرد قابل استدالل نيستو در ا. مانند جعفر شيعي است

هدف از انفراد از ميان كساني است كه رواياتشان پذيرفتني است، اما متروك 
ها يا ضعفاء از قبيل ابو بلج در حديث سابق ابن عباس در  ها يا ناشناخته الحديث

ي  خود از درجهگيرند؛ زيرا اين افراد  اينگونه زيادت هرگز مورد متابعت قرار نمي
است، و حافظ در ] الحديث[و با اين وجود اجلح ضعيف . باشند اعتبار ساقط مي

 اجلح حديث منكر :گويد شرح حال اجلح در التهذيب به نقل از امام احمد مي
  . روايت نموده است

در حديث است، و ] بعدي[ي   نكارت در اين حديث همان زيادت كلمه:گويم مي
اين كلمه  (:گويد اين زيادت را رد نموده و مي) 7/343) ( النهايهالبدايه و(ابن كثير 

منكر است و اجلح شيعي است، و در روايت انفرادي در اينگونه موارد قابل استدالل 
  . نيست و كسي از او متابعت نموده كه از او ضعيف الحديث تر است

و . نمايد  ميبن عباس اشاره گويا به روايت ابو بلج براي حديث سابق ا:گويم مي
اين لفظ را رد و آن را براي همان ) 326-4/325) (شرح الترمذي(فوري در مبارك

اجلح و (سبب انكار نموده است، ذكر اين قصه از طريق كساني غير از دو نفر شيعي 
  . نيست) بعدي(ي  بيانگر اين مدعاست كه در عبارت و لفظ روايت كلمه) جعفر
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ع از اعمش از سعد بن عبيده از ابن بريده از  ربي-1 :و طرق ديگر عبارتند از
  . روايت گرديده است) 5/358(پدرش نزد امام احمد 

 از روح از علي بن سريد از عبداهللا بن بريده از پدرش، نزد امام احمد -2
در آنها ذكر شده، و ن كه اين روايت آهاي ديگر  و ساير طريق) 5/350-351(

وجود ) بعدي(ي  ت در هيچ كدام از آنها كلمهموسوي نيز به آنها اشاره كرده اس
به موضوع بودن ) المنهاج(ندارد؛ و اين كلمه منكر و مردود است بلكه ابن تيميه در 

   . -) 311ص ) (مختصر المنهاج (: نگا–آن حكم نموده است 
: گويد و به نظر من در حديث نكارت ديگري است كه عبارت است از اين كه مي

�C3�- T�{�� ���F�! x C30 /H�� !?�� *H- /�A g-� %� � }� � C30 n و اين عبارت با 
از حديث بزاز به ثبت رسيده در مخالفت ) 207-5/206) (صحيح البخاري(آنچه در 

 :گويد  مرا همراه خالد بن وليد به يمن فرستاد، مي� پيامبر:گويد كه بزاز مي. باشد مي
د اصحاب خالد برويد هر آنكه سپس علي را به جاي وي بفرستاد؛ و گفت نز

خواست همراهت بيايد پس همراهت آمده و هر آنكه خواست بپذيرد؛ و اين صريح 
 بدل و به جاي خالد رفته است، و بر او امير نبوده است و �است در اينكه علي

با  و هر آنچه ،تر است يقينيو تر  روايت بخاري به طور يقين از روايت اجلح صحيح
آنچه از روايت بخاري نقل . ر تعارض باشد منكر و مردود استروايت بخاري د

) المغازي(قسمت ) تاريخ االسالم(ذهبي ) 132-3/31) (تاريخ(نموديم، جرير طبري 
و روايت اجلح كندي با ساير . نيز آن را پذيرفته و ترجيح داده است) 691-690ص (

  . در تعارض استايم  روايتي كه قبالً در اين زمينه مورد اشاره قرار داده
ي مذكور به سخني كه  و بعد از بيان عدم صحت امارت علي بر خالد در غزوه

و . نمائيم خواسته با آن فريب و تقلب نمايد اشاره مي) 3/172(ي  موسوي در حاشيه
بلكه .  در طول حيات علي هرگز كسي را بر او امير ننموده است�گويد پيامبر او مي

دار رسول اكرم بوده   است، و او در هر مناسبتي پرچماو بر ديگران امارت داشته
هاي مختلف ذكر نموده و  ي ابوبكر و عمر و موقعيت آنها را در غزوه پس قصه. است
 نبوده � هرگز مأمور و پيرو غير از نبي� و اما علي تا آخر حيات پيامبر:گويد مي

وي در پي آن گويم اين ادعا همان چيزي است؛ كه عبدالحسين و ياران  مي. است
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نمايد  اِبا مي �بوده، و براي اثبات آن به هر دليل دروغيني روي آورده و خداوند 
  . مگر اينكه حق را بر باطل آشكار و چيره سازد

ها و  ولي قبل از اثبات ادعاي دروغ آنان بر مسأله انتخاب اميران سريه
هر آنكه منابع سيره و . نمائيم فرستاد درنگ و تأملي مي  مي�هايي كه پيامبر جماعت

 در انتخاب امير �و مغازي را مورد مطالعه قرار دهد متوجه خواهد شد كه پيامبر
لشكر يا سريه در پي رعايت برتري دين و سبقت در دين و يا مقدار محبت پيامبر به 

 و آگاهي و توانايي فرد به امور �او توجهي ننموده است بلكه مالك انتخاب او
ه بوده است، و اين به عنوان يك اصل كلي هميشه مالك بوده جنگ و فرماندهي سپا

هاي جنگ و فداكاري و  و از طرفي هم در كنار اين امور به شرايط ديگر مانند انگيزه
يا درخواست از جانب صحابه در انتخاب امير لشكر به وسيله پيامبر تأثير به سزائي 

اي كه انتخاب شده  براي غزوه بن زيد در لشكري كه  مثالً امارت اسامه. داشته است
 پدر اسامه را در روميان زيرا –هاي مذكور است  بود يكي از اين موارد و انگيزه

ي بيشتري براي جنگ با روميان در  جنگ مؤوته به قتل رسانده بودند، و اين انگيزه
 به محل كشتن پدرت برو و لشكر را : به او فرمود�اسامه ايجاد كرده بود و پيامبر

، )119-3/117( مغازي الواقدي :نگا. ام  ساز و من شما را به امارت آن برگزيدهآماده
توان به امارت عمرو  ها نيز مي  و در اين گونه امارت–) 713ص ) (ذهبي) (المغازي(

هاي   او را در غزوه ذات السالسل به طرف بلندي�بن عاص اشاره كرد؛ كه پيامبر
 بودند – پدر عمرو –هاي عاص بن وائل  ييشام امير نمود زيرا مردم قضاعه از دا

 مغازي : نگا-.  او را امير نمود زيرا او با آنان آشنايي و مراوده داشته بود�پيامبر
و نيز به روايت حاكم ) 514-513ص (ذهبي ) 4/239(ابن هشام ) 207ص (عروه 

  . به آن اشاره كرده است) 3/172(كه موسوي در حاشيه ) 3/42-43(
 به اين علت او را به امارت � بر اين باور بود كه رسول اكرم�صو عمرو بن عا

اند كه او بر  سپاهي انتخاب نموده كه در آن ابوبكر، عمر و گروهي از مهاجرين بوده
 او را بر كنار �و لذا پيامبر. آنان برتر بوده و يا وي نزد پيامبر داراي منزلت بوده است

-514ص ) (المغازي(و ذهبي در .  استنمود و واقعيت را براي وي تبيين نموده
 اتكه رسول اكرم مرا بر سپاه ذ (:نمايد به نقل از عمرو بن عاص نقل مي) 515

سالسل امير نمود، و حال در ميان قوم ابوبكر و عمر بودند، و با خود گفتم كه پيامبر 
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ابل مرا بر اين امر انتخاب ننموده مگر به علت منزلتم نزد وي و نزدشان برفتم و مق
 : محبوبترين مردم نزد شما كيست؟ فرمود: اي رسول خدا:وي بنشستم، و گفتم

 پدرش گفتم سپس چه كسي؟ فرمود عمر :ات؟ فرمود عائشه گفتم به غير از خانواده
ي اين   سپس چه كسي؟ تا اينكه گروهي را بر شمرد و با خود گفتم درباره:و گفتم

و مسلم ) 210-209، 5/6(زد بخاري  و اين روايت ن–امارت از وي خواهم پرسيد 
  . به صورت اختصار روايت گرديده است) 4/185(

و حال در . و اين همان سبب امارت عمرو بن عاص بر ابوبكر و عمر است
 و نظير اين روايت در امارت –روايت فضيلت بزرگي براي صديق و دخترش است 

  . مطرح نبوده استي بر ابوبكر  اسامه بن زيد ذكر گرديد گرچه امارت اسامه
و اما آنچه موسوي ادعا نموده كه علي براي غير نبي مأمور نبوده بر فرض صحت 

و . توان آن را بر برتري او استدالل نمود، و بلكه خاص او نبوده است آن نمي
اي   پيامبر را به عنوان سرباز و تابع فرد ديگري در هيچ غزوه� خالد بن وليد�پيامبر

اند  ه همواره تابع پيامبر بوده، و حال در ميان صحابه كساني بودهقرار نداده است بلك
اند، و هر گاه دچار خطاهايي  تر بوده  برتر و محبوب�كه از خالد و نزد رسول خدا

هم شده پيامبر آن را رد نموده و او را عفو نموده و هرگز او را عزل ننموده است و 
ي او با اين   قصه: نگا–.  گذاشته استها باقي همواره او را به عنوان امير بر سريه

، )3/67(و تاريخ الطبري ) 5/203(بخاري ) 2/151) (مسند امام احمد(خزيمه در 
ها دليل بر برتري فرد  گردد و كه اين امارت  و معلوم مي-) 2/248(طبقات ابن سعد 

پس با فرض صحت تعيين امارت بر برتري؛ پس چرا امارت ابوبكر بر . نبوده است
ي سال نهم هجري كه در منابع صحيح كتب  ي موسم حج در اواخر ذي قعدهادا

گردد؟ و آنچه  حديث و تفاسير به ثبت رسيده دليلي بر برتري ابوبكر محسوب نمي
ي برائت بعد از خروج ابوبكر نازل  الزم است مورد اشاره قرار گيرد اينكه سوره

به ابوبكر بپيوندد و تا آيه را در  و به دنبال آن پيامبر علي را فرستاد –گرديده است 
 او �موسم حج اعالم نمايد، و او در ميان راه با ابوبكر برخورد نمود، و چون ابوبكر

 بلكه به عنوان :؟ گفت)اي يا مأمور به عنوان امير ارسال شده (:را ديد به وي گفت
) 4/190 ( سيره ابن هشام: نگا-) السيره(ابن اسحاق آن را در ] ام ارسال شده[مأمور 

 نيز آن را از طريق –) 10/41 (–از خود محمد باقر روايت نموده است، و ابن جرير 
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پس هم قطاران موسوي بشنوند و پنبه را از گوش خود . وي روايت نموده است
نمايد كه علي گفته است   سخن ابوبكر را روايت مي�بيرون آورند كه محمد باقر
 و اما علي هرگز :گويد ر دروغ موسوي است كه ميام، بيانگ بلكه به عنوان مأمور آمده

تابع و مأمور غير پيامبر نبوده است ما او را تكذيب نموده و همچنين امام باقر او را 
  . نمايد تكذيب مي

روايت نمود، و نسائي ) 665-664ص ) (المغازي(و ذهبي نيز اين روايت را در 
ان روايت نموده كه ابوبكر به  در اين زمينه و جري�نظير آن را از جابر) 5/247(

اي؟ گفت خير بلكه مأمورم، و  امير يا فرستاده ارسال شده] به عنوان[ آيا :علي گفت
  . باشند رجال اسناد آن ثقه مي

نظير آن را ) 123-3/122) (تاريخ(و طبري در ) 2/168) (الطبقات(و ابن سعد در 
نمايد كه در ساير  سكي امير ميابوبكر را بر انجام منا �پس پيامبر. اند روايت نموده

 عليرغم خواسته -شود و پيامبري علي  عبادت امارت شامل تراز آن يافت نمي
اين امارت فضيلت ي در رآورد، آ  را به عنوان مأمور و پيرو او در مي-موسوي 

و همچنين امارت ابوبكر در امامت . نمايان است زيرا امارت بر شعائر اسالم است
 هم يكي از و اصحاب او از آنان بوده است، بلكه �ني كه علينماز بر مسلمانا

اند پيامبر بسيار بر امارت و امامت  همچنانكه خود شيعه و موسوي به آن اقرار نموده
ابوبكر اصرار ورزيده است، و به علت تواتر آن تغيير و انكار آن از جانب شيعه 

  . ممكن نبوده است
راي نماز مسلمانان بيانگر اين است كه او سپس امامت ابوبكر از جانب پيامبر ب

آگاهترين صحابه بوده، زيرا در خبر مورد اتفاق ميان علماء ثابت شده كه رسول 
پردازد، و اگر  كتاب خدا به امامت مي] قرائت[آگاهترين قوم به ( فرموده است �اكرم

 در قرائت همسطح بودند پس آگاهترينشان به سنت و چنانچه در سنت نيز مساوي
ترين نشان  ترين فرد در هجرت و اگر در هجرت نيز هم سطح بودند قديم بودند قديم

در ابوبكر ] در اين روايت[و حال تمام صفات مذكور ). در اسالم به امامت بپردازد
  . صديق جمع گرديده است

تنها پاسخ بر سخن وي مطرح نشده ) 3/172(ي  از ميان مطالب موسوي در حاشيه
و اين نيز دروغ . لي در همه موارد حامل پرچم رسول اكرم بود و ع:گويد كه مي
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نمايد؛ زيرا علي به حمل پرچم رسول خدا  آشكاري است؛ كه موسوي از آن شرم نمي
اختصاص نداشته است؛ بلكه بسياري از صحابه با حضور علي نيز در غزوات آن را 

 ربيع االول –ان ودي ابواء موسوم به   كه در عزوه� حمزه:اند از جمله حمل نموده
 حامل بيرق پيامبر بود، و در غزوه بواء همان سال سعد بن ابي -سال دوم هجري 

ي ذات العشيره دوباره حمزه پرچم را حمل  دار بوده است و در غزوه وقاص پرچم
 و در جنگ بدر مصعب بن عمير –) 408-2/407( تاريخ طبري : نگا–نموده است 

 و همچنين در جنگ احمد –) 2/264(بن هشام  ا: نگا–حاصل بيرق بوده است 
و پيامبر بعد از او آن . مصعب پرچم را حمل نموده تا اينكه به شهادت رسيده است

و در فتح ) 516-2/508(، طبري )3/77(ابن هشام .  تحويل داده است�را به علي
 از داشتند و] تدارك[هاي مكه  هاي متعددي براي هر كدام از ورودي مكه پيامبر بيرق

نمودند زبير بن عوام و سعد بن عباده و خالد بن وليد  جمله افرادي آن را حمل مي
هاي اين گونه موارد فراوان است و جز  و نمونه) 4/49( ابن هشام : نگا–بودند 

� &,Z  � –ورزد  نابخردان كسي با آن مخالفت نميI �� 5Q �Z,& �� ?@P� b%C D �I 7? ?> ? ? = > =< = == N < > = > = =� 
و موسوي روايت ديگري نزد ابن جرير . گرديم دوباره به حديثِ سابق برَيده بر ميو 

) من كنت وليه فانٌ علياً وليه (: با عبارت-براي آن ذكر نموده و آن را از كنز العمال 
در ) بعدي( و اين عبارت بيانگر نكارت لفظ – 5/173(حاشيه .  نقل كرده بود–

در ) بعدي(ز مانند آنچه ما ذكر نموديم لفظ اضافه روايت قبلي است و اين روايت ني
شود، و به اميد خدا در مراجعه بعدي مفهوم ولي را توضيح خواهيم داد  آن يافت نمي

  . شود يافت مي) 36425( اما روايت ابن جرير؛ در كنز العمال با شماره –
. نقل نموده، حديث عمرو بن اسلمي است) 4/173(و از آنچه موسوي در حاشيه 

 همراه علي به طرف يمن رفتم، و در سفرم بر من ستم نمود؛ تا اينكه از :گويد كه مي
.  در مسجد اظهار نمودم�او ناراحت شدم، و چون برگشتم شكوه خود نزد را پيامبر

و ظهر هنگامي نزد پيامبر رفتم و او در حال چرت و قيلوله بودند، چون مرا ديد 
 اي عمرو سوگند به : كنار وي بنشستم فرمودچشم باز نمود، و به من نگريست، و

 آري هر آنكه علي را :خدا مرا آزردي گفتم پناه بر خدا از اينكه شما را بيازارم فرمود
  . بيازارد مرا آزرده است
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اند و  آن را روايت نموده) 5/395) (داليل النبوه(و بيهقي در ) 3/483(امام احمد 
 و –) 9/129( مجمع الزوائد –ان شده است نزد طبراني و بزاز به صورت اختصار بي

اند و پر واضح است، كه در آن  و ابن ابي شيبه نيز آن را روايت كرده) 3/122(حاكم 
گردد، و نهايت اينكه اين سخن بيانگر فضيلت  دليلي بر مدعاي موسوي يافت نمي

و با اين وجود او در اين فضيلت تنها نبوده است؛ بلكه صحابيان .  باشد�علي
از ) 4/165(از جمله امام احمد . اند فراواني در اين فضيلت با او شريك و سهيم

 : فرمود� كه پيامبر:عبدالمطلب بن ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب روايت نموده
و حديث ابن عباس نزد ابن عساكر ). هر آنكه عباس را بيازارد مرا آزرده است(
ر حديث ديگر نيز روايت شده بود آن است و اين عبارت د] تقويت[شاهد ) 7/237(

ابو شيخ و ابو نعيم آن را روايت ) اش را بيازارد مرا آزرده است هر آنكه همسايه(كه 
 بلكه اين امر در مورد تمام مسلمانان ذكر گرديده –) 24927( كنز العمال –اند  نموده

 به )2/179( در المجمع –) 459) (الصغير(و طبراني در .  نيست�و خاص تنها علي
 هر آنكه مسلماني : فرمود� از انس روايت نموده كه پيامبر–اوسط نسبت داده است 
و آيا بعد از اين همه شواهد اين فضيلت تنها خاص علي . را بيازارد مرا آزرده است

، ابو نعيم در الحليه )4/360(، ترمذي )57-55-5/54(است؟ و همچنين امام احمد 
اند كه  از عبداهللا بن مفضل روايت نموده) 9/123 (، و خطيب در تاريخ بغداد)8/287(

 نسبت به اصحاب من حذر است شود و هر آنكه آنها را نفرت : فرمود�رسول خدا
بدارد مرا نفرت داشته است، و هر آنكه آنان را بيازارد مرا آزرده است، و هر آنكه مرا 

وند او مؤاخذه بيازارد خداوند را آزرده است و هر آنكه خداوند را بيازارد خدا
و بزرگتر از . و اين روايت خاري در چشم رافضيان امثال عبدالحسين است. نمايد مي

���� � :فرمايد  گذشت، نص خداوند است كه مي�تمام آنچه در مورد آزار پيامبر �
(-� a(F- �� �7��:� ��X+�� �� � #�� t�@. ��q_� �� �+� ��6; �  � ! � !  � �  �� � � �# # # #! !! !  ! �� � � � !  � ��6 �+�q �� �� � $� !  # #

8<¨= #�� (�=; # #� � بايست بعد از او   و نبايد رسول خدا را بيازاريد و نمي: } �:������}� !

و . بسيار عظيم است] گناهي[اين امر نزد خدا ) زيرا(با همسران وي نكاح نمائيد 
 هاي آنان بر آزار و اذيت پيامبر همان لعن و نكوهش است، كه رافضيان و دمچه

ي تهمت   درباره–سازند، و رسول اكرم در پرتوي اين آيه  امهات المؤمنين وارد مي
 اي مسلمانان : فرمود–گان  وارده بر عائشه صديقه در حادثه افك از جانب نفاق پيشه
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) بخاري و مسلم(ام در صحيحين  نديده] زنانم[سوگند به خدا جز نيكي از اهلم 
ام ] عائشه[ش به حين موسوي در توهين و فو سخن عبدالحس. اند است روايت شده

المؤمنين بيانگر اين است كه او از مادري ام المؤمنين خوشايند نيست در نتيجه خود 
 در مراجعات -را از مؤمنين خارج ساخته است، و به مفاد نصوص فراواني از قرآن 

ساندن  كه نكوهش ام المؤمنين به منزله آزار ر-نيز اشاره گرديد ) 72-74-76-78(
  . به پيامبر است

و آخرين مطلبي كه موسوي در پاراگراف سوم از اين مراجعه ذكر كرده است 
ما بال (است، كه با عبارت ) 103ص ) (الصواعق المحرقه(حديث طبراني به نقل از 

شمارند چيست؟ هر آنكه  سزاي كساني كه علي را حقير مي) اقوام ينقصون عليا الخ
د مرا حقير نموده، و هر آنكه از علي مفارقت و جدايي گردد علي را كم و حقير پندار

من  از من جدا گشته است، همانا علي از من و من از اويم و او از طينت و سرشت
. ام، و من از ابراهيم برترم خلق شده است، و من از سرشت ابراهيم خلق شده

آيا ! اي بريده. باشند، و خداوند شنوا و آگاه است اي ديگر مي ها نسل عده برخي
اي كه براي خود گرفته داراي فضل و حقوق است، و او  داني علي بيشتر از جاريه مي

بعد از من ولي شماست و گفتم اي رسول خدا پس دستت را دراز كن تا مجدداً با تو 
 : از او جدا نشدم تا اينكه با وي بر اسالم بيعت نمودم:گويد بيعت نمايم، و مي
 روايت نموده است، و اسناد آن –) 9/128( مجمع الزوائد –وسط طبراني آن را در اال
و بخاري . زيرا در آن حسين أشقر است، او شيعي افراطي است. بسيار ضعيف است

 او داراي :گويد مي) 230) (الصغير(و در . داند نيز او را جدا ضعيف الحديث مي
 او محل ايراد و :ته استاند كه گف و بسياري از بخاري نقل نموده. روايات منكَر است

و در اسناد آن .  او متروك الحديث است:گويد مي) التفسير(و ابن كثير در . نظر است
ها و يا  شوند؛ كه معروف نيستند، پس اين روايت از مجهول رجال ديگري يافت مي

 در اسناد آن حسين أشقر و :گويد متروكين است، و هيثمي در تضعيف آن مي
و نص حديث را به طور كامل ذكر نموديم كه تا معلوم . دارندمجهولين ديگر وجود 

در پايان آن قطع نموده بسيار كم بوده است و ) الصواعق(گردد كه آنچه ابن حجر در 
در آن زيادتي خاص علي وجود نداشته است، او آن را مختصر نموده است، ولي 

يش خود پردازد ابن حجر را هم ك موسوي چون خود هميشه به حذف متون مي
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 و –) 7/174( حاشيه : نگا–. پنداشته او را به حذف و پنهان كاري متهم نموده است
و من از سرشت ابراهيم (بر حديث ) 6/174(هم اكنون به سخن موسوي در حاشيه 

و چون خبر داد كه علي از ( :گويد گرديم كه مي بر مي) ام و من از او برترم خلق شده
و . ده و پر واضح است كه او از علي برتر استطينت و سرشت پيامبر آفريده ش

شود اينكه  چنين تصور مي. ام فرمايد من از سرشت ابراهيم آفريده شده اينكه پيامبر مي
نمايد لذا تصريح  ابراهيم از او برترست، و چون اين تصور با واقعيت مخالفت مي
   .نموده به اين او از ابراهيم برتر است تا تصور موهوم برطرف گردد

گردد و در آن حجتي بر ما   گر چه اين ادعا و سخن مربوط به ما نمي:گوئيم و مي
خواهيم كه ضعف و سستي موجود در جواب خود را برمالّ و معلوم  نيست وليكن مي
توانيم سخن او را بر عكس نمائيم اينكه رسول خدا اعالم نموده كه  سازد زيرا ما مي

شده است، و به حكم ضرورت معلوم است كه او از طينت و سرشت ابراهيم آفريده 
آفريده  (� كه علي از طينت پيامبر:گويد مي و سخن او كه . او از ابراهيم برتر است

 و – برتر است و بهتر بود كه بگويد �رود كه علي نيز از پيامبر گمان مي) شده است
 – است توانيم به جرأت بگوئيم كه اين حديث واقعيت نداشته و ساخته رافضيان مي

  . من از علي بهترم
نيست، زيرا مساوات ] نسبت به شيعه[گويم مبالغه و ادعاي صرف  و آنچه ما مي

  . علي و بلكه افضليت او بر پيامبران در اصول آنان ثابت و مقرر است
 ضرورتاً معلوم است پيامبر از علي برتر است، اين :گويد و سخن موسوي كه مي

زيرا در نصوص روايت . يابد نمي] واقعي خود[م سخن جز در ميان اهل سنت مفهو
 بيانگر –) 14مراجعه (هاي مقدس  شده از منابع شيعه كه به قول موسوي كتاب

دهند، و سخن   برتري مي�خالف ادعاي موسوي است زيرا آنان علي را بر محمد
خواهد اين خالف  موسوي كه به آن تصريح نموده بر سبيل تقيه است؛ زيرا مي

 مبهم نمايد از جمله نصوص قائل به برتري علي است اينكه كليني در آشكارشان
نمايد  چاپ ايران از مفضل بن عمر از ابو عبداهللا روايت مي) 197-1/196) (الكافي(

من خداوند ميان بهشت و جهنم  (:گفت  هميشه مي� امير المؤمنين:گفت كه مي
اند،   آنچه براي محمد اقرار كردهو تمام فرشتگان و جبرئيل و پيامبران به) ... باشم مي

هايي به من ارزاني شده است، كه  ها و خصلت و ويژگي. اند براي من نيز اقرار نموده
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ها، اَسباب رفع  كسي در آن بر من سبقت نجسته است، و من به اميال، گرفتاري
 �خصومت آگاهم، پس بنگريد كه چگونه در ابتداي امر علي را همسطح محمد

هاي  و به من ويژگي (:گويد مي.  برتري داده است�او را بر محمدنمود، و سپس 
و نص ديگر تصريح ). ارزاني شده كه كسي قبل از من از آن برخوردار نبوده است

كتاب ) بحار االنوار( آن است، كه مجلسي در �كننده به برتري علي بر محمد
اي  (: به علي فرمود�ركه پيامب (:با روايت از محمد باقر نقل نموده) 5/511(الشهاده 

هايي داري كه من ندارم، شما همسرت فاطمه است و من همسري  علي شما ويژگي
چون او نداريم، و شما دو پسر داري و من چنان پسراني ندارم و خديجه مادر همسر 
شما همچون فاطمه براي من مهربان نيست، و من دلسوز شمايم و مرا دلسوزي چون 

 برادر نسبي شما است و مرا برادري چون جعفر نيست، و دلسوز شما نيست، و جعفر
نفرين خدا بر واضح ). فاطمه مهاجر مادرت است، و من كجا مادري چون او بيابم

بصائر (و همچنين در كتاب . آور است اساس و جهالت هايي كه چقدر بي چنين دروغ
نمايد، كه او  از ابو حمزه نقل مي)   ه12850چاپ ايران سال ) 7باب / 5) (الدرجات

] وحي[در گوشش ) اهل بيت( برخي از ما :گفت شنيدم مي.....  از ابو عبداهللا :گفت
گويند، و برخي در خواب و برخي هم صدايي را همچون صداي زنجير در سطل  مي
و سخن . آيد شنود، و برخي نيز تصوير بزرگتر از جبرئيل و ميكائيل نزد وي مي مي

آشكارا مؤيد اين است، كه ) تر از جبرئيل و ميكائيلصورتي بزرگ (:گويد وي كه مي
  . صاحب آنرا بر تمام انبياء و مرسلين از جمله محمد برتري دهد

هاي موجود در مذهب شيعه و از  اي از كُفريات و گمراهي آنچه گفته شد شمه
  . منابع اصلي و قابل استناد آنان است

 به �خصائص دهگانه علي حديث ابن عباس نزد حاكم و ديگران در مورد -4
و .  بر آن سخن گفته شد26در بحث مراجعه ) 367-364(طور مفصل در صفحه 

  . نيازي به تكرار مجدد آن نيست
از خدا براي شما  (: به من فرمود� رسول خدا:گويد  كه مي� حديث علي-5

پنج درخواست نمودم چهار خواسته را به من ارزاني داشت و يكي را از من ممانعت 
موده، از او خواستم شما اولين فردي باشي كه زمين براي او شكافته شود، و شما ن

باشي،  همراه من باشي، و پرچم ستايش و حمد همراه شماست، و شما حامل آن مي
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و اين حديث موضوع و ). و به من عطاء نمود، كه شما بعد از من ولي مؤمنين هستي
) 36411(ان است و آن را با شماره نماي) الكنز(جعل و دروغ آن از تخريج صاحب 
به شمار آورده [واهيات ] آنرا در[ابن جوزي  (:ذكر نموده، و در تخريج آن گفته است

را حذف ...). ابن الجوزي آن را در الواهيات (و حال موسوي اين عبارت ] است
  . نموده تا وانمود نمايد، كه صحيح است

با اسناد موضوع ذكر ) 4/339 (و حديث علي كه خطيب بغدادي در تاريخ بغداد
. در آن عيسي بن عبداهللا بن محمد بن عمر بن علي بن ابو طالب است. كرده است
 از پدران او روايت :گويد و ابن حبان مي.  او متروك الحديث است:گويد دارقطني مي

  . گردد موضوع روايت مي
جدش از علي  و او همچنين در اين روايت آن را از پدرش عبداهللا از :گويم مي

تعدادي احاديث موضوع را براي او نقل ) الميزان(روايت نموده است و ذهبي در 
و در اسناد حديث مذكور افرادي ناشناخته وجود دارند كه من شرح حال . نمايد مي

  . ام هيچ كدام را در رجال شناسي نيافته
 ستم ]در سفر[ با علي مسافرت نمود و از او : حديث وهب بن حمزه كه گفت-6

نمايم؛ پس برگشتم و جريان را به پيامبر  ديدم، وگفتم اگر برگشتم از شما شكايت مي
 اين سخن را در مورد علي نگوئيد، همانا او بعد از من ولي : فرمود�پيامبر. رساندم

به نقل از ابن السكن، و طبراني نيز در ) 3/641(شماست ابن حجر در االصابه 
 و ابن -) 32691(كنز العمال ) 9/109( مجمع الزوائد -ند ا آن را روايت كرده) الكبير(

و )  در حديث وي نظر و ايراد است:گويد ي وهب بن حمزه مذكور مي السكن درباره
سپس حديث مذكور او را ذكر نموده و موسوي اين سخن ابن السكن را نقل ننموده 

 كامل در باشد، و ابن كثير اسناد آن را به صورت زيرا بيانگر ضعف حديث مي
از طريق عبيداهللا بن موسي از يوسف بن صهيب از ) 345-7/344) (البدايه و النهايه(

) ضعف(در ان دو يا سه علت ] زيرا[ و :دكين از وهب بن حمزه روايت نموده است
  . وجود دارد

و در .  عبيداهللا بن موسي اهل ثقه از رجال بخاري است، وليكن او شيعي است-1
گري احاديث منكر  خصوصاً او به علت شيعي. ل احتجاج نيستاينگونه موارد قاب

او اهل  (:گويد فراواني در فضايل علي و اهل بيت روايت كرده است؛ و امام احمد مي
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 او به تشيع تمايل :گويد و ابن سعد مي) اختالط و احاديث ناپسندي مطرح نموده
ا بسياري او را ضعيف نمايد، و لذ داشته، و در مورد تشيع احاديث منكري روايت مي

  . دانند الحديث مي
  . بنگريد) التهذيب(و ) الميزان( به شرح حال وي در :گويم مي
.  دكين مذكور در اسناد حديث در كتاب جرح و تعديل نامي از وي يافته نشد-2

 و ابن – با راء و يا دكين با دال است –و در نام وي ترديد دارم كه نام وي ركين 
ذكر نموده است، وليكن به نظر من نام وي ) ركين(با راء » اإلصابه«ر حجر نام او را د

   :زيرا. باشد] دكين[با دال 
و در همان اسناد به جاي . مملو از اشتباه و تصحيف است» اإلصابه«ي   نسخه:اوالً

آمده و اين اشتباه و تحريف ) يوسف بن سحيب(يوسف بن صهيب مذكور در اسناد 
  . بر آن اعتماد نمودتوان  واضحي است و نمي

در دو موضع از دو كتاب مختلف آمده كه بعيد به نظر ) دكين( نام وي با دال :ثانياً
ابن )) 7/344(البدايه و النهايه (رسد اشتباه شده باشند، و دو كتاب مورد بحث  مي

و چون ثابت گرديد كه او دكين است . هيثمي است) 9/109(مجموع الزوائد (كثير و 
طبراني آنرا روايت  (:گويد بر حديث كه مي) المجمع(ح هيثمي در پس جز توضي

نموده و در آن دكين وجود دارد و ابن ابي حاتم از وي نام برده و كسي او را ضعيف 
و او نزد ابن ابي . ام ديگر ذكري از وي را در هيچ منبعي نيافته) به شمار نياورده است

ي او جرح و  ذكر شده است، و درباره) 1995(با شماره ) الجرح و التعديل(حاتم در 
و به اين نيتجه رسيدم كه كسي شرح حال او را مطرح ننموده . تعديلي ننموده است

  . گيرد هاي غير موثق قرار مي شك او با اين وضعيت در شمار ناشناخته و بي. است
و ابن حجر اين .  وهب بن حمزه مذكور صحابي بودن وي ثابت نشده است-3

 شرح حال وهب مذكور در قسم اول صحابيان وارد نموده است، و حديث را در
 اين بخش در مورد كساني است كه صحبت آنها :همچنانكه در مقدمه آن گفته است

از طريق روايت از وي و يا غير او وارد شده است، اعم از اينكه طريق روايت 
 ذكر –وان صحابه  به عن-صحيح و يا حتي ضعيف باشد، و يا به هر طريق نامي از او 

شده باشد، و من در ابتدا اين بخش را به سه بخش تقسيم نموده بودم، سپس بر آن 
شدم آن را يك بخش واحد نمايم و ويژگي هر قسمت را در شرح حال افراد معين 
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 پس وارد نمودن حافظ براي اسامي صحابي در اين –) اإلصابه(ي   مقدمه: نگا–نمايم 
ه صحبت فرد وارد شده ثابت شده است، و حال ابن بخش به اين معني نيست ك

حجر خود نص سخن او را از ابن سكن نقل نموده كه به ضعف اسناد اين حديث 
و آنچه مورد تضعيف واقع . كه به سماع آن از پيامبر تصريح نموده اقرار نموده است

و از طرف ديگر در جاي ديگر بر ثبوت . شده است همين حديث مورد بحث است
بت وي اشاره نكرده است و در اين صورت پس بهتر بود او را در شمار تابعين صح

مجهول ذكر نمايد نه اينكه در رديف صحابيان عكّرم باشد و بنابراين علت ضعف 
  . گردد ي اعتبار ساقط مي حديث معلوم گشته و استدالل به آن از درجه

داران از   به ايمانآيا من نسبت (: فرمود� پيامبر:گويد  كه مي� حديث علي-7
فرمود پس هر آنكه من ولي اويم پس .  آري:خودشان برتر و سزاوارتر نيستم؟ گفتند

ذكر شده است، و اين روايت حديث ) كنز العمال(هم ولي اوست، در ] علي[اين 
صحيح است، و داراي احاديث متابع و شواهد ديگري است، وليكن بيانگر مطلوب 

 و -) 430-429ص  (: نگا–وجود ندارد ) بعدي( لفظ اين گمراهان نيست، و در آن
  . در مراجعه بعدي خواهد آمد.. باقيمانده مفهوم حديث انشاءا
 و احاديث صحيح ما در اين زمينه از ائمه عترت :گويد و در پايان موسوي مي

ذكر نموديم كه اين سخن باطل است ) 108-106(ي  متواتر است، و حال در صفحه
خوئي بيان كرديم آنان داراي احاديث ....) آيت اهللا (ز زبان امام آنها زيرا همچنانكه ا

صحيح و متواتر نيستند، و خوئي در معجم رجال الحديث به اين امر اعتراف نموده 
   . - به آن مراجعه گردد –است 

   :س) 37(مراجعه 

ي معني ولي و اشتراك آن ميان معاني  درباره] از موسوي[سؤال شيخ االزهر 
  . وانفرا

   :ش) 38(مراجعه 

   ترجيح معني ولي -1
   بيان قرائن دال بر معني ولي -2

   :)38(پاسخ بر مراجعه 

  .  توضيح معاني ولي و ترجيح معني راجح آنها با قراين و داليل آشكار-1
  . ي مفاهيم ولي  نقص تمام تصورات و قرائن او درباره-2
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ت عبدالحسين بر معني ولي در اين مراجعه همچنانكه در احاديث قبل هم گذش
و با انگيزه آرزو و هوي و بدون دليل تصور نموده كه مقصود از . سخن گفته است

 از هر آنكه ولي امر مردم باشد و در اين زمينه فرو رفته :آن احاديث عبارت است
و ....  حسبنا اهللا -پايان اوست  و سخن او كه حاكي از فهم محدود و جهل بي. است

   .نعم الوكيل
 در :گويم اي شك و ترديدي نماند، و مي پردازيم به گونه و ما به تبيين آن مي

حديث لفظ اَولي و مولي آمده و مولي به معني همان ولي است، و هر دو در زبان و 
باشد و مولي در دين نيز همان ولي است كما اينكه قرآن  كالم عرب يكي مي

�H -\� ��� ��� �: فرمايد ميq� ! � $ �� # � #�n ���  ��BY�+�� ��� ����� �����! � � � $� ! � � �� $# # #� �  � �{B
و   }  :�

چون معلوم گرديد كه مولي همان ولي است، پس ولي داراي معاني متعددي است 
توان مفهوم آن را  و مي) 2/107(، المعجم الوسيط )293-20/288( لسان العرب :نگا

 -ماد، همسايه، پيرو مطبع آزاد كننده در ياري رسان، دوستدار، دوست، هم پيمان، دا
 جمع كرد و مولي به تنها –و هر آنكه امري را به عهده گيرد و يا به انجام آن بپردازد 

 رب، مالك، نزديك و خويش، عبد و آنكه در دسترس و :خود داراي معاني از قبيل
 باشد ولي طرح آنها در اين بحث تناسب ندارد و نيازي به خدمت فرد است، مي

پيمان، داماد،   صديق، هم:بحث آنها نيست؛ كما اينكه برخي از معاني ولي از قبيل
همسايه، پيرو مطيع و آزاد كنند، در بحث ما مطرحيت ندارد، و معناي مورد گفتگوي 

و . باشيم است و ما در پي اثبات آن مي) نصير و محب(ي ولي در اينجا  ما درباره
باشد، وليكن قبل  نيز يكي از مباحث مورد نظر ما ميواليت امر يا انجام آن (همچنين 

از توضيح اين مطلب الزم است در مورد اين حديث و استدالل شيعه به آن دقتي 
هاي ديگرشان و  داشته باشيم، و استدالل آنها به اين حديث همچون ساير استدالل

د؛ زيرا گزاران مانند خوارج، معتزله، قدريه و ديگران هستن تمام استدالل بدعت
هاي  و آنان با خواست. استدالل به نصوص كلي است، و داراي مفاهيم مختلف است

دهند و از نصوص صحيح و صريح  فاسد خود معني مورد نظر خود را ارائه مي


�t �ي  و آنان در اين گمراهي و ضاللت مصداق آيه. نمايند اِعراض مي� ,��� �G� $� ! � # �  
�� ��� V�	+�� H<�=�  � !� ! # #� � � � T ����� ��\Y x�¬�P	� B&�� V�	+�� 1� �G x8+½ x�# � � $# #$ $ �   " �� � b b b# � � ��   #  � !  
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ام نصوص كه قبالً از جانب موسوي ايراد شده بود باشند و تم مي  } :�� �

اند و يا اينكه صحيح و غير صريح در بيان مطلوب  يا صريح غير صحيح و باطل بوده
  . اند بوده

توان يكي از معاني را بدون  و چون لفظ متحمل معاني متفاوتي باشد، پس نمي
ي را در اين قرينه و دليل صحيح بر ديگري ترجيح داد، و هر آنكه كتاب موسو

بيند او معنايي را ذكر كرده كه به گمان خود  مراجعه به تنهايي مطالعه نمايد مي
توان عمل او را در اين باره به چهار قسمت تقسيم  ي معناي مطلوب است و مي قرينه
  . نمود
پس تقرير . مفيد حصر است» و هو وليكم من بعدي«ي   جمله:گويد  مي-1
معني مورد نظر او اعمال نمود، و اين استدالل از تار توان جز  نمايد كه نمي مي

تر است زيرا اين صيغه هرگز براي حصر نبوده و براي آن وضع نشده  عنكبوت واهي
  . اند است و هيچ كدام از اهل علم به اين امر قائل نبوده

مگر اينكه قرائني در خود سياق وجود داشته باشد كه مفيد اين حصر باشد و اين 
  . طلب مذكور منتفي استامر در م

نيز در ) 432-429(ي  با اين لفظ كما اينكه در صفحه] مذكور[و از طرفي حديث 
 و جز راويان – صحيح نبوده و ضعيف و مردود است –مراجعه قبلي بيان كرديم 

توان در انفراد روايت آنان  و نمي. شيعه كسي آن را با اين لفظ روايت ننموده است
ي فراواني اين حديث را روايت نموده وليكن هيچ  و اهل ثقه. به آن اعتماد جست

اند، و ما راويان شيعه را در تفاوت لفظ  كدام از آنها آن را با اين لفظ ذكر نكرده
نمائيم بلكه در عدم ثبوتشان در روايت آن و يا حداقل با مفهومي  حديث متهم نمي

 و در صفحات قبل عدم استدالل .دهيم اند مورد انتقاد قرار مي كه آنان از آن فهميده
  ). 250-249ص  (:نگا. علماي حديث را به حديث بدعت گذاران بيان نموديم

نصير و يا (گويد اگر هدف پيامبر در اين احاديث براي مفهوم ولي همان   مي-2
  ). دوستدار باشد پس مزيتي براي بيان پيامبر با اين عبارت وجود ندارد

و همانا محبت علي و ياري او . ادان ساده لوح استسو و اين حجتي از داليل بي
 قبل از اين حديث واضح و – براي آنان با اين معني -براي مؤمنين و واليت او 
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اند و در  بديهي نبوده است؛ مخصوصاً بر سر افرادي كه در سرزمين يمن بوده
احاديث بريده بن حصيب، عمران بن حصين، عمرو بن شاسي و وهب بن حمزه كه 

در حديث عمران بن حصين اينكه . سوي خود در مراجعه قبلي ذكر كرده استمو
اي كه علي  چهار نفر بر شكايت علي نزد پيامبر با هم پيمان بستند و به علت جاريه

 خشمگين شد و �براي خود انتخاب كرده بود، از وي ايراد گرفتند، تا اينكه پيامبر
 و در حديث –عمران بن حصين  حديث : نگا–سخن خود را در جواب آنان گفت 

بريده تصريح شده است به اينكه بريده خود از جمله كساني بوده است، كما اينكه در 
و در ) 5/207(و بخاري ) 5/359(روايت ذكر شده و نيز نظير آن نزد امام احمد 

گردد كه  چنين معلوم مي) 3/110(و حاكم ) 5/347(روايت ديگري نزد امام احمد 
زيرا از علي جفاء ديده .  از علي خشم و اعتراض داشته است-ديث قبل از اين ح

 طوري از علي نفرت :اينكه بريده گفته است) 351-5/350(بود، و نزد امام احمد 
دارم كه هيچ كس ديگر هرگز اينگونه از او متنفر نبوده است، و مردي از قريش 

 موسوي بدانند كه پس اصحاب. دوست دارم تنها به علت اينكه از علي بيزار است
گويد كه اين اَمراز بديهيات است، واقعيت ندارد؛ و هدف ما  آنچنانكه موسوي مي

چنين نيست كه فقط علي محبت مسلمانان داشته باشد؛ بلكه شامل محبت آنان و 
گردد، زيرا صحابه به علت ديدن برخي ايراد از علي از  نفرتشان براي علي نيز مي
 خواست تا آنان را بر محبت و �رفته بودند، و پيامبردوستي و ياري او فاصله گ

ياري علي ترغيب و تحريك نمايد، و همچنين محبت و صداقت علي را نيز براي 
  . آنان معلوم و نمايان نمايد

و اندك جفايي هم كه نسبت به برخي افراد داشته؛ مانع صداقت و محبت او 
و در برخي روايات به جاي ) همن كنت مواله فعلي موال (–نيست و پيامبر فرمود 

ذكر شده يعني هر آنچه من او را بر دينش ياري كرده و با ظاهر و باطن ) ولي(مولي 
رسان  ام پس علي نيز او را بر اين سبيل ياري و سرّي و آشكارا به وي ياري كرده

 با ظاهر و باطن در پي نصرت دين و �است و هدف او اينكه اعالم نمايد كه علي
و . ي آنان است، و در فكر ترفيع مقام و جايگاه خود نيست ان و محبت همهايماندار

 چه بسا فردي تنها با ظاهر به ااين اعتقاد براي هر كسي چون علي مطرح نيست زير
اند نسبت به علي  ياري مردم بپردازد، و برخي از صحابه كه در سرزمين يمن بوده
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 به تبيين اين امر بپردازد و گرنه اگر به �راند، و نياز بوده تا پيامب چنين تصوري داشته
پرداخت و به گمان اينكه اين امر از بديهيات است كما اينكه موسوي  توضيح آن نمي

 اين تصور نسبت به علي از دل بسياري –نمايند  جاهل و اصحاب او چنين تصور مي
اري او را  صداقت و محبت و ي�گرديد، و بعد از اينكه پيامبر كن نمي از مردم ريشه

 و ياري او - چه برسد به نفرت از او –براي ايمانداران تبيين نموده آنان را به محبت 
يعني هر آنكه من نزد ) من كنت و مواله فعلي مواله(دستور داد، و همچنين عبارت 

او محبوب و منصور باشم پس علي نيز نزد وي محبوب و منصور است و الزم به 
ه نصرت علي نصرت او بر توليت خالفت بعد از رسول ذكر است كه بيان نمائيم ك

خدا نيست زيرا او در آن زمان استحقاق اين امر را نيافته و خود هرگز آن را ادعا 
ننموده است، و هر آنكه قائل به ادعاي علي براي اين امر باشد بر وي دروغ نموده 

ت و ياري  خالفت بر محور وي چرخيد، نصر�است، و چون بعد از شهادت عثمان
  . وي در آن وقت مشروع و واجب بود، و ديدگاه اهل سنت بر اين امر متكي است

من كنت مواله تا (ي سبب حديث  و به احاديث تصريح كننده به آنچه ما درباره
و از جمله آنها حديث عمران بن حصين و بريده بن . پردازيم بيان كرديم مي) آخر

افزائيم و عبارت و لفظ آن در  به آنها ميحصيب بود، و حديث عمرو بن مثالي را 
ذكر نمود، و ) 4/173(ذكر گرديد و موسوي نيز آن را در حاشيه ) 439-438(صفحه 

در آن تصريح شده بود به اينكه عمرو از علي جفائي ديده بود و به اين علت نزد 
ص (پيامبر از او شكوه نموده بود، و نظير اين اعتراض در حديث وهب بن حمزه 

نمايد و همچنين در  و حتي در حديث طبراني به وضوح اين امر را مشاهده مي) 445
 و شكايت او به پيامبر به علت بد �ريخداحاديث ديگر از قبيل حديث ابو سعيد 

) دالئل النبوه( بيهقي آن را در –رفتاري و فشاري كه از علي به وي نائل شده بود 
نقل ) 106-5/105) (البدايه و النهايه(ر روايت نموده و ابن كثير آن را د) 5/398(

و يا روايتي كه .  اين اسناد بر شرط نسائي جيد و نيك است:گويد و مي. نموده است
روايت نموده و ابن جرير هم آن را از طريق ) 4/250) (سيره ابن هشام(ابن اسحاق 

و ابن از يزيد بن طلحه بن يزيد بن ركانه روايت نموده ) 3/149(وي در تاريخ خود 
ي  روايت نموده است و مسأله) 209-5/208) (البدايه و النهايه(كثير هم آن را در 

 سيره ابن هشام – در حديث ابو سعيد با روايت ابو اسحاق �شكايت مردم از علي
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و به . آن را او طريق از روايت نموده است) 3/149(آمده است و ابن جرير ) 4/250(
 من و دو مرد ديگر در مسجد :روايت نموده كه �عالوه اينها سعد بن ابي وقاص

 البدايه و –ابو يعلي ....  بيامد �نشسته بوديم؛ و از علي رنجور شديم ناگهان پيامبر
اشكال از لحاظ شواهد روايت نموده است و در   آن را با اسنادي بي-) 7/346(النهايه 

و احاديث . ستآن را به صورت اختصار به بزاز نسبت داده ا) 9/129) (المجمع(
روايات در اين زمينه كه بسياري از مسلمانان نسبت به علي ايرادها و شكاياتي در 

و اين امر سبب نفرت از او گشته بود، لذا پيامبر براي . درون داشتند فراوان است
تبيين صداقت و محبت علي اقدام به بيان سخناني نمود تا دل مسلمانان را نسبت به 

را از بسياري ايرادها تبرئه نمايد، و مسلمانان را به محبت و علي متمايل، و علي 
و واليت او در اين روايات و در حديث بريده نزد امام احمد . ياري وي فراخواند

 پيامبر به من فرمود آيا از :گويد نيز به اين مفهوم است زيرا بريده مي) 5/350-351(
و بغض و نفرت نداشته باشيد و  از ا: آري، فرمود: گفتم:گويد علي نفرت داري؟ مي
  . داري دوستيت را براي او بيفزائيد اگر او را دوست مي

سازد   مفهوم و معني ولي را در آن احاديث معلوم مي– و امثال آن –و اين قرائن 
ي قوي در  ا گردد كه انگيزه  ياور و محب، است و واضح مي:كه مفهوم آن عبارت از
تصريح ] با مفهوم ايجاد الفت[ مورد علي به اين سخن  در�كار بوده تا اينكه پيامبر

نمايد؛ و جز كساني كه خداوند بصيرتشان را گرفته كسي از اين مفهوم روشن سرباز 
زند؛ و خداوند در مورد كساني كه در درون مرض داشته و به هواي نفساني  نمي

� ���G �n: فرمايد اند مي روي آورده¯� �� ]��.��  !� � � �# � $ # � �� � �u<6� �<�= ��+� ]
\Y� a�;  �# #� !  � �  � !� � ��©  � 1�! �
u<>@ Av� �G A- 1�F
2�6 � �G �� ����F� �� ��F��� �GB56� �� Q�³; ! � � � $# � ! ! � ! ! � �" ! $  � !� � � �   � � ! � !  �  # ! � � !# # # ��©© �

 d�{��^	8��{d    
د نمايد كه به عنوان قرينه بر مطلوب خود مور  از جمله نقاطي كه تصور مي:سوم

هو وليكم (در روايت مذكور با عبارت ) بعدي(دهد اينكه وجود لفظ  استفاده قرار مي
نمايد زيرا قبالً ضعف آن را با اين  است و اين قرينه موهوم چيزي ثابت نمي) بعدي

 : نگا-. ايم و حال با اين لفظ با تمام روايات حديث در تضاد است لفظ بيان كرده
علماء از قبيل، ابن تيميه، ذهبي، ابن كثير، مبار و تعدادي از ) 432-431(صفحه 
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اد و حديث را ذكر كرديم كه اين لفظ نگيري در اس كفوري و حتي ترمذي با سهل
  . اند تكذيب و يا حداقل آن را منكر دانسته

و ) 5/347(ي قرائن حديث بريده از امام احمد   آخرين سخن وي درباره:چهارم
C � : در آن روايت فرمود�ه كه پيامبرباشد و ذكر شد مي) 3/110(حاكم �� D��E E

T9���� �� [ ��\��n همان قرينه �و بر اين تصور است كه برتري و تقديم پيامبر 
  . مطلوب اوست، و اين تصور از چند صورت باطل است

را به ) اولي(تواند به عنوان قرينه مطرح باشد مگر اينكه معني   اينكه اين نمي:اول
بعد از آن در نظر بگيريم، و جز نابخردان كسي اين سخن را بر زبان ) المولي(معني 

  . سازد جاري نمي
   :ش) 39(مراجعه 

  . درخواست شيخ االزهر در رابطه با توضيح آيه واليت
   :ش) 40(مراجعه 

ي واليت نام نهاده و توجيه و استدالل  ي كه عبدالحسين آن را به آيه نقل آيه
  . ي آن درباره

   :ش) 40(راجعه پاسخ بر م

  . ي مذكور رد مفصل بر احتجاج او در رابطه با آيه
 پرداخته است – باز هم او به سبب نزول آن –در اين مراجعه به نقل آيه واليت 

 به طور مفصل با حجت و برهان بر اين مسأله سخن گفتيم 145-123و در صفحه 
وم اشاره نمائيم كه ي موسوي در پاراگراف س خواهيم به جهل رسواگرانه وليكن مي

در اين مسأله همان أولي به تصرف است و به ذكر يكي » ولي«داني كه   مي:گويد مي
از معاني ولي پرداخته و ساير معاني آن را كتمان نموده است، و بطالن اين سخن 
آشكارتر است از اينكه پوشيده بماند و اين مقدار اشاره براي هر آنكه در آن امعان 

  . مند باشد كافي است صاف بهرهنمايد و از ان
   :س) 41(مراجعه 

نمايد كه لفظ براي جمع است پس چگونه برفرد اطالق  شيخ االزهر اعتراض مي
  . گردد مي

   :ش) 42(مراجعه 

  . ي او در جواز اطالق لفظ جمع بر واحد فايده  جواب بي-1
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  .  به ذكر نكاتي درباره اطالق لفظ جمع بر مفرد پرداخته است-2
   :)42( بر مراجعه پاسخ

ي واضح و صحيح  جز با قرينه] وليكن[اطالق لفظ جمع بر واحد ] بيان جواز[
  . روانيست كه اين قرينه در اين جا وجود ندارد

  . ذكر كرده است] در اطالق جمع بر واحد[ نقض نكاتي كه -2
سودي ذكر  ي جواز اطالق لفظ جمع بر واحد سخن بي در اين مراجعه بر مسأله

گوئيم اين امر بر  كنيم بلكه مي ه، و ما جواز و امكان آن را در لغت انكار نمينمود
نمايد و گرنه اگر چنين اطالقي  خالف ظاهر است و جز با قرينه بر آن داللت نمي

گرائيدند، و آن نصوص بر  بود نصوص فراواني به تعطيلي مي بدون قرينه روا مي
اي بر تأييد سخن  ند و در آيه مذكور قرينها ايم نازل شده همان مبنايي كه ذكر كرده

آن نقل نموده ] موهوم[ي سبب نزول  موسوي نيست و عالوه بر آن رواياتي كه درباره
-144باشد به تفصيل آن در ص  باشند و ادعاي او به دور از دليل مي است دروغ مي

  .  مراجعه شود145
عه است و اعتراضات ترين اعتراضات اهل سنت بر دليل شي و اين اعتراض پايين

ديگري وجود دارند كه موسوي و اصحاب او هرگز ياراي جوابگوئي به آن را ندارند 
مراجعه شود، و آنچه از تفسير طبرسي و زمخشري نقل ) 145-133(به صفحات 

نمايند؛ زيرا آنان اهل سنت نبوده بلكه  نموده است، حجتي بر اهل سنت ايجاد نمي
اند اَولي شيعي و ديگري نيز معتزلي  ري هم جهتگذا هر دو در ضاللت و بدعت

هاي آنان به ما ربطي ندارد و آيا موسوي جز اينها  باشد، و گمراهي و ياوه گوئي مي
  كسي ديگر را نيافته است تا به او احتجاج نمايد؟ 

  بيابند تا آنان را موفق گرداند؟ ) ميان شيعه(آري، صاحب علم صحيحي را از كجا 
 :گويد  فكر گمراه موسوي به آن نايل گرديده در پاراگراف مياي كه پس نكته

ي  توانند آن را با صيغه رقباي علي، دشمنان بني هاشم، منافقين حسودان و رقيبان نمي
مفرد بشنوند زيرا در اين صورت مجالي براي فريب و طمع براي گمراه ساختن 

يالت بدون استناد يابند، و قول او بدون دليل و ادعاي بدون ضابطه و تخ نمي
باشد، و با اين همه بطالن آن آشكار است زيرا مفهوم آن اينست كه خداوند آيات  مي

خواهد مردم را مخصوصاً در مسائل  خود را غير واضح نازل نموده است، و مي
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اعتقادي گمراه نمايد و گويا خداوند كتاب خود نازل ننموده است تا بيانگر هر چيزي 
هاي درون قرار نداده است و كتاب خود را به  گر شك و گمانباشد و آن را هدايت

حق نازل ننموده است تا ميان مردم در مسائل مورد اختالف خود بر آن حكم نمايند 
و به مردم امر ننموده است كه مسائل مورد نزاع خود در ميان خود را به كتاب و 

ي بيضاء رها نمودم   شما را بر محجه: نگفته است�سنت ارجاع دهند و گويا پيامبر
شب آن همچون روز امت و جز گمراهان هالك شده كسي از آن روي گردان نيست 

  ) 43( ابن ماجه – 126/ حج (روايت از امام احمد (
پرداختند   مي� كه بعد از آن همواره نصوص به واليت علي–و ادعاي موسوي 

ي است و اين نصوص  ادعاي پوچ و باطل–تا اينكه خداوند دين را به اكمال رساند 
نمايند همان مسائلي اند كه او در كتاب خود نقل نموده  كه به اين مسأله اشاره مي

است، كه به گمان خودشان حجتي براي آنان است و بر تمام آن به طور مفصل پاسخ 
   .ايم داده

   :)43(مراجعه 

مايند ن اعتراض شيخ األزهر از وحدت سياق آيات؛ و اينكه بر اين امر داللت مي
  . كه مراد از ولي همان محب و دوستداري است

   :ش) 44(مراجعه 

  . نمايند ي مذكور را از سياق آيات قبل از آن جدايي تصور مي آيه
   :)44(پاسخ بر مراجعه 

ي سابق، و اشاره به نقل و سند و مفاهيم ذكر شده در  نقض ادعاي او در مورد آيه
 –ه شد؛ و موسوي تأكيد نمود كه ميان اين آيه ي اول از اين مراجع اين مورد در فقره

اي وجود ندارد، و اين ادعايي   و آيات قبل و بعد از آن رابطه–كه به واليت نام نهاده 
است كه از چنين فرد دروغگويي چون او و ادعاي اينگونه عمل محال غريب نيست، 

اسناد بلكه از  نه تنها از نظر نقل – با اين آيه –و حال وحدت سياق آيات مذكور 
. لحاظ معني و مفهوم آن نزد خردمندان و اهل انصاف به صورت مفصل ذكر كرديم

هايي مانند سيره ابن  جهت آگاهي بيشتر به سبب نزول آيات مورد بحث در كتاب
و نيز به ديدگاه ابن تيميه كه در ) 178-6/177) (تفسير طبري(، )53-3/51(هشام 

مراجعه گردد تا به واقعيت نمايان ) 140-139(امام رازي در صفحات ) 136ص (
  . گردد
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�<�= �@��  ��� 3�P� �� �<�_� #�� AJY H�q �® ^��� ��Y�¡ � #�� A<>@b  � � �# � ! ! �b � � � !  ! �# # # # #�  � � �� � 0 � �  � � # # �
{UBV�T�:�({   است از ادعاي سابق وي باطل تراست، و او �خاص علي] گويا[كه 

حق ارزشي ندارند و لذا ضروري است اسناد آن را به كساني نسبت داده كه در معيار 
و افراد مورد اسناد . كه تا آنان را با حق بسنجيم و نه اينكه حق با آنان سنجيده شود

باشند، و سوگند به خدا اسناد  او عالوه بر افراد مورد ايراد كساني همچون طبرسي مي
ي اين  و تمام كساني كه موسوي درباره. به اين گونه افراد گمراهي و لغزش است
توان به آنان احتجاج نمود؛ و حال صدق و  قضيه مورد بحث ذكر نموده چگونه مي

ي حق  اَمانتشان به ثبوت نرسيده است؟ چه برسد به اينكه در اينگونه مسائل اِصابه
ها با شرطي كه در آغاز كتاب خود مطرح نموده  نموده باشند، و آيا اين گونه استدالل

به ذكر مسأله مذكور و نيز ذكر ادعاي روايت ) 141 (ي همخواني دارد؟ و در صفحه
كه در واقع بر ثعلبي دروغ و افترايي نموده بود، و همچنانكه در . ثعلبي پرداخته شد

ي ذكر شده كه علي بن  در تفسير آيه) رحمه اهللا( به نقل از امام ابن تيميه 143ص 
امل ابوبكر و صحابه ش) ي مذكور مضمون آيه (:اند ابو طالب و قتاده و حسن گفته

چنين سخني را ذكر نموده است و ) 12/122(باشد، و رازي هم در تفسير خود  مي
  . موسوي در ادعاي خود بر مسير سلف خود ابن مطهر حلي گام نهاده است

آيه ) به مضمون(نيز بيان نموديم كه سزاوارترين مردم ) 144-143(و در صفحه 
ن حسن، قتاده، ضحاك و غيره و با توجه مذكور با نص خود علي و سايرين همچو

 و -باشد لذا به صفحات مورد اشاره   مي�به سياق آيات؛ ابوبكر صديق
گيري از  هايي كه ممكن است خوارج و نواصب از اين آيه مذكور بر خرده صورت

  . باشد  مراجعه شود كه تماماً بيانگر خواري رافضه مي-علي مطرح نمايند 
دو حديث را نقل نموده كه اولي از ) 184-1/183 (و سپس موسوي در حاشيه

 كه اي جماعت قريش همواره خداوند : روايت شده است�از پيامبر) كنز العمال(
فردي كه خداوند با ايمان قلب او را آراسته و مملو نموده است بر شما ارسال 

بر او دارد، و در صورت ارتداد شما را نابود ساخته و شما همچون گوسفند در برا مي
 خير و عمر : فرمود�باشم رسول خدا ترسي ابوبكر بگفت آيا چنين فردي من مي مي
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دوزد و در همان حال   خير و فرمود او كفش مي:باشم پيامبر فرمود گفت آيا من مي
  . دوخت  مي�كفشي در دست علي بود آن را براي پيامبر

��ي  اي ميان روايت مذكور و آيه با اينكه هيچ گونه رابطه� �� ����� ����� ��� �! �� � " � # $ � �
���C �= �+�� (�B�# # # #! �� ! ! ! $ شود حديث   نيست و دليلي بر برتري علي در آن يافت نمي��

ي خود آن را به  مذكور ضعيف است، و ثبوت آن معلوم نيست، و موسوي در حاشيه
ن بسياري از صاحبان سنن نسبت داده است، و اين بدون شك دروغ است و او از آ

به ) كنز العمال( و –) 8/433) (تاريخ بغداد(و جز خطيب در . شرم و ابايي ندارد
 از طريق احمد بن كامل قاضي از ابو يحيي ابن مروان ناقد از –استناد به خطيب 

 كسي روايت ننموده است كه –محمد بن جعفر فيدي از محمد بن فضيل از اجلج 
 –اند   ربعي بن حواشي از علي نقل نمودهگفته است كه قيس بن مسلم و ابو كلثوم از

گري در لفظ و متن روايت  هاي تشيع، افراط اساس است و نشانه و اين اسناد بي
  . باشد مي] قادحه[داراي علل ) و اسناد آن. (نمايان است

از دارقطني در مورد وي روايت ) 4/358(احمد بن كامل قاضي كه خطيب  -1
وده و چه بسا حديثي از حفظ نقل او در حديث بي مباالت ب(نموده كه 

) الميزان(هاي وي نبوده است، و ذهبي نيز در  نموده و در كتاب و نوشته
 :ي او گفته است به تضعيف دارقطني براي او اشاره نموده است، و درباره

نمود، و او عالوه  صحابه تكيه مي] روايات[ي خود در مورد  و او بر حافظه
  . اساس فراوان است ات واهي و بيبر تساهل درحديث داراي رواي

گفته ) التهذيب(محمد بن جعفر فيدي، كه حافظ در شرح حال او در  -2
است او داراي احاديثي است كه در آن اختالف است و حافظ نيز گفته كه 

و شيخ و استاذ ) 5/286( فتح الباري :بخاري از او روايت ننموده است نگا
هل ثقه است ولي به تشيع وي محمد بن فضيل بن غزوان گرچه خود ا

بايست تأمل و بررسي نمود، براي آگاهي از  متمايل و در روايات وي مي
مراجعه ) 616ص (شرح حال وي به الميزان، التهذيب و هدي الساري 

 . شود

اجلح ابن عبداهللا كندي شيعي است و بحث وي با ذكر ضعف حديث او  -3
اره داراي  گذشت و علت تشيع و ضعف او در حديث همو431در ص 
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 اجلح تنها يك حديث غير :باشد، و امام احمد گفته است احاديثي منكر مي
اند در  لذا همچنانكه ابن كثير و ساير حافظان گفته. منكر روايت كرده است

مسائلي كه مربوط به فضائل علي و اهل بيت است به او احتجاج 
 . شود نمي

 در تعجيل قيس بن مسلم درست آن قيس بن اَبي مسلم است حافظ -4
به ذكر وي پرداخته، و توثيق او را جز از ابن حبان از كسي ديگر » المنفعه«

نقل ننموده است، و ابن حبان در توثيق بسيار سهل انگار است، و او حتي 
همچنانكه ابن . نمايد در نقل روايت به افراد مجهول و ناشناخته اعتماد مي

گويد وي به  ي او مي رهدربا) 93ص ) (الصارم المنكي(عبدالهادي در 
  . نمايد كه شناختي از آنان و پدرانشان هم ندارد كساني تصريح مي

تبيين نموده كه ) 239-2/328] (احاديث الضعيفه[و كما اينكه آلباني نيز در 
آيد، از ديدگاه  نزد ابن حبان به عنوان جرح به شمار نمي] بودن راوي[مجهول 

و قيس . آورد يي او را از مرز مجهوليت بيرون نميمحققين و توثيق ابن حبان به تنها
مذكور همچنانكه ابن حبان گفته است همان اين اجلح كندي است، و مسلم بن 

اند و توثيق جعفري نسبت به وي وارد نشده است  مسلم صغير از او روايت نموده
) التقريب(ي  اي كه حافظ در مقدمه پس در اين صورت او نيز بر مبناي قاعده

 هر آن كه بيش از يك نفر از او روايت نمايند و توثيق نگردد، او مستور - :گويد مي
و توثيق ابن حبان سبب خروج وي از مجهوليت نيست؛ زيرا . يا مجهول الحال است

اما قرين قيس ابن . آيد گفتيم كه مجهوليت راوي نزد ابن حبان جرح به حساب نمي
را در هيچ منبعي نيافتم؛ پس او مجهول العين ابي مسلم يعني ابو كلثوم شرح حال او 

است، كه از مجهول الحال شديدتر است وضعيت حديث مذكور چنين است كه از 
شود  مي) پاس داده(مجهولي به ضعيفي شيعي و به صاحب اوهام و تساهلي نقل و 

  . توان آن را صحيح دانست؟ بلكه ضعيف و مردود است پس كجا مي
ابو سعيد كه موسوي در حاشيه آن را نقل نموده كه و حديث دوم يعني حديث 

پردازد كما  ن قرآن به جنگ ميي در ميان شما كسي بر تأويل ا:پيامبر فرموده است
، و سند آن صحيح است، و ...ام تا آخر حديث  اينكه من بر نزول آن به جهاد پرداخته

آن فضيلتي نسبت به به آن اشاره نموده است و در ) البدايه و النهايه(ابن كثير در 
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��B) ��+� �ي   مطرح است؛ ولي هيچ ارتباطي با آيه�علي �� ����� ����� ��� ��! ! � � " !  # #$ � � ! � �� $ � �
�%>§ 1��-  �� \� Z��Y ���C �=! � " ! � ! !# # # # �0 � �# # ! � �{UBV�T�:�({   ندارد، و آيه در مورد قتال با

ص ( علي اتفاق نيفتاده است، و در مرتدين سخن گفته و حال جنگ با مرتدين براي
 كه هر كس در امر امامت با وي نزاع نمايد مرتد –بطالن ابن سخن را ) 142-143

 همچنانكه از نهج البالغه نقل � به دو صورت ذكر نموديم، زيرا علي–است 
نموديم خود به ايمان كساني كه بر امامت با وي مخالفت نموده و حال پيامبر را 

  . اند تصريح نموده است تصديق نموده
گردد كه بعد از مسلماني از دين اسالم  و لقب مرتد در اين مورد شامل كسي مي

برگردد و نزاع با علي در امر امامت در تعريف مرتد وارد نيست؛ بلكه اين از 
اند و هر آنكه در امر  و آن را هم مختص به علي نموده. هاي شيعه است گوئي ياوه

آورند مخالفان خلفاي  عمر و عثمان نزاع نمايد مرتد به شمار نميامامت با ابوبكر، 
دانند و اين از جمله تناقض ناپسند شيعه  سه گانه قبل از علي را مؤمن واقعي مي

است كه بيانگر اتباع آنان از هوي و آرزوي است كه حتي منجر به مخالفت با قواعد 

���*?�;{اند  گردد كه خود آن را بدعت نهاده و اصول مي� T�� � �� � {   

اي هم به او  و چون آيه مذكور ارتباطي با علي نداشته و كوچكترين اشاره
نمايد حديث مذكور نيز ارتباطي با آيه مورد بحث نداشته بلكه در اشاره به  نمي

فضيلت علي در جنگ با خوارج است، زيرا آنان به تأويل قرآن پرداختند و دچار 
و بر مطلوب خود با فهم و تأويل . فت با قرآن نداشتندسوء فهم شدند؛ هدف مخال

نمودند و لذا چون ابن عباس به بحث با آنان پرداخت تعداد فراواني  خود استدالل مي
از آنان برگشتند، و علي نيز خوارج را تكفير ننموده است و تكفير آنان صحيح نيست 

گفته [رست اينكه پس در اين صورت د. و اطالق مرتدين هم بر آنان صحيح نيست
و جنگ با خوارج از .  بر تأويل قرآن جنگ با خوارج بوده است�جنگ علي] شود

لحاظ قدر و منزلت در سطح جنگ ابوبكر با مرتدين نيست و جنگ ابوبكر با 

��� �مرتدين همان جنگي است كه آيه C �= �+�� (�B� �� ����� ����� ��� ��# # # # #! � ! � �� ! ! � � " !  $ � � $ � �
Z��Y� ! � ��%>§ 1��-  �� \� !  " ! �#  0 � # # ! �{UBV�T�:�({  ي   بر آن منطبق است و در صفحه)142-
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به طور مفصل بر آن و بر ) 549-540( به بحث آن پرداختيم و در صفحات )144
  . به آن احتجاج نموده به پاسخ پرداختيم) 53-42(آنچه هم در صفحه 

آنان به صورت متواتر به ] گويا[ي اهل بيت كه  و سخن موسوي در مورد ائمه

��B) ��+��ي  آيه �� ����� ����� ��� ��! ! � � " !  # #$ � � ! � �� $ � � �{UBV�T�:�({  استدالل نموده و تفسير

دروغ .... ايم به ثبت رسيده است  مولي همچنانكه ما از آن سخن گفته] ي كلمه[
 در مورد اين تفسير ابن عباس و محمد باقر را) 132-131ص (صريحي است و در 

ي اهل بيت  آيه ذكر كريم كه با ادعاي او مخالف است؛ و حال آنان از سران ائمه
ي  نمايد مگر اينكه منظور او از ائمه باشند پس موسوي چگونه چنين ادعاي مي مي

هايي مانند الكافي و كساني از اين قبيل باشد كه چنين  اهل بيت صاحبان كتاب
  . ورزد ه و هيچ با انصافي به سخن آنان عنايت نميافرادي بر اهل سنت حجت نبود

ي  در قرآن آيات فراواني مانند آيه (:گويد و باالخره موسوي حماقت ورزيده و مي
دهد و نص به ثبوت رسيده هم بيانگر اختصاص  تطهير بر خالف سياق آن نتيجه مي

دا و رسول او و اين ادعا دروغ و افترا بر خ) باشد اهل كساء مي] نفر[آنها به پنج 

6�-��است  #�� �= ��Y� �» ���� ���; ! �# #� � � �  �� ! !# $ � و چنانچه با انصافي در آن   }  :��&%�$}� �

داند كه منجر به تفاوت و عدم تناسق برخي آيات با آيات ديگر  تأمل نمايد مي

��z�Bي  خواهد شد و خواهد ديد كه به اثبات عكس آيه� ��B-(	� uY�� !   � � �$ �� � � ��6 ��� �� �� ! ��
�456 �Yu	&� �<Y ��(7�� #�� 4� (�= ��; # # # # # # #� ; � !  � � !� # ! � انجامد و غالب شيعه به  مي  }  :������} }!

باشند و بلكه همچنانكه موسوي  اي واحد قائل مي عدم ارتباط سياق قرآن در سوره

�zBي  ي آيه درباره� �+�= QG�<�  �� (�B� 8
�M  � ! � �   # ! #  $# #�4%U� �6B%U�� ]<>�� AG� )7; # ! �� ! � M  � ! � � !# � ! �{ 
گفته آنان بر اين بر باورند كه يك آيه هم با قسمت ديگر آن هماهنگ و   }  :������}

) 33(ي  ي كاملي نيست بلكه قسمتي از آيه ي مذكور آيه و حال آيه. مرتبط نيست

#�?T �B �: تاي احزاب است و نص آيه تماماً خطاب به زنان پيامبر اس سوره � �! �
 ��� �FW�� '�6��� h��� 'us�� ��?�� ��2� ^<�G�f� �j� �7j� � �+��<-� ! � � $ � � $ � � ! � $   # # # # #� �� � � �� $ � � � ! � " � $ ��  # # �  
�4%U� �6B%U�� ]<>�� AG� )7B�� �+�= QG�<�  �� (�B� 8
� ���@.�; # ! � !�  $! � M  �  � M  � ! � � ! �    �# #� �! �  ! � # # # �

ورزد كه آغاز آيه تنها خطاب به زنان پيامبر  و هر صاحب فردي شك نمي  }  :������}
به طور مفصل به بيان آن پرداختيم، و بر مبناي ادعاي ) 95-91(است؛ و در صفحه 
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دهنده امراض دروني مردم نيست، بلكه  گر مردم و شفايي موسوي قرآن كريم هدايت
ترين امور  ترين و دست نيافتني  سختمملو از معما و تاريكي است و فهم آن از

  . ها مبرّاست گوئي و كتاب خداوند از اين ياوه. است
 –ي مذكور   در ضمن آنها به آيه-و در خالل سخن خود بر هر آنچه موسوي به آن 

استشهاد نموده بود ذكر نموديم كه نه تنها از نظر سياق و موضوع قرآن بلكه نصوص 
  . و سلف امت درباره اين امر ذكر شده است ياران او �صحيحي از پيامبر

   :س) 45(مراجعه 

ي تطهير در رابطه با  مفهوم آيه[شيخ االزهر با توجه به ديدگاه سلف نسبت به 
  . بر اين باور است كه نيازمند تأويل است] اهل بيت
   :ش) 46(مراجعه 

  . ي قبل از علي محل بحث و كالم است  خالفت خلفاي سه گانه:گويد مي -1
  . پردازد  نفي امكان تأويل نصوص كه ذكر نموده ميبه -2

   :)46(پاسخ بر مراجعه 

خالفت خلفاي  (:پوچي سخن وي كه در آغاز اين مراجعه كه گفته است
حقايق را دگرگون نموده است بلكه محل بحث )  جاي بحث و سخن است�گانه سه

مراجعات او  است، و اصالً سخن او در اينجا و ساير � براي پيامبر�خالفت علي
ي خالفت آنان نيست بلكه بر اساس ادعاي خود پيرامون خالفت علي و  درباره

 و مطالب مربوط به عصمت اهل بيت است، ولي موسوي امور �وراثت او از پيامبر
ي اين  پردازيم و در ادامه به اين امر مي) 80(را وارونه نموده است و در مراجعه 

اميد خداوند به صورت گذرا و به دور از تفصيل پردازد و به  مراجعه به شبهات مي
  . ي رافضيان كنده شود شود تا به ياري خداوند ريشه به توضيح آن پرداخته مي

   :س) 47(مراجعه 

  . نمايد  تأييد كننده نصوص وصايت ميدشيخ االزهر از موسوي درخواست سن
ن را و آ. بسيار ضعيف و منقطع است] روايت مذكور [:ابن حجر، گفته است

 و اين حديث به شدت منكر است، و چنين :دانم و ابن عماد گفته است موضوع مي
گر تصحيح حاكم ذكر را نموده و  ي افراط رسد كه از جانب برخي شيعه به نظر مي
متروك ] در اسناد آن[دانم و عمرو و استاد او  آن را موضوع مي (:گفته است

 كه در اسناد آن است ابو حاتم  عمرو بن حصين عقيلي:گويم اند، مي]الحديث[
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نمايد، و ابو زرعه   او حديث ديگران را به نام خود روايت مي:ي او گفته است درباره
] الحديث[ متروك :گويد اساس است، و دارقطني مي گويد حديث او واهي و بي مي

 او كذّاب است و به وضع :ي امام احمد است و استاد او يحيي بن عالء رازي به گفته
و ذهبي در ]. نمايند و از او روايت نمي[پردازد، و ديگران او را ترك نموده  ث ميحدي

به حديث مذكور اشاره نموده است و او را متهم نموده ) الميزان(شرح حال او در 
 روايت مذكور را از عبداهللا بن اسعد -) 33011( كنز العمال –است و ابن نجار 

باشد كه او  نزد موسوي مي) 3(يث شماره زراره روايت نموده است، و آن همان حد
تالش نموده تا وانمود نمايد كه حديث ديگري است، و از منبع ديگري گرفته شده 

ديگري است، زيرا عبداهللا بن اسعد بن ] ضعف اسناد[و حال در آن علت . است
از طريق ) 990) (الصغير (–زراره مجهول و ناشناخته است، و طبراني نيز آن را 

ن عمرو همداني از عيسي بن سواده رازي، از هالل بن ابي حميد و آن نزد مجامع ب
 خداوند در شب : فرموده است� روايت نموده كه پيامبر–عبداهللا بن حكيم جهني 

 او سيد و سرور مسلمين است، :ي علي به من وحي نمود معراج سه ويژگي را درباره
جز عيسي كسي آن را : گفته استامام متقين است و رهبر درماندگان است، و طبراني 

از هالل روايت ننموده است، و طريق روائي آن تنها مجامع است و همچنانكه ابن 
معين گفته است، سواده دروغگوست و ابن معين و ديگران مجامع را نيز تكذيب 

احاديث (بدون ترديد موضوع است، و آلباني هم در ] مذكور[اند، و حديث  نموده
  . ر موضوع بودن آن حكم نموده استب) 353) (الضعيفه

از ) 1/63) (الحليه( نزد ابو نعيم در �و نظير حديث مذكور را از حديث انس
طريق محمد بن عثمان بن ابي شيبه از ابراهيم بن محمد بن ميمون، از علي بن عباس 
از حارث بن حصيره از قاسم بن جندب از انس روايت نموده است، و اين اِسناد 

باشد و جز قاسم بن جندب كه شرح  اي از ضعفاء مي و داراي سلسلهضعيف است، 
 بيان ضعف -شود، ساير اسنادهاي آن از جمله حارث بن حصيره  حال او يافت نمي
 و ابراهيم بن محمد بن ميمون و علي بن عباس –گري او ذكر شد  او با تمايل رافضي

يق ديگري براي حديث گردد و ابو نعيم به طر ضعيف است، و به وي احتجاج نمي
جعفي آن را از ابوطفيل از آن روايت نموده (مذكور اشاره نموده است و گفته است 

سازد، و جابر  است، و آن هم جاي خوشحالي نيست بلكه مشكالت فراواني وارد مي
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است، و بسياري او ] الحديث[جعفي عالوه بر رافضي بودن او جداً ضعيف و متروك 
 و ابن عراق -بيابيد، ) 273-270( شرح حال او را در صفحه -اند  را تكذيب نموده

به وضع روايت مذكور اقرار نموده است، و امام ابن ) 1/357(كناني در تنزيه الشريعه 
مختصر (تيميه تمام طرق آن را رد نموده و حكم بر دروغ بودن آن نموده و در 

دك شناختي با علم  اين روايت نزد هر آنكه ان:گويد مي) 474-473ص ) (المنهاج
  . حديث داشته باشد موضوع است

   :ش) 48(مراجعه 

پردازد و قائل به صحت آنهاست و به آنها  سوي، به نقل چهل حديث ميموو 
  . نمايد استدالل مي

   :)48(پاسخ بر مراجعه 

پاسخ مفصل بر نصوص موهوم و ذكر طرق فراوان براي آنها و اينكه حدود 
ي  ا دروغين و يازده روايت از آنها هم ضعيف و از درجهبيست و چهار روايت از آنه

اند وليكن فضيلت آن تنها خاص  اند و حدود پنج حديث هم صحيح اعتبار ساقط
  . اند  نيست بلكه كساني ديگر هم در آن سهيم�علي

 و –باشند   كه غالباً از موضوعات مي–در اين مراجعه چهل حديث را نقل نموده 
 و هم اكنون به طور تفصيل به –اري از آنها سخن گفته شد در صفحات قبل بر بسي

  . پردازيم بيان آنها مي
علي امام  (:گفت  شنيدم مي� حديث جابر بن عبداهللا گفته است از رسول خدا-1

نيكوكاران، قاتل فاجران، هر آنكه او را ياري نمايد، پيروز است هر آنكه او را 
و در . آن را روايت نموده است) 3/129(حاكم ). تضعيف نمايد خوار و ذليل است

  . آن را به حاكم نسبت داده است) 32901) (الكنز(
و روايت مذكور موضوع و دروغين است، در اسناد آن احمد بن عبداهللا بن يزيد 

 در سامرا :باشد، ابن عدي گفته است است، ابو جعفر كذّاب و واضع حديث مي
حاكم خيانت نموده و رد ذهبي بر آن كرد و موسوي با نقل تصحيح  حديث وضع مي

 سوگند به خدا موضوع است و :گويد ي آن مي را نقل ننموده است، كه ذهبي درباره
نسبت داده ) 4/319(احمد كذّاب است و آلباني آن را به خطيب در تاريخ بغداد 

و . نزد ثعلبي به آن اشاره نموده است) 1/186(است و اما حديث ابوذر كه در حاشيه 
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  . مراجعه شود) 130-129(به صفحات ] اطالع بيشتر
 � روايت نموده است كه رسول خدا�زراره از پيامبر حديث اسعد بن -2

فرموده است چون به آسمان عروج داده شدم به قصري از مرواريد رسيديم كه 
 ؛من وحي نمودندبر ي علي  درخشيد خداوند درباره  و مي،هاي آن از طال بود فرش

و در آنرا روايت نموده ) 138-3/137(حاكم . استاو سرور مسلمانان، و امام متقين 
آن را از طريق عمرو بن حصين عقيلي به، ابن قانع، بزاز، و ابو نعيم ) 33010) (الكنز(

نسبت داده است، كه حاكم از يحيي بن عالء رازي از هالل بن ابي حميد از عبداهللا 
بن اسعد بن زراره از پدرش روايت نموده است و حاكم منزلت خود و كتابش را با 

ديث نشان داده است، و بار ديگر موسوي توضيح ذهبي وارد نمودن و تصحيح اين ح
در رد حديث مذكور را كتمان نموده است ) الكنز(بر حديث را بلكه تعليق صاحب 

 روا نيست، و جز �زيرا به قول صاحب الكنز و نسبت اين سخن آن به پيامبر
فته دانيم و لفظ به صورت مطلق گ  كسي را سرور مسلمين و امام متقين نمي�پيامبر

شده است و مقيد نشده است كه مربوط به زمان بعد از پيامبر باشد و در لفظ روايت 
 داللت نمايد زيرا بهترين �شود كه بر زمان بعد از پيامبر هم چيزي يافت نمي

 بوده است، �اند، و رهبر آنان پيامبر مسلمانان و متقين همان مردمان قرن اول بوده
باشد پس علي رهبر چه كسي است و حال نزد شما  بلكه او تا روز قيامت رهبر مي

نمايد؟ و  باشند، پس چگونه آنان را رهبري مي شيعيان جمهور اُمت كافر و فاسق مي
 به علت آثار وضو در روز قيامت با سفيدي پيشاني و صورت :فرمايد  مي�پيامبر

مايد ن باشم، و اين روايت داللت مي مي) كوثر(شويد و من بر حوض  وارد بهشت مي
] محجلين[كه هر آنكه وضو گرفته و دست و صورت و پاهاي خود را بشويد او از 

زيرا شما در وضو پاي خود . (نمايند پس نه علي و نه پيامبر شما را رهبري نمي. است
  )شويد را نمي
 حديث ابن بخار همان حديث سابق است با زيادت علت ديگري و حديث -3

  . جديد ديگري نيست
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 مرحبا به : به من گفتند�، كه از علي روايت شده است پيامبر حديث علي-4
از طريق احمد بن ) 1/66) (الحليه(سرور مسلمين و امام متقين ابو نعيم آن را در 

يحيي، از حسن بن حسين از ابراهيم بن يوسف بن ابو اسحاق از پدرش از شعبي 
عيف و منكر است اين حديث ض....). روايت نموده است كه علي گفته است تا آخر 

   :و در اسناد آن سه علت وجود دارد
او نزد محدثين  (: حسن بن حسين او عوفي كوفي است، و ابو حاتم گفته است-1

ها مورد احتجاج قرار  و او در اينگونه حديث) راستگو نيست و از سران شيعه است
  . نمايد  او همواره روايات را وارونه روايت مي:گويد گيرد و ابن حبان مي نمي
 از جمله ابو داود نسائي، يحيي بن – ابراهيم بن يوسف بن ابو اسحاق بسياري -2

اند؛ زيرا او در حفظ مشكل داشته است، و   او را تضعيف نموده-معين جوزجاني 
گفته است او راستگوست ولي در روايت حديث دچار اختالط ) التقريب(حافظ در 

  . باشد مي
از ابو نعيم نقل ) الميزان(ش نيز انقطاع است زيرا ذهبي در و عالوه بر آن ميان او پدر

  .  وي از پدرش چيزي نشنيده است:نموده است، و او از ابراهيم نقل نموده است كه
 انقطاع است، و حافظ در التهذيب از حاكم و از � ميان شعبي و علي-3

 -يث دارقطني نقل نموده است كه شعبي فقط علي را ديده است و از او جز حد
و عالوه بر ضعف اسناد آن لفظ حديث هم .  حديث ديگري نشنيده است–رجم زن 

  . داراي همان نكارتي است كه در حديث سابق هم وجود داشت
 اولين :فرمايد  مي� روايت نموده كه پيامبر� كه از پيامبر� حديث انس-5

م وصيين شود امام متقين، سيد مسلمين و خات] بهشت[فردي كه از اين باب وارد 
به آن اشاره ) 2(روايت نموده و در حديث ) 1/63) (الحليه(ابو نعيم آن را در . است

گرديد، و به طور مفصل بر آن سخن گفتيم و بيان نموديم كه اسناد آن داراي 
باشد؛ كه محمد بن عثمان بن ابو شيبه از ابراهيم  مي) الحديث(اي از ضعفاء  سلسله

 عباس از حارث بن حصيره روايت نموده است و بن محمد بن ميمون از علي بن
است كه ابو نعيم به آن اشاره نموده است ] از اسناد[روايت مذكور داراي طريق ديگر 

توان تصور كرد كه روايت مذكور با كثرت  تر است، و نمي كه از طريق مذكور ضعيف
كين و توان آن را تصحيح نمود زيرا احاديث كذابين و مترو طرق و منابع آن مي
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توان تصحيح نمود بلكه آنچه معلوم است وضع و كذب حديث ميان  ضعفاء را نمي
و عالوه بر آن، لفظ روايت مذكور آن همچنانكه ابن تيميه . اينها در جريان است

  .  شديداً داراي نكارتي فراواني است:گويد مي
ند  خداو: فرمود� روايت نموده كه او� حديث ابن برزه اسلمي، از پيامبر-6
 اي پروردگارم آن را برايم تبيين نمائيد، :ي علي به من سفارش نمود و گفتم درباره
 همانا علي بيرق هدايت است و امام اولياي من است، : شنيدم، بفرمود: بشنو گفتم:فرمود

اي است كه متقين را به پيروي آن  و نور است براي آنكه مرا اطاعت نمايد، و او كلمه
و هر آنكه او را نفرت . آنكه او را دوست بدارد؛ مرا دوست داشته استام، هر  ملزم نموده

از طريق عباد بن ) 67-1/66) (الحليه(داشته مرا نفرت داشته است ابو نعيم آن را در 
سعيد بن عباد جعفر از محمد بن عثمان بن ابن بهلول از صالح بن ابي اسود از ابو مطهر 

  .  ابو برزه روايت نموده استرازي از اَعمش ثقفي از سالم جعفي از
و اين حديث موضوع و باطل است و اِسناد آن شديداً ضعيف است، و عباد بن سعيد 

نقل نموده و ) الميزان(شناخته شده نيست و ذهبي روايت مذكور در شرح حال او را در 
و در اسناد آن رجالي مانند محمد بن )  باطل است و سند آن نامعلوم است:گفته است

باشند و  ن بن ابي بهلول و ابو مطهرّ رازي و سالم جعفي وجود دارند؛ كه مجهول ميعثما
ذكر شده است، او واهي و منكر الحديث ) الميزان(صالح بن ابي أسود همچنانكه در 

گويد احاديث او داراي قوامت نبوده و او خود معروف نيست و  و ابن عدي مي. است
آن را در رديف موضوعات به شمار آورده ) 1/136) (العلل المتناهيه(ابن جوزي در 

به آن اشاره كرده است ) 6/187(است، و همچنين حديثِ انس كه موسوي در حاشيه 
از طريق ابو ) 99-14/98) تاريخ بغداد(و خطيب ) 1/66) (اَلحليه(ابو نعيم آن را در 

 پدرش روايت عمرو الهز بن عبداهللا از معمر بن سليمان از پدرش از هشام بن عروه از
نموده است و اين اسناد موضوع است، و عامل و آفت ضعف آن الهز بن عبداهللا ابو 

 او مجهول است، و احاديث منكري :گويد ي او مي عمرو تميمي است و ابن عدي درباره
 اين روايت :گويد نمايد و به نقل روايت مذكور از او پرداخته و مي را از ثقات نقل مي
 سوگند به خدا اين روايت :گويد مي» الميزان«هم بعد از نقل آن در باطل است و ذهبي 

دارد، و خطيب با  از بدترين موضوعات است، و نفرين خدا بر آنكه علي را دوست نمي
 الهز بن عبداهللا تَميمي بغدادي غير معتمد :گويد اسناد آن از ازدي روايت نموده كه او مي
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و ابن جوزي نيز آن را در . باشد يز مجهول ميتوان به او اعتماد كرد و ن است و نمي
در شمار موضوعات ذكر ) تنزيه الشريعه(و ابن عراق كناني در ) 1/388(موضوعات 

  . اند نموده
بيني كه احاديث ششگانه   و شما مي:گويد سپس موسوي در ادامه اين روايت مي

 صحت اين ادعا :مگوي نمايند مي صراحتاً بر امامت او و لزوم اطاعت از او داللت مي
تر و برتر است،  اطاعت علي واجب از بسيار دور است، بلكه اطاعت از ابوبكر و عمر

اند و از  داني كه اين احاديث شش گانه دروغ و جعلي  شما مي:گوئيم و ما مي
هاي رافضيان و هم دستان آنان است، و در بررسي اسنادهاي آن بر اثبات اين  ساخته

م، و بلكه خيانت موسوي در پنهان كردن ديدگاه اهل علم و امر اقامه دليل نمودي
وضع احاديث را تبيين نموديم و با اين وجود او همراه با كساني اين احاديث را 

اند، و او همچنانكه پيامبر فرموده  اند مرتكب گناه بزرگي شده وضع و جعل نموده
 يكي از افراد 1)هر آنكه حديثي از من جعل نمايد او يكي از كاذبين است (:است

گردند كه به ترويج  و حكم مذكور شامل كساني هم مي... جعال و دروغگو است 
بايست از  پردازند، پس از نشر و پخش مراجعات مي احاديث دروغين كتاب او مي

خداوند خشيت داشته باشيد، و ما ناشران آن را حداقل به ثبوت صحت آنچه 
 :نيم وليكن همچنانكه نوح فرموده استخوا موسوي گمراه نقل كرده است فرا مي

� �G �+��R� �� (�B�  �� ��6 �� �+� os
� �� xC.� �� cXs
 �+F*�� �� �   � � ! !  � � ! ! � !   # ! ! � ! ! ! �� � � � !  # � # #� � # !
��F7B� �<��� �+-.�  � ! � "! ! � # � #   �{+,-: ({    

 � حديث ابوذر و سلمان رضي اهللا عنهما كه روايت شده است رسول خدا-7
طبراني ) اين اولين فردي كه به من ايمان آورده است (:ست علي را بگرفت و فرمودد

با سلسله اسنادي از ضعفاء روايت نموده است و در ) 6184) (الكبير(آن را در 
  . بر آن و طرق و شواهد ديگر آن سخن گفتيم) 198(صفحه 

موده است در به آن اشاره ن) 7/187( حديث حذيفه كه او در حاشيه ي اما درباره
ذكر شده است، و بعد از نسبت آن به طبراني گفته ) 32990(با شماره ) كنز العمال(

و » السنن«هدف او از اين حروف اختصارِ بيهقي در )  از حذيفه–هق، عد  (:است
__________________________________________________________ 

از شمره بن جندب و مغيره بن شعبه ) 1/9(حديث صحيح مسلم آن را در مقدمه صحيح خود  -1

  . روايت نموده است
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كنم كه اشتباه نگاشته شده است و درست  است و من گمان مي» الكامل«ابن عدي در 
است زيرا هرگز ) الضعفا(عقيلي در » السنن« بيهقي در يعني به جاي) عق، عد(آن 

اند، وليكن به جاي  بيهقي آن را روايت ننموده است بلكه عقيلي با ابن عدي بوده
) 1544(اند، و ابن عدي آن را در الكامل  حذيفه آنها از ابن عباس روايت نموده

و خطيب ) 1/345) (الموضوعات(و ابن جوزي در ) 2/47(روايت نموده و عقيلي 
آنرا از طريق علي بن سعيد رازي از عبداهللا بن داهر بن علي رازي از ) 9/435(

اند، و ابن جوزي   اسدي از ابن عباس روايت نموده– با عنايت –اعمش از عبايه 
گري  عبداهللا بن داهر است زيرا در رفض و رافض] در اسناد[گفته است مورد اتهام 

حيي بن معين گفته چندان نيكي در وي نيست تا از و ي. اهل غلو و افراط بوده است
 او از جمله كساني است كه در :گويد ي او مي او سخن گفت و عقيلي نيز درباره

ورزيد و حديث وي به عنوان روايت متابع قابل  گري افراط مي رفض و روافضي
  . ي اعتبار ساقط است  در اين صورت حديث از درجه:گويم استفاده نيست، مي

 : روايت نموده، فرمود� كه از پيامبر:حديث حسن بن علي رضي اهللا عنهما -8
شه رضي اهللا عنها گفت آيات شما ئعا) را فرا خوانيد) علي(سرور و سيد عرب (

باشم و علي سرور   من سرور فرزندان آدم مي:سرور و سيد عرب نيستي؟ فرمود
 : آمدند، و فرمود� او نزد انصار فرستاد، نزد�عرب است، و چون علي آمد پيامبر

اي جماعت انصار آيا شما را بر چيزي راهنمائي كنم كه اگر به آن تمسك جوئيد 
 علي را همچون : فرمود� آري اي رسول خدا:هرگز بعد از آن گمراه نشويد؟ گفتند

من دوست بداريد، و او را همچون من احترام نمائيد، همانان جبرئيل مرا به آنچه به 
) 1/63) (الحليه(و ابو نعيم در ) 2749) (الكبير(داده است؛ طبراني شما گفتم دستور 

آن را از طريق محمد بن عثمان بن اَبي شيبه از ابراهيم بن اسحاق صيني، از قيس بن 
 از حسن بن علي روايت – يا ابي ليلي –ربيع از ليث ابن ابي سليم از ابن ابو ليلي 

اد آن واهي و در آن عللي است و قبل  حديث باطل و منكري است و اسن–اند  نموده
خواهم يادآور شوم كه موسوي حديث مذكور را از  از اينكه به آن اشاره نماييم مي

 :گويد  كه مي-نقل نموده، و تعليق متقي هندي بر آن را ) 330077) (كنز العمال(
] ضعف[اما علل .  پنهان نموده است–)  اين حديث منكر است:ابن كثير گفته است(
   :ناد آن عبارت است ازاس
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 با وجود علم و شناخت او به حديث مورد : محمد بن عثمان بن ابي شيبه-1
و تذكره ) الميزان(اند، به شرح حال وي در  انتقاد است، و برخي او را تكذيب نموده

  . الحفاظ مراجعه شود
است و ) الحديث(متروك ] او [:گويد  ابراهيم بن اسحاق حسين، دارقطني مي-2
  . داند مي] ضعف[به او را داراي علت ) 9/132) (المجمع(ثمي در هي

 قيس بن ربيع، او در ذات خود راستگوست ولي حافظه بدي داشته است و به تشيع -3
 او به تشيع متمايل است و اشتباهات فراواني دارد، :گويد و امام احمد مي. هم گرايش دارد

دانند،  مي) الحديث(مديني او را ضعيف و داراي احاديث منكري است و وكيل و علي بن 
بوده كه حديث ديگران را در حديث او وارد ] نااهل[و عالوه بر آن داراي پسري 

  . توان اطمينان نمود ي وي نمي ساخته است، پس در حفظ و نوشته مي
است ذاتاً راستگو ] بن ربيع[ وضعيت وي همچون قيس : ليث بن ابن سليم-4

ابن . يده است و حافظه وي دچار اشكال گرديده استوليكن دچار اختالط گرد
دچار اختالط گرديده و ] عمر[ او راستگو در پايان :گويد مي) التقريب(حجر در 

 كتاب :نگا. گرديده است] الحديث[حديث وي قابل تشخيص نبوده لذا متروك 
  ). 2/1231) (1/57(ابن حبان » المجروحين«

خواهد ما به  و موسوي مي. باشند انتقاد ميو اين چهار نفر مذكور جاي ايراد و 
به آن ) 188-8/187(ي  گوئي و ژاژ خوايي كه در حاشيه آنان استدالل نمائيم و به ياوه

 ببينيد كه چگونه عدم گمراهي آنان را مشروط :گويد تصريح نموده اقرار نمائيم، و مي
كه به علي به تمسك به علي قرار داده است، و مفهوم آن يعني اينكه هر كسي 

  . تمسك نجويد گمراه است

�B ���� C30 � T3 : حديث-9� ^ 2!� ���E � � I777G ي  من شهر علم هستم و علي دروازه

بايست از درب آن وارد شود، و اين حديث  و هر آن كه طالب علم باشد مي. آن
شناسان به اين  و داراي طرق و شواهدي است، و تعدادي از حديث. موضوع است

اند و به اميد خداوند تمام آن را شرح نموده و به فريبكاري موسوي   نمودهامر حكم
نمائيم و دليلي براي اثبات آن ارائه نداده است، جز  توجه نمي) 9/188(در حاشيه 

هاي مردم جاري است و اين نوع  اينكه حديث مذكور مشهور است و بر زبان
 همچون ساير احاديث استدالل كار صاحبان علم و تحقيق نيست، بلكه آن هم
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كه علماياني مانند محمد بن . اساس و يا دروغين است ها بي موضوع و جاري بر زبان
عبدالرحمن سخاوي و عبدالرحمن بن علي شيباني و اسماعيل بن محمد عجلوني در 

، )تمييز الطيب من الخبيث) (المقاصد الحسنّه( تحت عناوين –هايي  اين زمينه كتاب
  . اند  تأليف نموده–) زيل االلباسكشف الخفاء و م(

نمائيم و شناخت حكم  ي حديث مذكور را انكار نمي و تصحيح برخي از علماء درباره
حديث نيازمند اجتماع كامل تمام علماء نيست، و انكار فردي از علماء آن را از صواب و 

ريق سخن بايست در سند و متن آن دقت نمود، و از اين ط بلكه مي. نمايد صحت دور نمي
  . توان در اين زمينه تقليد نمود گردد و نمي درست اهل علم در اين زمينه معلوم مي

نمايد و ذهبي و سايرين با  مثالً حاكم بسياري از احاديث موضوع را تصحيح مي
پردازند، و طرق و شواهد حديث مذكور كه موسوي به  حجت و برهان به رد آن مي

   :زآن اشاره نموده است عبارت است ا
طبري ) 11061) (الكبير(، طبراني )3/126( حديث ابن عباس، حاكم :طريق اول

تاريخ (، خطيب )3/1247) (الكامل(، ابن عدي )174) (مسند علي(، )تهذيب اآلثار(
، آن را از طريق ابو صلت عبدالسالم بن صالح هروي از ابو )49، 11/48) (بغداد

] ضعف[اند، و آفت و سبب  يت نمودهمعاويه از اعمش از مجاهد از ابن عباس روا
گويد او از نظر  ي او مي آن ابو صلت عبدالسالم بن صالح است، كه ابو حاتم درباره

 او رافضي ناپاك است و ابن عدي :گويند من صادق نيست، و عقيلي و دارقطني مي
 داند، و ذهبي در رد متهم است و نسائي او را غير معتبر مي] در روايت[ او :گويد مي

و امام ) خير سوگند به خدا او اهل ثقه و اعتماد نيست (:گويد توثيق او بر حاكم مي
دانند، و هيثمي در  مي] الحديث[احمد، جوزجاني و زكرياي ساجي او را ضعيف 

  . داند حديث را به سبب وي ذي علت و ضعيف مي) المجمع(
بو جعفر آن را از طريق محمد بن عبداهللا ا) 173-7/172( خطيب :طريق دوم

حضرمي از جعفر بن محمد بغدادي ابو محمد فقيه از ابو معاويه از اعمش از مجاهد از 
ابن عباس روايت نموده است، و جعفر بن محمد بغدادي مجهول و غير معروف است 
خطيب نام او را ذكر نموده، ولي به جرح و تعديل وي نپرداخته است، و ذهبي در 

دن او اقرار نموده، و حديث مذكور را نقل نموده و به مجهول بو) 1/415) (الميزان(
 اين روايت موضوع است و به دنبال آن خطيب باز آن را از ابو جعفر :گفته است
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 فردي از ثقات روايت مذكور را از ابو معاويه :حضرمي نقل نموده است؛ و گفته است
  . اند ودهروايت ننموده است و ابوصلت آن را روايت كرده است و او را تكذيب نم

 ابو قاسم بن –از طريق عبداهللا بن محمد شاهد ] باز آن را[ خطيب :طريق سوم
 از ابوبكر احمد بن فاذويه بن عزره طحان، از ابو عبداهللا احمد بن محمد بن –ثالج 

يزيد بن سليم از رجاء بن مسلمه از ابو معاويه روايت نموده است، و اين اسناد 
مد شاهد ابو قاسم معروف به ابن ثالج به وضع موضوع است، و عبداهللا بن مح

حديث و تركيب اسنادها متهم است؛ و دارقطني، ابو الفتح بن ابي فواري، ازهري و 
) 138-10/135) (تاريخ بغداد(اند، به شرح حال وي در  ديگران او را تكذيب نموده

  . مراجعه شود) 11/321) (البدايه و النهايه(ابن كثير در 
ديگر نيز وجود دارد، كه ] ضعف[ينها در اسناد مذكور دوعلت و عالوه بر ا

مجهول بودن احمد بن فادويه و رجاء بن مسلمه است، كه خطيب مجهولي بودن 
اولي را بدون ذكر جرح و تعديل او ذكر نموده است و دومي من در اثري نديدم كه 

  . فردي به ذكر وي پرداخته باشد
آن را از طريق عمر بن ) 3/182) (الميزان(در  نزد ابن عدي و ذهبي :طريق چهارم

و عمر مذكور . اسماعيل بن مجالد بن سعيد همداني از ابو معاويه نقل نموده است
متهم است و ابن معين او را تكذيب نموده است، و نسائي و دارقطني ] در اسناد[

ده است و ابن عدي او را به سرقت حديث متهم نمو] الحديث[ او متروك :اند گفته
در روايت [است و روايت مذكور را از ابوصلت عبدالسالم بن صالح هروي مذكور 

قرار گرفته ] الضعفاء[در شمار ) 3/150(اين طريق نزد عقيلي . دزديده است] اول
  . نقل نموده است) 1/329) (الاللي المصنوعه(است و سيوطي آنرا در 

 چهار رجال كه دو نفر از اين چهار طريق در روايت اين حديث به ابو معاويه از
اند و عللي ديگري در اسناد آن وجود  آنها متهم و دو نفر ديگر مجهول و ناشناخته

كه فردي از اهل ثقه اين حديث را از ابو معاويه (دارد، كه حافظ حضرمي گفته است 
 :گويد ذكر شده مي) 3/182) (الميزان(روايت ننموده است و ابن معين همچنانكه در 

  . باشد دروغ و جعل بر ابو معاويه مي] ايترو[اين 
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 ذهبي آن را در –آن را روايت نموده است ) الكامل( ابن عدي در :طريق پنجم
از احمد بن حفص سعدي، از ابو ) 1/330) (الاللي(و سيوطي در ) 2/153(الميزان 
  .  از اعمش از مجاهد از ابن عباس نقل نموده است– سعيد بن عقبه –الفتح 

 داراي – استاد ابن عدي –احمد بن حفص سعدي . سناد نيز موضوع استو اين ا
 و –منكري است و ذهبي او را به جعل اين حديث متهم نموده است ] احاديث[
و استاد او سعيد بن عقبه ابو الفتح همچنانكه ابن عدي گفته است او مجهول ] شيخ[

  . و غير ثقه است
 از طريق عثمان –) 3/41) (الميزان (: نگا–) 5/1823( نزد ابن عدي :طريق ششم

��� �!B C30 � ^"H$� ^ 2بن عبداهللا اموي شامي از عيسي بن يونس از اعمش با لفظ 
����G او :گويد نيز موضوع است، عثمان بن عبداهللا متهم است، و اين عدي مي 

ن و ذهبي او را به وضع بانمايد و ابن ج احاديث موضوع را از اهل ثقه روايت مي
  . اند دادي احاديث متهم نمودهتع

، روايت نموده و ذهبي در )2/94) (المجروحين( آنچه ابن حبان در :طريق هفتم
آن را از طريق اسماعيل بن محمد ) 1/330) (الاللي(سيوطي در ) 1/247) (الميزان(

و اين طريق . اند بن يوسف ابو هارون از ابو عبيد از ابو معاويه از اَعمش نقل نموده
او  (:گويد متهم است، ابن حبان مي) جبريني(ز موضوع زيرا اسماعيل بن محمد ني

و ابن جوزي آن را ) دزدد و احتجاج به وي روا نيست مي] را از ديگران[حديث 
باشد و او در  تكذيب نموده است، و اين همان طريق پنجم منسوب به ابو معاويه مي

ششم نيز كه حديث ابن عباس آن طريق با چهار طريق ديگر متهم است و طريق 
  . باشد باشد منسوب به ابو معاويه مي

از احمد بن سلمه ابو عمرو جرجاني از ابو ) 1/193( ابن عدي :طريق هشتم
) الاللي(سيوطي ) 7/358) (البدايه و النهايه(معاويه روايت نموده و حافظ ابن كثير 

روغگوئي است، و ابن حبان اند، و احمد بن سلمه متهم به د آنرا نقل نموده) 1/330(
نمايد و روايت مذكور متعلق به ابو  سرقت مي] را از ديگران[ او حديث :گويد مي

و .  استهصلت هروي از ابو معاويه است، كه احمد بن سلمه آن را از او دزديد
و در طريق اول ذكر ابو صلت گذشت كه او . باشند گروهي ديگر از ضعفا، با وي مي



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

 

283283283283

) 1/378) (تنزيه الشريعه(لح هروي است ابن عراق كناني در كتاب عبدالسالم بن صا
  . به طريق ابن عدي مذكور از احمد بن سلمه اشاره نموده است

باشد   و طريق مورد بحث منسوب به ابو معاويه همان طريق هفتم مي:طريق نهم
سناد كه ابن عدي آن را از حسن بن عثمان از محمود بن خداش از ابو معاويه به با اِ

آن را ذكر ) 1/330(، )الاللي(آن به عباس روايت نموده است، و سيوطي در كتاب 
گويد او  دروغگو است، و ابن عدي مي) تستري(حسن بن عثمان . نموده است

  . نمايد حديث وضع مي
اي ديگر روايت  به شيوه) 174) (مسند علي) (تهذيب اآلثار(و ابن جرير در 

توان آن را طريق ديگري ناميد كه همان طريق دهم  يمذكور را ذكر كرده است كه م
باشد؛ و طبري آن را به دنبال طريق اول حديث ابن عباس ذكر نموده است كه از ابن 

) الكنز العمال(و در . ابراهيم بن موسي رازي از ابو معاويه روايت نموده است
ن طريق روايت نيز آن را از ابراهيم بن موسي رازي نقل نموده است، و اي) 36464(

آورد؛ زيرا ابراهيم بن موسي مجهول و غير معروف است و او  هم حجتي به بار نمي
همچنانكه طبري به آن تصريح نموده است، اهل ثقه و معروف نيست، و طبري 

شناسم و جز اين  را نمي] اين شيخ[گويد  ي مجهوليت ابراهيم مذكور مي درباره
ام و او عالوه بر مجهول  ري را از او نشنيدهحديث و روايت ديگ] مورد بحث[روايت 
تبيين ) التقريب( است، و همچنانكه ابن حجر در مقدمه  هم مجهول العين بودنالحال

تر است، و اين همان طريق   از ضعيف واهي–] مجهول العين [–نموده اين فرد 
ابراهيم بن هشتم نسبت به ابو معاويه است و از ميان راويان از ابو معاويه كسي به نام 

) جز ابراهيم بن موسي جرجاني پدر حافظ اسحاق بن ابراهيم ساكن اصفهان(موسي 
او حديث منكري را از ابو معاويه روايت نموده  (:ام و ابن عدي گفته است نيافته
و اگر عمل وي پرداختن به روايات منكر ). 1/68) (ميزان االعتدال( به :نگا) است

ها است يعني در هر دو حالت اسناد  از جمله ناشناختهنباشد، در غير اين صورت او 
  . گردد آن ساقط است و حجتي بر آن برپايي نمي

 و آن نسبت به ابو معاويه طريق نهم است، كه ابن عدي آن را از :طريق يازدهم
ابو سعيد عدي از حسن بن علي بن راشد از ابو معاويه روايت نموده است، و ابو 

  . حديث است] و جعال[قطني گفته است وي وضاع سعيد عدي همچنانكه دار
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] روايت مورد بحث[و آنچه گفته شد مربوط به طرق حديث به ابن عباس بود و 
، ابن عدي )3/127(از جابر نيز روايت شده است حديث جابر بن عبداهللا، حاكم 

آنرا از طريق ) 110-1/109) (الميزان( و ذهبي در اند آن را روايت كرده) 1/195(
 از عبدالرزاق از سفيان ثوري از عبداهللا – هيثمي –حمد بن عبداهللا بن يزيد حرّاني ا

از عثمان بن خثيم از عبدالرحمن بن همان از جابر نقل نموده است و در آن عبارت 

B��;� '��3- T3�� 5��� �"-I IG  نيز موضوع ] طريق روايت[اضافه شده است، و اين

 –مچنانكه ذهبي در انتقاد از حاكم گفته است  ه-] در سند آن[است زيرا احمد 
نمود و ذهبي  در سامرّا حديث وضع مي] احمد[ او :گويد كذاب است و ابن عدي مي

 از حاكم و :در انتقاد از حاكم در مورد حديث مذكور و حديث قبل از آن گفته است
هاي امثال آن را تصحيح  جسارت وي در شگفتم كه چگونه اين حديث و باطل

و احمد بن طاهر بن حرمله ابن حسين مصري در روايت احمد بن يزيد . نمايد مي
مواني از عبدالرزاق متابعت نموده است، و او همچنانكه دارقطني به نقل از ذهبي 

ها ] الحديث[ كذاب و دروغگوست و سيوطي او را در شمار ضعفاء و متروك :گفته
  . ذكر نموده است

 جابر روايت گرديده است، و در كتاب و حديث مذكور به طريق ديگري از
ذكر شده كه ابن عساكر آن را با اسناد نامعلوم از جعفر صادق ) تهذيب تاريخ دمشق(

 طريق مذكور در :گوئيم از پدرش از جدش از جابر بن عبداهللا نقل نموده است مي
به ابوالحسن فضلي ) تلخيص المتشابه(و دارقطني و خطيب در ) 1/335) (الاللي(

 اسناد آن مبهم و تاريك است و رجال :اند، همچنانكه ابن كثير گفته است ت دادهنسب
ابوبكر محمد بن ابراهيم بن فيروز اتماطي از حسين عبداهللا (باشند  آن مجهول مي

به سبب مجهول بودنشان مخصوصاً در روايت از جعفر ) تميمي از خبيب بن نعمان
شيعه بسيار بر جعفر صادق دروغ توان به آنها اعتماد نمود، چون  صادق نمي

ي  اند، كه از وي شنيده نشده است و ائمه اند، و سخناني به وي نسبت داده نموده
در كتاب » الكشي«اند به عنوان نمونه  شيعه خود در آثارشان به اين مساله اقرار نموده

ابو خطاب بر ابو  (: روايت نموده كه او گفته است�از رضا) 195ص ) (الرجال(
اهللا دروغ نموده است، و خداوند خطاب و اصحاب او را نفرين نمايد، زيرا تا به عبد

دهند، و منظور از ابو عبداهللا جعفر صادق است و  امروز اين احاديث را تغير مي
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 خداوند مغيره را نفرين :از جعفر صادق روايت نموده كه) 196ص (همچنين الكشي 
  . اند ا گروهي بر من دروغ جعل نمودهدروغ نموده و همان] باقر[نمايد بر پدرم 

تهذيب (و ابن جرير در كتاب ) 4/329ترمذي ... (حديث علي بن ابي طالب 
آن را از طريق محمد بن عمر بن رومي از شريك از سلمه ) 173) (مسند علي) (اآلثار

 B���� C30 � �"H$� ��5 ���G] با لفظ[بن كُهيل از سويد بن غفله از صنابحي از علي 
باشد و  مي) 10(اند و اين حديث همان حديث نزد موسوي با شماره  وايت نمودهر

آن را ضعيف به شمار آورده است؛ و ] قبول روايت[ترمذي عليرغم آسانگيري در 
 اسناد آن بسيار واهي و :گويم  اين حديث غريب و منكر است، مي:گفته است

ظ گفته است حديثش از است و محمد بن عمر بن رومي همچنانكه حاف] اساس بي[
ثبوت و استحكام الزم برخوردار نيست، و ابو زرعه و ابو داود و غيره او را ضعيف 

دانند، و شريك القاضي نيز از لحاظ حفظ ضعيف است، و عالوه بر اين تمايل به  مي
توان در اينگونه موارد از وي حديث پذيرفت، و ذهبي در شرح  تشيع دارد كه نمي
دانم چه   رومي حديث مذكور را روايت نموده و گفته است نميحال محمد بن عمر

  كسي آن را وضع نموده است؟ 
ي تصحيح ابن  درباره) 10/188(در حاشيه ) الكنز(و اما آنچه موسوي به نقل از 

] و قيچي[جرير نسبت، به اين حديث نقل نموده است سخني مهم را از آن قطع 
حت آن و احتمال تضعيف آن نزد كساني ديگر نموده كه به عدم اقرار ابن جرير به ص

اين خبري كه سند آن صحيح است و  (:نمايد؛ زيرا ابن جرير گفته است داللت مي
هايي  چه بسا در نظر ديگران به دو علت غير صحيح باشد و دو علت جدايي از علت

ايم و ابن جرير از آن دو علت پاسخي نداده و آنها را رد  است كه ما ذكر نموده
 آن را با - رحمه اهللا –نموده ما بگوئيم به صحت آن جزم ننهاده است بلكه او ن

احتمال عدم صحت آن ترجيح داده است و بعداً تفصيل رد و اسقاط آن از استدالل، 
  . و بلكه بيان وضع و كذب آن بيان خواهد شد

نقل نموده است تضعيف ترمذي براي ) الكنز(و از طرف ديگر در سخني كه صاحب 
ديث مذكور ذكر شده است، پس چرا موسوي از طرح آن اعراض نموده و به تصحيح ح

  ابن جرير روي آورده است؟ آيا اين اتباع از آرزو و هوي و سقوط در جهنم نيست؟ 
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جز از شريك كسي از معتمدين و اهل ثقه اين (گويد  و ترمذي بر اين حديث مي
  . حديث را از او شنيده نشده است

) امالي( ذكر شده كه ابن عمر حربي در كتاب –) 1/335) (الآللي ( در:طريق پنجم
روايت نموده و گفته است از اسحاق بن مروان از پدرش از عامر بن كثير از سراج از ابو 
خالد از سعد بن طريف از أصبغ بن بناته از علي روايت نموده است، و اين اسناد بسيار 

شود، اسحاق بن مروان، پدر  اعتماد يافت نمياساس است و در آن فردي قابل  واهي و بي
يافت ] در منابع[باشند و شرح حالشان  وي، عامر بن كثير؛ ابو خالد تماماً مجهول مي

است و برخي نيز او را تكذيب ) الحديث(شوند، و سعد بن طريف متروك  نمي
و واصبغ بيان گرديد، ) 31(اند، و شرح حال او در ضمن راويان صدگانه با شماره  نموده

استاد راوئي او علي ابوبكر بن عياشي او را تكذيب نموده است، و ابن معين گفته است 
است به شرح حال ) الحديث( متروك –اند او  او اهل ثقه است و نسائي و ابن حبان گفته

و اين دو طريق چهارم و پنجم حافظ ابو نعيم . مراجعه شود) التهذيب(و ) الميزان(او در 
  . به آنها اشاره نموده است) 1/64 ()الحليه(در 

از طريق علي بن حسن بن ) 335-1/334) (الآللي( ابن نجار در :طريق ششم) 75
بندار بن مثني از علي بن محمد ابن مهرويه از داود بن سيمان غازي از علي بن 

و اين طريق نيز به علت وجود . موسوي رضا از پدرانش از علي روايت نموده است
  . يمان غازي در اسناد آن موضوع استداود بن سل

و  (:گفته است) 2/8) (الميزان(و ابن معين او را تكذيب نموده است و ذَهبي در 
به هر حال او شيخ دروغگوئي است و داراي روايتي موضوع از علي رضا است، كه 

سيوطي در ) صدوق از او روايت نموده است(يني وعلي بن محمد بن مهرويه قز
 علي بن حسن بن بنداري كه در – و به نظر من –را نقل نموده است آن ) الآللي(

و همچنانكه در الميزان آمده محمد . باشد اسناد ذكر شده است همان استر آبادي مي
  . بن طاهر او را متهم به دروغگوئي نموده است

 از :-نيز گفته است ) 1/329) (الاللي( كما اينكه -طريق هفتم ابن مردويه ) 76
حسن بن محمد از جرير از محمد بن فيس از شعبي از علي روايت نموده طريق 

 آن را به علت محمد بن فيس داراي علت –) 1/330( الاللي –است و دارقطني 
  . داند، و گفته است او مجهول است مي
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اند و شناختي از آنها يافت  وله و همچنين حسن بن محمد و جرير مج:گويم مي
 تنها يك حديث گذشت شعبي كما اينكه در شرح حال وي شود، و عالوه بر آن نمي

  . ي رجم زن از علي شنيده است درباره
از حسن بن علي از پدرش روايت ) 1/329) (الآللي( ابن مردويه نيز در :طريق هشتم

از دارقطني نقل نموده است در اسناد آن ) 1/330(نموده است، و در همچنانكه سيوطي 
ي اخير از علي؛ تماماً از روايت  وجود دارند، و طرق پنجگانهمجهول و افراد ناشناخته 
  . توان هرگز بر روايتشان تكيه و اعتماد نمود باشند، و نمي ها مي دروغگويان و يا ناشناخته

�B���� C30 � T3حديث ] روايت) [كه ذكر شد(آنچه � � 2!� ���IG  بود كه با وجود

كه مجموعاً به بيست و يك روايت و طرق ايم  اختالف در لفظ آن به آن دست يافته
گردد، و حديث ابن عباس افراد متهم به كذب كسي آن  رسد كه حجتي با آنها بر پا نمي مي

اما . را روايت ننموده است، و حديث جابر با دو طريق آن همچون حديث ابن عباس است
 ذكر سديد ي تصور تصحيح آن عالوه بر اشكال در سند آن و حديث علي با وجود شبهه

ي اعتبار ساقط است و  گانه در آن از درجه بن غفله در سند آن، باز به علت وجود علل سه
در سند آن ضعفاء و منهمين به تشيع وجود دارند و موارد مذكور تماماً نزد اهل انصاف و 

گردد  شريك قاضي معلوم مي] طرف[دقت در طرق سه گانه حديث علي با اجماع آن با 
 شريك را به عنوان حديث متابع قرار نداده و سوء حفظ او را ناديده كه كسي حديث

و عالوه بر آن احاديث متابع از ضعفاء باعث ضعف ديگري در احاديث . گرفته است
اما اگر طرق حديث علي را براي تقويت در كنار دو حديث ابن عباس و جابر . گردند مي

رسيم زيرا چرخش  يقين ميقرار دهيم در اين صورت ما از كذب و وضع آن به 
باشد، و در كنار قرار  هاي ابن عباس و جابر تنها ميان دروغگويان و متهمين مي حديث

نمايد و بر وضع و  دادن حديث علي با حديث ابن عباس و جابر بيشتر ايجاد مشكل مي
گردد  از نوع ضعفي است كه با كثرت طرق آن سالم نمي. نمايد كذب و بطالن آن تأكيد مي

 و برخي : گفته است:)37ص (ي علوم الحديث  يرا همچنانكه ابن صالح در مقدمهز
گردند، زيرا در روايت مذكور از ضعف شديدي  ها با كثرت طرق زايل نمي ضعف

باشد و  برخوردار است، و اين مسأله همچون اتهام راوي به كذب يا اينكه حديث شاذ مي
 از مسائل – روايات –، و تحقيق و بررسي گردد جزئيات آن با بررسي و تحقيق معلوم مي

 غفلت از :گويد مي) 21ص ) (نصب المحانيق(و شيخ ناصر الدين آلباني در . گرانبها است
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اين امر مهم بسياري از علماء به ويژه كساني كه به فقه اشتغال دارند به سوي اشتباه آشكار 
 به كثرت طرف آن كشانده است، كه تصحيح بسياري از احاديث ضعيفه را با توجه

اند كه نوعي ضعف احاديث با وجود كثرت  اند، و از اين امر غفلت نموده تصحيح نموده
  . آيد طرق آن حديث از مرز ضعف بيرون نمي

سخن ارزشمندي تحت عنوان قاعده ) 21-20ص (و آلباني رحمه اهللا در رساله خود 
ه است به آن مراجعه ي تحرير درآورد تقويت حديث با كثرت طرق مطلق آن به رشته

  . شود
جويند تا حديث مذكور را با آن  و آخرين چيزي كه رافضه به آن تمسك مي

  . تقويت نمايند همين كثرت طرق روايت است و ما بطالن آن را بيان كرديم
اطالع به تصحيح برخي حفاظ مانند ابن جرير و ابن جعفر نسبت  و اگر فردي بي

 نمايد، كه آنان در بطالن آن با ما هماهنگ نيستند به حديث مورد بحث بر ما اعتراض
به حجت و حكم بسياري از علماء و پيشوايان ] موهوم[و ما نيز در جواب اعتراض 

پردازيم، و مخالفت افرادي كه موسوي در  حديث به رد اعتراض موهوم مي
ر به ذكرشان پرداخته چندان مهم نيست زيرا كساني ديگر د) 10/188، 9(هاي  حاشيه

اند و اتباع آنان برتر است البته  رد و بطالن روايت مورد اشاره با ما هماهنگ و موافق
نه به خاطر كثرت آنان بلكه به علت تحقيق علمي و بررسي اسنادهاي حديث و 

شود و  حق با مردان شناخته نمي (:خداوند مورد رحمت قرار دهد آنكه گفته است كه
كساني كه حديث مذكور را تكذيب نموده و يا به و ). شوند مردان با حق شناخته مي

   :اند عبارتند از وضع و يا كذب آن حكم داده
كه در مواضع بسياري از كتاب خود ) الكامل( حافظ ابن عدي، صاحب كتاب -1

از او ) 7/358(به آن اشاره كرده، و ذهبي و ابن كثير هم در چند موضع از آثار خود 
  . اند نقل نموده

و ) 353، 352، 351، 350، 1/349) (الموضوعات( در كتاب  ابن جوزي-2
  . قسمت سابق آن را ذكر كرده است

از دارقطني نقل نموده كه او از تمام ) 331-1/330) (الاللي( آنچه سيوطي در -3
  . طرق حديث مذكور بدون استناد انتقاد و ايراد گرفته است

  .  و آن حديث باطلي است:گويد مي) 9/336] (خود[ ابو عبداهللا قرطبي در تفسير -4
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مجموع (و ) منهاج السنه( شيخ االسالم ابن تيميه در و مواضع زيادي، از جمله -5
  . مراجعه شود) 496ص (به مختصر منهاج السنه ) 4/410) (الفتاوي
-3/126) (تلخيص مستدرك الحاكم(هاي   ذهبي در جاهاي زيادي از كتاب-6
و بسياري جاهاي ديگر به بطالن حديث ) 153-1/415) (ميزان االعتدال) (127

  . مذكور پرداخته است
نقل نموده است كه ) 1/331) (الاللي( امام احمد بن حنبل در آنچه سيوطي در -7

و ) خداوند ابو صلت را نابود گرداند (:در مورد اين حديث از وي سؤال شد گفت
ي حديث  دربارهاز او روايت نموده است، كه ) 11/48) (تاريخ بغداد(خطيب در 

ايم و بدون شك نفي سماع از   گفت ما آن را نشنيده:مورد بحث از وي سؤال شد
فردي همچون امام احمد با آن شهرت حفظ و ضبط و تقوي به منزله شديدترين نوع 

  . باشد تضعيف روايت مي
ي حديث مذكور  از او نقل نموده كه درباره) 11/49( يحيي بن معين، خطيب -8

نمايد كه در مورد  و باز خطيب روايت مي) ام هرگز آن را از او نشنيده( :گفته است
حديث مورد نظر از وي سؤال شد، و آن را به طور كامل انكار نمود، و در روايت 

  ). اين سخن اصالً حديث نيست(ديگري گفته است 
نقل نموده است ) 2/153) (الميزان( حافظ بن عقده همچنانكه ذهبي در -9

  ). شناسم من اين حديث را نمي (:گويد ي آن مي ع بودنش دربارهعليرغم تشي
از او نقل نموده ) 7/358) (البدايه و النهايه( حافظ ابوالفتح ازدي، ابن كثير در -10

  ). روايت صحيحي در اين مورد وجود ندارد(كه گفته است 
 با وجود آسان گيري معروف وي اين حديث را ضعيف دانسته : ترمذي-11
  .  گفته است اين حديث غريب و منكر استاست و
از او ) 7/173( حافظ محمد بن عبداهللا ابو جعفر حضرمي، در آنچه خطيب -12

  . نقل كرده است
هيچ كدام از اهل ثقه اين حديث را از ابو معاويه روايت ننموده است (گفته است 

   .اند ابو صلت آن را روايت نموده است و او را تكذيب نموده) تنها(و 
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در حالي كه برخي از طرق ) 7/358) (البدايه و النهايه( حافظ ابن كثير در -13
نمايد وضع و كذب آن را نيز از ابن عدي و ديگران نقل  حديث مورد نظر را نقل مي

  . نمايد نموده و به آن اقرار مي
عليرغم آسانگيري شديد وي به ) 9/114) (مجمع الزوائد( حافظ هيثمي در -14

  .  حديث اكتفا نموده استتضعيف اين
بر تمام ) 129555) (السلسله الضعيفه( شيخ محمد ناصر الدين آلباني در -15

طرق اين حديث سخن گفته و با بررسي علمي و داليل آشكار به وضع و كذب آن 
حكم نموده است، و ما به علت طوالني شدن مطلب از نقل سخنان وي خودداري 

  . آثار وي در اين زمينه مراجعه شودشود به  كنيم لذا توصيه مي مي
از تمام آنچه پيرامون اين حديث ذكر شد بطالن آن از لحاظ اسناد معلوم گردد اما 

به صورت مفصل به ذكر ) 139-46/138) (المنهاج(از لحاظ متن امام ابن تيميه در 
 و دروغ از متن اين حديث نمايان است، و اگر پيامبر شهر (:گويد آن پرداخته و مي

علم باشد و اين شهر فقط يك دروازه داشته و جز از يك باب عِلم از وي تبليغ 
رود و لذا مسلمين اتفاق دارند كه مبلغ از وي نبايد تنها يك  نشود اسالم از بين مي

باشند كه به وسيله آنان علم  اهل تواتر ] از او[بايست مبلغين  فرد باشد، بلكه مي
 پس اوالً علم به عصمت وي ضروري است و :گردد، و خواهيم گفت حاصل مي

گردد زيرا  عصمت وي با صرف خبر او بدون شناخت از عصمت وي ثابت نمي
گردد زيرا اجماع  باشد و عصمت هم با اجماع ثابت نمي مستلزم تقدم فرد بر خود مي

ي اين روايت  درباره) 411-4/410(در اين باره وجود ندارد، و در مجموع الفتاوي 
 روايت افتراي زنديق و يا جاهلي است كه تصور مدح نموده است و راه آمده كه

  . زندقيان را در نكوهش علوم دين پيموده است

�BT3و آنچه ابن تيميه پيرامون حديث � � 2!� ���777 G  گفته است معلوم و معنايي جز

وده و دانند و پاسخ و رد نم آن را نخواهد داشت و با آن بر كساني كه آن را صحيح مي
ي شيعه با اقرار به صحت حديث مذكور به عدم وجود تواتر نزد خود  عبدالحسين و همه

 �نمايند، زيرا وجود اين روايت مستلزم اين است كه جز علي كسي از پيامبر اعتراف مي
چيزي ابالغ و روايت ننموده است و لذا يقين به قرآن و سنت متواتر نبوي است واگر 

تلزم اختصاص علم به علي نيست بلكه ابواب ديگري نيز وجود بگويند حديث مذكور مس
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دارد كه به شهر علم پيامبر راه دارند در اين صورت اختصاص دادن علي به فضيلت مذكور 
گردد، و خداوند با فضل و سنت خود از اينگونه اَباطيل  نمايند باطل مي كه آنان ادعايي مي

اين حديث مرا محفوظ نگه داشته و وضع و  با سقوط اعتبار �خداات بر رسول ءو افترا
  . ايم كذب آن را معلوم و نمايان ساخته

10- B���� C30 � ^"H$� ��5 ���IG  به طور مفصل بر ) 9(در خالل حديث سابق

آن سخن گفته شد و آن نيز يكي از الفاظ روايت مذكور است كه همچون لفظ سابق 
  . موضوع است

ي علم   علي دروازه: فرموده است� كه پيامبر: كه گفته است� حديث ابوذر-11
محبت و نمايد،  ام تبيين مي من است و او هر آنچه براي امت به آن ارسال شده

ذكر شده ) 32981( در كنز العمال . او ايمان و بغض او نفاق استدوست داشتن
است و آن را به ديلمي نسبت داده است، و به ضعف آن تصريح ننموده است زيرا 

سخن ) 382(با نسبت دادن آن به ديلمي آشكار و معلوم است؛ زيرا در صفحه ضعف 
نقل نموديم به هر آنچه در مسند الفردوس به ) 1/10) (كنز العمال(ي  او را در مقدمه

گرديم،  نياز مي ديلمي نسبت داده شده است با نسبت به وي از بيان ضعف حديث بي
وارد شده است وليكن اسنادي ) 4000(ديلمي ) مسند الفردوس(و اين حديث در 

اسناد آن را از ) 1/3359) (الآللي المصنوعه(براي آن نقل ننموده است و سيوطي در 
هايي نقل نموده كه از محمد بن علي بن خلف عطار از موسي بن  طريق ناشناخته

جعفر بن ابراهيم از عبدالمهيمن بن عباس از پدرش از جدش سهل بن سعد از ابوذر 
اساس است و باالتر از مجاهل آن در  طريق مورد اشاره بسيار بي. موده استروايت ن

داند و  اسناد آن محمد بن علي عطار است كه ابن عدي او را مورد اتهام مي
 او :گويد ي او مي و بخاري و ابو حاتم درباره. عبدالمهيمن بن عباس ضعيف است

از پدرش از ] روايتي[ي ها  او داراي نسخه:منكر الحديث است مازجي گفته است
  . منكر است] روايات[باشد كه در آن  جدش مي

 تنها شريك – غير از كذابين و مجهولين -، � يعني حديث علي:گويم مي
القاضي روايت نموده كه او نيز به علت سوء حفظ وي قابل احتجاج نيست، و شرح 

وء حفظ گذشت كه بيانگر س) 40(حال وي در ضمن راويان صد گانه با شماره 
  . شريك و ضعف اسناد اوست
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باشند كه به عنوان متابع قابل قبول باشند  توان داراي اسناد مي اما غير از شريك مي
 در اسناد سابق نه در –و حديث مذكور عالوه بر طريق محمد بن عمر بن رومي 

) الحليه( نيز روايت شده است كه اولين طريق آن نزد ابو نصح در -طريق شريك 
از ابو احمد محمد بن احمد جرجاني، از حسن بن سفيان از عبدالحميد بن ) 1/64(

بحر از شريك روايت شده است، ولي در اسناد آن سويد بن غفله ساقط شده است و 
همچنانكه سيوطي به نقل از دارقطني گفته عالوه بر سوء حفظ شريك، اگر به عنوان 

) قادحه(گردد، و در آن علت  يانقطاع به شمار نيايد حداقل علت قادحه محسوب م
تر است؛ زيرا همچنانكه ابن حبان به نقل از  سوم ديگري است؛ كه از اين علت قوي

ي آنان اقرار نموده عبدالحميد بن بحر كه از  ابن عدي گفته و ذهبي هم به گفته
  . باشد در اسناد حديث ضعيف مي. نمايد شريك روايت مي

 و : به علي فرمود�كه رسول خدا) ه استاز انس روايت شد( حديث انس، -12
هر آنچه اهميت مردم بعد از من در آنها اختالف نمودند براي آنان ) اي علي(شما 

آن را از ) 1/380(» المجروحين«و ابن حبان در ) 3/122(حاكم ) نمائيد تبيين مي
طريق ابو نعيم ضرار بن صرد از معمر بن سليمان از پدرش از حسن از انس بن 

اند، و آن حديث موضوعي است، حاكم به طور ناشايستي آن را   روايت نمودهمالك
 ضرار :گويم بر شرط شيخين صحيح دانسته است، و ذهبي آن را رد نموده است و مي

مذكور همان ابو نعيم طحان است و ابن معين او را دروغگو به شمار آورده، و 
دانم كه حاكم چگونه دچار  مياند او متروك الحديث است، و ن بخاري و نسائي گفته

اين اشتباه و توهم گرديده است زيرا ضرار حتي در شمار رجال سنن محسوب 
روايت او را ) خلق افعال عباد(گردد چه برسد به صحيحين؛ و بلكه بخاري در  نمي

) مسند الفردوس(به ديلمي در ) 32983) (الكنز(ذكر نموده است و حديث مذكور در 
ي آن جستجو نمودم آن را نيافتم و حافظ  ، و بسياري دربارهنسبت داده شده است

  . آن را از طريق ابن حبان نقل نموده است) 2/328) (الميزان(ذهبي در 
و با اين توضيح شرح و تعليق عبدالحسين بر روايت مذكور سخن دجاالن و 

 اند پس هنگام نزاع صحابه در وفات كذابان است؛ كه اين حديث را اختراع نموده
و به سر و صداي خود و علي هم با آنان بود ادامه .  علي كجا بوده است�پيامبر

ي رساي خود ميانشان رفع   ابوبكر صديق با خطبه�ي رسول دادند تا اينكه خليفه
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 آن را خاتمه �نمودند ابوبكر خصومت نمود، و صحابه در زمان ابوبكر هر نزاعي مي
ين نعامبر، آماده ساختن لشكر اسامه، جنگ با ماداد، و اختالفاتي از قبيل، ميراث پي مي

زكات و ساير مسائل بزرگ، با دخالت ابوبكر خاتمه يافته است، و خليفه رسول 
  . نمود كرد و با تبيين خود ميان آنان رفع اختالف مي  مردم را آگاه مي�خدا

 : به علي فرمود� روايت نموده كه پيامبر� كه از پيامبر: حديث ابوبكر-13
كه . علي نسبت به من همچون منزلت من نسبت به پروردگارم است] زلتمن[

نقل نموده است، و آنرا به ابن سماك ) 106ص ) (صواعق المحرقه(موسوي آن را از 
و بر آن چيزي نيفزوده است و اسناد و منبع آن را تبيين و معلوم . نسبت داده است
ه عنوان دليل شرعي مورد قبول اسناد همچون باد است؛ و ب] اينگونه[ننموده است و 
آيد زيرا اسناد آن معلوم نيست چه برسد به صحت و ثبوت آن و  به شمار نمي

نمايند مگر اينكه از صحت سند و ثبوت آن  محدثين به هيچ حديثي استدالل نمي
اطمينان حاصل نمايند و اطمينان به اين روايت ممكن نيست زيرا رجال اسناد آن 

جويند كه  الً عادت جاهالن چنين است كه به رواياتي پناه مينامعلوم است و معمو
  . شان خوار و رسوا نگردد باطل) با مواجه به آن(منبع آن نامعلوم است تا 

علي  (: فرموده است�نمايد كه او  حديث ابن عباس كه از پيامبر روايت مي-14
گردد مؤمن ] اسالم[او وارد ] جانب[بن ابي طالب دروازه اسالم است هر آنكه از 
روايت ) االفراد(و دارقطني آن را در . است و هر آنكه از آن خارج گردد كافر است

الجامع (و عبدالحسن از ابن عباس نقل نموده و سيوطي آن را در . نموده است
به دارقطني نسبت داده است، و او با وجود آسانگيري در تصحيح حديث آن ) الصغير

خريج روايت مذكور در شرح جامع الصغير موسوم به را ضعيف دانسته، و المناوي ت
 دارقطني گفته است تنها حسين :گويد از دارقطني نقل نموده و مي) فيض القدير(

قوي نيست و بخاري گفته ] از لحاظ روائي[االشقر آن را روايت نموده است، و 
داراي احاديث منكري است، و هذلي گفته است او كذاب ] مذكور[حسن  است

روايت نموده است و ) 3998) (مسند الفردوس( و ديلمي آن را در :گويم مياست، 
 و اين روايت :نقل نموده و گفته است) الميزان(در شرح حال حسين االشقر آن را در 

است و ] در اسناد آن[حسين اشقر ] وجود[آن ] بطالن[گويم علت  باطل است مي
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 حديث مورد بحث پس. شرح حال وي با سوء حفظ شريك قاضي ذكر گرديد
  . موضوع و باطل است

 : روايت شده است كه فرموده است� حديث حبشي بن جناده از پيامبر-15
باشم، و جز علي و خودم كسي از من اداي  علي از من است و من از علي مي(
) 119(، ابن ماجه )4/328(ترمذي ) 165-4/164(نمايد امام احمد  نمي] فرض[

و ابن ابي عاصم در ) 3513، 3511) (الكبير(ي و در طبران) 37، 34/35(انساني 
آن را از طريق ابن اسحاق سبيعي از حبشي بن جناده روايت ) 1320) (السنه(

ي  اي عبدالحسين در حاشيه اند و قبل از اشاره به اسناد آن به فريب و مغالطه نموده
د كه تماماً گويد از حديث حبشي بن جناده با طرق متعد پردازم كه مي مي) 15/189(

 –باشد  اند و اگر منظور وي از طرق متعدد به حبشي بن جناده صحابي مي صحيح
همچنانكه از عبارتي او پيدا است دروغ آشكاري است زيرا جز ابو اسحاق سبيعي 
كسي آن را از حبشي روايت ننموده است و از طرف ديگر از ابو اسحاق تنها سه 

 آن هيچ كدام از طرق آن نيز صحيح و عالوه بر. طريق روايت گرديده است
و هر آنكه در مسند احمد  (:گويد  مي–ي مذكور  و سخن وي در حاشيه. باشد نمي

 �به حديث مذكور مراجعه نمايد پي خواهد برد كه در حجت الوداع بوده كه پيامبر
 بيانگر حماقت و كوتاه –) اندك زماني بعد از آن جان به جان آفرين تسليم نمود

 يا تالش وي براي تحريف نصوص است و اين روايت بر فرض صحت و فهمي او
 آن را در عرفات و يا هر مكاني ديگر در حجه الوداع نفرموده و � پيامبر:ثبوت آن

اند، و جز  اند؛ هرگز آن را ذكر ننموده آوري نموده كساني كه احاديث صحيح را جمع
نمايند  خداوند توجه نميرافضيان دجال صفت كه در وضع احاديث به حق و معيار 

و تمام سخن در اين روايت اينكه استاد امام احمد ] نمايد هيچ كسي اين ادعا را نمي[
 از حبشي بن :يحيي ابن آدم حديث مذكور را با اسناد آن ذكر نموده و گفته است

 فرموده � روايت شده كه پيامبر–جناده و او روز حجه الوداع حضور داشته است 
  ....)  من است علي از (:است

 حبشي بن جناده روز حجه الوداع حضور داشته است بر :گويد و قول وي كه مي
 معروف و مشهور نيست اصحابنمايد زيرا او از اثبات حجت او براي پيامبر داللت مي

 ترمذي : نگا–بلكه جز ابو اسحاق سبيعي و شعبي كسي از وي روايت ننموده است 
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و اين حديث با ) 2/176( تهذيب التهذيب –) 3505-3504(معجم الكبير ) 2/20(
تفاوت دارد كه در آن ) 3504) (الكبير(و طبراني در ) 2/20(حديث ديگر او نزد ترمذي 

 در حجه الوداع از رسول خدا شنيدم كه در حالي كه او در عرفه :گويد مي] حديث[
ر عرفات بوده نمايد كه او د و اين عبارت حديث به اين امر تصريح مي) ايستاده بود

است و اما حديث مورد بحث ما سخن يحيي بن آدم استاد امام احمد است و قول 
نيست و ربطي به حديث مذكور ندارد بلكه براي شناساندن صحابي ) صحابي(حبشي 

  . توان از تفاوت دو لفظ هر دو حديث چشم پوشي كرد است و نمي) مذكور(
 كه پيامبر حديث مذكور :گويد ن ميسپس آنچه عبدالحسين در حاشيه و نيز در مت

 آن را زماني فرموده �را در عرفات و در زمان حجه الوداع فرموده و يا اينكه پيامبر
 آن را ابالغ نمايد از وي �است كه علي را فرستاد تا سوره برائت كه بنا بود ابوبكر

بار اتفاق گرفته و او به جاي ابوبكر آن را به مردم ابالغ نمايد و همچنانكه اهل اخ
 –ي مذكور در سال نهم هجري قبل از حجه الوداع زماني كه ابوبكر  دارند اگر مسأله

اتفاق . نمود  اداي حج مي– براي مردم –در آن سال به عنوان امام و راهنما بر حج 
افتاده باشد، اين ادعاي از جانب عبدالحسين باطل و تناقض گوئي است؛ بلكه درست 

] به صورت امام و راهنما[نهم هجري ابوبكر را بر انجام حج اينكه پيامبر در سال 
  . براي مردم دستور داده بود
ي توبه نازل شد و در  بيرون رفت سوره] براي اداي حج [�و بعد از اينكه ابوبكر

 و مشركين اشاره شده بود و به پيامبر گفتند �اوايل آن به شكستن پيمان ميان پيامبر
 براساس روايت –) تا در حج بر مردم ابالغ نمايد(دادي  ر ميبهتر بود آن را به ابوبك
 خير جز مردي از : فرمود� پيامبر-به آن اشاره شد ) 436(محمد باقر كه در ص 

سزاوار نيست كسي آن را انجام ( و در روايتي -دهد  اهل بيتم كسي آن را انجام نمي
گويد و اين روايت  مي) 8/406(ابن حجر در فتح الباري ) دهد جز مردي از اهل بيتم

 توضيح –) ال يبلغ عني(فرمايد   كه مي–و سخن ديگر پيامبر در حديث ديگر را 
دانيم كه منظور از آن در خصوص جريان خاص است و هدف مطلق  دهد و مي مي

  . نيست) از پيامبر(تبليغ 
 فردي از اهل بيتم آن را انجام -جز ) ي عنيؤدالي(توان در رابطه با حديث  مي
  .  چهار صورت تصور نمود-دهد  نمي
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ي توبه  ي ترك پيمان در آيات اوايل سوره  همچنانكه حافظ درباره:صورت اول
توان گفت كه هدف اوامر خاص بوده و مطلق تبليغ مد نظر نبوده  مي. گفته است

 بارهاي فراوان كساني غير از علي را براي تبليغ فرستاده است و �است و پيامبر
قبل از گفتن اين حديث و يا قبل از ] براي تبليغ[ كه ارسال ديگران توان گفت نمي

سال نهم هجري بوده است، زيرا اين ادعا باطل است چون پيامبر همراه گروهائي كه 
فرستاد مثالً معاذ بن  مي] مسائل دين[آمدند كساني جز علي را براي تبليغ  نزد وي مي

ين حديث فراوان است، و از همه جبل را به يمن فرستاد و ارسال وي قبل از ا
باشد، و تمام اين  آشكارتر ارسال مصعب بن عمير به مدينه قبل از ورود پيامبر مي

ها براي تبليغ دين اسالم و دعوت مردم به دين انجام گرفته است پس در اين  ارسال
معلوم گرديد و بلكه تبليغ خاص كه ] در روايت[صورت بطالن مطلق تبليغ مذكور 

  . است] با مشركين[به ترك پيمان منوط 
 اين سخن را هرگز در حجه الوداع و نه در آن وقت و نه بعد از آن :صورت دوم

 و تحت سرپرستي او در اداي حج سال �نگفته است؛ بلكه براي پيوستن به ابوبكر
گفته شده است، و با اين وجود كساني ) با مشركين(نهم هجري و تبليغ ترك پيمان 

اند و همچنانكه بخاري  ان هميار علي براي ابالغ ترك پيمان بودهديگر به عنو
 علي در اين امر به تنهايي –نمايد  روايت مي) 6/81-82) (5/212) (2/188) (1/103(

  . به انجام آن نپرداخته است
 سوره توبه بعد از رهسپاري ابوبكر به حج به عنوان امير و نائب :صورت سوم

فهميم كه او در حال حيات  از روايت صحيح اين جريان مي. پيامبر نازل گرديده است
 سزاوار اين نيابت بوده است و روايت ابن اسحاق و محمد باقر كه �و مرگ پيامبر
تصريح نموده ] و با شايستگي[به آن اشاره كرديم به اين نيابت ) 436(در صفحه 

ذهبي در المغازي و ) البدايه و النهايه(است و روايت سابق بخاري كه ابن كثير در 
 ابوبكر صديق با مردم :گويد اند به اين امر اشاره نموده و مي ذكر نموده) 664ص (

ذي القعده او را فرستاده تا حج را براي ] ماه[اداي حج نمود؛ و پيامبر در اواخر 
  . ي برائت نازل گرديد مسلمانان ادا نمايد، و به دنبال وي سوره

هاي سابق با مشركين  ئت در رابطه با فسخ پيماني برا  اوائل سوره:صورت چهارم
 ابن حجر –) 311 مختصر المنهاج ص :نگا) (المنهاج(ابن تيميه در است، و همچنانكه 
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و ] يا قبيله[اند به طور معمول در ميان عرب رئيس جماعت  گفته) 8/409) (الفتح(در 
 حكمت ارسال علي :اند تهپرداخت؛ لذا علماء گف فردي از نزديكان او به اعالم اين امر مي

اينكه عادت و رسم عرب اينگونه موسوم بوده كه ] براي اعالم ترك پيمان[بعد از ابوبكر 
ترك و نقص پيمان توسط همان فرد، و يكي از خانواده او انجام گيرد كه آن را منعقد 

 جز : در اين مسأله بر طبق رسم آنان عمل نموده است، و لذا فرموده�لذا پيامبر. ساخته
نمايد و اعتراضي كه برخي افراد مطرح  خودم و يا مردي از اهل بيتم اين امر را اعالم نمي

 از قبل از اين عادت و رسم عرب آگاه بود پس چرا ابوبكر را �نمايند كه پيامبر مي
فرستاد سپس به دنبال وي علي را بفرستاد؟ و با يادآوري آنچه گذشت به اين اعتراض 

] اِعالم[ي برائت بيرون رفته بود و او براي  ابوبكر قبل از نزول سورهگوئيم كه  پاسخ مي
ي  نقض عهد بيرون نرفته بود، بلكه به عنوان امير حج بيرون رفته بود، و چون سوره

 علي را از ميان ساير �برائت نازل گرديد و در آن نقض پيمان ذكر شده بود پيامبر
  . صحابه براي انجام اين امر فرستاد

از مسند امام احمد ) 15/189( دو حديث كه عبدالحسين در حاشيه و اما
اند و قبل از هر چيز از روايت  نقل نموده ضعيف و به ثبوت نرسيده) 1/150-151(

امام احمد نيست بلكه مربوط به پسرش عبداهللا در مسند امام احمد است اما موسوي 
  . اين را درك ننموده است

بن حرب از حنش از علي روايت شده است و و اين دو حديث از طريق سماك 
حنش همان ابن معمر است و او خود صادق و صالح است، ولي او داراي روايات وهمي 

گفته ) التقريب( حديث او جاي سخن و ايراد است؛ لذا حافظ در :گويد است، بخاري مي
 او را  او راستگو و داراي روايات وهمي است و ابن حبان به طور مفصل شرح حال:است

 او در اخبار منقول از علي بسياري داراي روايات وهمي است و :گويد ذكر نموده و مي
 :گويم مي. گردد حديث وي شباهتي با حديث اهل ثقه ندارد و به حديثش استدالل نمي

 :اشاره او به اين حديث همان حديثي است كه بزاز مورد توجه قرار داده و گفته است
  ). ي روايت نموده استسماك از او حديث منكر(

متابع نيست تا به تصحيح آن كمك نمايد، ] حديث[و حنش در اين حديث داراي 
اول در هر دو حديث به نسبت حديث اول كه عبدالحسين نزد ] ضعف[و اين علت 
ي اعالن تبليغ  ذكر نموده كه در آن تصريح شده به اينكه نامه) 1/151(امام احمد 
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 كه آن را از سماك بن – باطل است –علي سپرده شد ازابوبكر گرفته شده و به 
و او از حافظه بدي برخودار . محمد بن جابر بن سيار سحيفي روايت نموده است

است و بسيار در روايات خود اختالط نموده و ابن معين، ابن مهدي، نسائي و 
اهل علم  او نزد از نظر :اند و ابو زرعه گفته است ديگران او را ضعيف به شمار آورده

هاي خود  و ابن حبان گفته است او نابينا بوده و به نوشته. است] الحديث[ساقط 
ذكر ) 3512(، طبراني )4/164( ديگري نيز نزد امام احمد حديث ديگران را افزوده

ي ابو اسحاق به نام اسرائيل و او حافظ و اهل ثقه است و قيس بن   و نوه1شده است
اند، و يحيي بن ابوبكير كه از رجال  و عبارت روايت كردهربيع نيز آن را با همين لفظ 

حديث با ] ضعف[تقات احاديث صحيح آن را از اسرائيل روايت كرده است و علت 
وجود ابو اسحاق و در آن به قوت خود باقي است و قبول لفظ و عبارت اولين در 

نچه لفظ حديث حبشي نسبت به لفظ عبارت ديگر آن مزيت و اولويتي ندارد، اما آ
دهد اينكه در حديث ديگران شواهدي براي آن وجود دارد از  دوم را ترجيح مي

و حديث سعد ابن ) علي يقضي ديني(با لفظ ) 268ص ( حديث انس نزد بزار :جمله

 �B�6به عبارت ) 3ص ) (الخصائص(و نسائي در ) 266ص (ابي وقاص نزد بزاز 
 C�2 � ,�>�� �� J��� ���� C 25 C 0 45�I��5�0 �� 45���G و اين دو حديث گر 

توانند دو شاهد براي لفظ و عبارت  چه در اسنادشان ايراد و ضعيف است، اما مي
حديث دوم از حديث حبشي و ترجيح آن بر لفظ و عبارت اول باشند و اگر حديث 

 � ��� �� B � C30¤ C+{2 >� C30 -بايست تنها با عبارت  حبشي صحيح باشد مي
� >� C 25IC30 �� ��G باشد و محدث شيخ آلباني نيز آن را با عبارت مذكور صحيح 

  . ايم دانسته و ما نيز با استفاده از سخن او به تصحيح آن پرداخته
 كه �گويم سخن پيامبر و به جهت رعايت انصاف و عدل به دور از تعصب مي

 و ديگران صحيح و ثابت است، نزد بخاري) علي از من است و من از او (:فرمايد مي
خاص تنها علي نيست بلكه ] اين گونه مسائل[هم در صحت آن شكي نيست اما 

 به :براي تفصيل آن. براي غير او هم فراوان به ثبوت رسيده است] اينگونه روايات[
ي سخن وي بر حديث كه  و ادامه. كتاب حاضر مراجعه نمائيد) 384-383(صفحه 

__________________________________________________________ 

   B� C � C30C30 �� ��� >� C 25 C+{2 > � C30 �� ���G7: با لفظ  -1
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 اين سنن صحيح نصوص و صريح چه رويد و در مورد  پس به كجا مي:گويد مي
  . ي درون اوست  نهفتهبغضگوئيد؟ بيانگر  مي

و از حمد خداوند بطالن آنچه كه او قائل به صحت آن است بيان كرديم و 
نصوص كه او به صراحت آنها باور دارد كه اين حديث در روز حج اكبر اتفاق افتاده 

يرش اين انديشه تماماً هدايت كند پذ و بيانگر وصايت براي علي است، و تصور مي
و غير آن ضاللت و گمراهي است، و هدف او اينكه وي و هم قطاران او بر سبيل 

باشند و در جواب آنها كافي است همان آيه قرآني  اند و اهل سنت گمراه مي هدايت

�����J� 3_G �� ����? �G��. �q��� $ � �" � �  �  # �  # #! �! �� �{{88_T�@:  { و اين ادعا و تصور  تالوت نمود ،

�)=�� �� C�� ��# � :فرمايد مصداق گفتار خداوند است كه مي ����� ��>�� �#  ! � � " �# #�  ! �$ � 
 �%I>�<Y �%F7B� �¬. �� �D �%��= ^�� A+� ���: H��6 ��= 4R- ��(= ��� ��>�<Y! ! ! � ! M � $ ! � $ !   M     $ ; " � � � �� $�  � 0 �# # #� # #� M !0 # # #  � � � !

 8-� #����F� ��
�6�  � ! �  �� {$�%&��:   {� zA<6��� �F
�  �� ��>�� # #� ! �  �� !�{ {��	
 حديث » }   :�� �

�� �~�B �� � �� ¥�~� !{- C 0 : فرموده است� كه گفته است پيامبر�ابوذر
C��Z0 !{- ��30 CZ0 �� � C 0�~� !{- ��30 ¥�~� �� � �� CZ0 !{- C��Z0@ @G 

ز طريق علي بن سعيد بن بشير رازي، از حسن بن حماد آن را ا) 3/121(حاكم 
حضرمي از يحيي بن يعلي از بسام صيرفي از حسن بن عمرو فقيهي از معاويه بن 

و عبدالحسين در ادعاي تصحيح حاكم و ذهبي بر . ثعلبه از ابوذر روايت نموده است
 و است) صحيح االسناد (:شرط شيخين دروغ نموده است، بلكه حاكم گفته است

ذهبي نيز با وي موافقت نموده اين سخن با صحت بر شرط شيخين از ديدگاه اهل 
كند و با اين وجود اسناد آن صحيح نيست و حاكم  علم نه اهل جهل بسيار تفاوت مي

اند و اسناد آن به شدت ضعيف است، و يحيي   اشتباه نموده–اهللا مهم  رح–و ذهبي 
 او :گويد ظ ابن حجر در التقريب ميبن يعلي مذكور همان اسلمي است كه حاف

 او در شمار ضعفاء است و او سخن :گويد و ابن حبان مي] الحديث[شيعي ضعيف 
] در روايتي كه[نمايد و علي بن سعيد رازي  اهل ثقه را به صورت مقلوب روايت مي

 او در رواياتي كه به :گويد به تنهائي روايت نمايد، قابل استدالل نيست و دارقطني مي
 و در اين روايت او به تنهايي :گويم مي. تنهايي روايت نموده مورد پذيرش نيست

راوي آن است پس در اين صورت در اسناد آن دو علت وجود دارد و علت سومي 
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گردد، و آن نيز عدم شهرت معاويه بن ثعلبه است كه از ابوذر  هم به آن اضافه مي
و همچنين حديث ابوذر كه . ده استو كسي از او نامي ذكر ننمو. روايت نموده است

 اي علي هر آنكه از من جدا گردد از خداوند جدا گشته، و هر آنكه از :پيامبر فرمود
) مجمع الزوائد(و بزاز ) 124-3/123(حاكم . شما جدا شود از من جدا گرديده است

  آنرا از طريق ابو جحاف داود بن ابو عوف از معاويه بن ثعلبه از ابوذر–) 9/135(
داند و  اند و حاكم آن را تصحيح دانسته اما ذهبي آن را مردود مي روايت نموده

منكر به شماره آورده است و ذهبي ) 3/950( ابن عدي نيز آن را در الكامل :گويد مي
و . آن را در شرح حال ابو حجاف داود بن ابن عوف نقل نموده است) الميزان(در 

ا وي داراي روايات منكر و اشتباه علت ضعف آن به علت ابو جحاف است زير
و عالوه بر آن او شيعي است؛ و در اين گونه موارد قابل استدالل . فراواني است

 او صادق و شيعي است و چه بسا اشتباه :گويد مي) التقريب(و حافظ در . نيست
گويد به نظر من او از جمله كساني نيست كه به وي  و ابن عدي مي. نموده است

نمايد در فضايل  و او شيعي است و به طور كلي هر آنچه روايت مياحتجاج شود 
  . بر وي سخن گفتيم) 26(و در ضمن راويان صد گانه با شماره . اهل بيت است

 الني تربا سياقي طو) االوسط(و اين روايت از حديث بريده نزد طبراني در 
فصل بر به طور م) 441-440(روايت شده است وآن نيز موضوع است و در صفحه 
  . ذكر كرده بود) 36(ي  آن سخن گفته شد زيرا عبدالحسين آن را در مراجعه

و از حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما نيز روايت شده بود كه طبراني آنرا در 
پايه و واهي است، و احمد  نقل نموده بوده و اسناد آن بسياري بي) 13559) (الكبير(

و من . از عمران بن عمار روايت نموده استبن صبيح اسدي آن را از يحيي بن يعلي 
شناختي از احمد بن صبيح نيافتم وليكن شيخ حمدي عبدالمجيد سلفي محقق معجم 

و يحيي بن يعلي ) او چندان جاي اهميت و توجه نيست (:گويد ي او مي الكبير درباره
 و عمران بن عمار فردي ناشناخته و كرددر حديث قبلي ذكر  را وضعيت ضعف وي 

  . ام كه فردي شرح حالي از او را ذكر نموده باشد ن نيافتهم
 هر :گفت ام مي  شنيده�حديث ام سلمه رضي اهللا عنهما گفته است از رسول خدا

و نسائي در ) 3/121(و حاكم ) 6/323(آنكه علي را دشنام دهد امام احمد 
ع مجم(و طبراني در معاجم سه گانه خود و ابو يعلي در ) 47ص ) (الخصائص(
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 :گويد اند و حاكم مي آن را از غير طريق ام سلمه روايت كرده) 9/130) (الزوائد
صحيح االسناد و ذهبي با وي موافقت نموده وليكن همچنانكه عبدالحسين دروغگو 

و حديث عمرو بن شاس كه عبدالحسين به آن . ادعا نموده برشرط شيخين نيست

ي   كه ذكر آن در صفحهB{- ��30 4�O ��@C���O !Gاشاره نموده و لفظ و عبارت 

گذشت و در همان صفحات بيان نموديم كه اين امر خاص علي نيست ) 438-440(
اند و  بلكه كساني ديگر با همين عبارت و لفظ در احاديث ديگري در آن سهيم شده

  .  است�با اين وجود بيانگر فضيلت بزرگي براي علي

BC ;) !{- ��30 w) ��Fو همچنين حديث  FGي در آن فضيلت علي وجود  آر

دارد اما تنها خاص علي نيست، بلكه چنين عبارتي براي بسياري ديگر ذكر شده 
 هر آنكه يارانم را : كه پيامبر فرمود است:از جمله در حديثي روايت شده است. است

دشنام دهد مرا دشنام داده و هر آنكه مرا دشنام دهد خداوند را دشنام داده است، ابن 
) الصارم المسلول(روايت نموده و ابن تيميه در ) 4/1526) (الكامل(ا در عدي آن ر

و ابن ) 4/15(و همچنين حديثي از ابن سعد . به ابن بناء نسبت داده است) 577ص (

�;�{ -}! B :با عبارت) 239-7/237) (عساكر در التهذيب تاريخ دمشق� w) ��
C ;)Gاند  روايت نموده .  

صراحتاً به لعن كساني پرداخته كه اصحاب رسول خدا و بلكه در برخي احاديث 
از ابن عباس روايت ) 12709) (الكبير( به عنوان نمونه طبراني در :را دشنام دهند
 هر آنكه يارانم را دشنام دهد نفرين خدا و فرشتگان و تمام : فرمود�نموده كه پيامبر

 – عويم بن ساعده توان به شاهد حديثي چون حديث مردم بر او باد و براي آن مي
و ابو نعيم در ) 349(با شماره ) 17/132) (الكبير(و طبراني در ) 3/632(نزد حاكم 

با ) 13588) (الكبير(اشاره نمود، و در حديث ابن عمر نزد طبراني در ) 2/11(الحليه 

�� �� �� (BC��#P� wلفظ و عبارت FG روايت شده است با اين توضيح معلوم 

د اينكه در حديث مذكور فضيلت بزرگي براي علي نهفته است، و گردد، با وجو مي
  . علي نيست] تنها[نمايد اما مضمون آن خاص  كسي آن را انكار نمي

@�� �?B !{- ��30 w : فرموده است� پيامبر: كه گفته است�حديث سلمان
8?C +��� !{- ��30 ���� �� � C ;@ FG هر آنكه علي را دوست بدارد مرا دوست 
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) 3/130(حاكم . و هر آنكه از علي نفرت داشته باشد از من نفرت داشته استداشته 
 بر شرط شيخين صحيح است و ذهبي نيز آن را :آن را روايت نموده و گفته است

 – حاكم و ذهبي خدا آنها مورد رحمت قرار دهد :]نگارنده [:گويم مي. پذيرفته است
باشد و حال او از  س ابو زيد انصاري مياند زيرا در اسناد آن سعيد بن او اشتباه نموده

 :گويد ي او مي درباره) التقريب(رجال احاديث صحيح نيست و حافظ ابن حجر در 
او راستگو اما داراي روايات اشتباه و اوهام است پس اسناد آن فقط حسن است و 

وليكن با توجه به شواهدي مانند آنچه طبراني از حديث ام سلمه رضي اهللا . الغير
  . يابد  نقل نموده حديث مذكور به درجه صحت ارتقا مي–عنهما 

اسناده آنرا حسن دانسته است و چنين به نظر ) 9/132) (المجمع(و هيثمي در 
وي . آن را صحيح به شمار آورده است) 1290) (الصحيحه(رسد كه آلباني نيز در  مي

ارد بلكه كساني حديث مورد بحث با وجود فضيلت علي در آن اختصاص به علي ند
ديگر در سطح او يا بلكه بزرگتر از آن در موردشان روايت گرديده است به عنوان 

هر آنكه انصار را دوست بدارد خداوند را دوست  (: فرموده است�نمونه پيامبر
و اين ) دارد داشته و هر آنكه انصار را مبغوض بدارد خداوند او را مبغوض مي

) 163(حابي مانند براء بن عازب نزد ابن ماجه حديث صحيح است و از تعدادي ص
روايت شده است، و همچنانكه آلباني گفته است اسناد آن بر شرط شيخين صحيح 

، وجود )527-2/501(ي حديث ابو هريره نزد امام احمد  و همچنين نمونه. است
به يعلي و بزار نسبت داده است و نيز ) 10/39) (المجمع(دارد، و هيثمي آن را در 

) الكبير(و طبراني در ) 100-4/96(حديث معاويه بن ابو سفيان نزد امام احمد 
آن را به ابو يعلي ) 10/39) (المجمع(گردد و هيثمي در  يافت مي) 19/274-275(

، و )2291(، )4/221(و حديث حارث بن زياده هم نزد امام احمد . نسبت داده است

�� B :با عبارت) 3358-3357-3356) (الكبير(طبراني در ) موارد الظآلن(ابن حبان 
T9+��� C+�;- ��Z�>� ���� �� � ,T9;?� C;#;- ��Z�>� w?�E @G و طبراني آن 

از حديث معاويه بن ابو سفيان، روايت ) 789شماره ) (19/294) (الكبير(را در 
و عبارت . به طبراني نسبت داده است) 10/39) (المجمع(نموده، و هيثمي آنرا در 

و رجال آن جز احمد بن حاتم كه .  حديث ابو هريره هم روايت شده استمذكور در
باشند و حديث او نيز جز نعمان بن مره  باشد رجال صحيح مي  مي– نيز –اهل ثقه 
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باشند و همين لفظ در  مي] االسناد[ي رجال آن رجال صحيح  كه اهل ثقه است همه
) 1143) (الصغير(در حديث وائل بن حجر روايت شده است، كه طبراني آن را 

و . نسبت داده است» الكبير«به ) 9/376(روايت نموده و هيثمي نيز آن را در المجمع 
باشند و مستلزم محبت  تمام روايات مذكور داراي بزرگترين فضيلت براي انصار مي

خدا و رسول است براي هر آنكه آنان را دوست بدارد، و بر عكس هم موجب بغض 
ي   درباره�اي آنكه آنها را نفرت بدارد، و از قبيل حديث عليخدا و رسول است، بر

�� �?w « :با عبارت) 487) (تهذيب تاريخ دمشق( نيز نزد ابن عساكر در �عمر
 C ;?� !{- �"0777Gروايت گرديده است  .  

گويد و سوگند به   كه عبدالحسين به ذكر آن پرداخته كه علي مي�سخن علي
 مرا وعده داده كه جز مؤمن �ن را آفريده همانا پيامبرآنكه دانه را شكافته و انسا

امام ) 78(مسلم . دارد و جز منافق كسي از من نفرت ندارد كسي مرا دوست نمي
، و ابن ابي )117-116-8/115(، نسائي )4/332(ترمذي ). 128، 95، 1/84(احمد 

ي طالب آن را از علي بن اب) تاريخ بغداد(و خطيب در ) 12/57(شيبه در المصنف 
اند و روايت مورد ذكر در عدم اختصاص علي به آن همچون حديث و  روايت نموده

بلكه به طور صريح نظير همين روايت با روايت مسلم در . روايت پيشين است
باب دليل بر اينكه حب انصار و  (:گويد روايت شده است و مسلم مي) 33(صحيح 

پس مسلم ). ا نشانه نفاق استهاي آن است و بغض آنه  از ايمان و نشانه�علي
حديث انصار را نقل نموده و به دنبال آن به ذكر حديث مربوط به علي نيز پرداخته 

بايست عبدالحسين آن را ديده و يا خوانده باشد اما طبق معمول آن را  است، و مي

< B : كه در مورد انصار فرموده است: روايت شده است�نمايد و از پيامبر پنهان مي
9;v�-� �>� T9+�;2 > � ���� >� TG 5/39(بخاري ) 292-4/283( امام احمد-

آن را از حديث ) 2/241(، و خطيب در التاريخ )4/369(، ترمذي )75(و مسلم ) 40
ي نفاق  شان نشانه ي ايمان و بغض بلكه حب آنان نشانه. اند  روايت نموده�براء

ي  نشانه (:فرمايد ست و يا ميو اين گونه ويژگي خاص آنان بوده ا. گرديده است
ايمان حب انصار است و نشانه و عالمت نفاق بغض و نفرت انصار است، امام احمد 

آن را ) 8/116(، و نسائي )74(و مسلم ) 5/40) (1/11(، بخاري )249، 134، 3/130(
  . اند نموده] نقل[ روايت و �از حديث انس



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

304304304304

اينگونه فضيلت تبيين  را به �و تمام موارد مذكور بطالن اختصاص علي
باشند و در اين  نمايند، بلكه تمام انصار و كساني ديگر در آن سهيم و شريك مي مي

بر (صورت در تمام احاديث مورد اشاره با وجود صحت آنها دليل بر برتري علي 
 وجود ندارد، بلكه نهايت – همچنانكه عبدالحسين در پي اثبات آن بود –) ديگران

شود   يافت مي– برتري بودن او - دليلي بر فضيلت علي به سخن اينكه در آنها
 اي علي شما : فرموده است� پيامبر:گويد حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما كه مي

باشي، دوست دار تو محبوب من است، و محبوب  در دنيا و آخرت سيد و سرور مي
 و دشمن من نيز دشمن. من هم محبوب خدا است، و دشمن تو دشمن من است
و ) 128-3/127(حاكم . خداست و واي بر آنكه شما را بعد از من نفرت بدارد

از ابو االزهر از ] متفاوت[هاي  آن را از طريق) 4/41) (تاريخ بغداد(خطيب در 
ص (و در . اند عبدالرزاق از معمر از زهري از عبيد اهللا از ابن عباس روايت نموده

 در آنجا علت ضعف و كذب آن را به طور مفصل بر آن سخن گفتيم و) 309-311
تبيين نموديم، و ذهبي رحمه اهللا تصحيح آن را به وسيله حاكم پاسخ و رد نموده و 

باشد اما منكر است، و از موضوع   اين روايت گرچه راويان آن اهل ثقه مي:گويد مي
ي يحيي ابن معين با اين روايت و راوي آن يعني ابو  وليكن در قصه). به دور نيست

نقل نموده، از جانب اين ) 192-18/191(هر كه عبدالحسين آنرا در حاشيه از
عبدالحسين رافضي تحريف و تلفيق عمدي و هدفمندي صورت گرفته است، و 

هاي  ي معمر است و او رافضي است و معموالً نوشته گمان غالب اينكه او برادرزاده
نموده  او وارد ميرا دستكاري نموده و سخن ديگري را در سخن ] معمر[عمويش 

ايم، و همانطور كه خطيب در  به اين مسأله اشاره نموده) 310(و در صفحه . است
صفحه (نقل نموده و ما هم در ) التهذيب(روايت نموده حافظ نيز آن را در ) التاريخ(

اين  (:ايم از ابن معين روايت شده كه گفته است به ذكر آن پرداخته) 309-310
ست كه اين حديث را به عبدالرزاق نسبت داده است؟ و اين دروغگوي نيشابوري كي

�� Bبه جاي ) مراجعات(ي  هم وجود دارد ولي در حاشيه) 3/128(عبارت نزد حاكم 
���H� ��6G B���H� ��6 ��G ]و اين تحريف عمدي و هدفداري ] قيد شده است

ه نسخه از مراجعات تطبيق نمودم در هر س] ديگر[ي  و آن را با سه نسخه! است
و پر واضح است كه سخن ابن معين صراحتاً به تكذيب اين . همينطور قيد شده بود
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پردازد و عبدالحسين آن را متوجه شده لذا به تغيير عمدي آن اقدام نموده  حديث مي
  . است

قطع فاحش به وجود آمده است، و در پايان ] المراجعات[ي  در جايي ديگر در حاشيه
 اما شما دروغگو نيستي، و از :گويد  كه مي:ن به ابو ازهر استاين جريان سخن ابن معي

نه [در اين حديث گناه بر ديگري است  (:گويد سالمت و صداقت او توصيف نموده و مي
و او بعد از شناخت . بيانگر تكذيب ابن معين بر اين حديث است] سخن[و اين ] بر شما

ن و دروغ حديث تغيير نكرده حكمش نسبت به موضوع بود» عبدالرزاق«به صدق راوي 
 پس ابن معين او را :گويد اي كه نقل نموده و مي است، در حالي كه موسوي در همان قصه
نمايد كه ابن معين اين حديث  و چنين وانمود مي. تصديق نموده و عذر او را پذيرفته است

نهفته به فريب كاري و نيرنگ ) 311(ي  را تصديق و تصحيح نموده است، و ما در صفحه
  . ايم در اين حاشيه اشاره نموده

نمايد كه تنها ذهبي به تكذيب اين  اي اعالم مي و پس عبدالحسين در ادامه حاشيه
  . حديث و رد آن پرداخته است، و اين ادعا به دو صورت باطل است

 تنها ذهبي به تكذيب اين حديث نپرداخته است بلكه ابن معين، ابو حامد -1
ي آنها را در  اند، سخن همه ن جوزي به تكذيب آن پرداختهشرقي، ابن عدي و اب

ايم و عالوه بر آن به سخن و اقرار كساني از قبيل بغدادي،  صفحات قبل ذكر و نموده
كه ) 1/398) (تنزيه الشريعه(ابن عراق كناني در ) 121(ابن حجر در تهذيب التهذيب 

ايم و  ند مورد ذكر قرار دادها موضوع بودن حديث را از افراد سابق الذكر نقل نموده
با عبارت و لفظي نزديك به همين ) 9/133) (مجمع الزوائد(همچنين هيثمي آن را در 

آن ] ضعف[نسبت داده و پس به علت ) االوسط(لفظ ذكرنموده وآن را به طبراني در 
و از حمد خداوند عدم . به علت وجود برادرزاده رافضي معمر اشاره نموده است

يب ذهبي بر حديث مذكور آشكار گرديد بلكه تنها حاكم به تصحيح و انفراد تكذ
  . قبول آن اقدام نموده است

) ذكر نشده است(حديث كه موجب ضعف آن گشته ) ضعف( بيان علت -2
عبدالحسين و ياران او هرگز آنرا نخواهند فهميد زيرا همچنانكه اهل علم به آن 

د و وثوق راويان آن كافي نيست واقفند براي ثبوت صحت حديث تنها اتصال سن
بايست حديث از هر نوع شاذيت و علت به دور باشد و حال  بلكه عالوه بر آن مي
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اي است؛ كه  حديث مورد بحث از علت به دور نيست، چون در آن علت قادحه
ي رافضي معمر است، و معمر استاد شيخ عبدالرزاق بوده لذا  همان وجود برادزاده

اي او دست يابد و سخن ديگري را در آن وارد سازد، و اين ه توانسته به نوشته
تهذيب (حافظ در ) تاريخ بغداد(و خطيب در . حديث از جمله اين مسائل است

تماماً در شرح حال ابو اَزهر احمد بن ازهر با ذكر ) الميزان(و ذهبي در ) التهذيب
ق به اين سبب مجبور اند و عبدالرزا عبدالرزاق به اين امر اشاره نموده] از[روايتي 

شده است كه صورت پنهاني حديث مذكور نقل نمايد و آنچه كه عبدالحسين در 
حاشيه تصور نموده واقعيت ندارد، و ما براي اثبات ادعاي خود سخن خود را به نقل 

دهيم؛ اما آيا عبدالحسين دليلي براي  مورد تأييد قرار مي] حديث[از اربابان اين فن 
توان علت دومي به آن بيفزائيم و آن  رد؟ و عالوه بر علت مذكور ميارائه نزد خود دا

هم وجود احاديث منكري است كه نزد عبدالرزاق وجود دارد؛ زيرا او در اواخر عمر 
چشم خود را از دست داده است شرح حال او را در ضمن راويان صدگانه با شماره 

  . بيابيد) 53(
 كه از عبدالرزاق نقل نموده است و حال و احمد بن ازهر او از جمله كساني است
  . ي زماني زيادي دارد وي از لحاظ تاريخ وفات با عبدالرزاق فاصله

 – بر فرض صحت آن – با تمام آنچه در اين حديث گذشت :گويم وليكن مي
هيچ گونه اختصاص به فضيلت علي ندارد بلكه همچون ساير روايات سابق ديگر 

و ابن جوزي در . گردد  شامل ساير صحابه نيز مي– بر فرض صحت آنها -است كه 
موضوع است و مفهوم آن  (:گويد با سخن خود تصريح نموده و مي) 2/218) (العلل(

اي در آن  صحيح است، پس واي بر كسي كه به وضع آن پرداخته است؛ زيرا فايده
ر دا ي مالك بن دينار با ابن جبير در سؤال وي درباره پرچم و اما قصه). نيست
و آن صحيح نيست، زيرا در اسناد آن احمد بن جعفر ) 3/137( نزد حاكم �پيامبر

 و احاديث وهمي :قطيعي است و حافظه وي دچار دگرگوني و اختالط گرديده است
و سپس در اسناد آن جعفر بن سليمان منيعي هم وجود دارد و او . او فراوان است

در اينگونه احاديث مورد پذيرش صادق ولي شيعي است، و پرداختن وي به تنهايي 
نيست و با اين وجود سعيد ابن جبير از حجاج ترسيده و نه از شخص ديگر و او 
چون براي اداي حج به مكه رفته است و يكبار با مالك بن دينار برخورد نموده و از 
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و تمام آنچه ذكر شد . او سؤال نموده و او در همان لحظه او را پاسخ گفته است
زيرا او در ] و از آن اطالع پيدا كرده[ كه عبدالرزاق به آن دست يافته همان بوده

صنعاء بوده و از حجاج و امثال وي به دور بوده است بلكه او در دياري بوده كه 
تشيع فراواني داشته و با اين وجود پاسخ اين رافضي و اعتراض وي باطل گشته 

  . و هللا الحمد. است و اعتراض ذهبي به جاي خود باقي و استوار است
اي علي  (:حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما كه گفته است پيامبر فرموده است

خوشا به حال آنكه تو را دوست بدارد و در مورد شما راست بگويد و واي بر آنكه 
، طبراني در )3/135(حاكم ). ي شما دروغ نمايد از شما نفرت داشته و درباره

آن را از ) 9/72) (تاريخ بغداد(، و خطيب در )9/132 ()مجمع الزوائد (–) االوسط(
 از ابو مريم :اند كه گفت طريق سعيد بن محمد وراق از علي بن حزور روايت نموده

از طريق سعيد بن محمد وراق از علي بن حزور ] آن را [:گفت ثقفي شنيدم مي
ز عمار بن ياسر ا] آن را [:گفت  از ابو مريم ثقفي شنيدم مي:اند كه گفت روايت نموده

 اسناد آن صحيح است و اما ذهبي آن را رد نموده و :گويد ام و حاكم مي شنيده
 اين حديث :گويم باشند مي متروك الحديث مي] هر دو[بلكه سعيد و علي  (:گويد مي

   :باشند زيرا باطلي است و ابو مريم ثقفي و سه رجال ديگر آن مورد انتقاد مي
مدائني ابو مريم مورد ثقه نيست، اما فرد مذكور كه از عمار  ابو مريم ثقفي او قيس -1

  . اند او مجهول است گفته) التقريب(نمايد همچنانكه دارقطني و ابن حجر  روايت مي
گويند او  و ديگران مي) التقريب( علي بن حزور، نسائي حافظ ابن حجر در -2

و ابن معين . ستگويد وي منكر الحديث ا است؛ و ابو حاتم مي) الحديث(متروك 
 روا نيست كسي از او روايت نمايد و هيثمي به علت وجود او در اسناد :گفته است

نقل ) الميزان(حديث آن را داراي علت دانسته است و ذهبي حديث مذكور او را در 
  .  و اين حديث باطل است:نموده و گفته

حديث است و اند او متروك ال  سعيد بن محمد وراق، دارقطني و ديگران گفته-3
ابن معين گفته او مورد اهميت نيست و ابن سعد و ابو داود و ابن حجر در 

  . ضعيف است] اسناد[ او در :گويند مي) التقريب(
  . حديث مذكور را تكذيب نموده است) 24211) (العلل(و ابن جوزي نيز در 
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مفصل ، تماماً در مراجعه دهم ذكر گرديد و به طور 25، 24، 23، 22و اما حديث 
و به تبيين كذب و موضوع بودن آنها در كتاب ) 64-59ص (بر آن سخن گفتيم ودر 

  . حاضر پرداختيم
) ،2، 1، 4، 3(هاي آنها در صفحات مذكور به ترتيب  ي فقره و پاراگراف و شماره

-892هاي  با شماره(به طور مفصل و نيك ) الضعيفه(باشند و شيخ آلباني نيز در  مي
  .  سه حديث از آنها پرداخته استبه بيان) 893-894

 : فرمود� حديث عمار بن ياسر و ابو ايوب رضي اهللا عنهما كه پيامبر خدا-26
پيمايند راه  نمايد و مردم هم راهي ديگر مي اي عمار اگر علي را ديدي راهي طي مي(

نمايد و شما را از راه  علي را طي كن و او شما را به عمل ناپسندي راهنمايي نمي
ذكر نموده و ) 32972) (كنز العمال(متقي هندي آن را از ). نمايد يت بيرون نميهدا

) الكنز(و اين نسبت دادن همچنانكه خود متقي در . يلمي نسبت داده استدآن را به 
ايم براي رد حديث مذكور  نقل نموده) 382(ي  گفته و ما آن را در صفحه) 1/10(

روايت نموده و پر واضح است هر ) د خودمسن(و تنها ديلمي آن را در . كافي است
آنچه ديلمي به تنهائي ذكر نموده اگر ضعيف و يا موضوع نباشد جاي ايراد و نظر 

) الفردوس(گرچه من در مسند ديلمي موسوم به ) 1/28) (مسند الفردوس (:نگا. است
 و حديث ابو ايوب نزد خطيب - و اهللا اعلم -ن گشتم اما آن را نيافتم،  آدنبال

 –پردازيم   به ذكر آن و بيان موضوع بودن مي544-543و در ص ) 13/186-187(
توان  صحيح نبوده و به ثبوت نرسيده است، و بر فرض صحت آن نهايت آنچه مي

 فضيلت حاصل شده و ديگران نظير آن و يا بلكه بزرگتر �دريافت اينكه براي علي
 به انصار اشاره نمود �به گفتار پيامبرتوان  اند، و در اين زمينه مي مند بوده از آن بهره
جدايي [بپيمايند و انصار راهي ] راهي[ اگر تمام مردم با هم يك وادي و يا :كه فرمود

-249، 3/169(امام احمد . بپيمايند همان راه و طريق انصار را خواهم پيمود] از آنها
ا از حديث و ديگران آن ر) 736، 2/735(مسلم ) 203، 202، 5/201(و بخاري ) 275

اند، و در صحيحين و غيره از احاديث كساني ديگر همچون ابو  انس روايت نموده
هريره و عبداهللا بن زياد و ابي بن كعب و ابو سعيد خدري ابو قتاده و ديگران روايت 

 از انصار تبعيت �همچنان كه حديث انصار به اين معني نيست كه پيامبر. شده است
بوع و مورد اطاعت است و همانا هدف حسن موافقت و  خود مت�نمايد زيرا او مي
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هماهنگي او با آنان و ترجيحشان بر ديگران در آن مورد است و هم چنين حديثي كه 
در آن علي ذكر شده است با فرض صحت آن از نظر لفظ و مفهوم با حديث سابق 

ن ذكر توان به ثبوت آن اعتماد نمود و حال عدم صحت آ تفاوتي ندارد و چگونه مي
بر آن ) 39(شد و بلكه ضعيف و مردود است؟ كه در خالل كالم بر حديث شماره 

  . سخن خواهيم گفت
من و كفه ترازوي ] ترازوي عمل[ كفه : حديث ابوبكر صديق كه پيامبر فرمود-27

باشند كه عبدالحسين آن را از كنز العمال نقل نموده و به آن اشاره  عمل علي همسطح مي
نكه تخريج صاحب الكنز را براي آن نقل نمايد زيرا اشاره به منبع و نموده بدون اي

آن را به ) الكنز(گردد، و در  تخريج آن سبب افتضاح اين حديث و موضوع بودن آن مي
نسبت داده و اين تخريج براي بيان وضع و كذب آن كافي ) الواهيات(ابن جوزي در 

باشد زيرا ابن جوزي اين ) تناهيهالعلل الم(كنم منظور از واهيات  است و گمان مي
روايت نموده و به ضعف آن حكم نموده است و كتاب ) 1/509) (العلل(حديث را در 
باشد، و عمل عبدالحسين با امام و  مي) العلل المتناهيه في االحاديث الواهيه(مذكور همان 

هاي  دروغ بيانگر برجستگي نيرنگ و خيانت او و امثال او در –پيشوايي او براي شيعه 

���*B. آنان است� T�� � �� � ;�#-G   
با عبارت و لفظ ) 8283) (الفردوس(ديلمي نيز حديث مورد بحث را در مسند 

روايت نموده وليكن اسنادي براي آن نقل نموده است و ...) يا ابابكر كَفّي و كف (
در (را بينيم كه خطيب آن  اين اسناد چون باز داراي منبعي موثق نيست، و پس مي

آن را با عبارت و لفظ اول از محمد بن طلحه بن محمد نعالي ) 5/37) (تاريخ بغداد
از ابوبكر محمد بن عبداهللا بن ابراهيم شافعي از ابوبكر احمد بن محمد بن صالح 
تمار از محمد بن مسلم ابن واره، از عبداهللا بن رجا از اسرائيل از ابو اسحاق از 

و خطيب نيز آن را از طريق .  صديق روايت نموده استحبشي ابن جناده از ابوبكر
در شرح حال احمد بن محمد بن صالح تمار روايت ) 1/146) (الميزان(خطيب در 

خبر موضوعي ذكر  (:گويد فت و موضوع دانسته و ميآنموده است و اين حديث را 
سپس حديث مذكور را نقل نموده است، و در آن ). نموده و اين حديث آفت اوست

علت ديگري است و شيخ خطيب بغدادي او محمد بن طلحه نعالي رافضي است و 
 و -) 3/588) (الميزان (: نگا–ام او رافضي است   درباره او نوشته:گويد خطيب مي



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

310310310310

و عالوه بر آن در . گردند اين گونه افراد در چنين مواردي مورد استدالل واقع نمي
  . باشد ديگر مي] اي قادحه[ق داراي علت اسناد آن به علت اختالط و تغيير ابو اسحا

اي فاطمه آيا  (: به فاطمه فرمود� كه رسول خدا� حديث ابو هريره-28
خوشنود نيستي از اينكه خداوند بر مردمان زمين تجلي نمود و از ميان آنان دو نفر 
انتخاب نمود يكي را شوهر شما و ديگري را به عنوان پدرت قرار داد؟ حاكم 

  .  را روايت نموده استآن) 32/129(
من انذار دهنده و  (: فرمود� حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما، كه پيامبر-29

كنز (آن را در ) گردند ي شما هدايت مي به وسيله] مردم[علي هادي است و اي علي 
مسند (ذكر نموده و آن را به ديلمي نسبت داده است، و وليكن در ) 33012) (العمال

� B45��� C30 � �� \� ���Gبه جاي عبارت ) 103) (الفردوس��� B�2� � ���7777G 
روايت نموده است و به طور ) 13/63) (تفسيرش(باشد، و طبري نيز آن را در  مي

بر آن سخن گفتيم و كذب موضوع بودن آن را از ) 119-116(مفصل در صفحه 
  . لحاظ متن و اسناد آن تبيين نموديم

اي علي براي كسي جز  (:كه گفته است پيامبر فرمود � حديث ابو سعيد خدري-30
، بيهقي در )4/330(ترمذي ) من و شما روا نيست كه در مسجد به جنابت دچار آيد

 آن را روايت –) 7/343) (البدايه و النهايه (–، و ابن عساكر )7/66) (السنن الكبري(
ز جانب عبدالحسين هاي ام سلمه و سعد كه ا اند و به طور مفصل بر آن و حديث نموده

مورد اشاره قرار گرفته است سخن گفته شد و در احاديث مربوط به اين باب در صفحه 
  . به تبيين و ضعف و سقوط آنها از احتجاج پرداختيم) 417-423(

2� B ��6 � ���– ��30 C : فرمود� كه پيامبر� حديث انس-31 @– C30 ^i? 
����{� ]�2 C���G ت حجت  د– يعني علي – من و اوو [ر روز قيامت بر اين اُم

) التاريخ(ذكر نموده و به خطيب در ) 33013) (كنز العمال(آن را در . باشيم مي] شاهد
آن را روايت نموده است و ابن عراق كناني در ) 2/88(نسبت داده است، و بغدادي 

) الميزان(و ذهبي هم در . به خطيب نسبت داده است) 1/360) (تنزيه الشريعه(
آن را از دو طريق از عبيداهللا بن موسي از مطر از ابن ميمون روايت ) 4/127-128(

و آن حديث باطل و موضوع است و متهم در آن مطر و او ابن ميمون . نموده است
محاربي است كه به مطر بن ابي مطر شهرت دارد، و بخاري، ابو حاتم، نسائي و 
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داند، ذهبي هم او  ي او را متهم مي او منكر الحديث است، و ابن عد:اند ساجي گفته
) تنزيه الشريعه(نموده است و ابن عراق كناني در ) به وضع(را با اين حديث متهم 
  . به آن اقرار نموده است

تعدادي احاديث باطل را براي او نقل نموده كه حديث مورد ) الميزان(و ذهبي در 
 حديث و ما قبل آن متهم به وضع اين (:گويد بحث ما يكي از آنهاست و پس مي

باشد، همانا عبيداهللا ثقه و شيعي است، وليكن با روايت اين دروغ و بهتان  مطر مي
 عبيداهللا بن موسي كه از مطر حديث مذكور را :گويم مي) دچار گناه گرديده است

كند و از رجال بخاري و او اهل ثقه است اما همچنانكه ذهبي گفته است  روايت مي
د گانه با ص شرح حال وي در ضمن راويان –. نموده است ميوي به تشيع تمايل 

 در – و اين حديث از جمله رواياتي است كه بدعت وي –ذكر گرديد ) 55(شماره 
مقرر گرديده ) الحديث(نمايد، و همچنانكه در مصطلح   را تقويت مي–گري  شيعه
 وااهل تق هر چند كه – كه مربوط به بدعت وي باشد –توان به روايت مبتدع  نمي

هم باشد استدالل نمود، و اين به معني تكذيب روايت وي نيست وليكن به علت 
و در بررسي . نمايد تقويت بدعت خود در اينگونه احاديث دقت الزم را رعايت نمي

نمايد و بهترين مثال در اين زمينه حديث  افراد و رجال حديث چشم پوشي مي
از مطر بن ميمون روايت نموده است و لذا عبيداهللا بن موسي اهل ثقه شيعي است كه 

 عبيداهللا اهل ثقه و شيعي است وليكن با روايت اين دروغ :گويد ي او مي ذهبي درباره
براي آگاهي از اوضاع چگونگي روايت احاديث اهل بدعت . دچار گناه گشته است

  . از كتاب حاضر مراجعه شود) 250-249ص (به 
با (اند و سيوطي  حديث مذكور حكم نمودهو ذهبي و ديگران به موضوع بودن 

، و ابن عراق كناني در )1/266) (الآللي المصنوعه(در ) گيري خود در حديث سهل
ص ) (الفوائد المجموعه(و شوكاني با تمايل به تشيع در ) 1/360) (تنزيه الشريعه(

در اند و ابوبكر بن مقرني نيز آن را  به موضوع بودن و كذب آن اقرار نموده) 373
از طريق عبيداهللا بن ) 3/76) (الميزان(روايت نموده و ذهبي هم آن را در ) المعجم(

0;�5�Bموسي از عطاء بن ميمون از انس، با عبارت  C30 �� ^i? C30 � ���G  روايت

نموده است و اين اسناد نيز موضوع است، و عطاء بن ميمون به نظر من درست اينكه 
ناد سابق است و در غير اين صورت او فردي مجهول او همان مطر بن ميمون در اس
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عطاء بن ميمون كه  (:و منكر ديگري است كه شناخته شده نيست و ذهبي گفته است
پس اين حديث را ) از انس روايت نموده باشد معروف نيست، و خبر او منكر است

  . نقل نموده است
حماقت سخن و بعد از اينكه وضع و كذب اين حديث تبيين گرديد سفاهت و 

و اگر ابوالحسن ولي  (:گويد گردد كه مي موسوي و توضيح او بر حديث معلوم مي
  .  حجت است�عهد و صاحب امر پيامبر بعد از وي نباشد چگونه او همچون پيامبر

توز ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما ولي عهد  و عليرغم خوشنودي رافضيان كينه
  . باشند پيامبر ميراستين و صاحب امر بالمنازع بعد از 

ال اله اال اهللا ] ي كلمه[ بر باب بهشت : فرموده است� حديث جابر، كه پيامبر-32
 –محمد رسول اهللا، علي برادر رسول خداست نوشته شده است طبراني در االوسط 

، )6/387) (التاريخ(و خطيب در ) 7/256) (الحليه(است، ابو نعيم ) 9/111(المجمع 
آن را ) 36435) (كنز العمال(، و ابن عساكر )1/235) ( المتناهيهالعلل(ابن جوزي در 
اند؛ و اين حديث موضوع و دروغ است، و به طور مفصل در صفحه  روايت نموده

بر آن حجت گفته شد پس به آن مراجعه شود و با ادعاي و وزوزهاي ) 407-410(
  . فريب نخوريد) 29/194(عبدالحسين در حاشيه 

و چون به آسمان عروج داده  (: فرموده است�داء كه پيامبر حديث ابو الحم-33
شدم وارد بهشت شدم پس در طرف عرش راست ديدم كه نوشته شده بود ال اله اال 

طبراني آن را در ) ام اهللا محمد رسول اهللا و او را با علي و ياري وي مؤيد نموده
 در : گفته است روايت نموده است و هيثمي–) 9/121( مجمع الزوائد –) الكبير(

گويم او ابن ابي  مي) متروك الحديث است(اسناد آن عمرو بن ثابت است، و او 
 او :اند و ابو داود گفته است مقدام كوفي است و نسائي و ديگران از او روايت ننموده

نمايد، و  و ابن حبان گفته است او احاديث موضوع را روايت مي. رافضي ناپاك است
ي روايات موضوع است و اين روايت  ا اين روايت از جملهگويم سوگند به خد مي

كه از روايت مذكور واهي است و در آن عمار بن مطر . داراي اسناد ديگري است
اند؛ و همچنين در آن ابو  و بسياري او را دروغگو دانسته] االسناد[است و او ضعيف 

ان صد گانه با باشد و در ضمن راوي حمزه ثمالي رافضي غير ثقه در اسناد آن مي
) 5/170) (تهذيب تاريخ دمشق(و ابن عساكر آن را در . ذكر او گذشت) 11(شماره 
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��¦Bاز با لفظ و عبارت � l�) C30 C� 4q� ^3� D28�E E:4Rm �� > �� ��� C�� G ،
روايت ) خلقت جنه عدن بيدي، محمد صفوتي من خلقي، اَيدته بعلي، نصرته بعلي

نسبت داده شده » الواهيات«به ابن جوزي در ) 33040) (كنزال(نموده است و در 
را پنهان نموده است ) به ابن جوزي(و عبدالحسين رافضي عمداً اين انتساب . است

) العلل المنتاهيه(زيرا بطالن و كذب آن معلوم و نمايان است و ابن جوزي آن را در 
ذكر نموده است، ) 3/27) (الحليه(جايي داده است و ابو نعيم نيز آن را در ) 1/234(

 او متروك الحديث :و در اسناد آن احمد بن حسن كوفي است، و دارقطني گفته است
پردازد و در اسناد  است و ابن حبان گفته است او كذاب و بسيار به وضع حديث مي

] در ميان رجال حديث[آن رجال مجهول ديگري وجود دارند كه من آنها را 
  . ام نشناخته

�h	� g���� a�4 /�9 N$05 ,/6 !�9 �+�%��6ث را با عبارت و سپس حدي��ام   ديده�
روايت ) الكامل(كه ابن عدي آن را در شرح حال حسين بن ابراهيم در بابي از كتاب 

 و خطيب نيز –از او نقل نموده است ) 1/530) (الميزان( و ذهبي آن را در –نموده است 
و عبارت مذكور نيز . وايت نموده است از طريق ابن عدي ر�آن را از حديث انس

زيرا حسين در اسناد آن، و همچنين عيسي بن محمد بن عبيداهللا كه از او . باطل است
اين ) اللسان(اند و ابن عدي، ذهبي و ابن حجر  نمايد مجهول و ناشناخته روايت مي

 نظر آنان  هم از–) 1/401) (التنزيه( در -اند و ابن عراق كناني  حديث را تكذيب نموده
و از قول ابو هريره به عنوان حديث موقوف عليه از طريق عباس بن . پيروي نموده است

بكار ضبي از خالد بن ابي عمرو ازدي از كلبي از ابو صالح از ابو هريره روايت شده 
از طريق مذكور در شرح حال عباس بن بكار ) 2/382) (الميزان(و ذهبي نيز در . است

 و استاد او خالد شناخته :گويد دروغگوست و دارقطني مي] عباس[و نقل نموده است و ا
كلبي است كه همان محمد بن سائب است و او ] در اسناد[شده نيست و باالتر از او 

در شمار ) الآلليء المصنوعه(متهم به كذب است، و سيوطي اين حديث را در كتاب 
از ) 402-1/401] (الشريعهتنزيه [موضوعات دروغين ذكر نموده است و ابن عراق در 

سيوطي تبعيت نموده و ذكر نموديم كه كساني مانند ابن عدي، ذهبي و ابن حجر او را 
او را دروغگو ) 471-470ص ) (المنهاج(اند، و همچنين ابن تيميه در  تكذيب نموده
  . دانسته است
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 نيز آنچه ذكر شد مربوط به اسناد حديث بود اما از لحاظ متن آن و لفظ بطالن آن
  . نمايان است

���z Aي  زيرا با آيه �B96 r:�� ,- ?P� hL�� ��Q �,�B� �6 �7B9	9 �G7< << > = = = ?< <= =@ > ?= =@ = ? = = ? == @ > >< <= > =
{�I�T��7= < < > ? < ={z T��3A [� �8�� �� � E 1E I I II I {|t�*
 و او خدايي است كه با ياري خود و : } ¸− ¸:�2

نموده و ميان دلهايشان الفت و انس به وجود آورد به وسيله ايمانداران شما را مؤيد 
 به – پيامبر – در تعارض است و آيه مورد اشاره صراحتاً بيانگر اين است كه تأييد –

ي   بوده است و تنها به وسيله– اعم از مهاجرين و انصار –ي تمام ايمانداران  وسيله

7��I�T{يك فرد از آنان نبوده چون آيه با لفظ جمع،  < > ? < ={�= <{z T��3A [� �8�� �� � E 1E I I II I {{ 
  . ذكر شده است

در تعداد كساني كه ميانشان الفت ] آيه[اين  (:)منهاج السنه(و امام ابن تيميه در 
 مصداق آن را با تبديل و – ابن مطهر –برقرار شده صريح و نمايان است و ] ايماني[

ت كه قيام دين و تأييد به يك فرد منحرف نموده و پر واضح اس] مفهوم[تحريف 
پيامبر با صرف موافقت علي و يا تنها با ابوبكر نبوده است بلكه با تمام مهاجرين و 

  ). 471ص ( مختصر المنهاج :نگا). انصار بوده است
هر آنكه بخواهد به  (: فرموده است� پيامبر:گويد  حديث ابو حمراء كه مي-34

در حلم و بردباري، و به يحيي بن زكريا آدم در علم و به نوح در فهم و به ابراهيم 
و ). در زهد، و به موسي در قدرت و قاطعيت بنگرد پس به علي ابن ابي طالب بنگرد

عبدالحسين رافضي آن را به نقل از سلف معتزلي خود ابن ابي الحديد به صحيح 
ج توان از طريق تخري بيهقي  و مسند امام احمد بن حنبل نسبت داده است، و ابتدا مي

و ثبوت آن شك نمود، زيرا به هيچ موضعي در مسند امام احمد و صحيح بيهقي 
اشاره ننموده است بلكه تنها به سخن هم قطاران رافضي و معتزلي خود اكتفا نموده 

��r��� :فرمايد و خداوند چه زيبا مي. است  �D cR�� T �E�(�� �E��&��� !     #  � � �� $ M ! �  !  � # " ! #� 
ذكر نموده و ) 1/355] (الاللي و المصنوعه[و سيوطي اين حديث را در   }   :���	�'}

از او تبعيت نموده ) 1/385) (التنزيه(آن را به حاكم نسبت داده و ابن عراق كناني در 
ايم  نياز شده دست نيافتم ولي از آن بي] مستدرك[من به موضع آن در ] ليكن[است و 

 سعيد رازي از ابن واره از عبيد اهللا بن موسي از زيرا سيوطي اسناد آن را از محمد بن
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و ابن كثير گفته . ابو عمر ازدي از ابو راشد حبراني از ابو حمراء نقل نموده است
) البدايه و النهايه( به : نگا-.  و اين جداً منكر است و اسناد آن صحيح نيست:است

ن سعيد رازي ذبي  و اين اسناد موضوع است، محمد بن احمد ب:گويم  مي-) 7/356(
ام وليكن او خبر باطلي آورده كه آفت  من او را نشناخته (:گويد او را متهم نموده و مي

بر علي را ذكر نموده است، و ابو عمر ] ي[و خبر موقوف عليه ). او گرديده است
و . است) الحديث(ذكر شده متروك ) 1/385) (تنزيه الشريعه(ازدي همچنانكه در 
باشد وليكن او   كه از او روايت نموده گرچه خود اهل ثقه ميعبيداهللا بن موسي

ذكر او ) 31(شيعي است، و در اينگونه روايت قابل استناد نيست، و در حديث 
به آن ) 31/194(گذشت و حديث ابن عباس نزد ابن بطَه كه موسوي در حاشيه 

 ابوذر احمد اسناد آن را از طريق) 4/99) (الميزان(اشاره كرده است حافظ ذهبي در 
بن باغندي، از پدرش از مسعر بن يحيي نهدي، از شريك از ابو اسحاق از پدرش از 

تر است و در آن چهار  ابن عباس نقل نموده است و اين اسناد از اسناد قبلي آن واهي
   :علت وجود دارد

 ابو اسحاق همان سبيعي موسوم به عمرو بن عبداهللا است، وليكن پدرش :نخست
نمايد ناشناخته و غير معروف است و   در اين اسناد از ابن عباس روايت ميعبداهللا كه

  . شرح حالي براي او نيافتم
 شريك القاضي خود اهل ثقه است، وليكن او با تغيير اوضاعش در زمان :دوم

  . پيري داراي حافظه الزم نبوده است
وي ث يي اين حد  سعد بن يحيي بن نهندي مجهول است و ذهبي درباره:سوم

  .  اين خبر منكر است:گفته است
نمايد او   محمد بن محمد بن سليمان ابوبكر باغندي كه از معر روايت مي:چهارم

او مدلس است و ] هاي[اهل صدق است ولي همچنانكه ابن عدي گفته است روايت 
نويسد  مي] سخني[ او اهل اختالط و تدليس است، و از صحابه :دارقطني گفته است

بسيار دچار ] در اسناد[نمايد و او  و ميان اسناد آن سه نفر را حذف ميسپس ميان او 
گردد اين حديث صحيح نيست  و با تمام آنچه گذشت معلوم مي. اشتباه شده است

و ابن جوزي در ) 3/128) (المنهاج(بلكه باطل و منكر است، و ابن تيميه در 
  . اند آن را دروغ دانسته) 1/370) (الموضوعات(



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات        

 

316316316316

) الكبير(گفته كه امام رازي در تفسير ) 31/194(چه عبدالحسين در حاشيه و اما آن
اين . خود اين حديث را پذيرفته و آن را در شمار مسلَّمات به حساب آورده است

��� �ي  و رازي در تفسير خود اين آيه. ادعا دروغ و بهتان آشكاري است�F� A�Y! �� !�  �
� �63��-�� �
3��-� �(
� ! � !  ! � � � �� �� ! � #�� ^�F� AF��Y A%	>
 �D �+�*
�� ���*
�� �63��
� �
3��
� �    � � �! � ! ! � � �� ! ! # � � ! ! �$ ! � � ! � � � � � �  # #

h-q�+�� �=� �# # � �� {��	
 و شيعه در –باشد  ي مباهله مي  و آن آيه–ذكر نموده   } #:�� �

ء جز نمايند از جمله با اين آيه به برتري علي بر ساير انبيا اين آيه مسائل ذكر مي
در ري مردي به نام محمود  (:گويد مي) 8/81( و رازي –نمايند   استدالل مي�محمد

نمود  پرداخت و تصور مي بن حسن حمصي بود و او به ترويج مذهب اثنا عشري مي
پس رازي سخن اين رافضي ).  از ساير پيامبران برتر است- � علي جز محمد-كه 

 با استدالل به اين آيه : گفته است–فضي  را–سپس  (:گويد را نقل نموده است و مي
 پس :گويم مي) توان به تأييد مقبول اين حديث نزد مخالف و موافق آن پرداخت مي

با اين وجود اين سخن قول رازي نيست بلكه از سخن رافضي دجال موسوم به 
پس به اعمال رافضيان دروغگو و نيرنگ باز بنگريد . محمود بن حسن حمصي است

ازان آنان فراوانند وليكن ما به ذكر سه نفر از سران و بزرگان آنان در اين كه نيرنگ ب
نمايد اين  ايم كه عبارتند از اين ابي الحديد كه ادعاي مي پاراگراف ساده پرداخته

و محمود بن ) مراجعات(حديث در مسند امام احمد است، و عبدالحسين صاحب 
  . هي آشكار او پرداخته استحسن حمصي كه رازي در تفسير خود به بيان گمرا

و براي اينكه تمام مسايل اين حديث براي رافضيان معلوم گردد به ذكر دو طريق 
الآللي (پردازيم كه سيوطي آنها را در كتاب  ديگر از اين حديث مي] اسناد[

نيز از او ) 1/385) (التزيه(ذكر نموده و ابن عراق كناني در ) 356-1/355) (المصنوعه
  . استنقل نموده 
 نزد ديلمي است با اسنادي كه رجال –از حديث ابو حمراء ] از دو طريق[يكي 

 از عبيداهللا –گردد  نامي از آنها يافت نمي] رجال[آن غير معروف است و در تراجم 
 از ابو – نفيع : و درست آن–بن موسي از عالء از ابو اسحاق سبيعي از ابو داود مقنع 

نامي   نيز باطل است و ابو داود مقنع غير معروف و هرگز و اين اسناد. باشد حمراء مي
وجود ندارد، و به نظر من درست اينكه او نفيع بن ] در ميان رجال اسناد[از او 

حارث ابو داود اعمي است؛ و اين روايت او از ابو حمراء است و ابو اسحاق سبيعي 
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 و -)  نفيع بن حارثالتهذيب شرح حال( به : نگا-. هم آن را از او نقل نموده است
اگر فرد مذكور همان نفيع باشد او متروك الحديث، و ابن معين و ساجي او را 

و در ) 1/88شماره ( شرح حال او در ضمن راويان صدگانه :نگا. اند تكذيب نموده
  . غير اين صورت او مجهولي ديگري كه شناخته شده نيست

است و ) السنه(هين در  نزد ابن شا�و طريق ديگر از حديث ابو سعيد خدري
اين اسناد نيز موضوع است زيرا از روايت ابو هارون عبدي از ابو سعيد است و ابو 
هارون همان عماره بن جوين است و او كذّاب است و حماد بن زيد و جوزجاني او 

 او از فرعون دروغگوتر :اند، و صالح بن محمد ابو علي گفته است را تكذيب نموده
 و :م را بزنند نزد من گواراتر از اينكه از او حديث روايت نمايمو اگر گردن. است

و آخرين مطلب مورد اشاره در اين حديث اين .  او متروك است:گويد نسائي مي
از جمله افرادي  (:گويد است كه عبدالحسين حاشيه خود را با آن به پايان برده مي

الدين ابن عربي   العرفاء محياعتراف نموده كه علي جامع اسرار تمام انبياء است، شيخ
از ) 172ص ) (اليواقيت و الجواهر(از كتاب ) 32(است، كه شعراني عارف در مبحث 

  . او نقل نموده است
هاي اين عربي است كه در   اين سخن مربوط به برخي اشتباهات و گمراهي:گويم مي

 كه با ميل و وارد نموده است) الفتوحات المكيه(و ) فصوص الحكم(آثار خود از جمله 
 اولياء از انبياء :گويد هاي عبدالحسين رافضي تناسب داشته است، و ابن عربي مي سركشي

برترند و خاتم اولياء از خاتم انبياء برترست، و چون علي نبي نيست بلكه او ولي است 
لذا از انبياء برترست و عبدالحسين با اين سخن بر مطلوب فاسد خود استدالل نموده 

با گفتار غاليان روافض در برتري علي بر انبياء كه ) محي الدين عربي(ين سخن است، و ا
 از محمود بن حسن حمصي نقل نموده هماهنگ و موافقت –ي قبل   در صفحه–رازي 

همگي ] گمراه[اند، و اين گونه افراد  ه  برتري بخشيد�يافته است، بلكه علي را بر محمد
هاي خود به ضاللت  د، و براي تأييد گمراهيدست و برادرن در ضاللت و گمراهي هم


<c � :فرمايد نمايند و خداوند چه زيبا مي يكديگر احتجاج مي A+� ���F7 H��6�e # � M ! # #� � � �� � �
 3�i ��� �.�B� t���� ZB&: `F- �� �%JF- c��� �f�� )
g� hW�<i ��(=� ;   !� �! � ! ! �  ! �  M � � d�  # � � !   � �0 � # # ## # !  #

FY �� H-.� "� � �����*� ��� �G.�Y a��� ! � � � ! !� � � نمايد كه چه  سپس خداوند بيان مي  }   :��&%�$} �   

�>� �z '(IY:پذيرند كساني به حرف آنان گوش نموده و اراجيفشان را مي� KRs	�� � �# # #! � ! ! �� # �
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نمايند و او  الدين عربي اينكه تمام انبياء معرفت خداوند را از نور خاتم اولياء دريافت مي
نمايد كه فرشته وحي آن را نزد خاتم االنبياء  ي اخذ مي خود آن را از معدن و سرچشمه

) الفتوحات المكيه (:، نگا]ابن عربي[و منظور او از خاتم اولياء خود اوست . آورد مي
و كساني مانند امام ابن تيميه بر او رد و پاسخ ) 1/63) (نصوص الحكم(و ) 2/252(

و ابن تيميه در كتاب خود تبيين نموده ) 372-11/363) (المجموع الفتاوي (:اند نگا داده
.  و سپس عمر فاروق است� ابوبكر صديق�كه برترين اولياء خدا در ميان اُمت محمد

) 117-116ص ) (الحسنه و السئيه(، )144-142ص ) (الفرقان بين الحق و الباطل (: نگا-
  ... و 

اي علي شما  (: مرا فرا خواند و فرمود� پيامبر:گويد  كه مي� حديث علي-35
باشي يهود از او كينه داشتند تا حدي كه مادرش را متهم نمودند،  همچون عيسي مي

او را در جايگاهي نشاندند كه او در آن منزلت و نصاري او را چنان دوست داشتند تا 
گردد هر آنكه، در حب من افراط نمايد و مرا از   هان هالك مي:و علي گفت). نبود

 از من نفرت داشته باشد و بر من :هر آنكه] نيز[حدي كه در آن نيستم باالتر ببرد، و 
شود وليكن  من وحي نميافترا نمايد تا مرا متهم نمايد، آگاه باشيد من نبي نيستم و به 

نمايم، پس هر آنچه از   عمل مي�هر آنچه بتوانم به كتاب خدا و سنت پيامبر او
عبارت خداوند كه شما را به آن امر نمايم بر شماست چه درست بداريد يا از آن 
كراهت داشته باشيد پيروي نمائيد، و هر آنچه از معصيت، من و غير من دستور داديم 

معروف ] عمل[در ] تنها[وند اطاعت نيست و همان اطاعت پس در معصيت خدا
ابو يعلي ) 1/160) (زوائد المسند(، عبداهللا بن احمد در )3/123(حاكم . است

) 1/162) (العلل المتناهيه(و ابن الجوزي ) 1004) (السنه(، ابن ابي عاصم )1/156(
ادق از ربيعه همگي آن را از طريق حكم بن عبدالملك از حارث بن حصيره از ابو ص

و اسناد آن ضعيف است، در . اند  از علي روايت نموده– موسوم به ناجد –بن تاجذ 
   :زيادي وجود دارد از جمله] ي قادحه[آن علل 

ذكر شده حكم بن عبدالملك ضعيف است و بسياري ) التقريب(همچنانكه در  •
 اند و ذهبي او را علت ضعف حديث به حساب او را ضعيف به شمار آورده

 ابن معين او را بسيار :آورده و تصحيح حاكم را رد نموده و گفته است
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به سبب او در ) 9/123) (المجمع(و همچنين هيثمي در . واهي دانسته است
) 987) (تخريج كتاب السنه(اسناد حديث را معلل دانسته، و آلباني نيز در 

 . داند او را معلل مي

ست كه مانع احتجاج به حديث ي وي سخني مطرح ا حارث بن حصيره درباره •
 باشد، و �گردد خصوصاً اگر حديث او متعلق به فضائل علي وي مي

او صادق است و اشتباه نموده و  (:گويد مي) التقريب(حافظ ابن حجر در 
، و شرح حال وي در ضمن راويان صد گانه با )گري است متهم به رافضي

 . ذكر گرديد) 18(شماره 

شرح حال او را ) 228-227( همچنانكه در صفحات –ذ  يا ناج–ربيعه بن ناجد  •
 .  وي معروف نيست:گويد و ذهبي مي. بيان كرديم او ناشناخته است

 با اسناد –و حكم بن عبدالملك در روايت اين حديث از حارث بن حصيره 
 مجمع – پيروي نموده است –محمد بن كثير قرشي كوفي نزد بزار با عبارت كوتاه 

خود از حكم بهتر نيست، و ] مذكور[ وليكن وضعيت محمد –) 9/133(الزوائد 
 وي در اسناد :گويد  او منكر الحديث است و حافظ در التقريب مي:گويد بخاري مي

و در اين . داند او را ضعيف مي) المجمع(حديث ضعيف است، و همچنين هيثمي در 
كه ليكن داراي شواهدي است . صورت حديث مذكور ضعيف و غير صحيح است

دارند تا  قومي مرا دوست مي (:باشند، از جمله باشند كه صحيح مي مربوط به علي مي
گردند، و گروهي نيز از من نفرت  من وارد آتش مي] شديد[اينكه به علت حب 

ابن ابي ) گردند بغضشان از من وارد جهنم مي] شدت[يابند تا اينكه به علت  مي
 و اسناد آن بر :گويد ده است، و آلباني ميآن را روايت نمو) 983) (السنه(عاصم در 

 :در صورت موقوف بودن آن همچنانكه آلباني گفته است. شرط شيخين صحيح است
ولي در حكم مرفوع است زيرا از جمله امر غيبي است كه با عقل و نظر معلوم (

و در صورت صحت آن ما بسيار خوشحال شده و به عبدالحسين رافضي ) گردد نمي
زيرا خودشان را محكوم نموده و . خنديم  با احتجاج به اينگونه احاديث ميو ياران او

باشد، و بيانگر صحت مذهب و پايداري اهل سنت است،  دليلي بر عليه خودشان مي
دارند كه او را به منزلت نامناسب و  زيرا تنها اهل سنت علي را در حدي دوست مي

 اين سخن تماماً بر آنها منطبق است؛ رسانند، و عبدالحسين و رافضيان نااليق او نمي
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و هم ). رسانند كه او در آن جايگاه نيست زيرا آنان علي را به منزلت و جايگاهي مي
او بكاهند بلكه آن ) واقعي(چنين اهل سنت از علي نفرت ندارند تا از مقام و جايگاه 

هام قرار گروه شامل خوارج و ناصيان است كه بر علي افترا نموده و او را مورد ات
  . دهند مي

باشد، و  پس حديث مورد ذكر در رد رافضيان از جمله عبدالحسين و خوارج مي
اند  يابي، بلكه از روايت اهل سنت كه خواسته اين حديث را هرگز در منابع شيعه نمي

و اهل . با آن ديدگاه علي را نسبت به كينه توزان يا غاليان نسبت به او بيان نمايند

� �6���F7 H����U@� ^يه سنت به مفاد آ�6�; ; �� $ !� � � �  �� ! � # �{U	0L��: ( {  در حد متوسط ميان 

  . اند غالي و ستمكاران اهل تفريط قرار گرفته
پس با اين توضيح حديث مورد ذكر از جمله داليل اهل سنت بر عبدالحسين 

   B^ \� � !"$� � �G. رافضي و امثال اوست
گيرنده به سري  سابقين سه نفرند، سبقت (:فرمود حديث ابن عباس كه پيامبر -36

گيرنده به طرف عيسي صاحب ياسين است، و  موسي يوشع بن نون است و سبقت
  ).  علي بن ابي طالب است�به سوي محمد] سابق[سبقت گيرنده 

باشند  صديقين سه نفري مي (:فرمايد  مي� حديث ابو ليلي، كه گفته پيامبر-37
 يا قوم إتّبعوا المرسلين؛ اي قوم از :كه گفت) سي(حبيب نجار، مؤمن آل 

پيروي نمائيد، حزقيل؛ مؤمن آل فرعون، كه گفت؛ اتقتلون ) خداوند(گان  فردستاده
رسانيد كه بگويد پروردگارم خداوند  رجالً ان يقول ربي اهللا، آيا فردي را به قتل مي
  ). است؟ علي بن ابي طالب و او برترين آنهاست

خواهيم سخن به درازا  زيرا ما چون عبدالحسين و نمي.  آن نيستنيازي به تكرار
بكشد، و بعد از تبيين وضعيت اسناد آنها از ديدگاه اهل علم از جمله ابن تيمه ابن 

ي آنها پرداختيم، و بيان نموديم  كثير، عقيلي سيوطي و از ميان متأخرين آلباني درباره
 ابوبكر �ي رسول خدا ق بودن خليفهكه سزاوارترين امت از نظر سابق بودن و صدي

و او سزاوارترين امت از نظر شباهت نمودن به مؤمن آل فرعون، و .  است�صديق
  .  به ثبت رسيده است�برتري ابوبكر بر او بر مبناي اعتراف علي

همانا امت بعد از من نسبت  (: به من فرمود� پيامبر:گويد  كه مي� حديث علي-38
شوي، و هر  نمائي و بر سنت من كشته مي  تو بر دين من زندگي مينمايند، و به تو جفا مي
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آنكه شما را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر آنكه نسبت به شما نفرت بورزد از من 
آن را از ابن حبان اسدي روايت نمود، و با ) 143-3/142(حاكم ) نفرت ورزيده است
كر نموده ولي اسنادي براي آن نقل ننموده  و آن را ذ:گويد از علي شنيدم اينكه ابو حيان مي

 به من خبر داد اينكه امت بعد از �پيامبر (:گويد است، وليكن شاهد آن روايتي است كه مي
، )6/440) (دالئل النبوه(بيهقي در ) 3/140(حاكم ) دارند ستم روا مي] اي علي[من به شما 

از اسماعيل بن سالم از ابو آن را از طريق هيثم ) 11/216) (تاريخ بغداد(و خطيب در 
البدايه و (و ابن كثير اسناد بيهقي را در . اند  از علي روايت نموده– يا ازدي –ادريس اودي 

باشد، و ذهبي با   صحيح االسناد مي:نقل نموده است و حاكم گفته است) 7/325) (النهايه
ريس را در ميان آن موافقت نموده و جز ابو ادريس كسي آن را ذكر ننموده است و من اد

ام و در صورت صحت اين گونه احاديث چيزي همچون پيشگويي  رجال حديث نديده
گردد، بلكه بيشتر از   به عثمان بن عفان است كه به فتنه و ابتال و شهادت مبتال مي�پيامبر

اين پيامبر او را دستور داد تا از مقام خالفت شانه خالي ننمايد و او را بر سر سفارش داد تا 
اي عثمان همانا  (:و حديث توصيه به عثمان چنين است. اينكه به شهادت نايل آيد
گان خواستند آن را بيرون  بپوشاند و اگر نفاق پيشه] بر قامتت[اميدوارم خداوند پيراهن 

آوري پس آن را بيرون نياوريد تا اينكه به من برسيد و اين حديث صحيح است امام احمد 
، ابن ابي عاصم )2196(ابن حبان ) 112(ابن ماجه ) 4/322 (ترمذي) 149، 114، 6/86(
اند و نظير حديث  آن را از طريق متعدد روايت نموده) 1179، 1178، 1174، 1173، 1172(
 به من سفارش نمود �است كه يعني رسول خدا) ان رسول اهللا عهد الي و انا صابر عليه(

، حاكم )113(ابن ماجه ) 4/324(ترمذي ) 1/6958( كه امام احمد .)ورزم و برآن صبر مي
آن را از ) 1176، 1175(، ابن ابي عاصم )3/66(، ابن سعد )2297(، ابن حبان )3/99(

  . اند هايي روايت نموده طريق
اما شما  (: به علي فرمود�و اما قول ابن عباس كه موسوي نقل نموده كه پيامبر

] راه[ در :باشد؟ فرمود مت دينم مي آيا در راه سال:افتي، گفت بعد از من در سختي مي
توان بيشتر از  بدون شك در آن نمي) 3/140( روايت حاكم –باشد  سالمت دينت مي

ايم از آن برداشت نمود، و بيانگر استقامت علي و  آنچه ما در حديث قبل بيان نموده
باشد، و ديدگاه اهل سنت بر اين منوال است و اهل سنت با اين  سالمت دين وي مي

گويند و كامالً شبيه  گونه ديدگاه بر خوارج و انتقادهاي آنان را بر علي پاسخ مي
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ها اطراف او را گرفته بودند و او   در رابطه با عثمان است كه چون فتنه�سخن پيامبر
) 236-4/235(باشد امام احمد  و روايت مذكور صحيح مي) بر مسير هدايت بود

آن را از مرّه بن كعب روايت ) 3/102(، حاكم )4/322(، ترمذي )5/33-35(
آن را از ابن عمر رضي ) 4/323(و ترمذي ) 2/115(اند، و همچنين امام احمد  نموده

 او : در آن روايت نسبت به عثمان فرموده است�اند، و پيامبر اهللا عنهما روايت نموده
ز بر او در آن رو (:شود و در روايتي ديگر از او فرموده است با مظلوميت كشته مي

-19/144) (الكبير(طبراني در ) 119(، ابن ماجه )243-4/242(امام احمد ) حق است
آن را از كعب بن ) 7/210) (البدايه و النهايه(و ابو يعلي ) 359-360-362) (145
-1294، )1293(ابن ابي عاصم ) السنه( كتاب : نگا–اند   روايت نموده�عجره
1295-1296-1297 .  

 به ذكر فتنه و اختالفي � روايت شده است، كه پيامبر�هريرهو در روايتي از ابو 
 به :نمايد؟ فرمود  پس چه كسي مشكل مرا حل مي:پرداخت و گفته شد] در آينده[

آن ) 2/345(نمود، امام احمد   و به عثمان بن عفان اشاره ميامين و ياران او بپيونديد
و اسناد آن نيك و  (:)7/209) (يهالبدايه و النها(را روايت نموده و حافظ ابن كثير در 

حسن است و تمام موارد مذكور بيانگر اين مطلب است كه آنچه در اينگونه احاديث 
براي علي مطرح شده است گرچه در آنها فضيلت و بشارتي براي علي است اما 
بدون شك تنها خاص او نيست و بلكه عثمان و ساير صحابه از او بيشتر در اين 

  . اند و الحمدهللا رب العالمين مند بوده گونه فضايل بهره
همانا از شما بر تأويل  (: فرمود� پيامبر:گويد  كه مي� حديث ابو سعيد-39

) پردازد كما اينكه من بر تنزيل آن مبارزه و جهاد نمودم قرآن به جنگ و جهاد مي
 :دفرمو] پيامبر[پس به خود باليديم و حال ابوبكر و عمر در ميان ما حضور داشتند 

امام احمد ] پردازد به اين امر مي [– يعني علي –دوزد   را مي خير وليكن آنكه كفش(
اند و بيهقي نيز از طريق حاكم  ، آن را روايت نموده)123-3/122(، حاكم )3/33-82(

آن را نقل نموده و نظير اين حديث نزد ابن ابو شيبه ) 436-6/435) (دالئل النبوه(در 
وجود دارد، و اين حديث صحيح و ) 36351) (الكنز(و در ) 12/64) (المصنف(در 

هايي به آن  به طرق) 7/361) (البدايه و النهايه(و ابن كثير در . به ثبوت رسيده است
-464(ي  و در صفحه. و در آن فضيلتي براي علي نهفته است. اشاره نموده است
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اره به جنگ تخريج آن و سخن بر آن گذشت بيان نموديم كه اين روايت اش) 466
اند، و با اين  علي با خوارج است، زيرا آنان به تأويل كنندگان قرآن شهرت يافته

تر است زيرا اين نوع  وجود فضيلت و منزلت آن از جنگ ابوبكر با مرتدين پائين
ي مبارزه جهادي بود كه پيامبر بر تنزيل قرآن مبارزه نموده بود، و براي  مبارزه از گونه

اند به قرآن كريم   مرتد با كساني كه با علي در امر امارت جنگيدهبطالن اطالق اسم
  . مراجعه شود

پيامبر علي را به قتال و جنگ با ( با عبارت �اما حديث ابو ايوب انصاري
حديث ضعيف و به ثبوت نرسيده است، تمام ) ناكثين، قاسطين و مارقين دستور داد

   :باشند طرق آن واهي يا موضوع مي
از دو طريق بسيار ضعيف روايت نموده است و ) المستدرك(را در و حاكم آن 

صحيح نيست و حاكم آن را با دو اسناد متفاوت از  (:گويد ذهبي در توضيح آنها مي
  ). ابو ايوب روايت نموده است

 از سلمه بن – رازي –از طريق محمد بن حميد ) 3/193( اولين طريق :گويم مي
 عقاب است و اشتباه نوشته : و در اصل–بن ثعلبه فضل از ابو زيد احول از عتاب 

 از ابو ايوب انصاري است و طريق مذكور واهي است، محمد بن حميد –شده است 
اند، شيخ وي سلمه بن فضل  رازي ضعيف و متهم است و برخي او را تكذيب نموده

 در احاديث وي منكر وجود :گويد به علت سوء حافظه ضعيف است، و بخاري مي
نمايد پس اين دو علت در   او راستگو اما بسيار اشتباه مي:گويد  و ابن حجر ميدارد،

 ابو زيد احول است كه او فردي ناشناخته و مجهول :حديث مذكور و علت سوم
  . ام كه از او نامي ذكر كرده باشد است و من كسي نيافته

يز  است كه او ن– استاد ابو زيد احول –و علت چهارم آن عتاب بن ثعلبه 
و اسناد آن  (:گويد حديث او را ذكر نموده و مي) الميزان(ناشناخته است و ذهبي در 

از طريق ) 140-3/139(اما اسناد دوم نزد حاكم . مبهم و تاريك و متن آن منكر است
محمد بن يونس قرشي از عبدالعزيز بن خطاب از علي بن غراب بن ابو فاطمه از 

 اين طريق نيز همچون طريق سابق آن و بلكه اصبغ بن نباته از ابو ايوب است و
تر است، و محمد بن يونس قرشي معروف به كديمي از نظر موقعيت اسنادي  واهي

كامالً هم سطح محمد بن حميد رازي است، و با حافظه قوي او متهم به دروغگويي 
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 موسي بن هارون، قاسم بن زكريا – صاحب سنن –و كساني مانند ابو داود . است
 علي بن غراب ابن ابو فاطمه است، و :اند و علت دوم طر او را تكذيب نمودهابن م

 و او همان ابن حزور است زيرا او اوالً داراي – علي بن ابو فاطمه –درست آن 
روايتي از اصبغ ابن نباته است و بعيد است كه علي مذكور همان ابن غراب فارازي 

و در اين صورت وي . ه نبوده استي ابن نبات كوفي باشد چون او هم عصر و طبقه
متروك الحديث است، چون شديداً پايبند تشيع بوده است، و اصالً از اصبع روايتي 

و بر فرض اينكه او همان ابن غراب مورد نظر باشد او شيعي . واهللا اعلم. ننموده است
غلوگرا است و در اين گونه احاديث قابل احتجاج نيست و عالوه بر آن او مدلس 

ت و آن را به صورت عنعنه روايت نموده و او خود به سماع مستقيم تصريح اس
  . ننموده است

گري متهم است، و   اصبغ بن نباته متروك الحديث است و به رافضي:علت سوم
  . ذكر گرديد) 489(شرح حال او در صفحه 

داراي دو طريق ديگر است، و ابن ) االربعين(و حديث ابو ايوب نزد حاكم در 
آنها را نقل نموده، و دومين طريق از آنها ) 306-7/305) (البدايه و النهايه( در كثير

 كه همان :اما طريق اول. گذشت) 3/193) (المستدرك(همان طريق اول است كه در 
باشد از طريق محمد بن كثير از حارث بن حصيره از ابو صادق از  طريق سوم مي

از ابو ايوب است و اين  –ن سليم محنف بن سليمان به گمانم درست آن، محنف ب
نمايد او ابو  اسناد نيز واهي است، محمد بن كثير كه از حارث بن حصيره روايت مي

ايم، و بخاري   حديث او را شكافته:اند اسحاق قرشي كوفي است و امام احمد گفته
 او ضعيف الحديث است و ابن حجر در : او منكر الحديث است و ابو حاتم:گويد مي
يب به ضعيف بودن او قائل است، و استاد و شيخ وي حارث بن حصيره عالوه التقر

راستگوست ولي اشتباه  (:گويد گري ضعيف الحديث است و ابن حجر مي بر رافضي
و عالوه بر اينها شيخ حاكم ابو الحسن علي بن ). گري است هم به رافضيتنموده و م

و حديث مذكور را در . يافتمبراي وي شرح حالي ن] با تالش و بررسي[حماد معدل 
و همچنانكه گفتيم محنف ). ديدم كه به ابن جرير نسبت داده است) (الكنز العمال(

  . بن سليمان را با مخنرف بن سليم ذكر كرده بود
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باشد، خطيب آن را در تاريخ  و حديث ابو ايوب داراي طريق ديگر با سياق طويل مي
سف، از محمد بن جعفر بن مطيري از احمد از طريق احمد بن يو) 187-13/186(بغداد 

 از شريك از – در بغداد – در سامراء از معلي بن عبدالرحمن –بن عبداهللا مؤدب 
بن مهران اعمش از ابو ابراهيم از علقمه و اسود روايت نموده كه ابو ايوب نزدمان  سليمان
جنگ سه گروه كه با  مرا به �پيامبر(و سخن ابو ايوب نيز در آن ذكر شده كه ...) آمد و 
 اي عمار :- است �و همچنين در آن روايت نيز سخن پيامبر...) جنگند امر نمود  علي مي

پيمايد و مردم راه و طريق ديگري همان راهي را اتخاذ  بن ياسر اگر ديدي علي راهي مي
رد  وجود دا-). نمايد نمائيد كه او گرفته است زيرا هرگز شما را از راه هدايت بيرون نمي

 اين :گوئيم پردازيم و مي ذكر گرديد و در اينجا به توضيح آن مي) 26(كه در حديث شماره 
اند، در اسناد آن دو كذّاب و يا متهم   دروغ نموده�روايت موضوع است و بر رسول خدا

به دروغگويي يكي احمد بن عبداهللا مؤدب است كه او ابن يزيد معروف به هيثمي است، 
 او :گويد و ذهبي مي) پرداخت  او در سامراء به وضع حديث مي:دگوي كه ابن عدي مي

] دروغگو[شرح حال او ذكر گرديد و دومين ) 485(دجال و كذاب است و در صفحه 
 او ضعيف و كذاب :شيخ كذاب معلي بن عبدالرحمن واسطي است و دارقطني گفته است

 او :گفته است) تقريبال(نمايد و حافظ در   او حديث وضع مي:گويد است، ابن عدي مي
در ) 7/306) (البدايه و النهايه(و ابن كثير در . گري است و رافضي) حديث(متهم به وضع 

معلل بودن حديث به معلي اكتفا نموده است و قصور ورزيده زيرا از راوي او يعني احمد 
خواهيم عالوه بر ضعف اين دو  و نمي. خبر بوده است مؤدب كذاب بي... بن عبداهللا 

روغگو ضعف احمد بن محمد يوسف را نيز به آن بيفزائيم و آنچه بيان گرديد وضعيت د
توان به هيچ  هاي چهارگانه اسناد حديث مذكور از ابو ايوب انصاري بود كه نمي طريق

گردد كه بيانگر ضعف و  طريق از آنها اقامه حجت نمود، بلكه در آنها چيزهايي يافت مي
كه تماماً . باشد هاي ديگري از صحابه مي  داراي طريقو اين حديث. باشد كذب آن مي

به ضعف تمام ) 7/304(البدايه و النهايه (اعتبار و قابل استدالل نيستند و ابن كثير در  بي
 اين حديث غريب و منكر است و تمام طرق آن خالي از :گويد طرق آن پرداخته و مي

ده قول عقيلي نيز ضعيف است، و آم) 1/387) (تنزيه الشريعه(ضعف نيست، همچنانكه در 
نيازي نيست تا به طور مفصل به بيان ضعف اسنادهاي آن پرداخته شود بلكه در هر طريق 
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نمائيم و  هاي كافي براي اسقاطي كلي آن اكتفا مي آن به بيان يك علت يا بيشتر از علل
   : ازگوئيم و اين حديث از خود علي با شش طريق روايت گرديده است كه عبارتند مي

و در آن ابان بن ابي عياش است و او متروك ) 341-8/340( نزد خطيب :نخست
است و متهم به دروغ است و عالوه بر آن در سند آن انقطاع و راويان ] الحديث[

  . ناشناخته وجود دارد
) البدايه و النهايه( كما اينكه در – نزد ابو يعلي و ابوبكر بن مقرئي است :دوم

 و در سند آن ربيع -. مراجعه شود) 5/186) ( به مجمع الزوائد- و ذكر شده) 7/304(
شناسان ضعيف است، و دارقطني و ديگران  بن سهل فزازي است او با اتفاق حديث

  .  او جاي اهتمام نيست:گويد اند، و ابن معين مي نيز او را ضعيف دانسته
آمده و ذهبي نيز ) 7/304) (البدايه و النهايه( كما اينكه در – نزد ابي عدي :سوم

 و در اسناد آن حكيم بن –نقل نموده است ) 1/584) (الميزان(برخي اسناد آن را در 
جيبر وجود دارد، و او ضعيف و متهم به تشيع است و همچنين شيخ عدي احمد بن 
حفص داراي احاديث منكر است، و حال مورد اتهام است و در اسناد آن نيز دو فرد 

  . وجود داردمجهول و ناشناخته 
با اسناد مسلسل به ضعفاء ) 7/305( البدايه و النهايه –) االربعين( نزد حاكم در :چهارم

  . از قبيل، محمد بن حسن بن عطيه بن سعد عوفي و پدرش عمرو بن عطيه است
 و در اسناد آن ابو جارود است، او زياد –) 7/305) (البدايه (– نزد ابن عساكر :پنجم

او را .... وديه است و او كذاب است، يحيي بن معين و ابو داود و بن منذر صاحب جار
گويد او به  اند و سايرين نيز او را در روايت ترك نموده و ابو حبان مي تكذيب نموده

  . پرداخت وضع حديث مي
و حديث مورد ذكر نيز از عبداهللا بن مسعود روايت شده است كه از وي نيز 

  . داراي دو طريق است
 و در اسناد آن –) 7/305) ( البدايه و النهايه–) االربعين( حاكم در  نزد:اول

اسماعيل بن عباد است و او متروك الحديث است و عالوه بر آن در آن ضعفاء و 
  . مجاهيل ديگري نيز وجود دارد
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در اسناد آن مسلم بن كيسان ) 7/238) (مجمع الزوائد (–) االوسط( نزد طبراني در :دوم
دانند،   او متروك الحديث است، و بسياري او را ضعيف مي:گويد ، نسائي ميباشد مالئي مي

  . و هيثمي به سبب وجود او در اسناد حديث را معلل به شمار آورده است
 –) 7/305) (البدايه و النهايه (–) االربعين(و از حديث ابو خدري نزد حاكم در 

ك الحديث است و برخي از طريق ابو هارون عبدي روايت گرديده است و او مترو
اند و او شيعي است و عالوه بر اينها در اسناد روايت ضعفاء  نيز او را تكذيب نموده
  . ديگري نيز وجود دارند

از ) 239-7/238) (مجمع الزوائد) (طبراني(و از حديث عمار بن ياسر و نزد 
 و او شيعي و متروك.  قيصاء نيز روايت گرديده است–روايت ابو سعيد تيمي 

با تمام . اند الحديث است دارقطني و ديگران او را در اسناد روايت متروك گذاشته
براي اين حديث صحيح نبوده و به ثبوت نرسيده و حتي ] مذكور[ي  طرق چهارگانه

اگر صحيح هم باشد در آن مفهوم بيشتر از حديث سابق ابو سعيد در جنگ با خوارج 
 : فرمود� كه پيامبر:اما حديث عمار بن ياسرگردد، و  متأولين قرآن در آن يافت نمي

باشي و هر  اي علي جماعت و گروهي باغي با شما خواهند جنگيد و شما بر حق مي
ذكر شده و به ابن ) 32970(در كنز العمال ). آنكه شما را ياري ننمايد از من نيست

 را از عساكر نسبت داده شده و عبدالحسين رافضي نيز بدون شناخت اسناد و منبع آن
كتاب نقل نموده، و او هر گاه روايتي با ميل و آرزويش منطبق باشد در اسناد و منبع 

نمايند ولي ما تا از معرفت اسناد حديث اطمينان حاصل نكنيم به  آن دقت نمي
به نقل از متقي هندي صاحب ) 382(ي  پردازيم و در صفحه تصحيح و نقل آن نمي

به بيان ضعف آن اشاره نموديم كه قسمت اول ) 1/10(ي كتاب او  از مقدمه) الكنز(
باشد و اين قسمت همان ديدگاه اهل سنت براي  هاي صحيح مي آن در احاديث

دانند،  باشد و معاويه و اصحاب او را اهل بغي مي حقانيت علي در جنگ با معاويه مي
به طور مفصل ) 377(گردد و در صفحه  وليكن اين بغي موجب فسق و كفرشان نمي

  . ايم ه توضيح اين امر پرداختهب
پس هر آنكه آن روز شما را ياري ننمايد از من  (:و اما قسمت پاياني حديث

صحت و ثبوت آن جاي تأمل است، و با اينكه در آن دليلي بر تكفير كساني ). نيست
 در صورت ثبوت –گردد  گردد و نهايت آنچه از آن فهم مي اند نمي كه با علي جنگيده
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�B � � t، و يا حديث )B� � t�3- � Lm ��FG )3253 :فتار رسول خدا همچون گ–
 � ���R;� �? s��2 � ��R�P T?�2> ��G)  ترمذي )2/185(روايت از امام احمد ،

�B5�!c� �  �� � � tو يا همچون ) 1/62(، حكم )3/122(Gباشد كه امام   مي
، روايت )1/99( مسلم ،)4/223) (104-2/103(بخاري ) 465، 422، 1/386(احمد 
ها فراوانند و حال معلوم است كه روايت مورد  و امثال اين گونه روايات. اند نموده

 به عمار است و خطاب به علي نيست و وضعيت و مفهوم آن �بحث سخن پيامبر
 با –توانيم عكس اين حديث  همچون حديث سابق است و تفاوتي با آن ندارد، مي

ي يومئذ در  بت نمائيم كه مفهوم اين روايت با توجه به كلمهگمان شيعه را بر آنان ثا
آن بر تنها روز صفين حمل نمائيم و بگوئيم حديث خاص آن روز است و به طور 

  . مطلق نيست تا شيعه با دقت و تأمل در آن بنگرد و به هدايت را بيابد
سوگند به آنكه جانم در دست اوست همانا در ميان شما  (�و حديث ابوذر

جنگد همچنانكه من بر تنزيل آن با  ردي است بعد از من با مردم بر تأويل قرآن ميم
دهند معبود به حقي جز  گواهي مي] جنگجويان با او[مشركين مبارزه نمودم و حال 

نقل نموده و ) 32969) (كنز العمال(كه عبدالحسين رافضي آن را از ) خداوند نيست
را از آن حذف نموده كه در آن اقرار به » ال اهللاو هم يشهدون ان ال اله ا«طبق معمول 

اند، اما رافضيان از  ايمان كساني است گرچه تجاوزگر بوده باشد كه با علي جنگيده
  . اين سخن خوشنود نيستند لذا امامشان بر حذف و قطع آن اقدام نموده است

علي  اي ابو رافع بعد از من قومي با : فرمود� كه پيامبر:�و حديث ابو رافع
 جهاد و مبارزه با آنان حق است و هر آنكه نتوانست با دست خود با آنان :جنگد مي

بجنگد پس با زبانش با آنان مبارزه نمايد، و هر آنكه نتوانست با زبان هم مبارزه 
با آنان جهاد نمايد، و جز اين مراحل او را راهي ] و نفرت از آنان[نمايد با قلب خود 

آن را با اسناد واهي روايت نموده است كه ) 955) (الكبير(طبراني در ) ديگر نيست
 او :گويد در آن محمد بن عبيداهللا بن ابو رافع است و او ضعيف است، و بخاري مي

 وي ضعيف الحديث و بسيار منكر الحديث است، و :منكر الحديث است، و ابو حاتم
ن بن فرات است، دارقطني روايت از او را متروك نموده است و در آن يحيي بن حس

و او ناشناخته است، هيثمي به علت وجود او در روايت آن را معلل به شمار آورده 
است و در اسناد آن محمد بن عثمان بن ابو شيبه هم وجود دارد او جاي سخن و 
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آخرين حديث در ميان احاديث در اين بخش تنها حديث اخضر . محل انتقاد است
انا اقاتل علي  «: فرمود� پيامبر:گويد ت كه مي اس– يا ابن ابي اخضر –انصاري 

) الكنز (–ابن سكن آن را روايت نموده است » تنزيل القرآن، و علي يقاتل علي تأويله
 و اين حديث از نظر مفهوم همچون حديث ابو سعيد –) 1/25(االصابه (و ) 32968(

حقيق آن ذكر گرديد، و عبدالحسين خود زحمت تخريج و ت) 39(است كه با شماره 
 كه از طريق حارث بن حصيره از جابر -را به عهده گرفته است، زيرا اسناد آن را 

 نقل –جعفي از محمد باقر از پدرش علي بن حسين زيد العابدين از اخضر است 
نموده است و حارث بن حصيره خود به تنهايي قابل احتجاج نيست و حافظ در 

و شرح حال وي در ضمن ). نمايد تباه مياو فردي صادق و در روايت اش (:)التقريب(
  . ذكر گرديد) 18با شماره (راويان صد گانه 

 كه –از طريق حسين يعني طريق جابر ) االفراد(و دارقطني نيز اين روايت را در 
.  روايت نموده است–به آن اقرار نموده است ) 197-42/196(عبدالحسين در حاشيه 

 و سقوط اين حديث از استدالل كه خود و عبدالحسين در حاشيه مذكور به ضعف
  !نقل نموده اعتراف نموده، پس چگونه در اينجا به آن احتجاج نموده است؟

اي علي من با نبوت با شما مبارزه  (: فرمود� پيامبر� حديث معاذ بن جبل-40
با شما رقابت و ] چيز[و مردم با هفت ). كنم و حال بعد از من نبي نيست مي] رقابت[

نمايد، شما  ورزند و فردي از قريش در آن با شما مبارزه و احتجاج نمي يخصومت م
اي و شما با وفاترين آنان نسبت  باشي كه به خداوند ايمان آورده اولين فردي از آنان مي
باشي، و استوارترين آنان در اجراي امر خداوند، و مهربانترين مردم  به پيمان خداوند مي
عادلترين مردم در مقابل رعيت، و بصيرترين مردم در باشي، و  در برابر رعيت مي
و حديث ابو سعيد . باشيد ترين مردم از لحاظ منزلت نزد خداوند مي قضاوت، و عظيم

اي علي شما داراي  (–هايش زد   و به ميان شانه: به علي فرمود� كه پيامبر�خدري
سد، شما اولين ر باشي و كسي در روز قيامت به پاي شما نمي اي مي خصال هفتگانه

روايت ) 66-1/65) (الحليه(و ابو نعيم هر دو حديث را در ... باشي  مؤمن به خداوند مي
يا يكي از [باشند ابن جوزي آنها  نموده است، و هر دو حديث موضوع و مكذوب مي

و سيوطي و ابن عراق كناني نيز هر . ذكر نموده است) 1/343) (الموضوعات(را در ] آنها
اند،  ذكر نموده) 1/352) (التنزيه الشريعه(، و )1/323) (الآلليء المصنوعه(در كدام آن را 
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 اينكه از روايت خلف بن خالد عبدي بصري از بشر :سه حديث اول] ضعف[و علت 
بن ابراهيم انصاري است، و خلف شناخته شده نيست و دارقطني او را به وضع حديث 

 ذهبي حديث مذكور او را نقل نموده و  و–) 1/659( الميزان : نگا–نمايد  متهم مي
نمايد و   اين خبر دروغين است، و شيخ او بشر نيز كذاب و حديث وضع مي:گويد مي

  . اين روايت را از مصائب او به شمار آورده است) الميزان(ذهبي در شرح حال او در 
و اما حديث دوم از ابو سعيد، در اسناد آن عصمت بن محمد وجود دارد و او 

 او :ي وي گفته است ون بشر بن ابراهيم مذكور است كه ابن معين دربارههمچ
] ي تحفه[ذكر شد وضعيت كاال و [نمايد آنچه  دروغگو و حديث وضع مي

و به ذكر چهل نص پرداخته و با تصور . باز و دجال صفت است عبدالحسين حقه
از پيامبر و گويا او بعد . 1 دومين اين امت است�اينكه علي بعد از رسول خدا

رهبري امت را به عهده دارد و خداوند در راستاي سخن او و امثال او چه زيبا 

�+A ��^ =��%�� :فرمايد مي ���: H��6! � $ $� M� �0 # #  $ � �  و از مجموع چهل نصي كه » }   :��&%�$}� �

در اين زمينه ذكر نموده حدود بيست و چهار نص آن موضوع و دروغين بود، كه 
جز براي تبيين كذب روا نيست، و حدود چهار نص از آنها نيز ضعيف و ذكر آنها 

و ساير نصوص ديگر صحيح بوده اما . توان به آنها احتجاج نمود اعتبار و نمي بي
فضايل آنها خاص تنها علي نبوده است و ساير صحابه و بلكه بيشتر از علي در آن 

  . پرداختيمباشند كه به طور مفصل به ذكر آنها  سهيم و شريك مي

B[\��� �� �!"$�� G 

__________________________________________________________ 

  مترجم . معين نموده است) ثاني اثنين(و حال خداوند در قرآن كريم دومين امت را با  -1



 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

 

331331331331

  فهرست مطالب جلد اول 

  مقدمه كتاب 
  تشكيك در صحت مراجعات 
 روش انتخابي در پاسخ و رد  

  پاسخ بر آنچه درباره زندگي مؤلف ذكر شده است 
  ي كتاب  پاسخ بر مقدمه

  ) 2(و ) 1(هاي  ه مراجع
  ) 4(هاي  پاسخ بر مراجعه

  باشند ح غير صريح و يا صريح غير صريح ميتمام داليل موهوم بين صحي
   واجب نيست �جز رسول خدا] به طور مطلق[نزد اهل سنت تبعيت از فردي معلوم 

  شك در سخن او نسبت به قرون سه گانه 
  ) 5(هاي مراجعه  عناوين 

  ) 6(عناوين مراجعه 
  ) 6(پاسخ بر مراجعه 

  ) نهج البالغه(سخني پيرامون كتاب 
بايست صحت انتسابشان معلوم گردد و سپس به آن  تدا مياقوال نقل شده اب

  . احتجاج جست
  . و ارزش علمي آن) الصواعق المحرقه(شناختي پيرامون كتاب 

  ) 8(، )7(هاي  عناوين مراجعه
  روش اشتباه عبدالحسين در تخريج احاديث 

  انتقاد عبدالحسين از صحابه رضوان اهللا عليهم 
   نقل نموده است ي كها ي ادله سخن مفضل درباره

  سخني درباره حديث غدير 
  ) 10(پاسخ بر مراجعه ) 10(، )9(هاي  عناوين مراجعه

  سخن مفضل درباره داليل عبدالحسين و كشف فريب و نيرنگ در سخن او 
پنج نكته درباره استشهاد جستن او پيرامون صلوات بر پيامبر و آل او در نمازهاي 

  واجب 
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   )12(و ) 11(عناوين مراجعه 
  . هاي او با آيات و بيان معاني صحيح آيات  استداللضو نق) 12(پاسخ بر مراجعه 
  ) 14(و ) 13(عناوين مراجعه 
  ) 14(پاسخ بر مراجعه 

نقص ادعاي او در رابطه با استدالل اهل سنت از جمله امام بخاري به رافضيان 
  . شيعي و توضيح مسأله احتجاج به اهل بدعت

  . نمايند ان را از پيروي خود تكذيب ميائمه اهل بيت خود شيعي
  ) 16(و ) 15(هاي  عناوين مراجعه

  ) 16(پاسخ بر مراجعه 
  .قبل از ذكر راويان صد گانه اشاره به دو امر مهم ضروري

 در آن حجتي بر عليه موسوي است و دوم برخي قواعد اهل جرح و تعديل :اول
  . كه در هنگام بحث از راويان مفيد است

   ابراهيم نخعي ابان ثعلب،
دهند و  اي از افراد مذكور ابوبكر و عمر را بر علي ترجيح مي  اينكه نيمه:خالصه

اند كه تشيع او ثابت نگشته و غالباً از كذابين يا متهمين و يا  ي ديگر كساني نيمه
  باشند  متروكين و ضعفاء مي

  ) 18(و ) 17(هاي  عناوين مراجعه
   �امبراني براي عليبيان اصل و منبع قول به وصايت پي

  ) 20(و ) 19(عناوين مراجعه 
  ) 20(پاسخ بر مراجعه 

پيامبر ابوبكر صديق و بعد ) وزارت(توضيح اينكه سزاوارترين مردم براي مشاوره 
  از او عمر بن خطاب است 

  در روز انذار ) الدار(اشاره به بيان كذب حديث موهوم موسوم به حديث 
  ) 22(و ) 21(هاي  عناوين مراجعه

  ) 22(پاسخ بر مراجعه 
اند و ميان آنچه او در مراجعه قبلي  كشف مغالطه ميان آنچه علما تصحيح نموده

  . نقل نموده است
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  . از اتهامات عبدالحسين) بخاري، مسلم(تبرئه صاحبان صحيحين 
توضيح پيرامون اينكه بيشترين كتمان كنندگان علم رافضيان و امثال عبدالحسين 

  باشند  مي
  ) 23(ن مراجعه عناوي

  ) 24(مطالب مراجعه 
  ) 24(پاسخ بر مراجعه 

  نزد اهل سنت ] وصايت[تكذيب عبدالحسين در صحت نص 
  تكذيب عبدالحسين در ادعاي عدم قول به وصايت خاص 

  ) 26(عنوان مراجعه 
  ) 26(پاسخ بر مراجعه 

توضيحي پيرامون ضعف حديث حاوي كمتر از بيست فضيلت براي علي و 
  ري از متن روايت توسط موسوي حذف مقدا

  نقض برداشت او از حديث علي الخصوص در مسأله منزلت 
  ) 28(و ) 27(هاي  عناوين مراجعه

  ) 28(پاسخ بر مراجعه 
  كشف تدليس عبدالحسين با نقل نص صحيح از او 

  ) 30(و ) 29(هاي  عناوين مراجعه
  ) 30(پاسخ بر مراجعه 

ي عموم لفظ حديث وصايت دليلي در   افادهي با تطبيق ادعاي عبدالحسين درباره
  شود  آن بر سود شيعه يافت نمي

  اي كوتاه به عدم ورود حديث منزلت در غير جنگ تبوك  اشاره
  ) 32(، )31(هاي  عناوين مراجعه

  ي حديثِ منزلت  هاي او درباره با نقص گفته) 32(پاسخ بر مراجعه 
ي تشابه علي  تدالل و دربارهبا بيان ضعف نصوص مورد اس) 34(عناوين مراجعه 

  و هارون 
  ) 35(عنوان مراجعه 
  ) 36(عنوان مراجعه 
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اي كه عبدالحسين بر واليت علي  و نقض نصوص هفتگانه) 36(پاسخ بر مراجعه 
  . و خالفت پيامبر مورد استدالل قرار داده است

  ) 38) (37(هاي  عناوين مراجعه
  ) 38(پاسخ بر مراجعه 
  توضيح مفهوم آن با داليل آشكار و ) ولي(توضيح معاني 

  نقض داليل ترجيح معني ولي از ديدگاه موسوي 
  ) 40) (39(هاي  عناوين مراجعه

  ) 40(پاسخ بر مراجعه 
  ) 41(عنوان مراجعه 
  ) 42(عنوان مراجعه 

  ) 42(پاسخ بر مراجعه 
  ) 44(، )43(هاي  عناوين مراجعه

  ) 44(پاسخ بر مراجعه 
  ) 46(و ) 45(عنوان مراجعه 

  ) 46(پاسخ بر مراجعه 
  ) 47(عنوان مراجعه 
  ) 48(عنوان مراجعه 

  ... و نقد نصوص چهل گانه موهوم ) 48(پاسخ بر مراجعه 
  


