
 راهى به سوى حقيقت

    موتمر علما بغداد: ترجمه کتاب 

 مقاتل بن عطيه  : تأليف 

 چاپ و نشر اين کتاب برای همگان آزاد است

 بسمه تعالى

ه در طـول    کـ تـرين موضـوعاتى اسـت        ترين و گسترده   مسأله امامت و جانشينى پيامبر، از مهم      

 .بحثهاى فراوان بوده استچهارده قرن گذشته، همواره مورد توّجه مسلمانان و محّل 

يل دو گروه عمده شيعه و سنى و به دنبـال آن، بـروز اخـتالف نظرهـاى فـراوان در مسـائل                       کتش

ــى، و  ــدتى، فقه ــرى  ... عقي ــا و درگي ــوع جنگه ــز وق ــزارى جلســات و    و ني ــا برگ ــراوان و ي هــاى ف

رفين، از  از طـ کتابها و مقاالت بسيار، براى اثبات مدعاى هر يـ کهاى علمى و يا تأليف       نشست

 .پيامدهاى همان اختالف بر سر جانشين پيامبر است

ه خليفه و نماينده خداوند اسـت، بايـد از طـرف او تعيـين               کگروهى عقيده دارند جانشين پيامبر،      

ه جانشـين پيـامبر بـه رأى و نظـر مـردم انتخـاب               کـ اى ديگـر بـر ايـن باورنـد           و دسته ; شده باشد 

هـا ميـان دو گـروه        هـا، اختالفـات و درگيـرى       نايـن همـان نقطـه آغـازين همـه سـخ           . شـود  مى

ردن حق از باطل و آگـاهى بـر مبـانى اعتقـادى و لـزوم تقويـت آن در          کشناخت و جدا    .باشد مى

ننده همراه است، ضـرورت     ک ه بعضًا با الفاظ فريبنده و گمراه      کبرابر تبليغات مسموم و زهرآگينى      

ه باطـل و اهـل آن،       کـ ها، آنگاه    اه انديشه در رزمگ .نمايد پرداختن به چنين مباحثى را بيشتر مى      

تمـان حقـايق    که اهـل حـق بـه        کـ توان انتظار داشت     جوش و فعاليت مشغولند، نمى     و به جنب 



اى بـس سـنگين در پـيش     ه آنهـا را وظيفـه  کـ بندنـد، بل  پردازند و براى خوشامد اهريمنان دم فرو 

 .ن بـه گـوش ديگـران اسـت        م و اسـتوار و رسـاندن آ       کـ است و آن اثبات حقانيت حق با داليل مح        

، »مقاتـل بـن عطيـه     «اثـر   » مؤتمر علمـاء بغـداد    «تاب  کاى از    ه در پيش رو داريد، ترجمه     کتابى  ک

ه بـا حجـم مختصـر خـود بـه تشـريح و تبيـين           کـ باشـد،    ى از همان جلسات مـى     کننده ي ک روايت

 موجـود   گويى به بسيارى از سؤاالت و ابهامـات        بخش مهّمى از مباحث فوق پرداخته و با پاسخ        

ــان و حــق  توانســته اســت روشــنگر راه بســيارى از حــق    ــانى باشــد   جوي ــطلب ــا دورى از ک ه ب

 .اند بوده ها و تعّصبات، به دنبال رسيدن به حقيقت، رضاى خالق و سعادت ابدى غرضورزى

  هــاى علمــى و اســتداللى بســيار  مطالــب مطــرح شــده در ايــن مختصــر بعضــًا گنجــايش بحــث 

ه علمـا وانديشـمندان در جـاى خـود بـدان      کـ تـاب را دارد،  ک صـدها جلـد   مفّصل، در حّد دهها و يا 

ه کـ  از آن موضوعات، تأليف گرديـده، امـا از آنجـايى    کشمارى درباره هر ي تب بى کاند و    پرداخته

 تفـا،  کگويى بوده است، در ترجمه هم به همـان مقـدار ا            در اين مجموعه، بنابر اختصار و خالصه      

تـر و   ه تمايـل بـه مطالعـه گسـترده    کبديهى است عزيزانى . ه باشدتا براى همگان قابل استفاد  

ه خـداى   کـ اميـد اسـت     .هاى مفصـل مراجعـه خواهنـد نمـود         تابکترى داشته باشند، به      عميق

       پايــان معــرفتش يــارى و در شــناخت و پيــروى  منــدى از زالل بــى تعــالى همــه مــا را در راه بهــره

 . دارداز اوصياى بر حّق آخرين پيامبرش موّفق

 مترجم

 

 

 



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 الحمـــــدهللا وحـــــده والصـــــالة والســـــالم علـــــى مـــــن بعـــــث رحمـــــة للعـــــالمين محمـــــد 

ــين      ــحابه المطيعـــــ ــى أصـــــ ــاهرين وعلـــــ ــين الطـــــ ــه الطيبـــــ ــّى وآلـــــ ــّى العربـــــ  النبـــــ

شـاه سـلجوقى بـا نظـارت      که ملـ کـ باشد  نفرانس علماى بغداد مى   کتاب حاضر، گزارشى از     ک

ــ ظـــــــــاموزيـــــــــر خـــــــــود دانشـــــــــمند بـــــــــزرگ ن  .، آن را برپـــــــــا نمـــــــــودکالملـــــــ

 :نفرانس از اين قرار استکگيرى  لکقّصه ش

 ورانــه، از پـدران خــود  کورکشـاه ســلجوقى، جـوانى آزادانــديش و خواسـتار حقيقــت بـود و      کملـ 

ار و صـيد،  کبا اين حال، بـه سـرگرمى و شـ     . رد و دوستدار دانش و دانشمندان بود      ک پيروى نمى 

گـردان از دنيـا و        نيـز مـردى دانشـمند، بافضـيلت، روى         کالملـ  وزيرش نظام .بسيار عالقه داشت  

اران را دوســت داشــت و پيوســته بــه دنبــال حقيقــت  کــوکى و نيکــني. اى قــوى بــود داراى اراده

مدرسه نظاميه بغـداد را بنيـان گـزارد و بـراى            . گشت و به اهل بيت پيامبر، عشق مىورزيد        مى

 .د و بـر نيازمنـدان و بيچارگـان، مهـر مىورزيـد            دانشمندان و دانشجويان، حقوق ماهيانـه قـرار دا        

شـاه آمـد و بـا او بـه           کى از دانشمندان بزرگ شيعه، پيش مل      کروزى حسين بن على علوى، ي     

 .ى از حاضران وى را مورد تمسخر قرار دادکگفتگو پرداخت وقتى از نزد او خارج شد، ي

 

 

 

 



 ـ چرا او را مسخره نمودى؟:شاه پرسيد کمل

ه خداونـد بـر آنهـا خشـم         کافرانى است   کدانيد او از     مگر نمى ! ـ پادشاها :گفتآن مرد در جواب     

 رده است؟کگرفته و نفرينشان 

 !مگر او مسلمان نيست؟! ـ براى چه؟:شاه با تعجب پرسيد کلم

 هاى مسلمانان نيست؟ ى از فرقهکـ شيعه يعنى چه؟ مگر شيعه ي.او شيعه است; ـ نه

 . عثمان را قبول ندارندر و عمر وکزيرا خالفت ابوب; ـ نه

 باشد؟ را قبول نداشته آن سه نفر ه خالفتکـ مگر مسلمانى هست 

 .ـ آرى، آنها شيعيان هستند

 نامند؟ ـ وقتى خالفت آنها را قبول ندارند، چرا مردم آنها را مسلمان مى

 ...باشند افر مىکه آنها کـ به همين جهت گفتم 

نـيم  ک را حاضـر     کالمل بايد وزيرمان نظام  : پس گفت ر فرو رفته س   کشاه مدتى طوالنى به ف     کمل

 .ار شودکتا حقيقت برايمان آش

 ه آيا شيعيان، مسلمانند؟کرد و از او پرسيد ک را احضار کالمل شاه، نظام کمل

   زيـرا بـه   . داننـد  گروهـى، شـيعيان را مسـلمان مـى        . ـ اهـل سـنت در ايـن بـاب، اخـتالف دارنـد             

  دهنـد و نمـاز    مـى  شـهادت ) سـلم  آلـه و  صلى اهللا عليه و   ( مرکرسالت پيامبرا  يگانگى خداوند و  

 .دانند افر مىکگروهى ديگر، آنها را . گيرند دارند و روزه مى پا مى را به



 ـ تعداد شيعيان چقدر است؟

 .دهند يل مىکاما تقريبًا نيمى از جمعيت مسلمانان را تش; دانم ـ تعداد دقيق آنها را نمى

 !افرند؟کـ آيا نيمى از مسلمانان 

 .فر ايشان ندارمکاما من اعتقادى به ; دانند افر مىکـ برخى آنها را 

تـوانى دانشـمندان شـيعه و سـنى را گـرد هـم آورى تـا بـه بحـث و گفتگـو بپردازنـد و                            ـ آيا مـى   

 !حقيقت براى ما روشن شود؟

 .مکت بيمناکار، سخت است و از عاقبت آن، بر شاه و مملکـ اين 

 ـ براى چه؟

ه بـه  کـ ه مسأله حـق و باطـل اسـت    کبل; اى نيست أله شيعه و سنى، مسأله ساده     ـ زيرا مس  

شـيده شـده و زنـانى بـه     کهـائى بـه آتـش     تابخانـه کهاى بسيار ريخته شده، و   خاطر آن، خون  

ــاره آن، . انــد اســارت رفتــه ــاگونى فــراهم آمــده و جنگهــاى   هــا و مجموعــه تــابکدرب هــاى گون

 .پا گرديده است شمارى بر سر آن به بى

: پس از مدتى درنگ گفـت     . ر فرو رفت  کپادشاه جوان از شنيدن اين جريان، متعجب گرديد و به ف          

  شـمار بـه مـا ارزانـى       ريانى بـى  کشـورى پهنـاور و لشـ      که خداونـد،    کـ دانـى     مـى  کنيـ ! اى وزير 

  ه حقيقـت   کـ ر مـا بـدين اسـت        کر اين نعمت را بجاى آوريم و ش       کاين، بايد ش   بنابر. داشته است 

ى از اين دو گروه بر حـق        ک ي کبدون ش . آنگاه گمراهان را به راه راست هدايت نماييم       ; مرا دريابي 

 نـيم و باطـل را نيـز شـناخته،     کناگزير بايد حق را بشناسيم و از آن پيـروى        ; و ديگرى باطل است   

ديگر بـه   کـ پس نشستى با حضور علماى شيعه و سـنى ترتيـب بـده تـا بـا ي                 . از آن دورى گزينيم   



در ايـن صـورت، اگـر       . نکـ شور را نيـز دعـوت       کفرماندهان، دبيران و سران     . بپردازندبحث و گفتگو    

 . آنها وارد خواهيم نمودکديديم حق با اهل سنت است شيعيان را با زور به مسل

 نيم؟کـ اگر شيعيان، مذهب اهل سنت را نپذيرفتند، چه 

 .رسانيم ـ همه آنها را به قتل مى

 !ن است؟کمشتن نيمى از مسلمانان مکـ آيا 

 ل چيست؟کـ پس راه حل و چاره مش

 .نظر نماييد ار صرفکـ از اين 

شاه آن شب تا صـبح آرام نگرفـت          کولى مل ; گفتگو بين شاه و وزير دانشمندش به پايان رسيد        

 .بست خارج گردد ه چگونه از اين بنکو پيوسته در اين انديشه بود 

. اه بـه راه حـل مناسـبى دسـت يافـت           م خورشيد سـر زد و شـ       ک مکخود را برچيد و     شب دامن   

 :وزير را فراخواند و گفت

مــا از بــين . ره پردازنــدکنــيم تــا بــه بحــث و مــذاک ـــ علمــا و دانشــمندان دو طــرف را دعــوت مــى

چنانچـه حـق بـا اهـل سـنت          . دامين گروه اسـت   که حق با    کشويم   گفتگوهاى آنها، متوجه مى   

  نمـاييم و بـا      و بـه ايـن راه دعـوت مـى         کـ يباشد، شيعيان را با سخنان خوش و انـدرز و نصـيحت ن            

صـلى اهللا عليـه   (ه رسول خـدا کگونه  همان; نماييم مال و مقام، آنها را بدين مذهب ترغيب مى        

. نمـود  ند، رفتـار مـى    کخواست قلبشان به اسالم گرايش پيدا        ه مى کسانى  کبا  ) سلم آله و  و

 .ردکار، خدمت بزرگى به اسالم و مسلمين خواهيم کبا اين 



 .مکولى من از فرجام اين نشست بيمنا; و استکپيشنهاد شما نيـ 

 ى براى چه؟کـ بيمنا

  هاى آنهـا بـر مـا برتـرى يابـد و مـردم               ترسم شيعيان بر اهل سنت پيروز شوند و استدالل         ـ مى 

 . و شبهه واقع شوندکدر ش

 ن است؟کـ آيا چنين چيزى مم

وارى بـر درسـتى مـذهب و حقانيـت          م و اسـت   کـ هـاى قرآنـى و حـديثى مح        ـ آرى، شيعيان دليل   

 .عقايد خود در دست دارند

ه دانشـمندان دو گـروه را       کـ راهـى جـز ايـن نيسـت         : رد و به وى گفـت     کالم وزير، شاه را قانع ن     ک

 .نيم تا حقيقت از باطل جدا شودکدعوت 

ولى شاه نپـذيرفت و قـرار شـد         ;  ماه مهلت خواست تا خواسته شاه را به انجام رساند          کوزير ي 

 .پانزده روز، نشست برگزار شودطّى 

ه در تاريخ، فقه، حديث، اصـول و فـّن   کدر اين فرصت، وزير ده نفر از بزرگان علماى اهل سنت را             

ايـن  . مناظره سرآمد و باالتر از ديگران بودند و نيز ده نفر از بزرگان علماى شـيعه را دعـوت نمـود                    

        ه دو طـرف، شـرايط زيــر   کــر شـد  نشسـت در مـاه شـعبان، در نظاميــه بغـداد برگـزار شــد و مقـر      

 :نندکرا رعايت 

 .ى استراحت، ادامه داشته باشدکمناظره از صبح تا شب به جز وقت نماز، غذا و اند. ١

 .ها و شايعات تابهاى معتبر باشد نه به شنيدهکها بايد مستند به مصادر موثق و  گفته. ٢



 .گفتگوهاى دو طرف نوشته شود. ٣

علمـاى  . رش در جاى خود نشسـتند     کشاه با وزير و فرماندهان لش      کّين، مل  در روز مع   سرانجام

ه مسـئول برگـزارى     کـ وزيـر   . سنى در طرف راست و علماى شيعه در طرف چپ وى قرار گرفتند            

 :رد و گفتکجلسات بود با نام خدا و درود بر پيامبر و آل و اصحاب او، جلسه را افتتاح 

 ننــدگان، ک تکهــدف شــر. ارى انجــام شــودکــ ور از فريــبگفتگوهــا بايــد مؤدبانــه، صــادقانه و بــد

 . از صحابه پيامبر، اهانت نشودکرسيدن به حق باشد نه پيروزى بر طرف مقابل، و به هيچ ي

ه کـ نم  کـ سـى منـاظره     کتـوانم بـا      من نمـى  : ، عباسى، بزرگ علماى سنى گفت     در اين هنگام  

 .داند افر مىکتمام صحابه را 

  سـانى همـه    کچـه   : ه نـامش حسـين بـن علـى بـود، گفـت            کـ علوى، دانشـمند بـزرگ شـيعى        

 دانند؟ افر مىکصحابه را 

 . شما شيعيان:عباسى

ــن ســخن:علــوى ــدارد   اي ــو واقعيــت ن ــا. ت ــاس، ســلمان، )عليــه الســالم( حضــرت علــى آي ، عب

 دانيم؟ افر مىکعباس، مقداد، ابوذر و ديگران جزء صحابه نيستند؟ آيا ما آنها را  ابن

 .پيروان آنها بود ر، عمر، عثمان وکهمه صحابه، ابوب زمن ا  منظور:عباسى

 موجبـه جزئيـه،    «: گوينـد  علمـاى منطـق نمـى      مگـر . ردىکـ را خـودت نقـض        سخن خـود   :علوى

   دانـد و    افر مـى  کـ شـيعه همـه صـحابه را        : گـويى   مرتبه مـى   کتو ي ! ؟»ليه است کنقيض سالبه   

 .داند افر مىکشيعه بعضى از صحابه را : گويى بار ديگر مى



امـا دانشـمند شـيعى بـه او مهلـت نـداد و اظهـار                ;  خواست سخنى بگويـد    کالمل در اينجا نظام  

ه مـا از جـواب درمانـده        کس حق ورود به بحث را ندارد مگر زمانى          ک هيچ! اى وزير بزرگ  : داشت

   هـا مخلـوط خواهـد شـد و گفتگوهـا از مسـير خـود                 در غير ايـن صـورت، مطالـب و بحـث          . شويم

: رد و گفـت   کآنگاه دانشمند شيعى رو به عباسى       . اى بگيريم  ه نتيجه کدون اين گردد ب  خارج مى 

    » دانـد  افر مـى کـ شـيعه همـه صـحابه را    «: گـويى  ه مـى کـ ه سـخن تـو      کـ بنابراين، روشن شـد     

 .دروغ صريح است

از ايـن مطلـب     : سپس گفـت  .  نتوانست پاسخى گويد و صورتش از خجالت سرخ گرديد         عباسى

 گوييد؟ ر و عمر و عثمان ناسزا مىکان به ابوبآيا شما شيعي. درگذريم

 .گويند گويند و برخى ديگر ناسزا نمى  برخى از شيعيان به آنها ناسزا مى:علوى

 دامين گروه هستى؟کتو از !  اى علوى:عباسى

ه آنهـا را لعـن     کـ سـانى   کولـى معتقـدم     ; گوينـد  ه ناسـزا نمـى    کـ سانى هسـتم    ک من از    :علوى

فســق  فــر يــاکباشــند و نيــز لعــن آن ســه نفــر، موجــب   ق مــىننــد، داراى دليــل و منطــک مــى

 .آيد شمار نمى گناهان صغيره هم به حتى جزء گردد و نمى

 !گويد؟ ه اين مرد چه مىکشنيدى !  اى پادشاه:عباسى

. نــدن اســتکبرگردانــدن روى ســخن بــه پادشــاه مغالطــه و در اشــتباه اف !  اى عباســى:علــوى

 .نه زور و قدرت شاه را; تا دليل و برهان را داور قرار دهيمپادشاه ما را به اينجا دعوت نموده 

  چـه ! اى عباسـى  . گويـد صـحيح اسـت      آنچـه علـوى مـى     : در اينجا شاه به سـخن آمـد و گفـت          

 جوابى دارى؟



 .افر استکس صحابه را ناسزا گويد و آنها را لعن نمايد که هر ک روشن است :عباسى

 سـى صـحابه را از   کاگـر   . اسـت نـه بـراى مـن       افر بودن چنين شخصى براى تـو روشـن          ک :علوى

ه پيـامبر   کس را   که هر   کفر اوست؟ آيا قبول دارى      کروى دليل و اجتهاد لعن نمايد، چه دليلى بر          

 لعن نموده باشد سزاوار لعن است؟

 . قبول دارم:عباسى

 .ر و عمر را لعن نموده استک پيامبر، اباب:علوى

 .ين تهمتى است بر پيامبر خداجا آنها را لعن نموده است؟ اک  در:عباسى

ه از سـپاه  کـ سـى را   کنـد   کخـدا لعنـت     ; )٢(لعن اهللا من تخّلف عن جيش أسـامة       «: داد و فرمود  

 .»اسامه سرپيچى نمايد و با او نرود

را  هکـ هـر   گرديـد و  پس لعن پيـامبر شـامل آنـان   ; ر و عمر از رفتن با سپاه سرپيچى نمودند       کابوب

 .ندکتواند لعنت  مانى مىمسل باشد، هر پيامبر لعن نموده

 .با اين سخن، عباسى سر خود را به زير انداخت و چيزى نگفت

 آنچه علوى گفت صحيح است؟: ردکشاه رو به وزير نمود و سؤال  کدر اين موقع مل

 .اند ردهکنويسان، اين قضيه را نقل  تاريخ! آرى: وزير

افر کـ عاويـة بـن ابوسـفيان را        گـردد، چـرا م     فـر مـى   ک اگر لعن صحابه حرام است و باعـث          :علوى

عليـه  ( طالـب  ه او، چهل سال على بـن ابـى        کشماريد با اين   دانيد و فاسق و فاجرش نمى      نمى

 !ار، هفتاد سال رواج داشت؟کنمود و اين  ه از صحابه بود لعن مىکرا ) السالم



 .موضوع ديگرى بپردازيد را به پايان بريد و به اين سخن: شاه کمل

ه بـه قـرآن اعتقـادى    کـ هـاى شـما شـيعيان ايـن اسـت       ى از بـدعت ک ي : به علوى گفت   عباسى

 .نداريد

. هـاى اهـل سـنت اسـت        ى از بـدعت   کـ ه قرآن را قبول نداريـد و ايـن ي         ک نه، اين شماييد     :علوى

 .آورى نمود قرآن را عثمان جمع: گوييد ه مىکشاهد آن، اين است 

آورى  ه قـرآن را جمـع     کـ گـاه بـود     نـدگى قـرآن ناآ    کپرسم آيا پيامبر نسبت به خطر پرا       از شما مى  

 بـه عـالوه، چگونـه قـرآن در زمـان پيـامبر جمـع               . ار اقـدام نمـود    کـ ه عثمان آمد و بـدين       کرد تا آن  کن

: ه پيامبر به اصحاب و پيروان خود دسـتور خـتم قـرآن داده و فرمـوده اسـت                 کنشده بود در حالى     

 !»ند براى او فالن مقدار اجر و ثواب استکه قرآن را ختم کهر «

 !نده است و هنوز جمع نشده است؟که پراکن است به ختم قرآن دستور دهند با اينکآيا مم

  ه عثمـان  کـ بردنـد تـا اين   آيا مسلمانان ـ با در اختيار نداشتن تمام قـرآن ـ در گمراهـى بسـر مـى      

 !آنها را نجات داد؟

ه کـ يح اسـت    آيا اين گفته علوى صح    : رد و گفت  کشاه رو به وزير      کچون سخن بدينجا رسيد مل    

 آورى نمود؟ اهل سنت معتقدند قرآن را عثمان جمع

 .اند طور گفته نويسان اين مفسران و تاريخ: وزير

ه االن  کـ ه شيعه معتقد است قرآن در زمان پيـامبر بـه همـين صـورت                کبدان  !  اى پادشاه  :علوى

ل سـنت  اما اهـ . م شد و نه حرفى به آن اضافه شدکنه حرفى از آن ; آورى شد بينيد جمع  مى



رد و عثمـان    کـ م و زياد شد و آيـات آن جابجـا گشـت و پيـامبر آن را جمـع ن                   کدر قرآن،   : گويند مى

 .ردکآورى آن  ه امير شد و زمام امور را به دست گرفت، اقدام به جمعکپس از آن

ه ايـن مـرد، عثمـان را خليفـه        کـ اى پادشـاه، شـنيدى      :  فرصت را غنيمت شمرد و گفت      عباسى

 .نامد امير مىداند و او را  نمى

 .آرى، عثمان خليفه نبود: علوى بالفاصله جواب داد

 چرا؟: شاه کمل

 ر و عمــــــر و عثمــــــان باطــــــلک چــــــون شــــــيعيان معتقدنــــــد خالفــــــت ابــــــوب :علــــــوى

 .بوده است

 براى چه؟: شاه با تعجب پرسيد کمل

رده کـ ه عمـر آنهـا را انتخـاب         کاى به خالفت رسيد      نفره  زيرا عثمان توسط شوراى شش     :علوى

ه دو يـا سـه نفـر بـا انتخـاب او موافـق               کبل; ردندکالبته همه آن شش نفر عثمان را انتخاب ن        . دبو

ر بـه  کعمـر هـم بـا وصـيت ابـوب     ) ۵.(پس مشروعيت خالفـت عثمـان از جانـب عمـر اسـت            . بودند

ر کر است، و به خالفـت رسـيدن ابـوب         کپس مشروعيت خالفت عمر به وصيت ابوب      . خالفت رسيد 

پـس  . ردنـد که با شمشير و زورگويى بدين عمل اقـدام          کى بود   کروه اند هم به واسطه انتخاب گ    

 :به همين جهت عمر درباره او گفته است; ر هم به اسلحه و زور بودکمشروعيت خالفت ابوب

 ه دوبـاره بـه ايـن روش روى آورد او را بـه              کـ پـس هـر     . خداوند، مسلمانان را از شّر آن حفظ نمود       

مـرا رهـا    ; )٧(مکم وعلـّى فـي    کأقيلـونى فلسـت بخيـر     «: گفـت  ىر نيز م  کخود ابوب . »قتل رسانيد 



ه کـ بنابراين، شيعيان معتقدنـد     . »ه على در بين شماست من بهترين شما نيستم        کآنگاه  ! نيدک

 .خالفت آن سه نفر از اساس باطل بوده است

 رد، صحيح است؟کر و عمر نقل که علوى از ابوبکسخنانى : رد و گفتکشاه رو به وزير  کمل

 .اند ردهکر کگونه ذ آرى، مورخان اين: وزير

 شماريم؟ پس چرا ما آن سه نفر را محترم مى: شاه کمل

 .انمانکبه خاطر پيروى از نيا: وزير

ان؟ آيـا پيـروى از      کـ آيـا حـق سـزاوار پيـروى اسـت يـا نيا            : هکـ از وزير بپـرس     : علوى به شاه گفت   

إّنا وجدنا أبائنا علـى أّمـة       : (تگذشتگان و ضّديت با حق، مشمول اين فرموده خداى تعالى نيس          

 .رويم ما پدران خود را بر آيينى يافتيم و از پى ايشان مى; )٨)(وإّنا على آثارهم مقتدون

اگر آن سه نفر خليفه پيامبر نيستند، پس خليفه پيامبر خـدا            : رد و گفت  ک رو به علوى     شاه کمل

 يست؟ک

) عليـه السـالم   ( طالـب  ام على بن ابى   ، ام )سلم آله و  صلى اهللا عليه و   ( جانشين پيامبر  :علوى

 .است

 به چه دليل او جانشين پيامبر است؟: شاه کمل

 زيــرا پيــامبر، او را بــه عنــوان جانشــين خــود برگزيــده اســت و در مــوارد زيــادى، او را بــه   :علــوى

  ه کـ اى بـين م  ه مـردم را در منطقـه  کـ از جمله هنگامى ) ٩(;جانشينى خود معرفى نموده است    

گفتنــد، جمــع نمــود و دســت علــى را بــاال بــرد و خطــاب بــه  ه آن غــدير خــم مــىه بــکــو مدينــه 



نت مواله فهذا علّى مواله، الّلهّم وال من وااله وعـاد مـن عـاداه وانصـر                 کمن  «: مسلمانان فرمود 

! خداونـدا . ه مـن مـوالى او هسـتم، علـى نيـز مـوالى اوسـت           کـ هـر   ; من نصره واخذل من خذله    

ننــدگان او را يــارى فرمــا و کدشــمنان او را دشــمن بــدار و يــارى دوســتداران او را دوســت بــدار و 

 .»!ه او را واگذارند، واگذارکسانى ک

سـّلموا  «: صد و بيست هزار تن بودند، فرمود     که ي کآنگاه از جايگاه خود پايين آمد و به مسلمانان          

ى پس از   کمسلمانان ي . »نيدکبا عنوان امير مؤمنان، به على سالم        ; على علّى بإمرة المؤمنين   

ر و عمـر هـم      کابـوب . المـؤمنين   يـا أميـر    کالسـالم عليـ   : گفتنـد  آمدند و مى   ديگرى نزد على مى   

! المـؤمنين   يا امير  کالسالم علي «: عمر گفت . آمدند و به همان صورت بر آن حضرت سالم دادند         

سـالم بـر تـو اى       ; )١٠(ّل مـؤمن ومؤمنـة    کـ أصـبحت مـوالى ومـولى       ! طالب ابى  يا ابن  کبخ بخ ل  

نـون تـو مـوالى مـن و همـه مـردان و زنـان                کا! آفرين، آفرين بر تو اى فرزنـد ابوطالـب        ! رمؤمنانامي

، علــى بــن )صــلى اهللا عليــه و آلـه و ســلم (بنــابراين جانشــين شـرعى پيــامبر . »مـؤمن گشــتى 

 .طالب است ابى

آيـا آنچـه علـوى در مـورد جانشـين پيـامبر             : شـاه بـه وزيـر گفـت        کجا رسيد، مل   ه بدين کسخن  

 د، صحيح است؟گوي مى

 .اند ردهکر کآرى، مورخان و مفسران چنين ذ: وزير

 .ه سخن را در اين موضوع به پايان برند و به موضوع ديگرى بپردازندکشاه دستور داد  کمل

 :رد و به علوى گفتکبحث تحريف قرآن را مطرح عباسى 

 .باشند شيعيان قائل به تحريف قرآن مى



 ه قـرآن، تحريـف و در       کـ ما اهل سنت چنين مشـهور اسـت         ه نزد ش  کبل; گونه نيست   اين :علوى

 .م و زياد شده استکآن 

 .ار استک اين دروغى آش:عباسى

بـر پيـامبر نـازل شـد و     » غرانيق« ه آياتى درباره کايد   ردهکتابهايتان روايت ن  ک مگر شما در     :علوى

 سپس آن آيات نسخ و از قرآن حذف گرديد؟

نـد، صـحيح    ک آيـا آنچـه علـوى ادعـا مـى         :  وزيـر پرسـيد    شاه گـران آمـد و از       کسخن علوى بر مل   

 است؟

 .اند ردهکر کگونه ذ آرى، مفسران اين: وزير

 !توان به قرآن تحريف شده اعتماد نمود؟ پس چگونه مى: شاه کمل

ما بدين سخن معتقد نيستيم و اين گفته اهـل سـنت            ! اى پادشاه : علوى به سخن آمد و گفت     

  تـوان بـر آن    امـا بـه اعتقـاد اهـل سـنت نمـى      ; بـل اعتمـاد اسـت   بنابراين، قرآن نـزد مـا قا   . است

 .اعتماد نمود

تابهـاى حـديث شـما در ايـن بـاب وجـود دارد و برخـى از                  کروايـاتى در    : عباسى به علـوى گفـت     

 .اند علمايتان نيز قائل به تحريف شده

 .م استکهاى ما  تابکه احاديثى از اين دست در کنخست اين   :علوى

   احاديـث، سـاخته و پرداختـه دشـمنان شـيعه اسـت تـا چهـره شـيعه را زشـت                       ه اين کدوم اين   

 .نندکدار   آنها را خدشهکجلوه دهند و شهرت ني



ه سندهاى اين احاديث ضعيف است و راويان آنها مـورد وثـوق و اطمينـان نيسـتند و                   کسوم اين   

عتماد مـا، قائـل بـه       آنچه از بعضى از علما نقل شده، قابل اعتنا نيست، و علماى بزرگ و مورد ا               

گوييـد خداونـد     ه مـى  کـ باشند و گفتارشان همانند گفتار شما اهل سـنت نيسـت             تحريف نمى 

 :ها نازل نمود و ـ نعوذ باهللا ـ گفت آياتى را در ستايش بت

  ه از آنهـا    کـ اى هسـتند     هـاى بلندمرتبـه    آنهـا بـت   ;  الغرانيق العلى منهـا الشـفاعة ترجـى        کتل«

 .»رود اميد شفاعت مى

ايـن بحـث را واگذاريـد و بـه موضـوع            : ه از سـخنان آن دو، حقيقـت را فهميـد، گفـت            کـ شاه   کمل

 .ديگرى بپردازيد

ه شايسته  کدهند   اهل سنت چيزهايى را به خدا نسبت مى       : رد و گفت  ک رو به عباسى     علوى

 عظمت او نيست؟

  مثل چه؟:عباسى

گريـد و داراى   دد و مـى خنـ  خدا جسم است و هماننـد انسـان مـى   : گويند  مثال آنها مى :علوى

تـا مـردم را فشـار    (بـرد   است و روز قيامت، پاى خـود را در آتـش فـرو مـى            ... دست، پا، چشم و   

و بـر االغ خـود سـوار شـده، از آسـمانها بـه آسـمان دنيـا فـرود                     ) دهد و جا براى ديگران باز شود      

 .آيد مى

هــاى  الى دســتدســت خــدا بــا; )١٣)(يــد اهللا فــوق أيــديهم(گــردد، و  ســاق پاهــا برهنــه مــى

 .برد ه خدا پاى خود را داخل در آتش فرو مىکدر احاديث هم آمده . آنهاست



 آنچه در باب جسم بودن خداوند در احاديث و روايات آمده، نـزد مـا باطـل اسـت و دروغ و                       :علوى

 بسـتند و ايـن    دروغ مـى ) صلى اهللا عليـه و آلـه و سـلم   ( زيرا ابوهريره و امثال او بر پيامبر . افتراء

 .ه عمر، ابوهريره را از نقل حديث منع نمودکار به جايى رسيد ک

  ه عمـر از    کـ صـحيح اسـت      آيـا : از وزير پرسـيد    رد و ک را شنيد، تعجب   سخن شاه اين  کوقتى مل 

 نقل حديث توسط ابوهريره ممانعت بعمل آورده است؟

 .ه در تواريخ آمده است او را از نقل حديث منع نمودکآنگونه ! آرى: وزير

 نيم؟کدر اين صورت، چگونه به احاديث ابوهريره اعتماد : شاه کمل

 .اند ردهکعلما به احاديث او اعتماد : وزير

 تـر باشـند، چـون عمـر، ابـوهريره را بـه خـاطر                در اين صورت، بايد علما از عمـر عـالم         : شاه کمل

 .نمايند  مىرد، اما علما به احاديث دروغ او عملکدروغ بستن بر پيامبر، از حديث گفتن منع 

ه در ايـن زمينـه رسـيده،     کـ هـايى    ن حـديث  کـ فـرض   : رد و گفت  کدر اينجا، عباسى رو به علوى       

 نى؟ک ه قطعى است، چه مىکصحيح نباشد، با آيات قرآن 

م بـه   کـ آيـات مح  . اسـت ) قابل تأويـل  (و متشابه   ) صريح و روشن  (م  ک قرآن داراى آيات مح    :علوى

ه آيـات ديگـر بـه آنهـا برگردانيـده و بـا آنهـا تبيـين                  کـ  ]باشـند  اصل و اساس قرآن مى    [ تعبير قرآن 

ــابراين، از ظــاهر آيــات مح.  همچنــين آيــات قــرآن، ظــاهر و بــاطن دارد .شــود مــى م پيــروى کــبن

  در . نـيم ک نايـه يـا تقـدير حمـل مـى     کنيم، اما متشابهات را طبق قواعد بالغـت، بـر مجـاز،            ک مى

را  )کوجـاء ربّـ   (بـراى نمونـه، اگـر       . يح نيسـت  غير اين صورت، معناى آن نه عقال و نه شرعًا صـح           

ه کـ گوينـد   شرع مى چون عقل و; اى ردهکنى، با عقل و شرع، مخالفت کطبق ظاهرش معنى    



ه ظـاهر آيـه،   کـ در حـالى  ; انى از او خـالى نيسـت  کـ انها وجـود دارد و هـيچ م     کخداوند در همه م   

 صـورت، اگـر خـدا در        در ايـن  . انى دارد کـ رساند و هـر جسـمى هـم م         جسم بودن خداوند را مى    

آســمان باشــد زمــين از او خــالى اســت و اگــر در زمــين باشــد آســمان از او خــالى اســت و ايــن 

 .سخن، از ديد عقل و شرع نادرست است

 من اين سـخن را قبـول نـدارم         : به ناچار گفت  ; عباسى در مقابل اين منطق رسا، درمانده گرديد       

 .عمل قرار دهيمه ظاهر آيات قرآن را مورد کو بر ما الزم است 

توانى ظاهر همـه آيـات قـرآن را          نى؟ عالوه بر آن، تو نمى     ک  پس با آيات متشابه چه مى      :علوى

ه پهلويـت نشسـته اسـت       کـ ه رفيق تو، شيخ احمد عثمان،       کچون الزمه آن، اين است      ; بپذيرى

 .از اهل آتش باشد) ى از علماى اهل سنت و نابينا بودکشيخ احمد عثمان، ي(

  چرا؟:عباسى

ان فى هذه أعمى فهو فـى اآلخـرة أعمـى وأضـّل             کمن   و: (فرمايد  زيرا خداى تعالى مى    :علوى

ه کـ از آنجـا    . تر اسـت   ور و گمراه  کور باشد، در آخرت نيز      که در اين جهان،     کسى  ک; )١۵)(سبيال

سـپس رو بـه     . ور و گمـراه خواهـد بـود       کـ ور و نابيناست در آخـرت هـم         کشيخ احمد در اين دنيا،      

 پذيرى؟ مى مطلب را آيا اين! شيخ احمد: رد و گفتکشيخ احمد 

ور در آيه، منحرف از راه حـق و گمـراه اسـت             کمنظور از   ! هرگز، هرگز : شيخ احمد با خشم گفت    

 .نه نابينا

 .تواند تمام ظواهر قرآن را بپذيرد ه انسان نمىکنون ثابت شد ک ا:علوى



م کهاى مح   و عباسى در مقابل دليل     در اين موقع، جدال و بحث درباره ظواهر قرآن شدت يافت          

ايـن مطلـب را واگذاريـد و بـه     : ه حقيقت را فهميـد، گفـت  کشاه  کماند و مل علوى، از جواب فرو  

 .موضوع ديگرى بپردازيد

 ى از انحرافهـا و معتقـدات باطـل شـما     کـ ي: شـيد و بـه عباسـى گفـت     ک بحث جبر را پيش      علوى

نـد و  ک ر انجام گناهان و محرمـات مجبـور مـى   خدا مردم را ب : گوييد ه مى کاهل سنت اين است     

 .نمايد سپس آنها را عقاب مى

   ; )١۶...)(مـن يضـلل اهللا    : (گويـد  چـون خداونـد در قـرآن مـى        ;  اين مطلب صحيح اسـت     :عباسى

 .خداوند بر دلهاى آنها مهر زد; )١٧)(طبع اهللا على قلوبهم(ه را خدا گمراه نمايد، و نيز کهر 

ه کـ نايـه دارد  که قـرآن، مجـاز و   کـ ى در قرآن هست، جوابش اين است   گوي ه مى ک اما اين  :علوى

ه کـ بنـابراين، منظـور از ضـاللت، ايـن اسـت            . ردکـ بايد آنها را شـناخت و طبـق آن، آيـه را معنـى               

گذارد تا بـه گمراهـى گرايـد و ايـن گفتـه، مثـل ايـن                  مى حال خود وا   خداوند انسان شقى را به    

ه آنهـا را بـه      کـ جمله اين اسـت      معناى اين . »ردکفاسد  ومت مردم را    کح«: گوييم ه مى کاست  

 .اين جواب اول. حال خود رها نمود و توجهى به آنها ننمود

؟ .و هـر دو راه خيـر و شـّر را بـدو نمـوديم              ; )٢٠)(وهـديناه النجـدين   (و  . يـا ناسـپاس   ) گـردد  مى(

ه بـا اينهـا منافـات       کـ نـيم   کاى معنـى     بنابراين، با بودن اين آيات روشن، بايد آن آيات را بـه گونـه             

 .نداشته باشد

ه خداوند، مردم را وادار به معصيت نمايـد و سـپس آنهـا را بـه                 کعقال جايز نيست    : هکسوم اين   

ــه از; ايــن عمــل از مردمــان عــادى بعيــد اســت  . خــاطر آن معصــيت، مجــازات نمايــد       پــس چگون



ان و  ک از آنچـه مشـر     او منـّزه و بسـى برتـر اسـت         . زند خداوند عادل متعال چنين عملى سر مى      

 .ستمگران گويند

ه خداونـد، انسـان را بـر معصـيتى         کـ ان نـدارد    کـ ام! هرگز، هرگز : شاه به سخن آمد و گفت      کمل

ايـن عـين ظلـم اسـت و خداونـد از ظلـم و فسـاد منـّزه         . نـد کمجبور بنمايد و آنگـاه او را مجـازات    

 امـا  . نـد ک گان خـود سـتم نمـى   و خداوند هرگز بـه بنـد    ; )٢١)(وأّن اهللا ليس بظالم للعبيد    . (است

  رد کـ آنگـاه رو بـه وزيـر        . هاى عباسى ملتزم باشـند     ه اهل سنت، به گفته    کنم  ک من گمان نمى  

 باشند؟ ها معتقد مى آيا اهل سنت، بدين گفته: و پرسيد

 .آرى، مشهور بين اهل سنت همين است: وزير

 ه مخالف عقل است؟کچگونه قائل به چيزى هستند : شاه کمل

 .باشند آنها داراى توجيه و استدالل مى: وزير

ننـد نـامعقول اسـت و مـن چيـزى جـز رأى علـوى را قبـول                   کهرچه توجيه و استدالل     : شاه کمل

 .ندک فر و گناه مجبور نمىکسى را به کخداوند : گويد ه مىکندارم 

 ه رسـول خـدا    کـ گوينـد    اهـل سـنت مـى     : شيد و به عباسى گفت    ک بحث ديگرى را پيش      علوى

 . داشتکدر نبوت خود ش)  عليه و آله و سلمصلى اهللا(

 .ار استک اين دروغى آش:عباسى

ما أبطـأ علـّي جبرئيـل مـّرة         «: ه پيامبر فرمود  کايد   ردهکهايتان روايت ن   تابک مگر شما در     :علوى

رد مگـر   کـ گاه جبرئيل براى آمدن نزد مـن تـأخير ن          هيچ; )٢٢(الخّطاب إّال وظننت أّنه نزل على ابن     



دانـيم آيـات بسـيارى داللـت         ه مـى  کبا اين . »ردم بر عمر بن خطاب نازل شده است       ه گمان ب  کاين

 .بر نبوتش پيمان گرفته است) صلى اهللا عليه و آله و سلم( ه خداوند از پيامبرش محمدکدارد 

آيـا ايـن گفتـه علـوى     : رد و گفتکشگفت شد، رو به وزير  ه از شنيدن اين حديث در  کشاه   کمل

 اى اهل سنت وجود دارد، صحيح است؟تابهکه اين حديث در ک

 .تابها وجود داردکآرى، در بعضى : وزير

 .فر استکاين عين : شاه کمل

انـد   ردهکتابهاى خود نقل    کاهل سنت در    : رد و به عباسى گفت    کعلوى مطلب ديگرى را مطرح      

اشـاى  هاى خود نشانده بود تـا بـا تم        عايشه را بر شانه   ) صلى اهللا عليه و آله و سلم      (ه پيامبر ک

     آيــا ايــن مطالــب شايســته مقــام پيــامبر و جايگــاه  ) ٢٣.(زنــان تفــريح نمايــد زنــان و شــيپور طبــل

 واالى اوست؟

 . اينها ضررى ندارد:عباسى

نـى؟ آيـا حاضـر هسـتى همسـرت را بـر             ک ه مـردى عـادى هسـتى چنـين مـى          کـ  آيا تـو     :علوى

 از آن لذت ببرد؟زنان بپردازد و  هايت بنشانى تا به تماشاى مطربها و طبل شانه

 گـردد تـا     ترين مرتبه حيا و غيرت باشـد بـدين عمـل راضـى نمـى               در پايين  هکسى  ک: شاه کمل

   ه ايـن مطلـب در      کـ آيـا صـحيح اسـت       . ه الگوى حيـا و غيـرت و ايمـان اسـت           کچه رسد به پيامبر     

 تابهاى اهل سنت وجود دارد؟ک

 .تابها وجود داردکآرى، در بعضى از : وزير



  دارد؟که خود در نبوتش شکه به پيامبرى ايمان داشته باشيم چگون: شاه کمل

 . اين روايت را بايد تأويل و توجيه نمود:عباسى

 ه اهـل سـنت،   کـ  آيا اين روايت قابل تأويل و توجيه است؟ اى پادشاه، آيـا متوجـه شـدى       :علوى

 .باشند به اين مطالب باطل و خرافات معتقد مى

 و خرافات چيست؟ منظور تو از مطالب باطل :عباسى

 :گوييد ه شما مىک قبال گفتم :علوى

 .ون استکت و سکخدا همانند انسان، داراى دست، پا، حر. ١

 .م و زياد شده استکقرآن، تحريف و . ٢

دهنـد، از قبيـل      ه حتى مـردم عـادى هـم انجـام نمـى           کدهد   رسول خدا عملى را انجام مى     . ٣

 .هايش نشانيدن عايشه بر شانه

 .ردک  مىکبوت خود شپيامبر در ن. ۴

ومـت رسـيدند، بـراى اثبـات        کبـه ح  ) عليـه السـالم   ( طالـب  ه پيش از على بن ابى     کسانى  ک. ۵

 .ى بودند و مشروعيتى ندارندکومت خود، به شمشير و زور متکح

 .اند ردهکنندگان و سازندگان حديث، روايت نقل کتابهايتان از ابوهريره و امثال او از جعل ک. ۶

 .ضوع را واگذاريد و به مطلب ديگرى بپردازيداين مو: شاه کمل



همچنـين اهـل سـنت مطـالبى را بـه پيـامبر نسـبت        : شيد و گفـت کعلوى بحث ديگرى را پيش     

 .دهد ه حتى انسان عادى آن را انجام نمىکدهند  مى

  مثل چه؟:عباسى

 .درباره پيامبر نازل گرديد» عبس وتولى«گويند سوره   مثال مى:علوى

 ى دارد؟الک چه اش:عباسى

و تـو را جـز رحمـت بـراى جهانيـان      ; )٢۵)( إّال رحمة للعـالمين کما أرسلنا(و . و برجسته هستى  

ه خداوند او را بـه ُخلـق عظـيم و رحمـت عالميـان توصـيف                 کآيا عاقالنه است پيامبر     . نفرستاديم

 ند با آن مؤمن نابينا، آن برخورد غير انسانى را انجام دهد؟ک مى

ولـى ـ اى   . ه اين عمـل از پيـامبر انسـانيت و نبـى رحمـت سـر زنـد       کت عاقالنه نيس: شاه کمل

 سى نازل شد؟کعلوى ـ اين سوره درباره چه 

ه ايـن سـوره   کـ آمـده   ) ه قرآن در بيوت آنها نـازل شـده        ک( در احاديث صحيح خاندان پيامبر       :علوى

، بـر عثمـان     ه فـردى نابينـا بـود      کـ توم  کم ام ه ابن کبدين صورت   . درباره عثمان بن عفان نازل شد     

بـه دنبـال ايـن عمـل، آيـات فـوق            . ردکوارد شد و او روى خود را از او گردانيد و پشتش را به وى                

    روى تــرش داشــت و پشــت گردانيــد  ; )٢۶)(أن جــاءه األعمــى* عــبس وتــوّلى (ه کــنــازل شــد 

 .ه نابينايى نزد او آمدکوقتى 

گفتگـو    در جلسه حاضـر بـود وارد       هکى از دانشمندان شيعه     کالدين، ي  در اين هنگام سيد جمال    

ى از  کـ ه ي کـ درباره اين سوره براى مـن جريـانى اتفـاق افتـاد و آن ايـن بـود                   : شد و اظهار داشت   

 .پيامبر ما حضرت عيسى، از پيامبر شما محمد افضل است: علماى مسيحى به من گفت



 براى چه؟: گفتم

  شـيد  ک راد نابينا، چهـره درهـم مـى       زيرا پيامبر شما داراى اخالق بدى بود، او در مقابل اف          : گفت

   و بــود و کــه پيــامبر مــا حضــرت عيســى داراى اخــالق نيکــدر حــالى ; ردکــ و بــه آنهــا پشــت مــى

 .داد مبتاليان به خوره و پيسى را شفا مى

ه اين سوره درباره عثمـان بـن عفـان نـازل شـده نـه                کاى مسيحى، ما شيعيان معتقديم      : گفتم

) صـلى اهللا عليـه و آلـه و سـلم    ( و پيامبر مـا حضـرت محمـد      ) و سلم صلى اهللا عليه و آله      (پيامبر

 لعلـى خلـق     کوإنّـ : (اش فرمـود   هاى پسنديده بود و خداوند دربـاره        و خصلت  کداراى اخالق ني  

 ). إّال رحمة للعالمينکما أرسلنا: (و نيز فرمود) عظيم

 .شنيدم سخنرانان مسجد بغداد ى ازکي آن مطلب را از: مسيحى گفت عالم

ه بعضـى از  کـ نزد مـا چنـين مشـهور اسـت      : ردکالدين اضافه    وى در دنباله سخن سيد جمال     عل

. فروش، اين قصه را بـه پيـامبر نسـبت داده تـا عثمـان را از آن تبرئـه نماينـد                      راويان ناصالح و دين   

 . نمايندکاينها به خدا و پيامبرش دروغ بستند تا خلفا و سردمداران خود را پا! شگفتا

 .نيد و به موضوع ديگرى بپردازيدکن مطلب را رها اي: شاه کمل

ار کـ گانـه را ان    شـيعيان، ايمـان خلفـاى سـه       :  بـا طـرح مطلـب ديگـرى، بـه علـوى گفـت              عباسى

زيرا اگر آنها مـؤمن نبودنـد چگونـه پيـامبر بـه دامـادى آنهـا        ; نند و اين مطلب صحيح نيست     ک مى

 !درآمد؟

 باطن خود ايمان نيـاورده بودنـد هـر چنـد در             ه آن سه نفر، با قلب و      ک شيعه معتقد است     :علوى

ه کـ سـى را  کپيامبر عظيم الشـأن هـم، اسـالم هـر     . رده بودندکظاهر و به زبان، اسالم را قبول    



 ه در واقـع منـافق بـود و بـا آنهـا هماننـد مسـلمانان                 کـ نمود و لو آن    گفت قبول مى   شهادتين مى 

 .ز همين باب استنمود، پس نسبت دامادى بين آنها و پيامبر، ا رفتار مى

 ر چيست؟ک دليل بر عدم ايمان ابوب:عباسى

ه او در مـوارد بسـيارى بـه پيـامبر           کـ از جملـه اين   .  ادّله قطعى بر اين مطلب بسـيار اسـت         :علوى

در حـالى   ; ردهکـ ه از دستور پيامبر سـرپيچى       کر اسامه است    کى در جريان لش   کي. خيانت ورزيد 

ننـد نفـى نمـوده اسـت، خداونـد تعـالى       ک مخالفـت مـى  ه بـا پيـامبر     کـ ه قرآن، ايمان افرادى را      ک

 فيمـا شـجر بيـنهم ثـم ال يجـدوا فـى أنفسـهم                کمـو ک ال يؤمنون حتى يح    کفال وربّ : (فرمايد مى

آورنـد مگـر    ه آنهـا ايمـان نمـى   کبه پروردگارت سوگند،    ; )٢٧)(حرجًا مما قضيت ويسّلموا تسليماً    

اى در دلهايشـان     ردهکـ ه  کـ مـى   کس از ح  سـپ ; ه در اختالفـات خـود، تـو را بـه داورى طلبنـد             کاين

  رد و بــا کــر از دســتور پيــامبر ســرپيچى کابــوب. امال تســليم باشــندکــننــد و کاحســاس نــاراحتى ن

 .ند شامل حال اوستک ه ايمان مخالفان را نفى مىکاى  فرمان او مخالفت نمود، پس آيه

 از سـپاه اسـامه تخلـف    ه کـ سـانى را  ک) صـلى اهللا عليـه و آلـه و سـلم     (عالوه بر آن، پيامبر خـدا     

حال، آيا پيـامبر خـدا مـؤمن        . ر از سپاه اسامه تخّلف نمود     که ابوب کورزند لعنت نمود و قبال گفتيم       

 .نمايد؟ قطعًا نه را لعنت مى

ه او ايمـان  کـ در ايـن صـورت، گفتـه علـوى        : شـاه گفـت    کجـا رسـيد، ملـ      ه به ايـن   کالم علوى   ک

 .نداشت، صحيح است

 .ى او توجيهاتى دارنداهل سنت براى سرپيچ: وزير

سـازد؟ اگـر بـاب توجيـه را      آيا توجيه، حرمت سرپيچى از دستور پيامبر را برطرف مى        : شاه کمل

    : گويـد  سـارق مـى   . نـيم هـر مجرمـى بـراى جـرائم و گناهـان خـود توجيهـاتى خواهـد آورد                   کباز  



     ; وردمچـون بسـيار مغمـوم بـودم شـراب خـ           : گويـد  خوار مـى   شراب; ردمکچون فقير بودم دزدى     

خـورد و مـردم بـر گناهـان جـرى            و در اين صورت، نظم اجتمـاع بـه هـم مـى            ... گويد ار مى کزنا و

 .خورد توجيهات بدرد ما نمى... نه... نه. شوند مى

  دليـل  : نـت زبـان گفـت   کدر اينجا صورت عباسى سرخ شد و متحير ماند چه بگويد و بـاالخره بـا ل             

 بر عدم ايمان عمر چيست؟

رده کـ ه خود او تصريح بـر عـدم ايمـان خـود             کى اين کي. ايمانى عمر بسيار است    ل بى  دالي :علوى

 .است

 جا؟ک در :عباسى

  گـاه   هـيچ ; )٢٨( يـوم الحديبيـة    کت فـى نبـّوة محمـد مثـل شـ          ککمـا شـ   «: ه گفت ک آنجا   :علوى

ه او دائمـًا در نبـوت       کـ اين سـخن وى داللـت دارد        . »ردمک ن کمانند روز حديبيه در نبوت محّمد ش      

   او در روز حديبيــه، ک و ترديــد داشــته اســت و شــکشــ) صــلى اهللا عليــه و آلــه و ســلم( امبرپيــ

در ايـن صـورت ـ اى عباسـى ـ تـو را بـه        . تر و بزرگتـر از مواقـع ديگـر بـوده اسـت      بيشتر و عميق

) صلى اهللا عليه و آلـه و سـلم        ( ه هميشه در نبوت پيامبر    کسى  کبه من بگو آيا     ! خدايت سوگند 

 شود؟ من شمرده مى دارد، مؤکش

 .ندکت ماند و از خجالت سر خود را به زير افکعباسى سا

      ه عمــر کــآيــا ســخن علــوى صــحيح اســت : رد و پرســيدکــشــاه رو بــه وزيــر  کدر ايــن موقــع ملــ

 چنين گفته است؟

 .اند ردهکر کگونه ذ راويان اين: وزير



يرنـدگان بـه اسـالم      مـن عمـر را از سـبقت گ        ! جـّدًا عجيـب اسـت     ! ... عجيـب اسـت   : شاه کمل

  ه در اصـل ايمـان      کـ نون روشـن شـد      کدانستم، اما ا   شمردم و ايمان او را ايمانى نمونه مى        مى

 . و شبهه وجود داردکاو ش

ن اى پادشـاه    کـ شتاب ن : ديد شاه از سخنان علوى تأثير پذيرفته، اظهار داشت         ه مى کعباسى  

 ! را نفريبدو بر عقيده خود استوار باش و سخنان اين علوى دروغگو تو

گويـد    مـى کالملـ  وزيـر مـا نظـام   : شاه روى خود را از عباسى گردانـد و بـا نـاراحتى گفـت              کمل

گويـد او    تابهـا آمـده اسـت و ايـن ابلـه مـى            کعلوى در گفتار خود صادق است و سـخن عمـر در             

 آيا اين عين عناد و دشمنى نيست؟. دروغگوست

خشـم آمـد و از سـخنان عباسـى،          شـاه بـه      ک بر مجلـس سـايه انـداخت، ملـ         کوتى هولنا کس

    ندنـد، وزيـر   کبـه زيـر اف     سـنت هـم سـر      آرامش و قرار از دست داد، عباسى و ديگر علماى اهـل           

 .رفت وت فروکس هم در

 !نگريست تا نتيجه را ببيند تنها علوى سرفرازانه، به چهره پادشاه مى

نـد و او را     کاز  رد زمـين دهـان بـ      ک از شدت خجالت، آرزو مى    . لحظات سختى بر عباسى گذشت    

   ه بطـالن مـذهب او و خرافـه بـودن اعتقـادش در             کـ چـه اين  . المـوت جـانش را بگيـرد       کببلعد يا مل  

ند؟ پادشاه بـراى پرسـش      کچه  ... اّما. ار گشته بود  کبرابر پادشاه و وزير و ديگر علما و سران آش         

   وى خــود را از همــين رو، نيــر. و پاســخ و شــناخت حــق از باطــل از او دعــوت بــه عمــل آورده بــود

 :جمع نمود و سرش را باال آورد و گفت

 ه پيـامبر، دو دختـر      کـ ه عثمـان، ايمـان قلبـى نداشـت در حـالى             کگويى   چگونه مى ! ـ اى علوى  

 لثوم را به ازدواج او درآورده بود؟ک خود رقيه و ام



 :نمک موارد اشاره است به اين افىک است و او بسيار ايمانى  داليل بى:علوى

  شـتند و شـما   کردنـد و او را  که صحابه نيـز در ميـان آنهـا بودنـد ـ عليـه او اجتمـاع        کـ مسلمانان  

مسـلمانان   پس آيا   . »نندک امت من بر خطا اجتماع نمى     «: ه پيامبر فرمود  کايد   ردهکخود روايت   

 نند؟ک ه صحابه نيز در ميان آنها بودند ـ بر قتل شخص مؤمن اجتماع مىکـ 

: گفـت  داد و مـى  رد و به قتلش فرمان مىک به يهود تشبيه و مانند مى     ه عايشه او را     کديگر اين 

 ه اسـم مـردى يهـودى بـود ـ را      کـ نعثـل ـ   ; )٢٩...(فـر، اقتلـوا نعـثال قتلـه اهللا    کاقتلوا نعـثال فقـد   «

دور بـاد نعثـل از      ! شـد کخـدا او را ب    ! شـيد کنعثـل را ب   ! افر گشـته اسـت    کـ ه بـه تحقيـق      کشيد  کب

 .»! بادکرحمت خدا و هال

ه دچـار   کـ  زد   کتـ کاهللا بـن مسـعود، صـحابى بزرگـوار پيـامبر را بـه حـّدى                  چنين عثمان، عبـد   هم

 .بيمارى فتق شد و بسترى گرديد تا از دنيا رفت

مـا أظّلـت    «: اش فرمـود   ه آن حضـرت دربـاره     کنيز عثمان، ابوذر غفارى صحابى واالمقام پيامبر را         

   نـده و زمـين در    کآسـمان سـايه نيف    ; ذر ىلهجة أصدق مـن أبـ      الخضراء وال أقّلت الغبراء على ذى     

   يـا دو مرتبـه از       کاو را يـ   . تبعيـد نمـود   » ه راسـتگوتر از ابـوذر باشـد       کـ سـى را    کنگرفتـه اسـت      بر

ه و مدينـه  کآب و علفى بين م  و بىکه منطقه خشکمدينه به شام فرستاد و سپس به ربذه ـ  

  آنجـا از دنيـا رفـت و در همـان زمـان،      ه ابـوذر از تشـنگى و گرسـنگى در   کبود ـ تبعيد نمود، تا اين 

بيــت المــال در اختيــار عثمــان بــود و امــوال را بــين خويشــاوندان امــوى و مروانــى خــود تقســيم   

 .نمود مى

 است؟ آيا علوى در گفتار خود صادق: رد و پرسيدکشاه رو به وزير  کمل

 .اند اين قضايا را مورخان آورده: وزير



 ا بعنوان خليفه برگزيدند؟پس چگونه مسلمانان او ر: شاه کمل

 .عثمان توسط شورا به خالفت انتخاب گرديد: وزير

ه صـحيح نيسـت   کـ ن اى وزيـر، و چيـزى       کدر جواب شتاب م   : الم وزير برآشفت و گفت    کعلوى از   

 !مگو

 گويى؟ اى علوى، چه مى: شاه با تعّجب پرسيد کمل

 به وصيت عمـر و انتخـاب        ومت نرسيد مگر  کعثمان به ح  .  وزير در سخن خود به خطا رفت       :علوى

     . وقـاص و عبـدالرحمن بـن عـوف         ه عبارت بودنـد از طلحـه، سـعد بـن ابـى            کتنها سه نفر منافق     

 ردند؟ک س مىکآيا اين سه منافق، آراى تمام مسلمانان را منع

نـد و حرمـت   ک ه اين سه نفر هم، وقتى ديدند عثمان طغيان مى     کاند   تب تاريخ آورده  کهمچنين  

عــب االحبــار يهــودى مشــورت کدارد و در امــور مســلمانان بــا  ا را نگــه نمــىاصــحاب رســول خــد

    نـد، از او برگشـتند و مـردم را    ک مـروان تقسـيم مـى    نمايد و اموال مسـلمانان را ميـان بنـى          مى

 . نمودندکشتن عثمان تحريکبه 

 آيا سخنان علوى صحيح است؟: شاه به وزير گفت کمل

 .اند آرى، مورخان چنين آورده: وزير

 ه او بواسطه شورا به خالفت رسيد؟کپس چگونه گفتى : شاه کمل

 !ردن همان سه نفر بودکمنظور من از شورا، شور : وزير

 .شود آيا انتخاب سه نفر، شورا ناميده مى: شاه کمل



 .پيامبر به آن سه نفر، بشارت بهشت داده بود: وزير

ى وزيـر، آنچـه صـحيح نيسـت بـر           ن ا کـ صبر  : علوى با شنيدن اين سخن از وزير برآشفت و گفت         

) صلى اهللا عليه و آله و سـلم       ( ، دروغ و افتراى بر رسول خدا      »عشره مبشره «حديث  . زبان نياور 

 .باشد مى

 .اند ردهکه راويان موثق آن را نقل کشمارى در حالى   چگونه اين روايت را دروغ مى:عباسى

ه مـن سـه دليـل را        کـ  آن وجـود دارد       داليل بسيارى بر دروغ بودن اين روايت و باطل بودن          :علوى

 :نمک ر مىکذ

ه برخـى   کدهد؟ چنان  ه او را اذيت نموده است بشارت بهشت مى        کچگونه پيامبر به طلحه     : اول

  هرگــاه پيــامبر از دنيــا بــرود بــا همســران او «: ه طلحــه گفــتکــانــد  از مفســران و مورخــان آورده

   پس اين سخن بـه گـوش پيـامبر رسـيد            .»نمک با عايشه ازدواج مى   «يا گفت   » نيمک ازدواج مى 

 :خاطر و ناراحت گرديد و خداوند اين آيه را نازل فرمود و از آن رنجيده

ان عنـد اهللا    کـ م  کـ حـوا أزواجـه مـن بعـده أبـدًا إّن ذل           کم أن تـؤذوا رسـول اهللا وال أن تن         کـ ان ل کوما  (

ــًا ــس       ; )٣١)(عظيم ــد و همســرانش را پ ــدا را آزار دهي ــول خ ــد رس ــق نداري ــما ح ــه  ازو ش   او ب

 .است ار نزد خدا همواره گناهى بزرگک ه اينکهمسرى گيريد 

صـلى اهللا عليـه و آلـه و         ( ه پيـامبر  کـ طالب جنگيدند در حـالى       طلحه و زبير با على بن ابى      : دوم

جنـگ تـو،    ! اى علـى  ; )٣٢( سـلمى  ک حربى وسـلم   کيا على حرب  «: در حق على فرمود   ) سلم

 .»جنگ من و صلح تو، صلح من است



سـى از علـى   کهر ; )٣٣(من أطاع عليًا فقد أطاعنى ومن عصى عليًا فقد عصانى«: ز فرمود و ني 

 .»رده استکند مرا نافرمانى کاش  سى نافرمانىکند مرا اطاعت نموده و هر کاطاعت 

   علـى  ; )٣۴(علّى مع القرآن والقرآن مع على لن يفترقـا حتـى يـردا علـّى الحـوض                «: و نيز فرمود  

         وثر بـر مـن     کـ ن بـا علـى، آن دو هـيچ گـاه از هـم جـدا نشـوند تـا سـر حـوض                         با قرآن است و قرآ    

 .»وارد شوند

على با حق است    ; )٣۵(على مع الحّق والحّق مع على يدور معه الحق حيثما دار          «: و نيز فرمود  

مدار و مدار حـق   حق) عليه السالم(على(جا على بچرخد حق با او بچرخد       کو حق با على، هر      

 .»)است

 ننـده  کرده و با او جنگيده، در بهشـت اسـت؟ آيـا جنـگ               که پيامبر را عصيان     کسى  کابراين، آيا   بن

 با حق و قرآن، مؤمن است؟

ه عثمـان و طلحـه و زبيـر         کـ ن اسـت    کـ ت داشتند، آيا مم   کطلحه و زبير در قتل عثمان شر      : سوم

صلى اهللا عليه و    ( ه برخى از آنها با بعضى ديگر جنگيد؟ و پيامبر         کهمگى در بهشت باشند با اين     

  قاتـل و مقتـول هـر دو در      ; الهمـا فـى النـار     کالقاتـل والمقتـول     «: در حـديثى فرمـود    ) آله و سـلم   

 .»باشند آتش مى

 آيا تمام سخنان علوى صحيح است؟: شاه متعّجبانه از وزير پرسيد کمل

 .ت شد و چيزى نگفتکدر اينجا وزير سا

چـه بگوينـد؟ آيـا حـق را         . زبـان نياوردنـد   ت شـدند و چيـزى بـر         کعباسى و همراهـانش هـم سـا       

ه آنهـا بـه حـق اعتـراف نماينـد؟ آيـا نفـس امـاره راضـى          کـ دهـد    بگويند؟ مگر شيطان اجازه مـى     



ار کـ بـرى اعتـراف بـه حـق،          ه در برابر حقيقت و واقعيت خاضع شود؟ آيـا گمـان مـى             کشود   مى

 آسان و راحتى است؟

ردن تعصـبات جاهالنـه و مخالفـت بـا          کـ يمـال   اش پا  ه الزمه کچرا  ! لى است کار مش کجّدًا  ! هرگز

 هـوس   ند ـ پيـروان هـوا و   که بسيار اندکه مردم ـ جز مؤمنان  کهواهاى نفسانى است در حالى 

 .امور باطلند و

 :ست و گفتکوت را شکعلوى س... 

وزير، عباسى و همه علماى اهل سنت به درسـتى گفتـار و حقانيـت سـخنان مـن                 ! اى پادشاه 

ه بـر صـداقت،     کـ ، دانشمندانى در بغداد هستند      کنند، بدون ش  کار  کن مرا ان  آگاهند و اگر سخنا   

تابهـايى وجـود    کتابخانـه ايـن مدرسـه،       کدهنـد و در      درستى و حقانيت سخنان من گواهى مى      

پس اگر اينها به درستى سـخن مـن اعتـراف           ... دهد ه به درستى گفتار من شهادت مى      کدارد  

  تابهـا و مصـادر و      که  کـ  همـين االن مـن آمـاده هسـتم           ه چـه بهتـر، در غيـر ايـن صـورت،           کنمايند  

 .شهود را حاضر نمايم

تابهـا و مصـادر، بـه درسـتى         کگويد   ه مى کآيا سخن علوى    : شاه رو به وزير نمود و پرسيد       کمل

 گفتار و صداقت سخن او تصريح دارند، صحيح است؟

 .سخنان او صحيح است! آرى: وزير

 دى؟وت نموکپس چرا در ابتدا س: شاه کمل

 !ه در اصحاب پيامبر خدا طعن زنم و بر آنها ايراد گيرمکزيرا من دوست ندارم : وزير



تو دوست ندارى به آنها ايراد گيـرى در حـالى           ! عجيب است : رد و گفت  کعلوى سخن وزير را رد      

خــداى تعــالى بعضــى از صــحابه را بــه عنــوان منــافق . راهــت ندارنــدکه خــدا و رســول او از آن کــ

  جنگـد و پيـامبر     فـار مـى   که بـا    کـ  به پيامبرش دستور داده با آنها جنگ نمايـد چنان          رده و کمعرفى  

 .هم شخصًا بعضى از اصحاب خود را لعن نمود

همــه اصــحاب پيــامبر عــادل    «ه کــاى  اى علــوى، مگــر ايــن ســخن علمــا را نشــنيده     : وزيــر

 ؟»باشند مى

ن اسـت   کـ زيـرا چگونـه مم    . ه دروغ و افتـرا اسـت      کدانم   اما مى ; ام  اين سخن را شنيده    :علوى

ه برخـى را خداونـد و برخـى ديگـر را پيـامبر لعنـت                کـ همه اصحاب پيامبر عادل باشـند در حـالى          

انـد و گروهـى از آنهـا بـا گروهـى ديگـر               ردهکـ نموده است و برخى اصحاب، برخى ديگر را لعنت          

 گـر را بـه     اند و بعضى از ايشان، برخى ديگر را ناسـزا گفتـه و جمعـى از آنهـا جمعـى دي                     جنگيده

 .اند قتل رسانيده

: ه همــه درهــا را بــه روى خــود بســته ديــد، از در ديگــرى وارد شــد و گفــتکــدر اينجــا عباســى 

به اين علوى بگو اگر خلفا ايمان نداشتند، چگونه مسلمانان آنهـا را بـه عنـوان خليفـه                   ! پادشاها

 ردند؟کبرگزيدند و به ايشان اقتدا 

 :علوى در جواب سخن عباسى گفت

و تنها اهل سـنت آنهـا را قبـول          . اند همه مسلمانان، آنها را به خالفت نپذيرفته      : هکت اين   نخس

 .دارند

ــن  ــدوم ايـــ ــانى ک: هکـــ ــســـ ــد    کـــ ــد، دو گروهنـــ ــاد دارنـــ ــا اعتقـــ ــت آنهـــ ــه خالفـــ  :ه بـــ

 .ـ معاند ٢. ـ جاهل ١



 بـراى آنـان تفـاوتى     ; )٣٧)(يؤمنون أنذرتهم أم لم تنذرهم ال     سواء عليهم أ  : (فرمايد همچنين مى 

 .بترسانى يا نترسانى، ايمان نخواهند آورد) از عذاب الهى(ه آنان را کند ک نمى

ردنــد که آنهــا را بــه عنــوان خليفــه برگزيدنــد در انتخــاب خــود خطــا  کــســانى ک : هکــســوم ايــن 

المسيح ابن  «: ه مسيح را پسر خدا دانستند و گفتند       که مسيحيان در اعتقاد خود      کگونه   همان

 .، به خطا رفتند»عزير ابن اهللا«: ه عزير را پسر خدا پنداشتند و گفتندکو نيز يهوديان » اهللا

نـه پيـرو مـردم گرچـه بـه خطـا رفتـه              ; ند و پيـرو حـق باشـد       کانسان بايد از خدا و رسول اطاعت        

ــده باشــند   ــه باطــل گروي ــان . باشــند و ب ــد مــىکــهمچن ــد ه خداون ــوا : (فرماي ــوا اهللا وأطيع أطيع

 !ش اطاعت نماييداز خدا و پيامبر; )٣٨)(الرسول

 .اين سخن را واگذاريد و به موضوع ديگرى بپردازيد: ه به حقيقت رسيد، گفتکشاه  کمل

 طالـب  ه على بن ابـى    کى ديگر از اشتباهات اهل سنت، اين است         کي: به عباسى گفت  علوى  

 .رده و پيرو سخن گذشتگان خود شدندکرا رها ) عليه السالم(

 شد؟با ار اشتباه مىک چرا اين :عباسى

; رده بـود  کـ را براى جانشينى خود تعيـين       ) عليه السالم ( طالب  چون پيامبر على بن ابى     :علوى

 :رد و ادامه دادکآنگاه رو به شاه . نه آن سه نفر را

ه وزيــران و کــســى را بــراى جانشــينى خــود تعيــين نمــايى، آيــا الزم اســت   کاى پادشــاه، اگــر 

تواننـد جانشـين تـو را عـزل و ديگـرى را بـه                ه مـى  کـ دولتمردان از فرمان تـو تبعيـت نماينـد يـا اين           

 نند؟کجانشينى تو تعيين 



ام پيـروى نماينـد و       ردهکـ ه من به جانشينى خود تعيـين        کسى  کالبته الزم است از     : شاه کمل

 .نندکفرمان مرا درباره او اطاعت 

 اهللا  صـلى ( ه پيـامبر  کـ انـد    اى شـده   آنها پيرو خليفـه   . اند ردهکطور عمل     شيعيان همين  :علوى

 طالـب  رده اسـت و او علـى بـن ابـى    کـ به دسـتور خـداى متعـال او را معـين      ) عليه و آله و سلم    

 .اند است و غير او را واگذاشته) عليه السالم(

 طالـب شايسـته خالفـت      علـى بـن ابـى     : رده اهل سـنت پرداخـت و گفـت        کعباسى به دفاع از     

لـذا  ; شـته بـود   ک و دليـران عـرب را        هـا، بزرگـان    ه در جنـگ   کديگر اين   . م بود کچون سن او    ; نبود

هـا،   ر عمـر بسـيارى داشـت و در جنـگ          کبـرخالف او، ابـوب    . نهـاد  عرب، خالفت او را گـردن نمـى       

 !شته بودکسى را نک

س خـدا و  کـ داشـته باشـد، و هـر    ) در برابـر فرمـان خـدا   (پيامبرش امرى را الزم بدانند، اختيـارى        

و مگـر خـداى سـبحان       ! ؟ .ر شـده اسـت    ارى گرفتـا  کند بـه گمراهـى آشـ      کرسولش را نافرمانى    

 سـانى  کاى  ; )۴٠)(مکم لمـا يحيـي    کيا أّيها الذين آمنوا اسـتجيبوا هللا وللّرسـول إذا دعـا           : (نفرموده

بخشـد،   ه به شما حيات مى   کايد، چون خدا و پيامبر شما را به چيزى فراخوانند            ه ايمان آورده  ک

 !؟ .نيدکآنان را اجابت 

 .ردم از خدا و رسول او داناترنده مکمن نگفتم !  هرگز:عباسى

  زيرا اگر خـدا و پيـامبر شخصـى را بـراى خالفـت              . الم تو ديگر جايى ندارد    ک در اين صورت،     :علوى

 .چه مردم او را بپسندند و چه نپسندند; نىکو امامت برگزينند، الزم است از او پيروى 

 .م بودکطالب براى خالفت  هاى على بن ابى  شايستگى:عباسى



طالـب را بـه      ه خداونـد، علـى بـن ابـى        کـ معنـاى سـخن تـو ايـن اسـت           : هک نخست اين    :علوى

ه او را بـه خالفـت برگزيـد و ايـن            کمى امتيازات او اّطالعى نداشت      کشناخت و از     درستى نمى 

 .ار استکفرى آشک

 امـل در علـى     که شرائط و ويژگيهاى خالفـت و امامـت بـه طـور              کواقعيت اين است    : هکدوم اين   

ه ايـن امتيـازات در ديگـران اصـال وجـود            کجمع گشته بود، در حالى      ) عليه السالم (البط بن ابى 

 .نداشت

  آن ويژگيها چه بود؟:عباسى

ه از  کـ بسيار اسـت، نخسـتين امتيـازش ايـن بـود            ) عليه السالم ( ويژگيها و امتيازات على    :علوى

 .بودبراى خالفت تعيين شده ) صلى اهللا عليه و آله و سلم(جانب خدا و پيامبر

دیگر اینکه در همه زمينـه هـا از همـه صـحابه عـالم تـر و دانـاتر بـود، چنانکـه پيـامبر دربـاره اش                             

: اقضاکم علی، آگاهترین شما به امر قضاوت علی است و عمر بن خطاب هم می گویـد                : فرمود

أنـا مدينـة    «: بر فرمـود  همچنـين پيـام   . »، داناترین ما در امر قضاوت، على اسـت        )۴٢(اقضانا علی 

مـن شـهر علمـم و علـى دروازه          ; )۴٣(مة فليأت البـاب   کالعلم وعلّى بابها فمن أراد المدينة والح      

 .»مت درآيد بايد از دروازه آن وارد شودکس بخواهد به شهر علم و حکپس هر ; آن

 ألـف  ل بـاب کـ عّلمنى رسول اهللا ألف باب من العلم يفتح لى من «: فرمايد و خود آن حضرت مى 

 ه از هـر بـاب،      کـ هزار بـاب علـم را بـه مـن آموخـت             )صلى اهللا عليه و آله و سلم      (پيامبر خدا ; باب

ه کـ ه عالم مقـدم بـر جاهـل اسـت چنان       کبديهى است   . »هزار باب ديگر فراروى من گشوده شد      

ه کــســانى کآيــا ; )۴۴)(هــل يســتوى الــذين يعلمــون والــذين ال يعلمــون : (فرمايــد خداونــد مــى

 .دانند برابرند ه نمىکسانى کدانند با  مى



آن حضرت از دیگران بی نياز بـود و در احکـام بـه دیگـران رجـوع نمـی کـرد        : ویژگی سوم این که  

مگر ابوبکر نگفته اسـت     . ولی دیگران محتاج ایشان بودند و در پيشامدها به او رجوع می کردند              

ین شـما نيسـتم در حـالی    مرا رها کنيد که من بهتـر ) ۴۵(اقيلونی فلست بخيرکم و علی فيکم       

لـوال علـی لهلـک      : مگر عمر بيش از هفتاد مرتبه نگفت      . که علی بن ابيطالب در ميان شماست      

الابقـانی اهللا لمعضـلة لسـت فيهـا یـا ابـا             : و  . اگر علی نبود عمـر هـالک مـی گشـت           ) ۴۶(عمر

 .»رده تو بـراى حـّل آن حضـور نـدارى، بـاقى نگـذا              کلى  کالحسن اى ابوالحسن، خدا مرا در مش      

 ه علــى در مســجد حضــور دارد، کــگــاه  آن; )۴٧(ال يفتــيّن أحــد فــى المســجد وعلــّى حاضــر«: و

 .»سى ديگر حق ندارد فتوا دهدک

    گـاه خـدا را معصـيت ننمـود و           هـيچ ) عليـه السـالم   (طالـب  على بـن ابـى    : هکچهارمين امتياز اين  

   ولـى آن سـه نفـر، خـدا     ; ردکـ غير خدا را نپرستيد و در سراسر زندگى خود، براى بتهـا سـجده ن           

 : فرمايـد  رده بودنـد و خـداى تعـالى مـى         کـ را عصيان و غير او را پرستش و براى بتها هم سجده             

ه کـ بـديهى اسـت     . رسـد  عهـد و پيمـان مـن بـه ظالمـان نمـى            ; )۴٨)(ال ينال عهدى الظـالمين    (

 .پس شايسته رسيدن به عهد خدا، يعنى نبوت و خالفت نيست; ار، ظالم استکگنه

رى سـليم، عقلـى بـزرگ و رأيـى درسـت و             کـ ف: هکـ طالب اين است     گى پنجم على بن ابى    ويژ

ه ديگـران آرائـى نادرسـت       کـ در حـالى    ; گرفـت  ه از اسـالم، سرچشـمه مـى       کـ مستقيم داشت   

إّن لــى شــيطانًا «: گفــت ر مــىکاز همــين رو، ابــوب. گرفــت ه از شــيطان نشــأت مــىکــداشــتند 

و عمر هـم  . »آيد من است و پيوسته به سراغم مىه مالزم  کمن شيطانى دارم    ): ۴٩(يعترينى

ه کـ اراده بـود     رأى و سسـت    عثمان نيز، فردى سست   . در جاهاى زيادى با پيامبر مخالفت نمود      

    ه پيـامبر، او  کـ ) مکـ مـروان بـن ح  (ماننـد وزغ بـن وزغ   ; اطرافيان نابابش در او تأثير و نفوذ داشـتند   

 ...بار يهودى وعب االحکرد و کو نسلش را جز مؤمنان لعنت 



ر گفته من   که ابوب کآيا درست است    : رده، پرسيد که به شگفت آمده بود، رو به وزير         کشاه   کمل

 .گيرد ه مالزم من است و پيوسته مرا فرو مىکشيطانى دارم 

 .تابها وجود داردکاين مطلب در : وزير

 رد؟ک ه عمر با پيامبر مخالفت مىک آيا صحيح است :شاه کمل

 ه منظورش از اين سخن چه بود؟ک علوى بپرسيم بايد از: وزير

ه عمـر در مـوارد زيـادى، رأى پيـامبر را       کـ انـد    تابهـاى معتبـر آورده    ک علماى اهل سنت در      :علوى

 :نپذيرفت و با آن حضرت مخالفت نمود از جمله

 اهللا بن ُابّى نماز گزارد، عمـر بـا تنـدى و درشـتى               خواست بر جنازه عبد    ه پيامبر مى  کزمانى  . ١

ه خداونـد   کـ خـاطر شـد، در حـالى         ه پيـامبر از آن رفتـار رنجيـده        کرد به طورى    کبر پيامبر اعتراض    

  ه پيـامبر خـدا را آزار       کـ سـانى   ک; )۵١)(والـذين يـؤذون رسـول اهللا لهـم عـذاب الـيم            : (فرمايد مى

 .ى برايشان خواهد بودکدهند عذاب دردنا

  ور داد بين عمـره تمتـع و حـج تمتـع فاصـله         دست) صلى اهللا عليه و آله و سلم      (ه پيامبر کآنگاه  . ٢

 هـم آينـد، عمـر بـا         که زن و شوهر بين عمـره و حـج، نزديـ           کو جدايى انداخته شود و اجازه داد        

پيـامبر در   . »يرنا تقطـر منيـًا؟    کنحـرم ومـذا    أ«: اى بـه پيـامبر اعتـراض نمـود و گفـت            عبارت زننـده  

ه عمـر از    کـ يـامبر بـا ايـن جملـه فهمانـد           پ. م ايمان نخواهى آورد   کهرگز به اين ح   : جوابش فرمود 

 .ندک ار مىکام ايمان دارد و بعضى را انکه به بعضى از احکسانى است ک

ومـن  : (پيامبر را تعطيل نمود و زنا و گناهان زشت را رواج داد و در نتيجه، مشمول اين آيه گرديد                   

س بـه موجـب     کـ هـر   ; )۵۴)(الفاسقون... الظالمون... افرونک هم ال  کم بما انزل اهللا فأولئ    کلم يح 



، پـس از  )نـد کامى را ابـداع و اعـالم   کـ و از پـيش خـود اح     (نـد   کم ن کـ آنچه خداوند نازل فرموده، ح    

 .باشد و فاسقان مى... ارانکستم... افرانک

   رد و  کـ  ه عمـر بـا پيـامبر خـدا مخالفـت مـى            کو ديگر مواردى    . ه گذشت کدر صلح حديبيه چنان   . ۴

 .ادد او را با درشتى سخنش آزار مى

 .پسندم ه من هم، ازدواج موقت را نمىکحقيقت اين است : شاه کمل

 م شرعى اسالمى است يا نه؟ک حکه اين، يک آيا قبول دارى :علوى

 .نه، قبول ندارم: شاه کمل

: و نيز معنـاى ايـن گفتـه عمـر         ) فما استمتعتم به منهّن فآتوهّن أجورهنّ     ( پس معناى آيه     :علوى

چيست؟ آيا قـول عمـر بيـانگر        » ل اهللا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما     انتا على عهد رسو   کمتعتان  «

ر و نيـز بخشـى از زمـان خـود عمـر، جـايز و                که متعه زنان در زمان پيامبر و زمان ابوب        کاين نيست   

رد؟ عـالوه بـر آن، داليـل        کـ ه عمـر آن را ممنـوع و از آن جلـوگيرى             کـ مورد عمل بـوده اسـت تـا اين        

اهللا بـن زبيـر هـم از         رد و عبـد   ک عمر خودش متعه مى   !  اى پادشاه  .ديگرى بر جواز آن وجود دارد     

 .متعه به وجود آمد

 تـو  ! کالملـ  نظـام : ه بين خواهش نفس و قبول دليل درمانده بود، بـه وزيـرش گفـت              کشاه   کمل

 گويى؟ چه مى

 رده، بـر مـا الزم      کـ ولـى چـون عمـر آن را ممنـوع           ; داليل علوى، صحيح و بـدون ايـراد اسـت         : وزير

 .ن را بپذيريماست آ



؟ .باشـد  ويى مى کمسّلمًا براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق ني        ; )۵٧)(رسول اهللا أسوة  

حـالل إلـى   ) صلى اهللا عليه و آله و سلم    (حالل محمد «: اى و مگر اين حديث مشهور را نشنيده      

 خـدا   حالل رسول ; القيامة حرام إلى يوم  ) صلى اهللا عليه و آله و سلم      (القيامة وحرام محمد   يوم

 ؟»تا روز قيامت حالل، و حرام رسول خدا تا روز قيامت حرام خواهد بود

ولـى  ; ام اسـالم، ايمـان دارم     کـ من بـه تمـام اح     : ه هنوز دلش آرام نگرفته بود، گفت      کشاه   کمل

ه دختر يا خـواهر خـود       کند  ک ى از شما رغبت مى    کفهمم؟ آيا ي   مت مشروعيِت متعه را نمى    کح

 ردى قرار دهد؟ آيا اين زشت نيست؟را چند ساعتى در اختيار م

ه دختر يـا خـواهر خـود را بـه عقـد          کند  ک آيا انسان رغبت مى   ! گويى اى پادشاه    چه مى  :علوى

 دهد؟ گيرى از او، وى را طالق مى  ساعت بعد از بهرهکداند ي ه مىکدائمى مردى درآورد 

 .پسندم ار را نمىکاين : شاه کمل

پـس فرقـى    ! ن عقد دائم و طالق پس از آن، صحيح اسـت          ه اي ک اما اهل سنت، معتقدند      :علوى

ه ازدواج موقـت بـه تمـام شـدن مـدت تعيـين         کبين ازدواج موقت و ازدواج دائم وجود ندارد، جز اين         

به ديگر سخن، ازدواج موقت مانند اجاره اسـت  . پذيرد ولى ازدواج دائم با طالق شده، پايان مى  

يـت بـا فـروختن    کرود و مل پايان گرفتن مدت، از بـين مـى  ه اجاره با کيت، کو ازدواج دائم مانند مل  

ننـده نيـاز جسـم      که برطـرف    کـ چـرا   ; بنابراين، قانون ازدواج موقت، بدون ايراد و صحيح است        ... و

 .ايراد و درست است خورد، بى ه با طالق به هم مىکه قانون ازدواج دائم کگونه  است همان

اند و   ه شوهر خود را از دست داده      کاى   رد زنان بيوه  در مو : نون از تو سؤالى دارم    کاى پادشاه، ا  

گويى؟ آيا ازدواج موقت، تنهـا راه حـل بـراى حفـظ              آيد، چه مى   سى به خواستگارى آنان نمى    ک

ه شـرائط بـه ايشـان       کـ گويى در مـورد جوانـان و مردانـى           آنها از فساد و گناه نيست؟ و چه مى        



ش کنهـا راه حـل بـراى رهـايى از نيـروى سـر      دهـد؟ آيـا ازدواج موقـت، ت    اجازه ازدواج دائـم نمـى   

جنسى و حفظ از گناه نيست؟ آيا ازدواج موقت از زنـا و لـواط و عـادات زشـت بهتـر نيسـت؟ اى                         

ه از مردم سر زنـد عمـر اسـت و       که باعث هر عمل زنا، لواط و استمنايى         کپادشاه، من معتقدم    

ــرا او ازدواج موقــت را ممنــوع و از انجــ ; کاو در گنــاه آن شــري  ه در کــرد چنانکــام آن جلــوگيرى زي

 .»رد زنا بين مردم شيوع يافتکه عمر از ازدواج موقت جلوگيرى کاز آن هنگام «: هکروايات آمده 

سى را بر ايـن عمـل   ک، اسالم هيچ ...رغبتى به آن ندارم: گويى ه تو ـ اى پادشاه ـ مى  کاما اين

ه کــســى درآورى ک عقــد ه مجبــور نيســتى دختــرت را بــهکــگونــه  رده اســت، همــانکــمجبــور ن

   رغبتـى تـو و ديگـران نسـبت          عـالوه بـر آن، بـى      . دهد  ساعت بعد او را طالق مى      کدانى ي  مى

هـاى   هـا و خواسـته     م خدا ثابـت اسـت و بـا نظريـه          کزيرا ح . به چيزى دليل بر حرمت آن نيست      

 .يابد مردم تغيير نمى

و  ردکـ ويـد، لـذا رو بـه وزيـر     ه بگکـ هاى علوى را شنيد و چيزى نداشت  شاه داليل و پاسخ  کمل

 !م و استوار استکداليل علوى در جواز ازدواج موقت مح: گفت

  : رد و گفـت کـ رار کـ ه چيزى در مقابـل داليـل علـوى نداشـت، سـخن پيشـين خـود را ت          کوزير هم   

 .اند ردهکولى علما از نظريه عمر پيروى 

تنها علماى اهل سنت    : هکنخست اين   : رار سخن پيشين وزير به خشم آمد و گفت        کعلوى از ت  

 .اند، نه همه علما ردهکاز نظريه عمر پيروى 

 م خدا و پيامبر سزاوارتر است يا سخن عمر؟کآيا پيروى ح: هکدوم اين 

 .اند ردهکحتى علماى شما هم با رأى عمر مخالفت : هکسوم اين 



 چگونه؟: وزير

: نمکـ  ومن آنها را حرام مـى     دو متعه در زمان رسول خدا حالل بود         «: گفته بود   چون عمر  :علوى

اگر گفته عمر صحيح است، چرا علمـاى شـما در مـورد متعـه حـج از او                   . »متعه حج و متعه زنان    

؟ و اگـر سـخن عمـر        »متعـه حـج صـحيح اسـت       «: اند رغم تحريم عمر گفته    رده و على  کپيروى ن 

 اند؟ ردهک باطل است چرا علماى شما در ممنوعيت متعه زنان از رأى او پيروى و با آن موافقت

 .ت شد و چيزى نگفتکه جوابى نداشت، ساکوزير 

 !دهيد؟ چرا جواب علوى را نمى: ه از وزير مأيوس شد، رو به حاضران نموده گفتکشاه  کمل

ال بـه عمـر و      کايراد و اش  : ه نامش شيخ حسن القاسمى بود گفت      کى از دانشمندان شيعه     کي

ه خداونـد او را  کـ  نها جوابى براى جنـاب علـوى ـ   از همين رو ـ اى پادشاه ـ آ  . پيروانش وارد است

 .ـ ندارند حفظ نمايد

بنـابراين، ايـن    : سـى جـوابى نـدارد، لـذا دلـش آرام گرفـت و گفـت               که فهميـد ديگـر      کشاه   کمل

 .نيد و به موضوع ديگرى بپردازيدکموضوع را رها 

  

مـر هـيچ    ه ع کـ شيعيان معتقدند   : رد و گفت  کهاى عمر را مطرح      شورگشايىک مسأله   عباسى

هـاى او، بـراى فضـيلتش        شورگشـايى که همـين فتوحـات و       کـ فضيلتى نداشته است در حالى      

 .افى استک

 : ما جوابهايى براى اين سخن داريم:علوى



شورهاى ديگر را براى توسعه اراضى و گسـترش نفـوذ خـود فـتح               که پادشاهان،   کاين  : نخست

 نند، آيا اين فضيلت است؟ک مى

حات او فضيلت است، آيا فتوحات، مجّوز غصب خالفت پيامبر اسـت            ه فتو کنيم  ک فرض مى : دوم

ه علـى بـن     کـ ه پيامبر خالفت را براى او قـرار نـداده، بل          کند؟ در حالى    ک ار عمر را تصحيح مى    کو  

اگـر تـو جانشـينى    ! اى پادشـاه . را براى آن سـمت تعيـين نمـوده بـود     ) عليه السالم ( طالب ابى

مــد و ســلطنت را از او گرفــت و خــود بــه جــايش  ســى آکبــراى خــودت تعيــين نمــودى، ســپس  

ارهاى خوبى هم انجام داد، آيـا تـو بـه فتوحـات او              کرد و   کنشست و پس از آن، مناطقى را فتح         

اى و عـزل جانشـينت و قـرار گـرفتن            ردهکه تو معين    کسى  کشوى يا به سبب خلع       راضى مى 

 گردى؟  مىکدر جاى تو بدون اجازه خودت، بر او خشمنا

 .شويد گيرم و فتوحات او، گناهانش را نمى بر او خشم مى: شاه کمل

   جايگــاه خالفــت را غصــب و بــدون اجــازه پيــامبر بــر جــاى آن . طــور بــود  عمــر هــم همــين:علــوى

 .حضرت نشست

ــار و نتــايج ســوء و مع : ســوم      چــون پيــامبر اســالم. وس بــودکــفتوحــات عمــر اشــتباه و داراى آث

بـرد و همـه جنگهـاى آن حضـرت      گاه بر ديگران هجـوم نمـى   هيچ) صلى اهللا عليه و آله و سلم     (

 ; از همين رو، مردم متمايل به اسالم گرديدنـد و گـروه گـروه، بـه ديـن خـدا درآمدنـد                     . دفاعى بود 

اما عمر به شـهرها حملـه بـرد و مـردم را بـا زور و                . ه اسالم را، دين صلح و دوستى يافتند       کچرا  

همين جهت، برخى نسـبت بـه آن بـدبين شـدند و آن را               به  ; ردکشمشير وادار به اسالم آوردن      

ــا   نــه ديــن منطــق و صــلح ; ديــن شمشــير و زور ناميدنــد   دوســتى و ايــن مســأله باعــث شــد ت



  بنابراين فتوحات عمر، چهره اسالم را زشـت نمايانـد و نتـايج منفـى        . دشمنان اسالم زياد شوند   

 .وسى به دنبال آوردکو مع

 طالـب  فـت را از صـاحب شـرعى آن، يعنـى امـام علـى بـن ابـى                  ر و عمر و عثمـان، خال      کاگر ابوب 

گرفت،  رده بودند و آن حضرت خود زمام امور را بعد از پيامبر بدست مى             کغصب ن ) عليه السالم (

گذاشـت و شـيوه    نمـود و پـاى خـود را جـاى پـاى پيـامبر مـى        طبق روش رسول خدا رفتـار مـى   

ه مردم، گـروه گـروه بـه ديـن اسـالم            کشد   اين روش باعث مى   . آورد مى صحيح او را به اجرا در     

ال حـول وال    ... امـا . ره زمـين را فـرا گيـرد       کيافت تا همه     درآيند و دامنه نفوذ اسالم گسترش مى      

 .قوة اّال باهللا العلى العظيم

ه بر اسالم رفتـه     که به اينجا رسيد، علوى ماجراهاى پس از پيامبر را به ياد آورد و آنچه                کسخن  

ــود ــر چهــره    ، آه ا . . . ب ــدوه ب ــر دســت ديگــر زد و حــزن و ان اش  ز نهــادش برآمــد و دســتش را ب

 .نشست

 چه جوابى دارى؟: ه متأثر شده بود، به عباسى گفتکشاه  کمل

نون چنين سخنى ـ با اين منطق و استدالل زيبـا ـ    کمن تا: زده شده بود، گفت ه بهتکعباسى 

 !نشنيده بودم

ار گرديـد،   ک مطالـب را شـنيدى و حـق بـراى تـو آشـ              ه ايـن  کنون  کا: ه چنين شنيد، گفت   کعلوى  

آنگـاه  . نکـ طالـب، پيـروى      ن و از خليفـه شـرعى پيـامبر، علـى بـن ابـى              ک کخلفاى خودت را تر   

   ايـد و    ردهکـ  کاصـل را بـه فراموشـى سـپرده، تـر          . ارهاى شما اهل سنت عجيب است     ک: افزود

 .ايد به فرع چسبيده

  چگونه؟:عباسى



) عليـه السـالم   ( طالب نيد، اما فتوحات على بن ابى     ک  را ياد مى   چون شما فتوحات عمر    :علوى

 .ايد ردهکرا فراموش 

 چه بوده است؟) عليه السالم( طالب  فتوحات على بن ابى:عباسى

هاى حنين، خندق     بيشتر فتوحات و پيروزيهاى پيامبر همچون جنگ بدر، فتح خيبر، جنگ           :علوى

ه کـ و اگـر ايـن پيروزيهـا        . ل گرفتـه اسـت    کشـ ) معليـه السـال   ( طالب به دست على بن ابى    ... و

شـاهد ايـن    . مانـد و نـه اسـالم و ايمـان          ديگر نـه عمـر مـى      . اساس اسالم را به پا داشت، نبود      

 ه کـ آنگـاه   . اسـت ) خنـدق (در جنـگ احـزاب      ) صلى اهللا عليـه و آلـه و سـلم         ( سخن، گفته پيامبر  

 رفتـه   کن به جنـگ تمـامى شـر       تمامى ايما «: على به جنگ عمرو بن عبدود رفت، پيامبر فرمود        

  ، يعنـى اگـر     »شـوى  خـواهى ديگـر عبـادت نشـوى پـس عبـادت نمـى              اگر مى ! خدايا است، بار 

يابنـد و بعـد از آن هـم ديگـر            ان بر قتل من و ديگر مسلمانان جرأت مى        کشته شود مشر  کعلى  

ادة ضـربة علـى يـوم الخنـدق أفضـل مـن عبـ       «: و نيـز فرمـود  . اسالم و ايمانى باقى نخواهد ماند 

  بنــابراين، . »ه علــى در روز خنــدق زد از عبــادت جــن و انــس برتــر بــود کــضــربتى ; )۵٨(الثقلــين

عليـه  ( ه بگوييم پيدايش دين اسالم، وابسته به پيامبر بـود و تـداوم آن بـه علـى                 کدرست است   

، اسـالم تـداوم     )عليـه السـالم   ( بستگى داشت و بـه فضـل خـدا و مجاهـدتهاى علـى             ) السالم

 .يافت

شـاند و   که در مقابل سخنان علوى چيزى نداشت تا بگويد، سخن را به جاى ديگـرى                ک عباسى

ام کـ ه او در اح   کـ ار بودن عمر و غاصـب بـودن او و اين          کنيم سخن شما در مورد خطا     کفرض  : گفت

 ر را ناخوش داريد؟کاسالم، تغيير و تبديل به وجود آورد، صحيح است، براى چه ابوب

 :گويم تو مى مورد آن را براى ه دوکاو ارهاى ناشايست ک به جهت :علوى



 .رفتار او با دختر رسول خدا و سرور زنان عالم فاطمه زهرا: اول

 .ار، خالد بن وليدکردن حّد زنا بر مجرم زناکجارى ن: دوم

 !وليد مجرم بود؟ مگر خالدبن: تعجب از علوى پرسيد  باشاه کمل

 . آرى:علوى

 جرم او چه بود؟: شاه کمل

 ه پيـامبر کـ  بـن نـويره ـ    کر او را بـه سـوى صـحابى بزرگـوار، مالـ     که ابوبکين بود  جرمش ا:علوى

  بشــارت داده بــود او از اهــل بهشــت اســت ـ فرســتاد و بــه او   ) صــلى اهللا عليــه و آلــه و ســلم(

اى خـارج مدينـه منـوره بـه سـر           در منطقـه   کمال.  و قوم او را به قتل رساند       که مال کدستور داد   

آينـد بـه قبيلـه خـود         ريان بـه سـوى او مـى       کرد خالد با گروهى از لشـ      کچون مشاهده   . برد مى

 .آنها نيز، مسلح شدند. دستور داد تا سالح بردارند

  ه قصـد بـدى نسـبت بـه آنهـا      کـ رد کـ رد و بـه دروغ سـوگند يـاد      کـ وقتى خالد به آنها رسيد حيله       

 .ن شما هستيمه امشب را ميهماکايم بل ما براى جنگ با شما نيامده: ردکندارد و اضافه 

نـارى  کاش، اسـلحه را بـه         مطمئن شد و خـود و قبيلـه        کرد، مال کچون خالد به خدا سوگند ياد       

اش مشــغول نمــاز شــدند، در ايــن موقــع، خالــد و    و قبيلــهکوقــت نمــاز رســيد و مالــ. گذاردنــد

 .تفشان را بسته، سپس همه را به قتل رساندندکردند و کهمراهانش بر آنها حمله 

 ه شـوهرش  کـ رد و در همـان شـب    ک را ديده بود، بدو ميل       که زيبايى همسر مال   کسپس، خالد   

 و قبيله او را در زير اجاق قرار داد و بـا آن، غـذاى زنـايش                  کشته بود، با او زنا نمود و سر مال        کرا  

 .را پخت و با اطرافيانش خورد



نـد  ک  قصـاص  شتن مسلمانان کخواست او را، به خاطر       وقتى خالد به مدينه بازگشت، عمر مى      

بـه شـّدت بـا آن    !) باايمـان (ر  کامـا ابـوب   ; نمايـد  حـد جـارى    او ، بـر  کمالـ  به جهت زنا بـا همسـر       و

ار، خـون مسـلمانان را پايمـال و حـدود           کـ با اين   . قصاص گرديد  مانع اجراى حّد و    مخالفت ورزيد و  

 .الهى را ساقط نمود

گويـد،   ر مى ک درباره خالد و ابوب    آيا آنچه علوى  : ه به شگفت آمده بود، از وزير پرسيد       کشاه   کمل

 درست است؟

 .اند گونه آورده آرى، مورخان همين: وزير

 نامند؟ شيده خدا مىکپس چرا برخى از مردم، او را شمشير : شاه کمل

عليـه  ( طالـب  ه دشمن على بـن ابـى      کاما از آنجايى    ; سته شيطان بود  ک او شمشير ش   :علوى

همراهى نمـود، بعضـى     ) عليها السالم ( ه فاطمه زهرا  بود و با عمر در آتش زدن در خان        ) السالم

 .از اهل سنت او را شمشير خدا ناميدند

 هستند؟ طالب ابى بن سنت دشمنان على اهل مگر: گفت تعجب شاه با کمل

گوينـد و گـرد دشـمنانش حلقـه           اگر دشمن او نيستند، چرا غاصبان حّق او را، مدح مـى            :علوى

ــاقبش را ان  مــى ــدانجا رســانيده  کننــد و ک ار مــىکــزننــد و فضــايل و من ه کــينــه و دشــمنى را ب

ه ابوطالـب   کدر حالى   » افر از دنيا رفت   ک،  )عليه السالم ( ابوطالب، پدر حضرت على   «: گويند مى

  ترين شرايط اسالم، از پيامبر بـراى انجـام رسـالتش دفـاع نمـود و اسـالم                   مؤمن بود و در سخت    

 .ردکرا يارى 

 مگر ابوطالب، اسالم آورد؟: شاه به شگفت آمد و گفت کمل



 داشـت   ه ايمان خود را پنهـان مـى       که مؤمنى بود    کبل; افر نبود تا اسالم بياورد    ک ابوطالب   :علوى

 بـه پيـامبرى برانگيختـه شـد، ابوطالـب نـزد            ) صلى اهللا عليه و آله و سلم      ( ه رسول خدا  کو آنگاه   

سـتين مسـلمان علـى بـن        نخ; بنـابراين، او سـومين مسـلمان بـود        . او، اسالمش را ظاهر نمـود     

و سـومين   ) صـلى اهللا عليـه و آلـه و سـلم          ( بـرا همسـر پيـامبر     کطالب، پـس از او، خديجـه         ابى

 .بود) عليه السالم( شخص ابوطالب

 است؟ ابوطالب صحيح آيا سخنان علوى درباره: وزير پرسيد شاه از کمل

 .اند ردهکر کنويسان آن را ذ آرى، برخى از تاريخ: وزير

افر از دنيـا    کـ ه ابوطالـب،    کـ براى چه در ميان اهـل سـنت مشـهور شـده اسـت               پس  : شاه کمل

 رفت؟

ه اهل سـنت    کاى   ينهکاست و   ) عليه السالم ( مؤمنان على   زيرا ابوطالب، پدر امام امير     :علوى

آنهـا   ينـه که  کـ رفـت، چنان   افر از دنيـا   کـ اند وادارشان نمود تا بگويند پدر او         نسبت به على داشته   

حسين، سـرور جوانـان اهـل بهشـت          شتن حسن و  کرا به    ، آنها )ه السالم علي( به على  نسبت

گـرد آمـده بودنـد،      ) عليه السالم ( ربال براى جنگ با حسين    که در   کهايى   واداشت، حتى سنى  

به جهت دشمنى ما با پدرت و انتقـام آنچـه بـا بزرگـان مـا در جنـگ بـدر و حنـين                         : اظهار داشتند 

 .جنگيم انجام داد، با تو مى

 اند؟ آيا قاتالن حسين، چنين سخنى را گفته: پرسيد رد وکه رو به وزير شا کمل

 .ه آنها به حسين، اين سخن را گفتندکاند   مورخان آورده:علوى



ه شـايد اهـل سـنت بـراى         کـ ه خود طرف سخن علوى شده بود، بـا خـود انديشـيد              کشاه   کمل

در مقابـل جريـان خالـد بـن         : ر توجيهى داشته باشند، لذا به عباسى گفـت        کارهاى خالد و ابوب   ک

 وليد، چه جوابى دارى؟

 .ار ديدکر، مصلحت را در اين ک ابوب:عباسى

ه کـ شود   چه مصلحتى باعث مى   ! سبحان اهللا : ه به شگفت آمده بود، برآشفت و گفت       کعلوى  

شد و با همسر آنهـا زنـا نمايـد، آنگـاه بـدون حـّد و مجـازات، رهـا شـود و                        کگناهان را ب   خالد، بى 

او : ر بگويــدکر هــم بــه او داده شــود؟ و بعــد از همــه اينهــا ابــوب کن، فرمانــدهى لشــعــالوه بــر آ

شـد  ک فار را مـى   کآيا شمشير خدا،    ! شيده است؟ که خداوند آن را از نيام بر      کشمشيرى است   

نـد يـا بـا زنـان مسـلمان زنـا            ک آيا شمشير خدا، نواميس مسـلمانان را حفـظ مـى          ! يا مؤمنان را؟  

 نمايد؟ مى

ر اشـتباه   کابـوب : ع را چنين ديد، با زرنگى علوى را بـه آرامـش فراخوانـد و گفـت                ه اوضا کعباسى  

 .اما عمر خطاى او را جبران نمود; ردک

شـتن مؤمنـان    که خالد براى عمل زنـا، شـالق بخـورد و بـراى              ک جبران اشتباه به اين بود       :علوى

 .ر، خطا نمودکبپس او هم مانند ابو. ردکه عمر اين چنين نکدر حالى ; شته شودکگناه،  بى

رده کـ ه علوى بـه آن اشـاره        که ديد عباسى جواب درستى ندارد، موضوع ديگرى را          کشاه   کمل

ر نسبت بـه فاطمـه      که ابوب کدر ابتداى گفتارت اظهار داشتى      ! اى علوى : رد و گفت  کبود، مطرح   

  ادبـى او در مـورد      بـى ; ردکـ ادبـى    بـى ) صـلى اهللا عليـه و آلـه و سـلم          ( زهرا، دختر رسول خـدا    

 فاطمه چه بود؟



  ه بـا ايجـاد تـرس و وحشـت و اسـتفاده از شمشـير و زور و تهديـد، از                      کـ ر بعـد از اين    ک ابـوب  :علوى

مردم براى خود بيعت گرفت، افـرادى مثـل عمـر، قنفـذ، خالـد بـن وليـد، ابوعبيـده جـراح و گـروه                        

دارى هيـزم   عمـر مقـ   ; فرسـتاد ) عليهمـا السـالم   ( ديگرى از منافقان را به در خانه على و فاطمه         

رد و کـ  ه رسول خدا، بارها جلو دِر آن توقـف مـى  کاى  همان خانه(رد  کجلو دِر خانه فاطمه جمع      

گـاه   و هـيچ  . »سالم بر شما اى اهل بيت پيامبر      ; م يا أهل بيت النبوة    کالسالم علي «: فرمود مى

 وقتـى   .شـيد کآنگـاه دِر خانـه را بـه آتـش           ) گرفـت  ه اجازه مى  کشد مگر بعد از آن     داخل آن نمى  

 اى بــه در زد و آن چنــان  فاطمــه پشــت در آمــد تــا عمــر و همراهــانش را برگردانــد، عمــر، ضــربه 

پـس  . اش فرو رفـت  ه فرزندش سقط شد و ميخ در به سينهکفاطمه را بين در و ديوار فشار داد        

و ) عمــر(ببــين بعــد از تــو از طــرف فرزنــد خطــاب ! اى رســول خــدا! اى پــدر: فاطمــه فريــاد بــرآورد

: رد و دسـتور داد    کـ در اين موقع عمر رو به اطرافيـان خـود           ! چه بر سر ما آمد    ) رکابوب(حافه  ق ابى

و پـاره تـنش     )صلى اهللا عليـه و آلـه و سـلم         ( ها بر دردانه رسول خدا     پس تازيانه ! فاطمه را بزنيد  

 .ه بدنش مجروح شدکفرود آمد به حّدى 

  و بيمـار گشـت و حـزن و انـدوه           ا. سـت کاين فشار سخت و ضربات تلخ، بدن فاطمه را درهـم ش           

پـس فاطمـه شـهيِد      . مى پس از وفات پدرش، زندگى را بدرود گفت        کاش فرو رفت و      بر هستى 

 !خاندان نبوت است و به سبب ستم عمر بن خطاب، به شهادت رسيده است

 آيا سخنان علوى صحيح است؟: شاه از وزير پرسيد کمل

 .ام  ديدهتابهاى تاريخکآرى، سخنان علوى را در : وزير

 .ر و عمر استک اينها دليل نفرت شيعه از ابوب:علوى



ه فاطمـه از    کـ انـد    ه مورخـان آورده   کـ ر و عمر، اين اسـت       کشاهد اين جنايت ابوب   : ردکوى اضافه   

 بـود و پيـامبر در احاديـث متعـددى فرمـوده      کر و عمـر غضـبنا  کدنيا رفـت و در آن هنگـام، بـر ابـوب         

  خداونــد از رضــايت فاطمــه خشــنود و از ; ويغضــب لغضــبهاإّن اهللا يرضــى لرضــا فاطمــة «: اســت

ه کـ سـى   که سرنوشـت    کـ دانـى     مـى  کنيـ ! و شـما اى پادشـاه     . »شود  مى کغضب او غضبنا  

 .خداوند بر او خشم گيرد، چه خواهد بود

ه فاطمـه در    کـ اسـت؟ آيـا درسـت اسـت          حديث صـحيح   آيا اين : رد وگفت ک به وزير  شاه رو  کمل

  بود؟کر و عمر خشمناکبوبه بر اکحالى از دنيا رفت 

 .اند آرى، اين مطلب را محدثان و مورخان گفته: وزير

ه درســتى کــاى پادشــاه، مطلــب ديگــرى : علــوى شــاهد ديگــرى بــراى ســخنانش آورد و گفــت

) عليـه السـالم  ( طالـب  ه فاطمه به على بـن ابـى      کنمايد اين است     سخنم را براى تو ثابت مى     

اش  ه در حـق او ظلـم نمودنـد، در تشـييع جنـازه             کـ فـرادى   ر، عمـر و ديگـر ا      که ابـوب  کـ رد  کوصيت  

بـر   ه علـى، قبـر او را مخفـى نمايـد تـا            کرد  کنند و بر او نماز نگزارند و همچنين وصيت          کت ن کشر

 .هم به وصاياى او عمل نمود) عليه السالم( على. سر قبرش هم حاضر نشوند

 آيـا  ! مطلـب غريبـى اسـت   : ه از شنيدن اين وصيت بـه تعجـب فـرو رفتـه بـود، گفـت          کشاه   کمل

 !اينگونه عمل نمودند؟) عليهما السالم( على و فاطمه

 .اند گونه آورده مورخان اين: وزير

  ر و عمـر، ظلـم   کابـوب : رد و گفـت   کـ را مطرح    ر و عمر  کعلوى گوشه ديگرى از رفتار ناشايست ابوب      

 .و اذيت ديگرى هم در حق فاطمه نمودند



 چه اذيتى؟: عباسى پرسيد

 . فاطمه بود، غصب نمودندکه ملکرا » کفد«ا  آنه:علوى

  توسط آنها وجود دارد؟ک چه دليلى بر غصب فد:عباسى

  را بــه ) ۶٢(کفــد) صــلى اهللا عليــه و آلــه و ســلم( ه رســول خــداکــتــب تــاريخ آمــده ک در :علــوى

ر و  ک در اختيار فاطمـه بـود و چـون پيـامبر وفـات يافـت، ابـوب                 کدر زمان پيامبر، فد   . فاطمه بخشيد 

فاطمـه بـه    . ردنـد کارگران فاطمه را با زور و شمشـير از آنجـا بيـرون              کمر مأمورانى فرستادند و     ع

  رد و با آنها به محاّجه پرداخت، اما آنهـا بـه سـخن وى گـوش ندادنـد و او                     کر و عمر اعتراض     کابوب

ا رو، ديگـر فاطمـه بـا آنهـ         از همـين  . ردنـد کرا به خشم آوردند و از رسيدن او به حقش جلوگيرى            

 .ه با ناراحتى از آنها از دنيا رفتکرد تا اينکصحبت ن

 . را به فرزندان فاطمه برگرداندکالعزيز در ايام خالفت خود، فد  ولى عمر بن عبد:عباسى

سى خانه تو را غصب و تو را آواره نمايد، سپس شخصـى ديگـر            کاى دارد؟ اگر      چه فايده  :علوى

 ند؟ک ندانت برگرداند، آيا گناه غاصب را برطرف مىات را به فرز بعد از مرگ تو بيايد و خانه

ه کـ ه هـر دو قبـول داريـد         کآيد   چنين برمى ) عباسى و علوى  (از صحبت شما دو نفر      : شاه کمل

 . را غصب نمودندکر و عمر فدکابوب

 .اند نويسان چنين گفته  آرى، تاريخ:عباسى

 ردند؟کارى کچرا آنها چنين : شاه پرسيد کمل



 در  که اگـر فـد    کـ دانسـتند    رده بودند و مـى    کزيرا آنها خالفت را غصب      : تعلوى در پاسخش گف   

صـد و بيسـت     که بنا به گفتـه بعضـى تـواريخ بـه ي           ک(دست فاطمه باقى بماند او درآمد زياد آن را          

 نمايـد و در ايـن صـورت، مـردم دور علـى      در بـين مـردم تقسـيم مـى     ) رسـيد  هزار دينار طال مى   

 .ر و عمر از آن وحشت داشتندکه ابوبکين چيزى بود شوند و ا جمع مى) عليه السالم(

  اگـر خالفـت آن سـه نفـر          و! آنهـا عجيـب اسـت      ارکـ باشـد،    اين سـخنان درسـت     اگر: شاه کمل

 خواهد بود؟) صلى اهللا عليه و آله و سلم( سى جانشين پيامبرکباطل باشد، چه 

تابهـاى حـديث   کدر . ود پيامبر خودش به دستور خداى تعالى جانشينان خود را معـين نمـ           :علوى

; ّلهـم مـن قـريش     کاسرائيل و  الخلفاء بعدى اثناعشر بعدد نقباء بنى     «: ه آن حضرت فرمود   کآمده  

اســرائيل و همگــى آنهــا از قــريش  جانشــينان بعــد از مــن، دوازده نفرنــد بــه تعــداد نقيبــان بنــى 

 .»باشند مى

 آيا پيامبر اين مطلب را گفته است؟: شاه از وزير پرسيد کمل

 .آرى: وزير

 سانى هستند؟کآن دوازده تن چه : شاه کمل

 .ر، عمر، عثمان و علىکابوب: چهار تن از آنان معروفند: رد و گفتکدستى  عباسى پيش

 يانند؟کپس بقيه : شاه کمل

 . در مورد بقيه، بين علما اختالف وجود دارد:عباسى

 .آنها را بشمار: شاه کمل



 .ت شدکعباسى سا

ه در  کـ گونـه    االن اسامى آنها را همان    ! اى پادشاه : نده است، گفت  ه ديد عباسى درما   کعلوى  

طالـب، حسـن     آنها حضرت على بـن ابـى      : گويم تب علماى اهل سنت آمده است، برايت مى       ک

بن على، حسين بن على، على بن الحسين، محمد بن علـى، جعفـر بـن محمـد، موسـى بـن                 

شـان   حسن بن على و آخـرين     جعفر، على بن موسى الرضا، محمد بن على، على بن محمد،            

 .باشند مى) صلوات اهللا عليهم اجمعين(حضرت مهدى 

اى پادشـاه، گـوش     : ه نام حضرت مهدى را شـنيد، فرصـت را غنيمـت شـمرد و گفـت                کعباسى  

   آيـا ايـن معقـول اسـت؟ و         . نون زنـده اسـت    ک تـا  ٢۵۵از سـال    » مهدى«گويند   شيعيان مى ! نيدک

 ه از  کـ نـد بعـد از آن     کنمايـد تـا زمـين را از عـدل و داد پـر                ر مى او در آخرالزمان ظهو   : گويند نيز مى 

 .ظلم پر شده باشد

 ه شما چنين اعتقادى داريد؟کآيا درست است : رد و پرسيدکشاه رو به علوى  کمل

چون پيامبر آن را فرموده است و راويان شيعه و سـنى، آن را روايـت                .  آرى، درست است   :علوى

 .اند ردهک

 ن است انسانى در اين مدت طوالنى زنده بماند؟کچگونه مم: شاه کمل

نـوح  ; )۶۶)(فلبث فيهم ألف سنة إّال خمسين عاماً      : (فرمايد ه قرآن درباره نوح پيامبر مى     کحالى  

ه انسـانى را در ايـن       کآيا خداوند ناتوان است     . در ميان قوم خود، نهصد و پنجاه سال درنگ نمود         

دگى به دست خداوند نيست و او بر هـر چيـزى توانـا              مدت طوالنى زنده نگهدارد؟ مگر مرگ و زن       

باشد؟ عالوه بر آن، پيامبر اين مطلب را بيـان داشـته و او راسـتگو و مـورد تصـديق خداونـد           نمى

 .است



ه کـ گونـه    ه پيامبر از مهدى خبر داده اسـت، همـان         کآيا درست است    : شاه از وزير پرسيد    کمل

 گويد؟ علوى مى

 .آرى: وزير

ايـم،   ردهکـ ه ما اهل سنت نيز نقـل        کچرا تو حقايقى را     : حتى به عباسى گفت   شاه با نارا   کمل

 نى؟ک ار مىکان

ه عقيده عموم مـردم سسـت شـود و دلهايشـان بـه طـرف                کترسم    به اين جهت مى    :عباسى

 !شيعه متمايل گردد

     : فرمايـد  ه مـى  کـ  بنـابراين تـو اى عباسـى، مصـداق ايـن سـخن خـداى تعـالى هسـتى                     :علوى

 يلعـنهم  کتاب، أولئـ  کتمون ماأنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى ال           کن ي إّن الذي (

ايـم،   ردهکـ ه نـازل    کـ ه داليل روشن و وسـيله هـدايتى را          کسانى  ک; )۶٨)(اهللا ويلعنهم الالعنون  

نـد و همـه     ک ننـد، خـدا آنهـا را لعنـت مـى          کتمان  کتاب براى مردم بيان نموديم      که در   کبعد از آن    

 .گردد پس لعنت خداى تعالى شامل تو مى. نندک نندگان نيز آنها را لعن مىکلعنت 

تـاب  کآيا بر شـخص عـالم، محافظـت از    : نيدکاى پادشاه، از عباسى سؤال  : سپس اضافه نمود  

 واجـب اسـت يـا محافظـت از عقيـده      ) صـلى اهللا عليـه و آلـه و سـلم       ( خدا و سخنان پيامبر خـدا     

 اند؟ پيامبر منحرف گرديدهتاب و سنت که از کمردم عوامى 

; نـد کنم تا دل آنها بـه طـرف شـيعيان تمايـل پيـدا ن              ک  من از عقيده مردم محافظت مى      :عباسى

 .باشند چون شيعيان اهل بدعت مى



ه در اسـالم بـدعت      کـ سـى بـود     کاولـين   ) عمر(ه پيشواى شما    کتابهاى معتبر آمده    ک در   :علوى

ار در قضـيه نمـاز     کـ ايـن   . » بدعت خـوبى اسـت     اين«: رد و گفت  کگذاشت و خود نيز بدان تصريح       

دانست خـدا   ه مىکه به مردم دستور داد نماز مستحبى را با جماعت بخوانند با اين      کتراويح بود   

 بنـابراين، بـدعت عمـر مخالفـت        . انـد  و پيامبر، اقامه نمـاز مسـتحب بـه جماعـت را حـرام نمـوده               

 .باشد ار با خدا و پيامبر مىکآش

الصالة خير من   «ردن  کاز اذان و جايگزين     » حّى على خير العمل   «رداشتن  همچنين مگر عمر با ب    

 بدعت ديگرى نگذارد؟) ٧٠(»النوم

 ات به آنها برخالف خدا و رسولش، بدعت نگذارد؟کمگر عمر با ابطال سهم مؤلفة القلوب از ز

 پيامبر بدعت نگذارد؟ مگر با لغو قانون متعه حج برخالف خدا و

 ه زنان برخالف خدا و پيامبر بدعت نگذارد؟مگر با لغو قانون متع

 ار خالد بن وليد، برخالف دسـتور خـدا و پيـامبر در اجـراى حـّد       کمگر با منع اجراى حّد بر مجرم زنا       

 .ديگر بدعتهاى شما اهل سنت و پيروان عمر ار و قاتل، بدعت نگذارد؟ وکبر زنا

 نون آيا شما اهل بدعت هستيد يا ما شيعيان؟کا

آيـا سـخنان    : رد و پرسـيد   کـ رده بـود، رو بـه وزيـر         کاز شنيدن بدعتهاى عمر تعجب      ه  کشاه   کمل

 علوى درباره بدعتهاى عمر در دين درست است؟

 .اند تابهاى خود آوردهکآرى، جماعتى از علما، آن را در : وزير

 !ه در دين بدعت گذارده است؟کنيم کسى پيروى کبا اين حال، چگونه ما از : شاه کمل



صـلى اهللا عليـه و      ( چون پيامبر خدا  . مين دليل، پيروى از چنين شخصى حرام است        به ه  :علوى

هر بدعتى گمراهـى اسـت و     ; ّل ضاللة فى النار   کّل بدعة ضاللة و   ک«: فرموده است ) آله و سلم  

ننـد ـ و از   ک از بدعتهاى عمر پيروى مى هکسانى کپس تمام . »هر گمراهى در آتش خواهد بود

 . از اهل آتشندکـ بدون شمسأله اطالع هم دارند 

عمـل عمـر را تأييـد       ) چهارگانـه (امـا پيشـوايان مـذاهب       : عباسى در صـدد توجيـه برآمـد و گفـت          

 .اند ردهک

 .بدعت ديگرى است) پيروى از سران مذاهب چهارگانه( اى پادشاه، اين هم :علوى

 چگونه؟: شاه کمل

س و شـافعى و احمـد بـن          بـن انـ    ک چون پيشوايان ايـن مـذاهب، يعنـى ابوحنيفـه و مالـ             :علوى

ه حـدود دويسـت سـال بعـد بـه      کـ بل; نبودند) صلى اهللا عليه و آله و سلم   ( حنبل، در زمان پيامبر   

ه آنها وجود نداشته، بر باطل و گمراهى بودند؟         کبنابراين، آيا مسلمانان در اين مدت       . دنيا آمدند 

   ردن از ديگـر    کـ روى ن ردن مـذاهب بـه آن چهـار مـذهب و پيـ            کـ عالوه بر آن چه دليلـى بـر منحصـر           

 رده بود؟کفقها وجود دارد؟ آيا پيامبر بدان وصيت 

 گويى؟ اى عباسى، چه مى: شاه به عباسى گفت کمل

 .تر بودند  آنها از ديگران عالم:عباسى

بـوده اسـت     متـر کاينهـا    انـد از   اينهـا آمـده    از ه پـس  کـ  همـه دانشـمندانى    آيـا علـم   : شـاه  کمل

 نفر بايد پيروى شود؟ نيم، اما علم آن چهارکآنها پيروى  توانيم از نمى هک

 .نندک  شيعيان هم از مذهب جعفر صادق پيروى مى:عباسى



ه مـذهب او،    کـ نـيم   ک پيـروى مـى   ) عليـه السـالم   (  ما بدين جهت از مذهب امـام صـادق         :علوى

       : ه خداونــد دربــاره آنهــا فرمــوده اســت کــزيــرا او از خانــدانى اســت . مــذهب پيــامبر خــدا اســت

   خواهـد آلـودگى     خداونـد فقـط مـى     ; )٧٢)(م تطهيـراً  کم الرجس ويطهر  کما يريد اهللا ليذهب عن    إّن(

 .يزه گرداندک و پاکرا از شما خاندان پيامبر بزدايد و شما را پا

) عليـه السـالم   ( ه امـام صـادق    کـ ولى از آن جهت     ; نيمک گانه پيروى مى   ما از همه ائمه دوازده    

ه در  کـ ام را پيـدا نمـود بـه طـورى           کـ  علـم تفسـير و حـديث و اح         ان نشر کبيشتر از ساير ائمه، ام    

هـا و    شـدند و آن حضـرت توانسـت نشـانه          حاضـر مـى   ) ٧٣(مجلس درس او چهار هـزار شـاگرد       

ها در صدد نابودى آن بودند، تجديد نمايـد،   ها و عباسى ه اموىکدين اسالم را بعد از آن     امکاح

 .منسوب و جعفرى خوانده شد)عليه السالم( ننده مذهب، يعنى امام صادقکشيعه به تجديد 

 سخن تو چيست؟: شاه به عباسى گفت کمل

 .ايم ه ما اهل سنت آن را برگزيدهک تقليد سران مذاهب چهارگانه، عادتى است :عباسى

مجبـور نمودنـد و شـما نيـز،      را بـدان   مانتان، شـما  کحا از فرمانروايان و   ه بعضى ک هرگز، بل  :علوى

 .رديدک و برهان، از آنها پيروى ورانه و بدون دليلکورک

 .ت شدکعباسى سا

ه او از اهـل آتـش       کـ دهـم     اى پادشاه، اگر عباسى با اين حالت بميرد من شـهادت مـى             :علوى

 .است

 ه او اهل آتش است؟کجا فهميدى کاز : شاه کمل



من مـات    « :فرمود) صلى اهللا عليه و آله و سلم      ( ه رسول خدا  کتب حديث آمده    ک زيرا در    :علوى

ه بميـرد و امـام زمـان خـود را نشـناخته             کـ سـى   ک; )٧۴(لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليـة       و

حــال از . »از دنيــا رفتــه اســت) پرســتى  و بــتکدوره شــر(باشــد ماننــد مــردم زمــان جاهليــت 

 يست؟کامام زمان او، : هکعباسى بپرسيد 

 .تاين روايت از پيامبر خدا نرسيده اس: ست و گفتکوت خود را شکعباسى س

 آيا اين حديث از پيامبر روايت شده است؟: شاه از وزير پرسيد کمل

 .آرى، نقل شده است: وزير

ه تـو مـورد وثـوق هسـتى، امـا           کردم  ک اى عباسى، گمان مى   : شاه به خشم آمد و گفت      کمل

 .ار شدکاالن دروغگويى تو براى من آش

 .شناسم  من امام زمان خود را مى:عباسى

 يست؟ک او :علوى

 . پادشاه، امام زمان من است:عباسى

گويـد و ايـن سـخن او چيـزى جـز تملـق و چاپلوسـى                  ه او دروغ مى   کبدانيد  !  اى پادشاه  :علوى

 .نيست

ه کـ دانـم    شناسـم و مـى     گويـد و خـود را هـم مـى          ه او دروغ مـى    کـ دانم   آرى، مى : شاه کمل

تر وقـت خـود را      زيرا من، دانش چندانى نـدارم و بيشـ        . ه امام زمان مردم باشم    کصالحيت ندارم   

 .نمک ت مىکار و اداره مملکصرف ش



 يست؟کاى علوى، امام زمان تو : آنگاه پرسيد

 ه قـبال  کـ گونـه   اسـت، همـان  ) عليـه السـالم  ( به عقيده مـن امـام زمـان، حضـرت مهـدى       :علوى

ه او را کــســى کپــس . از او خبــر داده اســت) صــلى اهللا عليــه و آلــه و ســلم( ه پيــامبرکــگفتــيم 

ه او را نشناسـد ماننـد مـردم         کـ سـى   کباشد و    ميرد و اهل بهشت مى     مىبشناسد مسلمان   

 .سوزد ميرد و با آنها در آتش مى زمان جاهليت مى

فت و لبخنـد بـر لبـانش نشسـت و رو بـه              کشاه چهره شـ    که به اينجا رسيد، مل    کسخن علوى   

 :حاضران نمود و گفت

ه حـق بـا شـيعه اسـت و     کـ دانسـتم  ردم و کـ ه من از البالى اين گفتگوها، اطمينان پيدا    کبدانيد  

. انـد  اند و از راه راست، منحـرف شـده         اعتقاداتشان درست است و اهل سنت به باطل گراييده        

ننـد و در دنيـا، بـه باطـل          ک ه وقتـى حـق را بشناسـند بـه آن اقـرار مـى              کسانى هستم   کمن از   

را  تشـّيع خـود    بنـابراين، مـن در برابـر شـما،        . باشـم  نگرايم و در نتيجه، در اخرت، دوزخى نمـى        

 ت خـدا و رضـايت او، شـيعه         کـ ه دوست دارد بـا مـن باشـد بايـد بـه بر             کسى  کنم و   ک اعالم مى 

 .هاى باطل خارج به سوى روشنايى حق به در برد ىکشود و خود را از تاري

ه مـذهب   کـ من در زمان تحصيل خـود بـه ايـن حقيقـت رسـيده بـودم                 :  وزير نيز گفت   کالمل نظام

 .نمک ار مىکنها مذهب راست و درست است و حال، تشّيع خود را آشتشّيع، بر حق است و ت

 ه تعدادشـان بـه حـدود       کـ همچنين بيشـتر دانشـمندان، وزيـران و فرمانـدهان حاضـر در مجلـس                

 .ردندکرسيد، تشّيع اختيار  هفتاد نفر مى



، وزرا، فرماندهان و دبيران در همه شهرها پخـش شـد      کالمل شاه، نظام  کخبر شيعه شدن مل   

 زن مـن بـود ـ دسـتور داد در      ه پـدر کـ  ـ  کالملـ  نظـام . عـّده زيـادى از مـردم بـه تشـّيع گرويدنـد      و 

 .مدارس نظاميه بغداد، مذهب شيعه توسط اساتيد تدريس گردد

بـاقى   مـذهب سـابق خـود    داشـتند بـر    باطـل اصـرار    ه بـر  کـ از علماى سـنى      حال، بعضى  اين با

 ; )٧۶)(الحجــارة أو أشــّد قســوةکفهــي (: ماندنــد تــا مصــداق ايــن ســخن خداونــد تعــالى شــوند 

 .تر از آن همچون سنگ سخت شد يا سخت) دلهاى شما(

 نمودنـد و عواقـب آن منـاظره را بـه او     کالملـ  شـاه و نظـام   ک به چيدن توطئه ضّد ملـ   آنها شروع 

بـه   ارکـ ه دسـتى جنايت کـ شـور بـود، تـا اين   کر و مدير اجرايـى   که او مغز متف   کچه اين ; نسبت دادند 

 بـه شـهادت رسـاند و        ۴٨۵دشمنان به سوى او دراز و او را در دوازدهم رمضـان سـال               اشاره آن   

 .إّنا هللا وإّنا إليه راجعون. شاه سلجوقى را شهيد نمودند کبعد از آن هم مل

شـهادت، گـواراى آنهـا و همـه         . شـته شـدند   ک، آنها در راه خدا و بـراى حـق و ايمـان              کبدون ش 

 .شوند شته مىکيمان ه در راه خدا و براى حق و اکسانى ک

هر چـه    شيد، حاضر بودم وکه سه روز طول کدر مجلس گفتگو و مناظره   ) مقاتل بن عطيه  (من  

ردم و مطالب را در ايـن رسـاله         کاما زوايد را حذف     ; را در آن جلسات مطرح شد يادداشت نمودم       

 .به اختصار آوردم

 ألنجابوالحمد هللا وحده والصالة على محمد وآله األطياب وأصحابه ا

 

 



 پاورقی ها

ت اسـالمى  کـ ى از مرزهـاى ممل    کـ ر در آخرين روزهاى حيات پيامبر و براى دفـاع از ي           کاين لش ) ١

 .ه احتمال خطر در آن وجود داشت مهيا گرديدک) منطقه شام(

جـواهر  ; ٣٣٨انى، ص   کشواهد التنزيـل، حسـ    ; ٢١١افى، ص   کالمعيار والموازنة، ابوجعفر اس   ) ٢

 .١٧٣، ص ٢الدمشقى، ج  ، ابن)عليه السالم( مام علىالمطالب فى مناقب اال

در . نده بـود و در دسـت افـراد مختلـف قـرار داشـت              کدر ابتدا، قرآن به صورت اوراق و الواح پرا        ) ٣

به دستور آن حضرت همه آيـات قـرآن از دسـت            ) صلى اهللا عليه و آله و سلم      ( اواخر حيات پيامبر  

 از آنهـا در زمـان نـزول    کن بـود هـر يـ     کـ دى بودنـد و مم    ه افراد متعد  ک(اتبان وحى   کنويسندگان و   

بـا  ) صـلى اهللا عليـه و آلـه و سـلم    ( سـپس پيـامبر   . آورى شـد   جمـع ) اى حاضر نبـوده باشـد      آيه

امـا  ; امل در اختيار همگان قرار دادند     کان آيات و سور قرآن، آن را مرتب و بطور           کردن م کمشخص  

نده بـود و  که قرآن تا زمان عثمان، همچنان پرا   کدند  رکراويان مزدور با جعل رواياتى، چنين وانمود        

 .آورى آن را داد ه دستور جمعکاو بود 

بخارى در صـحيح   . سپس آنها را سوزاند   ; ردکآورى   ه عثمان قرآنها را جمع    کاند   مورخان گفته ) ۴

ــاب فضــائل قــرآن، بيهقــى در ســنن، ج   ــز العمــال، ج ک و ۴١، ص ١ب طحــاوى در ; ٢٨١، ص ١٠ن

 .۴، ص ٣ج : رل اآلثاکمش

ه اعضاى آن عبـارت     کيل داد   کاى براى تعيين خليفه تش      نفره ۶عمر به هنگام مرگ، شوراى      ) ۵

. ۵. طلحـه . ۴. عبـدالرحمن بـن عـوف     . ٣. وقـاص  سعد بـن ابـى    . ٢. عثمان بن عفان  . ١: بودند از 

 ).عليه السالم( طالب على بن ابى. ۶. زبير



ار عمـومى بـود، نـه اسـتفاده از          کـ ودن و فريـب اف    براى رد گم نم   ) عليه السالم ( عضويت على    

عليــه ( ه حضــرت علــىکــيــب اعضــاى آن و احتمــال اينکبــا توجــه بــه تر. رأى و نظريــه آن حضــرت

سـى را انتخـاب و      کاگر چهار يـا پـنج نفـر         : با ديگران موافقت نداشته باشد، دستور داد      ) السالم

سـى موافـق و سـه       کنفر با انتخـاب     شته شوند و اگر سه      کردند، مخالفان   کبقيه با آن مخالفت     

   ه عبـدالرحمن بـن عـوف در آن حضـور نـدارد بايـد بـه                 کـ نفر ديگر مخالف آن فرد باشـند، آن گـروه           

گـاه   ه شخص منافقى بود هيچ    که عبدالرحمن   کرد  ک بينى مى  او به درستى پيش   . قتل برسند 

  از طرفـى   . وقـاص رأى نخواهد شد، همچنين عثمان و سعد بـن ابى          هم) عليه السالم ( با على 

از اين رو براى عملى     ; گردند)عليه السالم ( ه طلحه و زبير متمايل به على      کداد   نيز احتمال مى  

ه در طـرف    کدستور قتل سه نفرى را      ) عليه السالم ( شدن رأى خود و جلوگيرى از انتخاب على       

  ) المعليـه الســ ( مقابـل عبـدالرحمن قــرار دارنـد صـادر نمــود تـا مطمـئن شــود خالفـت بـه علــى        

 .نخواهد رسيد

 ...ملل و نحل شهرستانى و; ٨حجر، ص  الصواعق المحرقة، ابن) ۶

 .٣۶، ص ١بير، شيبانى، ج کالسير ال) ٧

 .٢٣آيه : سوره زخرف) ٨

عليـه  ( حضـرت علـى   ) صـلى اهللا عليـه و آلـه و سـلم          ( ند رسول خـدا   ک ه بيان مى  کمصادرى  ) ٩

تـاريخ  : رد، بسـيار زيـاد اسـت، از جملـه         کـ ى  را به عنوان خليفه و جانشـين خـود معرفـ          ) السالم

مسـند  ; ماجـه  صـحيح ابـن   ; صـحيح ترمـذى   ; ٣٩٢، ص   ۶نز العمـال، ج     ک; ۶٢، ص   ٢جرير، ج    ابن

 .تاب ديگرکالصواعق المحرقه و صدها ; تفسير رازى;  الصحيحينکمستدر; احمد بن حنبل



تـاريخ بغـداد،    ; )ول بّلغ ياأّيها الرس (تفسيررازى، ذيل آيه    ; ٢٨١، ص ۴مسند احمدبن حنبل، ج   ) ١٠

 .١٠٧حجر، ص الصواعق المحرقة، ابن; ٢٩٠، ص ٨خطيب بغدادى، ج 

 .٢٢آيه : سوره فجر) ١١

 .۴٢آيه : سوره قلم) ١٢

 .١٠آيه : سوره فتح) ١٣

به نقل از الصـحيح   (١٠۶، ص ٨البداية والنهاية، ج ; ۶٠٣ ـ  ۶٠٠، ص ٢سير أعالم النبالء، ج ) ١۴

 ).٨۴، ص ١عفر عاملى، ج من السيرة، سيد مرتضى ج

 .٧٢آيه : سوره اسراء) ١۵

 .١٨۶آيه : سوره اعراف) ١۶

 .١٠٨آيه : سوره نحل) ١٧

 .٢٨آيه : سوره اعراف) ١٨

 .٣آيه : سوره انسان) ١٩

 .١٠آيه : سوره بلد) ٢٠

 .١٨٢آيه : سوره آل عمران) ٢١

 .ى تفاوتک، با اند١٧٨، ص ١٢الحديد، ج  ابى شرح نهج البالغه ابن) ٢٢

 .٢/١١: و صحيح بخارى; ١٨٣ ـ ۶/۶: صحيح مسلم) ٢٣



 .۴آيه : سوره قلم) ٢۴

 .١٠٧آيه : سوره انبياء) ٢۵

 .٢ و ١آيات : سوره عبس) ٢۶

 .۶۵آيه : سوره نساء) ٢٧

، عبـدالرحمن احمـد     »عمـر بـن الخطـاب     «تـاب   کسيوطى در تفسير سوره فـتح، بـه نقـل از            ) ٢٨

 . در عبارتک، با تفاوتى اند٧١رى، ص کالب

، ص  ۶الحديـد، ج     ابـى  شـرح ابـن   ; ١١۵الفتنة ووقعة الجمل، سـيف بـن عمـر العنبـى، ص             ) ٢٩

عايشــه پيــراهن پيــامبر را آورد و بــه «: گويــد در همــين صــفحه مــى; ٢٢ و ١٧، ص ٢٠و ج ; ٢١۵

ه هنوز از بـين نرفتـه، ولـى عثمـان سـنت او را از بـين       کاين پيراهن رسول خداست    : مردم گفت 

ر، کعسـا  ترجمة االمام الحسين، ابـن    ; ٧٢، ص   ١قتيبة، ج    مة والسياسة، ابن  االما. »برده است 

 .١٠٨، ص ٢ و ج ٢٣٩، ص ١شف الغمة، اربلى، ج ک; ١٩٧ص 

پرداختنـد، بـراى بهبـود موقعيـت بعضـى از            ه با دريافت پول بـه جعـل حـديث مـى           کراويانى  ) ٣٠

در ايـن   .  مبشره معـروف شـد     ه به عشره  کمنافقين و مجرمين، روايتى را به پيامبر نسبت دادند          

. ه پيامبر آنها را بـه بهشـت بشـارت داد          کروايت جعلى از قول پيامبر نام ده نفر برده شده است            

افتادن روايت ميان مردم در بين آنها قرار دادنـد و            را هم براى جا   ) عليه السالم ( نام حضرت على  

 .پردازند با اين روايت به توجيه همه گناهان و جرائم آنها مى

 .۵٣آيه : سوره احزاب) ٣١

 .١٢٩مناقب خوارزمى، ص ; ٢۵٣ و ١٧٢ينابيع الموّدة، قندوزى، ص ) ٣٢



 .٢٧٠، ص ۴٢ر، ج کعسا تاريخ مدينة دمشق، ابن; ٣۴٩، ص ۴عدى، ج  امل ابنک) ٣٣

 .١٢۴م، ص ک حاک، و مستدر۵٧الصواعق المحرقة، ص ; ١١۵٢نز العمال، حديث ک) ٣۴

االمامـة والسياسـة،    ; ٢٣۶، ص   ٧مجمـع الزوائـد، هيثمـى، ج        ; ٣٢١ ، ص ١۴تاريخ بغداد، ج    ) ٣۵

جهـت  . ٢١٣، ص   ٢و جامع ترمـذى، ج      ; ١٢۵، ص   ٣م، ج   ک حا کمستدر; ۶٨، ص   ١قتيبة، ج    ابن

 .»حق با على است«تاب کآگاهى بر مصادر و متون مختلف اين حديث مراجعه شود به 

 .٢۵آيه :  و سوره انعام١۴۶آيه : سوره اعراف) ٣۶

 .۶آيه :  سوره بقره)٣٧

 .۵۴آيه : سوره نور) ٣٨

 .٣۶آيه : سوره احزاب) ٣٩

 .٢۴آيه : سوره انفال) ۴٠

; ١٠٢، ص ۶ســعد، ج  طبقــات ابــن; ...)مــا ننســخ مــن آيــة(صــحيح بخــارى در تفســير آيــه ) ۴١

معجـم اوسـط، طبرانـى، ج       ; ۶۵، ص   ١و حلية االولياء، ج     ; ۴۶١، ص   ٢ و ج    ٨، ص   ١استيعاب، ج   

ــونى، ج  ک; ٣۵٧، ص ٧ ــاء، عجل ــى، ص  ; ١۶٣٠، ص ١شــف الخف ــل دارقطن ســير أعــالم  ; ٨۶عل

ــى، ج  ــبالء، ذهب ــام علــى  ; ٣٩١، ص ١الن ــه الســالم( جــواهر المطالــب فــى مناقــب االم ، )علي

 .٢٩۶ و ٢٠٣، ص ١دمشقى، ج  ابن

الفائق، زمخشرى، ج   ; ۵۵، ص   ١١بير، طبرانى، ج    کمعجم  ; ١٣۶، ص   ٣م، ج   ک حا کمستدر) ۴٢

، ١جامع صـغير، سـيوطى، ج       ; ١۶۵، ص   ٩و ج   ; ٢١٩، ص   ٧الحديد، ج    ابى ح ابن شر; ١۶، ص   ٢



تـاريخ  ; ۶٠، ص   ٣فـيض القـدير، منـاوى، ج        ; ١۴٨، ص   ١٣نز العمال، متقى هندى، ج      ک; ۴١۵ص  

تهـذيب التهـذيب،   ; ١۵٢، ص ۶نـز العمـال، ج   ک; ٢٢، ص  ۴اسـد الغابـة، ج      ; ٣۴٨، ص   ۴بغداد، ج   

 ... و٣٣٠، ص ۶حجر، ج  ابن

 .٩آيه : سوره زمر) ۴٣

شـرح تجريـد قوشـجى، مقصـد پـنجم از           ; روزبهـان  ابطال الباطل، ابن  ; سّر العالمين، غزالى  ) ۴۴

 ).کبا تفاوتى اند(بحث امامت، 

ــا) ۴۵ ــتدرکحـ ــالة، ج  ک، کم در مسـ ــاب الصـ ــتيعاب، ج ; ٣۵٨، ص ١تـ ــب ; ٣٩، ص ٣االسـ مناقـ

 ...ره احقاف و و تفسير نيشابورى در سو٨٧رة السبط، ص کتذ; ۴٨خوارزمى، ص 

ــذ) ۴۶ ــبط، ص کتــ ــوارزمى، ص  ; ٨٧رة الســ ــب خــ ــدير، ج  ; ۶٠مناقــ ــيض القــ  . ٣۵٧، ص ۴فــ

باشـد، مراجعـه    ه بالغ بر چهل مورد مـى کجهت آگاهى بر اسناد متن فوق و ديگر متون مشابه         

 .»ازديدگاه خلفا) عليه السالم( امام اميرالمؤمنين«تاب کشود به 

 .١٨، ص ١حديد، ج ال ابى شرح نهج البالغه، ابن) ۴٧

 .١٢۴آيه : سوره بقره) ۴٨

طبقـات  ; ١۶١ و   ١۶٠ و   ١۵٧، ص   ١٧و ج   ; ٢٠، ص   ۶الحديـد، ج     ابـى  شرح نهج البالغه، ابن   ) ۴٩

االمامـــة ; ٣٠٣، ص٣٠ر، ج کعســـا تـــاريخ دمشـــق، ابـــن; ٢١٢، ص ٣ســـعد، ج  بـــرى، ابـــنکال

 .٢٢ص :  و در چاپ ديگر٣۴، ص ١قتيبه، ج  والسياسة، ابن

واالمامـة والسياسـة،    ; ۴۴٠، ص   ٢جريـر، ج     و تـاريخ ابـن    ; ١٢٩، ص   ٢سـعد، ج     ابنطبقات  ) ۵٠

    ... و۶قتيبة، ص  ابن



 .۶١آيه : سوره توبه) ۵١

 .٢۴آيه : سوره نساء) ۵٢

    اگــر عمــر از ازدواج : ه آن حضــرت فرمــودکــروايــت شــده ) عليــه الســالم( از حضــرت علــى) ۵٣

 .ردک ا نمىس جز شقى زنکرد هيچ ک موقت جلوگيرى نمى

 .۴٧ ـ ۴۴آيات : سوره مائده) ۵۴

 .٧آيه : سوره حشر) ۵۵

 .۵۴آيه : سوره نور) ۵۶

 .٢١آيه : سوره احزاب) ۵٧

، ص  ٣تـاريخ بغـداد، ج      ; ٣٢، ص   ٣م، ج   ک حـا  کمسـتدر ; ١٠۴نهاية العقـول، فخـر رازى، ص        ) ۵٨

بـا   (۴١٢، ص ١ينابيع الموّدة، ج  ; ۴٨١ارجح المطالب، ص    ; ،٣٢، ص   ٣، ج   کتلخيص مستدر ; ١٩

 ).تفاوت در عبارت

اثيـر در تـاريخ    ابـن ; ٢۴١، ص ٣طبرى در تـاريخش، ج  ; ١۵٨، ص ١ابوالفداء در تاريخ خود، ج   ) ۵٩

، ص  ۶ثيـر در تـاريخش، ج       ک ابـن ; ١٠۵، ص   ۵ر در تـاريخ خـود، ج        کعسا ابن; ١۴٩، ص   ٣خود، ج   

٣٢١. 

الحديـد، ج    ابـى  شـرح ابـن   ; يبـة قت االمامة والسياسة، ابن  ; ر جوهرى کب تاب سقيفه، ابى  ک) ۶٠

و اسـناد   ) عليها السالم ( براى اطالع بيشتر از موضوع آتش زدن در خانه حضرت زهرا          . ١٩، ص   ٢

 .رجوع شود» آتش به خانه وحى«تاب کآن به 



صحيح ترمـذى، ج    ; تاب فرائض ک، نيز باب غزوه خيبر و       ٢تاب خمس، حديث    کصحيح بخارى،   ) ۶١

، ص ٢ميـران االعتـدال، ج   ; ١۵٣، ص ٣م، ج ک حـا  کمسـتدر ;  اهللا ة رسـول  ک، باب ما جاء من تر     ١

 ... و٢١٩، ص ۶نز العمال، ج ک; ٧٢

ه آن را بـه     کـ  پيـامبر بـود      که بين مدينه و خيبر واقع شده و ملـ         ک نام قطعه زمينى بود      کفد) ۶٢

 .بخشيد) عليها السالم( دخترش حضرت فاطمه زهرا

ة والسياســــة و شــــرح نهــــج البالغــــه نيــــز االمامــــ; ٣٩، ص ٩هيثمــــى در مجمــــع، ج ) ۶٣

 .الحديد ابى ابن

گانـه را    ه پيـامبر اسـامى ائمـه دوازده       کبالغ بر بيست نص از طريق اهل سنت روايت شده           ) ۶۴

ينـابيع  ; ٣٧٩جـوزى، ص     ره ابـن  کتـذ ; تابهـاى فرائـد السـمطين     کر نمـوده اسـت، از جملـه در          کذ

منهـاج  ; المؤيـد   مقتـل الحسـين ابـى      ;الفـوارس  اربعين حافظ ابومحمد بن ابى    ; ۴۴٢المودة، ص   

 ...، درر السمطين و٢٣٩الفاضلين، ص 

 است، عمر آن حضرت به هزار و صد و شصـت و هفـت سـال رسـيده          ١۴٢٢ه سال   کنون  کا) ۶۵

    .است

 .١۴آيه : بوتکسوره عن) ۶۶

رة الخـواص،   کتـذ ; ۴٩١ينـابيع المـودة، ص      ; ٢۶عقد الدرر، حـديث     ; ١٩المالحم والفتن، باب    ) ۶٧

 ...ذخائر العقبى شافعى و; ٢٧٨ارجح المطالب، ص ; حلية االولياء; ۶باب 

 .١۵٩آيه : سوره بقره) ۶٨



تاب ارشاد البارى فى شرح صحيح      کعسقالنى در   ; صواعق; صحيح بخارى، باب نماز تراويح    ) ۶٩

    : گويـد  رسـد مـى    مـى » ايـن بـدعت خـوبى اسـت       « وقتى به اين قول عمر       ۴، ص   ۵البخارى، ج   

  بـه آن دسـتور نـداده       ) صـلى اهللا عليـه و آلـه و سـلم          ( ه رسـول اهللا   ک رو آن را بدعت ناميد       از اين 

 .ر هم وجود نداشت و نيز در اول شب و به اين تعداد هم نبودکبود و در زمان ابوب

ــ) ٧٠ ــ; ٧٢، ص کموطــأ، مال الحطــاب ; ٢مواهــب الجليــل، ج ; ٩٢، ســيوطى، ص کتنــوير الحوال

 .٧۴الرعينى، ص 

سـه عمـل در زمـان       : عمر گفـت  : گويد ه از بزرگان علماى اهل سنت است مى       کى  قوشج) ٧١

نمـايم و بـر انجامشـان مجـازات          رسول خدا وجود داشت و من از آنها نهـى و آنهـا را حـرام مـى                 

 در الموطأ گفته اسـت      کامام مال . متعه زنان و متعه حج و گفتن حّى على خير العمل          : نمک مى

 نـد،  کذن نزد عمر آمـد تـا رسـيدن وقـت نمـاز صـبح را بـه او اعـالم                      مؤ: هکه چنين به او رسيده      ک

پـس عمـر دسـتور داد ايـن جملـه را در             . الصالة خير من النوم   : چون ديد به خواب فرو رفته، گفت      

 .اذان صبح اضافه نمايند

 .٣٣آيه : سوره احزاب) ٧٢

 .االمام الصادق والمذاهب االربعة، تاريخ بغداد و غير آن) ٧٣

 .١١٧ينابيع المودة، ص ; ١١٠، ص ٨مسلم، ج صحيح ) ٧۴

تـاب شـناخت    کجهت اطالع بر اسناد، مصادر و متون مختلف ايـن روايـت مراجعـه شـود بـه                   ) ٧۵

 .امام راه رهايى از مرگ جاهلى

 .٧۴سوره بقره، آيه ) ٧۶
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