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 چکیده

 از. تاس مباهله یافضلیت و امامت مولی املوحدین امریاملؤمننی علی علیه السالم ماجرای آیهاز مهمرتین ادله 

وارد نموده است و به زعم  بر آن خدشهدهلوی فاضل متعصب اهل تسنن عبد العزیز  که ایادله از یکی رو این

بر والیت امریاملؤمننی علی علیه السالم  ل برده است مهنی ماجرا و داللت آیهداللت آن را زیر سؤا ،باطل خود

عبقات االنوار به حسنی لکهنوی رمحت اهلل علیه در کتاب رشیف مریحامد است. از این رو عالمه گرانقدر 

 رایب و استقدیم  یداده است، اما از آنجایی که کتاب عبقات االنوار به زبان فارس یقاطع تومهات او پاسخ

 ر عالمه جلیل القدرگفتاتا قاله درصدد آن هستیم در این م است، و دشوار ختخواندن آن س خوانندگان برخی

 باشد. وریو هبرهامروزی بازخوانی نامییم تا برای مهه افراد قابل فهم فارسی را به زبان و بیان 

 آیه مباهله، انفسنا، افضلیت، امامت، عالمه مریحامد حسنی، دهلوی. کلید واژه:

 

  



 عبد العزیز دهلوی سخن

 اندعالمه بزرگوار مریحامد حسنی لکهنوی در ابتدای بحث سخن عبدالعزیز دعلوی را به طور کامل بیان نموده

 .کنیممی بازنویسی شیوا و روان فارسی بیان با را آن نیز ما که

 یسد:نودهلوی می

 کرده است: لاستدالبر این آیه شیعه اینگونه 

َك فِیِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبنَاَءَنا َوَأْبنَاَءُکْم َونَِساَءَنا َونِ َفَمْن »هنگامی که آیه  ْم َساَءکُ َحاجَّ

رب خدا صلی اهلل علیه و نازل شد پیام عمران(؛آل 16«)َوَأْنُفَسنَا َوَأْنُفَسُکْم ُثمَّ َنْبتَِهْل َفنَْجَعْل َلْعنََت اهللَِّ َعََل اْلَکاِذبنِیَ 

 آله به مهراه علی و فاطمه و حسن و حسنی علیهم السالم از خانه خارج شدند.

 علی علیهامریاملؤمننی حرضت « َأْنُفَسنَا  »حسن و حسنی است، و مراد از « َأْبنَاَءَنا  »مشخص است که مراد از 

 زیرا نیست رمنظو حقیقی نفس معنایکه  شودنفس پیامرب گردید مشخص میامریاملؤمننی السالم است. و وقتی 

 باشد نباید دو آن نیب دوییتی دیگر باشد مراد حقیقی معنای اگر] باشد پیامرب نفس حقیقتاامریاملؤمننی  است حمال

 با سالمال علیه علی امریاملؤمننی بودن مساوی مقصود بلکه[ اندمشخص است دو فرد بوده در خارج که حالی در

، است رصفبالت اولی و افضل آله و علیه اهلل صلی خدا پیامرب که آنجایی از. است آله و علیه اهلل صلی خدا رسول

مام است؛ ست، پس در نتیجه وی اا دیگران به نسبت بالترصف اولی و افضل باشد مساوی ایشان با که یکس هرو 

 و معنای امام هم افضل و اولی بالترصف است.

 لذا تاس السالم علیهم بیت اهل دوستداران و حمبنی از که کندسازی میدهلوی به روش منافقانه ظاهر ،در ابتدا

 و کاذیبا کنند،ینگونه اشکال میا نواصب که ،توجیه این با ادامه در اما کندمی بیان را شیعیان استدالل و ادله

 .کندمی القاء خماطب به را خود اشکاالت

 



 :از است عبارت کنددهلوی در ذیل این آیه و استدالل بیان می اشکاالتی کهاکاذیب و 

بر عهده  س، پاندعلامی شیعه این تقریر و بیان دقیق و روان و منظم را در این آیه درک و بیان نکرده اکثر .6

 .کنم بیان منظم و روان صورت به ،را روان غری و نظمدالیل بینوشتار بنده است که 

در مقابل نواصب استدالل به این آیه با بیان مذکور است که شیعه این استدالل را از مجله ادله اهل تسنن  .2

 از اهل تسنن گرفته است.

یه اینکه پیامرب خدا صلی اهلل عل علت :نویسدمیچننی این با بیان یک مقدمه دهلوی و چهارم را اشکال سوم 

 حتامل دارد:و آله این بزرگان را مهراه خود بردند و دیگران را نربدند، دو ا

زیرا این بزرگواران در نزد پیامرب عزیز و حمرتم بودند و هنگامی که پیامرب خدا صلی اهلل علیه و آله  (أ

 هچراک ؛است حق او که شودعزیزانش را با خود مهراه کند برای خمالفنی اعتامد و وثوق حاصل می

 با ار افرادش عزیزترین شود،می هالک نتیجه در و کرده یدروغ ادعای بداند وقتی عاقلی فرد هیچ

 .کندنمی مهراه خود

یامربان پا زیرو این کار پیامرب صلی اهلل علیه و آله از روی هوای نفس و غرائض نفسانی نبوده است، 

صالح بوده است، لذا مهنی معانی برای بلکه به خاطر دین و تقوا و معصوم از حب نفس هستند، 

 وجه خمتار اکثر اهل تسنن و شیعه است.این . گردداین اشخاص نیز ثابت می

بر علیه کافران  ها را با خود مهراه کرد تا ایشان را در دعا کردنرسول خدا صلی اهلل علیه و آله آن (ب

رسیعرت دعای رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله مستجاب شود. در این صورت  تانجران کمک کنند 

 رد.نیز آیه بر برتری و علو درجه آنان داللت دا

خود را بیان  تاشکاال ،نواصب قول از هادهلوی بعد از بیان این دو احتامل و به ظاهر قبول کردن آن

 :کندمی

اقارب و  ،که برای مباهله ه است که در بنی عرب رسم بودهمهراه نمودن این بزرگواران این بود علت .3

 .یکان و فرزندان خود را مهراه کندنزد ،لذا پیامرب جمبور بوده تا از باب الزام .فرزندان خود را بیاورند



و قسم خوردن بر فرزند در نزد پیامرب خدا صلی  هاین نوع مباهلانجام ف این است که و دلیل ما بر این حر

نوع که در رشع ممدرحالی، کردندزیرا اگر مرشوع بود حرضت بیان می ؛اهلل علیه و آله مرشوع نبوده است

 .بر او قسم بخورنداست که فرزند را حارض کنند و 

اال و ؛در ضمن وجه دوم نیز خمدوش است زیرا دعای پیامرب صلی اهلل علیه و آله مستجاب و کافی است .4

 اگر دعای ایشان کافی و مستجاب نباشد نقض غرض است زیرا پیامربان احتیاجی به دیگران ندارندکه 

یاز به نی مسئله مهمی نبوده است تا ؛ و مسئله نابودی نصارقبول شودتا با آمنی گفتند آنان دعای وی 

تری برای آن حرضت بوده است ولی از اهل تر و سختامداد و کمک دیگران باشد بلکه مسائل مهم

 .بیت علیهم السالم کمک نگرفتند

 به ظاهر از نواصب ی کهین دو اشکالنکته قابل توجه در کالم دهلوی این است که وی هیچ پاسخی به ا

 .کردند قمع و قلع را هاآن کالم تسنن اهل گویدمی فقط و دهدنمی است،

 خود مراد» :اندگفته و آنچه که علامی شیعهحرضت امری نیست بلکه خود پیامرب است، « انفسنا»مراد از  .5

، باطل است زیرا در قدیم «را دعوت کند ، خودزیرا صحیح نیست شخصی خودش باشد،یامرب نمیپ

 اینگونه سخن گفتن مرسوم بوده است.

 نیب در باشد، امری حرضت «انفسنا» مصداق اگر هستند، داخل «ندع» یاز آنجایی که کفار هم در صیغه .1

و این  دانست« ابناءنا»ت امری را در مصداق حرض باید پس گرید؟می قرار انفسنا مصداق کسی چه کفار

مانعی ندارد زیرا مهانگونه که حسن و حسنی جمازا فرزند پیامرب هستند نه حقیقتا، حرضت امری هم هیچ 

 جمازا فرزند پیامرب صلی اهلل علیه و آله است.

ه در آیات قرآن اینک کام آید،می "ملتهم" و "دینهم" و "نسبهم" و "قریب" معنای به «نفس» یکلمه .7

ذ لوال إ»، «وال تلمزوا أنفسکم»، « ن دیارکموال خترجون أنفسکم م»بیان شده است، به عنوان نمونه: 

و چون حرضت امری با پیامرب ارتباط و اتصال نسبی و ؛ «سمعتموه ظّن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خریا  

نه به خاطر اینکه با  د و از یک دین و ملت هستند اطالق انفس بر وی شده استنقرابتی و دامادی دار



 آله و علیه اهلل صلی پیامرب با مساوات گفت توان، پس در اینصورت دیگر نمیساوی هستندپیامرب م

 .دارند

اگر حرضت امری را با پیامرب صلی اهلل علیه و آله در متام صفات مساوی بدانیم، الزم است که حرضت  .8

 و. شدبا آله و علیه اهلل صلی اهلل رسول اختصاصی هایامری نیز دارای نبوت و رسالت و متام ویژگی

و اگر در بعضی از صفات حرضت  ... باشد.حرضت امری دارای نبوت و رسالت و که است باطل امجاعا

امری با رسول اهلل مساوی باشند، با مساوی بودن در بعضی از صفات افضلیت و اولی بالترصف حاصل 

 .شودنمی

ول خدا صلی اهلل علیه و آله نیز امام اگر آیه دلیل بر امامت باشد الزم است که حرضت امری در زمان رس .9

امام  ،باشند، که این نیز به اتفاق باطل و مردود است. و اگر گفته شود حرضت امری در زمان مشخص

 هل تسنن نیزا زیرا ندارد، ایهستند، اوال در آیه دلیلی بر این حرف وجود ندارد. ثانیا این ادعا فایده

 ی بعد از خلفاء اهل تسنن.از اوقات، یعن وقتی در است امام امری حرضت گویندمی

 در جواب دهلوی حامد حسنی رمحة اهلل علیهکالم عالمه مری

 کامل و جامعحسنی رمحة اهلل علیه متامی ادعاها و تومهات و اکاذیب عبد العزیز دهلوی را پاسخ مریحامد عالمه 

 .ندفرمایمی

 این تقریر و بیان دقیق و روان و منظم را در این آیه  اولنی ادعای دهلوی این بود که اکثریت علامی شیعه

 .انددرک و بیان نکرده

 چننی است:عالمه مریحامد حسنی پاسخ 

 این سخن هبتان بزرگی نسبت به علامی شیعه است.  اوال:

مامة، احقاق اقحق، بحار االفی فی الشا مثل حق اهل هایبه کتاب یک فرد عاقل و منصف باید ثانیا:

و حق الیقنی و... مراجعه کند تا کالم شیعه را ببیند که علامی شیعه چگونه با حتقیق و دقیق  االنوار،

 .کند قضاوت بعد و اند،استدالل را بیان کرده



 ویدگمی که او یسخن خود دهلوی دارای تشوش و اضطراب و هبم رخیتگی است، زیرا این مجله ثالثا:

 داللت «انددقیق و روان و منظم را در این آیه درک و بیان نکردهکثریت علامی شیعه این تقریر و بیان ا»

 عهده رب» گویدمی طرفی از اما اند؛کرده بیان و درک را ریرتق این شیعه علامی از بعضی اینکه بر دارد

ت این سخن دالل« م بیان کنممنظ و روان صورت به را روان غری و نظمبی دالیل که است بنده نوشتار

این حرف خمتص دهلوی است و حتی هیچ یک از علامی خمالف نیز این تقریر و بیان را نگفته دارد که 

 است.

در نتیجه بر خماطب حمقق واضح است که این تقریر که بیان کرده است تقریر شیعه و اهل حق است و 

 دهلوی هرگز کاری بر روی آن انجام نداده است.

 

  بیت علیهم اسالم از باب افضلیت آنان نبوده است.دیگر شبهه دهلوی این بود که مهراهی اهل 

 :کنندعالمه افضلیت اهل بیت علیهم السالم را در چند مرحله بیان می

 خالیق نزد رسول خدا صلی اهلل علیه و آله تریناهل کساء حمبوب (6)

 ندهست خلق عزیزترین و تریناز آنجا که این افراد در نزد رسول خدا صلی اهلل علیه و آله حمبوب

 رسول دنز در عزیزتر و ترحمبوب ،دیگری فرد یا افراد اگر زیرا کردند، مهراه خود با را ایشان حرضت

 نیاوردند؟  را هاآن چرا بود، آله و علیه اهلل صلی خدا

 

 اعرتاف علامی عامه به داللت آیه مباهله بر افضلیت اصحاب کساء (2)

 کالم سمهودی و زخمرشی .أ

 :نویسدجواهر العقدین چننی مینورالدین سمهودی در 

اآلیة، « مفقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءک»وکذا أقحقوا به يف قصة املباهلة املشار الیها بقوله تعاىل: »

فغدا صَل اهلل علیه و آله و سلم حمتضنة اقحسنی، آخذا بید اقحسن و فاطمة متيش خلفه و عيل 

ن اآلیتنی، مع أن الداعي عَل املباهلة، إظهار خلفها، و هؤالء هم أهل الکساء، فهم املراد م

الکاذب يف تلك اخلصومة، و هو أمر خیتص به صلی اهلل علیه و آله و سلم و بمن یکاذبه، فأقحق 



أهل الکساء ]به[ ملا سبق؛ ألنه آکد يف الداللة عَل ثقته بحاله و استیقانه بصدقه، حیث اجرتأ عَل 

ناس ]إلیه[ لذلك، و مل یقترص عَل تعریض نفسه، و عَل تعریض أعّزته و أفالذ کبده و أحب ال

ثقته بکذب خصمه، حتى هيلك خصمه مع أحبته و أعزته هالك االستیصال إن متت املباهلة. و 

و عادة الشجیع أن یفدهيم بنفسه و یقاتل دوهنم حتى یقتل، و لذا  ألهنم أعز األهلخّص األبناء؛ 

کانوا یسوقون الظعائن يف اقحروب مع أنفسهم لتمنعهم من اهلرب، و یسمون الذابنی عنها محاة 

اقحقایق، و قدمهم يف الذکر عَل األنفس، لینّبه عَل إنافة منزلتهم، و إیذانا بأهنم مقدمون عَل 

 األنفس مفدون هبا.

 6«ال دلیل أقوى من هذا عَل فضل أصحاب الکساء."ل يف الکشاف: قا

 

 کالم ابن حجر .ب

 ابن حجر عسقالنی در رشح قصیده مهزیه گفته است:

آیة املباهلة. قال بعض  -اعنی السیادة من حیث النسب الذی هو ارشف االنساب-دلیل االول: »

 2«فاطمة و ابنیهام.حمققی املفرسین فیها: ال دلیل اقوی من هذا علی فضل علی و 

 لیهع اهلل صلی خدا رسول نزد در مردم ترینحمبوب السالم علیهم بیت اهل که شودمی مشخص هااز این عبارت

 و ننیامریاملؤم امامت وقتی و است امام ،افضل که کنیممی ثابت نیز تسنن اهل علامی زبان از و و هستند آله و

 .است دشمنی و ظلم عنی دیگران خالفت که شودگردید مشخص می ثابت حسننی

 

 روایتی در داللت آیه مباهله بر افضلیت اهل کساء نزد باری تعالی (3)

 تافضلی خاطر به السالم علیهم بیت اهل مهراهی و حضور کندمی ثابت که اییکی دیگر از ادله

 ربی بیان کرده است:الق مودة در مهدانی علی سید که است روایتی است بوده آنان

                                                           

 .6/511؛ الکاشف: 628جواهر العقدین: اجلزء الثانی من القسم االول:  .6

 .539املکیة فی رشح اهلمزیة:  املنح. 2



م اهلل و علریاح مولی ُام سلمة رضی اهلل عنه قال رسول اهلل صلی اهلل علیه ]و آله[ و سلم: ل عن ابی»

باهل هبم، ولکن و اقحسن و اقحسنی، الَمرنی َان اعبادا اکرم من علی و فاطمة  تعالی َانَّ فی االرض

 3«َامرنی باملباهلة مع هؤالء و هم َافضل اخللق، فغلبت هبم الیهود و النصاری

 لیهع اهلل صلی خدا رسول از بعد اکرم و افضل السالم علیهم بیت اهل که شوداین روایت کامال مشخص می از

 .گردید ثابت خلفاء از امری حرضت افضلیت پس هستند، آله و

 

 جعل حدیث در ماجرای مباهله

آیه مباهله بر افضلیت و حمبوبیت مهراهان پیامرب صلی اهلل علیه و آله رصیح و واضح اهل تسنن با دیدن داللت 

 :اندحدیثی عجیب و غریب را جعل نموده و خلفاء سه گانه و فرزندانشان را داخل در آن کرده

فقل تعالوا نْدُع أبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا »عن جعفر بن حممد، عن ابیه فی هذه اآلیة »

 4«قال: فجاء بَابی بکر و ولده، و بعمر و ولده، و بعثامن و ولده، و بعلی و ولده. «وأنفسکم

در مقابل ماجرای مباهله واکنش نشان داده جعل حدیث  نسبت به خود کتباز دهلوی در بعضی 

 این اینکه برای چرا که کنداست و به جعلی بودن این حدیث اعرتاف کرده است و حتی تعجب می

 هک حرضت آن به و انداعتامد نشان دهند آن را به امام صادق علیه السالم نسبت داده مورد را حدیث

 کنداو را بیشرت میتعجب چیزی که  باز و اند،زده افرتاء است آله و علیه اهلل صلی خدا رسول ذریه

 ؛ که ایناندکه آن را بر اساس ترتیب خالفت مورد مقبول در نزد اهل تسنن ذکر کردهاست این 

  5.کندمطلب جعلی و وضعی و غریب بودن این حدیث را ثابت می
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 اگر: فرمایندسف دهلوی میأجعل حدیث و اظهار تحسنی رمحت اهلل علیه بعد از مریحامد عالمه 

 به و شوندمی ناراحتی و رشم در غرق ،جعلی حدیث این کردن روایت از تسنن اهل از برخی چه

 مدعی و نامیند جسارت و وقاحت و کنند باکیبی آن به نسبت اگر اما کنند،می اعرتاف آن بطالن

فقل تعالوا نْدُع أبناءنا وأبناءکم : »است چننی دهیممی هاصحت آن شوند تنها پاسخی که به آن

 «ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسکم ثّم نبتهل فنجعل لعنة اهللَّ عَل الکاذبنی

 

 امریاملؤمننی در مباهلهبه حضور نسبت تشکیک فخر رازی 

 فخر کالم این آورد،اما آنچه باعث تعجب و رسدرد و افسوس است و دل هر مؤمنی را به درد می

 جهو علی فاالعرتاض املباهلة، اما»: نویسدمی ناصبیت و دشمنی و عناد هنایت در که است رازی

 متظاهرة، قلنا: ال نسلم، فان ابن اسحاق َاّنه دعا علیا، قوله: االخبار بذلک نسلم ال اِنا هبا، االستدالل

 1«ذکر هذا اخلرب فی کتابه و مل بذکر علیا رضی اهلل عنه.

 چون ریمندا قبول السالم علیه علی امریاملؤمننی امامت برای آیه این به استدالل گویدفخر رازی می

ابن  یراز نیست، مسلم باشند برده خود مهراه را امری حرضت آله و علیه اهلل صلی خدا پیامرب اینکه

 اسحاق این روایت را در کتابش آورده اما اسم حرضت علی علیه السالم را نربده است.

 : نویسندعالمه در جواب فخر رازی می

چننی انکاری فقط با غضب اهلی قابل دفع و رد است زیرا از روی دشمنی و عناد حدیث متواتر و 

 این با و نامید،ترصحیات بزرگان فریقنی را انکار می امجاع عرتت طاهره و اتفاق علامی فریقنی و

 .یستاسالمی قابل اعتامد و استدالل ناز روایات  یک هیچ دیگر روش

در کل باید گفت روایات مستفیضه و متواتره و اخبار فراوان و ترصیح مفرسین و معتمدین فریقنی 

کردن به ابن اسحاقی که خود معدن بر حضور و مهراهی حرضت امری تأکید دارند، و اعتامد و تکیه 

 .است خردینفاق است هنایت بی
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چه کسی انکار و عدم ذکر توسط فردی شاذ و نادر را در مقابل ترصیح بزرگان مورد اعتامد و وثاقت 

ابن اسحاق نام حرضت را ذکر نکرده بلکه اگر دیگران نیز این امر را انکار  نه تنها پذیرد؟فریقنی می

، قابل پذیرش نبود زیرا امری مسلم است و دین دارای کردندحرضت را ذکر نمی و نام کردندمی

 نقل حمدثنی از خیلی که روایاتی بسیار چهشود و  سنجیده هااست که باید با آن یقواعد و قوانین

 .دانست باطل را روایات متام باید استدالل این با که اند،نکرده

 

  در استدالل به این آیهعدم تقدم علامی عامه بر علامی شیعه 

 در ()عامهما و یکی از تومهات دهلوی این بود که شیعه استدالل به این آیه را از اهل تسنن گرفته

 .هستیم مقدم آیه این به استدالل

 : نامیندعالمه در پاسخ به دهلوی، جواب جناب سلطان العلامء در این زمینه را بیان می

ا امر ! چرکردثابت می ،به این آیه بر شیعیان مقدم هستند راای کاش اینکه سنیان در استدالل »

بالعکس نباشد که سنیان از ما این استدالل را آموخته باشند؟ بلکه در حقیقت مهینگونه است؛ چون 

جناب امری علیه السالم در حدیث مناشده که در کتب سنیان بیان شده است، بر اهل شوری استدالل 

 .آمد خواهد اهلل شاء ان. اندبه این آیه فرموده

ت؛ وجه متسک شیعه اس ،به عینه ،و آنچه در وجه متسک سنیان به این آیه برای الزام نواصب نوشته

چه احتامل اول، یعنی: وجهی که علت حضور اهل بیت علیه السالم در مباهله، به خاطر علو درجه 

و مقام ایشان در نزد خداوند متعال است، که مهنی امر موجب حمبت پیغمرب خدا صلی اهلل علیه و آله 

 با ایشان باشد.

غیری ت ،ه است. تنها با این تفاوت که در تقریرو فخررازی مهنی تقریر را از جانب شیعه ذکر کرد

ل احضار اه"خمترصی انجام داده است، و آن تغیری هم بی اصل و فایده است؛ چون آنچه نوشته که 

نواصب  . و این تقریر ردیه بر مجیعندارد ایاصل و ریشه "بیت برای این بود که بر ایشان قسم بخورند

 و کنندفضیلت آن جناب را رأسا انکار می ها؛ زیرا که آن -تاس هاکه این ناصب از مجله آن-است 

 .نامیندانکار فضیلت بر خلفای ثالثه می هااین



و چون از آیه مذکور به وجهی که بیان شد استفاده می شود که آن جناب از سایر خلق به مراتب با 

 «و برتر بود؛ در نتیجه ملزم کردن سنیان به این آیه درست است. ترفضیلت

 

 ادله تأثری طلب استجابت دعای اهل کساء در مباهله

یکی دیگر از احتامالت حضور و مهراهی اهل بیت علیهم السالم با پیامرب صلی اهلل علیه و آله این 

 تأثری هآل و علیه اهلل صلی پیامرب دعای اجابت در آنان دعای و کنند، دعا و بگویند آمنی هابود که آن

 :فرموده اند و دارد، و عالمه در کشف اقحق نیز به آن اشاره کرده

املؤمننی، ألنه تعالی حکم باملساواة لنفس رسول اهلل، علو مرتبة امری و هذه اآلیة من َادل دلیل علی»

 «.و أّنه تعالی عینه فی استعانة النبی فی الدعاء.

منکر آن بود، لذا عالمه در  -نواصب هرچند به زبان-مهنی مطلب نیز از اموری بود که دهلوی 

 .نامیندادله تأثری استجابت دعای اهل کساء را بیان می ،پاسخ او

 

 دال بر تأثری دعای اهل کساء« نبتهل»صیغه مجع  .أ

در آیه صیغه مجع است، و داللت دارد بر اینکه ابتهال و نفرین خمصوص رسول اهلل « ثم نبتهل»

لکه مباهله شامل مجیع اهل بیت علیهم السالم بوده است، پس صلی اهلل علیه و آله نبوده است ب

 اگر اهل بیت داخل در استجابت دعا نباشند بیان صیغه مجع لغو و باطل خواهد بود.

 

 روایات اهل تسنن .ب

 جابتاست در بیت اهل اینکه بر کنددر کتب اهل تسنن روایاتی بیان شده است که داللت می

 بیت اهل به رفتندصلی اهلل علیه و آله هنگامی که برای مباهله می خدا رسول دارند، تأثری دعا

 .بگویید آمنی شام کردم دعا من که هنگامی فرمودند السالم علیهم

 :کندقاضی بیضاوی در تفسری خود چننی بیان می



فأتوا رسول اهلل صَّل اهلل علیه ]و آله[ و سّلم و قد غدا حمتضنا  اقحسنی آخذا  بید اقحسن و فاطمة »

نوامتيش   7«خلفه و عيل ريض اهلل عنه خلفها و هو یقول: إذا أنا دعوُت فأمِّ

 :نویسدسیوطی نیز در تفسری خود می

َعُه َعيّل َواقْحسن َواقْحَُسنْی َوَفاطَِمة َفَقاَل َرُسول َوقد َکاَن َرُسول اهلل صَل اهلل َعَلْیِه َوسلم خرج َومَ »

 8«َدَعْوت َفأمنُواَأنا إِن اهلل صَل اهلل َعَلیِْه َوسلم: 

 

 اعرتاف بزرگان نصاری بر عظمت اصحاب کساء .ت

 من گفت نصاری بزرگ که اندبیضاوی و زخمرشی و دیگر بزرگان اهل تسنن نقل کرده

 .شودمی کنده خود جای از کوه کنند دعا اگر که بینممی را هاییچهره

کانه من مجبال  یزیل أن فقال أسقفهم یا معرش النصارى إين ألرى وجوها  لو سألوا اهلل تعاىل »

 9«ألزاله فال تباهلوا فتهلکوا

مهانطور که در این روایت مشخص است نصاری معتقد هستند دعای اهل بیت مستجاب است، 

 نواصب به طور کل منکر آن هستند.اما هر دو گروه 

 

 رسم عرب در لزوم آوردن اقارب و فرزندان برای مباهله و رد آن 

یکی دیگر از شبهات و اشکاالتی که دهلوی مطرح کرده است این شبهه است که پیامرب فرزند 

و نزدیکان خود را با خود آورد زیرا رسم عرب اینگونه بوده است که برای مباهله نزدیکان و 

 .باشد آنان برتری و فضیلت خاطر به اینکه نه آوردند،فرزندان خود را با خود می
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 :نویسندمیعالمه در جواب 

 اما یدنامعلیه السالم میامریاملؤمننی اهر اظهار حمبت به از ناصبیت دهلوی است که به ظ اوال:

 ضیلتف تا دهدنمی پاسخی و کندمی بیان کامل و زیبا بیان با را نواصب تشکیکات و ظلامت

 ناحمسوس انکار نامید.به طور  را حرضت

ی سنیان است که با نواصب در آن رشیک شبهه مذکور یداشت که شبهه هباید توج ثانیا:

هستند، بزرگان دهلوی مثل ابن روزهبان مهنی شبهه را بر علیه عالمه حلی رمحة اهلل علیه مطرح 

له، اقارب خود را مباهاب مباهله مهنی بوده که در وقت عادت ارب»کرده است و نوشته است: 

مجع نامیند، و بنابر مهنی عادت جناب رسالت مآب حرضت امری علیه السالم و دیگر اهل بیت 

ن است ی دهلوی ابن روزهبان که از اهل تسنگفته هپس ب .63«علیهم السالم را حارض فرمود

 ناصبی و از نواصب است.

گفت این سخنی باطل و دروغ است زیرا هیچ یک از مورخنی و علامی در هنایت باید  ثالثا:

اند که آنان اعتقاد داشتند که تا داماد و اوالد حارض نشوند اسالم چننی مطلبی را بیان نکرده

 شود.مباهله صحیح نمی

م فضیلت اهل بیت علیها ،ی این آیهبه تواتر این مسئله ثابت گردیده است که الزمه رابعا:

این الزمه معنا نداشت، و اسقف نجران هم  ،بودمیم است که اگر ادعای شام درست السال

 «. ری وجوهااَ » :گفتنمی

ندع اوالدنا و اوالدکم »فرمود: اگر حضور داماد و فرزندان رشط بود خداوند متعال می خامسا:

 بود.ثمر میلغو و بی "نساءنا"و  "ابناءنا"لفظ  دیگرو « و اصهارنا و اصهارکم

شود که باید مهرسان پیامرب صلی اهلل علیه و برداشت می "نساءنا"هر چند از ظاهر لفظ  سادسا:

ها قابلیت نداشتند نیامدند و فقط فاطمه زهرا سالم اهلل آمدند، اما چون آنآله مهراه ایشان می

که این خود  ها دعوت نکردند،علیها را رسول خدا صلی اهلل علیه و آله با خود بردند و از آن
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نشان از این نکته دارد که مالک حضور فرزندان و... نبوده است بلکه مقام و جایگاه افراد 

 مالک بوده است.

بود، چرا بر فرضی که شام قائل هستید عثامن داماد پیامرب اگر رشط بر حضور داماد می سابعا:

 !!ثامن را با خود نیاوردند؟؟صلی اهلل علیه و آله بوده است، رسول خدا صلی اهلل علیه و آله ع

 

 معنای مباهله و تأیید آن در رشیعت اسالم 

این نوع مباهله کردن و قسم خوردن بر فرزند  که بود این کرد مطرح دهلوی که دیگری یشبهه

در نزد پیامرب خدا صلی اهلل علیه و آله مرشوع نبوده است زیرا اگر مرشوع بود حرضت بیان 

 .بخورند قسم او بر و کنند حارض را فرزند که است ممنوع رشع در که حالی در کردند،می

 

 :دهندعالمه چننی پاسخ می

زیرا در معنای مباهل قسم خوردن به اوالد وجود ندارد،  ؛است یدلیلمردود و بی این نیز سخن

و در مذهب و قول هیچ کس قسم خوردن بر « دعای بد کردن»بلکه معنای مباهله چننی است: 

 فرزندان نیامده است.

در ضمن مباهله تا این قحظه در رشیعت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله مطرح و شایع است و 

لسالم روایات فراوانی نقل شده پس دلیل نواصب باطل است، و از ائمه معصومنی علیهم ا

 ترین ادله است.اند از قویفضیلت حاصل از این آیه مهانطور که علامی شام گفته

 

 مباهله رویدادی مهم، و تأثری آن در آینده اسالم 

کافی  آله مستجاب ودعای پیامرب صلی اهلل علیه و  ی دیگری که دهلوی مطرح کرده است این شبهه بود کههشبه

است و اال اگر دعای ایشان کافی و مستجاب نباشد نقض غرض است زیرا پیامربان احتیاجی به دیگران ندارند 

مسئله نابودی نصاری مسئله مهمی نبوده است تا نیاز به امداد و کمک  تا با آمنی گفتند آنان دعای وی مقبول شود؛



ی برای آن حرضت بوده است ولی از اهل بیت علیهم السالم کمک ترتر و سختدیگران باشد بلکه مسائل مهم

 نگرفتند.

 :دارندعالمه در جواب چننی بیان می

 است زیرا: یسخیف و مردود ین ادعا نیز حرفا

ی استجابت طرف حق، یا نابودی پیامرب و اسالم مسئله بسیار مهمی بوده است زیرا نتیجه اوال:

ی خدم و حشم خود بر مهه با نصاری متام نابودی یا بودمیو... به طور کامل از روی زمنی 

 است. یارزشسخیف و بی س اینکه گفت مسئله مهمی نبود حرفی خاکی؛ پروی کره

السالم مانند خورشید وسط روز  علی بن ابی طالب علیهامامریاملؤمننی های دکمک و امدا ثانیا:

واضح و آشکار است و بر کسی خمفی نیست، پس معلوم است حرضت از اهل بیت علیهم 

اند. پس وقتی کمک با شمشری و جنگ در نزد ایشان السالم در موارد دیگر نیز کمک گرفته

 .نامیندمطلوب بوده است هرگاه نیاز به کمک در دعا کردن باشد نیز آن حرضت کمک می

ب بدون کمک دیگران مستجاب است، موجپیامرب صلی اهلل علیه و آله دعای اینکه گفتی  ثالثا:

زیرا طبق ادعای شامی اهل  ، بنا به مبنای خود شام باطل است؛شودکمک نکردن دیگران نمی

حرضت با وجود اینکه نبی بودند در احکام رشعیه نیاز به کمک و مشورت ُعَمر داشتند،  ،تسنن

اوند متعال نیز در صورتی که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نیاز به کمک ُعمر داشته حتی خد

 کردند.باشد، بر خالف نظر عمر حکمی نمی

ِذیَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْیِه  »فه ی رشیبه مقتضای آیه رابعا: َا الَّ إِنَّ اهللََّ َوَماَلِئَکتَُه ُیَصلُّوَن َعََل النَّبِيِّ َیا َأهيُّ

یام  وَ 
الزم است بر آن حرضت صلوات بفرستیم و تسلیم او باشیم، اما این آیه به  66« َسلُِّموا َتْسلِ

ون بلکه چپیش آید،  ،و نقض غرضاین معنا نیست که حرضت حمتاج صلوات و درود ما باشد 

دستور به درود و صلوات فرستادن صادر شده است، اما آن حرضت مستحق رمحت است، 

 دهلوی عبث است. دعای ما به گامن
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 عاید کردندکمک کردن اهل بیت علیهم السالم به این معنا نیست که اگر آنان دعا نمی خامسا:

از باب تأکید و تعجیل در آنان گردید، بلکه به این معنا است که نمی مستجاب نیز پیامرب

زیرا آنان نیز مقرب درگاه اهلی هستند و باعث تقویت دعای پیامرب صلی  ؛کمک کنند ،استجابت

 گردد.می اهلل علیه و آله

دهلوی حدیث صحیحی که بیهقی در ذیل آیه تطهری به عنوان معجزه  ،با این استدالل سادسا:

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نقل کرده است مبنی بر اینکه چهار چوب در و دیوارها آمنی 

 فتند، نقص بر آن حرضت است و کاری عبث و بیهوده است، العیاذ باهلل.گ

 

  در آیه مباهله "َانفسنا"تنها مصداق کلمه امریاملؤمننی 

ود پیامرب حرضت امری نیست بلکه خ« انفسنا»که مراد از  استه پیشرت بیان شد این شبهه از دیگر اکاذیب دهلوی ک

را  خود ،شخصی خودش باشدد خود پیامرب نیست زیرا صحیح نمیمرا»: انداست، و آنچه که علامی شیعه گفته

 ، باطل است زیرا در قدیم اینگونه سخن گفتن مرسوم بوده است.«دعوت کند

 نویسند:عالمه در پاسخ می

 این صحبت به دو وجه مردود و باطل است:

 "َانفسنا"وجه اول: روایات و اقوال علامی اهل تسنن در تعینی مصداق 

را بیان  "َانفسنا"مصداق عامه یابیم که علام و بزرگان مراجعه به کتب علامی اهل تسنن درمیبا 

 اند.نموده

 روایت سیوطی: .أ

 د:نویسمی «الدر املنثور»سیوطی که از بزرگان مفرسین اهل تسنن است در کتاب خود 



َواقْحَُسنْی اقْحسن َقاَل َجابر: َأْنُفسنَا َوَأْنُفسُکْم َرُسول اهلل صَل اهلل َعَلیِْه َوسلم َوعيل َوَأْبنَاَءَنا »

 .62«َونَِساَءَنا َفاطَِمة

 

 روایت ثعلبی: .ب

نیز  64دانسته و کالم فخر رازی "َانفسناء"در تفسری خود حرضت امری را داخل در  63ثعلبی

 به آن اشاره دارد.

 

 کالم فضل بن روزهبان: .ت

ههنا الرجال، کَانه امر بأن جیمع أوالده و نساءه و رجال أهل بیته، فکان  "باالنفس"و املراد »

 .65«النساء فاطمة، و األوالد اقحسن و اقحسنی، و الرجال رسول اهلل و علی

 

 احتجاج امری املرمننی علیه السالم در یوم الشوری و اقرار صحابه: .ث

ر کتاب خود الصواعق املحرقة از دارقطنی روایت نقل کرده است بدین ابن حجر هیتمی د

 گونه:

اَرُقْطنِّي َأن علیا َیْوم الشورى اْحتج عَل َأهلَها َفَقاَل هَلُم أْنشدُکْم بِاهللَّ » ُکم فِیَهل َوأخرج الدَّ

ِحم منيأحد  َلیِْه َومن جعله صَل اهلل عَ  أقرب إىَِل َرُسول اهلل صَل اهلل َعَلْیِه ]و آله[ َوسلم يِف الرَّ

ي َقاُلوا اللَُّهمَّ اَل اقحَِدیث  .61«]وآله[ َوسلم َنفسه وأبناءه أبناءه ونساؤه نَِساَءُه َغرْیِ
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شود که اصحاب رسول خدا صلی اهلل علیه و آله آن حرضت را از این روایت مشخص می

 کار  رسول نموده است.دانستند. که دهلوی با این انکار در اصل انَنفس رسول اهلل می

 

 نسبت به خود:امریاملؤمننی تعابری پیغمرب اکرم درباره  .ج

لی علیه عامریاملؤمننی دیگر تعابریی که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله درباره نسبت خود با 

الم علیه السامریاملؤمننی  "َانفسنا"که مراد از  استاند مؤید مهنی مطلب السالم بیان کرده

 نفس پیامرب صلی اهلل علیه و آله است.هستند که 

 .67"علی منی و أنا من علی"

 68."علی منی مثل رأسی من بدنی"

 .69"حربک حربی"

 .23"آن حرضت به منزله روح من است"در فردوس دیلمی آمده است: 

َغْزَوِة  ِمنْ َقِدْمُت مَلَّا َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َقاَل: "در مجع اجلوامع الکبری چننی آمده است: 

اَلِسِل، سألت رسول اهلل صلی اهلل علیه ]و آله[ و سلم َأىُّ النَّاِس َأَحبُّ إَِلْیَك؟ َقاَل:  َذاِت السَّ

، َقاَل صلی اهلل علیه و آله: َأُبوَها، ُقْلُت: اذا  
ِ
َعاِئَشُة، َقاَل: قلت: إِنِّى َلْسُت َأْسَأُلَك َعِن النَِّساء

ْسَأُلَك أَ  َلستَلیَْك َبْعَد َأبِى َبْکٍر؟ َقاَل صلی اهلل علیه و آله: َحْفَصُة، قْلُت: َفَأىُّ النَّاِس َأَحبُّ إِ 

، َقاَل 
ِ
؟ َفاْلَتَفَت إىَِل صلی اهلل علیه و آله َعِن النَِّساء : أبوَها، ُقْلُت: َیا َرُسوَل اهلل: َفأْیَن َعَِلٌّ

 .26"یْفِس نَ ْسَأُلنِى َعِن : إِنَّ َهَذا یَ صلی اهلل علیه و آله َأْصَحابِِه َفَقاَل 

 

 کالم ابوبکر نقاش و قاضی عبد اجلبار معتزلی: .ح
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 ابوبکر نقاش در تفسری خود نوشته است:

ویقال هذه  -جاءت األخبار بأن رسول اهلل أخذ )بید( اقحسن و محل اقحسنی عَل صدره »

ن موعيل معه وفاطمة من ورائهم، فحصلت هذه الفضیلة للحسن واقحسنی  -بیده األخرى

بنی مجیع أبناء أهل البیت لرسول اهلل وأبناء أمته ، وحصلت هذه الفضیلة لفاطمة بنت رسول 

اهلل صَل اهلل علیه ]وآله[ وسلم من بنی بنات أهل بیته وبنات أمته، وحصلت هذه الفضیلة 

ألمریاملؤمننی من بنی أقارب رسول اهلل )ومن أهل بیته وأمته بأن جعله رسول اهلل( کنفسه 

 .22«وأنفسنا وأنفسکم.»ه: لقول

آن حرضت  "أنفسنا"اشاره دارد به آنکه مراد از  23و مهچننی کالم عبداجلبار معتزلی در مغنی

 است.

 

 بر پیغمرب صلی اهلل علیه و آله: "َانفسنا"وجه دوم: عدم تطبیق کلمه 

 دهلوی ادعا کرده بود که بنی عرب مرسوم بوده است شخصی خودش، خود را دعوت کند.

 فرماید:جواب عالمه میدر 

، پس به ناچار برای این کار نیاز به یستاینکه شخصی از خودش دعوت کند به طور حقیقی صحیح ن

 و... جمازی است نه حقیقت، مهانطور "دعوت نفسی"هایی که دهلوی گفت مانند قرینه است؛ اما مثال

است؛ اما این جماز اولی و دارای رجحان  از باب جماز "َانفسنا"لسالم از که اراده کردن حرضت امری علیه ا

و برتری بر جماز شام است، زیرا این جماز مرسوم است که شخصی از باب هنایت احتاد و نزدیکی بگوید 

که بر خالف این "فالنی جان من است و به منزله روح من است"شود یا در فارسی گفته می "هو نفسی"

 .ت کند، که این امر مرسوم و دارای رجحانی نیستکه شخص از خودش دعو "یدعوت نفس"استعامل 
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هم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و هم حرضت امری علیه السالم باشند،  "َانفسنا"در صورتی که مراد از 

 گرید که این از فصحات و بالغت بسیار دور است.دو بار جماز صورت می

گرید، یکی جماز دعوت که از دو جماز صورت میل خدا صلی اهلل علیه و آله باشد، بسوو اگر مراد فقط ر

ر بر داماد د "اِبن"فرزندان، که اطالق  "ابناء"بیان شد، و دیگری قرار گرفتن داماد )حرضت امری( در 

 کالم عرب غری متعارف است.

 

  در آیه و جواب از آن "أنفسکم"سؤال از مصداق 

 «ناانفس» مصداق اگر هستند، داخل «ندع» یهم در صیغهاز دیگر اباطیل دهلوی این بود که از آنجایی که کفار 

 مصداق رد را امری حرضت باید پس گرید؟می قرار "َانفسنا" مصداق کسی چه کفار بنی در باشد، امری حرضت

قیقتا، ه حن هستند پیامرب فرزند جمازا حسنی و حسن که مهانگونه زیرا ندارد، مانعی هیچ این و دانست «ابناءنا»

 امری هم جمازا فرزند پیامرب صلی اهلل علیه و آله است.حرضت 

 نامیند:سؤال نقضی می ،عالمه در پاسخ

 ؟در بنی نصاری چه کسانی هستند "کمأبناء"و  "نساءکم"د مصداق یشام بگوی اوال:

 ها را مشخص کنید تا جواب مشخص شود.ها چه کسانی هستند؟ آنداماد و اوالد نجرانی ثانیا:

 

 أبناءنا"حرضت امری علیه السالم در معنای  داخل نبودن" 

ن است، پس ای "أبناءنا"هیچ یک از مفرسین نگفته است که حرضت امری علیه السالم داخل در  اوال:

 دلیل و بدون جواز است.ادعایی بی

هم باشند باز فضیلت بزرگی برای ایشان  "أبناءنا"در صورتی که حرضت امری علیه السالم در  ثانیا:

 مهانطور که باالتفاق افضلیت برای حسننی علیهام السالم ثابت و حاصل است. است،



رد بر نیست و اشاره دا "بنإ"ینکه حرضت امری علیه السالم در کند بر اکالم فخر رازی داللت می ثالثا:

 اند.اینکه این اطالق حقیقی است مهانطور که برخی از علامی فریقنی چننی قائل گردیده

اَلُم َکاَنا اْبنَْي َرُسوِل اهللَِّ َصَلَّ اهللَُّ » ٌة َعََل َأنَّ اقْحََسَن َواقْحَُسنْیَ َعَلْیِهاَم السَّ نه َوَعَد  َعَلیِْه َوَسلََّم، الَهِذِه اآْلَیُة َدالَّ

 ، ُد َهَذا َقْوُلُه َتَعاىَل يِف ُسوَرِة اأْلَْنَعاِم اْبنَیْ َیُکوَنا َأْن َفَوَجَب َأْن َیْدُعَو َأْبنَاَءُه، َفَدَعا اقْحََسَن َواقْحَُسنْیَ ِه، َومِمَّا ُیَؤکِّ

تِِه داُوَد َوُسَلْیامنَ " یَّ ا َوحَیْیى َوِعیسى"إىَِل َقْولِِه  24"َوِمْن ُذرِّ اَم اْنَتَسَب  25"َوَزَکِریَّ اَلُم إِنَّ َوَمْعُلوٌم َأنَّ ِعیَسى َعَلیِْه السَّ

ى اْبن اإىَِل إِْبَراِهیَم َعَلیِْه  اَلُم بِاأْلُمِّ اَل بِاأْلَِب، َفَثَبَت َأنَّ اْبَن اْلبِنِْت َقْد ُیَسمَّ  .21«السَّ

 

  و جواب از آن "نفس"اراده معانی دیگر از کلمه 

 د،آیمی "ملتهم" و "دینهم" و "نسبهم" و "قریب" معنای به «نفس» یی دیگر دهلوی چننی بود: کلمهشبهه

قرآن بیان شده است، و چون حرضت امری با پیامرب صلی اهلل علیه و آله ارتباط و اتصال نسبی و ه در آیات اینک کام

قرابتی و دامادی دارند و از یک دین و ملت هستند اطالق انفس بر وی شده است نه به خاطر اینکه با پیامرب صلی 

 اهلل علیه و آله مساوی هستند.

 فرمایند:عالمه در پاسخ می

 شایع و متبادر به ذهن نیست. "نفس"ی انی برای کلمهاین مع اوال:

از  ییاربس مورد قبول نیست زیرا افرادها جالب و بر فرض شیوع و تبادر این معانی، پذیرش آن ثانیا:

نزدیکان پیامرب خدا صلی اهلل علیه و آله وجود داشتند که اهل مذهب و ملت ایشان بودند مانند عقیل و 

لی علیه عامریاملؤمننی فقط  ،هآوردند، پس چرا از بنی آن مهاینان را نیز با خود میعباس که حرضت باید 

سالم را علی علیه الامریاملؤمننی که فقط  ،لسالم را با خود بردند؟ با توجه به حرف شام این کار حرضتا

 عبث و بدون رجحان بوده است. با خود بردند، 
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ها، عدم ایامن و عدم اسالم خلفاء سه نما است زیرا با پذیرش آاگر این معانی را بپذیریم به نفع  ثالثا:

علیه و آله نبودند که  ها از مذهب و ملت رسول خدا صلی اهللشود آنشود، زیرا ثابت میگانه ثابت می

د بودند بایاگر از مذهب و ملت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله می حال آنکه برده نشدند و مهراه ایشان

 . ندبردها را با خود مینحرضت آ

، در حالی که کنداگر فقط معنای نزدیکی و هم مذهبی باشد، دیگر این آیه داللت بر فضیلیتی نمی رابعا:

 کند.بیان شد که اتفاق نظر است بر اینکه این آیه داللت بر فضیلت می

 

  و رد آنامریاملؤمننی بر  "أنفسنا"شبهه صاحب حتفه در تطبیق 

اباطیل دهلوی این شبهه بود که اگر حرضت امری علیه السالم را با پیامرب صلی اهلل علیه و آله در متام دیگر از 

 رسول اختصاصی هایصفات مساوی بدانیم، الزم است که حرضت امری نیز دارای نبوت و رسالت و متام ویژگی

حرضت امری علیه السالم دارای نبوت و رسالت و شفاعت  که است باطل امجاعا و. باشد آله و علیه اهلل صلی اهلل

و... باشد. و اگر در بعضی از صفات حرضت امری با رسول اهلل مساوی باشند، با مساوی بودن در بعضی از 

 .شودصفات افضلیت و اولی بالترصف حاصل نمی

 دهند:این شبهه را عالمه چننی پاسخ می

آنچه با دلیل از این مجع خارج گردیده است. هرگاه نتوانیم  مگرمساوات در مجیع فضائل است  اوال:

ثابت  ،از رفت، و چون با ادلهقائل به احتاد حقیقی میان دو شخص بشویم، باید به رساغ نزدیکرتین جَم 

مهرس  9گردیده است که رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله آخرین نبی هستند و برخی امور مثل ازدواج با 

شوند، اما سایر فضائل و صفات در استثناء میاز فضائل و صفات و... خمتص ایشان است، این موارد 

  ماند.مستثنی منه باقی می

ی عرش نیز برای ائمه اثناهلل صلی اهلل علیه و آله است، خمتص رسول شفاعتی که شام مطرح کردید  ثانیا:

 ثابت است و روایات اهل تسنن نیز مؤید آن است.



ام نبوت نفسانی باعث رسیدن به مقتساوی در صفات نفسانی باشد که آن صفات  ،ممکن است مراد ثالثا:

 ختم نبوت درجه نبوت و... نیست، و این مطلب مشخص است که حصول بعثت و و دریافت کردن

 اینکه غزالی گفته است: و... بالفعل از افعال نفسانیه نیست، کام

خطاب الشارع هبا هنیا وأمرا وحثا وزجرا فاملحرم ارتباط معناها لیست أحکام لألفعال صفات ذاتیة وإنام »

فسیه للنبي نهو املقول فیه ال تفعلوه والواجب هو املقول فیه ال ترتکوه وهو کالنبوة لیست صفة ذاتیة 

 27«ولکنها عبارة عن اختصاص شخص بخطاب التبلیغ

 

 امامت حرضت امری علیه السالم در حیات پیغمرب صلی اهلل علیه و آله 

 نویسد:می که جانب دهلوی شبهه امامت حرضت بود از شده ی مطرحآخرین شبهه

ن رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نیز اگر آیه دلیل بر امامت باشد، الزم است که حرضت امری علیه السالم در زما

باطل و مردود است. و اگر گفته شود حرضت امری در زمان مشخص امام هستند،  ،امام باشند، که این نیز به اتفاق

 تحرض گویندهل تسنن نیز میا زیرا ندارد، ایاوال در آیه دلیلی بر این حرف وجود ندارد. ثانیا این ادعا فایده

 از اوقات، یعنی بعد از خلفاء اهل تسنن. وقتی در است امام امری

 فرمایند:عالمه می ،در پاسخ

با توجه به حدیث منزلت، این احتامل وجود دارد که حرضت امری علیه السالم در زمان پیامرب صلی  اوال:

 وده باشند.اهلل علیه و آله امام ب

دلیلی برای ختصیص خوردن آن وجود امامت حرضت از نظر وقت و زمان عام است مگر اینکه  ثانیا:

 داشته باشد.

ت، به نفع اهل تسنن نیسنیز مراد در بعضی اوقات و ازمنه باشد، در این صورت  اینکه بر فرض ثالثا:

ر ، و هها قائل به امامت حرضت به عنوان خلیفه چهارم شدند، به خاطر نص و آیه نیستزیرا اینکه آن
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ساس نص است، امامت بدون فاصله برای حرضت قائل است، کسی که قائل است امامت حرضت بر ا

 و خرق امجاع مرکب است. امامت بالفصل، بر خالف امجاع و مجع کردن بنی وجود نص بر امامت و عدم
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