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  پيش گفتار

  
من  من سيّئات أعاملنا نعوذ به من رشور أنفسنا و و , نستغفره و نستعينه احلمد هللا نحمده و

 , أشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال رشيك له و , من يضلله فال هادي له هيده اهللا فال مضل له و
 .رسوله أشهد أنَّ حممداً عبده و و

تريد يكي از اصول مهم و بزرگ اسالم تمسك جستن جمعي به رشته ناگسستني بدون 
  : فرمايد باشد؛ خداوند متعال مي خداوند و دوري از تفرق و پراكندگي مي

 m  e   gf  e  d  c  b  al)103:آل عمران (  
  » .ي خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد همگي به رشته«: يعني

  :دفرماي و نيز خداوند سبحان مي

 m  y  x  w  v  u  t  sr  q  p     o  n  m  l  k  j  i
  }   |          {  zl)159:انعام(        

و آن را با عقائد (دارند  خود را پراكنده مي) يكتاپرستي راستين(گمان كساني كه آئين  بي 
هر و ( ، شوند و دسته دسته و گروه گروه مي) آميزند منحرف و معتقدات باطل به هم مي

تو به هيچ وجه از آنان نيستي و ) كنند دسته و گروهي از مكتبي و مذهبي پيروي مي
كنند  سروكارشان با خدا است و خدا ايشان را از آنچه مي) حساب تو از آنان جدا و(

  ) . و سزاي آنان را خواهد داد( سازد باخبر مي
رسيده بود؛ بر اساس به قتل ن حقيقتاً مسلمانان در ابتدا تا زماني كه حضرت عثمان

آورده و بدان مبعوث شده بود؛ اعم از صحيح منقول و ص چه پيامبر دين حق و آن
كشته شد و فتنه و آشوب به پا  كه عثمان ولي همين ، كردند صريح معقول عمل مي
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كه  )1(كه خوارج از دين خارج شدند تا اين ، مسلمانان در صفين درگير شدند ، شد
  :آنها فرمود در رابطه با صپيامبر

 2)يقتلهم أوىل الطائفتني باحلق , مترق مارق عىل حني فرقة من املسلمني(
ترين  و نزديك ، شوند مارقين هنگام پراكندگي مسلمانان مرتد و از دين خارج مي«

  .»جنگيد گروه به حق با آنان خواهد 
توافق  و جدا شدن خوارج بعد از قضيه حكميت و متفرق شدن مردم بدون دستيابي به

  .)3(هاي تشيع بروز كرد سپس بعد از بدعت خوارج؛ بدعت ، صورت گرفت
  .)4(به آن خبر داده بود صگونه كه پيامبر ها پيدا شدند همĤن و پي در پي فرقه

  .)5(و در واقع تشيع در كوفه بروز كرد
كدام از سرزمين   و به همين خاطر در روايات شيعه آمده كه دعوت شيعه جز كوفه هيچ

  . )6(لمانان پذيرفته نشده استمس

                                           
بعد از در دست گرفتن حكومت  هستند كه عليه علي كساني: مارقين يكي از القاب خوارج است و خوارج(ـ )1(

و در حقيقت پيامبر ص نيز در چندين حديث صحيح به جنگيدن با  ، با آنان جنگيد» نهروان«قيام كردند و علي روز 
كه بخاري سه حديث  ، ها حديث در مورد آنان هست ده) مسلم و بخاري(آنها دستور داده است لذا در صحيحين 

 – 4/148 :السنن يبدر تهذيم و ابن الق) 530ص  يةشرح الطحاو( و مسلم ساير آنها را آورده استروايت نموده 
  :د بهيه كن: هاي آنان نگاه د و گروهيبا عقا ييو براي آشنا ، اند ي آنها را آورده همه 153

  .56-51ي  صفحه 5جلد  :الفصل ، و ما بعد آنها 1/148جلد  ، و الملل و النحل 72ن الفرق ص يالفرق ب«
 .168ي  صفحه 7جلد : كتاب ذكات باب ذكر خوارج و اوصافشان) با شرح نووي(صحيح  مسلم ! ه كن به: ـ نگاه)2(
   .219-218ي  صفحه 1جلد  يهميه كن به منهاج السنه اثر ابن ت: ـ نگاه)3(
  .4ي  شماره ي يهحاش 112ي  ه به صفحه: ـ نگاه)4(
  .301ي  صفحه 20بن تيميه  جلد ـ مجموعه فتاواي شيخ  االسالم ا)5(

 .259ي  صفحه 100ـ بحاراالنوار جلد )6(
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چه  فرقه مرجئه نيز در كوفه به وجود  چنان ، گري در ديگر شهرها منتشر شد سپس شيعه
و جهميه نيز از  ، گرايي فاسد هم در بصره سر برآورد و قدريه و معتزله و زهد ، آمدند

  .ناحيه خراسان نشأت گرفت
بوده  طق مذكور از منابع نبويها دوري و فاصله منا علّت اصلي پيدايش اين بدعت

ي جهل مردم و عدم حضور اهل علم و ايمان رشد  چرا كه بدعت جز در سايه ، )1(است
سعادت نو «: اند براي همين است كه بعضي از سلف صالح گفته ، كند و توسعه نمي

مسلمان و مسلمانان غير عرب در اين است كه خدا آنها را موفّق به مالقات و ديدن 
  )2(»علماي اهل سنّت گرداند يكي از

چون  ، گيرند زيرا نو مسلمان و غير عرب خيلي سريع تحت تأثير فتنه و بدعت قرار مي 
ايت افراد توانايي تشخيص راههاي گمراه كننده و كشف و شناسايي عيوب و اشكاالت 

 ، قهتوان گفت بهترين روش براي مقابله با بدعت و دفع تفر لذا به تأكيد مي ، را ندارند
و  ، باشد و بيان وضعيت گمراهان دور از سنّت مي ، انتشار و رايج كردن سنّت ميان مردم

بدين خاطر ائمه اهل سنّت در اين مورد به پا خاسته و حال و اوضاع اهل بدعت را 
طور كه امام احمد در رد زنادقه  همان ، اند و شُبهات آنها را رد كرده  آشكار و بيان نموده

و نيز دارمي در  ، »مشبهه«و ابن قُتيبه در رد  ، »جهميه«و امام بخاري در رد  ، »جهميه«و 
  .اند رد بِشر مريسي و غيره اين كار را كرده

هاي جدا شده از جماعت  ترديد بيان حال و وضعيت و روشنگري در مورد اين فرقه بي
و نشر و  ، دمو روشن نمودن حق و حقيقت براي مر ، و دور از سنّت نبوي ، مسلمانان

ي حجت عليه اين طوايف جهت دفع شُبهه ضروري  تبليغ دين خداوند سبحان و اقامه
گمراه تا هر كس   ، شود حجت عليه او اقامه شده باشد كس نابود مي تا هر ، است
پذيرند با آگاهي و دليل آشكار  و آنان كه راه حق را مي ، شوند با اتمام حجت بوده مي

                                           
  .301- 300ي  صفحه 20ي فتاواي شيخ  االسالم ابن تيميه  جلد  ـ مجموعه)1(
 .باشد و سخن مال ايوب سختياني مي 60ي  صفحه 1جلد  ـ شرح اصول اعتقاد اهل سنت اثر اللكائي)2(
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هاي اهل بدعت پيروان خود را به  اما فرقه. ماند بر كسي پوشيده نميچرا كه حق  ، باشد
بنابراين در ميان پيروانشان افراد  ، برند ي القاي شُبهه و توهمات به گمراهي مي وسيله
پس تعليم و آگاهي دادن به نادان و فاش كردن و  ، جاهل و نادان قرار دارند ، ملحد

تا راه روشن  ، ها يك ضرورت اجتناب ناپذير است برمال نمودن حال ملحد براي نادان
  .را تشخيص داده؛ و از راه انحرف پرهيز حذر شود
گرا و مخالفان قرآن و سنّت به اتفاق  قطعاً مشخص نمودن دعوتگران و پيشوايان بدعت

حتي از امام احمد سؤال شد كه آيا انسان اهل نماز و روزه  ، تمام مسلمانان واجب است
ت تالش ه براي شناساندن اهل بدعتر است؛ يا كسي ك د شما محبوبو اعتكاف نز

  كند؟  مي
ي اهل  ولي سخن گفتن او در باره ، نماز و اعتكاف براي خود اوست: در جواب گفت

  .بدعت به نفع مسلمانان است؛ كه اين بهتر است
ه پس روشن شد كه نفع چنين كسي براي عموم مسلمانان و دين آنها مانند جهاد در را

زيرا پاك نگهداشتن و حفاظت از راه و منهج و شريعت  ، خدا مفيد و با ارزش است
؛ و برطرف نمودن ظلم و دشمني اهل بدعت؛ به اتفاق تمام مسلمانان از خداوند

و اگر خداوند كسي را جهت برطرف نمودن مضرّات و زيان آنان به دين . واجبات است
كشند و تباه شدن دين است و از سلطه  و تباهي مي ترديد دين را به فساد بي ، برنيانگيزد
چرا دشمن حربي و  ، باشد تر مي ي دشمن بر مملكت اسالمي خطرناك و سيطره

و اعتقادات مردم را فاسد   جو زماني كه سرزمين مسلمانان  چيره بالفاصله قلب ستيزه
ديگر صورت بلكه فاسد شدن دين و اعتقاد مردم تدريجي و به تبع چيزهاي  ، كند نمي
اما اهل بدعت در قدم اول و قبل از هر چيز اعتقادات دروني مردم را فاسد و  ، گيرد مي

  .)1(كنند تباه مي

                                           
 .110ص  5ج : سائلمو المجموعة الرسائل  ، ـ ابن تيميه)1(
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هاي  گري ها را ابزاري براي اجراي فتنه ي امت اسالمي؛ اين فرقه دشمنان در كمين نشسته
ايط بحراني و در اين شر(و بعيد نيست كه امروز  ، اند خود ميان مسلمانان قرار داده

هاي اسالمي در  اي را براي مواجهه و رويارويي با جماعت دشمن چنين مسئله) مسلمين
حال رشد در تمام نقاط جهان؛ و و متوقف كردن موج بيداري اسالمي كه به داخل 

و نيز . برداري و سوء استفاده نمايد   گرا بهره هاي بدعت منازلشان نيز نفوذ كرده از فرقه
كساني كه اهميت فراواني به تاريخ و عقايد اين  -مستشارهاي خود دشمن از گزارش

  .كند در راوبط با مسلمانان و دولتهاي اسالمي استفاده مي –دهند ها مي فرقه
ها را تقويت وتغذيه  شود كه دشمنان اسالم و مسلمين برخي از اين فرقه لذا مالحظه مي

  . درت را به دست گيرندنمايد؛ تا با استفاده از آنها در اين ممالك ق مي
فرصت را از دست دشمن  ، ها بدون ترديد روشنگري و بيان حقيقت عملكرد اين فرقه

زيرا به  ، ي اختالف بين امت اسالمي و استمرار آن است گرفته و مانع گسترش دامنه
گذاران به حال خود رها شوند؛ و از فعاليت آنان  تأكيد اگر سران ملحدين و بدعت

مردم را به گمراهي كشيده و در راه افزايش هواداران و  ، ه عمل نيايدجلوگيري ب
نمايند  خوردگان خود تالش كرده و از سياهي لشكر  خود مغرور شده و ادعا مي فريب

سد و  راه خداو در راه گرويدن مردم به . كه اسالم واقعي راه و روش و دين آنهاست
و به  ، دارند يعت پاك و صحيح اسالم بازميموانع ايجاد ميكنند و آنان را از دين و شر

ستيز از اسالم اين است كه  توان گفت يكي از عوامل خارج شدن ملحدان اسالم تأكيد مي
لذا به اعتقاد و  ، كنند گرا ادعا مي ي بدعت برند اسالم همان است كه فرقه گمان مي

عقل و خرد انسان ) ختندكه به نام اسالم آن را مي شنا(باورشان  چنين ايده و اعتقاداتي 
لذا به  ، )كه عامل خوشبختي و نجات باشد چه رسد به اين(را هم تباه و فاسد مي كند 

  .دين كافر گشتند
هايي كه از اسالم خارج شدند امروزه از لحاظ رشد و بالندگي  ي فرقه بخش عمده

است و  اند و پيروانشان رو به كاهش رنگ شده  جوشي كه داشتند كم و  ضعيف و جنب 
اما هجوم شيعه عليه اهل سنّت و تجريح  ، كمتر با اهل سنّت سر ستيز و درگيري دارند
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و نيز تالش آنان  ، گويي ايشان نسبت به بزرگان و مذهب اهل سنّت و اهانت و طعن
  .گري در ميان اهل سنّت هر روز بيشتر و بيشتر مي شود جهت توسعه شيعه

سازي مردم اگر تنها فرقه و  راستاي فعاليت گمراه شايد بتوان گفت شيعه اثناعشريه در
ترين فرقه است كه به صورت مداوم تجاوز و  توان گفت پرتالش ممتاز نباشد؛ مي

گستاخي خود را در برابر اهل سنّت  افزايش داده  و همواره از نيرنگها و ترفندهايي 
  .كنند كه ديگران ندارند استفاده مي

» فوق ليسانس«ام مقطع  نامه به دوران تهيه و نوشتن پايانارتباط بنده با قضيه تشيع 
و  ، »ي تقريب بين اهل سنّت و شيعه انديشه«: گردد كه موضوع آن عبارت بود از برمي

بعد از اتمام پژوهش و تحقيق در اين مسئله؛ عالمند شدم جهت ادامه تحصيل تا سطح 
و پيشتر براي موافقت جهت به تحقيق و پژوهش برخي آثار قديمي روي آورم ) دكترا(

نوشته شيخ االسالم ابن » اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح«: تحقيق در جلد اول كتاب
لكن بعضي از اساتيد گرامي در آن گروه و  ، تيميه از دانشگاه درخواست كرده بودم

غيره؛ اشاره كردند كه با توجه به اهميت و ضرورت موضوع؛ تحقيق و بررسي خود را 
  .بحث تشيع بصورت موضوعي ادامه دهم در

ها و  پايه«و بعد از مشاوره و استخاره تصميم گرفتم كه به بررسي و مطالعه پيرامون 
دانستم كه اين موضوع بيش از موضوع  اما مي ، بپردازم» اصول اعتقادي مذهب اثناعشريه

در  پي  - د شدچه  بعداً روشن خواه چنان - چرا كه بنده ، طلبد قبلي تالش و زحمت مي
  .باشم نه تنها بررسي يك كتاب تر آن مي تحقيق و بررسي مذهبي به صورت هرچه كامل

 

  علل و عوامل انتخاب موضوع اثني عشريه

  :عشريه  را انتخاب كردم ي اثني فرقه ، به چند دليل در بين طوايف مختلف شيعه



   
26 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

ها و آثاري كه از خود  تاباينكه اين گروه با توجه به منابع مورد استفاده و ك: دليل اول
حتي مسائل اعتقادي خود را  ، دهد خود را بزرگترين فرقه جلوه مي ، بجا گذاشته است

و اين به علّت فاصله گرفتن آنان از دين امت » مذهب اماميه«نه  )1(اند ناميده» دين اماميه«
ابع حديث كافي است براي درك اين موضوع بدانيد كه يكي از من. است) اسالم(اسالمي 

نام دارد و شيخ شيعه مجلسي متوفاي » بحاراالنوار«رسد كه  آنها به صد و ده جلد مي
  هاي ائمه اهل بيت تأليف و جمع آوري كرده آن را به نام روايات و فرموده) هـ1111(

  .است
اهتمام اين فرقه به نشر مذهب خود و دعوت بسوي آن است كه : دليل دوم

) غالباً(ي و تشكيالتي براي انجام آن تعهد كرده و همه جا دعوتگرانشان به صورت فرد
گرايي آنان به  و بيشترين اهتمام دعوت مذهب ، جوش هستند و در حال تالش و جنب 

اي از اهل بدعت در  كنم هيچ فرقه و بنده گمان نمي ، ميان اهل سنّت روي آورده است
  .به پاي اين فرقه رسيده باشدتالش براي نشر و گسترش اعتقادات خود و اهتمام به آن 

اين گروه امروزه در دنياي اسالم به صورت بسيار جدي مشغول تالش براي نشر 
گذاري براي برپايي دولت  و سرمايه ، مذهب خود و صرف و خرج دارايي و اموال
  .باشند بزرگ خودشان با وسايل و اسباب گوناگون مي

بسياري از جوانان مسلمان به تشيع  ، ي سعي و تالش علماي اثناعشريه و در نتيجه
را مطالعه كند و ببيند » و نجد ةعنوان املجد يف تاريخ البرص«و هركس كتاب  ، اند گرويده

  .كند مي  اند وحشت كه حتي برخي طوايف به طور كامل به مذهب تشيع ملحق گشته

                                           
ص : الفهرست اثر طوسي: به كنيده : نگاه .نامد مي »دين االماميه« خود آن را االعتقادات بابويه در كتاب  ـ ابن)1(

  .2/226 :الذريعةا /آغا بزرگ ، 189
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يع ي ايران به مركز دعوت به سوي مذهب تش شيعه  هاي دولت در واقع سفارت خانه 
و اين فرقه به  ، در صفوف دانشجويان و كارگران مسلمان در جهان تبديل شده است

  .)1(دهد دعوت مسلمانان بيش از دعوت كافران اهتمام مي
به  ، ي روشن كردن حقيقت براي مردم بسيار بزرگ است ترديدي نيست كه وظيفه

قدند كه اين مذهب ويژه كساني كه در ميتن شيعه هستند و به خاطر محبت اهل بيت معت
  .حق و راه درست است

ترين فرقه شيعه در دنياي امروز بوده و در برگيرنده اكثر  عشريه بزرگ اثني: دليل سوم
و منابع علمي و ديني آنان  ، اند ي تاريخ وجود داشته هاي شيعه است كه در صحنه فرقه

د آنان را در هاي مختلف شيعه و قرارگاه ظهور و وجو اي از گرايش خالصه و گزيده
عشريه  منحصر به اثني» شيعه«اند لقب  حتي گفته ، كشد طول تايخ شيعه به تصوير مي

  .باشد مي
اي به دعوت بسوي نزديك شدن  كنند كه اهتمام ويژه ادعا مي عشريه اثني: دليل چهارم

گر براي اين امر تعين نموده و  و چندين مركز دعوت ، دهند با اهل سنّت و وحدت مي
  .)2(هايي جهت بلند كردن شعار وحدت اسالمي تشكيل داده است گروه

هميشه ادعا مي كند كه با مذاهب اهل سنّت اختالف برانگيزي  عشريه اثني: دليل پنجم
و براي دفاع از مذهب خود  ، اند و هميشه آنها مورد ظلم و افترا واقع شده ، كند نمي

كنند و كتابهاي اهل  ياري را منتشر ميو كتابها و مقاالت بس ، بسيار اهميت قائل هستند
كه اين ويژگيها در ميان  ، نمايند سنّت را دنبال مي كنند و هميشه براي رد آنها تالش مي

  .فرقه هاي ديگر ديده نمي شود
تهاجم بسياري از اين گروه به اهل سنّت بخصوص به صحابه : دليل ششم

كتاب كه ساالنه تأليف و چاپ  ها هاي معتبر طي ده و طعن زدن به كتاب صاهللا رسول

                                           
 .28/478 ، از همين رساله و مجموعه فتاواي ابن تيميه) 715-714(ه كن به ص : علت آن نگاهاطالع از ـ براي )1(
  .و ما بعد آن 511ص  ، فكرة التقريب بين اهل السنة و الشيعة: ه كن به: ـ نگاه)2(
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و نيز هجوم شديد و وحشيانه ايشان عليه هركس كه در نقد و اعتراض از آنها  ، شوند مي
هايي مانع تقريب شده و تالش  ي اينكه چنين كتاب به بهانه ، و مذهبشان چيزي بنويسد

ن در مورد ها از نوشت بنابراين بيشتر قلم ، سازد براي ايجاد وحدت اسالمي را متوقف مي
  .آنان منصرف گشتند

نزد نويسندگان » اثناعشريه«وسعت و ضخامت اختالف پيرامون حقيقت : دليل هفتم
  .معاصر توجه بنده را به اين موضوع جلب كرد

هاي آنان از تمام حدود  روي و معتقدند كه غلو و زياده ، دانند اي آنها را كافر مي دسته
الدين خطيب و  هاي استاد محب كه در نوشته گونه همĤن ، اسالمي تجاوز كرده است

  .)1(و ابراهيم جبهان و غيره آمده است ، احسان الهي ظهير
رو بوده و به طرف آن  اي معتدل و ميانه و گروه ديگري معتقد است كه اثناعشريه فرقه

هاي  مانند كتاب ، اند اند تمايل نداشته هاي باطنيه در آن غرق شده غلو و افراطي كه فرقه
  .)2(»نشار و سليمان دنيا و مصطفي شكعه و غيره«

و باالخره دسته ديگري هست كه اين موضوع نزد آنان مبهم و پيچيده است حتي از 
الدين خطيب  در مورد آنچه احسان الهي ظهير و محب ، علماي شيعه اثنا عشريه

السنة «كتاب  ي بهنساوي در گونه كه در نوشته آن. اند تحقيق و استفتاء مي نمايند نوشته
  .آمده است» عليها یاملفرت

يا اينكه از بسياري  ، گردد و به تأكيد در خالل اين گونه اختالفات يا حقيقت ضايع مي
  .پنهان شده و مخفي خواهد ماند

به داده و فرياد شيعياني گوش  –به ويژه در فصل شيعيان معاصر -لذا در اين كتاب
و نيز انتقاد ايشان از برخي كتابهاي اهل سنّت  ، كنند ام كه از مذهب خود دفاع مي داده

                                           
  .جبهان )تبديد الظالم (و ، احسان الهي ظهير )الشيعة و السنة( و ، خطيب محب الدين)الخطوط العريضة( : :ـ نگاه)1(
اسالم بال (و  ، ايمان دنيسل )عة و اهل السنةيالش (و  ، 13اثر نشار جزء دوم ص  ) الفكر الفلسفي ةنشأ( : :ـ نگاه)2(

  .194اثر مصطفي شكعة ص  )مذاهب
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ام تا حق جانبين رعايت  اند را آورده عشريه  نوشته ي شيعه اثني كه بنابر اعتقاد آنها در باره
  .ام و به هر دو مورد پاسخ داده ، شده باشد

هايي  نامند كتاب علماي سلف ما در مورد شيعه دوازده امامي كه آنها را رافضي مي
و  ، هاي ابونعيم چه  در نوشته چنان ، است  اند و تأليفاتشان تأثير خود را داشته هنوشت

ها و عقايد به  هاي فرقه چه در كتاب فيروزآبادي و آن ، مقدسي ، شيخ االسالم ابن تيميه
 ، است  هاي شيعه بوده ها قبل از شيوع و انتشار كتاب گونه كتاب اما اين ، خورد چشم مي

و عقايد و انديشه هاي آنان را به  ، كنند ان تنها نوشته هاي شيعه را رد ميكه برخي از آن
  .طور كامل مورد بررسي و كاوش قرار نمي دهند

  اثناعشريه به سبب مهارتي كه در تقيه دارند؛ حقيقت واقعي خود را چنان مخفي نگه
د؛ بلكه بر كنن اند كه در شرح صحيح مسلم آمده كه اماميه اصحاب را تكفير نمي داشته

  )1(.اند ي مقدم دانستن ابوبكر خطا و اشتباه كرده اين باورند كه در قضيه
همه اهتمامي كه به تحقيق در مورد مذهب  بينيم كه شيخ االسالم ابن تيميه با آن و مي

در ميان رافضه كساني : اند اشخاص مورد اعتماد گفته«: گويند رافضي و نقد آن داشته مي
ي خدا بزرگتر  ن باورند كه رفتن به زيارت آرامگاه اولياء از حج خانهوجود دارد  بر اي

  . )2(»است
ها روايات  هاي معتبر آنها طي ده بينيم كه اين قضيه در كتاب كه امروز مي با وجود اين

  .و چندين فصل  ثابت است
اصول (ابن حزم و ابن تيميه خبري از كتاب  ، همچنين علمايي همچون اشعري

كه امروزه اصول كافي  با وجود اين ، اند ارند و ذكري از آن به ميان نياوردهند) الكافي
عشريه  احاديث و روايات أئمه خود را از آن  ترين و معتبرترين كتابي است كه اثني مهم

  . دهد و اصالً اساس مذهب شيعه را تشكيل مي ، كنند نقل مي

                                           
 . 15/174: ـ شرح صحيح  مسلم)1(
  .2/124: ـ  منهاج السنه)2(



   
30 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

و از نسلي به نسل ديگر  ، شود و طبيعت اين مذهب بر اين است كه گاهي دگرگون مي
چه نزد  آن«: گويد كه از علمايان بزرگ معاصر آنها است مي) ممقاني(حتي  ، يابد تغيير مي

آمد؛ امروزه به يكي از ضروريات اين مذهب تبديل  شيعيان گذشته غلو به حساب مي
اين طبيعت متغير مقتضي است كه به صورت حقيقي در مورد اثناعشريه .)1(»گشته است

  .ر اين روزگار شناخت پيدا كردد
اند عليه شُبهات و اشكاالتي  هايي كه پيشوايان گذشته نوشته ي رد و جواب بخش عمده

و اهل سنّت نيز آنها را رد  ، اند است كه شيعه نسبت به كتابهاي اهل سنّت ايراد كرده
ك كنند آن نصوصي كه شيعه براي ايراد و نقد شُبهه بدان تمس نموده و بيان مي

  .جويند؛ يا موضوع هستند و يا ضعيف؛ و يا با استدالل فاسد آنها فاصله زياد دارد مي
و آنان تا به امروز  ، لكن شيعه در اصل به هيچكدام از كتابهاي اهل سنّت باور ندارند

  :كنند اين شُبهات و اشكاالت را براي تحقق دو مسئله ايجاد مي
ها  ت به اين شُبهات؛ تا فرصت نقد كتابمشغول كردن و سرگرم نمودن اهل سنّ: اول

  .و نصوص و رجال روايات ايشان را نداشته باشند
قانع نمودن افراد مشكوك و سرگردان پيرو شيعه به اين ادعا كه آن انحرافاتي كه  :دوم

  .باشد بر آن هستند مورد اتفاق اهل سنّت و تشيع مي
پس شايسته است كه  ، اند ايش يافتهاي افز سابقه ولي امروزه كتابهاي شيعه به شكل بي

اي   زيرا به تأكيد برهان و دليل عليه هر فرقه ، مهمترين موضوع نقد و تحقيق قرار گيرند
  .باشد بايد بر اساس منابعي باشد كه مورد قبول آنها مي

اما كتابهاي معاصري كه از طرف اهل سنّت در مورد اثناعشريه نوشته شده؛ نسبت به 
ها نسبت به  و اين نوشته ، اند بسيار كمتر است مورد اهل سنّت  نوشتهآنچه شيعه در 

چرا كه مذهبشان بر صدها كتاب استوار است كه در خدمت  ، اثناعشريه كافي نيست

                                           
   . خواهد آمد ادامه همين كتابـ نص آن در )1(
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ي آنها نياز  و تحقيق و بررسي همه ، دارد مذهبشان بوده و انديشه و ديدگاه آن را بيان مي
  .تر دارد به كوشش بيشتر و فراوان

عشريه  جوانب  ام كه در بررسي و تحقيق در مورد اثني ه بعضي از اين تأليفات را ديدهبند
كه بنده در باب  ، اند در اصول دين را ناديده گرفته -به عنوان نمونه  -ا مهم اعتقادشان ر

  .ام دوم اين جهت بررسي آن تالش كرده
هاي قديم و  رقههمچنين شناخت آراء و ديدگاه شيعه معاصر و ارتباط آنها با ف 

   .دهم هاي سابقشان را در باب چهارم مورد بحث قرار مي كتاب
به طوري كه نياز به بررسي  ، بسيار وسيع و پراكنده است - در حقيقت-اين موضوع 

هايي از مذهب اثناعشريه را كه هنوز هم ناشناخته  جديدي درد تا بتوان جوانب و گوشه
اي علمي انجام داده و  د را در اين موضوع به شيوهلذا تحقيق خو ، ؛ بازگو نمايد مانده

  :ام كه شايد بارزترين آنها به شرح زير است پرده از آثار جديدي برداشته
عشريه  در اصول دين كه بسياري از مسائل آن حوزه نامعلوم  بررسي مذهب اثني: اول
 ، اند راه نيافته و محققين اهل سنّت به آنها ، چرا كه شيعه آن را مخفي نگه داشته ، است

دهد كه باب دوم  و اين موضوع يك باب كامل را در اين كتاب به خود اختصاص مي
  .است
در گذشته كسي  - به نظر من -دارد كه  اين تحقيق پرده از عقايد و باورهايي برمي: دوم

حجت ) امام معصوم(مانند اعتقاد به اين كه قرآن بدون وجود قيم  ، بدان راه نيافته است
و نيز  ، »ي قرآن در مورد شيعه و دشمنانشان نازل شده قسمت عمده«و اينكه  ، باشد ينم

ادعاى نازل  و نيز )1(سنّي طينت و ماده آفرينش اوليه شيعه واعقاد به  ، اعتقاد به ظهور
   2.آسمانى بر أئمه هاي باشدن كت

                                           
و نصي را از  ، نموده ده اشارهين عقيبه صورت خالصه و مختصر به ا» عقايد الشيعة «ـ شيخ  تونسوي در كتاب )1(
 . كند ان نمييده را به طور كامل بين عقينقل كرده كه ا »كافيال«
 .شده اند الطتاخ دچار محققين ميان آن و عقيده تحريف نزد شيعه - 2
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در » قرآنتحريف «همچنين پرده برداري كرده از اين كه چه زماني دروغ و افتراي 
و اول كتاب كه اين بهتان و دروغ در آن ثبت گشته و و  ، عشريه  شروع شد مذهب اثني

  .ام زمان تأليف آن را بيان كرده
با بزرگترين ) منهاج السنه(و ) شيخ االسالم ابن تيميه(همچنين بررسي در موضوع پيوند 
و ضعيف و موثق و نيز تقسيم نصوص به صحيح  ، تحولي در ارزيابي نصوص نزد آنان

  .انجام پذيرفت
ام  عشريه بر آن استوار است تحقيق نموده و در باره وجود مهدي كه مذهب شيعه اثني

ي حسن عسكري و اهل بيت و نيز خود حسن  وگواهي و داليل مهمي از خانواده
و چيزهاي . شده است  هاي شيعه برگرفته ام كه از عين كتاب  عسكري را ارائه كرده

  .يابد آنها را در مي ، واننده و محقق در اين كتابديگري كه خ
نمايم تا اين كه براي خواننده موارد  در حقيقت بنده از آن جهت اين مسائل را ذكر مي

و آن اين كه  ، اضافي ديگري كه امكان دارد از آن استفاده نمايد روشن و واضح شود
و يا آوردن نصوصي ام در مسائل مورد بحث و بررسي به صورت اشاره  تالش كرده

كه نصوصي ) ابوبكر و عمر(ي تكفير شيخين  چه  در مسئله جديد اكتفا نمايم؛ چنان
شود كه بيان  هاي شيخ موسي جاراهللا و احسان الهي ظهير و غيره مي در خالل نوشته

لذا سعي كردم نصوصي از تشيع تقديم  ، اند ور شده كند  شيعه در آن موضوع عوطه مي
ها را از خود  سپس تفسير آن. كنند موز خاصي از شيخين تعبير مينمايم كه با ر

  .ام عشريه  آورده هاي اثني كتاب
و چيز جديدي كه احتمال  ، و اسلوب رسيدگي بنده به موضوعو اما در مورد منهج 

. كند ا بيان ميابواب اين كتاب به روشني اين ر: بايد گفت ، اضافه نمودن آن داشته باشد
  :ه در اين مقدمه نياز به يادآوري دارد از اين قرار استو نكاتي را ك

در ابتداي تحقيق و پژوهش شيعه و كتابهايشان تصميم گرفتم به منابع نقل كننده توجه 
بلكه به طور مستقيم با كتابهاي مرجع شيعه تماس برقرار كنم؛ تا اين كه  ، نداشته باشم

  .بحث متوجه جهت ديگري نگردد
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وردم كه ضمن رعايت چارچوبي كه الزم است رعايت شود و تالش جدي بعمل آ 
  .تحقيقم را بصورت موضوعي انجام دهم ، ارتباط محكم با موضوع عقيده داشته باشد

موضوعي بودن واقعي اين است كه در نقل مطالب از كتابهاي آنان امانت رعايت شود 
الت داشته باشيم و در و در قضاوت و داوري عد ، و از منابع معتبر آنان استفاده گردد

چه در منابع آنان آمده است  يا آن ، حد امكان تنها از روايات مورد اعتماد نزد ايشان
  .استفاده نمود

خارج شدن از موضوع به  ، اما رد چيزي كه قابل انكار است و بيان فساد و پوچي آن
به كتاب پس كسي كه  ، ي هر فرد مسلمان است بلكه بخشي از وظيفه ، آيد حساب نمي

يا  ، خداوند سبحان تعرض كند و ادعا نمايد كه در آن تحريف و كمبود وجود دارد
 ، و امثال اينگونه كفرهاي آشكار» علي اول و آخر و آشكار و نهان است«اينكه بگويد 

و بايد بزرگي جرم و زشتي  ، شايسته است يك جواب قطعي و دندان شكن داده شود
ر اين صورت حيله در كار است و به خواننده مسلمان در غي ، اعتقادش برمال گردد

  .خيانت شده است
اي نياز به  بردم مسئله و هر جا پي ، پردازم لذا بنده با روش نقدگونه به عقايد آنان مي

بررسي و تحقيق نقدي داشته و تفصيل بيشتري الزم دارد بحث مستقلي به آن اختصاص 
لتزام ندارم؛ زيرا جهت شناسايي حقيقت ولي به صورت هميشگي اين كار ا ، دهم مي

: گويد لذا شيخ االسالم ابن تيميه مي ، ي آن كافي است ها تنها ارائه بخشي از عقايد آن
ديدگاه و انديشيدن در اين مذهب باطل براي روشن شدن فساد آن كافي است چون «

 ، افتد تنها چيزي كه در اينجا اتفاق مي. تصور خوب و درست نيازي به دليل ندارد
وقوع شبهه است كه بيشتر مردم حقيقت اقوال و نيات آنان را به خاطر الفاظ خالصه و 

  . )1(»كنند مشترك درك نمي

                                           
 .)آن را جمع آوري كرده است شيخ  عبدالرحمن بن قاسم( 2/138: ـ مجموعه فتاواي شيخ  االسالم ابن تيميه)1(
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لذا بنده نيز بعضي اوقات تنها به ارائه حقيقت گفتارشان و اشاره به باطل بودن آن كفايت 
مچون مسئله ولي در مسائل بزرگ مذهب آنان ه ، به ويژه در مسائل جزئي ، كنم مي

يا صحابه با نقد مطلب با استناد به كتاب و سنّت و اقوال  ، منصوص بودن امامت
  .آن را پاسخ مي دهم ، پيشوايانشان و امور معلوم و مورد اتفاق

آن هم  ، كنم استفاده مي» منهج داخلي«و در مناقشه با آنان؛ عموماً براي نقد نصوص از 
هايي كه ميان  و بيان تناقضات و تفاوت ، يكديگراز طريق مقارنه و مقايسه نصوص با 

  .آنان وجود دارد
ها به  همان طور كه بنده احياناً مطابق منطق و قواعد و مقررات و روايات خودشان با آن

 ، و اين به معناي تأييد و پذيرش اصول و روايات آنان نيست ، پردازم بحث و مناقشه مي
و بررسي و كشف حقيقت اين مذهب و بيان  بلكه تنها منهج و روشي است براي نقد

  .باشد ها به بعضي روايات و ترك بعضي ديگر مي خروج آنان از اصول خود و عمل آن
چه را  اما غالباً آن ، سپس بنده در ارائه عقايد آنان به نقل از منابع معتبرشان ملتزم هستم

  .گيرم اند ناديده نمي منابع ديگر گفته
ئله پيش روي خواننده جهت ارزيابي و مقارنه و آشنايي با حجم و قرار دادن اين دو مس

و مقدار تغيير و دگرگوني مذهب طي  ، و اندازه آگاهي پيشينيان از اعتقادات شيعه
  .باشد هاي گذشته مي سده

ام احاديث و آثاري را كه در اين بحث مورد استفاده قرار  همان طور كه تالش كرده
همچنين  ، و مذاهب را تعريف و اصطالحات را بيان نمايم ها و فرقه ، گيرند تخريج مي

يا هر  ، اند به شرح حال علماي نامي كه نقشي در تأسيس بعضي از عقايد شيعه داشته
  . طلبد و نياز به معرفي دارد بيان نمايم آنچه را اين بحث مي

ع اساسي شود خواننده را از موضو  اما بيان شرح حال هر عالم و فردى كه نامش ذكر مي
تاريخ و شرح حال و  ، ها دارد و بجاي موضوع اصلي؛ اين كتاب به معرفي كتاب باز مي

 ، اي كه در كتاب آمده پايبند هستم لذا تنها به معرفي هر فرقه ، شود سرگذشت تبديل مي
  .باشد تر مي زيرا اين كار به تخصص بنده و موضوع نزديك
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  :اي زيادي مواجه است از جملهه در واقع پژوهش بنده با موانع و دشواري
هاي حديث اهل سنّت  بر خالف كتاب ، كه كتابهاي روايت و حديث شيعه اول اين

پس اين مسئله مرا واداشت كه مطالعه زيادي در  ، )1(فهرست و ترتيب منظمي ندارند
را ورق » بحار«به طوري كه تمام جلدهاي كتاب ، ها داشته باشم هاي حديث آن كتاب
را به » وسائل الشيعه«و » اصول كافي«و  ، ام احياناً تمام روايات ابواب را خواندهام و  زده

اي به  ر هر مسئلهها نياز داشتم د كه غالبا رواياتي كه به آن ، ام صورت كامل مطالعه كرده
  .رسيدند صدها روايت مي

ابطه با اين توان در ر بنابراين تا به طور كامل اين روايات و اخبار را مطالعه نشود نمي
و براي فهم و شناخت ديدگاه و برداشت علماي آنان در اين . مسئله چيزي نوشت

مراجعه هاي كافي مانند شرح جامع مازندراني  روايات بيشتر به توضيحات و شرح
  .كردم مي

كويت  ، بحرين ، عراق ، هاي شيعه سفرهايي به مصر كه جهت تحقيق در كتاب دوم اين
و طي اين سفرها به منابع مهمي دست يافتم كه در ابواب و   ،ام و پاكستان داشته

  .ام ها استفاده كرده هاي اين كتاب از آن فصل
كه مسافت زماني موضوع يعني از زمان پيدايش شيعه تا به امروز بسيار طوالني   سوم اين

ها كتاب شيعه مربوط به عصرهاي مختلف وجود داشت كه زمان زيادي را  لذا ده ، است
  .ام مطالعه و تعقيب رشد اعتقاد شيعه در امتداد آن مدت گذرانده ، پيگيريدر 
  

  منابع كتاب
 ، رجال ، در بررسي خود در مورد آنان بر منابع معتبرشان از كتب تفسير و حديث

  . ام و اصول تكيه نموده ، فقه ، ها فرقه ، اعتقادات

                                           
دارم جز اينكه طريقه تنظيم  را جلد از آن دوازدهكه بنده » مفتاح الكتب االربعه«دارند به نام  بيريه كتاعش يـ اثن)1(

 .بگونه اي است كه به كتابهاي بدون فهرست مي ماند آنها
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  : ام در كتب تفسير به كتابهاي زير مراجعه كرده –أ 
شود نزد آنان اصل اصول تفاسير به حساب  تفسير علي بن ابراهيم قمي كه گفته مي -*
  .)1(آيد مي

ملقب » امام اكبر«و استاد اساتيد آنان در اين عصر؛ يعني ابوالقاسم خوئي كه وي را به 
لذا به موثق «: كنند؛ روايات اين تفسير را موثق و قابل اعتماد دانسته و گفته است مي

اتيد علي بن ابراهيم قمي كه در تفسير ايشان با رسيدن سند به يكي از بودن همه اس
هم نزد آنان در حديث » قمي«و . )2(»معصومين از آنان روايت شده اذعان خواهيم نمود

در قيد ) هـ 307(و در عصر امام عسكري زيسته و تا سال  ، )3(باشد ثقه و معتمد مي
  )4(.حيات بوده است

در مورد آن  - محمد حسين طباطبايي -الم معاصر آنانتفسير عياشي؛ كه ع -*
و معتمدترين  ، بهترين كتاب در باب خود است كه در قديم نوشته شده است«: گويد مي

اين منزلت را به آن  ، ايم كتاب تفسير به مأثور است كه از علماي قديم خود به ارث برده
وز عيبي در آن ذكر كرده باشند؛ و يا كه علما از هزار سال پيش تا به امر اند بدون اين داده

  .)5(» ، گوشه نگاهي به آن داشته باشند
زيسته و نزد شيعه   عياشي همان محمد بن مسعود ابونضر است كه در اواخر قرن سوم 

از جايگاه و منزلتي عالي برخوردار بوده و اخبار زيادي دارد و در روايات آگاه و بصير 
  .)6(است

                                           
 .10قمي ص  يرـ مقدمه تفس)1(
 . 1/63: يثمعجم رجال الحد/ ـ ابوالقاسم خوئي )2(
 . 197ص: ـ رجال النجاشي)3(
 .8:قمي ص يرمقدمه تفس  ، 4/302ج  يعةالذرـ )4(
 . صاح: لفهمؤل الكتاب ووح ةمقدم ، ـ طباطبائي)5(
 165-163 :ص: الفهرست ، ـ طوسي)6(
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 )1(از علماي قرن سوم و اوائل قرن چهارم  ، اهيم بن فرات كوفيتفسير فرات بن ابر -*
چه از  اخبار و روايات تفسير فرات با آن«: گويد كه مجلسي او را تأييد كرده و مي

  .)2(»احاديث معتبر به ما رسيده مطابقت دارد
 هاي تفسير قديم شيعه هستند تا امروز هم موجودند و در اختيار ترين كتاب ها مهم اين

ها  ها در مورد قرآن و غيره به آن كه در اثناي پرداختن به عقيده آن ، )3(آنان قرار دارند
ام؛ بلكه منابع معتبر جديد و  ها اكتفا نكرده و تنها به ذكر منابع منقول آن ، ام مراجعه نموده

م ا و ضميمه تحقيق خود نموده  اند را نيز ورق زده ها كه پيشوايان شيعه نوشته معاصر آن
  : مانند
كه وي را  ، اثر عالم شيعه محمد محسن معروف به فيض كاشاني , تفسري صايف *
  )4(»كنند جليل القدر و عظيم الشأن توصيف مي ، موثق ، عالمه محقق«به 

يا  1107متوفاي سال (اثر هاشم بن سليمان بحراني  , الربهان يف تفسري القرآن *
و ناقد بصير موصوف  ، محدث خبير ، بتثقه الث ، وي نزد ايشان عالمه) هـ1109
  .)5(است

                                           
 . 216ص  ، نوابغ الرواة ، ـ آغابزرگ طهراني)1(
ه كن : نگاه اشدب و براي روشن شدن اينكه آن يكي از منابع معتبر نزد قدما و معاصرين مي .1/37، ـ بحار االنوار)2(
  .وردباديامقدمه تفسير فرات اثر محمدعلي  : به
تفسير بنا بر اسلوب  واند كه اين د كه بعضي از علماي آنان گفته ، ـ به اضافه تفسير طوسي و مجمع البيان طبرسي)3(

 .آيد چنانچه بعداً مي –اند  شده نوشتهتقيه 
  .42/ 2ج  ، جامع الرواة ، ـ اردبيلي)4(
  .137ص ، انوار البدرين ، بالديال ، 63ص ينلؤلؤالبحر ، بحرانيالسف يو ، 2/341 ، امل اآلمال: به يده كن :ـ نگاه)5(
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اثر روحاني ايشان ابوالحسن بن  ، يا مقدمه البرهان ، االرسار ومشكاةمرآة االنوار * 
و صاحب  ، )هـ1140متوفاي (» البحار«شاگرد مجلسي صاحب  ، محمد عاملي فتوني

  .)1(اند ايشان محقق دقيق و ريزبين بوده: گويد درباره او مي» لؤلؤالبحرين«
يكي از بزرگترين فقهاي متأخرين : گويد در مورد آن مي» روضات اجلنّات«و نيز صاحب 

  .)2(ما بودند
« : گويد كند و در مورد كتاب وي مي او را حجت توصيف مي» نوري«روحاني ايشان 

  .)3(»كتابي مانند آن نوشته نشده
  .)4(همين را گفته است» الذريعة«و صاحب 

كه پس از نقل مطالب از  ، ام هاي تفسير ديگر ايشان استفاده كرده تابعالوه بر اين از ك
  .ام ها به نام و موثوق بودنشان نزد شيعه اشاره كرده آن

و ترديدي نيست كه  ، گويند قرآن تحريف شده است هاي سابق همه مي صاحبان كتاب
كنم  لكن رواياتي را نقل مي ، هركس چنين اعتقادي داشته باشد اهل قبله نيست

  .اند علمايشان آنان را تأييد كرده
در ميان منابع رواياتي كه از ائمه نقل مي كنند به  ، هاي حديث آنان كتاب –ب 

  : ام كه عبارتند از منابع معتبرشان مراجعه كرده
كه  ، و من ال يحضره الفقيه ، االستبصار ، تهذيب ، الكافي: هاي چهارگانه كتاب - 1

واقعاً شيعه بر معتبر بودن «: گويد صدر مي شان محمد صادقمرجع و روحاني معاصر اي

                                           
 .107ص ، لؤلؤالبحرين ، ـ يوسف البحراني)1(
  )مقدمه مرآة االنوار چاپ شده(ترجمه مؤلف / زرندي  ، چاپ دوم 658: روضات الجنات/ ـ خوانساري )2(
  .385ص 3ج : ـ مستدرك الوسائل)3(
  .20/264ج : الذريعة/ ـ آغابزرگ )4(
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ها  ي روايات موجود در آن و قائل به صحت همه ، هاي چهارگانه اجماع دارند كتاب
  .)1(»باشند مي
وسائل الشيعه و  ، بحاراالنوار ، الوافي: هاي چهارگانه متأخر كه عبارتند از كتاب - 2

معاصر آنان  عالم. رسد مي آنان به هشت منبع ميبنابر اين منابع رس. مستدرك الوسائل
چهار كتاب از  ، هاي صحاح اماميه هشت تا هستند كتاب«: گويد محمد صالح حائري مي

ها اثر دو  باشند و سه كتاب بعد از آن ها اثر دو محمد نام صاحب سه كتاب اولي مي آن
محمد حسين و هشتمين كتاب اثر مرحوم  ، محمد نام صاحب سه كتاب آخر هستند

) ها درباره سنّت عقيده آن(كه در مورد اين منابع در فصل  ، )2(»باشد نوري معاصر مي
  .ام بحث كرده

» اصول كافي و بحار االنوار«: در ميان اين منابع هشتگانه بيش از همه به دو كتاب
شيع اند؛ و ت زيرا اين دو كتاب اهتمام بيشتري به مسائل اعتقادي داده ، مراجعه كرده ام

  .ها اهميت زيادي قائل هستند براي آن
اصول كافي معتبرترين  ، هاي چهارگانه در ميان كتاب«: گويد مي» كافي«صدر در مورد 

و  ، باشد روايت مي) 16199(اخبار و روايات آن بالغ بر . )3(»باشد كتاب نزد شيعه مي
كرد؛ جز  ميكافي در كتاب خود روايات ائمه را جمع آوري ن چه  صاحب اصول چنان

  .ماند مقدار اندكي از آن باقي نمي
براي «: لذا فرمود ، كافي را بر مهدي عرضه كرد حكايت شده كه كتاب اصول: گويد و مي

  .)4(»شيعيان ما كافي است

                                           
 127ص ، ـ الشيعه)1(
  .»233الوحدة االسالميه ص«: در كتاب رافضي مقاله محمد حائري(ـ منهاج عملي للتقريب )2(
  133ص: ـ الشيعة)3(
 .25ص: حسين علي ، و مقدمه الكافي اثر ، 6/116روضات الجنات خوانساري ص  ، 122ص : ـ منبع سابق)4(
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لذا  ، دهد ي محمد صدر بود كه آن را به عموم شيعيان نسبت مي اين بود گفته
د تشيع همانند كتاب صحيح بخاري نزد كتاب الكافي نز«: گويد الدين خطيب مي محب

  )1(»مسلمانان است
چرا كه غلو آنان در مورد كتاب  ، به تأكيد در اين كالم خطيب نوعي تسامح وجود دارد

كافي به  بطور قطع كتاب اصول: گويند بيني كه مي مگر نمي ، الكافي بيش از اين است
ه اعتقاد آنان به امام و ب ، صورت ارتباطي روشن و مستقيم با مهدي تأليف شده

صحيح : است كه بعضي از اهل سنّت بگويند  مانند اين ، نشان داده شده است» معصوم«
 چون امام نزد آنان مانند پيامبر ، نشان داده شده است صبخاري به رسول اهللا

زيرا باب  ، اعتبار منابع اطالعات و معلومات كليني قطعي است«: اند و لذا گفته ، باشد مي
به روي او گشوده  )3(توسط سفراي قائم)2(ها م و استعالم حال و چگونگي اين كتابعل

  .)4(»اند چرا كه آنان با او در يك شهر يعني بغداد بوده ، بوده است
بحار االنوار مرجع تحقيق معارف اين مذهب « : گويند اما در رابطه با البحار االنوار مي

ي آن بسيار  آمد كه درباره همين كتاب خواهد  چه  بعداً طي صفحات چنان. )5(»باشد مي
  .)6(كنند بزرگ نمايي مي

هاي چهارگانه  ام كه مانند كتاب و نيز به كتابهاي علماي معتمد شيعه مراجعه نموده - 3
  : از جمله ، براي آن اعتماد و اعتبار قايل هستند

                                           
  .28: ص: ـ الخطوط العريضه)1(

  .آوري كرده ـ كه كافي روايات را در آنها جمع)2(
  .آيد يابواب آن چهارتا هستند چنانچه بعداً در فصل الغيبه م: ـ  مهدي منتظر آنان و سفر ايشان)3(
/ س طاوو ابن ه كن به: و نگاه) 333ي كتاب الوحدة االسالميه ص ضميمه(» حائري منهاج عملي للتقريب«ـ )4(

  159: محجه صالكشف 
 .19ص ، ي البحار مقدمه ، ـ البهبودي)5(

  .164ص  ، ه: ـ نگاه)6(
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ي است كه در ميان اولين كتاب )1(گويد چه  ابن نديم مي چنان ، كتاب سليم بن قيس: الف
و ما در اثناي بحث نسبت به  )2(، باشد تشيع انتشار يافته و يكي از اصول معتبر آنان مي

  .)3(اش توقف يا توضيحي داريم افتراي تحريف قرآن با اين كتاب و نويسنده
) هـ 381متوفاي سال (هاي استاد ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه قمي  كتاب –ب

و  ، معاني االخبار ، عيون اخبار الرضا ، ثواب االعمال ، توحيد ، ينإكمال الد: مانند
هاي  كلي از كتاب ها از لحاظ شهرت و معروف بودن به طور و اين كتاب ، االمالي و غيره

و  ، )4(ها چرخيده كمتر نيست چهارگانه كه طي چندين قرن محور و مدار تشيع بر آن
  )5(.ام اشتهها مراجعه ند تنها به پنج كتاب از آن

كه مانند ) هـ 460متوفاي سال (كتابهاي شيخ الطائفه ابوجعفر بن حسن طوسي  –ج 
  .)6(هاي ابن بابويه نزد آنان معتبر و مشهور هستند جز يك كتاب كتاب

ها در جلد اول كتاب  هاي علماي آنان كه شيخ مجلسي جهت تأييد آن و ديگر كتاب
گونه كه در اثناي بحث به بعضي از تأييدات  همĤن ، زحمت كشيده است )7(بحار خود

و حتّي  تأييد كتابي كه جز از يك دفعه در  ، ام ايشان در مورد اين كتاب اشاره كرده
  .نمايم ذكر مي ، ام موقع نص منقول از آن نقل نكرده

                                           
كند كه آن اولين كتابي است كه  گمان مي  4/67ات جنروضات ال 2/152الذريعة  219الفهرست ص  : ه: ـ نگاه)1(

 .در اسالم تأليف شده است
  .1/32بحار االنوار : ه: ـ نگاه)2(
 .221ص ، ه: ـ نگاه)3(
 .1/26 ، ـ بحاراالنوار)4(
 .1/26بحار االنوار . باشند ميو فضايل االشهر ، مصادقة االخوان ، فضايل الشيعة ، صفات الشيعه ، ـ الهدايه)5(
 .1/27 ، بحاراالنوار. ـ آن هم كتاب االمالي است)6(
  .و ما بعد آن 29صفحه : ـ بحاراالنوار)7(
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  : ام مانند هاي معتمد عقيده هم مراجعه كرده به كتب - د
  .اعتقادات ابن بابويه - 1
  .و تصحيح االعتقاد مفيد ، قاالتاوائل الم - 2
  .ابن مطهر حلي ، نهج المسترشدين - 3
  .»بحار«مجلسي صاحب  ، االعتقادات - 4
  ).از معاصرين(مظفر  ، عقائد االماميه - 5
  .و غيره) معاصر(عشريه  زنجاني  عقائد اماميه اثني - 6

بر  عالوه –نظير آنان  در مورد عقايد شاذ و باورهاي منحصر به فرد و بي -*
اند  ي عقايد نوشته شده به مواردي كه مستقالً درباره - هايي كه ذكرشان  گذشت كتاب

اثر عالم بزرگ » ةالغيب«به عنوان نمونه در مورد مسئله غيبت به كتاب  ، ام مراجعه كرده
و مجلسي نسبت  ، ام از علماي قرن سوم مراجعه نموده ، شيعه محمد بن ابراهيم نعماني

  .)1(»هاست ترين كتاب كتاب نعماني از بزرگ«: گويد به اين كتاب مي
  .)2(رساند كند كه معني ثنا و تأييد را مي سپس از شيخ مفيد چيزي نقل مي

  .طوسي و إكمال الدين ابن بابويه و غيره» الغيبة«و همچنين كتاب 
حر عاملي درباره رجعت نوشته كه «ي رجعت به آنچه عالم ايشان  و در رابطه با مسئله

  .باشد مراجعه نمودم و هكذا مي) ةالرجع یبالربهان علة يقاظ من اهلجعاإل(
المقاالت «اند مثل  ها نوشته هايي كه علماي آن ها و فرقه همچنين به برخي ازگفته - هـ

اثر حسن » فرق الشيعه«هـ و 301اثر سعد بن عبداهللا اشعري قمي متوفاي سال » والفرق
ها دو كتاب در ميان  و آن. ام ها مراجعه كرده نآ بن موسي نوبختي از علماي قرن سوم

  .)3(اند باشند كه به ما رسيده ها فراموش شده شيعه مي كتب فرقه

                                           
  31ص  1ـ بحار االنوار ج)1(
  .همان منبع سابقـ )2(
  .كا/ مقدمه كتاب المقاالت و الفرق قمي ص  ، شكورمـ محمدجواد )3(
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هاي  ها در اين باره به ويژه كتاب هاي رجال به منابع معتمد آن در رابطه با كتاب -و
ين در اين مهمترين مرجع از تاليفات متقدم: گويند زيرا آنان مي ، چهارگانه مراجعه كردم

  :اند كه عبارتند از موضوع آن چهار كتاب هستند كه در اين باب مورد استناد قرار گرفته
) كشي(اثر ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز  الصادقني ةمعرفة الناقلني عن األئم - 1
  .»ستمعروف ا) كشي(رجال «كه به ) از علماي قرن چهارم ايشان(
رجال «معروف به ) هـ 460متوفاي (حمد بن علي نجاشي ابن عباس ا ، كتاب الرجال - 2

  .»نجاشي
شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن بن علي طوسي متوفاي سال  كتاب الرجال - 3
  .»رجال طوسي«معروف به ) هـ 460(
  .)1( شيخ طوسي لفهرستكتاب ا - 4

ز مهمترين و ها اين كتاب را ا بيشتر نقل نموده ام به دليل اينكه آن) كشي(و از رجال 
است ) كشي(آورند و نوشته  ترين و نيز معتمدترين كتب رجال خود به حساب مي مقدم

آگاه و تيزبين و نيك  ، ي روايات و اخبار رجال معتمد است و درباره«كسي كه نزد آنان 
  .)2(»باور شناخته شده است

  .ام و همچنين از تهذيب و اختصار شيخ الطائفه طوسي بسيار نقل نموده
كه شيخ ) كشي(رجال : ترين اين كتب مقدم: گويد ذا شيخ مصطفوي عالم ايشان ميل

باشد پس اين براي شرف و اعتبار اين كتاب  مي ، الطائفه آن را خالصه نموده است
  .)3(كافي مي باشد ، برجسته

                                           
مقدمه رجال الكشي / حسن مصطفوي : به:  و نگاه 4اعلمي كربال ص ! ـ احمد الحسيني رجال الكشي چاب)1(

 .81- 10/80: الذريعة الي تصانيف الشيعة/ آغابزرگ  ، 12چاپ ايران ص 
  . 172-171ـ فهرست طوسي ص )2(
 .12ـ مقدمه المصطفوي لرجال الكشي ص )3(
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هاي  بنده جهت نقل و اقتباس براي به تصوير كشيدن اين مذهب جز ب كتاب :خالصه
  .ام ودشان تكيه نكردهمورد اعتماد خ

چه در اخبار و روايات  آمده و علمايشان  و در اين مورد عقايد و باورهايشان جز آن
  .ام اند چيزي نگفته تأييد و تصديق نموده

تنها با ذكر تعداد روايات و عناوين ابواب مورد  ، و از آنجا كه روايات بسيار زياد هستند
  .بحث بسنده خواهم كرد

ها صالح ديده  حات و داوري نسبت به روايات به اقتضاي مقدار آنو آنچه از اصطال
همه اينها به خاطر آن است كه نگويند به بعضي از روايات . باشم ذكر خواهم نمود

ها  ايد؛ و به آن كنند روي آورده ضعيف و شاذي كه از حقيقت اين مذهب تعبير نمي
  .ايد استدالل كرده

غالباً به نقل  ، رورت دقت در نقل و اسنادو براي حفظ موضوعي بودن بحث و ض
و اين چيزي است كه منهج علمي در نقل كالم  ، ام مطالب اهتمام داده» حرف به حرف«

  .طلبد طرف مخالف مي
*    *  *  
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  روش بحث و تحقيق

  
  .شود اين تحقيق از يك مقدمه و پنج باب تشكيل مي

ها و متعلقات  يخي و فرقههاي تار ريشه ، گيري آن تعريف شيعه و شكل: در مقدمه
  .عشريه  آمده است و نيز القاب اثني ، آنان
  كه سه فصل را به خود  ، اعتقادات شيعه در منابع اسالمي :اول باب

  : اختصاص داده است
  .ي قرآن اعتقاد شيعه درباره: فصل اول
  .ي سنّت اعتقاد شيعه درباره: فصل دوم
  .اعتقاد شيعه در مورد اجماع: فصل سوم

  
  اعتقاد شيعه را در اصول دين طي چهار فصل مورد بررسي  :اب دومب

  : ام قرار داده
  .اعتقادشان در توحيد الوهيت: فصل اول
  .اعتقاد آنان در توحيد ربوبيت: فصل دوم
  .اعتقادشان در توحيد اسماء و صفات: فصل سوم

  .ها در مورد ايمان و اركان آن اعتقاد آن: فصل چهارم
  

  .رابطه با عقائد و اصول منحصر به فرد آنان استدر  :اما باب سوم
  .ام عقايد و باورهاي آنان را در ضمن موارد ذيل مورد بررسي قرار داده ، و در آن باب

ها و  قاضي ، حكّام ، اهل بيت ،  كه در آن به عقيده آنان در رابطه با صحابه ، امامت - 1
  .ام هاي اسالمي و امت پرداخته قهشهرهاي مسلمين و مراكز اسالمي و قبايل و فر ، علما
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  .عصمت - 2
  .تقيه - 3
  .مهدويت و غيبت - 4
  .رجعت - 5
  .ظهور مهدي - 6
  .بداء - 7

  .تطين - 8
 مربوط به شيعيان معاصر و پيوند آنان با اسالفشان و  :اما باب چهارم

  : گذشتگانشان مي باشد كه در چهار فصل آمده است
  .پيوندشان با مصادر قديم شيعه: فصل اول
  .هاي قديم شيعه پيوند آنان با فرقه: فصل دوم
  .پيوند عقيدتي ميان گشتگان و معاصرين: فصل سوم

  .ات شيعهآيدولت : فصل چهارم
 متعلق به حكم عليه شيعه و تأثيرشان در دنياي اسالم است  :باب پنجم

  .كه از دو فصل تشكيل شده
  .حكم عليه آنان: فصل اول
  .سالمتأثير آنان در دنياي ا: فصل دوم

و سپس در پايان اين مقدمه از خداوند متعال و قادر مسئلت دارم كه استاد من دكتر 
مورد آمرزش و لطف و عفو خود قرار داده و رحمت و  ، )1(محمد رشاد سالم را

                                           
 1379هـ در قاهره متولد شده و در سال 1347ـ عالم فاضل استاد دكتر محمد رشاد بن محمد رفيق سالم سال )1(

اري به انتشار آثار ابن يبه اخذ مدرك دكترا نائل آمد و اهتمام بس» سازگاري عقل با شرع نزد ابن تيميه«در موضوع 
درء «-هاي وي را به نام  ابتكي از كييه ريزي نمود و او كتابخانه بزرگ وي را پ بررسي آراء وي داده است تيميه و

در دو جلد وكتاب » الصفدية«در هشت جلد و كتاب »منهاج النبوة«در يازده جلد و كتاب » لقتعارض العقل و الن



   
47 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

و او را  ، و عفو و وسيع  خود را شامل حال او نمايد ، خشنوديش را بر او نازل فرمايد
كه در حقيقت از مراحل اوليه كتاب تا پايان؛ آن را  ، ددر بهشت جاويد خود قرار ده
 - ي شروع به چاپ آن را داد و سپس دنيا را وداع گفت پيگيري كرد و به من اجازه

كه حقيقتاً از توجيهات علمي او  -خداوند ايشان را مورد رحمت بيكران خود قرار دهد
زندگي  :و ايشان  ،بهره فراوان بردم و من را غرق بخشش و اخالق نيك گردانيد

نفع زيادي از  و دو بار به زندان افتاد و آثار بزرگ و ذي ، خود را فداي علم و جهاد نمود
مكتب اهل «او همواره آرزو داشت در بخشي كه آن را . خود به يادگار گذاشته است

و جهت تهيه كتاب و آثار عقيدتي؛  ، ناميد با شاگردان خود اقامت داشته باشد مي» سنّت
هاي خارج شده از  ي اهل سنّت و رد شُبهات فرقه ي عقيده وصاً تأليف دربارهخص

  .تعاون و همكاري نمايد ، جماعت
بهترين جزا و پاداش را به او  ، از خداوند سبحان مسئلت دارم كه بر اين نيت پاك

ورده كه شاگردانش اين راه را بعد از او ادامه دهند برآ ارزاني داشته؛ و آرزويش را در اين
  .سازد

و همچنين از استاد ارجمندم دكتر سالم بن عبداهللا دخيل نهايت تقدير و سپاس را دارم 
به طور كامل تا آخر در تمام مراحل و  ، ه موافقت كردندالاين رسكه براى نازنگري بر 

و  ، و از سير پيشرفت كار اطمينان داشتند ، قدم به قدم بر كتاب نظارت نمودند
  .ات ايشان براي  بنده بهترين كمك و دستيار بودندتوجيهات و نظري

ترين تشكر و تقدير خود را نثار رياست و هيئت دانشكده  ترين و شايسته و نيز خالص
نمايم كه تحقيق بنده را  ي آن مي اصول دين و همچنين رياست و اعضاي بخش عقيده

ها  خداوند به آن ، دندگام به گام پيگيري كرده و آن را مورد توجه و عنايت خود قرار دا
  .جزا و پاداش نيك عنايت فرمايد

                                                                                                           
در حالي كه به تحقيق كتاب  : وي. داده است را باز در دو جلد و غيره مورد تحقيق و بررسي قرار» االستقامه«
 .هـ در قاهره وفات يافت1407مشغول بود در ماه ربيع اآلخر سال » نقض التأسيس«
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خواهم به همه كساني كه در نوشتن اين رساله بنده را ياري  و از خداوند سبحان مي
  .اند جزا و پاداش نيك عطا فرمايد كرده

  .نبينا حممد وآله وأصحابه أمجعني یاهللا وسلم عل یوصل
 .واحلمد هللا أوالً و آخراً 
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  مقدمه

  
  :شامل موارد زير مي باشدمقدمه 

  تعريف لغوي كلمه شيعه -1
  كلمه شيعه در قرآن و معناي آن -2
  و معناي آن» حديث«كلمه شيعه در سنّت  -3
  كلمه شيعه و معناي آن در كتب حديث اثني عشريه -4
  ي شيعه در تاريخ كلمه -5
  تعريف شيعه در كتب اثني عشريه -6
  تعريف شيعه در كتب اسماعيليه -7
  تعريف شيعه در منابع ديگر -8
  تعريف برگزيده براي شيعه -9

  پيدايش شيعه -10
  هاي شيعه فرقه -11
  القاب شيعه اماميه اثني عشريه -12
  هاي اثني عشريه فرقه -13
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  تعريف شيعه

  

  تعريف لغوي 
يعني فالن  »فالن ةفالن من شيع«: شيعه: گويد مي) هـ321(متوفاي سال ) ابن دريد(

 تعَ شيَّ « و ، رأي او باشد شود كه هوادار و هم به كسي گفته مي ، است ي فالن شيعه
وقتي كه  ، آن مرد را بر انجام آن كار ياري كردم :»مر تشييعاً إذا اعنته عليهاأل یل علجُ الرَّ 

جل عل« و ، در انجام آن كار او را كمك كرده باشي االمر مشايعة وشياعاً إذا  یشايعت الرِ
داري  شود كه در انجام كاري از او حمايت و جانب ني گفته ميزما: »ماألته عليه

  .)1(»باشي كرده
دهندگان و پيروان شخص  شيعه ياري«: گويد مي) هـ 370(متوفاي سال ) ازهري(

شوند كه جمع آن  و همه كساني كه بر سر كاري جمع شوند شيعه گفته مي ، باشند مي
حبت و دلبستگي عترت و اهل بيت و شيعه قومي هستند كه م ، شيع و أشياع است

  .»اند پرورانند و برايشان حق واليت قائل  در دل مي صپيامبر
هنگامي كه چيزي را به  ، ور ساختم آتش را شعله: »النار تشييعاً  شيعتُ «: شود  و گفته مي

: »عت فالناً شيّ «: شود و گفته مي ، ور شود ي آن شعله داخل آن بيندازي و آتش به وسيله
شيعنا شهر رمضان بستٍ «: شود و نيز گفته مي ، اش كردم او بيرون رفتم و بدرقههمراه 

ماه رمضان را با شش روز از ماه شوال همراهي كرديم يعني آن را دنبال : »من شوال
  ... كرديم

                                           
  .3/63جمهره اللغة  ، ـ ابن دريد)1(
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ه«: گويند و عرب مي يعَ و شيعه كساني  ، آيم فردا يا پس فردا نزد تو مي: »آتيك غداً او شَ
باشند كه بعضي از  هايي مي فرقه» شيع«و  ، روي بعضي ديگرند دنبال هستند كه بعضي 

  .)1(باشند و همه باهم متفق نمي ، ايشان پيرو بعضي ديگر هستند
: يعني ، آن مرد تشيع نمود: »ع الرجلتشيّ «: گويد مي) هـ400(متوفاي سال ) جوهري(و 

رأي بعضي آنان دنبال هر قومي امرشان يكي باشد بعضي از  ، ادعاي شيعه بودن كرد
  .گيرند پس شيعه هستند ديگر مي

خود خبر » اشياع«كاروان از .)2(»استحدث الركب عن اشياعهم خرباً «: گويد ذوالرمه مي
  .)3(يعني از اصحاب و رفقاي خود ، اي شنيدند تازه

دهندگان مرد شيعه گفته  پيروان و و ياري«: گويد مي) هـ711(ابن منظور متوفاي سال 
اي  و اصل شيعه به فرقه ، كه جمع الجمع است» و جمع آن شيع و اشياع است ، دشو مي

اين كلمه بر يك نفر و دو نفر و چند نفر و نيز بر مذكر و مونث با . شود  مي  از مردم گفته
و اين نام غالباً در مورد كسي گفته شده  ، گردد يك لفظ و يك معناي واحد اطالق مي

حتي به نام مخصوص آنان تبديل  ، علي و اهل بيت شده باشد كه تابع حق واليت براي
 ، يعني فردي از شيعيان است ، فالني شيعه است: لذا هنگامي كه گفته شود ، گشته است

و اصل اين كلمه از مشايعه است كه به معني . يعني از ديدگاه ايشان» در مذهب شيعه«و 
  .متابعه و پيروي است

و  ، )يعني تابع و پيرو غير هستند(رأي غير خود را دارندگروهي هستند كه به  شيعهو 
كه مردي ادعاي » شيَّع الرجل«و زماني گفته شود  ، يعني شيعه گشتند: »تشايع القوم«

                                           
  .3/61: تهذيب اللغه ، ـ ازهري)1(
  .4ـ ديوان ذي الرمه ص )2(
  .تحقيق احمد عبدالغفور عطار 3/1240ـ الصحاح )3(
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هُ «شيعه بودن نمايد و  فالنٌ «: شود و گفته مي ، يعني از او پيروي كرد» شايعه شياعاً و شيَّعَ
  .)1(او را نيرو و قوت داد فالني بر آن چيز: يعني» شايعه عيل ذلك

هركس انساني را كمك نمود و به حزب وي : گويد مي) هـ1205(متوفاي سال ) زبيدي(
از مشايعه است كه بمعني پيروي و متابعت » شيعه«و اصل  ، باشد در آمد؛ شيعه او مي

گرفته شده است  ) شَوع( عين الفعل شيعه واوي است و از ريشه: شود و گفته مي. است
  .ها را جمع نمايد هنگامي كه آن» شوع قومه«: نندما

و چنين اسمي غالباً مخصوص همه كساني شده كه قايل به واليت علي و اهل بيت او 
  .هستند

گر و تندروانشان اماميه منتظريه  و افراط ، گرا هستند شمار و بدعت و آنان گروهي بي
و افراطي ترينشان  ، ويندگ را دشنام و ناسزا مي) ابوبكر و عمر(هستند كه شيخين 

و بعضي از آنان تا حد الحاد و كفر و  ، نمايند را تكفير مي) ابوبكر و عمر(شيخين
  .)2(روند زنديق شدن پيش مي

موافقه در  ، مناصره ، تشيع و مشايعه در لغت در اطراف محور معناي متابعه ، پس شيعه
پس اين اسم . زند دور مي ، اجماع بر سر امري و يا همدست و متحد شدن در آن ، رأي

گويند در همه  مي) تاج العروس(و ) قاموس( ، )لسان العرب(چه  صاحب  چنان –
و اين گونه اغلبيت . كساني كه مدعي واليت علي و اهل بيت او هستند غالب شده است

زيرا زماني كه يك محقق به معناي لغوي شيعه كه بر متابعه و مناصره  ، جاي بحث است
ها اطالق پيدا كرده  آنيي كه اين اسم غالباً بر ها سپس به اكثر فرقه ، كند بنگرد داللت مي
ها  چرا كه آن ، ها را شيعه بناميم بيند كه از لحاظ لغوي صحيح نيست آن مي ، نگاه كند

بلكه مخالف آنان مي باشند و راه و روش  ، در حقيقت تابع و پيرو اهل بيت نيستند

                                           
 .عيش هن العرب مادلساـ )1(
قطر المحيط / البستاني  ، 3/47قاموس ال)  شاع(ماده لغت  هايباكت ه كن به: نگاه ، 5/405ـ  تاج العروس )2(
  .4/355ن يمجمع البحر/ حي يطر :ه به: و نگاه 1/1100
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ا در نظر داشته كه وقتي از و شايد شريك بن عبداهللا همين نكته ر .ها را ترك كرده اند آن
سؤال . ابوبكر: از ابوبكر و علي كدامشان برتر است؟ در جواب گفت: او سؤال كردند

گوييد؟ گفت بله اگر كسي چنين نگويد شيعه  شما كه شيعه هستيد چنين مي: كننده گفت
 صبهترين اين امت بعد از پيامبر : به خدا سوگند كه على بر اين منبر گفت ، نيست
به خدا  ، پس چگونه قول او را رد كنيم و تكذيبش كنيم ، است سسپس عمر سأبوبكر

  .)1(گويد سوگند او دروغ نمي
معتقد است هر كه تابع علي نباشد استحقاق و شايستگي نام تشيع را » شريك«پس امام 

 ، و لذا بعضي از ائمه. كردن است زيرا معني تشيع و حقيقت آن متابعت و پيروي ، ندارد
  .)2(اند كه اسم رافضيه بر آنان اطالق شود ترجيح داده

كه اين لقب  در حقيقت پيروان اهل بيت و كساني كه به شيعه ملقب هستند به دليل اين
چه   چنان ، اند شود به ترك آن پناه برده بر اهل بدعت و مخالفين اهل بيت اطالق مي

شيعيان نخستين اسم شيعه : گويد ريه  به آن اشاره كرده؛ ولي ميعش تحفه اثني«صاحب 
و خود را  ، ي اسماعليه گشته بود را ترك كرده بودند چون شيعه لقب روافض و فرقه

  .)3(»اهل سنّت و جماعت لقب داده بودند«

                                           
و شيخ . 1/63نبوة ت دالئل اليتثب/ ي ندامو عبدالجبار ه ، ق دكتر محمد رشاد سالميتحق 8-1/7ـ منهاج السنة )1(

بهترين اين امت : اند كه بر منبر كوفه گفته است قريب به هشتاد مورد از علي روايت كرده: گويد االسالم ابن تيميه مي
 ، 4/137منهاج السنة : به ديكن:  نگاه. اند روايت كرده را و بخاري و غيره آن ، باشند ميابوبكر و عمر  بعد از پيامبر

ة عيالش: ريظه هياز احسان ال 2/428: ص الشافييتلخ :بهه كن : عه آمده نگاهيدر خود منابع شن موضوعي باز يو چن
 .52ت ص ياهل الب و
/ االسفرايني  ، 21ن الفرق ص بيالفرق / غدادي بال ، 18يه و الرد ص بالتن/ المسلطي  –مثالً  –ه كن : ـ نگاه)2(

الورقه : رسالة في بيان مذاهب بعض الفرق الضاله/ الفرماني  و ، 36البرهان / ي كالسكس ، 16التبصير في الدين ص 
  ).مخطوط(أ  12 :ص ، ذكر الفرق الضوال/ ابو الحسن العراقي ) مخطوط(أ  2
 .مخطوط 26 – 25ص  ، ـ التحفة االثني عشريه)3(
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  كلمه شيعه در قرآن و معناي آن
  )1(در قرآن مجيد دوازده بار آمده است» شيع«ماده 

  :معاني آن را به طور مختصر در يك گفتار چنين آورده است 2زىابن الجو
  : در قرآن به چهار معني آمده است» شَيع«اند كه ماده اهل تفسير گفته 

   :فرمايد خداوند متعال مي ، ها فرقه :معني اول

 m  x  w  v  u  t  sr  q  p     o  n  m  l  k  j  i
  }   |          {  z  yl)159: انعام(  

و آن را با عقائد (دارند  خود را پراكنده مي) يكتاپرستي راستين(بيگمان كساني كه آئين 
و هر (شوند  و دسته دسته و گروه گروه مي) آميزند منحرف و معتقدات باطل به هم مي

تو به هيچ وجه از آنان نيستي و ) كنند دسته و گروهي از مكتبي و مذهبي پيروي مي
كنند  و خدا ايشان را از آنچه مي ، سروكارشان با خدا است ، )و حساب تو از آنان جدا(

  ).و سزاي آنان را خواهد داد(سازد  باخبر مي
  :فرمايد و مي

  m  v   u  t  s  r  q  p  ol      )10: حجر(  
   . ايم هاي پيشين روانه كرده به ميان گروهها و دسته ) پيغمبراني را( ما پيش از تو  

  :فرمايد و مي

 m  ´  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~l  )4: قصص(  
مردمان  ) در ميان(و  ، گري كرد استكبار و سلطه ) مصر شروع به( فرعون در سرزمين  

                                           
  .18المعجم المفهرس أللفاظ القرآن ص : ه: ـ نگاه)1(
صاحب  ، بغدادي معروف به ابن الجوزي تيميبن علي بن محمد بن علي حمن ابو الفرج عبدالر : ابن الجوزي - 2

المنتظم و غيره متوفاي سال  ، ديجامع المسان: باشند  از جمله آنها تأليفات زيادي در تفسير و حديث و فقه و غيره مي
: عجم المؤلفينم ، 492 – 3/489نان جمرأة ال/ اليافعي  ، 4/329شذرات الذهب / ن العماد با: ه: هـ نگاه 597

5/157.  
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  1.اي مختلفي تبديل نمود ه ها و دسته را به گروه) تفرقه انداخت و آنان(آنجا 
  :فرمايد همچننين خداوند مي

 m   × Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ël )32: روم(   
ها و گروههاي  اند و به دسته از آن كساني كه آئين خود را پراكنده و بخش بخش كرده  

هر گروهي هم از روش و آئيني كه دارد خرسند و خوشحال . اند گوناگوني تقسيم شده
   ) پندارد و مكتب و مذهب ساخته هوي و هوس خود را حق مي( است

  :خداوند مي فرمايد ، اهل و نسب: معني دوم

 m N  M   Z  Y  X  W  V  U  T     S  R  Q  P  O
  v  f  e  d  c  b  a  `  _   ^] \  [l )15: قصص(  

و بدون اين كه ) رهسپار كوچه و بازار پايتخت مملكت شد ، از قصر فرعون( موسي  
جنگند كه يكي از  در شهر ديد كه دو مرد مي. اهالي شهر مطّلع شوند وارد آنجا گرديد

هاي جانبدارِ  يعني از طائفه قبطي(و ديگري از دشمنان او ) ها اسرائيلي بني( او ي قبيله
از موسي  ، عليه كسي كه از دشمنانش بود ، فردي كه از قبيله او بود. است) فرعون

  2)و موسي كمكش كرد(كمك خواست 
  .منظور از اهل اينجا نسب موسي است كه بني اسرائيل بود

   : فرمايد ميخداي متعال  ، اهل ملّت :معني سوم

 m  v  u       t  s   r  q  p    o  n  m  ll )69: مريم(  
و پيش از ديگران به دوزخ (كشيم  افرادي را بيرون مي؛ سپس از ميان هر گروهي    

  .اند تر از همه در برابر خداوند مهربان بوده كه سركش) اندازيم مي

                                           
:  و نگاه 20/27طبري  تفسير . باشد يها م فرقه» شيع«منظور از ) وجعلَ أَهلَها شيعا: (گويد يم يابن جرير طبر - 1

 .1/194: مجاز القرآن ابو عبيده
:  و نگاه) 329القرآن ص ب ير غريتفس. اسرائيل ياز اصحاب او از بن ييعن )هذَا من شيعته(: گويد يابن قتيبه م( -  2

 .153ب ص يغرمن ال ب بما في القرآن يتحفه االر/ ان يابوح
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  :فرمايد و نيز مي

 m  N  M  L  K  J   I  Hl  )51:قمر(  
آيا پند  ، ايم نابود و هالك ساخته ) در روزگاران پيشين( ما اشخاص همچون شما را   

    ! ؟  اي هست پذيرنده و عبرت گيرنده
  :فرمايد و مي

 m   n  m  l  kj  i  hg  f   e  d  c   b  a  `  _  ~l    

  )54: سبأ(
) ات از عذاب استكه پذيرش ايمان ايشان و نج(ميان ايشان و آنچه آرزو دارند   

هاي همسان و همكيش آنان قبالً چنين  همان گونه كه با گروه ، شود جدائي افكنده مي
و زندگي را پيوسته با (اند  سراپا در شك بوده) در جهان(آخر ايشان . عمل شده است

   ). اند و اينك چنين سرنوشتي بايد داشته باشند ظنّ و گمان به سر برده
  :فرمايد و مي

 m`  _    d  c  b   al  )83: صافات(  
و پيمودن راه او در دعوت به توحيد و  ، در اصول دين( روان نوح از زمره دنباله  

   . ابراهيم بود ) خداشناسي
  :فرمايد خداوند مي ، هاي مختلف ها و گرايش فرقه :معني چهارم

 m  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w
   µ  ¨l )65: انعام(  

تواند كه عذاب بزرگي از باالي سرتان و يا از زير پاهايتان بر شما  خدا مي: بگو  
و در نتيجه حقيقت امر بر شما مشتبه ( ويا اين كه كار را بر شما به هم آميزد بگمارد
    1.دسته و پراكنده گرديد و دسته ) شود

                                           
و » الشيع«را اضافه كرده و آن اينكه  يوجه پنجم يدامغان ، 377-376: نزهة االعين النواظر/  يابن الجوز( - 1
ذينَ يحبونَ أَن تَشيع الْفَاحشَةُ في إِنَّ الَّ. (فرمايد يكند كه م يم داللسبحان است ياست و به فرمايش خدا» االشاعة«
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ظ شيعه و اشياع غالباً براي ذم كه لف كند به اين مهمي اشاره مي  با عبارت -)1(و ابن القيم
ممكن است لفظ شيعه در قرآن جز به اين معني :  گويد رود و مي و نكوهش به كار مي

  :: فرمايد مانند موارد زير كه خداوند مي ، نيامده باشد

 m  v  u       t  s   r  q  p    o  n  m  ll 
 m   × Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ël 
 m  e  d  c   b  a  `  _  ~    nl     

  
داند؛ شايد به خاطر اين است كه  خدا بهترمي: گويد آورده و مي القيم براي آن علت  ابن

 ، و اشاعه گرفته شده كه ضد ائتالف و اجتماع است) اشتراك(لفظ شيعه از ريشه شياع 
   )2(هاي گمراه به سبب تفرق و اختالفشان اطالق نمي گردد جز بر فرقه» شيع«و لذا كلمه 

» شيعه«ود الفاظ شيعه و معاني آن در قرآن كه بديهي است بر گرايش معروف اين ب
ولي شگفتي مسئله در اينجا آن است كه در بين شيعه گرايشي وجود . كند داللت نمي

» شيعه«اند تا بعضي از الفاظ  هايي به كار برده اند و نيرنگ داشته كه با تمام توان كوشيده
و كتاب خدا را به غير معني واقعي تأويل  ، تفسير نمايند وارده در قرآن را به فرقه خود

و اين نوعي  ، نمايند كه قابل قبول نيستتند و آيات قرآن را بر معناهايي حمل مي ، كنند

                                                                                                           
رواج » تشيع« ييعن.. . داران رواج و انتشار يابد در ميان ايمان اكه دوست دارند فحش يهمانا كسان: ييعن )الَّذينَ آمنُوا

اين قول اهل و نسب است و به » شيع« يمعان ي ازو در وجه دوم گفت كه يك يكما اينكه ابن الجوز ، و انتشار است
: هشيع يگويد از معان يم يبينيم دامغان يكه م يدر حال ، )هذَا من شيعته وهذَا منْ عدوه(سبحان استدالل نمود  يخدا

/ دامغاني : :نگاه.)ديگر تشيع باهم متفق هستند يو هر دو درمعان .ه استجيش است و به خود اين آيه استدالل نمود
  .تحقيق عبدالعزيز االهل  ،271: ص ، قاموس القرآن

 يدارا يهـ وفات كرده و 751معروف به ابن قيم جوزيه به سال  يدمشق يـ محمد بن ابوبكر بن ايوب زرع)1(
ابن  : :نگاه.أعالم الموقعين و زاد المعاد:  آنها ي باشد از جمله ياز تأليفات و تصنيفات كوچك و بزرگ م يبسيار
  . 3/400: الدرر الكامنه/ابن حجر ، 14/234: البدايه و النهايه/ كثير

  .  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ :ن است چرا كه در قرآن آمده استيو در اغلب چن 1/155: ـ بدائع الفوائد)2(
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  :مثالً در احاديث آنان نسبت به تفسير آيه ، الحاد در كتاب خدا است
 m c  b   a  ` l يعني ابراهيم: اند گفته 1(!!ستاز شيعيان علي ا(  

و اين با سياق قرآن و اصول اسالم مخالف است و نشأت گرفته از عقيده و باور 
گران رافضيه است كه ائمه را حتي بر انبياء هم تفضيل و برتري  متعصبان و افراطي

  .)2(دهند مي
كه برترين انبياء و فرستادگان خدا » خليل الرحمن«پس چنين تأويل يا تحريفي كه 

در اسالم به طور قطعي باطل  ، دانند را از شيعه علي مي صفيبعد از محمد مصط
و اين ناشي از كار دروغ  ، چه  معلوم است با عقل و تاريخ نيز باطل است چنان ، است

  .دانند چگونه دروغ پردازي كنند پردازاني است كه حتي نمي
ابراهيم از  تفسير ائمه اهل سنّت در مورد اين آيه و آنچه از سلف نقل شده اين است كه

  .)3(و بر راه و سنّت او بوده است  إشيعه نوح
چرا كه آيات قبل از آن در باره  ، و اين تفسيري است كه با سياق آيه هماهنگ است

شود كه برخي از مفسرين شيعه قول  و چنين مالحظه مي ، باشد مي ؛حضرت نوح
اند  بت به تأويل آيه گفتهاند و آنچه را كه رافضيه نس اهل سنّت را مورد توجه قرار داده

  .)4(اند رد كرده

                                           
عباس  ، 13 – 68/12: بحاراالنوار  :مجلسي ، 2/323: تفسير قمي : :و نگاه 4/20 ، تفسير البرهان :ـ البحراني)1(

و از روي بهتان  2/356 :مجمع البحرين : الطريحي، 304:المعالم الزلفي ص  :رانيالبح ، 1/732: السفينة البحار :قمي
 .كند اند كه ديانت و علم او چنين چيزي را نفي مي و افتراء اين تفسير را به جعفر صادق نسبت داده

: منهاج السنة/  ابن تيميه ، 290: الشفاء ص/ القاضي عياض  ، 298: اصول الدين ص/ البغدادي : ه كن به: ـ نگاه)2(
1/177. 
: زاد المسير/ ابن الجوزي  ، 15/91: تفسير قرطبي ، 4/13تفسير ابن كثير  ، 23/69تفسير طبري : به:  ـ نگاه)3(
7/67. 
از جمله : است ينچن يهمعناي آ: ديگو شود وجود دارد كه مي في كه به فراء نسبت داده ميينجا قول ضعيـ و ا)4(
ن گفته وجود دارد روشن ياق كه در ايف و مخالفت با سيآنچه از ضع : ديگو شوكاني مي. هم بوديان محمد ابراهيعيش
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  كلمه شيعه در سنّت و معناي آن

چه  در  چنان ، كلمه شيعه در حديث و سنّت مطهر به معني أتباع و پيروان آمده است
بينم كه تو عدالت  من مي«: گفت صكه به پيامبر )1(حديثي كه امام احمد در مورد مردي

در آينده صاحب پيرواني : بت به آن مرد فرمودنس صروايت نموده ايشان» ...نداري
تا آخر .. . شوند كه از آن خارج مي روند تا اين خواهد شد كه در دين طوري فرو مي

  .)2(حديث
تخريج » قضا و قدر« همچنين در مورد حديثي كه ابو داود در باره تكذيب كنندگان  

ها شيعه و پيروان دجال  آن يعني و )3(» و هم شيعة الدجال«: نموده كه در آن آمده است
  .»هستند

  .باشد اتباع و انصار مي ، بينيم كه اينجا كلمه شيعه مترادف لفظ اصحاب بنابراين مي

                                                                                                           
 صبه پيامبر ما محمد ) شيعته(فراء بر اين باور است كه ضمير : گويد مي يو آلوس ).4/401ر يفتح القد(است 
و همان است كه از ابن عباس . گردد يو آن اينكه ضمير به نوع برم(و ظاهر آنچه ما به آن اشاره كرديم  ، گردد يبرم

- 23/99روح المعاني : عه متأخر بوده باشديش ، شود متقدم ت شده و به ندرت گفته مييقتاده و سدي روا ، مجاهد
100. 

  )12/4:مسند امام احمد : :نگاه(. او همان ذو الخويصره تميمي مي باشد يعني اصل و اساس خوارج ـ )1(
چندين طرق صحيح در اين معنا  ياين حديث دارا: گويد يابن امام احمد م عبداهللا 5-12/3: ـ مسند احمد)2(
روايت  2/454و ابن ابي عاصم در سنت خود ) منبع سابق(اسناد آن صحيح است : گويد يباشد و احمد شاكر م يم

 .ه مي باشندثقدر درجه و رجال آن همه  آن جيد اسناد: گويد يلبانآ ، كرده است
سته استدالل يثش شايث عمر موالي غفره هست كه حدين حديدر سند ا« : منذري گفته ، 5/67ـ سنن ابو داود )3(

و باز امام احمد آن را در  ، 6/61مختصر ابو داود ) منذري(ه است يمجهول الهو كه و مردي از انصار  ، باشد نمي
 .»ت نموده استيروا 5/407
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ام كلمه  هاي مختلف حديث تاكنون داشته ام نديده و بنده در اثناي مراجعاتي كه به كتاب
ايت ضعيف و شيعه به معني اين فرقه معروف شيعه استعمال شده باشد جز در چند رو

: جعلي و موضوع كه لفظ شيعه بمعني اتباع و پيروان علي آمده است مثل حديث
  .)1(براي علي و پيروانش طلب مغفرت و آمرزش كردم. »فاستغفرت لعيل وشيعته«

  .»والشيعة ورقها.. مثيل مثل شجرة أنا أصلها وعيل فرعها«: و روايت
هاي آن و شيعه نيز  علي شاخهمثل من مانند درختي است كه من تنه آن هستم و 

  )2(.باشند برگهايش مي
  .»شيعتك يف اجلنة أنت و«: به علي گفتند صو نيز اين حديث كه پيامبر

  .)3(»شما همراه شيعيانت در بهشت هستيد«
ي علي خوانده  و در برخي روايات آمده كه در آينده قومي ظهور خواهند كرد كه شيعه

  .)4(امندن و آنان را رافضي مي ، شوند مي
خ آلبانى در يش ، )5(ها آورده است و امام ابن ابى عاصم چهار روايت را در ذكر رافضي

  .)1(»استف يضعاسنادش  گفتهث ين حديق و بررسى اسناد ايتحق

                                           
ه يتننز. ف آوردهيث ضعيو كناني آن را جزو احاد ، چ اصل و اساسي ندارديهاين روايت : ديگو لي مييـ عق)1(

 .414ص  1: عة جيالشر
ث الموضوعة ص يو شوكاني در المجموعة في االحاد ، 1/379: الموضوعات آن را آورده«ـ ابن الجوزي در )2(

 .»آن را آورده است 379
 ، 1/421 : زان االعتداليم ، الذهبي ، 3971ابن الجوزي و الموضوعات ج  : :ثي موضوع است نگاهيـ و آن حد)3(

  .379الفوائد المجموعة ص  ، شوكاني ، ع بن عمر بن سواريترجمه جم
  .خواهد آمد ـ در ادامه  معني رافضي)4(
أال إن ممن يزعم أنه يحبك قوم يرفضون اإلسالم يقال  ، بشر يا علي أنت وأصحابك في الجنةا«: ـ مانند حديث)5(

وال  ، ال يشهدون الجمعة: ما العالمة فيهم؟ قال ، يا رسول اهللا: قلت. فجاهدهم فإنهم مشركونفإذا لقيتهم  ، الرافضة: لهم
 يو آگاه باشيد كسان ، شما و اصحاب شما در بهشت هستيد ، علي مژده باد يا: ييعن .»جماعة ويطعنون علي السلف

شود چون به آنها رسيديد  افضي گفته مير«دارند اسالم را رفض كرده و به آنان  يپندارند كه شما را دوست م يكه م
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اي «: فرمود صآورده كه پيامبر –گويد چه  هيثمي مي به سند حسن چنان –و طبراني
كه مدعي محبت و دوست داشتن اهل بيت علي در ميان امت من قومي پيدا خواهند شد 

با آنان بجنگيد زيرا  ، شوند گذاري مي آميزي دارند و به رافضي نام نام توهين ، هستند
  .)2(»مشرك هستند

در حقيقت شيخ االسالم ابن تيميه در مورد دروغ بودن احاديث مرفوعي كه لفظ رافضه 
ه تا قرن دوم معروف نبوده چرا كه اسم رافضي ، دهد ها آمده است هشدار مي در آن
  .)3(است

زيرا  ، ولي به گمان من براي حكم بر دروغ خواندن اين روايات اين مقدار كافي نيست
از باب خبر دادن از اتفاقات آينده است كه خداوند  ، ها صحت داشته باشد اگر اسانيد آن

كه خداوند  گونه همĤن ، دهد ها به پيامبرش خبر مي در مورد ظهور و پيدايش رافضي
  .)4(وحي كرده است صدرباره ظهور فرقه خوارج به پيامبر

  .)5( وجود داشته است صهر چند بذر خوارج در زمان حيات پيامبر

                                                                                                           
در : چه چيزيست؟ فرمود آنها ي رسول خدا عالمت و نشانه يا: گفتم. مشرك هستند انبا ايشان نبرد كن چون آن

 .2/475: السنة البن أبي عاصم. »دهند ميكنند وسلف را مورد دشنام و ناسزا  قرار  يجمعه و جماعت حضور پيدا نم
  .381-380. /آورده است) االحاديث الموضوعه( :را در كتاب شوكاني نيز اين حديث

  . 2/475ابن ابي عاصم /السنة  : :نگاه ـ)1(
لكن در اسناد ) 12998(ي  شماره ، 12/242ر طبراني يالمعجم الكب :در كتاب : و نگاه ، 10/22ـ مجمع الزوائد )2(

 ).1/152ب يب التهذيتقر: ه: نگاه(ف است يم هست كه ضعيآن حجاج بن تم
  .1/8 ، ـ منهاج السنة)3(
ث از آنها را اخراج نموده و يكه بخاري سه حد ، ث در مورد آنان آمدهيها حد ده) بخاري و مسلم(ن يحيـ در صح)4(

 .153- 7/148: ب السنن همه آنها را آوردهيم در تهذيو ابن الق. ر آنها را مسلم اخراج كرده استيسا
 : م بود گفتيم غنايگفت در حالي كه او مشغول تقس صامبرياستان مردي كه به پث دينكه بعضي از احاديـ كما ا)5(

ح المسلم يو صح 12/290) همراه با فتح الباري(ح بخاري يث در صحيبه حد : :نگاه.. . م كنياي محمد عادالنه تقس
 .7/165شرح نووي (
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  هاي حديثي اثني عشريه كلمه شيعه و معناي آن در كتاب

و امام علي  صهاي حديث در روايات و احاديث متعددي كه به رسول اكرم و در كتاب
تكرار شده » شيعه«دهند لفظ  گانه نسبت مي ي دوازده و ساير ائمه و حسن و حسين

  .)1(است
عقايد و ائمه ايشان داللت داشته باشد تكرار  ، كلمه شيعه مانند اصطالحي كه بر فرقه

بذر تشيع را كاشته و تا زماني كه رشد و  صكنند كه رسول زيرا آنان ادعا مي ، شود مي
  .)2(ه استنمو كرد خود آن را آبياري كرد

كه گويا اصطالح  اند مبني بر اين بلكه كار به جايي كشيده مي شود كه رواياتي را ساخته
 صقبل از زمان بعثت پيامبر ما محمد –بعنوان اصطالحي براي فرقه خودشان –شيعه

  :فرمايد و در رواياتشان در تفسير اين ايه قرآن كه مي ، معروف بوده
m c  b   a  ` l  

  .)3(»يعني ابراهيم از شيعيان على است«: استچنين آمده  
خداوند بر واليت علي از پيامبران عهد و «: حتي ادعايشان به جايي رسيده كه بگويند

ها و صحف انبياء نوشته شده  كه واليت علي در تمام كتاب و اين )4(.»پيمان گرفته است
حث پيدايش تشيع تشريح پايه كه در ادامه اين موضوع در ب تا آخر ادعاهاي بي )5(است

  . خواهد شد

                                           
 در ادامه چنانچه –اند  ثني عشريه گفتهكه پيامبر و ائمه ا از هرآنچه است عبارتـ چون مفهوم سنت نزد آنان )1(

  .آيد مي
سه باب را ذكر  –به پندار ايشان  –ـ در اصول كافي در مسئله نص درباره ائمه از جانب خدا و رسول او و ائمه )2(

  .328-1/286اصول كافي  ، است جاي دادهحديث را در خود  110كرده كه 
 .اند گذشت تخريج كردهموضوع اين حديث كه آنان  41ص  2ـ در حاشيه )3(
  .1/26: تفسير البرهان ، ـ بحراني)4(
  .1/437ـ اصول كافي )5(
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 در تاريخ اسالم» شيعه«كلمه 

در وقايع تاريخي صدر اسالم لفظ شيعه تنها به معناي لغوي آن يعني مناصره و پيروي و 
بينيم كه در عهدنامه حكميت و واگذاري حكومت بين دو  بلكه مي ، متابعه آمده است

گونه كه بر  اطالق شده؛ همĤن  عليكلمه شيعه بر پيروان  مخليفه علي و معاويه 
  .پيروان معاويه نيز اطالق شده و به پيروان علي اختصاص نيافته است

علي بن ابوطالب و معاويه بن «: و از جمله مطالبي كه در آن عهدنامه آمده اين است
. »...اند اند و به آن تن داده ابوسفيان و شيعيانشان بر اين توافق كرده و آن را پذيرفته

علي و شيعيانش به حكميت عبداهللا بن قيس راضي شدند و «: چنين است) جمله ديگر(
  .»معاويه و شيعيانش نيز حكميت عمرو بن عاص را پذيرفتند

توانند به جاي  شيعيانش مي ، هر گاه يكي از آن دو حكَم وفات يافت« : و نيز آمده است
ر قبل از انقضاي مدت مشخص چه  يكي از دو امي و چنان... او كسى را انتخاب كنند

توانند هركس را كه از عدالت وي رضايت  شده در اين قضيه فوت كند شيعيانش مي
  .)1(دارند به جاي او انتخاب كنند

را نهي كردم كه در مورد  –يعني عائشه  –به تأكيد من او: گويد مي و حكيم بن افلح
  .)2(چيزي بگويد) فرقه(آن دو شيعه

كه نام  يميه اين نص را بدان علت آورده تا دليل تاريخي باشد بر اينو شيخ االسالم ابن ت
  .)3(اختصاص نداشته است در آن وقت به علي» شيعه«

                                           
مجموعة  ، محمد حميداهللا ، 54-5/53: تاريخ طبري: كنيد به:  و نگاه 196-194اخبار الطوال ص / ـ دينووري )1(

  .282-281ص : الوثائق السياسية
م در باب نماز شب و كسي كه بخواهد و آن را نخواند يا است كه در صحيح  مسل طوالنيـ اين جزئي از حديث )2(

  .170- 2/168: اينكه مريض باشد آمده است
 .محمد رشاد سالم. ق ديتحق( 2/67منهاج السنة : به:  ـ نگاه)3(



   
64 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

برو «: را به يمن فرستاد به او گفت )برس بن ارطأة( ، و در تاريخ آمده هنگامي كه معاويه
  .)1(»رسى چون ما در آنجا شيعياني داريم تا به صنعاء مي

  .اصطالح شيعه در آن زمان تنها بر اتباع و هواداران علي داللت نكرده و بس ، بنابر اين
شوند و آغاز اختصاص اين  رسد كه ابتداي تجمع كساني كه شيعه خوانده مي به نظر مي
در : گويد مسعودي مي. بوده است ها بعد از كشته شدن حضرت حسين اسم به آن

و جنبش  )2(جنب و جوش درآمدند سال شصت و پنج در كوفه شيعيان به تحرك و
سر برآورد و شيعه شروع به ) الكيسانيه(» مختار«سپس حركت  ، شكل گرفت» توابين«

  .گيري و وضع اصول مذهب خود كرد و به اين نام تميز پيدا كردند شكل
شد كه اطراف  اي اطالق مي تا اينجا روشن شد كه نام شيعه لقبي بوده بر هر مجموعه

كه بعضى از شيعاين اين  در حالي ، اند و جمع شده باشند خود را گرفته سرور و پيشواي
كنند كه اولين افراد  اند و ادعا مي حقايق تاريخي را ناديده گرفته و خود را به ناداني زده

  .)3(اند نام گذاري شده» تشيع«اين امت شيعه هستند كه به اسم 
لكن  ، اع معاويه نيز اطالق شده استبر اتب» شيعه«اند كه كلمه  و اين را فراموش كرده

به  بعد از كشته شدن علي» شيعه«گويند كه اطالق كلمه  وقايع و حقايق تاريخي مي
يا بعد از كشته شدن حسين به نظر بعضى ديگر به پيروان علي  ، )4(گمان بعضي

  .)5(است  اختصاص يافته
*             *         *  

                                           
  .2/197: عقوبييخ يـ تار)1(
 .3/100ـ مروج الذهب )2(
  .18: عه صيفرق الش/ نوبختي  ، 15: المقاالت و الفرق ص/ ـ قمي)3(
  .22: ة صيراث عندالجعفريالم/ ـ محمد ابوزهره )4(
 .2/35: نشأة الفكر الفلسفي/ ـ علي سامي نشار)5(
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  تعريف اصطالحي شيعه

  

  شيعه در كتب اماميه اثني عشريه تعريف -الف
آنان « : شيعه را چنين تعريف كرده است) هـ301(متوفاي سال  )1(قمي ، عالم شيعه - 1

فرقه و  ، شيعه«: ويدگ و در جاي ديگر مي. )2(»علي بن ابوطالب هستند) شيعيان(پيروان 
و  ، دندبه شيعيان علي  موسوم بو صيامبرپروه على بن ابوطالب هستند كه در زمان گ

و شيخ شيعه . )3(»بعد از او به علي پيوستند و به مقوله امامت علي شهرت يافتند
  .)5(باشد حتي در الفاظ او در تعريف شيعه موافق مي )4(نوبختي

  مناقشه تعريف نخست
ها كه مخصوص به  آن  ترين كتاب ترين و قديمي اين تعريف شيعه است كه در مهم

عشريه  مانند  اي به يكي از اصول اثني ن تعريف هيچ اشارهدر اي. ها است آمده است فرقه
و اوالد او نشده كه از نگاه آنان اساس و پايه تشيع تلقي  منصوص بودن امامت علي

                                           
از جمله . ف و محل اعتماد  ملقب استيرالتصنيواسع الخبر و كث ، ل القدريع به جليـ سعدبن عبداهللا كه نزد تش)1(
د يكن:  نگاه. هـ 299گري گفته يهـ و د 301متوفاي سال  زدباش ه مييو مقاالت األمام ةاء في االماميضال ، وا هايباكت
 .355ص  1جامع الرواة ج / لي ياردب ، 105: الفهرست ص/ طوسي : به
 .3ص : ـ المقاالت والفرق)2(
  .15: ـ همان منبع ص)3(
 ، دندده بويك عقيك امامي نيشان يا: ديطوسي گو ، لسوف استيف و ابومحمد متكلم: ـ حسن بن موسي نوبختي)4(
به شرح :  نگاه ، افته استيوفات  300بعد از سال  ، اناتيكتاب اآلراء و الد: اري دارند از جمله آنهايفات بسيتأل

 ، 177الفهرست ص / م يابن الند. 1/288: جامع الرواة/ لي ياالردب ، 75ص  : الفهرست/ الطوسي : حال وي در
 .15/327ج : ر اعالم النبالءيس/ ذهبي  ، 3/298: نيمعجم المؤلف ، 1/148: قابلالكني و اال/ القمي 

  .17ص : عهيـ فرق الش)5(
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كه به  بدون ذكر نص اشاره دارد بدون اين جز گفته اخير كه به امامت علي ، گردد مي
  .»اي كرده باشد بقيه ائمه اشاره

گيرد از  ناديده مي  -اند كه بعداً شيعه آن را ساخته -ول تشيع را اين تعريف كه اص -
كه اين تعريف مدعيان  ، يا شيعيان حقيقي است تعاريف واقعي براي شيعيان علي

اند و   چرا كه آنان اصولي را پديد آورده ، تشيع را از دايره تشيع واقعي علي خارج كرده
عشريه  اين  اما بر حسب معيارهاي اثني. اند ها نبوده اند كه اهل بيت قائل به آن ابداع كرده

كه شيعه را چنين تعريف (كه قمي و نوبختي  شود؛ با اين تعريف شيعه قلمداد نمي
  .آيند عشريه  به حساب مي از شيعه اثني) اند كرده

در حالي كه  ، )1(باشد مي صشيعه علي در زمان پيامبر« و اين تعريف مدعي وجود  -
و  ، ي هيچ سندي از قرآن و حديث و رويدادهاي واقعي تاريخي نداردچنين ادعاي

  : فرمايد خداوند سبحان مي

 m  d l  k   j  i  hl )19: آل عمران(  
كه تشيع و يا  نه اين ، اسالم است فقط در پيشگاه خدا) حق و پسنديده(بيگمان دين 
 ، اي واحد بودند هاي واحد و جماعت و شيع و صحابه در عهد نبوت دسته. دين ديگري

  .تشيع و دوستيشان براي پيامبر هدايت بوده است وبس

                                           
ابوذر جندب بن جناده غفاري و  ، سلمان فارسي ، از جمله آنان مقداد بن اسود«: گويد و آنها را نام برده و مي  ـ)1(

اين امت هستند كه به اسم آنان اولين كساني از  ، عمار بن ياسر و هر آنكه محبت او با محبت علي يكي بوده باشد
  .18فرق الشيعه ص  ، 15: المقاالت و الفرق صاند تشيع ناميده شده
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  تعريف دوم - 2
لفظ شيعه بر اتباع ...«: گويد عالم و دانشمند شيعه در زمان و دوران خود مي )1(شيخ مفيد

گردد كه پيرو علي هستند در واليت و  و پيروان اميرمؤمنان صلوات اهللا عليه اطالق مي
از او به مقام   و نفي امامت آنان كه پيش ت بالفصل او بعد از رسول خدااعتقاد به امام

كه علي متبوع آنان بوده و هيچ وقت از روي پيروي  اعتقاد به اين ، اند خالفت رسيده
 .2»تابع خلفا نبوده است 

اما باقي  ، گيرند سپس يادآور شده كه اماميه و جاروديه زيديه داخل اين تعريف قرار مي
  . )3(شود ها نمي هاي زيديه از شيعيان نيستند و سمت و نشان تشيع شامل آن فرقه

  

  مناقشه تعريف دوم
يابيم؛  ذكري از ايمان و اعتقاد به امامت فرزندان علي نمي ، در اين تعريف شيخ مفيد - 1

اي نداشته باشد نزد آنان شيعه به حساب  كه هركس ايمان به چنين مسئله با وجود اين
طور كه اين تعريف تصريح به بعضي از جوانب اساسي تشيع كه  همان. نخواهد آمد

                                           
وي به گمان آنان به فضل و شرف مكاتبه با مهدي منتظرشان  ، محمد بن محمد نعمان عكبري ملقب به مفيد ـ)1(

كه بسياري  ، از ائمه گمراهي بوده او يكي«: گويد خطيب بغدادي مي. و قريب به دويست اثر تأليفات دارد ، نائل شده
هـ  413و سال  از مردم به وسيله او گمراه و هالك گشتند تا اينكه خداوند مسلمين را از دست پليد وي آسوده كرد

  .مرد
الكني و  /قمي ، 197 ص: الفهرست/ م يابن الند ، 190: صالفهرست / طوسي  : كنيد به:  او نگاه شرح حال رايب 

ابن  ، 3/231: بغداد يختار/بغداديالب يخط: به:  و نگاه ، 356ص  :نيالبحر ةلؤلؤ/ بحراني  ، 164/  3االلقاب  
  .8/11: المنتظم/ الجوزي 

  .39: ص/أوائل المقاالت  - 2
   39: ص/أوائل المقاالت ـ )3(
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 ، )منصوص بودن امامت(دهند همچون مسئله نص  وصف تشيع را به فرقه شيعه ربط مي
  .عصمت و غيره از اصول اماميه را فراموش كرده است

از  و  شود كه ايشان در تعريف خود فرقه معتدل زيديه را بيرون انداخته مالحظه مي - 2
و  ، كند بودند صدق نمي 1گران زيديه كه جاروديه ديدگاه او صفت تشيع جز بر افراط

هاي غلو كننده را  بلكه فضا را طوري باز كرده كه همه فرقه ، كند تنها به اين بسنده نمي
  .دهد داخل تعريف خود قرار مي

و هيچ وقت از روي كه علي متبوع آنان بوده  اعتقاد به اين«: اما قول ايشان در تعريف - 3
اين اشاره به يكي از اصول اعتقادي شيعه است كه تقيه  » .پيروي تابع خلفا نبوده است

ي راشد بوده و در باطن متبوع  پس در ديدگاه شيعه علي در ظاهر تابع سه خلفه ، است
از ديدگاه شيخ مفيد و  –و تبعيت او براي خلفا  ، اند ها تابع علي بوده بوده و آن

  .از روي تقيه و موافقت ظاهري بوده نه از روي اعتقاد –نش همفكرا
منجر به انكار  صاعتقاد به خالفت بالفصل علي بعد از رسول خدا«: اما قول ايشان - 4

شيخ مفيد اين جمله را در  ، شود صحت خالفت آن سه بزرگوار از جانب شيعه مي
                                           

منتسب  ، لكوفييكي از فرقه هاي زيديه مي باشد و به أبو الجارود زياد بن منذر همداني األعمي ا: جاروديه - 1
او جزو رافضيه مي باشد كه در مذمت اصحاب رسول اهللا ص احاديث را وضع : ابو حاتم در مورد او مي گويد ، است

پيامبرص با إيما و اشاره به واليت علي  اشاره نموده است نه با نام : مي كرد از جمله گفتار جاروديه اينكه مي گويند
  ...با واگذاري خالفت به غير از علي گمراه و كافر شدندو تعيين حقيقي و اينكه امت اسالمي 
كه اينها شش روايت هستند كه ( 151، 229، 230: ص/رجال الكشي: كنيد به:  در مورد ابوالجارود و جاروديه  نگاه

برخي از آنها متضمن آن  هستند كه او كذاب و كافر بوده است با وجود اين شيخ مفيد شيعه او را در مسلك تشيع 
  ...)چون شيعه از ديدگاه او همين غلو كاري مي باشد ، رار مي دهدق

ابن : :و نگاه ، 1/30:الكني و األلقاب/القمي ، 1/339: جامع الرواة/األردبيلي ، 192: الفهرست ص/طوسي : :و نگاه
ر العين الحو/نشوان ، 21:فرق الشيعه ص/نوبختي، 18:المقاالت و الفرق ص/القمي ، 3/386:تهذيب التهذيب/حجر
  - ، 1/159:الملل والنحل/الشهرستاني ، 2/352:الخطط/المقريزي ، 156:ص
 ، 30:الفرق بين الفرق ص/البغدادي ، 90و20:المنية و األمل ص/ أحمد بن المرتضي ، 23:التنبيه و الرد ص/الملطي -

  .1/140:مقاالت اإلسالميين/األشعري ، 247:محصل افكار المتقدمين و المتاخرين ص/الرازي
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ران خالفت اميرمؤمنان دو: گويد آنجا كه مي )1(، كتاب ديگرش مفصل شرح داده است
از آن سي سال بيست و چهار سال و شش ماه از  ، سي سال بوده است صبعد از پيامبر

و پنج سال و شش ماه آن را  با . كرد هرگونه تصرفي در خالفت منع شد تقيه و مدارا مي
 و ، )2(قاسطين و مارقين با حال امتحان سپري كرد  ، اعم از ناكثين ، جهاد عليه منافقين

در  صگونه كه پيامبر همĤن ، هميشه در معرض فتنه و آزار و اذيت گمراهان قرار داشت
و از اجراي احكام  ، سيزده سال آغاز نبوت در حالت بيم و هراس و تبعيد قرار داشت
سپس هجرت كرده و  ، منع شده بوده و امكان جهاد با كفار و دفاع از مؤمنين را نداشت

تا  ، كارزار با مشركين و آزمايش با منافقين قرار گرفت. جهادبعد از آن ده سال را در  
  .)3(جانش را گرفت و ايشان را در بهشت واالي خود قرار داد اينكه خداوند

بنابراين از نظر شيخ مفيد وصف تشيع جز بر كساني كه معتقد به واليت 
زمان وفات علي  به رفيق اعلي؛ تا صاند از زمان پيوستن پيامبر بوده طالب ابي بن علي

  .دانند و خالفت خلفاي سه گانه را صحيح نمي. 4كند صدق نمي
جز بر سه نفر از  ص وصف تشيع بعد از وفات رسول خدا -پس بنابر تعريف ايشان 

كافر  صاز ديدگاه او مانند مشركين عصر پيامبر -كند و باقي صحابه صحابه صدق نمي
علي به صورت تقيه و نفاق در ميان  و ، حكومت كفر بوده ، و حكومت نيز ، هستند

                                           
كه علماي متقدمين و متأخرين اماميه بر آن  ، باشد و آن كتاب ارشاد يكي از منابع معتمد نزد شيعه اثناعشريه ميـ )1(

مقدمه ارشاد  .اند اعتماد كرده و آن را از مهمترين منابع در موضوع خود مي دانند و عنايت و اهميت بزرگي به آن داده
  .1/27 : بحار االنوار به توثيق آن نزد ايشان:  و نگاه 7: ص

كساني هستند كه در مدينه بيعت كردند  در بصره : منظور از ناكثين: ابن بابويه قمي آمده كه» معاني األخبار«در  ـ)2(
اصحاب نهروان : و مارقين ، معاويه و اصحاب وي از اهل شام: و منظور از قاسطين ، بيعت با علي را شكستند

  .204معاني االخبار ص   .باشند مي
  .12:ص ، االرشادـ )3(
همچنين شيخ شيعه عبداهللا شبر در تعريف شيعه تأكيد مي كند بر اينكه لفظ شيعه تنها بر كساني اطالق مي گردد  -  4

  )1/195:حق اليقين( 0. كه به خالفت بال فصل علي بعد از فوت پيامبر ص معتقد باشند
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 صو ديگر صحابه رسول اهللا چه اسائه ادبي نسبت به علي 1.آنان زندگي كرده است
  !باشد؟ و اسالم از اين بزرگتر مي

  
  »شيعه«تعريف سوم  -3
حال  ، شيخ مفيد در تعريف خود از تشيع چيزي در مورد مسئله نص و وصيت نگفته 

معتقد است كه وصف تشيع را به اعتقاد داشتن به امام بودن  2بينيم شيخ طوسي آن كه مي
و اراده خداوند صورت گرفته  صآن هم بدينصورت كه طبق وصيت پيامبر علي
  )3(.باشد

و به همين  ، آورد پس اينجا طوسي اعتقاد به نص را اساس و پايه تشيع به حساب مي
به دليل اينكه  ، )4(نمايد خارج ميدليل است كه او فرقه سليمانيه زيديه را از فرَق شيعه 
امامت بر اساس شورا و با : گويند ايشان قايل به منصوص بودن امامت نيستند بلكه مي

دو نفر از مسلمان برگزيده و به با وجود اشخاص برتر امامت افراد غير برتر هم 
ا به و امامت و خالفت شيخين ابوبكر و عمر ر..)... با رأي شورا(صالحيت امامت دارند

                                           
  .عشريه شواهدي در اين باره خواهد آمد ثنيدر مبحث حكم منكر امامت ا - انشاءاهللا -در آينده - 1

وي مؤلف يكي از  ، باشد ابوجعفر محمد بن حسين بن علي طوسي كه نزد ايشان شيخ اماميه و رئيس طائفه مي - 2
و اين دو كتاب ) اي كه از نظر آنها به مثابه صحاح سته نزد اهل سنت هستند آن كتب اربعه(كتب اربعه آنان است 

به شرح . هـ وفات نموده است 460هـ والدت و در سال  385باشند وي در سال  مي ، األستبصار تهذيب االحكام و
و  2/357: قمي الكني و االلقاب ص ، 304-293: لؤلؤة البحرين ص/ بحراني  ، 190-88: حال او در الفهرست ص
  .مراجعه كنيد 5/136: لسان الميزان ابن حجر

 .56ص  2ج : ص الشافييـ تلخ)3(
و آنها نزد بسياري از  ، اي از زيديه هستند كه به سليمان بن جرير زيدي نسبت داده شده اند فرقه: سليمانيه[ـ )4(

  .شوند اصحاب فرق سليمانيه ناميده مي
ر يالتبص ، 159/  1: الملل و النحل ، 78: ن صياعتقادات فرق المسلم ، 143/  1: نييمقاالت االسالم: د بهيكن:  نگاه 

  .17 :ن صيفي الد
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 ، اند و نه تنها آنان را از دايره تشيع بيرون انداخته ، )1(شناختند و قبول داشتند رسميت مي
  .)2(اند ورده به حساب آ) دشمنان علي(» نواصب«ها را بدتر از   بلكه آن

آمده است كه به تأكيد زيديه از ) كشي(بلكه در رجال  ، اند و به اين هم بسنده نكرده
اي كه هم  هاي زيديه عشريه  در مورد تمام فرقه و اين حكم اثني. )3(نواصب هم بدترند

  4.آيد صالحيه و بتريه به اجرا در مي: رأي سليمانيه هستند مانند
و صفت  ، پيمايند كه طوسي بر آن بوده و بعضي از شيوخ معاصر ايشان همان راه را مي

خالفت علي دارند؛ و  داند كه اعتقاد به منصوص بودن تشيع را منحصر به  كساني مي
كلمه شيعه عالمت و اسم خاص است براي كساني كه به خالفت علي با نص : گويند مي

  .)5(اعتقاد و ايمان داشته باشند صپيامبر
شود كه مسئله منصوص بودن امامت علي و فرزندان در قديم و  بنابراين مالحظه مي

بينيم شيخ كليني  در قديم مي –لبه عنوان مثا –لذا ، جديد مورد اهتمام زياد شيعه بوده
در كتاب خود به نام اصول كافي سيزده باب را در مسئله نص در مورد ائمه ترتيب داده 

  .)6(گيرد كه صد و نُه حديث را در خود مي
ها كتابي را در شانزده جلد در باره يك  بينيم يكي از رافضي و در حال حاضر نيز مي

د نص بر خالفت علي مورد استدالل قرار حديث از احاديثي كه براي ثبوت وجو
او كتاب خود را به نام غدير  ، )7(باشد مي» غدير«كند و آن هم حديث  دهند تاليف مي مي

                                           
  .143ص  1ن ج يمقاالت االسالم/ ـ اشعري )1(
 .4/288: الوسائل/ حر عاملي  ، 364ص  1ج : بيالتهذ/ طوسي :  ـ نگاه)2(
 .459رجال الكشي ص :  ـ نگاه)3(
 .باشند پيروان حسن صالح بن حي مي: صالحيه - 4
 .15: زان صيعه في الميالش/ هيـ محمد جواد مغن)5(
  .328-286: ص، 1: ج اصول كافي : :ـ نگاه)6(
  .ـ در بحث ذكر ادله شيعه در مورد مساله امامت بحث تخريج اين حديت و مناقشه آن خواهد آمد)7(
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پس جاي تعجب نيست كه شيعه عنوان شيعه را به اعتقاد نص  ، 1گذاري كرده است نام
غه كه در مورد نص كه اين اهتمام و مبال ولي نكته شايان توجه اين ، امامت مرتبط سازند

دارند به ساير عقايد و باورهايي كه مورد انكار و تكذيب جمهور مسلمين است سرايت 
از اين گونه عقايد و باورهايشان را ستون و پايه تشيع قرار داده ها هر كدام  و آن ، كرده

با كنند  اما هنگامي كه علمايشان تشيع را تعريف مي ، كنند ها مبالغه مي آنو در اثبات 
ها وابسته مي دانند و تشيع بدون اين عقايد  اينكه ايشان وصف تشيع را به ايمان به آن

كه در  ، به عنوان مثال مسأله رجعت ، كنند چنين عقايدي را ذكر نمي ، معني ندارد
 )2(.»از ما نيست كسي كه به بازگشت ما به دنيا ايمان نداشته باشد... «: احاديثشان آمده
همچنين مسئله عصمت . يابيد ها در تعريف شيعه نامي از  رجعت نمي ولي با همه اين

بلكه  ، و ايمان به خالفت فرزندان علي و غيره در تعريف تشيع ذكر نشده است ، امام
 ، مانند مسئله متعه ، اند اي را در قضاياي فقهي و فروع دين نيز وارد كرده چنين مبالغه

نداشته باشد از ما ) ازدواج(ه حالل بودن متعهكسي كه اعتقاد ب: گويند چه  مي چنان
  3.نسيت

شود كه اين گروه در اين موضوع بر منهجي واضح و سليمي قرار  بنابر اين روشن مي
  .ندارند

                                           
دروغ پراكني و كفر گوييهاس آشكار  ، اين كتاب پر از مذخرفات ، نوشته عبدالحسين اميني نجفي ، كتاب الغدير -1

 .66: مؤلف ص ز آنا لة التقريب بين السنة والشيعةأمس : :نگاه. است
/  ، 1/347ر صافي يتفس ، 7/438عه يرسائل الش/ حر عاملي  ، 3/291: هيحضره الفقيمن ال / ه يـ ابن بابو)2(

 .53/92: بحاراالنوار
 .همان - 3
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  تعريفات ديگري از شيعه -4
هاي متفرقه ديگري از شيعه در كُتُب قديم  و جديد وجود دارد كه از  و اينجا تعريف

  )1(.شود ميآنچه گفته شد خارج ن
و بعضي از اين تعاريف از اين حد هم فراتر رفته؛ بطوريكه اعتقاد به امامت علي بر 

چون اماميه بر اين - و طبق اراده و خواست خداوند صاساس وصيت رسول اهللا
  )2(.دهند  چه  جاروديه معتقدند وصف قرار مي و چنان ، دانند واجب مي -باورند

رويه خاصي پيدا كرده است كه هيچ  –تعريف در  –و تعاريف ديگري هستند كه 
اينك عالم ايشان شيخ نجاشي احمد بن علي بن  ، اي به اصول معروف تشيع ندارد اشاره

متوفاي (معتمد شيوخ اماميه » الرجال«صاحب كتاب  ، احمد بن عباس بن محمد نجاشي
نگامي كه شيعه كساني هستند ه«: كند شيعه را چنين تعريف مي ، )3) هـ 450در سال 

و  ، اند به قول علي عمل نموده اختالف پيدا كرده صمردم در نقل از رسول اهللا
كردند؛ به قول جعفربن محمد عمل  چه  در نقل از علي اختالف پيدا مي چنان
  )4(.»نمودند مي

  ولي اگر از نقل قول از جعفر بن محمد اختالف پيدا كردند به چه كسي پناه مي برند؟
مگر توقف كردن در جعفر بن محمد  ، يابيم ابي براي اين پرسش نميدر اين تعريف جو

كه چنين چيزي  ، شود اشاره باشد به اين  كه در نقل جعفربن محمد اختالف واقع نمي
هاي شيعه  و حتي كتاب ، كند خالف واقع است وگفتار جعفربن محمد اين را تائيد نمي

                                           
شرح : به:  نگاه ، دهند تشيع به پيروان علي و مقدم دانستن وي و امامت ربط مي ، ـ از جمله اين تعريفات بعضي)1(

  .2/228ه المتع
  .12:عن هوية التشيع ص ، 91: ـ دائرة المعارف عتبات مقدسه المدخل ص)2(
 .3/199: الكني/ قمي  ، 1/54جامع الرواة / اردبيلي  : :ـ نگاه)3(
  .9: ـ رجال نجاشي ص)4(



   
74 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

عبارت در حيات جعفربن محمد وضع و  كه اين يا اين ، كنند اين موضوع را تاييده مي
. گونه كه نجاشي شيعه آن را نقل كرده است همĤن ، ساخته شده كه نزد وي توقف نموده

ي پيش از جعفر بن محمد اشاره  روي هم رفته مهم اين است كه اين تعريف به ائمه
  .چه  اشاره به ائمه بعد از او هم ندارد چنان ، كند نمي

همين كه : گويند زيرا ايشان مي ، يف خروج از منهج اسالم استاز سوي ديگر؛ اين تعر
هاي معروف ترجيح دادن  به مقياس ، كردند اختالف پيدا مي عاهللا مردم در نقل از رسول

را رها  بلكه فرموده رسول خدا ، و ارزيابي درستي كه در اختيار داشتند  عمل نشد
مي كه نقل از علي مورد اختالف واقع و هنگا ، پيوستند كردند و به قول و گفتار علي
  !.گويند اين طور مي ، اند شده به قول جعفر عمل كرده

و  صاهللا آيد ولي در قول رسول چرا در قول جعفر اختالف بوجود نمي: بايد پرسيد 
  !ها برتر است؟ آيا جعفر از آن.. . آيد؟ اختالف به وجود مي علي

ست كه تشيع و شيعه را مرادف و هم معني عشريه  ه هاي ديگري در كتب اثني تعريف 
  .دانند مي» تقوي و صالح و استقامت«
ند؛ شيعه ما و خدا اطاعت و فرمانبرداري ك ، هركس پرهيزگار باشد: گويد ابو عبداهللا مي 

  )1(.شوند ناخته نميو شيعه جز به تواضع خشوع و امانت ش. به حساب مي آيد
 ، شكم و عورت خود را پاك نگاه داشته باشدشيعه علي كسي است كه : گويد و نيز مي

و اميد پاداش و ترس  ، و براي خدا كار كند ، و در راه خدا جهاد استوار داشته باشد
ها شيعه  لذا هر كس را با اين صفات يافتيد بدانيد كه آن ، عقاب خدا را داشته باشد

  .)2(جعفر هستند

                                           
  .1/733ج : ـ سفينة البحار)1(
 .1/732ـ منبع سابق )2(
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به خدا سوگند هر كس خداي  ، نبردشما را به سوي خود  ، مذاهب: گويد ابو جعفر مي 
  )1(.آيد عزوجل را اطاعت كند؛ شيعه ما به حساب مي

مانند اين عبارات را از كتب شيعه نقل   230: الوشيعه ص: شيخ جار اهللا در آخر كتاب 
اينان شيعيان علي هستند كه به ورع و جهاد و : گويد سپس به دنبال آن مي ، نمايد مي

آنان محبت مسلمانان . اند مشهور و معروف بوده ، عداوتدوري از گناه صغيره و 
ها واليت براي خدا و  دين آن ، دين آنان تقوي بود نه تقيه ، نخستين را در دل داشتند

عداوت  ، ها    يي كه دينشان تقيه و نفاق اما آن. پيامبرش و اصحاب و عموم مؤمنان بود
ها طبق شهادت ائمه و  آن ، باشد يصحابه و بعضي از اهل بيت و غلو در بعضي ديگر م

به اعتراف كتب خود شيعه جزو شيعه  به حساب نخواهند آمد و لذا امام زيد آنان را 
  .رافضه ناميده است نه شيعه

  

  تعريف شيعه در كتب اسماعيليه –ب 
» الزينة«در كتاب خود  – )2(كه يكي از بزرگترين داعيان اسماعيليه است -ابوحاتم رازي 

با علي بن ابي طالب  صشيعه لقب كساني است كه در زمان حيات پيامبر« :گويد مي
مقداد بن  ، ابوذرغفاري ، سلمان فارسي: و به شيعه او معروف شدند مانند ، الفت داشتند

سپس هر كس  ، ..گويند و آنان را شيعه علي و اصحاب علي مي ، اسود و عمار بن ياسر
  .3تا امروز هم مصداق اين لقب است ، اشدب عمعتقد به برتري علي بعد از پيامبر

                                           
 .1/73 ، ـ اصول كافي)1(
. باشد ره ميينة و غيالز ، اعالم النبوة: شانيي كتب ا از جمله ، حمدان بن احمد رازي است ـ وي ابوحاتم احمد بن)2(

: ه صيليو اعالم االسماع 1/164زان ج يلسان الم/ ابن حجر : به ترجمه وي در:  نگاه. هـ متوفا شده 322در سال 
97. 
ع بر ساير صحابه  و ممكن است اين چنين  اهللا يعني برتري دادن علي بعد از رسول: گويد بعد از او اينكه مي -  3

شوند  و در لقب شيعه غلوكنندگان شيعه هم داخل مي. اطالقي شامل ساير مردم شود و پيامبران نيز داخل آنان شوند
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 ، رافضيه: و القاب گوناگون مانند  هاي بسياري از اين فرقه منشعب شدند كه به نام و فرقه
و همه آنان با وجود تباين و تفاوت  ، گذاري شدند كيسانيه و غيره ملقب و نام ، زيديه

  )1(.گيرند آراء در جمله اين لقب شيعه قرار مي 
 صكند لقب شيعه در زمان پيامبر شود كه در اين تعريف نويسنده ادعا مي يمالحظه م 

ولي تاريخ ما چنين چيزي را ! بر گروهي مشخص و معين از مردم اطالق شده است
خواهند با اين ادعاها به مذهبشان اصالت و  و تنها شيعه هستند كه مي ، كند اثبات نمي

  .مشروعيت ببخشند
  .بر اين مسئله توضيحات بيشتري داريم» پيدايش  شيعه«و در مبحث 

كنيم كه ايشان اساس عالقه اين گروه از اصحاب با علي بن ابي  همچنين مالحظه مي 
دهد و مانند ديگران ادعاي وجود نص از جانب  طالب را تنها دوستي و الفت قرار مي

  .گويند چه  شيعه مي چنان. اند را ننموده صاهللا خدا و رسول
  

  عه در منابع ديگرتعريف شي –ج 

  

  تعريف اشعري از شيعه -1
كه به تعريف ) از غير شيعيان(ها  ترين كسي كه در مورد مقاالت و فرقه شايد قديم

بدان علت شيعه ناميده : گويد گونه كه مي آن ، شيعه پرداخته است امام اشعري باشد
مقدم ع اهللا پيروي كردند و او را بر ساير اصحاب رسول سشوند چون آنان از علي مي

                                                                                                           
: شيعه يعني: شود و آن اينكه و معناي ديگري نيز به ذهن متبادر مي. گردند و همان طور كه غير آنان نيز داخل مي

كه چنين معنايي نزديكتر  ، ع تا به امروز اهللا ه قائل به برتري مطلق علي هستند از روز وفات رسولهمه كساني ك
 .است

  .ةيالغلو و الفرق الغال: در كتاب ، 259نه صيـ الز)1(
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  .)1(دانستند
  

  توضيح اين تعريف
كه آنان  اين تعريف اشعري كه با تعريف برتري دهندگان شيعه يكي است؛ مبني بر اين

برتري  عاهللا و ساير اصحاب رسول كساني هستند كه علي را بر ابوبكر و عمر
را براي  ععشريه  تنها مقدم شمردن علي بر ساير اصحاب پيامبر ولي شيعه اثني. دهند مي

بلكه بايد حتما به وجود نص در مورد خالفت  ، دانند استحقاق وصف تشيع كافي نمي
لذا طوسي و  ، اعتقاد و ايمان داشته باشند عبعد از وفات رسول اهللا بال فصل علي

 ، نمايند خارج مي –چه  گذشت چنان –هاي زيديه را از دايره تشيع  مفيد بعضي از فرقه
شود؛ و تنها در  عريف اشعري شامل تمام يا اكثر گروههاي شيعه ميتوان گفت كه ت و مي

چه  رافضيها  مورد كساني كه قايل به منصوص بودن امامت بال فصل علي هستند؛ چنان
  .شود پندارند خالصه نمي مي

                                           
 .1/65، نييـ مقاالت االسالم)1(
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  تعريف ابن حزم - 2
ر ه«: گويد كه مي )1(شيعه تعريف ابن حزم است  ترين تعريف از دقيق ، از ديدگاه برخي

بزرگترين شخص جامعه  عاهللا بعد از رسول سكس با شيعيان در اين مسئله كه علي
ترين كس براي امامت  و نيز معتقد باشد كه او و فرزندانش مستحق ، اسالمي است

اگرچه در بقيه مواردي كه مسلمانان در آن اختالف  ، چنين كسي شيعه است ، هستند
ر در موارد ذكر شده با شيعيان مخالف باشد؛ ولي اگ. نظر دارند؛ با آنان مخالف باشد

  )2(.آيد شيعه به حساب نمي
ها براي شيعه  ترين تعريف يكي از رافضيان اين تعريف را برگزيده و آن را از دقيق

و دليل برگزيدن تعريف ابن حزم  ، داند؛ و از تعاريف هم كيشان خود رويگردان شده مي
و اعتراف  عبر تمام مردم بعد از رسول اهللا سرا اعتراف به افضليت و برتري امام علي

كه -و اختصاص امامت به فرزندان او؛  به امامت بالفصل او بعد از وفات پيامبر
  )3(.را ذكر كرده است -اساس و جوهره مكتب تشيع است

تقيه و غيره را مطالعه و بررسي كند  ، عصمت ، اما كسي كه عقايد شيعه همچون امامت
چون  ، كنند اي از عقايد خويش اغراق و غلو مي ان در هر عقيدهيابد كه آن درمي
و  –چه  گذشت  چنان –دهند گري را به ايمان داشتن به اين گونه اعتقادات ربط مي شيعه

ممكن است اين همان چيزي باشد كه شهرستاني در تعريف خود از شيعه  و اصول 
  .آيد بدان توجه كرده است ترين تعاريف به حساب مي ترين و شامل تشيع كه از جامع

  

                                           
در سال  ، دلس بودندوي در عصر خود تنها عالم ان ، ابو محمدعلي بن احمد بن سعيد بن حزم ظاهري است ـ)1(

 ، المحلي: هـ در اندلس وفات يافت از جمله آثار ايشان 456هـ در قرطبه به دنيا آمده و در سال  383هـ يا  384
 .2/283: بينفح الط/ المقري  : ه به: نگاه الفصل و غيره است

  .2/107: ـ الفصل)2(
  .33ص، هيخ االماميتار ، اضيـ عبداهللا ف)3(



   
79 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

   )1(تعريف شهرستاني -3
را پيروي نموده و قايل به  سشيعه  كساني هستند كه به ويژه علي«: گويد شهرستاني مي

و نيز معتقدند كه امامت  ، امامت و خالفت وي بر اساس نص صريح و با اشاره هستند
نمايد؛ يا بر اثر ظلم و ستم  و اگر خالفت از آنان تجاوز ، كند از فرزندان او تجاوز نمي

اي مصلحتي  اند كه امامت قضيه و نيز معتقد ، اند ها تقيه كرده كه آن ديگران بوده؛ يا اين
اي اصولي و  بلكه امامت قضيه ، نيست كه مربوط به انتخاب يا انتصاب عموم مردم باشد

ال و يا به مردم جايز نبوده آن را اهم †مانند يكي از اركان دين است كه براي پيامبران
  ».واگذار كنند

و واجب  ، ي تعيين و منصوص بودن امامت چيزي كه همه شيعيان را جمع كرده مقوله
و نيز مقوله واليت و برائت با گفتار  ، بودن عصمت انبياء و ائمه از گناه صغيره و كبيره

مخالفت ولي برخي از زيديه در اين موارد با آنان  ، و رفتار؛ جز در حالت تقيه است
  )2(.اند ورزيده

بر وجود  –جز بعضي از زيديه - هاي شيعه  شود كه تمام فرقه از اين تعريف روشن مي
در آينده خواهيم ديد كه  ، عصمت و تقيه باهم اتفاق نظر دارند ، اعتقاد به امامت

  .باشند بداء و غيره نيز مي ، رجعت ، عشريه  قائل به اعتقادات ديگري چون غيبت اثني
و مردم را  ، نمايند م به ذكر است كه امام زيد و پيروانش حكم به معصوم بودن نميالز 

لذا امام زيد امامت شخص برجسته  ، كنند از انتخاب و تعيين كسي براي امامت منع نمي
و نيز قابل به تقيه  ، تر از او هم وجود داشته باشد دانند اگر چه برجسته را جايز مي

                                           
مقدم در علم كالم ، شان امام مبارزيد ايگو سبكي مي. م بن احمد ابوالفتح معروف به شهرستانييكرـ محمدبن عبدال)1(

باشد در  ده مييت اإلقدام و عقيالملل و النحل؛ نها: اند از جمله آثار او ماهر در علم فقه و اصول كالم بوده ، و نظر
مرأة  6/128: هيطبقات الشافع: د بهيكن:  نگاه. افته استيتولد  479ا يهـ  467و در سال  وفات يافت هـ548 سال

  .290 – 3/284ان جنال
  .6/146 ، ـ الملل و النحل)2(
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بعضي از زيديه در «: گويد كند كه مي ستاني به اين نكته اشاره ميمثل اينكه شهر ، نيستند
  .»ها مخالفند آن يكي با آن

 كه كساني از زيديه قائل به معصوم بودن فاطمه و علي و حسين رغم اين علي 
علي و دو فرزندش «: و كساني هم قايل به وجود نص بر امامت سه نفر )1(.باشند مي

  )3(.الف اين قيد اخير هستندو اكثر زيديه مخ )2(»هستند

 

  تعريف منتخب از شيعه 

گيري آنان؛ و مراحل  هاي پيدايش و شكل به نظر من تعريف شيعه اساساً به دوره
چون عقائد و افكارشان پيوسته در حال تغيير  ، شود دگرگوني عقيدتي ايشان مربوط مي

و لذا در  ، ي استپس تشيع در عصر اول غير از تشيع عصر بعد ، باشد و دگرگوني مي
و به  ، دانستند شدند كه علي را بر عثمان مقدم مي عصر اول فقط كساني شيعه ناميده مي

بنابراين شيعه كسي است كه علي را بر . شيعي و عثماني: اين علت است كه گفته شده
  )4(.عثمان مقدم دانسته؛ و عثماني نيز كسي است عثمان را بر علي مقدم داشته است

 مابوبكر و عمر شيخ االسالم ابن تيميه يادآور شده كه شيعيان دوران علي بنابر اين
مخالف  - شد كه به تشيع وصف مي -و شريك بن عبداهللا ، )5(داشتند را بر علي مقدم مي

 ، داشتند مقدم مي بود كه نام تشيع بر كساني اطالق گردد كه علي را بر ابوبكر و عمر
                                           

نصرة مذهب الزيديه / ابن عباد  ، 386: المعلم الشامخ ص/ مقبلي  ، 96: البحر الزخارص/ ابن مرتضي  : :ـ نگاه)1(
 .196 ، 164: ص

 .28: الرسالة الوزعه/ ـ يحي بن حمزه )2(
  ).مخطوط( 35ورق : المعتقدات/ سمرقندي  : :نگاهـ )3(
 .8:ابن المرتضي رالمنيه واألمل ص ، 179: نشوان الحميدي را لحور العيني ص : ه كن: ـ نگاه)4(
  )محمد رشاد سالم.تحقق د(2/60منهاج السنة  - 5
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و تشيع هم به معني ياري و پيروي  ، بود تر عليچون اين عقيده خالف نظر متوا
  ).1(نه مخالفت و طرد كردن ، است

محمدبن : ابن بطه از استاد خود معروف به ابن العباس بن مسروق روايت كرده كه گفت
حميد به ما خبر داد كه جرير از سفيان و او هم از عبداهللا بن زياد بن جرير روايت كرده 

برخيزيد و به : شمر بن عطيه بما گفت ، عي به كوفه سفر كردابو اسحاق سبي: كه گفت
از : سپس ابو اسحاق گفت ، نزد او نشستيم و با وي گفتگو كردند ، استقبال او برويد

ها  كوفه بيرون رفتم و كسي وجود نداشت كه در فضل ابوبكر و عمر و پيش انداختن آن
دانم چه  به خدا سوگند نمي ، دگوين ولي اكنون چيزهايي مي ، شك و گمان داشته باشد

  )2(.گويند مي
و سه سال قبل از شهادت ايشان متولد شده و  وي در زمان خالفت امير مؤمنان عثمان

اي  هنوز بچه و در زمان خالفت امير مؤمنان علي ، هـ در قيد حيات بوده127تا سال 
را در حال  پدرم مرا بلند كرد تا اينكه توانستم علي: گفت خودش مي. بيش نبود

  .سخنراني ببينم كه موي سر و محاسن او سفيد شده بود
بدرستي مي  ، گشته دانستيم چه زماني كوفه را ترك گفته و كي بدانجا بر اگر مي 

توانستيم حدس بزنيم كه شيعيان كوفه تا چه زماني علوي بودند و همچون امامشان به 
اند و  تيم چه زماني از علي جدا شدهدانس و نيز مي ، برتري ابوبكر و عمر معتقد بودند

معتقد او مخالفت ورزيدند؛ زيرا او بر روي منبر كوفه افضليت و برتري دو برادر خود 
  )3(.كردند ترين زمان به مردم اعالن   بر امتش را در پاك صحابه و وزير رسول خدا

كسي را بر  ، ام با شيعيان اوليه برخورد و مالقات داشته: گويد ليث بن ابي سليم مي
  .)4(دادند ابوبكر و عمر تفضيل و برتري نمي
                                           

  .نص كالم او قبالً ذكر شد - 1
  .291: الخالصه ص، 8/63: ه كن به شرح حال وي در تذهيب  التهذيب : ـ نگاه)2(
 .361-360، ـ حاشيه المنتقي ص)3(
  .361-360ـ المنتقي ص )4(
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 به تأكيد كساني كه در زمان خالفت اميرمؤمنان: گويد مي) مختصر تحفه(و صاحب 
همه حق او را  ، كردند ها پيروي مي مانند مهاجرين و انصار و كساني كه به نيكي از آن

يك از برادران او  ئل به نقص هيچو قا ، شناخته و قائل به جايگاه فضل و برتري او بودند
  )1(.چه رسد به تكفير و دشنام دادن ايشان ، نبودند كه اصحاب رسول خدا خدا

بلكه مبدأ و  ، لكن تشيع در اين سطح پاكي و صفا و سالمت و باقي نماندند
اعتقاداتشان دگرگون شده و چندين فرقه شدند و به پوشش و چتري تبديل شد كه هر 

توز و حسود اسالم كه فكر نيرنگ و دسيسه عليه  ن شكست خورده و كينهكدام از دشمنا
بينيم  لذا مي. نمود اسالم و مسلمين در سر داشته باشد؛ خود را زير آن پوشش پنهان مي

ادبي كرده و ايشان  بي) مابوبكر و عمر(كه بعضي از ائمه كساني را كه نسبت به شيخين
خوانند؛ چون استحقاق و  لكه آنان را رافضي ميب ، نامند زدند؛ شيعه نمي را طعنه مي

  .را ندارند) علوي(شايستگي وصف و عنوان تشيع
 ، كسي كه در مورد دگرگوني و تحوالت اعتقادات شيعه شناخت كافي داشته باشد

هاي حديث شناسي در مورد برخي از علماي  وقتي كه بشنود علماي اهل سنّت در كتاب
زيرا مفهوم و تعريف تشيع در  ، كند اند تعجب نمي بردهشناس لقب تشيع را بكار  حديث

لذا امام ذهبي هنگام پرداختن به بحث در  ، گذشته با مفهوم فعلي آن بسيار فرق دارد
: بدعت بر دو قسم است«: گويد اند مي مورد علماي محدثي كه به بدعت تشيع متّهم شده

كه اين پديده ميان تابعين و  ، بدعت صغري مانند غلو تشيع يا تشيع بدون بدون غلو
چه   و چنان ، اند ديانت و صداقت بوده ، با اينكه بسيار اهل ورع ، تابع تابعين زياد است

و اين  ، احاديث اين دسته مردود شمرده شود؛ جمعي از آثار نبوي از بين خواهد رفت
است مانند رفض كلي و ) بدعت كبري(بدعت دوم  ، يك مفسده آشكار و روشن است
كه اين نوع از شيعه  نه  ، و دعوت به اين اعتقاد  مغلو در آن  و تحقير ابوبكر و عمر
و اكنون از اين قسم اخير فردي صادق و امين يافت  ، حجت هستند و  نه كرامت دارند

                                           
 .3: ـ مختصر التحفه االثني عشريه ص)1(
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پس نقل و  ، بلكه شعارشان دروغ و كذب و پوشش ايشان تقيه و نفاق است ، شود نمي
  .شود؟ هرگز قابل قبول نيست قبول واقع مي روايت چنين كسي چگونه مورد

معاويه و  ، طلحه ، زبير ، بنابراين شيعه  افراطي و تندرو اول كسي است كه عثمان
اند را مورد ذم و نكوهش قرار داده و آنان  درگير شده گروهي از كساني را كه با علي

شود كه  به كسي گفته ميو شيعه  افراطي در زمان و عرف ما  ، اند را دشنام و ناسزا گفته
جويد كه چنين  تبري مي) مابوبكر و عمر(آن بزرگواران را تكفير نموده و از شيخين 

  )1(.پرداز است كسي گمراه و دروغ 
  گونه كه داراي چندين فرقه و طائفه ادوار و مراحلي دارد همĤن ، پس تشيع درجات

اي را كه مورد  و دوره ، ستندعشريه  ه ي اثني ث ما فرقهحي مورد ب و فرقه ، باشد مي
تحقيق و پژوهش قرار خواهيم داد زماني است كه تشيع مباني مذهب و عقيده خود را از 

و من ال  ، استبصار ، تهذيب ، اصول كافي: گرفتند كه عبارتند از چهار كتاب مرجع بر مي
و  ، ردندآو ي اهل سنّت به حساب مي ها را به جاي كُتُب ششگانه يحضره الفقيه؛ كه آن

اند به چهار اول  ها رسيده نيز منابع و مصادر چهارگانه ديگرشان را كه به درجه اعتبار آن
همچنين  ، »الوسائل و مستدرك الرسائل , الوفاء البحار«: ملحق كردند كه عبارتند از

  .اند ها رسيده ي اين كتاب بسياري ديگر از آراء علماي شيعه  كه معتقدند به درجه
اشاره به اين نكته خواهيم  ، كه بحث را حول و محور شيعه  به پايان ببريم ينپيش از ا

شود كه  كرد كه از تعريفات شيعه  كه در اكثر كتب مقاالت وارد شده چنين استنباط مي
پيروان : كه بگويند ، بر اين بوده) اماميه(ها در تعريف و معرفي شيعه   عادت آن كتاب

شود كه با اجماع  اي اشتباه مي و اين مسئله منجر به نتيجه ، ...گويند و را شيعه مي علي
و آن هم اين است كه علي شيعه  و بر اعتقاد و باور شيعه  بوده  ، امت مخالف است

از آنچه شيعه در مورد خود و فرزندانش معتقد بودند و  كه علي حال آن ، است
در تعريف و شيعه قيد و  و لذا جهت رفع ابهام بايد ، گويند پاك و مبرا هستند مي

                                           
  .10-9/ 1لسان الميزان ج / ابن حجر  ، 6-1/5: ميزان االعتدال/ ـ  ذهبي)1(
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پيروي  پندارند از علي شيعه كساني هستند كه مي«: و گفته شود ، هايي وضع شود بند
و علي هم موافق اعتقادات و باور  ، اند نمايند؛ ولي در حقيقت از علي پيروي نكرده مي

  .»آنان نبوده است
: يا گفته شود ، كنند مياري از علي آنان ادعاي شيعه  بودن و طرفد: شود با اينكه گفته 

ها چنين تعبير  آنو لذا بعضي از اهل علم از  ، كه سابقاً گفته شد ، آنان رافضي هستند
  . 1»باشند رافضيان به شيعه علي منسوب مي«: اند كرده

بلكه حرام  ، كنند قرار ندارند لذا آنان باز هم بر منهج شيعيان علي كه از وي پيروي مي 
  .زاده و رافضي هستند

                                           
  102ص  2ج : منهاج السنة - 1
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  هاي تاريخي آن پيدايش شيعه  و ريشه

  
بلكه مراحل زيادي  ، اند همانا شيعه  و اصول و معتقداتشان به طور ناگهاني تولد نيافته

ترديدي  . اند هاي متعدد تقسيم شده سپس به فرقه ، اند گرفته را طي كرده و  بتدريج شكل
شت سر گذاشته نيازمند نيست كه بررسي مراحل تاريخي و فكري و ادواري كه تشيع پ

هاي تاريخي  لذا در اينجا بحث از اصل پيدايش و ريشه ، بحث جداگانه و مستقل است
بحث را  با  . گيري آن فرقه مقصود نيست شيعه است و تنها پيگيري مراحل و شكل

 ، عرضه بعضي از آراء و نظريات شيعه برگرفته از مصادر معتبرشان شروع خواهيم كرد
پس منهج علمي و موضوعي . پردازيم ن به ذكر آراء و نظرات ديگران ميز آسپس بعد ا
  .كند كه ابتدا آراء صاحب نظران در مورد ايشان را اخذ كرد ايجاب مي

  

  رأي شيعه در مورد پيدايش شيعه

توان در ميان تمام آراء و نظرياتي كه در  و مي ، آنان در اين موضوع نظرشان يكي نيست
و هر  ، د ايشان در مورد پيدايش تشيع آمده سه نظريه را برگزينيمهاي مورد اعتما كتاب

 .كدام از اين آراء را با نقد و مناقشه تعقيب خواهيم كرد
  
  رأي اول *

: گويد و نيز مي. تولد يافته است اي است قديمي و قبل از رسالت پيامبر تشيع مسئله
و شيعه  ، او پيشنهاد شده استكه ايمان به واليت علي به  هيچ پيامبري نبوده مگر اين

از » الكافي«از جمله در  ، اند هاي زيادي را جهت اثبات اين موضوع وضع كرده اسطوره
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و  ، نوشته شده» صحف انبياء«واليت علي در تمام «: ابي الحسن آمده است كه گفته
  )1(.»مبعوث نكرده است و وصيت علي خداوند هيچ پيامبري را جز به نبوت محمد

   :از ابي جعفر روايت شده كه در خصوص اين آيهو 

 m  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  Ul )115: طه(  
اما او ترك فرمان ) كه از ميوه درخت ممنوعه نخورد(در آغاز كارها به آدم فرمان داديم  

از او تصميم درستي و اراده استواري مشاهده ) و در اوائل كار ، و از آن خورد(كرد 
  .ديمنكر
و ائمه بعد از او به آدم فرمان داديم؛ پس  در مورد محمد: اند در تفسير آيه گفته 

   2.ترك فرمان كرد و عزم استواري نداشت
اند كه در مورد  به اين سبب پيامبران اولو العزم؛ اولوالعزم ناميده شده) گويند مي(و 
و عزم  ، رمان شده استها ف و اوصياء بعد از او و مهدي و سيره ايشان به آن محمد

  )3(.آنان را بر اعتراف و واقعي بودن آن جمع كرد
اي علي خداوند هيچ پيامبري «: فرمود - به گمان آنان  - پيامبر: و در بحار آمده كه

  )4(.»نفرستاده مگر اينكه او را به واليت شما چه دوست داشته و يا نه دعوت نموده است
                                           

  .1/437 ، اصول كافي ، ـ كليني)1(
تفسير اين آيه از سلف و . باشد بلكه الحاد و كفر نسبت به آيات خداوند مي –فسير از آيه بعيد است و اين ت -  2

به تأكيد و به دام (پس  ، اي آدم اين دشمن تو  همسر تو است: به آدم توصيه كرديم و به وي گفتيم: غيره آمده
ه در اين باره به وي فرمان داده شده بود آدم آنچ. شما را گرفتار نسازد و از بهشت بيرونتان نكند، وسوسه خود
كرد  ابليسي كه به او حسادت مي[و اگر داراي تصميم استوار آن چناني بود از دشمن خود ) ترك كرد(فراموش كرد 

 ، تفسير طبري. منظور از عزم صبر است» و لم نجدله عزماً«: گويد قتاده مي ، نمود برداري نمي اطاعت و فرمان
16/220 ، 222.  

تفسير  ، 2/80: صافي/ كاشاني  ، 122: علل الشرائع ص/ ابن بابويه قمي  : :و نگاه ، 416-1: الكافي/ ـ كليني )3(
لعبائر / و صفا  26/278 ، 11/35: البحار/ مجلسي  – 636 – 635: المعجه ص/ هاشم البحراني  ، 2/65: قمي

  .21ص : الدرجات
 .302: معالم الزلفي صال/ بحراني  ، 11/60به البحار :  ـ نگاه)4(
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هيچ پيامبري  ، واليت ما واليت خداوند است: اند تهو از ابي عبداهللا روايت شده كه گف
  . )1(فرستاده نشده مگر براي آن واليت

كه انبياء بر  باب در مورد اين: و شيخ بحراني ايشان بابي براي اين موضوع به عنوان
ثابت شده كه تمام : گويند و مي )2(اند ترتيب داده است واليت علي و ائمه مبعوث شده

و نيز ثابت  ، اند جواب داده تادگانش و همه مؤمنان به واليت عليانبياء خدا و فرس
بنابراين  ، ...اند گشته كه مخالفان او نسبت به ايشان و تمام اهل بيت او كينه داشته
و او تقسيم  ، شود هركس از اولين و آخرين او را دوست نداشته باشد وارد بهشت نمي

  )3(.كننده بهشت و دوزخ است
و : )4(در اين معنا در بسياري از كتب معتبر و معتمد ايشان آمده مانند روايات زيادي

 )10(، الصافي ، )9(علل الشرائع )8(، الخصال ، )7(مستدرك الوسائل ، )6(البحار ، )5(الوافي
  .و غيره )11(البرهان

: گويند مي -يكي از منابع مهم آنان در حديث –حتي حر عاملي صاحب وسائل الشيعه  
خداوند هنگام خلق مخلوقات از انبياء پيمان گرفته «: گويند ايشان كه مي رواياتي از

  . )1(شود بالغ بر صد هزار حديث مي. »است

                                           
 .303المعالم الزلفي ص  ، 2/95: مستدرك الوسائل/ ـ نوري طبرسي )1(
 .302: ـ المعالم الزلفي)2(
  .1/16: تفسير صافي/ ـ كاشاني)3(
  .2/8: اصول كافي/ ـ كليني )4(
 .10ص  3ج  ، 155ص  2ج : الوافي/ ـ كاشاني )5(
 .1/729جار ج سفينة الب/ قمي  ، 151-35ـ مجلسي البحار )6(
 .2/195: مستدرك الوسائل/ ـ نوري )7(
 .1/270: ـ الصدوق الخصال)8(
  .174 ، 144 ، 143 ، 136 ، 122: ـ الصدوق و علل الشرائع ص)9(
 .2/80ـ تفسير صافي )10(
  .1/86: ـ بحراني)11(
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واليت ما را بر  خداوند: گويند بلكه مي ، اند شيعيان به اين حد هم اكتفا نكرده
و لذا عالم ايشان شيخ هادي  )2(.ها و شهرها عرضه داشت ها و زمين و كوه آسمĤن
بعضي از روايات «: گويد يكي از آيات عظام و مراجع آنان در عصر حاضر مي –تهراني

دستور داده  كند كه به هر يك از پيامبران دعوت براي واليت علي بر اين داللت مي
هر چيزي آن را  ، بر هر چيزي عرضه شده حتّي بلكه حتي واليت علي ، شده است

  )3(.»فت فاسد گشتقبول كرد خوب شد و هر چيزي كه نپذير
  

  نقد اين نظريه
ها براي روشن شدن پوچي چنين  اينجا آراء و نظراتي وجود دارد كه تنها مجرد ارائه آن

چون فساد و باطل بودن آن از  ، اين رأي هم از آن نوع است ، نظريه هايي كافي است
و  و در قرآن كه در دسترس ما است چيزي از اين موهومات ، بديهيات معلوم است

  .شود پندارها در آن وجود ندارد و يافت نمي
چه   چنان –دعوت به توحيد بوده نه به واليت علي و ائمه ‡به تأكيد دعوت پيامبران

  .كنند پردازي مي آنان افتراء و دروغ

m        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A :فرمايد خداوند متعال مي
  P  O   N  Ml)25:انبياء(  

هيچ معبود : ايم كه مگر اينكه به او وحي كرده ، ايم بري را نفرستاده يش از تو پيامما پ«
  :فرمايد و نيز مي» ... پس فقط مرا پرستش كنيد ، بر حقي جز من نيست

 m  b    on  m   l  k  j  i  h  g  f  e  dl 
  )36:نحل(

                                                                                                           
 .159: ـ النصوص المهمه ص)1(
 .2/195مستدرك الوسائل / ـ نوري )2(
  .155: ع النبوة صيداو / ـ هادي تهراني )3(
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پس » ز طاغوت دوري كنيدايم كه خدا را بپرستيد و ا ما ميان هر امتي پيامبر را فرستاده«
  .اند كرده همتا دعوت مي همه پيامبران خدا ملت خود تنها براي عبادت خداوند بي

  :گفتند به ملتشان مي ‡صالح و شعيب ، هود ، نوح: همه انبياء مانند

 m   i  b   a  `   _  ^  ]  \  [l )85 ، 73 ، 65 ، 59/أعراف.(  
  .»پس تنها خدا را پرستش كنيد ، براي شما جز خدا معبودي بر حقي نيست« 

أُمرت أن أقاتل النّاس حتّي يشهدوا أن ال إله إالّ اهللا و أنّ محمداً «: فرموده و پيامبر
كه  به من دستور داده شده كه با مردم بجنگم تا اينكه شهادت بدهند به اين : »..رسول اهللا

  )1(.جز اهللا معبودي حقي نيست و محمد فرستاده خداست
هنگامي كه معاذ بن جبل را به يمن فرستاد  ابن عباس روايت شده كه رسول خدااز 

پس اولين چيزي كه به  ، رويد كه اهل كتاب هستند همانا شما به نزد قومي مي«: فرمود
  )2(.»كنيد بايد دعوت به توحيد خداوند عزوجل باشد آن دعوت مي

 ، ين رأي در تناقض استبنابراين در حديث صحيح چيزي وارد نشده جز آنچه با ا
گونه كه ائمه سلف متفق هستند كه اولين فرماني كه بر بنده واجب شهادتين  همĤن
  )3(.است

در  كنند كجاست؟ و اگر واليت علي پس آن امر و دستور به واليت علي كه گمان مي
 كنند و غير از ايشان ها آن را نقل مي تمام صحف انبياء نوشته شده؛ چرا تنها رافضي

اند؟ اصالً چرا بحث واليت  كسي از آن خبر ندارد؟ و چرا اهل اديان ديگر آن را ندانسته

                                           
اگر آنچه توبه كردند و نماز به جاي آوردند و زكات دادند راه را برايشان باز «ـ بخاري در كتاب ايمان باب )1(

 1ال اله اال اهللا ج : گويند  و مسلم نيز در كتاب ايمان باب امر به جنگ با مردم تا اينكه مي 11ص  1ج » .نمائيد
  .اند و ديگران روايت نموده 50-52/
صحيح  بخاري كتاب : كنيد:  اند و لفظ مسلم ذكر نشده؛ نگاه ـ بخاري و مسلم با الفاظي شبيه هم رايت كرده)2(

 .51-1/50و صحيح  مسلم كتاب ايمان باب دعوت به شهادتين  2/108وجوب زكات 
 .75: ـ شرح طحاويه ص)3(
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كند و خداوند  هاي آسماني نظارت مي در قرآن نوشته نشده كه قرآن بر تمام كتاب
  !نمايد؟ عزوجل آن را حفظ و نگهداري مي

ته باشد كه اين چيزي جز ادعاي بدون دليل نيست؛ و اگر كسي عقل و دين و حيا نداش
ور شود و  جلو او را بگيرد؛ هر اندازه بخواهد مي تواند در ادعاي بدون دليل غوطه

  .كند روي  زياده
هاي انبياء است كه در دست مردم است و  اين كتاب«: گويد شيخ االسالم ابن تيميه مي

و در   ،... ها    نشده است ولي هيچ يادي از علي در آن ، ها ذكر شده در آن  پيامبرمان
ها ذكر  در آن كتاب اند  كسي نگفته علي ميان كساني از اهل كتاب كه مسلمان شده

همه انبياء براي ابالغ و اقرار به واليت ! پس چگونه جايز است گفته شود ، شده است
هايشان بيان نكرده و كسي  اي را براي امت اند در حالي كه چنين مسئله شده  علي فرستاده
  )1(»قل ننموده است؟آن را از آنان ن

و  بسازند و ادعا كنند كه آدم†كنند اين اسطوره را عليه انبياء و چگونه جرئت مي
توجه بوده و  نسبت به امر واليت از جانب خداوند بي –ديگر انبياء به استثناي اولوالعزم 

پس واليت باطل و دروغ و افتراي  ، اند؟ اين جز بهتاني بزرگ نيست آن را ترك كرده
  .†طل است نسبت به انبياي خدابا

هاي عجيب در غلو و افراط بي نهايت نسبت به ائمه و جفا و  و از جمله تفاوت
هاي بي حد و مزر نسبت به پيامبران الهي اين است كه در حق ائمه قائل به  تفريط

كنند كه جز پنج  ترين خلق خدا ادعا مي ولي عليه برگزيده ، عصمت مطلق ائمه هستند
  !!اند يامبران اولوالعزم هستند همه انبياء در امر واليت مرتكب نافرماني خدا شدهنفر كه پ

ها ملتي هستند كه روح و روانشان از  شود كه سازندگان اين اسطوره آيا اين دليل نمي
دانش و ايمان خالي و تهي گشته و به جاي علم و ايمان پر از كينه و دسيسه عليه 

و مي خواهند از طريق ادعاي تشيع و شعار   ،مصلحين و برگزيدگان شده است

                                           
 .4/64: ـ منهاج السنة)1(
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كسي جز ! طرفداري از ائمه به ميان مردم رفته و كار آنان را به فساد بكشانند؟ آري
خواهند با اين  مثل اينكه مي ، ستيز جرأت چنين افتراهايي را ندارد انساني ملحد و حق

با اين ادعا  ، معرفي كنند –عزم به استثناي اولوال –ها پيروان ائمه را برتر از پيامبران  گفته
واقعاً اين گمراهي  ، كه پيروان فرمانبرداري كردند و انبياء فرمان حق را ترك كردند

  .آشكاري است
مبعوث شود به  پيمان گرفته كه اگر در حال حيات ايشان محمد †خداوند از انبياء

آنجا  ، اند ذيل چنين گفتهابن عباس و غيره در تفسير آيه  ، او ايمان آورده و ياريش دهند
  :فرمايد خداوند مي كه

 m  v  u  t   s  r  q    p  o  n  m  l  k
   ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |     {  z  y  x  w

   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §l )81: آل عمران     (    
گرفت كه ) و پيروان آنان(هنگامي كه خداوند پيمان مؤكد از پيغمبران )  به خاطر آوريد(

دعوا و موافق با دعوت (چون كتاب و فرزانگي به شما دهم و پس از آن پيغمبري آيد و 
بايد به او ايمان بياوريد و وي را  ، و آنچه را كه با خود داريد تصديق نمايد) شما بوده

اقرار داريد و پيمان بر اين كار ) به اين موضوع(آيا : گفت) بديشان. (ياري دهيد
گواه باشيد و من هم با ) برخي بر برخي از خود: (اقرار داريم گفت: فتندپذيرفتيد؟ گ
  ... ي گواهانم شما از زمره
بوده است؛ براي  خواهند آنچه را حق پيامبر مي –مثل عادت هميشه  –گويي آنان 

سپس چگونه عهد و پيمان از انسان گرفته نشده به اينكه به تفاصيل  ، قرار دهند علي
ولي چگونه معقول است از همه  ، ايمان داشته باشد و همه را بداند  شريعت محمد

  شود؟ انبياء عهد و پيمان محبت و دوست داشتن يك صحابه گرفته 
ايمان آورده و از او اطاعت كرده  اجماع مسلمانان بر اين است كسي كه به پيامبر

را خلق كرده مرده  ليكه بداند خداوند ابوبكر و عمر و عثمان و ع و قبل از اين ، باشد
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و او را از دخول بهشت ممنوع و محروم  ، شود باشد؛ ضرري متوجه ايمانش نمي
ايمان به : شود چنين باشد چگونه گفته مي پس اگر در ميان امت محمد. سازد نمي

  )1(يكي از صحابه بر انبياء واجب است؟
! ها بايد كجا باشد ه آنكند عقل و انديش قوم و ملتي كه اين گونه ترهات را تصديق مي

هايشان گرفته شده كه به علي در زمان  شين و امتيامبران پيچگونه عهد و پيمان از پ
اين  –گويد چه  شيخ االسالم مي چنان –چنين چيزي. امامت وي ايمان داشته باشند

اند پس  چون آنان قبل از اينكه خداوند علي را خلق نمايد مرده ، سخن ديوانگان است
اما  ، و ملت زمان خود باشد امير و نهايتا ممكن است علي! شود؟ امير آنان ميچگونه 

و كساني كه بعد از او به  ، اند ادعاي فرمانروايي و واليت بر كساني كه قبل از او بوده
و از آنچه  ، گويد فهمد چه مي آيند؛ دروغ و ساخته و پرداخته كسي است كه نمي دنيا مي

  ... كشد گويد خجالت نمي مي
و اين گفتار از نوع سخن و كالم ابن عربي طائي و ملحدان متصوف امثال اوست كه 

كه قريب به ششصد سال  انبياء از مشكات و چلچراغ خاتم اولياء محمد... «: گويند مي
بنابراين ادعاي آنان در امامت از جنس . »اند كرده به وجود آمد در علم خداشناسي استفاه 

شرك و  ، غلو ، و كار هر دو دسته بر كذب ، باشد مسئله واليت مي ادعاي آن دسته در
  )2(.دعاوي باطل و متناقض با كتاب و سنّت و اجماع سلف امت بنيان گرديده است

پس بايد پرسيد كه هدف و مقصود از اين گفتارها كه دروغ بودنشان از كسي پوشيده و 
  پنهان نيست چيست؟

  !دين خداست؟ ها دور كردن مردم از آيا هدف آن
پس هنگامي كه اين  ، زيرا باطل بودن چنين چيزي از بديهيات روشن و معلوم است

ها و ديگران  و صاحب آن ديانت ، دعاوي را طرح كردند و آن را به اسالم نسبت دادند

                                           
  !.؟4/46منهاج السنة  : :ـ نگاه)1(
 .4/78ـ منهاج السنة )2(
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و ديدند با عقل و نقل مشاهده كردند در مورد خود اسالم در شك  ، از آن با خبر شدند
  !!و ترديد افتادند

سپس اهل علم و انديشه در مورد اين تحليل عجيب و غريب در رابطه با خوب بودن و 
گويند  صالح و بدي  و فساد اشياء از قبيل جمادات و نباتات و مايعات و غيره چه مي

  !ها مربوط به پذيرش و عدم پذيرش علي بوده است؟ كنند همه اين كه شيعه ادعا مي
خواهد  آيا اين همان ديني است كه مي! ؟... خواهدگفت انسان دانشمند در اين باره چه

به همه مردم تقديم نمايند؟ يا اينكه هدف تشويش و معيوب نمودن اسالم و مانع قرار 
  !!باشد دادن فرا روي آن مي

  
هاي  چون آنان همواره اهل مبالغه ، بايد گفت كه چنين رأيي از شيعه جاي تعجب نيست

و آنچه عقل و  ، نمايند حقايق و اخبار متواتر را تكذيب ميعجيب و باورنكردني بوده و 
وقتي در مورد  ، كنند دهند تصديق مي نقل به كذب و دروغ بدون گواهي و شهادت مي

قطعاً در مورد دشمنان ائمه  ، ها    ست چنين نظري دارند كنند امام آن كسي كه ادعا مي
گونه كه درباره دو  همان ، گفت مشابه همين را خواهند –به اعتقاد خودشان -و شيعه

در روايت آمده «: اند بعنوان گفته) بابوبكر و عمر( خليفه راشد و بزرگوار پيامبر
و تمام گناه و فسادي كه  ، كه زماني كه امام قائم ظهور كرد آن دو را زنده خواهد كرد

به چاه انداختن و  ، حتي قتل قابيل و هابيل ، در  دنيا روي داده) از آدم تا آخر الزمان(
و انداخته شدن ابراهيم در آتش و ساير جرم و  ، انداخته شدن يوسف توسط برادرانش

  .»اندازد ها را به گردنشان مي جنايت
هيچ سنگي از جاي تكان نخورده و هيچ خوني ريخته «: اند و از صادق نيز روايت كرده 

  )1(.»باشد مي) يعني خليفه اول و دوم(نشده مگر اينكه به گردن آن دو
  

                                           
  .1/82، االنوار النعانيه ، 206-205ص ، به رجال الكشي:  و نگاه ، 37درة نجفيه ص/ ـ  بحراني)1(
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  )از آراء شيعه(رأي دوم * 
كسي است كه تخم  پندارند كه رسول خدا بعضي از رافضيان در قديم و جديد مي

بعضي از  اند و در زمان ايشان تشيع را كاشته و شيعه در عصر وي پديدار گشته
  .اند پيروي نموده و قايل به واليت او بوده صحابه از علي

و بعد  ه شيعه؛ فرقه علي بن ابي طالب بود كه در زمان پيامبراولين فرق«: گويد قمي مي
آنان به وابستگي كلي با علي و قول به امامتش  ، از وي به شيعه  علي موسوم بودند

ابوذر جندب بن  ، سلمان فارسي ، مقداد بن اسود كندي: از جمله آنان ، معروف بودند
و ايشان اولين كساني از اين امت  ، بودند... جناده غفاري و عمار بن ياسر مزحجي و

  )1(.بودند كه به اسم تشيع موسوم گشتند
  )3(.اند هم در اين رأي با او شريك )2(و نوبختي و رازي

اولين كسي كه اقدام به : گويد هـ مي1373محمد حسين آل كاشف الغطا متوفاي سال   
يعني  –استكاشت تخم تشيع در زمين و مزرعه اسالم كرد خود صاحب شريعت بوده 

، پهلو به پهلو و در كنار هم به طور يكسان قرار داشته - تخم تشيع همزمان با بذر اسالم
و كشت كننده خود متعهد آبياري و پرورش آن شده تا اينكه رشد و نمو نموده و در  )4(

  )5(.حال حيات ايشان شكوفا شد و بعد از وفات او ثمر داد

                                           
  .15ـ المقاالت و الفرق ص)1(
تشيع : اند كه ايشان گفته است چون اين گفته را به وي نسبت داده ، شيبي در نقل رأي نوبختي دچار توهم شده ـ )2(

: ه كن به: و رازي نگاه ، 22ع ص ين التصوف و التشيالصله ب« ه كن به: نگاه پديد آمده رسول خدا بعد از وفات
  .مخطوط 205الزينة ص ) از شيخ اسماعيليه(رازي 

  .17: عه صيالش ـ فرق)3(
 .ر از تخم اسالم استيع غيعني تخم تشي ، شانين اعتراف از ايـ توجه كن به ا)4(
  .43:عه صيـ اصل الش)5(
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  )1(.اي از شيعه معاصر است اين رأي طائفه

  مناقشه اين رأي
شود كه اين رأي را براي نخستين بار قمي در كتاب خود  كه مالحظه مي اين اول

توان گفت  و مي ، اند گفته» فرق الشيعه«: و نوبختي در كتاب» المقاالت و الفرق«
ترين اسباب رشد و توسعه اين رأي اين است كه بعضي از علماي مسلمان  مهم
آن هم به دليل وجود  ، دهند به منشأهاي بيگانه ارجاع مي هاي پيدايش تشيع را ريشه
و در ادامه در اين كتاب  ، رساند اي را به اثبات مي هاي روشن كه چنين مسئله نشانه

به همين علت شيعه جهت مشروعيت بخشيدن به تشيع و رد ادعاي . خواهد آمد
بپا خاستند و اين  ، گردد يكه اصل و ريشه تشيع به ريشه بيگانه برم مخالفان مبني بر اين

و  ، اي را به كار انداختند و براي اثبات و تأييد آن هر وسيله ، ادعاها را مطرح كردند
 ها را به رسول خدا و آن )2(، روايات بسياري در اين رابطه ساخته و پرداخته نمودند

حالي كه هيچ  در ، اند ها از طريق اهل سنّت روايت شده كنند كه آن نسبت داده و ادعا مي
 ، كدام از دانشمندان اهل سنّت از آن روايات خبر نداشته و شريعت نيز نقل نكرده است

كه طريق روايتشان مذموم است و يا  يا به اين ، اند شده بلكه اكثرشان موضوع و ساخته
  )3(.»باشند دور از تأويالت باطل آنان مي

                                           
: االثنا عشرية وأهل البيت ص/ محمد جواد مغنية ، 16 ، 1/13: أعيان الشيعة/ محسن العاملي: كن به ه: ـ نگاه)1(

 ، 4: هكذا الشيعة ص/ الشيرازي ، 27: هوية التشيع ص/ الوابلي ، 105: تاريخ الفقه الجعفري ص/ هاشم معروف ، 29
تاريخ التشيع ص / المظفر ، 30 ، 29: عة في التاريخ صالشي/ الزين ، 51-50: في ظالل التشيع ص/ محمد الحسني

  .19 ، 18ص : أصول الدين/ أحمد تفاحة ، 63: بحث حول الوالية ص/ الصدر ، 18
 
الفوائد / الشوكاني  ، و صفحات بعدي 1/338الموضوعات ابن الجوزي : ه كن به: به عنوان نمونه نگاه –)2(

و مسالكي جهت  وسايلز نيو آنان  ، ها و بعد از آن 1/351عة ج يه الشريتنز/ الكتاني  ، و بعدي 342المجموعة ص 
: ام ص آنها نوشتهير موري ي يزهايب چيفكرة التقر: ه اهل دارند كه در دو كتاب خود به نامياج علجاستدالل و احت

 .و صفحات بعدي 51
 .به تحقيق دكتر علي عبدالواحد وافي 2/527ج : المقدمه/ ـ ابن خلدون )3(
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اي  اشته و سند تاريخي ثابت شدهاينكه چنين رأيي هيچ اصلي از كتاب وسنّت ند دوم
بلكه آن ديدگاهي است مخالف با اصول اسالم و منافي حقايق ثابت  ، بر آن وجود ندارد

در حقيقت اسالم جهت جمع نمودن اين امت بر يك كلمه مساوي آمده  ، باشد شده مي
ني شيعه  بودن و س و نزد پيامبر ، كند و با فرقه و احزاب آن را متفرق نمي ، است

  :فرمايد بودن و غيره مطرح نبوده است و خداوند سبحان هم مي

 m  d  ml  k   j  i  hl )19:عمران آل(  
در  ، نه اينكه تشيع و يا ديگري. گمان دين و حق و پسنديده نزد خداوند اسالم است بي

به تاكيد تخم تشيع با تخم اسالم در كنار هم «كنند كه  حالي كه خودشان هم اعتراف مي
 خداوند ، پس به تاكيد تشيع غير از اسالم است. »هلو به پهلو كاشته شده استپ

  :فرمايد مي

 m   l  k  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a  `  _l 
  )85:آل عمران(

  ... شود هر كس كه غير از اسالم آئيني برگزيند از او پذيرفته نمي 
ياوه و مزخرف بودن چنين ديدگاه  از جمله حقايق تاريخي متواتر و غير قابل انكار كه

شيعه وجود  كند اينكه در زمان ابوبكر و عمر و عثمان متنافي با حقيقت را بيان مي
  )1(.اند نداشته

بعضي از علماي تشيع كه در انكار و رد كردن حقايق متواتر و غير قابل انكار هم مهارت 
يق روشن و متواتر اي جز اعتراف به اين حقا و چيرگي خاصي هم دارند؛ چاره

: گويد و مجتهد بزرگ عصر خود؛ محمد حسين آل كاشف الغطا مي... ا آيت. اند نداشته

                                           
در زمان خالفت ابوبكر و عثمان به نام شيعه  وجود نداشت و عنوان شيعه  به : گويند شيخ االسالم ابن تيميه ميـ )1(

 .محمد رشاد سالم.تحقيق د 2/64السنة : منهاج كسي نسبت داده نشده است
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تشيع و شيعه  مجالي براي ظهور ) بزمان خالفت ابوبكر و عمر(در آن زمان .... «
  )1(»... هاي استوار و محكم خود جاري بود چرا كه اسالم بر برنامه ، پيدا نكردند

: گويد ماي ايشان محمد حسين عاملي نيز همين اعتراف كرده و مييكي ديگر از عل
كلمه شيعه بعد از اين كه ابوبكر به خالفت رسيد و مسلمانان يك فرقه واحده گشتند تا «

  )2(.»اواخر خليفه سوم فراموش شده بودند
پس چگونه  ، درست كه فراموش شده بود چون اصال وجود نداشت: گوييم و ما هم مي
چه  به صورت متواتر  چنان -ولي از ديدگاه شما ، گرديد ده بود و آشكار نميفراموش ش
آيا : پرسيم و مي ، حكومت كفر بود –هايتان وارد شده و نقل آن خواهد آمد در كتاب

چند فرقه بودند و در زمان سه خليفه يك دسته واحد  مسلمانان در زمان پيامبر
  !اند؟ بوده

. ابوذر و مقداد بوده است ، فرقه شيعه متشكّل از عماركنند كه  كه ادعا مي اين سوم
ابوبكر (تكفير شيخين  ، پس آيا اين افراد يكي از عقايد شيعه از قبيل ادعاي وجود نص

گويي و نفرت و انزجار  كه آنان برائت و دشنام يا اين ، اند و بيشتر اصحاب داشته) و عمر
 ، هرگز چنين چيزي وجود نداشته است ، ير؟ خ... اند خود را نسبت به ايشان ابراز داشته

شماري را از آن پر   هاي بي اند و كتاب كل ادعاهاي شيعه  كه در اين رابطه به راه انداخته
توز آن را بافته  توزان و دشمنان كينه اند؛ توهمي بيش نيست كه خياالت كينه كرده
   .)3(است

                                           
 .48: اصل الشيعه ص ـ )1(
 .40- 39ـ الشيعة في التاريخ ص )2(
رجال الكشي (»... زبير و مقداد و سلمان سرشان را تراشيدند كه با ابوبكر بجنگند ..«: گويند طور كه مي همانـ )3(

و از روايت سابق مالحظه .. . و اخبار و روايات آنان در اين باره چندين كتاب را پر كرده است) 133ص  21شماره 
ها با علي جنگيده و فراموش اند در حالي كه زبير يكي از كساني بوده كه بعد كه آنان زبير را ذكر كرده: شود مي
  .و عمار و آل البيت ذكر نمايند ، اند كه ابوذر كرده
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مقداد  ، كنند كه ابوذر غفاري  اگر ادعا: گويد مي) كه شيعه  زيدي است(ابن مرتضي 
گري سلف ايشان هستند چون قايل به امامت  بن االسود و سلمان فارسي در شيعه

كند اين حقيقت است كه  تكذيب مي) در اين ادعا(چيزي كه آنان را  ، اند بوده علي
بيني كه  يآيا نم ، اند ها را دشنام گفته اند و نه آن اين افراد نه از شيخين اظهار برائت كرده

اين  )2(.سلمان فارسي در مدائن كارگذار عمر بن خطاب بودندو  )1(! عمار در كوفه
حقايق تاريخي ثابت و غير قابل انكار تمام دعاويي را كه شيعه طي چندين قرن ساخته 

  .سازد و پرداخته نابود و متالشي مي
اي قبيح  ه مبالغهشيخ موسي جار اهللا معتقد است كه اين چنين گفتارهاي شيع ، چهارم

و بازي با  و فاحشي است كه از حد و مرز هرگونه ادبي تجاوز كرده و افتراء بر پيامبر
اولين كسي كه تخم وسيع را در «: گويند وي از گفته ايشان كه مي ، باشد مات ميكل

آن تخم : گويد تعجب كرده و مي. »ه استمزرعه اسالم كاشتند خود صاحب شريعت بود
هاي آن لعن و تكفير اصحاب و بهترين  كاشت چه نوع تخمي بود كه خوشه كه پيامبر

و اعتقاد به گمراه بودن اتفاق  ، اشخاص امت و اعتقاد به تحريف قرآن به دست منافقين
هاي شيعه ناپديد  اين بذر چه بود كه اعتقاد حق را منجالب گمراهي. بود.....امت و
  )3(.؟!ساخت

  

  رأي سوم* 
 : )4(گويد ابن نديم مي. دهد يدايش شيعه را روز جنگ جمل قرار ميتاريخ ظهور و پ 

                                           
: عابيستاال/ ابن عبدالبر  ، 2/506 : االصابه/ ابن حجر  ، 64ص  4ج : اسد الغابة/ ريابن االث : به:  ـ نگاه)1(
2/473. 
 .125-124: ة و األمل صيالمن ، 4/87 : ـ طبقات ابن سعد)2(
 .مه: صـ الوشيعه )3(
: از جمله آثار وي. است وي معتزلي بوده كه به تشيع گرويده  ، ـ محمد بن اسحاق بن محمد بن يعقوب نديم)4(

  .5/72: لسان الميزان ، باشند هـ مي 438متوفاي سال  ، الفهرست است
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لذا كساني را كه در اين  ، همانا علي با طلحه و زبير جنگد تا او را به امر خدا برگرداند«
ها را  و آن ، شيعيان من: گفت و مي ، قضيه از او تبعيت و پيروي كردند شيعه  ناميد

  )1(.و اصحاب نام نهاده بود ، اولياء پوليس پنج شنبه ، اصفياء
و ظاهراٌ ايشان اشاره دارد به تاريخ  ، باشد به نظرم اين نظريه منحصر به ابن نديم مي

به معناي ياري كنندگان و پيروان و تاريخ اطالق ) و طرفداران عاي(ظهور شيعه
 آنان را به شيعه  ملقب و اينكه او نمودن عنوان شيعه  بر هواداران و انصار علي

  .گفت و آنان را شيعيان من مي ، نموده
پس منظور  ، كند ترديدي نيست كه اين گفته بر آغاز اصول فكري تشيع داللت نمي

از اين روي القاب  ، ايشان در اينجا معناي لغوي شيعه؛ يعني انصار و طرفدار است
  ، كند به كار برده اصحاب و اولياء را كه بر اين معنا داللت مي: ديگري همچون

را »  شيعيان من«اند كه لقب  ثابت كرده –چه  گذشت چنان –گونه كه اسناد تاريخي همĤن
نيز آن را به كار برده  برد؛ معاويه براي طرفداران خود به كار مي گونه كه علي همĤن
  .است

 ، كند اين رأي ابن نديم را غريب توصيف مي –شيعه معاصر -دكتر مصطفي كامل شيبي
داند كه علي شخصاً آن را بر اصحاب و ياران خود اطالق نموده  بي ميزيرا تشيع را لق

  )2(.است
  .بخواند» شيعيان من«دانم چه غرابتي در اين است كه علي ياران خود را به  من نمي

ولي  )3(.اما دكتر نشّار بر اين باور است كه در كالم ابن نديم نوعي غلو وجود دارد
  .نمايد ذكر نكرده است را بدان توصيف مي صورت آن غلو را كه كالم ابن نديم

                                           
 .175الفهرست ص / ـ ابن نديم )1(
  .18: ـ الصلة بين التصوف و الشيعة ص)2(
  .2/32: فلسفيـ نشاة الفكر ال)3(



   
100 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

  

  آراء غير شيعه  در مورد پيدايش تشيع

  

  رأي اول* 
 پديد آمده است چون كساني بودند كه علي اينكه تشيع بعد از وفات رسول خدا

از جمله  ، و گروهي از قدما و معاصرين. دانستند ترين شخص براي امامت مي را بر حق
 ، اند و بعضي از خاورشناسان نيز چنين اظهارنظر كرده ، د اميناحم ، عالمه ابن خلدون

اند كه مدعي  اي را نقل كرده و مبناي اين رأي آن است كه بعضي وجود تفكر و نظريه
  .است بود اولويت خالفت  براي خويشاوندان رسول خدا

ين ا -يعني دولت شيعه –ي اين دولت بدان كه مبدء و سرچشمه«: گويد ابن خلدون مي
اهل بيت معتقد بودند كه آنان حقدارترين مردم به  است كه هنگام وفات رسول خدا

و بر اين باور بودند كه خالفت از آنِ مردان ايشان است نه كس  ، امر حكومت هستند
  .)1(»ديگري

  
بذر اول شيعه جماعتي بودند كه رأي ايشان بر اين بود كه بعد از : گويد احمد امين مي

  )2(.ترين مردم هستند كه جانشين ايشان شوند شايسته اهل بيت او اوفات رسول خد

                                           
 .171-3/107ـ العبر )1(
ما معتقديم كه : گويد ي ميلو دكتر علي خربوط ، 3/209ضحي االسالم ج : به:  و نگاه ، 266: ـ حجةاالسالم ص)2(

 ، )62االسالم و الخالفه ص (نه اينكه علي بن ابي طالب  تشيع بعد از اينكه خالفت به دست ابوبكر افتاد شروع شد
كما اينكه بعضي از ) 13: تاريخ الجمعيات السرية ص : :نگاه(كند  د عبداهللا عنان چنين اظهارنظر ميهمان طور كه محم

 .14/58: دائرة المعارف االسالميه: ه: نگاه. اند مستشرقين چنين گفته
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  ي اين رأي مناقشه
گاه صاحبان اين رأي و ديدگاه قرابت و خويشاوندي را براي اولويت و  مستند و تكيه

و ترديدي نيست كه اگر كساني  ، برحق بودن نشستن بر مسند خالفت و امامت است
همه سزاوار امامت دانسته باشند به چون خويشاون رسول باشند كه علي را بيش از  بوده
و  ، در حقيقت رأي ديگري هم بود كه قايل به امامت سعد بن عباده بود ، بود خدا
چنين چيزي هم بر پيدايش و تولد فرقه يا حزب  ، گفتند بايد امامت از انصار باشد مي

از مقتضيات نظام شورا  اختالف آراء نيز امري طبيعي است و ، مشخص داللت نمي كند
و تا  ، پس آنان در يك مجلس بودند؛ اما آراء و نظراتشان متعدد بود ، در اسالم مي باشد

و اختالفات طبيعي بوده و   به توافق نرسيدند از هم جدا نشدند؛ و اين گونه نزاع
همگي بدون استثناء تحت اطاعت و فرمانبرداي چون  )1(.آيد اختالف به حساب نمي

كرد و در مأل  علي هم گوش به فرمان ابوبكر بود و از او اطاعت مي ، درآمدند رابوبك
با  –و همگي)2(، بيعت نمود و براي جنگ با بني حنيفه به پاخاست عموم مردم  با او

ترين دارايي  براي فرمانبرداي از ائمه؛ خون و جان و نفيس –صميميت و وحدت كلمه
  )3(.كردند براي ايشان هم نثار مي ، نثار كردند يامبركه براي  پ  خود را به همان شيوه

دليل بر  ، و اگر اين ايده كه قائل به سزاوار بودن قرابت و خويشاوندي براي امامت بود
حتما بايد در زمان ابوبكر و عمر ظهور  ، باشد كاشت تخم و دانه تشيع در زمان پيامبر

ست كه اگر ثابت هم باشد مانند ساير آراء اي ا لكن اين هم نظريه ، كرد و ثمر مي داد مي
كه بيعت صورت گرفت؛  به محض اين ، اند است كه در مورد اجتماع سقيفه برانگيخته
اين گونه آراء  موضع علي بن ابي طالب ، پنهان شدند و همگي به توافق رأي رسيدند

روايت  ز عليزيرا از چند طريق به تواتر ا ، كند ها را ميان صحابه نفي مي و بقاي آن
سپس  ، ابوبكر بهترين افراد اين امت بعد از پيامبرش«: شده كه روي منبر كوفه گفت

                                           
 .1/36منهاج / ـ ابن تيميه )1(
 .428االرشاد ص / ـ الجويني)2(
  .15: مسائل االمامه ص/ ـ الناشئ االكبر)3(
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اند كه خود  آن شايستگي را در او ديده پس چگونه غير از امام علي )1(.»عمر است
  !. نديده است؟

 شيعه  نه وجود خارجي داشته و نه نامي از آنان برده در عهد ابوبكر و عمر و عثمان
بوجود پيدا  گويند يال فاصله بعد از وفات رسول خدا پس چگونه مي ، شده است

  .اند چه  گذشت؛ بعضي از علماي شيعه به اين حقيقت اعتراف كرده و چنان. )2(اند شده
  

                                           
در ... . از قريب هشتاد طريق و بيشتر از علي روايت شده كه ايشان روي منبر كوفه گفته: گويد ابن تيميه ميـ )1(

بان بهشت باشم به  شد دروازه اگر مي: اند صحيح بخاري به ويژه از روايت رجال همدان كه علي در آن رويات گفته
 ، اند ثوري از منذر ثوري هر دو آنان از همدان روايت نموده از روايت سفيان ، با سالمت داخل شويد: گفتم همدان مي
از پدرم : خبر داد او از سفيان از جامع ابي راشد از ابو يعلي از محمد بن حنيفه گفت ، محمدبن كثير: گويد بخاري مي

ترسيدم كه و . گفتم بعد از ابوبكر؟ گفت عمر ، ابوبكر: چه كسي هستند؟ گفت پرسيدم بهترين كس بعد از پيامبر
صحيح  بخاري » بنده فردي از مسلمانان بيشتر نيستم«: ايشان گفتند ، لذا گفتم بعد از عمر شما هستيد. بگويد عثمان

  .20ص  7كتاب فضايل صحابه باب فضل ابوبكر ج  ، شرح فتح الباري
منهاج  408- 4/407:فتاويال( ، امام علي اين را خطاب به پسرش كه نزد او تقيه نكرده است فرمود:ابن تيميه فرمود

 )138-4/137السنّة 
. پيدا شدند كه علي را براي امامت سزاوارتر دانستند) ص(گويند جماعتي بعد از وفات پيامبر  آنچه بعضي ميـ )2(

ي اين اقوال روايت يعقوبي در تاريخ خودش  رسد كه عمده و به نظر مي ، اي در تاريخ ندارد هيچ اصلي ثابت شده
عمر و مقداد كه از بيعت با  ، ابوذر ، جماعتي از آنان كه عبارتند از سلمان فارسي: گويند ياتي كه ميو روا ، باشد

به دليل  –و بايد از روايات يعقوبي و مسعودي  .2/124: تاريخ يعقوبي.ابوبكر تخلف كردند و به سوي علي گرويدند
بايد  ، ها مختص به آنان مي باشد مذهبشان و نقلبه ويژه در مسائلي كه موافق گرايش  –ها تمايل آن دو به رافضي

در غير اين صورت  ، غير از طبري به سخن هيچ مورخي گوش ندهيد«: گويد قاضي ابوبكر ابن العربي مي. حذر نمود
العواصم من  .مبتدع و متقلب است: گويد و در مورد مسعودي مورخ مي» دچار مرگ سرخ و درد بزرگ خواهيد شد

  .249- 248: القواصم ص
  .تر است گيري از آنها سهل كند لذا بررسي و نتيجه همچنين چون طبري با سند روايت مي
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  رأي دوم* 
سپس عثمان : گويد ابن حزم مي. شروع شد تشيع علي بعد از كشته شدن عثمان
و با وفات ايشان اختالف  ، ده سال ادامه داشتخالفت را در دست گرفت و دواز

و كسي كه تخم تشيع را كاشت عبداهللا بن  )1(ها آغاز گرديد حاصل شد و قضيه رافضي
  ).2(سبأ يهودي بود

گونه كه گروهي از  آن ، گري را بنا نهاد و شخصي كه در اواخر عهد عثمان جنبش شيعه
پس ايشان اولين سنگ بنا و اساس  ، همحققين قديم و معاصر تأكيد دارند ابن سبأ بود

و ذكر او در كتب شيعه و سنّي بطور يكسان به صورت متواتر  )3(.باشند مذهب شيعه مي

                                           
شيخ  عثمان بن عبداهللا حنفي : امثال ، اند و گروهي از علما و محققين همچون ابن حزم گفته ، 2/8: ـ الفصل )1(

فلهوزن : و مستشرق .6ي  همان كتاب صفحهبه : كنيد:  نگاه. »الفرق المتفرقه بين اهل الزيغ و الذندقه«صاحب كتاب 
 .122ص : الخوارج و الشيعة :ه كن به: و نگاه

عبداهللا بن سبأ در رأس طائفه سبئيه بود كه قائل به الوهيت علي بودند همان گونه كه قايل به برگشت وي بعد از  -2
و به  ، ن سبأ اهل يمن و يهودي بودهاصالت عبداهللا ب ، كردند مرگ بودند و همواره به صحابه طعن زده و بدگويي مي

و در  ، سپس به بصره و كوفه سفر كرد ، و جهت نشر فتنه و آشوب به حجاز ، كرد اسالم تظاهر به اسالم تظاهر مي
سپس به مصر رفت و به صورت آشكار  ، و مردم آنجا او را بيرون راندند ، وارد دمشق شد زمان عثمان بن عفان

گمان  ، كننده بود عبداهللا بن سبأ از جمله افراطيان ملحد و گمراه و گمراه: گويد ابن حجر مي ، كرد بدعت را نشر مي
و تاريخ و » الفرق و الرجال«گري و تĤمر او و همفكرانش در كتب  اخبار فتنه. اندازد كنم كه علي او را در آتش مي مي

  .استغير از اينها از منابع اهل سنّت و تشيع به صورت فراوان ذكر شده 
نمونه ابن تيميه كه معتقد است كه ابن سبأ اول كسي است كه قايل به عصمت علي و وجود نص در  به عنوان ـ  )3(

او هم دين اسالم را  ، را تباه كردآيين مسيح كه  )ولسپ(مورد خالفت بوده است و اينكه ابن سبأ خواست همچون 
و همچنين ابن المرتضي . 4/1518: عبدالرضا بن قاسم: جمع/ مجموعه فتاواي شيخ  االسالم ابن تيميه . نابود سازد

او : گفتهره در مورد عبداهللا بن سبأ زهابو –براي نمونه  –و از معاصرين  ، 125: المنيه و االمل ص: در كتاب خود
معني كه  به اين ، بازان عليه اسالم و مسلمانان قرار داشت  و نيرنگتوزان  كينههمان طاغوت بزرگي بود كه در رأس 

 .نمود و براي اين مسئله تبليغ ميبودن او بود ايشان قايل به برگشت علي بوده و وصي 
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بحث اين فرد به صورت متواتر در كتب اهل تشيع و اهل سنّت به )1(.نقل شده است
  .صورت مساوي آمده است

وجود ابن  ، تنها با نيش قلم خواهند بدون دليل واقعي؛ و اي از شيعيان معاصر مي دسته
  . )2(سبأ را نفي و انكار نمايند

چنين ادعاهايي  )3(.كنند كه عبداهللا بن سبأ عمار بن ياسر است بلكه برخي از آنان ادعا مي
طور كه  همان ، باشد اي براي تبرئه يهوديان از توطئه عليه مسلمين مي تالش يا دسيسه

شيدن به شيعه و رد ادعاي مخالفان كه اصل تالش و نيرنگي است براي مشروعيت بخ
  .دهند تشيع را به يهوديت ارجاع مي

كه ابن سبأ يك حقيقت  قدماي اهل سنّت و تشيع بطور مساوي اتفاق نظر دارند بر اين
شود كه دو گروه بر آن  پس چگونه چيزي انكار مي ، واقعي و شخصيت تاريخي بوده

همان عمار بن ياسر بوده؛ قولي است كه عقل و اجماع كرده؟ اما ادعاي اينكه ابن سبأ 
آيا  ، شود چگونه عقايد ابن سبأ به عمار چسپانده مي ، نمايد  نقل و تاريخ آن را رد مي

  !اين هم بخشي از متهم ساختن اصحاب و طعن و بدگوئي نسبت به آنان نيست؟

                                           
و سعيد افغاني كه معتقد است ابن سبأ يكي از پهلوانان  ، 1/31/33: تاريح المذاهب االسالميه: به كنيد:  ـ نگاه)1(

است و اينكه آنان به نفع دولت روم فعاليت  بوده كه هدفشان براندازي حكومت اسالمي بوده) تلمودية(جمعيت سري 
 .1/41: و القصيمي في الصراع» 60: عائشة و السياسة ص: كنيد به:  نگاه«كردند  مي

 .و صفحات بعد از آن 35: ص» عبداهللا بن سبأ«در كتاب خود  ، مرتضي عسكري: ـ مانند)2(
مصطفي شيبي در كتاب : يعه  ديگري به نامو ش ، 274: ص) وعاظ السالطيني(علي وردي در كتابش : مانندـ )3(

از او تبعيت كرده است و استاد علي بصري بر اين باور است كه  41- 40: ص) الصلة بين التصوف و التشيع(خود 
و معتقد است كه در كتاب خود  ، اند وردي در اين گونه آراء مقلد استاد هدايت و حكيم استاد دانشگاه لندن بوده

تقريبا شرح حال » وعاظ السالطين«در كتاب خود » وردي«مام اول آنها پخش كرده است و يعني ا» تخس امام«
مقاله در مورد بصري به عنوان  ، سال اول) 11(بغداد شماره / مجلة الثقافة االسالمية  : :نگاهوي را بيان كرده است

  .»من طالب شهرة علي الوردي«
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جامع را در  هاي موضوعي و زيرا بررسي ، دانم زياد روي اين بحث توقف كنم الزم نمي
در  –بلكه كافي است ، لذا نيازي به طول و تفصيل ندارد )1(ام  اين قضيه انجام داده

اول به  ، كنم به چند دليل به كُتُب معتبر تشيع در رابطه با ابن سبأ استشهاد مي –اينجا
ثانيا به دليل اينكه از  ، باشد خاطر همسويي با رويه بحث كه اعتماد بر اصول آنان مي

پس كتابهاي معتمد خودشان اين ادعايشان را  ، شود شيعه وجود ابن سبأ انكار مي سوي
كه با ارائه و عرضه كردن آراء موجود در  سوم به علت اين. سازد در اساس ساقط مي

كه موضوع اين  - هاي آن هاي شيعه  در مورد ابن سبأ تصويري از تشيع و ريشه كتاب
  .شود مي از كالم خودشان نشان داده -بحث است

سعدبن ... گويند؟ هاي شيعه در رابطه با ابن سبأ چه مي با وجود آن همه دليل؛ آيا كتاب
گونه كه نجاشي شيعه  آن-ترين شيعان است  فقيه و از سرشناس ، عبداهللا قمي كه استاد

به وجود ابن سبأ اعتراف كرده و حتي نام بعضي از همراهان  - )2(نمايد او را توصيف مي
نمايد؛ و گروهش را  اند ذكر مي گري با او همدست بوده در اين فتنه و دسيسهوي را كه 

اي است  و نيز بر اين باور است كه اين فرقه اولين فرقه ، سازد به فرقه سبئيه ملقب مي
داند كه آشكارا در  و ابن سبأ را اولين كسي مي ، اند روي كرده در اسالم كه غلو و زياده 

                                           
اثر دكتر » عبداهللا بن سبأ و اثره في احداث الفتنة«كتاب : قاتترين اين بررسي و تحقي از بارزترين و مهمـ )1(

گري در آن  باشد كه در حقيقت داليل قاطع زيادي بر وجود عبداهللا بن سبأ و تالش ايشان براي فتنه سليمان عوده مي
گويند  ه ميو بايد گفت كه اين يك بررسي تازه و جامعي است كه با ترديدآميزان و منكران و كساني ك ، وجود دارد

ها را با برهان و دليل  كند و دروغ بودن و ساختگي اين گفته ابن سبأ همان عمار بن ياسر است مناقشه و مناظره مي
  .]نمايد اثبات مي

اثبات  81- 74: ي صفحه» آراء الخوارج«همچنين دكتر عمار طالبي نيز بطالن اين اقوال را در كتاب خود به نام 
و  64:ص» البدعه«هايشان در كتاب خود به نام  اي با آنان و تكذيب گفته ه مناقشهدكتر عزت عطي. نموده است

صفحات بعدي آن دارند و دكتر سعدي هاشمي محاضره و سخنراني با ارزشي در اين نوع ارائه داده و در آن بنابر 
ابن سبأ حقيقه ال  : هـ 1398محاضرات جامعه االسالمية سال : ه كن به: نگاه. اند داليل طرفين وجود اين ثابت كرده

  .223-20: خيال ص
 .301-229متوفاي سال  126: ـ رجال النجاشي ص)2(
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بدگوئي كرده و از آنان اظهار برائت  ، ثمان و عموم اصحابعمر و ع ، مورد ابوبكر
  . در اين كار به او دستور داده است جسته و مدعي شده كه علي

ابالغ شد دستور داد كه ابن سبأ را بكشند؛  قمي يادآور شده كه وقتي اين ادعا به علي
  )1(.وداما بعداً از اين تصميم دست كشيده و با تبعيد وي به مدائن اكتفا نم

نقل كرده كه عبداهللا بن سبأ  - به توصيف او –همچنين قمي از گروهي از اهل علم
و چيزهايي كه در زمان يهوديت در مورد وصي  ، سپس مسلمان شده است ، يهودي بود

  بعد از گرويدن به اسالم؛ در مورد علي ، گفت بودن يوشع بن نون وصي موسي مي
و ايشان اولين كسي بود كه به وجوب امامت و  ، دآور هايي را بر زبان  چنين گفته

خالفت علي بن ابي طالب اقرار نموده و به برائت از دشمنان و مخالفان او ابراز داشت؛ 
اصل شيعه و رافضي : گويند رو كه مخالفان شيعه مي از اين ، و آنان را تكفير كرده است

كند وقتي كه  را بيان ميسپس قمي موضع ابن سبأ  )2(از يهوديت سرچشمه گرفته است
چون ادعا كرده بود كه علي نمرده و نخواهد مرد؛ و قايل  ، را شنيد خبر وفات علي

  )3(.روي و غلو نمود به رجعت و برگشت او شد و نسبت به ايشان زياده
كه قمي نزد شيعه مورد  ، گويد اين همان چيزي است كه قمي در رابطه با ابن سبأ مي

  )4(.اسع االخبار استاعتماد و ملقب به و
همچنين به . باشد و معلومات و اطالعات او نزد شيعه به دليل قدمت زماني او مهم مي

حسن  –به باور ايشان –كه سعد قمي به روايت شيخ صدوق با امام معصوم دليل اين
  )5(!.است عسكري مالقات و ديدار داشته و با او صحبت كرده

                                           
 .20: ـ المقاالت و الفرق ص)1(
 .20: ـ المقاالت و الفرق ص)2(
  .21: ـ المقاالت و الفرق ص)3(
  .1/352: اردبيلي و جامع الرواة ، 105: الفهرست ص/ طوسي  : :ـ نگاه)4(
  .أكمال الدين/ بابويه قمي ابن : :ـ نگاه)5(
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كند و آنچه  نام نوبختي در مورد ابن سبأ بحث مي همچنين يكي ديگر از علماي ايشان به
هاي قمي موافق و حتي با خود و الفاظ و عبارات وي هماهنگ  گويند با گفته مي

  .)2(الزم به ذكر است كه نوبختي نيز نزد شيعه  موثق و معتمد مي باشد )1(.است
  

ترين  ديميكه جزو ق» رجال كشي«هم در كتاب خود معروف به  )3()كشي(و عالم ايشان 
 )4(كند شناسي است شش روايات را در بحث ابن سبأ نقل مي كتب معتمد در علم رجال

 كند كه ابن سبأ ادعاي نبوت كرده و گمان كرده كه اميرالمؤمنين علي و اشاره مي
و علي از او درخواست توبه كرد؛ اما  –پاك و منزه است خدا از ادعاي آنان –خداست 

لعن و نفرين ائمه را از عبداهللا بن ) كشي(همچنين . ر آتش سوزاندتوبه نكرد لذا او را د
هاي علي بن حسين  مانند گفته ، بست كنند؛ و اينكه ايشان به علي دروغ مي سبأ نقل مي

وقتي عبداهللا بن سبأ را به  ، بندد خدا لعنت كند كسي را كه به ما دروغ مي: گفت كه مي
خدا  ، شود كه چه ادعا بزرگي كرده است يهمه موهاي بدنم سيخ م ، آوردم ياد مي

و  ، بود بنده صالح خدا و برادر رسول خدا به خدا سوگند كه علي ، لعنتش كند
  )5(.تنها با اطاعت از خدا به كرامت نائل گشت

 ، اند كه عبداهللا بن سبأ اهل علم گفته«: گويد به دنبال ذكر اين روايات مي) كشي(سپس 
وقتي كه يهودي بود و در  ، دار علي گرديد مان شده و دوستيهودي بود و بعداً مسل

بعد از اسالم آوردن همان غلو  ، گفت نون وصي موسي غلو و افراط مي  مورد يوشع بن
بايد  كرد كه گوييا او بعد از وفات رسول خدا گويي را در مورد علي ادعا مي و اغراق

                                           
 .23-22: فرق الشيعة اثر نوبختي ص : :ـ نگاه)1(
 ، 1/148الكني و القاب / عباس قمي  ، 1/228جامع الرواة / اردبيلي  ، 75: الفهرست ص/ طوسي  : :ـ نگاه)2(

 .16/125: مقتبن االثر/ حائري 
 .171ص : الفهرست/ وسيط. است والرجال.كه نزد آنان ملقب به ثقه بصير باألخبارـ )3(
  .305 ، - 108- 106: ـ رجال الكشي ص)4(
 .108: ـ منبع سابق ص)5(
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ن اولين كسي است كه به وجوب و ايشا. چون هر پيامبري يك وصي دارد ، خليفه باشد
خالفت علي اقرار كرده و برائت را از دشمنان او اعالن نمود و با مخالفان وي دشمني 

گري  و رافضه اصل تشيع: گويند لذا مخالفان شيعه  مي ، ورزيده و آنان را تكفير كرد
  )1(.گيرد يهوديت بوده و از آن سرچشمه مي

مطابقت دارد؛ و همه نسبت اين ) نوبختي(و ) ميق(است كه با كالم ) كشي(ي  اين گفته
  .كنند را به اهل علم تأييد مي

ذكر شده كه يكي از اصول ) كشي(از سوي ديگر همه اين روايات ششگانه در رجال 
سپس طوسي شيخ و  ، آيد چهارگانه مورد استفاده در شرح حال رجال به حساب مي

ه نزد آنان بيش از پيش مورد اعتماد و استاد شيعه وقتي اقدام به تهذيب اين كتاب كرد
كه نزد شيعه موثوق و معتمد است و آگاه به اخبار و ) كشي(چون  ، تحقيق قرار گرفت

علم رجال نزد شيعه است اين بار در تأليف اين كتاب با طوسي همراه شده كه صاحب 
تمد و مؤلف دو كتاب از چهار كتاب مع ، باشد دو كتاب از چهار كتب صحيح آنان مي

  )2(.شيعه است) علم رجال(
عالوه بر آنچه ذكر شد؛ بسياري از كُتُب رجال آنان ابن سبأ را ذكر كرده و به بحث او 

شناسي  ترين منبع رجال ترين و بزرگ گونه كه بحث ابن سبأ در مهم همĤن ، )3(اند پرداخته
  ).2(اثر شيخ شيعه عبداهللا مامقاني است) 1(معاصر كه تنقيح المقال

                                           
 .109- 108: ـ منبع سابق ص)1(
اصل كتاب  –گويند چنانچه مي –نقل نموديم از تهذيب طوسي و انتخاب ايشان بود چرا كه) كشي(آنچه از ـ )2(

 .403: لؤلؤة البحرين ص/ يوسف بحراني  ، 18-17: مقدمه رجال الكشي ص ، مفقود است و اثري از آن نيست
 23-22: مسائل االمة ص: ترين منبع شيعه  كه در مورد ابن سبأ و سبئيه سخن گفته است كتاب ـ شايد قديمي)3(

- 91-13: مراجعه شود به شرح حال وي در وفيات االعيان) هـ باشد 293متوفاي سال (مال عبداهللا الناشئ االكبر 
/ ابن بابويه قمي : و از جمله كتب حديث و فقه ايشان كه بحث ابن سبأ در آنها آمده .122-2/28: ةأنباء الروا ، 92

ص : بحاراالنوار/ مجلسي  ، 2/322تهذيب األحكام  ، طوسي ، 628الخصال ص  ، 1/213: من ال يحضره الفقيه
 .همچنين. و صفحات بعدي 25/286
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شود كه ديدگاه ديگري نزد بعضي از علماي معاصر شيعه جهت  مالحظه ميلذا 
بعنوان ) محمد حسين الزين(ازجمله  ، انصراف و امتناع از انكار ابن سبأ وجود دارد

وجود خارجي داشته و اظهار غلو و ) ابن سبأ(به هر حال آن مرد «: گويد نمونه مي
ي از آنان در مورد وجود وي ترديد هرچند بعضي اگر چه برخ ، روي كرده است زياده

در  -بر حسب آخرين پژوهش -اما ما. اند كرده و او را شخصتي خيالي به حساب آورده
  .»)3(مورد وجود و غلو ايشان شك نداريم

روي هم رفته؛ انكار وجود ابن سبأ از سوي شيعه؛ تكذيب كردن آن دسته از علماي 
و   -رچه به صراحت هم تكذيبشان نكنندگ –اند ايشان است كه ابن سبأ را ذكر كرده

ها آمده و اين امر  آنان است كه ذكر ابن سبأ فراوان در آن) منابع رجال(همچنين تكذيب 
ايشان مرجعي موثق ) كتب رجال(اعتراف است به اين كه  -هرچند خودشان نفهمند –

  .ها اعتبار ندارد نبوده و اجتماع آن
كه ابن سبأ اول شخصي است قائل به  كنند بدين صورت كتب شيعه اعتراف مي

ي رجعت و بازگشت علي از  و نيز مقوله ، است براي جانشيني علي وصيت پيامبر
و ساير  سوي او مطرح شده و نسبت به خلفاي راشدين ابوبكر و عمر و عثمان

كه اين آراء و نظرات  كه اين آراء و عقايد؛ بعدها  ، صحابه طعن و بدگويي كرده است
رنگ روايت و حديث به خود گرفت و با دروغ و بهتان به اهل بيت نسبت داده ديگر 

و از سوي بسياري از مردم عوام خصوصاً نزد  ، شد به اصول مذهب شيعه تبديل گرديد
  .خورد ها مهر تأييد  غير عرب

  رأي سوم* 
ن تري و از جمله سرشناس ، گردد برمي) هـ 37(گويد منشأ تشيع به سال  نظريه سوم مي

: گويد آنجا كه مي ، است) تحفه االثني عشريه(شخص در اين رأي صاحب مختصر 

                                                                                                           
  2/183تنقيح المقال  - 1
  21/23: الثرمقتبس ا/ اعلمي  - 2
 .213: ـ الشيعه في التاريخ ص)3(
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وانت (گونه كه استاد  همĤن )1(.گردد بر مي) 37(ظهور و پديد آمدن نام شيعه به سال «
واقعاً شروع جنبش شيعه  در يكي از « :گويد بر اين نظريه است و مي ) منتوجمري

  . بوده است) هـ37) (م 658(روزهاي سال
چون  ، دهد رسد اين گفته منشأ و پيدايش تشيع را به واقعه صفين ربط مي به نظر مي

وقايع و آثار و عواقب مربوط به آن در  ببروز اين واقعه ميان امام علي و معاويه
چرا  ، باشد ولي اين رأي به معني آغاز شكل گيري اصول تشيع نمي ، بوده است 37سال 

شود كه براي  اند؛ كسي يافت نمي ه مورخان نقل كردهكه در رويدادهاي اين سال ك
هر چند قابل انكار  ، وصيت يا رجعت يا يكي از اصول معروف شيعه  تبيلغ كرده باشد

كساني از  و هم در ميان طرفداران معاويه نيست كه هم در ميان پيروان امام علي
تظاهر به اسالم  دشمنان اسالم وجود داشتند كه به منظور دسيسه و توطئه پنهاني

وركردن آتش فتنه نقش غير قابل انكاري ايفا   ها در شعله و در حقيقت سبئي ، كردند مي
كنيم كه بعد از  همچنين مالحظه مي. و قبل از وقوع فتنه هم آنان وجود داشتند ، كردند

بدون ) بمعني طرفدار(» شيعه«هاي ذكر شده در آن لفظ  حادثه حكميت و بندها و شرط
  .- چه  گذشت چنان –اص بر طرفين اطالق شده است اختص

  رأي چهارم* 
) 2) (شتروتمان.( بر اساس اين نظريه تشيع به دنبال كشته شدن حسين تولد يافت

اي به عنوان تخم اول تشيع به حساب  همانا خون حسين مانند عقيده«: گويد مي
  )3(.»آيد مي

                                           
  .وات منتوجمري(شيعه همان طوريكه 5ص :ه اثناعشريهـ مختصر تحف)1(
وي در اين مورد . ها و مذاهب مختلف است يكي از مستشرقين متخصص در مسئله فرقه) رودلف شتروتمان( - 2

  .اسماعيليهو چهار كتاب  ، زيديه: آثار و مباحثي دارند؛ از جمله آثار او
 .14/59: دائرة المعارف االسالميه 2/781: المستشرقون/ نجيب العقيقي: به:  نگاهـ )3(
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  ديدگاه برگزيده

و بر  ، ها را در مورد بروز و پيدايش تشيع را ارائه داديم قبالً قسمت اعظم آراء و ديدگاه
اما اعتقاد بنده بر اين است كه تشيع بعنوان  ، ها مناظره كرديم حسب نياز به در مورد آن

هاي  بلكه مراحل و دوره ، يك ايدئولوژي و عقيده به صورت ناگهاني پديدار نگشته
  .زماني را طي كرده است

چه   شيعه و پايه اصول آن توسط سبئيه بنا شده است؛ چنانهاي اعتقادي  لكن طليعه
اولين كس كه قايل به وجوب امامت علي و : گويند هاي شيعه كه مي آن دسته از كتاب

ابن سبأ و جماعتش بودند؛ كه اعتقاد  –چه  گذشت چنان – وصي بودن او براي محمد
م در تعريف شيعه قبالً ه - به اعتقاد علماي شيعه به منصوص بودن امامت علي

دهند كه ابن سبأ و  و كتب شيعه گواهي مي ، باشد پايه و اساس تشيع مي -گذشت
جماعت او اولين كساني هستند كه طعن و بدگوئي را نسبت به ابوبكر و عمر و 

و و  ، ترين كس به او و خلفاء و نزديك ادامادها و خويشاوندان رسول خد عثمان
و اين هم ديدگاه شيعه نسبت به اصحاب گرامي  ، داشتندنسبت به ساير اصحاب؛ ابراز 

طور كه ابن سبأ مقوله رجعت  همان. هاي معتمدشان ثبت گرديده است است كه در كتاب
  .)1( .بعد از وفات را طراحي كرد و بازگشت علي

                                           
: مسائل االمامة ص/ الناشها االكبر  ، 23: فرق الشيعه ص/ نوبختي  ، 21: المقاالت و الفرق ص/ قمي : :ـ نگاه)1(

: الفرق بين الفرق ص/ البغدادي  ، 18: الرد صالتنبيه و / الملطي  ، 86- 1مقاالت االسالميين / اشعري  ، 22-23
/ األبجيي  ، 242: محصل األفكار المتقدمين و المتأخرين ص/ رازي  ، 72: التبصير في الدين ص/ اسفرايني  ، 237

 .419: المواقف ص
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همچنين ابن سبأ قائل به . كه بعداً بيان خواهد شد، و رجعت يكي از اصول تشيع است
گونه كه حسن بن محمد بن  همĤن ، سرّي ويژه به علي و اهل بيت بود تخصيص علوم

  .)2( .كند به اين موضوع اشاره مي) االرجاء(در رساله ) هـ100 -95متوفاي سال ( )1(حنيفه
آنچه در صحيح بخاري ثبت شده  ، اين مسئله يكي از اصول اعتقادي شيعه گرديده است

سؤال شد كه آيا  و از علي ، هاني هويدا شدكند كه تشيع ناگ بر اين نكته داللت مي
نزد شما چيزي وجود دارد كه نه در قرآن و نه نزد مردم وجود نداشته باشد؟ ولي او 

   )3( قاطعانه اين مسأله را نفي كرد
كه بالفاصله به ) 4(باشند ها پايبند مي اينها مهمترين اصول دين شيعه هستند كه به آن

و در دل هيچ  ، پديد آمدند -در دوران خالفت عليو - دنبال كشته شدن عثمان

                                           
. است پدرش معروف به ابن حنيفه ، ابو محمد مدني ، حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب: گويد ابن حجر ميـ )1(

 .2/32: تهذيب التهذيب ، آورده است) االيمان(اي دارند در موضوع ارجاء كه محمدبن يحيي مدني در كتاب  رساله
 .250-249: ـ رساله ارجاء ضميمه كتاب االيمان اثر محمدبن يحيي مدني است ص)2(
و باب  .4/71: م المدينةو باب حر) 1/204: فتح الباري ، بخاري(ـ امام بخاري اين حديث را در كتاب علم )3(

باب  ، 280-6/279باب اثم من عاهد ثم غدر  ، 6/273و باب ذمة المسلمين و جوارهم  ، 6/167فكاك االسير 
ها  و مسلم در باب فضل المدينه و بيان تحريم. ذكر كرده) 13/275/276مايكره من التعميق و التنازع و الغلو 

 1/100المسند / احمد  ، 4/668ترمذي  ، 8/19ائي المجتبي و نس ، 141-13و كتاب الذيائح  9/143-144
 .اند تخريج كرده

نكته قابل مالحظه اين كه ارتباط پيدايش تشيع  با ابن سبأ در آن قسمت از تشيع است كه متضمن اين اصول  -  4
از  ، اين قبيل است رو كه مضمون آن علي و مقدم دانستن وي بر ديگران و چيزهايي از اما تشيع ميانه ، غلوآميز است

زيرا طراح آن ابن سبأ  ، برعكس ادعاي منصوص بودن امامت و عصمت ائمه ، آيد هاي زنادقه به حساب نمي نوآوري
مجموعه / ابن تيميه. (جو از اسالم بودند منافق و بوده است توزان انتقام منافقين و كينه ، ملحد ، و همدستان يهودي

  ).20/466: الفتاوي
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ها  با آن بلكه سبئيه سركشيدند تا اينكه علي ، گروه معين و معروفي جا نگرفت
  )1(.جنگيد

بنابراين رويدادها و حوادثي كه در پي آن پيش آمدند؛ فضاي مناسبي را براي بروز و 
 ، مانند معركه صفين ، كرد و بروز آن در يك فرقه فراهم ، گونه عقايد پيدايش اين

ها را  همه اين رويدادها عواطف و قلب بكشته شدن علي و حسين ، حادثه حكميت
ي تشيع  و تفكر تازه وارد؛ از دريچه ، گري و هواداري اهل بيت برانگيخت جهت شيعه

اي براي همه منافقان و ملحدان و  و تشيع وسيله ، علي و اهل بيت نفوذ كرد
در پوشش   و افكار و عقايد بيگانه ، كه هدفشان نابودي اسالم بود هايي شد طاغوت

 ، تشيع به ميان مسلمانان نفوذ كرد و توانست زير چنين پوششي سهل و آسان وارد شود
و چون ابن سبأ جانشينان زيادي داشت؛ با گذشت ايام دايره اين بدعت گسترش 

  .شد تر مي يافت و خطر آن سهمگين مي
جز به معناي مواالت و ياري استعمال نشده و به هيچ وجه  عهد عليدر » شيعه«لقب 

 بخشيد و اطالق آن مختص به علي معناي اعتقاد و ايمان به عقايد شيعه  امروزي نمي
چه در عهدنامه واگذاري حكومت آمده كه كلمه شيعه هم بر پيروان  و آن ، نبوده است

  .كند داللت مي علي و پيروان معاويه اطالق شده بر اين مسئله
عامل ...) . قتل علي و حسين(توان گفت حوادث وارد شده بر اهل بيت  بنابراين مي

و مصائب  ، آيند موثري در تمايل مردم به تشيع و طرفداري از اهل بيت به حساب مي
اما  ، داد ر قرار ميني را تحت تأثيوارد شده بر اهل بيت عواطف و احساسات هر مسلما

                                           
 1/219: منهاج السنة/ ابن تيميه . اند در آتش سوزانده شوند ر داد تا آنهايي كه قائل به الوهيت وي شدهو دستوـ )1(

: اسفرايني التبصير في الدين ص ، 18: التبيه و الرد ص/ الملطي  ، 2/270: فتح الباري ، تحقيق دكتر محمدرشاد سالم
همين كه علي اين خبر را شنيد كه ابن سبأ اقدام به چنين  ، گويان به مقام ابوبكر و عمر و اما در مورد دشنام .70

اما در مورد  ، و بر اساس رأي ديگر قصد كشتن او كرد ولي فراري شد ، جسارتي كرده؛ او را به حضور طلب كرد
هر كس بياورند كه من را بر : دادند روايت شده كه فرمود تفضيل و برتري مي كساني كه او را بر ابوبكر و عمر

 220-1/219: منهاج السنة زنم وبكر و عمر برتري دهد؛ او را به حد بهتان شالق مياب
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طرف دشمناني كه براي ضربه زدن به  اسالم و مسلمين در كمين نشسته  اين مسئله از
بودند از اين فرصت به نفع خود استفاده كردند؛ و از اين دريچه وارد شدند صفوف 

ي عمل پوشيدند كه  ها    يي جامه و با نيرنگ و حيله به آرمĤن ، مسلمانان متفرق نمودند
همچنين پيروان اديان ديگر و  ، وامانده بودند تا ان زمان با اسلحه و زبان از تحقق آن

ها به تشيع گرويده و شروع  كردند به وضع اصول برگرفته از  كرده گران و كمين توطئه
اين موضوع در بحث اصل تشيع بيشتر . ها كردند دين خود و لباس اسالم را بر تن آن

  .بررسي شده است
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  اصل تشيع

  يا 

  )شيعههاي قديم در مذهب  أثر فلسفه(

  
برخي . اي تشيع مختلف است هاي علما و محققين در مورد مرجع اصول ريشه ديدگاه

گويند ريشه آن به ايراني  و بعضي هم مي ، گردد به اصل يهوديت برمي: گويند مي
و   گويد به عقايد قديم و باستاني آسيائي مانند بودائي و ديدگاه ديگري مي ، گردد برمي

  )1(.گردد غيره برمي
  

  ريه يهودي بودن شيعهنظ
برخي از محققان بر اين باورند كه اصل تشيع از دو جهت داراي ويژگي يهوديت 

  :باشد مي
  : اول

جهت اول اينكه ابن سبأ كه يهودي االصل بوده كه قايل به وجود نص و وصيت شده 
نوبختي و كشي از علماي  ، و لذا قمي ، است كه آراء وي به اصول مذهبي شيعه  درآمد

  - كه بعدها به اصول شيعه درآمدند - اند يم شيعه؛ هنگامي كه به آراء ابن سبأ پرداختهقد
                                           

 ، عقايد اتباع پيرامون اين دين متباين است. اند بودائيان پيروان بودا كه در ميان چند كشور آسيايي پراكنده شده ـ)1(
 –كه اصل است –هاي هند و بودائي  ،دانند كه در هستي حل شده است را جوهر خدا مي» بودا«هاي ژاپن  لذا بودائي
شود گرايش  كه در يكي از شخصيات مختلف بودا نمايان مي) خداوند(بودائيان چين به تفكر كائن مطلق  ، خدا ندارند

الديانات القديمه / محمد ابوهريره  ، 31، 26، 13: ذيل الملل و النحل ص/ محمد سيد كيالني  : ه كن: نگاه .دارند
 .73: قصه الديانات ص/ مظهر سليمان  ، 52: ص
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اند اصل شيعه  و  از اين رو مخالفان شيعه گفته«: اند كنند و گفته به اين مسئله اشاره مي
  )1(.رافضي مأخوذ از يهوديت است

  : جهت دوم
و شايد  ، يعه استجهت دوم وجود تشابه و همگوني در اصول فكري يهوديت و ش

 )3(.شده است )2(ترين توضيح در اين باره روايتي است كه از شعبي نقل  نخستين و شامل
اين گروه شيعه  راه يهود را «: گويد آنجا كه مي ، نمايد همان گونه كه ابن حزم اشاره مي

و فنحاس بن عازان بن  گويند همانا الياس اند؛ از اين رو كه آنان مي گرفته
  )4(.هنوز هم زنده هستند هارون

جهل و غلو و پيروي از هواي نفس در ميان شيعه : گويند و شيخ االسالم ابن تيميه  مي 
و  ، و از جهت ديگر به يهوديان ، پس از جهتي به نصرانيانت تشابه دارند ، موجود است

يعه  سپس گفتار شعبي درباره مشابهت ش ، نمايند همواره مردم آنان را به آن توصيف مي
  )5(.كند با يهود و نصاري را نقل مي

از جمله آنان استاد احمد امين است جايي كه [اند  و جمعي از محققين اين راي را گفته 
و شيعه   ، با قول به رجعت و برگشت يهود در تشيع آشكار و نمايان گرديد: گويد مي
« : اند ه يهود گفتههمان گونه ك ، همانا آتش بر شيعه  حرام است مگر اندكي: گويند مي

                                           
  .108: رجال الكشي ص ، 22: فرق الشيعه ص/ نوبختي  ، 20: المقاالت و الفرق ص/ قمي : :ـ نگاه)1(
متوفاي سال  ، يك راوي تابعي است در حفظ روايات نمونه بوده ، ـ عامربن شراحيل بن عبد ذي كباد شعبي)2(

 .5/5: هـ تهذيب التهذيب 102
چون عبدالرضا بن  ، سند آن صحيح نيست: گويد محقق كتاب مي ، روايت كرده است) السنة(اب خالل در كتـ )3(

-2/563: خالل) سنه( ، اند لكن امور مذكور از طرف شيعه واقع شده ، مالك بن مغول در آن است كه متروك است
كاشف الغمه  : :نگاه اد اهل سنّت وو اللكائي در شرح اصول اعتق .10-1/6: منهاج السنة ابن تيميه : ه كن: نگاه 565

 ، 234- 233: التمهيد و البيان ص/ ابن بكر  ، 1/338: الموضوعات/ ابن الجوزي  ، )611في اعتقاد اهل السنة ص 
  ).القسم مخطوط(
 .5/37: ـ الفصل)4(
 .1/6: ـ منهاج السنه)5(
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و نصرانيت در گفته بعضي از آنان ظاهر شده كه . »لن تمسنا النار اال اياماً معدودة
و جولد تسهين  )1(.باشد همانا نسبت امام به خدا مانند نسبت مسيح به او مي: گويند مي

بر اين باور است كه تفكر رجعه از طريق تأثيرگذاران يهودي و نصاري به تشيع  رسوب 
و همچنين فريد لندر معتقد است كه تشيع  بخش عمده افكار خود را از  )2(ده استكر

و فلهوزن قايل به اصحاب يهودي تشيع  است و به بعضي از وجوه  )3(يهود گرفته است
  )4(.نمايد تشابه ميان افكار يهود و شيعه  اشاره مي

  

  مقوله ايراني بودن اصل تشيع
  :دارد) ايراني(تشيع  از چند نظر ريشه فارسي  كنند كه بعضي از محققين تصريح مي

از وسعت قدرت و باالدستي ايرانيان بر تمام  ، اند آنچه ابن حزم و مقريزي گفته :اول
بطوري كه خود را آزاده  ، پروراندند ملتها و آن عظمت و احساس غرور كه در درون مي

لذا وقتي قدرت و  ، ندآورد ناميدند و ساير مردم را بنده خود به حساب مي و سيد مي
ها از نظر آنان كم خطرترين  دولتشان را توسط عرب از دست دادند؛ در حالي كه عرب

و بسياري  ، و مصيبت آنان مضاعف گرديد ، لذا مسئله بر ايشان سنگين ، ملت بودند
و در همه اين موارد خداوند حق را پيروز  ، اوقات در صدد جنگ با اسالم برآمدند

 ، و گروهي به اسالم تظاهر كردند ، لذا نيرنگ و حيله را موثرترين راه ديدند  ،گردانيد مي
 –به گمان آنان  –و با اظهار محبت نسبت به اهل بيت و زشت خواندن ستم به علي

هاي گوناگون گسيل داشتند تا آنان را  سپس آنان را به راه ، به تشيع  گرايش پيدا كردند
  )5(.از راه هدايت خارج ساختند

                                           
  .276: كنيد به فجراالسالم ص:  ـ نگاه)1(
 .215: شريعة صبه العقيده و ال:  ـ نگاه)2(
 .و صفحات بعدي آن 100: منبع سابق ص:  ـ نگاه)3(
 .170ـ احزاب المعارضه ص)4(
 .2/362به مقريزي الخطط  ، 2/273: الفصل/ ـ ابن حزم)5(
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ها بر پادشاهي  اما فارس ، ها بر آزادي استوار بود جهت دوم اينكه دين عرب: دوم
 و چون پيامبر اسالم ، فهميدند و معناي انتخاب خليفه و جانشين را نمي ، موروثي بود

ترين كس بعد  پس مقدم ، به جوار حق انتقال يافت و فرزندي از خود به جاي نگذاشت
گفتند كساني چون ابوبكر و  و مي ، لي بن ابي طالب بودفرزند عمويش ع از ايشان

 ، اند عمر و عثمان كه پيش از او خالفت را به دست گرفتند خالفت را از او غصب كرده
لذا در مورد علي  ، نگريستند و ايرانيان طبق عادت خود با ديد تقديس به شاهان خود مي

فرمانبرداري از امام واجب است و  همانا: گفتند و اوالدش همين ديدگاه را داشته و مي
  .)1(باشد اطاعت از او اطاعت از خدا مي

و بسياري از ايرانيان داخل اسالم شدند اما به كلي عقايد و باورهاي سابق را كه از 
ها به ارث برده بودند ترك نكرده و با مرور زمان آراء قديمي خود را با رنگ اسالم  نسل
گاه شيعه  نسبت به علي و اوالد او همان ديدگاه پس ديد ، نمودند آميزي مي رنگ

  .گذشتگان و نياكانشان نسبت به شاهان ساساني بود
ما معتقديم كه شيعه از افكار ايراني پيرامون پادشاهي و : گويد شيخ محمد ابو زهره مي

اند؛ و همگوني و تشابه ميان مذهب آنان و نظام پادشاهي ايران روشن  وراثت متأثر شده
اند اين موضوع  ايراني بوده ، كه اكثر اهل ايران شيعه  هستند و شيعيان اولي و اين ، است

  )2(.كند را تأييد مي
با دختر   هنگامي كه مسلمانان سرزمين ايران را فتح كردند حسين بن علي: سوم

و از او فرزندي به نام علي  ، يزدگرد از شاهان ايران كه در ميان اسيران بود ازدواج نمود
و ايرانيان اوالد آن دختر را كه از حسين به دنيا آورد وارث  ، ن حسين به دنيا آوردب

و معتقد بودند خوني كه در رگ علي بن حسين و  ، دانستند شاهان قديم خود مي
فرزندان او در جريان است خوني ايراني است از طرف مادرش دختر يزدگرد كه از 

                                           
عرفان  ، 277: فجراالسالم ص/ احمد اميني ، 1/37تاريخ المذاهب االسالنيه / محمد ابو زهره : :ـ نگاه)1(

 ، 168: احزاب المعارضه السياسية الدينينة في صدر االسالم ص/ فلهوزن ، 23: الفرق دراسات في/ عبدالحميد 
 .76: السيادة العربية ص/ فلوتن 

 .1/38: تاريخ المذاهب االسالميه/ ـ محمد ابو زهره)2(
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  . )1(بودها مقدس  سالله شاهان ساساني است كه از ديد آن
نزد ايرانيان نام مقدسي است؛ چرا  –شود چه  گفته مي چنان –كنم كه نام فاطمه  اضافه مي

  )2(. اي است كه در تاريخ ايران قديم داراي جايگاه و مقام شايسته
عشريه  اصالت ايراني تشيع  به چشم  با نگاهي گذرا در روايات متعدد اثني: چهارم

به  -كه خدا او را از افتراي آنان مبراء نمايد–اص سلمان فارسي مانند اختص ، خورد مي
همانا «: زيرا در روايات ايشان آمده است ، هاي باالتر از مرتبه انساني صفات و ويژگي

هر كس آن را  ، هر كس او را شناخت مؤمن است ، سلمان درب خداوند در زمين است
  )3().انكار نمايد كافر است

 ، اند ود به اطالق اين وصف به دوازده امام خودشان عادت كردهشيعه  در روايات خ 
اي نزد سلمان فرستاد تا در  خداوند فرشته«: اند كند كه گفته چه  رواياتشان ثابت مي چنان

  )4(.»گوش وي چنين و چنان گويد
آيا سلمان محدث بود؟ : پرسيدم از صادق: و حسن از منصور روايت كرده كه گفت 

جايي كه : گفتم. اي گرامي فرشته: داد؟ گفت چه كسي به او خبر مي: مگفت. گفت آري
  . )5(برو دنبال كارت: گونه بوده باشد؛ يارش چطور بوده؟ گفت سلمان اين

                                           
 ، لكافيصحيح  ا ، 2/247تاريخ يعقوبي: كنيد به:  ـ در مورد اينكه مادر علي بن حسين دختر يزدگرد بوده نگاه)1(
/ النشار ، 77ص: و جاء دورالمجوس/ عبداهللا الغريب  ، 56: الزندقه و الشعوبية ص/ ه سميرة الليثي: و نگاه ، 1/53

 .101عقيدة الشيعة ص/ اوندلس ، 82ص: المهدي و المهدوية/ عبدالرزاق الحصان ، 2/11:نشاة الفكر الفلسفي
مجوسي كه بر عرش » سمرديس«قش خوب و قشنگي در كشف ن –به اعتقاد ايشان  –به دليل اينكه فاطمه ـ )2(

و اگر ايشان نبود چيزي در مورد اين  ، لذا فاطمه قهرمان و مقدس گرديد ، كيانيان متولي شده بود داشته است
 : :نگاه. دانستند و پدر او و يارانش انديشه توطئه عليه او را نداشته و نمي ، شد مجوسي شناخته نمي) سمرديس(

 ، 4/134: البدء و التاريخ/ المقدسي ، 2/462: عن هيرو دوتس ، 84ص : المهدي و المهدوية/ زاق الحصانعبدالر
6/95. 
 .15ص : ـ رجال الكشي)3(
 .16 ص:ـ رجال الكشي)4(
 .19: ـ رجال الكشي ص)5(
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كند كه يار  و اشاره مي ، كند ثابت مي پس اين روايت نزول وحي را بر سلمان فارسي
ت آنان امور ائمه و انبياء را براي بلكه روايا! از اين هم باالتر بود سلمان؛ يعني علي

همان طوري كه علم ائمه و پيامبران را براي او مقرر  ، نمايند ثابت مي سلمان
سپس آن  ، سلمان به علم و دانش اول و آخر دست يافت«: گويند روايت و مي. دارند مي

بر و و امر پيام و علم علي يعني علم پيامبر: گويند را توضيح و تفسير كرده و مي
  )1(»امر علي

كه توسط او  –به افترا آنان –سلمان يكي از شيعيان است«: و در برخي رواياتشان آمده
  )2(.»بارد شويد و برايتان باران مي شويد و ياري مي روزي داده مي

هاي شيعه  به جايي رسيده كه سلمان را خدا  روي بعضي از فرقه حتي غلو و زياده
موجود بودند و ) هـ 330متوفاي (ن ابوالحسن اشعري خواندند كه اين فرقه در زما

كساني در «: گويد خود به اين فرقه اشاره كرده و مي) مقاالت االسالميين(ايشان در كتاب 
  )3(.»باشند اين عصر وجود دارند كه قايل به الوهيت سلمان فارسي مي

چرا كه  ، ه باشدعشريه  هستند از آثار اين فرق گونه روايات كه در كتب اثني شايد اين
هاي شيعه را در برگرفته با همه آن شذوذي  عشريه  بخش عمده آراء همه فرقه كتب اثني

ها اعالم  هاي آن و بقاي اين روايات در كتاب ، اند و خالف قواعد و اصولي كه داشته
  .گذارد ها از آنان باز مي كه بار ديگر راه را براي خروج و شورش فرقه است به اين
ها    ي شيعه جنبشي جهت تعظيم و بزرگنمايي عناصر ايراني كه  و سازمĤن  در حوزه

مانند ابو لؤلؤ  ، شود اند مالحظه مي توطئه بر ضد دولت خالفت راشده شركت داشته
به او » بابا شجاع الدين«كه لقب  مجوسي ايراني قاتل خليفه بزرگوار عمربن خطاب

مجوسي را يكي از اعياد و جشنهاي خود  و روز شهادت ايشان بدست اين )4(داده شده
                                           

 .16: ـ رجال الكشي ص)1(
 .7-6: ـ الكشي ص)2(
 .1/80: ـ مقاالت االسالميين)3(
 .2/55: الكني و االلقاب/ س قميعبا : :ـ نگاه)4(
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در اين مورد رواياتي را نقل كرده ) مرجع شيعه(و شيخ جزائري  ، آورند به حساب مي
  )1(.است

و رواياتشان اعتراف  )2(.دارند را همچون مجوسيان گرامي مي) نوروز(همان طور كه 
  )3(.كنند كه نوروز يكي از جشنهاي ايرانيان است مي

                                           
 .1/108: انوار النعمانيه : :ـ نگاه)1(
داري در روز نوروز و غسل و پوشيدن تميزترين لباس و خوشبوي  باب استحباب روزه ، وسائل الشيعه : :ـ نگاه)2(

  .7/346: در آن روز
 .48/108: بحار االنوار : :ـ نگاه)3(
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  تجمع عقايد قديم آسيايي استتشيع  مركز  

آوري عقايد و باورهاي قديم آسيايي  كنند كه شيعه جايگاه و محل جمع برخي اضافه مي
  .)1(مانند بودائييسم و غيره بوده است

و جسم بودن  )2(هاي تناسخ ارواح گري مقوله تحت نام شيعه: گويد استاد احمد امين مي
 ، اند معروف بوده)5(ها )براهمايي(گذشته نزد  ها در كه اين مقوله)4(و حلول))3خداوند

يكي از خاورشناسان به رخنه كردن . ظهور يافتند) 1(قبل از اسالم)6(و فالسفه و مجوس

                                           
 .1/37: يه ابو زهرةتاريخ المذاهب االسالم : :ـ  نگاه)1(
بعضي از هندوها و  ، انتقال روح بعد از مرگ از جسمي به جسم ديگر خواه انسان باشد يا حيوان: تناسخ ارواحـ )2(

 ، 55: المعجم الفلسفي ص .ولي بعداً به عالم اسالمي نفوذ كرد ، فيثاغورس از يونان اين نظريه را طرح كردند
 .93ص : التعريفات جرجاني

پيروان هشام  ، )هشاميه(هاي شيعه چون  صفات مخلوق كه نزد بعضي از فرقه ي موصوف كردن خداونديعنـ )3(
نه در  ، اما مردم در مورد لفظ جسم اقوال متعددي در معني اصطالحي آن دارند ، شود بن حكم و غيره يافت مي

) 3من مجموع فتاوي شيخ  االسالم ج ض -33 -32 : التدمريه ص/ ابن تيميه : به:  در اين باره نگاه. معاني لغوي
: تعريفات جرجاني ص ، 119-1/118: و بعدي درء تعارض العقل و النقل 2/145 ، و بعدي 2/97: منهاج السنه

103.  
يا به  ، شده كه خدا بر تعدادي از بندگانش فرود آمده و در جسمشان حل  پنداري است مبني بر اين: حلولـ )4(

 .76: المعجم الفلسفي ص .شود سوت حل ميعبارت ديگر؛ الهوت در نا
يا برهام از شاهان ايراني ). 1/232: الملل و النحل(اند منسوب به فردي مهم است كه او را براهم گفته: براهمه - 5

هاي مختلفي  آنان فرقه ، كنند اما پيامبران را قبول ندارند به وجود خدا اعتراف مي)72المنية و االمل ص(است 
  ).همان دو منبع سابق و همان صفحات : :نگاه(هستند

نور را ازلي؛ و . يكي نور و ديگري تاريكي ، كنند و قائل به دو اصل هستند آتش را پرستش مي: مجوسـ )6(
بيان سبب امتزاج نور با : يكي ، چرخد همه مسائل مجوس گرد محور دو قاعده مي ، دانند تاريكي را حادث مي

و صفحات  .اند و امتزاج را مبدأ و نجات را معاد قرار داده ، نور از تاريكي است بيان سبب نجات: تاريكي و دوم
 .)الكسندر سيبيل/ ه كن به اخبار امم المجوس : و نگاه 134: اعتقادات فرق المسلمين المشركين ص/ رازي  ، بعدي
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واقعاً آن عقايد از طريق « : گويد بسياري از عقايد غير اسالمي به تشيع اشاره كرده و مي
كه قبل از ظهور اسالم در آسيا و بودائيسم و غيره؛ از ادياني . )2( »مجوسيت و مانويت

  )3(.شايع و رايج بوده و به درون مذهب شيعه  انتقال يافت
هاي  مذهب شيعه  تشابه و همگوني تمامي با فرقه«: گويد مي) مختصر التحفه(و صاحب 

سپس وجه شبه مذهب شيعه را با هر . »...يهودي و نصراني و مشركين و مجوسي دارد
  .)4(نمايد مي كدام از اين طوائف را ذكر

اند كه پس از بررسي و تحقيق در مورد مذاهب شيعه  همه آن مذاهب   برخي مدعي
  )5(.ها آمده در مذهب تشيع  يافت مي شود وادياني كه اسالم براي محو و نابودي آن

  

  راي منتخب درباره اصل تشيع

) مام عليبراي تعيين ا(بنده بر اين باورم تشيعي كه خالي از ادعاي وجود نص و وصيت
بلكه تشيع و هواداري اهل بيت و محبت ايشان  ، زاده تأثيرات بيگانه نيست ، باشند

                                                                                                           
 .277: ص ، فجر االسالم ، قبل از اسالم : :نگاه - 1
  
سپس در ميان مجوسيت و نصرانيت ديني را به  ، اندكه در اصل مجوسي بود بن فاتكهواداران ماني : مانويتـ )2(

كه سرانجام بهرام بن سابور بعد از  تا اين ، كه مجوسيها با او مخالفت ورزيده و براي قتل او تالش كردند ، وجود آورد
نور و : يه داراي دو اصل هستندمان. و مذهب ايشان در ميان پيروانش باقي ماند ، او را به هالكت رسانيد عيسي
و نور بهتر از تاريكي است و خداي قابل ستايش  ، گيرند و مي گويند جهان از اين دو منبع سرچشمه مي ، تاريكي
اعتقادات فرق / رازي  ، 18: شرح الطحاويه ص ، المنيه و االمل ص ، و صفحات بعدي 1، الملل و النحل : ، اوست

 .138: المسلمين و المشركين ص
 ..84-83: السياده العربية ص/ ـ فلوتن)3(
 .صفحات بعدي ، 298: مختر التحف ص : :ـ نگاه)4(
 .125: الوحدانية ص/ بركات عبدالفتاح : :ـ نگاه)5(
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و اين محبتي است كه نه فرقي ميان افراد اهل بيت قايل است و نه  ، امري طبيعي بوده
گونه  نمايند؛ آن كند و نه هيچ كدام از اصحاب بزرگوار را تحقير مي در مورد آنان غلو مي

و  هايي كه با شهادت علي ها و رنج و محنت و بعد از بال. كنند تشيع  ميكه مدعيان 
بر اهل بيت واقع شد؛ محبت و دوست داشتن اهل بيت رشد و نمو كرده و  حسين

  .بيشتر و بيشتر گرديد
توزان از اين دريچه وارد  وكينه  ، عواطف مسلمانان را برانگيخت ، اين گونه حوادث

هاي ابن سبأ جز بعد از آن حوادث فضاي مناسبي براي رشد  شهشدند؛ چون آراء و اندي
  .و شكوفايي نيافت

و رجعت و بازگشت به  ، اما تشيع  به معناي عقيده به منصوص بودن خالفت علي
و غيبت امام زمان و معصوم بودن ائمه  اين دنيا و بداء و تغيير تصميمات خداوند

هاي عارض شده بر امت اسالمي بوده  يدهترديدي نيست كه يك سري عقايد و ا ، ...و
 ، گردد كه از بيرون به ميان مسلمانان وارد شده و اصول آن عقايد به عناصر مختلف برمي

گري را  آمد شيعه زيرا مر كس كه در صدد دسيسه و توطعه عليه اسالم و مسلمانان برمي
ي اعتقادات  سايه خواست با حيله و نيرنگ در و نيز مي ، ساخت وسيله و مركب خود مي

مجوسي و غيره تشيع را براي رسيدن به  ، نصارا ، سابق خود زندگي كنند مانند يهود
بنابراين پس  ، كردند داد و از آن سوء استفاده مي اهداف شوم خود دستاويز قرار مي

المعارف ۀكه در بررسي دائر –بسياري از افكار بيگانه و وارداتي داخل تشيع گرديد
و لذا شيخ االسالم ابن تيميه  بر اين باور است كه منتسبين  –بيان خواهد شداصول آنان 

اند  يهودي و غيره برگرفته ، مسيحي ، يوناني ، رومي ، تشيع اموري را از مذاهب ايراني
است و برخي   اين مطلب مصداق خبر پيامبر: گويد و مي. اند و با تشيع  درآميخته

ها و رسوم و قوانين  كه اين امت در آينده تابع سنتاحاديث ايشان حاكي از آن است 
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گويد عين اين موضوع از منتسبان تشيع  سرزده  بعد مي  ، شود مردمان پيش از خود مي
  )1(.است

  هاي شيعه فرقه

اند مملو از بحث شيعه و طوايف  ها نوشته شده كتب و مقاالتي كه در رابطه با فرقه
ها  توجه و دقت نظر كثرت و فراواني اين فرقهولي نكته جالب  ، ها است مختلف آن

يا اينكه  ، توان گفت نشانه بارز و منحصر به فرد شيعه اين است بطوري كه مي ، است
چون بعد از وفات هر كدام از ائمه فرقه  ، اند گير اين بال شده كمترين كساني دامن

بع مذهب و ديدگاه تا ، و هر گروهي جهت تعيين امام ، شد جديدي از شيعه  نمايان مي
خود را از طوائف ديگر متمايز كرده و  ، و با بعضي از عقايد و باورها ، خاص خود بود

  .باشند كنند كه تنها گروه بر حق؛ آنان مي ادعا مي
رجال (چه  در  چنان ، اند شيعه خود از اين اختالف و تفرق گاليه و شكوا سرداده

فدايت شوم اين همه اختالف چيست كه : آمده يكي از شيعيان به امامش گفت) كشي
  بين شيعيان شما هست؟

  كدام اختالف؟: امام گفت -  
ام كه تقريبا به خاطر  هاي درس آنان در كوفه شركت كرده بنده در حلقه: گفت  -

  ...ام اختالف ايشان در حديث مشكوك شده
و من  ، ما هستند پرردازي به نام واقعاً مردم مشتاق دروغ! بله چنين است: ابوعبداهللا گفت

رفت آن را  گفتم همين كه از نزد من بيرون مي سخن مي) شيعيان(وقتي كه با يكي از آنان
چون هدفشان از گفتگو و دوستي با ما رضاي  ، نمود بر خالف معناي واقعيش تأويل مي

                                           
صحيح  بخاري كتاب االعتصام بالسنه باب قول : كنيد به احاديث در اين باره:  و نگاه ، 4/147: ـ منهاج السنة)1(

 .527-511-2/450المسند ، ) 2669(شماره » سنن من كان قبلكم لتتبعن«) ص(النبي 
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خواست كه به طور  و هر يك از ايشان مي ، بلكه به خاطر مسائل دنيوي بود ، خدا نبود
  . )1(شهرت پيدا كند مستقل

طلبي و متاع ناچيز دنيوي هدف بسياري از  كه رياست كند بر اين چنين نصي داللت مي
اند؛ اختالف و تفرق بيشتر شده  گرايان بوده و چون به نام اهل بيت دروغ گفته تشيع
  .است

 )2(هاي شيعه بالغ بر هفتاد و سه فرقه است فرقه«: گويد مسعودي كه خود شيعه است مي
هفتاد و سه ) 3(لذا به گمان مير باقر داماد ، نمايد ي ديگري را تكفير مي و هر كدام؛ فرقه

ي ناجيه  و فرقه ، باشند هاي شيعه مي فرقه  )4(ي مذكور در حديث افتراق امت  فرقه
   )1(.از ميان آنان اماميه هستند) نجات يافته(

                                           
 .2/246: بحارالنوار ، 136- 135: ص ، ـ رجال الكشي)1(
هاي او سرشار از مسائلي است كه حاكي  كتاب: گويد ابن حجر مي. علي بن حسين بن علي مسعودي مورخ بودـ )2(

وي را يكي از علماي خود به حساب  –شرح حالشان در كتب  –ها اثني عشريه. اعتقاد شيعه معتزلي بودن اوست
: اعتقادات فرق المسلمين/ رازي: كنيد به:  و نگاه ، 3/221: مروج الذهبهـ وفات نموده است 346در سال . آورند مي

 .58ص 
متوفاي ( ، باشد محمدباقر محمد استرابادي مشهور به داماد يكي از علماي شيعه  در دوران دولت صفويه مي - 3
/ حكيمي  ، 301: خالصه األثر ص/ و المحبي  ، 2/206: الكنيه و االلقاب: شرح حال وي در كتاب) هـ 1040ال س

 .آمده است 83ص : تاريخ العلماء
حديث صحيح : گويد شيخ االسالم ابن تيميه  مي ، در رابطه با حديث افتراق امت به هفتاد و سه فرقهـ )4(

اند  را راويان بسيار روايت كرده) افتراق(حديث : گويد مقبلي مي. الفتاوي  .اشدب است و در سنن و مسانيد مشهور مي
چنانچه ). 414ص : العلم الشامخ( .ماند كنند بطوري كه در حصول معناي آن شك باقي نمي كه همديگر را تقويت مي

ن از جمله اصحاب سنن كه بيشتر محدثي ، ي هالك شده تصريح نشده ها به فرقه شود در برخي از روايت مالحظه مي
ها نجات يافته  يكي از آن فرقه: و در برخي از آنها آمده ، اند به استثناي نسائي و غيره اين نص را روايت كرده

و  ، 2/241: و دارمي) 4573(ش / كه اصحاب سنن به استثناي ابو داود در كتاب السنة ، شوند وديگران هالك مي
و برخي از آن احاديث حكم به . اند آن را تخريج نكرده 18ي در الشريعة و آجر ، 1/128: حاكم ، 4/102: احمد

كه علماي حديث به جعلي و موضوع بودن  ، باشند نمايند جز يك فرقه كه آن هم ملحدان مي ها مي نجات تمام فرقه
  .161ص : و اسرار المرفوع ، 1/369: كشف الخفا: كنيد به ه: نگاه .اند اين حديث حكم داده
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 ، اند نان را امت دعوت قرار دادهها آ و اما اهل سنّت و معتزله و ديگران از ساير فرقه
در . پس به اعتقاد او آنان داخل اسالم نشده اند ، دانند را امت اجابت نميها  نيعني آ

اعتقادات فرق [ و رازي در ) [] 2(و شهرستاني ، اند حقيقت شيعه قبالً نيز اين را گفته
  .اند به آن اشاره كرده] 85: المسلمين ص

ها بيشتر از هفتاد و دو فرقه مشهور از فروع  اينكه فرقه: استو در دائرة المعارف آمده 
ضمن اينكه مقريزي ] 14/67دائرة المعارف االسالميه [اند  هاي شيعه  ظهور كرده گروه

  )3(.اند هاي شيعه  به سيصد گروه  و جماعت رسيده كند كه فرقه يادآوري مي
امون ائمه و پيشوايان اهل بيت غالباً دليل اساسي چنين اختالفي وجود اختالف آنان پير

يا  ، ها يا انتظار او تعداد ائمه؛ توقف بر يكي از آن ، داراي در زابطه با شخص امام ، بود
صرف  ، هاي گوناگوني داشتند رفتن به سوي يكي ديگر و قبول كردن امامت وي ديدگاه

ذا عالمه ابن ل ، گذاري و نزاع و كشمكشي كه تأويل داشتند نظر از تنش و تضاد در فرع
اين اختالف سهمگين و «: گويد خلدون پس از نقل اختالف آنان در مورد تعيين ائمه مي

كند بر اينكه  يعني داللت مي. )4(»است) در مورد امامت(بزرگ دليل بر عدم وجود نص 
                                                                                                           

امت ..«: اند؛ با لفظ اند شيعه نيز آن را روايت كرده ور كه اهل سنّت حديث افتراق امت را تخريج كردههمان ط
، يابد من به هفتاد و دو فرقه متفرق خواهند شد هفتاد و يك فرقه از آنان به هالكت رسيده و يكي از آنها نجات مي

همانا بعد از «: و با الفاظ ديگر» ت جماعتجماعت جماع: آن فرقه كدام است؟ فرمود خدا اي رسول: عرض شد
/ ابن بابويه قمي (»يابد و هفتاد دو فرقه در آتش است نجات مي  يك فرقه ، من امتم هفتاد و سه فرقه خواهد شد

  )..585 -  2/584: الخصال
ه در اين روايت گونه ك همان ، ها شيعه هستند وجود ندارد كه همه اين فرقه در روايات آنان هم تصريحي مبني براين 

  . نگفت شيعه ، فرقه ناجيه جماعت هستند: به صراحت گفته شده
دراسة و  ، فغانياضمن كتاب األعمال الكامله )العضديه تعليقات علي شروح الدواني للعقائد/ ـ جمال الدين افغاني)1(

محمد عماره ثابت كرده  لكن. دهد و رشيد رضا اين كتاب را به محمد عبده نسبت مي. 1/215: محمد عماره: تحقيق
  باشد كه اين كتاب مال افغاني مي

  1/165: الملل و النحل - 2
 .2/315: ـ الخطط)3(
 .130ص: الباب المحصل/ ـ ابن خلدون)4(
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علي و ائمه ديگر را براي خالفت تعيين و مشخص كرده  آنان در اين ادعا كه پيامبر
جانب خدا بود؛ اين گونه زيرا اگر تعيين ائمه از .. . ، اي ندارند كننده هيچ دليل قانع

بنابراين آن اختالف شديد بزرگترين دليل بر عدم وجود  ، داد اختالف و تضاد روي نمي
  :فرمايد همان گونه كه خداوند مي ، باشد حيح مينص ص

 m  y  x  w  v   u  t   s  r    q      p    ol )82:نساء(  
اگر از طرف غير خداوند مي آمد در آن اختالفات و تناقضات بسياري پيدا  و« 

  .»كردند مي
ي امامت نزد آنان يكي از اصول دين است؛ اختالف در مورد آن قابل  از آنجا كه مسئله

احمد بن يحيي مرتضي . گونه كه در فروع دين پذيرفتني است همĤن ، قبول نيست
اختالف شيعيان بعد از مرگ هر  )1(زمان خود) زيديه(از برگان ) هـ 840متوفاي سال (

بودن ادعاي منصوص   ترين دليل بر باطل ترين و روشن امام در مورد امام بعدي را واضح
  )2(.بودن امامت به حساب آورده است

 ، ها و طوايف شيعي را ذكر كرده اند كنيم كه فرقه هايي مراجعه مي وقتي كه به كتاب
هاي متعدد و مختلف شيعه از  خورد كه اصناف فرقه ه چشم مياختالفاتي در اصول ب

زيديه  ، معتقد است كه شيعه  دو گروه هستند) جاحظ(لذا  ، ها سرچشمه گرفته است آن
زيدي و : رحمت خدا بر تو باد بدان كه شيعه  دو مرد هستند«: گويد و مي ، و رافضه
يد شيعه هم اين تقسيم را برگرفته و شيخ مف) 3(»نظم و پراكنده هستند و بقيه بي ، رافضي

                                           
هاي يمن بوده است و از منتسبان اهل  گاه زيدي او يكي از بزرگان شيعه  زيديه بود كه تأليفات فقهي ايشان تكيهـ )1(

 .1/122: البدر الفالع/ وكانيش . باشد بيت مي
 .21ص : ـ المنيه و االمل)2(
تحقيق ( 207رساله استحقاق االمامة ص  ، يا رسائل جاحظ ، 241: ثالث رسائل جاحظ نشر سندوبي ص - 3

  ).عبدالسالم هارون



   
129 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

هاي شيعه سه دسته  اصول فرقه :اما امام اشعري .)1(اماميه و زيديه: گفته شيعه  دو مرد
  : داند مي

هاي شيعه نزد ايشان به  و مجموع فرقه) زيديه(و ) اماميه(رافضه  ، )ها افراطي(غاليه 
و زيديه را به شش فرقه  ، چهارده رافضيه ،  پانزده فرقه غاليه ، رسد چهل و پنج فرقه مي

به حساب آورده و آنان را ) اماميه(عشريه  را بخشي از فرقه رافضه  اثنيو  )2( تقسيم كرده
  )3(.نمايد ناميده كه به جمهور شيعه  توصيف مي ) قطعيه(

اند در تقسيم شيعيان اصلي به  ها نوشته در حقيقت گروهي از نويسندگاني كه درباره فرقه
 ، مانند رازي و اسفرايني كه سه گروه را زيديه ، اند ه؛ روش او را پيرو كردهسه گرو

شيعه سه فرقه : گويد و مانند همچنين ابن مرتضي مي ، )4(اند اماميه و كيسانيه نيز ناميده
كسي است كه شيعه را   :و شيخ االسالم ابن تيميه. )5(اماميه و باطنيه ، زيديه: هستند

نوعي الوهيت قرار  ده كه بدترينشان غاليه هستند كه براي عليبه سه درجه تقسيم كر
ي  ي دوم كه رافضيه و سوم مفضله و درجه. نمايند داده؛ و يا او را به نبوت توصيف مي

ولي به خالفت و  ، دهند زيديه و غيره كه علي را بر ابوبكر و عمر برتري و تفضيل مي
شناسان  و غير از آنان علما و فرقه. )6(اند داشتهعدالتشان معتقد بوده و واليتشان را قبول 

  )7.اند ديگري هم اين ديدگاه را داشته

                                           
  .195: ـ االرشاد ص)1(
  .140 ، 88 ، 1/66: ـ مقاالت االسالميين)2(
 .1/90ـ منبع سابق )3(
  .77: ادات فرق المسلمين صـ اعتق)4(
 .5/125: البدأ و التاريخ/ مقدسي  ، 20: ـ المنية و األمل ص)5(
  .هـ 1329چاپ كردستان  5مجلد  ، داخل مجموع فتاوي شيخ  االسالم 40ص : التسعينية/ ـ ابن تيميه)6(
ترين  كه اساسي ، رقه هستندو اما شيعيان بيست و دو ف«: گويد زين العابدين بن يوسف األسكوبي جايي كه مي : ـ)7(

 .مخطوط 9الرد علي الورقه . »زيديه و اماميه ، غاليه: هاي باشند به نام آنان سه فرقه مي
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 ، اماميه ، زيديه: كند هاي شيعه را به چهار دسته تقسيم مي اما عبدالقاهر بغدادي فرقه
هاي شيعه به استثناي  و از ديدگاه او فرق ، )1(نامند كيسانيه و غُالت و همه را رافضه مي

عشريه  را از اماميه به شمار آورده و آنان را  و اثني ، ؛ بالغ بر بيست گروه هستند)2(غاليه
قبل از او بعنوان دو  ) عشريه اثني(و ) قطعيه(اگرچه  ، ناميده ) عشريه اثني(و ) قطعيه(

و فراموش كرده  )3(اسم مختلف براي دو فرقه مختلف از اماميه به كار برده شده است 
  )4(.عشريه  يك گروه واحد هستند كرده كه قطعيه و اثنيكه بغدادي تصريح 

آنان پيرامون «: گويد هاي شيعه بسيار متعدد هستند چون مي به اعتقاد شهرستاني فرقه
و در موقع هر اختالف بر سر ادامه امامت  ، ها و اختالفات زيادي دارند تعداد ائمه مقوله

 ، و مجوعاً به پنج فرقه كيسانيه )5(»اند يا توقف آن مقوله و مذهب و قدمي برداشته
  )6(.گرداند غالت و اسماعيليه برمي ، اماميه ، زيديه

و ابن قُتيبه تعدادشان را  )7(گرداند شيعه را به شش فرقه برمي» الحور العين«اما صاحب 
  )8(.رساند به هشت فرقه مي

به رافضه  باشند و همه را و ابوالحسن الملطي معتقد است كه شيعه هيجده فرقه مي
با ) برهان يف معرفة عقائد اهل االديان(و سكسكي نيز در كتاب  )9(نمايد ملقب مي

                                           
 .23ص: ـ الفرق بين الفرق)1(
  ).232الفرق بين الفرق (شوند  چون تعداد غالت نزد ايشان بالغ بر بيست فرقه مي - 2
الفرق بين «كه تعريف مفصل بغدادي در كتاب  كند به اين اشاره مي الدين عبدالحميد براي همين است كه محيـ )3(

  .1/9: حاشيه مقاالت االسالميين باشد داللت دارد بر اينكه اثناعشريه غير از قطعيه مي» الفرق
 .64: ـ الفرق بين الفرق ص)4(
 .1/147: ـ الملل و النحل)5(
 .ـ همان صفحه از منبع سابق)6(
 .145ص : ـ الحور العين)7(
 .623- 922: المعارف ص/ ـ ابن قتيبه )8(
 .18: ـ البينه والرد ص)9(
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  )1(.ديدگاه وي موافق است
و  )2(برد و آنان را رافضه نام مي ، داند هاي شيعه را دوازده فرقه مي و ابن الجوزي گروه

  )3(.اما قرطبي با اين تقسيم وي موافق است
هاي شيعه اين است كه زيديه از  طالق نام رافضه بر همه گروهي قابل مالحظه در ا نكته

ي جاروديه از  تر زيديه به استثناي فرقه و يا به عبارت دقيق ، اين قاعده استثناء هستند
از اين روي  ، چون جاروديه هم بر راه و مسلك رافضه هستند ، رافضه استثناء هستند
چرا كه جاروديه  ، به شمار نياورده است ي جاروديه زيديه را شيعه  شيخ مفيد جز فرقه

  )4(.در اساس مذهب رفض با آنان مشترك هستند
هايشان رويه ديگري را  شناسي شيعيان اثني عشري در رابطه با ذكر فرقه و اما كتب فرقه

چون شيعه بعد از  ، اند هاي شيعه را بر حسب ائمه ذكر كرده اند و گروه پيروي كرده
هاي متعددي پراكنده شده و تعداد آنان در كتاب  ها و گروه هوفات هر امامي به فرق

و  ، رسد به حدود شصت فرقه مي» الفرق و المقاالت قمي و فرق الشيعه نوبختي«
يكي از چهارده فرقه يا پانزده ) نوبختي(و ) قمي(عشريه  نزد  شود كه اثني مالحظه مي

  )5(.تفرق شدندم) هـ 260(اي است كه بعد از وفات حسن عسكري سال فرقه

                                           
: التنبيه و الرد ص : :نگاه. برد اثني عشريه را به اسماعليه نام مي ، اما عجيب اينكه ملطي 436ص : ـ البرهان)1(

32-33. 
  .تحقيق الدين علي 32ص :ـ تلبيس ابلس)2(
 .)خطي(ورق يك / ـ بيان الفرق )3(
 .3از همين رساله حاشيه شماره  42: و عن الجاروديه ص ، 39: اوائل المقاالت ص/ المقيد: كنيد:  ـ نگاه)4(
گويد اصحاب حسن عسكري بعد از وفات ايشان به چهارده تبديل  جايكه مي 96: فرق الشيعه ص/ ـ نوبختي )5(

  .102: و الفرق صالمقاالت / قمي . آنان پانزده فرقه هستند: گويد در حالي كه قمي مي ، گشتند
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كليني در الكافي روايتي را يادآور شده كه شيعه را سيزده فرقه  ، و اما كتب روايات آنان
  )1(.به شمار آورده كه همه را اهل دوزخ دانسته جز يك گروه

هاي شيعه و دگرگوني آنان نياز به بحث  موضوع پيدايش فرقه ، با وجود اين بررسي
لكن  ، شويم نزديكتر است و وارد تفاصيل آن نميكه به بحث تاريخي  ، ديگري دارد

گونه كه در بحث عقايد  همĤن–چه قابل مالحظه است و بايد مورد توجه واقع گردد  آن
هاي ديگر  عشريه  بخش اعظم آراء و عقايد فرقه فرقه اثني –عشريه  ارائه خواهد شد اثني

ه تمام جويبارها و ها    ي است ك شيعه را در خود جاي داده است؛ مانند رودخĤن
و تحقيق اين موضوع  ، رودهاي مختلف شيعه بداخل آن بريزد و بسوي آن جاري شود

كه  ، هاي ديگر است نياز به بخش مستقل دارد و ارزيابي روايات اثناعشريه و آراء فرقه
پس اين فرقه  )2(نامه ليسانس به بعضي از جوانب اين باب اشاره نموده ام در پايان

بلكه بيشترشان هنوز هم باقي هستند؛ كه در خالل  –گويند چه  مي چنان –منقرض نشده
  . شود بحث تفكر اثناعشريه براي ما روشن مي

  

  هاي معاصر شيعه فرقه

) 4(اسماعيليه ، اثناعشريه - )3(.ام هاي معاصر شيعه را در سه گروه زير منحصر كرده فرقه
  )1(و زيديه

                                           
برحسب معيارهاي خودشان اين روايت را  –و مجلسي  4/344المطبوع علي هامش مرآة العقول  ، ـ اصول كافي)1(

 .4/344: رساند؛ مرآة العقول به درجه حسن مي
 .صفحات بعدي ، 346: ص: فكرة التقريب بين اهل السنة و الشيعه: به:  ـ نگاه)2(
نشام / محمد مهدي شمس الدين  ، 1/22: اعيان الشيعه/ العاملي  ، 2/12: الفكر الفلسفينشاة / النشار  : :ـ نگاه)3(

 .كا/ ص : مقدمه فرق الشيعه/ هبة الدين شهرستاني  ، 61ص : الحكم و االرادة في االسالم
ت بعد از جعفر اسماعيل بن جعفر امام است؛ سپس قايل به امام: گويند كساني هستند كه مي: اسماعيليه - 4

هايي به نام  از اسماعيليه گروه. اند و امامت ساير اوالد جعفر را رد و نفي نموده ، محمد بن اسماعيل بن جعفرند
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هاي متعدد و القاب متعدد  اند؛ اسماعيليه داراي فرقه فاطميون و دروزيه و غيره منشعب گشته ، حشاشون ، قرامطه

گونه كه شهرستاني گفته در هر زماني ادعايي  زيرا همان  ،باشند هستند كه بر حسب كشورهاي مختلف متفاوت مي
واقعاً اثناعشريه «: اند گونه كه غزالي و غيره گفته اما مذهبشان همان. اند اي طرح كرده اند و با هر زباني مقاله داشته

تعطيل ي  آنان  حاصل گفته: گويد و يا چنانچه ابن الجوزي مي ، ظاهر تشيع و است و باطن آن كفر محض است
واقعي خود را ابراز   لكن آنان در قدم اول عقيده ، آفريدگار و انكار و ابطال نبوت و انكار معاد و دستاخيز است

و حقيقت اين مذهب جز به كساني كه به آخرين درجه  رسيده باشند  ، دعوتشان درجات و مراتبي دارد ، كنند نمي
اند كه در مورد كتابي از  اسرار و احوال آنان شده  موفق به كشف و جمعي از اهل علم مانند بغدادي ، شود داده نمي

اند كه آنان منكر وجود خدا  مطلع شده و در خالل آن دريافته) كبرالسياسة و ابالغ األكيد و الناموس األ(آنان به نام 
به » ر الباطنيةاالسرا كشف«و حمادي يماني هم در كتاب خود  ، اند هستند كه خود را در لباس تشيع پوشش داده

آنان مطلع شده » عةالبالغات السب«كتاب ) ابن النديم(و  ، تعريف ماهيت و چگونگي حال و وضع آنان پرداخته است
انگيزي از قبيل وضع قوانين و مباح كردن محرمات و امثال آنها و غيره  با مسائل بسيار شگفت) البالغ السابع(و در 

  .باشند هاي سري دارند امروز نيز در حال نشاط مي نه كتابو ايشان همان گو ، برخورد كرده است
تواند از  هايي داريم كه كسي غير از خودمان به آنها دست پيدا نخواهد كرد و نمي ما كتاب«: گويد يكي از آنان مي

  )»حقايق آنها مطلع شود
مقدمه  ، 1/154: حلالملل و الن باشند پيروان زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب مي: زيديه-  1

 ، 28الرساله الوازعه ص / يحيي بن حمزه (اند  و به علت انتساب به زيد زيديه ناميده شده. 40ص : البحر الزخار
مي كه در مورد ابوبكر و عمر از زيد سؤال كردند و در باره آن دو بزرگوار : و هنگاه)6/340االنساب / سمعاني

گروهي اماميه از او جدا شدند گروهي او را ترك گفتند كه به رافضه  ، داظهار خوشنودي كرد و از آنان راضي بو
 ، و كساني ديگر از شيعه  زيد كه او را ترك نكردند به علت پيروي از زيد به زيديه موسوم گرديدند.. . موسوم گشتند

: منهاج السنه .ه استو اين اتفاق هم در پايان خالفت هشام بن عبدالملك سال بيست و يكم يا بيست و دوم روي داد
   .88- 87ص : الرساله الوازعه ، 1/21

برخي از آنان جز در اسم  ، هايي دارند آنان هم فرقه. و زيديه در عقايد و باورهايشان با معتزله موافق هستند
غير علي همانا امت به دليل اينكه امر خالفت را به : گويند باشند و مي انتسابي به زيد ندارند و در حقيقت رافضي مي

و  –چنانچه گذشت –داران ابي جارود هستند گروه ديگرشان جاروديه يعني طرف. سپردند گمراه و كافر گرديدند
: گويند بعضي از آنان بسيار به اهل سنّت نزديكند كه آنها اصحاب و ياران حسن بن صالح بن حي فقيه هستند و مي

آنچه از حسن بن صالح ثابت شده اين است كه گفته : يدگو و ابن حزم مي. امامت به فرزندان علي اختصاص دارد
و واليت و حكومت همه اصحاب را قبول دارند جز اينكه علي را بر جميع  ، باشد ها مي است امامت در همه  قريشي

: المحصل/ الرازي  ، 1/162: الملل و النحل ، 319ص : العلم الشامخ/ كنيد به المقبلي :  نگاه دهند آنان برتري مي
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شود همان گونه كه در  فرقه شيعه محسوب مي ترين عشريه  امروزه بزرگ ي اثني فرقه
و گروهي  ، شيعيان مطرح بوده استهاي تاريخ به عنوان اكثريت جمهور  بعضي از مقطع
و ابن )3(عبدالجبار همداني)2(، مسعودي ، )1(اشعري: شناس از جمله از علماي فرقه

  .كنند توصيف مي» جمهور شيعه«آنان را به  )5(و نشوان الحميدي )4(حزم
ابن خلدون ثابت كرده  –بعنوان مثال –اند و  عشريه  در همه عصرها غالب نبوده ولي اثني
 )6(اند ان محمد بن حنيفه در زمان خود اكثريت شيعه و طرفداران اهل بيت بودهكه شيعي

بلخي . اند تا اينكه ناپديد شدند كم رو به زوال و نابودي رفته سپس طولي نكشيده كه كم
بزرگترين و  )7(فطحيه: گويد مي –كند  احب حورالعين از وي نقل ميچنانكه ص –نيز 

  )1(اند او بودهبيشترين فرقه جعفري در زمان 

                                                                                                           
الروض الباسم ص / ابن الوزير : و اعتدال الزيدية الحقه في مسألة الصحابة ، 2/266: الفصل/ ابن حزم : به. 247ص 
و  146: فكرة التقريب ص: كنيد به:  و به بخشي در مورد زيديه نگاه ، 326: المقبلي العلم الشامخ ص ، 49-50

  صفحات بعدي
 .1/90: ـ مقاالت االسالميين)1(
 .4/99: الذهبـ مروج )2(
  .176: قسمت دوم ص 2ـ المغني ج )3(
 .4/158 ، 5/38: ـ الفصل)4(
 .166 : ص: ـ حورالعين)5(
  .3/172: ـ تاريخ ابن خلدون)6(
يعني پهن ) افطح(فطحيه پيروان عبداهللا بن جعفر بن حمد صادق هستند كه فرزند ارشد صادق بود و چون سرشـ )7(

به معماريه معروف ) معمار(ونه كه به خاطر انتساب به رئيس معروف خود همان گ –بود به فطحيه معروف شدند
لكن عبداهللا بعد  ، اند بيشتر بزرگان و علما  و فقهاي شيعه به اين فرقه گرايش يافته: گويد نوبختي مي ، اند بوده اند بوده

مسائل ه كن به : نگاه .شدنداز قول امامت وي برگشته و پشيمان  ، از وفات پدرش بيش از هفتاد روز زنده نماند
 .164-163: حورالعين ص ، 1/102مقاالت االسالميين  ، 78- 77فرق الشيعه نوبختي ص  ، 46: االمامة ص

اين فرقه منقرض گشته و كسي وجود : گويد مي) هـ 322ابو حاتم رازي االسماعيلي متوفاي سال (» الزينه«صاحب 
بعد از پدرش هفتاد روز زنده بود و هيچ سخني از خود به جاي و عبداهللا  ، نداشت كه چنين چيزي را بگويد
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  القاب شيعه  اماميه اثنا عشريه

كنند به شرح  عشريه  اطالق مي شناس و غيره بر اثني از جمله القابي كه نويسندگان فرقه
  :باشد زير مي

  شيعه -1
از  –اما امروزه اين اصطالح  ، شد هاي شيعه اطالق مي مه فرقهلقب شيعه در اصل بر ه

از جمله  ، صوص شيعه اثناعشريه شده استمخ –ديدگاه جمعي از شيعه و غيره
كاشف  ، )4( و اميرعلي )3(و طبري )2(اند شتروتمان اشخاصي كه اين ديدگاه را ابراز داشته

  .)1(باشند و غيره مي)7(ميدعرفان عبدالح ، )6(محمد حسيني عاملي ، )5(الغطاء 

                                                                                                           
و روايات پيروان اين مذهب به صورت مدون در كتب معتمد  ، و شايد اين دليل انقراض آن باشد )7(نگذاشت

  .چنانچه در آينده در فصل السنه خواهد آمد ، اثناعشريه باقي مانده است
 .164: ـ حور العين ص)1(
 .14/68: دائرة المعارف االسالميه :ه به: ـ نگاه)2(
 .3/311 : ـ مستدرك الوسائل)3(
 .2/95 : روح االسالم. اند اثناعشريه مرادف شيعه گشته: گويد امير علي مي ـ)4(
] منظور وي از اماميه اثني عشريه ، باشد امروزه اطالق اسم و نام شيعه  مخصوص اماميه مي: گويد غطا ميـ )5(

  .92: اصل الشيعه و اصولها ص : :نگاه .كند بعد اين جمله داللت ميباشند چنانچه ما  مي
و  ، شوند جز با اين دو نوع انتساب شناخته نمي) اسماعيليه(و ) زيديه(از اين نظر كه امروزه : گويد عاملي ميـ )6(
الشيعه في  .وجود خارجي ندارند چنين اسمي منحصر به شيعه  اماميه اثناعشريه  شده است) وافقيه(و ) فطحيه(

 .43التاريخ ص 
 ةمجله كلي. همين كه اصطالح شيعه بدون قيد اطالق گرديد كنحصر به مذهب اثناعشريه است«: گويد عرفان ميـ )7(

  .35هـ ص  1387 ، شماره اول ، ةالدر اسات االسالمي
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عنوان پايه بزرگ  عشريه  خود را به نه به خاطر اينكه اثني ، بنده با اين رأي موافق هستم 
 –تر است بلكه به دليلي كه از اين هم مهم ، دهند و بس هاي شيعه جلوه مي در بين فرقه

از به تحقيق و ام كه به تحقيق و بررسي آن پرداخته باشد و بحث آن ني و كسي را نديده
كه منابع و مصادر  و آن اين –بررسي مستقلي دارد كه متكي بر تحليل و ارزيابي باشد

هاي مختلف شيعه  عشريه  در برگيرنده قسمت عمده آراء فرقه اثنيات و حديث رواي
بنابراين  ، اند؛ اگرچه در برگيرنده كل آنان هم نباشد است كه در طول تاريخ سر برآورده

  .هاي شيعه تعبيري است از همه فرقه  عشريه اثني

  اماميه - 2
هاي شيعه  اي از فرقه موعهشناسان بر مج اين لقب نزد بسياري از نويسندگان و فرقه

عشريه  اختصاص يافت  اثنياما بعدها نزد بسياري از مؤلفين و غيره به  ، شود اطالق مي
) شيخ مفيد(ر زمان خود عشريه  د و شايد نخستين كسي كه چنين نظري داشته شيخ اثني

ره كرده نيز اشا) سمعاني(و  ، )2(است بدان اشاره كرده) اوائل المقاالت(باشد كه در كتاب 
عشريه   اثنيكه در زمان او هم چنين چيزي معروف بوده و گفته اكنون لقب اماميه بر 

م اماميه اما اثناعشريه نزد علماي متأخرين به اس«: و ابن خلدون گفته )3(.شود اطالق مي
  )4(»اختصاص يافته است

                                                                                                           
اصول الدين و / زكي تفاحه  احمد ، 82: الغلو و الفرق الغاليه ص/ سامرائي  : كنيد به:  ـ به عنوان نمونه نگاه)1(

  .9: الشيعه و التشيع ص/ احسان الهي ظهير  ، 21: فروعه عند الشيعه ص
 .44ـ اوائل المقاالت ص )2(
لفظ  ، حرف همزه ، لب االلباب في تحري االنساب/ سيوطي  ، 1/84: اللباب/ ابن االثير  ، 1/344: ـ االنساب)3(

 .اماميه
  .1/201/ابن خلدون - 4
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اماميه؛ كه هنگام اطالق لفظ   عشريه  اشاره دارد به اين اثني و صاحب مختصر تحفه
آنچه معروف است اماميه «: گويد و شيخ زاهد كوثري مي. )1(باشند عشريه  متبادر مي اثني

  .)2(»باشند عشريه   مي همان اثني
لقب اماميه را بر  -ز بزرگان معاصر شيعهيكي ا –شود كه كاشف الغطا  و مالحظه مي

و برخي ديگر از علماي شيعه بر اين باورند كه اماميه  . )3( عشريه  اطالق كرده است اثني
  . )4(زيديه و اسماعيليه از جمله آنان هستند ، كيسانيه ، چندين فرقه هستند كه اثناعشريه

به تعريفي   ، شده است ريه بعد از اينكه روشن شد كه لقب اماميه لقبي براي اثناعش
  .اند ها گفته گرديم كه در مورد آن برمي

اماميه كساني هستند كه قايل به «: گويد يشيخ مفيد از بزرگان شيعه در زمان خود م
ها  آنو بدين علت . واجب بودن امامت و عصمت امام و منصوص بودن امامت هستند

پس هر كس قائل به اين  ، هستند اند كه قائل به اين سه اصل اين اسم را كسب كرده
ده آيد اگر چه حق و باطل را ضميمه آن سه اصل كر به حساب مي) اماميه(اصول باشد 

و فروعي كه به ) ائمه(سپس كساني كه شايسته اين اسم شدند در مورد اشخاص  ، باشد
ي كه بنابراين اولين گروه ، اند شود و غيره متفرقه و پراكنده گشته اين اصول مربوط مي

  )5(.از اماميه جدا شدند فرقه كيسانيه بودند
ل همه كساني است كه به پس شيخ مفيد اينجا لقب اماميه را لقبي عام قرار داده كه شام

عصمت و وجود نص بر  ، امامت: اين سه ركن زير معتقد و پايبند باشند كه عبارتند از
محدود كرده كه نزديك  اما ايشان در كتاب ديگري دامنه اين اصطالح آنقدر. امامت

اماميه نشانه و «: گويد انجا كه مي ، عشريه  گرداند اثنياست آن را منحصر به فرقه 
                                           

  .20ص : صر التحفه االثني عشريهـ مخت)1(
  .18ص : في تعليقاته علي كتاب التنبيه و الرد للملطي/ ـ كوثري )2(
  .92ص : ـ اصل الشيعه و اصول)3(
  .1/21 : اعيان الشيعه/ ـ محسن االمين )4(
 .2/91: ـ العيون و المحاسن)5(
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و وجود  ، سي است كه معتقد به وجوب امامت و وجود آن در هر زمان باشدعالمت ك
سپس امامت را  ، نص آشكار و عصمت و كمال را براي امام واجب و فرض بداند

  .)1(»رسد مي ين بن علي بداند تا  به رضا علي بن موسيمنحصر به اوالد حس
در  ، را شرط دانستهكنيد كه ايشان وجود نص آشكار بر امامت  بنابراين مالحظه مي

 ، شود حالي كه قبالً تنها وجود نص را مطرح كرد كه شامل آشكار و غير آشكار مي
ن موسي الرضا را اضافه كرده كه انحصار ائمه را به فرزندان حسين تا علي ب عالوه بر اين

است؛ در حالي كه ايشان سابقاً چنين چيزي را شرط قرار نداد تا  كيسانيه را داخل آنان 
چون : گويد گويي ايشان دگرگوني رأي و ديدگاه را در نظر گرفته چون مي. )2(ار دادقر

شده  لقب اماميه هرچند در اصل عالمت و نشانه كساني بوده كه پايبند به اصول ذكر
اما چون  ، كردند بوده است؛ بدون تخصيص آن به كساني كه اشخاص ائمه را تعيين مي

بر ايشان هم اطالق ) لقب اماميه(ل مذكور بودند و فرقه هايي ديگري كه معتقد به اصو
هايي كه ابداع كردند سزاوار نامها و القاب ديگري شدند كه برگرفته  شد؛ بر اثر مقوله مي

لقب اماميه از اصل خود منتقل شد و در استعمال و كار برد بر  ، ها بود لهاز معناي آن مقو
و فقها و عامه مردم به علم و نشانه و اين لقب در عرف متكلمين  ، ايشان غالب گرديد

  )3(.عصمت و امامت دوازده امام بودند ، كساني درآمد كه معتقد به نص آشكار
ت آراء غير شيعه در تعريف اماميه به و هنگامي كه اين تعريف شيخ مفيد جهت شناخ

ا ر) اماميه(شناس لقب  بينيم كه اكثر مؤلفين فرقه شناسي ديگر سرايت كرد؛ مي كتب فرقه
 ، دانند عشريه  مي تر از اثني تر و عام بلكه آن را شامل ، اند عشريه  اختصاص نداده اثنيبه 

بر اساس تعيين واقعي به  لياماميه كساني هستند كه به امامت ع«: لذا شهرستاني گفته
ها اماميه  آن....«:گويد و اشعري مي. )4(»عين و شخص نه با اشاره معتقد هستند

                                           
  .44ص : ـ اوائل المقاالت)1(
  .كتاب همين 180ـ تعريف آن خواهد آمد در ص )2(
 .44ص : ـ اوائل المقاالت)3(
 .1/162: ـ الملل و النحل)4(
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و در ميان . )1(»كنند امامت علي بن ابي طالب منصوص است ادعا مي شوند چون مي گفته
كه  دانند گذاري آنان به اماميه را در اين مي اند دليل نام شناس كساني گفته علماي فرقه
يا به صورت ظاهر و آشكار و يا به  ، باشد اند كه دنيا خالي از امام نمي آنان مدعي

رتضي دليل نامگذاري اماميه به اين نام را اين اما ابن م، )2( شده صورت پوشيده و وصف
و امام نزد آنان مانند پيامبر است و  ، كنند دانسته كه همه امور دين را به امام موكول مي

  )3(.باشد كه در امور دين و دنيا مورد نياز باشد از امامي نمي زمان خالي
كساني ديگر عالوه و  ، اند گذاري معتبر دانسته ي نص را در سبب نام پس بعضي مسأله

و اين اقوال باهم نزديك  ، اند بر آن وابسته بودن امور دين و دنيا به امام را به آن افزوده
و مصطلح اماميه بعد از شيوع مصطلح .. . گردند هستند كه بعضي به بعضي ديگر برمي
رسد كه ظهور آن مصطلح با آغاز اهتمام شيعه به  شيعه آشكار گرديد و چنين به نظر مي
اي كه قائل به امامت افراد اهل بيت بودند  هاي شيعه مسئله امام و امامت و نيز ظهور فرقه

  .كه در بحث امامت خواهد آمد ، مرتبط باشد
تا اين اواخر معروف  –چه رسد به لقب آن -ي اماميه مقوله: گويد ديد ميابن ابي الح
كه نسبت به خالفت ها  كيشان آن گفتار و مقوله اماميه و هم: گويد و مي ، نبوده است

از چنان شهرتي برخوردار نبوده ) امويه(گفتند در عصر  و ناسزا مي  سلف صالح طعن
  )4(.است

  

                                           
  .1/86: ـ مقاالت االسالميين)1(
 ب 2ق »بيان الفرق«كتاب درقرطبي و ). مخطوط(أ  12ق : ذكر الفرق و اضوال/ ـ عثمان بن عبداهللا عراقي )2(
 )يخط( و شرح االثنتين والسبعين فرقة ، )يخط(
  .21ص: ـ المنيه و االمل)3(
  .4/522 : ـ شرح نهج البالغه)4(
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  اثني عشريه -3
بنابراين قمي  ، شود ها و مقالت قديم يافت نمي را در كتابهاي فرقهچنين اصطالحي 

 310متوفاي (و نوبختي » المقاالت و الفرق«در كتاب ) هـ 301و يا  299متوفاي سال (
آن را ذكر » در مقاالت االسالميين) هـ 330متوفاي (و اشعري » فرق الشيعه«در ) هـ

كه آن را ذكر كرده است مسعودي ) از شيعه(و ممكن است اولين كس  ، اند نكرده
) هـ 429متوفاي سال (اما از غير شيعه شايد عبدالقاهر بغدادي . )1(باشد) 349متوفاي (

كنند كه امام غايب امام دوازدهم  آنان به سبب اينكه ادعا مي: گويد باشد جايي كه مي
  .)2(اند عشريه  ناميده شده رسد؛ اثني مي است و نسبش به علي بن ابي طالب

عشريه  لقبي است كه بر شيعه اماميه  اثني«: رافضي معاصر محمد جواد مغنيه گفته است
  )3(.»شود كنند اطالق مي نيز مشخص مي ها را كه قايل به دوازده امام هستند و اسم آن

و ظهور اين نام بدون شك بعد از ميالد و پيدايش انديشه ائمه اثناعشريه بوده كه بعد از 
كسي وجود  اتفاق افتاد؛ چون قبل از حسن) 260متوفاي سال (ي وفات حسن عسكر

) اميه بني(و نيز در زمان علي و حكومت  ، نداشته كه امام غايب را امام دوازدهم بگويد
  )4(.شناخته نشده كه ادعاي دوازده امام داشته باشد

عشريه   يمعتقد است كه زمان پيدايش اماميه اثن ) عشريه تحفه اثني(صاحب مختصر اما 
  )5(.سال دويست و پنجاه و پنج بوده است

عشريه   رسد كه ايشان اين تاريخ را از آن جهت تعيين و مشخص كرده كه اثني به نظر مي
امام دوازدهم متولّد شده است كه او را امام دوازدهم ) 255(كنند سال  دعا ميا

                                           
 .198ص : ـ التنبيه و االشراف)1(
  .64ص : ـ الفرق بين الفرق)2(
 .15: ـ اثني عشريه  و اهل بيت ص)3(
 .4/209: ـ منهاج السنة)4(
 .21ص : مختصر التحفه: به:  ـ نگاه)5(



   
141 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

ر خروج و ظهور او هستند؛ پندارند تا به امروز هم زنده است و در انتظا و مي)1(دانند مي
چرا كه ادعا  ، نمود را تعيين مي) هـ 260(ولي اگر قضيه بدين صورت بود بايستي سال 

دوازدهم غايب بعد از وفات حسن عسكري مطرح گرديده و دعوت و تبليغ وجود امام 
  .وفات يافته است) هـ 260(كه در سال 

: آورند عبارتند از به حساب مي اي كه جعفريه آنان را امام خود و امام اثني عشريه
  .حسن و حسين و نوادگان حسين ، اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب

هاي آنان و نيز سال تولد و وفات هر يك از  و در جدول زير بيان اسماء و القاب و كنيه
  :ائمه خواهد آمد

  سال تولد و سال وفات امام   لقب امام             كنيه امام         اسم امام 
  بعد از هجرت 40 ، قبل از هجرت 23  مرتضي  ابوالحسن    طالب علي بن ابي  1
  هـ 50- 2  زكي  ابو محمد    حسن بن علي  2
  هـ 61- 3  شهيد   ابوعبداهللا    حسين بن علي  3
  هـ 95-38  العابدينزين  ابو محمد    علي بن حسين  4

  هـ 114-57  باقر   ابو جعفر    محمدبن علي  5
  هـ148-83  صادق   داهللابوعب    جعفربن محمد  6
ابراهيابو    جعفر موسي بن  7

 م
  هـ183-128  كاظم 

  هـ 203-148  رضا  ابوالحسن    علي بن موسي  8
  هـ 220-195  جواد   ابو جعفر    محمدبن علي  9

                                           
با  ، 393ص : طبرسي در اعالم الوريو  ، 390و مفيد در االرشاد ص  ، 1/514: گونه كه كليني در الكافي همان -  1

 56ص : والعقل عندالشيعه رشدي عليان ، 2/215: بينيم كه در اعالم زركلي و مي ، اند نص صريح در مورد آن نوشته
  .بوده است 256آمده است كه والدت خيالي و موهوم در سال  183و تاريخ االماميه عبداهللا فياض 
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  هـ 254-212  هادي  ابوالحسن    علي بن محمد  10
  هـ 260-232  عسكري  ابو محمد    حسن بن علي  11
هـ  256يا سال  255كنند كه سال  گمان مي  مهدي   اسمابوالق    محمدبن حسن  12

گويند تا به امروز زنده و در  متولد شده و مي
  )1(قيد حيات است 

  
  )1(قطعيه -4

و  )4(و اسفرايني) 3(و شهرستاني)2(شناسان از جمله اشعري اه گروهي از فرقهاز ديدگ
  ز اين لحاظ موسوم به قطعيهدانند و آنان ا قطعيه را يكي از القاب اثناعشريه مي )5(غيره
و اين چيزي است كه  )6(دانند باشند كه مرگ موسي بن جعفر صادق را قطعي مي مي
ابو محمد حسن بن علي در سال «: گويد مسعودي مي. عشريه  به آن باور دارند اثني

دويست و شصت وفات يافت كه از ديدگاه قطعيه پدر امام دوازدهم است كه همان 
دانند نه از  هاي اماميه مي و برخي ديگر قطعيه را يكي از فرقه). 7(تمهدي موعود اس

                                           
اعالم الوري  ، االرشاد مفيد ، و صفحات بعدي 1/452 : اصول كافي: كنيد بهه : ـ در مورد اثني عشريه  نگاه)1(

لباب المحصل ابن  ، 1/169 : الملل و النحل شهرستاني ، 90/91 : كشف الغمه اربلي و مقاالت االمييني ، طبري
  . ... و غيره 128ص  : خلدون

 .91-1/90: ـ مقاالت االسالمييني)2(
  1/169: الملل و النحل - 3
 .33: ـ التبصير في الدين)4(
 .66: ـ حور العين ص)5(
مقاالت / اشعري  ، 47مسائل االمة ص / الفاشي الكبر   ، 89ص : المقاالت و الفرق/ قمي : به:  ـ نگاه)6(

 .3/221مروج الذهب / مسعودي  ، 176القسم الثاني ص  ، 20المغني ج / عبدالجبار همداني  ، 1/90: االسالميين
  4/199:هبمروج الذ- 7
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  .)1عشريه  القاب اثني

  اصحاب انتظار -5
امام بعد از : گويند چرا كه مي ، كند اب انتظار ملقب مياثني عشريه را به اصح) رازي(

حسن عسكري پسر ايشان محمدبن حسن عسكري است كه فعالً در حال غيبت قرار 
گويند اين همان مذهبي است كه  اماميه  و مي.. . ،و در آينده ظهور خواهد كرد ، دارد

هاي مختلف شيعه  رقهاي است كه ميان ف و انتظار امام مسئله. )2(زمان ما بر آن هستند
و امري مختص به اثناعشريه  ، كه نسبت به تعيين آن اختالف دارند با اين ، مشترك است

  .نيست

  رافضيه -6
و نام رافضه  را  )4(»الفصل«و ابن حزم در  )3(لما امثال اشعري در المقاالتجمعي از ع

  .نمايند بر اثناعشريه اطالق مي
كنند كه اين لقب از القاب آنان است و شيخ  عشريه  تاكيد مي چه  كتب اثني چنان

چهار حديث را در   –يكي از منابع حديث آنان - خود» البحار«ايشان مجلسي در كتاب 
كه آنان  مثل اين. )5(گذاري شدن ايشان به رافضي را يادآور شده است  ممدح نا

                                           
باشند و بعد از قطعي  و شكي نيست كه قطعيه اسالف اثنا عشريه مي 20-19: ـ مختصر التحفه االثني عشريه ص)1(

كنيم  گذاري شدند و به اين عنوان از اسماعيليه گرد آمدند اما زماني كه مالحظه مي شدن امامت موسي به اين اسم نام
شوند قطعيه نيز دچار اين نوع از تفرق و پراكندگي گشته و  ميكه شيعه بعد از فوت هر امامي دچار اختالف 

هاي اثني عشريه  درست شدند كه  بعضي كساني از فرقه ، هايي از آن درست شده كه معتقد به دوازدهم نيستند فرقه
  .باشند تر و فراگيرتر از اثني عشري مي پس قطعيه شامل ، در اثني عشريه  وجود نداشتند

  .52-84ص : ق المسلمين و المشركينـ اعتقادات فر)2(
  .1/88: مقاالت االسالميين: به:  ـ نگاه)3(
 .158-4/157: ـ الفصل)4(
از ابو بصير : از جمله اين روايت ، آورده» باب فضل الرافضه مدح التسمية بها«مجلسي در بابي تحت عنوان ـ )5(

ايم كه حاكمان به سبب آن خون  گذاري شده امگفتم فدايت شوم ما به اسمي ن به ابي جعفر: روايت شده كه گفت
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اين احاديث  ولي چيزي كه از ، ها را خوشحال نمايند آن  اند با اين تحسين كردن خواسته
شود اين است كه مردم از باب ذم و نكوهش آنان رافضه  ناميدند نه بعنوان  استنباط مي

گذاري ايشان به اين اسم ذم و ناسزا را  نيز سبب نام و منابع حديث شيعه. مدح و ستايش
  .)1( .بيان نكرد
ها نسبت به خالفت شيخين ارتباط  كند كه با موضع آن اسبابي را ذكر مي ، لكن منابع

اند چون امامت ابوبكر  به اين دليل رافضه  ناميده شده«: گويد ابوالحسن اشعري مي ، دارد
  .)2(»و عمر را نفي و رفض كردند

                                                                                                           
هفتاد سردار از لشكر : بعد جعفر گفت. اثناعشريه: گفت كدام اسم؟ گفتم ، دانند و مال و اذيت و آزار ما را حالل مي

 ، كش و محبوب هارون وجود نداشت كه قوم موسي آنها را رافضه ناميدند كه كسي بيشتر از آنان زحمت موسي
و اين  ، پس من هم از زمره آنان هستم ، ه موسي وصيت كرد كه اين نام در تورات برايشان ثبت كندسپس خداوند ب

/ برقي  ، 139ص : تفسير فرات ، 97-96-68: البحار. نامي است كه خداوند براي فرقه شما انتخاب نموده است
  .18/200: دائرة المعارف/ اعلمي  ، 157المحاسن ص 

كه اولين كسي كه اسم رافضه را بر شيعه اطالق كرد مغيره بن سعيد بود كه  رد مبني بر ايناينجا نظري وجود داـ )1(
ايشان به  ، بعد از فوت محمدباقر به دست خالد قسري كشته شد) هـ119(و در سال ، فرقه مغيره منتسب به او است

ابراز داشت شيعه جعفربن محمد  متمايل بود و همين كه چنين سخني را) محمدبن عبداهللا بن حسن(امامت نفس زكيه 
رافضه  ) پسر رافضه(گفته شده كه آنان ترك نصرت نفس زكيه  .از او جدا و تبري جستند كه لذا آنان رافضي ناميد

ها اين نكته باشد كه طبري هم به آن اشاره كرده و گفته  ي گمان رافضي به نظر مي رسد كه سرچشمه. ناميده شدند
باشد به اين دليل كه از او جدا  برند كسي كه آنها را رافضيه ناميده است مغيره مي يامروز آنان گمان م«: است
آورد كه  عبداهللا فياضي روايت منسوب به مغيره در مورد نامگذار شيعه به رافضه را ضعيف به شمار مي )1(»اند شده

زار شيعه  و حالل شدن خون و كرد موجب اذيت و آ چرا كه اگر مغيره آنان را نامگذاري مي ، تاب نقد را نداند
 ، 77-76: المقاالت و الفرق قمي ص: كنيد به:  نگاه. گرديد نمي -گويد چنانچه روايت مي - جانشان از طرف حاكمان

  .179قسمت دوم ص  20للمغني ج / قاضي عبدالجبار  ، 63-62ص : فرق الشيعه نوبختي
اعتقادات فرق المسلمين / رازي  ، 1/155: الملل و النحل/ كنيد شهرستاني :  نگاه ، 1/89: ـ مقاالت االسالميين)2(

المنيه و االمل / ابن المرتضي  ، 1/76: الغنيه/ جيالني  ، 34التبصير في الدين ص / اسفرايني  ، 77و المشركين ص 
  .21: ص
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ام  بنده گفته: گويد شيخ االسالم ابن تيميه اين قول اشعري را نقل كرده و به دنبال آن مي
علي بن ابي طالب را به آنچه صحيح است اينكه آنان زماني زيد بن علي بن حسين بن 

رافضيه  ، خاطر اينكه در زمان هشام بن عبدالملك از كوفه خارج شده بود رفض كردند
چرا كه آنان همين كه  ، گردد به رأي اشعري برمي :رأي ابن تيميهاين  )1(، ناميده شدند

و خالفت ايشان بيان داشت او را ) مابوبكر و عمر(نظر و اعتقاد خود را در باره شيخين 
كه گفته شود رافضه به خاطر رفض و ترك كردن زيد يا رفض  پس اين )2(.رفض نمودند

اما شيخ  ، وم هر سه جمله يكي استمضمون و مفه - به نظرم من- مذهب و اعتقاد او؛ 
در مالحظات خود خود بر كالم اشعري ناحيه تاريخي را رعايت نموده  :االسالم
 :بئيه و غيره قبل اختالف شيعه با زيدهاي شيعه امثال س زيرا برخي از فرقه ، است

لكن تا زمان اعالن جدايي و  ، بودند  را رفض كرده مخالفت ابوبكر و عمر
نام )  مابوبكر و عمر(به علّت ابراز رضايت از شيخين   :خود از  زيد گرفتن فاصله

  .رافضه به ايشان ملحق نشد
عالوه بر اين كه  ، )3(اردآراء ديگري هم در مورد سبب نامگذاريشان به رافضه وجود د

  )4(.اند شناسي اسم رافضه  را بر عموم شيعه  اطالق كرده اينجا بعضي از اصحاب فرقه

                                           
  .130-20: ـ منهاج السنة)1(
: ابن كثير البداية و النهاية ، 4/246: الكامل/ ابن االثير  ، 181-7/180: تاريخ طبري: ـ مراجعه شود به)2(
  .3/99: تاريخ ابن خلدون ، 1/158: شذرات الذهب/ ابن عماد حنبلي  ، 9/329-330
ورق  ، شم العوارضي ذم الروافض/ علي القاري (به خاطر ترك محبت صحابه بوده است : ديگري گفته است ـ)3(

:  نگاه ، 21: المنيه و األمل ص/ ابن المرتضي .اند كردهچون اين اسالم را ترك  ، و ديگري گفته» خلطي«ب  254
حاشيه مقاالت / الدين عبدالحميد  و محي) خطي( 23الرد علي الشيعه / اسكوبي . 111حاشيه شماره ص : كنيد به

  .1/89االسالميين 
سكسكي در البرهان في  ، ردالملطي در التنبيه و ال ، اسفرايني در التبصير الدين ، ـ مانند بغدادي در فرق بين الفرق)4(

 ).117(ص : كنيد به:  و جهت اطالع بيشتر نگاه ، عقايد اهل االديانو غيره
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  جعفري -7
جعفريه  –پندارند چه  مي چنان –عشريه  به دليل نسبتشان به جعفر صادق امام ششم  ثنيا

ت كرده كه رواي) كشي. (و اين از باب تسميه عام به اسم خاص است ، شوند ناميده مي
 ، جعفريه نام داشتند) شدند يا كساني كه شيعه  جعفر خوانده مي(شيعان جعفر در كوفه 

همانا ياران «: سپس گفت ، ايشان عصباني شد ، عفر نقل گرديدگذاري براي ج و اين نام
ياران جعفر كساني هستند كه از ورع و پرهيزگاري شديد  ، جعفر تعدادشان كم است

  )1(.پروردگارش كار كند برخوردار بوده و براي
كه در گذشته مردم مدعيان  كند بر اين مطالبي ذكر شده كه داللت مي» كافي«در كتاب 
 :و برخي اين از اين مسأله پيش جعفر ، ناميدند مي» جعفري پليد«فر را تشيع جع

سوگند به خدا در ميان شما افرادي كه پيرو «: او هم در جوابشان گفت ، شكات كردند
ها به شدت ورع و پرهيزگاري كرده و به اميد پاداش براي  آن ، دك هستندجعفرند ان

  )2(.»ندها ياران جعفر هست آن ، كنند خدا كار مي
در زمان » اسم جعفريه«كند بر اينكه  داللت مي -اگر اين روايت صحيح باشد –بنابراين 

سبت به كه جعفر ن  كند بر اين گونه كه داللت مي و همĤن ، شايع بوده است :جعفر
در گذشته بر ) جعفري(كه لقب   كند بر اين و داللت مي ، بسياري از ايشان ناراضي بودند

چرا كه افتراق و جدايي اين دو طايفه بعد از  ، اطالق شده) اثناعشريه(و ) اسماعيليه(
  . وفات جعفر بوقوع پيوسته است

امامت جعفر بعد از اي منقرض شده شيعه كه قايل به  بر طايفه» جعفريه«در حاليكه اسم 
القاب ديگري دارند   ها اثناعشريه عالوه بر اين )3(حسن عسكري بودند اطالق شده است

  )1(شوند  ر بعضي از كشورها با ان خوانده ميكه د

                                           
 .255ص : ـ رجال الكشي)1(
  .2/77: ـ اصول كافي)2(
 .21: مختصر تحفه  االثني عشريه ص 84 : اعتقادات فرق السلمين/ ـ رازي )3(
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  خاصه
و اهل سنت و  ، نمايند خاصه لقبي است كه علماي شيعه بر فرقه خود اطالق مي

  .كنند جماعت را عامه ملقب مي
 اند اماميه ازعلما گفتهخاصه در اصطالح بعضي «: عارف شيعه آمده استالم ةدر دائر

  )2(.»هستند و عامه اهل سنت و جماعت ، عشريه اثني
اين حديث از : گويند برند و مي آنان اكثراً اين لقب را براي روايت احاديث به كار مي

  .)3(و اين حديث مثال از طريق خاصه روايت شده ، طريق عامه

  

  هاي اثني عشريه فرقه

اي از پانزده  بلكه يكي  ، ها هستند عشريه  همان اماميه به معناي عام و بخشي از آن اثني
و  )4(پراكنده گشته :بعد از وفات حسن عسكري) هـ 260(اي هستند كه در سال فرقه

  .عشريه  بوجود آمدند هاي متعددي از اثني به دنبال آن فرقه
                                                                                                           

» متاوله«شده و  عامل و بعلبك و جبل لبنان اطالق مي يعيان جبلكه در عصور اخير بر ش» المتاوله«مانند لقب ـ )1(
به خاطر ادعاي دوست  ، مأخوذ از والء و موالت به معني دوست داشتن است ، جمع متوالي به اسم فاعل از توالي

خوانده به اين نام » براي دوستي علي بمير«: گفتند ها مي آنان به خاطر آن در جنگ: اند و گفته ، داشتن اهل بيت
  .1/22: اعيان شيعه ، 194-1/193: حاضر العالم االسالمي: كنيد به:  نگاه..... ،اند شده

و اآلن نام قزلباش در ايران مشهور است .. . اي تركي و به معني صاحب سرقرمز است كه كلمه» قزلباش«و مانند لقب 
و در مبحث  ، 24-1/23: ان الشيعهعيا: كنيد به ه: نگاه نامند اي را قزلباش مي و در بالد هند و روم و شام هر شيعه

  .هاي شيعه  اثني عشريه  هستند خواهد آمد ها يكي از فرقه هاي اثني عشريه  اين موضوع كه قزلباش فرقه
 .17/122 ، ـ دائرة المعارف)2(
هر چه : گويند ت كه مياز جمله روايات آنان اين اس. هاشم بحراني» غاية المرام«ه كن به : بعنوان مثال نگاه: بهـ )3(

.                                                                                   18/76: وسائل الشيعه ، 1/68: اصول كافي مخالف عامه باشد هدايت در آن است
 .و صفحات بعدي 120: فرق الشيعه قمي ص: كنيد به:  ـ نگاه)4(
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: گويد دهد مي هش در مورد اين فرقه اهتمام مياستاد محمود مالح كه به تحقيق و پژو
  :شوند هاي زير تقسيم مي عشريه  به فرقه در عصر ما اثني«

  )1(.اصوليه -
  )2( اخباريه -
  ) 3(شيخيه -
  )1(كشفيه -

                                           
 .بعداً تعريف خواهد شد- 1
  .كه تعريف هر دو خواهد آمد - 2

هـ  1241هـ متوفاي سال  1166آنان پيروان شيخ احمد احساني متولد  ، شود به آنها احمديه نيز گفته مي -  3
  .باشد هستند كه از علماي شيعه  اثناعشريه مي

اعتقاد فالسفه در  آيد كه در مورد علي از گفته آنان چنين برمي: گويد مي) احساني و پيراونش(در مورد : آلوسي 
گونه كه اعتقاد به حلول و خدا دانستن ائمه و انكار معاد جسماني به او نسبت داده  همان ، اند داشته» عقل اول«مورد 

شيعه اثناعشريه در مورد . داند شخص او تجسم يابد را يكي از اصول دين ميو اعتقاد به مرد كامل كه در . شده است
و بعضي امثال  ، آن فرقه را مدح كرده 94-1: بعضي مانند خوانساري در روضات الجنّات ، آن فرقه اختالف دارند

چون علي  و برخي ، آن را مالمت نموده) ظهور الحقيقة علي فرقة الشيخيه(محمد مهدي قزويني در كتاب خود 
چون  ، اند بايد در مورد وي حد وسط قايل شد و برخي گفته ، اند توقف كرده) 408ص (بالدي در انوار البدرين 

روي در هر چيزي  و ميانه ، اند مردم درباره او اختالف دارند  برخي او را پايه و اساس و برخي كافر به حساب آورده
 –ستايد سپس با چند كلمه او را مي –. باشد ز علماي بزرگ اماميه ميو حقيقت امر آن كه ايشان يكي ا ، بهتر است

آري در تأليفات او جمالتي متشابه و ناواضح وجود دارد ولي به خاطر آنها هجوم و جرأت به « : گويد كه مي تا اين
كند  ت مياين اختالف دالل. 409-408: منبع سابق ص) حاشيه(محمد حسين آل كاشف الغطا  .تكفير وي جايز نيست

در مورد مذهب شيعه  . . شمارند هاي اين مرد را ناديده و كم مي ها خطرات و گمراهي بر اينكه بسياري از اثني عشريه
: مقبس االثر/ اعلمي حائري  ، 22ص: مختصر التحفه  ، )خطي( 19- 18ص : نهج السالمه/ آلوسي : كنيد به:  نگاه
اعيان  ، 199ص  ، 33مجله العرفان مجلد  ، ها و تطورها شأتالشيخه و ن/ محمد حسن آل طلقاني  ، 20/136

تهافت البابيه و البهائيه ص / مصطفي عمران  ، 36: حقيقه البيابيه و النهائية ص/ محسن عبدالحميد  ، 8/390: الشيعه
 .110التيارت الفكر ص / مبارك اسماعيل  ، 270ص : العقيدة و الشريعة/ جولد تسهير  ، 34
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  )2( و ركينه -
  )3(كريمخانيه -

                                                                                                           
و ) مؤسس شيخيه(شاگرد احساني ) هـ 1259متوفاي سال (بارتند از ياران كاظم بن قاسم رشتي كشفيه ع - 1

  . به اضافه افراط و غلوي بيشتر كه نسبت به او داشت ، جانشين و ادامه دهنده راه او
بي است كه كشفيه لق: گويد شيخ آلوسي مي. اند آنها را به جهت ادعاي كشف و الهام رئيس و استادشان كشفيه ناميده

و آنان ياران سيد كاظم حسيني  ، اند به آنها بخشيده -اش را واال گرداند خدا درجه-) علي رضا پاشا(بعضي از وزراء 
ولي در بعضي از مسائل با او مخالفت نموده و از سخنانش چيزهايي تراوش  ، رشتي شاگرد و مجاز احسائي است

چه از  و از آن ، آورند اثناعشريه او را يكي از افراطيان به حساب مي تا جايي كه ، تر از سخنان استادش كند تلخ مي
ام و هرگز چيزهايي كه تكفير كنندگانش از  نشيني داشته و بنده با او بر هم ، جويد آيد تبري مي مي ظاهر سخنانش بر

  .ام گويند فهم نكرده علماي اثناعشريه در موردش مي
و بنده گمان  ، معاد نزد ايشان مسائلي وجود دارد كه نزد اثناعشريه نيستآري در حقيقت در مورد ائمه و مبدأ و 

  .19نهج السالمة ص .كنم كه مخالف ايشان با استادش او را از فرقه شيخيه خارج سازد نمي
اين مسلكي است كه كسي قبل از من بر آن نبوده « : گفته136الحيران ص  كه او در كتاب دليل و برخي به خاطر اين 

لذا محمد حسيني آل كاشف . 34مدينة الحسين ص / آل طعمه : كنيد:  نگاه ، دانند اي مستقل مي او را فرقه »است
ترين بال و فتنه را به  ترين و سخت الغطا او را منحرف از راه راست و بسيار گمراه و اهل ضاللت دانسته كه بزرگ

محمد حسيني  .به خالف شيخشان احساني ، نش نشأت گرفتهاز او و پيروا) بابيه(كه بالي  ، ميان شيعه  اماميه كشاند
/ مصطفي عمران : كنيد به:  در مورد كشفيه باز نگاه ، 409- 408حاشية علي انوار البدرين ص / آل كاشف الغطا 

كه در آن بحث طوالني درباره كشفيه به نقل از كتب رئيس آن و  ، مدينه الحسين/ آل طعمه  ، 39-37: البابيه ص
  .10البابيون و البهائيون ص / عبدالرزاق حسين  ، و صفحات بعدي 24دانش وجود دارد ص شاگر

 ، كه يكي از شاگردان رشتي و پيرو مذهب او بود ، پيروان ميرزا محمدكريم بن ابراهيم خان كرماني هستند: ركنيه - 2
اي كامل است كه در شخص  كه شيعهاين است كه قايل به ركن چهارم دين بود ) ركنيه(گذاري ايشان به  و سبب نام

اي هم ركينه و  و عده) .56مدينة الحسين ص / آل طعمه ( آورد و اين را از اصول دين به حساب  ، رهبر متبلور گردد
محمد آل  ، 199ص  33مجله العرفان محلد  : :نگاه كه همه يك فرقه هستند؛ ، اند كشفيه را از القاب شيخيه دانسته

  .274ص الشيخيه / طلقاني 
لذا حائري در مورد  ، پيروان محمد فجري كرماني كريمخان هستند كه او هم پيرو مذهب شيخيه بود: كريمخانيه ـ)3(

 .275-274-24: مقتبس االثر »رئيس طائفه شيخيه«او گفته است 
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  .)1(:قزلباشيه -
عشريه  بوده و پايبند به اصول آنان  هاي ياد شده داخل مجموعه اثني تمام اين فرقه

عشريه  آمده كه يكديگر را تكفير  هستند كه بحث آنان به صورت گسترده در كتب اثني
: اند كه عبارتند از هاي ديگري را اضافه كرده نام )3(و بعضي از محقيق شيعه)2(.كنند مي

  .)1(و گوهريه )5(: بابيه ، )4( قرتيه

                                           
 ، قرمز استي قزلباش به معني كسي است كه سرش  و كلمه ، هاي گرويده به تشيع قزلباشيه عبارتند از صوفيـ )1(

و بعضي از آنان در وصف  ، گذاشتند چون سرشان با كاله خود قرمز پوشيده بود كه بعنوان شعار و عالمت بسر مي
هاي خود را كه داراي تارهاي  حيدر پسر جنيد صفوي به پيروان خود دستور داده بود كه وسط عمامه: اند آنان گفته

شد تا  كرده از قله عمامه به اطراف آن به دوازده قسمت پخش مياي نوكدار به صورت هرم بلند  متعدد بود قطعه
روي صوفيان به خاطر پيوند با اين شعار سرخ اثني عشريه به  و از اين ، همواره يادآور علي و دوازده فرزندش باشد

. است لقب اثناعشريه –چنانچه كه گذشت  –احمد امين مدعي كه قزلباش در بعضي كشورها. قزلباش نام گذار شدند
اش به چندين  خواهد روي اين واقعيت سرپوش بگذارد كه طايفه شايد احمد امين مانند عادت هميشگي خود مي

 .1/2324: اعيان الشيعه ، 406-405ص : كر الشيعيفال/ مصطفي شيبي : كنيد به:  نگاه. اند دسته و گروه تقسيم شده
 .81ص : ـ االراء الصريحة)2(
 .56-55ص : سينمدينة الح/ ـ آل طعمه )3(
كاظم رشتي زماني . اش ام سلمه و لقبش قرة العين بوده است كه كنيه ، عبارتند از هواداران زني به نام هند: قرتيهـ )4(

اين زن از كساني بوده كه بعد از مرگ . ري خويش با او آن لقب را بر او گذاشت: نگاه  كه همراه او بوده طي نامه
اند كه ايشان قايل به مباح  گفته. مسائل از جمله تكاليف با او مخالفت ورزيد رشتي در را بست سپس در چندين

اين زن با اينكه حدود دو ماه در منزل من : گويد مي) ابو ثنا(آلوسي . بودن زنا و فحشا و رفع تمام تكاليف بوده است
) قرتيه(و ) بابيه(اين است كه و آنچه براي من محقق گرديده .. . ام محبوس بود چنين چيزي را ايشان احساس نكرده
و معتقد است  ، كنند كه با انجام نمازهاي پنجگانه تكاليف خاتمه در مورد ائمه همان اعتقاد كشفيه دارند و گمان مي

: مدينة الحسين ص/  آل طعمه : كنيد به:  در مورد قرتيه نگاه  ، 21ص : نهج السالمةكه وحي قطع نگرديده است 
  .هايي كه در رابطه با فرقه بابيه نوشته شده و اغلب كتاب ، و صفحات بعدي 56-239

وي ادعا كرده  ، از شيعيان اماميه اثناعشريه هستند) هـ 1265-1235(پيروان باب ميرزا محمد شيرازي : بابيهـ )5(
كرده سپس ادعا  ، كه ايشان باب امامي است كه در انتظارش هستند و مدعي است كه او تنها سخنگوي آن امام است

و چندين نوع كفر و  ، در وجود او حلول نموده  و نيز گمان كرد كه خداوند ، كه خودش اما غايب آنان است
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  .اند دهرا نيز بر آنان افزو 2) نوربخشيه(و برخي ديگر فرقه 

هاي ديگري از اماميه  دور نيست كه بعدها فرقه«: گويد چه  آلوسي مي سپس چنان
  .داوند عاقبت را مسئلت داريماز خ )3(»پديدآيند

ها را به ائمه نسبت داده و از كتب  بنده در خالل پيگيري نصوصي كه اثناعشريه آن
هاي  مختلف و گرايش ام كه اين نصوص بذر عقايد اند دريافته معتمدشان روايت كرده

اند كه هر صاحب گرايش و غلوكننده و  متفاوت را در البه الي خود حمل كرده
پس بعلّت اعتقاد به تقيه و  ، ها به مرام و مقصود خود دست يابد ي از آنگذار بدعت

                                                                                                           
تهافت البابيه / مصطفي عمران  ، حقيقه البابيه و البهائيه/ محسن عبدالحميد : كنيد به:  نگاه. گمراهي ديگري نيز دارند

 .البابيه/ احسان الهي ظهير  ، يهالبابيه و النهائ/ محمود مالح  ، و البهائيه
آل  .دهند عبارتند از پيروان آخوند مال حسن گوهر كه تا امروز هم در كربال مذهب خود را ترويج مي: گوهريه ـ )1(

منبع سابق  .نقش زيادي در بوجود آمدن آن فرقه داشته است) كشفيه(و در گذشته  .55ص : مدينة الحسين/ طعمه 
منبع سابق  : :نگاه نمايند بودن ائمه بوده و عقاب سزاي خدا براي گناهكاران را نفي مي آنها مدعي خدا .239ص 
  .54-53: ص

و  795(اش ابوالقاسم بوده و در در سال به محمد نوربخش قوهستاني منسوب هستند كه كنيه: نور بخشيه -  2
اين فرقه در . اي از آنها است شيه فرقهكنند كه نور بخ اثناعشريه ادعا مي ، وفات نموده است) هـ869متولد در سال 

او ادعاي مهدي بودن كرده و احاديث وارده . هاي هيمااليا و كوهستان بلتستان متصل به مرزهاي چين موجودند دره
اش تطبيق داده و مهدي شيعيان را نفي و از آنان  از طريق اهل سنت در مورد نام مهدي را بر شخص خود و كنيه

هاي اهل  بلكه از صوفي ، هاي اثناعشريه نيست نابراين بعضي بر اين باورند كه اين گروه از فرقهب. فاصله گرفته است
  .316: الشيعه ص/ احسان الهي ظهير .وحدت وجود است

و  ، لكن چنين چيزي مانع از اين نيست كه ايشان در اصل از شيعه اثناعشريه بوده و ادعاي مهدويت كرده باشد
اند و لذا در روز بيعت  چرا كه ايشان معتقد به دوازده امام بوده ، نفس خود تطبيق داده باشداحاديث اهل سنت را بر 

در سفر  –همان گونه. 332ص : الفكر الشيعي با مهدويان به قبول عدد دوازده به خاطر تبرك به عدد ائمه اكتفي كرد
ا در مورد گرايش صوفيان بايد گفت كه و ام ، 333: منبع سابق ص ، عتبات مقدس شيعه  را زيارت نمود –به عراق

: الشيعة والتشيع: كنيد به:  جهت آشنايي با مذهب اين فرقه نگاه .پيوند تصوف و تشيع همچنان استوار و محكم است
 .صفحات بعدي 328ص : الشيعي/ مصطفي شيبي ، 314ص 

 .22ص: نهج السالمة/ وثنا آلوسيبـ ا)3(
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گران به صفوف آنان و عجز  كثرت افترا و دروغ بر ائمه؛ و نيز پيوستن ملحدين و دسيسه
اي شيعه از پاكسازي مذهبشان از ترفند و نيرنگ ملحدان كه در طول و ناتواني علم

معيارهاي صحيح و ثابت براي تصفيه و تحقيق  ها به آن چسبيده و نبود موازين و قرن
به دليل دربرگرفتن آن بذرهاي مسموم و ابرهاي  ، بر اثر اين عوامل و غيره ، رواياتشان

  .يافت گري توسعه مي اساس شيعه و شيعه ترسناك از اخبار و احاديث تاريك و بي
خل موضوعي طوالني است و دا ، ها اما بحث مفصل در خصوص هر يك از فرقه

و چون مراد ما بحث و بررسي و تحقيق در اصول شيعه . موضوع اصلي بحث ما نيست
و ممكن است  ، ها و اخبار و آراء و اقوال صاحبان آن است؛ نه چگونگي و پيدايش فرقه

تراق و پراكندگي شيعه  به اصوليه و اخباريه اكتفا نماييم؛ چرا كه اصوليه با بحث از اف
گر اكثريت است و نقطه مقابل  عشريه  نمايان است و اثنيعشريه   اثنياساس مذهب 
هاي شيعه غير از آن دو از  و اما ديگر فرقه ، كه اخباريه كمترند با اين ، اخباريه هستند

  .ها اكتفا نموديم آنا در پاورقي به تعريف كوتاهي از لذ. حجم اصوليه برخوردار نيستند
  

اختالف در بنيه مذهب ) اخباري(و ) لياصو(ي  همان طور كه اختالف ميان دو دسته
يعني آنان كه  ، باشد پس آن اختالف ميان رجال شيعه مي ، دهد عشريه  را نشان مي اثني

بينيد حر عاملي صاحب  مياند؛ چرا كه  آوري كرده عشريه  را جمع ميراث مذهبي اثني
مستدرك (و نوري طبرسي صاحب ) الوافي(و كاشاني صاحب )  وسائل الشيعه(

ولي هر سه از  ، كه از مؤلفان منابع روايت معتمدشان هستند با وجود اين) الوسائل
كه يكي از منابع ) من ال يحضره الفقيه(بلكه ابن بابويه صاحب  ، اخباريه هستند

و طوسي . )1(است) اخباريه(رئيس فرقه  - قبال ذكر گرديد -چهارگانه ايشان است

                                           
نماييد كه كساني كه از  كما اينكه شما مالحظه مي ، 4الخباريون فرقه واحده ص االصوليون و ا: كنيد به:  ـ نگاه)1(

اند  نزد ايشان پيدا شده و شهرت يافته» اصل الشيعه  و اصولها«علماي اخباريه مانند حسين آل كاشف الغطا صاحب 
مان گونه كه از جمله كنيد كه بيشتر اخباريين در بعضي مناطق مانند بحرين وجود دارند ه و همچنين مالحظه مي



   
153 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

ي كه نهج البالغه به او يا برادرش نسبت داده و مرتض) التهذيب(و ) االستبصار(صاحب 
بنابراين اختالف بين اصولي و  –ها قرار دارند شود و غيره از اصوليين در مقابل آن مي

پس اينجا به تعريف  ، ران آن استگذا اخباري در واقع اختالف در اركان مذهب و بنيان
  .اين دو گروه خواهيم پرداخت
و معتقدند  ، نمايند سته و به اخبار و احاديث خود عمل مياخباريون اجتهاد را ممنوع دان

ها از ائمه قطعي  گانه شيعه صحيح؛ و صدور آن هاي چهار كه همه محتويات كتاب
و  ، اند لذا به اخباريه معروف شده ، دكنن و به كتاب و روايت اكتفا و بسنده مي ، باشد مي

و يادگيري اصول فقه را الزم ندانسته  )1(نمايند نيز اجماع و دليل عقلي را نفي و انكار مي
و در مقابل ايشان اصوليين يا مجتهدين قرار دارند كه قايل  ، و به صحت آن باور ندارند

 ، سنت و اجماع و دليل عقليكتاب و : به اجتهادند و معتقدند كه داليل احكام عبارتند از
و آنان اكثريت شيعه   ،كنند و به صحيت آنچه در كتب چهارگانه موجود است حكم نمي

  )2(.دهند را تشكيل مي
چه كه از محقق ايشان غالم رضاي قمي نقل  بر حسب آن –لكن شيخ انصاري آنان

ه اعتماد دارند كه اخباريه بعنوان داليل شرعي جز بر اخبار شيع ابراز مي -كند مي
و  ، نمايد ها را قبول و تأييد مي آنكنند؛ و بدون فرق بين صحيح و ضعيف  نمي
منحرف مرا ) اخباريون(اين فرقه » وجه تسميه«چه در مورد بيان   آن: گويند مي

  :زده كرده يك از اين دو مسأله است شگفت

                                                                                                           
خميني  ، خوئي ، شريعت مداري. دهند محسن حكيم علماي بزرگ طائفه اصوليه آنهايي كه اكثريت غالب را نشان مي

 .باشند و غيره مي
  .رشد عليان ، الفصل عند الشيعه االماميه: به:  ـ نگاه)1(
فرج  ، 92: التقليد في الشريعة ص/ علوم بحر ال/ عزالدين  ، 107: دائرة المعارف ص/ حسن اميني  : :ـ نگاه)2(

 .19: االصوليون و االخباريون فرق واحدة ص/ عمران 



   
154 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

عمل  )1(موثق و ضعيف ، حسن ، كه آنان به تمام اقسام اخبار چه صحيح اين: اول
تفاوت  ها قايل به فرق و كه در مقام عمل در قبال مجتهدين بين آن كنند بدون اين مي

  .باشند
گانه قرآن كريم و سنّت و اجماع  تنها يكي را به عنوان دليل  آنان در ميان داليل سه: دوم

لذا به اين اسم موسوم و معروف شده  ، اند كه اخبار و روايات است اختصاص داده
  .)2(اند
  هاي خود هستند كه قائل به نقص قرآن در اينجا موافق اسطوره) اخباريه(براين بنا
و  ، بلكه تنها بر اسطوره روايتي خود متكي هستند ، دانند باشند و قرآن را حجت نمي يم

با اين وجود جمعي از علماي . اند ي اسالم خارج ساخته با اين عمل خود را از دايره
كنند كه اختالف  ي كه گروه اخباريه اعالن نموده ادعا ميشيعه علي رغم اين كفر آشكار

شود و همچون اختالف  در چند صورت ساده خالصه مي) خباريها(و ) اصوليون(ميان 
  )3(.شود آراي طرفداران يك فرقه محسوب مي

بنده در خالل تحقيق و : گفته است) االصولون و األخباريون فرقة واحدة(صاحب كتاب 
ام  جز چند مورد جزئي كه موجب نقد  هاي اصوليه و اخباريه داشته پژهشي كه در كتاب

ها دو  توان گفت اين پس آيا مي. )4(ام ت ميان دو گروه فرقي احساس نكردهو ايراد نيس
  !صورت كار يك گروه است؟

كه  اند براي اخباريه توجيه كنند در مورد اين بعضي از شيعيان معاصر در صدد برآمده
خواهند تاثير  كنند و مي دانند و تنها به روايات خود عمل مي يقرآن را حجت نم

مسلمان هستند ) اخباريون(در حالي كه : اند لذا گفته ، ا تخفيف دهندايشان ر مقوله
                                           

 .خواهد آمد» قول آنان در رابطه با سنت«ـ توضيح اين مصطلحات در فصل )1(
شريعه التقليد في ال: كنيد به:  حاشيه علي رسائل الشيخ االنصاري مبحث حجة القطع نگاه ، ـ القالئد علي الفرائد)2(

 .93: االسالميه ص
 .170 -1/169: الحدائق/ البحراني : :و نگاه ، 92ص: ـ التقليد)3(
  .3- 2ص : االصولين و االخباريون فرقة واحدة/ ـ فرج العمران)4(
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پس شيخ استرآبادي در جستجوي راهي براي . )1(نمايند چگونه دليل قرآن را انكار مي
قرآن نسبت براي اذهان عامه گنگ و همانا «: گويد رفت از اين مهلكه بوده و مي يرون

  !!ار ايشان قابل فهم و عملي شدن نيستپس جز با مقتضاي اخب)2(.»... نامفهوم است
كه نتيجه هر دو قول يكي است؛ زيرا اخبار و روايات ايشان معناي قرآن را  گويي 

كه به ويژه  –چه  خواهد آمد چنان –اند تحريف كرده و مفاد آن به سوي ديگر سوق داده
  .اين فرقه كه قايل تفاوت بين روايت صحيح و باطل نيستند

بحراني يادآور شده  ، عشريه  به اصوليه و اخباريه ز جدايي و افتراق اثنياما در مورد آغا
اولين كسي است كه باب ) هـ1033متوفاي سال (كه شيخ ايشان محمد امين استرابادي 

و  )3(ها به مجتهد اخباري باز نمود طعن و بدگوئي را نسبت به مجتهدين و تقسيم فرقه
از استرابادي مطرح بوده و او به تجديد آن  گويند اين مسائل بيش بعضي از آنان مي

  )4(.است پرداخته 
تا جايي  ، هاي اتفاق افتاد عالوه بر اين ميان اين دو فرقه رد و منازعه و تكفير و بدگوئي

و بعضي از علماي  )5(توا مي دهدكه برخي از آنان به تحريم نماز پشت سر ديگري ف
كرد بلكه از پشت لباسش  دانست و از لمس نمي ها را پليد مي اخباريه به تأليفات اصولي

  )6(.زد ها دست مي به آن

                                           
 .93ص: التقليد/ ـ عزالدين )1(
آن و عمل به آن به پس فهم و برداشت از ]. 1/169: الحدائق ، 94التقليد ص  ، 48-47ص : ـ الفوائد المدينة)2(

 .1/169: الحدائق ، 94التقليد  ، 48-47ص : الفوائد المدينة[باشد  مقتضاي رواياتشان جايز نمي
 .117ـ لؤلؤ البحرين ص )3(
 .74ص : االصوليون و االخباريون فرقة واحدة : :ـ نگاه)4(
 .74ص : مع علماء النجف/محمدجواد معنيه : :ـ نگاه)5(
 .9ص : الشيخة /ـ محمد آل طلقاني )6(
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به تخريب دين  –به تعبير خود  –بعضي از اصوليه را تكفير و آنان ) اخباري(استرابادي 
از  -) الوافي(صاحب كتاب ) اخباري(گونه كه كاشاني  همĤن )1(دهد متهم و نسبت مي

و بعضي از  ، )2(ان را به كفر نسبت دادهجمعي از علماي آن –مصادر هشتگانه ايشان
هايي بر مبناي مذهب صوفيه و  كه ايشان گفته اند مبني بر اين اصوليون به او پاسخ رد داده

از آنان  و نيز بعضي ، ... و)3(وحدت وجود«فالسفه دارند كه موجب كفر است مانند 
ت آن را به تصوير مانند عادت گذشتگان ايشان كه روايا)4(نمايند بعضي را تكفير مي

  .عشريه  هستند كه هر دو از فرقه اثني با اين–و بعداً ذكر خواهد شد –كشند مي
شيخ جعفركاشف الغطا از  ، اما در رابطه با عناصر مورد اختالف ميان اين دو گروه

احلق املبني يف تصويب املجتهدين و ختطئة «مورد تحت عنوان  بزرگان شيعه كتابي در اين
بينيم  رساند در حالي كه مي عناصر اختالف را به هشتاد مورد مي )5(اند نوشته» االخبارين

 )6(تالش كرده موارد مورد اختالف ميان آنان را كاهش دهد و تا به هشت مورد) بحراني(
زيرا او معتقد است اين اختالف براي  ، )7(يا كمتر رسانيده آن را پايين آورده است

ي طعن و بدگوئي عليه شيعه را  آيد و دروازه علماي دو طرف ننگ به حساب مي
 ، )9(و بعد از او محسن امين  عناصر و موارد اختالف را پنج مورد قرار داد. )8(گشايد مي

                                           
  .118ص  ، بحراني/ لؤلؤة البحرين  : :ـ نگاه)1(
  .121ـ همان منبع ص )2(
  .ـ منبع سابق و همان صفحه)3(
 .مبحث الغيبة از همين كتاب : :ـ نگاه)4(
 .38-7/37الذريعة  : :نگاه ، هـ در تهران چاپ شده 1316ـ سال )5(
 .95يد صالتقل/ عزالدين بحر العلوم : كنيد به:  ـ نگاه)6(
 1/167حدائق : كنيد به ه: نگاه. وقتي در مورد اين عناصر به حدائق مراجعه كردم بيش از چهار مورد را نيافتمـ )7(

  .و صفحات بعدي
  .ـ الحدائق همان صفحات)8(
  .458- 17453: عيان الشيعه : :ـ نگاه)9(
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يا چهل  ، )1(و صنف سومي حد وسط را گرفته و آن عناصر را چهل و سه مورد 
  )3(.يا بيست و نُه عنصر برشمرده اند ، )2(مورد

گردد كه آنان بعضي مسائل را به همديگر ارجاع  الف به اين برميكاهش دادن موارد اخت
بنابراين  ، كه مسئله نزد هر دو دسته مورد اختالف است كنند به اين يا حكم مي ، داده

مانند اختالف در  ، يا  اختالفي حقيقي نيست ، آيد اختالف بين طرفين به حساب نمي
اما شيخ ايشان  ، نمايند انكار ميريون مورد اجماع؛ كه اصوليون آن را تأييد و اخبا

) اصولي(چرا كه هر چند بعضي از مجتهدين  ، داند اين اختالف را واقعي مي) بحراني(
اما .. . اند به حساب آورده) داليل(اجماع را در مكتب اصوليه ذكر كرده و آن را از جمله 

ا رد كرده و با تحقيق و بينيد كه آنان در مقام تحقيق در كُتب استدالليه ثبوت آن ر يم
كه به طور كلي اثر آن نابود و متالشي  پردازند تا اين وجود مدلول و مفاد آن به جدال مي

  )4(.شود مي
عالوه بر  )5(.الزم به ذكر است كه اينجا هدف تشريح مسائل مورد اختالف آنان نيست

يكي تقسيم : ها چهار چيز است آناند موارد اختالف ميان  عضي از آنان گفتهاين؛ ب
چون اصوليون آن را تأييد و  ، موثق و ضعيف است ، حسن ، حديث به صحيح
دوم تقليد است كه اصوليون تقليد از مجتهد متوفا را جايز . نمايند اخباريون انكار مي

 ، ي سوم و چهارم اجماع و عقل است نكته .دانند اما اخباريون آن را جايز مي ، دانند نمي

                                           
  .1/167الحدائق  : :نگاه .باشد او شيخ ايشان عبداهللا بن صالح بحراني در كتاب منية الممارسين ميـ )1(
  .1/36: روضات الجنات : :نگاه .مانند شيخ ايشان عبداهللا سماهيچي ـ)2(
 .و صفحات بعد آن 1/36منبع سابق  : :خوانساري نگاه: ـ و آن هم)3(
 .1/168: ـ الحدائث)4(
روضات / خوانساري  ، نو صفحات بعد آ 3/296: مقتبس االثر حائري: كنيد به:  ـ در مورد اين مسائل نگاه)5(

/ محمد صادق بحرالعلوم  ، 389- 2/386: الكشكول ، و صفحات بعدي 1/167: الحدائق/ بحراني  ، 1/36: الجنات
/ عزالدين بحر العلوم  ، 17/453: اعيان الشيعه/ محسن امين  ، 26-3/22: دليل القضاء الشرعي اصوله و فروعه

 .99: و الفتوي االجتهاد/ غريضي  ، و بعدي 95التقليد ص 
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اما اخباريون آن . بعد از كتاب و سنت قايل به حجيت هر دو هستند) ناصوليو(جايي كه 
  .)1(اند را ممنوع دانسته

شدن شيعه به دو حزب درگير و   اي به تقسيم بلكه هدف از ذكر اين مطالب اشاره 
هر چند بعضي از آنان تالش كردند تا  ، باشد متنازع باهم در اصول استدالل  و غيره مي

كنم كه بعلت كنار گذاشتن تقيه؛ اختالف ميان  و اشاره مي. نشان دهنداين مسئله كوچك 
عشريه  حقايق متعدد اين مذهب را فاش ساخت كه  اگر اين اختالف  اين دو فرقه اثني

  .شدند  نبود هرگز كشف و آشكار نمي
واقعاً بررسي آگاهانه و ريز اختالفات طرفين اسرار و رموز زيادي را از اين مذهب 

  )2(.سازد يآشكار م
  

*    *  *

                                           
  .99ص  : االجتهاد و الفتوي ، غريضي: به:  ـ نگاه)1(
 .ام قول ايشان در سنت و اجماع به طور كافي از اختالفات جاري ميان طرفين بحث كرده: ـ در فصل)2(
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  باب اول

  اعتقاد آنان درباره مصادر اسالم

  
  

  اين باب از سه فصل تشكيل شده است
  :فصل اول

  عقيده شيعه در رابطه با قرآن
  :فصل دوم

  عقيده شيعه درباره سنت
  :فصل سوم

  عقيده شيعه در مورد اجماع
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  فصل اول

  ديدگاه شيعه درباره قرآن كريم

  
  

ري خدا به توضيح و تبيين ديدگاه شيعه در مورد قرآن خواهيم در اين فصل با يا
ها از  و ابتدا مذهب  و ديدگاه ايشان در مورد حجيت قرآن؛ و خروج آن ، پرداخت

 كنند قرآن بدون قيم و سرپرست زيرا ادعا مي ، اجماع مسلمين را ارائه خواهيم نمود
علم قرآن نزد ائمه است و «: يندگو و همچنينمي. باشد حجت نمي) يكي از دوازده امام(

قرآن را ) عام(و نيز پندارشان بر اين است كه قول امام  ، »..تنها به آنان اختصاص دارد
  .الي آخر.. . سازد خاص و مطلق آن را مقيد مي

ن گفته آنان بحث را شروع سپس به اعتقادشان در تأويل قرآن خواهيم پرداخت؛ و با اي
و  ، داند رآن معناي باطني دارد كه جز ائمه كسي آن را نميق: گويند نماييم كه مي مي
در مرحله . بخش عمده قرآن در رابطه با ائمه و دشمنانشان نازل گشته است: گويند مي

دهيم كه آيا  ها در مورد نصوص قرآن را مورد بحث و بررسي قرار مي بعد ديدگاه آن
  يل به نقص و تحريف و تغيير قرآن هستند يا خير؟قا
اند؛ و بعداً در  دانند و در اين باره موافق معتزله  زون بر اين؛ شيعه قرآن را مخلوق مياف

فصل اعتقاد شيعه در مورد اسماء و صفات اين مسئله را مورد بررسي قرار خواهيم 
  .انشاء اهللا..داد

ام به  شهوري دارند كه تا كنون كسي را نديدههاي خود ادعاي م همچنيد شيعه در كتاب
و آن ادعاي نزول  ، اي داشته باشد يژه به بررسي آن پرداخته و يا بدان اشارهطور و
قدر مخفي و پوشيده باقي مانده بود تا  اين مسئله آن. هاي آسماني بر ائمه است كتاب

( و) ن خطيبمحب الدي(و ) جولد سيهر( جايي كه ديدم برخي از پژوهشگران مانند
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ي ادعا  با مسأله) ي نزول كتاب آسماني بر ائمهادعا(اين مسأله را ) احسان الهي ظهير
  . شود؛ اشتباه گرفته بودند تحريف قرآن كه به شيعه نسبت داده مي

  .كنند كه همه كتابها نازل شده بر پيامبران نزد ائمه موجود است و همچنين شيعه  ادعا مي
به اين دو  -كه يكي از اركان ايمان است-» ايمان به كتابهاي آسماني«و بعداً در مبحث 

موضوع خواهيم پرداخت و اينجا به اين علّت بدان اشاره كردم تا تصور مجموع عقائد 
و بحث اين سه مسئله را به خاطر اين دو موضوع به  ، ايشان در مورد قرآن آسان باشد

  .تأخير انداختم چون ظاهراً در اولويت قرار دارند
عشريه  در مورد كتاب خدا چندان  ثنيگونه كه اطالع دارم؛ عقايد ا افزون بر اين؛ آن

و علماي معاصر در اين رابطه بيشتر به يك  ، مورد عنايت و توجه و بررسي قرار نگرفته
اند كه ادعاي شيعه است مبني بر ناقص بودن و تحريف  مسأله پرداخته و توجه نموده

ز اختالط و د كه اين قضيه هم بر اثر ادعاي افراطيون شيعه او بعداً خواهيم دي. قرآن
  .واهللا المستعان. اشتباه سالم نمانده است
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  اعتقادشان در مورد حجيت قرآن: مبحث اول
  

مقوله عدم حجيت قرآن : مبحث اول. اين مبحث را به سه مسئله تقسيم خواهم كرد
كه  ادعاي اين:  مبحث سوم. ائمه انحصار علوم و معارف قرآن به: مبحث دوم. بدون قيم

  .. سازد رآن را خاص نموده و مطلق آن را مقيد ميقول امام عام ق
  .اعتقاد آنان به اينكه قرآن بدون قيم و سرپرست حجت نيست: مسئله اول

هاي معتمد  در اثناي مطالعه بررسي كتب شيعه دريافتم كه اين مسئله در بيشتر كتاب
كه كرد  و هرگز چنين چيزي به دل خطور نمي ، ده استايشان مورد تأكيد واقع ش

در حالي كه » قرآن بدون قيم حجت نيست«: اي مدعي مسلمان بودن بگويد طائفه
  :كردند فرمود طلب مي خداوند خطاب به كساني كه برهان و دليل بر صداقت پيامبر

 m  ¸  ¯®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦l )51:عنكبوت(  
و پيوسته بر  ، ايم دهآيا همين اندازه براي آنان كافي نيست كه اين كتاب را بر تو نازل كر 

  .شود آنان خوانده مي
 )كليني( شيعه) ثقة االسالم(ولي  ، دليل و حجت است ، بنابراين قرآن عظيم خود شاهد

كه نزد شيعه همچون صحيح بخاري نزد اهل سنت به ) اصول كافي(در كتاب خود 
ت قرآن بدون قيم و سرپرس...«: نص آن چنين استآيد روايتي آورده كه  حساب مي

و اطاعت از او واجب است و ايشان بعد از  ، و علي قيم قرآن بوده ، حجت نيست
  )1(.»اند بر مردم حجت بوده رسول خدا

و  )2()رجال كشي(هاي معتبرشان امثال  اي از كتاب گونه كه اين گفته در مجموعه همĤن
  .و غيره موجود است )2()وسائل الشيعه(و  )1()المحاسن(و  )3()علل الشرائع(

                                           
 .1/188: ـ اصول كافي)1(
 .420ـ رجال الكشي صفحه )2(
 .192ص : علل الشرائع/ ـ الصدوق )3(



   
163 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

پس مراد ايشان از اين عقيده و باور چيست؟ آيا منظورشان اين است كه بدون رجوع 
ي  به گفته امام ممكن نيست به نص قرآن احتحاج نمود؟ پس معني آن اين است كه گفته

كه هدفشان اين است كه برنامه و نظام  يا اين ، امام حجت است نه كالم خداوند رحمان
شود و حاكم قيم و سرپرست اجراي آن است؟ اما   اجرا نمي قرآن بدون حاكم و فرمانروا

: اند كند؛ آنجا كه گفته چه از ايشان در خاتمه اين نص وارد شده اين احتمال را رد مي آن
ها كه بدان ايمان  قدريه و زنديق  ، در قرآن نگريستم ديدم هر كدام از افراد مرجئه« 

 ، گشتند كردند و در مباحثه بر غالب مي مي اده نداشتند با آن براي مباحثه و مشاجره استف
  )3(».آنگاه  دريافتم كه قرآن بدون قيم حجت نيست

 ، تر است تر و فصيح شود كه قول امام از قول خدا روان و معناي اين گفته چنين مي 
لذا آن را قرآن صامت و امام را   ، چرا كه قول امام از قرآن قدرت بيان بيشتري دارد

و بنده  ، اين كتاب صامت خدا«: كنند گفته و از علي روايت مي ، اند طق ناميدهقرآن نا
  )4(.كتاب ناطق خدا هستم

هرگز برايتان حرف  ، توانيد آن را به سخن آوريد و گفته است اين قرآن است اگر مي
  )5(.گويم من آن را برايتان مي ، زند نمي

كنند كه  از سوي ديگر ادعا مي )6(»علي تفسير كتاب خداست«: گويند و رواياتشان مي
پندارند قرآن جز براي يك شخص تفسير نشده آن  كه ميوقتي ). 1(ائمه عين قرآن هستند

                                                                                                           
  .268ص : سنالمحا/ـ البرقي)1(
 .18/141: وسائل الشيعه/ ـ الحر العاملي )2(
  .18/141: وسائل الشيعه/ ـ حر عاملي )3(
  .235ص : الفصول المهمه/ ـ حر عاملي )4(
 .1/61ـ اصول كافي )5(
 .30/20: تفسير صراط المستقيم/ بروجردي  ، 33-31ص : االحتياج/ طبرسي  ، 37/209: ـ بحاراالنوار)6(
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باشد؟  دانيم چرا علي قيم آن است در حاليكه خود تفسير قرآن مي نمي )2(هم علي است
ر چرا و چگونه برايش تفسي ، است يا قيم آن ، و بايد پرسيد اگر علي خود قرآن

كه ساخته و پرداخته  ها متضادند و دليلي قطعي هستند بر اين واقعاً اين گفته! شود؟ مي
وگرنه  ، خواهد دين مسلمانان را تباه و فاسد نمايد ستيزي است كه مي ملحد و دين

  .چگونه در مورد كتابي كه خداوند براي هدايت مردم فرستاده چنين بايد گفت

 mW    V  U  T  S  R  Q  P  O    [  Z  Y  X
   _    ^  ]  \l  

و به مؤمناني  ، ترين راهها است كند كه مستقيم اين قرآن به راهي رهنمود مي.)9:اسراء(
    .دهد كه براي آنان پاداش بزرگي است مژده مي ، كنند كه كارهاي شايسته و پسنديده مي

وحكم ما  , عدكموخرب ما ب , كتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم«: فرموده خليفه راشد علي
ومن ابتغى اهلد يف غريه  , من تركه من جبار قصمه اهللا , هو الفصل ليس باهلزل , بينكم

وهو الذي ال  , وهو الرصاط املستقيم , وهو الذكر احلكيم , وهو حبل اهللا املتني , أضله اهللا

                                                                                                           
از نوري كه بر : يعني) واتَّبعواْ النُّور الَّذي أُنزِلَ معه: (...فرمايد بينيم ايشان در مورد اين آيه كه مي ميلذاست كه  - 1

 )اند بنابراين ائمه از آسمان نزول كرده. (آن نور علي و ائمه مي باشند: اند گفته –.ايشان نازل شده بود پيروي كردند
ذَا أَو بدلْه : ن آيهو نيز در تفسير اي. 1/194كافي  رِ هـبِقُرْآنٍ غَي 15آية : يونس(ائْت (  

   ، قرآني جز اين را براي ما بياور و يا اينكه آن را تغيير بده: گويند مي: يعني  
تفسير  ، 1/419: اصول كافي ، 2/120: تفسير عياشي: كنيد به:  نگاه ..است آن قرآن اميرالمؤمنين علي: اند گفته
   .36/80: بحاراالنوار ، 1/310: تفسير قمي ، 2/296: تفسير نور الثقلين ، 2/180 ، نالبرها

به تاكيد ايشان آن را از خود » بل ال يؤْمنُونَ«. يعني اميرالمؤمنين»  أَم يقُولُونَ تَقَولَه «: در تفسير قمي آمده كه  
: يعني»  فَلْيأْتُوا بِحديث مثْله إِن كَانُوا صادقينَ«: يدگو سپس مي ، نساخته و با رأي و نظر خود اقامه نكرده است

تفسير : به:  نگاه .هايي از اين قبيل زياد است و نمونه گويند اگر راست مي ، مردي مانند وي از طرف خدا بياورند
  ..36/86: بحاراالنوار ، 4/242: البرهان في التفسير القرآن/ بحراني  ، 2/333: قمي

 .11/250اصول كافي  ـ)2(
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من قال  , العلامءوال يشبع منه  , وال تنقيض عجائبه , وال تلتبس به األلسن , تزيغ به األهواء
  »ومن دعا إليه هدي إىل رصاط مستقيم , ومن حكم به عدل , ومن عمل به أجر , به صدق

و حكم و قضاوت ميان بين  ، كتاب اهللا كتابي است كه خبر پيش از شما و بعد از شما 
هركس از روي تكبر و  ، دهنده است نه شوخي حكم و قانون فيصله ، شما وجود دارد

و هر كس هدايت از غير آن  ، شكند را ترك كند خداوند او را در هم مي خواهي آنخود
آن رسيمان محكم و ذكر حكيم و راه راست  ، طلب كند؛ خداوند گمراهش مي سازد

و  ، ها با آن گنگ نخواهد شد و زبĤن ، شود آن قرآن با هواي نفساني منحرف نمي. است
هركس با آن سخن  ، شوند آن اشباع نمياز و علما  ، هايش پايان ندارد عجايب و شگفتي
و هركس به آن عمل نمايد اجر و ثواب دارد و هركس به آن حكم و  ، گفت راست گفته

و هركس به سوي آن دعوت نمايد به راه راست و  ، داوري كند رعايت عدالت كرده
  )1.(مستقيم هدايت يافته است

                                           
دچار  بعضي در مورد نسبت دادن اين روايت ره پيامبر: ـ ابن كثير در توضيح بر اين روايت گفته است)1(

ابن كثير فضائل القرآن . است و نهايت اين خبر اين است كه گفته شود از كالم اميرالمؤمنان علي ، اند توهم شده
ثواب القرآن باب ما جاء في فضل القرآن شماره : خريج نموده استترمذي نيز به صورت مرفوع آن را ت .15: ص

و امام احمد در مسندش  ، 831: فضائل القرآن باب فضل القرآن ص«دارمي در سنن خود كتاب  ، 40/172) 2906(
  .»تحقيق احمد شاكر) 704(شماره  2/703: روايت نموده

و سندش مجهول  ، شناسيم جز از اين طريق نمي ترمذي گفته اين حديث را ، و سند اين حديث جاي بحث است
و حافظ ابن العربي ) 4/172: ترمذي: كنيد به:  نگاه(جا بحث و سخن است) يكي از رجال آن(و حارث  ، است

  )11/30: عارضة الحوذي : :نگاه(حديث حارث معتمد نيست: مالكي مي گويد
و شيخ الباني . )2/704المسند : به:  نگاه(ضعيف استبه دليل وجود حارت جداً سند آن : شيخ احمد شاكر گفته است

 ، اند باشد و بلكه بعضي او را به دروغگويي متهم كرده اسناد آن به دليل وجود حارث نابينا در آن ضعيف مي: اند گفته
ح شر: به:  نگاه(نسبت داده است و شايد اصل اين حديث به علي برگردد و حارث از روي اشتباه آن را به پيامبر

 .و اين اثر از علي در خود كتب شيعه  روايت است) .68: اند ص طحاوي چاپي كه الباني احاديث آن را تخريج كرده
  .19/7: بحار األنوار ، 1/15: تفسير صافي ، 1/7: البرهان ، 1/3: تفسير عياشي
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كند ضمانت كرده كه در دنيا  خداوند براي كسي كه قرآن را قرائت: فرمود ابن عباس
  : گمراه نشود و در آخرت نيز اهل شقاوت نباشد سپس اين آيه را تالوت كرد

 m  ½   ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³²   ±  °  ¯
  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾l   
    )1() 123: طه(. گمراه و بدبخت نخواهد شد ، هركه از هدايت و رهنمودم پيروي كند

 ، كه قرآن خود حجت است نياز به اقامه برهان و دليل نيست هدر مورد اين مسئل
بنابراين ترجيح داديم داليلي را از كتاب اهللا و احاديث اهل بيت موجود در مصادر و 

و قبل از اين كه اين موضوع را به پايان ببريم به داليلي از  ، منابع اهل سنت ارائه نماييم
 ، كند ني بر عدم حجيت قرآن را نقض ميبكنم كه ادعاي شيعه م كتب شيعه اشاره مي

و به هدف از طرح و ساخت اين  ، كند گويي ايشان داللت مي عالوه براين بر تناقض
  .ها نيز اشاره خواهيم نمود گفته

از  :روزي امام رضا: به عنوان مثال در بعضي از منابع معتبرشان نص زير آمده است
قرآن ريسمان متين و : سپس گفت ، ستقرآن ياد كرد كه حجت با عظمت و بزرگي ا

است و ) يا حيران و سرگشته(دليل و راهنماي برهان ....ناگسستني خدا است  گيره دست
از هيچ جهت و نظري متوجه آن  ، هيچ گونه باطلي ، )2(بر هر انساني حجت است

  )3(.از جانب  خداوند حكيم و حميد ستايش شده نازل شده است ، گردد نمي
اي شب سياه  ها مانند پاره زماني كه فتنه: ديگري از آنان آمده استو در نص 

چون به قطعاً قرآن شافع است و هركس آن را  ، گير شما گرديد به قرآن پناه ببريد گريبان

                                           
  .16/225: تفسير ابن جرير طبري:  به:  ـ نگاه)1(
باشد زيرا كه برهان » حيران«تر آن است كه به جاي برهان  ده است اما درستـ آنچه در منبع نقل شده چنين آم)2(

 .ندارد) دليل(نياز به 
 .2/130: عيون اخبار الرضا/ ابن بابويه قمي  ، 92/14: بحار/ مجلسي :  به:  ـ نگاه)3(
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برد و هركس به آن پشت كند وي را به دوزخ  فراروي خود قرار دهد او را به بهشت مي
  )1(.است و قرآن  راهنماي بهترين راه ، برد مي
كه از ديدگاه شيعه از هيچ جهتي باطل  منسوب به علي) 2) (نهج البالغه(و در  

دهنده بازدارنده و  بنابراين  قرآن  فرمان«: نص زير آمده است) 3(شود متوجه آن نمي
  )4(.»صامت گويا و حجت خدا بر مردم است

يي و گو تناقض اين نصوص صريح كه شواهد ديگري از منابع معتبرشان هم دارند بر
 –پس روايات آنان ، كند را فاش و آشكار مي) شيعه(نابساماني موجود در اين قوم 

اما منهج و قانوني  ، اند بعضي با بعضي ديگر در تعارض –شود  گونه كه ديده مي همĤن
اند بسيار خطرناك است؛ و مبناي آن روايات و  گويي وضع كرده كه براي اين تناقض
كه شرح آن در بحث  ، است) يعن اهل سنّت(عامه  ن مخالفت باقابل قبول بودنشا

ها جانب تفرقه و شاذ بودن و  بنابر آن. –خواهد آمد » اعتقاد آنان در مورد اجماع«
كنند حتي اگر نص معتبرشان مخالفت آن منهج  مخالفت با جماعت مسلمانان را دنبال مي

به نداي حق گوش داده  بيدار شده وها  چه  يكي از علماي آن و چنان. و قواعد هم باشد
باشد؛ و مخالفت خود را با گمراهي و ضاللت ايشان اعالن كرده باشد؛ در تمام اين 

  . -چه  در بحث تقيه خواهد آمد  چنان –تقيه كرده است : اند موارد گفته

                                           
  .92/17: بحار ، 1/2: تفسير عياشي:  به:  ـ نگاه)1(
 ، اند ترديد داشته ان معاصر در مورد صحت نسبت دادن اين كتاب به عليعلماي نقد چه در قديم و چه در زم - 2

 ، اند هركس نهج البالغه را مطالعه كند يقين پيدا خواهد كرد كه آن را به دروغ به علي نسبت داده«: ذهبي گفته است
بعداً در فصل سنت و  )ترجمه شريف مرتضي ، 3/124: ميزان االعتدال:  به:  نگاه(» كند سپس عالمت آن را بيان مي
  .اند بحث خواهم كرد ذكر منابعي كه آن را نقد كرده

ياد آور شده كه انكار كردن نسبت اين كتاب به علي نزد شيعه ) يكي از علماي معاصر شيعه(هادي كاشف الغطاء  - 3
 است كه از پيامبرهمه محتويات آن مانند آن « : و باز گفته است. به منزله انكار بديهيات و ضروريات دين است

  .190: مدارك نهج البالغه ص:  به:  نگاه» شود روايت مي
 .92/20: البحار ، تحقيق صبحي صالح ، 265: ـ نهج البالغه ص)4(
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ي عدم حجت بودن قرآن كه در كتب شيعه به صورت متواتر آمده تأمل  هركس در مقوله
توزان و دشمناني وضع و طرح شده كه  ها از طرف كينه ين گفتهداند كه ا ينمايد م

پس مادامي . خواهند شيعه را از كتاب خدا بازدارند و آنان را به گمراهي سوق دهند مي
نيز يكي از ) قيم(اند و   كرده» قيم«كه با اين ادعا حجت بودن قرآن را منوط به وجود 

 نها براي يك سخص تفسير شده كه عليقرآن ت) ويندگ مي(چون  ، دوازده امام است
و هر كدان از ائمه  ، به ساير دوازده امام انتقال يافته سپس علوم قرآن از علي ، است

امام (و او ) 1(مسئول رساندن اين علم به نفر بعدي است تا به امام دوازدهم رسيده
ايب گرديده و كه ناپديد و غ نيز به اعتقاد اثناعشريه بيش از يازده قرن است) دوازدهم

بنابراين مادامي كه  ، ....هاي شيعه معتقدند كه آن امام ادعا شده معدوم است ديگر فرقه
اين مقوله حجت بودند قرآن را به آن غايب يا معدوم وابسته كرده؛ در نهايت نتيجه اين 

غيرموجود شود كه استدالل كردن به قرآن متوقف بر حضور امام غايب يا معدوم و  مي
و مراجعه به قرآن در مقام استدالل انجام  ، است كه قيم و سرپرست قرآن خواهد گرديد

پس در  ، امام است؛ كه آن هم غايب است  ی چرا كه حجت تنها قول و گفته ، گيرد نمي
–) اثناعشريه(در ميان فرقه ) اخباريه(بدين علّت فرقه  ، رمان غيبت حجت وجود ندارد

چه  علماي اثناعشريه  چنان - اند را انكار كرده» قلقرآن و اجماع و ع«ه گان داليل سه
و حتي قرآن  كريم را انكار كرده و حجت بودن را به يك چيز  –اند اعتراف كرده
  )2(.گذاري گرديدند لذا به اخباريه نام ، اند كه اخبار و روايت است اختصاص داده

. همين قدر كافي است ، از راه راست سازي آنان و براي روشن شدن گمراهي و گمراه
بلكه يكي از  ، و توطئه عليه كتاب خدا و شيعيان نيست  ولي اين هم پايان دسيسه.. 

اي است كه شيعه را از جماعت مسلمانان پراكنده كرد و  هاي آن زنجيره دسيسه حلقه
فسير هاي انجام شده در راستاي ت و نيز نشانه شروع تالش و فعاليت ، دور انداخت

                                           
  . به تفصيل اين موضوع خواهيم پرداخت» سنّت«: در فصل - 1
 .كتاب بحث آن گذشت كه در صفحات قبل همين ، 93: التقليد في الشريعة االسالمية ص: به:  ـ نگاه)2(
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تحريفي و خالف واقع قرآن است كه عالوه بر آن ادعا شده اين تفسيرها عين آن 
آن امام كه ناطق به قرآن و  ، تفسيري است كه از طرف قيم و امام اهل بيت ارائه شده

و قرآن بدون   ، تنها گفتار و تفسير او حجت است نه چيز ديگر گر آن است و روشن
  ....گيرد تفسير او حجت قرار نمي

ور آنان به اينكه معارف قرآن مختص ائمه بوده و كسي ديگر در اعتقاد و با: مسئله دوم
  .آن سهمي ندارد

يكي از دين ضرويات اسالم كه بطور قطعي از اسالم فهم شده اين است كه علوم قرآن 
و از  ، راز و اسراري نيست كه دودمان و خاندان معلوم آن را از يكديگر به ارث ببرند

داران  طاليه بلكه صحابه ، داشته استبه آن اختصاص ن علي صحابهميان 
ليكن شيعه . را نايل آمدند نخست به شرف دريافت و تلقي اين قرآن از رسول خدا

ائمه اثناعشريه را به تمام علوم قرآن  مخالف اين مسئله بوده و معتقدند كه خداوند
يل و تفسير قرآن آنان اختصاص و بر اين باورند كه به تأو ، اختصاص داده است

  .و هر كس علم قرآن را از غير آنان جستجو كند گمراه است ، اند يافته
كنند كه بدايت اين مقوله و ريشه اصلي  بعضي از مصادر و منابع اهل سنّت يادآوري مي

قرآن  بخشي از نُه جزء است و علم آن نزد «: چون او گفت ، گردد برمي) سبأ ابن (آن به 
با انواع اخبار و چندين   هاي اثناعشريه در كتاب و ذكر اين مقوله فراوان )1(»استعلي 

  :دسته روايات آمده است
همانا قرآن براي «: اند در اصول كافي در روايتي طوالني از ابو عبداهللا آمده كه گفته - 1

ر آن را براي يك نفر تفسي و رسول خدا ، مردم كافي بود اگر مفسري براي آن باشد
  )2(.»اند نمود و شأن و اين فرد را كه علي بن ابي طالب بود براي ائمه توضيح داده

                                           
  .38: احوال الرجال ص/ ـ جوزجاني )1(
 .18/131: وسائل الشيعه ، 25-1: ـ اصول كافي)2(
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خداوند قرآن را بر من : فرمود رسول خد«: در چندين منبع معتبر شيعه  آمده است - 2
و هر كس علم قرآن را از غير  ، نازل كرده كه هر كسي مخالف آن باشد گمراه است

  )1(.»شود علي كسب نمايد هالك مي
اي قتاده آيا شما فقيه اهل بصره «: ند كه ابوجعفر گفتكن و باز كتب شيعه ادعا مي - 3

ام كه شما قرآن را  شنيده: گفت :بعد ابوجعفر ، پندارند چنين مي: هستيد؟ قتاده گفت
كسي ! واي بر تو اي قتاده: كه گفت تا اين... آري: كنيد؟ قتاده در جواب گفت تفسير مي

  )2(.»ه استد كه با قرآن مورد خطاب  قرار گرفتدان قرآن  را مي
طور قرائت كنند كه  بر مردم واجب است كه قرآن را آن..... «: در تفسير فرات آمده - 4

  .)3(»پس زماني كه به تفسير قرآن نياز داشتند از ما هدايت دريافت كنند ، نازل شده
همه آن روايات را ذكر  و اگر بخواهيم ، و آنان روايات زيادي در اين موضوع دارند 

  .گيرد نمايم يك جلد كتاب را دربر مي
هاي آن  اي باب وجود دارد كه هر كدام از باب مجموعه) الكافي(به عنوان مثال در 

  :باشد مانند ابواب زير اي از روايات ايشان در اين موضوع مي حاوي مجموعه
  )4(»باشند ولي امر خدا و خزانه علم او مي  ائمه:  باب

  )5(.ها سؤال نمايند ائمه هستند كه خداوند به مردم فرمان داده از آن) اهل ذكر: (ابب 
  )6.(ها را در قرآن به علم و دانش توصيف كرده ائمه هستند كساني كه خداوند آن: باب

                                           
 ، 16: بشارة المصطفي ص) شيعه(طبري  ، 19/23 ، 17/302: بحاراالنوار ، به:  نگاه ، 18/138: ـ وسائل الشيعه)1(

 .40:امالي الصدوق ص
 ، وسائل الشيعه) همراه شرح جامع مازندراني چاپ شده است) (485(شماره  ، 12/415: كتاب الروضه ، ـ  كافي)2(

  .238-24/237: بحارالنوار ، 1/18: البرهان في تفسير القرآن ، 22-1/21تفسير صافيك  ، 13618
 .18/149: وسائل الشيعه ، 91: ـ تفسير فرات ص)3(
 .1/192: ـ اصول كافي)4(
 .1/210: ـ منبع سابق)5(
 1/212: عهمان منب- 6
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  )1(.در علم همان ائمه هستند) راسخين: (باب
  )2(.رديده استهايشان ثابت گ به ائمه علم و دانش بخشيده شده و در سينه: باب

و از . سهم مؤثري در اين ميدان ايفاء كرده است –طبق عادت خود –و اما صاحب بحار
  :جمله ابواب ايشان در اين موضوع عبارتند از

  )3(.اند روايت را آورده) 54(و در اين  ، اند ها اهل علم و قرآن  بوده اينكه آن: باب
  .)4(روايت در اين باره ذكر نموده) 14(د و ان دار علم خداوند بوده اينكه آنان خزانه: باب
ها    ي زير ذكر كرده  گونه كه چندين روايت را در اين موضوع در ضمن بĤن همĤن
  :است
  )5(.علم آسمان و زمين از آنان پوشيده نيست: باب

) وسائل الشيعه حر عاملي(و در . )6(باشد كه هيچ چيزي از ائمه پوشيده نمي اين: و باب
  :آمده است

عدم جواز استنباط احكام از ظواهر قرآن مگر بعد از معرفت تفسير آن از كالم : باب 
  )7(.حديث از آمده است) 80(و در اين موضوع . ائمه

 ، داند جز ائمه كسي تفسير قرآن را نمي: باب) الفصول المهمه في اصول االئمه(در كتاب 
  )8(.وجود دارد

  :صورت قضيه اختصاص داده داده بدين به اين)  صافي(هاي تفسير  يكي از مقدمه

                                           
 .1/213: ـ منبع سابق)1(
 .1/213:ـ منبع سابق)2(
 .205-23/188ـ )3(
 .26/105: ـ منبع سابق)4(
 .26: ـ منبع سابق)5(
  .26/137: ـ منبع سابق)6(
 .152-18/129: ـ وسائل الشيعه)7(
 .173ـ فصول المهمه حر عاملي ص )8(
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گر است كه همه علم قرآن  نزد اهل بيت  چه بيان قدمه دوم در مورد خالصه آنم« 
  )«.)1باشد مي

كند كه تمام علم  فصل پنجم در بيان آنچه داللت مي«: گويد مي) مقدمة الربهان(صاحب  
اي از رواياتشان  موعهوي در اين فصل مج )2(.»تأويل و تفسير قرآن نزد اهل بيت است

گويم روايات اين موضع قابل  من مي« : گويد سپس مي ، ذكر كردهدر اين مسئله را 
  )3(.»شمارش نيستند

اند مدت زمان  هايي را دنبال كنيم كه شيعه در اين موضوع نوشته و اگر بخواهيم كتاب
. آيد اب ميچرا كه اين مسئله يكي از اصول ايشان به حس ، انجامد زيادي به طول مي
و اين  ، بدانيد كه علم قرآن  نزد اهل بيت ذخيره شده«: گفته است) 4(يكي از آيات عظام

  )5(.از ضروريات بديهي مذهب ماست
هاي  همه علوم و دانش ، كه با اين ادعا كه علم و دانش قرآن نزد ائمه است  تعجب اين

گفته  –به ادعاي خودشان –بداهللاگونه كه ابو ع همĤن ، اند ديگر را هم به ائمه نسبت داده
دانم بهشت و در  و مي ، دانم چه را كه در آسمان و زمين است مي آنمن  هر : است

سپس مقداري مكث  ، دهد آگاه هستم و به هر چه روي داده و روي مي ، جهنم چيست
آن را از كتاب خدا « : كرد و فهميد كه سخنانش بر شنونده دشوار است و گفت

  )6(.بيان كننده همه چيز است يعني قرآن  : »فيه تبيانٌ لكلِّ شَيء: (فرمود يادگرفتم كه
ولي  – ، داند كند همه چيز را مي اين نص را مالحظه كن و بينديش كه صاحبش ادعا مي

دانيم؛ كه امامت و دينداري ايشان چنين چيزي را نفي و رد  جعفر را از آن مبرّا مي
                                           

 .1/19: ـ تفسير صافي)1(
  .15ص : ـ مقدمه البرهان)2(
 .16ص: منبع سابق ـ)3(
  .حسين بروجردي يكي از علماي معاصرشان - 4
 .ـ تفسير صراط المستقيم)5(
 .26/111: ـ بحار)6(
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) شيء تبيانٌ لكلِّ(چون . ندانسته و به آن پي نبرده است ترين چيز را و ساده - نمايند مي
  : فرمايد بلكه اين تحريف فرمايش خداوند است كه مي ، صورت وجود ندارد بدين

 m  i  d  c  bl )89: النحل(  
و اين  ، ... اي از قرآن زا تالوت كرده ولي خداوند رسوايش نمود پنداشته كه آيه سپس  

نصوص از سوي ملحدي كه به ميان مسلمانان نفوذ كرده تا عليه دليل است بر اينكه اين 
  .اسالم و مسلمين نيرنگ و دسيسه كند ساخته و پرداخته شده

  
  

  نقد و مناقشه اين گفتار

  

  مناقشه نصوص: الف
چون بسيار  ، آوري نصوص نيست نماييد اينجا فرصت جمع گونه كه مالحظه مي همĤن

ها صفحات زيادي را در  ها و نقد آن ص و عبارتنصو  آوري آن و جمع ، زياد هستند
چون همه آن نصوص در  ، هايي از آن ارائه گردد و كافي است نمونه. . گرفت برخواهد

چرخند كه اختصاص ائمه اثنا عشريه به ذخاير علم قرآن و در  اطراف محور يك معنا مي
  .اختيار داشتن علم و اطالع از چيز است

سپس  ، دهيم اندكي روي آن مكث خواهيم كرد بررسي قرار هر نصي را مورد تحليل و 
  .نماييم به اصل گفته برگشته و آن را نقد مي

  ....).بيان نكرده قرآن را جز براي علي رسول خدا«: گويد مي نص اول
  : فرمايد خداوند سبحان مي 

 m  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U  TS  R
  _   ^l )44: نحل(  
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ايم تا اين كه چيزي را براي مردم روشن سازي كه براي آنان  تو نازل كردهقرآن را بر  
  .فرستاده شده است

 بيان كردن قرآن  براي مردم وظيفه پيامبر –چه  گذشت  چنان -: گويند شيعه مي
بلكه وظيفه مهم ايشان اين است كه شأن و منزلت آن شخص را براي آنان بيان  ، نيست

اما بيان قرآن  و تفسير آن وظيفه علي است نه  ، است لبنمايد كه علي بن ابي طا
  ).)1ينكه محمدا

: گفتند ي افراطي غرابي است كه مي  كالم اثناعشريه در اين جا يادآور كالم فرقه
 و خداوند ، به علي از شباهت غراب به غراب بيشتر است شباهت محمد...«

يل اشتباه كرد و آن را براي را همراه وحي بسوي علي فرستاد ولي جبرئ جبرئيل
  )2().پناه بر خدا(»برد محمد

فرق بين اين مقاله و نص اثناعشريه چيست كه وحي را بدون مطرح كردن اشتباه 
فقط  برند كه وظيفه و رسالت پيامبر اند و گمان مي جبرئيل به علي نسبت داده

كه خود گوياي همه چيز كنيم  بقيه معاني را به خواننده واگذار مي!. شناساندن علي بود
  .است

  :نص دوم
  )3(.رسد قرآن  را نزد غير علي جستجو نمايد به هالكت ميهركه علم  : گويد مي 
يا يكي از صحابه رسول  يا سنت مصطفي ، هر كس علم قرآن را از قرآن: گويم مي
  .شود كسب كند هدايت مي  از جمله علي خدا

كسب كند هالك گشته و از دين  غير عليو قول به اينكه هركس علم قرآن را از 
اي  هيچ صحابه بنابراين پيامبر ، ول از ديدگاه اسالم باطل استاسالم خارج شده؛ آن ق

                                           
  .162: ص ، به:  ـ نگاه)1(
ص : التبصير في الدين/ اسفرايني  ، 250: الفرق بين الفرق ص/ بغدادي : به:  و نگاه ، 5/42: الفصل/ ـ ابن حزم )2(

 .و آن را جمهوريه ناميده است 158: التنبيه و الرد ص/ الملطي  ، 30: نية و االمل صالم/ ابن المرتضي  ، 74
 .163 ، ه كنيد به: ـ براي نص نگاه)3(
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 و خداوند. را بطور اختصاصي به علم و دانشي از شريعت اختصاص نداده است
  :فرمايد مي

 m  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   Ul 
  )44: نحل(

ا گروه كه بيان براي عموم مردم است نه يك شخص ي كند به اين صريح ميپس آيه ت
  .اگر چه اهل بيت هم باشند ، خاص از آنان

او را بطور به علم و  هم اين قضيه را نفي و رد كرده كه رسول خدا اميرمؤمنان
  )1(.باشد  آموزش قرآن اختصاص داده

رد خطاب قرار داده و آنان را براي و صحابه و مسلمانان بعد از ايشان را مو پيامبر 
گونه  همĤن ، و هيچ كس را از آنان اختصاص نداده است ، تبليغ سنّت خود ترغيب كرده

نرض اهللا امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه  «: اند فرمود كه زيد بن ثابت و غيره روايت كرده
: »...من هو أفقه منهورب حامل فقه إىل  , فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه , حتى يبلغه غريه

تا  ، از ما شنيده و آن حفظ نمايدخداوند خرم و شاداب گرداند كسي را كه حديثي 
و بسياري  ، زيرا بسياري حامل فقه هستند اما فقيه نيستند ، كه به ديگران ابالغ كند اين

  )2.. (. رسانند تر از خود مي علم را به عالم

                                           
 .79ص : ـ قبالً به اين حديث و تخريج آن از كتب حديث اشاره شد)1(
 ، و ابو داود 1/73: ء بالعلماءباب اقتدا: مقدمه/ دارمي  ، و لفظ هم از اوست ، 5/183: احمد آن را روايت نموده - 2

باب ما  ، ترمذي در كتاب علم ، 1/84: باب من بلغ علماً ، و ابن ماجه ، 69-4/68 ، كتاب العلم باب فضل نشر علم
 ، كتاب العلم ، موارد الظمĤن: ه كنيد به: نگاه(ابن حبان در صحيح خود ، 34-5/33: جاء في البحث علي تبليغ السماع

اين حديث زيد بن : گويد ابن حجر در تخريج المختصر مي) .47: ث لمن فهمه و لمن لم يفهمه صباب رواية الحدي
 ، ترمذي ، طيالسي ، ابو نعيم ، اند و ابن حبان و ابن ابي حاتم ثابت صحيح است و احمد و ابو داود آن را تخريج كرده

و ) 6/285: فيض القدير: ه كنيد به: نگاه(يت شده و ابو درداء و انس و غيره نيز روا ، و در همان باب از معاذ بن جبل
عباد تحقيقي پيرامون  ، و شيخ عبدالمحسن ، 690-1/689: الباني در سلسلة االحاديث الصحيحه ذكر كرده است ص

  .)انجام داده است روايت و درايت» نضراهللا مرءاَ سمع مقالتي« دراسة حديث : اين حديث به عنوان
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پس بر آنان حجت بر آنان  )1(اند ا روايت كردهو كتب معتبر اثنا عشريه هم اين حديث ر
  .خواهد شد
  :نص سوم

اي اين نص بر اين است كه جز ائمه دوازده گانه كسي ديگر با قرآن مورد خطاب ادع 
بلكه تنها كسي قرآن (پس غير از ايشان كسي از قرآن  آگاهي ندارد  ، قرار نگرفته است

و تابعين  بنابراين صحابه بزرگوار پيامبر .)2()داند كه مخاطب آن واقع شده باشد را مي
چرا كه اقدام به  ، شوند كننده هالك محسوب مي ه و گمراهو پيشوايان در در طول گمرا

كه در  يا به سبب اعتقاد آنان به اين ، اند مطابق با اصول و قواعد آن تفسير قرآن كرده
و براي كسي جهل  ، باشدقرآن  چيزهايي وجود دارد كه كسي نبايد نسبت به آن ناآگاه 

و مسائلي هم هست كه  ، دانند ها مي و بعضي از آن را عرب ، نسبت به آن عذر نيست
  )3(.داند و قسمتي از آن را جز خداوند كسي نمي ، جز علما با آن آشنايي ندارند

و نيز معتقدند كه ايشان  ، داند پندارد كه جز ائمه هيچ كس قرآن  را نمي پس شيعه  مي
و چنين پنداري در عقل و نقل  ، ولي اين ادعا نياز به دليل دارد ، دانند قرآن را ميتمام 

  .كنند آن را رد مي –آيد  كه بعداً مي –جايي ندارد و واقع تفسير ايشان
  : نص چهارم

كند كه وظيفه مهم و اساسي تمام مردم به استثناي دوازده امام در  اين نص بيان مي
حتي  )4(، دار مقام تفسير قرآن باشند و جايز عهده ، ن استراستاي قرآن فقط تالوت آ

ي او هم تنها معرفي شأن و جايگاه  چرا كه وظيفه ، باشد ميهم جايز ن براي پيامبر

                                           
 .18/63: وسائل الشيعه ، حر عاملي ، 1/403 : كافياصول :  به:  ـ نگاه)1(
  .134- 133ص : كنيد:  ـ نگاه)2(
تحقيق و تخريج احمد شاكر و محمود  1/76: تفسير طبري: كنيد به:  نگاه. اين معني از ابن عباس روايت شدهـ )3(

 .1/5: تفسير ابن كثير:  به:  و نگاه ، شاكر
  .134: نص: به:  ـ نگاه)4(
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و به طريق اولي براي هيچ يك از صحابه و سلف و  ، يك شخص بود كه علي است
ي از آنان نيازمند آگاهي از چه  يك و چنان ، ائمه شايسته نيست اقدام به چنين كاري كنند

پس . ن و تفسير نزد ايشان بودتفسير بود؛ بايستي به ائمه كسي مراجعه نمايد كه علم قرآ
تفسير صافي و فصل  ، البرهان ، عياشي ، كسي كه به تفاسير شيعه  ؛ امثال تفسير قمي

د نسبت كند كه آن را به ائمه خو تفسير موجود در الكافي و بحار االنوار مراجعه مي
  .هايي از آن خواهيم ديد ؟ كه در بعداً نمونه.. يابد دهند چه چيز دست مي مي
عالوه بر اين نص  ، ترين دليل در رد اين ادعا اوضاع تفاسير اين گروه است اً روشنواقع

كند؛ كه  مذكور براي اعراض و رويگرداني از تدبر در قرآن و فهم معاني آن دعوت مي
و ممكن است  ، ع قرار دادن فراروي دين خدا و شريعت استدر واقع اين كار  مان

نع تمام شيعيان از قرائت كتاب خداوند و فهم آن انگيزه طرح اين روايات تالش براي م
گذاران اين مذهب و آنان را كشف كرده و  چرا كه قرآن دروغ و گمراهي بنيان ، باشد

  .گرداند و رسوايشان ميدارد  ها و مناهج تأويل باطني آنان برمي پرده از روش

  نقد اين مقوله: ب
علم قرآن  را به علي واگذار   اين گفتار بر مبناي اين مدعي بنا شده كه رسول خدا

طرح ) سبئيه(از سوي  و اصل اين مقوله در زمان حيات اميرمؤمنان علي ، كرده است
ز در مورد دين چه نزد مردم است و مردم ا كه نزد علي عالوه بر آن گرديد مبني بر اين

: ود و گفتو اميرمؤمنان اين ادعا را قاطعانه انكار نم ، اطالع دارند؛ چيزهايي وجود دارد
سوگند به كسي كه دانه را شكافت و نفس را آفريد  جز آنچه در قرآن  است نزد ما 

  .- چه  كه گذشت چنان –)1(شود نيست؛ مگر برداشت و فهمي كه از قرآن مي
 ت همه بدانند و بدان اعتقاد داشته باشند اين است كه پيامبراي كه واجب اس نكته 

خداوند شامل هر دو   و فرموده ، اب خود بيان داشتهالفاظ و معاني قرآن را براي اصح
   :فرمايد مورد است آنجا كه مي

                                           
 .ن قبال ذكر شدتخريج آ - 1
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  )44: نحل(

عثمان بن : دادند امثال قرآن را به ما ياد ميكساني كه «: گفت)1(و ابو عبدالرحمن سلمي
به ما خبر دادند كه وقتي اصحاب ده آيه قرآن را از  –عبداهللا بن مسعود و غيره ، عفان
داشتند و توقف  مي  گرفتند؛ تا زمان يادگيري علم و عمل آن دست نگه ياد مي پيامبر
از اين روي براي  )2(»گرفتيم قرآن  و علم و عمل  را با هم ياد«: اند و گفته ، كردند مي

  : فرمايد چون خداوند متعال مي ، اند اي مدت زماني را سپري كرده حفظ هر سوره

 m  k  j   i   h  g   f  e  d  c  bl   
ايم  كتاب پرخير و بركتي است و آن را براي تو فرو فرستاده ) اين قرآن ! اي محمد( 

  ).29: ص(ان پند گيرند و خردمند ، هايش بينديشند تا درباره آيه

                                           
تولد )  ص(در حيات پيامبر  ، يكي از فرزندان صحابه ، ـ مقري كوفه امام علم عبداهللا بن حبيب بن ربيعه كوفي)1(

: سير العلوم النبالء/ ذهبي : ه كنيد به: نگاه. زيد و ابن مسعود فرا گرفته است ، علي ، قرائت را از عثمان ، نموده است
او ابو غير از ابي عبدالرحمن سلمي شيخ صوفيه صاحب حقائق التفسير  .19ص : حفاظطبقات ال/ سيوطي  ، 4/267
ولي . نسبت داده است: هايي در رابطه با تأويل قرآن  بنا بر شيوه و روش باطنيه را به جعفر است كه گفته) 412ت (

و براي  ، 243-13/242: و فتاوي ، 4/146: منهاج السنة/ ابن تيميه :  به:  نگاه(باشد از چنين چيزي مبرا مي: جعفر
: ذهبي ميزان االعتدال ، 249-2/248: تاريخ بغداد/ خطيب بغدادي : ه كنيد به: شرح حال سلمي بعدي نگاه

3/523( 
و محقق  ، 1/80: و طبري نيز آن را در تفسير خود تخريج نموده ، 13/331: ـ  مجموع فتاوي شيخ االسالم)2(

تحقيق و تعليق محمود شاكر  ، تفسير طبري:  به:  نگاه. سندش متصل به صحيح است: در تعليق خود بر اين اثر گفته
يكي از ما : اعمش از شقيق از ابن مسعود گفت ، و احمد شاكر و طبري آن را از طريق حسين بن واقد تخريج نموده

: گويد محقق مي. گرفت مي كرد تا وقتي كه معاني و عمل كردن به آن را ياد كرد تجاوز نمي وقتي ده آيه را حفظ مي
 چون قرآن  را از رسول خدا ، اما معناي آن مرفوع است ، اين اسناد صحيح است و موقوف بر ابن مسعود است

  .آموخته است
رجال اين «: و شعيب ارناؤوط گفته) 1/80منبع سابق (بوده پس او چيزي را نقل كرده كه در دوران نوراني پيامبر

  )4/270سير اعالم النبالء (ه كن به تعليقه او بر كتاب : نگاه.»دحديث قابل عتماد هستن
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درباره قرآن  ) اين منافقان( آيا m  y  nm  l  kl : فرمايد و باز مي
  )82: نساء( انديشند نمي

  )68: مؤمنون( m  }  u  t  sl  : فرمايد و نيز مي
  . تدبر قرآن بدون فهم معاني آن ممكن نيست. انديشند آيا در قرآن نمي: يعني

   :فرمايد همچنين خداوند مي

 m  �  ~  }   |  {  z  yl   
شما آن را  كه  آن را به صورت كتاب خواندني و به زبان عربي فرو فرستاديم تا اين

  )2: يوسف( .بفهميد
و بديهي است كه هدف و مقصود  ، و فهم قرآن هم شامل  درك و فهم معناي آن است 

از هر  پس قرآن بيش ، از هر سخني فهم معاني آن است نه مجرد الفاظ و كلماتش
لذا ديگر امكان ندارد گروهي از شيعه اين مقوله را  ، كالمي سزاوار فهم و درك است

اند  و از آن مقوله و هر آنچه در آن است خارج شده و گفته ، هضم و قبول كنند
بلكه ديگران هم با آنان  ، اثناعشريه به علم و آگاهي از ظواهر قرآن اختصاص ندارد

و اختالف بزرگي  ، معاني باطني آيات به ائمه اختصاص داردو اما درك  ، شريك هستند
پس گروه اول بر اين باور  ، بر سر حجت بودن قرآن بين اخباريه و اصوليه درگرفت

و ديگري معتقد به  ، داند است كه غير از ائمه كسي تفسير ظاهر و باطن قرآن  را نمي
عوت  به تدبر و فهم قرآن عام كه  داليل د حجت بودن ظواهر قرآن است؛ به دليل اين

  )1(.است
تفسير نشده مخالف فرموده خداوند سبحان است  كه  قرآن جز براي علي ادعاي اين

  : فرمايد كه مي

                                           
و  263ص : البيان/ خوئي :  به:  نگاه. اند ـ بسياري از كتب تفسير و اصول فقه آنان به اين مسئله پرداخته)1(

/ يم حك ، 3/130: اصول فقه/ المظفر  ، و بعدي 2/175: تفسير صراط المستقيم/ بروجردي  ، صفحات بعد از آن
 .298ص : قوامع الفضول/ الميثمي  ، 105-102ص : االصول العامه للفقه المقارن
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كه  چنين چيزي براي مردم روشن سازي كه براي  ايم تا اين قرآن  را بر تو نازل كرده
  .ان فرستاده شده است شايد بينديشيدآن
گونه  همĤن – پس روشن است كه بيان قرآن براي عموم مردم است نه تنها براي علي 

كه   يا اين: بنابر اين كسي كه چنين ادعايي دارد بيش از دو راه وجود ندارد –كه گذشت
كه  قرآن  اين يا ، آنچه برايش نازل شد ابالغ نكرده است بايد بگويد كه پيامبر اسالم

كه   و ادعاي اين ، كه آن هم مخالف عقل و بديهيات اسالم است ، )اعاذنا اهللا(دروغ است
به تفسير  ي أئمه است مشهور بودن جمع كثيري از صحابه رسولخدا رآن ويژهدانش ق

قرآن امثال خلفاي راشدين و ابن مسعود و ابن عباس و زيد بن ثابت و ديگران چنين 
  )1(.كرد همواره تفسير ابن عباس را تمجيد مي و علي ، كند ميچيزي را رد 

است كه تفاسير قابل توجه با سند  اين ابن عباس: گويد مي :شيخ االسالم ابن تيميه
و ابن  ، برده نشده است و در سند آن اسمي از علي ، و مدارك ثابت از او نقل گشته

زيد بن  ، عبدالرحمن بن عوف  ،ابي هريره ، عباس از چندين صحابه از جمله عمر
و نيز از چند نفر ازمهاجرين و انصار روايت  ابي بن كعب و اسامه بن زيد ، ثابت
و اهل حديث يك حديث صحيحي  ، است  و بسيار كم از علي روايت كرده. ستكرده ا

در حالي كه حديث او را عمر و  ، اند كه ابن عباس از علي روايت كرده باشد نقل نكرده
و هيچ تفسيري ثابت شده از ... اند هريره و ديگران نقل كرده الرحمن بن عوف و ابيعبد

هاي  شود انبوه كتاب در حالي كه ديده مي ، علي در دست مسلمانان قرار نداشته است
 ، اما تعداد اندكي از علي نقل شده ، حديث و تفسير مملو از آثار اصحاب و تابعين است

  )2(.فر صادق نقل شده با دروغ و افترا بر او بسته شده استو اكثر تفاسيري كه از جع

                                           
 .1/09: التسهيل/ ابن جزر. 1/19 ، المحرر الوجيز/ ابن عطيه:  ـ نگاه)1(
 .4/155: ـ منهاج السنه)2(
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افراط فاحشي بيش  دانند؛ غلو و سپس تعميم اين قول و ادعا كه ائمه كل قرآن را مي
واقعاً بخشي از قرآن جز با بيان «: گويد گونه كه ابن جرير طبري مي همĤنچون  ، نيست

در حالي كه تفسير  ، تفسير نيست قابل  تأويلو و تفصيل مجمل ظاهر آن توسط پيامبر
و تأويل آن مورد نياز بندگان است چون مربوط به شرعي و احكام دين از قبيل امر و 

حدود و فرايض دين است كه بدون بيان و روشنگري رسول  ، و حرام حالل ، نهي
نيز بدون وحي خداوند آن را  و پيامبر ، دانند آن را تفسير كنند مردم نمي خدا
و بخشي از قرآن در حوزه و اختصاص علم خداوند واحد قهار قرار دارد كه . ندنميدا

پا شدن قيامت و رستاخيز و نفخ مانند زمان بر ، جز او كسي از تأويل آن آگاهي ندارد
ولي قسمتي از آن را هر كه آشنا به زبان عربي باشد كه قرآن  به آن نازل  ، ... صور

حاصل اين ادعاي شيعه منبي بر  ، عالوه بر اين )1(.اندد گشته تأويل و معناي آن را مي
اد است به كه  تنها علي علم قرآن را به ديگران نقل كرده است؛ در واقع طعن و انتق اين

جز  –بنا به پندار آنان  –چرا كه  ، ها تواتر شريعت و قوانين قرآن از صحابه به ساير نسل
  .نقل نكرده است از رسول خدا يك صحابه كه علي است آن قوانين و شريعت را

شود كه اين مقوله دسيسه و نيرنگي است كه به هدف مانع قرار دادن  پس روشن مي
و الهام  ، فراروي كتاب خدا و اعراض و رويگرداني مردم به تدبر و انديشيدن در آن

گرفتن از هدايت و رهنمود آن كتاب با عظمت و تفكر و تأمل  در معاني و مقاصد آن 
  .باشد مي

ي فهم و درك معاني نيست جز براي ائمه   بنابراين قرآن در مذهب شيعه وسيله
لذا بديهي است كه چنين  ، وم هستندولي ديگران از استفاده و بهره آن محر ، گانه دوازده

كشف شده   و مقصود و غرضش ، اي است كه هدف آن مشخص چيزي تالشي يا حيله
زبان عربي مبين نازل شده و همه مردم بدون استثنا زيرا كتاب خدا به  ، و آشكار است

m  �  ~  }   |  {  z  y  اند مورد خطاب آن قرار گرفته

                                           
 .88-87 ، 74-1/73: ـ تفسير طبري)1(
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l)2: يوسف(  
  ... ها به عقل آيند گمان ما قرآن  را به زبان عربي فرو فرستاديم تا شايد آن بي 

  )138: آل عمران( m   z  y  x  w  v  u  tl  :فرمايد و مي
  .و مايه رهنمود و پندپذيري براي پرهيزگاران است ، ت براي مردماناين روشنگري اس

هاي قرآن  ظهخداوند به بندگان خود را انديشيدن و پند و عبرت گرفتن از امثال و موع
به اين : و محال است به كسي كه نتواند كالمي را بفهمد گفته شود ، دستور داده است

فهمي و معرفت و  بگير كه آن را نمي هايش پند كالم بينديش و از امثال و موعظه
  )1(.شناختي در مورد آن نداري

چنين چيزي تالش و كوششي است براي جلوگيري از آن علم ودانش وسيع كه در 
و سلف و ائمه به ما   كه توسط صحابه بزرگوار پيامبر ، تفسير قرآن عظيم است

يچ ارزش و بهايي هاي بزرگ علم تفسير در مذهب تشيع ه پس گنجينه ، رسيده است
گونه كه بعضي  همĤن ، كه  از طرف ائمه دوازده گانه وارد نشده است ندارند به دليل اين

همانا تمام تفاسيري كه از «: اند از علماي معاصرشان به اين حقيقت تصريح نموده و گفته
 و تنها براي كتب تفسير )2(.»طريق غير اهل بيت وارد شده هيچ ارزش و اعتباري ندارند

ولي اگر كتابهاي آنان را ارزشيابي نماييم چه چيزي به دست  ، ارزش وبها مي دهند
  خواهيم آورد؟

و كتب  ، صافي و البرهان ، عياشي ، بسياري از تفاسير معتبر شيعه همچون تفسير قمي
و تأويل و تفسيرهاي منسوب به » بحار االنوار ، الكافي«حديث قابل اعتمادشان امثال 

آور و ننگين و تأويل  خبري شرم اند؛ پرده از جهل و بي راي قرآن  تراشيدهاهل بيت كه ب
ه و به هيچ وج ، دارد برمي و غدر و خيانت به رسول خدا ، و تحريف آيات قرآن

و هرگز با مدلول و  ، پذير نيست  ها به علماي اهل بيت امكان صحت نسبت اين تأويل

                                           
  .1/82: تفسير طبري: ه كنيد به: ـ نگاه)1(
  .19ص : الشيعة و الرجعه/ نجفي  ـ محمدرضا)2(
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چون بنابر ادعاي  ، خواني ندارد هم –آمد كه بعداً خواهد –مفهوم الفاظ و سياق قرآن
گونه معرفي  اين(و در واقع  ، ها نهايت علم و دانش علماي اهل بيت است ها آن ياوه آن

هم  از  آن ، ها است ها و تحقير و بدگويي آن آنمعرفي كردن  نادان) كردن علم اهل بيت
  .طرف قومي كه مدعي محبت و شيعه بودن براي ايشان هستند

اين : گويند كه  مي تر است اين تر و خطرناك اي كه به مراتب از اين بزرگ لهو مسئ
بزرگتر  و قرآن معنايي از اين ، باشد علم قرآن و معناي آن مي... تأويالت و تفسيرها و

اند كه چنين  چون اين معاني از منبع اصيل و يگانه گرفته شده و تخريج شده ، ندارد
و بلكه مبارزه با قرآن  و  ، وردن شأن و منزلت قرآنحرمتي و پايين آ چيزي نيز بي

  .آيد هاي پليد به حساب مي جلوگيري از آن به وسيله ترفندها و نيرنگ

  مسئله سوم
و مطلق آن را مقيد و  عامش را  ، ي امام قرآن را  نسخ كه  گفته اعتقاد آنان به اين

  ...!!گرداند خاص مي
امام قيم و سرپرست قرآن  است و او قرآن  ناطق كه   بنا بر اعتقاد شيعه مبني بر اين

گويند  و نيز مي ، )2(داران علم خدا و مخزن وحي هستند كه  ائمه خزانه و اين )1(باشد مي
علي  ، بلكه بقيه تشريع را به علي واگذار كرد ، ت تكميل نشدهشريع با وفات پيامبر

سپس بقيه را به كساني بعد از  ، چه مورد نياز عصرش بود از آن استخراج نمود نيز آن
  )3(.كه به امام غايب رسيد و نزد ايشان باقي ماند تا اين ، خود واگذار كرد

و يا نسخ آن موضوعي  ، يا مقيد ساختن مطلق آن ، بنابراين مسئله تخصيص علم قرآن
و تشريع خداوند ادمه  چرا كه نص پيامبر ، يابد پايان نمي است كه با وفات پيامبر

                                           
 .ات بعددر صفح »قرآن بجز به وسيله قيم فهميده نمي شود«به مسئله  ه كنيد: ـ نگاه)1(
دار علم او هستند  باب ائمه ولي امر خدا و خزانه: باز اصل كافي ، 1/192اصول كافي حاشيه : به:  ـ نگاه)2(
1/192. 
 .فصل سنت: به:  ـ نگاه)3(
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بلكه به اعتقاد ايشان تا ابتداي قرن چهارم  ، قطع نخواهد شد و با وفات پيامبر دارد
و ارتباط آنان با امامشان براي دريافت وحي  ، هجري كه غيبت كبري بوقوع پيوست

سخن هر كدام از ائمه اطها سخن «چرا كه آنان بر اين باورند كه  ، دقطع گردي
در قول آنان نيز  ، وند اختالف نيستاست و همانطور كه در كالم خدا خداوند

  )1(.»اختالف وجود ندارد
) منظورشان جعفربن محمد صادق است(براي كسي كه حديثي از اباعبداهللا : اند و گفته

و حتي جايز است كه  ، ر يا يكي از اجدادشان روايت نمايدشنيد؛ جايز است آن را از پد
تواند قرآن را تخصيص؛ يا مقيد  امام مي -بنابر اعتقاد آنان –پس  )2( خدا فرموده: بگويد

اين هم در واقع تخصيص يا تقييد و نسخ قرآن  با قرآن  . سازد؛ و آن را نسخ نمايد
  !!.ي امام همانند قول خداوند است گفته –كنند گونه كه افترا مي آن –چرا كه  ، است

اً حكمت نزول واقع« –گويد گونه كه يكي از آيات عظماي معاصرشان مي آن –افزون بر
 ، و بخشي هم پوشيده بماند ، تدريجي قرآن  مقتضي است كه بخشي از احكام بيان شود

اين قسمت را به اوصياء خود واگذار نمود تا در وقت متناسب هر يك از  ليكن ايشان
از تخصيص  ، ها را بر حسب حكمت اين احكام را بر حسب حكمت منتشر نمايد آن
گاهي اوقات يك حكم عام  مثال پيامبر.. . ق و يا بيان مجمل ويا مقيد كردن مطل ، عام

و بعضي چيزها را اصال  ، نمايد و پس از مدتي مخصص آن را ذكر مي ، كند را ذكر مي
  )3(.بلكه به وصي خود واگذار كرده تا در موقع مناسب آن را بيان كند ، ذكر نكرده

                                           
 .2/272): علي الكافي(شرح جامع / ي ـ مازندران)1(
 .2/272: ـ منبع سابق)2(
 .77ص: اصول الشيعة/ ـ محمد حسين آل كاشف الغطا )3(
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 ، از وظايف بزرگ ائمه بزرگوار استتنها جزئي . . و اما مسئله نسخ و تخصيص و تقييد
آن را در كتاب خود تأييد كرده » الكافي«كه صاحب ) باشد تفويض امر دين مي(و آن هم 

  )1(.ترتيب داده است» وايل االئمة باب التفويض ايل رسول اهللا«و بابي را تحت عنوان 
داده شده  يامبرگونه كه به پ همĤن ، بنابراين وكالت در امور دين به ائمه واگذار شده

: گويند هاي شيعه در مورد ائمه مي كتاب. پس آنان هم حق تشريع دارند ، است
  :وكالت داده و فرموده است به پيامبر خداوند«

  m   ¡  xw  v    u   t  s  r  q  pl )7:رحش(  
پس  ، و از هر چه نهي كرده دست بردايد ، شما امر كرده بپذيريد هر آنچه پيامبر

  )2(.»تفويض و واگذار گرديده او هم واگذار كرده است  به پيامبر چه آن
به خدا سوگند خداوند چيزي را به  ، نه: گفته است –به گفته كتب شيعه –و ابو عبداهللا 

خداوند متعال . و ائمه هيچ احدي از مخلوق واگذار و تفويض نكرده و مگر به پيامبر
  : فرمايد هم مي

 m ½  ¼  »     º  ¹  ¸     È  ÃÂ  Á         À  ¿   ¾l 

  )105:نساء(
ايم تا در ميان مردم مطابق حكم خداوند داوري  ما قرآن  را به حق براي شما فرستاده

  .كنيد
كنند كه ائمه قرارگاه علوم مالئكه و انبياء و فرستادگان هستند؛ و  از سوي ديگر ادعا مي

تاب معتمد ايشان در روايات بسياري چه  ك چنان ، هاي آسماني نزد آنان است تمام كتاب
پس اين شريعت مهم بخشي از ... )3(نمايند كه بعداً خواهد آمد اين موضوع را بازگو مي

  .فيض و بركت علومي است كه نزد ائمه ذخيره و بايگاني گرديده است

                                           
 .1/265: ـ اصول كافي)1(
 .266: ـ اصول كافي)2(
 .مبحث ايمان به كتب ، فصل سنت: به:  ـ نگاه)3(
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آوري از رواياتي كه در مسائل   اما تطبيق و اجراي علمي اين عقيده؛ تعداد سرسامو 
ها راه شذوذ و خروج  و در مورد معني و تعريف واژه ، اند ي و غيره كه نقل كردهاعتقاد

به عنوان مثال الفاظ كفر و كفار و . اند از قواعد و اصول امت اسالم را در پيش گرفته
آن شامل هر كسي است كه به خدا كفر ورزد و براي او شرك و مشركين كه در قر

ي كفر را از معني عموم خارج  ددي دارند كه واژه؛ ولي روايات متع...شريك قرار دهد
و شرك را به قبول كردن امامي غير از علي اختصاص  ، ساخته و به كفر به واليت علي

 ، ون وجود تخصيص كنندهبنابراين عموم قرآن را بد )1(- كه بعدا خواهد آمد -اند داده
و  ، اند ريف نمودهو يا نصوص قرآن را به ادعاي تخصيص كردن تح ، اند تخصيص كرده

ي امامت را بزرگتر از كفر و شرك قلمداد  مسئله ، بدون دليل عقلي و نقلي صحيح
اند و حتي در مورد زبان عربي كه  و از اجماع و نصوص متواتر خارج شده ، اند كرده

  : اند گرديده تجاهل كرده و خود را و خود را به ناداني زده قرآن با آن نازل

 m }   |  {  z  y   �  ~l )ما آن قرآن را به زبان ) 2:يوسف
  .ايم تا شايد آنان به عقل آيند عربي نازل كرده
  .هاي زيادي در رابطه با اين قسمت از تحريف خواهيم ديد در آينده نمونه

  

  نقد اين عقيده
هاي خود را پايان بخشيد و دين را  رسالت با بعثت محمد وندبه تأكيد خدا -*

و اين مسئله از بديهياّت و  ، وحي منقطع گرديد وفات ايشان و با ، كامل نمود
فوق  به رد و انكار اين اركان » مقوله«ولي  ، ضروريات شناخته شده اسالم است

ديد اين نقض صريح و بدون تر ، دهد پرداخته؛ و گوينده را به چنين چيزي گسيل مي
كس بدون ايمان داشتن  است كه از اركان اسالم بوده و هيچ شهادت به رسالت محمد

  .شود به آن پايه مسلمان محسوب نمي

                                           
  .آيات قرآن  و مبحث توليد الوهيت خواهد آمدهايي از تأويالت شيعه برابر  نمونه: ـ شواهد اين بحث در مبحث)1(
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كسي كه در اين گفته تأمل نمايد و ابعاد آن را مورد تحليل و بررسي قرار دهد  -*
كه هدف از طرح اين مقوله تبديل دين اسالم و تغيير و تحريف شريعت  خواهد فهميد 

ناسخ يا مخصص و مقيد و  به وسيله زيرا با اين كالم خداوند ، است سيداالنام
گيرد كه علماي شيعه مدعي هستند  مبين در معرض هر گونه تبديل و تحريف قرار مي

پردازي اين گروه  شايد وقتي به طبيعت و سرشت دروغ. اند آن را از ائمه  خود نقل كرده
كه  –دانند ي تقرّب به خدا مي را بخشي از دين و وسيله) تقيه(بنگريم؛ كه حتي دروغ 

تر  اين تبديل و تغيير به واضح و روشن  –به اين موضوع خواهيم پرداخت)1(عداً ب
بيند بخش عمده  و كسي كه به كُتب جرح و تعديل مراجعه كند مي ، شود  نمايان مي

گو معروف هستند  ها به دروغ كساني كه در ميان ساير طوايف نزد نويسندگان اين كتاب
اند كه هيچ كس  ائمه مسلمين اكيداً شهادت داده و نيز گروهي از )2(.باشند شيعه مي

كردند و آن  گوتر و مزورتر از شيعه ديده نشده است؛ طوري كه حديث را جعل مي دروغ
و  ، كردند ها نام گذاري مي ها را كذّاب و همانا مردم آن ، دادند را بخشي از دين قرار مي

حتي در كتب آنان  )3(اند ردهها نهي ك نيز اهل علم از برگرفتن حديث از اين رافضي
سازي اين فرقه  پردازي و بهتان نصوصي هست كه حاوي شكايت اهل بيت از دروغ

  )4(.باشد مي
ادعاي نسخ قرآن با كالم ائمه به اين معني است كه است كه دين اسالم ناقص و  -*

رآن  و و نيز حاكي از آن است كه ق ، ه امام نياز دارد تا آن را تكميل نمايندبه دوازد
پس بقيه شريعت به ائمه سپرده شده و رسول . توانند شريعت را كامل نمايند سنت نمي

                                           
  .در بحث تقيه خواهد آمد - 1
 .22ص : المنتقي: به:  ـ نگاه)2(
 .1/327: تدريب الراوي/سيوطي ، 17-1/16: منهاج السنة: به:  ـ نگاه)3(
رجال الكشي : به : و نگاه) مبحث سوم از مقدمه( 1/174: تنقيح المقال/ ممقاني  ، 25/263: البحار: به:  ـ نگاه)4(

كه ذكر بعضي از آن در  1408 ، 1047 ، 1007 ، 909 ، 741 ، 659 ، 549 ، 542 ، 541 ، 216 ، 174: هاي شماره
 .مبحث سنت خواهد آمد
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بلكه  ، اند تمام آنچه از طرف پروردگارش بر او نازل گرديده ابالغ نكرده هدايت
و بديهي است ... ان سرّي نزد علي گذاشته استبخشي از آن را كتمان نموده و به عنو

 ، باشد و متناقض با اصول اسالم مي به خدا و رسول اوها كفر  كه كل اين گفته
   :فرمايد خداوند متعال مي

 m  m  l  k  ji  h  g   f  e     d  c  b  a
   c  vu  t  s  r  q  p   o  nl)3:مائده(  

دينتان را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و ) احكام(امروزه  
  ... آئين خداپسند براي شما برگزيدم اسالم را به عنوان

  : فرمايد و نيز مي
m  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _l 

  H 89:نحل(
  ... گر همه چيز است را بر تو نازل كرديم كه بيان) آسماني(و ما اين كتاب  

  :فرمايد و مي
 m    W  K  J       I  Hl)تا آن را براي مردم بيان ) 189:آل عمران

  . كتمان نسازينمائي و 
  : و در جاي ديگر فرموده است

 m  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p
  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~

  ´l )160-159:بقره(  
بعد  ، ايم دارند آنچه از داليل روشن و هدايت فرو فرستاده گمان كساني كه پنهان مي بي

ايم خدا و  بيان و روشن نموده) تورات و انجيل(ب از آنكه آن را براي مردم در كتا
  ... »ايشان را نفرين مي كنند) چه از فرشته و انس و جن مؤمن(كنندگان  نفرين
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ي افراطي و  و ادعاي نسخ قرآن با كالم ائمه را به گروه پانزدهم از فرقه  امام اشعري گفته
كساني هستند كه مدعي ها  آن –بر حسب تقسيم او–كه ، متعصب شيعه نسبت داده است

و عالئم و  ، آيند كنند و فرشته نزد آنان فرود مي هستند كه ائمه  شريعت را نسخ مي
  )1(....شود ها ظاهر شده و به ايشان وحي مي معجزاتي از آن

چرا كه قدري از مذاهب  ، )2(عشريه است گونه عقايد و باورها برخي از اصول اثني اين
و ابوجعفر نحاس .... ده كه تفاله را هم باقي نگذاشته استغلوكنندكان و متعصبان نوشي

بلكه  ، اما آن را به كسي نسبت نداده ، به اين گفته اشاره كرده) هـ338متوفاي سال(
باب ناسخ و منسوخ مربوط به امام است و هر چه ميل «: اند كساني ديگر گفته: گفته

سپس در بيان  ، به حساب آورده و آن را بزرگترين كفر )3(»نمايد داشته باشد نسخ مي
هم بدون وحي از طرف  چون نسخ جز براي پيامبر«: گويد باطل بودن اين ادعا مي

يا چيزي مانند قرآن كه سنّت  -اي بر حسب نظر دسته -يا بوسيله قرآن ، خداون
بنابراين وقتي نازل شدن قرآن و صدور كالم  ، :فرمود ، ممكن نيست)4(است؛  پيامبر

قطع گرديد نسخ نيز برداشته  كه همانند وحي است با وفات پيامبر دارسول خ
  )5( .شد

                                           
  .1/88: ـ مقاالت االسالميين)1(
كه به سوي آنان شود و مالئ ـ براي اطالع بيشتر از اين ادعاي اثنا عشريه مبني بر اينكه ائمه  برايشان وحي مي)2(

و در مورد قول اثنا عشريه اينكه معجزاتي از ائمه  ظاهر  ، فصل سنت از همين كتاب: كنيد به:  نگاه: آيند فرود مي
  .بحث ايمان به مالئكه باز از همين كتاب: به:  شود نگاه مي

  .8: ـ الناسخ ولمنسوخ ص)3(
گويد  از روي هوا و هوس سخن نمي پيامبر: (هو إِلَّا وحي يوحى إِنْ. وما ينطقُ عنِ الْهوى :چون خداوند فرمود- 4

  .آيد و آن جز وحي نيست كه برايش مي
  .9-8ص : ـ الناسخ والمنسوخ)5(
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  اعتقاد آنان در تأويل قرآن: مبحث دوم
  

  : اين مبحث از دو مسئله تشكيل
  .كه  قرآن معاني باطني مخالف با معناي ظاهري آن دارد اعتقاد ايشان به اين: ي اول مسئله

ي و دشمنانشان  ي قرآن درباره كه  بخش عمده اين قول آنان مبني بر: ي دوم و مسئله 
  .نازل شده است

  

كه قرآن داراي معني باطني مخالف با ظاهر آن  ادعاي اين: مسئله اول
  است

چون با  ، اين مسئله به تأكيد نزد شيعه از يك بعد بسيار مهم و خطير برخوردار است
چه در دست  بي ديگر غير از آنتأثير اين اعتقاد قرآن نزد آنان تغيير كرده و به كتا

و علماي شيعه براي تطبيق اين مبدأ مسافت  ، مسلمانان قرار دارد تبديل شده است
اند كه آيات قرآن را به غير از معناي  و صدها روايات را نقل كرده ، دوري را پيموده
ديگر؛ اين از سوي . گانه نسبت داده اند ي دوازده ها را به أئمه و آن ، كنند خود تفسير مي

كه خواننده  ، تفسير و تأويل باطني فاقد قواعد و ضوابطي است كه بتوان بر آن تكيه كرد
بعداً خواهد فهميد كه تالش آنان در جهت تأويل آيات قرآن به هدف تحريف دين و 

  .تبديل معالم و اركان آن به ناكامي و شكست انجاميده است
و آيات شرك و كفر را به  ، »ائمه«مان را به بنابراين از ديدگاه شيعه اركان دين و اي

و آيات حرام و حالل را به معناي ائمه و دشمنان ايشان  ، شرك به واليت و امامت علي
همچنين با اين تأويل و تفسيرها خواننده به ديني غير از دين . گردد تفسير و تأويل مي
يمان به امامت دوازده ا: يكي: نمايد؛ كه داراي دو ركن اساسي است اسالم برخورد مي

  . تكفير و نفرين  دشمنان آنان: و دوم ، امام
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  :نصي از قرار زير آمده ، در اصول كافي كليني
   )1(. از بنده صالحي: از محمدبن منصور روايت است كه گفته

  m  m  y   x  w    v   u   t  s  r    q  pl : فرمايد در مورد اين آيه كه مي
  )33:اعراف(

خواه آن چيزي آشكار باشد كه  ، و خداوند حرام كرده كارهاي نا به هنجار رابگ: يعني
  . . گيرد و خواه به صورت پوشيده و مخفي باشد انجام مي

قرآن ظاهر و باطن دارد و منظور از حرام ظاهر و باطن در قرآن ائمه و رهبران «: گفت
اوند ائمه حق و مقصود از حالل ظاهر و باطن در كالم خد ، جور و ستم هستند

  )2(.هستند
ها و منابع چهارگانه ايشان ثبت شده؛ حاكي از  ترين كتاب چنين رواياتي كه در صحيح 

باطني است كه كامال   كه قرآن داراي معاني ها    ست مبني بر اين يك اصل اعتقادي آن
به  ها و طيبات كه در قرآن كنند كه منظور از پاك و ادعا مي ، مخالف با ظاهر آن است

اشخاص معين ائمه  ، اند كه به حرام معرفي شده ها  و خبائث و پليدي ، حالل
  .اند كه شامل همه خلفاي مسلمين هستند و مخالفان و دشمنان ائمه ، گانه دوازده

بلكه در واقع تالشي براي  ، باشد ديني و يا لغوي نمي ، اين تأويل داراي هيچ اصل عقلي
بندوباري  گري و بي دين اسالم بوده و تبليغي براي اباحيتغيير و تحريف اساس و بنيان 

  !!باشد مي
 ، از آنجا كه در قرآن نه از دوازده امام ذكري به ميان آمده و نه از مخالفان و دشمنان

لذا در صدد  ، اين مسأله خواب از چشمان شيعه برداشت و امورشان را تباه ساخت
كه  اند مبني بر اين ابع خود آن را ثبت كردهترين من طرح اين مقوله برآمدند و در صحيح

در البه الي اين گفته . »قرآن داراي معاني باطني است كه مخالف معناي ظاهر آن است«
كنند در قرآن يادي از ائمه  كه  تصريح مي  و با وجود اين ، ي طرح آن نمايان است انگيزه

                                           
 .1/374ص : حاشيه : اصول كافي  :كه منظور موسي كاظم امام هفتم استـ )1(
 .2/16: تفسر عياشي ، 83: الغيب ص/ نعماني  ، 1/347: ـ اصول كافي)2(
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گرديد نام ما در آن ذكر  گونه كه نازل شد قرائت مي اگر قرآن آن«: اند نشده؛ گفته
و أئمه است در قرآن  ذكر نشده؛ به ) امامت(پس وقتي اصل مذهب آنان كه )1(.»شد مي

خورده و جاهل  منظور قانع نمودن پيروان خود و ترويج مذهب خود در ميان افراد فريب
مهر قبول زده و آن را به اهل بيت  –طبق عادت –بلكه حتي ، اين گفته را مطرح كردند

  .اند بت دادهنس
در واقع اين موضوع كه براي نصوص قرآن  معاني باطني وجود دارد كه مخالف معناي 

ها  ظاهر است؛ طوري در كتب اين فرقه شايع شده كه جزو اصول و مباني اعتقادي آن
چراكه بقاي مذهبشان بدون اين موضوع؛ يا چيزي كه در حكم آن باشد  ، گشته است

بابي را به اين عنوان اختصاص » البحار«همين است كه صاحب براي  ، پذير نيست امكان
روايت ) 84(در اين باب  )2(، »قرآن داراي ظاهر و باطن باشد«: داده تحت عنوان باب

ذكر شده  كه نسبت به مجموع رواياتي كه در كتابش در اين موضوع آورده مشتي از 
ز اين اخبار در ابواب مختلف بسياري ا«: گويد و در ابتداي اين باب مي ، خروار هستند

 )3( »ها را بطور اختصار ذكر خواهيم كرد گذشت؛ و اينجا بعضي از آن» امامت«كتاب 
  .سپس هشتاد و چهار روايات را رديف كرده است

 انّ  يف: ترتيب داده به عنوان باب» البحار«در تفسير برهان نيز بابي شبيه به آنچه در 
كه  قرآن داراي معناي ظاهري و باطني  در مورد اين باب: يعني» القرآن له ظهر و بطن

   )4(.باشد مي
و باز در مقدمه تفسير البرهان به تفصيل در اين مورد بحث شده؛ و پنج فصل را ذكر 
نموده كه مجموع روايات أئمه خود را در اين باب كه در ميان مجموعه بزرگي از كتب 

                                           
 .22ص 1ج : البرهان/ هاشم بحراني  ، 19/30: بحار/ مجلي  ، 1/13: تفسير عياشي: به:  ـ نگاه)1(
 .106 - 92/87: البحار: به:  ـ نگاه)2(
  .92/87: ـ منبع سابق)3(
 .1/19: ـ البرهان)4(
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هاي معتبر آنان امثال تفسير  از كتاب و بسياري )1(معتمد انتخاب كرده جمع نموده است
عياشي و غيره اين مسئله را در مقدمه خود همچون اصلي از اصول آنان  ، صافي ، قمي

  )2(.اند قرار داده
همانا قرآن باطن و ظاهر «: ها در رابطه با اين موضوع اين است و از جمله نصوص آن

  )3(...تا هفت باطن ، و باطن آن هم باطن دارد ، دارد
از ابو جعفر در مورد چيزي از تفسير قرآن : از جابر جعفي روايت است كه گفته است

ولي اين بار  ، سپس براي بار دوم سؤال كردم ، و ايشان به من جواب داد ، سؤال كردم
قربان شما ديروز در رابطه با اين موضوع جوابي غير از : گفتم. جواب ديگري به من داد
و روي آن نيز داراي پشت و  ، جابر قرآن پشت و رو دارداي : اين به من دادي؟ گفت

اي جابر هيچ چيزي مثل تفسير قرآن از عقل  ، و پشت آن هم پشتي دارد ، رو است
اي در مورد چيزي است و  شود كه اول آيه بعضي اوقات ديده مي ، دور نيست  انسان

چندين صورت مي و قرآن كالم متصل است كه به  ، باشد آخرش در مورد چيز ديگر مي
  )4(.توان آن را به كار گرفت

 ، بلكه از اين هم بيشتر ، نصوص شيعه اعتراف دارند هر آيه اي داراي معني باطني است
سپس تخمين خود را ابلهانه ادامه داده و . اند قرآن داراي هفت معني باطني است گفته
يكي از . ره مشهور استو رواياتشان در اين با ، هر آيه اي هفتاد بطن دارد: اند گفته

ها هفت  بلكه از اخبار و روايات آن ، »...هر آيه ظاهر وباطن دارد... «: علماي آنان گفته
؟ در !دانيم حقيقت اين همه بطن چيست ولي نمي )5(.بطن تا هفتاد بطن مشهور است

                                           
 .19-4ص : ـ مرآة االنوار)1(
 .1/29: فيو صا ، 1/11: عياشي ، 1/16: تفسير قمي: به:  ـ نگاه)2(
 .1/31: ـ منبع سابق)3(
تفسير ، 21-1/20: البرهان في تفسير القرآن ، 300 ، ص : المحاسن/البرقي ، 1/11: ـ تفسير عياشي)4(

 .18/142: وسائل الشيعه ، 95-92:بحار االنوار ، 1/29:صافي
  .3 ، ص: مرآة االنوار/ ـ ابالحسن شريف)5(
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يكي اثبات امامت : كه مقصودي كه آنان به دنبالش هستند از دو چيز خارج نيست حالي
پس آن همه بطن و . و ديگري طعن و بدگويي و تكفير مخالفان است ، ازده امام استدو

  خواهند؟ باطن را براي چه مي
اند؛ كه چندين  كه به روايات آن فرقه دقت نمايد كه اين مذهب باطني را پيموده و كسي

جلد كتاب را در اشغال كرده در مي يابد كه اين روايات خارج از اين دو موضوع 
كنند بر  احاديث زيادي كه نزديك است به حد تواتر برسد داللت مي: اند گفته. ندنيست
بلكه نازل شدن بسياري از آيات در مورد فضيلت  ، كه معاني باطني و تأويل آيات اين

فضل و انعام و «بلكه حقيقت روشن آن است كه بخش عمده آيات  ، سادات اطهار بوده
و قسمت عمده آيات  توبيخ و زشتي و  ، ل شده اندها ناز در مورد آن ، مدح و اكرام

هاي  مجموع بطن خداوند. تهديد و تنفرها در مورد مخالفان و دشمنانشان آمده است
هاي  گونه كه عمده پشت همĤن ، قرآن را براي دعوت به امامت و واليت قرار داده است

و تفصيل آن در خواهد  )1(آن را براي دعوت به توحيد و نبوت و پيامبري قرار داده است
  .آمد

  نقد اين مقوله
نگاه و اسرار و اشارات مخصوص به خود  شكي نيست كه قرآن عظيم داراي نيم 

نشدني و عجايب و اعجازهايش بي  هايش تمام و درياي عظيمي است كه گنج ، باشد مي
ي عام ي معنا تواند در الفاظ و كلمات باشد؛ ولي از دامنه و همه اينها مي. پايان است

ها  و اين. گرا از اين منظور دور است ي باطن لكن ادعاي اين فرقه... خارج نمي شود
كه نه با مدلول و مفهوم كلمات و روند آن ارتباط  - كه خواهد آمد چنان –تأويالتي است

و هدفشان از جستجو در قرآن  ، بلكه كامالً با نص قرآني مخالف است ، ندارد
براي توجيه و تأييد انحرافات و ادعاهاي شاذ و خارج از يابي به دليل و اصلي  دست

                                           
  .3ص :ـ منبع سابق)1(
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و حاصل اين  ، اصول و قواعد و جلوگيري و ايجاد مانع فرا روي كتاب خدا است
  )1(.انحالل دين خواهد بود ، رويكرد باطني در تأويل و تفسير نصوص شريعت

ظ را عمده و ها در هر گفتگويي ظاهر الفا و عموم بشريت با وجود اختالف لغت و زبĤن
و اسلوب چيستان و لغز بازي و معماگري جز در  ، آوردند اهل معني كالم به حساب مي

گرفت به هيچ وجه  و اگر اين اسلوب بعنوان قاعده  قرار مي ، تفكّر باطنيه وجود ندارد
زيرا معناي  ، و نسبت به هيچ گرفتاري اعتماد حاصل نخواهد شد ، كالم قابل فهم نيست

  .ضابطه و نظم است باطني فاقد
كند؛  گيري باطني در تفسير قرآن را درك مي كسي كه در مقوله تأمل كند خطر اين جهت

 و از كالم خدا و رسولش ، كه مقتضي است به معني ظاهر هيچ سخني اعتماد نشود
معني ظاهري مقصود نيست و معني باطني هم فاقد نظم و ) كه به بهانه اين(استفاده نشود 

هاي  توان صورت ها در مورد آن متناقض است و مي و اصالً خاطره ، تضابطه اس
كوشند همه شريعت را منهدم و  و باطنيه از طريق تأويل ظهر مي ، مختلف جاري كرد

 ، و اگر معني قرآن آن تأويالت باطني بود؛ اعجاز قرآن قابل تحقق نبود. تخريب كنند
  .فهمند ها قرآن را خالل معاني ظاهر مي ولي عرب ، بلكه از قبيل الغاز و چيستان بود

هر كس مدعي علم باطني يا علم به باطني باشد كه «: فرموده :شيخ االسالم ابن تيميه
ستيز زنديق و يا جاهل  و او يا دين ، مخالف علم ظاهر باشد ادعايش نادرست است

ليه و باطن مخالف ظاهر معلوم مانند ادعاهاي باطنيه قرامطي اسماعي....گمراه است
  :فرمايد اين باطنيه اين آيه را كه مي«: گويد سپس مي. »ها     نصيريه و امثال آن

 m   ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹l)و ما همه چيز را در كتاب : يعني)12:يس
  .سر شماري مي كنيم و مي نگاريم) لوح محفوظ(آشكار 

                                           
  .1/216: فتح الباري/ حجرابن  : :ـ نگاه)1(
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¡   ¢  m : و نيز در مورد فرموده خداوند.  است گفته اند آن امام علي
  «  ¤£l )12:توبه(  

منظور از ائمه كفر طلحه و زبير : اند گفته...با سر دستگان كفر  و ضاللت بجنگيد: يعني

  )60:اسراء( m   t  ml  k   j  il  :و در مورد آيه. مي باشند
كه در قرآن ذكر ) درخت وقوم خوراك مجرمين در دوزخ(درخت نفرين شده : يعني

  ...شده است
  . )1(ملعونه بني اميه هستند شجره: گويند

دهد نزد  ها مي و به نسبت آنده عين اين چنين تأويالت كه اين تيميه از باطنيه نقل كر

m  º  ¹ : لذا تأويل و تفسير مذكور از آيه اولي ، عشريه موجود هستند اثني
   ¿  ¾      ½  ¼  »l و در چندين منبع  )2(در پنج روايت يا بيشتر آمده است

ولي در اين آيه هيچ داللتي بر چنين تأويلي وجود  3(.ايشان ثبت و ضبط شده استمعتبر 
  )4(.ندارد

و مجموعه اي . )5(ها آمده است تأويل در جمعي از كتب معتبر آن: و همچنين آيه دوم 
  )6(.اند ها اين تأويل را از يكديگر نقل كرده از مصادر و منابع معتبر آن

                                           
  .237-13/236:ـ مجموعه فتاواي شيخ االسالم ابن تيميه)1(
 .323-321ص: هاشم البحراني: اللوامع النورانية في أمساء علي وأهل بيته القرآنية: ه كنيد: ـ نگاه)2(
تفسير /هاشم بحراني ، 98ص : معاني االخبار ، ابن بابويه قمي ، 2/212: تفسير قمي: ه به اين موضوع در: ـ نگاه)3(

 .416ص :تفسير شبر ، 4/247:تفسير صافي/كاشاني ، 7-4/6:برهان
يعني تمام كائنات  ، مي باشد» ام الكتاب«در اينجا » امام مبين«مراد از : سلف صالح در تفسير اين آيه گفته اند ـ)4(

 .3/591: ه به تفسير ابن كثير: نگاه در كتاب لوح المحفوظ مسطور وضبط شده است
 }فَقَاتلُواْ أَئمةَ الْكُفْرِ{. 425-2/424البرهان : ه به: ـ نگاه)5(
 ، 425-2/424البرهان  ، 202-3/199تفسير صافي ، 2/297: تفسير عياشي ، 2/21تفسير قمي : به:  ـ نگاه)6(

 .20/21) دائرة المعارف الشيعة(مقتبس االثر : كنيد به:  و نگاه ، 284تفسير شبر ص 
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اما اين را نقل  ، اند تر گفته ان از اين هم بيشتر و بزرگو در آينده خواهيم ديد كه آن
ي باطنيه  چه علماي اسالم در مورد تأويالت منحرف فرقه كرديم تا روشن سازيم كه آن

و به يكي از مناهج آنان در آمده  ، اند عشريه آن را به ارث برده گروه اثني ، كنند ذكر مي
 ، اند و تفسير باطني را نفي و مردود دانسته كه علماي اسالم چنين تأويل حال آن ، است

زيرا كسي كه قرآن را به غير از روش تفسير معروف صحابه و تابعين تأيل نمايد؛ بر 
افترا بسته و آيات خدا را ملحد شده و كالم خدا را از معناي مقصود تحريف  خداوند
اطل بودن اين روش كه ب ، و اين كار گشودن دروازه بي ديني و الحاد است ، است كرده

  )1(.از بديهيات روشن و معلوم اسالم است
ولي  ، هاي مشت از خروار از تأويالت باطنيه در قديم دسترس علماي قرار گرفته نمونه

اند و توسط انتشارات تهران ونجف  تر از گذشته كشف و آشكار شده امروزه به گسترده
ها نبوده و با تلبيس و تزوير نوشته  همچنين مقاالتي كه قديم خبري از آن ، اند چاپ شده

كنند و ادعا  شداند و تا امروز هم ادامه دارند كه آيات قرآن را به همين شيوه تأويل مي
. ها و دشمنانشان نازل شده است كنند كه بخش عمده قرآن عظيم در باره آن مي

 .گونه كه در مبحث زير خواهد آمد همĤن

  

نكه بيشتر قرآن در مورد ائمه و ادعاي شيعه منبي بر اي: مسئله دوم
  مخالفانشان نازل شده

ها نازل شده  يا دشمنان آن وائمه قرآن درباره شيعه مدعي است كه بخش عموده  
در  لغت عربي رافرهنگ كتابهاي  بررسي كني و تمام قرآن را كه اگر حاليدر ) 2(تاس

شد حتي نام اهيد موفق نخو هرگزائمه شيعه جستجو كني  نام كنار خود قرار دهي و 

                                           
 .13/243: لفتاويـ ا)1(
  .اين عنوان راصاحب الصافي براي مقدمه دوم گذاشته، 24/ 1تفسيرالصا في - 2
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 )بحراني(بنام ي شيعه نامهاي علم يكي ازبا اين وجود ولي ! ها را پيدا كني يكي از آن
اين زمينه  و در ، قرآن آمده است درمرتبه   )1154(كه به تنها نام علي مدعي است 

 1394سا ل( وتأليف كرده  »اللوامع النورانية فی أسامءعلی و أهل بيته القرآنيه«به نام كتابي 
 و ، بهم ريخته تمام لغات عربي را آن در و چاپ شده  )انتشارات علميه قم( در )ق هـ
 نامعلومعتبر نزد شيعه منابع م از - با جمع آوري  وتجاوز كرده منطقي  اصول عقلي واز 
و تحريفاتي كه در كتابش ثبت كرده قوم شيعه را در نگاه همه مردم  آكاذيبو نوشتن  -

 .ا كردهجهان مفتضح و رسو
 ي دربارهآن يك چهارم  ، قرآن چهار بخش است«: گويد ميايشان روايت در برخي  

يك چهارم  و يك چهارم در باره سنن واحكام ، درباره حرام چهارم ديگر يك ، حالل
يا فصل  و ، روي خواهد دادچه در آينده  آنيا  وو اتفاقات گذشته درباره اخبار آن آخر 

  .استتصريح نشده أئمه به نام اين يعني  و. )1(ميان شما استو قضاوت 
اند و تقسيم روايت سابق را  ي ديگر تقسيم كرده قرآن را به شيوهروايت ديگر  درلي و 

 برقرآن  :اند اند و گفته اند و يك سوم آن را سهم ائمه و دشمنانشان قرار داده تالفي كرده
 در يك سوم ديگر و ، ا استما ودشمنان م ي يك سوم آن درباره ، سه ثلث نازل شده

  . )2(احكام است فرائض ومورد  يك سوم آخرش در و ، امثال سنن ومورد 
 ، دندشمنانشان را از يك سوم به نصف افزايش مي ده در روايت ديگر سهم أئمه و و

يك چهارم  ، ما ي چهارم در بارهيك  ، ن بر چهار بخش نازل شدهآقر :گويد روايت مي
يك چهرم ديگرش در  ، امثالسنن و  مورد چهارم ديگرش دريك  ، امن امخالفرد ودر م

  .)3(احكام مي باشد فرائض ومورد 

                                           
  .2/627ـ أصول الكافي)1(
  .6اللوامع النورانيه ص  ، 1/24تفسير الصا في، 1/21البرهان، 2/627ـ اصول الكافي)2(
  .1/21البرهان، 2/627ـ اصول الكافي)3(
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ائمه بر هيچ گونه امتيازي براي   تقسيم اين روايات و كنيد كه در مالحظه مي
اند؛ لذا روايت چهارم را ساخته  وليبرخي زيركانه اين را درك كرده ، دشمنانشان نيست
  )1(»ماست هم از آنِم قرآن ئكرا«: اند كه گفته بدافه چنين افزوده

اين را هم به آن روايت به آن اشاره مي كند وگفته عياشي  )تفسير الصافي(صاحب 
اين قسمت اضافي به اين با پس  )2( »ماست هم از آنِم قرآن ئكرا «: اند افزوده كه گفته
  .»است ما نازل شده اندشكم ما و مورد قرآن دراكثر «: اند كه گفتهاند  مقوله رسيده

 درشيعه هاي معتبر  الوافي از كتاب(صاحب كتاب  فيض كاشاني از بزرگان شيعه و 
ات تأويل آي تفسير ودر رابطه با  اهل بيت داريم ازفراواني احاديث  :گويد ميحديث 
به همين  كتابي رااصحاب ما  ازجمعي حتي  و ، يا دشمنانشان دوستانبه قرآن از زيادي 
به ائمه يا دوستان يكي يكي آيات قرآن را آن  اند كه در اين زمينه تأليف نموده درروش 

ام كه  ديدهزمينه  در كتابي رابنده  و .به ترتيب قرآن اند تأويل نمودهو يا دشمنانشان 
 و )عياشي(تفسير  و )الكافي(در كتاب  و .بيت شعر بود هزار نزديك به حدود بيست

  .)3(از اين قبيل وجود داردزيادي اخبار ابي محمد زكي از نقل شده تفسير  و )قمي(
كه به وجود است شيعه هاي  و ستونهشهادت يكي از شيوخ واساتيد  اين اعتراف و 

پيروي  ي قاعدهو به اصل و  ؛اعتقاداتي در كتابهاي خودشان تأكيد كرده چنين اقوال و
 كتاب خدابا اين روش  بنابراين. است درآمدهايشان اصح كتب حديث تفاسير و  درشده 

 به وجوداز آن  كتابي را واند  قرار دادهتحريف و  يريتغمورد از مفهوم ومعاني اصلي  را
. استتا بحال در ميان مسلمانان  امبرزمان پي قرآني است كه از از غيركه اند  آورده
 :اند حتي بعضي از بزرگانشان گفته دانند و ميتفسير اساس و قاعده  اين تحريف راولي 

هر چون قرآن از  ، و ائمه پيامبرواليت است به ي يقرآن راهنمانازل شدن اصل در 
                                           

اللوامع  1/21البرهان، 2كنز الفوائد ص/ الكراجي، 24/305بحار االنوار، 2، 1تفسيرفرات، 1/9ـ تفسير العياشي)1(
  .7النورانيه ص

  .1/24ـ تفسيرالصافي)2(
 .25و1/24وتفسير الصافي، ـ الكاشاني)3(
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اند  ها و كساني كه ايشان را شناخته آن پيروان در آنان و درخبر داده نيكي كه  و خير
شان اي ومخالفينذكر شده دشمنلن و آن  كه درو بدي هر شر مصداق  و ، دارد وجود
 تطبيق اين تحريف آيات قرآن و دريشان بينيم علما ميه براي همين است ك )1(.است

  .كنند ميهم  رقابت  با شانداقتعا
 را تأليف كرده تحتبابي  »الفصول املهمة فی أصول األئمة«خود در كتاب  )عاملي حر(

باطن ظاهرشان همان است ولي قرآن است  دركه حرام  چه آيات حالل و هر«  عنوان
آيات احكام مدعي است كه مراد از و همچنين ا. )2(»است ظالم ها امامان عادل و آن

مسلمين است به استثناء امام  يحرام خلفااز آيات احكام مقصود و  شيعه؛ ائمهحالل 
كه فرقه گري  حيجز ابااين باي چيزي  ترديد بي.  ها   و ساير دوازده امام آن علي

اين مقوله را از اصول  )عاملي حر(اما  ، برندارد در چيز ديگريباطنيه بر آن قرار دارند 
  .برشمرده استامامت 

؛ دارد روايات زيادي در اين زمينه وجود -صحيح ترين كتاب آنان -)الكافي(ودركتاب  
آن  كه در »باب فيه نكت و نتف من التّنزيل فی الوالية«: اين باب را بخوانيست ا كافيو 
از را كامال قرآن  اتآياند و  هآوري كرد جمعكه  يدشو روايت مواجه مينود و يك با 

  )3(.دنكن تحريف ميمعني واقعي 
 )4(اند و هر كدام موضوع ذكر شدهي است كه در اين يها مجموعه بابيكي از اين باب 

به كتاب شيعي تبديل كرده كه موضوع آن جز  را قرآن گيرند و در بر مي ها روايات را ده
  .زي ديگر نيستها چي و پيروان و دشمنانشان آنامامان شيعه 

                                           
 .548اللوامع النورانيه ص، 4مرأة االنوار مقدمه البرهان ص/ـ ابوالحسن الشريف)1(
 .256ـ الفصول المهمه في أصول األئمه ص)2(
  .ودنباله اش 1/412ـ اصول الكافي)3(
باب أن االيات التي ذكرها اهللا  )1/206اصول كافي(في كتابه  باب أن األئمة العالمات التي ذكرها اهللامانند (ـ )4(

 ).1/210اصول الكافي(باب ان اهل الذكر الذين امراهللا بسوألهم هم األئمه  )1/207اصول كافي(هم األئمة 
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عناوين  ابواب و است؛ معتبر آنان در حديثمنابع از كه يكي  )ربحار االنوا(كتاب  در و
 و ، آيد قواعدي در تفسيرقرآن نزد آنان بحساب مي بيني كه بمثابه أصول و مي بسياري را

 .كند قرآن معرفي ميمورد اين مذهب را همه آوري شده كه  در آن جمعمتعدد روايات 
لغت ها چگونه  آنكه اين مطالعه كني و بفهمي ست عناوين اين ابواب را ا فيولي كا
مباني اسالم  اصول وتناقض دارد و با عقل با  و ، اند منحرف كردهاز معاني خود  عربي را

در و  ، معناي آن استتحريف  و الحاد در كتاب خدا  منافات دارد كه اين بزرگترين
 :كنيم ن را عرضه مياز اين عناويي يجا نمونه ها اين
تأويل  و ،  ها   آن اليت و وه ائمه مسلمين واسالم ب ايمان و ن واباب تأويل مؤمن -*
 و ه دشمناناصنام ب ي وعزّ الت و طاغوت و جبت و مشركين وكفر وشرك و ار وكفّ

 كه دراست  آوري كرده جمعو تحت عنوان اين باب صد حديث  )1(ها     ن آنمخالفي
 تا آخر تحريفي بيش نيستندواقع از اول 

هستند كه در قرآن ن يمقرب ن ويسابق ن ويامتق ، ابرار إلها كه آن در مورد اين يباب -*
 و فجار واشرار(دشمنانشان  و) اصحاب اليمين(يان ايشان هم شيع و ، اند ذكر شده

 .است  كردهذكر  حديث را) 25(اين باب مجلسي  و در) 2(هستند) أصحاب الشمال
بوده  ميزان قسط و حسان وا معروف و عدل و إلكه واليت ائمه در مورد اين يباب -*
 عصيان و فسوق و كفر وها  و ترك واليت و دشمني با آن إلايشانترك واليت  و

   )3(.آوري نمود حديث جمع)14(باب هم مجلسي اين  در ، است بغي منكر و فحشاء و
اي  و دسيسه  نقشه پرده ازه را ذكر خواهيم كرد كابواب ديگري ها  عالوه بر اين

منحصر به  راكل معاني دين زيرا  ، دهد خواهد دين اسالم را تغيير دارند كه مي برمي
و طاغوت و اصنام را به مفاهيم غريب ديگر كفر  مفهوم شرك و و ، بيعت انسان با امام

                                           
 .390 – 23/354واربحاراالن ـ )1(
  9-24/1همان منبع  - 2
 .191-24/187ـ بحاراالنوار)3(
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ايشان را  امامدوازده كند كه تمام خلفاء مسلمين بجز  مي تفسيرمخالفان ائمه شيعه را به 
ي مسلمين تمام خلفا ؛تا روز قيامت صديق ابوبكر واقع از در و ، گردد شامل مي

اند را  ها بيعت كرده و تمام كساني را كه با آنغيره  اعم از اصحاب و ؛آنانكننده با  بيعت
به آن  تر بحث امامت بيشمدر و  ، دانند ها مي و ايشان را مصداق اين واژه ، گيرد در برمي

 .ه خواهيم كرداشار
 امامت خالصهمعني همه در ! كدامند؟احكام آن  شرائع و اصول اسالم و پس اركان و

اند؛  ورزيدن به خدا كار و بن و صنم كار معروف شدهكفر  شرك وكه   حال آن ، اند شده
گونه كه  همĤن...زيرا جز شرك در پيروي از امام يا كفر ورزيدن به واليت او وجود ندارد

 مگر ، ستيزي نيست ترين كفر و زندقه دين آيا اين بزرگ. كنند ات داللت مياين رواي
اين  !رسد؟ ميكفر و انحراف اين هيچ كدام از دشمنان اسالم به پاي و نيرنگ حيله 
ولي ي افراد نادان و جاهل است؛  چه اين پرت و پالها ساخته و پرداخته ها اگر دسيسه

كه چگونه جمعيتي بالغ بر چندين  ايناست  و شگفتيتعجب براي مسلمان جاي چه  آن
  .كنند پيروي ميشده و از آن اباطيل  اين ترهات واسير ميليون 

  :كنيم ها را معرفي مي اين بابعناوين بحاراالنوار در ادامه عرضه 
 و ، سائر عبادات حج و ، روزه ، نماز ، زكات إلكه ائمه در مورد اين يباب - * 

اين .)1(روايت است) 17(و اين باب حاوي  ، هستنداصي مع مخالفين آنان فواحش و
با منصوص خداوند را مخالف  هاي حرام حالل وكه  ؛عقيده عين مذهب باطنيه است

اين كه روشن است   خيلي واضح و و ؛كنند باطني مي لد و فهم تمام مسلمانان تأوياقتعا
 ترين إلحاد و زرگب و ؛تحريف كالم اهللا و خدارسول  افترا  بر تأويالت كذب و

  )2(آيند در آيات خدا بحساب مي كفر

                                           
 .304-24/286ـ بحار االنوار )1(
  .3/29مجموعه فتاواي ابن تيميه ـ )2(
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هاي  در خالل بابعشريه را  اثـنـيواقعيت دهد تا  آقاي مجلسي همچنان ادامه مي
شايد كه  شتهدولت صفوي نگا ي سايه زيررا  شزيرا كتاب ، به ما معرفي كندبحاراالنوار 

  گويد  مي و. رفته است تا حدودي باالتقيه سطح 
  

 )20(و! خدا هستندكتاب  نات وبي يات اهللا وآ إلكه ائمه در مورد اين يباب -*
   )1.(براي اين عنوان ذكر نموده حديث را

 )10(شامل   ، هستند) سوره فاتحه( »يثانالم بعس« إلكه ائمه در مورد اين يباب -*
   )2.(استحديث 

 هحمل و ، معلومصاحب مقام  و ؛حونون مسبصافّ إلكه ائمه در مورد اين يباب -*
و ) كه همه اين اوصاف در قرآن براي فرشتگان ذك شده(گرامي هستند انريسف عرش و

   )3(.روايت است) 11(اين باب هم حاوي 
ذكر روايت را در آن ) 25(هستند كه كلمات اهللا  إلكه ائمه در مورد اين يباب -*

  )4(.نموده است
در آن مورد  روايت را )6(ند كه هست حرمات اهللا إلكه ائمه در مورد اين يباب -*

  )5(.ذكر نموده اند
 روايت را )65(براي آن هستند و  هل ذكرا و ذكر إلكه ائمه در مورد اين يباب -*

   )6(.ذكر نموده اند
كرده را ذكر روايت  )42(براي آنخدا هستند و  نور إلكه ائمه در مورد اينباب  -*

                                           
  )211—23/206بحار االنوار - 1
  )118-24/114بحار االنوار ( - 2
  .91-24/87ـ بحاراالنوار )3(
 .184-24/173ـ بحاراالنوار)4(
 .186-24/175نوارـ بحاراال)5(
 .188-23/172ـ بحاراالنوار)6(
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  )1(.اند
مردم بيرون  ي كه در ميانتامترين امت و بهترين به إلكه ائمه در مورد اين يباب -*

   )2(به آن اختصاص داده روايت را) 25(كند و مردم معرفي ميآمدند 
ه برايش آورد روايت را )37(وهستند مظلومان  إلكه ائمه در مورد اينباب  -*
  )3(.است
ته خروايت را برايش سا) 13(هستند و  نيمستضعف إلكه ائمه در مورد اين يباب -*
  )4(.است
و  كه در قرآن ذكر شده استهستند عراف ااهل  إلكه ائمه در مورد اين يباب -*

  )5(.است روايت )20(شامل 
كه  هستندذوي القربي  األرحام و ، ولد ، والدين  إلكه ائمه در مورد اين يباب -*

  )6(.است روايت23شامل 
گاهي  ، فرشتهبواب گاهي عشريه در اين ا بينيد امامان شيعه اثــني كه مي همچنان 

و مظلوم در همان حال ولي  ، معرفي شده اند.... نوار الهي وااحيانا و  ، كتابهاي آسماني
 ، لغويزيرا از لحاظ  ، ندارنددر واقع اين دعاوي نيازي به نقد ! مستضعف هم هستند

ي آن بعض افزون بر و ، اند متناقضموازين شريعت اسالم همه با  و ، مردودندعقلي 
همچنين به تأويل باطني ادامه صاحب بحار األنوار  اما. هم تناقض دارند ها با ازعنوآن

عِنيٍ  «داده  و واژهايي چون  اء مَّ يدٍ  َقْصٍر ، مَُّعطََّلٍةبِئْرٍ  , مَ شِ حاب , مَّ طَر , سَ  , مَ

                                           
 .325 -23/304ـ بحاراالنوار)1(
  .158-24/153ـ بحاراالنوار)2(
  .231-24/221ـ بحاراالنوار)3(
  .173-24/167ـ بحار االنوار)4(
  .272-24/247ـ بحار االنوار)5(
 .272- 257/ 24ـ بحاراالنوار)6(
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اكِه , ظِلّ  وَ طبق  كند و تأويل مي تفسير وعلم و بركات ائمه به  منافع ديگر را سائر و »فَ
    )1(معتمد شيعه نقل مي نمايد كتابهاي معتبر وروايت را از ) 21(عادت خود 

 ، جنب اهللا إلائمهبابي را به عنوان  وگذاشته فراتر هم از اين حد را ادامه پا ر د و
  .)2(است نقل نموده روايت 36براي آن  واند  ها تأويل كرده اين أمثال و يداهللا و اهللا روح
را به » ثارة من علمأ«را به ائمه و » و قبله) 3( كعبه  , حزب اهللا , قية اهللابها را  آن باز و 

اند  هدر نظر گرفت آن سابق بابي هم برايمانند  داده واند  ها تفسير و تأويل كرده علم آن
    )4( .روايت است)7(كه شامل 

يغ ترين رد دهد كه در واقع بل گذاري در مورد  امامان خود را ادامه مي بآقاي مجلسي با
تر  هرچه بيشآنان  زيرا با خواندن اين كتاب معتبر ، مذهب شيعه استعليه و نقد 

 ، شود ضد خود شناخته مي ابزيرا اشياء  ، شود نمايان ميحقانيت دين اسالم  عظمت و
ها بيش از هر چيزي به  اين تأويل. شد نمي اگر تلخي نبود؛ طعم شيرين شناخته

كه از جانب خداوند  و دليل قاطع هستند بر اين ، اهت داردمسيلمه كذاب شبهاي  تالش
ي يترين آشنا هر كس كم نازل كرده وروشن زيرا خداوند قرآن را به لسان عربي  ، نيستند

لغت و زبان عربي هيچ ارتباطي به چنين تأويالتي كه داند  مي ؛به زبان عربي داشته باشد
  .باشد  مباني اسالم داشتهكه به دين و قواعد و  ندارد؛ چه رسد به اين

هاي  كتاب بحار االنوار كه از منابع معتبر شيعه است نزديك است تمام الفاظ و واژه
ها ادامه داده تا هواهاي نفساني  و در اين باب ، تفسير كند إلوارده در قرآن را به ائمه
ر و و كارش به جايي رسيده كه هر چه در دل دارد و به فك ، و تعصبش را تثبيت كند

                                           
  .110-24/100: البحار - 1
  .203-24/191ـ بحاراالنوار)2(
اسالم بال مذاهب  .(است براي امامت كه كعبه رمزيمعتقدند چون  ، روند يمن هم به حج مي هند و ي هاسماعيلي - 3

اي است براي زياده  وسيله و فتهسر چشمه گر هروايات رافض تحريفات از در واقع منشأ تمام اين الحاد و )240ص
  .اي باطنيهه غلو فرقه روي و

 .213-24/211ارـ بحاراالنو)4(
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كه هر چه بيشتر رسوايي او كشف  ، قلبش خطور و گذر كرده القاء كرده و اظهار نموده
  :گويد ميشرمانه  بي خيلي وقيحانه و و ، و برمال شده

روايت  )7(شامل كه مرجان هستند  لؤلؤ و ، بحر إلكه ائمه در مورد اين يباب -*
  )1(.است

اي سرّي به  ا اين رمز باطني و اشارهجان بودند؟ ي ها جماد و موجودات بي آيا مگر آن
  : است  لذا باب ديگري را با اين عنوان منعقد كرده!! جان نيستند ولي جماد و بي ،  ها   آن

سه ) 3(و در اين باب جز ، و مردم هستند) ناس( إلكه ائمه در مورد اين يباب -*
به غير از امامانشان رساند كه  در اين باب به اثبات ميو  )2(.است  روايت را ذكر نكرده

انتشار  بسط ومي گردد تا  بار ديگر بر و ، آيد به حساب نميو انسان  )ناس(كسي ديگر 
و  إلامام  نزد دوازدهمذهبي كه  ، هود را ادامه دهد نادر خود شاذ وغريب مذهب 
بلكه اين مذهب فقط نزد باطنيه  ، معروف نبوده استانديشمندان اسالم  علماء و
تأويل مي كند  إلامهبه  )النحل(زنبور عسل در اين باب ). 3(است وده شده ب شناخته

   )4(.است روايت )7(شامل  كه اين باب هم
چهار حديث را  هستند و)5()ها ماه( شهور ام ويا إلكه ائمه  در مورد اين يباب -*

  .گرفته استبرايش در نظر 
در چند جلد كتاب را دهيم  قراربررسي  نقد ومورد را  بحاراالنوارهاي  باباين  اگر در
شيعه  هاي مرجع ترين ومعتبرترين كتاب ولي اين چند نمونه را از بزرگ ، گيرد بر مي

هايي را  گونه بعداً نمونه همĤن ، است  كردهبه روايات شاذ استناد  تا نگويندبرگزيديم 

                                           
 .99-24/97ـ بحاراالنوار)1(
 .96-24/94ـ بحاراالنوار)2(
هاي  در بحث شيعه و ، كند مير پيدا يگويند اين مذهب از زماني به زمان ديگر تغي وبعضي از عالمان شيعه مي -  3

  ....خواهيم كردبحث از آن  ، شان با گذشتگان خودطباتار معاصر و
 .113-24/110ـ بحاراالنوار)4(
 .243-24/238ـ بحاراالنوار)5(
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اي از  موعهكنيم كه مج هايي را انتخاب مي و غالباً نمونه ، بعنوان مثال ذكر خواهيم كرد
  .مراجع شيعه در نقل و روايت آن مشترك هستند

شيعه المعارف بزرگ حديث  ۀدائرهاي اندكي بود از  كه ذكر كرديم گوشه اين ابواب را
آن را  جامع ترين كتاب حديث  شانكتابي كه علماء معاصر ، يعني بحار االنوار

  )1(دانند مي
بحار نوشته چون كتاب جامعي د از آن اند نه قبل از تأليف اين كتاب و نه بع و گفته

دانند كه در طلب بررسي يكي از  هر كسي مي و منبع را مرجع آنو  )2(.نشده است
  .)4(دانند و يگانه مرجع تحقيق معارف اين مذهب مي ))3موضوعات علوم آل محمد

 في اهللا آيتو  المحدثين و رئيس الفقها( و)5( )شيخ االسالم والمسلمين(را مؤلف آن اما 
ها  سرزمينكل در مجتهدين و پناه معاذ  وها عصرهمه محدثين گاه  و پناهمالذ و  العالمين

  )6(.اند توصيف كرده لقبهاي ديگر و
معتمد آنان مي  اساس اين روايات برخي از كتب معتبر و ومبنا الزم به ذكر است كه 

حدود  )7(شهوربحمد اهللا  بغير از چهار كتاب م« :گويد چون شخص مجلسي مي باشد
  )8(.»بحارجمع نموده امدر ديگر   كتابدويست 

بحاراالنوار از كتابهاي معتبر واصول منابع  اكثر مراجع و« :گويد مي)1(صاحب الذريعه
   »معتمده است

                                           
 .1/293أعيان الشيعه / ـ محسن االمين)1(
 .3/26ـ آقا بزرگ تهراني الذريعه )2(
 .19مقدمه البحار ص27-3/26 منبع سابق ـ )3(
 .19:مقدمة البحارص/بهبود- 4
  .2/78جامع الرواة /ـ االردبيلي )5(
  .39ـ مقدمة البحار ص)6(
 واالستبصار، التهذيب ، همن اليحضره الفقي ، الكافي - 7
 .61كتاب الفكر الشيعي مصطفي الشيبي ص  ، 24ـ اعتقادات مجلسي ص )8(
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 فهمد ؛ ميزبان عربي داشته باشد اي بيترين آشنا كه گفتيم هر كس كم همچنان ترديد بي
چيز پروردگار جهانيان تحريف كالم  وسبت به قرآن نكفر  كه اين روايات جز الحاد و

لغت  كه جاهل به اسالم وجز بر كسي تحريفات اين واقع  در و ، دارندپي ندر ديگري 
كه در در صدد دسيسه  و شايد اين برهان است باشد بر اين ، باشد پوشيده نيستعربي 
به عالوه؛ اين . گردد كتاب خدا برآيد؛ تا اين حد سقوط كرده و حقير و ناچيز مي عليه

اگر شما بلكه  ، گري تنها مربوط به منابع روايت و حديث نيست روش و منهج باطني
مطالعه كني را ) قميتفسير (يعني  )2(شيعه  سيراتفو اصل اصول تفسير گاه  عمده و تكيه

به همين  و ، است باطنيهتفسير د باطله و يعقاگيري از  كه داراي سهم چشمبيني  مي
در آيات همه تأويل  كه واند  برهان و صافي و غيره كه همه مدعي ، تفسير عياشيطريق 

ولي اگر به تحليل يكايك  ؛گرفته شدهساير دوازده امام  از جعفر صادق و هااين تفسير
اكتفا  نمونهلذا به زكر چند  ، شويم بحث خارج ميموضوع از اين تفاسير بپردازيم 

  . نماييم مي

  

  ها     از آن ذكر چند مثال و ، ريشه هاي آناصل اين تأويالت و

  

  اصل اين تأويالت
از جز احتجاج به قرآن  فهم واين موضوع گذشت كه كتب شيعه مدعي هستند  -الف

زيرا  ، امام شيعه نيستند 12نماينده كسي جز  اين قيم و گيرد و مينم صورت طريق قي

                                                                                                           
1 - 3/26-27  
  .1/16مقدمة تفسير قمي- 2
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هيچ كس در اين امر با  واست  آناندر اختيار بطور اختصاصي قرآن و معارف علوم همه 
 تقييد و تخصيص و گذاري و قانون وظيفه تشريع وه تبع آن؛ ب و ، آنان شريك نيست

به آنان زيرا امور دين  ، در اختيار دارند خواهدخود بچه  آن نسخ هر وقرآن ن مجمل يتبي
ونه توجيه گ اين ادعا را اين ، م تأويل قرآن هستندتنها قيائمه در نتيجه شده؛ واگذار 

توانند  ها مي مخالف با ظاهر آن است؛ فقط آنمعاني باطني داراي قرآن كردند كه چون 
  . علم باطن آن را كشف نمايند

معظم سپس اين علم باطني كشف شده از سوي ائمه چنين بيان كردند كه منظور از 
و پيروان  ينتابع وبزرگوار اصحاب و مالفانشان كه  دشمنانيا ائمه هستند يا آيات قرآن 

ي اجرا گذاشتند و صدها روايت را  هاي تفسيري را مرحله سپس اين فرضيه ، نيك آنه
هاي قرآن به ائمه و مخالفانشان يا به عقايد ديگر ساخته و  در تفسير كلمات و واژه

  .دور گشتند وفاصله گرفتند بدين سبب از جماعت مسلمانان  و ، پرداخته نمودند
تأويالت در ميان شيعه به  روايات و پايه گذار اين نوع تفسير و )1(يكي از پژوهشگران 
 )2(گردد به جابر الجعفي بر مي سال دوم هجري و

    )3(جمعي از شيوخ شيعه هم به تفسير جابر جعفي اشاره نموده اند
                                           

 .404-304مذاهب التفسير االسالمي ص ، ـ مانند گولد سيهر)1(
ر جعفي از ياران عبد اهللا بن حبان گويد جابا) هـ 127سال (جابربن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي متوفي  -  2

  عقيلي گويد جابر جعفي به أصحاب رسول .كرد را ترويج ميرجعت علي بن ابي طالب به دنيا  هقولم بن سبأ است و
   .باشد از روافض مي ناسزا گفته و و دشنان خدا

ابن حجر او را  ، يحيي گفته احاديث جابر نوشتني نيست وهيچ كرامتي ندارد ، خواندهالحديث نسائي وي را متروك 
 ، ـ الضعفاء عقيلي1/123ـ تقريب التهذيب  380-1/379 ، ميزان االعتدال(رافضي معرفي نموده ضعيف و

دانند كه علوم اهل بيت  را تنها كسي مي بعضي او ، كتابهاي شيعه در باره جابر جعفي اختالف دارند) .196—1/191
علم غيب برايش قائل اطالع او از را حتي در خصوص  عجائب اي و صفات اسطوره و ، شود به وي منتهي مي

و رجال  20/51 ، وسائل الشيعه(اند حمل كردهتقيه هايي كه از جابر شده را بر  طعن و بدگوييبعضي هم  و ، اند شده
  تفصيل اين بحث را در فصل عقيده شيعه در باره سنت بيان خواهيم كرد) 1/144 ، و جامع الرواة 191ص ، الكشي

  .اعيان الشيعه-4/268الذريعه  70الفهرست ص / لطوسيا - 3
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سري ميان علماء به صورت اند اين تفسير  كه بعضي ازروايات شيعه ذكر كرده چنان هم و
  .دست شده استدست به شيعه 

در  از ابو عبداهللا«: از مفضل بن عمر جعفي روايت كرده كه گفتهخود با سند  )كشي(
نقل نكن كه فرومايه براي افراد را   در جواب گفت آن ، ل نمودمؤامورد تفسير جابر س

  )1( »آن را فاش كنند
ويات جابر بينيد كه مملو از مر شيعه مي هاي باكتفراواني را در ي  روايات متفرقه و

  )2.(نسبت داده است )محمد باقر(ها را به جعفر صادق يا پدرش  آن و ، جعفي هستند
ثابت قدم نيستند و جز با اين گونه روايات كالم خدا در مورد كه شيعه شد پس معلوم 

كه  گونه روايات باطنيه و ها بر اين بنيان معتقدات آن و ، توانند به قرآن استناد كنند نمي
 ي هقولمزيرا ابن سبأ كوشيد  ، گردد استوار است به عبداهللا ابن سبأ يهودي بر ميمنشأ آن 
: جا كه گفت آن ، باطل گرداندتأويالت علي به دنيا بعد از وفات را مستند به اين رجعت 

ولي رجعت  ، گشت عيسي به دنيا باز خواهدكند  مي كسي كه ادعا كنم از تعجب مي
  : لي كه خداوند فرمودهدر حا ، انكارنمايد را محمد

 m  U H   G  F  E  D  C  B   Al )85 : قصص(  
را به محل بازگشت بزرگ بر  تو همان كسي كه تبليغ قرآن را بر تو واجب گردانده و

  )3.(گرداند مي
كتاب براي  هاي زيادي از تأويالت شيعه ت نمونههاي اهل سنّ ديگر از كتاب برخي و

شوند كه بر ذهن  هايي كشف و آشكار مي اما امروزه چيز ، دخدا را براي ما نقل نموده ان
                                           

  .192ص ، ـ الكشي)1(
گفته شده كه علوم  و ، امام باقر روايت كرده حديث از )هزار 70(واگويد  ميهاي معاصر  مظفر از شيوخ شيعه - 2

ابر جعفي آمده در بحث جو ) رجال كشي(اما در ) .143االمام الصادق ص/ محمد المظفر (شود أئمه به وي منتهي مي
در جواب گفت جابر را جز يكبار نزد پدرم  ، ل نمودمؤااز ابو عبداهللا در مورد احاديث جابر س :كه زراره گويد

گويي  و دروغاين شهادت خودشان است كه كذب ) .191 ، رجال الكشي(من هم نيامده است گاه نزد هيچ و ، ام نديده
    .است بت كردهثاپدرش  در روايات از امام صادق و جابر را

  است77/ 3و تاريخ ابن االثير  ، 4/34عبارت فوق عين نص طبري  - 3
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هاي افراطي  تأويالت  كه برخي از ائمه سنّت به فرقه  و ظاهراً آن. كرد انسان خطور نمي
 ، مانند امام اشعري ، اند عشريه از افراطيه به ارث گرفته اثني ، اند شيعه نسبت داده

يكي از كه به اتفاق شيعه و سنّي  ؛سعيد بن همغير از )1(شهرستاني و غيره ، بغدادي
   :هحكايت شده كه گفته است آيبه او منتسب است  )2(مغيريه ي طائفهاست و  افراطيه

 m   Ò    Æ  Å  Ä  Ã  Â  Ál )16:حشر(    
   !.تفسير كرده است عمر بن خطابرا به شيطان 

ها و مراجع  و در كتاب  يه دقيق اين تأويل را از آن فرقه به ارث بردهعشر شيعه اثــني
 )4)(صافي( ، )3)(تفسير عياشي( و در تفاسيري چون ، اند ديني خود به ثبت رسانده

باره  اند كه در روايت كرده آمده كه از ابو جعفر )7(االنوار بحار)6(البرهان)5(قمي تفسير
رآن جا در قهر  و ، است راشددومين خليفه يعني ) ثاني(گفته شيطان  )22:ابراهيم(آيه 

                                           
  .1/177ـ الملل والنحل  240ـ الفرق بين الفرق ص  73/ 1ـ مقاالت االسالمين )1(
 هقولم و ، دانند شيعه ميو افراطيه   ةغال از و راشناس ا علماي فرقه ، بن سعيد هستند همغيراز پيروان مغيريه  - 2

و در  ، از عقائد وي ميدانند ديگري راهاي  گمراهي و ، قائل شدن جسم براي خدا و ، الوهيت علي و نبوتش
بدست خالد بن عبداهللا القسري  )هـ119(سرانجام در سال  ...هاي شيعه لعنت و نفرين ائمه به او نقل شده است كتابه

الفرق /ـ البغدادي 74ـ1/69شعري ـ مقاالت االسالمين ـ اال 130ـ7/128(ه كنيد به تاريخ طبري: نگاه ، بقتل رسيد
نشوان  ، 178ـ176الملل والنحل / الشهرستاني  ، 44-5/43الفصل /ابن حزم  ، 242ـ238بين الفرق ص

درميان كتب  ).2/252الخطط / المقريزي ، 162ـ4/160ميزان االعتدال  / الذهبي  ، 168الحور العين ص/الحميري
 ، 400 ، 339 ، 336رجال كشي روايات شماره  ، 55الفرق ص و ، مقاالت /قمي(ه كنيد : گاهشيعه به اين منابع ن

402 ، 403 ، 404 ، 405 ،  406 ، 407 ،  408 ،  511 ،  542 ،  543 ،  544 ،   549(.  
  
3 - 2 /223  
  ، 3/83تفسير صافي - 4
    ، شود نمي ولي در چاپ جديد تفسير قمي اين روايت ديده ، 3/83قبلي  منبع  - 5
  .2/309بحراني  - 6
  3/378االنوار  بحار - 7
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وضع قاعده كفر عشريه با  كتب اثــنيگويي  .آمد كسي جز وي نيست )شيطان( ي كلمه
  . اند قول مغيره هم فراتر نهاده ازرا الحاد پا 

    )1(در كتاب كافي به نقل از ابو عبد اهللا آمده كه گفته فالني شيطان است
هاي  از دروغ هندد نسبت ميها را به امام باقر  واقع رواياتي را كه كتب شيعه آن در
 ابو :گويد مي )2)(كثير النواء(به نقل از  )ذهبي عالمه( .باشند و مياامثال  بن سعيد و همغير
زيرا اين  ، بيان بن سمعان بيزارند بن سعيد و همغير رسولش از خدا و«: گفته باقر جعفر

  )3(اند اقوال ما را جعل نمودهنفر  دو
بن سعيد به  هلعنت خدا برمغير ، روايت كرده در كتاب رجال خود از ابوعبداهللا )كشي(

   )4(زبان ما دروغ گفته
برگرفته منابع يهودي  ازهاي خود را  طمراهيدر روايات الكشي اشاره شده كه مغيره  و

آن يهودي  مغيره و بر لعنت خدا« :گفت ياران خود مي ابوعبداهللا به اصحاب و و ، است
  )5(دهد ياد مي...وكه به او سحر وشعبده 

 نشوان حميري و ، ابن حزم ، بغدادي ، به اتفاق كساني چون أشعريكه  شود مالحظه مي
و وضع را با روش باطني براي شيعه تفسير اولين غيره جابر جعفي اولين كسي بوده كه 

كه  همان كسي ، )6(بن سعيد بوده است هكه جانشين مغير در حالي ، است نمودهجعل 
گمان اين  بي ، است آن اميرالمؤمنين عمر بن الخطابشيطان در قراز گفته مراد 

                                           
  .)4/416مرآة العقول (مجلسي در شرح آن گويد منظور عمربن الخطاب مي باشد   - 1
  .اند ذهبي گفته او را ضعيف دانسته ، رگشتهاز تشيعش ب وإل و روايت كثير النواء شيعه بوده - 2
 .4/161ـ ميزان االعتدال )3(
 .336رقم  ، كشيـ رجال ال)4(
  .403رقم ، ـ رجال الكشي)5(
 ، 5/44: المحلى/ ابن حزم ، 242: الفرق بين الفرق ص /البغدادي ، 1/73: مقاالت اإلسالميين /األشعري - 6

  .168الحور العين ص / نشوان
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به فساد  شيعه را از يكديگر استفاده كرده و خطرناكي هستند و اشخاص عناصر فاسد و
  .كشيدند

  آيات قرآن در شيعهتأويالت  چند نمونه از

  
بر كشد هنگام استدالل  يدك ميرا ميان شيعه  لقب عالمه  در كه را ) ابن المطهرالحلي(

m  L  K  :برهان هستندسه آيه بر اين موضوع  :گويد مي ات امامت علياثب

N  M l  )اند فاطمه بحر علي ومراد از دو : گفت )21و20- 19:الرحمن ،   m  O

  S  R  Q  Pl  پيغمبرخداو مراد از برزخ ت واس  m      [  Z  Y

  ]  \l حسن وحسين مي باشند.  
: فرموددر نقد آن  :شيخ االسالم ابن تيميهكرد  وقتي كه ابن مطهر حلي چنين استدالل

تر به هذيان  بيشگويد كه عقل و فهم درست ندارد و  اين سخن و امثال آن را كسي مي
بسياري يا حتي بدتر از  و ، استباطنيه قرامطي ملحدين  تفسيرروش اين  و ، شبيه است

  )1(قرآن استنسبت به ادبي  بي بزرگترين طعن و ها و آناز 
 هايتفسيرو  بحارو الكافي هاي  تحريفو تأويالت  :ر شيخ االسالم ابن تيميهاگ 

چه اند  بر آن گذاشته كه نام تفسيرديد  ميرا غيره  صافي و ، عياشي ، قمي ، برهان
    .گفت مي

قرار داريم از اين نوع تفسير كه چند جلد  نبوه هولناك از روايات نزد شيعهاكنون جلو ا
). 2(است كند كه مانع رسيدن نور و هدايت قرآن به شيعه شده يكتاب را در اشغال م

                                           
 .4/66 ، ـ منهاج السنه)1(
  ...كنم مراه با آدرس آيه را ذكر مياي ه از ليست اين تأويالت به ترتيب حروف الف باء از هركدان نمونه - 2
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به واليت امام  شيعه است  نزد رسالت ايشان و جوهره دعوت پيامبران توحيد كه اصل 
  اين آيه اند كه در تفسير از ابو عبداهللا روايت كرده ، استتفسير شده 

 m  b  on  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d
l)23:نحل H برائت از  واليت ما و اب چ پيامبري را مبعوث نكرده مگرخدا هي

  .و روايات زيادي در اين زمينه دارند )1(.دشمنانمان
گونه كه  همĤن ، به امام تأويل شده استشيعه هرجا ىر قرآن ذكر شد نزد  )إلــه(و  
 ها بدور ييگو هرچند ابو عبداهللا كه امام جعفرصادق است ازاين ياوه(ابو عبداهللا  از
  در مورد آيه ذيل  كه اند نقل نموده )باشد مي

 m  ¾  ½  ¼  »º         ¹  ¸    ¶  µ´     ³  ²  ±  °  ¯  ®l 
  )51:نحل(

يك فقط امام  ، دو امام نگيريد :يعنييعني التتخذوا امامين انما هوامام واحد : گويد مي
  )2(.است

 نيعربي چندين مع هر چند در زبان ، همان امام استنزد شيعه  هم )رب(كلمه 
معني اند كه هيچ احتمال ديگر جز  را به امام تأويل نموده برأن گوناگون دارد ولي آنان 

m  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  :فرمايد در مورد اين آيه كه مي. رساند نمي خدا را
   Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  ÕÔ     Ó    Òl )55:فرقان(  

رسانند و نه  كنند كه نه سودي به آنان مي مشركان معبودهائي جز خدا را پرستش مي
  .كنند كافران پيوسته در راه سركشي از پروردگارشان همديگر را پشتيباني مي. زياني

چرا كه  بن خطاب اين آيه يعني عمر در گويد كلمه كافر تفسيرش مي در آقاي قمي
قلمداد  )رب(علي را بنابراين قمي ) 3(كرد عمل مي اميرالمؤمنين عليبر ضد هميشه 

                                           
  .3/60تفسيرنورالثقلين ، 3/134تفسير الصافي ، 2/343البرهان ، 2/261ـ تفسيرالعياشي )1(
 .3/60تفسيرنورالثقلين ، 2/373البرهان ، 2/261ـ تفسيرالعياشي )2(
  )2/115(تفسير قمي - 3
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به نقل از امام باقر  )الدرجات استادش شيخ صفار البصائر(كاشاني در  و .كرده است
) به افتراي شيعه(درجواب  ، ل شدسؤاوااين آيه از  تفسيردر رابطه با روايت نموده كه 

به  )رب(واقع  در و ، است واليت علي رب او در بطن قرآن است و تفسير آيه در :گفت
اين آيه معلوم است كه علي هم  از و ، نيستتوصيف قابل د كه شو خالقي گفته مي

حق  چگونه آياتي را كه نصوص اليتغير درببين ) 1.(ستاتوصيف غير قابل  )بر(
با زيركي طفره ) صافي(صاحب تفسير  ، نمايند تحريف مي، باري تعالي هستندخداوند 

هرگاه مقيد  )رب(كلمه  :چون در توضيح آن گفته ؛وقاحت اين سخنان بگريزدو از  رفته
زيرا  ، كند ديدگاه اورا تأييد نمينص آيه ولي ، )2(به واليت نباشد منظور خالق است

 ، شود نمي كسي ديگرخداوند متعال شامل جز  و ، استقيد واليت دون بدر آيه ) رب(
كردن و نافرماني كافر است شيطان را در معصيت «: اند گفتههمچنانكه تفاسير سلف  و

  )3(كند ميو پشتيباني خدا كمك  عليه

 m h\[  ZYl :فرمايد كه ميي خداوند  فرمودهتفسير  در
   .زمين به نور پروردگارش روشن گردد)69:زمر(

قيامت تجلي  مردم درقضاوت و فيصله بين براي  خداوندهرگاه : اند مفسرين گفته
ا سند خود از ولي بزرگ مفسرين شيعه ابراهيم قمي ب ، شود روز روشن مي آن ؛يافت

 )رب( :مفضل بن عمر روايت نموده كه از ابو عبداهللا شنيده در تفسير آيه فوق گفته
مفضل گويد به او گفتم هرگاه خارج شود چه مي شود در جواب  ، زمين يعني امام زمين

                                           
 ، 4/20به تفسيرصافي  و ، شوند خدا قائل مي براي غير را آن تعطيل و كه چگونه صفات خدا رامالحظه كن  - 1

  .59ة العقول صآمر ، 4/25نور الثقلين ، 3/172البرهان 
  .59ص:مرآة األنوار، 4/20:تفسير صافي- 2
 .3/338تفسير ابن كثير  ، 27—19/26ـ تفسير الطبري )3(



   
216 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

ماه  ي خورشيد ويمردم نيازي به روشنا: گفت شوى؟ امام ظهور كرد چه ميگفت هرگاه 
 )1(ها خواهد بود ور امام مشكل گشاي آنن نخواهند داشت و

 ، اند خود تفسير نمودهائمه تماما به را  كه متعلق به صفات خداوند آياتي راها  آن
 )اهللا وجه(كه تأويل  اين  كنند بر اخبار و روايات مستفيض داللت مي: اند بعنوان مثال گفته

و مجلسي هم . استمنظورشان اخبار و روايات شيعه ) 2(است إلذيل ائمهدر آيات 
  :اي از اين روايات را در يك فصل را ترتيب داده تحت عنوان مجموعه

 إلو امثال آن ائمه) يد اهللا( ، )وجه اهللا( ، )جنب اهللا(كه  باب در مورد اين -*
  ).3(هستند

  : كنند ها اين آيات را هم با آن معني تأويل مي ها آن اما آيا آن
 m   p  kj  i  h  g    fl )و) 88:قصص m  x  w  v  u   t

  z  yl )27: الرحمن(  
محسوب  )وجه اهللا(غير پيامبر  يا هر كس ديگر اعم از پيامبر و آيا واقعا امامان شيعه و 
با چشم را  آنكه تا اين ردم ك نمي باور ؟دارندو جاوداني هميشگي بقا  شوند و مي

ما وجه اهللا «: ادق گفتهاي معتبرشان ديدم كه به ادعاي شيعه امام صدر كتابهخويش 
از آن سمت بايد هستيم كه ) و جهت( وجهآن ما « :دوم گفته ي آيهو در مورد ) 4(»هستيم

m  p  o  :دنيا رفته اند ر مردم ازيمانند ساهم امامان شيعه  كنيلو  )5(.رفت خدابسوي 

                                           
 .2/252تفسيرالقمي ، 4/331تفسير الصافي ، 4/87ـ البرهان)1(
  324ص : مرآة األنوار - 2
  .24/191: بحار األنوار - 3
: مناقب آل أبي طالب/ ابن شهراشوب ، 219كنز الفوائد ص / الكراجكي ، 2/147: تفسير القمي : :ه كن به: نگاه- 4
  .378ص: تفسير شبر ، 24/193: بحار األنوار ، 3/63
: تفسير الصافي/ الكاشاني ، 3/343: مناقب آل أبي طالب/ ابن شهراشوب ، 2/345: تفسير القمي :ه كن به: نگاه- 5
  .24/192: بحار األنوار ، 5/110
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  s  r  ql )چه روي زمين است فاني و نابودشدني است هر آن )26: الرحمن. 
مرگ  ي در قضيهها را  كوشيده امتيازي براي ائمه اثبات كند و آن )الكافي(صاحب  كليني
به جز  ودانند  وفات خويش را ميما زمان ائمه « :گويد مي لذا ، از مردم جدا  كندو مير 

خودشان است و اگر مرگ به اختيار  ، ولي به هر حال مردند )1(»ميرند ميناختيار خود 
  ؟كردند ميتقيه چرا 

  :فرمايد جا كه مي آن ، امامان ما هستندذيل  درآيه )الحسني اسماء(گويند مراد از  ميو 

 m  s  he  d  cl )180: عرافا(  

دين  هستيم و )اسماء الحسني(بخدا قسم ما  :اند كه گفته  از ابو عبداهللا روايت نموده 

  .)g  f()2: (چون فرمود ، شود جز به شناخت ما از هيچ كس پذيرفته نمي
بررسي مورد بيشتر انشاءاهللا صفات  اين مسئله را در بحث عقيده آنان در باره أسماء و

 .داد خواهيمقرار 

از آثار كنند؛  تفسير ميئمه با عظمتش را به اصفات  و )اهللا ، رب ، اله(كه تأويالت اين 
لي زيرا پيروان او كه سبئيه نام دارند قائل به الوهيت ع ، عبداهللا بن سبأ يهودي است

 ، انداز است طنينعشريه  كيان اثني دراثر وارداتي اين  خروپفهم صداي و هنوز هستند 
كه در بحث گونه  همĤن ، كنند ميبا اين مقوله تصريح شيعه  معاصر زيرا بعضي از بزرگان

    .د آمدارتباطشان با گذشتگان خواه و شيعه هاي معاصر
جعفر صادق از اين تأويالت باطنيه  كه ناخوشايندينقل كرده رواياتي كتاب خود كشي 
 :نزد جعفر اين آيه خوانده شد: گونه كه كشي روايت كرده همĤن ، گردد ها فهم مي از آن

 m  £    ¢  ¡     �  ~}       |  {       z  y  x  w  vl )84: زخرف (

                                           
 .1/258ـ أصول الكافي )1(
  .254/ 2تفسير الصافي  ، 51/ 2البرهان  ، 2/42ـ تفسيرالعياشي )2(
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و او حكيم و عليم  ، خدا آن كسي است كه در آسمان معبود است و در زمين معبود
  .است

منظور از چنين كسي امام است كه در آسمان و زمين : يكي از شيعيان گفته: سپس گفتند
به خدا سوگند با چنين كسي در زير يك سقف  ، نه«: گفت :ابوعبداهللا!. امام است
مشركين  مجوس و يهود ونصاري و از گويند بدتر چنين ميكه ها   آن ، شوم جمع نمي

بخدا قسم اگر سخنان اهل  ، اند خدا توهين نكرده ها به غظمت كسي مثل آن و ، هستند
خود  زمين مرا دراند تأييد ميكردم تا كنون  هرا كه در مورد من زياده روي كردكوفه 

 نفعي در و هيچ گونه ضرر ، خدا استمملوك كه نيستم اي  من جز بنده ، فروبرده بود
  )1(توان ندارم

را  )لسر( و )رسول( :هاي واژه ، نمايند يل ميبه امام تأورا  )رب(و  )إله(كه  آنان همچنان
تأويل رسول به امام  «: گويد االنوار مي ۀآمرصاحب  .اند امامان تأويل نموده هم به امام و

ذكر شد ) رسل(يعني هرگاه در قرآن » ...و رسل به ائمه در برخي آيات آمده است
هدف از بعثت پيامبران واليت : ندگوي كه مي به دليل اين... توان گفت مراد ائمه است مي

  )2(توان به متعلقات واليت تأويل كرد پس رسالت پيامبران را مي ، ائمه بوده
و هدف  ، زيرا مبناي آن تأويل باطني غير قابل قبول است ، ولي اين اصالً دليل نيست
 m d  :فرمايد گونه كه مي است؛ همĤنشناخت وتبليغ توحيد اساسي از رسالت پيامبران 

  b  m   l  k  j  i  h  g  f  el )36: نحل(  
و محتواي دعوت همه پيغمبران اين بوده (ايم  ما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستاده

  .دوري كنيد) و غيره ، ستمگران ، بتان ، شيطان(كه خدا را بپرستيد و از طاغوت ) است
 m  N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A P  Ol  

  )25: أنبياء(

                                           
 .300ص ، ـ رجال الكشي)1(
  .163: مرآة األنوار ص - 2
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: ايم كه مگر اين كه به او وحي كرده ، ايم ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده
  .پس فقط مرا پرستش كنيد ، معبودي جز من نيست

   :فرمايد اند در مورد اين آيه كه مي و از جمله تأويالتي كه براي قرآن ارائه كرده
 m  l  ba  `   _l )داراي پيغمبري است هر ملّتي )47: يونس.  

آيد كه  زماني امامي مي يعني در هر« :گفتهاند كه  كنند كه از صادق روايت كرده ادعا مي
  )1(.»كندآنان را به راه مستقيم دعوت خواهد 

گونه كه  همĤن، كنند مالئكه ذكر شده در قرآن را هم  به ائمه تفسير و تأويل مي -*
بر حسب تفسير باطني قرآن مراد از مالئكه ائمه اند در اخبار و روايات آمده كه  گفته
چه با لفظ مالئكه ذكر شده باشند؛ و چه به لفظ حامالن عرش و  ، هستندعشريه  اثـني
  )2(غيره 

را كه همان قرآن ) كتاب(گونه كه در همين رساله گفتيم واژه  همĤن. قرآن يعني ائمه -*
كه  اند نقل از امام جعفر صادق آورده به )قمي(تفسير  در. اند به ائمه تأويل كرده است
  : گفت

 m  L  K   J  IH  GF   E  D  C  B  Al   علي) الكتاب(مراد از  است كه
  )3(.شكي در مورد او نيست

   )21: الشورى( m  ¸   ±°  ¯  ®  ¬    «l  در مورد و

                                           
 ، بحار االنوار ، 2/405تفسير الصافي  ، 2/186البرهان ، 2/123 ، تفسير العياشي ، 164ص ، ـ مرآة االنوار)1(

24/306—307. 
 .303ص  ، ـ مرآة االنوار)2(
  .92ـ1/91 ، تفسير الصافي ، 53/ 1البرهان  ، 1/26 ، تفسير العياشي ، 1/30 ، ـ تفسير القمي)3(
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تا وقت مبني بر مهلت كافران و تأخير قيامت  ، خدا(اگر اين سخنِ قاطعانه و داورانه 
اند مراد  گفته .گرديد داوري مي) با اهالك كافران و ابقاء مؤمنان(ميانشان  ، نبود) معين آن

   )1(.امام است) كلمه(از 

  )64: يونس (m  b   ]\  [  Z  Yl  :و در مورد اين آيه
  )2(اند هيچ تغيري در امامت نيست گفته 

   m  Ó  Ò  Û       Ôl  :فرمايد سوره لقمان كه مي 27ودر مورد آيه 
در اين آيه ما هستيم كه  )كلمات(مراد از  :گفتهبوالحسن علي بن محمد ايشان اامام 

  )3( .قابل درك و شمارش نيستندفضائلمان 
را روايت  )25(بحار  مجلسي درو  ، بسيار زياد استرابطه اين  درشيعه روايات  اخبار و

  ).4(ذكر نموده
زيرا آنان  ، استنصرانيت اؤ اين مذهب پذيري تأثيربر امام  نشانه  )كلمه(واژه اطالق 

كلمة (به  گذاري مسيح اما نام. اند اطالق كرده مسيحرا بر حضرت ) كلمه(هم 
سپس  ، از خاك بيافريد به اين خاطر است كه خداوند متعال او را هم مانند آدم )اهللا

 ، ي خدا بوجود آمد با كلمه پس عيسي .پديد آمد) درنگ بي(و ! پديد آي: بدو گفت
   )5(رمردم و بصورت طبيعي آفريده شده مانند سائ اما علي

به اميرالمؤمنين علي  m  V  U  T  S  Rl  در اين آيه)صراء المستقيم(و 
     )6(اند بن ابي طالب تفسير نموده

                                           
 .24/174 ، بحار االنوار ، 4/121البرهان  ، 2/247 ، ـ تفسير القمي)1(
 .24/175 ، بحار االنوار  ، 1/314 ، ـ تفسير القمي)2(
 .552ص  ، االحتجاج ، 3/508 ، مناقب آل ابي طالب ، 355ص ، تحف العقول ، 24/174 ، ـ بحار االنوار)3(
  185-24/173: باب أنهم كلمات اهللا: بحار األنوار - 4
  .3/18 ، ـ منهاج السنه)5(
 .23/211 ، بحار ، 1/85 ، الصافي ، 1/89 ، البرهان ، 1/42 ، عياشي ، 1/28 ، قمي( ـ)6(
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اند كه  از امام صادق روايت كرده ، همان علي بن ابي طالب است) شمس(خورشيد  و

يعني قيام    Bشمس يعني علي) 1: شمس( m A   C  Bl  :گفته
  و )1(قائم

  .به أئمه تفسير شده است m   K  J     I  Hl در ) نهار(آمده كه در همين تفسير 
تا قيام مهدي مردم وفات يافت؛ خورشيد پنهان شده و  اين تعبير يعني هرگاه عليبا 

   !؟در تاريكي بسر خواهند برد
و  ، اند كعبه و قبله در تفسير شيعه به امام و ائمه تأويل شده همچنين مسجد و مساجد و

¼  ½  ¾  ¿  m   À  :اين آيه در مورد كه اند كردهامام صادق روايت  از

  Él )2(.يعني أئمهمسجد  :گفته ) 29: أعراف(  

 31: عرافا(m  R   H     G  F  E  D  C  B  Al  :روايت ديگر آيه در و
  . )3(.وده اندبه أئمه تفسير نم را)

 :گويند مي )18: جن( m  o  n  m  l  k  j  i  h   gl  :ي در مورد آيه و
  )4(.امام انتخاب نكنيد از غير آنانپس  ، استد آل محم امام از

ي اهللا  ما قبلهو  ي اهللا كعبه ما ، )بلد حرام(گفته ما ) به ادعاي شيعه( امام  صادق
  )5(.هستيم

                                           
  .2/242 ، القمي ، 200ص ، مرأة االنوار ، 4/467 ، البرهان(ـ )1(
 .2/17نور الثقلين ، 175ص ، مرأة االنوار ، 2/188الصافي ، 2/12العياشي ، 2/8ـ البرهان)2(
 .2/13العياشي  ، 2/9ـ البرهان)3(
 .4/393ـ البرهان)4(
 .213ص : مرآة األنوار ، 24/303: بحار األنوار ، 2: الفوائد صكنز / كراجكي : ه كن به: نگاه ـ )5(
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m  I  H        G  F : اند و اين آيه را هم به آن تأويل كرده سجده هم واليت ائمه است 
  M   L  K   Jl)دان گاه كه سالم و تندرست بودند به سجده بردن ب)  43: قلم

  .شدند و كرنش كردن خوانده مي
  )1(...شدند به واليت علي خوانده مي.... :اند گفته

از طرف ديگر  و ، مساجد رنگي كم طرفي باعث تعطيلي و روايات ازگونه  اينشايد 
روي  برباشكوه را بناهاي  كه ضريح و  تا حدي ؛امامانشان شدهرواج پرستش باعث 

قبله به أئمه  كعبه و مساجد به مشاهد و) چون در تفسير شيعه( ، اند مقبره آنان ساخته
متعدد به نام هاي  بازار كتاب همينبراي گرم كردن  و ، اند تفسير و تأويل شدهخود 
و در بيان فضايل زيارت قبر  ، اند ي تحرير درآورده و مناسك الزيارات به رشتهرتنامه زيا

قدر به آن موضوع اعتنا و  و آن ، اند ها و نيز روش و آداب زيارت بسيار نوشته و بارگاه
  )2(.اند هاي مرجع و معتمدشان را به آن اختصاص داده اند كه بخشي از كتاب توجه نموده

 ، معصيت بسوي طاعت خدا را درخود گرفته ه معني مشهور بازگشت ازك آنان توبه را
آيه  و ، كنند ميبني اميه بسوي واليت علي تفسير  عمر و و به رجوع از واليت ابوبكر
  :اند ذيل را سه نوع تفسير كرده

 m   ¾  º  ¹    ¸    ¶ µl )(اول) 7: غافر¸    ¶ H  يعني
از واليت سه طاغوت  :دوم. برگشتندبني اميه  و عمر از واليت ابو بكر وكساني كه 

از علي : يعني º  ¹ H( ، و بني اميه برگشتند) ابوبكر و عمر و عثمان(

                                           
  176ص : مرآة األنوار ، 215- 5/214: تفسير صافي ، 4/372: البرهان ، 2/383: تفسير قمي - 1
والمزار محمد بن  ، والمزار محمد مشهدي ، وكتاب المزار محمدبن فضل ، مناسك الزيارات شيخ مفيد ، ـ مانند)2(

منهاج السنه ابن تيميه  ، 49-20/48وسائل الشيعه عاملي  :ه كن به: نگاه. زار محمد بن احمد را نوشته اندوالم ، همام
 .17/498الفتاوي  ، 1/175
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بني اميه  از واليت اين سه تن ويعني ) µ ¶    ¸: (و روايت سوم .پيروي كردند
  .)1(برگشتندرجوع بسوي واليت اميرالمؤمنين 

 كه علم و در حالي؛ اند نسبت داده :باقر ر محمدرا به ابو جعفمذكور روايت هر سه  و 
   .كند تقواي او صحت همچون رواياتي را به كلي نفي مي

كند كه عبارتست از دوست  مفهوم جديدي از توبه ميرا متوجه  در واقع اين سخنان ما
پس توبه و ....داشتن كسي و دشمني با يكي ديگر؛ و جنبه ديگري غير از اين ندارد

جز واليت ) در فرهنگ شيعه(و  ، ي واليت امام است مربوط به مسأله بازگشت تنها
واليت پس هركس  ، چيزي نيست كه شايستگي داشته باشد بسوي آن بازگشت شود

 و ، آسمان باشد اشكال ندارد هانش به اندازه زمين واچه گن داشته باشد گر را عاي
بدارد دوست را  عمرپس ر سيعني ابوبك ؛از پيامبران ترين خلق بعد هركس  فاضل

         .وي پذيرفته نمي شود اي از هيچ حسنهشده كه  يكفرمرتكب 
ن همه جهاد وتالش آ اصحاب كرام و آيا پيغمبرگرامي و.... اسالم استاين آيا 

متحمل شدند تا به مردم بگويند اسالم جز اقرار به واليت علي چيز ديگري  خالصانه را
   !.؟نيست
محمد كه از معتقدند  كساني كه به آن ايمان دارند وميان  وع روايات دراين ن تأثيرسپس 
اهميت  هاي بزرگ در نگاه او ساده و بي آيا گناه و نافرماني! صادر شده چيست؟ باقر

شود؟ و آيا نسبت به انجام اعمال  كنند و به ارتكات هر معصيتي تشويق نمي جلوه نمي
  گردد؟ عالقه نمي نيك سسن و بي

دست يافتم كه حاكي يكي از  )كافيال( شهادت يكي از شيعيان درباره به اين  درباره
ي خود شكايت كرده كه با رفتار و برخود  شيعيان نزد امام خود  از بد اخالقي افراد فرقه

  )1.(اند هاي چه تفاوت عظيمي داشته طرف مقابل و سني

                                           
  .2/255القمي  ، 4/335الصافي  ، 93-4/92ـ البرهان )1(
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درفصل  )2(نگارش نمودهبهنگام اخطالط با آنان  عالمه شوكاني مالحظات ارزشمندي را
  .بيشتربه اين بحث خواهيم پرداخت] آثار آنان درعالم اسالمي

به بزرگ اسالم در قرآن از ديدگاه شيعه مباني  اركان و ، حج ، زكات ، روزه ، نماز
 ، هستيم نمازدر كتاب اهللا ما « :اند كه گفته از ابوعبداهللا روايت كرده ، معني أئمه مي باشند

از ديدگاه كل دين و  )از اين هم باالتر(بلكه ). 3(»هستيمحج و  زكات ، هستيم روزه
تفسير كه مورد  اند كردهاز ابو عبداهللا جعفر صادق روايت  و ، واليت علياسالم يعني 

   :فرمايد كه مي آيه
 m      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y   x    w  v

  §  ¦  ¥l )132:بقره(   
هر . نوه او نيز چنين كرد(و يعقوب  ، خود را به اين آئين سفارش كردو ابراهيم فرزندان 

را ) توحيدي اسالم(آئين  ، خداوند! اي فرزندان من:) كدام به فرزندان خويش گفتند
و ) پس به ما قول بدهيد كه يك لحظه هم از آن دوري نكنيد. (براي شما برگزيده است

  .نميريد جز اين كه مسلمان باشيد
                                                                                                           

ابو يعني (فالن و فالن كه م معاشرت دارمن با كساني  :ست كه به ابو عبد اهللا گفتروايت اعبداهللا بن ابو يعفور  از -1
ها  شناسم و با آن ميهم را كساني  و ، ندا امانت داراي صداقت ولي و) اهل سنت هستند(دوست دارند  را )عمر بكر و

ابو عبداهللا  زباشند مي به عهد يوفا و داري امانت صداقت و ولي فاقد )شيعه(دوست دارند  كه تو رامعامله دارم 
 و ، را نافرماني كند داراي دين نيست خدا ، وسيله اطاعت از امام ظالمه كه ب كسي: گفتو خطاب به ا عصباني شد و

بي دين  )اهل سنت(ها  آنگفتم  :گويد ابو يعفور ، امام عادل پيروي مي كنند هيچ عتابي برآنان نيست كه ازدر مقابل 
مگر  :ابو عبداهللا گفت! ؟كنند طاعت ميچون از امام عادل ا ؛هستند شيعه گرچه مرتكب گناه شوند هيچ عتابي نيست

  )257:بقره( اللّه ولي الَّذينَ آمنُواْ يخْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ: فرمايد ميخدا ايد كه  نشنيده
اصول . بيرون مي رجوع به واليت امام عادل از جانب خدا يعني بسوي مغفرت ، معصيتتاريكي  ازايشان را يعني 

 .1/375الكافي 
طلب  .كرده باشند محرمات خدا پرهيز ايم كه از نديده ايم كه هيچ رافضي را ديگران تجربه كرده گويد ما و او مي - 2

  . و نشاءاهللا ، 73العلم ص
  24/303: بحار األنوار - 3
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و در . خداوند علي را براي شما برگزيده: يعني m ¡  �  ~  }  |l  :اند گفته

علي كه تابع واليت و نميريد جز اين  :گفته m  ¦  ¥      ¤  £  ¢l  باره
  )1(.ديباش

 :گويد مي)13:شوري( m  s  }  |  il  :قمي درباره آيه تفسير در و

)~ H  و گفته. اماميعني :m    ba  `  _l   ورد يعني يعني در م

مسأله :  گفتهih  g  f  b H(....و در رابطه با.اميرالمؤمين متفرق نشويد
  ...واليت

m n  m  l  k   j l  كنايه ازعلي: گفته 2( .است( 
اين . دين را پابرجا داريد و در آن تفرّقه نكنيد و اختالف نورزيد :ترجمه صحيح آيه  

) داشتن اصول و اركان دين است كه پابرجا( خوانيد چيزي كه شما مشركان را بدان مي
  .گزيند خداوند هر كه را بخواهد براي اين دين برمي. آيد بر مشركان سخت گران مي

. ؟كنند يا امامت نامگذاري نمي ، اين دين را به نام دين واليت پس چرااگر چنين است 
 درعشريه  اين دين اثني ، اسالم استدين  ازغير ) شيعه(حقيقت اين است اين دين 

اند كه از  به ارث برده ) كيسانيه( ازآن را  -اًظاهر– وشده ص خالصه اشخاز ااطاعت 
  )3(.شيعيان افراطي بودجمله 

                                           
  .148ص  . مرأة االنوار ، 1/156ـ البرهان )1(
 .36/84بحاراالنوار ، 369—4/368فيالصا، 4/120البرهان  ، 2/274ـ تفسيرالقمي)2(
به كيسانيه معروف بودند چون منتسب به  و ، بودند ـ كيسانيه گروهي بودند كه قائل به امامت محمد بن حنفيه)3(

مختار مدعي بود . ها به مختاريه معروف هستند و نزد برخي از فرقه ، مختار ثقفي بودند كه ملقّب به كيسان است
ميان آنها دو فرقه اساسي وجود  در و ، بعد از مدتي به سيزده گروه ديگر متفرق شدند. دشو وحي بر او نازل مي

وفات دوم معتقد بودند كه امامت بعد از  ، ر استمهدي منتظَ يكي معتقد بودند كه محمد بن حنيفه نمرده و ، داشت
الفصل ابن  ، 53 ، 38 ، 23ص ، الفرق الفرق بين ، 1/91مقاالت االسالمين. محمد بن حنيفه به ديگران انتقال مي يابد
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يك شخص اطاعت از  كه دين تمام شيعه در اين :گفته )الملل والنحل( شهرستاني در
ي را به أئمه شرائع دين آن داشته تا تمام اركان و اين عقيده آنان را بر و ، اند دانند متفق مي

زيرا  ، آورد حقيقت نتيجه اين عقيده بي ديني را ببار مي در ، تأويل نمايند خود تفسير و
) زير زميني(سردابه  امام است وهم اكنون امامي در كار نيست چون در دين اطاعت از

  )1(.اسن گشتهپنهان 
و  اطاعت و ، شده منحصر اطاعت علي واليت و دين در منظر آنان درواقعاً 
حسب روايات بر نهي از منكر  امر به معروف و و او رسول خدا وبرداري از  فرمان

  .شوند دين محسوب نمي آنان جزو
را   شيعه آن ، تكرار شدهقرآن  درمرتبه  )49(كه معني آن معروف است و »تام« ي واژه

خدا  : گويد يم) مرآة االنوار( در .نمايند تأويل مي و يا به اهل تشيع تفسير به امامان و
سپس )2(.اهل تشيع بكار ميبردمعني گاهي به  گاهي به معني أئمه و اين كلمه را

  .نقل كرده استكتب معتبر آنان اي از رواياتشان را از  مجموعه
ديگر ما  هستند وها  آنمخاطب قرآن ؛ در اين صورت گر امت به معني أئمه باشدپس ا

  .از قرآن نيستيمو پيروي  مكلف به اجرا
هم به امامان خود تفسير  راجان قرآن  و چيزهاي بيجمادات  بلكه !نها همين مقدار نهت

  . وتأويل نموده اند

                                                                                                           
. المنية واألمل ، 157ص. الحور العين ، 95-93ص.اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، 43ـ40ـ36ـ5/35حزم 
 .داوود القاضي ، الكيسانيه في التأريخ واالدب ، 27-24-23ص. مسائل الشيعه ، 83ـ82ص

 .1/147ـ الملل والنحل )1(
 .81ص .ـ مرآة االنوار)2(
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در قرآن به  هيچ كسي پوشيده نيست ولي شيعه آن را بر واضح و شمعناي) چاه( بئر -*
 و لبه فاطمه و ؛وامام غائب ، به امام صامت يعني قرآن و ، واليت او و علي

  )1(.نموده اند يرفرزندانش تفس

 m  ±     °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥
  ´  ³      ²l) 45: حج (  

 و به سبب ستمگري ، ايم چه بسيار شهرها و آباديهائي كه آنجاها را نابود كرده
 ، استفاده رها گشته است ي كه بييها و چاه ، فرو تپيده و برهم ريخته است ) ساكنانشان(

  .صاحب و متروك مانده است شته و استواري كه بيهاي برافرا و كاخ
  )2(بدين معاني آورده است  در اين راستا و پنج روايت را )برهان( تفسير در
 اما شيعه بحر و ، مشهور خود آمده است بار در قرآن با معناي معروف و) 33( بحر -*

 در رواياتي را )نوارمرآة اال(صاحب  ، اند دشمنانشان تفسيركرده أئمه و را به امام و بحار
 وند ي كه داراي آب شيرينيالبته تأويل درياها: گفتهدر آخر  كند و مي اين مورد ذكر
 ، شوند تأويل مي ليا به شخص فاطمه وائمه  يا د  به امام وهستن نفع شامل مدح و

  )3(.اند ها تفسير شده آندشمنان به  درياهاي شور و

 m  N  M  L  Kl : عبداهللا درباره آيه تفسيرقمي وديگرتفاسير شيعه از ابو در
ديگري  كدامشان بر كه هيچ هستند لفاطمه و بحر علي دوآن نقل شده كه گفته 

  )4(يعني حسن وحسين m  ]  \      [  Z  Yl ، ظلم نمي كند
                                           

؛ اصول الكافي  97-3/97البرهان   ، 2/85تفسير القمي . 94. مرآة االنوار ، 105، 36/104ـ بحار االنوار )1(
 .111معاني االخبار ص ، 1/427
 .97-3/96: البرهان - 2
 94ص : مرآة األنوار - 3
 12البرهان هم  ، 5/109الصافي ، 65ص  –ابن بابويه الخصال  ، 177ص. تفسير فرات، 2/344ـ تفسير القمي)4(

 .أنهم البحروالؤلؤ والمرجان[ بابي راتحت عنوان  24/97بحار االنوار  ، روايت را آورده
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  :اند همچنين معاني واال و عالي را به امامت و ائمه تفسير كرده
: كاظم گفته) مدعي هستند(و  ، اند فسير كردهخير كه بمعني نيكي است به واليت ت -*

m     q  p  o  n m  ll )و .)1(يعني واليت)  77: الحج 

   )هبقر( m  p  a`  _l  ي درباره

  )2(يعني واليت) `: (ابو جعفر گفته 
؛ اند نمودهتحريفي تفسير هاي خدا در جهان هستي را هم به ائمه تأويل و  و نشانهآيات  

  :مانند اين آيه

  m  R   Q  P  O  NMl )ه ادعاي ب(ابوعبد اهللا  از )16:نحل
   )3(.عالمات أئمه هستند و نجم رسول اهللا :كه گفته اند روايت كرده )خودشان
به تبع وي  گذاشته و »امامان عالمات هستند«تحت عنوان  بابي را )الكافي( كليني در

نامگذاري  »مات هستندعال نجوم و إلائمه«  بابي را تحت عنوان )بحار(مجلسي در 
اين امت صالح كه سلف   مذكور همچنان ي هآيو روند كه سياق  در حالي) 4(كرده است

  )5(.كند ميايشان را نفي و مردود ؛ ديدگاه اند را تفسير نموده آن
 هاي مربوط به روز تمام واژه ر وونش ، آخرت ، ساعت ، همچون قيامت يكلمات -*   

مرآة (صاحب  ، )6( اند كردهواليت تأويل  ت أئمه وبه رجعرا حسابرسي  و آخرت

                                           
  .139ـ مرآة االنوار ص)1(
 .1/200الصافي ، 1/163ـ البرهان)2(
 ، 84تفسيرفرات ص ، 3/129الصافي ، 2/362البرهان ، 1/206اصول الكافي  ، 2/255العياشي ، 1/383ـ القمي)3(

 .4/62مع البيان مج
  82-24/67: بحار األنوار - 4
 .2/612ابن كثير ، 14/92ـ تفسير طبري )5(
 .303ـ مرآة االنوار ص  )6(
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: گويد ها تقديم كرده و مي اي را در رابطه با تفسير اين واژه در اين باره قاعده) االنوار
  )1(»استرجعت الفاظي كه در ظاهر قرآن به معني قيامت هستند تأويل باطني آن «

و تفسير ساعت ) 2.(»تظاهر لفظ ساعت قيامت و باطن آن رجعت اس«: و مجلسي گفته

m   Æ  :اند كه در مورد اين آيه امام رضا روايت كرده از ، همچنين به واليت وارد شده

   Ï    ÉÈ        Çl )11:فرقان( تكذيب واليت عليتكذيب ساعت يعني  :گفته)3(   
 وجودمگفته دالئل ) مرآة االنوار(صاحب  ، اند را به رجعت تأويل كردهدنيا ت حيا -*

مورد در و  ، )4(عمر واليت ابوبكر وو نيز  رجعتحيات دنيا يعني ي از اين است كه حاك
  :آيه

 m  `  _  ^  ]       \  [  Z  Y  X  W    V  Ul )51:غافر (  
اند در زندگى دنيا و روزى كه گواهان  ما فرستادگان خود و كسانى را كه گرويده: يعني

 .كنيم ايستند قطعا يارى مى برپاى مى
و  مراد از حيات دنيا رجعت :اند كه گفته تفسير اين آيه از امام جعفر روايت نموده در

  )5(بازگشت به دنياست

 يعني واليت ابوبكر و :اند گفته) 16: أعلى( m  E  D  C  B  Al در باره آيه
  )6(عمر وعثمان
 ، ستا مستندات علميو فاقد  ، شناسد نمي اصولي را يچ گونه ضابطه وه هيتأويالت باطن

حيات دنيا را گونه كه  اند همĤن بيني آخرت را به رجعت تأويل كرده گونه كه مي همĤن
                                           

 .334/ 24ـ بحار االنوار)1(
  .24/334: بحار األنوار - 2
 .182ص.مرآة االنوار، 3/157البرهان  ، 54ص . الغيبه/ـ النعماني )3(
  .150ص. ـ مرآة االنوار)4(
 .4/345الصافي  ، 4/100البرهان، 259—2/258سير القمي ـ تف)5(
  .4/451البرهان  ، 1/418ـ الكافي)6(
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و مالحظه ميكني كه حيات دنيا را گاهي به رجعت و گاهي به  ، تأويل نمودندرجعت 
هاي  ها حرف پس اين... ،كه تناسبي با هم داشته باشند كنند بدون اين واليت تأويل مي

   .باشند فرع و مخالف با عقل و منطق مي كوررانه و فاقد اصل و
ائمه تأويل و تفسير  وامامت به را آيات قرآن دون ترديد تعداد غير قابل حصر از ب

و در طرح اين  ، ها نازل شده اند بطوري كه گويي قرآن جز در مورد آن انحرافي كرده
اهت دارد تا كالم شبديوانه  بيشتر به هذياناند كه سخنانشان  قدر افراط كرده ادعاها آن

حتّي زنبور عسل را در آيه ذيل به ائمه تأويل نموده اند آنجا كه  ، عاقل انسان سالم و
  : فرمايد خداوند مي

 m  d  c  b    a  `  _  ~  }  |  {   z      y  x  wl   

m  x  w  :كه گفته ابوعبداهللا روايت كرده تفسيرش با سند خود از آقاي قمي در 
d   z      y  l »و» ما همان نحل هستيم كه خدا به او وحي نموده m   }  |  {

 _  ~l انتخاب كنيم را خود انميان عربها شيع يعني خدا به ما دستور داده كه در ، 
ma  `l انتخاب كنيم ميان عجم شيعه را يعني در m c  bl  يعني

   )1(، ....دگانردرميان ب
الهام كرد ) راه زندگي و طرز معيشت را(پروردگارت به زنبوران عسل  :ترجمه صحيح

كه از كوهها و درختها و ) داند به دلشان انداخت و بدان گونه كه تنها خود مي(
  .ي برگزينيديها خانه ، سازند ي كه مردمان مييها داربست

گونه  همĤن ، )2(زنبور عسل هستند آورده »إلائمه«:عنوانتحت  بابي را هممجلسي  
ها ومنافع  انواع ميوه باران و ، ابر ، محكم قصر ، گوارابه آب  راقبل آنان  اتصفحكه در 

  ).1(ظاهري تشبيه نموده بود

                                           
 .1/387ـ تفسيرالقمي )1(
  113-24/110: بحار األنوار - 2
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روزها ) أئمه(ما  :گويد مينمايد  تأويل ميائمه ها را به  ماه شرح بابي كه روزها و در و
 دوشنبه نام حسن و ، يكشنبه اميرالمؤمنين علي ل خداروز شنبه اسم رسو ، هستيم
جعفربن محمد؛ چهارشنبه اسم  ، محمدبن علي ، شنبه نام علي بن حسينسه  ، حسين

پنج شنبه نام پسران حسن بن  ، من محمد بن علي و ، علي بن موسي ، موسي بن جعفر
  .)2(جمعه نام پسران من مي باشد ، علي

  

  قابل توجه نـــــكتـــه
شيعه مذموم  نزد) 3( دوشنبه روزكه برخي از روزهاي هفته از جمله  نكته قابل توجه اين
شود كه نامشان ايام هفته  نمي يمتوجه امامان اما آيا اين ذم و نكوهش ، قلمداد شده است

  ! است؟
   :ل نمودمؤاساين آيه جعفي روايت شده كه گويد از ابوجعفر درباره تأويل  جابر از

 m   ¿  {   z  y  x  w    v  u  tl )36: هتوب(  
ماه سال و دوازده  رسول اهللاجدم اي جابر سال : گفتسرورم نفس عميقي كشيى و  

از علي تاپسرم جعفر و پسر او موسي و پسر او علي و پسر  )4(، يعني دوازده امام شيعه
و چهار ماه ... او محمد و پسر او علي و پسر او حسن و پسر او محمد هادي مهدي

پدرم علي بن   ، انعلي امير مؤمن: حرام آن چهار قّم هستند كه نامشان يكي است

                                                                                                           
  110-24/100: بحار األنوار - 1
ه علي الزم بذكراست روايت منسوب به امام دهم شيع. 395. صدوق  ص. الخصال ، 239-24/238ـ بحاراالنوار)2(

  الهادي است
  1/137: سفينة البحار - 3
  24/240: بحار األنوار/ مجلسي. رسد اؤ امير المؤمنين علي تا به من مي - 4
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پابرجا و   ، باارزشها دين قيم  پس اقرار به اين ، علي بن وعلي بن موسي   ، حسين
  »  )1(.است ثابت و غيرقابل نسخ

m °    ¯  ®  ¬ lها اعتراف كنيد تا هدايت يافته  به همه آن: گفتند
  )2.(باشيد

  )3(.تأويل شده شده نزد شيعه به علي بن ابي طالب سوره بقره ذكر 26در آيه  و
بعوضه گونه كه  همĤن ، را هم در اين آيه به علي تأويل نموده اند) مگس(لفظ ذباب 

و برخي در صدد بر  ، اند را به ايشان تأويل نمودهمعروف  شره كوچك وح) پشه(
اند كه  اند تأويل را ظريف جلوه دهند و بگويند زنبور عسل است ولي فراموش كرده آمده

   :فرمايد اند كه مي ه تأويل كردهاين آيه را هم ب
 m   TS  R   Q  P  O  N  M  L  K  J    I  H  Gl )73: حج(  

توانند  هرگز نمي ، نمائيد خوانيد و پرستش مي كساني را كه بغير از خدا به كمك ميآن 
  .دست به دست يكديگر دهند ) براي آفرينش آن( اگر هم همگان ، مگسي را بيافرينند

هم به شخصيت بزرگواري همچون  را هدفي دارند كه اين حشرات ريزدانم چه  نمي
باشد  مي خدا داماد گرامي رسول راشدين و يكه از اصحاب كرام وخلفا علي

قَد بدت الْبغْضَاء منْ أَفْواههِم وما تُخْفي  «يم بگوييمناچار ، نمايند تفسير مي تأويل و
و آنچه در دل دارند بزرگتر  ، از دهان آنان آشكار است دشمنانگي :»صدورهم أَكْبرُ

  .است
اين  تفسير درگونه كه  همĤن ،  بي بهره نيستند) بي سر و پا(اين تأويالت  ئمه هم ازا قبور
   :آيه

                                           
  .141ص ، الوامع النورانيه ، 2/214نورالثقلين ، 2/122البرهان ، 24/240ـ بحاراالنوار)1(
: البرهان ، 24/240: بحار األنوار  ،1/244: مناقب آل أبي طالب/ ابن شهراشوب ، 96ص: الغيبة/ طوسي - 2
  .141ص: النورانية عاللوام ، 215-2/214: نور الثقلين ، 2/122-123
 .1/70البرهان  ، 1/35ـ تفسير القمي)3(
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 m  q  g        f  e  d       c  b  a  `  _  ^l 
  )30: قصص(

در منطقه  ) خود( استاز ناحيه سرزمين ر ، هنگامي كه موسي به كنار آتش آمد
  ....مباركي

 كه به نص قرآن مراد از حالي در )1(كربالءاند يعني  گفته )سر زمين مبارك(در تأويل 
m  C   B  A : اي ديگر فرموده كه  در آيهسينا است  اين آيه  طور در )بقعه مباركه(

  H  G  F  E              Dl )ر ندا در ما او را از طرف راست كوه طو): 52: مريم
و او را نزديك كرديم و با او ) و موسي از جانب راست خود نداي ما را شنيد( داديم

  .سخن گفتيم
ها  آنپيروان هم به را آياتي  ؛اند دادهائمه اختصاص كه اين روايات را به  آنان همچنان

ذكر شده  آيهكه در اين  هستند) شيء(همان بت كنند كه شيعه اتا ث اند اختصاص داده
تا رحمت واسع و گسترده خدا را  )156: عرافا( m X W  V   Ul  :تاس
  )2(.ها در تنگنا قرار دهند چه خدا بر بندگان گشوده آن منحصر كنند و آنشيعه به 
ها براي هر كسي  كه معاني آن ضاللت را رده و ، كفر ، قرآني همچون شركهاي  واژه

كه  رغم اين علي( ، اند ه تأويل نمودهعشري اثـنيائمه مبرهن است به ترك بيعت  واضح و
آنان منصب حكومت را به دست نگرفته اند تا مردم  كدام از  جز علي ابن ابي طالب هيچ

در اين مورد دارند كه قبالً اشاره يت اروها  دهكه قبال اشاره  همچنان) به آنان بيعت نمايند
حاوي عناوين تأويل  ابوابي را ترتيب داده كه هر كدام )مجلسي(كرديم مرجع شيعه 

جا فقط  و اين ، است  باطني است و برخي بيش از صد روايت را در خود جاي داده
  .نماييم ذكر مي هايي بعنوان نمونه مثال

                                           
  .99ص، مرآة االنوار ، 3/336البرهان ، 48ص ، ابن قولويه ، ـ كامل الزيارات)1(
 .192ص . وارمرآة االن ، 2/40البرهان  ، 1/429ـ أصول الكافي )2(
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اگر شرك ورزى حتما :) 65: زمر( m  ¯  ª  ©  ¨      §l : درباره آيه
  .كردارت تباه و مسلما از زيانكاران خواهى شد

واليت غير او شرك ورزي  خصوص امامت علي و اگر در: اند گفته) در تأويل آن( 
  .)1(.اعمالت تباه خواهد بود

 آيند او در بنابراين تمام مخالفين شيعه مشرك بحساب مي: گويد )مرآة االنوار(صاحب 
خدا و شرك در به ورزيدن در تأويل شرك و روايات متعددي اخبار : گويد ادامه مي

را بخاطر  خدا اصحاب رسول لذا )2(.آمده استيت وال امامت وعبادت؛ به شرك در 
  .علي مرتد مي پندارند ازراشد قبل  بيعت با سه خليفه

به كفر ورزيدن به واليت و امامت  )بابت طبع جاهالنه خود(هم  را) كفر(آنان همچنين 
  : د كه آيهكن كليني ازابوعبداهللا روايت مي ، اند تأويل نموده علي

 m   m  l  k  j  i          z  y     x  w  v  u  t  s  r     q  p   o  n
  }  |         {l )137: نساء(  m  ±   ¬  «  ªl) 90: آل عمران(  

بدايت  ها در يعني آن )3(نازل شده )عثمانو  عمر ابوبكر و(مورد فالن و فالن و فالن  در
بب بيعت با علي بس سپس ، دشدن سپس هنگام عرضه واليت علي كافر ، ندايمان آورد

ديگر ايماني برايشان باقي  خدارسول وفات  پس از و ، دمجددا صاحب ايمان شدن
        )4(.نماند

                                           
  .4/328الصافي  ، 133ص ، تفسيرفرات ، 4/83البرهان  ، 2/251ـ تفسير القمي )1(
 .202ص.مرآة االنوار/ ـ ابوالحسن الشريف )2(
گر  و اين نشان ، اند بطوري كه بصورت يك آيه جلوه كند نكته قابل توجه اين كه آنها دو ايه را با هم جمع كرده - 3

ولي ما در اين ترجمه هر دو قسمت آيه . اند هاي زنديق و جاهل بوده پردازان تشيع انسان اين نكته است كه اسطوره
  . شود مي  و در فصل امامت بيشتر توضيح داده ، را بصورت جدا نوشتيم تا تحريف ظاهري صورت نگيرد

 ، 1/511الصافي  ، 1/421البرهان  ، 1/276تفيسير العياشي  ، 1/159تفسير القمي   ، 1/420ـ اصول كافي )4(
 .289.  ص. مرآة االنوار ، 23/375بحاراالنوار 
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از پيامبران  قرآن آمده به افضل الناس بعد كه در بينيد كلمه كفر را شما مي
جماعت  مپرس كه درباره عموم اهل سنت و ديگر !نمايند تأويل مي )ابوبكرصديق(

يكي از سران شيعه به علّت اختصاص كفر به آن خليفه راشد اشاره كرده  .دچه مي گوين
خليفه (خصوصاً آن سه  ، در برخي از روايات واژه كفر به رؤساي مخالفين«: و گفته
  ).1(»ها در كفر و عناد به خاطر مبالغه آن) راشد

. شود مينزد شيعه به برگشتن از بيعت علي معني ) كه معنايش معروف است( ، رده -*
   :فرمايد در اصول كافي و غيره در رابطه با اين آيه كه مي

 m  z  ts  r  q  p  o  n   m  l  k  j  il )25: محمد(  
به كفر و ضالل پيشين خود  ، هدايت) راه حقيقت و(كساني كه بعد از روشن شدن 

  .... گردند برمي
سه (فالن  فالن ، درباره فالن: تهگفاند كه  از ابي عبداهللا روايت كرده) به ادعاي خودشان(

   )2(.مرتد گشتند واليت اميرالمؤمنين عليكه با ترك  نازل شده )خليفه قبل از علي
ي  و در مورد فرموده ، امامو شناخت نزد تشيع يعني عدم معرفت و ضاللت ضالل  -*

   :خداوند
 m  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É

   ×  Öl)44: نساء(  
بديشان داده شده  ) هاي آسماني سابق( اي از كتاب بيني كساني كه بهره گر نميم

نيز همچون ( خواهند كه شما خرند و مي ضاللت را مي ) ،با بهاي هدايت(  ، است
  ؟ گمراه شويد ) ايشان
  )3(»يعني در رباطه با امير المؤمنين گمراه شده«: اند گفته

                                           
  187ص : مرآة األنوار - 1
 .23/375بحاراالنوار  ، 28/ 5الصافي  ، 4/186البرهان  ، ،  2/308تفسير القمي   ، 1/420ـ اصول كافي )2(
 .1/139ـ تفسير القمي )3(
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  m`  _  ^   ]  \  [     d  c  b   al  :آخر سوره فاتحه
  )1(.شناسند نمي يعني كساني كه امام را )ضالين( :اند گفتهو در مورد اين آيه هم 

عالوه بر عشريه  به ترك بيعت اثـني )ضالل(و ) كفر( ، )هرد( ، )شرك( تفسير كلمات
نتيجه و حاصلش اين است  ، و لغوي نداردشرعي  عقلي ونقلي و گونه سند  هيچكه  اين

كه  -ؤمن كفر و كافران را بر ساير مسلمانان غير شيعه تفضيل و برتري دهدكه انسان م
و  ، )زيرا از ديدگاه شيعه رأس كفر ترك واليت است( - ها همين است هدف اصلي آن

ي  همچنين  مسأله. كند تاريخ رفتار و برخورد شيعه مسلمانان اين را تأييد و تصديق مي
و محاربه بمعنب انهدام اسالم و اين ر واقع كه د ، ها ساده است كفر و شرك نزد آن

براي براندازي  كسي كه خداوند وي را ، است بن عبداهللا رسالت محمددشمني با 
  .مبعوث داشتشريعت اسالم  توحيد وگذاري بناي  پايه و ، ضاللت كفر و شرك و

رمي تفسي تأويل وي عشر ئمه اثــنيابه  دشمنان  محرمات را ريسا وگناهان كبيره  -*
 ميسر و خمر وتجاوز  منكر و فحشاء وتأويل «  :ابوعبداهللا گفتهكنند كه  ميادعا  و كنند
 كتاب خدا درو خوك گوشت  خون و و ردارم طاغوت و اصنام وو ازالم  و  أنصاب و
به اعداء أئمه خود  قبال هم اشاره كرديم كه محرمات را )2(.هستند دشمنان ما) قرآن(

   .كرده اند برايش ذكر ها حديث جعلي را ده و ، نمايند تأويل مي
روي جعل كننده اين  كه پرده ازخورد  چيزهايي به چشم ميآنان  برمعتبرخي منابع  در

 مخالفانمحرمات به  و ، كند كه اساس تأويل فرائض به أئمه بيان مي دارد و اسطوره برمي
 لعن و او را ي جسته ووي بيزار واقع أئمه از كه دراست كسي به نام ابوالخطاب ايشان 

اي  رجال كشي ذكرشده كه ابوعبداهللا براي ابوالخطاب نامهكتاب  در. اند نفرين نموده

                                           
 .1/29ـ تفسير القمي)1(
  .24/303ـ بحاراالنوار)2(
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 صيام هرو  ةصال ، خمر ، كني كه زنا ادعا مي به من خبر رسيده كه تو فتگ  ونوشت 
  )1(...كني اشتباه مي توچنين نيست و اما  ؛خصيك شكدام اسم 

نام محرمات همه كه  كنند مينقل  يان افراطيبرخي شيع از ها هاي مربوط به فرقه كتاب
و واجبات ض يفرا و ، دشمني ورزيمآنان ر داده با مرداني هستند كه خداوند به ما دستو

  )2(.به ما دستور واليت ايشان داده شده استهستند كه و مرداني رجال هم نام 
محرمات بر نام رجال اين مقصود شيعه از حمل كردن نام فرايض و : گويد شهرستاني مي

ها موفق به شناخت آن مرد شد؛ تكليف از ساقط شده و خطاب  است كه هر كدام از آن
  ) 3.(»گردد از او برداشته مي

عشريه به  اثنيشيعه ) كه در ميان همه فرقه ها بودند( رااين روايات مجموع  ؛واقع در
گرفتند نشر و را به عهده ه گنابخش عظيم آن كه كساني  و ، ارث گرفتند و زنده كردند

غيره از آخوندهاي  مجلسي و ، كاشاني ، عياشي ، كلينياسير؛ تفگسترش دادند صاحبان 
و بعنوان   هاي شيعيان افراطي را زنده كرده بودند كه كل اسطورهدربار دولت صفوي 

  .نمودندمعتقدات شيعه داخل ها را  سخنان و روايت ائمه آن
چون در  ، طلبد ميذكر نماييم چند جلد كتاب شان را ويالتاين تأهمه بخواهيم  اگر 

 ، غيبت ، موضوعات مختلف عقايد شاذ و منحصر به فرد خود را دارند؛ مانند رجعت
هاي  به نمونهتنها ولي  ، تقيه و غيره كه در محل مناسب به هر كدام اشاره خواهيم كرد

   ، غيبت ، قيهچون آنان در مسائل ت ، سنده خواهيم كردبنسبتا كوتاه 
 چند مالحظه راو قلم از روي آن برداريم ذكر كه پرونده اين بحث را ببنديم  اين قبل از

  :دانم الزم مي

                                           
  .24/299بحاراالتوار ، 291.ص. رجال الكشيـ )1(
  .1/179ـ الملل والنحل )2(
  .1/179: الملل والنحل - 3
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 و ، نشان نازل شدهابحث كرديم كه شيعه معتقد اكثريت قرآن درباره آنان ومخالفقبالً  - 1
 حديث وصدها  شانبزرگان و دچندين أمثـله قرآني را كه شيعه تحريف نموده بودن

كه نصوص ديگري  صورتي در ، اند به نمايش گذاشتيم براي اثباتش نقل كرده روايت را
    .نمايد محرز مي لطاب نقض و اين روايات راهمه خواهيم ديد كه  را

 ؛كه نازل شد خوانده شود اگر قرآن طور«: كنند ميصادق روايت  عبداهللا جعفر ابو مثال از
  )1(»يافتند مي در آن همه ما رانام  انمسلمان

 همه مانيز جعفر  و ، أئمه برده نشده قرآن نامي ازدر است به اين كه اين اعتراف 
 ، كنند را با دست خود خراب مي شانمثل اينكه خانه هاي ، را مسلمان ناميده) اهل سنت(
سرا بيشتر اهتمامشان متوجه  پردازان اسطوره  راز نكته در اين باشد كه روايتيا شايد  و

كه  اند اند كه قبالً چه گفته و فراموش كرده - كه بعداً ذكر خواهد شد–يف قرآن بوده تحر
گويي عقوبت خداست براي  تناقض و ، با مرويات سابق در اختالف وتناقض است

   :آيد گونه كه از اين آيه برمي همĤن ، ين بوجود آوردددر  تحريف بدعت وكساني كه 
 m  r    q      p    o  nm  l  k  y  x  w  v   u  t   sl 

  )82:نساء(
و اگر از سوي غيرخدا آمده بود در آن  !انديشند درباره قرآن نمي) اين منافقان(آيا 

  .كردند تناقضات و اختالفات فراواني پيدا مي
گونه كه قبالً  همĤن ، كه رواياتشان از جانب حق نيست پس اين برهان قاطع است بر اين

كدام از  بودند و در هيچ  كه قرآن را به چهار دسته تقسيم كرده يتي به روا  هم اشاره كرديم
  .ها يادي از ائمه شيعه نشده بود آن
كل و ساخت و سازهاي روايت و اسطوره باقي نص مهمي بيان شده كه  رجال كشي در

. ه استتمام تفاسير باطنيه كشيد خط بطالن را بر و ، نمايد ميو منهدم تخريب ايشان را 
باطنيه كه زنادقه ادعا با اين تأويالت رابطه  از امام جعفرصادق دراند كه  كردهروايت 

                                           
 .547ص ، اللوامع النورانيه ، 1/13عيا شي تفسير ، 92/55بحاراالنوار ، 1/41ـ الصافي)1(
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) خمر و ميسر و انصاب و ازالم(كه از شما نقل شده كه  كنند سؤال شد مبني بر اين مي
ب قرار اخطمورد به كلماتي  را مردمخداوند «: گفتنام رجال و مردان هستند؟ ايشان 

يعني محال است آنان را به ) 1(» دنرا نداشته باش نآو درك دهد كه توان فهم  نمي
به معناي واقعي  داشته باشند وبراي درك و فهمش ن ياي خطاب كند كه هيچ راه شيوه

انزال قرآن است هدف  وخداوند زيرا چنين امري خالف حكمت  ، آن رهنمود نگردد
كه  از اين خداوند پاك و منزّه است و ، كه هدايت مردم و دعوت به بندگي خداست

و  ، بندگانش را به تدبر در قرآن فرمان دهد ولي قرآن برايشان قابل فهم و تدبر نباشد
. كه مردم را با الغاز و طالسم مورد خطاب قرار دهد بسي مقدس است از اين خداوند
اي ابوعبداهللا در معتبرترين كتب و مراجع شيعه ثبت شده كه تمام تحريفات و  اين گفته
باطني و الحاد در كتاب اهللا و آياتش را در هم شكسته كه از سوي شيعه ساخته  تأويالت

  .و پرداخته شده
كه آن را نقد داخلي نصوص  ، همچنين نصوص شيعه با همان مسأله در تناقض است

صورت كسي كه بر اساس معيار لغت و زبان عربي در قرآن تأمل  در غير اين ، گويند مي

m  }   |  {  z  y : زبان عربي روشن نازل شدهچرا كه قرآن با  ، كند
  �  ~l )عربي ) و به زبان(كتاب خواندني ) به صورت(ما آن را  :)2: يوسف

  .بفهميد) آن را(فرو فرستاديم تا اين كه شما 
هر كس به مقتضاي زبان عربي در قرآن تأمل كند؛ ذكر از مدعاهاي ايشان را در آن 

ي روايات خودشان كافي  باطل بودنشان تنها عرضهو براي اثبات  ، نخواهد يافت
كاري ايشان را از ريشه  ي چيزهايي هستند هيكل بناي جعل چون در بردارنده ، است
  . آورد در مي

 و ؟!در قرآن داشته باشدنام )  )1154ي  علييكه بتنهاكند  كس تصديق ميواقعا هيچ 
باشند؟  علي ابن ابي طالبي بمعنمگس در قرآن  عسل و پذيرد كه زنبور آيا كسي مي

                                           
  .291ص : رجال كشي - 1
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به اين دنيا آخرت در قرآن رجعت أئمه اثـني عشر  روزمنظور از چه مؤمني قبول دارد 
كني كه مدعي است آيات ايمان و مؤمنين  دطونه با كسي بحث و مجادله مي! باشد

روزيكه !.و آيات كفر و كافران مربوط به اصحاب بزرگوار باشد؟ ، مربوط به ائمه
وچه كسي هم كه زره اي  ، هم از محاسبات و تبعات آن درهراس بودند) إل(پيامبران

و آيات ) ص(اهللا  ايمان داشته باشد مي پذيرد آيات مربوط به كفر يعني أصحاب رسول
  مربوط به ايمان يعني امامان شيعه  

از  )گويي و هذيان ياوه(به اعتقاد بنده سقوط شيعه به اين سطح از پستي و فرومايگي 
 ت ونبودروغين چون خداوند مدعيان  ، آيد بحساب مياسالم حق معجزات دين ه جمل

و به خدا سوگند  ، كند ميرسوا در حضور عامه را اسالم بدعت گزاران در دين وحي و 
سر و پا كه با عقل و نقل و لغت عربي و دين اسالم   ي بي ادعاي اين همه مقوله
عورت شيعه است؛ كه با آن خداوند متعال  ترين رسوايي و كشف سازگاري ندارد؛ بزرگ

  .ننگ و عارشان را كشف و برمال ساخته است
هاي شيعه كه  كتابانبوه  ميراث آرشيوي از ئيتهران وبمب نجف و هاي قم و انتشارات

و هرطر  ، دين اسالم به ما معرفي مي كند از دور شيعه را به عنوان يك دين مستقل و
ارتباط با اسالم  اين دين بي ، است براي مسلمانان مهيا نبودهمانند امروز كشف اين اسرار 
اند كه در  و جعل و ساخته و پرداخته نمودهپايه ريزي ها  را مجلسي و كليني و امثال آن

بحث مسائل مختلفي ادامه  در و، شوند محسوب مي صفويهاي مذهب شيعه  واقع ستون
و راز بقا عظمت دين اسالم ها  طالع از آنو با ا ، اند قبالً شناخته نشدهشود كه  ميكشف 

االشياء  فعرَتُ« زيرا مشهوراست  ، گردد مي  نمايانو جاودانگي آن بيش از پيش 
 ؛انسان تا طعم تلخي را نچشد ، )شود چيزي با ضد خودش شناخته مي هر( : »باضدادها

  .برد مياز شيريني لذت ن
عشـريه موجود است براي  ه اثــنيكتب شيع يقيناً اين تأويالت باطني قرآن كه در

براي حتي  و ، نويسند ميبا اين فرقه ر رابطه محققين كه دبسياري از پژوهشگران و 
براي اثبات اين مطلب همين قدر كافي است  ، مخفي مانده است هخود شيعبخش عمده 
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گري دور  ها كامالً از اعتقاد باطني اند كه آن عشريه نوشته كه ببيني كساني در مورد اثني
چون اسماعليه  ، دانند سماعليه از شيعه ميارا فقط مربوط به طائفه بينش  آنيا  ، هستند

 خورند و مردم ميساير مانند اگر چه گويند أئمه  كه مي و افراطندغلو اهل حدي  تا
  )1(!.هستند خداوندجنب  و ، وجه خدا ، كن آنان دست خدايل ؛ميرند مي خوابند و مي

و براي اثبات و تأييد اين غلو  ، عشريه است كه اين درست ديدگاه اثني شود مالحظه مي
گونه كه قبالً  همĤن ، داده استن اختصاص آروايات متعددي دارند و مجلسي بابي را به 

  .گذشت) بحار(هاي  در مبحث ذكر تعدادي از باب
 ي شيعه درها كتابكه اين واقعيت تا كنون هم مخفي مانده اين نكته است كه  راز اين

(= » تقيه«گري با روش و اسلوب  ها جهت تبليغ شيعه بعضي ازآن :نوعند اين زمينه  دو
كه كمتراز  اين نوع روايات برخوردارند نوشته  ، ظرتقيه. نوشته شده است) واقعي دروغ
  .اند شده

رجال شناسي ب ابه اضافه چهار كتروايت شيعه معتمد  و نوع دوم  هشت كتاب معتبر
 اين كتابها باشد خيلي از كس متوجه نوع اول از هر ، ها اشاره شد به آن قبالكه است 
ها فقط اشاراتي وجود  كتاب اين دسته از چون در ، ماند باقي ميوي پوشيده  امور بر

د؛ هاي معتمدشان داشته ياش بزرگان شيعه يا كسي كه اطالع كافي از كتابدارد كه جز 
   .كند يمفهم ندرك و ها را  آنديگر  يكس

اجتهاد فقهي نيستند كه  آراء وباطني اين تأويالت از  كدام هيچكه  كنيد ومالحظه مي
بلكه در موازين  ، يا در موردشان مجادله كرد ، برخي قابل پذيرش و برخي مردود باشند

 و. هستنديا احاديث نبوي الهي وحي ود حد داراي اهميتي در و ؛شيعه نصوصي شرعي
و ادعاها فرا برابر اين اقوال  به تسليم شدن محض درا كه مردم ر دارندزيادي روايات 

 و ، دارد هايشان برحذر مي كتاب گونه روايت وارده در رد هر و آنان را از ، دخوان مي
اختيار فكر و سلب  و منطق انسان قفل زدن به عقل و چرا و چون و بي اين يعني تسليم 

                                           
  .248—247. ص.إسالم بالمذاهب/ ـ مصطفي الشكعه)1(
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هر كس معرفت داشت برايش  ، هاست فر دلگفتار ما موجب تن«: اند و گفته .انديشه
  ).1(»و هر كس انكار كرد و نپذيرفت رهايش كنيد ، بيشتر بخواند

 شخصي از ؛فدايت شوم :ابوعبداهللا گفتمبه : فتهگ اند كه كردهسفيان سمط روايت  ازو 
را ناپسند  ما هم سخنان او مشهور به دروغ گفتن است وكه آيد  طرف شما نزد ما مي

به  شخص به تو گفت كه من به شب گفته ام روز وآن  اگر« :بوعبداهللا گفت؟ ا...دانيم مي
  )2(.ايد تكذيب كرده اين كار مرا زيرا با ، يدكنن شروزگفته ام شب تكذيب

اند  شيعه بودهميان كساني در در بر اين كه داللت دارد روايات زياد دارند كه اين امثال 
ولي ملزم  ، اند و زشت تلقي كردهها را ناپسند  آن و ،  شتهقبول ندا روايات راگونه  كه اين

و عدم ن توقف كردحتي  و ، اند ها بوده از آنتبعيت كوركورانه و به پذيرفتن و مجبور 
بعنوان  ؟.....صورت كه بگويد چگونه و ها؛ بدين روايتسرعت در پذيرش هر كدام از آن 

  )3(!.تمحسوب اس وند عظيم الشأنخدابراي ك قرار دادن يشر
 بابي را تحت عنوان اي به اين بحث داده و هم اهتمام ويژهاالنوار صاحب بحار  و
 در رتدب مختلف دارند وصورت چندين  سنگين هستند و سخت و إلائمهاحاديث «

   )4(.است  هذكر كردبرايش  حديث را )116( گذاشته و ، ها فضيلت است آن
اين  بحث مستقلي را در ا محكم نموده وهاي اين بحث ر كه پايههم   كسينخستين شايد 

و بابي  است )كافيال(دهد كليني صاحب  مشكل جلوه مي احاديث آنان را و ، باره آغاز
به احتمال زياد اين  )5(.است  روايت به آن اختصاص داده) 5(را با همان عنوان همراه 

در  چون صداي آشكاري ، اي گشته است روش موجب فاش شدن اين مقاالت اسطوره
  .كار نبوده كه حق را اشكار و باطل را كشف و رسوا گرداند
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هاي  خواهد كه اقوال و گفته ي هواي نفس پرستي كه از اتباع و پيروان مي اين انديشه
متصوفه  ضعمويه شب باشدهم نقل  عقل و لف اخائمه را حتي اگر م) افترا شده به نام(

تسليم ها  آنچرا دربرابر اوامر  چون و دونبه بخواهند  ميمريدان خود از شيوخ است كه 
دست  زيرمرده و جنازه همانند بايد در پيشگاه شيخ مريد « :اند تا جايي كه گفته ، باشند
بود با ملت خود چنين   اين غرور و خودخواهي بود كه فرعون را واداشته .»شو باشد مرده

m  o: مودفر گونه كه خداوند همĤن ، مستبدانه داشته باشد خودكامگيبا 
  w  rq   pl )قوم خويش ) براي ادامه خودكامگي خود(فرعون : )54: زخرف

از فرهنگ و رشد فكري نگاه  نييو آنان را در سطح پا(را فرومايه و ناآگاه بارآورد 
و خارج از ( آنان قومي فاسق. و ايشان هم از او فرمانبرداري و پيروي كردند) داشت

  )1(.. بودند ) اطاعت فرمان خدا و حكم عقل
هر دو صورت نزد ايشان  ، است يباطني ظاهربه دو صورت قرآن نزد شيعه  تفسير - 4

قومي به ظاهر قرآن اكتفا كردند و كاري به «: به ادعاي شيعه گفتبوعبداهللا ا. معتبر است
و قوم ديگري آمدند به باطنش ايمان  ، ها نفع و سود نرساند باطنش نداشتند قرآن به آن

ايمان به ظاهر بدون  ، ها هم از آن سودي نبردند آن ، به ظاهر آن كافر بودندآوردند و 
شود كه برخي تفاسير شيعه  لذا مالحظه مي. »باطن و به باطن بدون ظاهر ايمان نيست

چه از  بلكه تنها با تكيه بر لغت عربي؛ يا آن ، كنند اين تأويل و آن تأويل را ذكر نمي
ولي اين بدين معني نيست  ، كند ويالت باطني تفسير ميسلف نقل شده؛ و بدون ذكر تأ

 ، قرآن معني ظاهري و باطني دارد: گويند چون مي ، ها مخالف تأويل باطني هستند كه آن
يا  ، كنند برخي ديگر معني باطني را ذكر مي ، كنند برخي فقط معني ظاهري را بيان مي

مانند روايتي كه  ، لوب وارد شدهچون رواياتشان هم به همان اس ، آورند هر دو را مي

                                           
 .115-113ص . المدخل الي الثقافة االسالميه. ه: ـ نگاه)1(



   
244 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

 m~  }  |   ¡   �    ¥l  :صاحب الكافي در مورد اين آيه
  ).سپس بايد آلودگى خود را بزدايند و به نذرهاى خود وفا كنيد)(: 29: حج(

اي ابو  :عبداهللا بن سنان از ذريح المحاربي نقل نموده كه به ابو عبداهللا گفتهاز .. . :گفت
 :ابوعبداهللا گفت ، آن به ما دستوري داده دوست دارم آن را انجام دهمقر عبداهللا خدا در

  .m~  }  | l  عرض كردم اين آيه قرآن است ؟اين امر كدام است

 m¡   �l ...مالقات اماميعني ) |  {  ~: (درجواب گفت
   .باشد مناسك حج ميانجام آن 
اين  ي فدايت شوم درباره گفتم خدمت ابوعبداهللا رفتم و :عبداهللا بن سنان گويدهمچنين 

ناخن  گفت يعني كوتاه نمودن سبيل و.m~  }  | l  :ييآيه چه مي فرما
شما تفسير  گفت ولي ذريح المحاربي به نقل از ،  ها   چيزهاي مشابه آن وگرفتن 

m يعني مالقات امام m~  }  | l اي   ديگري بيان كرده كه تو گفته
¡   �l هم تو وهم ذريح  ، عبداهللا گفتابو ، ديگر مناسك حج مي باشد
دو  احتمال هرهم  باطني وهم معني ظاهري و هم معني زيرا قرآن ، راست مي گوييد

  )1(.تفسير رادارد
كه اند  كردهبه آن تصريح  )من اليحضره الفقيه(صاحب  و )كافيال(كه صاحب  مطلبي را

ولي معني  ، شود ميبيان مردم  رايمعني ظاهري ب باطني دارد و قرآن معاني ظاهري و
را جز براي افراد خاصي كه قدرت تحمل آن را دارند امثال ذريح و غيره بيان باطني 
وقتي كه ائمه نسبت به آن علم باطني قرآن  بخل ورزيدند و از نشر آن ابا  ، كنند نمي

                                           
 ، 340ص : معاني األخبار ، 291-2/290: من ال يحضره الفقيه/ ابن بابويهو  ، 4/549: فروع الكافي/ نييـ كل)1(

/ بحراني ، 2/492: تفسير نور الثقلين/ حويزي ، 3/376: تفسير صافي/ كاشاني ، 366ص : عيون أخبار الرضا
مفتاح / موسوي ، 10/253: وسائل الشيعة/ حر العاملي ، 84-92/83: بحار األنوار/ مجلسي ، 89-3/88: البرهان

 .229-5/228: الكتب األبعة
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ورزند و براي همه فاش  داشتند؛ چرا اثني عشريه با روش ائمه خود مخالفت مي
  ؟!كنند مي
چرا ممكن نيست : شايد كساني بگويند ، ....بود قوماقوال اين برگرفته از ه گفته شد آنچ
قرآن و روند سياق  وظاهر و نص صريح كنند موافق  ادعا ميشيعه كه باطني تأويالت آن 

  و زبان عربي و آثار سلف و پيشينيان صالح نيست؟ 
جعفر باقر و امام ني چون زيرا مسائل مورد اتفاق بين مسلمانان با اقوال و آراء كسا

عصر  درها  و آن ، و امثال اوز اؤ علمايان علم و ىين و لغت موافق بوده استصادق 
ولي تفاسير تأويلي هيچ مستند و اصلي از عقل و نقل لغت  ، اند زيستهي اسالم يطال

ستيزي بوده كه در صدد بوده  بلكه ساخته و پرداخته افراد ملحد و زنديق و دين ، ندارد
 ، هر چه در توان دارد عليه اسالم و مسلمين و اهل بيت بزرگوار ستيز و دشمني كند

خصوصاً كه آن تأويالت باطني همه پنهاني و مخفيانه و در تاريكي ساخته و پرداخته 
ها اشاره شده آن را روايت  و جز معدود افرادي كه در آخر روايت به آن ، اند شده
اي قابل  قرآن علمي سرّي باشد كه جز براي افراد ويژه و ممكن نيست تفسير ، اند نكرده

خداوند كتابش را براي عموم مردم فرستاده نه براي قشر خاص يا ! درك و هضم نباشد
 ، ولي ائمه اهل بيت در عصر زيستند كه معروف به عصر طاليي است ، گروه مشخصي

در عصر شوكت و آيا ! همان زماني كه عزّت و شوكت اسالم در اوج خود قرار داشت
  شود؟ كنند ولي در اين زمان علني مي قدرت اسالم قرآن را مخفيانه و سري تفسير مي

تر از آن بودند از بيان حق و حقيقت خود داري  ها؛ ائمه اهل بيت از شجاع عالوه بر اين
  .كردند بلكه در كمال شجاعت و مردانگي شريعت را تبيين مي ، نمايند

و  ، همه از نوع الحاد و انكار قرآن و آيات خدا هستندتأويالت باطني شيعه  - 5
  :فرمايد خداوند
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 m  w    ba  `  _  ^  ]  \  [  Zl )كساني كه آيات () :40: فصلت
بر ما  ، يازند آن دست مي ) حقائق و معاني( دهند و به تحريف ما را مورد طعن قرار مي

  ).پوشيده نخواهند بود
در غير جاي خود بكار  يعني كالم را) در آيات خداالحاد ( :فرموده ابن عباس

  )2(.گيرد صورت ميمنحرف تأويالت تفسير و  انحراف در آن هم با)1(ببري
قرآن  ، الفاظبدون داللت جوهره كساني كه است عليه اين آيه رد « :شيخ سيوطي گويد

  )3(.»ستيز و ملحدين اسالم) صوفيه(مانند اهل اعتقاد حلول ، كنند تفسير مي را
و لباس مسلماني پيچند  در هر چند خود را ؛كنند ميتفسير را قرآن گونه وآنان كه اين 

دارند مخفي نگهتوانند كفرشان را  و نميملحد هستند با باطل خود را استتار كنند؛ 

  )m     ba  `  _l)4  :كه مي فرمايد همچنان
اند تا از يك  منتسب كردهبزرگان شيعه اين تأويالت و تحريفات را به ائمه اهل بيت  - 6

سو مورد قبول عموم مردم باشد؛ و از سوي ديگر چون آن تأويالت نا معقول و غير 
  عاقالنه بودند 

جابر جعفي از جعفر صادق روايت نموده است كه گفته اي جابر قرآن هم بطن دارد هم 
ن اين روايت بنظر خودشان بهتري ، وفهم وشعور مردم ازدرك آن قاصر است ، ظهر

  گزينه دراين زمينه مي باشد ولي با هيچ كدام از معيارهاي قرآني موافقت ندارد 
كه بدايت آن به ابي  ، از قرآن است يتأويالت باطن منهج اكثريت تفاسير شيعه همين

و چنين به  .گردد ديگر افراطيان شيعه برمي بن سعيد و هالخطاب و جابر جعفي ومغير
بعد در صدد برآمدند كه از آن نگرش افراطي و  رسد كه از قرن پنجم به نظر مي

                                           
 .4/520فتح القدير ، 24/123فسير طبري ـ ت)1(
 24/126 :روح المعاني/ األلوسي ، 14/211: محاسن التأويل /قاسمي: ـ)2(
 .حاشيه جامع البيان ، 254.ص. ـ إكليل)3(
  .2ص : إكفار الملحدين/ محمد شاه كشميري - 4
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 )هـ460(سال  ايمتوفشيعه بزرگان  شيخ طوسي ازجا كه  آن ، گويي فاصله بگيرند اغراق
و  ، و منابعشان استفاده كرده استاقوال علماء اهل سنت از  قرآن نوشت وبر  يتفسير

غيره  الكافي و  ، صافيال ، مانند البرهان يهاي هاي كتاب زياده روي كوشيده از غلو و
و مباني معتقدات  به دفاع ازگاهي  هرچند گاه وابكاهدها  خالص شوند يا از غلو آن

و كساني كه تحت تأثير او هستند سقوط ) قمي(اما به اندازه  ، پرداختهي خود   فرقه
  .نكرده

قوال ازياد با هم  نوشته كه او او فضل بن حسن طبرسي  مجمع البيان را به تبعيت از و
 هم كساني كه از شيخ االسالم ابن تيميه گفته هم طوسي و ، يان افراطي فاصله نداردشيع

و جز اين  اند اهل سنت استفاده كرده از تفاسير اند تفسير پيروي نمودهتأليف  وي در
  )1(.»حاوي علم قابل استفاده نيستند

به علم رجال و صاحب و مراجع شيعيان زمان خود؛ و محدث و آگاه بزرگان  يكي ازاما 
ي حديث شيعه و استاد بسياري از علماي بزرگ ايشان امثال محمد  آخرين مجموعه

كند  نوري طبرسي به رازي نهفته اشاره ميحسين آل كاشف الغطاء و آغا بزرگ تهراني؛ 
 عالمه طوسي بر اساس تقيه و» التبيان«گويد كتاب  اومي ، كه تاكنون برما پوشيده بوده

  اين هم نص آقاي طبرسي و ، نوشته شدهخصوم  بامدارا 
نماند كه أسلوب شيخ طوسي در نوشتن كتاب التبيان  يمخف يپس بر هيچ محققس«

آيات به اقوال حسن  تفسير كه در بيني مي زيرا. است مخالفين با تمماشا نهايت مدارا و
 ايشان ثالام ابن زيد و ، زجاج ، ييجبا ، ابن جريج ، سدي ، ضحاك ، هقتاد ، بصري

بعضي  مگر ؛نقل قول نكرده ييا أئمه اثــني عشر ماميه وامفسر  هيچ از اكتفاء نموده و
هل سنت استفاده امفسرين  حتي از و ، مواقع كه با آراء مخالفين همخواني داشته باشد

اول مفسران قرآن رديف در  آنان را و ، ستايش مذهبشان پرداخته به مدح وو نموده 

                                           
  .3/246ص . ـ منهاج السنه)1(
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عجايب جمله  مدارا ننوشته بود از اساس تقيه و بر كه آن را صورتي در ، قرارداده
  .آمد بحساب مي

ي تحرير در  به رشته »تقيه«با روش ) التبيان(دهد تفسير  يكي ديگر از داليل كه نشان مي
كنيم  ما چيزي را ذكر مي« : گويد ميسخن علي بن طاوس در سعد السعود است كه آمده 

بيان كرىه و تقيه كردن او  »التبيان«كتاب در  ن حسن طوسي كه جدم ابوجعفر محمد ب
و آيات مدني  آيات مكي برو برتري تفضيل را وادار كوتاه كردن بحث كرده مانند 

 ).او به همين صورت بحث را ناتمام گذاشته..... (. اختالف در مورد اوقات نزول آيات
بيش ) علي بن طاوس(و ا :گويد قول علي بن طاوس ميدر تعقيب طبرسي نوري سپس 

از هر كسي به مقصود و مراد خود آگاه است كه بر هر كس كه با مقام و جايگاه او 
  )1( .به آن بينديش ، اطالع داشته باشد مخفي نيست

 - بر اسلوب تقيه نوشته شده عالمه طوسي » تبيان«با اين توضيحات معلوم شد كه 
» تبيان«كه نگارش تفسير  يا اين - گونه كه رأي مرجع معاصر شيعه بر اين است همĤن

اند و چيزي  كه شيعه بسيار سقوط كرده قناعت عقلي او بوده به اين  توسط طوسي نتيجه
همچنين بر اثر اختالط با اهل  ، ها است افتادگي آن ي عقب اند كه نشانه را تفسير ناميده

ر او بوجود آمده روي د سنّت در بغداد  تحت تأثير قرار گرفت و گرايش اعتدال و ميانه
ها است و كتاب  آن كه طبرسي از جمله –معني آن اين است كه شيعيان امروز  ....بود

و اين دليل است بر جايگاه  ، او را بعنوان مرجع حديث قبول دارند) مستدرك الوسايل(
بنابراين تفسير  ، از لحاظ غلو و افراط از همه شديدتر هستند -واالي او در نگاه شيعه

آورند  طبع او هستند را بعنوان الفت براي خصوم به حساب مي كساني را كه هم طوسي و
  .كه ملتزم به روح تقيه است و به روش برخورد شيعه با غير شيعه بشارت دهد

به درك اين نكته ) التبيان(شايد خواننده در خالل اين رأي مرجع شيعه در رابطه با كتاب
كه هر  ، ريزي غلو و افراط آن فرقه داشته است يسهم بسزايي در پ» تقيه «نائل شده كه 

                                           
  .ازنسخه خطي17وورقه  ، 35ص. ـ فصل الخطاب)1(
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به ادعاي  –كه  كنند به بهانه اين صداي عاقالنه و رأي معتدل را با حمل بر تقيه خفه مي
عشريه درون دايره بسته باقي  ي اثني بنابراين فرقه ، موافق رأي اهل سنّت است -ها     آن

ي تقيه پناه  گرفت به قلعه ني وزيدن ميماندند و هرگاه نسيم اصالح و باد تغيير و دگرگو
  .-گونه كه بعداً در بحث تقيه خواهد آمد همĤن–بردند  مي

چه در مورد كتاب طوسي گفتيم كامالً با مجمع البيان  الزم به يادآوري است كه آن
ي طوسي را در تفسيرش پيروي كرده است  چون او اه رويه ، طبرسي منطبق است

جا كه  آن ، فسيرش به اين موضوع اشاره كرده استگونه كه در مقدمه ت همĤن
قدس -چه شيخ عاليقدر سعيد ابوجعفر محمد بن حسن طوسي  مگر ان...«: گويد مي

قطعاً آن كتاب كه از آن اقتباس  ، آوري كرده است از كتاب تبيان جمع -اهللا روحه
ز نور آن او رهبر و مقتدايي كه ا... درخشد كرده نور حق و روشني صدق از آن مي

  )1(.»پيمايم گيرم و آثارش را مي برمي

  

  معتقدند؟قرآن  ريتغي يانقص به آيا شيعه  :بحث سومم
  :وارد شدن به بحث

  :اين بحث را با كلمه استفهام شروع نموديمعلّت سه به 
 ، بعضي از بزرگان تشيع مانند شريف مرتضيصريح برائت  بيزاري وبه خاطر اظهار  :اول
  .مقولهاين غيره از  ي وابن بابويه قم و

و نگهداري  حفظ اجماع مسلمانان بر اين است كه قرآن از جانب خداوند : دوم
  :گردد مي

 m  q  p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  cl )42: فصلت(  
نه غلط و تناقضي در ( .گردد متوجه قرآن نمي ، از هيچ جهتي و نظري ، هيچ گونه باطلي

و نه علوم راستين و اكتشافات درست پيشينيان و پسينيان  ، فاهيم آن استالفاظ و م
                                           

 .1/20ـ مجمع البيان )1(
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قرآن فرو فرستاده ) چرا كه. رسد و نه دست تحريف به دامان بلندش مي ، مخالف با آن
  .يزدان است كه با حكمت و ستوده است

گردد؛  بگويد در قرآن نقص و تحريف وجود دارد از اهل قبله محسوب نميهركس 
لذا مقتضاي عدالت در اين است كه در تحقيق و پژوهش  ، اسالم ندارد و سهمي در

و در گفتارمان عادل باشيم و جز  ، اين مسأله نهايت احتياط را در نظر داشته باشيم
  . اي را با اين مقاله متهم نكنيم بعد از تحقيق و بررسي هيچ فرقه

اما به  ، كنند متهم ميي كفرفكريـن عموم شيعه را به چنين عقائدي تم بعضي از :سوم
هرگز مثال ). 1(متقدمين آنان صحيح نيست مثالً؛ تشيعهاي  فرقهنظر ما متهم كردن تمام 

عموم شيعه در اين اين مقوله به پس نسبت دادن  ، اند اين عقائد نبوده جماعت زيديه بر
  .جايز نيستقضيه 
نيدن كالم چنين افراد خواندن اين كلمات سياه و شوم و از ش ازمحقق مسلمان واقعا 

ضمنا الزم است  وو  ، كنند تجاوز مي دبرد كه نسبت به كالم خداون حقير رنج مي
ها    ي  ادعاي انسĤن. ها نيستيم آنيا دفاع از  و كه ما در اينجا در صدد ردخواننده بداند 

! وانندت رسد و نمي قرآن نمي  الشأن توز و حقير به مقام باشكوه و عظيم سر و كينه خيره
سپس ادعاهاي  ؟ماه باشد خورشيد ونور و تابش دست انسان مي تواند مانع  فك مگر

ما هم الزم نيست هر  بر و ؛رسد جو عادي به نظر مي  توز و ستيزه كاذب براي افراد كينه
   : تا براي رد و باطل كردن آن تالش كنيم سخني را دنبال نماييم

   )ن كل مثقال بدينارلو أن كلّ كلب عوی ألقمته حجراً لكا(

                                           
 متقدمين شيعه جز اين چهار نفر يعني در تعليقي بر نوشته هاي صاحب فصل الخطاب گفته از: إحسان الهي ظهير- 1
 )احسان الهي(وااند  مبراء نبودهي تحريف قرآن  انديشه ازكسي  )طوسي و طبرسي و ، شريف مرتضي ، ابن بابويه قمي(

آن صورت گرفته  تبديل در و تغير ف ويحرتكه قرآن  اين متاخرين شيعه از ين وحاصل سخن اين كه متقدم: گويد مي
ولي حقيقت اين است كه پديده قول به تحريف قرآن ) نشر داراالنصار ، 122ص . الشيعة والسنة(ندهست متفق القول

آن بايستي  افزون بر و اند نداشته  شيعه هاي اولي هرگز چنين عقائد گمراهانه ور پديد آمده اين اواخ نزد شيعه در
  .ي دارند كه به هيچ وجه بر اين اباطيل نيستنديها گروه پذيرفت كه آنان هم گروههاي مختلف االفكار دارند و
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به ديناري سنگ هر ذره  بيندازي قيمت شدهان سنگي دركرد تو سگي عوعو  هر اگر
  آيد  گير نمي

بيشتر كردنش  نابود فنا وبراي  باطل اقوال دروغ وو ناديده گرفتن همال عالوه بر آن ا
ر نگيرد و ماىامي كه آن مقوله در ميان مردم منتشر و مورد استقبال مردم قرا ، ثر استمؤ

در اين صورت واجب است باطل بودنش را كشف و  ، ها نوشته نشود در ميان كتاب
  .برمال كنيم

بلكه  ، بررسي و تحقيق اين مسأله به منظور رد و نقض آن نيست: گويم همچنين مي
جهت بيان اين نكته است كه آيا شيعه معتقد به نقص و تحريف قرآن هستند يا خير؟ و 

و رسوايي افتضاح اي هستند بزرگترين  ها اهل چنين مقوله ت شود آندر صورتي كه ثاب
و  ، آورد هاي شيعه را از اساس درمي و پايه ، نمايد را اثبات مي صاحبان اين افكاربراي 

كيست ...اي براي گفتن و شنيدن ندارند و هيچ گفته ، آيد مي كيان وجود شيعه به تزلزل در
  )1(!.ولي مسلمان از گفتار و قضاوت او راضي باشد كه قرآن را مورد اتهام قرار دهد

 ، نويسيم ما اين تحقيق را به منظور تحقيق و بررسي صحت نسبت اين مقوله به شيعه مي
يا بخواهد قداست آن را زير  ، زيرا كسي كه نسبت به قرآن طعن و انتقاد داشته باشد

و در عين حال بر  ، داردسؤال ببرد؛ از اسالم دور شده هر چند خود را بدان منتسب ب
مسلمانان واجب است ماهيت چنين فردي كشف و روشن گردد تا امت اسالم دشمني 

  . زيرا چنين كسي با اصل و اساس اسالم سر ستيز و دشمني دارد ، او را بدانند
الزم نيست عليه كساني نوشت كه چنين  :گويد در اين مورد ميعالمه ابو بكر باقالني 

در برخورداري از وسايل حفظ و اسباب قرآن زيرا نوشت؛ جواب رد افكاري دارند 

                                           
گويند  كه شيعه مي ها مجادله كرده و پاسخ به ادعاي ايشان مبني بر اين با نصرانيكه  وقتي :امام ابن حزمو لذا ـ )1(

اي هستند كه عليه اسالم بوجود آمده اند و  بلكه فرقه ، آنها مسلمان نيستند) شيعه(انآن: گفت... قرآن تحريف شده
 .2/80الفصل  ، ه: نگاه. گردد برمي وفاتسال از  )25(ها به ابتداي پيدايش آن
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محال است نقص و تغيير و تحريف بدان راه بحدي غني است كه ضبط و نگهداري 
  : فرمايد يابد؛ و اين مصداق اين آيه است كه خداوند مي

 m   n  m   l  k      j  i  h  gl )9:حجر(  
و تا روز رستاخيز آن را از (باشيم  پاسدار آن مي ايم و خود ما ما خود قرآن را فرستاده 

  )1(.)داريم دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي
و بعداً به بررسي (ي ادعاي تحريف و نقص قرآن كه در محيط شيعه سربرآورد  مسأله

ن خود حاوي و اين انديشه درو) پردازيم موافقت يا مخالفت شيعه با اين مقوله مي
ي  و پردازنده ، اسباب و عوامل فنا و نابودي؛ و برهان دروغ و باطل بودن آن ادعا است

بنابراين كارش به صورت  ، براي اثبات و استوار ساختن آن راه به جايي نبرد  اين انديشه
و  ، و خود به خود نقض و باطل گشت ، ي مكشوف نمايان گشت مفتضح و به طريقه

قرآن اصلي  و...ر اين ادعا استوار است كه قرآن ناقص و تغيير يافته استاساس آن فقط ب
شيعه آن را  ايشان يازده امام ديگر بعد از بوده و بن ابي طالبپيش اميرالمؤمنين علي 

  .شود هم اكنون نزد مهدي منتظر نگهداري مي اند و به ارث برده
ولي توجه ندارند كه علي هم  ، دان نسبت داده آنان اين دعوي را به اميرالمؤمنين علي

سياسي با اين قرآن  كارهاي عبادي ودر همه  ؛هم قبل از آن زمان خالفت خود و در
ها صحيح بود با توجه به  آن يادعا و اگر اگر ، كرد ميحكم موجود ميان مسلمانان 

كرد  آشكار ميقرآن كامل را آن دوران خالفتش  درحتما  مداري علي حق شجاعت و
و در دوران خالفت  ، داد مي قرار - به ادعاي شيعه-تحريف شده برابر اين قرآندر  و

كسي كه انسان خائن را بر انجام خيانتش تأييد كنند زيرا  ، كرد را جبران مي  خود مسأله
اي درگير شد كه نسبت به آن  معاويه برسر قضيه باكه  در حالي . در خيانت شريك است

در اين راستا هيچ  چگونه عليپس  ؛گويند آنان راست مي راگ ، تر بود اهميت بسيار كم
  .كاري نكرد

                                           
 .24ص. ـ إعجاز القران)1(
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كدامشان جز نعمت اهللا جزائري كه  هيچبهتان و افترا اصحاب اين كه جاي تأمل است    
ل ؤاكشد به اين س بزرگ متأخرين علماء شيعه را يدك مي محقق و عنوان محدث و
همه شيعه در !. يع را به لرزه در آورده استهاي تش  اند كه بنيان و پايه بزرگ پاسخ نداده

كنند و چنين  اين جواب جزايري را تكرار مي) غلط(برابر سؤال فوق الذكر اين جواب 
مجامله كنند كه به حساب هدايت امت اسالم  را متهم مي ها علي آن... «: آورند عذر مي
سبحانك  ...د بيرون نياوردداشته بو و لذا آن قرآن را كه نزد خود نگه ، است  كرده وتقيه

   !.هذا بهتان عظيم
اصالً نه به دنيا آمده سازند كه  مرتبط مي شانبه امام غائبچنين شيعه وجود مصحف را  هم
 قرآن غائب هر دوامام غايب و  و -گونه كه بعداً بيان خواهد شد همĤن-وجود داردو 
  .ي بيش نيستندخيال وهم وت

از مصحف است دورغ و ) افتادهآيات (كنند  ميا كه ادعافترايي و جعل شده كلمات 
هاي مسيلمه كذاب  دروغ ومفتريات بيشتر به و  ، كند بهتان ايشان را كشف و نمايان مي

عربي اي با  رابطه ترين تناسب و كم دستور زبان عربي و تنظر بالغ از ....مشابهت دارد
كلمات بعنوان كلماتي اين : ها خودشان به عقب برگشتند و گفتند سپس آن ، ندارند

چون از طريق روايت آحاد و غير  ، و جايز نيست قرائت گردند ، قرآني اعتبار ندارند
اند و  را خوانده )موجود در دست مسلمانان(آن قرآن إلو نيز ائمه ، اند متواتر نقل شده

را به ها بوده  چه مورد اجماع و اتفاق رأي آن پس آن ،  اند آن را مورد استفاده قرار داده
ها جدا شدند و از  اي عاقل از آن سپس فرقه..... كنيم ترك نمي خاطر اين روايات آحادي 

چون تناقض و باطل بودن آن واضح و  ، اين كفر صريح اظهار برائت و بيزاري كردند
ور  سپس عليه كساني كه معتقد به نقص و تحريف قرآن بودند حمله ، آشكار است

ووجود چنين آياتي درقرآن راتكذيب كرده برآمدند  ، ندشدند و دروغشان را فاش كرد
نياز  مؤمنان را از جنگ بي) در اين ميدان(خداوند ): الْقتَالَ الْمؤْمنينَ اللَّه وكَفَى(اند

  .ساخت
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تر  بيش) فصل الخطاب(اين مبارزه و كشمكش كه در بين دو فرقه داير بود در كتاب 
اين مقاله حامل اسباب و عوامل نابودي خود . آمدشود؛ كه تفصيل آن خواهد  روشن مي

و اين براي اهل  ، و با كلمات و گفتار صاحبان آن دروغ بودنش آشكار گشت ، بود
 ، و يكي از اسرار اعجاز آن است ، ايمان معجزه و برهان قاطع حقانيت قرآن است
ي  وعدهو يكي از شواهد تحقق  ، كند اسراري كه عقل و خردها آن را احاطه نمي

  .باشد مي)قرآن(به حفظ كتاب عزيز خود خداوند
چه زماني  ، از كجا آغاز شد ، كنيم اينك بررسي و تحقيق اين قضيه را نزد شيعه آغاز مي

 ، چه كسي گناه ابداع و جعل آن را برعهده گرفت ، در كجا توسعه يافت ، سربرافراشت
ابتدا به  ، كنند آن اظهار بيزاري ميهاي شيعه بدان نعتقدند يا برخي از  و آيا همه فرقه
  :مراجعه خواهيم كردعشريه  خود اثنيسپس به منابع  و ، منابع اهل سنت

  

  اهل سنّترأي بر اساس  -ابتداي اين افتراء

 شرافت و برهمواره عقل  اهل فضل و ، گويد مي)1(امام ابوبكر محمد بن القاسم انباري
به يك منحرف از دين خارج شده در زمان ما كه  اين تا، علو منزلت قرآن متفق بودند
عليه اين دين  ورا بوجود آورد) تحريف قرآن(اين انديشههدف ابطال شريعت اسالم 

به اتفاق اصحاب  زمان عثمان بن عفاندر قرآني كه  و مدعي شدند ، ور شد حمله
ن قرار دارد شامل تمام قرآمسلمانان هم اكنون در دست ما و جمع آوري شده  رسول
ابن سپس ( ...زيرا پانصد حرف از آن افتاده ، )كه اؤ جانب خداوند نازل شده(شود نمي

                                           
وي  ي بغدادي درباره خطيب )هـ328(ي سال امتوف و )هـ271(بن انباري متولدابوبكر ..محمد بن قاسم محمدـ )1(

مؤلف  و ، فاضل؛ شخصيت راستگو ، بزرگان اهل سنت نباري ازابوبكر بن ا.. او محمد بن قاسم بن محمد :مي گويد
. مطالب نوشتهكساني كه مخالف اين قرآن موجود بين مسلمانان  رد بر در خصوص علوم قرآن و متعددهاي  كتاب

 .186-3/181ريخ بعداد ات ودهوي حافظ ترين كس دوران خود درتفسيرولغت ب
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شروع كرده به زمان ما ساخته  در را هازنديقي كه اين افتر :)گويد مياالنباري درادامه 
: بعنوان مثال ، خواندن چند آيه به صورت تحريف شده و از روي الحاد و كفر و زندقه

 m      R  Q  P  O  Z  W  V  UT   Sl )123: آل عمران(  
َ د نَ قَ لَ  وَ (كرد را چنين تالوت مي   )1()بسيف علی , ببدرٍ  م اهللاُكُ رصَ

قرن آخر قرن سوم و ابتداي  در( زمان او در كه اين افترها دهكرابن االنباري تصريح    
ين كه منبع ا كند بر اين چنين داللت مي نص مذكور هم. است آغاز شده )جريچهارم هـ
و نيز  ، »سيف علي«:هاي افترايي به دليل وجود افزوده شده ؛ي شيعه بود مقوله فرقه
ده است؛ كه در گذشته چنين ادعايي در ميان امت اسالم معروف نبو كنند بر اين داللت مي

و اين  ، كه آن شخص منحرف و از دين برگشته آن دروغ و افترائات را اظهار كرد تا اين
ت مذهبي در خالل ... ،ني دارد؛ هر چند از او نام نبرده استاشاره به شخص معيا هويام
  .افتراهايش هويداست

  )2(.بودكند كه اين شخص هشام بن حكم  اشاره مي) هـ377ت (مطلي 
 ، وضع شده بوده اين قرآن معروف ميان مردم در دوران عثمان بن عفان هشام معتقد   

     )3)(پناه بر خدا از كفر(ه آسمان صعود كردهبعلت ارتداد اصحاب ب اما قرآن واقعي
درگذشت اين جريان قبل از تاريخي بوده ) 190(كه هشام در سال  توجه به اين پس با

بيش از اگر نيك مالحظه داشته باشيم اين جريان  و ، كه ابن االنباري به آن اشاره نموده
 ؛خودت پندارها اثباشيعه براي بزرگان چون  و ، بحث امامت است به مربوطهر چيز 

                                           
 .1/28ـ تفسير القرطبي )1(
اصل اهل كوفه ولي سكونتش در شهربغداد بوده وزيردست جماعتي از زنادقه تربيت يافته واز نظر  ـ وي در)2(

نوشته گمراه كننده داشته  چندين مقاله و و ، ها پيوسته گرايشات فكري به جهميه نزديك ولي نهايتا به جمع تجسيمي
جاي  در و .گذشت در )هـ179(در سال  و ، گذار فرقه هشاميه بود بنياناو  ، هرجال كشي آمد كه در  همچنان و. تاس

لسان  ، 338ص ، رجال النجاشي ، 280-255.ص ، رجال الكشي. ه: نگاه. هـ190ديگر گفته شده سال 
 .1/184الملل والنحل  ، 65ص ، البغدادي الفرق بين الفرق ، 1/106مقاالت االسالمين  6/194الميزان

  25ص  .كتاب التنبيه والرد - 3
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روي  و افتراءبه اين دروغ  ، نيافتنداستداللي را از قرآن  ، بويژه مسئله امامت
شوم وننگين هشام بن  گذار اين تفكر رسد كه بنيان نمي بعيد به نظر و بنابراين...آوردند

ميان  در كه بحث امامت را  كسينخستين  :فتههم گ) 1(ابن النديم  و ، حكم باشد
   .بودهشام  بن حكم است  پيش كشيد نمسلمانا

ي امامت را مطرح كرد و  از جمله كساني است كه مقولههشام گفته ابن المطهر حلي هم 
  )2(.تهذيب نموده مذهب رابا استدالل اين 
بيشتر  رابهتان اين  كند كه دست داشتن هشام در ديگري اشاره مي ي كشي به نكته

ق بوده يزندهم  نيز ابوشاكر و ؛ز غالمان ابو شاكرهشام ا :گويد وي مي ، كند تقويت مي
و او معروف با . هشام اهل قبله نيست: گفته) معتزلي(و قاضي عبدالجبار  )3(.است

  .دشمني با انبياء بوده است
گويد هشام ازأهل قبله نيست زيرامشهور است كه با أنبياء ) معتزلي(قاضي عبدالجبار

   )4(.گرفته است ابوشاكر ديصاني فرا از امعلومات خود ر الهي عداوت داشته و
 ، با ابوشاكر مصاحبت طوالني داشته است و ؛هشام ادعاء نموده كه منتسب به تشيع است

 ؛كفرآميز نمود فكاراصاحبان  كه مهدي عباسي تصميم به تعقيب جماعت زنادقه و وقتي
  )5(.نگشودهشام تا فوت مهدي لب به سخن 

اند ابداع افتاري  اش حد اقل كاري كه انجام داده و فرقه دهند كه هشام قرائن نشان مي
 ازكه قرائن فرموده ابن حزم است  از يكي ديگر و ، ناقص و منحرف بودن قرآن است

اند  بشر بن خالد به من خبرداده براهيم نظام واسحاق ا ابو :جاحظ روايت نموده كه گفت

                                           
   175ص. الفهرست - 1
  .178ص  ، ـ رجال الحلي)2(
 .278ص ، ـ رجال الكشي)3(
گردد  ريشه آن به مانوي بر مي تاريكي هستند و ـ ديصانيه يكي ازفرقهاي ثنوي است كه قائل به اصالت نور و)4(

 .338ص  ، الفهرست
 .266ص ، ـ رجال الكشي)5(
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 خدا از آيا :اند گفته )طاق يطانش(رافضي معروف به  دوي آنان به محمد بن جعفر كه هر
   :آيا خداوند در قرآن نفرمود! اي؟ زدهامامت دم از  تكنيد كه دركتاب حيا نمي

 m  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u
   Æ  ®¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦      ¥  ¤  £l )40: توبة(  

خدا او را ) گونه كه قبالً همان ، كند خدا او را ياري مي(اگر پيغمبر را ياري نكنيد (: 
دو نفر بيشتر (در حالي كه  ، بيرون كردند) از مكّه(بدان گاه كه كافران او را  ، ياري كرد
و تنها يك نفر به همراه داشت كه رفيق دلسوزش ابوبكر ( او دومين نفر بود) نبودند و

شدند  ) ثور جاي گزيدند و در آن سه روز ماندگار( هنگامي كه آن دو در غار). بود
در اين هنگام  ) ،ابوبكر نگران شد كه از سوي قريشيان به جان پيغمبر گزندي رسد(

  ).غم مخور كه خدا با ما است : پيغمبر خطاب به رفيقش گفت
د مثل يمدت زيادي خندما  درجواب )طاق شيطان(به خدا سوگند  :گويند مي نفر اين دو

   )1(.باشيم شده گناهما مرتكب كه  اين
رغم  علي: و در رابطه با جاحظ گفته ، اين حكايت را از جاحظ نقل كرده ابن حزم
ايم كه ثابت كند معتقد به چنين دروغي  هايش چيزي نديده هايش ما در كتاب گمراهي

  .است  اگر چه در كتابش دروغ و افترائات ديگران را نقل كرده ، بوده است
 يا جعفراالحول است او در ، طاق محمد بن علي ابن النعمان است شيطان الزم بذكر

هشام بن معاصر طاق  كه شيطان معروف است  )2(.چشم ازجهان فروبسته )هـ 160(سال
مرد آن رسيد كه  خبر هحكم شيخ رافضبن    كه به هشام ابن حجر گويد وقتي ، حكم بوده

م با قطعاً او در اين جرپس . طاق لقب داد مؤمن را هشام او ؛اند طاق لقب داده شيطان را
                                           

 . 5/39ـ الفصل)1(
ديگر گمراهي چندين  و ، داند شود وي معتقد بوده كه خدا تا چيزي روي ندهد آن را نمي گفته مي: ه: ـ نگاه)2(

رجال  ، 185ص :رجال الكشي. هستند منسوب به اويان افراطي بودند فرقه شيطانيه يا نعمانيه كه جزو شيع ، داشته
مقاالت  ، 1/333سفينة البحار ، 78ص : فرق الشيعه نوبختي ، 301-5/300لسان الميزان ، 249ص، النجاشي
 .48-14ص ، األنتصار ابن الخياط ، 1/186الملل والنحل  ، 1/111االسالمين
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با او مشاركت داشته كه مامت نوشتن در مورد ا در و نيز ، هشام بن حكم شريك بوده
  .ي امامت نشأت گرفت اين افترا و دروغپردازي هم از مقوله

  

  أهل سنتمنابع شيوع اين مقوله نزد آنان به روايت 

 - رديدگع يملقب به رافضه هستند شاو غيره شعري ازد يه كه نعشر ميان اثـنـي دراين    
اي از رافضه را  ي فرقه مقاله) هـ330متوفاي (تا جايي كه اشعري  -كه گذشتگونه  همĤن

برد قرار گرفته و مقدار زيادي از آن  يادآوري كرده كه مدعي بودند كه قرآن مورد دست
اما در مورد افزودن و تغيير دادن  ، ناقص شده كه امام به همه آن احاطه علمي دارد

  )1. (ن چيزي جايز و ممكن نيستمعتقدند كه چني
را با هم  هامامي و همعتزلي  انديشهبه توصيف اشعري كه ي ديگري  در عين حال فرقه

 قرآن صورت گرفته و نه نقص در: جمع كرده بودند اين مقوله را انكار كردند و گفتند
ي فرمود باقزل ان بر پيامبر كه خداوندهمان كيفيت ه بلكه ب ، شدهبه آن افزوده 

  )2(.مانده است
  )3(ي سومي اينجا هست كه ظاهراً از قلم افتاده فرقه

                                           
  120- 1/119: مقاالت اإلسالميين - 1
 .120ـ1/119ـ مقاالت االسالمين )2(

) 120ص1ج(حمد محي الدين عبدالحميد تحقيق ممقاالت االسالمين گونه كه خالل نسخه چاپ شده  همان -  3
هاي خطي  در برخي نسخه: ي ديگري از مقاالت با تحقيق هلموت ريتر ذكر شده و در نسخه چاپ شده. نمايان است

ها در كتاب از قلم افتاده كه افزوده شدن به  اي در ترتيب و شماره فرقه كه فرقه در پاورقي توضيحي آمده مبني بر اين
ولي ) تحقيق هلموت ريتر 47ص ، حاشيه مقاالت االسالمين(دانند دانند ولي نقص را جايز نمي قرآن را ممكن مي

ذكر )1/30( مجمع البيان طبرسي در و) 1/15(التبيان كه طوسي در زيرا همچنان ، شايد اين استنتاج از ناسخ باشد
  .زياد شدن در قرآن وجود داردباطل بودن ادعاي  اند اجماع بر نموده
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صحاب كه برخي از رافضه مدعي هستند كه ا اشاره كرده به اين )ـه429(اي بغدادي متوف
جوز حكم كفر كردن م اين تفكر را او ، اند تحريف ايجاد نموده و قرآن تغيير در كرام
  )1(.داند ميدين اسالم  ازايشان خروج ها و  بر آن
حتي  و ، افزايش يافته است ميان اين جماعت بصورت فراگير درمنكر اين انتشار  ظاهرا

 دهد و به إماميه نسبت مي را )تحريف قرآن(  مقولهاين  )هـ456(ي سالاابن حزم متوف
از سقوط در اين منجالب گمراهي نجات بزرگان شيعه كسي  جز سه نفر ازمعتقد است 

  )2(.اند نيافته
كه  )3(هرافضي  فرقهبه اين مقوله هـ ضمن نسبت دادن 458ي سال ااضي ابو يعلي متوفق

ي امتوف :اما شيخ االسالم ابن تيميه -گونه كه گذشت همĤن–عشريه است  از القاب اثني
 معتقد است هر دهد و قرامطه نسبت مي باطنيه ومقوله را به اين ظاهراً  )هـ728(سال 
مدعي باشد كه يا  طني كند كه واجبات شرعي را ساقط كند؛باتأويل قرآن را طوري كس 

  )4.(است كافرآياتي از قرآن ناقص يا كتمان شده 
كه او اطالع نداشته كه  يا اين ، عشريه را باطنيه به شمار آورده اثنيآيا شيخ االسالم اما 
تأويالت كه شيخ االسالم بيشتر روي   يا اين ، اند اي بوده ها معتقد به چنين مقوله آن

  .اند ي قرامطي باطنيه بر آن متكي بوده باطني تأكيد داشته كه فرقه
ام اين افتراي  ام مشاهده نكرده هاي شيخ االسالم كه مطالعه كرده به هر حال بنده در كتاب

كه در آن ) منهاج السنّه(نه در كتاب  ، باشد  عشريه نسبت داده ي اثني دروغين را به فرقه

                                           
 .327ص  ، فرق بين الفرقـ ال)1(
 .5/40: ـ الفصل)2(
خصوص مسلمات اسالم اشاره  درها  رافضيآن ه مكابر به جهل وعشريه بوده  قاضي ابويعلي كه از القاب اثني ـ )3(

 است و از جمله آنان علي بن ابي طالبكه  ، آوري شده جمع گويد قرآن با حضور اصحاب كرام و مي ، كند مي
زمان خالفت خود به همان قرآن حكم  در آن علي افزون بر و ، نداشتهدر اين امر  ياعتراض ر وكمترين انكاكسي 

 .258ص: المعتمد في أصول الدين.كرده است
  586ص : الصارم المسلول - 4
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ها اطالع  هاي ديگرش كه از آن و نه در كتاب ، ن مطهر پرداختهبه رد شيخ شيعه اب
  .ام داشته
 بسياري از ميان تشيع زيسته و در يكه مدت) جريهـدهم  قرن(مخدوم شيرازي  ميرزا
ها در  آن: گويد مي) 1( -گويد گونه كه خود مي آن –كرده منابع آنان را مطالعهها  كتاب
را ناقص كرده و قرآن   د كه حضرت عثمانهاي حديث و كالمشان مدعي هستن كتاب

£  ¤  ¥  m هايي اشاره كرده؛ مانند سوره انشراح كه به افتراي او بعد از   به نمونه

  ¦l )وجود داشته كه عثمان بن عفان ) علي را داماد تو قرار داديم)(: وعلياً صهرک
علي بن  بن عبدالرحمن بن مطهر )2(.در زمان خالفتش آنرا از قرآن حذف نموده

آتش  ، تأليف نموده) هـ 990(سال  در را كه آن »تكفيرالشيعه«خود إسماعيل در كتاب 
را ذكر كرده  -به تعبير او –و اختراع مصحف جديدبه قرآن كريم شيعه اهانت  زدن و
  )3(  .است

قص اهاي شيعه ن كتابكه  اينضمن اشاره به ) هـ1209ت (شيخ محمد بن عبدالوهاب 
شود كه معتقدند عثمان  مييادآور  خود را هاي زمان شيعه ، اند طرح كردهرا م قرآنبودن 

                                           
ز بسياري ا روي براز اين  ، هايشان را مطالعه كند ها كتاب و ياد آور شده كه باچار بوده براي ماندن در بين آن - 1

و حتي گفته كسي ، )نسخه خطي 165 ، 115 ، 110الورقة : النواقض(شان آگاهي كامل يافتهاي باطيلا انحرافات و
  ).أ-87: هسابق ورق نبعم... . مانند من بر عادات و اعتقادت و كارهايشان اطالع ندارد

خجالت ابراز اين ادعا  از اهآن :گفتهشيخ محي الدين خطيب  )نسخه خطي ، 116الي106ورقه  : واقضنال(ـ )2(
عاص بن  خدا آن زمان تـنها داماد رسول در مكه نازل شده ودر  سورهاين دانند  ميكه  ؛ با وجود اينكشند نمي

 ).15ص  : الخطوط العريضه(ربيع أموي بوده است
ه بيان كفر و تهحوال طهماسب زنيم وزندقا( فصلي بعنوان در رامطلب را او اين ) خطي 58صتكفير الشيعه (ـ )3(

 919(شاه اسماعيل بن حيدرصفوي متولد سال پسر  همان طهماسب ، از طهماسب منظور ، ذكر كرده است) هالحاد
از جمله شيعه هاي  د ويبه سلطنت رس )هـ930(پدرش در سال از سالطين دولت صفوي است كه بعد يكي از و )هـ

  .)321ص ، 6ج  ، )الشيعه(دائرة المعارف ( بود يهعشر متعصب اثــني
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هر  و ، را مخفي نموده است )الوالء( و) نورين(هاي سوره  نامه دو سوره ب بن عفان
   )1(.بودند كه به آخر قرآن ملحق شده بودنديك جزء  ي سوره به اندازه

 )شاه عبد العزيز دهلوي(عشريه  صورت اين قضيه بيشتر نزد صاحب تحفه اثــني
 صحابهكه گويند مي هعشري اثني :گويد و ميا ، شود روشن مي  )هـ1239(ي سالامتوف

و دوازده امام را كه دشمنشان هستند كم كرده و آن را  آيات مربوط به فضايل علي
در قرآن وجود داشته حذف مخالفانشان  وي ائمه  هرچه درباره و ، اند تغيير داده

شيعه اما در واقع  ، كنند براي اثبات مدعاي خود ذكر مي شواهد را بعضي از و ، اند نموده
 تواترم عيوقا و و ضروريات بديهي دين اسالم؛ ، معقول علوم منقول وبا همه با اين كار 

 اهل بيت وبيان كرده كه  او همچين . به مخالفت برخاسته اندريخ شاهد املموس ت و
   )2(.اند كردهبرائت  اظهارعقيده  اين شيعه ازبزرگان برخي از 

 وافتراء پرداخته اين بيان به در تفسير خود ) هـ1270متوفي (همچنين ابوالثناء آلوسي
 ، و باطل بودنشان را بيان كردهفساد  و ، يادآور شده يشان راا يها شواهد كتاببرخي 

ذهن گز به و نگهداري فراهم است كه هرحفظ قدر عوامل و اسباب  زيرا براي قرآن آن
مكن را م ياحتمالو چنين  ، سقوطاز آن يك حرف كه  كند انسان مؤمن خطور نمي

اي از بديهيات دين  اگر چنين ضمانتي براي حفظ قرآن نباشد بخش عمده . داند مين
  .گيرد اسالم در معرض شك و شبهه قرار مي

يار باطل و وقتي برخي از علماي شيعه متوجه شدند كه اين مقوله بس: گويد سپس مي
 ، ي برخي از علماست اين گفته: گفتند) از مسئوليت آن شانه خالي كردند و(پايه است  بي

و سخن طبرسي در مجمع البيان را شاهد ادعايش قرار داده گفته است شيعه اسن مقوله 
و آن را  ، دهند كنند و آن سخن را به برخي از اصحاب خود نسبت مي را انكار مي
ها اين بود كه به حمد  علّت تغيير ديدگاه آن: گويد سپس آلوسي مي. ددانن نادرست مي

                                           
 .14ص : ـ رسالة في الرد علي الرافضه)1(
 .52، 50، 30، 82صص  : ـ مختصر التحفه األثــني عشريه)2(
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ها هم روشن شد كه چنين ادعايي باطل و غلط است و حق روشن  الهي حتّي براي بچه
  )1.(نياز ساخت مؤمنان را از جنگ بي) در اين ميدان(خداوند و  ، و هويدا گشت

مورد  رد) نسبي(ين وسعت و فراگيريچناولين كسي است كه با  )ابوالثناء(شايد آلوسي  
و بيان احاديث   و با عرضههاي خودشان  با استناد به كتاب اين قضيه به زبان عربي و

انكار را كه اين افتراء شيعه ديگر جناح و نيز با ذكر  ؛ها در اصول كافي و غيره آن
موضوع را اره اين ب درهمراه با استناد به كالم آن دسته و مناقشه و رد آن  ، اند كرده

  .بررسي نموده است
در ) هـ1342ت(لوسي آعراق ابو المعالي  ي عالمه در همين راستا نوه ابوالثناء و   

  .هايي كه در راطه با موضوع شيعه نوشته به بيان وقوع شيعه در اين پرداخته است رساله
ضمن برانگيختن اين موضوع در  )هـ1354(ي اشيخ محمد رشيد رضا متوفچنين هم
و  ، مفتضح نمودهشيعه را رسوا و  )الشيعة و السنة(سپس در كتاب ، 2)المنار(ي  جلهم

گونه كه خود  آن-جويي برخي از بزرگان شيعه  اين زماني بود كه تعصب و ستيزه
برند  ي رافضي گمان مي شيعه: گويد شود و مي او را مجبور به چنين اقدامي مي - گويد مي
سوره برخي آيات و  بلكه أصحاب ، م اهللا نيستكال )جلد قرآن(مابين دفتينكه 

   )3(.حذف نموده اند را »واليت«
ميان  هاي متمادي در كه سال آمده) هـ1369ت(آنان شيخ موسي جار اهللا  پس از و

 و ، شان شركت نمودهاي درس ي حلقه درمساجد ومدارس وغيره درده ندگي كرشيعيان ز
و براين باور است كه ادعاي  ، خوانده است راشان معتبرمرجع هاي  كتاب بسياري از

ي علي و فرزندانش بوده و تغيير  تحريف قرآن با حذف كلمات و آياتي كه در باره

                                           
 .به بعد1/23:روح المعاني- 1
  .436ص 9شماره- 2
 .43ص : السنه والشيعه ، 436ص ، 29ج : ـ مجله المنار)3(
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و از )1(.است ب معتمده شيعهتُكُمورد اجماع  سط اصحاب بزرگوارترتيب كلمات تو
ف و اند روايات مربوط به تحري كند كه مدعي بوده برخي شيوخ و آخوند شيعه نقل مي

ها مستلزم رد و حذف باطل كردن ساير اخبار و  و رد كردن آن ، تغيير قرآن متواتر هستند
  )2.(روايات مربوط به امامت و رجعت و غيره است

ه كه جوامع دبا شيعه؛ متوجه اين نكته ش خودهمزيستي مدت  شيخ موسي جار اهللا در 
 كسي ازبطوري كه نه  ، ار گرفتهشيعه كامالً تحت تأثير اعتقاد به افتراي تحريف قرآن قر

يا حد اقل با  ، كرده باشدحفظ  قرآن رانديده كه بزرگان شيعه نه از علما و  طالب و
و  ، دانستند بلكه اصالً روخواني و تلفظ درست را هم نمي ، وجوه قرائت آشنا باشد

تحقق  گويد آيا اين به علت انتظار و مي)3(.بودند  قرآن را كامالٌ مهجور قرار داده
  )4(هاي مراجع شيعه به ظهور مهدي موعود همراه با قرآن كامل نيست؟  وعده

مذاهب بين التقريب الدار(به مناسبت تأسيس ) هـ1389ت( الدين خطيب ستاد محبا 
تأسيس ) كنانه(گري در سرزمين  و نشر رافضيتقويت به منظور كه شيعه  )سالمياال

 هشيع تحريف قرآن نزدديدگاه به  )وط العريضهالخط(رساله  و) الفتح( در مجله ، كردند

                                           
 .138و104و 25ص : ـ الوشيعه)1(
  .138ص منبع سابق  - 2

در ) تحريف و تغيير قرآن(ي خطرناك شده بود سؤالي را در رابطه با  ز شيعيان كه متوجه اين پديدهيكي اـ )3(
اي  نامه پس درس) 28-27: الوشيعة ص(نگرفتهيچ جوابي ولي  ، ادشيعه فرست يعلمايك ورق كوچك نوشت به 

د مجتهدين كاظمين در بغداد ارسال شيعه نوشت و نامه را براي استااز عقائد باطل ديگر قسمتي همراه  آنان راديگر 
ولي  ، نمود زيعغيره تو هاي علمي شيعه نجف و حوزهدر  آن رااز آن كپي برداري كرد و  )علميه ي هرابط(بعد و ، كرد

ضمن  دركه بصره  مجتهدين شيعه دراستاد جز پاسخي به اين سؤال ندادند شيوخ شيعه بعد از يك سال و اندي انتظار 
شيعه  هاي ديگر كتاب كلمات شديدتر از با اول اسالم و به عصر كلمات نيش و طعنه با  اي و فحهص )90(اي  رساله

  )3(!).و تحريف و تغيير قرآن را بيان كرد(دادجواب 
م ظهور : وي در آخر خاطرنشان مي شودكه شايد بسبب درانتظار ماندن قرآن كاملي باشند كه بزرگانشان بهنگاه

 118-117 ، 98ص : الوشيعة .داده اند مهدي موهوم به آنان وعده
  .112 ، 31 ، 30ص  - 4
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) كتاب رب االربابتحريف فصل الخطاب في اثبات (مطالب كتاب به  و ، پرداخته
 بزرگان حوزه علميه نجف از )ميرزا حسين بن محمد تقي نوري طبرسي(استناد كرده كه 

از دنيا ) هـ1320(كه وقتي در سال پايه است قدر بلند  و از نظر شيعه آن ، أن را نوشته
استاد خطيب خاطر نشان . تري مكان به خاك سپردند اش را در شريف رفت؛ جنازه

ساخته كه اين كتاب صدها متن و عبارت از علماي شيعه در خود جاي داده كه از منابع 
كنند و بدان اعتقاد  و همه قاطعانه به تحريف قرآن اعتراف مي ، اند معتبرشان نقل كرده

كه از ديدگاه شيعه مانند صحيح  ، نمايد استشهاد مي )الكافي(كتاب  بههمچين . دارند
) به ادعاي شيعه(» واليت«ي  او همچنين تصوير سوره. بخاري در نگاه اهل سنّت است

سپس  ، ام هاي چاپ ايران نقل كرده گويد در يكي از مصحف را منتشر كرده و مي
 قرآن عاماول  :استوجود منوع قرآن  دوجا  اين نكته باقي مانده كه بگوييم اينگويد  مي

سپس به برخي  ، است )واليت(سوره حاوي كه و مكتوم دوم قرآن خاص  ، و معلوم
گويد  اما مي ، فتواهاي شيعه استشهاد كرده كه به قرائت مصحف عثماني توصيه كرده اند

 گويند و مدعي هستند كه قرآني ديگر وجود شيعه خالف اين را به يكديگر ميخواص 
  ) 1.(دارد كه نزد ائمه اهل بيت است

بزرگان شيعه عراق  ضمن مناظره با يكي از در) هـ1389ت(همچنين شيخ محمود مالح
مفتضح رسوا و گري تحت عنوان وحدت اسالمي  به نام خالصي آنان را بسبب نشر شيعه

  )2(.كرده
 در )حسان الهي ظهيرا(همچون  يشخصيت ، اهل سنت يعلما اين جماعت ازبعد از 

ه اين كفر شيعه ببر اين باور است كه كل  )الشيعة و السنة(كتاب  خصوص اين قضيه در
ي  هاي شيعه بر اثبات اسطوره و شواهد و روايات زيادي از كتاب ، كنند اعتراف مي

تقيه اند  اين كفر شده منكرشيعه ميان  كساني كه درمعتقد است  و ، كند تحريف نقل مي

                                           
  19- 10ص : الخطوط العريضة - 1
  الوحدة االسالميه بين االخذ والرد - 2
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و روشن و مفصل بوده و بسيار مستند  آكادميك وتحقيق او  ت كهمعتقد اساو  .اند كرده
  )1(.اين مسأله پرداخته باشدررسي سابقه ندارد كسي مانند او به ب 

كتاب مستقلي كرده با وسعت بيشتر مسأله را بررسي كند و اين زمينه تالش  در اوسپس 
و در نهايت به   ،به اين موضوع اختصاص داده است )الشيعه و القرآن( تحت عنوان را

ي اين كتاب نقل حرف به حرف از  و قسمت عمده ، رسد ي كتاب سابق مي نتيجه
ترين كتاب مربوط  و جامع ، ترين توضيحي بدهند كه كم ها و منابع شيعه بدون اين كتاب

است  مانند كتاب ) فی اثبات كتاب رب االرباب(به نصوص افتراي تحريف قرآن كه 
ي قابل توجه كه در اين كتاب هم به  نكته. موضوع نيست جامع اين) الهيحسان ا(

كه  با اين ، بدان دست يافته) فصل اخلطاب(اي دست يافته كه صاحب كتاب  نتيجه
منكر اقناع گروهي از قوم شيعه نوشته كه  ظوركتابش را به من) فصل اخلطاب(صاحب 

ت مدعاي خود به سخن و آن دسته براي اثبا ، اين كفر بودند و برايشان قابل هضم نبود
استداللشان را ) فصل اخلطاب(اما صاحب . كردند برخي از بزرگان پيشين شيعه استناد مي

يا منابعي در  ، اند قرآن تحريف نشده رد كرده منبي بر اين كه يا به منظور تقيه گفته
مين نيز ه) احسان الهي(بنابر اين ديدگاه  -گونه كه خواهد آمد همĤن -اند دسترس نداشته
  ) 2.(اثبات كرده است) فصل اخلطاب(است كه صاحب

                                           
 .14ص : ـ الشيعةو السنة)1(
ي  و انكار آن جناح مخالف مقوله ، بيان شده كه شيعه در مورد تحريف قرآن دو جناح هستند) فصل الخطاب(در- 2

) فصل الخطاب(و صاحب  ، در نتيجه مدعي است كه شيعه بر اين كفر اجماع دارند ، حمل بر تقيه كردهتحريف را 
زيرا  ، داليل جناح مخالف را ذكر نكرده) الشيعه و القرآن(اما نويسنده. كنند جناحي است كه به تحريف اعتراف مي
داري مقتضي است  ولي امانت ، الزم ندانسته استو ذكر هر دو ديدگاه را  ، انكار و مخالفتشان را حمل بر تقيه كرده

تر روشن  گونه كه با اين كار امور زيادي مانند نابساماني مذهب شيعه بيش همان ، ديدگاه هر دو جناح را بيان كنيم
  .گردد مي
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همچنين نعمت اهللا جزايري بر اين است كه آن دسته از شيعه كه ادعاي تحريف و نقص 
  .اند نموده» تقيه«اند  را انكار كرده

و  ، تأليف نموده) الشيعة وحتريف القرآن(تحت عنوانرا مال اهللا هم كتابي  استاد محمد 
 قول به تحريف قرآن اتفاق نظرنتيجه رسيده كه شيعه بر اين دروغ در نهايت به اين 

 ، كند بزرگ شيعه استناد مياساتيد از  نفردوازده براي اثبات سخن خود به كالم  و ، دارند
كه گروهي  اين دبا وجو ، است  لي به وجود اختالف شيعه در اين موضوع اشاره نكردهو

به  راشيعه دويست روايت او آن  افزون بر. اند از شيوخ و بزرگان آن را انكار نموده
همچنين . نموده است هاي آنان ذكر كتاب ازي تحريفات شيعه براي قرآن را  عنوان نمونه

جدولي از تحريفات قرآن توسط شيعه را از ) الخطوط العريضه(در تعقيقات كتاب 
را با تأويل  هاي تفسير و حديث شيعه تهيه كرده كه برخي را به صراحت و برخي كتاب

و نير برخي روايات را ذكر كه شيعه روش قرائت برخي آيات را از سلف . اند باطني گفته
به اشتباه ) فصل الخطاب(او در اين كار به خاطر عدم تأمل در كتاب . اند نقل كرده

هاي  اين زمينه كتاب در .قبل از او به اشتباه افتاد) احسان الهي(گونه كه  همĤن -افتاده
آخوندهاي شيعه وجود چنين  ي هم وجوددارند كه با استناد به اقوال علما وديگر

 )1.(رساند ه اثبات ميبميان تشيع  دررا معتقداتي 

با  )علي احمد سالوس دكتر(اند  ميان كساني كه به اين قضيه اهتمام ورزيده ولي در
و  ، فق نيستمواعموم اماميه به جرم زشت نسبت دادن اين  الدين خطيب در ستاد محبا

صوليين شيعه از چنين اما ا ، اختصاص داردخباريين اجماعت به نظر او اين ايده فقط به 
زياد نزد دكتر سالوس  تقسيم بنديديدگاه و ولي اين  ، باشند دور مي و اعتقاداتي مبرا

                                           
كه نويسنده بر اين باور است انكار تحريف قرآن توسط شيعه بر ) 114ص(»و جاء دور المجوس«مانند كتاب - 1
قرآن هم از طريق صحابه به ما دست  ، ي اول هستند ها معتقد به خيانت و نفاق سه خليفه زيرا آن ، بناي تقيه استم

كنند كه معتقد به افتراي تحريف قرآن بودند و  گونه كه براي آن دسته از بزرگان شيعه دعاي خير مي همان ، ما رسيده
 .!كنند با تعظيم از آنها ياد مي
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او در  داشت از )اخباري(مراجع شيعه  اي كه با يكي از مناظره در زيرا ، نكشيدطول 
از تحريف قرآن فقط : گفتجواب در  اخباري ي عهشي ، كرد سؤال حريف قرآن تمورد 

به من  كتابي رااو  :ادامه گفت علي احمد سالوس در دكتر. واقع شده استلحاظ معني 
اين كتاب آمده  در. بود  قرار دادههجوم شيعه را مورد كه اي  كه تعليقه بود بر مقالهداد 
ميان  درموجود قرآن متداول  اين است كه در يمانمسل مذهب هر مذهب ما و :...بود

در مورد روايات  بعضي و چه در آنو  ، واقع نشدهتحريفي  مسلمانان هيچ نقصان و
آن قرآن  ، حكيم است قرآن ي وارد شده مخالف عقيده ما در بارهنقص و تحريف قرآن 

از هيچ جهتي و  ، هيچ گونه باطلي(:»هخَلْف منْ وال يديه بينِ من الْباطلُ يأْتيه ال«كه 
  ).گردد متوجه قرآن نمي ، نظري

جمعي از ) تحريف قرآن(دروغ اين طرفداران شايد  :گويد ميسالوس پايان دكتر  در
تقيه آن مقاله بر اساس كه مطالب نوشته شده در  اينيا  ،  ها   ه باشند نه عموم آناخباري
: گاهش به مطالب همين مقاله استدالل كرده كه نوشتهو بر اين قسمت از ديد. باشدبوده 

خير ...اند كه كه ارزش مقام و كرامت خلفا را پايين بياورد ي ما چيزي نگفته شيعه و ائمه«
نصيب مسلمين  -ها     سالم و درود خدا بر همه آن -ها شايسته  بر دست آن وخيراتو 

  )1.(نيست گويد واضح و روشن است كه اين رأي شيعه و مي ، شده
ه و اعالن آن به شيع يفتراكشف ا ي زمينه در تالش زيادي رانيز پاكستان  هند و يعلما

  )2.(اند مبذول داشتهزبان عربي مسلمانان به غير 

 وو ارزيابي صيل اتف وكنيم؛  ميزشت بسنده افتراي مورد اين در خالصه  طوراينجا ب در
كنيم تا از خط مستقيم و اساس  مي ها را رها بررسي مالحظات روي بعضي تحقيقات و

چون تالش خواهم كرد با روشي ديگر روي اين موضوع تحقيق  ، موضوع خارج نشويم

                                           
 148ص: فقه الشيعة - 1

   .نوشته عبد الشكور فاروقي الكهنوي) معني افسانه حكايت است يا روايت(و ) افسانه تحريف قرآن(مثال  - 2
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و گنجانيدن فضاي  ، هاي اساسي و پيگيري سير تاريخي آن هم با بررسي ريشه ، كنم
زيرا كسي  ، تا نظرشان را بشنوم و تحليل كنم ، تر براي آراي مخالف اين اسطوره وسيع

عالوه بر بحث و بررسي مسائل جديد  ، ام روي آن جنبه فعاليت كرده باشد را نديده
  .ق به اين قضيه است[ديگري كه متعل

بزرگان شيعه  اي از كنم كه طايفه اين كه قلم را از روي اين بحث بردارم اشاره ميقبل از  
و فرياد مظلوميت  و اند با انكار و عدم اعتراف به مقابله با تحليل و پژوهش ما برخاسته

اما حقيقت امر . اند گناهي خود نسبت به اتهام وارده در رابطه با اين قضيه را سر داده بي
 اين تحقيقات وديدم كه وقتي ) 1(از منتسبين به اهل سنّت ما كساني همچونچيست؟ 
الدين  محب لهي ظهير واحسان اهاي  كتابزده شده و مطالب  ديده اثر هيجانپژوهش 
ها  بع اصلي شيعه كه ما از آنانرا با م) ادعاي تحريف(اين دروغ خصوص  در خطيب

جواب آن شيعه نيز . عرضه نمود) 2(ايم برابر كرده و بر يكي از بزرگان شيعه نقل كرده
و  ، ي اماميه است و اجماع علماي شيعهسالمت قرآن از تحريف مورد اتفاق : چنين بود

باشند و شاذ باشند؛ نظرشان قابل توجه و   خارج شدهكساني كه در اين زمينه از قاعده 
  ) 3.(گونه كه رأي شاذ علماي اهل سنّت هم قابل توجه نيست همĤن ، اهتمام نيست

هاي بزرگان شيعه استناد  ي تحريف قرآن به برخي گفته سپس براي انكار افتراي مقوله
 ، صحيح وجود داردگونه كه يادآور شد كه در كتب حديث ما صحيح و غير  همĤن ، كرد

اجماع و « : و گفت ، و رواياتي كه در آن رساله ذكر شده اجماالً غير صحيح هستند
پس  ، ي شيعه بر رفض و انكار تحريف كتاب اهللا براي ما شناخته شده است اتفاق فرقه

كنند هر چند زياد هستند؛ به نظر ما مردود و  آن دسته از روايات كه تحريف را اثبات مي
هاي حديثي ثبت  ولي نپرس كه چرا چنين رواياتي در مجموعه ، بل قبول هستندغير قا

                                           
  ).السنة المفتري عليها(دركتابش ، سالم بهنساوي - 1
  .كه اكنون مقيم كويت است ، او محمد مهدي آصفي بود كه او را به ىوست براىر و امام وصف نموىه است - 2
ولي اين اشاره است به تناقضي كه در جاي  ، بندد الحظه كن كه چگونه بر علماي اهل سنّت بهتان و افتراء ميم - 3

  .مناسب بدان اشاره خواهد شد
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و براي اخذ و  ، هاي جامع براي نقد و اجتهاد متواضع هستند زيرا اين كتاب ، شده اند
  )1.(»عمل كردن صحيح نيستند

از يا  ، حقيقتچه به ن؛ قرآخصوص تحريف  شيوخ شيعه در زيادي از بعلت نكار تعداد
به نظرم مادامي كه بزرگان و علماي شيعه بر : گويد ميعليان  رشدي دكتر ، هتقيروي 

در قرآن واقع نشده؛ ما هم اي  زياده تحريف و نقص و گونه تبديل و هيچاين باورنى كه 
ساختگي  آراء شاذ و الزم نيست به ذكر برخي روايات بيهوده وبه آن اكتفاء كنيم و 

   )2.(»پرداخت
پس از نقل سخنان بعضي از  )اظهار الحق(در كتاب خود دي اهللا هــن تشيخ رحم

مذهب محقق كه پس روشن شد « :گويد مي ، كه منكر چنين امري شده اندي شيعه علما
بر  قرآني كه خداوند: عشريه اين است ثــنياماميه ا ي فرقه يثابت نزد علما و

 ن موجود است وميان مسلمانا است كه امروزه درقرآن همان  ؛نازل كرد پيغمبرش
  )3(.».....بوجوى نيامده استزياده در آن  هيچ كم وكاستي و

ديم كه و نيز متوجه ش ، شديم شنابه اهل سنت آمنتسبين كتاب از اين كه با محتواي د عب
گروه  خصوص اين قضيه به دو در شيعه را ، شعرياچون اهل سنّت متقدمين برخي از 

 و ، اند آن شده قسمت ديگر منكر ن كفري هستند وقسمتي قائل به چني ، اند كردهتقسيم 
 در و ، دانند ميمنسوب بغدادي و ابي يعلي اين تفكر را به عموم شيعه  مانندكساني 

شيعه خوانيم كه  دكتر سالوس مي بي ثناء آلوسي وابرخي نوشته هاي متأخرين هم مانند 
ها را با اسم از هم  و دكتر سالوس و غيره آن ، دو دسته هستنداين عقيده در خصوص 

به حكم منهج و روش نقد نصوص؛ اخبار و صوليين شيعه ا؛ و به نظر او جدا كرده

                                           
 75-68ص : "السنة المفترى عليها": ضمن كتاب ، البيان التوضيحي حول دعوى تحريف القرآن/ صفىآ - 1
 .49ص : العقل عند الشيعة اإلمامية - 2
 .77ص : ـ إظهار الحق)3(
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ولي اخباريه اخباريه هر روايت و  ، دانند روايات مربوط به آن اسطوره را مردود مي
  . سخني را كه منسوب به ائمه باشد قبول دارند

ه اختالف شيعه در رابطه با اين بيني سخن شيخ رحمت اهللا هندي ب گونه كه مي همĤن
كه نبايد جز اين را در مورد رأي ست ارشدي عليان معتقد اما دكتر  ، موضوع اشاره دارد

كه  حالي در ، دنآي شاذ به حساب مي ء؛ آرااين قسمت بقيه جز زيرا  ، شيعه ذكر كرد
طيب الدين خ محب لهي ظهير واحسان امعاصرين مانند اي ديگر از  دستهبينيم  مي

 اند از كه منكر آن شدهر كس ه و ، معتقدند تمام شيعيان داراي چنين معتقداتي هستند
   .حقيقت ندارد است و وارد شده راه تقيه

كنيم كه از ديدگاه ما معتبر هستند؛ تا شايد  بعد از اين به مراجعي از شيعه مراجعه مي
  چه در مورد شيعه گفته آن آيا ، ي نهايي برسيم به روشني در مورد اين اعتقاد به نتجه

هاي  شود ثابت و قطعي است يا نه؟ زيرا در رابطه با بسياري از طوايف و علما تهمت مي
ها و مقاالت  چه را كه در مورد كتُب فرقه و ما آن ، ها نبوده ظالمانه گفته شده كه در آن

ت آن مذهب ولي گاهي آن مطالب با مقتضيا ، گوييم وارد شده در رابطه با مخالفين مي
ها تأويل ديگري  يا ازديدگاه آن ، ها ثابت نيست يا اصالً در حق آن ، ي زيادي دارد  فاصله
  )1.(»نقل مخالف اعتبار ندارد«: لذا گفته شده ، دارد

¨  m  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ² : عدل و انصاف الزم و واجب است
  Æl )58: نساء(  

  . اين كه دادگرانه داوري كنيد هنگامي كه در ميان مردم به داوري نشستيد

 m  ¹ ®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢
l )8: همائد (  

                                           
 .22ص: تاريخ الجهمية و المعتزلة/القاسمي - 1
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دادگري كنيد كه . دادگري نكنيد) با ايشان(دشمنانگي قومي شما را بر آن ندارد كه 
  .به پرهيزگاري نزديكتر) به ويژه با دشمنان(دادگري 

  

  گويند تحريف قرآن چه ميافتراي منابع شيعه درباره 

 ي نقطهكه دست خواننده را بگيريم و سفري طوالني را شروع كنيم كه از  قبل از اين
و متعارض را كه لف تمخرأي دو  ، شود يعني نخستين كتاب تأليف شيعه آغاز مي ر؛صف

 هعرضاند؛  ي مربوط به اين قضيه اظهار وجود كرده منابع تأليف شيعه ميان درغالباً 
نگاه شيعه  فرا دهيم تا بتوانيم اين مسأله را از نقطه صدا گوش الزم است با آن دو. كنيم مي

را بخوبي درك كنيم و در تصور آن در طي مسير سفر و گشت و گذار در ميتن منابع 
  .شيعه در تاريكي قدم ننهيم

من (صاحب كتاب  و ؛زمان خود ي بزرگان شيعه از) هـ381ت (ابن بابويه قمي  -*
اين بر عتقاد ما ا« :مي گويد حديث مهم شيعه درمنبع چهار  يكي ازكه  )اليحضره الفقيه

بين مردم  همين است كه هم اكنون درفرموده كه خداوند بر محمد نازل را است قرآني 
در آن صورت زيادي  گونه كم و هيچ و ؛قرار دارد )برگ(دفتينو در بين است  متداول

گــو  نسبت دهد دروغما چيزي غير از اين را در مورد قرآن به هر كس  وگرفته؛ ن
  )1(.»است

 هم اززيادي  جمع و ، ي باشدمكسي است كه نزد شيعه ملقب به صدوق رأي اين    
  .نموده اندو طرفداري اشيعيانش در اين رأي از 

آيت اهللا ملك العالم لقب داده  و ، سالمو را ركن االاكه شيعه ) هـ413ت(شيخ مفيد - * 
زنندگان با حذف و  و ناهمگوني قرآن و كاري كه طعنه د اختالفدر مور :گويد مي ، اند

                                           
 .102ـ101ص  : ـ االعتقادات)1(
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بصورت  آل محمد تياهدي  جانب ائمهخباري از ااند؛  نقصان بر آن انجام داده
ي  اماميه اتفاق نظر دارند كه ائمه: گويد و مي) 1(»اند و مشهور روايت شدهمستفيض 
سنت  تنزيل وقتضاي آن را م از قرآن مخالف بوده وتأليف  با بسياري از) 2(گمراهي
  )3(.اند تحريف كرده پيامبر

كه از جهت وحدت بزرگ شيعه شيخ و مرجع متعارض از دو  لف وتمخ قولاين دو 
شيخ مفـيـد شاگرد ابن بابويه بلكه اصالً  ، يكي هستنديت مذهبي هوزمان و مكان و 

 ؟شيعه بدانيم رأي معتبرو كدام قول را  ؟از دوتن را تصديق كنيميك  پس ما كدام ، است
 دو از كه هر - ابن المرتضي طوسي و ؛شيعه مراجع بدانيم دو تن ديگر ازكه  جالب اين

ولي  و ، دارندرا ) صدوق(ابن بابويه  عتقادهمان ا - باشند شاگردان شيخ مـفـيــد مي
كه بعداً  چنان - مذهب و ديدگاه اهل تحقيق از شيعه انكار افتراي تحريف قرآن است

و هر  باشد و جناح شيعه مي دو كدام از اين دو رأي مورد تأييد يكي از هر اما -آيد مي
و  ، و اصالً هر كدام مدعي است كه نظر شيعه همين است ، دارند را طرفداران خوددو 

اما .. . ،گويد هر كس غير از اين را بگويد بر شيعه افترا و تهمت بسته و دروغ مي
به سهولت بدست  انبوه كار آساني نيست وي  شناخت حقيقت در وسط اين دو توده

  .آيد نمي
گويند  چون مي ، است »تقيه« هيكي از اركان دين شيعكه  كنيم ميا وقتي مالحظه ام
همواره حقيقت دانيم كه   مي) دين ندارد كسي كه تقيه نداشته باشد( »الدين ملن ال تقية له«

اي از تقيه و  و گردنه قض و تعارضو انبوهي از تناتزوير  ، تقيهدروغ ابرهاي سياه  زير
مبحث تقيه به آن  كه در چنانبراي همين  ، ماندخواهد خفي م محجوب وكتمان حق 
شيعه و مراجع  بزرگان برمذهب ايشان حقيقت  إلديدگاه واقعي ائمه ؛كنيم اشاره مي

                                           
  .54ص: اوائل المقاالت - 1
 .است منظورش بزرگان صحابه- 2
 .13ص : ـ أوائل المقاالت)3(
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حقيقت كدام  اند كدام قول تقيه و آنان هم تشخيص نداده و ، پوشيده است هم مخفي و
 غلو استمرار تقيه و ي انحراف مذهب أئمه پديده و عوامل نابودييقيناً يكي از ت؛ و اس

  .درباره آنان استطويي  و اغراق
و برابر با مقارنه كنيم و از اين قضيه شروع تحقيق و بررسي را پس الزم است ابتدا 

و  ؛ به تحليلهاي ديگر او از روي كتابآن و آراء با گوينده و صاحب قوال كردن ا
متعال خواستارم خداوند از  ، هاي حقيقت را از تقيه جدا كنيم و گفته ارزيابي  بپردازيم

و به ما سداد و  به ديگران محفوظ بداردنادرست واتهام وارد كردن  ، تعصب از ما را
  .استواري بر حق را عنايت فرمايد

 ؛صورت اثبات آن زيرا در ، است ريخطبسيار كنيم  اكنون دنبال مي اي كه واقع قضيه در
آن هم بر مبناي آن اصل كه  ، شود جماعت مسلمانان مي خروج ازاتهام شيعه به موجب 

   :دهيم اكنون تحليل و بررسي را مطابق اين برنامه ادامه مي. مورد اتفاق مسلمانان است
و در تأسيس اين كفر در بين شيعه  ي كه در اين زمينه نوشته شدههاي كتاببررسي اول 

و با توقف روي آن به تحليل اين جوانب  ، كنيم سپس آن را عرضه مي ، اند ودهشريك ب
چه كسي آن را وضع و ابداع  ، نخستين كتاب كه اين دروغ در آن ثبت شده: پردازيم مي
هاي اين  زيرا اين روش براي بيان و تحليل ريشه.. ،ي آن آراء بزرگان شيعه درباره ، كرد

اند بهتر  هاي سبئيه كه در اين جنايت مشاركت داشته ستو د ، بال اهميت زيادي دارد
كنيم كه چگونه به ساير  سپس ازاين لحاظ بحث مي ، گردند كشف و آشكار مي

  .هاي منتقل شد كتاب
ي  هاي مربوط به قضيه ها و نصوص و عبارت بعد از آن به مضامين و محتواي آن كتاب

كنيم از  سپس بحث مي. پردايزيم ميو ارزش و جايگاه آن منبع از نظر شيعه  ، تحريف
و انكار اين  ، و ادعاي وجود مصحف سرّي) مصحف علي(موضوع آراء شيعه پيرامون 

و همه ...كه آن انكار واقعي بوده يا تقيه و اين ، دروغ از جانب جمعي از بزرگان شيعه
مگر  ، دهيم ي مستقيم از خود منابع شيعه انجام مي ها را با نمايش و عرضه اين موضوع

ها  اما طوالني شدن هر كدام از موضوع. در مورد برخي از مسائل كه نياز به تفصيل ندارد
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و نيز به علّت اختالف آراي مردم نسبت به اتهام  ، به خاطر اهمت و خطير بودن آن
  . - گونه كه اشاره شد همĤن - شيعه به آن است
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  بر اساس منابع شيعهاين إفتراء آغاز 

 و ، خصوص تحريف قرآن جسارت را به خرج داده ين كتابي  كه درظاهرا نخست    
كه ابان  بن  )1(.باشد ميهاللي كتاب سليم بن قيس  ، در آن به ثبت رسيدهي يچنين افترا

از ابان  بن ابي عياش كس ديگر  غير) 2.(ابي عياش آن كتاب را از او روايت كرده است
 )3(است روايت نكردهرا از سليم بن قيس احاديث 

  )4(.استشيعه تأليف اين كتاب نخستين  ، ابن نديم گفته
ارزشمند  معتبر وو آن را   ستودهشيعه كتاب سليم بن قيس را بسيار ؛ ديگر از طرف
  )1( ، اند كردهمعرفي 

                                           
ياران اميرالمؤمنين  از و ، و ابو صادق استي ا كنيه گويند ميهاي شيعه درباره سليم بن قيس هاللي  ـ كتاب)1(

تا زمان  و ، برد بي عياش پناه ميابان بن ابه قتل برساند به  خواهد او را دستگير و زماني كه  حجاج مي ، باشد مي
چشم از جهان فروبست و  )هـ 90(سليم بن قيس عاقبت در سال  ، و روايت نمودها بان ازا و ، ماند مياو مرگ نزد 

جامع /اردبيلي ، 111ص  : الفهرست/ الطوسي ، 4-3ص  : الرجال/ ش بخشيدالبرقيبي عياابان بن ارا به  شكتاب
 ).83 ، 82ص  : رجال الحلي ، 167ص  : رجال الكشي ، 1/374 : الرواة

مدت زيادي مردم احاديثش را  و ، باشد و متروك الحديث ميا: مام احمد گويدابي عياش ابان بن ادرباره و  - 2
او ضعيف  :ابن المديني گويد ، ارزش ندارندبان احديث  :ابن معين گويد .پنداشتند لحديث ميمنكر ااو را  و ، اهمال
 : تهذيب التهذيب : منابع اهل سنت .هـ درگذشته138سال  در، روايت حديث كاذب است بان درا :شعبه گفته ، است

  .2/295 : الجرح والتعديل/ ابن أبي حاتم ، 41ـ1/38 : الضعفاء/ العقيلي ، 1/97-101
دوستان ما  بعضي از و ، روايت حديث بسيار ضعيف است بان درا :ابن المطهر حلي گويد ، ديدگاه اهل تشيع ازاما 

 : رجال الحلي : ه: نگاه. بان دارداردبيلي هم چنين نظري نسبت به ا ، كتاب سليم بن قيس را منسوب به او مي دانند
  .1/9 : جامع الرواة ، 206ص 

/ اردبيلي ، 83ص : رجال الحلي ، 4/67 : روضات الجنات/ خوانساري ، 219ص : الفهرست: به ه كن: ـ نگاه)3(
  .104ص : البرهان/ البروجردي ، 1/374 : جامع الرواة

 .2/152 : و الذريعة 219ص : ـ الفهرست)4(
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كه به آن  ، علم رجال ريخ واكتب معتبره ت منابع قديم و هيچ كدام از كه در رغم اين علي
يكي از و را اكه شيعه  در حالي ، استنشده ذكر ن مؤلف قديم شاره خواهيم كرد نام ايا

منابع اين يكي  دراو گفتند حتما نام  اگر راست ميولي  )2(.كنند بزرگان خود معرفي مي
متقدمين شيعه و اصالً يكي  ، اما جز در منابع شيعه نامش ذكر نشده ، شد ميذكر مذكور 

و نامي از او در خبرو  ، خته شده نيستسليم شنا«: انكار كرده و گفتهشخصيت او را 
  .اگر چه مأخرين شيعه اين را نپسندند)3(.»روايت نيست

                                                                                                           
قيس هاللي را پيش ما كتاب سليم بن داران  دوست دوستان و هر كس از« :اند ـ مثال از ابوعبداهللا روايت كرده)1(

 .»است سرار آل محمداسري از  و ، بجد شيعهازيرا   ، داند نمي فهمد و امور ما را نميو روش  خود نداشته باشد و
 2/42 : وسائل الشيعة ، حاشيه : ه: نگاه. 2/152: هالذريع/ غا بزرك طهرانيآ ، 4: كتاب سليم بن قيس ص همقدم
صل اكتاب سليم بن قيس هاللي  در اين كهخالفي نيست  ، ئمهاراويان حديث  علما وبين : گفتهنعماني و ).  4(ش 

ترين  از نظر قدمت قديم و ، بسيار روايت نموده اند آن هل بيت ازاحامالن حديث  هل علم وا و ، باشد صول ميا
رسول همنشينان  ، ذر ابي سلمان و مقداد و و ، اميرالمؤمنين و خدا تمام محتواي آن منقول از رسول و ، كتاب
 : ه: نگاه .و به آن متكي هستند كنند شيعه به آن مراجعه ميمسائل؛ صول براي ا و ، باشد مي امير المؤمنين و اهللا

مجلسي و  .210ـ20 : وسائل الشيعة: ه: و نگاه ، إيران. ط 47ص ، األعلمي بيروت. ط61ص ، الغيبية/ النعماني
سپس ضمن  ، رين كتابي است كه در اسالم تصنيف شدهت قديمي صول شيعه واصلي از اكتاب سليم بن قيس  :گويد مي

 در پايان سليم بن قيس را وا ؛بر علي بن حسين قرائت نمودند اين كتاب راكه كند  شاره مياآن  روايت از نقل چهار
  .105ـ104ص : و الرجال الكشي ، 158-1/156 : بحار األنوار. كردق يصدت
والبداية  ، شذرات الذهب البن العماد الحنبلي ، تاريخ ابن األثير ، األعالم أبو الفضل إبراهيم ـ تاريخ الطبري فهرس)2(

. أو تهذيب الكمال للمزي ، و الصغير للبخاري ، التاريخ الكبير ، لسان الميزان ، وطبقات ابن سعد ، والنهاية البن كثير
از نظر  حوزه سياسي از طرف حجاج تعقيب شده باشد وكنند كه در  واقع شخصيتي كه شيعه او را كسي معرفي مي در

 ، قلم بيفتد ممكن نبود از و ، شد ميذكر  شكتب سيره نام بسياري از بايست در مي ؛فكاري داشته باشداچنين انديشه 
هداف اخود نشانه شخصيت خيالي است كه آنان جهت نيل به فوق الذكر اين همه منابع اسالمي  عدم وجود او در و

 ، اند ساختهآن را خود 
 .83ص : ـ رجال الحلي)3(
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يعني خطرناكترين آراء سبئيه  ي در برگيرندهسليم كتاب ها  ي اين عالوه بر همه
)1(.برازنده نيستشايسته و  وندكه جز براي خدا يصافو توصيف او به او علي)تالوهي(  

گويي در ستايش و توثيق و تمجيد شيعه از آن كتاب و  و اغراق اين آخرين حد مبالغه
بلكه از اين هم باالتر؛ آن را اصلي از  ، نسبت دادن روايات آن به اهل بيت نيست

كه كتاب  با وجود اين ، كنند معرفي مي ل محمدآسري از اسرار  و ، )تشريع(اصول
ابان  بن (زيرا از روايات  ، خود حامل سند و برهان جعلي بودن متن و سند آن است

قابل غير  ضعيف وشيعه متروك يا هم نزد  ت وباشد كه هم نزد اهل سنّ مي )عياش
  )2(.ستااعتبار 

هويتش مجهول  ؛ي كتاب مزبور است همچنين آن سليم كه شيعه مدعي هستند نويسنده
افه اض. و شايد جز در توهم و خيال شيعه وجود خارجي هم نداشته ، و ناشناخته است

بخشي از متون آن شباهت زيادي به  و ، ق روايات اين كتاب مضطربرُطُها؛  بر همه اين
اضطراب سند و طُرق : گويند مياما  ، دارد يان افراطيد شيعيعقا و؛ ملحد ي كتب باطنيه

ولي با .. ما اضطراب وجود داردصحاب هاي ا چون در اكثر طُرق كتاب ، اشكالي ندارد
منابع خود آن را يكي از  و ؛آن نقل قول نموده معتبر شيعه ازرگانه اين وجود منابع چها

                                           
يا  ، يا آخر ، يا أول :گويد و مي دهد ميقرار خطاب و صفات مورد به القاب  علي رادر برخي روايات آن ـ )1(

طرف خورشيد  وصاف ازا اينگفته  و ).اي كسي كه به همه چيز آگاهي(:، يا من بكل شئ عليم ، يا باطن ، ظاهر
اند كه علي را چنين مورد  صداي خورشيد را شنيدهنصار ا مهاجر و و عمر ابوبكر و و ، شدهنسبت به علي صادر 

 بر) .النجف چاپ 32-31و ص ، علميچاپ ا 38كتاب سليم بن قيس ص (، اند سجده افتادهلذا به  ، خطاب قرار داده
 كه خود از ل شدن آن براي علي بن ابي طالبياست وقا خداندلوهيت خاص اكسي پوشيده نيست كه 

اين  از برخي از اماميه آن را به ارث برده وكه  استشوم عبداهللا بن سبأ يهودي  ثار ننگ وآباشد از  موحدين مي
در حق آنان اين ستم را روا  و ، دهند نسبت مي إلل بيتاهبه   ذكر نموده ومنابع خود ه آنها را در كتر هم اين  عجائب

هو األَولُ واآلخرُ والظَّاهرُ والْباطنُ وهو بِكُلِّ  :(نفرمودهر توصيف ذات اقدس خود دمگر اهللا رب العالمين  ، مي دارند
يملع ء3:حديد( }شَي.(  

 .2حاشيه  ، 270ص : ه: ـ نگاه)2(
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ي غالي و افراطي در اين كتاب ثبت  اي از عقايد شيعه همچنين مجموعه)1(.اند داده قرار
  .شده است

و برخي از بزرگان شيعه از ماهيت ! ي ناگهاني در موضوع بوقوع پيوستا فاجعهولي 
اش را كنار زدند و هويت واقعي آن  و نقاب چهره ، دس پرده برداشتنكتاب سليم بن قي

دانستند  بودند كه بر خود واجب مي  زيرا چيزي را در مورد آن مشاهده كرده ، فاش شد
  . عشري را منهدم گرداند آن را آشكار كنند كه اساس و زيربناي مذهب اثي قبل از آن

 طعن ويا  ، بن ابي طالب ن به الوهيت عليل شديقاخواننده گمان نكند كه آن اشكال 
 ، ساخته هايي بوده باشد كه بر اسالم وارد  يا ديگر طعن ، به قرآن كريمن تهمت زد

عشريه را تهديد به سقوط   بلكه آن خطر بزرگ و بالي مهيب كه بناي اصلي اثني ، ..خير
ولين و اخصوصاً كه آن را در كتابي يافته بودند كه منبع اساسي و ابجد شيعه  ، كرد مي

. معتقد بودامام  )13(وجود  امام به) 12( جاياو به ؛ كتابي تأليف شده براي شيعه بود
و براي ما همين كافي  ، دهيم بنابراين ما ديگر براي نقض آن كتاب زحمتي به خود نمي

آن كتاب بدون ترديد جعل و شاختگي «: اند است كه گروهي از شيعه اعتراف كرده
 )2(.»است

اين كتاب مخالفت  :دفتنگ ، هاي جعلي بودند كتاب بيان عيوب و نشانه شروع كردند به
ت افوهنگام  اين كتاب آمده است  محمد بن ابوبكر در زيرا ، ريخ دارداصريح با ت

كه  با اين ، مامت را از علي غصب نمودهاچون  ، موعظه كرده پدرش را نصيحت و
سيزده  ابوبكر صديق وفات گامهن و ، محمد بن ابوبكر در سال حج وداع متولد شده

  )3(.كرده است هوعظم پدرش را طورپس چ ، بودهبيش نسال 

                                           
 ، 1/252: أصول الكافي 2/154: الذريعة ، 4/68روضات الجنات  ، 4/68: روضات الجنات/ ـ الخوانساري)1(

 .6ص  ، مقدمة كتاب سليم ابن قيس ، وتفسير فرات ، واالختصاص للمفيد ، للطبرسي االحتجاج
 .414ـ413ص : الرجال/ ابن داود ، 83ص  : ه رجال الحلي: ـ نگاه)2(
 .83ص : رجال الحلي ، 4/67 : روضات الجنات/ خوانساري/ ه: ـ نگاه)3(
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 و ، باشد مختلف مي سانيد كتابش مضطرب واو ، سليم بن قيس مجهولهويت گفتند  و
ابان  بن (اين كتاب جعل خصوص  درهمچنين   )1(، استقرار داده  ائمه را سيزده نفر

  )2(.اند را هم متهم نموده )عياش
گويند اين كتاب  دانند ومي ريخ پيدايش آن را اواخر دولت اموي ميابعضي از معاصرين ت

  )3(.ساخته شده استدرست  يهدفا ب
 ؛ كهجا آن كتاب را از دست دهند گروه ديگر برايشان سخت بود كه يك ؛مقابل در و

به نظر ما : تندآن دسته گف. شيعه بودمورد اعتماد بزرگان گاه  تكيهو ها  آناصلي از اصول 
آن مورد چند  هر )4(.يمتوقف كنآن فاسد و بر موارد  ، كتاب مشار و اليه را تعديل كنيم

منهدم  شيعه راشالوده  ، به سيزدهتن از دوازده ئمه شيعه اشمار ير دادن يتغبا فاسد 
  .كند مي

و گروهي  ، نبودندخرسند نسبت تشكيالت شيعه  يانشيع برخي از ياز همين رو
ي مذهبشان را به  ار بودند كه براي رفع اساسي آن مشكل اقدام كنند كه شالوهخواست

شد آن را تغيير داده و منطق شيعه هماهنگ بنابراين تا وقتي كه با  ، لرزه در آورده
  .تعديلش كردند

كه بدست ما ي كتاب  نسخهدر آن « :گويد كرده و ميشاره به اين تغيير اخوانساري 
موعظه نموده نه ا علي پدرش رامامت در خصوص غصب  مر عبداهللا بن ع ؛رسيده

  )5(.»محمد بن ابوبكر
نه  و ؛اي كه بدست ما رسيده نه هيچ مفاسدي در آن وجود دارد نسخه: عاملي گويد حر

 )1(.شود در آن ديده مي بودن آن باشدو جعلي موضوع  ها    ي كه دال بر هيچ نشĤن
                                           

 .414- 413ص : الرجال/ ابن داود ، 4/67 : روضات الجنات/خوانساري ، 83ص : رجال الحلي : ه: ـ نگاه)1(
 .414ـ413ص : الرجال/ابن داود ، 206ص : رجال الحلي: ه: ـ نگاه)2(
 .414ـ2/373 ، درتعليقي بركتاب كافي همراه شرح مازندراني/ـ ابوالحسن شعراني)3(
 .20/210 : وسائل الشيعة ، 83ص : ـ رجال الحلي)4(
  .4/69 : ـ روضات الجنات)5(
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 ، نمودمتحقيق ) 2(ي كتاب دو نسخهدر ه شيعه ديدگا معايب اين كتاب ازرابطه با در  
با ميل ها  آنكه  اين دليل است بر اينپس  ، نيافتمرا ها  آنز چيزي اها  آن كدام از هيچ

وجود با اين  ، دهند قرار ميكم كردن  زياد و ر ويتغيبرد  مورد دستشان هاي خود كتاب
 منبع گرانبها وبعنوان يك  ، ندكن اعتراف ميحر عاملي  و كه مجلسي همچنانكتاب سليم 

  )3(.مطرح استخرين شيعه امت ارزشمند نزد 
كند  زيرا به ما كمك مي ، دانستم ضروري ميكتاب سليم بن قيس داشتيم بر كه را توقفي 

با  و ، گرددنمايان كشف و بيشتر ي تحريف قرآن تراافسبئيه در ساختن ي  فرقهتا دست 
كتاب سليم بن قيس  ازدروغ  ر إبتداء اين تحريف ومنقوالت مذكو توجه به استدالل و

و برخي تاريخ جعل آن را اواخر  ، كنند به آن متهم ميبان  بن عياش كه  ، شروع شده
  .دانند دولت اموي مي
كه چه كسي اين بهتان بزرگ را ابداع كرد؛ برخي از بزرگان شيعه ابان را  اما در مورد اين

 ، داد هشام بن حكم را مورد قرار مي) مطلي(آور شديم كه قبالً نيز ياد ، دانند متهم مي
كه وقتي  ولي جالب اين ، است ، يعني اين افتراي بزرگ قبل از قرن دوم مطرح نبوده

منبعي نديدم كه اين مقوله از هيچ  در ، آراء منسوب به سبئيه را مورد بررسي قرار دادم
 ي دست پروردهنسل كه هنوز  زيرا وي در زماني زيسته ، نقل شده باشدابن سبأ 

خيلي سريع تحريف ودروغهاي  شاهدان نزول وحي در حال حيات بودند و و مبراپي
و  ، بنابراين ابن سبأ جسارت چنين دروغ و افتراي آشكار را نداشت ، شد او كشف مي

  .چنين افترايي چون باطل بونش بسيار واضح بود؛ به فكرش هم خطور نكرد
ه قرآن جزئي از نُ :گويد مي اين قول عدول كرده و ازشده؛ بلكه  او نگفت قرآن تحريف

 ؛مبهم است اين مقوله مجمل و )4(، لم آن پيش علي بن ابي طالب استاست كه عجزاء ا
                                                                                                           

 .20/210 : ائل الشيعةـ وس)1(
  .علمي بيروت چاپ شده بوداانتشارات  انتشارات حيدريه نجف و كه در - 2
 .و غيره .20/210 : وسائل الشيعة ، 1/32 : ـ بحار األنوار)3(
  .38ص : أحوال الرجال/ـ الجوزجاني)4(
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آن اي  نامهدر ) هـ95ت (حسن بن محمد حنيفه  اما  ، مقصود آن خيلي واضح نيست و
ه نزد ما سر برآورده كاست ابن سبأ ) علي(از جمله دشمنان او :گويد مي را توضيح داده و

كند كه مردم نسبت به درك و  ما را به وحي و علمي راهنمايي مي...) گويد چنين مي(و 
قرآن را كتمان نُه دهم  خدارسول برد كه  و گمان مي ، اطالع از آن گمراه هستند

 همسري  قضيهحتما  ؛كتمان كند قرآن راتوانست  ميكه اگر ايشان  در صورتي ، نموده
  : آنجا كه خداوند فرمود ، دكرمخفي مي  رابن ثابت زيد 

 m  g  f  e  d  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [
   w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m   l  k  j  i  h
  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |  {  z  y  x

  m     l  k  j  i  hg  fl )1()38:احزاب(  
با هدايت دادن وي به (كه خداوند ) حارثه زيدبن(كه به كسي  زماني را) يادآور شو( 

بدو لطف كرده ) با تربيت كردن و آزاد نمودن وي(و تو نيز  ، بدو نعمت داده بود) اسالم
 ) !اي پيغمبر( .را نگاهدار و از خدا بترس) زينب بنت جحش(همسرت : گفتي مي ، بودي

و از مردم  ، سازد آن را آشكار ميداشتي كه خداوند  تو چيزي را در دل پنهان مي
هنگامي كه زيد نياز . در حالي كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسي ، ترسيدي مي

مجبور به طالق شد و  ، و بر اثر سنگدلي و ناسازگاري زينب(خود را بدو به پايان برد 
در ازدواج با تا مشكلي براي مؤمنان . ما او را به همسري تو درآورديم) وي را رها كرد

و ( بدان گاه كه نياز خود را بدانان به پايان ببرند ، همسران پسرخواندگان خود نباشد
  .فرمان خدا بايد انجام بشود). طالقشان دهند

 ، پديد آمده وابعد از بلكه  ، قضيه اؤ مقاالت ابن سبأ نيستپس مشخص مي شود اين 
و  ، افتن جواب دست آسان نيستي ؛فك عظيم بودها اما چه كسي متولي اين بهتان و

چون سند برخي از روايت ايشان  ، تحليل آن از روي اسانيد شيعه اهميت چنداني ندارد
                                           

 .خطي 250-249ص : محمد بن ابي عمر مكي العدني/ـ كتاب االيمان)1(
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و  ، اند مانند رواياتي كه در كتاب االحتجاج طبرسي آمده ، آيد ننگ و عار به حساب مي
و  ، اند هدر در مورد برخي از روايت ايشان قرائني وجود دارد كه دراين اواخر ساخته شد

جعل اسناد صحيح براي روايت ) براي پيشبرد اهداف خود(هاي شيعه  نيز يكي از روش
  . يابيم ي قطعي دست نمي  پس از لحاظ بررسي سند به نتيجه ، دروغ و ساختگي است

  

  كتابهاي شيعه گسترش اين بهتان در

م بن قيس بدايت اين جريان طبق گفته خودشان از كتاب سليكرديم همچنانكه مالحظه 
لي بعد از آن با صراحت به چشم و ، ثابت شدهآن هم با دو روايت  و ، آغاز شده

. ي روايت تحريف؛ بعد از اين بحث خواهد آمد هماگونه كه در اثناي عرضه ، خورد نمي
ي ابتدايي؛ و بدون افزودن جعل و دورغ در اطراف آن باقي  كه مسأله در مرحله مثل اين

يعني اگر در  ، ابي كه از سوي شيعيان مورد انتقاد بوده و ترك شدهآن هم در كت ، مانده
بازسازي هاي باطلش  ستون زنده وشد كه دوباره آن اسطوره را  قرن سوم كسي پيدا نمي

  .و ترميم كند و بر آن بفزايد قطعاً حكم مرگ و نابودي بر آن شده بود
مقدمه  در و )1(، اسطوره پر كرد با آنرا  شتفسيرو استاد كليني آمد  ؛براهيم قميولي ا  

 :براي همين است كه كاشاني استاد بزرگ شيعه گفته)2(.نمايد ه آن تصريح ميتفسيرش ب
  )3(.كرده است روي زياده در اين باره  غلو و وآن پر كرده با  تفسيرش را

تحريف (قُمي در اول تفسير خود به اين معتقد آقاي: همچنين نوري طبرسي گفته است
خود اساتيد  اين تفسير جز از در  تفسيرش گفتهمقدمه  دراگر چه  ، تصريح نموده) نقرآ

                                           
 21ص ، 2ج ، 159 ، 142 ، 123 ، 122 ، 118 ، 110 ، 100 ، 1/48 : تفسير قميكن به ه : نگاهل بعنوان مثاـ )1(

 .و غيره 125و  111و 
 .1/10 : ـ تفسير القمي)2(
 .1/52 : ـ تفسير الصافي)3(
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خبار ابن قيس نموده ا اما آن را مملو از ؛كنم افراد معتبر ازكسي ديگر روايت نمي و
  )1(.است
بزرگ شيعيان سرور و استاى ولي اين اعتقاد كفري است؛ تفسير قمي آكنده از كه  با اين

تفسير  را موثق ومعتبر اين آثار ابراهيم قمي صاحب ه روايات و هم »ييخو«معاصر 
  )2(.دكن ميمعرفي 

و مؤلف  )ثقة االسالم(ملقب به ) هـ329يا 328متوفاي(بعد از قمي شاگردش كليني 
 روايات ، )كافياصول (ترين كتاب از ميان چهار كتاب معتبر و معتمد در روايت  صحيح
در حالي كه او خود متعهد شده )3(.دربن قيس روايت ك سليم را ازاز اين اسطوره زيادي 

  ) 4(بود جز روايات صحيح را نقل نكند
روايت نقل كرده كتاب كافي براي همين است كه هر كدام از نويسندگان شيعه كه از 

زيرا بدون اشاره به ضعف و اشكال  ، باشند به تحريف و نقصان قرآن معتقد هستند
  )5...(رواياتي را در اين موضوع بيان كرده ، منبعي كه از آن برگرفته

زيرا  ، صحت قرار دارد ي علي درجها بزرگان رافضه دراز نگاه كليني روايات كافي 
همه  وبود  مخفي شده شيعهارتباط با مهدي  يدعاكه اگانه  چهار يسفرامعاصر كليني 

  )1(.اند بغداد زيستهشهر  در

                                           
 .من المطبوعة 26ص ، النسخة المخطوطة ، )13(فصل الخطاب الورقة /ـ الطبرسي)1(
 .1/63 : يا معجم رجال الحديث للخوئي ، خوئي در مقدمة اين رسالة، نص آن  از ، ه: ـ نگاه)2(
 ، و ما بعدها ، 413ص ، باب فيه نكت ونتف في التنزيل في الوالية من الجزء األول ، أصول الكافي : ه: ـ  نگاه)3(
  .64 ، 60 ، 59 ، 58 ، 45 ، 32 ، 31 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 23 ، 8: روايات شمارهو

و  ، 627ص ، و باب النوادر ، 2رقم  ، 619ص ، به جزء دوم ازكتاب الكافي باب أن القرآن يرفع كما أنزل : ه: و نگاه
 .28 ، 23 ، 4 ، 3 ، 2: شما بعدها 

كتابخانه : چاپ 14ص و ، علمي بيروتا: چاپ ، 52ص  ششم هوتفسير الصافي مقدم ، 9ص: مقدمة الكافي - 4
  .هرانتسالمي ا

 .هرانت: چاپ 14ص و ، علميا: چاپ ، 52ص  ششم همقدم/ الصافيتفسير / الكاشاني - 5
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تحريف قرآن در رابطه به تي كه اوايبر تمام ر يبابويه قم كه ابني جالب توجه اين  نكته
كه تعدادي از آن روايت در در  با اين ، حكم به جعل و ساختگي بودن كردهوارد شده 

اند و تا آخرين حد آن را معتبر  هستند كه او را چنين توصيف نموده) اصول كافي(
   .اند قلمداد كرده

حاديث ارخي بحكم به ضعيف بودن  ديدم مدرمجلسي مراجعه ك )مرآة العقول(به قتي و
كرده  تصحاند حكم به  در مورد تحريف قرآن آمدهرواياتي كه ليكن بر  ، كرده )كافي(

  )3(همچنين الشافي شرح الكافي)2(است
جلد يكي ازبزرگان شيعه به نام  محمد باقر بهبودي كتابي را درسه  )هـ1401(در سال  و

با مراجعه به آن ديدم كه نويسنده  و ، گذاشت )صحيح الكافي(اسم آن را  تأليف نمود و
موجود بوده آن  درتحريف قرآن  ي روايتي در باره هر كتاب تالش زيادي بخرج داده و

  )4.(استانداخته  كامالً رايش ها بابهمين؛ بلكه تعدادي از  انه تنه ، كرده حذف

                                                                                                           
و بمثل  ، 233 : ص ، "الوحدة اإلسالمية" : منهاج عملي للتقريب ضمن كتاب/محمد صالح الحائري : ه: ـ نگاه)1(

 .و به مقدمه آن مراجعه نمايد ، 159كشف المحجة ص/ابن طاوس : ه: نگاه. اين گفته اند قدماء شيوخشان
كه تعداد آيات  با اين. زار آيه بودهه)17(براي محمد آورده  گويد قرآني كه جبرئيل آن را ال روايتي كه ميمث - 2

  .)2/536: مرآة العقول(، كند قرآن از شش هزار و اندي تجاوز نمي
  7/227: صول الكافياالشافي شرح  - 3

كه يكي اؤ ) آوري نكرده  رآن را جمعجز ائمه كسي ق(:»باب أنه لم يجمع القرآن كله إال األئمة«: مثل -  4
و برخي از شيعيان در خالل اين باب  ، هاي الكافي است كه به صراحت به افتراي تحريف قرآن اعتراف كرده باب

نتف من التنزيل  باب فيه نكت و«وبابهاي ديگري همچون ) 27-26ص: فصل الخطاب( اند مذهبشان را آشكار كرده
باب أن األئمة إذا «به انتقاد از معتقدات شيعه باشد مثل  ضمنا ابوابي را كه منجر  .)ترواي) 92(شامل  »في الوالية

أن األئمة « :باب و »باب أن األئمة يعلمون متى يموتون وال يموتون إال باختيار منهم« و »شاؤوا أن يعلموا علموا
  . ذف نموده استرا ح.) غيرها و »أنه ال يخفى عليهم الشيء ما يكون و يعلمون علم ما كان و

  را با هم مقايسه كن اصول كافيرا با كتاب الحجة  ، صحيح كافي تر اين موضوع كتاب الحجة براي روشن شدن بيش
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يا  ؛انجام دادهتقيه از روي دانيم آيا صاحب صحيح كافي اين تصرفات را  ولي ما نمي
مرآة (دررا حذف نموده كه عالمه مجلسي  يحاديثاو ا كه خصوصاً...؛حقيقت دارد

     .اند ها را صحيح تلقي كرده آن )الشافي(صاحب  و) العقول
دارد كه  )تفسير العياشي(ي به نام تفسير عياشي ، كليني رديفدر طبقه و  چنينهم

هم كه آن )1( .ت متفرق جاي گرفتهدر چندين جاي آن بصورتحريف قرآن ي  اسطوره
از رواياتش فاقد هرگونه سند  كه بعضي رغم اين علي. باشد يكي از منابع معتبر آنان مي

برداري  كساني كه از آن نسخه: گويد مجلسي در توجيه آن مي و ، باشند ومدرك مي
   )2(.اند اند آن را حذف كرده كرده
 »تفسير فرات« ، هم تفسيري را به نامفرات بن ابراهيم كوفي  ، قرن سوم هجري در

و تفسير  )4(.را نقل كندخبار كفر آميز آن اكه او هم راضي شده از  حالي در  )3(نوشت 
  .منابع معتمده شيعه استيكي از  فرات هم 

اين روايات تحريف قرآن  مد بن ابراهيم نعماني هم برخي ازهمچنين در قرن سوم مح
كتابهاي آنان ترين  استوار معتبرترين و ازرا اين كتاب  كه)5(آورده  »لغيبها«را در كتاب 

  .   )6( باشد مي

                                           
 .وغيره 206 ، 169 ، 168 ، 1/13 : تفسير العياشي :ه: ـ نگاه)1(
 .1/128: ـ بحار األنوار)2(
تفسير ارزشمندي كه عليرغم حجم : اند آن نوشته و روي جلد ، انتشارات حيدريه نجف به چاپ رسيده است در - 3

احاديث و كامال با  ، اند بودهبزرگ ن تفاسيرگونه كه مشتاق  آن ، اند مشتاق آن بوده بسياري از علما آن كوچك
  .مطابقت دارد إلأئمه و پيغمبر

  .وغيره،  85 ، 18ص : تفسير فرات "ه: ـ نگاه)4(
و احتماالً كفر تحريف قرآن را از او  ، دي و از شاگردان كليني صاحب الكافياو در عصر چهار سفير مه: اند گفته - 5

: أمل اآلمل ، 298ص: رجال النجاشي ، و كليني را در تأليف كمك كرده ، اند او الكافي را نوشته و اصالً گفته ، گرفته
  162ص: رجال الحلي ، 232ص

  .1/30: بحار األنوار: ه: ـ نگاه)6(
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وحتي گفته اند  ، از استادش  يعني كليني بدست آورده باشد شايد اين عقائد خطرناك را
  )1(.ويا كليني رادرتأليف آن ياري داده است ، وي كتاب كافي را نوشته

 بعضي از هچاگر  ، ابو القاسم كوفي است ، انحاقد آن دور توز و جمله افراد كينه از و  
  )2(هاي شيعه وي را به إفراط وغلو متهم نموده اند كتاب

منهج راه و اين  كه برخود گواهي داده  هم بر »االستغاثه« صاحب كتاب رافضي معاصر و
نجاشي كتاب و  )3(.قرار دارد ي اعتقاى به تحريف و نقصان قرآن كننده گمراه وگمراه

  )4(.اده استبه او نسبت د را »التحريف ل والتبدي«
 و ندهاي مشابه آن هم اكنون مفقود كتابو اين كتاب  ، صاحب فصل الخطاب

كفرآميز از  نويسنده االستغاثه مستقيما بعضي روايات تحريف و )5(.دردسترس نيستند
  )6(.است  كردهقمي نقل 

خود  )وائل المقاالتا(كتاب كه در  مبينيـ را مي) هـ413ت (از آنان شيخ مفيد  بعد و
آن روايات را در برخي از  و )7(.نموده استثبت  اين منكر را بري شيعه  فرقهجماع ا

                                           
 .162ص: رجال الحلي ، 232ص: أمل اآلمل ، 298ص: ل النجاشيرجا : ه: ـ نگاه)1(
در در آخر عمر  و ، دانست خود را از آل ابي  طالب مي و بودمردي از اهل كوفه  ابو القاسم كوفي :ـ نجاشي گويد)2(

 ، هستند باطل سد واكه اغلب آنها ف كرده كتب زيادي را هم تأليف و ، فاسد نمود مذهبش را كرد و مي غلوامور خود 
نجاشي گفته كتب وي  ، "كتاب التبديل والتحريف ، كتاب البدع المحدثة ، كتاب األوصياء ، كتاب األنبياء: مانند

) 233ص: رجال الحلي ، 203: رجال نجاشي ص. به هالكت رسيده.  )ـه352( سال و داشتهشيعه جايگاهي نزد غالة 
تالش كرده كه صفت غلو را از او  ، خود را با صراحت نگفتهكه نام ) االستغاثة(ي كتاب  رافضي معاصر نويسنىه

 .بردارد
 .25: ص) أو البدع المحدثة(االستغاثة : ه: ـ نگاه)3(
  .203ص: ـ رجال النجاشي)4(
 .31-30ص : ـ فصل الخطاب)5(
 .29االستغاثة ص : ه: ـ نگاه)6(
 .51ص  ، اوائل المقاالت: ه: ـ نگاه)7(
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  كرده هاي متعبرشان است نقل كرده كه از كتاب )1(الرشادا هايش از جمله كتاببعضي از 
  )2.(است
ي باقي براي مسلمان شك و ترديد ، فراوان مؤلفات ضخيم وهمه ن وجود آواقع  در

عليه كتاب اهللا و دين حاقد  فراد بي دين وي ا توطئه ؛اين قضيهوراي  درگذارد كه  نمي
گونه كه در  همĤن - اند ها تبعيت كرده آن سپس ديگران از ، هدبو فعالاسالم و پيروانش 

اي در قرآن  زيرا هيچ دليل و شبهه. تحليل نصوص و روايات اين اسطوره خواهد آمد
اي در قرآن اصل و  و چنين ايده ، اساس تأيييد كند و ادعاهاي بي نيست كه شذوذات

گونه كه در  بوجود آورند آنآن تغييري در آيات قر  توانند هيچ و چون نمي ، پايه ندارد
. ولي از سوي علماي ماهر و كارشناش نيرنگشان كشف گرديد ؛سنّت مطهر ايجاد كردند

د آورند؛ چون قرآن بسي باالتر از آن است پس وقتي كه نتوانستند چيزي در قرآن بوجو
چون دروغ و  -در قرآن نقص و تغيير صورت گرفته: كه بتوانند در آن رخنه كنند؛ گفتند

  .-توز آسان است شايعه براي حاقد كينه
اند چرا  هاي شيعه بوده كه فرياد سرداده ظاهراً طرح اين دعوي براي اقناع پيروان آخوند

در قرن سوم رسد بزرگان شيعه  چنين به نظر مي !ان اشاره نكردهقرآن به ائمه و عقايدش
كردند؛ و روي حرف خود  در تبليغ اين دعوي بسيار با نشاط عمل ميچهارم هجري  و

و در مقابل عموم  ، ولي با بدترين عواقب كارشان روبرو شدند ، كردند حسابي نمي
م آشكار شد و پيوندشان با جويي ايشان با اسال رسوا و مفتضح شدند؛ و نفاق و ستيزه
  .اسالم و مسلمين و اهل بيت قطع گرديد

مشهور به رئيس المحدثين و  شيعه يعلمابنابراين در قرن چهارم سرور و استاد بزرگ 
صحاح يكي از چهار كه  )من اليحضره الفقيه(كتاب صاحب ) ابن بابويه قمي( شيعه

                                           
  365ص  - 1
 1/27بحاراالنوار - 2
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اين عقائد  تشيع را ازو بيزاري برائت ) هـ381( و متوفاي سال ، شيعه در حديث است
   )1(كرداعالم 

كه ابن  همچنان ، اين مقوله را انكار نموده) هـ436(ي سال اهمچنين شريف مرتضي متوف
 يبرخي از علما و .فكار را كافر دانستهاشريف مرتضي صاحبان اين   ؛بيان كرده )2(حزم

شيخ طوسي طبرسي و  ، )4(سيطبر و )3(طوسي مانند ، اند شيعه هم انكار او را نقل نموده
  )5(.اند دو به انكار ورد اين مسئله پرداخته هرهستند؛ بزرگان شيعه  ازهم كه 

را ها  آن و ، پردازيم يدر اين باره منقل سخنان آنان به  - خواست خدابه -جا  ما در اين 
اما  .ركردهرا انكا كه آن كرد  مقايسه خواهيم هايشان باكتدر  شانهاي گفته قوال وابا ديگر 

قضيه خاتمه نيافته  ، يشانعلما از يجمعمسأله از طرف  بايد دانست با وجود انكار
را  شهاي الحتجاج  كتاباديگر طبرسي صاحب باري قرن ششم هجري  بلكه در ، است

 و در ، اي از روايات بدون سند را در آن ثبت كرد و مجموعه )6(.كفر مملو ساختاز اين 
كه همه آن روايات نزد شيعه مشهور و مورد  كه به علّت اينكند  مي دعاامقدمه كتابش 

اكثر اخبار را «: گويد و مي ، نقل نمودهاجماع شيعه هستند؛ اكثرشان را بدون ذكر اسناد 
يا در  ، موافق عقل استيا  ،  ها   ام؛ يا به خاطر وجود اجماع بر آن بدون ذكر سند آورده

  )7(.مؤلف و مخالفين مورد اتفاق است هاي سيره و ديگر منابع؛ بين كتاب

                                           
  .102- 101ص: كتاب االعتقادات ، ه: بيان خواهيم كرد نگاه را شـ به زودي نص سخنان)1(
 .5/22: ـ الفصل)2(
 .1/3: ـ التبيان)3(
  .1/31: ـ مجمع البيان)4(
 .ـ منابع قبل)5(
  .النسخة المخطوطة) 32(فصل الخطاب  صفحه : ه: ـ نگاه)6(
 .14ص : ـ االحتجاج)7(
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صاحب (طبرسي معاصر ابي الفضل  ؛كند اين طبرسي كه آشكارا به اين كفرها اقرار مي
  )1(داند اين عقائد مبرا مي از شيعه راو  ، كند اين مقوله را انكار ميكه است  )مجمع البيان

و به خاطر (و ضروري در زمان مناسب مشهور شيعه  و مذكور انكار اين چهار نفر ظاهراً
ي تحريف قرآن را تبليغ   كه بصورت سرّي مقوله يا اين ، و در شرايط حاد بوده) تقيه
ي حكومت صفوي نشاطي را در نشر و تبليغ آن  چون جز در زير سايه ، كردند مي

ولي دولت شاهد برانگيخن  ، كنيم بصورت ظاهري و آشكار و گسترده مشاهده نمي
اي از  و از جانب مجموعه ، و اختراع رواياتي در اين زمينه بود ي تحريف قرآن اسطوره

آخوندهاي دربار صفوي با نشاط و شدتي بيش از قرن سوم به ترويج و گسترش اين 
ي كفرآميز تحريق قرآن كه در  كنيم اسطوره كه مالحظه مي  بطوري. اين كفر پرداختند

نعمت اهللا ) در دوران صفويه( اكنون ، كتاب سليم بن قيس با دو روايت تأكيد شده
  )2!!!.(روايت بر آن نقل شده) 2000(كند كه بيش از  جزايري اعتراف مي

 ، )1(و كاشاني در تفسير صافي ، )3(و بزرگان دربار صفوي امثال مجلسي در بحار االنوار
هاي  و كتاب)3(و نعمت اهللا جزايري در االنوار النعمانيه  ، )2(و بحراني در البرهان

                                           
در  ، بودنشرغم شيعه  عبيد علي همثال نبيل ، اند گرفتهاشتباه را با هم ين دو شخصيت گان ابرخي از نويسندگاهي -  1

را به صاحب مجمع البيان نسبت االحتجاج و كتاب  ، خلط نمودهبا هم  دو را اين  39.40نشأة الشيعه ص : كتابش
مجمع البيان خود را از آن مبراء  صاحبو  ، كه صاحب االحتجاج به اين كفر تصريح نموده است با اين ، است  داده

  . دانسته
كه است  )صاحب مجمع البيان(طبرسي معاصر ابي الفضل  ؛كند اين طبرسي كه آشكارا به اين كفرها اقرار مي

  )1(داند اين عقائد مبرا مي از شيعه راو  ، كند اين مقوله را انكار مي
اند و هر دو را  كردهالخطاب اشتباه صاحب فصل  گونه كه برخي در مورد طبرسي صاحب االحتجاج و طبرسي همان

صاحب كتاب  عبد المتعال الجبرياز جمله  ، اند كه بيش از شش قرن با هم فاصله داشته با اين ، اند يك شخص دانسته
  ).187ص : حوار مع الشيعة.(حوار مع الشيعة دچار اين اشتباه شده است

 )يخط هنسخ( )125(الورقة / فصل الخطاب - 2
  .بعد به 92/66: باب تأليف القرآن وأنه على غير ما أنزل اهللا عز وجل ، كتاب القرآن: بحار األنوار: - 3
  .420 ، 399 ، 163 ، 136 ، 55-40ص : ششم همقدم: تفسير صافي - 1
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و مازندراني شارح الكافي و غيره  ، )3)(االنوار ةدر مرآ(و ابوالحسن شريف  ، رشديگ
دار نشر و ترويج  اي وسيع و گسترده عهدا در زير سايه و حمايت دولت صفوي در دامنه

كاري از ميان برداشته  اين افتراي عظيم شدند كه در آن زمان تاد حد زيادي تقيه و پنهان
  .شد

زيرا حسين  ، در اين موضوع كامالً دچار رسوايي و افتضاح شدند در قرن سيزدهم شيعه
كتابي را پيرامون اين كفر  ، )4(نوري طبرسي كه مورد تعظيم و بزرگداشت شيعه است

فصل «و آن را  ، آوري كرد هاي شيعه را در آن قضيه جمع تأليف نمود كه كل اسطوره
بنابراين كتاب مزبور ) 5.(ري كردگذا نام» ربابالخطاب في اثبات تحريف كتاب رب اال

چون نويسنده همه روايات متفرقه و  ، ي شيعه ي ننگي شد بر چهره براي هميشه لكه
و ....كرده  ي بزرگان و اساتيد شيعه را براي اثبات آن كفر جمع اقوال  و نظرات پراكنده

اجهه با او اين كتاب را براي مو ؛گونه كه در پاسخ رد او در آخر كتاب روشن است آن
  )6.(جناحي از شيعيان نوشته كه از هضم آن اسطوره ابا داشتند و آن را قبول نداشتند

نوري طبرسي با تأليف اين كتاب همان اسرار و مخفيات شيعه را در اين زمينه آشكار 
و ستيزي كه   ها و دشمني هاي و دسيسه يي بود كه تمام نقشه»بلندگو«و آن كتاب ، كرد

                                                                                                           
 ، 102 ، 70 ، 34وص ، باب أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إال األئمة 15ص 1 ج –مثالً  در موارد متعددالبرهان - 1

  وغيره 308 ، 295 ، 294 ، 277 ، 170 ، 140
  358-2/357ص: األنوار النعمانية - 2
  49- 36ص : دوم همقدم ، بي الحسن شريفامرآة األنوار  - 3
و بعد از مرگ  ، دانند قدر مورد تعظيم شيعه است كه كتاب مستدرك الوسايل او را يكي از منابع معتبر خود مي آن- 4

اعالم الشيعه /آغابزرگ تهراني(در نجف دفن كردند) به اعتقاد شيعه(ترين مكان  ا در شريفاش ر اين طبرسي الشه
  )553قسمت دوم از جلد اول ص

و بنده يك نسخه  ، هـ چاپ شد1298هـ ق مرتكب جنايت تأليف آن كتاب شد و در ايران سال 1292در سال - 5
  .دهيم ه در باب چهارم بيشتر توضيح ميك ، ي چاپي آن را دارم خطي گرفته شده در عراق و يك نسخه

  360فصل الخطاب ص  - 6
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هايشان  ال عليه قرآن و اهل قرآن كشيده بودند و در زواياي كتابهاي س آن قوم سال
شود  آن ملحد كه طبرسي ناميده مي. پنهان شده بود آشكار كرد و به گوش همه رساند

ي كتابش چنين بيان  هدف خود را از نقشه و طرحي كه عليه كتاب اهللا كشيده؛ در مقدمه
  :كند مي
به واقفين خدا او را از  ، ي الدين طبرسيقمحمد ت بنكار و بدكردار حسين  ي گناه بنده« 

اين كتاب لطيف و سفر شريف را : گويد مي ، !بش گرداندكتاه متمسكين بدرگاه خود و 
« و آن را  ، ام جهت اثبات تحريف قرآن و فضايح اهل ستم و عداوت و ستيز نوشته

هاي  و حكمت  ،ام نام گذاشته»  ربابفصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب اال
 ، گرداند ام كه چشم را روشن مي بديع و نوظهور چناني در آن به وديعه گذاشته

ي نفع  اند؛ آن را برايم مايه خواستارم از كسي كه بدكاران همه چشم  به رحمتش دوخته
  )1.(»و سود قرار دهد  در روزي كه مال و فرزند سود ندارند

ي پليدش با پوشش  خبر از نقشه د ساده و بيببين چگونه آن مجوسي با براي فريب افرا
اند روي هدف و  ولي با اين حال برخي در صدد برآمده. ريا و دروغ خود  را پوشانيده
روايات  خبار واآوري اين  گويند هدف طبرسي جمع مي وآرمان پليدش پوشش بگذارند 

ي  ها تقيه ين حرفولي چن)2(نداردعتقاد ابه تحريف قرآن ولي در واقع  ، بودهنادر  شاذ و
؛ و حتي قبل عنوان كتاب درنظر دقت با تنها توانند با آن دفاع كنند و  آشكار است و نمي
كه وي و روشن است  ، ماند اي باقي نمي براي هيچ كس شبه ي آن از خواندن مقدمه

. رسوايي بود بر تن شيعه پوشيدننگ كه لباس نوشته است  اعتقادا اين كتاب را عمدا و
و بعد از فضيحت  ، پوشيدن لباس ننگ و رسوايي بر تن شيعه و نوشتن آن كتاب بعد از
اظهار برائت ز اين مقوله كفرآميز اهاي معاصر  جمعي از شيعه ، آبرويي آن قوم و بي

                                           
  2ص: فصل الخطاب - 1
  .2/364: هامش األنوار النعمانية/ ـ محمد الطبطبائي)2(
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محسن امين در  و )1)(آالءالرمحن( مانند آقاي بالغي در ، پرداختندآن  انكاركردند و به 
اجوبة مسائل ( عبدالحسين شريف الدين در و )2) (االوهامالشيعه بني احلقائق و ( كتاب
اصل (در  ءمحمد حسين آل كاشف الغطا و )4(البيان تفسيريي در خوو   )3)(جاراهللا

 ، انشاءاهللا درفصل و ، )6)(الشيعة فی امليزان(محمد جواد مغنيه در  و) 5) (الشيعة وأصوهلا
آراء آنان  بررسي قوال و نقد وشيعه هاي معاصر وارتباطشان با گذشتگان خود به 

  .پردازيم مي
 ألهشيعه در اين مس: گويد ها را رها كنيم و به رأي اشعري رگرديم كه مي آيا همه آين

شيعه دو : گويد و نيز مي ، بيش از يك رأي دارند و همه بر اين گمراهي متفق نيستند
ر مسير حق را گروهي در اين مسأله غلو و افراط نموده و گروه ديگ: گروه هستند

طونه كه  هماناند  گفته  به اهل سنتگونه كه برخي ديگر از منتسبين  همĤن ، اند پيموده
ولي حقيقت اين است هر . اند و برخي شيعه هم چنين پنداشته ، طونه كه گذشت

گونه كه  همان ، اي كه اين اعتقاى را از  شيعه نفي كرده به منظور تقيه چنين گفته شيعه
رأي مخالفان از شيعه را با  ، ي تحريف است زايري كه از طرفداران اسطورهنعمت اهللا ج

  .گونه كه به تحليل و بررسي آن خواهيم پرداخت همĤن ، )7(كند تقيه توجيه مي
وگروهي معتدل وميانه  ، متشدد كه تا آخر به اين مقوله معتقد هستند گروهي افراطي و 

  )8(.رو كه هرگز چنين اعتقادي ندارند
                                           

  32-1/17آالءالرحمن ج  - 1
 160وهام ص بين الحقائق واال هالشيع - 2
  37-27ص : أجوبة مسائل جار اهللا - 3
  226ص :تفسيرالبيان - 4
  88ص : لشيعة وأصولهاأصل ا - 5
  .58ص: الشيعة في الميزان - 6
  359- 2/358: األنوار النعمانية - 7
 .298ص: قوامع الفضول 53-1/52: ـ تفسير الصافي)8(
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  امين روايات تحريف در كتب شيعهمض

بعضي اكنون به بيان  ، اين بحث ي هاي شيعه درباره كتاباز تعدادي ي  عرضهاز  بعد
ريخي آن اتمراحل تكامل  و ءفترااآغاز اين تهمت و چگونكي  وها  آن كتابمضامين 

  .پردازيم مي
هم كتاب سليم بن  آن و ، اندازيم مي اين زمينه نوشته شده نگاهي به اولين كتابي كه در
صحاب شمردن اخائن  واقع كيفيت اين اتهام و در ، شدبه آن اشاره  قيس است كه قبال

دو   دو روايت استوار است كه هر كتاب سليم بن قيس بر در ، در قضيه جمع قرآن
  .باشند مي مامت عليامتعلق به 

علي بن : گويد ياز سليم بن قيس روايت نموده م روايت اول كه ابان بن عياش آن را 
ه و يا رقعها  هفيصحروي كه تمام قرآن را  تا اينخارج نشد  از منزل خود ابي طالب

   )1(جمع آوري نمود تكههاي چرم
را اشتغال به قرآن معذرت آورد  ابوبكربراي تأخير خود از بيعت با كه  هنگامي و

اي نماز برتن نكنم تا بر ام كه ردايم را جز خود تعهد كردهمن با وگفت با  ، يادآور شد
   )2(!.مرتب خواهم نمود جمع و قرآن را

                                           
  .81ص: ـ كتاب سليم بن قيس)1(

آوري قرآن  علي بعلت اشتغال به جمع :گويد اين نص ميكه مالحظه كنيد . .81ص: ـ كتاب سليم بن قيس)2(
آنان معتقد زيرا  ، نيستمعتقدات تشيع سازگار  اساساما اين با  ، منزل خارج نشدهاز بيعت با ابوبكر براي  سريع از

بيعت با تأخير  چه رسد به اينكه بخاطر جمع آوري قرآن در ، باشد امام منصوب مي هستند كه علي خليفه بالفصل و
: گونه كه خداوند فرمود جعل و دورغ بودن است هماني  اختالف نشانه اين تناقض و و ، ابوبكر تعلل داشته باشد

)öθs9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰ΖÏã Îö xî «!$# (#ρß‰ỳ uθs9 ÏμŠ Ïù $Z≈ n=ÏF÷z$# #Z ÏW Ÿ2 ( آيا )درباره قرآن ) اين منافقان

  . كردند انديشند و اگر از سوي غيرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفات فراواني پيدا مي نمي
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مشابه چنين روايتي در برخي از كتب اهل سنت هم وارد شده ولي بعلت انقطاع سند آن 
آوري حفظ  از جمع كه صحيح باشد مراد علي و به فرض اين. شود ضعيف تلقي مي

توهم راوي » جمع كنم حتي آن را در بين دو لوحه«و آن قسمت ، قرآن در سينه است
 ؛تر از اين صحيح :گفتهضمن نقل روايت مذكور  ابن حجربراي همين است كه )1(است

علي  كه روايت كرده است عبدخير كه ابن ابي داود آن را با اسناد حسن ازحديثي است 
رابطه با جمع نمودن قرآن  بزرگوارترين مردم در :فرموده بن ابي طالب

او نخستين كسي است كه كتاب خدا را جمع آوري كرده  چون ، است يقابوبكرصد
   )2(.است

را چنين توصيف كرده كه تنها  جمع كردن قرآن توسط عليروايت سليم بن قيس  و
) 3(»بلكه قرآن و تأويل و ناسخ و منسوخ را جمع كرده است ، قرآن را جمع نكرده

مخالف با اصولي عمل  مگر ، اساسي ندارد  قيس هيچسليم بن كه روايت  رغم اين علي
از جمله  ، براي جمع كردن قرآن دستور فرموده است كرده باشد كه رسول خدا

تا با  ، من ننويسيد جز قرآن چيزي ديگري از: »ال تكتبوا عني شيئاً غري القرآن«: فرمود
  )4(قرآن مختلط نشود

كه  اين ي سخن خالصه )5(.اهل علم گفته اند تا قرآن با احاديث نبوي مخلوط نشود
هم مانند ديگر ياران  عليكند كه شايد  نهايت ادعاي شيعه بيش از اين را ثابت نمي

                                                                                                           
ي اختالف و  قطعاً در تله ، كه هر كس چيزي را بگويد و ادعاي كند كه از جانب خداست كند بر اين لت مياين آيه دال

 .تناقض گير خواهد كرد
  .16و كتاب المصاحف ابن أبي داود ص . 13-9/12: فتح الباري - 1
  .16كتاب المصاحف البن أبي داود ص : ه: ونگاه. 13-9/12: ـ فتح الباري)2(
  81ص : يم بن قيسكتاب سل - 3
: مسند درحمد او ، 119ص  42 ش همقدم ، ودارمي ، 2299- 2298ص 72ش كتاب الزهد  ، مسلم يتـ روا)4(
3/12 ، 21 ، 39. 
  .7/305: إكمال إكمال المعلم/ األبي ، 18/130: شرح صحيح مسلم/ ـ نووي)5(
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دليلي براي طعنه اين  و ، براي خود داشته باشدمصحفي از جمله ابن مسعود  پيغمبر
   )1(.زدن به قرآن نمي شود

مصحف  با اين طالب گويد علي بن ابي ليكن روايت با اين هم اكتفا نكرده؛ بلكه مي
 خطاب بن ولي عمر ، مصحف خود دعوت نمود هب آنان را آمد و پيش اصحاب

اين قرآن كه در دسترس داريم ما را از «   :دعاء كرده اند در جواب گفتاهمچنانكه 
  )2(»كند مصحف تو بي نياز نمي

بلكه تفسير و آيات منسوخ و  ، اش قرآن نباشد و مادامي كه قرآن خيالي مزعوم علي همه
كه  ، ي امام مراجعه شود يره را با هم جمع كرده باشد؛ اصل اين است كه به نسخهغ
  ي تحريف را ساخته و اين فرقه كه اسطوره ، كند نياز مي ها بي ها را از همه نسخه آن

ي اسطوره را  بست؛ ناچار برگشتند تا سبك و عرضه بودند چون در اين راه هم به بن
بنابراين آن قسمت تز  ، زي بيش از پيش به بازي بپردازدور و خيال كينه ، گسترش دهند

مانند  -اي كه نزد طبرسي قرن ششم بود؛ در االحتجاج به صورتي ديگر در آمد زياده
اين بار آوردن مصحف علي به ميان جمع . شود طبيعت هميشگي دروغ كه زياد و كم مي

اوند از همه اصحاب خد-  ، گردد صحابه منجر به جنگ و درگيري بين او و اصحاب مي
  .-پردازان پاك و مبرا گردانيده است ها هم از اين افتراهاي دروغ راضي باشد كه آن

گويد وقتي علي براي اولين بار مصحفش را به ميان  ميسليم بن قيس اطر روايت 
و  ، كند كه مصحفش را گرفتند روايت طبرسي اشاره مي ، اصحاب آورد؛ آن را رد كردند

جا  و در اين).. 3(ن را گشود؛ در اول صفحه رسوايي آن قوم آشكار شدآ چون ابوبكر
هاي شيعه؛  كند كه از فضايح و رسوايي را تقديم مي يكي از موضوعات مصحف علي

در حال كه روايت سليم با طعن  ، است ي رسول خدا يعني طعنه زدن به صحابه

                                           
 .وما بعدش 60ص : كتاب المصاحف/ ابن أبي داود: ه: ـ نگاه)1(
  .82ص : ب سليم بن قيسـ كتا)2(
  156االحتجاج ص  - 3
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ي كه قلب آكنده از نفرت و ا ولي باز هم آتش كينه. صريح به كتاب اهللا تعرضي نكرده
چون . گردد ها خاموش نمي خشم آنان نسبت  به اصحاب را سوزانده با اين تهمت

بلكه قلب  ، اصحاب سرزمينشان را فتح كردند و اسالم را در ميانشان نشر كردند
و درون سياه  ، كند ي فوش و ناسزاگويي اصحاب تغذيه نمي بيمارشان جز بر سر سفره

و آياتي كه در توصيف و  ، گردد عن و ناسزاگويي ايشان سيراب ميها فقط با ط آن
برد؛ همچون  ي رسول خدا نازل شده و شأن و مقام ايشان را باال مي ستايش صحابه

ي آتش نفرت را در درون  و شعله ، چكش فوالدي است كه بر سرشان كوبيده شود
  ....ها طبيعي است آنپس طرح چنين ادعاهاي از جانب  ، سازد ور مي ناپاكشان شعله

اگر روايت سليم هم به اين مقدار دروغ و افتراء اكتفا كرده كه گذشت؛ قطعاً روايت 
را حاضر  سپس زيد بن ثابت« : گويد االحتجاج فصل جديدي به اين افزوده و مي

و گفت علي اين مصحف را آورده كه فضايح و  و عمر - كه قاري قرآن بود -كردند
حال آن كه روايت ( تأليف كنيمآن است و ما هم نظر داريم قرآن  رسوايي مهاجرين در

و فضايح و ) آوري شده بود كند كه قرآن نزد ابوبكر و عمر جمع سليم اشاره مي
به اين قسمت جواب زيد بن ثابت  ، آبروريزي مهاجرين و انصار را از آن حذف كنيم

و او هم موفق به تأليف  ، گوييد فارغ شدم اگر من از قرآني كه شما مي« :داد و گفت
خود : چاره چيست؟ زيد گفت: شود؟ عمر گفت قرآن شد؛ آيا همه كار شما باطل نمي

پس براي قتل  ، اي نيست مگر او را بكشيم و از دستش راحت شويم چاره. داني بهتر مي
  )1(او نقشه كشيد

قتل را بر دهد كه خالد مسئوليت  ي قتل موهوم را شرح مي سپس در جايي ديگر دسيسه
ازبيم سرانجام پشيمان بود؛ بنابراين   متأسف بود و از اين دسيسه عهده گرفته و ابوبكر

  )1...(تا آخر اين نمايش ساختگي» خالد او را نكش«:در حالي كه خالد در نماز بود گفت

                                           
  اعلمي: چاپ 156ص : االحتجاج - 1
  اعلمي: چاپ 90-89ص : االحتجاج - 1
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  ) 2(موده استذكر ن )1(هاي معتبر شيعه مي باشد كتاباز  خود كه
تالش كرد مصحف را  كند كه عمر سپس باشاره مي ، اختهپرد  ي اسطوره با ادامهسپس 

كند ولي در واقع براي  كه بدان عمل مي ي اين در آورد به بهانه با فريب از دست علي
بعد عمر پرسيد كي زمان ظهور و . ولي علي درخواست عمر را نپذيرفت ، تحريف آن

و  ، ر خواهد كردظهو» قائم«همراه پسرم : بيرون آوردن آن مصحف است؟ علي گفت
و سنت و روش او بر آن جاري خواهد  ، كند مردم را وادار به عمل كردن با آن مي

طالب ميخواهد تا به همان قرآني كه نزد آنان  عمربن خطاب از علي بن ابيرا )3.(شد
عمر مي گويد پس كي اين  ، وجود دارد عمل كند ولي علي دعوت وي را نمي پذيرد

با امام زمان كه ازفرزندان من ، رد علي هم در جواب گفتقرآن شما ظهورخواهد ك
  )4(.مردم رابسوي آن دعوت خواهد كرد است و

شيعه تاكنون به آن ديگر هاي  كدام از كتاب هيچ نه روايت طبرسي و نه كهؤالي ولي س   
ي قتل علي و تحريف قرآن براهاي اصحاب  همه تالشاگر كه اند اين است  پاسخ نداده

 اگر از سلطه و ونشد؛ چرا علي قرآن خود را آشكار نكرد؟  يعملو  شكست خورد
چرا سبب شد امت  ؟خالفت خود بيرون نياورداثناي دوران  قدرت پس چرا آن را در

زده و سرگردان باقي بماند؟ و چرا بر خيانت خائنين و  اسالم براي هميشه حيرت
  ! ت؟تحريف منحرفين پرده گذاشت؟ آيا تأييد خائن خيانت نيس

تا كنون اين فرقه نتوانستند پاسخي براي اين سؤال بيابند؛ جز نعمت اهللا جزايري كه 
ولي اين پاسخ . مجامله و سازش با خلفاي سابق را بر هدايت امت ترجيح داد: گفته

 ترين طعن و توهين به علي كه طعن و اهانت به كتاب خدا است ؛ بزرگ عالوه بر اين
  ...است

                                           
  .1/27: ـ بحار األنوار)1(
  365: الرشاد صه كن به ا: نگاه - 2
  علمي بيروتچاپ ا156-155: صيا  ، نجفچاپ  228-1/255: االحتجاج - 3
 .األعلمي بيروت: من ط156- 155: أو ص ، جفالن: ط 228-1/255: ـ االحتجاج)4(
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مالي بود؛ چرا شيعه هم از امام  اگر علي تا اين حد اهل مجامله و ماست :گويم دوباره مي
را با فحش و ناشراگويي سياه كرده   و چرا صدها جلد كتاب ، كنند خود پيروي نمي

گويند؛ يا پيرو او  آورند دروغ مي پس يا در اين معذرت كه براي علي مي ، اند كرده
  !گردند دو بيشتر هالك مي يك از اين دانم با كدام نيستند؛ ولي نمي

و مقداري بر  روايت اول مشابهت داردگردم كه به  برميقيس براي بررسي روايت ديگر 
قرآني  چراكرده كه  طالب لي بن ابيمتوجه ع طلحهآن افزوده؛ آن هم با سؤالي كه 

دهد؛ ولي در رابطه با  به سؤالش پاسخ نميعلي  ؟آوريد كه همراه داريد بيرون نميرا 
كرد و تكرار  را شلؤاولي طلحه باز س ، گويد زاوار بودن امامت براي خود سخن ميس

خواهي جواب سؤالم را در مورد قرآن خود را  كه نمي اي ابوالحسن مثل اين: گفت
را  تبه جواب عمداًاي طلحه : گفتعلي آوري؟  چرا آن را براي مردم بيرون نمي ، بدهي
است عثمان  كه نزد عمر و به من بگو كتابي :گويد خطاب به طلحه ميبعد  .ندادم
تمام  بلكه :طلحه در جواب گفت؟ از قرآن در آن وجود دارد ش قرآن است يا غيرا همه

آتش جهنم   به تمام آنچه درآن وجود دارد عمل كنيد از اگر :علي گفت. آن قرآن است
 حق ما و بيان زيرا در آن قرآن حجت ما و ، داخل بهشت خواهيد شديابيد و نجات 

شما برآن براي أييد ت ، برايم كافي است :گفتطلحه  ، هستما  طاعت ازواجب بودن ا
  )1(.ما كافي است

 كتاب خدا را رد و انتقاد وارد كردن برپس اين روايت سليم بن قيس به صراحت طعن 
بيان  و ؛باشد قرآن مياش  همه) با تأييد علي(تأكيد دارد كه  آن عالوه بر ، كند مي
اين در حالي است كه ما ... آن آمده است وجوب اطاعت از آنان در وق اهل بيت وحق

و  ، باشد و تناقض ميداريم كه با اين روايت در تضاد را سراغ روايات ديگري از شيعه 
مخفي بر انسان عقل حقوق ما گرفت  كاستن و افزودن صورت نمي رد اگر« :گويد مي

                                           
 .124ص : ـ كتاب سليم بن قيس)1(
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خود  با نامشد ما  كه نازل شده قرائت مي رآن به صورتيق اگر«: گويد مي وباز )1(.ماند نمي
  )2(.»يافتيم را آن مي

اي ديگر از تكامل اين اسطوره است كه در خالل آن برخي عوامل جعل و  اين مرحله
ايمان عشر يعني  ئمه اثــنياكنند  دعا ميكه چون شيعه ا و آن اين ، ساخت آن هويداست

با وجود اين اما  و خارج شدن از دين؛ كفر ها يعني آن كدام از انكار هر و ، ....ماسالو 
و اين تهديدي بود براي  ، نيستقرآن  آنان در كه نامي از دمتوجه شدنادعاي بزرگ 

ها  براي مقابله با اين معضل مهيب به انواع حيلهپس  ، ي شيعه نابودي و انهدام پايه
  .ها جعل اين دروغ بود ترين آن متوسل شدند كه خطرناك

اي ديگر از مراحل تكامل؛ اين اسطوره شكل عملي به خود گرفته و از سوي  ر مرحلهد
علي بن ابراهيم قمي صاحب تفسير قمي؛ و شاگردش كليني مؤلف الكافي؛ كه هردو از 

ريزي كردند و برا ترويج و نشر و بحث و تبليغ هرچه  هاي اين عقايد باطل را پي پايه
  .و اين اسطوره هم توسط آن دو كامل شد بيشتر در مورد آن فعاليت كردند؛

در بعد » في علي«ي  ي تكميل اين اسطوره از جانب قمي و كليني با افزودن كلمه مرحله
بعد » آل محمد حقهم «و نيز اضافه كردن  ،  »أنزلنا إليك و ، أنزل اهللا إليك«ي  از جمله
بعد از لفظ » ية علیفی وال«و زياد كردن لفظ  ، كه در قرآن ذكر شده» ظلموا«از هر 

  .شد ؛ شروع »ةمّ ئِ اَ «در كل قرآن به » ةمّ اُ «ي  و نيز تغيير كلمه» أشركوا«
و از شواهد اين كار روايتي . بدين روال در كل قرآن شروع به ساخت و بافت كردند و

است كه كليني از قمي و او هم با سند خود از جابر جعفي  از ابي جعفر روايت كرده 
بِئْسما اشْتَرَواْ بِه أَنفُسهم أَن يكْفُرُواْ بِما أنَزَلَ : (نازل شد ين آيه بر محمدكه جبرئيل با ا

 في علي(اللّه (نَزِّلُ اللّهغْياً أَن يب)(1.(  

                                           
 .1/41: تفسير الصافي ، 19/30: بحار األنوار ، 37مقدمه  ص : ـ البرهان)1(
 .547ص : اللوامع النورانية ، 1/41: تفسير الصافي ، 92/55: بحار األنوار ، 1/13: ـ تفسير العياشي)2(
  .را بدان افزوده است» في علي«تحريف شده و  1/417ه در اصول كافي بقره است ك90آيه ..- 1
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وإِن كُنتُم في ريبٍ : (گونه بر محمد نازل كرد و نيز روايت كرده كه جبرئيل اين آيه را اين
  )1) (فَأْتُواْ بِسورةٍ من مثْله) في علي( مما نَزَّلْنَا

  :دنازل ش اين آيه بر محمد اند كه جبرئيل امين با ابي  عبداهللا روايت نمودههمچنين از 
 )2(.)وأَنزَلْنَا إِلَيكُم نُوراً مبِيناً) في علي(يا أَيها الَّذينَ أُوتُواْ الْكتَاب آمنُواْ بِما نَزَّلْنَا  (

  .اند ادغام كردهسوره نساء ي  بيش از دو آيهكنيد كه بين مي مالحظه 
  : عبارت است تحريف شده قرآن  چه از اما آن ، ابراهيم قمي گفته  

 m  o  kj  i   hg  f  ed  c   b  a  `  _l 
   )166: نساء(

 m  e  yx  w  v  u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j  i
l )67: همائد(  

) في علي(كلمات o  n  m H (ي فوق بعد از مدعي است كه در هر دو آيهاو 
 .اند ولي از آن حذف كرده ، بوده

  :همچنين در مورد آيات ذيل
  m  ©      ¤  £  ¢  ¡  �           ~  }  |l   )168: نساء(  

     )227: شعراء( m   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Êl  و
 m  Â      ª  ©  ¨  §      ¦  ¥  ¤l )93: نعاما(  

و ) آل محمد حقهم( )Ì(كند كه در هر سه آيه بعد از قمي ادعا مي

همچنين مورد دوم و سوم  !!وجود داشته كه توسط اصحاب حذف شده)§(
  )1.(اند ، از آيات فوق را به صورت يك آيه نقل كرده

                                           
  .حذف شده است) علَى عبدنَا(را بدان افزوده و» في علي«تحريف شده و  1/417كه در اصول كافي 23:بقره - 1
 .1/417: ـ أصول الكافي)2(
كه ازروي عمد اين  يا اين ، دارند ها چقدر با روح و حواس از قرآن فاصله كه اين) خواننده عزيز(توجه كن -  1
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به  ها را كه مواضع آنساخته مملو  قمي تفسيرش  را ازاين گونه روايات كفرآميز    
   )1(شرح ذيل إشاره خواهيم كرد

مانند عادت  .)59: هبقر( m  i  b   a  `  _l  در مورد اين آيهمثالً
  )2(.اند به آن افزوده را» آل محمد«هميشه 

m  Q  P  O  N : ابي عبداهللا روايت نموده كه گفت قمي ازهمچنين 

  gRl )10:آل عمران (  
راوي  !؟كشند ميرا  ؤمنين و حسن و حسينمير المآيا بهترين امت كساني هستند كه ا

كنتم خري أئمة ( :جواب گفت درفدايت شوم پس آيه ابتدا چگونه نازل شد؟ : گفت
  .)3(و ستايش كرده؟ مدحرا ) ائمه(ها  خدا آنكه بينيد  نمي گرم) أخرجت للناس

ها  آنعشر  ي اثني ها است جز ائمه يعني امت كه شيعه هم در ميان آن) اعتراف شيعه(اين
   ، همه فاقد خير و نيكي هستند

m  f  e  d    c  i : كرده كه در مورد آيهروايت  رضا امام كليني از 
  s  ih  gl )ي  ي خطي بعد از كلمه در نسخه: گفت) 13: شورى

                                                                                                           
با ) انعام(93ي  را با آيه) شعراء(ي  از سوره227ي    ببين چگونه با روشي جاهالنه آيه ، بندند ها به اهل بيت مي دروغ

ي جان  يعني كساني كه در لحظه) وسيعلم الذين ظلموا في غمرات الموت( :و آن را به صورت ، هم درج كرده است
  .فتند خواهند فهميد كه چه سراجام وخيمي در انتظار آنان خواهد بودسپردن قرار گر

و حالش بدتر از آن است كه  ، گيرد زمان پند و عبرت گرفتنش گذشته ي مرگ قرار مي بدون شك كسي كه در لحظه
  .ها شايان بحث و مناقشه نيستند گونه اسطوره اين. شوند اند بيهوش مي و اصالً برخي گفته ، عبرت بگيرد

  
 .125 ، 123 ، 118 ، 159 ، 142 ، 122 ، 110 ، 100 ، 48ص 1ج ، .]11-1/10: ـ تفسير القمي)1(
 .1/48: ـ تفسير القمي)2(
  1/110: ـ تفسير القمي)3(
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)e( )(و بعد از ) بوالية علیih  g  f H ) ياحممد من والية
  )1(.نوشته شده بود )علی

يا معرش (: اند گفته )29: ملك(m h  g   m   l  k  j  il  هدرمورد اين آي
 , واألئمة من بعده −عليه السالم  −املكذبني حيث أنبأتكم رسالة ريب يف والية عيل 

) l  k  j  i  h g Hمن هو يف ضالل مبني.  
پروردگارم را اي جماعت دروغگويان هرگاه درباره واليت علي به شما رسالت  :يعني

    .چه كسى است كه خود در گمراهى آشكارى استفهميد ابالغ كردم خواهيد 
 گونه اين »هكذا نزلت«: كنند اين جمله بيشتر تأكيد مي اكفرشان را ب تحريف وسپس  

  .)2(نازل شد

m    ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª مورد اين آيه  در و
  µ  ´l )برتكهم والية (: اند هدوافز چنين)¬(ي  بعد از جمله) 27: فصلت

  )3(.)ري املؤمنني عليه السالمأم
چشانيم وآن هم بسبب ترك  اند عذابى سخت مى و قطعا كسانى را كه كافر شده :ترجمه

  .دهيم اند جزا مى كرده ها را به بدتر از آنچه مى ن حتما آنامؤمن واليت أمير
و كتاب الكافي  تفسير قمي وىر اين موضوع  اگر و ، سيار استموضوع مثال باين  در

 يبين ميكني مقايسه را نوري طبرسي  و ، جزائري ، متأخرين مانند مجلسي روايات ديگر
و اين  ، افزايش يافتهسير تصاعدي با نزد متأخرين روايات مربوء به تحريف قرأن كه 

  .  پردازي در حال اجرا است ها افتراء و دروغ كه در همه دوره دليل است بر اين

                                           
 .13.]1/418: ـ أصول الكافي)1(
 .1/421: ـ أصول الكافي)2(
 .1/421: ـ الكافي)3(
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ي  اما آيا خواننده !اند ناقص شدهقرآن اند از  عيكه شيعه مدهايي  اين است آن قسمت
متوجه قرآن  مفاهيمعرب زبان با كمترين مالحظه و دقّت نظر به سياق كالم و روند 

شود كه چنين ادعايي مردود است و با زور و افتراء در اثناي كالم خدا گنجانده شده  نمي
توسط كساني جعل  كلماتيست كه اين افراد هم پوشيده نترين  جاهل حتي بر واست؟ 

و نه  ، اند و نه با اساليب عربي آشنايي داشته ، اند شده كه نه ارتباطي با زبان عربي داشته
  .اند ها و درك معاني سليقه داشته در انتخاب الفاظ و واژه

اند كه از قرآن  اند و با پندار پوچ خود مدعي شده كلماتي كه با جعل و افتراء ساخته
از روي كفر ايشان برداشته و دروغشان را افشاء و خودشان رسوا   ردهاند؛ پ حذف شده
ي كذاب دارد  هاي مسيلمه ي ايشان شباهت زيادي به تالش بنابراين دسيسه. ساخته است

هاي گذشته  گونه كه در مثال كه براي تقليد كردن از قرآن عظيم مبذول داشت؛ همĤن
هاي قبل را صاحب فصل الخطاب  كل نمونه و ، بينيم ي ديگر مي ديديم و در هزار نمونه

  )1(است  بيان كرده
قدر كافي است كه همه اساتيد و شهسواران و  براي فصاحت و اعجاز بالغي قرآن همين

ي  ها را حتي از آوردن يك سوره زده كرد و آن داران ادبيات عربي را افسون نام
رهان قاطع است بر ساختگي و اين ب ، عاجز و درمانده كرد) ي كوثر مانند سوره(كوتاه

و اصالً همه كلمات و  ، بودن افترا و اكاذيب شيعه مبني در دخل و حذف در قرآن
اند كه در اصل بخشي از قرآن  اند و مدعي شده عباراتي كه با دروغ ساخته و پرداخته

صورت عظمت و ابهت قرآن  و بدين ، اند؛ در سطح سخنان يك فرد عادي هستند بوده
و  ، شد هرگز طعم شيرين شناخته نمي ، چون اگر طعم تلخ و شور نبود ، تهنمايان گش

بنابراين با صرف نظر از هر دليل و . گردد همه چيز با اضداد و مخالفينش هويدا مي
برهاني كه بر حفظ و حراست قرآن از جانب  حق داللت كند؛ قرآن خود با زبان گويا 

  .گرداند مي رسوا  را مدعيان دروغين و جعل كنندگانش 

                                           
  ما بعدش و 253ص : فصل الخطاب - 1
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برخي از طرف در پي   اي پيه قرن تالش براي داخل نمودن اقوال بشر در كالم خدا
صاحب بحار (كرديم؛ مجلسي شاره اقبال چه  عالوه بر آن و ، ادامه داشته است هفضار

باب التحريف في اآليات التي هي خالف ما أنزل اهللا عزوجل (:زير عنوانبابي را  )االنوار
 در )طبق روايات بزرگان ما...باب در مورد تحريف آيات قرآن: ()..خنامما رواه مشاي

خس و هاي تفسير ايشان مقدار زيادي از اين  كه كتاب چنان هم )1(كتاب خود آورده
آوري  همه را در كتابش جمع) فصل الخطاب(هاست را نقل كرده و صاحب  خاشاك

  )   2.(است  كرده
كتاب  كليني در. دانند كه مدعيند حذف شده ن ميرافضه اين افترائات را بخشي از قرآ

 ، )3(»هزار آيه بود)17(آن قرآن كه جبرئيل براي محمد آورد «: روايت كرده كهالكافي 
و  ، كند تجاوز نمياندي  وهزار  از شش ولي تعداد آيات قرآن نزد همه معروف است و

بس بزرگ و  يي استافترا فك واسوم قرآن  دوحذف  مبني بر )صول كافيا(روايت اين 
ولي برخي از شيعيان !! وارد شده )اصول كافي(كه در اصح كتب شيعه سهمگين 

  )4(كل روايات الكافي صحيح نيست: گويند مي
سپس اگر به موضوع شهادت معاصرين شيعه در رابطه با صحت و سقم اين روايت 

بدالحسين خصوص صحت اين روايت ع آخوندهاي معاصر شيعه دربينيم  بپردازيم؛ مي
منصفانه است كه  و)5(.»است موثق صحيحروايت اين روايت مانند « :ويدگ مظفر مي

اين ؛ باشد كه وي هم از بزرگان معاصر شيعه مي )الكافي(صاحب صحيح يادآور شوم 

                                           
  .و  بعدش 92/60: وارـ بحار األن)1(
  .به بعد 253ص : فصل الخطاب - 2
  .2/134: باب النوادر ، كتاب فضل القرآن: ـ أصول الكافي)3(
دعوة التقريب : العمل بالحديث و شروطه  عند الماميه در ضمن كتاب/ ه كن به كتاب محمد جواد مغنيه: مثالً نگاه - 4

   420-419وهام ص الشيعة بين الحقائق واأل/ محسن األمين ، 383ص 
 .7/227: ـ الشافي شرح أصول الكافي)5(
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و آيا عدم ذكر آن به خاطر عدم صحت ). 1(نياورده است روايت را در صحيح خود
ي كتابش بدان اشاره  س روش او كه در مقدمهروايت از ديدگاه اوست؟ ولي بر اسا

  نموده؛ در حكم كردن به عدم صحت اين روايت صادق نيست؛ بلكه به تقيه عمل كرده
تواند هر كدام از  هر مجتهدي مي«: گويد زيرا يكي از مراجع معاصرشان مي  ، است

موجود در پسندد ترك كند؛ و به هركدام از احادث  احاديث الكافي و غيره را كه نمي
و كسي هم حق ندارد از  ، قبول كند) بسته به هدفي كه دارد(كتاب بخاري و مسلم 

  )2(»لحاظ دين و مذهب او را مورد انتقاد قرار دهد
گرنه  و ، در گفتن اين قول دست وي را باز گذاشته ، اين بدان علت است كه تقيه

كتاب بحار ) 28(باب زيرا عالمه بزرگ شيعه آقاي مجلسي  ، حقيقت چيز ديگري است
  : گذاري نموده نامچنين به  خود را

صحيح  خبارا و ، اند روايت نموده) هل سنتا:(كه عامه  رواياتي :هشتم باب بيست و
 عليه آنان ازاستدالل مخالفين مگر در صورت روايت رجوع به از  و ، پيش ما است

  )3.(نهي شده است كتابهايشان
معني روايت  خصوص اما در و ، گاه خود شيعهاين در مورد صحت روايت از ديد 

  )5.(استآيه ) 6500(قرآن  :گويد ميكافي اليكي از شارحان كتاب  )4(مازندراني مذكور
نقص  تحريف و ي صحيحه درباره خبارابسياري ديگر از  اين خبر و :ويدگ مجلسي مي

  .)1( قرآن صريح هستند

                                           
  157-1/156: باب النوادر ، كتاب فضل القرآن: البهبودي/ صحيح الكافي - 1
 ).384ضمن كتاب دعوة التقريب ص(العمل بالحديث وشروطه عند اإلمامية / ـ محمد جواد مغنية)2(
  2/214: بحار األنوار - 3
  هـ1086(يا  ،  ه1081(ي اتوفم  زندرانيحمد مااـ محمد صالح بن )4(
شمارش آيات قرآن كه بدان مراجعه نموده ام مربوط به قوال مأثوره اكدام از  هيچ دركه او ذكر كرده  ياين عدد )- 5

: بصائر ذوي التمييز/ فيروزآبادي ، 1/89: اإلتقان ، 65-1/64: تفسير القرطبي : ه كنيد: نيافتم به اين مصادر نگاه
1/559-560. 
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اين روايت هستند كه در ميان تشيع  در مورد تفسير دولت صفويه دربارخ واين قول شي 
و شايد  ، ي اوج رسيدند اند تا به نقطه چند قدم سريع را در غلو و افراط به جلو برداشته

زده  اگر اين روايت را با ديگر روايات مربوط به تفسير اين اسطوره مقايسه كني شگفت
در قرن دوم ) ابان(ه از جمل! اند اند و  بزرگش كرده شوي كه چقدر به آن پر و بال داده 

چنين هم. حكومت صفوي اين كفر را بسيار بزرگ كرد و به نشر و گسترش آن پرداخت
بيني  هاي ابن بابويه قمي در قرن چهارم هجري مقايسه كني مي اگر اين تفسير را با گفته

هاي شيعه  معتبرترين كتاببه گواهي خودشان از خود كه  »االعتقاد« در كتابكه 
گر مجع آوری و اقرآن نيست كه وحي نازل شده  ي ازيچيزها....«: يدگو مي)2(است

عش ما شئت فإنك «: مانند اين فرموده جبرئيل ، ديرس هزار آيه مي )17(به  ؛شد می
  )3(»..واعمل ما شئت فإنك مالقيه , وأحب ما شئت فإنك مفارقه , ميت
خواهيد دوستش  يكس كه م هر و ، ميري خواهي زندگي كن تو مي هرطور كه مي يعني

ه آن را كده  دوست داري انجام هر عملي را و ، بدار زيرا تو از وي جدا خواهي شد
  .ها پرداخته است هايي از اين حرف سپس به ذكر نمونه ...كنيد مالقات مي

آن قسمت از «: گويد اين يكي مي .ابن بابويه دقت كنيد كالم كليني وضاد ت به اختالف و
يعني ابن » ...قرآني كه جبرئيل آورد« : گويد و اين يكي مي ، »...وحيي كه قرآن نيست

به ناقص بودن خود قرآن  كلينيولي  ، استقرآن است كه نقص در غير  معتقدبابوبه 
و لذا در تفسير مجلسي و مازنداراني در شرح و تفسير روايت مزبور . تصريح دارد

كه مالحظه  حال آن ، يي داردچيزهايي ذكر شده كه با ظاهر نص كفر و الحادشان همسو
 ، كنيم ابن بابويه عدد زيادي مذكور در روايت را به احاديث قدسي تفسير كرده است مي

                                                                                                           
  .2/536: ـ مرآة العقول)1(
  .13/101: ـ الذريعة)2(
 .102ص : ـ االعتقادات)3(
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ولي هيچكدام جرئت رد و تكذيب  ، چون اين تفسير با ظاهر قول او سازگار است
  .اند روايت را نداشته

در حالي كه دروغ  ، آيا روايت كليني توجيهي دارد كه قابل قبول باشد: گويم من مي
ها اگر نسبت به مذهب و  پذير نيستند؟ آن  ها توجيه مجلسي و مازندراني و امثال آن

 ، پيروان شيعه نيت خيري داشتند؛ و جرئت تكذيب اين روايت و امثال آن را نداشتند
 ، توانستند تعداد آيات مذكور در را به آياتي تفسير كنند كه تالوتشان منسوخ شده مي

  .يا آن را بر ديوار بكوبند و پرت كنند ، پذير تأويل كنند ا بايد با نحوي توجيهزيرا ي
را براي آن ذكر أويل همين تصاحب الوافي بعد از ذكر اين روايت ام كه  خودم ديده

كنند  ميحتماالت كه اين روايت كفري را تأييد ا ذكر بعضي اززيرا پس از  ، كرده
ي آياتي باشد كه  كل قرآن به اضافه ط بهآيات مربو دكه آن تعدا  يا اين...« :گويد مي

- ييبو القاسم موسوي خوا )2(امروز يانمرجع بزرگ شيعاما  )1(.»است منسوختالوتشان 
قول به تحريف  ؛معتقد است قول به نسخ تالوت آيات قرآن -با تظاهر به دفاع از قرآن

  )3(.باشد قرآن مي
اي را براي  در اين راستا قاعدهرآن را رد كند و ي ثابت نسخ ق قاعدهخواهد  مثل اينكه مي

نسخ  بين تحريف وولي  ...اثبات كند اش را هعقيدبا نحوي پنهاني  خود وضع كند و
بر  لغت آن پيدا است و كه از تحريف همچنان ، دارد وجود يواضح تفاوت آشكار و

ب مذموم وصاحب آن مستوج خداوندنزد  واست بشر  ي كسي مخفي نيست ساخته
گونه كه  همĤن ، وند متعال صورت گرفتهخداجانب  اما نسخ از ، باشد عذاب اخروي مي

                                           
 .1/274 : دومجلد  ، الوافي/ ـ الكاشاني )1(
مؤلف معجم رجال  ، يي كه او را امام اعظم و آيت عظمي و رئيس حوزه علميه قمبو القاسم موسوي الخوا - 2

  حديث و البيان في تفسير القرآن
 .210ص : البيان /ـ الخوئي)3(
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: هبقر( m  V   ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al  :فرمايد مي
106(  

اي  اثر معجزه( و يا اين كه ، ) و به دست فراموشي سپاريم( اي را كه رها سازيم هر آيه
بهتر از آن يا همسان آن را  ، فراموشش گردانيم ) و را از آئينه دل مردمان بزدائيم

  آوريم مي
  .برد زدن و تحرف آن نيست ولي نسخ آيت قرآن به هيچ وجه مستلزم دست

يك يعني كمي بيش از پس  كند؛قرآن داللت  سقوط دو سوم از روايت كليني بر اگر
آنان مقايسه كنيم كه  باز اگر آن را با روايت ديگر و ، مانده استنسوم آن براي ما باقي 

يك ثلث  ، دشمنان ما است ما و ي يك ثلث آن درباره ؛استقسمت گويد قرآن سه  مي
ل پيش سؤااين  ، باشد فرائض مي حكام وايك سوم ديگرش  و ، حكم مثال واهم 
كه براي ما باقي مانده كدام است؟ آن يك سوم كه قرآن  ثلث ازكه آن يك آيد  مي

اين زعم ه باست يا ثلث فرايش و احكام؟ چون بدون شك مربوط به سنن و احكام 
چون  ، شده استدوستان و دشمنان شيعه حذف يك سوم مربوط به فرقه ي ملحد 

شد؛ ما را با نام خودمان در قرآن  گونه كه نازل شده قرائت مي اگر قرآن آن«: اند گفته
   ....است ها اثبات اين قسمت ها از همه مقدمه چيني كه هدف آن» يافتيد مي
وفات چندين قرن است كه هدر رفته و از زمان امت اين كه است  معني اين قول اين   

را از دست زيرا دو سوم از قرآن خود  ، برده تا به امروز در گمراهي بسر خدا رسول
ائمه هم كه قرآن كامل را در اختيار دارند در دسترس امت نيستند چون  و ...است  داده

ها را به  بنابراين آن! كنند در برگرفته و دوست و دشمن را از هم جدا نمي راه گمراهي را
ولي نه از بازگشت امام  ، گذرد دهند كه صدها سال از غيبت او مي ظهور مهدي وعده مي

پس اگر امت اسالم بدون وجود . غايب خبري هست و نه از آشكار شدن مصحف او
قرآن براي هدايت امت و چيست؟ و اگر ي ظهور ا يابد؛ ديگر فايده مهدي هدايت مي

و مانع  چرا خداوند آن را با اين امام منتظر اسير كرده ؛امري الزم وضروري است
به نه  نگهداري قرآن را حفظ وخداوند سبحان كه  با اين ، ها به قرآن شد دسترسي آن



   
309 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

خود بلكه  ، نمودواگذار نو نه به موعود موهوم غير پيامبران نه به  و ؛كدام از پيامبران هيچ
  .آن را تضمين نموده استاز نگهداري  حفظ و
از بيم تحريف شدن نتوانست آن  علي«: گويد طونه كه گذشت رواياتشان مي همان

يعني كل امتي كه از جانب خدا به بهترين امت  ، قرآن را از مخفيگاه بيرون آورد
در اين ميان فقط و  ، توصيف شده است؛ سرنوشتشان جز گمراهي و بدبختي نيست

ي هدايت و منبع سعادت  چون اصل قرآن كه سرچشمه ، ياران امام غايب استثناء هستند
  . امت اسالم است در اختيار امام غايب قرار دارد و كسي بدان دسترسي ندارد

 ، كه به پندار شيعه ائمه بيش از همه انبياي خدا وسايل تبليغ دراختيار دارند با وجود اين
ي خود  توانست با قدرت فوق العاده بيش از اين هم قدرت دارد و مي ليو حتّي ع

زات امير معج مجلسي در بابي كه عنوان آن رازيرا قرآن كامل را نشر و تبليغ كند؛ 
عبور گدا يك كنار از   عليكه روزي اميرالمؤمنين كرده ناميده نقل  المؤمنين علي

» تر بود خواندي برايت خوب ميآن قر اگر«: گفتبه آن شخص خطاب حضرت و . كرد
ندم بتوانم كمي از آن را آرزوم توانم قرآن را بخوانم و من نمي: گفتجواب  او هم در
ي يحرفهاو علي  ، آن مرد نزديك شد ، به من نزديك شو: سپس علي گفت  »بخوانم

و بالفاصله تمام قرآن روي قلب او نقش بست و در  ، گفتآن شخص  بهمخفيانه 
  )1.(ش قرار گرفتا حافظه

به هر كس كه  روش سحرآميز قرآن را با اين ستتوان مي پس اگر امير المؤمنين علي 
اي را كه عليه قرآن و براي تحريف  توانست هر دسيسه كه مي همچنان ، بخواهد تبليغ كند

يعلم ما «: هاي الكافي بيان شده در بابكه  همچنانزيرا  ، شد خنثي كند ريزي مي آن طرح
 ، از گذشته و آينده خبر داشته باشدتواند علم  مي )2(»وما يكون وال خيفي عليه اليشء كان

  .گردد و چيزي ا او مخفي نمي

                                           
  42/17: بحار األنوار - 1
 .1/260، أصول الكافي:  ه كن به: ـ نگاه)2(
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زيرا  ، توانست او را به قتل برساند كه بدون رضايت و انتخاب خودش كسي نمي همچنان
 : )1(»رهميعلمون متى يموتون وال يموتون إال باختيا «: گونه كه در الكافي ذكر شده آن

  ؟ ميرند و جزبا انتخاب خودشان نمي ، ميرند دانند چه موقع مي ائمه مي
 گويا عليبعضي روايات وارد شده كه  در! چنين عمل نكرد؟ عليچرا پس 

 قرآني را ، )نهادند ارج مي(شناختند مي مرا داشتم ومردم حقرختخوابي اگر  «»: اند فرموده
  )2(.كردم خارج ميرا بر من ديكته كرده  آن خدا رسول ام و كه خود نوشته

كنيم كه كنايه از قدرت و در دست داشتن  اول توقف كوتاهي مي  اكنون روي جمله
زمان خالفت خود به  چرا درپس ) 3(گونه كه مجلسي ثابت كرده همĤن ، حكومت است

گان گونه كه جعل كنند آن  آيا ايشان خالف وعده نموده ، اين سخن جامه عمل نپوشانيد
     !اند؟ با دروغ و افتراء گفته» اسطوره«اين 

 چگونه حق علي....»)نهادند ارج مي( شناختند ميحق مرا «: ي دوم گفت در جمله
در اختيار مردم قرار نگيرد ) قرآن موهوم شيعه(شود در حالي كه منبع معرفت  شناخته مي

  گاه باشد؟ و همچنان در مخفي
بر من  آن قرآن را رسول خدا«: علي گفت) ادعاي شيعهبه (اما آن قسمت از روايت كه

آوري  جمع: اند اي ديگر ايشان در تناقض است كه گفته با روايات اسطوره» ...ديكته كرد
  .تمام شد قرآن بعد از وفات رسول خدا

اين إفتراء در واقع رساترين مربوط به روايات  خبار واتمام كه ولي حقيقت اين است 
شيعه در اين زمينه ائمه  اعتراف يكي از و ، دنباش هل بيت مياحق  ردانتقاد  طعن و

                                           
  1/258: أصول الكافي - 1
  .92/52 : ـ بحار األنوار)2(
  92/52: بحار األنوار - 3
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به  يكسكار ما به جايي كشيده كه  :گفته) هاي شيعه طبق اعتراف كتاب(صادق است كه 
  )1(.»اند با ما دشمني نكرده دارندمحبت ما را  يدعااكه از آنان اندازه بعضي 

عالم بزرگ قرن ششم  ايتي است كهبافته شده رو هاي  اسطوره ينرت عجيباز جمله و 
ي  مناقشهضمن  ن علياامير مؤمنكرده كه نقل خود  »االحتجاج«در كتاب  )طبرسي(

ستمكاران بزرگ از منافقين نام  .... :در جواب اعتراض او گفتطوالني با يكي از زنادقه 
قرآن داخل  درها را  تغيردهندگان آن بلكه مبدلين و ، نيستاز قرآن  اند قرآن آمده كه در

   ....نموده اند
بيان زياده و  ، سازگار نيست» تقيه«ولي ذكر نام تبديل كنندگاه با عموم حكم 

هاي منحرف  هاي اهل تعطيل و كفار و فرقه هايي كه در قرآن شده حجت فرقه كاستي
و نيز منجر به باطل كردن علم ظاهري قرآن  ، كند ي مسلمين را تقويت مي شده از قبله

دوست و دشمن قبول دارند كه بر اصطالح حكومت خلفا و راضي شدن به است كه 
زيرا صبر و بردباري بر حكام واجب است چون خداوند به  ، كند حكومتشان داللت مي

  : پيامبرش فرموده
 m   Ú    Á  À  ¿   ¾        ½  ¼l)آن گونه  ، ي كنيشكيبا پس )..35:احقاف

  .اند شكيبائي كرده) هادر سختي( كه پيغمبران أُولُواالعزم
گويي  بيش از اين اجازه تصريح» تقيه«زيرا قانون  ، قدر كه شنيدي تو را كافي است همين
  .دهد نمي

: قصص( m   p  kj  i  h  g    f  el  :همچنين در مورد اين آيه
فنا  همه چيز ):كل شئ هالك إال دينه: (در اصل چنين نازل شده) اندكه گفت مدعي)(88

 ، وجه خدازيرا محال است كه همه چيز نابود شود مگر  ، خدا دين جز شدني است
   :تعال مي فرمايدخداوند متر است چون  بياين هم از قول سابق عج

                                           
 .307ص : ـ رجال الكشي)1(
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 m  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  ol )27 - 26: رحمن(  
 و تنها ذات. گردند دستخوش فنا مي ، همه چيزها و همه كساني كه بر روي زمين هستند

پس خداوند متعال خلق را از )1( .ماند و بس ميباقي پروردگار با عظمت و ارجمند تو 
  .جدا كرده است) چهره(وجه

m  ~  }  |  {    z   y  x  w  v  u  t : اما انكار تو در مورد اين آيه
  r _l)كه رعايت قسط و عدالت در مورد يتيمان شبيه ازدواج با زنان ) 3:نساء

اين هم توسط منافقين از ) به پندار شيعه(پس ، همه زنان يتيم نيستندهمچنين  ، نيست
پرداز در كتاب االحتجاج يادآوري كرده كه بين  يكي از كذابان دروغ. قرآن حذف شده

ها و  و اين ، موضوع يتيمان و موضوع زنان؛ حدود يك سوم قرآن فاصله وجود دارد
اما وجود اهل تعطيل  ، مل آشكار ساختامثال آن را حوادث منافقين براي اهل نظر و تأ

و اگر  ، كردند  هاي مخالف اسالم بهانه و مجوز طعنه و انتقاد به اسالم را يافتند و فرقه
تمام موارد حذف و تحريف و تبديل شده در قرآن را برايت ذكر كنم بحث به درازا 

. ،دهد نمي ي آشكار شدنش را اجازه» تقيه«شود كه  و چيزهايي آشكار مي ، كشد مي
)....2(  
  

اي طوالني است كه به ادعاي  رغم طوالني بودنش بخشي از مناقشه اين نص علي
از آن  كه هدف علي ، و يكي از زنادقه صورت گرفت صاحب االحتجاج بين علي

تر از كسي  وجود دارد كه  اما آيا زنديق!!! مناظره هدايت و راهنمايي او به راه حق بود
ي رسول  ديل و تحريف قرآن؛ چنين افتراهايي را بر قرآن و صحابهدر مورد حذف و تب

موسى  ؟رسد توزي در مورد قرآن به بيش از اين مي ي هيچ كينه آيا دسيسه ، ببندد خدا
كه شيعه سخنان  ترين مردم به اندازه اين دشمني  آيا عداوت وكينه: گويد مي جار اهللا

                                           
 .254-249ص : ـ االحتجاج)1(
  254-249ص : االحتجاج - 2
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به نسبت برد و  اسالم را زير سؤال مي دطالب نسبت مي دهن ها را به علي بن ابي آن
  )1(.استمخرب دين ويران  قرآن و

ي سياه را در اين روايت مالحظه كن كه عليه برترين نسلي كه تا كنون بشر  آن همه كينه
اند و آن بزرگواران را به منافقيني  چيده و بر ضد اصحاب رسول خدا ، شناخته

توز كه خشم  ي كينه زيرا اين فرقه ، اند دهترين جنايت ش توصيف كرده كه مرتكب بزرگ
ها نسبت به اسالم و صحابه قلبشان را سياه و بيمار كرده و درونشان از آن  و نفرت آن

پردازي  چيزي را در قرآن پيدا نكردند كه خشمشان را با شبهه ، كينه و نفرت مملو شده
كه (ام منافقين بودهقرآن سرشار از ذكر ن: عليه ايشان فرونشانند؛ به ناچار گفتند

و ... ولي تغييردهندگان قرآن نامشان را حذف كردند) منظورشان اصحاب بزرگوار است
  .روايات متعددي از اين قبيل دارند

سپس در همين روايت آمده كه ذكر نام تحريف كنندگان به خاطر رعايت تقيه جايز 
  )2(.اند ها ابوبكر و عمر و زيد بن ثابت بوده كه به ادعاي آن ، نيست

كساني كه مستقيماً مرتكب اين جنايت  :گويد تعداد ديگري را افزوده و ميطبرسي و  
عثمان و ابوعبيده و  عمر و ابوبكر وصاحبان صحيفه  ، تغيردادند قرآن رابزرگ شدند و 

  )3( .سعد بن ابي وقاص و عبدالرحمن بن عوف بودند كه از زيد بن ثابت كمك گرفتند
رسول ي  دست پرورده و جزو شاگردان ممتاز فتوحات اسالمي وداران  پرچم اصحاب

مرداني را به  ينريخ چنابحال ت گذاري نمودند كه تا تمدني را پايه و ؛باشند مي اهللا
ها خاري هستند در چشم شيعه و قلبشان از خشم و نفرت  پس آن ، خودنديده است

  .اند ها اختصاص داده به آن براي همين است كه چنين افتراهايي را ، ايشان سرشار است
ه حكم تقيه افزودن به ب« :گفتبه شخص مذكور  يعل دامه روايت طبرسي آمده كها در

آيا معنايش اين است كه ترس و بيم مانع شد مصحف دروغين را . »قرآن جايز نيست
                                           

 .123ص : ـ الوشيعة)1(
  .156ص : االحتجاج : ه: گاهـ ن)2(
 ).73(صفحه   : ـ فصل الخطاب)3(
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كرد؟ و احتمال اين هم هست كه ترس  در غير اين صورت اين كار را مي ، بيرون آورد
ولي با وجود ترس و بيم موضوع مصحف  ، د و آشكارا به آن تصريح كندبرطرف شو

  !؟..ماند همچنان در بين شيعه سري باقي مي
آوري كرده كه  هاي شيعه را جمع ولي صاحب فصل الخطاب بيش از هزار نمونه از كتاب

و اثبات كرده كه  ، اند و از آن حذف شده ، اند مدعي است همه در اصل آيات قرآن بوده
گير  را دامنقومش  بدين شكل خود و و ، هاي شيعه بر آن نكته توافق دارند كتاب

ترين جنايت را افشا كرده كه شيعه مرتكب  بزرگ و ، كردي بزرگي يرسوا فضيحت و
كه نصوص شيعه تقيه را تا زمان بازگشت مهدي الزم  اما آيا با وجود اين ، اند شده
ها  اند؟ همه اين مشي قوم خود مخالفت كرده و خطيكه با وصيت امام  يا اين ، دانند مي

پردازيم كه  و به زودي به تحقيق اين نكته مي!. شوند توهماتي هستند كه بر هم زده مي
  .آيا شيعه مصحف سري متداول در بين خود دارند يا خير

ستيز  سپس روايت احتجاج يادآوري كرده كه علي سخنانش را با شخص زنديق و دين
گويي  تواند بيش از اين صراحت به سبب ظروف و شرايط تقيه نمي: و گفته ادامه داده

  .شود چون موجب تقويت حجت اهل تعطيل مي ، كند
پس اين يعني گفتگو و مناظره با زنادقه و اشخاص ضد دين موجب رفع و از ميان 

رخورد ولي بايد با مؤمنان با تقيه ب ، توان به كفر تصريح كرد و مي ، برداشتن تقيه است
  !!!كرد

 ، ستيز به حساب آورند را از حزب زنديق و دين خواهند اميرمؤمنان آيا اين فرقه مي 
  كند؟  به همين خاطر از ترس صحابه به همه چيز تصريح نمي

بيش از اين تفصيل دادن بحث حجت و برهان : سپس بعد از اين تصريح به كفر گفت
تقويت  -منش ايشان هستند ان نيككه همان اصحاب گرامي و پيرو- اهل تعطيل را 

 ، توز كافي است ي كينه بدون ترديد همين مقدار براي افشاي ماهيت اين فرقه. كند مي
  ! پس كفر ورزيدن به كتاب خدا چيست؟ ، چه رسد به كفرهاي ديگر
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قضايا را  ترتواند بيش مدعي هستند كه علي به شخص زنديق گفت نميفرقه اين سپس 
  !!!باشد فرمانروايان واجب مي حكام واطاعت از  شكيبايي بر صبر وزيرا  ، تفصيل دهد

اين  ولي در ، داند مردود مي اثـنـي عشر را غيراز كه مذهب شيعه اطاعت  حالي در 
   !!.واجب استائمه غير از روايت اطاعت 

و اتهام است بر ايشان  فترااواقع بزرگترين  در ناميرمؤمنسخن به انسبت دادن چنين 
حال كه ادعاي شده  ، اطاعت كرده استاز ديگران  كه در معصيت و نافرماني خدا ينبه ا

از مخلوق در نافرماني اسالم اطاعت ولي در  ، كه او چنين اطاعتي را واجب دانسته است
   :مردود است وندخدا

 m  x  ed  c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y  xl )15: لقمان(  
وشش كنند كه چيزي را شريك من قرار دهي كه كمترين تالش و ك ، هر گاه آن دو

از ايشان فرمانبرداري  ، سراغ نداري) كوچكترين دليل بر اثبات آن(آگاهي از بودن آن و 
  .مكن
  

طاعت خود از اضمن  دربه حكم تقيه  ن علياميرمؤمناآنان باز مدعي هستند كه   
اين  و ، همكاري نموده است تغيير دادن قرآن با آنان در تحريف و ، راشدين يخلفا

 تكفير علي سب و ، باشد خدا صحاب رسولاتكفير  ي ويكه بدگو مسئله قبل از اين
اهل بيت دشمن  ، مسلمانان باشند دشمنكه  يقيناً اين عده قبل از اينو  ، رساند ميرا 

  .هستند رسول اهللا

استدالل ) 35:فاحقا(m   Ú    Á  À  ¿   ¾   ½  ¼l  :ي ببين كه چگونه با آيه
زيرا اين آيه بر خالف  ، كند ي اين روايت داللت مي كرده كه بر جهل و ناداني پردازنده

اطالعي او از قرآن  و نسبت دادن آن به علي؛ نسبت دادن جهل و بي ، اين فرمان داده
  . بوده است
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) 88: قصص( m   p  kj  i  h  g    f  el كه  و از ادعاي ايشان منبي بر اين
كه محال است همه چيز كسي هالك  بوده؛ به ادعاي اين )كل شئ هالك إال دينه(اصل  در

ي روايت  گردد كه جعل كننده معلوم مي) 1(تا آخر....اش باقي بماند گردد ولي چهره
يا ...و از داللت الفاظ اطالع نداشته ، عرب نبوده و هيچ پيوندي با زبان عربي نداشته

  .ناداني زده استزنديقي بوده كه خود را به 
به شخص در اين مناظره  ميرالمؤمنين عليامدعي شده كه  صاحب االحتجاج باز

اگر به خاطر  و ، افتاده استنساء  ي سورهاطراف از يك سوم قرآن در بيش  :زنديق گفته
   .مانع شدن تقيه نبود آن را شرح مي دادم كالم ووالني شدن ط

 ن عليامؤمن ميرابر و دروغ كذب  ترينخود بزرگذات در اسطوره يقيناً اين و 
ي  يك سوم افتاده شده شدر زمان خالفتاو  ؛گفتند راست ميشيعه زيرا اگر  ، باشد مي

او از  ، ثبات آناصورت  داد كه در يا به مسلمانان دستور مي ، كرد ميآشكار قرآن را 
  .پيروي نمايند

به  كاذيب راا باطيل وااين همه و  ؛علي را دارندتشيع  يدعااكه  ييها     واقع آن پس در
زيرا راضي شدن به كفر و  ، باشند ميها  آنرين دشمن ت دهند؛ سرسخت ايشان نسبت مي

    .دهند اقرار به آن را به ايشان نسبت مي
پناه » تقيه«اند به  چاره براي اثبات دليل و حجت درمانده هرگاه شيعه از يافتن حيله و راه

علي به خاطر تقيه از تشريح و  ) ها   به ادعاي دروغ آن(اينجا هم  بنابراين در ، اند برده
ولي اين يك نيرنگ آشكار و  ، بيان آن قسمت كه حذف و تبديل شده اظهار ناتواني كرد

هاي حذف  سپس غير از او هركدام كه مواردي از نمونه ، فرار از مواجهه با مخالف است
ها كجا و دستبرد زدن  اما آن ، نگشان افشا شدهشده را بيان كرده باشد؛ رسوا گشته و نير

  ! به قرآن عظيم الشأن كجا

                                           
  6ص: ةضالخطوط العري - 1
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ي زنديقانه مورد  ستيز را با چنين مقاله ي اسالم و مادامي كه شريعت اين فرقه زنادقه
در روايت  ؛زير سؤال ببرد) به ادعاي واهي شيعه(خطاب قرار دهد كه همه قرآن را 
مصحفي ايراني در » مستشرق بِراين«اور كنيم كه كه سابق بيان شد؛ آيا اين شايعه را ب
بر كتاب اهللا در آن نوشته شده كه با ) 1(»سوره واليت«اختيار دارد كه زياده هايي به نام 

اين جماعت درباره كتاب خدا  و عقيده اگر منهج كرد و ي زنديق با آن مناظره مي فرقه
شود نزد  تصديق كرد كه گفته مي توان مي .از رضايت خدا است دور نگاه كفرآميزانه و

كتاب  برهايي  هضافاكه باشد جود از آن مومصحفي ايراني  »براين«مستشرقي همچون 
 )2(.اي به نام سوره واليت است از جمله اين إضافات سوره و ، خدا در آن وجود دارد

  !.اين يعني شيعه مصحفي سرّي دارند كه در ميان خودشان متداول است

  مصحف سري وجود داردآيا نزد شيعه 

آن را باشد و  هاإفترا اين دروغ وحاوي مصحف ديگر وجود دارد كه  هآيا نزد شيع
گويند؟ و آيا واقعيت حالشان  ؟ اساطير شيعه در اين باره چه ميبجاي كتاب خدا بخوانند

شيعه  :گويد آيا قول شيخ محي الدين خطيب صحيح است كه ميگويد؟  چه مي
و در  )3(.با قرآن متداول ميان مسلمين متفاوت استكه دارند  اويژه خود ر هاي مصحف

 و)4(.نمود منتشررا ي مشهور به سوره واليت  شيخ محي الدين خطيب سورهاين راستا 
  )5.(گرفته شده است »مستر براين«نسخه خطي نزد  اين سوره از: است گفته

                                           
  11ص: الخطوط العريضة: ه: نگاه- 1
 .11ص : الخطوط العريضة : ه: ـ نگاه)2(
 .32ص ، "مختصر التحفة االثني عشرية"حاشيه  : ه: ـ نگاه)3(
او استاد احمد  قبل از. 9ص ، )842(مجلة الفتح العدد  و ، 31ص ، و مختصر التحفة ، 12ص ، ـ الخطوط العريضة)4(

  )گري شيعه و شيعه(است كسروي شيعي ايراني آن را منتشر ساخته 
محمد علي سعودي كه رئيس وزراي »ثقة المأمون«وقتي از وجود آن مطلع شدم آقاي : شيخ محب الدين گفت - 5

  )11لخطوط العريضه ص ا ، 32ص:هامش مختصر تحفه(مصر بود از آن برايم عكس گرفت
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است  ثابت كردهالخطاب وجود چنين مصحفي را  قبل از آنان شيخ روافض صاحب فصل
اند كه  ها مصحفي را بوجود آورده آن: گفته» تكفيرالشيعه«قبالً صاحب كتاب  و) 1(

  .كنند گونه كه خودشان ادعا مي آن ، استمصحف سري ميان تشيع متداول 
پاسخ ها  به آن شيعهقوال بزرگان ا نصوص واثناي تحليل و بررسي  درما انشاءاهللا 

  .خواهيم داد
تا دهد  ها فرمان مي به آن كه هست  وصيبزرگان شيعه نصها و مراجع  بكتا در :گويم مي

اين قرآن متداول به  - آورد كه مصحفشان را همراه خود مي-ظهور مهدي منتظر زمان 
  .عمل كنند
از برخي يارانش از و او از محمد بن سليمان  ، سهل بن زياد كتاب الكافي از كليني در

اين قرآن  شنويم كه در مي فدايت شوم ما آياتي را :روايت نموده كه گفته بي حسنا
آيا  ، توانيم بخوانيم خوب نميايم  گونه كه از شما ياد گرفته آن ها را آن و ، موجود نيستند

 ،  ايد گرفتهكه ياد خوانيد ب ها را چنان آن ، در جواب گفت نه !؟آييم بحساب ميكار  ما گنه
  )2(.ه شما تعليم خواهد كردب ها را آن آيد و مينزد شما كسي  زيرا

تالوت ) به عنوان قرآن(ها در بين خود افتراهايشان را  از اين نص معلوم است كه آن
گونه كه از شما ياد  آن«و » شنويم ميگونه كه  آن«ي  گونه كه جمله همĤن ، كنند مي

  )3.(كند بر اين داللت مي» ايم گرفته

                                           
 180فصل الخطاب ص - 1
 .2/619 : ـ أصول الكافي)2(
كه در  همچنان و. اند كرده از اين قرآن تالوت مي ياتي را بغيرآئمه اكنند  دعا ميادارند كه زيادي رواياتي - 3

نَّ اللّه اصطَفَى آدم إِ: (كرد از ابا جعفر شنيدم اين آيه را تالوت مي: شده كه گفتروايت تفسيرهاي فرات از حمران 
حرفي را با جاي : گفت! شود؟ گونه خوانده نمي اين: گفتم ، خواند) علَى الْعالَمينَ) محمد(ونُوحاً وآلَ إِبرَاهيم وآلَ 
دهند  و نيز روايات ديگري دارند كه نشان مي) 92/56: بحار األنوار ، 18تفسير فرات ص ( .. حرفي ديگر عوض كن

  كنند كنند حكم مي چه را كه خدا نازل كرده و مسلمين تالوت مي اند كه غير آن ا ائمه را متهم كردهكه آنه
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اند كه اين  ن شيعه به پيروانشان دستور دادهآيد كه بزرگا چنين بر مي) الكافي(از روايت 
ولي اجازه  ، قرآن موجود بين مسلمانان را تالوت كنند؛ و منتظهر ظهور امام باشند

توانند به خوبي  چون نمي ، ندارند آن افتراهاي ساختگي را بعنوان قرآن تالوت كنند
  .ها را تالوت كنند آن

 ما ها به خواندن به ما رسيده كه آن هئماخبر صحيح از طرف با : گويد ميشيخ مفيد 
كه  اند تا اين نقصان امر نموده بدون كمترين زياده و )برگ اول و آخر قرآن( بين دفتين
 ن عليامؤمن مان شكل كه أميره هقرآن را ب و ، ظهور خوهد كرد مهدي قائم

  )1(.مردم قرائت خواهد كرد خدا نازل نموده بر جمع آوري كرده و
به شيعيان خود دستور  روايت شده كه ائمهخبار ا در« : گفتهري يجزا اهللات نعم
 هغير نماز و در اين قرآن موجود راكند  ميكه تا موالنا صاحب الزمان ظهور  اند داده
اين قرآن به  ؛ايشان ظهور نمودندهنگامي كه  و ، معمل نماييآن حكام ابه  و نيمبخوا

شود و به  ميخارج  ، تأليف نموده ن عليامنميرمؤاقرآني كه  و شود لند ميآسمان ب
  )2(.شود عمل مياحكام آن 

هاي شيعه قسمتي را روايت  پس مادامي كه مسأله از اين قرار است؛ چرا هر كدام از فرقه
  !.؟شود سپس اگر تغيير كرده چگونه به آن عمل مي ، اند كنند كه بر قرآن افزوده مي

نصوص ديگري  ، دنكن به قرآن دعوت مي نصوصي كه شيعه را بسوي عملدر برابر 
اين ايشان را به ترك كردن و عدم حفظ پرده زير صريح و غير هستند كه به صورت 

چه  مهدي شيعه  شده و چنانف يحرت -ها     به پندار آن –چون  ، كند قرآن دعوت مي
  . ظهور كند؛ حفظ و نگداري آن سخت است

هرگاه   :از ابو جعفر روايت نموده كه گفتاو  و ؛جعفي جابر ازخود  با اسنادشيخ مفيد 
قرآن ها  درون آن د ونشو ميهايي برافراشته چادر و  يمهخ ، قيام نمود قائم آل محمد

                                           
  .74: 92 : ـ بحار األنوار)1(
 . 364ـ2/363 : ـ األنوار النعمانية)2(
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ولي حفظ آن براي كساني كه امروز قرآن را حفظ  ، دهند مياصلي را به مردم تعليم 
  )1(.مخالف اين تأليف استچون  ، اند سخت و مشكل است كرده
 و ، كنند تعظيم ميتا سر حد تقديس و را ااست كه شيعه نقل كرده  وايت كسياين ر

برادر سديد ومولي  و راشان ازيرا امام منتظر ، بشر استسطح كه مافوق  اند حتي مدعي
    )2(رشيد خطاب كرده است

 ، ي اعتبار و ارزش است است كه در اوج قله  و اين روايت در كتاب االرشاد هم آمده
  )3.(»كتاب االرشاد از مؤلفش بيشتر شهرت دارد«: كه مجلسي گفتهتا جايي 

روايت كاذب خود با اسناد  ميرالمؤمنين عليا از نعماني هم مشابه همين روايت را 
غير عرب ميان انبوه مردم  درگويي  «: ميرالمؤمنين گفتهگويا اروايت آمده كه  در ، كرده
گفتم مگر . »دادند به مردم ياد ميزل شده قرآن را طوري كه نا كه مسجد كوفه بودم در

خود و نام  ااز قريش ب آن هفتاد نفر در ، گفت خيرطور نازل نشده؟  همينقرآن اين 
دست نخورده  خدارسول تحقير ابولهب هم بخاطر نام  و ، پاك شده است پدرانشان

  )4(.باقي مانده چون عموي پيامبر است
  )5(.ت را به همين معني نقل نموده استاين زمينه دو رواي نعماني درهمچنين 

زنديق و ضد دين ) غير عرب(كنندگان اين اسطوره يك عجم رسد كه جعل به نظر مي
گونه كه  همĤن ، زيرا درروايت فوق تعليم موعود را به عجم اختصاص داده است ، است

پرورانند كه  در دل مي ي تلخي نسبت به اصحاب رسول خدا علت وجود كينه
ان را فتح كردند و اسالم را در ميانشان منتشر كردند؛ از اين روايت به روشني سرزمينش

                                           
 .413ص : ـ اإلرشاد)1(
  .277احتجاج ص ، نسبت داده است مفيدرا به شيخ مهدي خطاب نصوص كه  يكتاب همقدم - 2
 1/27: بحار األنوار/ المجلسي - 3
 .92/60 : بحار األنوار ، )7(صفحه  ، فصل الخطاب ، 172ـ171ص ، ـ الغيبة)4(
  .25/364 : بحار األنوار ، 194ص ، الغيبة : ه: ـ نگاه)5(



   
321 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

لذا ادعاي تغيير قرآن همراه با استدالل به عدم ذكر نام ائمه همراه با نام  ، شود فهميده مي
  .ابولهب ذكر شده است

كنند تأثير بسزاي  هايي كه براي اهمال و عدم توجه به حفظ قرآن دعوت مي اسطوره
گونه كه آخوند شيعه شيخ موسي جاراهللا  همĤن ، د را در جوامع شيعه بر جاي گذاشتهخو

دهد كه نه علماي و  هاي متمادي عمرش را در ميان شيعيان گذرانيده شهادت مي كه سال
و حتي تالوت درست آن را هم ياد  ، باشند نه شاگردانش را نديده كه قرآن را حفظ كرده

به نظر ايشان انتظار . كه با وجوه قرائات آشنايي داشته باشند ينچه رسد به ا ، اند نگرفته
آن را همراه خود ناپديد كرده چنين  شيعه براي مصحف علي كه قائم آل محمد

  ) 1.(ها به وجود آورده است اي نسبت به اين قرآن در آن عالقه تأثيري را براي بي

اند تا زمان ظهور  ري كردهآو ها را در يك مصحف جمع آيا شيعه مجموع اين اسطوره
  مصحف موعود حفظ آن آسان باشد؟ 

ما را از قرائت آيات زياد بر  ائمه..«: گويد آقاي مجلسي به نقل از شيخ مفيد مي
بلكه  ، اند ها از طريق متواتر روايت نشده زياده ، اند ؛ نهي كرده مصحف كه در اخبار آمده

كه هرگاه  و نيز به خاطر اين ، اند ه كردهو گاهي راوي در نقل آن اشتبا ، آحاد هستند
انسان كالمي را بعنوان قرآن قرائت كند كه با قرآن ما بين دفتين مخالفت داشته باشد؛ با 

                                           
و ثواب قرائت قرآن را يادآوري  ، كنند نصوص ديگري دارند كه براي حفظ و يادگيري قرآن تشويق مي - 1

: أصول الكافي(»اي سعد قرآن را يادبگير«: مانند روايت ابوجعفر كه خطاب به سعد الخفاف گفته ، تكردهاس
و در الكافي بابي به عنوان كسي كه قرآن را حفظ كند سپس آن را فراموش كند مرتب كرده كه سه روايت .)2/596

- 2/607: أصول الكافي(كرده است را مبني بر بحث تلف شدن پاداش كسي كه قرآن حفظ شده را فراموش كند؛ ذكر
در كتابش نوشته كه پاداش زياد را براي » شود ها قرآن تالوت مي خانه هايي كه در آن«: و بابي را زير عنوان )609

همچنين بابي را در مورد ثواب تالوت از روي قرآن .)613-2/611: سابق نبعم(است خواندن و حفظ قرآن بيان كرده
هاي ديگري در اين  همچنين باب )614-613-  /2: سابق نبعم(را در اين باره آورده استرا آورده كه پنج روايت 

هايشان دروغ و افتراهايي را به آل بيت نسبت  بلكه در در كتاب ، كنند موضوع دارند كه روايات سابق را نقض مي
ولي در  ، كنند ن را ذكر ميچگونه روايات ثواب قرائت قرآن در هر شبانه روز و نوراني شدن منزل با آ ، دهند مي

  .كند و اين بر وجود تناقض در مذهب شيعه داللت مي! گويند قرآن تحريف و تبديل شده؟ عين حال مي
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و خود را در معرض  ، كنند مخالفين دچار مشكل شده و جباران با او برخورد مي
رائت قرآن بر خالف ما را از ق بنابراين به داليل ذكر شده ائمه ، دهد هالكت قرار مي

  )  1.(اند قرآن متداول نهي كرده
هاي شيعه پراكنده را به دو  و مخالف با قرآن؛ كه درون كتاب) آيات افترايي(بنابراين 

و ديگر به خاطر آحادي  ، اول به علت ترس از مسلمانان: اند سبب در قرآن قرار نداده
حاد آحاديث ا و .اشتباه استو روايت آحادي گاهي  ، ها بودن طريق روايت آن زيادي

هاي  خبارياولي  ، آيد مقبول به حساب نمي) شدكه ذكر  همچنان(نزد أصوليين شيعه 
اين  را مملو از شانكتابهاي ؛صحت اسناد آن ي زمينه آنان بدون كمترين تحقيق در

  )2(.اند چون معتقدند اين روايات از معصوم نقل شده ، اند روايات كفرآميز نموده
وضعيت  اسناد وتوجه به بدون  روايتي را در اين باره داشته باشند اريه هراخبپس 

رئيس و عظام  يمام الفقهاا«براي همين است كه به تعبير شيعه  .راويان مي پذيرند
اخباريه  صادر  از و اقوال منكر ، حكام غريبا :گويد مي ، جعفر كاشف الغطا »سالماال

أويل با استناد به رواياتي است يا بايستي تقرآن  ها قول به تحريف اين شده كه يكي از
   )3(. »...و يا پرت شوند ، شوند

 و(، كنند به نقل ازبزرگانشان در كتب خود روايت مي رااسطوره پس اخباريون اثبات اين 
نقل شده بزرگان شيعه  اين زمينه از كه در حرفي را هركه آنان حق داريد  تعجب كنيد 

اكاذيب واضح را تصديق و باور ! دارند؟شك  در مورد قرآن  ليو ، پذيرند باشد مي
است اين  بزرگتر ازانتقامي چه  ، اند نمودهولي حقايق ثابت و قطعي را تكذيب  ، كنند مي

  !.كه خداوند عقل و معيار ارزيابي فطرتشان را واژگون كرده است

                                           
 75 – 92/74: بحار األنوار - 1
 .20/61: ـ وسائل الشيعه)2(
 .2/359 ، )حاشيه(األنوار النعمانية /طباطائي : حق المبين/ـ جعفر كاشف الغطا)3(
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قرآن مورد اتفاق  ي رد كردن روايات مربوط به تحريف و تبديل بنابر تحقيق فوق مسأله
از جوامع اسالمي اقدام به جمع آوري تمام ترس و بيم فقط بخاطر و  ، همه شيعه نيست

ي مصحف سري افترايي نزد  و اين يعني مسأله .اند نكرده اين روايات در يك مصحف
شيعي (محب الدين خطيب و أحمد كسروي و شايد مطالبي كه  ، اخباريه متداول است

كه آن را از ايران  -چه  گذشت چنان -اند فاش كرده »واليت« ي بنام سوره) االصل
  )1.(اند تفسير اين موضوع باشد بدست آورده

 اما اين كار تنها جمع آن افتراها را كه مانند مثال و نمونه براي مصحف موهوم علي
ولي مصحف موهوم علي همچنان مانند مهدي منتظَر غايب و  ، دارد  مي  باقي نگه
و تا زمان  ، اند گاه خارج نشده ؛ و تا كنون خبري از آن نيست و از مخفيناپيداست

آوري اين افتراها تالشي است  اما جمع. شود ظهورشان همچنان به اين قرآن عمل مي
چه از  آن. برند براي اقناع كساني از قوم شيعه كه در شك و ترديد و سرگشتگي بسر مي

ها در مورد وجود مصحف  نكته است كه آنام اين  كالم بزرگان شيعه مالحظه كرده
و حتي كساني از متقدمين و معاصرين شيعه كه تظاهر به  ، اختالف نظر ندارند علي

كتاب باويه قمي اند؛ معتقد به تحريف قرآن هستند؛ مانند ابن  انكار تحريف قرآن كرده
وجود چنين  بهمعتقد  )2.(در البيان و خويي) كه نص كالمش خواهد آمد(» االعتقادات«

  .هستندمصحف 
دانند؛ يا بعنوان  مينص قرآن كه كلمات زيادي را  جا باقي مانده اين اما چيزي كه در اين

  ...آورند؟ به حساب ميغيره  تأويل و تفسير و

                                           
 و ، شود اما مثل يك مصحف تلقي نمي ، ختهاهاي قرآن مرتب س برسوره صل الخطاب اين دروغها راصاحب ف - 1

فــتراها مملو كرده بود اما جرأت نكرده بود كه ااين  از آن را اش پاكستان هم به دستم رسيد كه نويسنده مصحفي از
  .اند چاپ شدهي حواش تفسير جاللين دربلكه افتراها به صورت  ، به اصل قرآن دست بزند

  
 223ص  - 2
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  مصحف علي

 ي مصحف خيالي علي در بارهحاديثي را اشاره شد كه شيعه اكتاب  بتدايا در 
كه گفته شد ابن  ولي همچنان ، اند سنت هم استناد نمودهروايات اهل و به  اند؛ ساخته

شيعه صورتي ديگر هاي  لي اين مسأله چه در كتابو ، هصحيح خواندغير ها را  حجر آن
بيشتر قرآن علي از اين كنند كه مصحف  دعا مياها  آنو  - گونه كه گذشت همĤن -دارد
    .است

اين إفتراها ي  و اشاعهزيادي به نشر  هتماماكتاب الكافي  درشيعه  )ثقةاالسالم(كليني 
كسي : »باب أنه مل جيمع القرآن كله إال األئمة عليهم السالم«را به عنوان  يحتي باب وداده؛ 
) 6(براي اين باب  و ، آوري نكرده است تمام قرآن را جمع إلعشر ثــنـيه امئجز ا

  :باشد كه يكي اين روايت مي ، ذكر نموده روايت را
ما ادعى أحد من الناس أنه «: گفت ميروايت شده كه از ابو جعفر شنيد كه  از جابر جعفي

وما مجعه وحفظه كام نزله اهللا تعاىل إال عيل بن أيب طالب  , مجع القرآن كله كام أنزل إال كذاب
  :)1(.»واألئمة من بعده

                                           
آوري كرده  كه خدا نازل نموده جمعگونه  آندعا كند كه همه قرآن را اكس  هر. 1/228 : ـ أصول الكافي)1(
طور خداوند فرو فرستاده جمع آناو قرآن را  امامان پس از بي طالب وازيرا هيچ كس جز علي بن است؛  گو دروغ

  .وحفظ ننموده است
 باشد و بسيار دروغگو ميكه نموده جعل اهل سنت چگونه از  ر جعفي اين روايت رامالحظه كنيد كه جاب

  )191ص ، رجال الكشي(است اند هيچ ارتباطي با ابوجعفر نداشته نموده هاي شيعه ذكر كه كتاب نانچهم
 فكارابه اين  و ؛كتاب الكافي منتشر اما آقاي كليني آن را در ؛كذب محض نيست واقع اين روايت جز در

  .كفرآميز دامن مي زند
اگر ايشان  و ؟پس اين قرآن كجا است ؛آوري نكرده جمع همه قرآن راكسي ديگر بي طالب ااگر جز علي بن  

   .مسلمانان آن را نديده چرا تا بحال هيچ كس از چه احتياجي به أئمه بعدي است؟ و ، آوري نموده تمام قرآن را جمع
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ه روايت شده ك ابو جعفر به نقل ازاست آنان  معتبرترين تفاسير ازكه تفسير قمي  در
از  ) «.)1جمع آوري نكرده جز وصي محمد امت قرآن رااين ميان  هيچ كس در«: گفت

گويي ما  ، اند آوري كرده آيد كه هر كدام از ائمه قرآن را جمع مي روايت كليني چنين بر
ولي روايت قمي با اين  ، هاي متعدد قرار داريم به جاي يك قرآن در مقابل كتاب

در  و .است آوري نكرده جمع آن راجز علي كسي ر گفته ي حص تعارض دارد و با صيغه
هر كس مدعي باشد كه جز ائمه كسي قرآن را : هاي ديگر آمده است روايات و باب

  زمان پيغمبر قرآن دركه پندارشان بر اين است كه  با اين. اوري كرده كذاب است جمع
   )2(.است آمدهاالنوار  اربح كنند به روايتي كه در استدالل مي آوري شده و جمع تدوين و

  .اند؟ قرآن شدهجمع آوري متعهد   خدا رسولزمان ئمه در ابقيه  حسين و آيا حسن و 
طالع امصحف موهوم  برخي شيعيان ازكه  اين دارند به  اشارها ه از اين اسطوره بعضي
ا به مصحفي رو او نزد ابو عبداهللا رفتم : روايت است شده كه گفتاز ابن الحميد  .دارند

افتاد كه نوشته  يچشمم به جاي انزدم ناگه صفحات آن را ورق ميوقتي  ، من نشان داد
اين  : »فاصليا فيها ال متوتان فيها وال حتييان. هذه جنهم التي كنتم هبا تكذبان« :شده بود

به آنجا داخل شويد نه ) دونفر(شما  ، شد است جهنمى كه به شما وعده داده مى
  )3(.»است دو نفر اولمنظور « :مجلسي گفته ، يد بودخواه ميريد ونه زنده مي

 ، رسول خدا ي خليفهو  وزير دو و زن  اين دو نفر دو دوست و پدر ازشان مقصود 
  .   باشد مي معمرفاروق يعني ابوبكر صديق و إلاز پيامبران بعدبرترين مردم  و

                                                                                                           
ها نقل شده؛ ولي اجماع صحابه بر حقانيت و  كه توسط معدود افرادي حقير آن كنند تصديق ميافتراها را اين چگونه 

هم ي اهل بيت و همه علماي اسالم  بن ابي طالب و همه ائمهعلي كنند كه  عمل كردن و تحكيم اين قرآن را انكار مي
رض و كينه آن را تصديق و غ يپرست قطعاً چنين بينشي خرافاتي بيش نيست كه عقل مبراء از هوا! بود ايشان ميان در
 .ي آن وارد شده باشد شود كه ايمان به هسته و چنين اعتقاد باطلي وارد قلبي نمي ، كند نمي

  .92/48 : بحار األنوار ، إيران: چاپ، 744ص : ـ تفسير قمي)1(
 .7ص : المعارف الجلية/المرعشي : ه: ـ نگاه)2(
  .92/48 : ـ بحار األنوار)3(
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كتاب  در ، ببينندخيالي را مصحف داده شده  ي فقط به خواص اجازهاگر اين روايت 
بي احمد بن محمد بن ااز و  ، استروايت مخالف اين كه  هستديگري  روايتكافي 

 ، گفت به آن نگاه نكن بو الحسن مصحفي را به من داد وا: نصر منقول است كه گفته
نام  هفتاد مرد ديدم خواندم را  )لم يكن الذين كفروا( ي سوره وگشودم  آن راوقتي 

  )1(.بوددر آن ذكر شده نشان نام پدرا قريشي و
پيروان خاص ئمه مصحف را به امانت پيش يكي از ا بينيد كه يكي از اين روايت مي در  

 ومخالفت ورزيد امامش با دستور و ااما  ، بازداشتاز خواندن آن  و راا وخود گذاشت 
و ديد  از يمصحف سرّپس آن  .كرده استطالع پيدا امحتويات داخل آن  رخيباز 
و روايت  ، اند شتهآن آگاهي دااز ائمه فقط  و ، است بودهعام پنهان  خاص ورس دست

. بود تكفير صحابه رسول اهللاآن مربوط به  اتموضوعكه يكي از  اشاره دارد به اين
 توصيف ودر آيات متعدد به قرآن متداول بين مسلمين نيست كه اين مصحف آن پس 

دست باطنيه اي بصورت سري در بين  نوشتهچنين بلكه  ، پرداخته استصحابه مجيد ت
  . دنده نسبت ميها  و برخي اخبار را به جهت بدنام كردن اهل بيت به آن ، به دست شده

در كتاب . دهيم از روايت سابق ارائه مي متفاوت اي  با صيغه ديگر و يباراسطوره را اين  
آن  رضا :روايت كرده كه گفت)2(بزنطي از شخصي به نام) بصائر الدرجات(

تا كردم روزي كه تنها بودم آن را باز  ، امانت پيش من گذاشته را ب) موهوم(مصحف 
چند برابر  »لم يكن الذين كفروا«سوره تالوت متوجه شدم كه در حين  و ، تالوتش كنم

قلم  ، دام به خواندن كردم؛ ولي نتوانستم آن را بخوانماق ، دست ما است اين بود كه در

                                           
 .2/631 : ـ أصول الكافي)1(
ي اين اساطير را نقل كرده و چنيدن دروغ و افتراء را به نام صحابه  ي سابق است كه همه بزنطي راوي اسطوره- 2

 ، ولي نزد شيعه معتمد و موثوق است ، عالوه بر اين كه خائن بوده و با رامين امام خود مخالفت ورزيده ، ساخته
: و گفته شده ، محمد بن ابو نصر زيد مولي سكوني ابوجعفراحمد بن «:گونه كه در معجم رجال خويي آمده همان

اهل كوفه و موثوق است و با امام رضا مالقات داشته و نزد او از جايگاه ويژه بر خوردار  ، ابوعلي معروف به بزنطي
  )2/231: معجم رجال الحديث( .هـ است221كتابي را از او نوشته و متوفاي سال  ، بوده
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مسافري  انولي ناگه ، اش سؤال كنم و در بارهآن را يادداشت نمايم  مدوركاغذ را آ و
مواليم به تو دستور  :گفت نخ همراه داشت ومقداري  مهر و ويك دسمال پيدا شد كه 

همراه مهر آن را برايم  آن را مهر بزني و بگذاري ودسمال داخل  داده كه اين مصحف را
     )1(.نمودممن هم دستور ايشان را اطاعت  ، بفرستيد

روزي تنها ...«: امام رضا مصحف موهوم را نزد او به امانت گذاشت؛ ولي بزنطي گفت   
گويد موفق نشدم به  آقاي بزنطي اينجا مي» ..... بودم آن را باز كردم تا آن را بخوانم

 هفتاد نفراسم اما در روايت قبلي گفته بود ضمن مطالعه ديدم كه  ، داخل آن نگاه كنم
  !!. آمده بود )لم يكن الذين كفروا(سوره  پدرانشان درنام خود و با قريش 

در رجال كشي روايت ديگري آمده تا اين اسطوره را با صورت و شكل سوم قالب 
وقتي : از احمد بن محمد بن ابي نصر روايت است كه گفت«: گويد ريزي كند و مي

وقتي كه در قادسيه بودم  سپس ، ابوالحسن مرا بر قادسيه گذاشت و وارد كوفه نشدم
اتفاقاً چشمم به  ، مصحف را باز كردم تا به آن نگاه كنم. مصحفي را برايم فرستاد

 ، متداول است  چه در اين قرآن تر بود از آن افتاد كه طوالني) لم يكن الذين كفرا(ي  سوره
 مسافري آمد كه يك دسمال و يك مهر و مقداري گل ، مقداري از آن را حفظ كردم

آن را در  ، مصحف را به او دادم ، اين مصحف را بده به دستم: گفت ، همراه داشت
كوشيدم يك حرف از آن را . دسمال گذاشت و گل را روي آن گذاشت و آن را مهر كرد

  ) 2.(به ياد آورم ولي نتوانستم به ياد آورم
يزي از آن در روايت بصائر الدرجات مدعي است كه چ ، هر سه روايت از بزنطي هستند

ي امام از راه رسيد و مانع  را نفهميده و تالش كرد آن را بنويسد ولي ناگهان فرستاده
چه را كه خوانده  و در روايت كشي ادعا شده كه جزئي از آن ، نوشتن و يادداشت شد

و در  ، ولي با جدا شدن مصحف بخش حفظ شده را هم از دست داده ، حفظ كرده

                                           
  .92/51 : عن بحار األنوار ، 246ص  :ـ بصائر الدرجات)1(
 589-588ص : رجال الكشي - 2
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چه خوانده مربوط به دشمنان ائمه از ميان  آورد كه آن ه به ياد ميبينيم ك روايت الكافي مي
مانند ديگر روايات دارند و هم تفاوت  در واقع هر سه روايت باو  ، قريش بوده است
  .باشند شيعه متناقض مي

! اگر نوشتن يا حفظ قسمتي از آن ناممكن بوده؛ چگونه اين همه اسطوره را بافته است؟
  .كنند التي هستند كه يكديگر را نقض و باطل ميها اوهام و خيا اين
ري ياهللا جزا تنعم .استغايب كنند كه اين مصحف پيش امام  شاره مياروايات شيعه    
كه قرآن را جز اميرالمؤمنين  اند شدهو مشهور روايت روايات مستفيض  خبار وا :گويد مي
هم اكنون اين  :گويد دامه ميا وي در .وري نكرده استآ ديگر جمع يكس علي

موالي ما امام مهدي نزد  ينپيش ي نبياامواريث  هاي آسماني و كتاب مصحف با ديگر
  )1(.باشد ميموجود 

ها    ي  خĤن كه در ام با خط اميرالمؤمنين علي ديده قرآني را :گويد مي) شيعي(ابن نديم  
  )2(.شد مربوط به حسن نگهداري مي

 مير المؤمنين علياكند كه  شاره ميا -سب دانستهه منتعلويكه خود را به –ابن عنبه    
 ادعا و ، ديگري در يك جلد يكي در سه جلد و ، دو مصحف را با خط خود داشته

ي  طعمهولي به هنگام آتش سوزي مشهد هر دو  ، ها را ديده آنخودش كند كه  مي
  )3(.حريق شدند

 در  )هـ1353( سال هي الحجدر ماه ذ :بزرگان معاصر شيعه گفته بو عبد اهللا زنجاني ازا
 خط كوفي ديدم كه در پايان آن نوشته شده بود نجف مصحفي را با هدار الكتب العلوي

اين قرآن را علي بن ابي طالب در  :)هربعين من الهجرا نهبي طالب في ساكتبه علي بن (
  )4(.سال چهل هجري نوشته است

                                           
 .362-2/360 : ـ األنوار النعمانية)1(
 .28ص : ـ الفهرست)2(
  .131-130ص : ـ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب)3(
  .68- 67ص : تاريخ القرآن/ـ الزنجاني)4(
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 ميان اهل تشيع زيسته و دي درهاي متما كه سال  -ميرزا مخدوم شيرازي  يين روا از 
شيعه اين است كه با جمله عجايب  از :گفته - يشان را خوانده استاكتابه بسياري از
معتقدند كه ها  از مصحفمورد بسياري  در ؛كه مدعي تحريف قرآن هستند وجود اين

همين قرآن جز ها  آن مصحفكه  حالي در ، باشد ئمه ميامكتوب علي يا بقيه و نوشته 
   )1(.ديگري نيستند بين مسلمين چيز متواتر ول و متداو

همين قرآن امروزي را تالوت كرده و بدان حكم  شكي نيست كه امير مؤمنان علي
هاي شيعه  و اين چيزي است كه كتاب ، نموده كه مورد اجماع همه اصحاب بوده است

د با اسناد در همين راستا ابن ابي داو -گونه كه گذشت  همĤن-هم بدان اعتراف دارند
عثمان  ي درباره«: گفت سويد بن غفله روايت نموده كه علي بن ابي طالب صحيح از
ز به حضور رابطه با قرآن جدر  سوگندبه خدا  ؛به نيكوي سخن نگوييد جز بن عفان

كتب شيعه هم اين  خواهد آمد اًكه من بعد همچنان )2.»همه ما كاري انجام نداده است
پس از   ن عثمانامير مؤمناصحيح بخاري نقل شده كه  در و. ندا نمودهنقل روايت را 

جهت دفع اختالف در مورد ( فرستاد ورا اي  اي نسخه ناحيهبراي هر  ، آوري قرآن جمع
اين روايت هم منافي و شايد  )3(.را بسوزانندمصاحف موجود  دستور داد ديگر) ها لهجه

   .باشد با خط علي يمصحفوجود 
كساني هستند كه سند قرائت آنان به  ، بين قراء مشهور قرآن كه در شود مالحظه مي  

محقق مصري  )شاهين عبد الصبور دكتر(همين رو  از و ، گردد برمي أئمه أهل بيت
در رواياتي كه  و ، باشند تحريف قرآن مبراء مي ي مقوله استدالل نموده كه اهل بيت از

هاي برخي از  دروغ افترا و همگي از ؛نسبت داده شده ئمه اهل بيتابه اين رابطه 
  .آيند شيعيان بحساب مي

                                           
 .نسخه خطي ، 104ورقه  : ـ النواقض)1(
  .13/18 : ـ فتح الباري)2(
 .13/11 : ـ صحيح البخاري ـ با فتح الباري)3(
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به امام جعفر صادق  )حمزه زيات(بين قراء سبعه سند قرائت  است كه در الزم بذكر
او و  ؛و هم بر زين العابدين بن حسينو ا ، او هم آن را بر امام محمد باقر و ، گردد برمي

  )1(.قرائت نموده است علي بن ابي طالببر 
مصحف امام  در موردمسلمين كه  يجماعا گاه از اهل بيت نبوت هيچمردان  نيكن اي

آن را قرائت ي رضايت ايشان اين است كه خودشان  نشانه و ، ندا هخارج نشداند  داشته
   )2(.ندا هوي آن دعوت كردسديگران را ب و  هبه احكامش عمل نمود و ، اند كرده

از طريق هم  طالب قرائت علي بن ابي ، بر اينعالوه ... « :گفتهدكتر محمد بلتاجي 
اين چيزي  و ، عموي امام جعفر صادق روايت شده زيد بن علي برادر امام محمد باقر و
  )3(.كنند است كه شيعه هم بدان اعتراف مي

عتراف صاحب بحار االنوار را هم إضافه ا قرار واتقويت بيشتر قضيه  براي تأكيد و
قرائت اميرالمؤمنين به به نحوي  )اء سبعهقرّ(هركدام از ائت قر :گويد ميكه كنيم  مي
 اما ، وابسته هستندمثال قرائت حمزه وكسائي مستقيما به علي  ، گردد برمي علي

كه قرائت ابن عباس  حالي در ، گردد برمي و ابوعمرو به ابن عباس ابن كثيرو قرائت نافع 
هرجا قرائت آنان با قرائت ابي  و ، دگرد طالب برمي علي بن ابي هم به ابي بن كعب و

  .از قرائت علي مي باشدشت برگرفته كعب مخالفت دا بن
من  :گويد ابو عبد الرحمن ميو  ، نموده استمي قرائت ابو عبدالرحمن سلّ برعاصم اما  

قرائت  ها فصح قرائتا اند وگفته ، ام قرائت نموده تمام قرآن را بر علي بن ابي طالب
اند او اظهار  چه ديگران دغم كرده ؛ چون از اصل برگرفته است؛ و آنباشد عاصم مي

و عددهاي كوفي ... ، اند او تحقق بخشيده هايي كه غير او با لين خوانده و همزه ، كرده

                                           
 .170ص : تاريخ القرآن/ـ عبد الصبور شاهين)1(
 .165ص : ـ تاريخ القرآن)2(
 ، 343 ، 285ص : كتاب تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ، وي در اين كتاب به ، 1/189 : ـ مناهج التشريع اإلسالمي)3(

 .115و الفهرست للطوسي ص 
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و در ميان صحابه كسي نيست كه عدد ديگري به او  موجود در قرآن منسوب به علي
 )1(.اند خي تابعين برگرفتهبلكه هر كدام از شهرها از بر ، منتسب باشد

 )سعد السعود(كتابش  بزرگان شيعه علي بن محمد طاووسي علوي فاطمي در يكي از
آوري  جمع طالب رأي موالنا علي بن أبي اب قرآن را پس عثمان برگشت وس :گويد مي

  )2(.نمود
د و در مورد عثمان خدا را به ياد داشته باش! اي مردم«: همچنين علي گفت: گويند و مي

به خدا سوگند در حضور همه اصحاب  ، ي مصاحف نگوييد غلو نكنيد و او را سوزاننده
  )3(»ها را آتش نزد مصحف رسول خدا

وارد شده كه عثمان  إلهل بيتاطريق از  :گويند مي ، اند بيش از اين را هم گفتهحتي  
را از  همصحف فاطماحساس كرد؛ اختالف اصحاب را بر قرائت قرآن  وقتي بن عفان

به فرمان پدرش جمع آوري  ضي اهللا عنها آن رار فاطمهكه  (درخواست كرد علي
هر چه مطابق آن نبود  و ، ديگر مصاحف موجود را با آن مطابقت داد و) بود نموده
مصحف متداول مصحف فاطمه است  ؛پس طبق اين روايت .دادند آتش زده شود دستور

  )4(.ن كنندهعثمان بن عفان ناشر آن بوده نه تدوي و
كه را آنچه آيا همه  وكند؟  نمينقض را  ايشان دعاهاي قبلياآيا اين چند روايت تمام   

روايات آنان  خبار وا ي دريگو اين همه تناقض مگر؟ ....كند ساخته بودند منهدم نمي
  . ؟!بطالن مذهبشان نيستي  نشانه

 ازگشت و پشيمان شدن كه در راستاي برروايت اخير تالشي است رسد كه  به نظر مي  
بر و عار ننگ  ي چون اين مقوله مانند لكه ، است تحريف قرآن صورت گرفته ي مقوله

 ، اندازد ولي اين پشيماني آنان را در تناقض ديگر مي !!كند مي ييپيشاني شيعه خودنما
                                           

  .43-2/42 : مناقب آل آبي طالب ، 54ـ92/53 : ار األنوارـ بح)1(
 .67ص : )وي از اثني عشرية معاصر است(نجاني ز /ـ تاريخ القرآن)2(
  68ص : زنجاني/ تاريخ القرآن - 3
 .27ص : المعارف الجلية/ـ المرعشي)4(
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ه ب بزرگوار اصحابساير  عثمان و از طريق ابو بكر والشأن زيرا اين قرآن عظيم 
لعن  ازسهم فراواني شيعه مذهب  دربزرگواران  كه آن حالي در ، است رسيدهدست ما 

به اعتقاد  عتقاد به سالمت قرآن وايك قلب و يك عقل  درگونه پس چ ، دارند تكفير و
اين  از يشايد براي رهاي ؟دوش ميجمع  كنندگان آن تدوين وگردآورندگان خائن بودن 

عثمان بن عفان قرآن را با  :گويد ند كه ميا روايت اخير پناه بردهساخت به چالش 
داد فاطمه بود دستور ) موهوم(هرچه مخالف مصحف  و ، داد تمصحف فاطمه مطابق

زيرا اين روايت با  ، اندازد تناقض سوم مي دراين هم ايشان را ولي  ، سوزانيده شود
صريح مخالفت است مصحف فاطمه غير از اين قرآن  :گويند كه مي ايات آنانروبعضي 

  )اش بحث خواهيم كرد به تفصيل درباره بعداً. (دارد
نزد ام المؤمنين حفصه  ثابت در اين زمينه اين است كه عثمان بن عفاني  گفتهاما 

را كه پيش خود دارد برايشان بفرستد تا در نوشتن ديگر از قرآن اي  فرستاد نسخه
خود كه فضايل انبيا و  ولي شيعه مانند عادت هميشگي)1(.استفاده شوداز آن مصاحف 

تا از اين طريق بيشتر ادعاي محبت اهل بيت را بيان (دهند صحابه را به ائمه نسبت مي
اما در مورد قرآن اين كار را با تأويل يا ادعاي . اند نسبت داده اين را هم به فاطمه) كنند

  .دهند تحريف انجام مي
  

  كتب شيعه ها در اين اسطوره خبارو ارزش احجم  

در آن پرتگاه  وگنداب غرق شده اين  هاي شيعه در كتاب ديديم كه بسياري از قبالً 
پس مقدار و سطح اين سقوط چيست؟ آيا اين روايات سياه  ، اند كرده خطرناك سقوط

و به مراجع جديدشان نفوذ كرده تا بر تن هر كس كه  ، اند كه به منابع شيعه راه يافته
آيا اين  ؟...ي بپوشانند؛ ارتباطي به اسالم دارندبدان تمايل نشان برگ ننگ و رسواي

                                           
 .13/11 : صحيح البخاري ـ با ـ فتح الباري ـ : ه: ـ نگاه)1(
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اي در منابع ايشان قرار گرفته و مورد پسند و قبول افراد عاقل و  روايات تنها با دسيسه
پردازان و كذابين به نام اهل بيت به  محقق ايشان نيست؟ و فقط به علت نفوذ دوروغ

هاي  ازين شرع به كتابهاي شاذ و مخالف با همه مو داخل صفوف شيعه چنين روايت
و آيا تشيع مركبي شده بود  ، -گويند گونه كه كتب شيعه مي آن -شيعه راه يافته است

گونه كه  آن ، آمد براي هر كس كه در صدد ضربه زدن به اسالم و مسلمين است برمي
  دهد؟ وقايع تاريخي نشان مي

 )سليم بن قيس( ي تحريف قرآن از دو روايت كتاب قبالً مالحظه كرديم كه اسطوره
 دادند وتوسعه ولي برخي آن را  - رس ماستدست اي كه در طبق نسخه - شروع شد

كه كساني از جمله  و ، كردند و رواياتي را براي آن ساختند نمايي بزرگ چندين برابر
شيخ شيعه علي بن ابراهيم قمي ؛ دامن زدآن به گناه اين بهتان را بر دوش كشيده و 

متعددي در اين روايات  و ، ي به عهده گرفتكفررا در چنين  ترين سهم كه بيشاست 
ي كتابش به زياد بودن اين روايات تصريح كرده  و در مقدمه ، رابطه جعل كرده است

  .قدم بوده است و در اجراي عملي اين خرافه پيش ، است
برگرفته شده كه  )قمي(ي روايات الكافي كليني از  بخش عمدهالزم به ذكر است كه 

و در تفسيرش كه از سوي شيعه مورد  نمودآوري  جمع كذّاب گناهكار ها را نزد هر آن
ابن حجر  امام ذهبي و .نظيري قرار گرفته ثبت كرده است تقدير و بزرگداشت بي

  )1(.»استمصائب زيادي قمي حاوي تفسير « :گويند مي
گونه  تشكيالت شيعيان افراطي در قرن سوم هجري بيشتر روي ساخت و جعل اين

ه كه نزد شيعه ملقب ب ( ه413ى سال امتوف(حتي شيخ مفيد  و ، روايات متمركز بود
آل  تهداي ي ئمهاخبار ادهد كه  است شهادت مي) اهللا ملك عالم تركن اإلسالم وآي(

                                           
 .4/191 : و لسان الميزان ، 3/111 : لـ ميزان االعتدا)1(
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كه  ينقصو حذف  قرآن وو اختالف تحريف وجود مربوط به و روايات  محمد
  )1(.استستفاضه و شهرت رسيده به حد ا ، در آن بوجود آوردندستمكاران 

ي است كه برخي از يافتراها دروغ وو جعل اي وضع  استفاضه ثمرهشهرت و اين يقيناً 
ت يچون اگر اهل ب ، اند بسته امامان اهل بيتبه در قرن سوم هجري  يان غاليشيع

 و ، داده براي مردم توضيححتماً  در اختيار داشتند  يغير از اين قرآن چيز ديگر پيامبر
اما به  ، توانستند آن را كتمان كنند و نمي ، كردند بدان عمل مي خواندند و خود آن را مي

پس بطور قطع اهل بيت از اين ! اند اعتراف شيعه ائمه جز اين قرآن را تالوت نكرده
ي استفاضه و نزديك  گردد ديني كه باطل در آن به درجه و ثابت مي ، افتراها مبراء هستند

  .برسد باطل استبه تواتر 
ي استفاضه  ي شيعه به درجه مدعي است اين كفر در بين فرقهمفيد شيخ  در حالي كه 

اي را به شيعه نسبت دهد  هر كس چنين مقوله«: گويد رسيده؛ ابن بابويه قمي مي
كه از شاگردان ) شريف مرتضي(ي اهل بيت  و سالله. - چه  گذشت چنان-»دروغگوست

روايات مربوط به اين موضوع قابل اعتماد و و داراي «: و معاصرين مفيد است گفته
ها رد  توان روايات قطعي مخالف را با آن زيرا ضعيف هستند و نمي ، ارزش نيستند

    )2(»كرد
 و؛ ها    ي هستند جداگĤن داراي مدرسه ويژه و مستقل وهركدام از بزرگان شيعه آيا 

هر جا حكم تقيه ه بپرست  مانند آفتابه ك يا اين ، است كرده جمعهمه را  شيعهنام تنها 
هايشان با  برد نقشه و دسيسه اند براي پيش كه تصميم گرفته آيند؟ يا اين به رنگي درمي

امور خود را به دو صورت مختلف و متعارض ابراز  ؛ها بر حسب مناسبات اين دروغ
   !.كنند تا كسي نتواند از حقيقت مذهبشان مطلع باشد

                                           
  .98ص : ـ أوائل المقاالت)1(
 .1/31 : ـ مجمع البيان)2(
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اين قضيه هجري قرن ششم  در )صاحب تفسير(بينيم طبرسي  مي است كهعلت بدين  و
بينيم  ميرا االحتجاج و مؤلف كتاب  واطبرسي ديگر كه معاصر  و ، كند به كلي رد ميرا 

معتقد  وكرده ها حديث روايت  براي اثبات آن ده و ، نمايد كه به اين كفرها تصريح مي
  .استجماع تمام تشيع امحل سخن او است كه 

ها را به گذشتگان خود  آنلي و ، اند وضع شدهعصور اخير  در تاروايكه آن  ينيا ا
از نگاه پيروان كسب اعتماد كنند؟ كه بعداً انشاء اهللا بيشتر به تحليل و تا اند  نسبت داده

  ...بررسي آن خواهيم پرداخت
د اوج خو بهروايت پردازي شوم دولت صفوي  ي در زير سايهالزم به يادآوري است كه 

هاي  قرن مفيد يا فرات كوفي در قمي و چه كليني و آن حجم اين روايات از و ، رسيده
عالمه شيعه كارشان به جايي كشيد حتي  و .ثبت كرده بودند تجاوز كردچهارم  سوم و

شبيه روايات مربوط به روايات اين باب  و خبارگواهي داده كه اصاحب بحاراالنوار 
همه روايت  دور ريختن و مردود دانستن آن و ، ندستهمعنوي متواتر امامت هستند و 

  )1(.گردد موجب سلب اعتبار و اعتماد از همه اخبار مي
موضوع روايات  خبار وباال و انبوه احجم  بر) هـ1111متوفاي سال (شهادت مجلسي 

موجود دو روايت بيش از كتاب سليم بن قيس  درابتدا كه  در حالي ، تحريف قرآن است
هر كس مثل اين روايات را به  :گفته) هـ381(ي سال امتوف ابن بابويه قمي و ، نبوده

ها به شيعه  شيخ طوسي منكر نسبت دادن آن و ، گوستو دروغشيعه نسبت دهد كاذب 
  )2(.شده است

تا به  ختهانداكار خود را به تمام توان و نيروي  )فصل الخطاب(نوري طبرسي صاحب  
طوسي در انكار « :گويد مي و ؛وسي خالصي يابدممكن از كالم شيخ ط ي هر شيوه

                                           
 .2/536 : ـ مرآة العقول)1(
 .1/3 : ـ تفسير التبيان)2(
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به علت عدم دسترسي كافي به منابع زيرا  ، تحريف قرآن معذور است ي قضيهدن نمو
  )1(.است معلومات كافي در اين زمينه  برخوردار نبوده از ؛و كتاب

و ازيرا  ، اعتقاد  صاحب فصل الخطاب موافق باشدبا اين نوع اعتذار ممكن نيست 
چون  ،، سازدرأي  خود همبا همه شيعيان را در قضيه تحريف قرآن  ورزد تا يماصرار 
 مؤلف دو كتاب معتبر در حديثو نيز  زمان خوديان شيعقدر  مرجع بزرگ عاليطوسي 
نيست كه رأي او در قابل قبول پس  ، استكتاب معتمد در علم رجال  دو و ، شيعه

عدم بررسي كافي و ناشي از  ، خصوص تحريف قرآن كه باب طبع نوري طبرسي نيست
  .گونه كه طبرسي مدعي است ؛ آنآگاهي باشدنا

گيريم كه ثابت  يا سنداي تاريخي در نظر مي تي مهم؛شهادما اظهارات طوسي را بعنوان 
موجود  به حجمصفوي ي دولت  ز در سايهاين اسطوره جحجم باالي روايات  دكن مي

د كه برخي از اين روايات را جهت خدمت به رس و بعيد هم به نظر نمي ، امروز نرسيده
خصوصاً كه شواهد زيادي بر شيوع دروغ در  ، اين اسطوره به بزرگان قديم نسبت دهند

اند و منابع  گونه كه كتب و مراجع اهل سنّت شهادت داده همĤن ، ميان شيعه وجود دارد
  .كنند شيعه هم بدان اعتراف مي

 ، اند مربوط به اين موضوع شهادت دادهعلماي دربار صفويه بر كثرت روايات 
معاصر و شاگرد او كه بسيار مورد تقدير و  )2(اهللا جزايري و نعمتكه مجلسي  گونه  همĤن

از دو هزار حديث  بيشبالغ بر اين روايات  شمار «: اند اعتماد شيعه است گفته
  )3(»باشد مي

ترازو گذاشته و معتقد ي  هاي خود را همراه با قرآن در يك كفه هماگونه كه اسطوره
روايات از خبار ااعتماد از تحريف و تغيير منجر به سلب سالمت قرآن اعتراف به  است

                                           
 ).نسخة خطي( ، 175ورقة  ، ـ  فصل الخطاب)1(
 .4/232 : ـ األنوار النعمانية)2(
 .چاپ شده، 251ص ، )نسخة خطي( ، 125 هورق ، ـ فصل الخطاب)3(
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 قراء سبعهبودن قرائت تواتر شيعه مبني بر من يمتقدمدر رد اعتراف  – لذا ، شود شيعه مي
وحي كه همه  و اذعان به اين ، قرائت آنانشدن به سالمت  تسليمصورت  در :گويد مي
وارد كه در خصوص تحريف قرآن را روايات شيعه  خبار وهمه ابايستي ؛ لهي استا

  )1(.رند؛متوات صريح و در حالي كه برخي دور بريزيمشده  
قرآن از حفظ و صيانت كفرآميز روايات سالمتي اين  حرمت واز  تيعني اولويت محافظ

 و خباراتمام  د براقرار به عدم تحريف قرآن موجب رفع اعتما و ، تر است بيش مجيد
  .روايات اين مقوله خواهد شد

تمام اين روايات را باطل آيا : استاين و مشكل به نظر شيعه  سنگينانتخاب سخت و 
به اسم  قداست خود رااست و   ها وابسته شان به آناقتصاد كه قوام دين واعالم كنند 

مردم به اسم خمس گرفتن اموال  در قوام اقتصادي خود را و ، نيابت از امام زمان
و آن همه مكاسب و محصوالت را از دست دهند و به باطل بودن روايتشان  بينند مي

اعتراف كنند؟ يا بگويند قرآن تحريف شده و مورد تكفير مسلمين قرار گيرند؟ واقعاً 
ي  يا همچنان با دو چهره و دو مقوله ، چنين انتخابي براي آخوندهاي شيعه مشكل است

يا به تناسب ظروف و  ، يا به كتمان و تقيه برگردند ، دم ظاهر شوندمتناقض جلو مر
   !!شرايط عمل كنند؟

ي سياسي  كه از قدرت و سلطه بزرگان دربار صفويه به علت اينكه گفته شد  همچنان
بنابراين تقيه را  ، اند را داشته اين كفرتصريح به جرأت اند؛ بيش از همه  برخوردار بوده
 ، ادعاي متواتر بودن كفر تحريف قرآن در ميانشان به كثرت بوده استاند و  سبك شمرده

از ضروريات مذهب  هقولمشاگردان مجلسي مدعي شد كه اين  حتي حسن شريف از و
  )2(.باشد شيعه مي

                                           
 .357-2/356 : ـ األنوار النعمانية)1(
 .49ص : ـ مرآة األنوار)2(
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 قرآن و بعضي ازحذف : گويد شيعه ميمعتمدين  از(  ه1081ت(محمد صالح مازندراني 
نظر از اول  و دقتهر كس با تأمل  و ، ثبات رسيدهاتواتر به طريق ما به  ازتحريف آن 

  )1(.فهميد خواهدرا مطالعه كند اين را به روشني حاديث ما اكتب تا آخر 
به ما  إلهل بيتاروايات مأخوذ از  آنچه از :گويد ميشيعي شيخ محسن كاشاني  و

ا بر خداوند آن ر گونه كه آن رسيده اين است كه  قرآني كه در دسترس ما قرار دارد
و  ، هستآن  نزل اهللا دراخالف ما بر  يبلكه چيزهاي ، كامل نيست نازل نموده محمد

 بسياري از جاهاي آن در از جمله اسم علي يچيزهاي و ، قسمتي از آن تحريف شده
   )2(.باشد رسول به همان ترتيبي نيست كه مورد رضايت خدا و نيز و ، حذف شده

يعه در مورد حجم روايات و اخبار در آن مقطع اين برخي از اعترافات بزرگان ش
و اين شهادت خطرناكي است كه بر مؤكد و متواتر بودن اين افتراء از نگاه  ، زماني بود

و برهان قاطع است  ، كند هايشان داللت مي ي آن در كتاب و شهرت و استفاضه ، شيعه
شان رواياتتر باشد؛ به ساير زيرا مادامي كه دروغ نزد آنان متوا ، بر باطل بودن رواياتشان

آن هستند  ديني كه آنان مدعي پيروي ازاست معلوم چرا كه  ، توان اعتماد كرد هم نمي
 ، كليني ، قمي ، بلكه ديني است كه مجلسي ، باشد عشر مي غير از دين أئمه اثـنـي

يخ طول تأر هاي ملحد هستند كه در همانند ديگر فرق اند و غيره آن را ساخته عياشي و
ستيزي خود به كار  و پوششي را كه براي پنهان كردن ماهيت اسالم ، پديد آمدنداسالم 

اساس بودن  دورغ و بي و ، كردند با اين ادعا كنار رفت و حقيقت امرشان افشا گرديد مي
اند  دادهنسبت ي اهل بيت  ئمهبه ا در رابطه با اين كفر به دروغ و افتراءتمام رواياتي كه 

  .يدآشكار گرد
حسين (بنابر جنبش جعل روايت در طي قرون متمادي؛ خصوصاً در دوران صفويه 

ي  شناس و صاحب آخرين مجموعه مرجع و محدث و رجال) نوري طبرسي

                                           
 .11/76 : )بر الكافي(شرح جامع /ـ مازندراني)1(
 .1/49 : ـ تفسير الصافي)2(
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و استاد بسياري از بزرگان معتبر شيعه همچون محمد حسين ) مستدرك الوسايل(حديثي
ها الزم نيست به سند  ه نظر آنمعتقد است ب... آل كاشف الغطا و آغابزرگ تهراني و غيره

ي  مالحظه«: گويد چرا كه از طريق شيعه متواتر هستند و مي ، ها توجه شود آن اسطوره
بلكه شبيه  ، سند در اين همه اخبار و روايات موجب سد باب تواتر معنوي است

  )1(»است كه الزم است از آن به خدا پناه برد  وسوسه
هل اكثرت روايات تحريف قرآن از طريق « :گويد ي مييمرجع شيعيان عراق آقاي خو

براي ما  - معصومين نقل شده اين روايات بطور قطع از به ويژه كه برخي از - بيت
  )2(.موجب اطمينان است

  
واقعاً اين قوم كه  كسي ترديد دارد شيعه و مراجع بزرگان آيا بعد از اين همه اعتراف 

هاي سياه و شوم را  سلمان اين واژهوقتي م .اند در منجالب و گنداب گرفتار شده
كند كه با  چقدر براي چنين ملت و قومي احساس درد و رنج و تأسف مي ، شنود مي

آقايان در سياه چال سخن اين  و هاي سرشار از آشغال و خاشاك ناچيز بااعتماد به كت
همه  وزيرا اين آقايان كه خود را نائب امام زمان  ، اند شده گرفتارتاريكي  بدبختي و

و پيشاني  ، فروختهشيطان به  بعلت جهر به اين كفرها خود را ؛ دانند شيعه مي ي كاره
؟ و آيا راه تاريك قرار دارند اين  آيا تمام شيعيان براما . اند خود را به دست او سپرده

خواهيم ها  اينبررسي به ادامه بحث  در همه معتقد به اين كفر و الحاد هستند؟
  .پرداخت

                                           
  .)خطي هنسخ( 124 هورق -فصل الخطاب  - 1
  .226ص ، البيان/ـ الخوئي)2(
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بودنشان تواتر و معتقد به صحت اين روايات مشيعيان  آيا همه

  ؟ هستند

هاي شيعه  معظم كتابگير بخش  ي سياه دامن اين پرتگاه و چالهكه ديديم  اين از بعد
و   گر صورت كه بيان مضامين اين روايات را توضيح داديمتا حدودي مفاهيم و  و ، شده

اي  ن متمادي با چه شيوهول قرطو ن ديديم كه دريچن هم و ، حقيقت اين افتراست
ها  روايتاز آن كنند كه بعضي  عتراف مياز ايشان احتي برخي  و ، اند افزوده شانروايات

پس آيا  ، نيستراوي آن رجال  سند و بررسيبه احتياج  باشند و بال اشكال مي متواتر و
  ؟حكم متفق هستندبا اين  هعشري تمام شيوخ اثني

 از شيعه )1(عتراف معاصريناخود كه به  »وائل المقاالتا«ب در كتا ( ه413ت(شيخ مفيد 
و  تضاللائمه تفاق نظر دارند كه ا هماميهمه ا«: گويد باشد مي كتب معتبره شيعه مي

ت رسول سنّورزيده و از موجبات تنزيل و قرآن مخالفت روش تأليف با  گمراهي
 و همرجئ ، هزيدي  ،خوارج ، ههمچون معتزل هايي تجماع و ، عدول كرده اند خدا

  )2(.»هستند هماميابر خالف   اهل حديث
 هاي هفرقكه ساير  به ايناست صريحي عتراف گواهي مهم و ا اين سخنان شيخ مفيد

اين شهادت بر آن . گير شيعه شده است اند كه دامن سقوط نكردهكفر آن اسالمي در 
ي عار  ت را با اين لكهكردند با ترسويي اهل سنّ گذارد كه تالش مي ها لجام مي رافضي

ي تحريف از طريق نسبت  اي آشكار بود براي اثبات كفر مقوله و اين دسيسه ، متهم كنند
  .دادن دروغ آن به ديگران

بلكه تنها به خاطر  ، اما پاك و مبراء بودن اهل سنّت از اين گمراهي نياز به اعتراف ندارد
چون انصاف و اعتراف خصم  ، يمصدور آن اتهام از طرف مخالف آن را يادآوري كرد

                                           
 .14ص : ي الميزاندر كتاب الشيعة ف : محمدجواد مغنيةمانند ـ )1(
 .13ص : ـ أوائل المقاالت)2(
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و نيز براي ساكت كردن آن دروغگويان  ، بيش از اعتراف طرف موافق مؤثراست
  .پرداز دليل خوبي است تهمت
و  ، اش بر اين كفر واضح اجماع دارند گونه كه شيخ مفيد اعتراف كرده طايفه همĤن

استادش  ؛مقابل درولي  ، است  وجود اختالف ميان علمايشان بر سر آن را ذكر نكرده
منكر نسبت  )1(االعتقادات رساله در(  ه381ت(ابن بابويه قمي ملقب به صدوق  يعني

 )ه436ت()2(و شريف مرتضىه تبعيت از اب و ، شيعه استدادن قول به تحريف قرآن به 
شان طبرسي اي چهارم و؛ هستند شاگردان مفيد از دو كه هر ( ه450ت( )3(و طوسي

 تاي به مخالف شارهامفيد چرا شيخ اما . اند اي شده كر چنين عقيدهمن) هـ561 يا 548ت(
وي را حمل بر  تيا مخالفخود را به ناداني زده آيا  ؟كند ابن بابويه قمي نمي شستادا

وائل ا(همين كتاب  شيخ مفيد در اًولي ظاهر ؟مشخص نيست است؛ تقيه نموده
ماميه ااي از  عده: گويد ديگر ميدر جاي زيرا  ، ي روي آوردهيگو به تناقض )المقاالت

  )4(.اند منكر قول به تحريف قرآن شده
كه  تا اين ، ردجماع داآن كفر ا شيعه برمدعي است كه  شيخ مفيدمانند نوري طبرسي  و

اي  در ميان شيعه عقيده ومردود قلمداد كرد اي را  چنين عقيده د ومابن بابويه قمي آ
  )5(.درك حداث اجديد را 

طوري معرفي كند شيعه را كوشد  كه نوري طبرسي مي كند ميدرك ه خوبي خواننده ب 
ولي حقيقت اين است كه شيعه در  ، اند مذهب و ديدگاه او بوده بدو پيدايش بركه از 

                                           
 .102ـ101ص : ـ االعتقادات)1(
  .1/31 : و مجمع البيان 1/3 : ـ التبيان)2(
  .1/3 : التبيان : ه: ـ نگاه)3(
گويند نه هيچ سوره ونه هيچ  مي و (اند ماميه منكر قول به تحريف قرآن شدهااي از  عده: گويد ـ در جاي ديگر مي)4(

طونه كه در مبحث اجماع  همان .55ص : أوائل المقاالت : ه: قرآن نقص نشده است نگاه اي از هيچ كلمه آيه ونه
  . خواهيم ديد در امر اجماع نابسامان هستند

 ).نسخه خطي(،  111ورقه  ، ـ فصل الخطاب)5(
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با اهل سنت كه اولويت امامت براي اهل بيت است  و ايناوائل فقط در مسئله امامت 
قرن بينيم كه در  و مي ، گر كشيده شدند؛ سپس از بدعتي به بدعت دياند اختالف داشته

اند؛ كه حاصلش ذلّت و خواري  داشتهبزرگان شيعه بر سر اغراق در اين كفر رقابت سوم 
شده و در ابن بابويه قمي متوجه قضيه سپس  ، ها بود و نفرت مسلمانان نسبت به آن

اما اعتقاد  ، ردانداز اين كفرها باز گفاصله گرفتن  صالت شيعه واآنان را به صدد بر آمده 
و سه نفر ديگر از بزرگان شيعه با پيروي از ابن  ، ثمر كرد هاي او را بي تالش» تقيه«

  .- كه گذشت چنان-بابويه بعد از او به انكار آن كفر پداختند
و نوري طبرسي يادآور شده كه از قرن چهارم تا ششم به دنبال آن چهار شخص كه ذكر 

جز آن چهار نفر؛ «:گويد جا كه مي آن ، د كه مخالف باشدشو شدند؛ نفر پنجم يافت نمي
  )1(.»مخالفت صريح با اين قضيه شناخته شده نيست

جز آن چهار نفر كه ذكر شدند  ؛بنابراين بعد از نفوذ و سرايت اين بال به درون تشيع
  )2(.شود كه به انكار آن كفر تصريح كرده باشد كسي يافت نمي

                                           
 .34چ ، ص ، )مخطوط(،  15 : ـ فصل الخطاب)1(

شود كه  ميان شيعه پيدا نمي كند كه نفري پنجم در يان تحدي ميـ شيخ إحسان إلهي ظهير ضمن نقل اين جر)2(
  :واجب است نكات زير را مالحظه كنيم. با اين چهار نفر ابراز عقيده كرده باشد

آيا اين اشاره است به  ، )55أوائل المقاالت ص (شيخ مفيد گفته جماعتي از اماميه مخالف اين كفر بوده اند: اول
يا منظورش تعداد بيش از اين هستند؟ خصوصاً كه واژه ) برسي در قرن ششم زيستهچون ط(مخالفت آن سه نفر

  جماعت به تعداد زياد اشاره دارد
در ميان قدماء كسي معروف نيست كه موافق اين : ولي صاحب فصل الخطاب در اين مورد ترديد داشته و گفته

فصل الخطاب ص (ظورش صدوق و پيروان اوستكه ظاهراً من ، ي مفيد كه گفته جماعتي از اماميه باشد جز گفته
33(.  
ولي گروهي اين كفر را از زنادق بر گرفتند كه به داخل تشكيالت شيعه نفوذ  ، اوائل شيعه همه مخالف اين بودند: دوم
  .ها با شد؛ ظاهراً دروغ است كه در ميان قدما كسي معروف نيست كه آن ي نوري مبني براين پس گفته ، بودند كرده
و اين اشاره  ، داده است نسباي از شيعه  انكار اين افتراي تحريف را به طايفه مقاالت اإلسالميين اشعري در  :سوم

  .124ص ، الشيعة و السنة ) 120-119 /1: مقاالت اإلسالميين(اند كه فقط سه نفر نبوده است به اين
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) قول به تحريف قرآن(اين باطل ابن حزم جميع شيعه را برقبالً هم اشاره كرديم كه  
  .همان شريف مرتضي است ناشسه نفر كه يكي از اي داند جز قائم مي

ظاهر از  :گويد مي) قوامع الفضول( صاحب ، متفق نيستندكفر اين  بزرگان اماميه بر  
رسي بي طالب طباحمد بن ابراهيم قمي و اعلي بن  او شيخ مرويات شيخ كليني و

نقصان صورت گرفته  در قرآن زياده و معتقدند كهآيد  چنين برمي )االحتجاج(صاحب 
محققين شيعه  بسيار ديگر از و.)1(محقق و و شيخ صدوق خباريهاكثر ابلكه از . است

آوري  قرآن جمعكه ولي ظاهر قول صدوق اين است . انكار اين مسأله نقل شده است
حاديث قدسي هستند اكه به منزله بود اضافاتي وي حا  مير المؤمنين عليشده توسط ا

  )2(.نه قرآن
گسترده به ذكر  و هدرشاره كابه اين اختالف   )الخطاب فصل(همچنين طبرسي در 

آراء اين باره  شيعه در :گويد ميسپس  ، كساني پرداخته كه معتقد به تحريف هستند
   :ها دو قول هستند ولي مشهورترين آن ، مختلف دارند

سپس به ذكر مراجعي  ، استبوجود آمده نقصان  در قرآن تغيير واند  ساني كه گفتهك -*
خواهد در اين زمينه  كه مي ي قابل توجه اين ولي نكته ، پرداخته كه بر اين عقيده هستند

در اين  بلكه ، قدر مبالغه كند كه همه بزرگان شيعه را معتقد با اين كفر معرفي گرداند آن
) التبديل(يا ) التحريف(مانند وجود خارجي ندارند را معرفي كرده كه يي ها كتابزمينه 

ها در نقد  شايد اين كتابلي و )3(ها بر آن اعتقاد هستند و ادعا كرده كه صاحبان آن كتاب
و با تحريف نامشان وانمود  ، نوشته شده باشندرد آراء شيعه به نسبت تحريف قرآن  و

  .ها هستند كنند كه موافق اعتقاد آن

                                           
 الى سامتوف(حسن ابن يحيى   على جعفر بن و ، لقب محقق بر على محمد بن محمد بن الحسن الطوسي -  1

  146ص ، األنوار الساطعة/أغابزرك .شود طالق ميا( ه676
 .298ص : ـ قوامع الفصول)2(
 .31ـ30 : فصل الخطاب : ه: ـ نگاه)3(
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تحريفي  گونه نقص و قول دوم اين است كه در قرآن هيچ :گويد سپس طبرسي مي -*
دو (بين دفتين  نازل گشته امروزه در چه بر پيامبر آنجميع  بلكه ، صورت نگرفته
شريف  و وددر عقايد خ شيخ صدوقو  ، ميان مردم وجود دارد در و) طرف جلد قرآن

اما در بين متقدمين  ، اند ديدگاه بودهاين  بر )نالتبيا( درشيعه بزرگ طايفه  و ، مرتضي
كند  شاره مياها  كه شيخ مفيد به آنافرادي مگر  ، يم كه موافق آنان باشدياب نمي كسي را

متقدمين ؛ اساتيد و طبرسي از مراد  و )1().او است هم فكران منظور صدوق و ظاهراً(
  .و پيشينيان اوستسالف يا ا ، يرافضبزرگان امامي و 

بين اصوليين  در) تحريف قرآن نكارا(اين مذهب سپس  :گويد ادامه نوري طبرسي مي در
سر عدم  كه براكي است ح )الوافيه(حتي محقق كاظمي در شرح  و ، هما شايع شد

عدم تحريف قرآن  جماع برا يدعاا كوشد سپس مي )2(.جماع وجود دارداتحريف قرآن 
  .معرفي كندفق مذهب شيعه را مواتا بخش اعظم  ، را رد نمايد

كه  يا اين ، عشريه بر اين تفكر كفرآميز متفق نيستند ثـنياكه گرفت نتيجه توان  ميپس آيا 
 همه بر ، يارأي دارند شاره نموده دو امقاالت االسالميين  شعري دراكه  آنان همچنان

» تقيه«از روي  )تحريف قرآنانكار كردن (دوم ولي رأي  ، تحريف متفق هستندقول 
  .ادامه به مسئله اخير خواهيم پرداخت در ، بوده است

  

شيعيان تقيه  اي از عدهجانب  ازكفر تحريف قرآن نكار اآيا 

  است؟

بزرگان  و ، گمراهي متفق القول نيستند سر اين كفر و ماميه برشد اكه روشن  اين از بعد
از  ن ايشانپيروا و ابن بابويه قمي و طوسي و طبرسي چون شريف مرتضي و  يمحققين و

                                           
  .33ص : ـ فصل الخطاب)1(
  .38ص : ـ فصل الخطاب)2(
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آخوندهاي  هرچند يكي از ، اند قرآن شده تبديل در ير ويتغي  مقولهمنكر  ؛متأخرين
  .تقيه استخاطر  بهنكاري اين عده ا :گويد مي و هدربار صفوي فرياد برآورد

جلب بخاطر انكار اين مقوله ظاهرا  :گفتهاست كه از اخباريه )1(ريياهللا جزات نعم
 )2(.به شيعه از جانب مخالفان بوده است يناسزاگوي طعن وفراوان از جمله دفع مصالح 

گونه ممكن است تحريف چكه د كن ميگونه بيان  برهان مدعايش را اينري يادامه جزا در
وقوع  مشتمل بررا خباري اتأليفات خود  اين بزرگواران دررا انكار كنند حال كه 
روايت  ؛اين شيوه تغيير كرده گونه نازل شده و به كه فالن آيه اين تحريف و نقص و اين

  )3(.اند نموده
كه كالم  همچنان ، داند عقائد خود ميمؤيد ري را يسخنان جزا )فصل الخطاب(صاحب  

 در ، مدارا با مخالفينبا نهايت حذر و شيخ طوسي  :گويد كه ميه درك نقل  ابن طاوس را
آيا  ، هم نقل كرديمنص كالم او را  )4(.است منكر چنين تفكراتي شده )التبيان(كتاب 

  گويد حقيقت است؟  چه او مي آن
كساني كه  و )فصل الخطاب(صاحب  ري وياهللا جزا تنعمشكي نيست كه  :گويم من مي

و جايي كه الزم باشد خبر  ، كنند هيچ پيوندي با اسالم ندارند بدين كفر تصريح مي
ها  آن! كني؟ كر ميها چه ف فاسق را مورد تحقيق و تفحص قرار دهيم؛ در مورد خبر اين

پس جاي تعجب ندارد اگر كالم آيشان را  ، وادارنداين كفر  بر اي را ههر شيعخواهند  مي
به نظرم كساني كه كالم اين جزايري را به طور مطلق . كنند »تقيه«هم حمل بر 

  .اند ي شيعه حكم كرده اند و بدون تحليل و بررسي با اين كفر بر كل فرقه برگرفته

                                           
جتهاد اهميت ااست اما بسيار به مسئله  هاخبارياز اينكه  با او :گويد ري ميياهللا جزا تباره نعم ـ خوانساري در)1(

 .8/150 : متبحر متأخرين است روضات الجنات يازجمله علما و ، داده
  .2/358 : األنوار النعمانية/ـ جزايري )2(
  .359ـ2/358 : األنوار النعمانية/ـ جزايري )3(
 ).نسخة خطي( ، 38ص : ـ فصل الخطاب)4(
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گويان بسيار فاسد را بطور مطلق قبول نداريم؛ بدين معني نيست  م آن دروغوقتي كه كال
به  شيعه معتقددانيم كه  زيرا مي ، پذيريم كه به همين سادگي حرف طرف مقابل را مي

 »ال دين ملن ال تقية له« :گويند مي و ، آورند به حساب ميه دهم دين تقيه نُو  تقيه هستند
  .ذكر خواهد شد كه همچنان .ته باشدكس تقيه نداش دين ندارد هر

: گويم مي. بنابراين الزم است آرام و با رعايت امانت به تحليل اين مسأله پرداخت
صورت  گونه كه شيخ مفيد و غيره آن فرقه بر اين قضيه نقل اجماع كردند؛ به همان همĤن
صاحب  و ، نداين كفر اجماع دار نكاربر ااصوليين اند كه  متأخرين نقل كرده اي از عده

و ااصولي  صحاب ابين  نكار درمذهب و ديدگاه ا اعتراف كرده كه )فصل الخطاب(
: و شهرت آن به جايي رسيده كه محقق كاظمي در شرح الوافيه گفته ، شايع شده است

   )1(.است) اصوليين(مورد اجماع
واهد خ كه گفته شد مي چنان ورا به خشم آورده  )فصل الخطاب(صاحب اما اين مسأله 

عدم  اجماع بر يدعاا :گويد ميلذا  ، دهد قراراكثريت  ترين و را مشهور يشمذهب خو
توان ادعاي اجماع كرد؛ يا اصالً  گونه ميچ  ، است بزرگيگستاخي تحريف قرآن 

ي  اي را كرد كه جمهور علماي قديم و عمده توان ادعاي شهرت مطلق مسأله چگونه مي
هاي  بلكه بسياري از كتاب! اند آن مخالفت ورزيدهمحدثين و علماي بزرگ متأخر با 

و اگر كسي به پژوهش و تحقيق  ، ايم كه از ذكر اين مسأله تُهي بوده است اصول را ديده
ها دليل همين  ي اين ولي با وجود همه ، هاي ما را تصديق خواهد كرد آن بپردازد گفته

گونه كه سيد  همĤن ، روند اگر چه جز تعداد كمي بسوي آن ن ، شود است كه پيروي مي
نبايد سالك از قلت رهگذران راه خود « : مرتضي در باره برخي مسائل خود گفته

چه جاي بيم و وحشت است عدم دليل و برهان است بر  بلكه آن ، وحشت داشته باشد
مخالفت مخالفان مرا به »: و شيخ مفيد در مقالت خود گفته. »راهي كه برگزيده است

                                           
 .38ص : ـ فصل الخطاب)1(
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و نبايد از حق  ، زيرا وجود حجت موجب انس و الفت است ، زداندا وحشت نمي
  )1.(»وحشت داشت

ور  نزديك است آتشي بين دو گروه شعلهكه شود  در البالي اين كلمات مالحظه مي
 ولي اين مرد ، است كه مذهب او بر حق و مشهور استمدعي  كدام هر و  ، گردد

پيروانش را شيطان و مانند  پوشيدهتن  را بر يلباس واعظ) صاحب فصل الخطاب(
دهد كه  او ندا سر مي .است يچه سرانجام بددهد كه واقعاً دوزخ  سوق ميبسوي جنهم 

و اصلي كه علماي قديم شيعه بر آن  ، داليل و براهين كتب شيعه موافق ديدگاه من است
و ادعاي اجماع يا شهرت در نظر او  ، بودند سپس خالف بر مذهبشان عارض شده

  .بزرگي استگستاخي 
و طرفداران تباع ا جمعي از شيعيان معتقد به تحريف قرآن نيستند وجا  بنابراين اين

عده كه به  را بخاطر بازگرداندن اين )فصل الخطاب(صاحب  اًظاهر و ، زيادي هم دارند
در وي  .كتاب خود تأليف نموده است ؛كشيده شده چشمانشان نظر او پرده جهالت بر

شدن در راه   درد ناآگاهي  درماني جز خسته: گويد خي از ايشان ميتعليقه بر كالم بر
  .تحقيق و مراجعه به منابع ندارد

صاحب من ال يحضره (نظرات شيخ صدوق  آراء و حتي از )فصل الخطاب(نويسنده 
به بوده  ييافتراها كه منكر چنين خرافات و ؛يكي از چهار كتب معتمده شيعه )الفقيه

و   ، استو نابسامان صدوق مضطرب كار  :گويد ميو ) نتقاد گرفتهو از او ا(تنگ آمده 
  )2(.را طوري تغيير داده كه موجب سوء ظن استبعضي روايات حتي 

 :گويد مي وآورده صحاب خود معذرت ميان ا منكرين اين عقائد ازبراي  يگاهلي و
  )3(، نمايند اند حقيقت را درك بوده آنان نتوانستهپراكنده خبار تحريف اكه  بعلت اين

                                           
  39-38 ص :فصل الخطاب - 1
 .چاپي ، 240و انصار) از نسخه خطي( ، 120ورقه  : ـ فصل الخطاب)2(
 ).ازنسخه خطي( ، 176 : ورقة ، ـ فصل الخطاب)3(
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چنين  ايشانزمان  در كه اصالًاين بوده  شانايعدم اطالع علت : توان گفت ميولي  
هاي  اند و اسطوره كم رشد كرده اند و كم بلكه به توليد آن پرداخته ،  نبودهطرح مرواياتي 

خورديد يا براي فريب ديگران آن اخبار   سپس شما و هوادارانت فريب ، آن تكثير شدند
اي از كسي  چنين قضيه كند  مگر هيچ انسان عاقلي تصور مي ، ها را پذيرفتيد ورهو اسط

 معتبره ومنابع مؤلف  و ، كه از بنيان گذاران شيعهو امثال او بابويه قمي چون ابن 
  .باشدشيعه هستند مخفي مانده باشد و از آن اطالع نداشته  معتمده

از جانب اين ) تحريف قرآن( ين مسئلهانكار ا كه مدعي استاهللا جزائري  تحتى نعم و 
 هدر شرح صحيفبيني  مي و ، است )توجيهات(از اين نوع  ، يقين نيستروي  بزرگان از

 براهين نمايد دالئل و تالش مي و ، تعجب كرده شاننظرات سجاديه به كلي از آراء و
رتضى شريف م و ، سالم طبرسيمين االا و ، صدوق از :گويد مي و ، شان را رد كنداي

 ي روايات ما در زمينه خبار واكه  اند در حالي منكر تحريف قرآن شدهكه كنم  تعجب مي
  . ها در توان ما نيست نكار آنا و استتغيير آن متواتر  تحريف و

پذيرفتن : گويند كه ميقوم خود جواب دهد  يعقالكوشد به اعتراض   ميري يجزاسپس 
زيرا اعتبار الزم را از  ، ه آن عمل نشودمستلزم اين است كه ب ي تحريف قرآن مقوله

اين اظهارات جواب او در   ، .... و اين مخالف عمل شيعه و ائمه است ، دهد دست مي
به  تالوت كنيم ودر اين عصرها قرآن را كه  اند داده به ما دستور إلئمها....« :گويد مي
كه حكومت  ينتا ا ، و ترك مخاصمه است )هدنه(؛ چون زمان عمل نمايمآن   حكاما
 خدا مير المؤمنين علي بعد از وفات رسولكه ا يقرآنو شود  ميعشر برپا  ئمه اثــنيا

 عمر برد كه در پيش ابوبكر و پيچيد و آنقبايش را روي  آوري كرده بودند و جمع
 ، نه به قرآنتو داريم  توحتياجي به نه ا دگفتنولي آن دو  ، ميان مردم بودند مسجد در

و تا مير المؤمنين علي را نديده اقرآن  يپس تا امروز كسآن  از .داريم ما خود قرآن
با  ، بنابراين همان قرآن در بين مردم متداول شد. ظهور قائم كسي آن را نخواهد ديد

موارد آن را   كه تحريف در آيات احكامش صورت گرفته كه ايشان  وجود اين
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خبريم پس تحريفي در آن صورت  ن بيبرند چون ما  از تحريف آ گمان مي ، آشكار كرد
  )1(.نگرفته است

شيعه تعداد اين تحريف از طرف انكار كسي حق دارد با قاطعيت بگويد اين  بعد ازآيا 
فصل (كه صاحب  ميان آنان همچنان مبارزه در اختالف آراء و و ، بوده استتقيه  وير از

  .باشد واضح ميخيلي  اند شاره نمودهغيره ا و )الخطاب
از ها  انكار اين« :گويد مياست كه ري ياهللا جزا تنعمتحليل برهان آنچه باقي مانده  ولي

كه در  حالي شود اين بزرگان منكر تحريف قرآن باشند در نمي زيرا ، راه تقيه است
تحريف قرآن هم وقوع شامل موضوع اند كه  روايت نمودهزيادي خبار افات خود يلتأ

انكار آيا اين  )2(.»استيافته تغيير  گونه اين نازل شده وچنين آيه كه آن اين هست مانند 
   ؟يا نهي است حقيقتحريف نسبت به اين عده 

كنيم به  آغاز مي(  ه381ت( )صدوق( بحث را از ابن بابويه قميبراي تحليل موضوع؛ 
 وگرفته از آن افراطيه انتقاد  )االعتقادات(و اولين كسي است كه در رساله اكه  اعتبار اين

  .شيعه نيستندمذهب  ي ها نماينده كند كه آن عالم ميا
  

  شود چه به قومش نسبت داده مي آن انكار و ، ابن بابويه -1
نازل  اسالم محمد بر پيامبر خداوندكه قرآن معتقديم  ما« :گويد ابن بابويه مي   

 ، نيست بيش از اين ، داردقرار مردم دست  در وقرار دارد بين دفتين  اكنون درفرمود و 
يك سوره » ضحي و الم نشرح «و به نظر ما سوره  ، باشد چهارده سوره مي و صد

  . »باشد دروغگو مي كاذب و بيش از اين را به ما نسبت دهدهر كس و  ، هستند

                                           
  .43ص : ـ شرح الصحيفة السجادية)1(
  .359-2/358 : ـ األنوار النعمانية)2(
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يا  ؛هاي قرآن برخي از سورهخواندن به رواياتي استناد كرده كه در مورد پاداش پس س
دعاهاي ها چنين ا اين روايت و گفته ، اند وارد شده پاداش كسي كه همه قرآن را بخواند

  .كند را نفي ميباطل 
نازل شده؛  اگر تمام آن وحي غيرقرآني كه بر پيامبر: گويم ما ميبلكه : گويد ميسپس 

 اناين سخن در .ديرس هزار آيه مي )17(قرآن به شد؛ مجموعاً  آوري مي جمع همراه قرآن
  وحي :فتگ  سپس ، كند اد ميننزد خودشان است واردهحاديث قدسيه ابعضي او به 

شدند و از آن جدا  ا آن جمع ميها قرآن بودند حتما ب اگر اينو  ، غيرقرآني زياد است
اين : ها گفت آوري كرد؛ به آن گونه كه اميرالمؤمنين وقتي قرآن را جمع بود همĤن نمي

نه حرفي بدان افزوده شده و نه  ، كتاب اهللا كه پروردگار آن را بر پيامبر شما نازل فرمود
علي برگشت و  ، ما نيز چنين قرآني داريم ، نيازي به آن نداريم: گفتند ، از آن كم گشته

آنان آن را پشت ): فَنَبذُوه وراء ظُهورِهم واشْتَرَواْ بِه ثَمناً قَليالً فَبِئْس ما يشْتَرُونَ: (گفت مي
  )1(.چه بد چيزي را خريدند ! آن را فروختندسر افكندند و به بهاي اندكي 

و نيز بخش  ، مطالب فوق را مفصالً نقل كردم چون منبع مربوط به آن كمياب است 
اند كه تصور كاملي از  اند؛ به ابتداي آن اكتفاء كرده عمده كتب شيعه كه آن را نقل كرده

  .دهد مذهب آن مرد را نشان نمي
  : توان توجه نمود ات زير ميدرضمن سخنان ابن بابويه  به نك

براي همين است كه  ، آورد به حساب ميإماميه كل مذهب  عقيده راابن بابويه اين  :اول
و » اعتقاد ما«ي  ظاهر جمله: بعد از نقل اين عبارت صريح گفته )فصل الخطاب(صاحب 

در كتابش  :ويدگ مي وي را به باد انتقاد گرفته و...»اعتقاد اماميه«و » به ما نسبت داده شده«
  )2.(اند يا كمتر گفته ، اند چيزهايي ذكر كرده كه غير او نگفته

                                           
  .103ـ101ص : ـ االعتقادات)1(
  33ص: فصل الخطاب - 2
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شيعيان را  مجموعگفتيم صاحب فصل الخطاب حريص است  قبالًگونه كه  همĤن
  گرداند  معرفي خود  ي عقيده هم
 »باشد اين را به ما نسبت دهد دروغگو مي از تر كس بيش هر« :ابن بابويه گفت: دوم

صاحب  و )الغيبه(نعماني صاحب  استادش صاحب تفسير قمي  و كليني وبنابراين 
 ، تصريح دارند كه آشكارا به اين كفر كسانياز اين چندين نفر  از غير و )فصل الخطاب(
   .باشند دروغگويان مي از ، دانند مي يعشر آن را جزو اصول مذهب اثـني و

يا شايد  و ، برد رأي ديگري نام نمياز دارد  اين رأي كه بيان مي ابن بابويه جز :سوم
  .تشيع قلمداد كنددايره اصحاب رأي ديگر را خارج از 

 ، رسد حاديث قدسي را به قرآن بيفزايم به هفده هزار آيه ميا اگر :ابن بابويه گفت: چهارم
نازل  بر محمد كه جبرائيل يقرآن :گويد ميكليني است كه روايت اين تفسير  و

 ازاست  معروفگونه كه  آنآيات قرآن تعداد ولي  ، ه هزار آيه بودفديهبالغ بر  ؛كرد
بيني كليني با نص صريح آن قسمت از وحي را از  مي. كنند تجاوز نميو اندي شش هزار 

پس  ، ها را حمل بر احاديث قدسي كرده است ولي ابن بابويه آن ، قرآن به حساب آورده
  .وجود دارد شانتفاوت فاحشي بين سخنان

اي نقل نكرده  ها    ي و آثار و روايات اسطوره ابن بابويه چيزي از رسوبات افسĤن: پنجم
به  ي قرآن از سوي علي بيني با روايت اخير كه در رابطه با عرضه بنابراين مي ، است

لذا  ، نزديك است مطالبي قبل را نقض كند ، صحابه و پاسخ رد ايشان روايت كرده
ي اتهام را بر او گشوده به اين كه انكار او از باب تقيه  چهاعتراف او به اين خرافه دري

و بعضي از اهل سنّت هم  ، گونه كه از سوي برخي شيعيان مطرح شده همĤن ، بوده
خواسته  چون مي ، ي قرآن چيزي بگويد  اما به هر حال جرئت نداشته در باره. معنقدند
و قوم  ، ها چسپيده نجات دهد ه آني ننگ و عاري كه از اين طريق ب اش را از لكه طايفه

يا اصالً  ، شيعه هم نتوانستند مستقيماً با انكار روايت خود به جاي او پاسخ دهند
كه خواسته با تقيه تحريف را  يا اين ، از آن سموم خالص نهايي بدست آوردنتوانست 
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ترين  ائر آگاهخداوند به سر. و كالمش را طوري ادا كند كه اشاره به تقيه باشد ، انكار كند
  .است

 ري بدون هيچ دليل وياهللا جزا تميان شيعه كساني چون نعم دربه اعتقاد من كن يل 
و تنها دليلي كه بدان استناد  ، تقيه نموده است نكار ابن بابويه را حمل برصريح ا برهان

چنين نازل شد و به اين صورت  اين آيه «: نموده اين بخش از روايت است كه گفته
ابن  هاي باكت بعضيبه مراجعه  ابلي براي تحقيق در مورد اين اسطوره و. داده شدتغيير 

براي كه بينيم  را ميحكايت شخص زنديق است  )صدوق(بابويه كه نزد شيعه مشهور به 
مورد را ش قبال روايت و) كنند گونه كه ادعا مي آن(-رفته علي بن ابي طالب سؤال نزد 

در كه  ، روايت نموده استافسانه را  همانقرن ششم  طبرسي در و -قرار داديمبررسي 
نوري طبرسي هم برآن شهادت داده  گونه كه همĤن- )1(كفر داللت خواهند كرد ه جا برنُ

    )2(.-است
نقل نموده  )التوحيد(اين روايت را در كتاب ) صدوق شيعه(الزم به ذكر است ابن بابويه 

يا بعد آ پس ، لت كند در آن وجود نداردي تحريف دال ولي چيزي كه بر اسطوره ، است
را قسمت يا ابن بابويه آن  ، وده شدهاين روايت افزبه زمان ابن بابويه  از دو قرن از
كه  شخص ابن بابويه از آلوده شدن به اين كفرها به هر حال  و ، است حذف كرد

  .  باشد مبراء ميروايت طبرسي حامل آن است 
 با علي) زنديق(روايت ) شيخ صدوق(ابن بابويه  :گويد مي )فصل الخطاب(صاحب 

براي اثبات وجود تحريف و تغيير در قرآن هست و استدالل ابا تمام نقصي كه در را 
يا نيازي به آن  ؛كمتر به اين جريان پرداختهاو كه  ايندر مورد اما  ، بيان نموده است

   )3(.ستاشاره نكرده ا موافق مذهب خود ندانسته آن را يا و ، نداشته

                                           
 .240ص ، ـ االحتجاج)1(
 .240ص ، ـ فصل الخطاب)2(
 .240ص ، ـ فصل الخطاب)3(
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به نقل از  مند است و شيخ صدوق ناراضي وگله نويسنده فصل الخطاب از مجموع در و
 واست خالصه امر اين است كه كارهاي صدوق مضطرب  :گويد خود مياساتيد بعضي 

ليكن اين احتمال هم وجود  )1(.نه هيچ ظني حاصل نمي شود ي وي نه علم واهافتو از
هاي مربوط به  و دروغ ، ذكر شده) توحيد(ه در كتابدارد كه اصل روايت همان باشد ك

خصوصاً كه صدوق به  ، تحريف از سوي صاحب االحتجاج يا غيره افزوده شده باشد
  .حذف قسمتي از آن اشاره نكرده است

به  –به سبب آن از صدوق خود بسيار عصباني است و ) فصل الخطاب(ظاهراً صاحب 
مجموع كار صدوق بسيار مضطرب و آشفته  در: گويد نقل از برخي اساتيد خود مي

گونه كه از تصحيح  همĤن ، شود و نه ظن و گمان و از فتواي او نه علم حاصل مي ، است
  )2(.گردد و ترجيحش چيزي حاصل نمي

 دبع... روايت كرده) التوحيد(صاحب البحار حديثي را از او در كتاب : گويد سپس مي
و تغييرات عجيبي در آن صورت گرفته كه  ، هاين خبر از الكافي برگرفته شد: گفته

  )3.(موجب سوء ظن به صدوق است
اند  ابن بابويه گفته ي هم مشربانش درباره الخطاب و كه صاحب فصل ولي تمام سخناني

را نقل ) قول به تحريف قرآن(ديگران اين كفر  اين است كه مانند كليني و فقط بخاطر
  .اند هدبوقد نتعمبه آن  ده وكرن

زيرا در  ، سالم نمانده ها فتراا وكفر اين  از) شيخ صدوق(هاي ابن بابويه  كتاب همه اما
را  )حزابا( ي هكس سور هركه آمده  بي عبد اهللاو به نقل از ا »ثواب االعمال«كتاب 
رضي اهللا (پاك ايشان زواج ا و اهللا روز قيامت در جوار رسول تالوت كند دربسيار 

                                           
 .240ص ، ـ فصل الخطاب)1(
 .240ص ، ـ فصل الخطاب)2(
3 -  
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عرب را  احزاب زنان قريش و هكه سور درستيه ب :گويد سپس مي ، گيرد مي قرار) عنهن
  )1(.تحريف نمودند ناقص و آن را ولي ، تر از سوره بقره بوده طوالني و ، كرده بودرسوا 
 خداوندسه چيز در روز قيامت پيش  :گويد كتاب الخصال آمده كه مياز روايتي و در 

خدايا من را : گويد مصحف مي .)اهل بيت( تعتر مسجد و ، مصحف ، كنند شكايت مي
  )2(.ام كردند سوزاندند و پاره پاره

آمده كه به معني  »حرفوني«وارد شده كلمه  )4(محققين نزد برخي از و) 3(ولي در بحار
كفر اين  صدوق درسقوط  ترين دليل بر روشنو اين  .است نه سوزاندنتحريف 

  .ولي اصل خالف اين است ، باشد مي
روايت ديگري را از جعفر صادق  ، مشابه روايت سابق )شيخ صدوق(مالي كتاب اال در

بياد آوريد ايستادن : فرموده خدا نقل نموده كه رسول شآبائ و او از پدرش؛ از
به (شما در باره عمل كردن به ثقلين حتما از ، را برابر خدا روز قيامت در خودتان در
آن  مواظب باشيد تا در ، اهد شدال خوؤمن س از بعد ) كتاب خدا وعترتتعبير شيعه 

   )5(.تغيير داديم وكرديم كتاب خدا را تحريف  روز نگويد  ما
 آنها را از انجام  بلكه آن ، كند داللت نميانجام تحريف و تغيير واقع اين روايت بر  در

در كنار روايات سابق قرار گيرد كه به ادعاي ايشان روايت ولي اگر اين  ، دارد برحذر مي
روايات ديگري  و. دهد گرفتار شدن او به آن كفر را نشان مي ، ف صورت گرفتهتحري

                                           
  .92/50 : بحار األنوار : ه: و نگاه 139ص : ـ ثواب األعمال)1(
 .175ـ1/174 : ـ الخصال)2(
 92/49 ، در بحاراالنوار - 3
 .68ص : الشيعة والقرآن ظهير لهياحسان اـ )4(
 .231ص : ـ أمالي الصدوق)5(
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كه  من به علت اين و )1(كرده ها را نقل  كه صاحب فصل الخطاب آنزمينه هست اين  در
  )2.(نمودمشان خودداري نقلاز اند  در آثار شيخ صدوق واقع نشده

ولي  )3( ؛قل نمودهاز شيخ صدوق نرا هم صاحب فصل الخطاب روايات ديگري  و
  .كند ها فقط نقل و بررسي و خواندن است و بر اعتقاد او داللت نمي اين

فريب او را بعضي از نويسندگان اهل سنت اما  ، نيستجاي تعجب طبرسي اين براي 
  )4(بدون تدبر مسلك وي را دنبال نموده انداند و  خورده
كتب وي  در اگرچه ؛بريم ميبه پايان را ) شيخ صدوق(ابن بابويه قمي بحث اينجا 

 اش هكنيم كه عقيد حكم نميقاطعانه بر او ولي ما  ، اين كفر وجود دارد رواياتي دال بر
ا مطمئن زير ، اند گونه كه برخي گفته آن ، استنكار او از راه تقيه بوده همين است يا ا

تخمين  اين سخن من هم محض ، هايش مورد دستبرد قرار نگرفته است كه كتاب نيستيم 
 ، اي است بلكه افزايش دادن منابع براي شيعه كار ساده ، و احتمال بدون دليل نيست

                                           
 .158ـ157ص : ـ فصل الخطاب)1(

فصل (نقل كرده)توبلي(به صدوق بواسطه تفسير البرهان كه محدث شيعه  مانند روايت مصطفي -  2
  )158-157ص : الخطاب

  
ان بلكه ديگر ، آورده كه فقط به شخص وي مربوط نمي باشد) 331ص : معاني األخبار(ـ مانند سه روايتي كه از  )3(

حافظوا على الصلوات والصالة ( هوحفص همثل اين روايت كه در  مصحف عائش ، هم اين روايتها را نقل كرده اند
ه كنيد به تفسير : نگاهه اين خبر همچنانكه گفته مي شود در مصحف عائش ، وارد شده) الوسطى و صالة العصر

و ) تحقيق أخوين أحمد و محمود شاكر( 5467 ، 5466 ، 5397 ، 5394 ، 5393شما بعد آن  و 5/173 : الطبري
و  ، نقل نموده 8/146 : را حافظ فتح اين خبر : شيخ أحمد شاكرگفته ، 1/304 : تفسير ابن كثير : ه كنيد به: نگاه

ذكر نموده  ، 4/354 : و ابن حزم آن را در المحلي ، و جز طبري به كسي ديگرنسبت داده نشده ، 1/304 : السيوطي
تي در ئه به وجود چنين  قرا: ونگاه) 5 ج ، پاورقي ، 176ص  ، تفسير الطبري( 1/128 : ق المصنف و عبد الرزا

و در كتاب . 1/304 : تفسير ابن كثير ، 5463 ، 5462 ، 5406 ش ، 210 ، 5/209 : تفسير الطبري : مصحف حفصه
 ).  الصالة الوسطي هي صالة العصر : كتاب المساجد و مواضع الصالة باب الدليل لمن قال ، 1/438 : صحيح مسلم

  .122ص : الشيعة و تحريف القرآن/محمد مال اهللا ، 96ص ، الشيعة و القرآندر ـ مانند إحسان إلهي ظهير )4(
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و بزرگانشان به تغيير و جعل منابع  ، گونه كه در كتاب سليم بن قيس روشن شد همĤن
) من اليحضره الفقيه(و بيش از نصف حجم كنوني را به كتاب  ، اند خود اعتراف كرده
  .ذكر خواهد شد» اعتقادشان در مورد سنت«كه در فصل  ، ابن بابويه افزودند
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 انكار تحريف قرآن و شيخ طوسي – 2
نقصان قرآن باطل  زياده وي  سخن دربارهواقعاَ  :گويد مي(  ه450ت(ما شيخ طوسي ا

خالف آن بر روش مسلمين  مذهب و و ، لهي نيستامنزلت وحي  و در شأن واست 
قرآن و حفظ آن از هر تحريف و تغييري اليق و اعتقاد به صحت و سالمت  ، است

در چه از طريق خاصه  چه از طريق عامه وزيادي هرچند روايات  ، مذهب ما است
ليكن  ، مورد نقص تعدادي از آيات قرآن و نيز جا به جايي برخي ديگر روايت شده

ردان ها رويگ آن آن است كه ازبهتر پس  ، مفيد علم نيستند وبوده  آحادها  طُرُق آن
كه هم   در صورتي و ، قابل تأويل هستندزيرا  ، مشغول نداريم بدانخود را  و ، باشيم

صحت اين  زيرا ، قرار دارد نيستبين دفتين به قرآن موجود كه در  هطعن ؛صحيح باشند
عالوه  و ، اند داشتهعتراض ناقرآن متداول نسبت به ئمه ااز  كدام هيچقرآن معلوم است و 

تشويق به قرائت و تمسك جستن به قرآن ما را داريم كه  متعدديت روايا ، آن بر
هر چه با قرآن  ، براي حل اختالف در روايات هم بايستي  به قرآن مراجعه شود .كنند مي

  . و بدان توجه نكنيمكنيم  رد و هر چه مخالف بود   ، كنيم موافق بود بدان عمل مي
كتاب اهللا وعرتيت أهل : ين خملف فيكم الثقلنيا( : منقول است كه فرمودههم  نبي اكرم از

 :من دو چيز را در ميان شما جا گذاشتم )هنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوضا و , بيتي
بر من داخل حوض كوثر نزد كه  اين دو تا زماني و ، عترتاهل بيت و  ، كتاب خدا

 ، در هر عصري داكه كالم خ اين اين خود دليلي است بر و. شوند از هم جدا نگردند
ممكن نيست امت را به تمسك كرىن به چيزي امر فرمايد كه زيرا  ، داشتهوجود 

و در مادامي كه بر صحت قرآن موجود  ، تمسك كردن به آن برايشان غير ممكن باشد



   
358 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

در ميان ما اجماع هست؛ واجب است به تفسير و بيان آن مشغول گرديم و غير آن را 
  )1(.ترك كنيم

 ، است شيعه علوم الحديث معتبر علم رجال ومنابع شيخ طوسي صاحب اين سخنان 
  تقيه است؟به منظور و تحريف انكار اآيا 
حتي تنـاقض آراء  و ، گويي استتناقض ختالف وااي تقيه ه يكي از نشانه: گويم مي

طوري كه ب ، جا افتاده كالم بزرگانشان و جماعحتي در ا و ، مانند يك قاعده در روايات
توان تقيه و حقيقت را از هم جدا كرد  و نمي ؛آسان نيستحقيقت اين مذهب ت شناخ
: گويد ساخته است كه ميبرايشان ملحد  زنديق و يصل كه شخـصيك ا بهستناد با امگر 

گاه دو حديث مختلف را  هر: )2(»اذا ورد عليكم حديثان خمتلفان فخذوا بام خالف القوم«
اصال  ، )يعني اهل سنت(كنيد كه مخالف عامه را قبول يكي آن  ؛شدعرضه شما  بر

     )3.(از دين اسالمبه كلي چنين سخناني نزديك است اين مذهب را 
   :لهي باشداشريعت  ديني است كه مخالف ختالف طبيعت هراالبته   

 m  y  x  w  v   u  t   s  r    q      p    ol )اگر از سوي ):82: نساء
  .كردند قضات و اختالفات فراواني پيدا ميغيرخدا آمده بود در آن تنا

؛ طبيعي است كه چنين كند روايت ايشان را در كتاب خود نقل ميشيخ طوسي  وقتي
با تأكيد شديد  ، تحريف قرآني  او بعد از انكار مقولهعالوه بر آن؛  ، اختالفي بوجود آيد

ر او معتبر است نه زيرا براي درك ديدگاه و اعتقادش رأي و نظ ، كند به آن انتقاد نمي
  .كند رواياتي كه نقل مي

را تهذيب و تلخيص  )كشيرجال (كه طوسي هنگامي كه كتاب  نكته قابل مالحظه اين
ال تأخذن «: از جمله اين روايت، برخي از رويات اين اسطوره را نقل نموده ، كرده

                                           
 .1/3 : ـ التبيان)1(
  .2/233 : ـ البحار)2(
  بيشتر به اين قضيه خواهيم پرداخت ، جماعادر فصل  - 3
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ين فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن اخلائنني الذ , معامل دينك من غري شيعتنا
إهنم اؤمتنوا عىل كتاب اهللا جل وعال  , وخانوا أماناهتم , خانوا اهللا ورسوله

لوه فوا وبدّ اين غير  درزيرا  ، برنگيريدتعاليم ديني خود را از غير شيعيان ما : »..فحرّ
خيانت  پيغمبرش ايد كه به خدا و خذ نمودهأشما دين خود را از كساني  صورت
تبديل  آن را تحريف و ند وا هخيانت روا داشت)قرآن( ، خود هاي مانتابه  اند و كرده
  )1(.ندا هنمود

بر اين اساس  را نقل كردهمربوط به اين افسانه روايات برخي  )البيان(در تفسير همچنين 
تحريف و تغيير كه حاكي از وجود ... كه فالن آيه اين گونه هم قرائت شده و

  )2.(باشد مي
قل نطريق آحاد از است اين قبيل روايات چون  معتقد وا شد؛ لكن همچنانكه ذكر

خلل و اشكال رواياتي به توانند  نمي و ، يقين نيستندمفيد  و نددماعتقابل ا اند غير شده
  .گرداند و مراجعه به آن را براي رفع نزاع واجب ميبه قرآن كردن كه عمل وارد كنند 

                                           
 .  4ص : ـ رجال الكشي)1(

  :فرمايد كه ميتفسير اين آيه مانند  - 2
و آل محمد ) (اهل بيت(در قرائت : گفته) إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونُوحا وآلَ إِبرَاهيم وآلَ عمرَانَ علَى الْعالَمينَ( 

گويد  ميهايي كه به صراحت  يا تالشي است براي تغيير در اسطوره ، اين تعبير ظريفي است.آمده است) علي العالمين
يا  ، خواهد مانع رسوايي شوند مي ، تحريف شده) به ادعاي شيعه(بلكه توسط صحابه ، قرآن درست اين نيست

اين احتمال . اند ي تحريف منحرف شده كوشد قوم خود را از اين چالش رهايي بخشد كه بر اثر روايات اسطوره مي
كند در دولت صفوي جعل  ه تحريف تصريح ميهم وجود دارد كه روايت طوسي اصل باشد و زياده هايي كه ب

  .  اند كرده
اين احتمال را  فراتو ياشي ع ، تفاسير قمي مانندتر  يا قديم معاصر طوسي وهاي  ولي وجود أن روايات در كتاب

 راهمچنانكه كتاب سليم بن قيس  اند هاي علماي پيشين خود را تغيير داده مگر بگوييم شيعه كتاب ، گرداند مردود مي
  .مورد دستربرد قرار دادند



   
360 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

جه به اينكه مخالف نكار شيخ طوسي با تواتوجيه  در )فصل الخطاب(ما صاحب او 
هاي ناهمطوني را ارائه  گفتهكند و  آشفته بحث مي خيلي مضطرب و اوستمذهب 

 ، باشد از شيعه ميتعداد كمي  شيخ طوسي وي  گفته اين فقط :گويد بار مي يك ، دهد مي
شريف مرتضي  :گويد ميوقتي كه بلكه  ، جماعي بر وفق رأي او صورت نگرفتهاهيچ  و

   )1(.تصريح كرده است شطرفداران تقل و جماعكرده به عدم وجود ااز رأي پشتيباني 
سر تقيه  صدور چنين قولي از شيخ طوسي از :گويد بار ديگر ميگردد و  سپس برمي

بر كسي كه  و ، تفسير البيان وارد شده نكار تحريف قرآن دراچون قول به  ، است
 مدارا وايت نهايت حد را با رع )البيان(كه شيخ طوسي كتاب نيست مخفي بينديشد 

و علت اين كار را هم استناد به آراء اهل سنّت )2(.با مخالفين خود نوشته است تمماشا
قل ن: بنابراين گفته ، كند ولي قاطعانه به اين امر حكم نمي ، كند در تفسيرش بيان مي

بسيار  نبوده باشد تمماشا مدارا واگر به منظور شيخ طوسي  توسطاقوال اهل سنت 
يا  ، تفسير البيان جانب شيخ طوسي در نكار تحريف قرآن ازاپس  ، ب استعجي

  . يا تقيه مداراست و
كند كه كالم شيخ  شاره ميبه جهتي ديگر روي آورده و اسپس صاحب فصل الخطاب 

كه جا  آنزيرا  ، باشد و مياكالم در تقيه ه وجود اين خود نشان و ، استتناقض مطوسي 
 :گويد قول ديگرش كه مي با  ...نقصان قرآن بسيار زيادند برروايات دال « :گويد مي

تقيه  كه آن را حمل بر اين مگر ، تناقض دارد »....است يها آحاد ق روايات آنرُطُ«
  )3(.نماييم

                                           
 .38ص : ـ فصل الخطاب)1(
 .38ص : ـ فصل الخطاب)2(
 .38ص : ـ فصل الخطاب)3(
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نكار ا شيخ طوسي درواقعاً : گويد مي گريزد و تمام اين سخنان مي ازها  سپس از همه اين
از معلومات كافي در اين زمينه كه است زيرا  كردن تحريف قرآن معذور

  )1(.برخوردارنبوده
اقوال نسبت به  )فصل الخطاب(صاحب از حيرت و تعجب طبرسي ي يها ها گوشه اين

نسبت به آنان موضع كه  صورتي پس در ، بود خصوص تحريف قرآن شيخ طوسي در
 ماقطعاً  ، كنند  مي ها را به تقيه متهم هرگاه بخواهند آنكه چنين  شاننظرات بزرگان آراء و

  .  يممعذوراز منابع ايشان مفيد  و گيري قطعي  گرفتن نتيجه از
سم را به كنيد  ميكه مالحظه  چنان هم ؛ي تحريف در انكار قضيهاما شيخ طوسي  و  

  )2(.ي روي آوردهيگو ود به تناقضو ديدگاه خمذهب تبيين در  عسل ريخته و
  

  ريف قرآنانكار تح و ) هـ436ت (ضى ترمشريف   -3
 حوادث و وها  سرزمينصحت نقل قرآن مانند علم به علم به  :گويد شريف مرتضي مي

 حراست وي  انگيزه و ، و اشعار و ادبيات ثبت شده عرب استمشهور  وبزرگ وقايع 

                                           
 .351ص : ـ فصل الخطاب)1(

كه  حالي در ، مشاركت داده) تحريف قرآن( روايت  كفر زعم خود اهل سنت را هم دره چنين ب هم و ، ـ)2(
دهد  ميبرخالف قول وي شهادت  ، )13ص ، وائل المقاالتا( رشيخ مفيد هم د و ، باشد چنين چيزي كذب محض مي

  .داند قول به تحريف قرآن مبراء مي جز شيعه تمام مذاهب ديگر اسالمي را از و
  )9: هآي ، حجر) (إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا لَه لَحافظُونَ(اهل سنت با توجه به آيه شريفه 

ه ب ومحفوظ كه قرآن كامال   ندمعتقد. ايم و قطعا نگهبان آن خواهيم بود را به تدريج نازل كردهترديد ما اين قرآن  بى 
براي آگاهي بيشتر به منابع ذيل مراجعه نماييد تا بااقوال مفسرين اهل  ، باشد تحريف مي گونه نقص و دور از هر

 : مدارك التأويل/النسفي ، 10/65 : قرآنجامع أحكام ال/القرطبي : ه: سنت  در اين باره بيشتر آشنا شويد نگاه
 : أنوار التنزيل/البيضاوي ، 3/44 : تفسير البغوي ، 2/592 : تفسير ابن كثير ، 4/47 : تفسير الخازن ، 2/179
 : أضواء البيان/الشنقيطي ، 169 ، 5/168 : فتح البيان/صديق خان ، 14/16 : روح المعاني/األلوسي ، 1/538
 .و غيره 5/194: ظالل القرآن في/سيد قطب ، 3/120
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نبوت و منبع و  ي زيرا قرآن معجزه ، هاست از همه اين نقل سالمت قرآن بيشعنايت 
آن  حد ازباالترين  مسلمين در يعلما و ، ي استمأخد علوم شرعي و احكام دين

آشنا هستند و همه را حروف آيات آن  عراب وا قرائت وبا حتي  و ، مراقبت نموده
با وجود آن همه عنايت صادقانه و ضبط و كنترل ممكن است گونه پس چ ، شناسند مي

  . ايجاد گردد تغيير آن تحريف و درشديد 
يا مزني  مانند كتاب سيبويه و مشهور هاي باكت ازيكي  اگر كسي در :گويد مي سپس

كارش توسط علما  فوراً ، حذف نمايد و فصلي را باب ياپديد آورد تغييري نقص و 
زيرا كساني كه نسبت به آن كتاب توجه و عنايت دارند؛ از روي تفاصيل  ، گردد افشا مي

يك باب را خود چه  كسي  حتي چنان ، كنند آن اجمال و عدم تفصيل آن را كشف مي
شود كه ملحق شده  معلوم مي ، كند يا كتاب مزني و غيره ، وارد كتاب علم نحو سيبويه

چرا كه  ، گردد ترين دستبرد و تصرف افشا مي است نه اصل؛ در مورد قرآن هم كوچك
عنايت و توجه مسلمانان نسبت به قرآن بارها بيشتر از عنايت ايشان به كتاب سيبويه و 

  .عر و غيره استي شها انديو
با صحت و سالمت قرآن از تحريف حشويه هاي مخالف مانند اماميه و  مخالفت فرقه

مخالفت در اين  و ، ي اهتمام در خور توجه نيستند ارزش و اعتباري ندارد و شايسته
موضوع  خبار ضعيف واكه به است قومي از اصحاب حديث موضوع منسوب به 

و  ، شوند وايات سست و ضعيف داليل قطعي ترك نمياما به علت وجود ر ، اند چسپيده
  )1(.است عتبارهم فاقد اآنان ادعاي صورت  هرر د

  .  )2.(كند كه به اين گمراهي معتقدند اشاره مي اخباريون شيعهي اخير به ديدگاه  جمله

                                           
 .1/31 : مجمع البيان : ه: ـ نگاه)1(
: گويد ولي در تعقيب و پس دادن ادعاي ايشان مي ، اند ها اهل سنّت را هم بدان متهم نموده و به اعتقاد آلوسي آن -  2

: روح المعاني( ...ندزيرا اهل سنت بر عدم وقوع هر نقص و تحريفي در قرآن اجماع دار ، اين دروغ يا سوء فهم است
1/24-25.( 
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او كسي است  ، بزرگان شيعه به نام شيخ شريف مرتضي بود آنچه ذكر شد كالم يكي از
مجمع (صاحب  و ، ستثناء نمودهاقائلين به اين كفر  وي را از ):ابن حزمعالمه (كه 

در ق ح مذهبدر پشتيباني از شيخ مرتضي واقعاً  :گويد مي كرده وسخن نقل از او  )البيان
ولي آن كتاب به دست ما )1(.بطور كامل سخن گفته است) جواب المسائل الطرابلسيات(

گونه كه كاشاني  همĤن ، نقل كننداند از آن  كردهو متأخرين شيعه هم فراموش  ، نرسيده
كدام از آن نقل  و غيره هيچ) بحار(و مجلسي در ) برهان(و بحراني در ) صافي(در تفسير 

ذكر كرده ) مجمع البيان(جز آن قسمت كه طبرسي در  - طبق اطالع بنده–و  ، اند ننموده
  ..كسي ديگر از او سخن نگفته است

زيرا طبرسي صاحب فصل  ، استنكاري شريف مرتضي تقيه اشود اين  اما گفته مي 
 ها و اتهامات وارد بر  هطعن ازايشان تحريف قرآن را يكي   در رابطه با او گفته الخطاب

عليه ) اصحاب(و مدعي است جمعي از مردم  ، به حساب آورده عثمان بن عفان
چه را در  و همه آنقرائت زيد بن ثابت وارد عمل شدند و قرآنش را به آتش كشيدند 

   )2(.مورد قرآن بودنش شك داشتند باطل كردند
كه بيانات  عالوه بر اين  ، برد او را زير سؤال مينكار تحريف قرآن اين ادعا ابدون شك  

اين نص و عبارت را جهت وارد يا  ، رسد او با داليل عقلي و تاريخي محال به نظر مي
از  ، دهند را تغيير ميهايشان  كتابنصوص ها  آن مگونه كه ديدي همĤن ، اند آثار او كرده

بسيار از او بحث  ؛خصوصاً اگر اعتقاد آن مرد اين بود ، جمله كتاب سليم بن قيس
   .نص چيزي از او را بدست نياورده استاين  ولي صاحب فصل الخطاب جز ، كردند مي
اين نص . تر است عيفاز همه موارد ض ، تقيه باشدروي  ازاو  نكاراكه  اين  حتمالااما 

به گمراهي عموم امت كه  ، كه طعن و انتقاد به قرآن باشد كه از او نقل كرديم قبل از اين

                                           
 .1/31 : مجمع البيان : ه: ـ نگاه)1(
 .33ص : ـ فصل الخطاب)2(
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هم از سوي كساني كه سنگ هواداري   آن ، كند ها است حكم مي هم از جمله آن علي
  !!زنند و واليت علي را به سينه مي

تنها كه  خدارسول  ي دست پرورده اول ودر مورد نسل شخص مسلمان چگونه 
چگونه  ، كشيدند؛ چنين تصوري داردخود دست  ي كاشانه خانه و بخاطر رضاي خدا از

با كساني كه در راه خدا جانفشاني كردند و براي اين اسالم جهاد كردند و قرباني دادند 
و  ، كند گونه فكر مي اين ، و دنياي خود را در راه دفاع و پيشبرد دين اسالم فروختند

شوند كه عليه دين و كتاب  ونه مسلمان بر ضد آن بزرگواران موافق كساني ميچگ
بلكه حق اين است كه  ، اين بهتاني بزرگ است! كنند؟ مسلمين دسيسه و توطئه مي

 مير المؤمنين علياكه  همچنان ، در حضور عموم بود آوري قرآن توسط عثمان جمع
به  ، به نيكوي سخن نگوييد بن عفان جزدرباره عثمان « :گفت درباره عثمان بن عفان

خدا به نيابت  ، را انجام ندادهي مصاحف كارمأل و حضور عامه روي و جز اخدا قسم 
  )1(.پاداش نيك عطا فرمايدامت اسالمي به او 

  

  انكار تحريف قرآن طبرسي و -  4
ير بحث تفسي  از جمله؛ سخن از زياده و نقصان قرآن شايسته......«: گويد طبرسي مي

ما و صحاب ا اما برخي از ، مقولهبطالن آن  برهست جماع در مورد زياد كردن ا ، نيست
 و كاستن؛ رواياتي مبني بر تغيير و نقص قرآننقص در مورد ) حشويه عامه(طروهي از 
اهللا سره   ولي قول صحيح مذهب ما آن است كه شريف مرتضي قدس ، اند را نقل كرده

بطور كامل سخن   )جواب مسائل طرابلسيات(كتاب در و است   از آن پشتيباني كرده
  .سپس به ارائه قسمتي از بياناتش پرداخته است» استگفته 

تغيير  خصوص نقص و رواياتي را در او صحابا دارد كه جمعي از اينجا بيان مي او
 ، باشد خالف آن ميبر شيعه محقق مذهب  :گويد سپس مي ، اند كتاب خدا روايت نموده

                                           
  .آن رابيان نموده. 13/18 : ـ ابن أبي داود باسند صحيح اخراج كرده همچنان كه ابن حجر در فتح الباري)1(
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حشويه (كه از ايشان به خواهد بعضي از اهل سنت را  ميعادت هميشگي شيعه؛ د مانن و
و حفظ آبرو مذهب  ازاين نوعي دفاع  و ، شريك سازد كفراين  در ، كند تعبير مي) عامه

: گفتهكه عالمه آلوسي  ولي همچنان ، ي مخفي از اهل سنت استدو انتقا ، و حيثيت
بين  جماع قطعي دارند كه آنچه دراهل سنت ا زيرا» اين يا دروغ است يا سوء فهم«

به همان  ، استاي كالم اهللا مجيد  زياده بدون هيچ كم و ؛قرار دارد )جلد قرآن( دفتين
  .صورت كه امروز موجود است
آوري  كه قرآن را براي بار اول به صورت جامع جمع(  البته در زمان ابوبكر صديق

و تنها كساني كه از نسخ اطالع  ، وت را حذف كردموارد غير متواتر و منسوخ التال) كرد
براي صحت كار از هيچ كوششي دريغ  و ايشانكردند؛  ها را تالوت مي نداشتند آن
الزم به  )1(».....در آفاق نشر و گسترش نيافت اما نور آن تا زمان عثمان ، نكرده است

   )2(.است ختهتبين اوهامات طبرسي پردا وتحليل  است كه آلوسي به نقد و ذكر
ها  چون فساد و باطل بودن مذهب شيعه حتي براي بچه: دگوي ادامه مي عالمه آلوسي در
خداوند را سپاس كه حق را آشكار . را انكار كردطبرسي  تحريف قرآن  ، هم آشكار شد

  )3(.نياز ساخت از جنگ بي مؤمنان را) در اين ميدان(خداوند  ، ساخت
ننگي كه  ربرسي دريافتم كه وي بخاطر سرپوش گذاشتن بهنگام مطالعه مجمع البيان ط 

 اصحاب خودبه بعضي از روايات  واي متوسل شده؛  حيلهچسپيده؛ به مذهب يارانش به 
نازل  گونه اين آيه اين :اند كه گفته هروي آورداند  نوشتهي تحريف  طورهمورد اس كه در
 .خواهد اهل سنت را فريب دهد از اين طريق مي و ، داده شدهتغيير چنين اين  و ، شده

مثالً  ، آشكار نگرددها  آنيا طوري تحريف قرآن را بيان كرده كه صورت واقعي رسوايي 
  ).كه به آن اسطوره اشاره كرد(اين روايت هم وارد شده : گويد مي

                                           
  .1/25: روح المعاني - 1
 .25ـ  1/24 : روح المعاني : ه كنيد: ـ نگاه)2(
 .1/24 : ـ روح المعاني)3(
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شيعه وارد نابع م كه دري تحريف را  از روايات اسطوره  چند نمونهعنوان مثال جا به  اين
  .است ها را تغيير داده  چگونه آنطبرسي نيم؛ تا ببينيم ك ذكر مي

}  |  {  ~  _  `  m  f  e  d  c b  a  :رابطه با آيه در
  gl )كنايه از امام) عالم: (ر تفسير خود نوشتهقمي د )33: ل عمرانآ كه  ، است

  )1.(را از آن حذف كردند) آل محمد(ولي  ، بود) آل عمران و آل محمد(در اصل 
با جعفر شنيدم اين آيه را بدين ااز : در تفسير فرات از حمران روايت شده كه گفت و   

 )ن اهللا اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل محمد على العالمينا( :خواند صورت مي
 ي حرف ديگر ي؛جاي حرف در :در جواب گفت .شود خوانده نميچنين اين آيه  :گفتم
   )2(!.شده داخل

  : آيه با عبد اهللا دربارهااز  :از هشام بن سالم روايت شده كه گفت )يعياش(در تفسير  و
 m  g  f  e  d  c        b  a  `  _  ~  }  |  {l  
 سپس ، بوده) براهيم وآل محمد على العالميناآل ( :در جواب گفت ، ل نمودمؤاس

  )3(.دشتناسم ديگر گذاجاي اسمي را 
اين است كه ثابت كنند در قرآن نام دوازده  فقط و تزويرها هدف از ساختن اين افترا

تمام فرزندان  عام است و )آل محمد( اند كه لفظ فراموش كردهولي  ، امام وجود داشته
دو پسرش و  علي وو دوازده امام فقط  ، گيرد برمي بني عبدالمطلب را در بني هاشم و

ناسزاگويي شيعه  و بقيه آل محمد مورد دشنام و ، پسران يكي از دو پسر علي هستند
به هدف خود نه با تزوير و نه با تأويل پس  -گونه كه خواهد آمد همĤن -اند قرار گرفته
و اصحاب بزرگوار رسول ) قرآن(ها را عليه كتاب اهللا  و اين اسطوره ، اند دست نيافته

                                           
  1/100: تفسير قمي - 1
 .92/56 : بحار األنوار ، 18ص : ـ تفسير فرات)2(
  .244ص : فصل الخطاب ، 1/278 : البرهان ، 1/168 : عياشي ـ تفسير )3(
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هاي  و كتاب ، اند كه آل بيت هم بخشي از اصحاب هستند ساخته و پرداخته خدا
كه صاحب مجمع   ي قابل مالحظه اين نكته. كنند ن را از يكديگر نقل ميتفسيرشان آ

  )1( .آمده است»  وآل حممد عىل العاملني «: در قرائت اهل بيت«: گويد البيان مي

  )2(.مطرح كرده است  )قراءات(همچنين افتراهاي خود را در موارد متعدد به عنوان 
  

                                           
  .2/62 : ـ مجمع البيان)1(

  ( 73: هتوب(چ  ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱچ :مورد اين آيه مثال در - 2
بوسيله  يعني ، بوده) اهد الكفار بالمنافقينج(گفته در اصل تفسير قمي  در. ن و منافقان جهاد كناى پيامبر با كافرا

واقع  در) /1: تفسير القمي( ، منافقين جنگ فيزيكي نداشتهعليه  چون نبي اكرم ، منافقين با كافران جهاد كن
به را  ياران رسول اهللا اين راه اصحاب و از و ، اند تا با مذهب روافض مطابقت داشته باشد نمودهها را جعل  اين

و  ، جهاد به منافقين اعتماد داشته باشددر تا داده اش دستور  مدعي هستند كه خداوند به فرستاده و ، نفاق متهم كنند
يا  ، تفسير قرآن ومسلمين رخ ات قرآن و است نسبت به رسواگرجهل اين  .!هاي آنان قرار دهد را روي شانهجهاد 
: و روي في قراءة أهل البيت «: كند تعبير مياين افتراها چنين  عين حال آقاي طبرسي از در و .باشد الحاد مي كفر و

كند  سپس تالش مي!! »با منافقان عليه كفار جهاد كن«: يعني در قراءت اهل بيت چنين آمده »جاهد الكفار بالمنافقين
خدا  و ، كردند كفرشان را آشكار نمي مسلمانان قاطي بودند و منافقين باچون «: و گفتهتوجيه نمايد تأويل غلطش را 
اين تعليل و ولي  )3/100: مجمع البيان.(»كردند ايمان ميتظاهر به چون  ، قتلشان جائز نبود دانست و كفرشان را مي
پس چگونه  ، دخداوند فرمان داده كه عليه كفار و مفافقين جهاد كن ، وجه با معني آيه منسجم نيست  استدالل به هيچ

) لَو خَرَجواْ فيكُم ما زادوكُم إِالَّ خَباالً( :فرمايد در حالي كه مي ، روند ها به جنگ مي جهت نوازش منافقين همراه آن
  .افزودند با شما بيرون آمده بودند جز فساد براى شما نمى) منافقين(اگر: )47: هتوب(

و جاهد المنافقين باللسان و ترك  ، جاهد الكفار بالسيف والقتل«: اند تفسير آيه گفته سلف صالح در معني و
كه ابن  يا همچنان .كنو مبارزه جنگ جهاد  نرمش نشان ندادن با منافقين با زبان و شمشير و با كافران با :»الرفق

اده با ايشان ي گش ها مخالفت ورزيد و با چهره با آن در توان داريد چه هر  قلب و زبان و با دست و: فرمودعباس 
  ، ...مواجه نشويد

ها و عدم  به معني مبارزه با آنتمام اينها  :اند تاده گفتهق حسن بصري و و ، ...برآنها ودقامه حدا اب  :ابن مسعود گويد
تفسير (.گذشتي را درباره منافقين نسخ نموده استو بدين خاطر عطاء گفته اين آيه هر عفو  و ، عفو ايشان است

) قراءات(بيني چقدر تفاوت بين نص آيه و اين  گونه كه مي همان) 2/311 : تفسير البغوي ، 174-12/183 : الطبري
 !!ها امركرده وجود دارد كه به جهاد با آن
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   :مثال درمورد اين آيه ، كنند تلقي ميه افتراها را به عنوان معني آياين هم  يگاه
 m  À  ¿  ¾   ½  ¼  »        º   ¹  ¸l )اين بدان  )9: محمد

و  ، دارند خاطر است كه چيزي را كه خداوند فرو فرستاده است دوست نمي
  .گرداند ايشان را هم باطل و بيسود مي) نيك(لذا خدا كارهاي 

: گفت اند كه روايت كردهابي جعفر  از: فتههاي شيعه گ در رابطه با اين آيه اسطوره
كه بعد از آيه را بدين صورت با خود آورد  نازل شد و خدا جبرئيل بر رسول«

بيني كه طبرسي اين تحريف را بدين  مي» ...)1( .بود) في علي( H «  ¼  ½ (جمله
  )2.(است  آيه تبديل كردهمعني ر شكل توجيه مي كند وآن را حمل ب

شيخ  )التـبـيان(منش  منهج و كتاب مجمع البيان طبرسي بود كه بر از يهاي نهنمواين 
متأخرين شيعه نوري طبرسي صاحب فصل  )ثقة االسالم( و ، طوسي نوشته شده  است

خصوم تأليف شده  تقيه با اساس مدارا و بر )التبـيان(دارد كه كتاب  مي الخطاب مقرر
ها يكي  آن يدو چون منهج هر ، ندك ها صدق مي ولي اين وصف بر هر دوي آن ، است
اين اواخر تا و  )دارالتقريب قاهره(فعاالن  اهل سنت ازمنتسبين به جمعي از و  ، است

را فريب اسلوب نگارش مجمع البيان  ، كه ماهيت آن افشا گرديد همچنان برپا بود
روي تصحيح و بازنگري آن اهل سنت منتسب به بزرگان  شش نفر ازبودند و   خورده

رسد كه روش موجب شده كه برخي شيعيان انكار  و به نظر مي... ،كردند فسير كار ميت
   )3(. كنند طبرسي را حمل بر تقيه 

ميان  و طبرسي چهار نفري هستند كه در ، شريف مترضى ، شيخ طوسي ، ابن بابويه
در و شايد افراد ديگري هم  ، اند نكار نمودها تغيير قرآن را صراحت تحريف وه شيعه ب

هرچند شيخ . باشند؛ ولي به ما ابالغ نشده است  ميان بوده باشد كه تحريف را انكار كرده
                                           

 .331ـ  330 : ـ فصل الخطاب)1(
  6/32: مجمع البيان - 2
 .   دار التقريب. ط ، )كلمة ختامية( ، 10/575 : مجمع البيان : ه: ـ نگاه)3(
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ما لي و ، دهد نكار تحريف را به جماعتي از إماميه نسبت ميا )وائل المقاالتا(مفيد در 
 قلمداد كند؛مسلك خود  هم خواهد تمام تشيع را كه مي )فصل الخطاب(صاحب مثل 

كه در ميان شيعه تحريف را انكار  پيدا نشده است پنجمين نفر :گويم بطور قطع نمي
  )1(.كرده باشد

و تغيير تحريف  نكارمورد ا شيعه در يعلمااين بود موضع  :گويم بحث مي خاتمه در
اگر چه  ،،  اند گوييم تقيه كرده و ما نمي ، هايشان آمده است كه در مراجع و كتابقرآن 

زيرا راهي براي شناخت آن بطور  ، اند دگاهي داشتهبرخي افراد شيعه و سنّي چنين دي
) فصل الخطاب(يقين وجود ندارد و كه نزاع و كشمكش داير بين دو گروه را در كتاب 

ولي هر كس . گونه كه دروغ و دسيسه در منابع ايشان شايع است همĤن ، مالحظه كردم
پذيريم و باطن  از او مي اين كفر تبراء كند ازبه ظاهر  ) بعد از ايمان به خدا و رسول(

   . سپاريم و نهان افراد را هم به خدا مي
 دربايستي  و ، آيند در پس آن ميهاي ديگر  گامي است كه گامقرآن له انكار تحريف أمس

آنان لي مرجع و. نندكند تجديد نظر ك جماعت مسلمين جدا مي كه آنان را ازمسائلي 
 !!يد از مسلك افتراي تحريف پيروي كنندكه با -گونه گذشت همĤن -اشاره كردهمجلسي 

چون اگر روايات تحريف رد شوند موجب سلب اعتماد نسبت به ساير روايات 
ترين دليل بر  زيرا متواتر بودن افتراي تحريف قرآن بزرگ ، اين درست است...گردد مي

  .هايشان است جعل و شيوع دروغ در كتاب

  

                                           
 .از همين رسالة ، )2(حاشيه  ، 338فصل الخطاب ص : ه: ـ نگاه)1(
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  ج اين موضوعينتا

 هميان شيع قرن دوم در درتحريف و غيره  يفتراهاادارد كه اين احتمال وجود  :لاو 
غالي و  يانبعضي از شيع )كه ذكر شد همچنان(آن  انمتولي گذار و بنيان و ، باشديدآمده پد

نام  وداليل اثبات دوازده امام سبب آن هم خالي بودن كتاب خدا از  و ، دبودنافراطي 
  .و مخالفان ائمه بود خداصحاب رسول ا

ها هم  معظم اين روايت اند و اين كفرها گشته ازسرشار شيعه  برهاي معت اكثر كتاب :دوم
كه منظورشان تأويل آيه يا بيان قراءاتي  شوند به اينتأويل  اند و ممكن نيست صريح

 و چنين نازل شدگويند اين آيه  بصراحت ميبلكه  ، است كه در مورد آن وارد شده
هفت نفر نام خداوند  :گويند يا مي )1(.كردندتحريف و  دندتغيير داگونه  اين صحابه آن را

فقط نام ابو لهب  وا پاك كردند قريش نام شش نفرشان رقريش را ذكر كرده ولي  از
چندين مرد نام قرآن  در) اند و گفته( )2(، باقي مانده است جهت اهانت به رسول خدا

خدا ه ب :گويند بعضي روايات مي در يا و )3(، اند ها را حذف نموده ولي آن ؛وارد شده بود
است  ولي اين از مواردي  ، نازل كرد محمد برچنين اين آيه را جبرئيل اين  سوگند

در چنين چيزي  سوگند آري به خدا« :گويند يا مي )4(.دادند تغيير وكردند  شتحريف كه
  )5(.»بود كه آن را تغيير داده ابن اروي اولين كسي وجود داشته وآن 
از نوع قراءات مختلف يا آياتي كتب آنان وارد شده  اي بگويد رواياتي كه در شيعههر  و

روي كفر اعتقاد به تحريف پوشش گذاشته و چنين كسي  ؛تالوتشان نسخ گشتهاست كه 
  .است باطل فرق نگذاشته بين حق و

                                           
 .55/ 92 : ـ بحار األنوار)1(
 .92/54 : بحار األنوار ، 290ص : ـ رجال الكشي)2(
  .92/55 : بحار األنوار ، 1/12 : ـ  تفسير العياشي)3(
 .92/56 : ـ بحار األنوار)4(
 .91/56 ، و بحار االنوار 177ص ، ـ تفسير فرات)5(
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اين  ازسرشار هاي معتمده آنان  بعضي از شيوخ شيعه مدعي هستند كه كتاب : سوم
 ، كتاب خدا بهخودشان نه  هاي بابه كته است طعن اين ادعاواقع  در ، هستند ها هرواسط
اند كه مذهب شيعه را از اين  در صدد برآمدهشيعه  يبدين خاطر جمعي از عقال و
علي رغم انكار  ولي...يا روي آن رسوايي روپوش بگذارند ، بيرون آورند» تنگنا«

ستيز  ي دين اي از زنادقه و از سوي طايفه ، دهاست وجود دار منكرين؛ اين اسطوره قرن
 بر و ، ساختند مورد نشر و اشاعه قرار گرفته است مي  دسيسه) براي انحراف شيعه(كه 

و هيچ عالقه  ، ي تحريف باشد اسطوره هر كس معتقد به كسي پوشيده نيست كه 
  .دين اسالم ندارند وو قرآن  رسول او خدا و پيوندي با

 در كتب خود نقلها را  اسطورهاين  تغيير قرآن هستند و ل به تحريف وئاكه قاما كساني 
فصل (طبرسي در  و )بحار األنوار(مانند مجلسي در  ؛گذارند ها صحه مي آن بر و ، كرده

به  )برند ي تحريف قرآن را زير سؤال مي كه با روايت  افسانه(در همان حال )الخطاب
آغاز آيات قرآن  يكي از اهايشان را ب ي كتابها باب مهه كنند و ستشهاد مياقرآن هم 

باب استحباب الوضوء ملس «: گويد مي )مستدرك الوسائل(طبرسي در  ، كنند مثال مي
يعني وضو  ، )1(»عدم جواز مس املحدث و اجلنب كتابة القرآن و , نسخه كتابة القرآن و

و و داراي وض و جايز نيست شخص بي گرفتن براي لمس و نوشتن قرآن مستحب است
هاي  كه مدعي است اسطوره مجلسي درحتي مرجع شيعه  و .جنابت قران را بنويسد

 ؛ي استفاضه و شهرت رسيده و از روايات مربوط به امامت كمتر نيستند تحريف به درجه
بأن الذي بني الدفتني كالم اهللا تعاىل عىل احلقيقة من غري زيادة وال «: گويد مياالنوار بحار در 

اي كالم اهللا  زياده وجود دارد بدون هيچ كم و )دفتين(چه در بين  آن: )2(.»نقصان
  . !!باشد مي

                                           
  1/43: مستدرك الوسائل - 1
  .92/75 : ـ بحار األنوار)2(
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لذا  ، ي تحريف تناقض دارد هايش با روايات اسطوره سپس فهميده كه اين حرف
قرار دارد ) جلد قرآن(چه بين دفتين چگونه ممكن است آن: اگر كسي بگويد«: گويد مي

ايد كه به  در حالي شما رواياتي از ائمه را نقل كرده  ،كالم اهللا بدون كم و زياد باشد

  mV  DC  B  A l به جاي و ، اند خوانده) يرَ ائمهخَ( mP  O lجاي
  .كه بر خالف قرآن موجود در بين مسلمين است؟ ، اند خوانده )يسألونك األنفال(

توان به  يسند اين اخبار آحادي هستند؛ و بطور قطع نم: در پاسخ اين اشكال بايد گفت
و از  ، ايم ها توقف كرده براي همين است كه ما در مورد آن ، صحتشان حكم كرد

  ..ايم دستورات و فرامين مصحف موجود منصرف نشده
يكي آنچه در مصحف قرار  ، كنيم  كه قرائت به دو صورت است با اين وجود انكار نمي

اند  خالفين ما اعتراف كردهگونه كه م همĤن ، و ديگري قرائت موجود در روايات ، دارد
ها اشاره كرده  سپس به بعضي قرائت» هاي مختلف نازل شده كه قرآن به صورت

  )  1.(است
اند؛ چرا آن  پس مادامي كه اين نهايت كار كساني است كه آن عقايد كفري را بر انگيخته

  كنند؟ انگيخته و از همديگر نقل مي ها را بر شبهه
اً عرضه و تحليل شد؛ روشن است كه شيعه جهت اقناع با توجه به مطالبي كه سابق

و مواردي در قرآن بوده كه بر مذهب  ، كه عقايدشان صحيح است پيروان خود به اين
ي تحريف را  اسطوره ، ولي توسط صحابه حذف و تحريف شده ، ها داللت كرده آن

عي نازل شدن ها مد كنيم عالوه بر اين براي همين است كه مالحظه مي. اند مطرح كرده
اند  همچنين جهت اقناع شيعيان مجبور شده. هاي آسماني ديگر غير از قرآن هستند كتاب

ها عقايد شاذ و مخالف با جماعت مسلمين  تا همه اين ، به تفسيرهاي باطني روي آورند
وارده بر   هايي براي نجات از بحران بنابراين همه ادعاها تبديل به تالش ، را اثبات كنند

ليكن آن  ، كه ناشي از عدم وجود دليل و برهان اثبات عقايد ايشان بود ، رشان شدهافكا

                                           
  .منبع سابق- 1
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و حتي خود ) 1.(ي شيعه بر جاي گذاشته است روايات تأثير خود را روي فرقه
عشريه  اي از اثني زيرا اخباريه كه فرقه ، اند عشريه تحت تأثير آن روايات قرار گرفته اثني

تا جايي كه شايع شده  -چه  گذشت چنان-  ، دارند مقدم مي هستند رواياتشان را بر قرآن
   .عشريه مصحف اختصاصي خود را دارند اثني

رواياتي هم دارند كه  ، دارندتحريف قرآن  كه رواياتي دال بر  آنان همچنان: چهارم
اجتمعت األمة  و« :گويد بزرگانشان مي يكي ازگونه كه  ؛ همĤنندنك را نفي ميتحريف 
فهم يف حالة  , ختالف بينهم يف ذلك أن القرآن حق ال ريب فيه عند مجيع فرقهاقاطبة ال ا

لقول النبي صىل اهللا عليه  , عىل تصديق ما أنزل اهللا مهتدون و , االحتجاج عليه مصيبون
  )2(.»ال جتتمع أمتي عىل ضالله :وسلم
بدون ) مردممتداول ميان ( كه قرآن اين امت اسالم بدون اختالف جماع دارند بر: يعني

برتصديق آن  و ، صورت احتجاج به آن مصاب در و ، گماني حق است هيچ شك و
ضاللت  امت من برگمراهي و«: فرمايد مي خدا چون رسول ، رستگارند رهيافته و

  .»كنند جتماع نميا
و بزرگواري فضل نيز در مورد  و )3(، ثواب قرائت قرآنرواياتي كه در رابطه با مانند  و

 ويابي جهت سنجش و ارز قرآني احاديث بر  بودن عرضهجب او و )4(، نحامل قرآ
   )5(.است وارد شده )الكافي( قيامت در به آن تا روز تمسكوجوب 

                                           
: ه كن به: نگاه. اند ناميده» مصحف منفرد به فرد«اند و آن را  ي دروز كه مصحفي را براي خود برگزيده مانند فرقه- 1

  184-138خطيب ص/و عقيدة الدروز ، مقدمه چاپ پنجم ، اسالم بال مذاهب ، مصطفي شكعة
و مراجعه كنيد به تتمة النص في  ، 2/414) علي شرح الكافي للمازندراني(تعاليق علميه /الشعراني : ه: ـ نگاه)2(

 .اعتقادهم في اإلجماع : فصل
 .2/611 : كتاب فضل القرآن ، أصول الكافي : ه: ـ نگاه)3(
 .3/603 : ـ أصول الكافي)4(
 .1/59 : باب الرد إلي الكتاب والسنة/ـ أصول الكافي)5(
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ي  يا مخفي بودن نسخه ، قرآنه حاكي تحريف ككنند  ميباطل را واقع رواياتي  ها در اين
  . امام منتظر هستندنزد كامل آن 

تناقض م شانمحتوايهاي تحريف چون  روايات و اسطوره براي ما روشن شد كه: پنجم
باطل  ، شانبه مجرد عرضه كردنو  ، ي خود هستند كننده خود حامل عناصر باطل است؛

 كه در مورد علي بن ابي طالب  و براي بيان دروغ رافضه ، گردد بودنشان هويدا مي
  ، گو او را نبي سخن و برخي ، اند خالق و آفريدگار است كه برخي مدعي ؛كافي هستند

  .دانند سايرين او را امام معصوم و ولي امر و ملك مي
هاي شيعه ايشان بيش از پنج سال و نُه ماه بر مسند خالفت  گويي همه اغراق ولي با آن 

و خود در وقت  ، شد و در آن مدت همين قرآن در مساجد تالوت مي ، باقي نماند
ها در اختيارش قرار داشتند؛ نسبت به يك  كه مصحف با آن ، خواند امامت نماز آن را مي
گونه كه رافضه  آن-كرد  پس آيا اگر تحريفي را در آن مشاهده مي ، حرف اعتراض نكرد

 ، خليفه شد) حسن(نمود؟ سپس پسرش  كرد و سكوت مي آن را تأييد مي - معتقدند
  .كرد و او هم روش پدرش را اجراي مي

حرفي بر قرآن افزوده يا : همه داليل بگويند ا وجود اينها جايز است ب چگونه براي اين
شد؛ امام  يا تبديل گشته است؟ قطعاً اگر حرفي از قرآن تبديل مي ، از آن كاسته شده

داد كه  جنگ و جهاد را عليه چنين كساني بر جهاد بر ضد اهل شام ترجيح مي علي
ها وارد  ولي با آن ، ظر او بودو نظرشان برخالف ن ، اي با او مخالفت كردند در رأي ساده

اي جز تسليم شدن بدان نيست دروغ شيعه  جنگ شد؟ بنابراين با داليل قاطع كه چاره
  )1(و الحمدهللا رب العالمين. در مورد تحريف قرآن بر همگان روشن و آشكار گرديد

امر  كه اهل شام در بخاطر اين علي بن ابي طالب :گويد كه ابن حزم مي همچنان و
پس چگونه در برابر تحريف  ، وارد جنگ شدبا آنان  مخالفت نمودند وافت با خال
گمان تنها  بي ، نشان نداداز خود  ياركان اسالم هيچ واكنش تغيير دادن اساس و و ، قرآن

                                           
  217- 2/216: الفصل/ ابن حزم - 1
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  )1(.الحمد هللا رب العالمين اين چند جمله كافي است تا كذب روافض اثبات شود و
  
  

                                           
  .2/216 : الفصل/ـ ابن حزم)1(
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  فصل دوم

  نتدر باره س شيعه اعتقاد

  
 زيرا آنان ، آورد حساب ميه ب پيامبر از منكرين سنت إمام عبد القاهربغدادي شيعه را

  )1(.را قبول ندارند خدا صحاب رسولامرويات 
شاذ و و دعوت ازمان  كند كه در شاره ميا )االحتجاج بالسنة(كتابش  شيخ سيوطي در

از رويگرداني  و پيامبرسنت و دور انداختن ترك خارج از قواعد و اصولي براي 
 ، است رافضي ياين دعوت شخصاو يادآور شده كه اصل  .اند ظهور يافتهبه آن استدالل 

  .لذا كتاب مذكور را براي نقض و باطل كردن اين ديدگاه منحرف تأليف نمود است
 پيامبرو اهل سنت به علت پيروي از سنّت  ، بنابراين شيعه با سنت در مبارزه هستند

  )2(.عروف شدندبه اين نام م
شيعه از امامان خود روايت  ولي ، نوشته شده اهل سنتدر منابع  سطر يناين چند

چه موافق  هر و ، شود سنجيده ارزيابي و سنت  قرآن ومه چيز بايد با هكه اند  نموده
 ، اند و روايات ديگري به اين معني را نقل كرده )3(.بيهوده است نباشد باطل وكتاب خدا 

 خدا سنت رسولو مخالف شيعه منكر  آيد مي ع آن روايات چنين بركه از مجمو
و معيار ارزيابي و ميزان  با قرآنهمراه  راسنت  و ، دارند بلكه به آن إعتماد ، نيستند

  . آورند بحساب ميسنجش و منبع حكم 

                                           
 .346 ، 327 ، 322 : ص ، الفرق بين الفرق : ه: ـ نگاه)1(
 .2/175 : منهاج السنة ، 189ص ، ـ المنتقي)2(
باب   ،أصول الكافي با شرحش : ه كنيد: درهمين راستا به روايات ديگر نگاه. 1/11 : صحيح الكافي/ـ البهبودي)3(

 .1/11 : و صحيح الكافي ، 2/417 : األخذ بالسنة و شواهد الكتاب
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هر كس نصوص و متون و روايات شيعه را بررسي كند؛ در نهايت به اين نتيجه ولي  
زيرا  ، كنند را قبول دارند؛ ولي در باطن آن را انكار ميظاهر سنت شيعه به  كهرسد  مي

ها و رواياتشان در رابطه با فهم و تطبيق و سند و متون بر خالف  قسمت عمده گفته
و تبيين اين مسأله در مراتب زير  .جهت و روش سنت معروف نزد مسلمين است

  :خواهد آمد

  

  اوست رسول خدا وكالم إمام مانند سخن 
جانب كه از شود  و تأييدي گفته مي تقريرگفتار و كردار و هر به ديدگاه شيعه  سنت از
  )1(.صادر شده باشداهل بيت معصومين  يكي از
چقدر با سنّت فاصله ها  داند آن مذهب شيعه را نشناسد نميو سرشت طبيعت كه كسي 
 عالوه بر رسول خدا اما شيعه ، معصوم است خدا كه فقط رسول با آنزيرا  ، دارند

به  و سخنان ايشان را مانند كالم خدا و رسولش ، دانند دوازده امام خود را معصوم مي

  m  T   S    R  Q  P  O  N  M   L  Kدر حالي كه پيامبر ، آورند حساب مي

  Ul )جز وحي و پيامي  گويد چه مي آن ، گويد از روي هوا و هوس سخن نمي
ولي آنان كالم هر كدام از ائمه را مانند  ، )گردد وحي مي) ا بدواز سوي خد( نيست كه

  .آورند به حساب مي و كالم ائمه را مانند حديث پيامبر ، كالم آن پيامبر بزرگوار
از  شاناقوالكه نيستند  اخد از پيامبر هروايت كنندبنابراين ائمه از ديدگاه شيعه مانند 

از آن بلكه  ، وثوق و قابل اعتماد هستندحديث م روايتآن جهت حجت است كه در 
اند احكام واقعي را از به  منصوب شده جهت كه از جانب خدا بر زبان پيامبر

  )2(.تبليغ كنند نمايندگي از خداوند

                                           
  .122ص ، األصول العامة للفقه المقارن/ـ محمد تقي الحكيم)1(
 .274ص ، أثر اإلمامة/السالوس : ه: و نگاه ، 3/51: أصول الفقه المقارن/ـ المظفر)2(
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و رشد عقلي  بلوغ و هم بعد از سنسن كودكي  درهم  ائمه ديدگاه شيعه همچنين از و
نه  نه عمدا و ؛شوند مينمرتكب گناه دگي در طول زنزيرا آنان  ، سخنانشان حجت است

يكي  يهمين رو از - مسئله عصمت بيشتر به آن خواهيم پرداخت در –.نه نسياناو سهوا 
سخناني شود كه تمام  ئمه باعث مياعتقاد به عصمت ا: گويد بزرگان معاصر شيعه مي از

قرار صحت  ي در درجه اهللا بدون وصول سندشان به رسول ، شود آنان صادر مي كه از
روايت را صحيح  كه بدون سند متصل به رسول خدا خالف اهل سنت رب ، دارد
   )2(.»دانند ت مينبو ي ادامه«امامت را زيرا شيعه  )1(.دانند نمي

 مانند قول پيامبران ايشانقول  ، هستندإلئمه مانند پيامبرانهمچنين از نگاه شيعه ا 
 آنان معصيت و نافرمانيو  ، طاعت از خداانان طاعت از آا ، فرمان آنان فرمان خدا؛ است

  )3(.و پيام الهي وحيبا گويند مگر  سخن نمينفس ي اهو و روي ، باشد نافرماني خدا مي
دانند وارد شده كه ابي  كتاب الكافي كه شيعه آن را حجت مي از قول ابي عبداهللا در و

 سخن و ؛ستسخن پدرم سخن جدم ا و ، سخن پدرم است من سخن: گفتعبداهللا 
ن اميرمؤمناسخن حسن سخن  و ؛سخن حسين سخن حسن و ؛جدم سخن حسين است

سبحان خداوند  ي او فرمودهحديث  و خدا  ن حديث رسولامير مؤمناسخن  و علي
  )4(.»باشد مي

ي  فرمودهئمه اكدام از  است كه قول هراز آن  حاكياين روايت  :گويد شارح الكافي مي
 ، ختالفي وجود ندارداكه در قول خدا   همچنانمعتقدند  و ، آيد به حساب ميخداوند 

  )5(.قوال آنان نيستادر هم ختالفي اهيچ 

                                           
 .140تاريخ اإلمامية ص/ـ عبد اهللا فياض)1(
 .166ص ، عقائد اإلمامية/لمظفرـ محمدرضا ا)2(
 .106ص ، االعتقادات/ـ ابن بابويه)3(
 .18/58 : وسائل الشيعة ، 1/53 : باب رواية الكتب و الحديث ، كتاب فضل العلم ، ـ أصول الكافي)4(
 .2/272 : )علي الكافي(شرح جامع /ـ مازندراني)5(
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بشنود آن را از پدر يا از  بي عبداهللاكس حديثي را از  ز است هريجا :اند حتي گفته و
صريح اين ت )1(.فرموده است وندز است بگويد خدايجانيز  و ، اجدادش روايت كند

  .بشر را به خدا نسبت دهيمسخن كه  ينابه است 
ي امام به  بر جايز بودن نسبت دادن گفتهرواياتي داريم كه : گويد سپس شارح كافي مي

گونه كه  همĤن )2(!!خدا فرموده: بلكه اولويت بر اين است كه بگويد ، داللت دارندخدا 
از تو را كه ثي يحد :گفتم عبداهللابا به  :دگوي ابي بصير روايت شده كه مي كافي ازدر 
 دركنم؟  شنوم  به نام شما روايت  از پدرت مييا  ، شنوم به نام پدرت روايت كنم مي

 ، تر برايم خوشايند است از پدرم روايت كني بيشولي  ؛جواب فرمود مساوي است
به اسم پدرم روايت  شنويد  ميمن  ازچه را  آنزيبا است  گفت بسيار عبداهللا ابوسپس 
  )3(.كنيد

چون مثال  ، دانند را جايز ميآشكار دروغ در اين كه شيعه  استح ياين روايات صر   
بلكه برخي از احفاد و  ، نگفتهدهند كه او  نسبت مي  ميرالمؤمنين عليسخني را به ا

دانند سخناني را كه  و حتي جايز مي ، اند نوادگان غير مشهور به علم و آگاهي آن را گفته
چنين و  اند به علي نسبت دهند و بگويند علي اخته و پرداختهبه نام امام غايب س

و  مانند پيامبر ، از علي(و نيز اولويت بر اين است كه به باالتر  ، چنان فرمود
در روايت سابق به اين امر كه ذكر اولويت   همچنان ، هم نسبت دهند) خداوند

است اقوال ائمه بهتر كرده كه  از روايت چنين استنباط) الكافي(و شارح . كنند تصريح مي
   !.است و اين نهايت گستاخي و جسارت عليه خداوند. نسبت دهد را به خداوند

هاي  بلكه سنت ائمه و گفته ، نيست بنابراين سنت از ديدگاه شيعه فقط سنت پيامبر
لذا خودشان نيز اعتراف  ، آورند به حساب مي ها را مانند اقوال خدا و رسولش آن

                                           
 .2/272 : )علي الكافي(شرح جامع /ـ مازندراني)1(
 ، .2/272 : )علي الكافي(شرح جامع /ندرانيـ ماز)2(
 .2/259 : )با شرح جامع(ـ أصول الكافي )3(
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) محمد تقي شيعه(آنجا كه  ، اند ند كه اين بخش را شيعه به سنت مطهر ملحق كردهكن مي
أحلق الشيعة اإلمامية كل ما يصدر عن أئمتهم االثني عرش من قول أو فعل أو  و «: گويد مي

ي اماميه هر گفتار و كردار و تقرير و تأييدي را كه از ائمه  شيعه )1(»تقرير بالسنة الرشيفة
  .اند سنت شريفه ملحق كردهصادر شده به 

گونه كه يكي از  همĤن ، كنند ي خطير بيان مي شيعه اين موضوع را بر مبناي دو قاعده
بر  ي رسول خدا قول امام مانند فرموده«: گويد بزرگان معاصر ايشان اشاره كرده و مي

و حكم ائمه جز احكام واقعي  ، ها بر ايشان واجب است مردم حجت؛ و پيروي از آن
را از  معلومات ديني خاطر نشان ساخت كه كه ائمهو ( .از جانب خدا نيست  ادر شدهص

امام طريق  يا از و ، و الهامطريق وحي  ازمانند پيامبر يا ): كنند دو طريق دريافت مي
 علي نامير مؤمنا) به ادعاي او(كه گونه  همĤن. كنند قبل از خود  دريافت ميمعصوم 

هر باب آن هزار باب ديگر  ازكه  ، ختب علم را به من آموهزار با خدارسول : گفت
  )2(.»گردد براي من باز مي

 و ، يابد حي تحقق ميو لهام وايكي علم حادث كه از طريق  :است پس علم أئمه دو نوع
حساب ه سنت بنوع دو  هركه  ، اند به ارث برده خدا ديگري علمي كه از رسول

   .آيند مي
  : پردازيم اصل خطرناك شيعه مياكنون به توضيح آن دو 

  

  گردد و الهام حاصل مياز طريق وحي  هئماعلم : ولاصل ا
حقيقت  و ، باشد لهام مياطريق  ئمه ازااي تحقق علم ه راه ديدگاه شيعه يكي از از   
حك كردن قلب خراشيدن و بصورت : كردهكه صاحب الكافي روايت  گونه  آن» الهام«

                                           
 9: سنة أهل البيت ص/ محمد تقي الحكيم - 1
 .3/51 : أصول الفقه/ـ محمدرضا المظفر)2(
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كند  تصريح مي و ، باشد مي »قلببه انداختن «بصورت  :گفتهروايت ديگر  در و )1(.است
و اكه  به لحاظ اين و گردد يعني علم به قلب امام القاء مي )2(.باشد لهام مياكه چنين امري 

  . كردن در مورد او قابل تصور نيستخطا است معصوم 
ل كالم آن در نقاين گونه كه  آن ؛علوم نيستراه دريافت الهام به قلب امام تنها اما 
كه بلكه صاحب الكافي تصريح دارد  ، شدشاره ابدان هم كمي پيش معاصر  ي هشيع
از يكي كه  را نقل كرده مبني بر اينواياتي جا كه ر آن ، دنوجود دار هم هاي ديگر هرا

كوبيدن بر سمع از جانب فرشته  : »النقر في االسماع« به تعبير او –ائمه علم هاي  صورت
: گويد جا كه مي آن ، گذارد فرق مي لهام ا بين اين امر والكافي صاحب ولي  .است

  )3(اما كوبيدن بر شنوايي امر فرشته است ، خراشيدن قلب همان الهام است
فرشته با امام است  انسخنكه القاي ي ديگر وجود دارد ا وسيله جا عالوه بر الهام اينپس 

 نبي و و بين رسول فرقباب  يت درچهار روا درموضوع اين  .را ببينداو كه  بدون اين
امام كالم فرشته را : و در همه روايات گفته شده ، اصول الكافي وارد شده محدث در

مفهوم تحت به اين  روايت را) 15(و صاحب البحار  )4(.بيند شنود و شخص او را نمي مي
   )5(.نموده است ذكر» باب أنهم محدثون مفهمون«عنوان 

و را اكه  حالي در ؛داند كه اين صداي فرشته است امام ميونه كه چگ در مورد ايناما 
كه  بخشد تا اين وقار مي فرشته به وي آرامش و آن :گويد مي شانجواب امام در ؟بيند نمي

  )6(.شود كه اين صدا صداي فرشته است برايش مشخص مي

                                           
  .1/264 : ـ أصول الكافي)1(
 .1/264 : ـ أصول الكافي)2(
 .1/264 : ـ أصول الكافي)3(
 3/29 : و صاحب الشافي اين روايات را تصحيح نموده شرح الكافيابدنبال و . 177ـ  1/176 : ـ أصول الكافي)4(
  .26/73 : ـ المجلسي)5(
 .93ص ، بصائر الدرجات/الصفار ، 26/68 : بحار األنوار ، 1/271 : ـ أصول الكافي)6(
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  داشتهير چه را قبالً تثبيت و تقر و آن گردد مي برچند باب  سپس صاحب الكافي بعد از
و بينند  را ميآن فرشته ئمه اكند كه  ثبات ميبا چهار روايت ا و  ؛نمايد نقض مي بود

تأتيهم باألخبار  و , تطأ بسطهم باب األئمة تدخل املالئكة بيوهتم و«: بحث را تحت عنوان
و  ، گذارند مي هايشان پا شوند و روي فرش ائمه وارد منازلشان مي( )1(»عليهم السالم

  ).آورند ان خبر ميبرايش
كشد كه اين چهار روايت صاحب الكافي نزد صاحب بحار األنوار به  طولي نميسپس 

آوري كرده كه با تصريح هر  ها را در يكي باب جمع آن و ، يابند روايت افزايش مي) 26(
  )2(.كند مي تأكيدامام بر رؤيت فرشته از جانب بيشتر چه 

يادآور شده  و ، شود پردازد كه به امام مي ر وحي ميروايت ديگري دارند كه به انواع ديگ
براي  و ، خواند خبار را گوشمان ميامالئكه ) امامان(بعضي از ما « :امام جعفر گفتهكه 

شنود كه روي طشت  صداي زنجيري را ميبعضي  و ، آيد ميوحي خواب  دربرخي 
را مشاهده كائيل مي جبرئيل وتر از  بزرگ يصورت بعض ديگر و ، شود ميفلزي كشيده 

  )3(.آيد كنند كه نزدشان مي مي
گويي با اين مقام و جايگاهي كه ائمه  )4(.دنداربه اين مفهوم هاي ديگري  جا روايت آن و

ها فرشتگان ديگر  ديدند و آن زيرا پيامبران فقط جبرئيل را مي ، باالترنداز پيامبران دارند 
و تر  ميكائيل بزرگ جبرئيل و كه ازآن شكل  رواياتي دارند بيان كرده و. .بينند را هم مي

 بحثروايت به آن ) 6( باب را بايك و صاحب الكافي . )5(باشد روح ميآيند  نزد ائمه مي

                                           
 .394ـ  1/393 : ـ أصول الكافي)1(
 .26/355 : ـ بحار األنوار)2(
 .63ص ، بصائر الدرجات ، 26/358 : ارـ بحار األنو)3(
  .130 ، 112 ، 111 ، 110 : روايات شماره ، و مابعدش 26/35 : بحار األنوار : ه: ـ نگاه)4(
 خداونددر بين ما كه باشد  ستوني از نور ميروح : معاني اخبار ابن بابويه در مورد تفسير روح آمدهدر  ـ و)5(

 .354ص ، عيون األخبار .قرار دارد
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ابو بصير جمله از  از )1(.»باب الروح التي يسدد اهللا هبا األئمة«: به نام ، اختصاص داده
   :فرمايد كردم كه مي سؤال اهللاعبدواباز درباره اين آيه : گويد كه مياند  روايت كرده

 m  ^  N  M   L  K  J  I  H  GF  E  D   C  B  Al 
  )52: شورى(

به تو نيز به فرمان خود جان را وحي  ، ايم همان گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده
دانستي  تو كه نمي) پيش از وحي. كه قرآن نام دارد و مايه حيات دلها است(ايم  كرده

  ، ...استت و ايمان كدام كتاب چيس
ميكائيل  از جبرئيل وكه مخلوقات خدا است  ازيكي روح  :جواب گفت در

و را ا و ، در حال حيات بوده همراهش بود خدارسول وقتي كه تا  و ، تراست بزرگ
 و ؛بعد از ايشان با أئمه همراه بوده است كرد و پشتيباني ميايشان از  و ، خبرها آگاه از

  )2(»داد جريان امور قرار مي آنان را در
ي  گونه كه جمله همĤن  ، اين آيه  قرآن است روح درمراد از بر كسي پوشيده نيست كه 

m Bl چون حيات  ؛روح ناميده را قرآنخداوند متعال  و ، كند بر آن داللت مي
  )3(.است حقيقي در آن

) هـ413متوفاي(مفيد يخ  كه اين ادعاها در رابطه با وحي و الهام به امام از ش مثل اين   
بر اين است تفاق ا جماع وا زيرا او مقرر داشته كه ، اند يا بعداً ساخته شده ، پنهان بوده

چنين شتباه كرده اوحي شده كسي به   اهللا از رسول بعد مدعي باشد كههر كس «كه 
  !است» تقيه«ي شيخ مفيد  يا اين گفته )4(.»كافر است وشخصي 

                                           
  .274ـ  1/273 : ـ أصول الكافي)1(
 .  1/273 : ـ أصول الكافي)2(
  .4ص ، ـ شرح الطحاوية)3(
 .39ص ، ـ أوائل المقاالت)4(
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ها را  صورت آن و ، شنوند ميرا مالئكه  دايعشر ص ئمه اثـنيا )شيعه يدعاابه (پس 
ها  و در خواب و در حالت بيداري و در منزل و مجلس فرشته پيش آن ، بينند يم

و به  ترند ميكائيل بزرگ جبرئيل و كه ازشود  نزد ايشان فرستاده ميجسامي يا ا ، رود مي
جا هم  به اينلي قضيه و...بخشد مي ها دهد و سداد و استواري را به آن ايشان خبر مي

ها  آنپنج روح پيش  ، وجود داردبلكه ارواح و وسايل ديگر نزد ائمه  ، شود ختم نمي
  .تروح الشهو و هروح القو ، تروح الحيا ، يمانروح اال ، روح القدس: وجود دارد

باب ذكر ارواحي كه در «در يك باب به عنوان ) الكافي( كتابصاحب مجلسي  
اين ولي  ، است بيان كرده روايت ) 6(و اين موضوع را با ذكر  )1(»وجود دارند إلائمه

  )2(.روايت رسيده است) 74(رشد كرده و به ) بحار(نزد صاحب روايات 
أنبياء به كه بعد از وفات  ، اند متمركز شده) روح القدس(بيشتر روي برخي رواياتشان  و
وفات يافت؛ روح القدس  ي كه پيامبروقت«: روايت چنين است. شوند ميمنتقل ئمه ا

زمين  زيرتا زير عرش از به وسيله روح القدس هرچه را « و )3(»گردد به امام منتقل مي
آرزوي باطل  شود و نميدچار غفلت  خوابد و روح القدس نمي«و  .»شناسند ميقرار دارد 

آسمان كنج در ه چ تواند آن امام ميوسيله روح القدس  هب و .»گويد دروغ نمي كند و نمي
   )4(.داند ميتر تا زير زمين را  و خالصه از عرش پايين ، زمين غائب استزواياي  و

هر هفته براي طواف به عرش خداوند  -كنند گونه كه شيعه گمان مي آن –بلكه ائمه 
   .دارند و هر چه از علم و دانش كه بخواهند برمي ، روند مي

                                           
 .1/271 : ـ أصول الكافي)1(
 .99ـ  25/47 : ـ بحار األنوار)2(
  .1/272 : ـ أصول الكافي)3(
 .1/272 : و هامش الكافي 1/272 : ـ أصول الكافي)4(
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ما به زيارت عرش  و إلهأئم و سول اهللاهر شب جمعه ردر « : بوعبداهللا گفتها
اگر  ، جا كسب نكنيم گردد تا علم مفـيد را در آن برنمي كالبدمانارواح ما به  و ، رويم مي

  )1(.»شديم چنين نبود دچار شكاف مي
با علي مناجات  كه خداوند روايت را ذكر كرده مبني بر اين) 19(بلكه در بحار االنوار 

روايت ديگر دارند ) 17(گونه كه  همĤن) 2...(كرد بر او ديكته مي و جبرئيل آن را ، كرده
گونه كه مجلسي يادآور  همĤن ، )3(گويد ميبه علي سخن  دادن خداوند  كه از هديه

جا به عمل       عمودي را براي امام بر افراشته تا از آن -به پندار او - خداوند«شده كه 
  )4(استدالل آورده استروايت را براي )16(و » بندگان نگاه كند

و  دارد  نام » علم حادث«آورند  كل علومي را كه ائمه از طريق اين وسايل بدست مي
گونه كه در روايات بابي به  همĤن ، ي ائمه وابسته است تحقق آن هم به خواست و اراده

امام هرگاه  : و در روايتي ديگر آمده )5(»داند هرگاه بخواهد بداند مي امام«: عنوان
پس وحي ائمه فقط به خواست خدا  )6(.بخواهد چيزي را بداند خدا به او ياد خواهد داد

  .ي امام هم است بلكه تابع خواست و اراده ، نيست
 ، گردد كه با خواست خودشان برايشان حاصل ميواقع اين علم حادث أئمه  در

  .رسولش هيچ فرقي نمي كند با كالم خدا و ائمهموجب شده  كه كالم 
بلكه به دانش ديگري دسترسي  ، چه ذكر شده كل امتيازات علمي ائمه نيست آن

و آن عبارتست از  ، نامند مي) علم غابر و علم مزبور(دارند كه رواياتشان آن را 
و اين اساس دوم است كه موجب شده كالم ائمه مانند كالم . ها ها و صحيفه كتاب

                                           
 .36ص ، بصائر الدرجات ، 89-26/88 : بحار األنوار ، 1/254 : فيـ أصول الكا)1(
 157-39/151: بحار األنوار - 2
  129-39/118: بحار األنوار - 3
  136-26/132: بحار األنوار - 4
  .1/258 : ـ أصول الكافي)5(
  .1/258 : ـ أصول الكافي)6(
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  .پردازيم ن ميكه در اصل دوم بدا ، خدا و رسولش معتبر باشد
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  ائمهشريعت نزد وديعه نهادن  خزائن علم و: صل دوما

جهت سه به علوم ما ي  گستره :فتكه گروايت شده موسي جعفر  در كتاب الكافي از
اتفاق چه  آگاهي در باره گذشته و آنماضي يعني علم  .حادث غابر و ، يماض: است

انداختن علم به قلب و علم حادث اما . خواهد دادروي چه  آنيعني  غابر .افتاده است
هيچ پيامبري  ديگر علم ما اين است و  و برترين ، كوبيدن بر شنوايي توسط فرشته است

  )1(.آيد نمي ما پيامبر بعد از
علم و برترين فضل ا ؛اند شاره نمودهاكه بعضي از بزرگان شيعه به آن  علم حادث همچنان

در اين ميان واسطه   كه مالئكه بدون اين ومستقيم  شانخود يدعاازيرا به  ، ئمه استا
و اين شبيه قول صوفيان غلوگر و افراطي امثال ابن . كنند باشد علم را از خدا دريافت مي

  )2( .عربي است
اي  يعني گذشته« : گويد اما شارح الكافي ماضي مفسر و غابر مزور را توضيح داد و مي

و غابر مزور . براي ما تفسير شده است كه علم ما متعلق به آن است كه با تفسير نبوي
نوشته شده  و امالي مالئكه و پيامبر علومي است كه نزد ما قرار دارد و با خط علي

  .»و غيره) الجامعه: (مانند ، است
از نوع را يك  :نوع است دو هأئم نزدوم به وديعه گذاشته شده پس معلوم مي شود عل 

   .اند دريافتهايشان  از اهيبصورت شفري را و ديگ ، اند گرفتهبه ارث  خدا رسول
 و ، دين اسالم را تبليغ نموده بخشي از د اين است كه رسول اهللااقتعااين مفهوم 

 و ، است ر كردهگذاوا طالب علي بن ابيبه آن را  كرده و انبخش ديگرش را كتم
 ، ر نمودهگذاوا فرزندش حسن بقيه را هنگام وفات به وكرده را ظاهر بخشي ايشان هم 

  .استرسيده  مام  منتظرادامه داشته تا بدست ااين زنجيره  و

                                           
 .203ص ، االحتجاج/الطبرسي ، 257ص ، اإلرشاد/المفيد ، 26/18 : بحار األنوار ، 1/264 : ـ أصول الكافي)1(
  .6/44 : شرح جامع/ـ المازندراني)2(
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را ذكر كرديم كه (  ه1376ت(محمد بن حسين آل كاشف الغطا قبالً سخنان مرجع شيعه 
صحاب ابه   خدا يك بخش آن توسط رسول :بخش است اسالم دو حكام درا: گفت

هر  و ، وصياء گذاشتهاپيش  را آن مبراپي بخش ديگرش مكتوم مانده و و ، غ شدهبالا
سپس به  ، آن را خارج خواهد كرد مقتضاي شرايط روزبه  و ، مردمنياز  درحدودوصي 

گاهي اوقات مسائلي را  حتي مدعي شده كه پيامبر و ، سپارد وصي بعد از خود مي
   )1(.واگذار كرده استوصي خود ه آن را بتخصيص  بصورت عام ذكر نموده و

قواعد دار  تنها عهده )قرآن(وقتي كه كتاب اهللا عزيز « :گويد العلوم مي بحرمرجع شيعه 
ولي تشريع اسالمي با ...پس مردم به سنّت نياز داشتند ، عمومي بدون تفاصيل است

 آيند كه در زمان حضرت چون حوادث جديدي پيش مي ، سنت هم كامل نشد
ند تا در وقت نياز به جاي او آن ذخيره كن) اوصياء(پس الزم بود كه علم آن را  ، نبودند

   )2( »..را اداء كنند

                                           
  .77ص ، أصل الشيعه : ه: ـ  نگاه)1(

شتغال به جنگ ابخاطر  پيامبر :گويد شهاب الدين النجفي مي. 4ص ، مصابيح األصول/ـ بحر العلوم)2(
دريافت تمام مايحتاج كه مردم ظرفيت كافي را براي بويژه  ، حكام دين را به مردم تبليغ كنداتمام نيافت رصت ف

  ) 289-2/28: حقاق الحقاتعليقاته على  /نجفي( .اند نداشته
در  ، جنگ را برتبليغ رسالت مقدم داشتهگويا  كهزنند  طعن مي خدا به رسول گونهه كنيد آنها چ: نگاه 
اى پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى ): زِلَ إِلَيك من ربكيا آيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُن: (فرمايد كه خدا مي حالي

چه  هستند  اهللا رسول پيروآيا آنان  زنند و فرمان پروردگارش سر باز مي از پيامبرآيا ). تو نازل شده ابالغ كن
: فرمايد يفه نيست كه مياين عقيده آنان مخالف اين آيه شر مگر !كه طرفدار اهل بيت رسول گرامي باشد رسد به اين

امروز دين شما را برايتان كامل و ) (: الْيوم أَكْملْت لَكُم دينَكُم وأَتْممت علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم اإلِسالَم دينًا(
را براي هميشه پس خداوند اين دين ...)آيينى برگزيدم خود را بر شما تمام گردانيدم و اسالم را براى شما نعمت

كه دينش كامل نيست و هرگزهم  اما آن. و خالف اين سخن كفر و گمراهي است ، تكميل كرده و به كمال رسانيده
اند؛ همچنان ناقص و پر  كه در طول تاريخ آخوندهايشان بدان افزوده و باوجود اين ، دين شيعه است ، گردد كامل نمي

  .ي بشر است از اختالف است چون ساخته
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ها  عقيده خطرناك شيعه بود كه مختصرا به آنخطوط عامه اين مطالب فوق بخشي از 
آن  تحليل به نقد و به تفصيل براي آن شواهد بياوريم و اگر بخواهيم  و ، شاره شدا

  .پردازيم ميها  پس بصورت اجمال به آن .كشد ميبپردازيم بحث به درازا 

بابي را  )الكافي(صاحب  و ، باشند لهي مياوحي  و علمي  نهاأئمه خزبه ادعاي شيعه 
ي  ائمه ولي امر خدا و خزانه(....)1(»خزنة علمه والة أمر اهللا و باب أن األئمة« :تحت عنوان

به همين معني ذكر را روايت ) 6( در ضمن اين باب وتشكيل داده  )علم خدا هستند
 نبياء واجميع  و أئمه وارث تمام علوم رسول اهللا: گويد در باب ديگر مي و ، كرده

  .است روايت) 7(شامل هم   كه آن )2(»گذشته هستند يوصياا
أن األئمة يعلمون مجيع العلوم التي خرجت إىل املالئكة « :گويد باز در باب ديگر مي

 نبياء وا د فرشتگان وكه به نز أئمه تمام علومي رايعني  )3(.»إلواألنبياء والرسل
  .دانند خارج شده مي يوصياا

باب أن «: تحت عنواندارد لم أئمه باب ديگري رابطه با ع صاحب الكافي درهمچنين     
 )4(»اهللا عز وجل مل يعلم نبيه علامً إال أمره أن يعلمه أمري املؤمنني وأنه كان رشيكه يف العلم

داده  و دستوراكه به  اين ياد نداده مگر عزوجل هيچ علمي را به پيغمبرشخداوند يعني 
و نزديك به همين . روايت است )3(شاملو اين باب . شريك سازد أمير المؤمنين علي را

باب أنه صلوات اهللا عليه كان «: وجود داردبابي تحت اين عنوان  )بحار االنوار( مفهوم در
نه اعلم من سائر أ و أنه علم كلام علم و , يف العلم دون النبوة رشيك النبي

   )5(.»إلاألنبياء

                                           
 .193ـ 1/192 : ـ أصول الكافي)1(
  .226ـ  1/223 : ـ أصول الكافي)2(
 .256ـ  1/225 : ـ أصول الكافي)3(
 .1/263 ، أصول الكافي : ه: ـ نگاه)4(
 .212ـ  40/208، ـ بحار األنوار)5(
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كه ايشان  م نه در نبوت و هر علمي عل دراست ىر  خداشريك رسول  علييعني 
) 12(براي اين باب هم . داناتر است إلنبياءاتمام  علي از و ، داند هم مي وابدانند 
   .را به شاهد آورده استروايت 

هزار حديث را بصورت  خداكه  رسول است در يكي از روايات مجلسي مدعي  و
كليد  بابي هزار هر باب وجود دارد و حديث هزار در هر سري به علي ياد داده و

  )1(.رادارد
را به علي علم هزار باب  خدا شود كه ابو عبداهللا گفته رسول بار ديگر مدعي مي و

كرده كه دعا سپس ا )2(.آيد باب ديگر به وجود مي كه در هر باب هزار ، وصيت نموده
را و علم حوادث گذشته و آينده  ، حرام حالل و باب از هزار  خدا رسول :لي گفتع

گردد كه مجموع آن يك مليون  باب ديگر منشعب مي بابي هزار هر از و ، به من ياد داد
: اند چنين گفتههم )3(.دانم را مي) فصل الخطاب(ها و بالها و  و مرگ ، باب است
لباش خود پوشاند و هزار باب حديث را به او  علي را با ، وقت وفات رسول خدا

  )4(گشايد ياد داد كه هر باب هزار باب ديگر را مي
نزد «: زيرا ابوبصير گفت ، ها با مقايسه به علومي كه نزد ائمه بوده ناچيز است همه علم

به علي را علم  باب ازيك  اهللا گويند كه رسول شيعيان ميگفتم  ، پدرم وارد شدم
با محمد بخدا ااي  :گفت ابو عبداهللا ؟شود از آن هزار باب ديگر باز ميكه  ختهآمو

باب آن هزار باب ديگر  علي ياد داده كه از هر لم را بهعباب  هزار خدا رسول سوگند

                                           
 .2/174 ، الخصال/و ابن بابويه 40/127، ـ  بحار األنوار)1(
  .176-2/175 ، و الخصال 40/129 ، ـ بحار األنوار)2(
 .87ص ، بصائر الدرجات ، 2/175 ، الخصال ، 40/130 ، ـ بحار األنوار)3(
  90- 89: بصائر الدرجات ص ، 40/215: بحار األنوار - 4
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گفت آري ؟ ي علم استويگ اين كه تو ميتو را به خدا سوگند : گفتم ، گردد منشعب مي
   )1(!علم است ولي نه اين علم

 وعلم  ختنآموجز طول حيات مباركش  در -طبق توهم شيعه - كه پيغمبر مثل اين
بطوري كه چنين اسراري را به كسي  ، نجام ندادهارا  يهيچ كاربوده  اسرار به علي

هاي شيعه در اين موضوع از همه حدودات كه عقل  گويي و اغراق ، ديگر نياموخته است
علم  طور مداوم از دهان مبارك رسول خداعلي ب: اند گفته... است و منطق تجاوز كرده

و . بعد از وفات ايشان هم از او علم دريافت كرده است: اند  و حتي گفته ، آموخته
زبان ايشان تلقي  علوم خود را از ت پيغمبرافوكه علي بعد از است  مجلسي مدعي

آموزش  وقت وفات و بعد از آن چه رسول خدا آن«  : را به نام يبابو  ، نموده است
  )2(»است داده

كه به من وصيت نموده  پيغمبر« :علي گفتهاو  يدعاادر روايت نخست اين باب به  
غسل ) چاهي است در شهر مدينه( ت كردم نزديكانم مرا با آب چاه غرسافوگاه  هر

گويد من هم چنين  علي مي .روي دهانم بگذار بعد از كفن كردنم دهانت را و دهند
   )3(.به من خبر دادافتاد خواهد اتفاق تا روز قيامت ز تمام حوادثي كه اايشان هم  كردم و

من  از كفن كردنم من را بنشانيد و غسل و اي علي پس از: گويد در روايت دوم مي و
تاريك و گمراهي همين سياق  روايات ديگري دارند كه بر )4(.خود بنويسيد ل كنيد وؤاس

چيزي خبر  كه علي بن ابي طالب هرگاه ازاند  و حتي روايت كرده ، اند جاري شده
  )1(.به من خبر داده است شتافواز  بعد پيغمبر :گفت داد مي مي

                                           
 1/238 ، أصول الكافي : ه كنيد به منابع ذيل: نگاه. كند ادامه پيدا مي بعجاي ي به شيوه خياليـ سپس اين روايت )1(

 .177- 2/176 ، الخصال ، 40/130 : بحار األنوار  :ه: ونگاه ، و مابعدش
  .218ـ  40/213 ، ـ بحار األنوار)2(
 .80ص ، بصائر الدرجات ، 40/213 ، ـ بحار األنوار)3(
 80ص ، بصائر الدرجات ، 40/213 : بحار األنوار -) 4(
 .132ص ، الخرائج والجرائح ، 40/215 ، ـ بحار األنوار)1(
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را افشاء هايشان  دروغو كنند  را با دستان خود ويران مي شانايه خانهگونه  اين
و اين بود  ، نيستند پايان يافتنيكه  يهاي ده رويازي فراط واآن هم به سبب  ، سازند مي
بطور منحصر به فرد به  اي از روايات مربوط به علم و دانشي كه رسول خدا پاره
  .اند و ائمه هم از او به ارث گرفته ، ياد داده علي

يا ) علم مزبور(به پندار ايشان ائمه بلكه  ، كردهكتفا نبه همين مقدار اگري  تخيالت شيعه
هاي كتابش را  باب )الكافي( صاحب. را در اختيار دارند)  هاي موروث از پيامبر كتاب(

 −مصحف فاطمة  اجلامعة و اجلفر و و باب فيه ذكر الصحيفة«: اين عناوين نوشتهتحت 
و  )2( »به أئمه بخشيده شده استكه عظم خدا ا اسم چه از آن« : باب )1(»− عليها السالم

  ...و)3(.»به أئمه عطا شده إلاز آيات أنبيا قسمت  آن«: باب
و از عمده منابع شيعه  ، ه افزايش و گردآوري روايات پرداختهمجلسي بصورت وسيع ب

هاي متعدد كتاب بحار ثبت كرده كه بررسي  ها را در باب و آن ، آوري نموده اخبار جمع
هايي كه در اختيار  كتاب ، إلجهات علمي ائمه«: مانند باب ، ها ممكن نيست همه آن
ها را  كه آن )4(حديث است) 149(ر كه به تنهايي روايات اين قسمت بالغ ب» ...دارند

 و) 5(، است  هاي معتمد شيعه تهيه كرده همچون عادت هميشگي خود از مجموع كتاب
هايي در باره نام پادشاهاني كه زمين  ائمه كتاب« : ها را تحت عناوين در ادامه باب

  .»پادشاني خواهند كرد در اختيار دارند

                                           
 .242ـ  1/238 ، ـ أصول الكافي)1(
 .1/230 ، ـ أصول الكافي)2(
 .232ـ  1/231 ، ـ أصول الكافي)3(
 .66ـ  26/18 ، ـ بحار األنوار)4(
  منبع سابق - 5
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 إلو همه آنچه به پيامبران ، ا دارا هستندهمه علوم مالئكه و انبياء ر إلائمه«باب
و زمين بدون عالم باقي  ، و هر اما علوم امام قبل را هم دارد ، ها دارند آن ، داده شده

  )1.(»ماند نمي
هاي اهل بهشت و نام شيعيان و دشمنانشان  كتابي دارند حاوي نام إلائمه«: و باب
  ) 2.(»است

گويند كه ائمه به ارث  هايي سخن مي صحيفه ها از كتب و  روايات اين باب ؛به عالوه
چه  به عرضه  چنان ، شود و به ادعاي شيعه تمام نيازهاي بشر در آن يافت مي ، اند گرفته

ها را مورد  ها بپردازيم و تناقضات و توهمات موجود در آن و تفصيل محتواي اين باب
به اشاره و مثال اكتفاء جا  ولي اين ، طلبد تحليل و بررسي قرار دهيم؛ بحث مستقلي مي

  .كنيم مي
و  ، زنند دم مي) صحيفه(يا ) الجامعه(اي به نام  ها؛ از صحيفه روايات اين مجموعه باب

كه هفتاد ذراع طوالني است و به خط علي و امال و  اند به اين را توصيف كرده  آن
 )3(، حالل وحرامي در آن ذكر شده است هر و ، نوشته شده است ي رسول خدا ديكته

در حد  شود و بدن انسان وارد مي ركه ب يهاي حتي غرامت زخمو نيز همه چيز 
  )4(.در آن بيان شده است خراشيدگي هستند

                                           
  .روايت است63كه شامل -179-26/159: بحار األنوار - 1

  .روايت است 40اين هم شامل  -  2)
 .26/22 ، بحار األنوار ، 1/239 ، ـ أصول الكافي)3(
براي اطالعات بيشتر به روايا ت متعدد بحار االنوار مراجعه . 26/22 ، بحار األنوار ، 1/239 ، كافيـ أصول ال)4(

، 80، 78 ، 65 ، 61 ، 25 ، 23 ، 22، 18، 17، 15، 13، 11(هاي  و دنباله آن شماره 26/22 ، بحار األنوار ، نمايد
90  (  
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كه  صورتي أئمه دردهند كه  كه به پيروان شيعه وعده ميتر اين  بيهمه چيز عج از 
ها حكم  و به احكام و قوانين آن صحيفه) ما أنزل اهللا(گيرند بهدست حكومت را به 

  )1(.خواهند كرد
خواهيم  دهند كه مي شعار مي) امروز(كه  با اين ، اما از قرآن ذكري به ميان نيامده است

كنيم و  ها پيروي مي از آن صحيفه.. . «: چون در روايتشان آمده ، حكم قرآن را پياده كنيم
  )2.(»كنيم از آن تجاوز نمي

را نزد ابوجعفر ديده ) معه يا صحيفهالجا(مدعي شده كه ) از راويان شيعه(ابوبصير 
: گويد گونه كه زراره پنداشته كه قسمتي از نص و متن آن را شنيده و مي همĤن) 3.(است

سخن فرستادگان مانند صداي زنجير يا مانند مناجات و سخن درگوشي انسان با همراه «
  )4.(»خود است

آن توصيف كه در  اند نقل نموده )كتاب علي(موسوم به كتاب  همچنين رواياتي از و
با خط علي و «: اند و گفته )5(.»ها    ي درهم پيچيده مرد است مانند رآن« :گويند مي

  )6.(»نوشته شده ي پيامبر ديكته
اين حكم  اند جز را براي ما نقل نكردهخيالي حكام اين كتاب اولي هيچ حكمي از 

هذا واهللا  , إذا هو تويف عنها يشءان النساء ليس هلن من عقار الرجل «: گويد مي كهظالمانه 
او منقول  اموال غير ازاگر شوهرش وفات يابد زن  : )7(»خط عيل بيده وإمالء رسول اهللا

نوشته  خدارسول  يمالا اين حكم با خط علي وبه خدا سوگند  و ، ردب ارث نمي
                                           

 .39ص ، بصائر الدرجات ، 23ـ  26/22 ، ـ بحار األنوار)1(
  39ص: بصائر الدرجات ، 23-26/22: بحار األنوار - 2
  39ص: بصائر الدرجات ، 26/23: بحار األنوار - 3
  40-39ص : بصائر الدرجات ، 26/24: بحار األنوار - 4
 .45ص ، بصائر الدرجات ، 26/51 ، ـ بحار األنوار)5(
  45ص: بصائر الدرجات ، 26/51: بحار األنوار - 6
 .45ص ، بصائر الدرجات ، 26/51  ،ـ بحار األنوار)7(
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شيعه نص اين كتاب موهوم را قبول دارند و از نصوص عام قرآن روي . !!!شده است
عالوه اين حكم با ادعايشان  ، گردانند كه بين عقار و زمين و غيره فرق نگذاشته است مي

  )1.(سهم فاطمه بوده است» فدك«گويند زمين  در تناقض است كه مي
لحاد ا آكنده از كفر و يدر فضا جز) كتاب علي(كه  آيد از خالل رواياتشان چنين برمي

كه منابع شيعه او (يقان به نام مغيره كشته شد زيرا وقتي كه يكي از زند ، شود ظاهر نمي
) كتاب موهوم علي(چون مورد محاصره قرار گرفتند  ، كنند را غالي و افراطي معرفي مي

وقتي نص واليت علي را براي جعفر  -و به ادعاي خودشان -  ، )را پنهان كردند
ديروز وقتي كه ولي  ، اين نص نزد من در كتاب علي نوشته شده بود....«: خواندند گفت

  )2.(»مغيره به دار آويخته شد؛ آن كتاب را دور انداختم
در آن جا  ديگر ي صحيفه) 19(گويند كه  سخن مياي  صحيفهشان از روايتهمچنين 

ولي بيش از اين . ها مخفي كرد داد يا نزد آنأئمه به آن را  خدا كه رسولگرفته 
  )3(.اند اش نگفته درباره
شمشير علي صحيفه كوچكي وجود داشته كه  گيره دستهكه در  شان آمدهخبارا باز در
حسن   .آن را باز كن: گفت و دابه او دچاقويي  و هفرزندش حسن را صدا زد علي

پسرش از  بعد وكرده سپس علي خودش آن را باز  ، باز كند نتوانستولي كرد تالش 
را الم  سين و و لف و باءا: كردشروع به خواندن  حسن ، بخواند خواهد آن را مي

ن شيوه آن را به اهمبه  و كردهرا جمع كتاب سپس  ، كند از حرف قرائت مي بعدحرف 

                                           
به او اختصاص داده  كه فدك را پيامبر اند ازاين تناقض با اين توجيه  خالصي يابند به اين سپس كوشيده -  1

  )23/179: بس األثرتمق !!است
: مرق 26/24: البحار : به تاب علي مزعوم در مورد ك و ، 45ص : بصائر الدرجات ، 53-26/52: بحار األنوار - 2

  .ه كن: نگاه 59 ، 55 ، 54
 .39ص ، بصائر الدرجات ، 26/24 ، ـ بحار األنوار)3(
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ي  گيره دستهدوباره به  وكرده جمع را در آخر آن  و داد   محمد حنيفه و حسين
  )1(.آويزان كرد ششمشير

ند كه از في هستورها ح آن: در پاسخ گفت ، شددرباره اين صحيفه سؤال ابوعبداهللا از 
تا اين لحظه جز دو حرف : و ابوعبداهللا گفت )2(.شود گشوده ميحرف آن هزار باب  هر

  )3.(ها بيرون نيامده است از آن
چرا تا ؛ پس اند باشند مشخص ننموده باب مي ولي معاني اين حروف را كه داراي هزار

 ، ه نشده استستفاداكارهاي مهم  اين ابواب جهت بزرگان شيعه از امام وسوي  بحال از
آخرين امام كه كنند  مي »تقيه«قدر  هايي آن وجود برخورداري از چنين گنجينهچرا با 

به درون سرداب و زيرزميني خزيده دشمنان ترس  ازهاي متمادي است  ايشان قرن
  ؟ است

به بخشي از ادعاهاي شبيه اين موضوع اشاره كرده كه طبق  :شيخ اإلسالم ابن تيمه
كنند و  گويي مي در مورد آينده پيش» حساب حروف ابجد«ستند با روايتشان مدعي ه

كه اين امر از موروثات و آثار به او خاطر نشان ساخته . زنند آينده را رقم ميحوادث 
كنند با آن مدت زمان بقاي امت اسالم را  ي ايشان از يهود است كه تالش مي ارث گرفته

اي يهودي دارند كه بطور عام نوعي جنون  هاين ادعاها و امثال آن ريش) 4(.بدست آورند
گري و غافل كردن اين امت است به منظور  يا از فنون و ترفندهاي حيله ، بازي و هوس
يا روشي است براي  ، هاي مهم و اساسي زندگي ورزي از وظايف و مسئوليت غفلت

ماي تلبيس و فريب مردم عوام شيعه تا با غرق شدن در فضاي آكنده از افسانه و مع
و بر اثر تاريكي محيط؛ هرگز به صراط مستقيم هدايت  ، پيچيده نتوانند راه خود را ببينند

  !.نگردند
                                           

 .284ص ، االختصاص/المفيد ، 89ص ، بصائر الدرجات ، 26/56 ، ـ بحار األنوار)1(
 .284ص ، االختصاص/المفيد ، 89ص ، بصائر الدرجات ، 26/56 ، ـ بحار األنوار)2(
  ........... منبع قبل- 3
  ).شيخ عبد الرحمن بن قاسمآوري  جمع ( 4/82: وى شيخ اإلسالمفتا - 4
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  يافتني نيستند هاي اين باب پايان افســـــانه

زيادي  هاي هفيمن صحنزد «  :گفته طالب علي بن ابيگويا كه اند  افترايي ديگر ساخته
گويد كه در  از فجايع شديدي سخن مي )هبيطع(اسم به اي  حيفهص هست كه در ميانشان

دين خدا  بهره از بي  )هبهرج(كه نام برده قبيله عرب ) 60(است و از عرب انتظار 
  )1(.باشند مي

پردازان اين مطالب را  و ماهيت جعل كنندگان و افسانهتواند هويت  خواننده به راحتي مي
هستند كه نسبت به عرب  نژادپرستها گروهي  بديهي است كه آن  ...تشخيص دهد

آن هم نه به خاطر عرب بودن؛  ، اند است در دل پرورانيده  هرچه خشم و انزجار و كينه
) يهودي(و آن گروه  ، بلكه به خاطر دين اسالم كه توسط عرب نشر و گسترش يافته

ها و آرمان و اهداف شومشان كه دشمني با اسالم و امت و دين و  براي تحقق دسيسه
ي شيعه گول آن  و چندين فرقه ، اند گري سوء استفاده كرده از شيعه ، ستكيان آن ا

هاي اين  هايشان را آكنده از روايات و ساخته و پرداخته و منابع و كتاب  ها را خورده حيله
ولي  ، اند ها همدست شده يا اصالً خودشان عمدي با آن ، كردند) يهودي االصل(گروه 

ها را  خبرند كه فريب اين افسانه ردم عوام شيعه و پيروان بيدر اين ميان قربانيان اصلي م
هاي ديني به اهل بيت آن را  و تنها به دليل نسبت دادن آن اسطوره ، اند خورده 

  . ...غافل از اين كه در پشت صحنه چيزهاي ديگري هست ، اند پريرفته
  

وايات گوناگون بر اساس ري است كه شيعه كتابها و منابع خيالي  ابكت يكي ديگر از
تمام اسم در اين كتاب  و ، نامند مي »السمط«يا  »الناموس«يا  »هديوان الشيع«آن را شيعه 

 -  ، استبه ثبت رسيده عشر هستند  سماء پدرانشان كه پيرو أئمه اثـنيابا همراه شيعيان 

                                           
 .41ص ، بصائر الدرجات ، 26/37 ، و بحار األنوار 1/180 ، القاموس. ـ بهرجه يعني باطل پست زبون)1(



   
398 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

با  نام خود در اين كتابتا از وجود روند  پيش أئمه مي شيعيان –روايات شيعه به ادعاي 
  )1(.دانند مياو دليل بر رستگاري را نام هر كس در اين  كتاب ثبت زيرا  ، خبر شوند
و خطاب به رفته بوعبداهللا ابرند كه نزد  نام مي »هوالبي هحباب« زني به ناماز  شانمثال روايات
خواهم  مي ، شناسد شما را ميو بزرگواري اي دارم كه فضل  زاده من برادر« :گويد وي مي
 :گفت )هحباب( ؟اهللا گفت اسم او چيستبدبوعا خير؟آيا او از شيعيان شما است يا  بدانم

سپس صحيفه بزرگي  ، را برايم بياوريد )ناموس(كتاب  :گفت ابوعبداهللا ، فالن پسر فالن
جا ذكر  با نام پدرش در اين آري نام او :فتگو  نگاه كرد به آن ابوعبداهللا  ، ندرا آورد

  )2(.»است شده
 :گفتهشان چون امام ، هل اسالم نيستا اين ديوان ذكر نشده باشد از اسمش در كس هر

ها را تغيير  تواند آن كسي نمي پيش ما مكتوب است و انشانپدربا نام نام شيعيان ما 
  )3(.دهد
دو رفت معراج  و اءسرابه  خدا   كه رسول  وقتي :گويند ميشان برخي روايات در و

در  اهل بهشت و و )صحاب اليمينا(نام يكي  در ، ادندهديه دصحيفه را به ايشان 
ها را تحويل  آن پيامبر ، است ذكر شدهو اهل دوزخ  )صحاب الشمالا(نام  يديگر

به يكديگر تحويل دو كتاب را  ئمه يكي پس از ديگري آنا طالب داده و علي بن ابي
  )4(.باشد ميزمان هم اكنون پيش امام  و ، اند داده

                                           
 .132ـ  26/117 ، ـ بحار األنوار)1(
 .46ص ، :بصائر الدرجات ، 26/121 ، ـ بحار األنوار)2(
 .47ص ، بصائر الدرجات ، 26/123 ، ـ بحار األنوار)3(
در همين راستا مدعي هستند كه بزرگان  و. 52ص ، بصائر الدرجات ، 125ـ  26/124 ، بحار األنوار : ه: ـ نگاه)4(

پس بعيد  ، از جمله نام بهشتيان و دوزخيان ، و او هم همه علوم را در اختيار دارد ، نددر ارتباطغايب شيعه با امام 
عفونامه و (هاي روايت شده آيات عظام حكومت كنوني از اين به بعد  هاي كاذب و افسانه اين وعدهنيست تحت تأثير 

   صادر كنند ) نامه محروم
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كتابي در اختيار دارند كه از وصايا و سفارشات  كه أئمه اند شدههمچنين مدعي 
ديگر ما در روايتي  و)1(.باشد موجود ميدر آن نيازهاي بشر  مهه و ، است سينح

ذكر شود در آن  ميو نابود كه فنا  كه دنيا پديد آمده  تا روزي يحتاج بني آدم از روزي
 تتورا ، داود زبور حاوي) جفر( دگونه كه رواياتشان مدعي هستن آن )2(.استشده 
و  ، است همصحف فاطمو  حالل وحرام ، راهيماصحف  ، نجيل عيسىا ، موسى

خراشيدگي  تازيانه وي  و حتي ديه و جريمه ، ي استبشر هاي نيازمنديپاسخگوي همه 
  )3(.در آن ذكر شده است پوست

                                           
 .54ص ، بصائر الدرجات ، 26/54 ، ـ بحار األنوار)1(

كه  روايات شيعه وارد شده در( دارند) سفيدجفر (كنند كه أئمه  دعا ميهمچنين ا .1/304 ، ـ أصول الكافي)2(
أصول الكافي (سرائيل ذكر شده استا علما بني وصيا وا علوم پيامبران وو كل  ، ساخته شدهست از چرم ا جفر ظرفي

) 1/241: منبع سابق(كنند كه پوست گاوي است كه پر از علم است  باري ديگر آن را چنين توصيف مي. ))1/239
  ! آيا مسلمانان به غير شريعت قرآن نياز دارند؟

و با اسالم همه  ، هاي آسماني را با قرآن ختم كرد و كتاب ، دين اسالم را براي ما كامل گردانيد خداوند
 ، اسالم) آئين و شريعت(و كسي كه غير از ) ومن يبتَغِ غَيرَ اإلِسالَمِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْه: (اديان را نسخ و باطل كرد

  )85: آل عمران(و او در آخرت از زمره زيانكاران خواهد بود  ، شود از او پذيرفته نمي ، آئيني برگزيند
  

مي دهند كه هر رنگ به مضمون خود متناسب  هاي مختلف نشان  را با انواع رنگ) جفر(روايات ديگري دارند كه 
مثالً جفر سرخ حاوي مرگ سرخ است كه امام غايب بعداً با آن مبعوث . جفر سرخ ، مانند جفر سفيد ، است
ي انتقام است كه  زيرا حاكي از اسطوره ، كنند و رافضه صالحان اين امت را از سلف و خلف با آن تهديد مي ، رددگ مي

 در فصل مهدويت و غيبت به آن خواهيم پرداخت
  .41ص ، بصائر الدرجات ، 26/37 ، ـ بحار األنوار)3(
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  اين قسمت از روايات  نقـد
 و به مجرد ذكركه  ؛كنيم بسنده مي خيالي رافضيهع و مناب ذكر مصادر به اين مقدار از

اين  حتي اگر يكي از و ، است  روشنها  تباهي آن عرضه كردن نام اين منابع فساد و
 و ، شد عوض ميريخ ااكنون مسير ت ، خارجي داشته بودوجود موهوم هاي  كتاب

 و ، اندندم رسيدن به مناصب حكومتي باز نمي تصورات آنان أئمه از برحسب منطق و
تحمل  رادن و آوارگي و غيره هاي ايشان از قتل و مسموم ش مشقت همه محنت و

زير ( سردابهامامشان از بيم كشته شدن به دورن آخرين كه به ادعاي شيعه  ، كردند نمي
  !!كرده استمخفي خزيده و خود را  )زميني

حامل اين  ندا دعاهاي خطرناك روافض كه در كتب معتمده خود تدوين نمودها اين 
  :هاي خطرناك هستند پيام
 اباعتقادي كه چنين  حالي در ..... خدااز رسول  لهي بعداوحي ادعاي استمرار  -*

 از كه بعد اين جماع دارند برامسلمانان  و ، و مردود استنقلي باطل  دالئل عقلي و
  :فرموده خداوند. است قطع گشته) وحي(براي هميشه  پيامبرت افو

 m  º  ¹         Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »
   Ë  Ê  É  Èl )40: حزابا( دمحم پدر )هيچ يك از مردان شما  ) نسبي

بلكه فرستاده خدا و آخرين پيغمبران است  و خدا از همه چيز آگاه بوده و   ، نبوده
  .. هست

 خدا رسول حق دراند كه  روايت كرده طالب علي بن ابيهم از نهج البالغه  در
 فاصله افتاده إلميان ارسال پيغمبرانرا در زماني فرستاد كه  خداوند ايشان: هدوفرم
  )1(.دادخاتمه و ايشان تكميل ارسال  انزول وحي ب و ، بود

                                           
  .191ص ، ـ نهج البالغة)1(
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 متأخرين شيعهي  ساخته و پرداختهعرضه شده اين دليل است بر اين كه ادعاهاي پس 
نسبت دادن وحي ادعاي (  ه413ت( يخ مفيدش مالحظه گرديدكه   چنان هم و ، باشند مي
  .را كفر دانسته استپيامبران و انبياء غير ه ب

اين آيه كه با  ، اسالم هستندناقص بودن دين مزبور مدعي روايات  ،  اين عالوه بر -*
   : فرمايد مي خداوندكه دارد  صريحمخالفت 

 m   c  vu  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k
l )3: همائد(  
با عزّت بخشيدن به شما و استوار (دين شما را برايتان كامل كردم و ) احكام(امروز  :

نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين ) داشتن گامهايتان
  .خداپسند براي شما برگزيدم

بصورت كامل  ش رايرسالت خو خدا با روايات مدعي هستند كه رسولهمچنين 
   :فرمايد اجرا نكرده كه مي فرمان خدا را به خوبياين  نكرده وابالغ 

 m  e  yx  w  v  u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j  i
l )67: همائد(  
هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده  ! ) محمد مصطفي ، خدا(اي فرستاده : 
و آنان را (برسان ) به مردم ، به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي( است

  .اي نرسانده) به مردم(رسالت خدا را  ، و اگر چنين نكني ، )بدان دعوت كن
ادعاي عدم ابالغ كامل شريعت؛ اهانت آشكار و صريح است به مقام واالي رسول 

مرتكت اسائه ادب و اهانت به مقام  )علبائيه(شيعه فرقه  هاي هفرقلذا در ميان  ، خدا
  .د كه بعداً ذكر خواهند شدان واالي آن حضرت شده

 ، و روشن را به همه رسانيدهبالغ مبين  خدا رسولحقيقت غير قابل انكار اين است كه 
را اختصاصي و به اين دين  اي از هيچ گوشه و ، قامه نمودها جهانيان وحجت را بر

  : فرمايد ميخداوند متعال . صورت سري و مخفي به كسي واگذار نكرده است
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 m r   q  p   }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s
  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~

  ´  ³  ²  ±  °¯    ®  ¬l )160 –159: هقرب(  
دارند آنچه را كه از دالئل روشن و هدايت فرو  گمان كساني كه پنهان مي بي: 

ان و روشن بي) تورات و انجيل(بعد از آن كه آن را براي مردم در كتاب  ، ايم فرستاده
چه از ميان فرشتگان و چه از ميان مؤمنان انس و (كنندگان  خدا و نفرين ، ايم نموده
  ) و خواستار طرد آنان از رحمت خدا خواهند شد(كنند  ايشان را نفرين مي ، )جان

 m   á  ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Òl : فرمايد و مي 
  )64: نحل(

ايم مگر بدان خاطر كه چيزي را براي مردمان بيان  نكردهرا بر تو نازل  ) قرآن( ما كتاب
  .در آن اختالف دارند) جزو امور ديني است و(و روشن نمائي كه

تبديل  و ، شود مينآن كم  از شود و نميآن افزوده  بر و ؛پس اين دين تكميل گشته«
  )1(.طرف امام غائب موهوم ازنه  و ، مام مزعومانه از جانب  ، گردد مين
كه مطابق فرمان خدا   ي دين اسالم و تبيين كامل و همه جانبه ؛از بالغ مبينپس  برماپي

ترين بخش آن  و كوچك ، جهان فروبست چشم از ، آن را به همه مسلمانان اعالم كرد
  )2(.»و كسي داراي اسرار دين نيست ، را سري و پنهاني به كسي نگفت

ء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال تركتم عىل مثل البيضا«: فرمايد مي خدا رسول
  )3(»هالك

                                           
 .1/26 ، المحلي/ـ ابن حزام)1(
 .1/15 ، المحلي/حزامـ ابن )2(

أحمد  و ، 1/16: باب اتباع الخلفاء الراشدين ، المقدمةاين جزئي از حديثي است كه ابو ماجه در سنن  - 3
كتاب السنة باب ذكر قول النبي صلى اهللا عليه  درابن أبي عاصم  و ، 1/96: مستدركدر حاكم   و ، 4/126: مسند در

بيشترشان را روايت لباني شده اند كه اروايت روايات متعددي به اين معني  و ، "تركتكم على مثل البيضاء": وسلم
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آن بطور يكسان روشن  روزو ا گذاشتم كه شب ج روشنچنان  اي برنامه راه و شما را بر
و هالكت دچار حتما  ، و از آن منحرف گرددآن روي برگرداند  كس  از هر ، است

  . گردد ميگمراهي 
ترك  راه روشنما را بر واقعاً  ، ندا فرمودهراست رسولش  خدا و :گويد مي ابودرداء

  )1(.نمود
 پرنده اي كه در ي حالي ما را ترك نمود كه حتي درباره در محمد« :گويد مي بوذرا

  )2(.است  علم و دانش ياد دادهكند  مي آسمان پرواز
 وبه براي ايراد سخن به پاخاست ميان ما  در خدارسول  :فرموده عمربن الخطاب

وارد هل بهشت وقتي كه اتا انسان خلقت  يبتداا از ، ساختبا خبر  زهمه چي را از ما
آن را حفظ كساني كه  ، شوند داخل ميبه جايگاهشان هل جهنم جايگاه خود شوند و ا

   )3(ندآن را فراموش كردو آنان كه فراموش كردند  ، اند حفظش كردند كرده
اي  حتما راه چارهآيد پيش  اهل دينهر حادثه و اتفاقي براي «: گويد مي :إمام شافعي

گونه كه كتب  آن -:مام جعفر صادقبلكه ا )4(.»شده است در كتاب خدا برايش ذكر
خدا ه ب ، است چيز  بيانگر همه كه نازل كردرا قرآن  خداوند«: گفت -كنند شيعه نقل مي

كه كسي نتواند  اين براي ، كه مورد نياز مردم باشدهيچ چيز را جا نگذاشته سوگند 
  )5»كرد كاش خدا چنين چيزي را نازل مي: ويدبگ

                                                                                                           
  .كرده است

  
  .1/26 ، ـ روات ابن أبي عاصم در كتاب السنة)1(
 .5/153 ، ـ اين روايت را إمام أحمد در مسندش بيان نموده)2(
  .73/ )بدأُ الْخَلْقَ ثُم يعيدهوهو الَّذي ي(باب درخصوص اين آيه ، كتاب بدء الخلق ، صحيح البخاري 4 ـ )3(
 . 20ص ، ـ الرسالة)4(
  .1/59 ، ـ أصول الكافي)5(
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محض و دروغ مام جعفر صادق نسبت دهند كذب ااز اين به  چيزي را بعد پس هر
   .است

داراي حق و رافضه در مخالفت با اين اصل عظيم كه اصل اصول علم و ايمان است 
ند باشد و تر به اين اين اصل پايب و هر كس بيش ، حقيقتي نبوده و بر چيزي بند نيستند

  )1.(بدان تمسك جويد؛ علماً و عمالً به حق اولويت بيشتر دارد
 و ، هستنداكنون كجا  ، ها  هستند كه شيعه مدعي وجود آنو منابع ديني  پس اين مصادر

دهد؟ آيا مردم در امور ديني به او امام غايب نياز  خواهد به انتظار مردم پايان  كي مي امام
كه ) مزعوم(ر امامشان احتياج دارند؛ چرا از زمان اختفاي امام اگر مردم به حضو دارند؟

گناه نسل امروزي است همچنان از منبع هدايت خود دور هستند؟   بيش از يازده قرن
  ؟امام زمان محروم باشندهاي علم  و گنجينهوجود پر فيض  چيست كه بايد از

منبع به  دارند و دست برنميادعا اين همه  چرا شيعيان از ؛نيستند امت محتاج او اگر و 
روي  ، است خدا سنت صحيحه رسول اصلي اسالم كه همانا قرآن و اساسي و

  ؟آورند نمي
اين است كه خداوند متعال دين را گمان در آن نيست  و حقيقتي كه شك وحق لي و 

   :گونه كه فرموده همĤن ، براي ما كامل كرده
 m n  m  l  k N......   cl ي  از اين فرموده هر ادعايي بعد

  .خدا باطل و بهتان بزرگ است
  

كتاب  عشر در ثــنياثبات كنند أئمه اواقع تمام اين روايات وارده بخاطر اين بود كه  در  
 خدا صحاب گرامي رسولاآيات مربوط به آنان توسط اما خدا جايگاه مشخصي دارند 

چرا ...مسأله كشف گرديد رزيدند و اصراربر آن حد  چون بيش ازولي  ، اند ساقط گشته
  .دهد مي معكوس ي نتيجهكه هر چيز از حد و مرز تجاوز كند؛ 

                                           
  1/13: موافقة صحيح المنقول :ه كن به: نگاه و ، 2ص: معارج الوصول - 1
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در زمان  ها را حتما آن بود؛ مند مي ي بهرهمعلوماتاز چنين علم و  عليكه  در صورتيو 
 ها را از علي آناهل سنت  ي و ائمه علما كرد و ميآشكار خالفت خود براي مردم 

  . داد ختصاص نميرافضي ااي ناچيز و كم اهميت  و طائفهگروه و به كردند  نقل مي
در (كه  يو كس ، گردد برمي اميرمؤمنان علين ريشه و اصل اين ادعا به زماچند  هر

 بئيهبرخي از عناصر س ؛بخش عظيمي از آن را به عهده داشته استو ) اين توطئه بوده
كه بحث  –مد حنفيه بيان شدهحسن بن مح) االرجاء(ي  گونه كه در رساله همĤن ، بودند

نزد خود را در  وجود اسرار پيامبر قاطعانه ادعاي اما امير مؤمنان. -آن گذشت
گويي ...و با ايراد سوگند مؤكد بر نفي قضيه تأكيد نمود ، حضور عموم مردم نفي كرد

سوگند ياد  ؛بوده» تقيه«كه بعداً كسي پيدا شود و بگويد نفي او  از بيم اين ايشان 
و آنان كه راه حق را  ، شوند با اتمام حجت بوده و بدين وسيله آنان كه گمراه مي ، كرده
زيرا اصحاب بزرگوار كه به بركت مصاحبت و  ، پذيرند با آگاهي و دليل آشكار باشد مي

از چنين فراست و هوشياري منحصر به فردي برخوردار  شاگردي جهاد همراه پيامبر
در كتب حاديث نفي اين توهمات و ادعاهاي خيالي مينه ز در سخنان علي. بودند

  .است  صحاح و سنن و مسانيد ذكر شده
از نوشته شده  )تفسير صافي(مثالً در  ، ام هم اين نص را يافتهكتب شيعه  از يبعض در
وحي را پيش شما  اين قرآن چيزي از جز ا پيامبرسؤال شد كه آي ن عليامير مؤمنا

 قسم به ذاتي كه دانه را شكافته و ، خير: گفتجواب  درعلي  ؟جا گذاشته است
شده بخشيده كه به بنده كتاب خدا  ازو استنباطي  فهم مگر ، مخلوقات را آفريده

  )1(.باشد
و ىگرگوني و  يريتغمورد پدرش و  :در زمان امام جعفر صادقاين اوهام سپس 

عشريه  ثنياولي  ، ار شدنداز سهمي برخوردشيعيان  هر گروه از و ، قرار گرفتندافزايش 
ه ها هم افزود ريخ به آناحتي در طول ت و ند؛خود جاي داد در ها را اين ديدگاهمجموع 

                                           
  .1/19 ، ـ تفسير الصافي)1(
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ه كرده كه شيعه معتقد به شارا) منهاج السنه(كتابش در  :هسالم ابن تيميشيخ اال .اند
ي  فرقه ولي ، اند اند كه آن را به اهل بيت نسبت داده و امثال آن بوده) جفر(ي  خرافه
و اين ادعا را كه گويا علم باطني مخالف با  ، اعتقاد اختصاص نداده آنعشريه را به  اثني

گونه كه  همĤن ، داده استنسبت  هباطني ي هقرامط ي به فرقهشده  داده ظاهر به علي
  )1(.دهد نسبت مياز علم به آينده را به شيعيان غالي و افراطي  ادعاي برخورداري علي

نخستين كساني  همعتقد است كه خطابي )مقريزي(ستنباط از كالم او زهره با باشيخ   
  )2(.اند سخن گفته) جفر(هستند كه درباره 

علم  )بو الخطابا(و وارد شده مطالبي شبيه اين كنم كه در منابع شيعه هم  ضافه ميا
آن  خودحيات ولي امام جعفر در زمان  ، داده بودنسبت  :غيب را به امام جعفر صادق

هاي عملي را  و از آن اظهار برائت نمود و در زندگي خود نمونه ، كردهرا تكذيب توهم 
و به مردم تفهيم كرده  ، دهند كوچكترين غيب اطالع و خبر ندارد نشان داده كه نشان مي

  .كه نص كالم او ذكر خواهد شد ، كه واقعاً در اين زمينه با ساير بشر تفاوت ندارد
 ، كند را نفي ميايشان  پيرامون موجود ويت زندگاني أئمه تمام دعاصورت واقعي هر در
بيوگرافي هر كس به شرح  و ، اند ديگران آموختهدانش خود را از علم و مانند سايرين  و

   )3.(خواهد ديدرا به روشني اين را بخواند  ايشان
علي بن كه محمد بن  كند ميقرار ا) رجال كشي(علم رجال  كتاب ترين موثق شيعه در
عجيبي برايش  وجيهاما با ت ، است روايت كرده ، از جابر بن عبد اهللاحاديث را حسين 

                                           
 .4/179 ، ـ منهاج السنة)1(
 .126ص ، ـ اإلمام الصادق)2(
 عباس و و ابن ، برگرفتهصفية  سلمة و أم مهات المؤمنين عائشة وو انس ا از جابر و ار معلمثال علي بن الحسين  - 3

 ههل مدينا ياز علماه؛ غير سعيد بن المسيب و مروان بن حكم و و رسول اهللا يبي رافع موالا مسور بن مخرمة و
و ساير اهل .ستفاده كرده استا برخي تابعين از و خود پدر از نيز و )4/144و 2/153:منهاج السنة( .استبرگرفته 

  .اند بيت هم به همين روال دانش خود را از مردم ياد گرفته
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كرد و نزد  از او روايت مي مردم او را تصديق كنند كهاين براي  :گويد ميعذر آورده و 
  )1(.او علم آموخت

ه چناني در اختيار دارند ك معجزات و منابع آنئمه كنند كه ا خودشان ادعا ميولي 
كه  چگونه با وجود اين ، توانند بر قلب مردم تسلط يابند؛ اين توجيه قابل قول نيست مي

  !كردند؟ بودند مردم ايشان را تصديق نمي ي اهل بيت رسول خدا ها از سالله از آن
راست بود؛ در تدبير امور خالفت  مير المؤمنين عليادعاي شيعه در مورد ااگر   

در حالي از كارهاي زيادي  ، ندامت و پشيماني نگردد كرد كه دچار طوري عمل مي
   )2( .اظهار ندامت كرده است

عدم پشتيباني اهل كوفه از ايشان كه  امام حسين به سوي كوفه وحركت : گويند شيعه مي
از  آينده واز  اگر او )3(، نفر مرتد شوندجز سه ؛ سبب شد مردم شدمنجر به شهادت او 

  .رفت هيچگاه به طرف آنان  نميمردم خبر داشت ارتداد و از دين برگشتن 
خود را غاليه و افراطيون هاي  زياده روي فترا وااين  زمان خود از امام جعفر صادق در

غيب را به او علم هاي ابو الخطاب كه  همقابل گفت همچنانكه گفتيم در كرد و مبرا مي
 اوادعاهاي  از و ، ر نيستاي در كا مسألهكه چنين  ياد كردنسبت داده بود سوگند مؤكد 

: اي عملي از واقعيت زندگي خود را  تقديم كرد و گفت و نمونه)4(.نموداظهار بيزاري 
قسمت دشت و آبگير را  ، بستاني را در بين خود و عبداهللا بن حسن تقسيم كردم....«

: گفت و )5(»بودم دار و كوه را براي خودم جدا كرده  براي او گذاشتم و قسمت شيب
من  ، داند جز خدا كسي غيب نمي !دانم يب ميغمدعي هستند من كه  يماقوا فتا ازشگ

                                           
 .28ص ، ـ رجال الكشي)1(
 .4/180 ، ـ منهاج السنة)2(
  .123ص ، رجال الكشي ، 2/280 ، ـ أصول الكافي)3(
  .25/322 ، بحار األنوار ، إيران چاپ ، 189ـ  188ص ، ـ رجال الكشي)4(
 .1/257 ، لكافيـ أصول ا)5(
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در  فهميدمن كرد و فرارولي از دستم  ، را كتك بزنمم ككنيزفالنه  گرفتمتصميم  يروز
  )1.(كدام اطاق خانه خود را مخفي نموده است

رابطه با علم گونه كه گفتم واقعيت زندگي ايشان همه ادعاهاي دروغين شيعه در  همĤن
زيرا مانند ساير مردم داراي خطا و  ، كند غيب و اطالع از آينده را باطل و خنثي مي

  .اند هبودندفراموشي 
كه ائمه در گفتار و كردارشان  چالشاين  ازرفت  جهت برونتشيع و طراحان مهندسين 

هرگاه امام لذا  ، اند ختراع كردهارا  ، »بداء« و »تقيه«مسأله دو تناقض ديده شده اعتقاد به 
و اگر از آينده خبر  ، ودهب »تقيه«منظورش : گويند به سؤالي نادرست پاسخ داده باشد مي

پناه بر (صورت گرفته است »بداء« براي خدا :گويند يداد و خالف آن اتفاق افتاد م
  )2().خدا از گمراهي

ها را  شيعه آنو كتب  ، اين ادعاها محض حكايت هستند نه واقعي: شود مي گاهي گفته
 ، ولي تأثيري در زندگي ايشان ندارند ، اند تا ننگ و عارشان تا ابد باقي باشد ثبت كرده

  .....چون ائمه ديگر زنده نيستند
ها بر نفس و روان و عقل و شعور پيروان  آثار خطير و شوم اين اسطوره: گويم من مي
و آن را بعنوان دين (د و كساني كه به آن اعتقاد دارن ، ي شيعه هويداست فريفته
سرگشته و حيران به الحاد روي  ، اگر به عقل خود فرصت فكر كردن دهند) اند پذيرفته

كه چنين غلو و افراطي در رابطه با قبر و آرامگاه ائمه تبديل به  عالوه بر اين ، رندآو  مي
  .غلو عملي شده است

بزرگ شيعه از مراجع  وام ات عظآي :گويند اين است كه مي شانمعتقدات ازي سوم  جنبه
ادعا  -و ، شندبادر ميان مردم امام زمان ي  و نمايندهنائب اين حق برخوردارند كه 

  . اند هستند و برخي هم با او ديدار و مالقات داشتهرتباط با او در ا -كنند مي

                                           
  1/257: أصول الكافي - 1
 .ه كنيد: بداء نگاه ـ به فصل تقيه و)2(
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و مرجع شيعي خود را  ، تبديل شده خطرناكاين اعتقادات بصورت جدي به واقعيت 
مورد  ) رقاع(حكايات  بحث ذيل اين جريان را در و ، كند امام زمان تلقي ميي  نماينده

  .دادخواهيم بررسي قرار 

  

  »توقيعات« حكايات رقاع
وفات )  هـ 260(سال دردانند  خود ميامام يازدهم او را  ، كه شيعهعسكري  حسن 

داشته  خود از بعداي  ا پسر آشكار و شناخته شدهي هيچ جانشينكه  بدون اين يافت
  .اند گونه كه كتب شيعه اعتراف كرده همĤن )1(.باشد

دار فاني را وداع گفت كه در حالي اند امام حسن عسكري  موثق نوشته و معتبرمورخين 
اين واقعه ستون  )2(.دنيا رفت ازعقيم  بلكه ، تهيچ فرزندي بعد از خود بجاي نگذاش

زير بناي  زيرا اساس وايشان بود؛ و به معناي پايان و انقراض  ، فقرات شيعه را شكست
ولي  ، است پيغمبر  كالم خدا واست كه به پندار آنان سخن و گفتارش امام  شاندين

حيات  ساساًكه پسري براي جانشيني داشته باشد از دنيا رفته كه ا اكنون امام بدون اين
متوليان  ان وبزرگ ؛ريخ پيدايش اين تفكرادر طول تزيرا  وابسته است؛شيعه به اين قضيه 

) هـ260(در سال ) نص مقدس(ولي  ؛اند كه خود را جانشينان امام ناميده امور شيعه
بنابر  ، كردند قطع گرديد آروي مي متوقف شد و سيل اموال جاري كه به نام امام جمع

و دچار پريشاني و بحران بزرگي  ، اين شيعه متفرق شدند و امورشان از هم پاشيد
  .ا بر ايشان تنگ شده و همه راه ، شدند

و با تار و پود اوهام و خرافات دام  ، ي شيعه كه در صدد تفرق امت اسالم بودند اما فرقه
و در خالل آن  ، بافتند كه بتوانند ادعاي تشيع را استمرار بخشند اي را مي و تور دسيسه

                                           
 .102ص ، ـ المقاالت والفرق)1(
 .31ص ، المنتقي : ه: ـ نگاه)2(
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غافل الن بويژه جاه ؛هاي مردم سرمايه وو بر اموال  كنند؛ عليه امت و دين ايشان توطئه
و نزد ايشان   ، را به ساده ترين روش به حسابهاي شخصي خود واريز كنند خبر و بي

  . مقام و جايگاه بزرگ بدست آورند
: گفتند ، نهايت عجيب و غريب بود در چنين شرايط ناگواري ادعايي را سر دادند كه بي

و به  ، تحسن عسكري پسري دارد كه تاكنون مخفي بوده و كسي او را نشناخته اس
با  - !سبب ترس از كشته شدن از سوي دولت خالفت اسالمي خود را مخفي كرده بود

اند كه بزرگ هم بودند چگونه اين پسر  يك از اجدادش كشته نشده كه هيچ وجود اين
اين انديشه با وجود سادگي و مزخرف و واهي بودنش؛ اهداف  - كشند؟ بچه را مي

و با  ، كردند به تبليغات و شايعه پراكني كردندآخوندهاي شيعه را پيش برد و شروع 
اما بر ...آب و تاب فراوان بزرگان شيعه براي خود سازمان و تشكيالتي بوجود آوردند

و هر كدام براي خود سندي را به نام آن پسر بچه  ، سر نائب شدن به اختالف پرداختند
ه است و با همان سند داد و مدعي بود كه از جانب او به نائب برگزيده شد ارائه مي

  .داد رقيب و مخالف خود را مورد لعنت و نفرين قرار مي
ورزي به استيالء و سيطره بر اموال و خمسي كه به نام امام  مدعيان نيابت به علت طمع

لذا راضي شدند چهار نفر از مدعيان در مقام نيابت باقي  ، زدند بسيار بودند به جيب مي
آن چهار نفر وكيل . ئب و جانشين امام غايب محسوب بودندو هر چهار نفر نا ، بمانند

و مردم  ، را به جاي او دريافت كنندآن پسر بچه شير خوار بودند اموال و دارايي هاي 
سپس جواب  ، ها مطرح كنند هاي خود را از طريق آن نايب هم سؤاالت و درخواست

) رقاع يا توقيعات(كاغذ ها و مدعي بودند كه آن پاره ، خود را بطور سري دريافت دارند
و براي ظهور او  ، به خط آن بچه نوشته شده و به سؤاالت مطرح شده جواب داده است

كه در فصل غيبت ذكر  ، كردند تا زود دورغشان آشكار نگردد ضرب االجل تعيين مي
  .خواهد شد

ادر ي پنهان شده ص گر به نام پسربچه هاي مجهول كه توسط آن گروه توطئه نوشته دست
كه آن را  ، آمد ترين سنت و معتبرترين نص ديني به حساب مي موثوق ، شد مي
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نوشته و خط امام بود در پاسخ به سؤاالت  پس توقيعات دست. ناميدند مي» توقيعات«
  .شيعه

گرايي عقل و انديشه مسئوليت خود را  ي تعصب حزب رسد كه در سايه چنين به نظر مي
گويان  بنابراين دروغ، ...گردد ر فلج و از كار افتاده ميو انديشه و تفك ، كند رها مي

قرار دادند كه در واقع جايگاه منحصر به » گذار مشرع و قانون«افتراگر آن بچه را در مقام 
اي با چنين سن و سالي بايستي تحت  با فرض وجود پسر بچه. فرد انبياء و پيامبران است

ي شيرخوار  وايات شرعي از يك بچهو صدور ر ، مراقبت ولي و سرپرست خود باشد
  .گنجد ها نمي جز در توهم و خيال ديوانه

برايت روايت » نسيم«گوش كن تا از زني به نام ) ملقب به صدوق(اكنون به ابن بابويه
  :گويد آنجا كه مي ، نقل كند كه به توهم شيعه خادم آن بچه شير خوار بوده

نزد او رفتم؛ ناگهان عطسه ) الزمان صاحب(وقتي كه بعد از گذشت چند شب از تولد «
آيا : ايشان عليه السالم فرمودند ، خوشحال شدم: نسيم گفت. رحمك اهللا: گفت ، زدم

سه روز از مرگ امان : گفت ، آري : ي بدهم؟ گفتم ا ي عطسه به شما مژده درباره
  )1(.دهد مي

 ينأئمه معصوم هاي سنتاز را  آن كند و بزرگان شيعه نقل مي اين نص را يكي از
  .هستند ي خدا و پيامبر كه درست معادل فرموده آورد بحساب مي

دروغگويان متولي انتشار اين گونه  وافتراء پردازان اي از  كه عدهالزم به ذكر است 
كه چهار نفر از ايشان  ، مدعي هستند كه با امام زمان در ارتباط مي باشند و .اند خبارشدها

اين دوره را آنان . -كه قبال ذكر شد همچنان -مقام جاي گرفتندبا رضايت مردم در اين 
در اين  ، گذاري كردند نام) غيبت صغري(كه حدود هفتاد سال به طول انجاميد دوران 

ي نواب در نقاط  جمع ديگري نيز بعنوان نماينده ، دوره كه چهار نفر نايب امام بودند

                                           
 .416 ، 407ـ  406ص ، ـ إكمال الدين)1(
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 ، كنند دند تا اموال مردم را به نام امام جمعر بواين چهار نف ي هبالد اسالمي نمايندمختلف 
  .ورندبيابيرون خيالي و موهوم را برايشان دريافت كنند و  هاي هنوشت وو توقيعات 

هاي موهوم امام غايب وحي و  نوشته و دست )توقيع(كه  به ادعاي اينبزرگان شيعه 
قائل هستند و ژه هتمام ويا الهامي الهي است كه باطل در پس آن قرار ندارد براي آن 

ابن  ، )1(صول كافيدر ا كلينياز جمله  ، اند ها را در منابع معتبر ثبت و تدوين نموده آن
و ) 4(طبرسي در االحتجاج  ، )3)(هالغيب(در  طوسي ، )2(كمال الدينابابويه در كتاب 
  )5.(مجلسي در البحار

قرب «نام كتابي  به خبار روايت شده از امام زمان را در اعبد اهللا بن جعفر حميري 
موضوع ذكر اين  درشيعه را كتاب دو هم  هصاحب الذريعو  ، آوري نموده جمع »سناداال

  )6(. »توقيعات اخلارجة من الناحية املقدسة«به عنوان كرده 
حال امام موهوم بود و رأي و نظر او را در بسياري از امور دين و  زبان» توقيعات«اين 

 آرزوهاي و ، كشيد ت او بر علم غيب مجهول را به تصوير ميو قدر ، كرد دنيا بيان مي
و امراض ايشان را شفا داد و  ، بخشيد ي شيعه را تحقق ميبافته هم به هاي دروغ و ناروا

هاي تقديمي  و اموال و دارايي  ، داد كرد و به سؤاالت پاسخ مي مشكالتشان را حل مي
  .شد ريزي مي سرايي قالب قصهكه گاهي آن حوادث با پوشش  ، گرفت آنان را مي

بيني كه نسبت به  غايب در امور دين؛ مي امامصادره از فتاواي نگاهي كوتاه به با 
ي  كننده است كه تزوير   دال بر ايناين  و ، اند ترين مسائل شيعه آگاهي نداشته ساده

                                           
 ).باب مولد الصاحب(بعدبه  1/517الكافي - 1
 ، قيعات وارده از امام زمانبحث تو 49باب  بعدبه  450ص ، كمال الدينا - 2
  ، بعد به ، 172انصار ، الغيبة - 3
 بعدبه  ، 2/277 ، االحتجاج - 4

  ). باب ما خرج من توقيعاته( 246ـ  53/150 ، بحار األنوار - 5
  
 .501ـ  4/500 ، الذريعة إلي تصانيف الشيعة/هرانيت گبرزآغا )6(
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خوبي ياد كاري را هم به  گران جاهل و ناداني بوده كه  تقلّب و جعل از توطئه» توقيعات«
ها در مأل عام رسوا و  و اصالً خداوند آن ، نگرفته چه رسد به تدوين مسائل فقه شيعه

كذاب كه به   هايشان در نهايت مانند ادعاهاي مسيلمه و همه تالش ، مفتضح كرده است
  .كرد؛ ناكام شد ادعاي خود قرآن جعل مي

  :گوش كن» توقيعات«اكنون به چند مورد از فتواهاي 
در آن درباره شهادت  و دنوشته شصلوات اهللا عليه  اي به امام زمان نامه) هـ308(سال  در

كه آيا  ، سؤال شد باشدفلج يا  ، داشته باشد ماجذو گواهي كسي كه بيماري پيسي يا 
اگر اين وضعيت عارضي باشد  :دادندجواب  است يا خير؟ ايشانز يجا شانشهادت
  )1(.»باشد مينز يدرزادي باشد شهادتشان جااگر مالي و ، شكالي نداردا شانشهادت

يا  ، عدم قبولي شهادت دارند غيره چه تأثيري در قبول و فلجي و وجذام و پيسي  آيا
؟ آيا اين سؤال بحث و مناقشه عارضي باشد يا مادرزادي كند مي چه فرق

  !د؟دهن يا اصالً به اسالم نسبت مي ، چگونه چنين چيزهايي را به اهل بيت...خواهد مي
آن  آيا درو  ، كندتسبيحات  خاك قبر از است انسان بيآيا جاكه شده  سؤال باز و  

فضيلت  از و ، اين نيست تر ازبر يهيچ تسبيحات :گويد جواب مي در؟ وجود دارد يفضل
و به چرخانيدن تسبيح  وقتي كه فراموش كرده تبسبيحات بگويدآن اين است كه انسان 

  )2(.شود تسبيح نوشته مي همچنان برايش شود مشغول مي
با چرخاندن و .. . ، پرستان است نه دين توحيدي اين از مبادي و اصول دين وثني و بت

چه شريعتي به اين فتوا  ، شود بازي كردن با تسبيح هم برايش پاداش ذكر نوشته مي
ر بسياو احمقانه  نهاين فتاواي جاهالهاي  نمونهكند؟  كدام فقيه چنين حكم مي ، دهد مي
   )3(.ندزياد

                                           
 .53/164 ، ـ بحار األنوار)1(
 .53/165  ،ـ بحار األنوار)2(

طرف  اگر :گويد درجواب مي است؟ز يقبر جا آيا سجده بردن بر :كنند وي سؤال مي كه از ـ مثال ديگر اين)3(
جلو سمت  است كه قبر در زيآن به شرطي جا اما نماز خواندن بر ، شكال نداردگذارد اراست صورتش را روي آن ب
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العاده بر تحقق خارق و قدرت  ، دهند يات خبر ميغيبز اامام زمان هاي خطي  نسخه
بينيم يك نفر  ميان اين روايات مي در. كشند آرمان و آرزوهاي شيعه را به تصوير مي

ي آن  درمان و معالجهطباء از كه اد وش دچار مي يصعب العالجبه بيماري شيعه 
امام  يدعا» توقيع« ، دنرسان ميايشان به محضر قضيه را مام زمان نواب ا ، دان درمانده

  )1(.يابد كشد كه شفا مي يك جمعه طول نمي ، گردد غايب برمي
كه همسرش نازاست بسيار با شوق و عالقه براي داشتن فرزند به جزع و فزع  يمرد
 )است كنايه از مهدي منتظر(ي مقدس  همين كه جريان را براي ناحيه ، پردازد مي
پسري به  وشود  ميكه بعد از چهارماه ديگر همسرت حامله  آيد ميواب ج ، نويسند مي

  )2(.آورد دنيا مي

                                                                                                           
مسلمان  مگردهند؟ چرا صورتش را روي قبر بمالد؟  ر ميرا قبله قراقبر  چگونه .53/165 ، بحار األنوار! باشد

مگر  آيا نبايد تنها براي خدا سجده كند؟ ، باشدشريف عبادت متوجه بيت اهللا  م سجده و: مأمور نيست به هنگاه
  ؟دهد قرارمي هسجدمحل كه قبرها  نفرين نكرده به كسيلعنت و  رسول اهللا
را جواب و او هم شود  مي) امام زمان(ه متوجه اين بچه شيرخواره ا سؤالي است كه اين نمونه از يكي ديگر و

هرگاه شوهرش : گويند برخي مي ، ختالف دارنددر مورد ا صحاب ماا :سؤال اين است. با امضاي خود فرستاده است
بر ت اند در دنيا و آخر گفته بعضي هم و ، ماند شوهر نمي برچيزي  و ، شود ساقط مياش  با او همبستر شد مهريه
شوهر الزم  ين برامام زمان در جواب  مي گويد اگر مهريه نوشته شده باشد بصورت د ، شوهر متحمل آن است

  ).53/169 :بحار األنوار( .شود مي اش ساقط از عهدهم دخول : در غير اين صورت به هنگاه ، بپردازد آيد كه آن را مي
اين  آيا دهان جاهلي كه يك ذره عقل داشته باشد؟ اصال از  ؟شود خارج مي عالمآيا چنين جوابي از دهن 

گردد كه گفته شود اگر  مبادي اسالم است؟ اگر قرض نوشته نشده باشد و سند در دست صاحبش نباشد ساقط مي
گران است نه دين  شود؟ اين شرع و قانون راهزنان و اباحي ي زن نوشته نشود و سند نداشته باشد ساقط مي مهريه
كمال الدين ابن ا و ، 53 مطالعه كند به  بحار االنوار جبيشتر را  دار خواهد اين سناريوي خنده مي اگر كسي. اسالم
  .كندغيره مراجعه  الغيبة طوسي و و ، بابويه

 
 .1/519 ، ـ أصول الكافي)1(
 .460ص ، ـ إكمال الدين)2(
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 .شوند كودك شيرخوار غايب از زمان مرگ و مير خود مطلع ميهمچنين از طريق اين 
تو در : آيد مي» توقيع«جواب از طريق  ، كند كفن ميامام درخواست  يك نفر شيعه از

قبل چند روز  و مرداين شيعي در سن مذكور  ، د به كفن نياز خواهي داشتسال هشتا
  )1(.دابرايش فرست از مرگش كفن درخواستي را

حكام ا و تد كه عمل به سننامام زمان دار يمضاخط و ااي ديگر با ه همچنين نوشته
ني ذيل گونه كه از نصوص و عبارات دي آن ، داند ميقائم امام  ي جازهااسالم را منوط به 

  :تر است از نصوص شرعي قرآن مهم) توقيعات(آيد سنت و احكام سندهاي تزوري مي بر
اي براي  در روز هفتم طي نامه ، همسرم نوزادي به دنيا آوردگويد  مي شخصي 

قبل از آمدن جواب در روز هشتم نوزاد  ، درخواست اجازه كردم) ختنه كردن(تطهير
  .اش فوت كرد ه توقف كرد تا بچهي ختن آري براي اجازه )2(.فوت كرد

 بدون :گويد شيعيان مي يكي از ، استمربوط  »قائم منتظر«ذن ابه  اًزدواج كردن هم غالبا
به  من از ، دختري به دنيا آورداً بعد زدواج نمودم واامام زمان با زني مخفيانه  ي جازها

پيش ي حال خويش واشكرا در اي  نامه ، گشتمو دلتنگ بسيار محزون دنيا آمدن دختر 
سپس  ، مو را به حال خود بگذاراجواب به من دستور داد  در ، فرستادممعصوم منتظر 

صاحب صبر خدا «: از طرف امام پيام آمد اًبعد ، را بدرود گفتي گاز چهار سال زند بعد
   )3(.است ولي شما عجله داريد

                                           
 .467 ، 465ص ، إكمال الدين ، 1/524 ، ـ أصول الكافي)1(
 .456ص ، إكمال الدين/ـ ابن بابويه)2(
وإِذَا : (دفرماي مي خداوند   ولي درنهي نك )ننگ دانستن دختر(اين رسوم جاهلي زمان وي را بريعني امام  ـ)3(

يمكَظ وها ودوسم ههجبِاألُنثَى ظَلَّ و مهدشِّرَ أَحآنان را به دختر مژده آورند  هر گاه يكى از)  3( )58: نحل) (ب
ي روزي اهتمام زياد  همچنين به مسأله)3. (خورد گردد در حالى كه خشم و اندوه خود را فرو مى اش سياه مى چهره
) والَ تَقْتُلُواْ أَوالدكُم خَشْيةَ إِمالقٍ نَّحنُ نَرْزقُهم وإِياكُم: (فرمايد كند و مي در حالي كه خداوند تكفل روزي را مي ، داده

إكمال /ابن بابويه .بخشيم بيم تنگدستى فرزندان خود را مكشيد ماييم كه به آنها و شما روزى مى و از) 31: اسراء(
 .456ص ، الدين
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 يشيع يك نفر ، )تظرقائم من(اين بچه شيرخواره ي  اجازهحج كردن هم بستگي دارد به 
خواستم  كه ميقتي و ، كردممردم خدا حافظي  از براي سفر حج آماده شدم و :گويد مي

 !داني خودت مي دانيم و كه ما سفر تو را ناخوشايند مي راهي سفر شوم خبر رسيد
جواب نوشتم  ولي در ، شدم غمگين اين كار بسيار محزون و من هم از :گويد مي
جواب وارد  ، مطيع هستم افتد اما گوش به فرمان و م به تعويق ميكه سفر رغم اين علي

حج من  اجازهسال بعد  ، رفتحج خواهي سال يعد به انشاءاهللا  ، مباشغمگين شد كه 
كه بايد  استو اشريعت  خدا و دستور و ما فوق امرقائم مام ا آيا دستور )1(.صادر شد

 و »توقيعات«واقع اين  در .جازه كننداايشان كسب  اركان اسالم از ازيكي براي انجام 
از نزد بزرگان شيعه همه اباطيل و توهمات هستند  تزويري كه حاوي اينهاي  نوشته

 بردر حال تعارض و تناقض هم  راها  آنحتي  و برخوردارنداي  مكانت ويژه جايگاه و
  . اند كه با سند صحيح هم روايت شدهدهند  ترجيح ميحاديثي ا

 ذكر اين نوشته هاي وارده از پس از »ن ال يحضره الفقيهم(ر كتابش ابن بابويه د  
اين توقيع كه نزد من است  :گويد مي »..ليهمااالرجلين يوصى «در باب  همقدس ي ناحيه

 )الكافي كليني(در يادآور شده كه سپس  ، نوشته شده بو محمد حسن بن عليابا خط 
كه پيش ي »توقيع«ولي من به  ، اردد امام صادق وجود مخالف اين توقيع از يروايت

سخن در توضيح آن ر عاملي ح .!حديث امام صادقبه نه  دهم خودم است فتوا مي
  .تر است واسطه روايت شده قوي اكه ب روايتي خط امام معصوم اززيرا : گويد مي
 ، )كه هنوز متولد نشده(اين خط امام حسن يا امام منتظر است : گويند انه ميه قاطعگونچ
تزوير در ميان شيعه بسيار شايع  وخصوصاً كه دروغ  ، ها شبيه يكديگرند ال كه خطح

كه يك نفر غيرمعصوم است؛  است؟ چگونه به نائب امام غايب اعتماد دارند با وجود اين
كه نايب خود متهم و مشكوك  كه عصمت يكي از اصول ايشان است؟ عالوه بر اين

آوري  ي آساني براي جلب منافع مادي و جمع لهجا كه مقام نيابت وسي و از آن ، است

                                           
 .1/522 ، ـ أصول الكافي)1(



   
417 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

ثروت بود؛ بسياري از رؤسا و بزرگان شيعه بر سر كسب آن مقام به كشمكش و 
  .درگيري پرداختند

گر  به احتمال زياد كسي كه اين درب را براي شيعه گشوده در راهزني و چپاول و حيله
لباس دروغ و نفاق ي مردم اغواو به منظور كسب حرام و توطئه و زيادي داشته مهارت 

كه حتي براي اكثر  - به ادعاي خود شيعه -اصالً روايت يك نفر غير معصوم...را پوشيده
چگونه  ، چگونه بر روايات ائمه برتري دارد ؛بزرگانشان نانشاخته و مشكوك بوده

كرد با امام  كسي كه ادعا مي. دهند ترين منابع ترجيح مي را بر روايات صحيح» توقيعات«
چگونه مورد اعتماد همه شيعه است  ؛كند غايب در ارتباط است و با او نامه رد و بدل مي

ولي دروغ بودن اين  )1(.است شناسي به موثق بودن او تصريح شده هاي رجال و در كتاب
  .ادعا از بديهيات عقلي و تاريخي است

گرفته و عديل تيا جرح افراد را مورد  همچنين در توقيعات مربوط به امام زمان بعضي
پس يكي از  ، )2(كنند تلقي ميدر جرح و تعديل افراد مهم  يها را به عنوان اصل شيعه آن

  .امام غايب است» توقيعات«منابع بسيار مهم و انكار ناپذير در علم رجال شناسي 
اند  خذ نمودهتزويري ا )هاي كتيبه(اين  آنان مذهبشان را از« :گويد مي :عالمه آلوسي

خدا  بر ي بسته شدهفترااها جز  كه اين نوشته در اينه هيچ عاقلي شك ندارد ك حالي در
ها  را كور و نابينا ساخته باشد كسي آن شبصيرت كسي كه خداوند بصر وجز  و ، نيستند

  )3(.»كند تصديق نميرا 
رابطه و پيوند سخن به ميان آورده كه مدعي  يرجال رافض سپس آلوسي درباره يكي از

ن موسى باين شخص علي بن حسين  ، بوده است) موهوم(دوران غيبت  ن دربا امام زما
                                           

 ، 20/332 ، شرح حال علي بن الجهم و وسائل الشيعة( 100ص ، رجال الحلي : ه كنيد: ـ به اين مراجع نگاه)1(
 ، و همچنين  شرح حال   علي بن الحسين بن بابويه در همان منبع ، جعفر الحميريشرح حال محمد بن عبد اهللا بن 

20/262. 
  .90ص ، رجال الحلي : ه: ـ نگاه)2(
 ).مخطوط( ، 12ص ، ـ كشف غياهب الجهاالت)3(
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مهر با  واز امام زمان  يهاي مدعي است كه نوشتهاين شخص  .باشد مي) بن بابويه قميا(
آلوسي تعجب كرده كه چگونه شيعه وي را  .است يافت نموده ايشان درو امضاي 

از قبيل گذاري  نامنباشد كه اين  مخفياز تو  :ادامه مي گويد در !اند لقب داده )صدوق(
ولي  ، كرد ميظاهر تاسالم به چند  هر صدوق شيعه. باشد ميآن  به اسم ضدشئ تسميه 

سپس به بيان و توضيح ادعاي او پرداخته كه دروغ بودن چنين . »در واقع كافر بود
اي  هرا روي تكمسائل او مدعي است كه  ، ادعايي براي هر عاقلي آشكار و روشن است

هم جواب را امام زمان  ، گذاشت ميدر سوراخ درختي و شب هنگام آن را نوشت  مي
  )1(!!!.نوشت؟ برايش مي
ها را  بلكه آن ، اند ردهكتفا نكا »هخراف«تصديق اين  شيعه به تأييد و :گويد سپس مي

  مدعيگونه چ :گويد ميبا تعجب  و ، دانند معتبرترين حجت خود مي ترين دالئل و قوي
ثابت  هافتراا حكام دينيشان را با اين ترهات واكه  حالي در هستنديروي اهل بيت پ

واقع  در !نمايند ستنباط ميا ياوه و چرند و پرندهااين  حرام را از و حالل و ، كنند مي
 )2(بيزارند ها مبرا و آن از خدا هل بيت رسولا و هستندشياطين و پيروان تباع اآنان 
طرف طفل مجهول الهويه كه حتي به عقيده برخي از  ي ازيها وشتهن چنين كتيبه وزيرا 

قابل قبول منطق  عقل ونه با  ي ويقضانه از نظر  ، نداردهم خارجي  وجودشيعيان 
 - و از ديدگاه اهل تحقيق عدم وجود چنين شخصي محقق و يقيني است ، نيست
 ننگي بر عار و را ميان شيعيان وجود اين تفكر در  - گونه كه بررسي خواهد شد همĤن

 ها در نوشته اين توقيعات وكه جريان است  ذكره الزم ب .اند ها بحساب آورده پيشاني آن
 در و ، به طول انجاميدهكه قريب به هفتاد سال صورت گرفته  )غيبت صغري(دوران 

سفرا يا نواب امام «ها را  آنكه دانند  شيعه چهار نفر را جانشين وي ميمقطع زماني؛ اين 

                                           
 ، شيعةوسائل ال : ه كنيد به نص سخنان شيعه درخصوص ابن بابويه كه با امام منتظرشان مكاتبه نموده است: ـ نگاه)1(

20/262. 
 ).مخطوط( ، 12ص ، ـ كشف غياهب الجهاالت)2(
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نيابت را اعالم پايان بو الحسن سمري نام دارد اشان كه  اي چهارم و ، نامند مي »مانز
يا عيل بن حممد «: به اين شرح صادر شدامام از جانب اي  ورقه  :دنگوي مي .كرده است

 , فامجع امرك , فانَّك ميت ما بينك وبني ستة ايام , سمريّ اسمع اعظم اهللا اجر اخوانك فيك
فال ظهور اال بعد اذن  , فقد وقعت الغيبة التامة , احد يقوم مقامك بعد وفاتكو ال توص اىل 

   .»....اهللا تعاىل
برايت پاداش برادرانت را  جر وااي علي بن محمد سمري گوش كنيد  خداوند : ترجمه

و جور طول شش روز ديگر خواهيد مرد كارهاي خود را جمع  شما درفزوني بخشد 
كار  ظهوري در ، كامل آغاز شدهغيبت  ، نشيند يما نمجاي ش ديگر كسي در كن و

كه مرا مشاهده ادعا خواهند كرد كساني از شيعيان من  و ، ذن اهللا تعالىانيست مگر به 
 شد كذاب ومدعي مشاهده » هصيح سفياني و«اگر كسي قبل از خروج  ؛اند نموده

  )1(.باشد دروغگو مي
 زمان با غيبت كبري در هم - شيعه يبه ادعا - نص معصوم ، با توجه به كالم فوق

را دروغگو با خود رتباط امدعيان غايب امام اگر چه  ، است پايان يافته) هـ329(سال
ادعاي ريخ اطول ت درو   به اين نص اقناع نشدهكن بزرگان شيعه يل ، معرفي نموده است

گونه كه  همĤن ، اين يعني نص مقدس پايان نيافته ، اند با امام منتظر شدهو مالقات رتباط ا
ميان شخصي چون ابن اين  دربعد از وفات سمري شيعه مدعي ارتباط با او شده اند و 

  )2(.كند كه امام مهدي را مالقات نموده است دعا مياالمطهر ملقب به عالمه 
البد «: گويد نص كتاب  الكافي كه مي تفسير در شيخ شيعه آقاي نوري طبرسي و

 : )3(، »و ما بثالثني من وحشة , و البد له يف غيبته من عزلة , لصاحب هذا األمر من غيبة
  ...گزيند كناره گيري را برميو در دوران غيبت اعتزال و  ، شود البد صاحب امر غايب مي

                                           
 .257ص ، الغيبة/الطوسي ، 2/193 ، إكمال الدين/ـ ابن بابويه)1(
 .51/361 ، ـ بحار األنوار)2(
 .بحار األنوارچاپ شده همراه  ، 53/320 ، جنة المأوي/ـ النوري الطبرسي)3(
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پيدا  و شايسته عصري سي نفر مؤمن ولي هر دريعني : در تفسير كالم فوق گفته
   .شوند شرفياب ميامام زمان  يشوند كه به لقا مي

 مالقات كنند و برخي از مسائل واو را توانند  بعضي از مجتهدين مي: اند حتي گفته و 
 ، توانند چنين مالقاتي را علني كنند ولي نمي ، دريافت كنند اوشخص  از احكام ديني را

در نتيجه مجبورند كه براي  ، چون امام دستور داده آن را كتمان كنند و مخفي نگه دارند
جماعي هم صورت اچند هيچ  هر ، را مطرح كنندآن  جماع برا دعاياچنين حكمي 
لذا ادعاي اجماع برخي از مراجع را بر چيزهايي كه جز از سوي آن  )1(.نگرفته باشد

و در . اند كنند كه با امام غايب مالقات كرده چهار نفر مطرح نبوده به اين قضيه تفسير مي
ي از شيعيان بر چيزي اتفاق كنند مبحث اجماع شيعه بحث خوهيم كرد كه وقتي گروه

حتي اگر افراد مجهول و نامعروف هم در ميان ايشان باشند آن را بعنوان اجماع معتبر 
  .دانند مي
 اي از با عدهكه وجود خارجي ندارد اين امام منتظر مدعي هستند كه  باز بزرگان شيعه و

مانند  عالمه  ، كند مي ارديد باشندلياقت رويارويي با او را داشته تقوي كه  اهل علم و
بحراني  شيخ ميثم و -شهرت يافتهدر چيزهايي كه به آن  -سيد مهدي بحر العلوم نجفي

  )2(.»وي نقل شده چه از آن در
اند  مالقات كردهكساني كه با امام زمان پيرامون داستان بزرگان شيعه  بعضي از شيوخ و و

نوري طبرسي سپس  ، در بحار ( ه1111ت(مجلسيمانند  ، اند تأليف نمودههايي  كتاب
جنة املأو فيمن فاز بلقاء «آن را  وباره نوشت اين  را در يكتاب مستقل ( ه1320ت(

درباره است هشت كه منزل و مأواي متقيان بيعني  »احلجة ومعجزاته يف الغيبة الكرب
  .اند داشتهمعجزاتش مالقات  امام منتظر وبا زمان غيبت كبري  كساني كه در

                                           
 .األنوارضمن بحار  ، 321ـ  53/320 ، ـ جنة المأوي)1(
  .123ص ، حصائل الفكر/ـ محمد صالح)2(
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 و ، آوردهامام غايب ديدار با  ي زمينه حكايت را در )59(اين كتاب م به ذكر است درالز 
زمان از مجلسي مدعي مالقات با امام  بعدرا ذكر كرده كه كساني آغا بزرگ تهراني هم 

  )1(.اند دارند شده
چنين براي هر شيطان انس و جن زمينه فراهم شد كه عليه ايشان به فريب و ترفند و  اين
و خود را امام منتظر معرفي كنند و چيزهايي به دينشان بيفزايد كه  ، گري بپردازد  هحيل

. بپذيرندولي آن دين وارداتي را بعنوان سنت و دين  ، هرچه بيشتر از حق فاصله بگيرند
تواند  ي سياه بر تن داشته باشد مي نماهاي زنديق و ملحد كه عباي امامت و عمامه عالم

م و سيد مشهور گردد و مدعي مالقات با امام غايب گردد تا هرچه در ميانشان به عال
و هر مقدار كه اعتقاد كفر و الحادش  ، بيشتر مورد تعظيم و بزرگداشت ايشان قرار گيرد

كنند امام  خصوصاً كه گمان مي ، طلبد دينشان را مورد دستبرد و تحريف قرار دهد مي
   )2( .شود آورده و ظاهر مي  وناگون درو صورتها و عباهاي گ  موهوم خود را به شكل

كه  اول اين: خارج نيستندحالت  دو اند از زمان داشتهاند با امام   كه ادعا كردهي يها مالقات
 ، ي كسب كندا خواهد مشهور شود و در بين مردم سمعه ادعا كننده دروغگو است و مي

يا هر دو هدف را دنبال  ، ندك اي مي و يا به منظور گمراه كردن مردم اقدام به چنين حيله
كه راست گفته كسي را مشاهده كرده كه نزد او خود را امام زمان معرفي  دوم اين. كند مي

معرفي كرده شيطان  )امام زمان(اما كسي كه جلو او ظاهر شده و خود را به  ، است كرده
 رخي افرادل بخود را به شككه  اين شيطان وهاي  حيلهدر زمينه براي آشنايي بيشتر . بوده
 )الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان( به كتاب آورد تا ايشان را گمراه كند  ميدر 

  .مراجعه كنيد

                                           
 .5/159 ، الذريعة/أغا بزرك : ه: ـ نگاه)1(
 .40ص ، تاريخ الغيبة الكبري للصدر : ه: ـ نگاه)2(
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 ، ديدند شان را ميامام منتظرهمچنين برخي از شيعيان ...« :گويد شيخ اإلسالم ابن تيميه مي
  )1(.بوده استجن در واقع او ولي 

گمراه گونه  اينهم ) پيروان مسيح(نصاري  .. :گويد مه ميادا شيخ اإلسالم ابن تيميه در
 داره ب -به گمان ايشان –كه  اين از بعد مسيحعيسي كه  ندزيرا معتقد ، گشتند

صحبت كرده و به آنان با  بازگشت وو برخي شاگردانش نزد حواريون  آويخته شد
كه پيش واقع كسي در ولي  ، ذكر شده است هايشان نجيلادر چيزهايي توصيه نموده كه 

   )2(.گفته من  عيسي مسيح هستم شيطان بوده است آنان رفته و
شكل او  شخصي در ، حالج كشته شدمنصور كه  وقتي: شيخ االسالم گفتهمچنين  و

حالج را جلو چشمان خود با چشم خود آنان  رفت و يارانش مي صحاب واپيش 
جانب  ي ازيها كتاب رسائل ومصر پس از مرگش  همچنين شيخ دسوقي در و ، ديدند مي
كه از جانب شده شيخ اإلسالم يادآور  ، شد به شاگردان و هوادارانش فرستاده مياو 
گويد  مي و ، دست يافته ها نوشتهبه برخي از آن اي از ياران صادق شيخ دسوقي  عده

من چون  ، با خط جن نوشته شده بودندام و فهميدم كه همه  ها را نگاه كرده آنوقتي 
 و ، كند شاره ميااين قبيل  از هاي ديگر به نمونه سپس  .ام را ديده ندين بار خط جنچ

يا محمد بن  ، طالب همچنين كساني كه معتقد هستند علي بن ابي :گويد در آخر مي
 و ، فوق مستثني نيستند ي قاعده از ؛روند تباع خود ميا نزد برخي ازهستند   حنفيه زنده

  )3(.شوند گرفتار اين ادعاها مي يشتربتر باشد  جاهلقومي  هر

                                           
 .13/95: ـ مجموع فتاوي شيخ اإلسالم)1(
سيح قبل از باال اما آنچه عيسي م ، براي مسلمين هم ممكن است ، چنين اشتباهي كه حواريون در آن افتادندـ )2(

و  ، كه قطعاً تا رسالت و پيام خدا را اعالم نكرده بر افراشته نشد ، رفتنش به آسمان از جانب خدا گفته حق است
  .13/94 ، مجموع فتاوي شيخ اإلسالمنيازي ندارد كه بعداً برگردد و به مردم توصيه كند 

 .95ـ  13/94 ، ـ مجموع فتاوي شيخ اإلسالم)3(
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  شت صحابهارويم
و جز  ، اند تنگ محدود كرده ي ا هعشريه  خود را در داير كه مالحظه كرديم اثني بعد از آن
 ، اند ها اكتفا ننموده به علماي آنو  ، كنند مينرا نقل منتسب به برخي از اهل بيت روايات 

كه بحث آن  همچنان -كنند ي ندارند نقل ميگونه شهرت علم كه هيچهم بلكه از كساني 
 وجودمورد كه در كنند  اي عمل مي منتسب به پسر بچههاي  حتي به نوشته -خواهد آمد
 خدا احاديث رسولي  منزلهبه و اين دسته از روايت را هم  ، ستهاختالف و عدم او 
محروم  ، است هكه روايات صحاب ايمان بزرگ علم واما خود را از منبع  .اند قرار داده

شاهد نزول قرآن  و ، شرفياب شده خدا كه به همراهي رسولآن بزرگواراني  اند؛ كرده
  .و مورد تمجيد خدا و رسولش قرار گرفته اند ، بودندتفسير به و عالم 

شيعه مذهب  تأييد و تثبيت در -مراجع معاصر شيعهاز  -محمد حسين آل كاشف الغطا
ق اهل يمگر از طر) نبوي است احاديث منظورم(اعتبار ندارد  شيعهنزد سنّت  «: گويد مي

 وسمره بن جندب و عمر اما آنچه را ابو هريره و.. روايت شده باشند يصحيحبه بيت 
  )1(»پشه اي ارزش ندارد ي هشان روايت كنند در نزد شيعه به اندازاي مثالابن عاص و 

چه از طريق اهل  آن«از قبول  كند كه مذهب شيعه عبارت است جا ثابت مي او در اين 
  )2( .شداكرده بروايت  چه بقيه صحابه نه آن» باشدروايت شده  يصحيحبه بيت 

                                           
  .79ص ، يعة و اصولهاـ أصل الش)1(
كند  د گمان ميشابنآشنا طبيعت مذهب شيعه با چون كسي كه  ، ستافريب  نيرنگ وكالم او ناشي از ـ  عبارت )2(

در  ، د استبه صورت صحيح روايت شده باشكه از طريق اهل بيت است  اهللا كه اكثريت مذهب آنها كالم رسول
آورند كه جز با وحي الهي سخن  به حساب مي اهللا رسولمانند و معادل ا از آن دوازده نفر ركدام حالي كه آنها هر 

ائمه روايات چون آنها به  ، شود يافت مي ي پيامبر فرمودههاي آنها به ندرت  به همين سبب در كتابگويد  نمي
صالحيت روايت  –ها نزد آن –پس همه اهل بيت ، ن منظورش از اهل بيت بعضي از آنها استيهمچن ، اند اكتفا كرده

معتبر نيست چون از  روايت ذريت فاطمه از اوالد حسنپس  ، ل بيت امام نيستندهآ چون همه ، حديث را ندارند
قبول و رد آورند كه در معرض  به حساب ميراوي ها را محض  آناين كه امر نهايت  ، امام نبوده استكسي  اوالد او
 (.را تكفير نموده انداو آل بيت ادعاي امامت كرده باشد از گانه هر كس  ازدهدوي  ائمهغير از  ، به همين سبب ، هستند
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 در ميان ايشان تنها و  ، است »دوازده امام« اهل بيتز منظور شيعه ابراي ما روشن گرديد 
آيا ممكن است امير  ، است رسيده علي به حضور پيغمبر در سن تميزكسي كه 

حال كه چگونه ممكن است  ؟ها برساند را به همه نسل  اهللا ين تمام سنّت رسولالمؤمن
به  پيامبربعضي اوقات . نبوده است همراه و همدم پيامبراو در تمام اوقات 

بعضي اوقات علي به  و ، تبوك ي هغزومانند  ، كرد ميرفت و او را جانشين  مسافرت مي
او را به يمن  همچنان كه پيغمبر ، ماند قي ميدر مدينه با پيامبر مسافرت مي رفت و

علي دنبالش فرستاد تا به او ملحق  را به مكّه فرستاد ابوبكروقتي كه  همچنين. فرستاد
گرامي كه تنها همسران منزل حاالت گوناگون داشته در  پيامبر ، بر اين عالوه. گردد

هاي  اسرار و حكمتاز كه يكي . مخصوص نقل و روايت آن هستند -نامادران مؤمن -او
به  عليبنابراين .. نقل احوال متعدد ايشان در منزل است تعدد زوجات پيامبر

گويند  پس چگونه مي ، روايت كند را نقل و پيامبر تواند سنّت و احاديث نميتنهايي 
در يك  پيامبر انحصار نقل سنّت ي و همچنين مقوله! قبول نداريم؟مرويات او را جز 
اتفاق به همين خاطر « ، شود ت ميتواتر در نقل قرآن و سنعدم وجود موجب نفر 

يك نفر باشد؛ بلكه واجب  پيامبرمبلّغ علم از بر اين است كه جايز نيست مسلمانان 
  )1(.»شود كه غالباً علم و يقين از آن حاصل مي اهل تواتر باشنداست مبلّغين 

                                                                                                           
مردود شود كه طوسي در االستبصار روايات زيد بن علي را  مالحظه مي ).3، 1شماره  ، 1/372، اصول كافي

گري در  شيعه براي تيليغاترا   شچون كتاب ، پس تعبير آل كاشف الغطا حيله است) .1/66 ، االستبصار (.داند مي
  .جهان اسالمي نوشته شده است

با : و اگر آنها بگويند ، نيست سنّت متواتر علم به قرآن ومفيد خبر يك نفر : ـ و همچنين شيخ االسالم مي گويد)1(
و  ، پس الزم است اول عصمتش ثابت باشد: بايد به آنها گفته شود ، شود يك نفر معصوم علم حاصل مي خبر

 »آيد دور و تسلسل بوجود مي«صورت  زيرا در اين ، شود خودش ثابت نميي  در بارهخبر دادن به محض  او عصمت
تنها زماني حجت است كه امام نزد اماميه اجماع  و ، شود چون اجماعي در آن نيست اجماع هم ثابت نمي و با

اگر شد كه معلوم و  ، گردد پس اثبات عصمت او به محض ادعاي خودش برمي ، معصوم در ميان اجماع باشد
 .4/138 ، منهاج السنة. ثابت شوداز خودش غير ديگر از طريق بايد عصمت امام حقيقت دارد 
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را   خدا علم رسول علياسالمي از غير طريق هاي  سرزمينن كه اكثر اهمچن
 اند از غير اهل بيت را تبليغ كرده  كساني كه علم پيغمبرو بيشتر  )1(اند دريافت كرده

اسعد بن زراره را به مدينه فرستاد  پيامبر - كه تنها علي باشد چه رسد به اين ، اند ودهب
 ، رداندگنايشان شدين آبا  وبياموزد قرآن را به انصار  تا مردم را به اسالم دعوت كند و

عتاب  و ، ابو موسي را به يمن وبن خضرمي را به بحرين و معاذ  ءعال ، به همين منظور
اهل مرد كند تنها يك  كسي كه گمان ميادعاي پس كجاست  ، سيد را به مكّه فرستادا بن

  )2(.»كرده استروايت  رسول خدابيت از 
 پانصد و هشتاد و از علي  ايت شدهاحاديثي كه مستند رو«: اند بعضي از اهل علم گفته

  )3(.»ها صحيح هستند آن عددحدود پنجاه تنها هستند كه  حديثشش 
مربوط م واند عل حالي كه رافضيه اقرار كرده در! فقط همين است؟ پيامبر سنّتكل آيا 
ن معني يو اين بد .... اند حالل و حرام و مناسك حج را تنها از ابوجعفر دريافت كردهبه 
نياكانشان روش عبادت  و ، ها نرسيده است ت كه در اين زمينه چيزي از علي به آناس

  .است نقل شده صحابهطريق از اند كه  خود را از روي رواياتي يادگرفته

                                           
 ، رسيده است به همه ممالك اسالمي از طريق غير علي علم رسول اهللا.. «: گفته است :شيخ االسالم ابن تيميه - 1

 ، اند مقدار كمي از علي روايت نكردهجز چون آنها  ، رههمچنين شام وبص ، اهل مكّه و مدينه كه امرشان واضح است
رسد به  ياد گرفته بودند چه قبل از خالفت عثمانحتي سنّت را  آنها نيز قرآن و ، اغلب علم علي در كوفه بود

 داو نزاقامت آموزش معاذ براي اهل يمن و  و ، ياد گرفتند اهل مدينه دين را در خالفت عمر يو فقها ، علي
از  هغير شريح و اند تا علي؛ و ؛ به همين سبب اهل يمن بيشتر از معاذ بن جبل روايت كردههن بيش از علي بودآنا

عبيده  او و ، زماني كه علي به كوفه آمد شريح در آنجا قاضي بود ، بزرگان تابعين فقه را از معاذ بن جبل گرفته اند
ن منتشر شده ياينكه علي به كوفه بيايد علوم اسالمي در مدا قبل از ، اند هغير علي دريافتاز سلماني فقه را در 

  -.)]4/139:منهاج السنّة.("بود
 .3/15 ، ـ منهاج السنة)2(
 .4/139 ، منهاج السنة ، 4/213 ، الفصل/ـ ابن حزم)3(
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حرام و مناسك حج  حالل وبا احكام قبل از ابوجعفر شيعه ... «: گويند كتب شيعه مي
حالل وحرام و احكام و گشود  يشانبه روي آي  وازهوجعفر دراباما  ، اند آشنايي نداشته

ها  چنان كه قبًال آن هم ، شدندها  چنان بيان نمود كه ديگران نيازمند آنحج را مناسك 
  )1(.»..نيازمند مردم بودند

شرك به مم وحكنزد شيعه م دريافته باشدجاي تعجب است كسي كه از غير امام حديث 
حديث را از  هر كس ادعا كند. ..« :آمده است كه در اصول كافي همچنان ، است دن بو

اسالف ها بر  آن )2(.»مشرك است ، است شنيدهاست  گشوده خداوندكه راهي غير از 
علم حالل و حرام و مناسك را از زيرا ايشان  ، كنند صادر ميحكم شرك  و نياكانشان

و اين  )3(.»باطل استطرف ائمه نيامده باشد  زهر آنچه ا...«: گويند مي و اند گرفتهمردم 
آن شريعتي كه نسل اول  ، شريعت سيد المرسلين است عليهبزرگي گستاخي و جرأت 

است كه مسلمانان به پاك سنّت آن و بيانگر  ، هاي بعدي نقل كرده براي نسلاين امت 
  .كنند آن عبادت مي مقتضاي

 و ، قبول نكنند لياند كه چيزي از غير ع شايد رافضيه از وقتي كه بر خود الزم داشته
چيزي ندارند كه علي حالل و حرام از احكام حتّي  ، هم جز اندكي نيستعلي آثار 

خود قواعد بنابراين شيعه طبق  ، كنند همچنان كه خودشان اعتراف مي ؛باشد روايت كرده
در اين امت « : گويد به همين خاطر است كه شعبي مي ، اند هپر كردآن خأل را با دروغ 

  )4(.»نشده استپردازي  غعلي درو ي هچ كسي به اندازبر هي

                                           
 .425ص ، رجال كشي ، 1/386 ، البرهان ، 253ـ  1/252 ، تفسير العيشي ، 2/20 ، ـ اصول كافي)1(
  .1/377 ، ول كافيـ اص)2(
 .1/399 ، ـ اصول كافي)3(
 .4/307 ، سير اعالم النبالء/ه الذهبي: ـ نگاه)4(
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نداشته ها اعتبار  كه حتّي يك روايت آنموجب شده )1(بر عليرافضه دروغ بستن شيوع 
آوري روايات صحيح هستند به كلي از رواياتشان روي  و علمايي كه در پي جمع ، باشد

 ، مانند حسناو  بيتاز اهل لذا بخاري و مسلم روايات علي را جز  ، اند گردانيده
ه؛ از غير يا ياران ابن مسعود و ، رافع محمد بن حنفيه و كاتبش عبيد اهللا بن ابي ، حسين
 ، اند ها روايت نكرده مثل عبيده سلماني و حارث تيمي و قيس بن عباد و امثال آنجمله 

ح صحاهاي  مؤلف كتاببه همين خاطر  ، صادق هستند علي نقل روايات ها در  چون آن
  )2(.اند كردهنقل نها را  احاديث آن

همچنان كه كتب  -لذا ، اند شيعه بر كثرت دروغ بر اهل بيت اعتراف كردهكتب و مراجع 
دروغ بستن بر ما ي  شيفتهمردم «.. :جعفر صادق گفته است -كنند شيعه روايت مي

نادان  عده اي«مصيبت جعفر اين بود كه  -گويند كه شيعه مي همچنان و )3(.»اند شده
بيرون كه از پيش او  يموقع ، شدند رفتند و خارج مي نزد او مي ، اطرافش را گرفته بودند

 ، و چنين و چنان گفته استاين احاديث را براي ما نقل كرد؛ جعفر : گفتند آمدند مي مي
مردم نان دست تا بدين وسيله از  ، بافتند بر زبانش مي يدروغ و منكرسخنان سپس 

كه بعداً به صورت كامل خواهد روايتي است از قسمتي اين  )4(، بگيرندبخورند و پول 

                                           
قسمي از آنها كمي از حديث شنيده و به آرزوي خود بر آن : ها بر سه قسم هستند رافضي: ـ ابن جوزي گفته است)1(

اند سپس  هايي بر جعفر صادق بسته دروغ بلكه ، اند و قسمي از آنها از حديث چيزي نشنيده. زياد كرده اند كم و
چه  ، گويند بخواهند ميكه هر چه هاي ناداني هستند  و قسم سوم آنها عوام. جعفر چنين و چنان گفته است: گويند مي

 ، منهاج السنّة/ابن تيميه ، 1/338 ، الموضوعات/ابن الجوزي. و چه قبول نداشته باشد ، عقل آن را قبول داشته باشد
4/119.  
 .13/32 ، ـ مجموع فتاوي شيخ االسالم)2(
  .2/246 ، ـ بحار االنوار)3(
  .203ـ  25/202 ، بحاراالنوار ، 209ـ  208ص ، رجال كشي : ه: ـ نگاه)4(
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جعفر صادق  ي هبر هيچ كس به انداز«: به همين خاطر بعضي از اهل علم گفته اند ، آمد
  )1(.»استو مبراء  پاكاز اين دروغها  در حالي كه ، دروغ بسته نشده است
روايات دروغگويان بر ائمه را قبول كنيم كه  بر شيعه احساس ميرا از اينجا خطر بزرگي 

كه  اند معتبر دانستهروايت كساني را مقبول و . اند كردهپشت روايات صحابه به  وكنند  مي
و . اند چهار هزار نفر از امام صادق روايت كرده«: اند گفته ، اند جعفر را گرفتهاطراف 

معتبر  وثق ومدون استثناء كه آن چهار هزار نفر بباورند بعضي از علماي اماميه بر اين 
   )2(.»هستند
كند؛  شكايت ميپردازي افراد به نام او  دورغاز  - كه گذشت همچنان - كه اباعبد اهللا با اين

و طرفداري ما را   شيعتها    يي كه ادعاي  آناز ميان : گويد بلكه طبق روايت كافي مي
   )3(!!باشندمن واقعي يابم كه پيرو  فده نفر را نمييهبيش از كنند  مي

  !اند؟ روي گردانده هاثنا عشريه از روايات صحاب عياناما چرا شي
علي وصي : و گفت است كه ابن سبأ آن را ابداع نمود علت آن مربوط به اولين بدعت

انتخاب او براي و از  ، اند نكردهرا اجرا  شصحابه وصيتلي است و خدا رسول
صحابه از دين اسالم  :عشريه  گفتند نجا اثنياز اي..خالفت سرپيچي كردندجانشيني و 
 –اند د استثنا نكردهكنن جز تعدادي كه از انگشتان دست تجاوز نميو  ، ندا هخارج شد
پيامبر در حق توصيف خدا و  ها تمجيد و نزد آن و - كه بعداً خواهد آمد همچنان
يشي گرفتن در و پ ، در راه خدا و قرباني دادن جهاد وفضيلت صحابه بودن  و ، اصحاب

و نشر اسالم در گوشه و كنار  ، و جان بخشيدن و دوري از خانواده و ميهن ، ايمان
  .كند و موجب رستگاري ايشان از اهانت شيعه نيست برايشان شفاعت نمي ...زمين و

                                           
 .4/143 ، ـ منهاج السنّة)1(
آغا  ، 144ص ، االمام الصادق/محمد حسين مظفر : ه: و نگاه ، 110ص ، الشيعه في الميزان/ـ محمد جواد مغنيه)2(

 .20/72 ، ه وسايل الشيعة: و نگاه ، 2/129 ، الذريعه/بزرگ
 .243ـ  2/242 ، ـ اصول كافي)3(
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 كنند حكم ميكه به صداقت و عدالت كساني هاي شيعه اين است  گويي از جمله تناقض
همچنانكه  -وجود نداشته و ندارد حال كه اصالً- ، اند را ديده اند امام غايب كه مدعي

  .خواهد آمد
عجل  -حجتامام كس به ديدار  هر«: گويد مي -معاصرشانآيات عظام يكي از  -ممقاني

باالتر ي  دهيم كه به درجه ما برايش شهادت مي ضرورتاً ، رّف شده باشدشم -اهللا فرجه
  )1(.»استرسيده دالت از ع

مشرّف شدن صحابه چرا  و ، كنند چنين حكمي نمي ي پيامبر بهصحادر حق  اما چرا
شان موهوماز امام   پيامبرآيا  ، دانند ها نمي دليل بر عدالت آنرا  به ديدار رسول اهللا

مشكوك هستند چه رسد به مورد وجودش در معصرش   شيعيان  حتي كهاست  »كمتر«
! اين عين تناقض نيست؟آيا  ...!؟؟گذرد يهزار و چند صد سال از عمرش مامروز كه 

كند بي عيب و تزكيه  پس ببين و تعجب كن چگونه كسي كه ادعاي ديدن معدومي مي
در حالي كه اصل اين  ، )و عدالت و صداقتش از بديهيات است( شود شده خوانده مي

 ارسول خد ي هبا اين وصف بر صحاب ، كه اين ادعا دليل بر دروغگويي او باشداست 
حكم از نظر شيعه مردود است به ارتدادشان رواياتشان كه  صحابهولي !! زند طعنه مي

بر امامت صريح نص كنند كه  ادعا نميه كاين گناهي مرتكب نشده اند جز  شود مي
كه انكار آن دروغ از  ، آورند و چنين دروغ بزرگي را بر زبان نمي ، وجود دارد علي
كس  چون هر ، شود محسوب مينابخشودني گناه و جرمي بزرگ و اتهامي شيعه  گاهديد

همچنان كه  ، مثل شيطان است ، حتّي آن غايب مزعوم را انكار كند ؛از ائمه يامامت يك
  )2(.گذارد نص ميآن صدوقشان ابن بابويه قمي بر 

چون ايمان به ائمه اساس ايمان  ، مردود شدن است ها ايمان به ائمه معيار قبول و نزد آن
كه معيار ارزيابي مردم  قرار اصل اين بطالن ولي  - همچنان كه خواهدآمد -و كفر است

                                           
 .1/211 ، ـ تنقيح المقال)1(
 .13ص ، ـ اكمال الدين)2(
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قطعاً برند  كه گمان ميبود  گونه آنچون اگر  ، استو روشن بسيار واضح اند  داده
در جواب كسي كه از حقيقت ايمان و  و پيغمبر ، كرد آن را ذكر ميقرآن خداوند در 

 ، شد آن اجماع حاصل مي و در بين مسلمانان بر ، كرد يآن را بيان ماسالم  سؤال كرد 
از صحابه گرفته  ؛كند كه اين امت در چند قرن متوالي عاقلي خطور مي يچآيا بر ذهن ه

 ركني اساسي از اركان ايمان را ندانند و بر اند تا كساني كه به نيكي از آنان پيروي كرده
بهترين امت را بدون تكميل نمودن رگز هرسولش  خدا و! انكار آن اجماع داشته باشند؟

انسان گاه چنين چيزي به خيال  و هيچ ، كند ميرها نحقيقت اسالمشان  دين و شناساندن
  .رسد مؤمن نمي

واضح است كه مردم را با آن  )و قاعده اصل(كه باطل بودن اين  نآبا : گويم من مي
را آن اما  ، كنند كار كند رد ميائمه را ان روايت كسي را كه  امامت يكي ازو  ؛سنجند مي

ين سبب مردود ارا به صحابه روايات   ، آورند نميصحابه به عمل حق در جز 
ي از ائمه را انكار ضكه امامت بع ولي روايات گذشتگان خودشان را با اين ، شمارند مي
وايات اماميه به ر ي هكند كه فرق شان حرّ عاملي تأكيد مياي شيخ ، كنند قبول دارند مي

بن  هسماع: كنند مانند اخبار واقفه عمل مي ل عبداهللا بن بكير وامثا )فطحيهفرقه (
از شود كه فالني  رجالشان خوانده ميمعرفي و شرح حال و بسياري اوقات در  )1(.مهران

   )2(.است )هناووسي(از اين يكي  و )هواقفي(از و فالني  )هفطحي(

                                           
اين بدان  و ، امامت كسي را بعد از او قبول ندارند واقفه شيعياني هستند كه بر موسي بن جعفر توقف كرده و -  1

همچنان كه اثنا عشريه  هستندنتظر ظهورش م زنده است وهنوز موسي بن جعفر نمرده و  :گويند يسبب است كه م
) .47ص ، مسائل االمامه/النلشئ االكبر ، 93ص ، المقاالت و الفرق/قمي .(انتظار ظهور مزعوم غائبشان را دارند

اما بعدها  )290ص ، الزينة .(»هستندبت اث هقولبر اين ماي از علماي ما تا به امروز  عده«: گفته است )هالزين(صاحب 
مانند كساني كه بر  ؛اند چه بسا واقفي به كساني گفته شده كه بر غير موسي بن جعفر توقف كرده و.. منقرض شده اند

  .اند و امامت بعد از آنها را قبول ندارند علي يا صادق يا حسن عسكري توقف كرده
اند كه ناووسي  بعضي گفته ، هستنديا عجالن بن ناووس  يا ابن ناووس و اووس ونمردي به نام پيروان : ـ ناووسيه)2(

 كند و ظهور ميكه تا زماني و زنده است هنوز جعفر بن محمد معتقدند اين فرقه  و ، نسبت است به روستاي ناووسا
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با اين وصف  و ، كنند را انكار ميامام زده بعضي از دوا فرقهسه از اين كدام هر 
) كشي( -مثالً –آمده است )رجال كشي( در كتاب..دانند معتبر مي شان را موثوق ونراويا

محمد بن سالم  مصدق بن صدقه وو  در مورد محمد بن وليد خزار و معاويه بن حكيم
ي از علما و فقها ي لو ، هستند هفطحياز ها همه  آن«: گفته است بن عبدالحميد ابو عمر

اند و  رسيده رضاامام ها به خدمت  بعضي از آن و ، هستند تلااهل عد وبزرگ 
   )1(»كوفي هستندمجموعاً 

عمر  و )3(علي بن حديد بن حكيم و )2(، حسن بن علي بن فضالمجموعاً همچنان كه 
و  )6(يعلي بن جعفر مروز و )5(و ابوخالد سجستاني .فطحي هستند )4(بن سعيد مدايني
ها را موثق دانسته  آندر حالي كه  ، واقفي هستند )8(حمزه بن بزيغ و )7(عثمان بن عيسي

زيديه و « :را قبول ندارند كه گفتهامامشان ي  گفته ليو كنند؛ ميعمل  شانتابه رواي و
گناه و بدي اقامت تجاوز نموده و بر  واقفي از حق )9(، نصاب يكي هستند واقفيه و

                                                                                                           
و امروز كسي از آنها اند  اين فرقه منقرض شده«: گفته است )الزينة(صاحب .. ميرد دهد نمي را تشكيل ميمت وحك

عشريه موجود  كتب اثناهم در هنوز جال ايشان روايات اما ر( »كه همچنين رأيي داشته باشدباقي نمانده وجود 
 ، 286ص ، الزينة/رازي ، 67ص ، فرق الشيعة/نوبختي ، 80ص ، المقاالت والفرق/ه قمي: نگاه ).باشد مي

  .162ص ، الحور العين/نشوان ، 167-1/166  ،شهرستاني ، 1/100 ، مقاالت االسالميين/اشعري
  .563ص ، ـ رجال كشي)1(
  .565ص ، ـ رجال كشي)2(
  .570ص ، ـ رجال كشي)3(
 .612ص ، ـ رجال كشي)4(
  .612ص ، ـ رجال كشي)5(
  .616ص ، ـ رجال كشي)6(
  .597ص ، ـ رجال كشي)7(
  .615ص ، ـ رجال كشي)8(
  .456ص ، ـ رجال كشي)9(
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اهل جهنّم است كه بدترين مكان بميرند واقفي ي  هبا عقيدكسي اگر  و اند گزيده
  )1(.»است

: و گفته است )2(»ميرد ميزنديق و  ، كنند حيران و سرگشته زندگي ميواقفه « :گفتهنيز  و
يا  ، كنند را قبول مي شانبا اين وصف روايات )3(»زنديق هستند ها كافر و مشرك و آن«

ها  كنند علمايشان روايات آن مي ي را تأييد از قاعده و خارج چون نصوص مذهب شاذ
  ! آيا اين عين تناقض نيست؟ ، كنند را رد مي اما روايات صحابه ، دارند را قبول

 عليمربوط به امامت روايات موهوم و مزعوم  صحابهكه  به علت ايندانيم  وقتي ما مي
تعدادي از  هفطحي و هواقفيكه  اين باوجود و ، كنند رواياتشان را قبول ندارند را رد مي

رد و عدم قبول در دسته هر دو در حالي كه  ، ائمه را قبول ندارند رواياتشان مقبول است
و در عين حال ..كنند روايات صحابه را رد ميولي  ، مشترك هستندبرخي از ائمه 

ر و ميزان ها تناقض بزرگي گرفتار شده و معيا آن پس ، روايات فطحيه را پذيرا هستند
كرده  گرايي چشم علمايشان را كور تعصب مذهبي و حزب و ، ندارندو مشخصي ثابت 

  .اند را گمراه و از منبع علم و ايمان محروم كرده شانپيروانها هم  آن كه
پست و با معدود افراد  اند و ستايش كرده ثنااز ايشان  رسولش كه خدا وكساني آيا  

قاعده و دليل و بدون هيچ ها  آنكه  يا اين !ايسه هستند؟قابل مقاهل افترا  دروغگو و
  .كنند را رد ميروايات صحابه مقرراتي 

در مورد ياران ....«: به ابو عبداهللا گفتم: از ابن حازم روايت شده كه گفتهدر كتب شيعه 
راستگو البته كه : اند يا دروغگو؟ گفت آيا با محمد راستگو بوده ؛برايم بگو پيامبر
  )4(.»اند بوده

                                           
 .456ص ، ـ رجال كشي)1(
  .456ص ، ـ رجال كشي)2(
 .456ص ، ـ رجال كشي)3(
 .2/228 ، بحار االنوار ، 1/65 ، ـ اصول كافي)4(
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 ، نياز به چنين چيزي ندارند و پيامبربعد از تمجيد و توصيف خدا بزرگوار صحاب ا
با كه اند  روايت كرده هرا در كتب خود از ائمهر چه كه  شيعه  بلكه تنها جهت بيان اين

از تنها  و ، هندد ميقرار مخالفت و مطابق باشد مورد موافق  پيامبرو سنّت قرآن 
ها اعتراف  و آنچه به دروغ آن ، اند بسته دروغكنند كه بر ائمه  پيروي مي كسانيروايات 

همچنان كه در بيان حال كساني كه از ائمه روايت  -هاي خود شيعيان است كند كتاب مي
  .اند خواهد آمد كرده

  

  شيعه دابتداي تدوين حديث نز

اولين كتابي كه از «: گفته استكه ابن نديم از ابان  بن ابي  عياش روايت كرده است 
ابن نديم آن را از او روايت تنها  )1(.»شيعه ظاهر شد كتاب سليم بن قيس هاللي بود

بر اين كتاب  »نزد شيعهقرآن تحريف «ي  هبحث از افسان يدر اثناو كه  )2(كرده است
اين كتاب «: گويد يكي از بزرگان متأخر شيعه اعترافاتي تقديم داشته و مي .شتيمتوقفي دا

به سليم صحيح كتاب يعني نسبت دادن آن  »..تأليف شده استها  اواخر دولت اموي در
 در«دانند  كه شيعه آن را بسيار بزرگ مي با وجود اين و براي ما روشن كرده است . نيست

شود سليم اسمي بدون  و گفته مي .»ذكر نشده استسليم نام شخصي با اهل سنّت نابع م
  .شد كنند ذكر مي بود كه از او تعريف مي گونه چون اگر آنمسمي است؛ 

كتابي است كه ابو جعفر قمي  ي شيعه آثار دوران گذشته هظاهراً وسيع ترين مجموع
بصائر الدرجات في «به اسم  ) ه290متوفاي سال (محمد بن حسين فروخ صفار قمي 

                                           
 .219ـ الفهرستريال ص)1(
 ، 1/347 ، جامع الرواة ، 83ص  ، رجال الحلي ، 4/67 ، روضات الجنّات ، ـ همين موضوع از مصدر سابق)2(

 .104ص ، البرهان/البروجردي
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 وست اي احاديث ا مجموعهكه  ، آن را نوشته است«ما خصهم اهللا به  علوم آل محمد و
   )1(.چاپ شده است )ه1285(در سال 

در ممالك غير عربي  )فقه اماميه(صفّار را مؤسس واقعي  )مستشرق مشهور بروكلمان(
را  هاولين كسي است كه فقه وآثار اماميصفّار «) دكتر محمد بلتاجي(و به نظر  )2(.»داند مي

. صفار اولين مؤلف نيستآيد كه  برمي ابن نديماز كالم سابق  )3(. »تدوين نموده است
در ابواب مختلف نقل كرده  )البحار(اين كتاب را در اثناي كتابش ي  بخش عمدهمجلسي 

طعنه را مورد  )قرآن( كتاب خدا ، است روي كرده غلو و زيادهمملو از را از و آن  ، است
يي چيزها و ...صحابه را تكفيرنمودهكرده و در توصيف ائمه زياده روي  ، دده ميقرار 

ديگري  ائمه چيز كه بيانگر اين است كه اكثريت اخبار و رواياتش جز افترائات برنوشته 
 »الكافي« در كتابش )329يا 328متوفاي سال (در اوائل قرن چهارم هجري كليني . نيست

  .شده است تجديد چاپسپس به دنبال آن چندين بار  ، تأليف آن را تجديد نمود

                                           
 .3/124 ، ذريعهال : ه: ـ نگاه)1(
  .3/337 ، ـ تاريخ االدب العربي)2(
 .201/ 1 ، ـ منهاج التشريع االسالمي)3(
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  عشريه يد اثننز حديث هاي اساسي كتاب

هشت تا هستند كه  ؛اخبار معتبرندمنابع عشريه به عنوان  يهاي اساسي كه در نزد اثن كتاب
احاديث روايت شده از منابع معتبر ها  گويند آن و مي )1(، نامند مي »جوامع ثمانيه« ها را آن

اماميه هاي صحيح  كتاب«: گويد ميشيعه  ري عالم معاصرئمحمد صالح حا )2(.ائمه هستند
سه محدث  ها از آنِ سه تاي آن و ، سه محدث اول آنِكتاب از چهار  ، هشت تا هستند

  )3(.»است -معاصر -حسين نورياثرها  هشتم آن آخر و
 )4(.محمد بن يعقوب كليني است )كافيال(شان اي نزدها  كتاب ترين آن صحيح اولين و

كه در ) ه381متوفاي سال (ه قمي محمد بن بابوي )5()من ال يحضره الفقيه(سپس كتاب 

                                           
 .1/5 ، ـ مفتاح الكتب االربعة)1(
 .1/5 ، مفتاح الكتب االربعه ، 1/288 ، ـ اعيان الشيعه)2(
هم چنان كه  ، شده است اي است در مجلة رسالة االسالم در قاهره منتشر مقاله ، منهاج عملي للتقريب/ـ الحائري)3(

 .233ص ، با چند مقالة منتخب ديگر از همان مجله به اسم الوحدة االسالميه چاپ شده است
مقدمه   ، 3/432 ، مستدرك الوسائل/النوري ، 17/245 ، الذريعه : ه كن: ـ براي شناخت كافي به اين كتابها نگاه)4(

 هچهارگانمنابع ترين  كنند كه اين كتاب صحيح ها اشاره مي كتاب اين. 20/71 ، وسائل الشيعه/الحر العاملي ، الكافي
نوشته كه توسط آن راهي جهت تحقيق  يكتاب را در دوران غيبت صغر آنكه  و اين ، باشد معتبر نزد آنان مي

به كتاب  طعنه زدن ي ههاي چهارگانه تنها كتابي است كه افسان كه در بين كتاب با اين ، .. منقوالتش يافته نوشته است
حديث مي  )16099(احاديث كافي به : گويد كه حر عاملي مي و همچنان ، در آن راه يافته است )قرآن( خدا
هاي زير را  شرحو  ، اند و تعدادي از علمايشان آن را شرح كرده ، و چند بار چاپ شده) 1/280: أعيان الشيعة(رسد

در آن  و. . ضعف احاديث كافي توجه كرده است بر صحت و جهت حكم بهاو  ، مرآة العقول مجلسي(: از آن ديده ام
از مازندراني و  )شرح جامع( .احاديثي را صحيح دانسته كه به اجماع مسلمانان كفر است مانند روايات تحريف قرآن

 .شرح اصول كافي )الشافي(
واعيان  ، 237-6/230 ، اتروضات الجنّ/الخوانساري : ه كن: هاي زير نگاه ـ براي شناخت اين كتاب به كتاب)5(

باب است باب اولش باب طهارت و آخرين بابش باب  176كه شامل  ، مقدمة من ال يحضره الفقيه ، 1/280 ، الشيعه



   
436 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

و كتاب  )1()تهذيب االحكام(سپس كتاب  .است نزد آنان به صدوق مشهور
عالمشان ابي جعفر محمد بن حسن طوسي مشهور به  هر دو كتاب از )2()االستبصار(

  .باشد مي )ه360متوفاي سال (شيخ الطائفه 

صلي احكام شرعي بر امروز محور ا«:گفته است) ه1091متوفاي سال (فيض كاشاني 
ها گواهي  بر صحت آنانشان هايي هستند كه مؤلف و اينها كتاب ، اين چهار اصل است

هاي چهارگانه  كتاب«: گويد مي -شيعه مجتهد معاصر –غا بزرگ تهرانيآ )3(.«مي دهند
  اين )4(.»شود ميها استنباط  احكام شرعي از آنهم هستند كه تا امروز  يديثاحاجامع 
  .ها و منابع شيعه هستند ترين كتاب قديماب كتچهار 

اند كه  هايي را تدوين و تأليف كرده ن كتابآبعد از  وم سپس علمايشان در قرن يازده
 )جديد ي همجاميع چهارگان(ها را  چهار تاي آن ، اند ها را پسنديده معاصرشان آنعلماي 

                                                                                                           
آن را با حذف سندها تأليف نموده  : در مقدمة كتابش مي گويد ، حديث مي رسد) 9044(و احاديث آن به  ، النوادر

و در آن تنها احاديثي را روايت  ، از مشهورترين مراجع استخراج نموده است وآن را ، است تا طرقش زياد نشود
  .كرده كه به صحتشان ايمان دارد

مقدمة  ، 4/504 ، الذريعه ، 4/719 ، مستدركالوسائل/ه كن وري طبرسي: ها نگاه ـ براي شناخت آن به اين كتاب)1(
) 393(هاي آن به  و باب ، جود است تأليف نموده استآن را جهت رفع تناقضاتي كه در روايات مو. تهذيب االحكام

 .و بعداً از تعداد احاديثش بحث خواهد شد ، رسد باب مي
 ، باشد ابواب فقهي مي هجزء ديگرش در بقي دو جزء آن در عبادات و ، شده استنوشته ـ اين كتاب در سه جزء )2(
تعداد آنها را : حديث محصور نموده و گفته) 5511(در  و مؤلفش احاديث آن را ، رسد مي) 393(تعداد بابهايش به  و

اين پس  ، است) 6531(آمده است كه تعداد احاديثش  )الذريعه(در كتاب  ، ام تا از آن كم و زياد نشود مشخص كرده
حسن الخسان در مقدمة  ، 1/280 ، اعيان الشيعه ، 2/14 ، ه الذريعه: نگاه .گويد مخالف است ه مؤلفش ميچ با آن

  .ستبصارا
  .1/11 ، ـ الوافي)3(
  .2/14 ، ـ الذريعه)4(



   
437 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

محسن فيض معروف به مال  تأليف محمد بن مرتضي )1()الوافی( كه عبارتند از اند يدهنام
ة االطهار(و  ، )ه1091متوفاي سال (كاشاني از  )بحار االنوار اجلامعة لدرر اخبار االئمّ

وسائل الشيعه الی حتصيل (و  )2( ) ه1111يا  1110متوفاي سال ( محمد باقر مجلسي
مستدرک ( و)3()ه1104متوفاي سال(تأليف محمد بن حسن حر عاملي  )مسائل الرشيعة

  . )ه1320متوفاي سال(حسين نوري طبرسي  )4)(ائلالوس

                                           
عالم  –محمد بحر العلوم ، رسيدهچاپ به در ايران و باب است ) 273(و داراي نوشته شده بزرگ   ـ در سه جلد)1(

 .از محمد بن مرتضي معروف به مال محسن حديث مي رسد )پنجاه هزار(ن به حدود آاحاديث  :گويد مي -معاصرشان
  .122ص ، "الهامش"بحرين لؤلؤة ال

براي آشنايي بيشتر به  ، آوري كرده ترين كتاب در حديث است كه از كتب معتبر شيعه جمع جامع: اند گفتهـ )2(
  .ه كنيد: نگاه 1/280 ، اعيان الشيعهو  3/27الذريعه 

از  ي از ائمه رامؤلفش در آن روايات ، باشد ترين كتاب در احاديث احكام نزد ايشان مي جامعكتاب ـ اين )3(
و رويات ديگري را نيز  ، كردهآوري  جمع) هستندزماني محور  در هر( - و به ادعاي شيعه –موجود است  هچهارگان

مقدمة (اما شيرازي در  ، گويد مي )الذريعة(همچنان كه صاحب  ، معتبر بر آن افزوده است  تاد كتابشهحدود از 
 ، بين اين دو رأي وجود ندارداما تناسبي در  ، كتاب بيشتر هستند )هشتاد يكصد و(ها از  كه آن: گويد مي )الوسائل

و به كتابهاي بسياري  ، بيشتر هستنداز هشتاد كه ها نقل نموده ذكر كرده  آن زهايي را كه ا حر عاملي اسم كتابولي 
 )كه از آنها نقل نموده(ديگر ساني اما احاديث را با واسطة ك ، مراجعه نموده استها  كه به آنغير از آنها اشاره نموده 

سپس با تصحيح و تعليق بعضي از علمايشان اخياً در  ، چند بار در سه جلد چاپ شده است(دريافت كرده است 
 ، 353-352/ 4 ، الذريعة ، 293-1/292 ، اعيان الشيعة ، مقدمه  الوسائل/شيرازي )بيست جلد چاپ شده است

  .49ـ  20/36 ، 8ـ  1/4 ، وسائل الشيعة/الحر العاملي
جديد هاي حديثي  از لحاظ ارزش و اعتبار مانند مجموعهكتاب مستدرك « آغا بزرگ تهراني گفته است- 4

، در استنباط احكام به آن رجوع كنند وباشند  طلع مآن از بر مجتهدين بزرگ واجب است بطوري كه  ، است
علماي معاصر آراء  سپس به بعضي ، «ضوع اتفاق دارنداكثر علماي معاصر ما بر اين موو ) 111-2/110: الذريعة(

  ). 2/111:الذريعة(اند  به حساب آوردهاساسي است نابع م وجزرا استشهاد نموده كه مستدرك 
به شدت از آن  )الوديعه(بينيم كه صاحب كتاب  به همين دليل مي ، ظاهراً بعضي از علمايشان بر اين توافق ندارند

 ، هاي ثابتي نيست هخداراي نس و.. در كتابش احاديث ضعيف و غير معتبري نقل كرده است« :يدگو و ميگرفته انتقاد 
هايش همان روايتهاي بحاراالنوار است در  روايت: گويد سپس مي ، «با هم اختالف زيادي دارند شهاي نسخه
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  شيعه گانه هشتمنابع بر چند مالحظاتي 
بودن مثل حجت از جهت اعتبار و كه هاي زيادي دارند كتابكنند كه  شيعه ادعا مي

و حر عاملي در )1(بحار هكه مجلسي در مقدم همچنان ، هاي چهارگانه هستند كتاب
ظاهراً ذكر اين  .ها بيان شده است اين كتاب هدر مقدمز و ني ، اند توضيح داده)2(الوسائل
شايد و  ، استهاي بزرگ  مجموعهها به عنوان  يا به خاطر اهميت و ارزش آنها  كتاب
در بين كه  بدليل اين ، ادعاي مذهبي و مخالفت با اهل سنّت باشدتبليغ و صرفاً هم 
در  ، اند اصيل نام برده مستقل ورا به عنوان كتابي  )الوافي(گانه كتاب  هاي هشت كتاب

الكافي و التهذيب و االستبصار و من ال (هاي چهارگانه  از احاديث كتابجز حالي كه 
پس چگونه مستقل و پنجمين اصل محسوب  ، آوري نشده است جمع) يحضره الفقيه
  !  شده است؟

قبلي  نبعجدا از چهار م مستقل ويكي از منابع طوسي را ) الستبصار(همچنين كتاب 
و  ، از كتاب  تهذيب االحكام طوسي نيستاي  جز خالصهكه  در حالي ، اند دانسته

خواهد  ميكس هر  ، كرده استتصريح اين مطلب به )3(ي االستبصار طوسي در مقدمه
  .نيست تبليغات مذهبيبفهمد كه اين جز  ي اين دو كتاب تواند با مقايسه مي
اما چون جلد  ، جلد تأليف نموده )پنج بيست و( بيني كه مجلسي بحار االنوار را در مي

 ، )4(جلد شده است) 26(مجموعاً  ونموده جدا  راقسمتي  هبيست و پنجم آن بزرگ بود

                                                                                                           
آن را ). 74وديعه ص احسن ال/ محمد مهدي كاظمي(همچنان كه  ، هاي مختلفي بر مسائل توزيع نموده است باب

  .حرف به حرف مقايسه كرده است
ها در شهرت از كتابهاي چهارگانه  هاي صدوق به غير از پنج تاي آن كتاب : مي گويد ، 26ص ، 1ج : ه: ـ نگاه)1(

معتبري است كه كليني  ومنابع كتاب بصائر الدرجات از «: گفته است و). همين موضوع در مرجع سابق(كمتر نيستند 
  ودر مورد كتابهاي بسياري از كتبشان چنين گفته است )1.(«اند او از آن روايت كرده و غير

  ).هخاتم( 20ج:وسائل الشيعه: ه: نگاه - 2
  .3ـ  1/2 ، ـ االستبصار)3(
  3/27:الذريعة: ه: نگاه - 4
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 )جنة املأوی(مانند كتاب  ؛مؤلف نيستنداثر كه اند  افزودهآن به هايي  ن كتابيمعاصر
تا آن را در  ، اجازاتو چندين جلد در  ، مسترحمي )هداية االخبار(و  ، نوري طبرسي

يكصد و (به   )!صفر حساب شده استاز جلد اول كه ( صفرشماره چاپ جديد از 
كه شكل و ظاهر پيشرفته و تبليغات مذهبي جديدي به  مثل اين ، جلد برسانند )بيست

   )1.(روش تبليغاتي هستند ي هها شيفت آن؛ كه خود گرفته است
وسائل الشيعه و  ، من ال يحضره الفقيه ، استبصار ، تهذيب هاي اما موضوع كتاب

 مربوط بهمستدرك الوسائل فقه است  همچنين دو جلد اول و دومش كتاب الكافي 
  .اند يدهنام )فروع كافي( ها را و بقيه فقه هستند كه آن ؛اصول

اهل بطوري كه  ، شود ميمالحظه با اهل سنّت  يي شباهتهو در بسياري از مسائل فق  
  )2.(از اهل سنّتآن أخذ و برگرفتن   اين شباهت دليل است بريند گو علم مي
خطور كسي  ذهن رغريب و غير قابل قبولي دارند كه بو عجيب چنان مسائل شيعه 
شان و مرجع اي شيخ .نوشته شودها  مورد آنو شايسته است كتاب خاصي در  ، ندك نمي

   )1(استكرده  گذاري نام »رتصااالن«ها را در كتابي جمع كرده و  قسمتي از آن )مرتضي(

                                           
ي  رتبـه ين چنـد  و يرنـد گ مـي آن را برعهـده   اتموضـوع نوشتن يكي از ها  از آن يزيادي  بيني كه مجموعه مي - 1

يا يكي از علمـاي شـيعه نسـبت داده     را به پايان رساند به يكي از آنها و وقتي كه كار ، كند مي طيآن ا حوزوي را ب
گونه كه ايـن   همان ، توان چند نفر از مردم مي باشد كه تنها دركاري  ، ده استشانجام توسط او  كه گويا كار شود مي

 طور كه در همان ، دارندكسوت بودن  پيشادعاي هوس  و ، شود نيز مالحظه مي و غيره) الغدير(مورد كتاب  مسأله در
كه شيعه چيـزي   با وجود اين ، اند علمي پيشي گرفته هر شيعه در :اند كه گفته ، بينيد مي )فنون االسالم الشيعه و(كتاب 
 بينيـد در  كـه مـي   نكند همچنـا  مي اشنكاتي دارند كه سرّشان را ف و ، اند ندارند چه را كه از اهل سنت برگرفته جز آن
 كـه  در بيـوگرافي   صرفاً به خاطر ايـن  اند آورده اهل سنت را شيعه به حسابعالم عاملي چندين  )هاعيان الشيع(كتاب 

چون محبـت اهـل    ، گيرند قرار نمي مسلك رافضيه دربه سبب اين  و ، اند تشيع داشتهگرايشي به ذكر شده كه شان اي
 .شيعه بيشتر است سنت ازاهل  بيت واقعي در

  3/246: منهاج السنة النبوية: ه: نگاه - 2
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 ، استكرده   شگفتياظهار ها  آن و از نقل نمودهاز آن مسائل را ابن عقيل حنبلي تعداد 
و  )2(.است ه دو ثبت كر ها را به خط ابن عقيل در كتاب المنتظم نگاشته جوزي آنالابن و 

رافضه كتابي : گويد ميو اشاره كرده است بودنشان  به ساختگي )الموضوعات(در كتاب 
و در آن چيزهايي نوشته اند كه  ، اند يدهنام »مذهب اماميه«و آن را  اند در فقه ساخته

  )3(.اند بدون هيچ دليلي اجماع مسلمين را خرق كرده
و  ، يعني اصول كافي و بحار االنوار به مسائلي از قبيل توحيد ؛تابهاك ايني  هاما بقي و

 يعهش د و نظراتيو اكثراً در حول و حوش عقا  ،اختصاص دارند...و ، عدل و امامت
 زيارت قبر ها و صفات و احوال و آن امامتنص  گانه و دوازدهائمه امامت و پيرامون 

قابل . اند بحث كرده ب پيامبراصحاهمه در رأس و شان اي و بحث دشمنان ، يشانا
  .رخدچ امامت مي امام وي  ها  دور گردونه آن كه تمام مطالبمالحظه است 

گيري  چشمتفاوت بسيار  بخواندرا اهل سنّت روايات  ها و كسي كه احاديث اين كتاب
و  نمودهروايت  هشيعچه  و آن ، اند ناميده » حديث«ند و  روايت كردهبين آنچه اهل سنت 
اهل سنت وقتي كه حديثي را روايت  .را مشاهده خواهى كرد  نهادههمان نام را روي آن 

اما  ، استاين حديث كه در واقع دهند  نسبت مي شخص پيغمبركنند آن را به  مي
 - همچنان كه گذشت –د وگوين كنند حديث مي از امامهايشان نقل ميكه شيعه چيزي را 

  .تفاوت نيستندبه ل ئقاائمه يكي از سخنان و  پيغمبري  فرمودهها بين  آن
 به پيغمبريافت كه  موارد اندكي را خواهدبخواند شيعه را حديثي از   هر كس كتاب

اند بر جعفر  روايت كرده )اصول كافي(اغلب آنچه را كه در  ، است نسبت داده شده
از آن كمتر  و ، آن به پدرش محمد باقر رسيده زو بسيار كمي ا ، توقف شدهمصادق 

                                                                                                           
و قبل از آن نيز در ضمن كتاب ) دار االضواء بيروت ، هـ 1405(ـ من موفق به دست يابي چاپ آخرش )1(
مسائل «در تهران تحت عنوان  )هـ1315( و به صورت مستقل در سال  )هـ1267(در سال  )الجوامع الفقهيه(

 .320ص ، لؤلؤة الحرين چاپ شده است »ات في الفقهاالنفراد
 .8/120 ، ـ المنتظم)2(
  .1/338 ، ـ لموضوعات)3(
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 پيغمبربه  سندش چه  وآن ، رسيده باشد چيزي است كه به امير المؤمنين علي
  .نادر استرسيده باشد بسيار 

در قرن يازدهم تأليف اخير ايشان  هگان هاي چهار شود كتاب همچنان كه مالحظه مي
شيخ (كه از معاصرين ) 1320متوفاي سال(ها را نوري طبرسي آخرين آن و ، اند شده

 آوري او بيست و سه هزار حديث از ائمه را جمع .است تأليف كرده است )محمد عبده
اگر  ، او صدها سال بعد از ائمه زيستهحال كه  !اند اخته بودهكه قبل از او ناشن )1(كرده
شود كه در  عاقل به روايتي معتقد ميانسان كنند چگونه  ها روايات را با سند نقل مي آن

 يو اگر قبالً در كتاب!! نوشته نشده است) ناشناخته مانده و(يا سيزده قرن  ، طول يازده
  )2( است؟ پيدا نكردهها را  قرن كسي آنچگونه در طي سيزده  ؛تدوين شدهثبت و 

! ؟هدشن هايشان ذكر كتابو نامشان را در  ، اند ها اين روايات را جمع نكرده پيشينيان آن
در حالي  ؛ها را ثبت نكرده است سفير مهدي بوده آن چهاردر محضر چگونه كليني كه 

                                           
  .21/7 ، ـ الذريعة)1(
هاي معتمدشان تدوين  كه قبالً در كتاب ايم هايي دست يافته به كتاب: اند گفته ها صراحتاً بعضي از اين كتابمؤلف ـ )2(

دويست كتاب ديگر را در حدود  ي قبل؛ هاي چهارگانه خداوند عالوه بر كتابحمد  زا«: گويد مجلسي مي. نشده اند
 همچنين شيخ حر .)61الفكر الشيعي ص/ مصطفى شيبي ، 24اعتقادات المجلسي ص (» ام بحار االنوار جمع كرده

. وري كردهجمع آ )وسايل الشيعه( اند كه آنها را در هشتاد كتاب نزد او موجود بوده بيش ازمدعي است كه  عاملي
   .353ـ  4/352 ، الذريعة مقدمه ، 1ج ، وسايل

كه او از  باوجود اين ، اند نشدهتدوين تعدادي كتاب مطلع شده كه قبل از او  شيعه نوري طبررسي بر شيخ معاصر و
 استهايي  كتاب به برخي ازمؤلف يابي تتأليف اين كتاب دس ي هانگيز« :گويد آغابزرگ تهراني مي ، معاصرين است

وسايل المستدرك  اين احاديث اكتشافي را كه در و )21/7: الذريعة(بوده است اند؛ جوامع شيعه ثبت نشده بالً درقكه 
از  )الذريعه(صاحب كه  –آيت اهللا خراساني شيعه  .اند به حساب آوردهخود  ضروريات مورد نياز آوري كرده ازگرد

محتويات آن براي مجتهد حجت كامل از اطالع  ستدرك وبدون مراجعه به الم عصردر اين  :گفته-او نقل كرده
 اند؟ ببين و حجتي نداشته )المستدرك(تأليف  ست كه آنها قبل ازنيمعني بدن آيا اين  )2/111الذريعة ( .شود نمي

  .ها ادامه دارد كتاب كشف روايات و پيوسته مسير...تعجب كن
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همه براي كه ) اگير استقدر جامع و فر آن( كه   به ادعاي اين يدهنام )كافي(كه كتابش را 
او  - به ادعاي شيعه -عرضه كرده وبر امام زمان سفيرها از طريق و  ، شيعه كافي است

حتّي طوسي در  .گذشتدر مقدمه كتاب كه  همچنان –»ما كافي استيان براي شيع« :گفته
اعم از  ؛كليني تمام آنچه را كه متعلق به فقه شيعه است: كتابش تهذيب االحكام گفته

مسائلي بودن مگر به ندرت يا شاذ  ، و كتب و اصول جمع كردهخود ديث اصحاب احا
  )1(.شداب را ترك كرده
علماي پيشين نسبت داده و به  شده ه دوران صفويه نگاشتبعد از ها  آيا اين كتاب

  .رسد بعيد به نظر نمي !اند؟ شده
كه  ينادليل به  ، تندها خالي نيس حتّي چهار كتاب اوليه از دستبرد و اضافه شدن بر آن

كه  همچنان ، حديث رسيده است) 13950(طوسي به  )تهذيب االحكام(احاديث كتاب 
 علماي معاصرو  )3(و محسن عاملي در اعيان الشيعه )2(، هيعرآغا بزرگ تهراني در الذ

خود خاطرنشان ساخته  )عدة االصول(كه خود طوسي در كتاب  در حالي ، اند شيعه گفته
آخرين حد معني آن اين است كه  و ، بيشترند) پنج هزار(و اخبار تهذيب از كه احاديث 

مختلف بيش از دو برابر هاي  هآيا در دور )4(.رسد حديث نمي) شش هزار(احتمال آن به 
  .مؤيد اين استدليل مادي ملموس ! شده است؟افزوده آن  بر
هاي  از كتاب يكي –)الروضة(همچنين علماي شيعه اختالف دارند كه آيا كتاب  
از تأليفات كليني  -استحديث  ينچندحاوي كه داراي چند باب و هر باب  )الكافي(

                                           
 .1/2 ، ـ االستبصار)1(
 .4/504 ، ـ الذريعه\)2(
  .1/288 ، اعيان الشيعه ـ)3(
  .485ص ، االمام الصادق : ه: ـ نگاه)4(



   
443 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

افزودن به كه  مثل اين )1(، شده استافزوده  )الكافي(كه بعد از او بر كتاب  يا اين ؛است
  .امري بسيار طبيعي استبراي شيعه در هر شرايطي ديگران   كتاب

عالم معتبرشان حسين بن حيدر كركي عاملي  ، ر استت هم خطرناكبلكه مسئله از اين 
اند  كتاب كافي مطابق سندهايي كه به ائمه متصل شده: گويد مي) هـ1076متوفاي سال (

است ) هـ360متوفاي سال (كه طوسي ولي  )2(، استتشكيل شده پنجاه كتاب از 
ا گفته تمام روايات آن را شيخ به م ، كتاب كافي شامل سي كتاب است«: گويد مي

   )3(.»..است
با  ، شده استافزوده  )كافيال(قرن پنجم تا پانزدهم بيست كتاب بر ي  فاصلهآيا در    
شايد ! حديث است؟ ينچند ي هكه هر كتاب شامل چند باب و هر باب در برگيرند اين

 ، نزديكانش دروغ بگويداصحاب و  و پيامبركه بر  چون كسي ، اين امري طبيعي باشد
  .استزياد زمينه شواهد اين در  ..ن بر علما برايش آسانتر استدروغ گفت

محمد بن و  ، شود فراواني مالحظه مي اتها تضاد و اختالف در متن و نصوص اين كتاب
اختالفات و «كه در اين زمينه نگراني خود را ابراز داشته  )عالم شيعي(حسن طوسي 

ش روايت را نيابي در مقابل يحديثكه شايد   به جايي رسيدهها  احاديث اين كتابد تضا
نفي و حديثي وجود ندارد كه روايتي ديگر آن را  ، وجود نداشته باشدآن ض ناقتم

كند كه اختالفات در احاديث شيعه از هر مذهب ديگري  و صراحتاً اعتراف مي ..»نكند
شيعه است كه آن را زير سؤال  مذهب بروارده اين بزرگترين ايراد  و ، بيشتر است

مذهبشان را برند  پي مياين اختالفات به وجود ها وقتي  حتّي بعضي از شيعه ، برد مي
  )4(.كنند ترك مي

                                           
  .176ـ  6/188 ، ـ روضات الجنات)1(
 .6/114، ـ مصدر قبلي)2(
 .161ص ، ـ الفهرست)3(
 .3ـ  1/2 ، ـ تهذيب االحكام)4(
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به تناقضات  توجيه اين اختالفات ونتيجه براي جبران و  هاي بي به تالششيخ طوسي 
 او در تعليقات ، نمودآلودتر  و آب را گلبلكه گل را خيس تر  اما موفق نشد؛ ، پاخاست

برتقيه  -مطابقت دارند احاديث اهل سنتي با  تنها به بهانهاري از احاديث را بسي خود
  .ه استحمل نمود

هاي هدايت را  و بسياري از راه هنمود تر ي تفرقه را محكم با اين كار خود پايهاو در واقع 
اما  ، نمودهاحاديث احكام تالش  ي هبا اين وصف او در زمين. اهل تشيع مسدود كردبر 
  .كرده استاشاره نمسائل مذهبي  ي هيبقبه 

گونه  همĤن ، دليل عدم موفقيت شيخ طوسي كثرت اختالفات بين اهل تشيع استاً ظاهر
فيض كاشاني  ، خود را از اين واقعيت ابراز داشته اند ايشان شكويانبعضي از علماكه 

در مورد اختالفات شيعه  -گانه هاي معتبر هشت يكي از كتاب -)الوافي(صاحب 
 ءآراو حتي بيشتر  ؛يك مسئله بيست تا سيمورد بيني كه شيعه در  مي...«: گويد مي

فرعيات نيست كه در آن و يا در از اي  هيچ مسئله: توانم بگويم مختلف دارند؛ حتي مي
  )1(.اختالف وجود نداشته باشدآن  بعضي از متعلقات

 بلكه در احاديث و ، نيست آراءها در استنباط  اختالفات آنكه  اينمالحظه ي قابل  نكته
باطل بودن مذهب و دروغ  ي هتناقضات نشان گونه اينبدون ترديد  و ، نصوص است

چون  ، خداوند نيستمنبع وحي و از جانب اين تناقضات از .. بودن روايات است
   :فرمايد خداوند مي

 m  y  x  w  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  kl 
  )82: نساء(

اگر از سوي غيرخدا آمده بود در آن تناقضات و  ، انديشند درباره قرآن نمي آيا
   .كردند اختالفات فراواني پيدا مي

                                           
 .9ص ، المقدمه ، ـ الوافي)1(
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به دروغ بستن بر ائمه مربوط بعضي از صاحب نظران شيعه كثرت اختالفات را  
و  هدردر روايت شكايت كفراوان زد ابوعبداهللا از اختالفات نفيض بن مختار  . نداند مي
درسشان  ي همن در حلق.. علت اين همه اختالفات در بين پيروان شما چيست«: ويدگ مي

. شك كنم نشينم به خاطر اختالفات زياد ممكن است كه در احاديث در كوفه مي
مردم بسيار مشتاق دروغ  ، گويي درست است چه مي اي فيض آن: گويد مي ابوعبداهللا

آن بر  هخارج نشد هنوز خوانم؛ حديثي ميها  آناز من براي يكي .. گفتن بر ما هستند
ما را براي رضاي خدا محبت ها حديث و  آنن وچ ، كند أويل ميتحديث خالف معني 

ش يمطرح شدن خو ها در فكر هر يك از آن ، هستنددنيا در پي بلكه تنها  ، خواهند نمي
  )2(.ها بسيار زياد است آن شكايت ائمه از كثرت دروغگويان بر). 1(»باشد مي

                                           
  گذشتقبالً تخريج آن از كتب شيعه  - 1

كه بر او دروغ هست از ما كسي براي هر كدام : ق روايت مي كنند كه گفته استـ كتب شيعه از جعفر صاد)2(
خدا بترسيد  پس از ، اند ساخته كه آنها نگفتهي بن سعيد در كتب ياران پدرم دست برده و احاديث هوگفت مغير ، بگويد
همچنانكه كتب  –ست كه اين در حالي ا« چه را از ما كه با كتاب خدا و سنت رسولش مخالف است قبول نكنيد و آن

در روايات شما رواياتي ساخته ام كه «: گويد مغيرة بن سعيد خود بدان اعتراف مي كند و مي -شيعه روايت مي كنند
  .»روايت مي رسد )يكصد هزار(به حدود 

وغ آنها اند كه در ما دروغ بسته اما كساني بر ، اهل بيت صادق هستيم ما«: گويد و از صادق روايت شده است كه مي
به عراق رفتم و تعداد زيادي از ياران ابو «: ه كه گفته استدو از انس روايت ش »صداقت را از ما ساقط مي كند

كتابهايشان احاديثي برداشتم و بعداً از  را ديدم و احاديث زيادي از آنها شنيدم و - عليهما السالم -جعفر و ابو عبد اهللا
 :ابو الخطاب بر ابوعبداهللا: سپس گفت. ..تعداد زيادي از آنها را انكار نمود ، مآنها را بر ابو الحسن رضا عرضه نمود

همچنين ياران ابو الخطاب تا به امروز از اينگونه احاديث در  و ، لعنت خدا بر ابو الخطاب باد ، دروغ گفته است
عبارتهاي . »ر ما قبول نكنيدچه را كه خالف قرآن است ب سازند آن مي -عليه السالم -كتابهاي ياران ابو عبداهللا

 ، ميزان االعتدال ، 23ـ  21ص ، المنتقي(اهل سنت ههر گاه شهادت ائم. 175ـ  1/174 ، تنقيح المقال: گذشته در
آنها را در ي  دستمايهو هر گاه  ، شود را با اين نصوص قرار دهي شيوع دروغ نزد آنها بهتر روشن مي) .28ـ  1/27

يبانگير هايشان دارند چه خطري گر فهمي در خالل اعتمادي كه به كتاب مي شناسيعلم سند و جرح و تعديل ب
  ، ..]آنهاست
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جعفر صادق را  اًخصوصها  اطراف آندر حقيقت تعدادي فريبكار و سودجو و متقلب 
رفتند و  اسالم ميدنياي  كه از نقاط مختلفرفتند  ميو به استقبال مهماناني  گرفته بودند

و جعلي  ي ههاي مهر شد نوشتهو  ، خوردند ميدريافت كرده و را به اسم ائمه  شانالوما
برايش نقل كردند و از امام چيزهايي را كه نگفته بود  ديم ميها تق را به آنتزويري 

  )2(...كردهتقيه : گفتند مي كردند؛ هايشان را تكذيب مي گفتهائمه و هرگاه  )1(.كردند مي
 در توصيف اقوامي كه بهكن گوش ) هـ178-177متوفاي(به قاضي شريك بن عبداهللا 

هاي شيعه  كه كتاب همچنان -، رنددااز او ادعاي نقل و روايت جعفر صادق چسپيده و 
يحيي بن عبد الحميد در كتابي كه در اثبات امامت « :ابوعمرو كشي گفت: -كنند نقل مي

كنند احاديث  ميافراد ادعا بعضي : به شريك گفتم :گويد نوشته مي امير المؤمنين
جعفر بن  :كنم ميرا برايت تعريف  شداستان گفت ، جعفر بن محمد ضعيف هستند

اطرافش را گرفتند و با او عده اي نادان  ، اهل ورع بود د مردي صالح و مسلمان ومحم
جعفر بن محمد : گفتند شدند مي خارج مياز پيش او هنگامي كه  ، آمد و شد داشتند

تا از كردند  نقل ميچنان گفت سپس احاديثي دروغ و ساختگي و منكر از او  چنين و
عده  ، صورت منكرات فراواني آوردند بدين ، بخورندپول بگيرند و نان اين راه از مردم 

   )3(.«كردند ها را انكار مي شدند وعده اي آن گمراه مي ها را پذيرفته و اي از مردم عوام آن
چون ...صورت گرفته متقدميناز اي  طايفهانكار از طرف رسد كه  چنين به نظر مي

جعفر روايت شده به نام هاي  افسانه ، از آن و بعد هصفوي انبخصوص در دور؛ متأخرين
  .كه آن را انكار كرده باشند اين از عقايد خود قرار دادند بدون انكاربخشي را 

                                           
 .خطي ، 92ـ التحفة االثني عشرية ورقه )1(
كه  شيعه دروغهاي صادره از جعفر صادق و غير او از  ايندربحث  ، 70-2/69:زراره ةميزان االعتدال ترجم -  2

  .نندگان را بر تقيه حمل مي كنند خواهد آمدبزرگان ائمه را در حق اكثر روايت ك
  .203ـ  20/202 ، بحار االنوار ، 209ـ  208ص ، ـ رجال كشي)3(
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ها  به محض كمترين دقت در متن آن ، واما اين روايات از جهت معنا و مفاد و موضوع
 وبديهي ات يچون با اصول اسالم و ضرور ، كردحكم توان  ميبه ساختگي بودنشان 

مخالفت عالوه بر  ، مخالفت دارنداست تضاد و مسلمانان مورد اجماع  ثابت و تواترم
ام كه مبدأ نقد متون  ديده آشكاري رادر روايات شيعه داليل و قرائن و  ، عقلصريح با 

به «: از سفيان سمط روايت شده كه گفته است )بصائرالدرجات(در و  ، كند ميلغو را 
آيد كه به  م مردي از طرف شما نزد ما ميفدايت شو: عرض كردم ابوعبداهللا
كند كه آن را زشت و ناپسند  حديثي را براي ما نقل مي ، معروف است ييدروغگو

گفت  ؟به تو گفت شب روز و روز شب استاز زبان من  :گفت ابوعبداهللا ؟بينيم مي
  )1(.«ام گفت دروغگويش نپنداريد حتماً من گفتههم گفت اگر چنين چيزي  ، نه

پس هر كس آن را قبول  انزجار دارند؛ها از حديث ما تنفر و  قلب«چنين آمده است و هم
  )2(.»كنيدرها و هر كس آن را انكار كرد او را  ، بشماريد شكرد بزرگ

  : اين عنوان آوردهباب تحت يك در را حديث ) 116( )االتجاه(و مجلسي در 
و  وجوه شانكالم و  ،طلب است سختي و سخت  إلكه كالم ائمه در مورد اينباب «

ها  تسليم شدن به آن و ها     فضيلت تدبر در اخبار آندر مورد  و ، هاي متعدد صورت
اگر اين مطلب را با رأي و نظر اهل سنت مقايسه كنيد  )3(.»و نهي از رد نمودنشان

هر چيزي با شناختن ضدش بهتر شناخته مي « ، نمايان استبيشتر شيعه  گمراهي
  )4(»شود

                                           
  .212-2/211 ، ـ بحاراالنوار)1(
 .2/192 ، ـ بحاراالنوار)2(
  .212-2/182 ، نبع سابقـ م)3(
 يكس) هـ63يا  61متوفاي سال (خيثم  ربيع بن ، اين را با آنچه ائمة اهل سنت در اين زمينه گفته اند مقايسه كن - 4

 ، )1/244: تقريب التهذيب(» داشت مي تديد دوست را مي تو خدا اگر رسول« :گفت كه ابن مسعود در مورد او مي
شب احاديث مثل برخي  و ، شونى روشن هستند و شناخته ميمثل روشنايي روز  حديث بعضي«: ربيع گفته است

متوفاي  هابو الحسن علي بن عرو) 605ص هكافيدر خطيب بغدادي  يتروا(»كنيم ميما آن را انكار  ، هستندتاريك 
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ها  كه آن -اهل سنتروايات ا بحديث نزد شيعه بدين صورت است كه متن لب نقد و اغ
نزد  چون ، پندارند مردود ميكه در اين صورت آن را  ، موافق باشد -گويند را عامه مي

آمده كه در رواياتشان  همچنان ، باشد در مخالفت عامه ميو راه درست هدايت ها  آن
گمراهي ديگر بر يك  ؛با اين بينش -گذشت مبحث اجماع در اين رسالهدر  -است

خالف كتاب «در كتب شيعه از بعضي ائمه آمده كه و ..شود گمراهيهايشان افزوده مي
عالوه .. اند اما علماي شيعه به اين اصل عمل نكرده )1(.»پروردگارمان را از ما قبول نكنيد

كه  نه اين آن مراجعه كنند را اصل قرار دهند و به »قرآن«اند كه  امر كردهائمه بر اين كه 
  ...ها    ي افسĤنروايات 

                                                                                                           
 هابن عرو) 215-5/214: الضوء الالمع/ سخاوي(گفته است يجلد 120 )الكواكب الدراري(صاحب ) هـ837(سال 

ت يداهوغ و تواند حق را از باطل و صداقت را از در باشد ميهوشيار و زرنگ هرگاه قلب متقي و پاك و : گفته است
ن قلب در اين حالت آ ، كرده باشدرا حاصل بخصوص زماني كه روشنايي نور نبوي  ، تشخيص دهدرا از گمراهي 

و اگر دنبال الفاظي ساختگي و دروغ بر  ، دهد و سالم را از نا سالم تشخيص ميداند  ميپوشيده  مسائل پيچيده و
انسان عاقل مخفي  بر ظ پيغمبراذوق الف ، كند هم جدا مييا اسنادي صحيح وضعيف افتاد آنها را از  پيغمبر و
  .اين مطلب از نسخة خطي الكواكب الدراري نقل شده است ، 165ص ، قواعد التحديث/القاسمي .»نيست

براي شناخت احاديث و  ، اند كه به سند آن توجه كرده اند همچنان ائمة حديث به متن حديث توجه خاصي نموده   
كه  در سند حديث دقتي شود شناخته مي  با توجه به آنها بدون ايناند كه  عاليمي در نظر گرفتههايي ساختگي نشانه 

 ، االقتراح (..كنند اهل حديث غالباً با توجه به امور مربوط به الفاظ حديث به ساختگي بودن حديث حكم مي ، شوند
ن نص روايت درك يحديث را توسط قرا اهل حديث ساختگي بودنيادآور شده كه كه ابن صالح  همچنان )231ص
جعل بودنشان نايشان عظ و مالفاركيك بودن روي اند كه از  احاديث طوالني ساخته :گويد و همچنين مي ، كنند مي

  .89ص ، ابن صالح/علوم الحديث .استمشخص 
براي اين شناخت؟ سؤال كه آيا ممكن است بدون توجه به سند حديث ساختگي بودن آن را اين در جواب  :قيمالابن 

قاعده در اين مورد ذكر كرده و ) 44(در آن كتاب  ، نوشته است »المنار المنيف«كتاب مستقلي تحت عنوان پرسش 
  .را بيان نموده است جعل بودنشان كه در اثناي نقد متنشان چگونگي  ، حديث را به عنوان مثال آورده) 237(
  .تعدادي احاديث به اين مضمون نقل كرده است ، 71-1/69 ، الكتابباب االخذ بالسنة و شواهد  ، ـ اصول كافي)1(



   
449 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

شناخت كساني كه شيعه از  و مضمون تأليفات و ، صحت اين رواياتبحث مقدار اما 
هاي نقد حديث نزد آنان موضوع معيارو  ، اقسام حديث و ، رواياتشان راضي هستند

قيقت اين مدونات حزيرا براي كشف  ، داردمستقل  يمهم و بزرگي است كه نياز به كتاب
جهت رو شدن دست  غافل وخبر و  خوردگان بي فريبجلو چشم و افشاي باطل آن 

ها به بعضي از علماي اهل بيت  ها و نسبت دادن آن سبئيه كه در ساختن اين گمراهي
. ، اند؛ از اهميت فوق العاده اي برخوردارد است را بازي كرده يفعالسهيم بوده و نقش 

به همين .. جوانب متعدد كه مفصالً در حد توان اين كتاب نيستاين موضوع داراي .
  .كنيم وار در اين مورد اكتفا مي اشارهبه عرضه و بيان خالصه و خاطر 

  ها حدود صحت روايات اين كتاب
ها  راستيتكذيب افتراء و دروغ و از لحاظ از قول تعدادي از بزرگان اهل سنت آمده كه 

ي دارند كه رجال شيعه احاديث: فتگ  وقتي ابن المطهر )1(.بزرگترين فرقه هستندشيعه 
دانيد  از كجا مي: دفرمو :شيخ االسالم ابن تيميه ، اند روايت كرده ها را آنمعتبر  موثق و

و قابل اعتماد اند معتبر  زمان قديم اين احاديث را براي شما نقل كردهدر كساني كه 
نه تأليفات و  و شان آشنا هستيداحوالنه با  و ، ايد ها را شناخته آنكه نه شما  ، اند بوده

و  از اخبار ديگران جدا سازيدرا موثق افراد اخبار  نآبا تكيه بر داريد كه هايي  نوشته
  )2(.»داريد كه رجالشان را بشناسيد يداسننه ا و ، تشخيص دهيد

  ها واقف هستند؟ اسالم بر اين كتاب ي هآيا ائم
مشهور و  نابعي و مراجعامت اسالم م ، افت احاديثحقيقت اين است كه از جهت در ي

  .ندارند ...)صحاح و سنن و مسانيد(جز امهات مصادر  يمعروف
و به شناسايي و تحقيق پيرامون ايشان اند  كه در مورد شيعه مالحظاتي داشتهعلمايي 

 - اند دهها نبر از اين كتابنامي  ، ابن تيميه و ابن حزم ، اشعري؛ از جمله اند عنايت داشته

                                           
 .28-1/27 ، ميزان االعتدال ، 23- 21ص ، والمنتقي مختصر منهاج السنة ، 4/51 ، ـ منهاج السنة)1(
  .4/110 ، ـ منهاج السنة)2(
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اصول (منبع ايشان   ترين خطرناكدر مورد بخصوص  - ام كرده تحقيقمن كه حدودي تا 
نام و  علت اين بيآيا  .يافتهوفات  )هـ329(كه  صاحبش در سال  رغم اين علي ، )كافي

كه  به علت  يا اين ، اند سري بوده يشانها كتاباست كه اين نشاني منابع شيعه در گذشته 
در دوران صفويه تأليف همگي ؟ يا اند قرار نگرفتهتوجه شي مورد ارز حقارت و بي

  ؟اند نسبت داده شده به علماي قديم اند سپس شده
به سبب و نيز  ، سري بودهشيعه ها در بين  كه اين كتابشده در اصول كافي اشاره 

في نص الكا ندارند؛كنند سند متصل  كه ادعا مي اند آنچنان كه  در شرايط تقيه بوده اين
اند كه به شدت تقيه  روايت كرده مشاهير و بزرگان ما از ابوعبداهللا«: چنين است

ها وفات  وقتي آن ، شد هايشان را مخفي نمودند؛ و چيزي روايت نمي و كتاب ، كردند مي
ها نقل كنيد كه قطعاً  از آن): يكي از ائمه گفت( ، هايشان به دست ما رسيد يافتند كتاب
  )1.(حق هستند

شود كه در برخي رواياتشان به كتمان و عدم افشاي روايات نزد ناهل  حظه ميو مال
امر به كتمان اين نصوص و عدم نشر آن نزد غير كساني  -به عنوان مثال ، امر شده است

  )2( .شود كه اهليت دارند مالحظه مي
 ابسنت نياز به بدون كه كرد  ها بر خواسته و ادعا مي در زمان سيوطي يكي از رافضي

پس  ، در رد او نوشت »االحتجاج بالسنة« به اسم سيوطي كتابي ، كند قرآن استدالل مي
به كتاب يارانش دعوت  هچرا اين شيع) ها موجود بودند اگر در آن زمان اين كتاب(

                                           
  .1/53: باب رواية الكتب والحديث ، كتاب فضل العلم ، أصول الكافي - 1
اگر در تمام عمرت تنها اين : در آخرش آمده كه امامشان گفته است »لوح فاطمه« در خبر مزعوم  كه ـ همچنان)2(

اين نصي است كه ابو بصير از  »حفظ كن كه اهليت داردنزد كسي  را حديث را شنيدي برايت كافي است پس آن
/ طبررسي ، 72ص ، 2ل جمجلد او ، الوافي/كاشاني ، 528- 1/527 ، اصول كافي. جعفر صادق روايات كرده است

اعالم )/ كه صاحب مجمع البيان است(طبررسي  ، 304-301ص ، اكمال الدين/ابن بابويه ، 87-1/84 ، االحتجاج
 .18ص ، االستنصار/ كراجكي ، و مابعدش 152ص  : الوري
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به هر حال تا .. ؟هاي خودشان را كتمان كند خواست كتاب ننمود؟ او با اين كار خود مي
  .بدين صورت شايع نشده بودند  يشانها ر شيعه كتابافكا يافشارواج و  زمان چاپ و

» النواقض فی الرد علی الروافض«شيعه در كتاب  ي هچهارگانبع انشايد اولين اشاره به م
شيعه و انحرافات از اشتباهات : گويد جا كه مي آن ، آمده )ها در رد بر شيعه كننده نقض(

و  ، هستند اسالمند كه مورد قبول امت كن را انكار ميح اصحاين است كه كتب احاديث 
بعضي اقوال ائمه در را همراه با هاي فراوان  كه دروغدارند در مقابل به چهار كتاب ايمان 

  )1(.اند جمع كردهآن 
اما اين بدان معنا نيست  ، در قرن دهم هجري زيسته) مخدوم شيرازي(صاحب النواقض 

شيرازي در بين شيعه زندگي جا كه  و از آناند؛  ها در آن زمان ظهور كرده كه اين كتاب
ها دانسته كه بر ديگران  چيزهايي از آن آموزي كند علمدر ميان ايشان كرده و ناچار بوده 

  )2(.گويد كه خود مي همچنان ؛مخفي بوده
ها در اين  آن بايد گفت كه ها در نظر خود شيعيان حدود صحت اين كتابدر رابطه با اما 

 ، اند ها را از ائمه دانسته را صحيح و حرف به حرف آنهمه اي  دسته  :دان زمينه دو دسته
. . هم غير صحيح موجود است ها هم صحيح و در اين كتاب ندو دسته اي ديگر معتقد

  : گويد كند و مي ممقاني بيان مي يعهش اين مطلب را عالم
 ، واتر استهاي چهارگانه مت كتابمحتويات و مطالب مجموع كه  شك و ترديدي نيست«

ك ايكياما آيا به نسبت  ، شود كه از متواتر هم باالتر است بلكه با دقتي در آن معلوم مي
 و به عبارتي ديگر آيا تمام كلماتش با جميع حركات و ، ها متواتر هستند احديث آن

حروف قطعي هستند يا نه؟ در بين  كلمات وهمه رتيب نيز تسكنات اعرابي و بنائي و 
حاد آها را  اخبار آنكه  در مورد اينكه  همچنان ، دوم  معروف استرأي ما  مجتهدين

ي اخباريه بر  كثر فرقها و ، دانسته اندغير صحيح ها را صحيح يا  سند آنو   اند دانسته

                                           
 .مخطوط ، 110-109ص ، ـ النواقض)1(
  .همين رساله ، 209همچنين ص ، 151 ، 87ص ، ـ مصدر قبلي)2(
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ه آن و اعتقاد به وجوب عمل بگونه كه از ادعاي ايشان مبني بر  همĤن ، اول هستندرأي 
  )1(.»آيد قطعي بودنش برمي

به همين  ..ندامامي از قرآن بزرگتر دوازده  هاخباريي  فرقههاي چهارگانه نزد  تابپس ك
روايتشان را حاكم  و ، هايي را كه معارض با كتاب خدا هستند قبول دارند سبب روايت

  .ست گمراهي بزرگ و كفر صريحا  اين ، دانند ميبر كتاب خدا 
ها حكم  كه بر آن هنگامي اند و نستهحاد داآيا مجتهدين اين روايات را  اما اصوليون و

 - )هـ1227متوفاي (به همين خاطر جعفر نجفي ، نمايند كنند در سندشان دقت مي مي
در مورد  »كشف الغطا«در كتابش ) 2(در زمان خود -اماميه و رئيس مذهب ي هشيخ شيع

  :گويد مؤلف اين چهار كتاب مي
ها همديگر را  كه آن د در حاليشو در تحصيل علم چگونه بر آن سه محمد اعتماد مي«

هايشان  سپس در كتاب..و بعضي از رواياتشان با هم متضاد هستند.. كنند تكذيب مي
تشبيه مانند اخبار مربوط به جسم بودن و  ، موجود است كه قطعاً دروغ هستندرواياتي 

  )3(.»ثابت بودن زمان و مكان وازلي بودن جهان خداوند و كردن 
جز اند كه  هايشان مدعي شده هدر مقدمكتاب چهار ه چرا مؤلفين اين ك اما در مورد اين

الزم است در خصوص «: گويد صاحب كشف الغطا مي ، اند ذكر نكردهرا اخبار صحيح 
 مجاز حمليا بر  ، نوشته شده بايد قايل به تخصيص بود ها كتابآن  هچه در مقدم آن
 همقدمچه را كه در  آنالف هايشان خ كتاب هجهت كه در قسمت عمد از اين ، دوش

 كه در اول كتاب ذكر يحصحآوري روايات  تعهد جمعيعني از  ، اند اند ذكر كرده گفته
  )4(.»!!اند تجاوز كرده اند نموده

                                           
  ).هـ1349چاپ ( ، 1/183 ، ـ تنقيح المقال)1(
  .)حاشيه(272ص : الشيعه في الميزان - 2
 .40ص ، ـ كشف الغطا)3(
 .40ص ، ـ كشف الغطا)4(
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 -اين چهار كتابمبني بر اين ادعا كه احاديث شود  يتري وارد م سپس اعتراض سنگين
اصول (و  ، اند كه بر ائمه عرضه شدهه شد و منابعي برگرفتهاز اصول  -اند كه گفته همچنان

بر احاديث آن غايب امام  استممكن  و ، در زمان غيبت صغري نوشته شده )كافيال
اين كتاب «: عرضه شده و گفت) امام زمان( اند بر مهدي بلكه گفته ، !ه باشددرحكم ك

بيست در « )من ال يحضره الفقيه(صاحب كتاب   نيهمچن )1(»براي شيعيان ما كافي است
 هپس چرا ائمه بر اخبار ساخته شد )2(»زيسته استغيبت صغري از دوران و چند سال 

 ، »تقيه«پناه بردن به جز اند؟ صاحب كشف الغطا جوابي براي اين نيافته  اعتراض نكرده
جواب درماندند بدان متوسل  بي ها    ست و هرگاه پاسخي كه دستاويز هميشگي آن

اي كه از روز سقيفه منشعب شده است الزم نيست  ر تقيهبه خاط« :پس گفت ، شوند مي
   )3(.»يا جدا ساختن صحيح از خطا مبادرت ورزند ائمه به انكار نمودن و

اگر اصوليون شيعه روش تصحيح و تضعيف  :شودسؤال شايسته است با وجود اين 
 آيا در مورد رجال ؛اند پيش گرفتهرا سندها در تحقيق از روي بررسي و حديث را 
  جرح و تعديل هيچ آگاهي دارند؟ي  رشتهحديث و 

ها در مورد  شود كه آن هاي رجال شيعه روشن مي با دقت در كتاب :پاسخ بايد گفتدر 
كشي آقاي اما در قرن چهارم  ، اند نداشتههيچ احوال رجال حديث تا قرن چهارم كتابي 

و )4(سازد برآورده نميي را كه نياز كتابي با نهايت اختصار در اين زمينه تأليف نمود
شرح جز شناسي  رجالي  يادآوري كرده و در زمينهروايات متعارضي در جرح و تعديل 

                                           
  .همان منبع- 1
 .125ص ، الشيعه/ـ الصدر)2(
 .40ص ، ـ كشف الغطا)3(
  .ه كنيد: ـ به عنوان مثال به ترجمه زرارة بن اعين و ابو بصير و جابر جعفي نگاه)4(
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اكثر سندها در مورد در « كه عالوه بر اين )1(.ديگري ندارندچيز  ها اوياحوال بعضي از ر
   )2(.»اند ها دچار اشتباه و غلط شده اسم رجال و نام پدر و كنيه و القاب آن

ه كردنظهور  )هـ965مقتول سال ( )3(ي كه زين الدين عاملي ملقب به شهيد ثانيتا زمان
هاي  اين مطلبي است كه كتاب )4(، نبودنداين موضوع علوم و اصول داراي شيعه  بود
  .كند بدان اعتراف مي شانخود
معلوماتي كه هيچ كس در آن شكي ندارد اين جمله از «: گويد حائري ميشيعه  عالم

درايت حديث چيزي مورد از علماي ما در  يك هيچ )ثاني شهيد(از  است كه قبل
 )5(».. اند نوشتهم عامه وعلآن را هم در بلكه ) بصورت تخصصي نبوده(بعد از آن  ، ننوشته

تقسيم حديث به صحيح و غير صحيح تا قرن در زمينه كه   بعداً بررسي خواهيم كرد(
  ).اند هفتم چيزي نداشته
كه شيعه ناچار بودند در اين علم تأليفاتي داشته باشند  سبب اين: گويد صاحب تحفه مي

از كتب اهل سنت هم نوشتن اين اصول  در و ، استروايات  زياد در تناقضاتوجود 
منحصر ساير چيزهاي دارند كه مانند هم هاي خاصي  عياراما شيعه م )6.(اند استفاده كرده
بيني كساني كه ادعاي ديدن امام غايب  به عنوان مثال مي .ز نيستخالي ابه خودشان 

                                           
  ).مخطوط( ، 113ص ، النواقض/ـ شيرازي)1(
 .1/177 ، تنقيح المقال/ـ الممقاني)2(
  .112-111ص ، ـ النواقض)3(
  .2/344 ، الكني و االلقاب/ـ القمي)4(
او اولين كسي است از اماميه كه در علم درايت  :عالم مذكور حر عاملي مي گويدنامه  مورد زندگيدر حائري ـ )5(

امل ( »تساصطالحات را از كتب عامه نقل كرده ا ، گفته اند  هغيرپسرش و كه  اما همچنان نموده است؛حديث تأليف 
 .73/ 3 ، مقتبس االثر)..1/86 ، اآلمل

  )يخط(105ص : تحفة االثنا عشريه - 6
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ما فوق دال بر و اين را  ، هستنداعتبار  مورد وثوق ونزد شيعه كنند  را مي )1(متولد نشده 
را در  خدادر حالي كه همراهي و همصحبتي با رسول  ، اند تلقي كردهعدالت بودن 

همچنانكه  - دانند مؤثر نمي پيامبراصحاب بزرگوار و شاگردان تزكيه و تعديل 
يل دال و ، دانند عدالت مي ها دروغ وگمراهي را دليل بر بدين صورت آن -گذشت

پردار  هكليني افسان.. تعجب كن پس ببين و ، ددانن گويي مي دروغي  عدالت را نشان
گسترش ها را  آن )كافيال(در  دانند كه معتبر و معتمد ميتحريف قرآن را هاي   اسطوره

قوامع (و محمود نجفي تهراني در  )2(شاني در تفسيرش صافيبه همين سبب كا ، داده
  .است اند كليني معتقد به تحريف قرآن بوده گفته )3()ولضالف

  )4(.باشد اهل قبله نيستداشته اي  چنين عقيدهكه كسي  :و ابوزهره گفته است
ترين مردم در حديث  ثابت ترين و ثقوكليني م«: گويد با وجود اين ابن مطهر حلي مي

ترك راوي روايتش و انتقاد در طعنه يك طر به خا :گويند عالوه بر آن مي )5(!»ستا
  .كنند ميرد اما روايات مسلمين را  ، دارندو اعتماد ببين چگونه به كفار باور  )6(.شود مي

ارتقاء صحت  ي جهروايتش به در -ها     در نظر آن - مذهب اماميه نباشدبر كسي كه 
كه  ياما كس ، خواهد آمد »شيعهاز ديدگاه صحيح حديث «بحث كه در م هچنان دياب نمي
ت و مذممورد باشد روايتش مقبول است حتي اگر بر زبان كل امت اسالمي  هامامياز 

طعنه در « :گويد با كمال صراحت مي )حلي ابن مطهر(بلكه  ، باشد نكوهش قرار گرفته 

                                           
مبحث غيبت  در –اند  اين را گفته و ثابت كرده، وعلماي نسب ، ومؤرخين معتبر ، كه فرقه هايي از شيعه همچنان - 1

 .-خواهد آمد
ط المكتبة االسالمية تهران و نوري طبررسي در فصل  ، 14و ص ، االعلمي بيروت : ط ، 1/52 ، ـ تفسير صافي)2(

  ).نسخه چاپي(و به بعد  30ص ، فصل الخطاب ، الخطاب
 .298ص ، ـ قوامع الفصول)3(
 .440ص ، ـ االمام الصادق)4(
  .45ص ، ـ رجال الحلي)5(
  .145ص ، الحلي ـ رجال)6(
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عضي معيارهايشان ب يتاگر اين وضع )1(.»يستن دين كسي موجب طعنه در حديث
  شان چگونه است؟اي رجال حديث يتوضع ؛باشد

  رجال سندهاي شيعه
ها را  و اقوال آن ، اند مالقات نداشتهديدار و كدام از ائمه  با هيچمنابع معتبر شيعه مؤلف 

پس وضع و حال آن مرداني كه اين همه  ، اند دريافت نكرده ها هواسططرق از جز 
  اند چگونه است؟ روايت كردهه گمراهي را از جعفر و غير

از حديث رابطه با ها در  اند كه رافضي تعدادي از علماي بزرگ اهل سنت شهادت داده
عشريه اين  ياما اثن.. بپرهيزيدها  پس از روايات آن ، مردم دروغگوتر هستندهمه 

 جرحعمل به روايات عامه را قبول ندارند چه رسد به « ها  آن ، شهادات را قبول ندارند
  .شاناي و تعديل

پيرامون احوال رجال پژوهشي   عشريه در خالل كتب شيعه نياث ي هصاحب تحف
انجام هم  )3(»الصواقع المحرقه« صاحبي كه اران كهم)2(هاي چهارگانه انجام داده كتاب

 ،  ها داشته اي كوتاه به آن اشاره» كشف غياهب اجلهاالت«در كتاب :و آلوسي. داده است
مؤلف در آن كه به چاپ رسيده  »رجال الشيعه«تحت عنوان تابي ك عالوه بر اين

تقدير  ي هشيعه انجام داده كه شايستمنابع و حديث تحقيقاتي در مورد راويان كتب 
  )4(.است

                                           
  .137ص ، ـ رجال الحلي)1(
 - رحمه اهللا  - آلوسي) 2.(و 69ص ، و مختصر التحفه ، )مخطوط(و مابعد آن  107 ، 97ص ، ـ التحفةاثنا عشريه)2(

 ، كشف غياهب الجهاالت. شته است: مختصري در احوال رجال حديث شيعه نگاه "كشف غياهب الجهاالت"در 
  ).مخطوط( ، 10ص

 ، تأليف نصير الدين محمد مشهور به خواجه نصراهللا هندي مكي ، ق المحرقة الخوان الشياطين و الزندقةالصواع -  3
  » مختصر الصواعق«و محمود الوسي آن را مختصر نموده به نام 

 .تأليف عبد الرحمان زرعي ، هـ آن را چاپ كرده است1403ـ دار االرقام كويت در سال )4(
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هاي شيعه كساني هستند كه به خدا و انبياء و  بنا بر آنچه گذشت اغلب رجال كتاب
اعالم كرده و هم خود را كيش و  ، ندها مسيحي هست آخرت ايمان ندارند و بعضي از آن

ها را  و امام جعفر صادق صراحتاً دروغگويي بعضي از آن ، اند ها بوده ملبس به لباس آن
روايت از ما اكاذيب « :ستااند و گفته  هاي شيعه بدان اعتراف كرده كتابكه اعالم نموده 

 از احوال  و ايناز غير  چيزهاييو  )1(»دهند نسبت مي ءافترا )اهل بيت(كنند و به ما  مي
تعدادي از اين ) رجال شيعه( يها كتاب .ديگر  شان و انواع گمراهياي صفات رجال

ذكر را ها  اند معرفي كرده و نام آن را كه به اين مذهب الحادي روي آوردهيان راو
  )2(اند نموده

تهذيب ال( حديث ي هچهارگانكتاب از منابع  دوشيعه و مؤلف  ي شيخ الطائفهطوسي    
احوال «) 3(در رجال حديث معتبرمنبع صاحب دو يا سه كتاب از چهار و  )و االستبصار
 ، جاري كرده است شبر زبانرا اعتراف مهم  داوندخو را خالصه نموده » رجال شيعه

با اين ولي  –اند ما به مذاهب فاسدي معتقد بودهمؤلفين اكثر واقعاَ «: گويد مي )طوسي(او 
ها  آني مهم براي  نكتهكه  مثل اين )4(!!.-»هستندهايشان معتبر  كتاب..«: گويد وصف مي

مهم معتقد بودن به هر مذهب فاسدي و بعد از ادعاي تشيع  شيعه بودن استفقط 
را كه از اهل بيت  خود زيد بن علي ها روايات زيديه و آن حال اما با اين. نيست

با  )5(؛ها را رد كرده است آن )صارستباال(همچنانكه طوسي در  ؛شمارند است مردود مي
   .شيعه هستندهم زيديه  كه اين

                                           
  .79ص ، ـ تحفه)1(
و بررسي احوال راوي و رجال جهت بيان حقيقت  »سنت«  ي ههاي اسالمي در رشت يد در بعصي از دانشگاهو شا - 2

  .انجام شده باشد گستردهدقيق و هستند پژوهشهايي عشريه  يمذهب اثنمبناي كه رواياتي 
 ، ذيب نمودهن را تهآكه طوسي  و كتاب سوم رجال كشي ، الفهرست و رجال طوسي: ها عبارت هستند از و آن -  3

  ).رجال نجاشي(كتاب  ي به اضافه ، آن را در دست ندارندچيزي به عنوان اصل تهذيب طوسي اين و شيعه جز 
 .25-24ص ، الفهرست[ـ )4(
  66-1/65: االستبصار - 5
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به همين سبب از جاروديه كه  !گري است افراطييا توغل و بودن  يهها امام پس هدف آن
را  پيامبرچون اكثر اصحاب پسندند  مي راشان و مذهب ، هستند  كنندگان زيديهواز غل
با ) غلو و تكفير صحابه(د و در عموم مذهب نكن ها را رد مي و روايات آندانسته كافر 
كه پيرو مذهب فاسد يا  يستپس بعد از آن مشكلي ن )1(.هستندمشترك امايمه ها  آن

  .معتقد به عقايدي باطل باشند
اند كه  كردهعتراف ابن مطهر حلي ا ابن غضائري وامثال شان شناس  حتي علماي رجال

همچنانكه  ـ )2(تأثيري ندارد و روايتش مخدوش بودن دين كسي بر صحت حديث
  .-گذشت

هستند كه علماي قديمشان هايي  ها افراطي آن مذهباويان و تعدادي از رجال و ر
 يلاما متأخرين شيعه دل ، اند ها را قبول نداشته و صراحتاً آن را رد كرده روايات آن

» !استمذهب تكامل يافته و تغيير كرده «: اند را مطرح كرده و گفتهو غريبي  عجيب
اين استدالل عجيب كه  ، نيستندراويان راضي چون از انتقاد علماي پيشين خود به آن 

. مذهب استبديهي از ضروريات اكنون  شد؛ شيعيان گذشته غلو محسوب مينزد 
از به علت تغيير و تكامل مذهب ؛ صاشخاها در نقد مذهب  آنمعيارهاي  بنابراين
در علم شيعه  بزرگترين عالم معاصر –ممقاني. دكن ميتغيير ي ديگر  دورهبه اي  دوره
را كه ما امروز از ضروريات مذهب شيعه چيزي قديم شيعه علماي «: گويد مي - رجال

و بدين سبب معتبرترين و  ، اند به حساب آوردهزياده روي و توغل آوريم  به حساب مي
ساني كه از بر كو  ، اند ترين نقل كنندگان حديث را مورد طعنه قرار داده موثوق

  )3(.»اطالع داشته باشند مخفي نيستسخنانشان 

                                           
  .ن قبالً گذشتآبحث  ، كند كه شيخ مفيد در اوائل المقاالت اقرار مي همچنان - 1
 .137ص ، ـ رجال الحلي)2(
 .193ص ، حاسية المنتقي/محب الدين الخطيب ، 3/23 ، ـ تنقيح المقال)3(
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تعدادي از نكوهش ذم و كه به  ي دارندو صحيح تثابمستند و ت اخطرناكتر از اين رواي
 استوارها  آنروايات مبناي بر  شانمذهباند كه  تصريح كردهدروغگوي شيعه راويان 
اهل  ، را قبول كنندها  آن رن اگچو( اما علماهايشان آن روايات را قبول ندارند. . ،است

براي مقابله با ذم  لذا ، )كنند را رها ميبدون قاعده  شذوذاتو  شوند سنت محسوب مي
و دور رد ادعاي تقيه جز و  ، برند ها وارد شده به تقيه پناه مي در مورد آن و انتقادى كه

و اگر انكار  ، تواند تفسير ديگري داشته باشد قول امام به صورتي مخفي نميانداختن 
  .!اند خارج شده شانشيعه از دين ؛نصوص و رأي امام كفر باشد

شيعه از طرف  نويااكه اغلب ر هدراعتراف ك –از علماي معاصر شيعه –محمد رضا مظفر
هاي شيعه اين مطالب را نقل  و خود كتاب ، اند مورد مذمت و نكوهش قرار گرفتهائمه 
ه و طعن: گويد بر هشام بن سالم جواليقي ميارده مذمت و نقد واو در مورد  ، كنند مي

اهل  قاغلب پيروان و اصحاب معتبر و موث كه بر همچنان ، بر او وارد شدهانتقادهايي 
معروف و يعني علت ( )1(»استي ها عموم و جواب اين طعنه ، بيت وارد شده است

صحيح چگونه طعنه زدن بر اين بزرگان « :گويد سپس مي) است تقيه ههمشجاري 
ها بر چيز ديگري استوار  اهل بيت جز داليل قطعي آن ي هاست؟ آيا دين حق و مسئل

  )2(؟»بوده است
از ديدگاه كنند كه  ها از كساني دفاع مي آن .. هآورداهلش تعصب چه باليي بر سر ببينيد 

و روايات نقل شده از علماي اهل بيت را رد  ، مذموم  و نكوهيده هستنداهل بيت 
خود وارد شده و ها    ست  آن ازكردن كه در مورد طعنه زدن و امر به دوري كنند  مي

تأييد و تصديق اند  گفتههر چه بلكه اين دروغگويان .. اند ها را نقل كرده كتب شيعه آن
راء و بنابراين در آ. ...تقيه بودهروي ها از  ائمه بر آن كنند كه ذم  و گمان مي ، كنند مي

                                           
 .178ص  ، االمام الصادق/ـ محمدحسين مظفر)1(
  .178ص ، االمام الصادق/ـ محمدحسين مظفر)2(
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بلكه دنبال  ، كنند از اهل بيت هم پيروي نميباشند  امت اسالم تقاد موافق اعاقوالي كه 
   .كنند ها را قبول كرده و اقوال ائمه را بر تقيه حمل مي راء آنآدشمنان ائمه افتاده و 

قرار تكفير و تكذيب  لعن ومورد كه از زبان ائمه  رغم اين تعدادي از رجال حديث علي
 و موثق )كثرت روايتشهرت به (از امتياز  خوندهااز طرف آشيعه در كتب اند  گرفته
  .اند اعتراف كرده هم هاي شيعه و كتاب ، برخوردار هستندبودن 
در كتب  ، شده استشايع و منتشر روايات كتب شيعه راوي چه در مورد  آن مبه گمان

اهل بيت كه به نام  هايي و كشف دروغروايات اهل سنت نيز در موضوع توضيح 
كه اند  ساقط كرده اعتباررا حذف و از  )سياه(روايات آن اكثر  و ، اند هذكر شداند؛  ساخته

اين روايات را نزد عوام شيعه و بي است؛ و  شيعه را از جمع مسلمين دور ساخته
كه بر اثر فريب از بزرگانشان فكر  ايندانند جز  سوادهايي كه چيزي از مذهبشان نمي

 ياين روايات توسط دروغگويانكه دانند  ميو ن ، اهل بيت برگرفته شدهكنند  مي
ها را دروغگو  هستند و آنو بيزار ها بري  كه ائمه از آن ، گنده روايت شده اند شكم

دانند منظورشان  نميبوده و ها غافل  شيعه از نيات آن ي هعامپس  .اند معرفي كرده
  چيست؟

است  متازم )كثرت روايت(ي  شيعه با دريافت درجه نزداشخاصي كه رأس  در
 روايت نموده و حديث را از باقر هزار هفتاد« :حرّ عاملي گفته. جابرجعفي است

از أئمه روايت مشافهه چه به طريق  ظاهراً آن و ، داردحديث  هل هزارچ صد ومجموعاً 
  )1(.»است جابرروايات از  نموده بيشتر
قتي هم كه مالحظه و ، را كسب كردهاول  ي هرتبعدد روايات از جهت  بنابراين جابر

فهميم كه  مي ؛يستن )2()44244(بيش از مرجع شيعه  كنيم مجموع احاديث چهار

                                           
 .20/151 ، ـ وسائل الشيعه)1(
  .1/280 ، ـ أعيان الشيعه)2(
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 بزرگي از روايات او سهم بسيار است و جعفي چقدر ابرهاي ج روايتضخامت 
  .ها    ست يكي از اركان دين آن» جابر«بنابراين  ، دهد تشكيل ميمدونات شيعه را 

كه  شدهعين روايت ابن   هاز زرار -رجال شيعه منبع اصلي - )رجال كشي( ولي در
را  اوجز يك مرتبه « :گفت سؤال كردم؟ مورد احاديث جابر در  اباعبداهللا از« : هگفت

پس امام صادق آنچه را كه . )1(»يك دفعه هم نزد من نيامده است و ، ام نديدهپدرم نزد 
 حديثهمه اين . .كند و پدرش روايت كرده تكذيب مياو جابر به گمان خود از 

با  ، است جز يك بار مالقاتش نكردهد كه نكن مياز كسي روايت چگونه آور را  سرسام
  !ام؟ گويد از او شنيده وجود اين صراحتاً مي

اي جز  چارهكند  را تكذيب مياين روايت كه جابر مورد ي در ئخومرجع ديگر شيعه و 
چون او  )2(»بر نوعي توريه حمل كرد آن را بايستي«: گويد مي ونديده تقيه پناه بردن به 

كه است به ذكر الزم «: گويد آنجا كه مي ، كند جابر از مردان موثق و معتبر است گمان مي
  )3(.»شود مياز بزرگان معتبر محسوب جابر 

مانند ابن قولويه و علي بن ابراهيم و  بعضي از علمابراي اثبات مدعاي خود هم سخن 
كتاب در : گويد سپس مي ، اند ر را معتبر و موثق توصيف كردهكرده كه جابمفيد استدالل 

 )ةجامع الروا(در  )4(»كند از ما نقل مي انهدقاگويد او ص ميامام صادق  )زياد ةصحيح(
طريق مجهول نزد  ااست ببه صحيح توصيف كرده ي يروايتي كه خوآن كه شده  هاشار
كه  روايات ديگر را تأويل كند  دانم چرا به جاي اين نمي ، )5(ها روايت شده است آن

  بدون دليل اين روايت را آورده است؟

                                           
  .191ص ، ـ رجال الكشي)1(
 .5/25ـ معجم رجال الحديث)2(
 .4/25، معجم رجال الحديث ـ)3(
  .4/25، ـ معجم رجال الحديث)4(
 .1/144، جامع الرواة/ـ اردبيلي)5(
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اشعار ه دو موثق معرفي كركه خوئي معتبر  )مفيد(آن كند  همچنانكه نجاشي اشاره مي
  .)1(او داللت دارندعقل كه بر اختالط سروده زيادي 

  .)2(»است شدهمختلط و قاطي اً او ذات«: گويد و همچنين نجاشي در مورد او مي
جابر جعفي در نزد اكثر مؤلفين رجال حديث متهم «: و هاشم معروف گفته است 

در سند اين «: گويد كند مي او در حالي كه بر بعضي از رواياتشان حكم مي )3(.»است
 ؛جابرو در مورد  ، ها ضعيف هستند روايت صباح مزني و جابر جعفي وجود دارند و آن

اما اكثراً بر اين هستند كه او  ؛وارد شده است و ستايشو هم مدح طعنه و نكوهش هم 
 .)4(استقاطي كرده 

در : گويد ها و نويسندگان رجال حديث است مي همانطور كه نجاشي يكي از بزرگان آن
ثر روايت كا: گويد اما خوئي مي )5(.مورد حالل و حرام خيلي كم از او روايت شده است

  )6(.تاس چهارگانه در مورد حالل و حراممنابع او در 
جمع فراواني هم بر  ؛دروغگو استذاتاً كه  كه جابر عالوه بر اين است به ايناين اشاره 

: گويد مي داشته كهبه اين قضيه اشاره  )رجال(نجاشي در كتاب  .گويند زبان او دروغ مي
عمرو بن شمر و مفضل  مانند ، دارندشخصيتي اند كه مشكل  بعضي از او روايت كرده

: گويد هاشم در شرح حال عمر بن شمر مي )7(.كنند ديث وضع ميحكه بن صالح 

                                           
  .100ص ، الرجال/ ـ النجاشي)1(
  .100ص ، الرجال/ـ  النجاشي)2(
 .334ص ، ـ الموضوعات في االثار و االخبار)3(
  .184ص ، ـ مصدر قبلي)4(
 .100ـ النجاشي الرجال ص )5(
 .26ص ، 4ج ، ل الحديثـ خوئي معجم رجا)6(
 .100ص ، ـ نجاشي الرجال)7(
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كتاب جابر جعفي ي جعل احاديث  دسيسهد و ان هنويسندگان رجال او را ضعيف دانست
  )1(.اند به او نسبت داده

ها ثابت  هر چند در روايات آن .)2(دهد به او نسبت ميساخته و او در كتاب جابر حديث 
خود را ظلم خليفه به دليل ترس از كنند  ها بوده و گمان مي هشده كه جابر يكي از ديوان

  )3(.به ديوانگي زده است
ماهر ان ساحراز شيادان و  ييكاند كه  طوري توصيف كردهاو را شان همچنيين روايات

   )4(.اند گذاري نكرده نام اسمچند او را با اين است مر 
در و  ؛فر شيعه مشاركت دارندوقتي كه مشاهده كرديم روايات جابر در اكثر اركان ك

  .اند آوري كرده تنها ائمه همه قرآن را جمع: اند كه گفته كافي از او روايت كرده
و حتي رواياتي  ، گذاري كرده را بنيان »باطني تتأويال«است كه كسي نين او اولين چ هم

 ديگرچيزهاي  عالوه بر ، كند دارد كه به وجوب كتمان بعضي از اين تأويالت اشاره مي
هاي  ترين دليل بر دروغ و افترا پس روايات او بزرگ ، كنند كه بنيان كفر او را محكم مي

  .استگر افتراپردازان  غاند كه يكي از درو اهل سنت شهادت داده يعلما اوست و
  .ام نديدهرا گوتر از جابر جعفي  روغد: فرمايد مي :امام ابوحنيفه

داران عبداهللا بن سبأ يهودي است چون مي  يكي از طرفجابر : گويد مي :انبابن ح
  . گردد علي به دنيا بر مي: گفت

 ، حديث روايت كنمجعفي دانم كه از جابر  حالل نمي: گويد جرير بن عبد الحميد مي
  . است تگويي است كه معتقد به رجع دروغاو : همچنين گفته

  )5(.دهد يمرا دشنام  خدا رافضي است كه اصحاب رسولجابر : گويد مي هزائد
                                           

 .195ص ، ـ دراسات في الحديث)1(
 .234ص ، ـ هاشم الموضوعات و اآلثار)2(
 .195و194ص ، ـ رجال كشي)3(
 .197ص ، خرافاتي كه در رجال كشي نقل شده است. ـ)4(
 .1/379ميزان االعتدال  ، 208/ 1المجروحين / ابن حبان  ، 196/ 1الضعفاء الكبير / ـ العقيلي)5(
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 )1(شيعه مانند طوسيو بزرگان شيوخ كه  هم مانند جابر بوده) هـ150ت(زراره بن اعين  
  )4(.دانند ثق ميموو ديگران او را  )3(مطهرو ابن  )2(و نجاشي

 :اند و گفته آورند ابي جعفر و ابي عبداهللا  به شمار مي هو حتي او را يكي از ياران ششگان
 ؛داردروايات زيادي در كتب شيعه او  )5(.ها اجماع دارند آنق يصدتبر اي افراى  مجموعه

بر اين اساس  )6(در اين امر با او شريك هستندكه گونه كه برادران و فرزنداني دارد  همĤن
  )7(.اينها روايات و اصول و تصانيف فراواني دارند: گويد طوسي مي

 )زراره(روايات : گويد ميو كرده هاي چهارگانه همه رواياتش را ذكر  خوئي در كتاب 
از ابي جعفر حديث را ) 1236(كه  ، رسد ميمورد  )2094(در همه روايات به بيش از 

روايت با همين عنوان نقل  )28(عبداهللا بيش از  جعفر و ابي  ابي همچنين از ، نقل كرده
با دو  از آن شهمه رواياتو  ، روايت ذكر كرده 449و با روايت صادق بيش از  ؛كرده
   )8(.رسد ميمورد  )56(ها به بيش از  عنوآن همه

زراره هرگز از ابي جعفر : گويد مي :اما سفيان ثوري ، است شيعهاظهارات ز ااين كالم 
  )9(.حديث روايت نكرده است

 ؟از ابي جعفر حديث روايت كرده )زراره بن اعين( :وقتي به سفيان بن عيينه گفتند
  )1(.كرد ميبررسي بلكه احاديث او را  ، جعفر را نديده نه او هرگز ابي: گفت

                                           
  .350و 201ص ، رجال طوسي ، 194ص ، ـ در الفهرست)1(
  .133و 132ص ، ـ در رجال نجاشي)2(
  .76ص ، ـ در رجال الحلي)3(
 .324ص ، 1ج ، جامع الروايه/الردبيلي ، 196ص ، 20ج ، وسائل الشيعه/ـ الحر العاملي)4(
 .219ص ، 7ج ، ـ معجم الرجال الحديث)5(
 .104ص ، رست طوسيـ الفه)6(
 .104ص ، ـ الفهرست طوسي)7(
 .247ص ، 7ج ، معجم رجال الحديث/ـ الخوئي)8(
 .47ص ، 2ج ، ـ لسان الميزان)9(
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جهنم را به ابي جعفر نسبت اهل و اهل بهشت علم  )زراره(آمده كه  )ميزان االعتدال(در 
اگر به او رسيدي بگو آيا من از اهل بهشت هستم يا : و به ابن سماك گفته ، داده است

تش آو از اهل به او بگ: ابي جعفر گفت ، جهنم؟ وقتي به جعفر رسيد و از او پرسيد
خود ته شعلم اهل بهشت و جهنم را دا چون هر كس ادعا كند كه علي ؛استدوزخ 

   )2(.تش استآاهل 
يم كه ياب هيچ اثري را نمي: گويند ن شيعه معاصر مييوو روحانآيات عظام  اما بعضي از

ا ها ر و آنمورد انتقاد قرار دهد ها  آنامثال زراره و محمد بن مسلم و مؤمن طارق و 
همه توان خويش را در اين راه بكار انداختيم به چيزي دست هر چند ما  ، مجروح بداند

  )3(.استو دشمني تنها ظلم و تجاوز چنين ادعايي پس  ، نيافتيم
خصوم و بلكه  ، نداردو اساس اصل  )زراره(كنند كه مذموم بودن  گمان مي كه مثل اين

چون  ، اند ايي را در مورد او مطرح كردهه كنند كه چنين حرف بدخواهانش به او ستم مي
   ...را نيافته است ولي اثري از آنپژوهش كرده 

تشيع مراجعه كنند تا صحت اين دعوا  آيا اين حق است؟ الزم است به مراجع معتبر
مانع تأييد و تصديق هر پژوهشي  »تقيه«ي پديدهاما  متأسفانه  ؛ها به اثبات برسد براي آن

را  )زراره(طوسي است كه  )الفهرست(قابل اعتماد در اين مورد بع منابهترين و  ، است
و  )روم(از راهبان » سنسن« او چون جد ، ي معرفي كردههاي مسيح خانوادهافراد يكي از 

ابن نديم روايت شده كه  )الفهرست(اما در  )4(.بني شيبان استاز  يمردي  برده شپدر
   .»سنبس است نه سنسن«نام پدرش 
بلكه  ، عبداهللا ابن سبأ نيستتأثير كه تأثير جابر در مذهب شيعه كمتر از رسد  به نظر مي

هيچ كس به اندازه زراره در اسالم بدعت «: گويد ابوعبداهللا ميلذا  ، باشدبيشتر هم شايد 
                                                                                                           

 .474ص ، 2ج ، ـ لسان الميزان)1(
 .474و 473ص ، 2ج ، لسان الغيب ، 70و 69ص ، 2ج ، ـ ميزان االعتدال)2(
 .313ص ، المراجعات/ـ الموسوي)3(
  .220ص ، ابن نديم الفهرست ، 104ص ، لفهرستـ الطوسي ا)4(
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به  ينزراره از يهود و نصاري و قائل: همچنين گفته )1(.»نفرين خدا بر او باد ، ايجاد نكرد
   )2(.دتر استهستند ب )تثليث(
خداوند « :همچنين گفته )3(او نفرين فرستاده ركشي نقل كرده كه اباعبداهللا سه دفعه بو  

و بعد از آن  روايات ديگري را در ذم او ذكر  »...قلب زراره را واژگون كرده است
  .كند مي

در مورد جعفر «: گويد مي -كند همانطور كه كشي از او نقل مي -بر اين اساس زراره
بود كه اين با ابوجعفر  او علت عداوت: گويد راوي مي .»در سينه دارمهايي چيز
طور كه در رجال كشي گفته  همان -زراره )4(.نمود يشسوارو  هكردافشا هايش را  عيب
  .)5(، است ادبي از همه كس پيشي گرفته در دروغ گفتن و بي -شده

در رجال كشي . ديورز رار مياص ابوجعفرو در نسبت دادن آن به  فتگ مياو عمداً دروغ 
چرا زراره : گفت ، عبداهللا وارد شدم بر ابي« :هاز محمد بن ابي عمير روايت شده كه گفت

تو : گفت ، آورد را ترك كردي؟ گفتم چون تا نزديك مغرب نماز عصر را به جاي نمي
راوي . جاي آوردرا  نمازيارانم بايد در وقت : به او بگو ؛نماينده من به سوي او هستي

من : زراره گفت ، داستان را براي او تعريف كردم و دستور را به او ابالغ نمودم: گويد مي
را  آندوست ندارم كه  هداد چيزي دستور او مرا به ولي  ، ييگو دانم كه تو دروغ نمي مي

  )6(.!!»كنم ترك

                                           
 .149ص ، ـ الرجال كشي)1(
 .160ص ، ـ الرجال كشي)2(
  .150و 149ص ، ـ الرجال كشي)3(
 .145و  144ص ، ـ الرجال كشي)4(
تم گف  وزيدم كه ريش او را گ: گويد ميكه  ايندهد تا  ادامه مي..... پرسيدم سؤالي از ابا عبداهللا : گويد ـ حتي مي)5(

  .158ص ، رجال كشي. هرگز نجات نمي يابي
 ، 7ج ، معجم رجال الحديث/الخوئي ، 113ص ، 3ج ، وسائل الشيعه/الحر العاملي ، 143ص ، ـ رجال كشي)6(

 .222ص
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جعفر  ولي ، نمازش را به تأخير اندازدكه جعفر صادق به او دستور داده مدعي است او 
  . از اين بهتان مبراست

آخوندهاي معاصر شيعه وجود با اين  ، هاي شيعه كتابطبق شرح حال زراره بود اين 
در منابع و نقد او را كنند كه با وجود تالش و جستو جوي فراوان نتوانستند  ادعا مي

را به كار  »تقيه«اند يا سالح خطرناك  آيا واقعاً پيدا نكرده ، پيدا كنند همراجع معتبر شيع
  گيرند؟  مي

؟ مگر كنند معرفي ميوثق را مچگونه آخوند شيعي با اين همه تجريح در مورد زراره او 
همانطور كه  ؛است قرار ندادهمورد تكفير و لعن او را  -ها     در نظر آن - معصومامام 

  اند؟  كشي و طوسي گفته
در مورد زراره بر نتقاد و اهمه روايات ذم «: دهد جواب ميچنين آملي  ها حر شيخ آن

اند  همچنين روايات ديگري كه در مورد ائمه ديگر روايت شده ، شوند تقيه حمل مي
ش انزراره و پسرعبداهللا بن محمد بن دليلشان اين است كه  )1(.همين حكم  را دارند

 به پسر زرارهگويا ابوعبداهللا اند كه  حسن و حسين از عبداهللا بن زراره روايت كرده
چون  ، ام هعيب گرفتاز او و به او بگو بخاطر خودش برسان پدرت سالم مرا به « :گفت

نند و اگر بدانند ما كسي را دوست داريم به اذيت ك دوست داران ما را اذيت مي ؛دشمنان
  )2(.»... پردازند او مي آزارو 

شود  نمي پدر پذيرفتهبه نفع روايت پسر  كه غافل از اين ، كنند به اين روايت استدالل مي
لعن و به چرا بود  »تقيه«ها به خاطر  اگر اين ذم ، از اين گذشته ، كند چون از او دفاع مي

پس چگونه  ، زيستهزت و سر بلندي عبا  جعفر در دوران خود همچنين ، هديرس تكفير 
او  )زراره(اگر كار جعفر به خاطر تقيه بوده چرا  چنين شود؟ هم به دوستان او اهانت مي

نمايد؟ آيا اين هم  او ادب را رعايت نميبه و نسبت  ، كند مورد نماز تكذيب ميرا در 

                                           
 .196ص ، 20ج ، ـ وسائل الشيعه)1(
 .245ص ، 7ج ، معجم رجال حديث ، 196ص ، 20ج ، وسائل شيعه ، 138ص ، ـ رجال كشي)2(
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 يبه تقيه روذم زراره روايت خالصي از يك قسمت براي شيعه آخوند لذا تقيه است؟ 
 .زند به سند آن طعن مي شو براي نجات از قسمت ديگر )1(آورد مي
با مطالب كتب علم رجال معتبر فوق او از سند روايات كه نقد  اي قابل توجه اين نكته
د كه در نكن اين دليل رد مي همثالً روايات ذم زراره را ب ، سازگار و هماهنگ نيستها  آن
ها جبرائيل  ولي در كتب معتبر آن )2(؛ئيل بن احمد ذكر شده كه مجهول استاها جبر آن

ايات مقيم كيش بود و رواو : گويد گونه كه اردبيلي مي چون همĤن ، مجهول نيست
  )3(.است فراواني را از اهل عراق و قم و خراسان نقل كرده

و در مورد روايات مدح چيزي  ؛كند روايت ذم را نقد ميعالوه بر اين؛ او فقط 
اما آخوندهاي شيعه در مورد تمام افرادي كه مورد  ؛استعين تعصب اين كه  ؛گويد نمي

ها با تقيه  عني ذم ائمه را در مورد آني ، اند جاري كردهحكم فوق را اند  ذم ائمه واقع شده
مانند  ، راضي هستند اخبار افراد مذمت شده و به اند؛  يا تضعيف و نقد سند توجيه كرده

                                           
  .245ص ، 7ج ، جم رجال الحديثـ مع)1(
  .241ص ، 7ج ، ـ معجم رجال الحديث)2(
 .146ص ، 1ج ، ـ جامع الرواة)3(
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 )3(بن معاويه عجلي دو در بري )2( جعفياسماعيل بن جابر و  )1(مروزيمحمد احمد بن 
   )4(.و حريز بن عبداهللا سجستاني

ها توقف  و حد اقل بايد در مورد آن ، نيستمؤكّد  تقيه در اين موارد ي نيست كهشك 
چون اگر شيعه آراء اهل سنت را در مورد راويان خود قبول ندارند  ، كنند و نظر ندهند

كنند  ي خود را قبول  دانند؛ بايستي رأي ائمه ها را خصم و دشمن مي كه آن  ي اين به بهانه
كنند كه به صورت مجامله و  ن ادعا ميچو ، اند گو را نقد كرده هاي دروغ كه همان راوي

بنابراين شيعه حقيقت را  ، اند تقيه با اهل سنت در مورد آن راويان چنين اظهار نظر كرده
گو  كنندگان دروغ ضايع كرده و اكنون مبناي مذهبشان هوا و هوس آخوندها و روايت

   .است

  اقسام حديث نزد شيعه
نقص و ناكافي بودنشان بعد  وشناسي  شيعه در علم رجال اتبا وجود تأخير تأليف

و الشافی در جملسی مراة العقول «از جمله  ينهاي متأخر معاصر خواننده كتاب ، تأليف

                                           
ولي روايات ذم  ، اند ذكر كرده يكشي و ديگران در ذم و مدح او چيزهاي: گويد مياو ملي در مورد اـ حر ع)1(

 48ص ، 1ج ، جامع الروايات  ،562و 259ص ، رجال كشي ، 127ص ، 20ج ، وسائل شيعه!!! تر هستند صحيح
  .49و
ولي همان توجيه درمورد او هم وارد  ، در مورد او روايت شده استو انتقاد كمي  ذم: گويد يمو كشي در مورد اـ )2(

  .199ص ، رجال كشي ، 129ص  ، 20ج ، وسائل شيعه. است
اجماع به حساب اصحاب شي او را از و ك ، باشد ياران ما مييكي از بزرگان : گويد ميحر عاملي در مورد او ـ )3(

. ها دارد اما مانند زراره بعضي ضعف» كه شيعه به اجماع آنها راضي هستند اند اهل اجماع افرادي«، آورده است
 ، 1ج ، جامع الروة ، 27و  26ص ، رجال الحلي ، ص ، 20ج ، وسائل شيعه ، 146و 145ص ، 20ج ، وسائل شيعه

 .148ص ، رجال كشي ، 119و 117ص
وارده در مورد او هاي  كوفي قابل اعتماد است اما ذم: گويد ـ حر حاملي در مورد حريز بن عبداهللا سجستاني مي)4(

رجال  ، 181ص ، رجال طوسي ، 111ص ، رجال النجاشي ، 162ص  ، 20ج ، وسائل شيعه. شوند بر تقييه حمل مي
 .187و  182ص ، 1ج ، جامع الرواة ، 63ص ، الحلي
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اين حديث ضعيف و : گويند ميها گاهي  آنشود كه  متوجه مي» رشح اصول كافی
ان بيهم قبالً  .ند در اين راستا ملتزم به مصنفات خود نيستندچهر  ، ديگري صحيح است
  .استعشريه  اصولي اثنيي  فرقهكرديم كه اين روش 
بدين  ، نداني نداردچاهل علم و بصيرت نيستند و اطالعات رشته البته شيعه در اين 

 پس علت ، اند داده ها مورد آماج حمالت سنگين خود قرار اهل سنت آن يعلت علما
  ؟ آغاز شدنزد شيعه چيست؟ و از كجا حديث  بندي تقسيم

ها  متوجه شدم كه آننگاه شيعه  ي علم جرح و تعديل از نقطه بررسي و مطالعهدر خالل 
البته اين  ، اند موثق و ضعيف تقسيم كرده ، حسن  ، )1(حديث را به چهار بخش صحيح

تا كنيم در نتيجه الزم است در اين مورد تحقيق  ، صورت گرفتبندي خيلي دير  تقسم
ها مي  ه توضيح اصطالحات مذكور نزد آنقبل از تحقيق بولي  ، شفاف باشدمطلب 
  )2(.پردازيم

                                           
  .در تمام طبقات با نقل امام عادلي متصل به معصوم باشد شاست كه سندنزد شيعه آن  صحيحـ حديث )1(

اما امام در تمام  ، ولي بر عدالت امام نصي گذاشته نشود ؛مانند صحيح سندش متصل باشد: حديث حسن
  .باشندح بقيه از رجال صحي و ، دننين صفتي باشچمراحل و طبقات  ممدوح باشد  يا بعضي از آنها داراي 

  راوي آن فاسد باشد ي  توثيق كرده باشند ولي عقيدهياران آن را : حديث موثق
مثالً راوي مجهول يا مجروح يا از اينها  ، حديثي كه هيچ كدام از شرايط گذشته را نداشته باشد: حديث ضعيف

  .كمتر در سند حديث موجود باشند
الدين  زين(.يت كرده ولي امام معصوم را نديده باشدرا از معصوم روا حديثي است كه فردي آن: حديث مرسل

 ، الوجيز/بهاد الدين العاملي ، 35و  33ص ، الممقاني مقياس الهدايه ، 47و  24و  23و  21و  19ص ، الدرايه/عاملي
 )5ص

تنها از ديدگاه شيعه  -گونه كه قبالً توضيح داديم همان -معصومجا اين كه  ي قابل توجه اين نكتهـ )2(
اند كه  ين به شرط گرفتهچنهم. هستند مخصوص پيامبرويژگي آنها داراي اين  ي بلكه همه ائمه ، نيست مبرپيا

: گويد ابن مطهر مييعه ش كه عالم همانطور ، مردود استروايتش  صورت در غير اين ، راوي بايد شيعه اماميه باشد
  .شدشود هر چند در دين او دروغ حرام با روايت كافر پذيرفته نمي

تهذيب / ابن المطهر( .قرار دارندشود چون در ليست فاسقين  كه روايت مخالف پذيرفته نمي ندنين معتقدچهم
  ) 78-77ص : الموصول
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هرچند  ، گردد برميقرن هفتم هجري به نزد شيعه آن حديث و تقسيم بررسي  يابتدا 
  .ه استاحوال رجال حديث در قرن چهارم  صورت گرفتكاوش و تحقيق در ابتداي 

ها  به آن )اج السنةمنه(كتاب گرانقدر در  :امام ابن تيميههجوم  ها بعد از دقيقاً كار آن
را مورد آماج حمالت سنگين خود قرار داد و جهل و بي اگاهي او شيعه  ، شروع شد

عالوه بر افشاي اين  ، و نمايان ساخت اثباتشناسي  رجال ها را در علوم الحديث و آن
جهل و ناداني و  ، اند برگرفتهاهل سنت استدالالت خود را از منابع شيعه واقعيت كه 

بطوري كه به حديث ضعيف و  ، را بيان نمودبه احاديث ضعيف و موضوع بت ها نس آن
  .نمايند ميروايت غير قابل اعتماد نقل منابع كنند و از  استناد ميموضوع هم 

  ياحاديث خود رونمودن و پاك زدن شدند و به الك اين ناحيه شيعه متوجه ضعف آيا 
اين چالش و نقد و پاكسازي ز ابراي خالص كه بهترين روش فهميدند يا  ، آوردند
گفت  عالم سني و اگر  ، تاهل سنت اس يتقليد از علمااز كفر و گمراهي  هايشان كتاب

با پيروي از دليل (ها هم   آن ، دليل ضعيف است اينكافي به كتاب الفالن حديث 
كه ناچار  نه اين ، ها جواب داشتند براي همه سؤال ، گفتند ضعيف است مي) صحيح
  !.بگويند اين تقيه است باشند
از و تأليف علوم الحديث و اصطالحات آن  :بودن رد و انتقاد شيخ االسالمزمان   هم

گونه كه  ؛ همĤناند ابن تيميه متأثر شدهنقد دال بر اين موضوع است كه از شيعه  سوي
همان  )1(.است اند اين اصطالحات  و تقسيمات در دوران عالمه رخ داده اعتراف كرده

طور كه  همان -بيشتراز اين هم . است نوشته ش را در رد اوكتاب :تيميه  نابكه  كسي

                                                                                                           
فسق آنها و  ، ت دال بر كفرارواي: گويد ممقاني مي ؛دانند خود همه مسلمانان را كافر يا فاسق مي انآنها جز شيع

 .ه كنيد: مي توان به فصل امامت در اين رساله نگاه) 3/207: تنقيح المقال(تقابل شمارش نيسقدر زياد است كه  آن
افشا اما آنها در تطبيق اين شروط اختالف دارند همانطور كه صاحب تحفه و ديگران اسرار آنها را در اين مورد 

 .اند كرده
 ، 102ص ، 20ج ، وسايل الشيعه ، استابن مطهر  برند منظورشان  به كار ميطلق را بطور معالمه وقتي كه شيعه ـ )1(

 .مقدمه دوم/الوافي/الكاشاني
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ابن مطهر اولين كسي بود كه اصطالحات علوم الحديث را به «: گويد وافي ميالصاحب 
  )1(.»كار برد

تعيين اين  يو ابتدا ، ثر نبودندؤبر شيعه م) السنه منهاج(كتابش پس آيا ابن تيميه و  
  ؟بودنامام ابن تيميه به ابن مطهر براي شيعه نقد  مطهر ي ابنمعيارها از سو

 ينقد ؛اعتراف كرده كه علت وضع اصطالحات حديث و توجه به سندهم حر عاملي 
و ذكر سند دفع عيب  ي فائده :گويد ميهمچنين . كردند شيعهمتوجه اهل سنت بود كه 

 ، دننيست )معنعن(ها   ديث آنتا ثابت كنند كه احااست؛ اهل سنت از احاديث شيعه انتقاد 
  )2(.نقل شده است شانبزرگاناصول و منابع از بلكه 

ها  روايت آنبلكه  ، اند نداشته »سند«شيعه آيد كه  چنين برمياز اين نص خطرناك 
ناچار به  ، قرار گرفتندمردم مورد آماج نقد كه  تا اين گسيخته و نابسامان بوده؛سارفآ

 ي ها ساخته و پرداخته اسانيد  روايات آنپس  ، ندا آورده يسند حديث روساخت 
و پيشينيان شيعه است كه براي خالص  قدمابر مبناي اظهار نظر دوران بعدي هستند و 

معنعن  اسانيد شيعه« :گويند كه مي اينو در مورد  ، اند اهل سنت انجام دادهاز انتقادات 
افراى باشد كه  ي و پرداخته ساختهبعيد نيست سندهاي روايات شيعه : بايد گفت »تنيس
  .!ندباش ريزي كرده هرا پايها  آنبي نام و نشان جعل نام افراد با 

متوجه  - در اين راستاشيعه اولين كتاب  - كتاب سليم بن قيسو بررسي تحقيق در اثناي 
كنند كه اصالً وجود خارجي  ها روايات و سند و كتاب اشخاصي را ذكر مي كه آن شدم
به نام او دروغ به كه كتاب سليم بن قيس  اند بزرگانشان مدعيتي بعضي از ح ، اند شتهندا

حسينيه و كتاب مانند  ، با اهداف صحيح نوشته شدهحقيقتاً اين كتاب و  ، ساخته شده
   )3(.هيمدرس هطرائف بن طاوس و رحل

                                           
 .11ص ، 1ج ، مقدمه دوم/ـ الوافي)1(
 .100ص ، 20ج ، ـ وسائل شيعه)2(
 .374و  373ص ، 2ج ، تعليقات العلميه شرح الكافي اثر مازندراني/ـ ابو الحسن الشعراني)3(
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شويم كه سليم بن قيس اسم بي مسمي است و اصالً وجود خارجي  متوجه ميپس 
   )1(.ندارد

داد و  شهادت مي يهي زيد يكي از عالمان شيعهبراي را ديدم كه  )الحور العين(صاحب 
ه اسم بدون مسمي يعشر بسياري از اسانيد شيعه اثني: گفته)2(سيد ابوطالب: گفت مي

ت اروايبراي  سند را نام كه ساخت ها را ديده بسياري از عالمان آن: همچنين گفته. هستند
كرد و براي  را جمع مي)بزرگمهر( يتحكايت شده كه رواو  .دندانست منقطع حالل مي

بايد حكمت را : گفتقرار دادند اعتراض را مورد او وقتي  ، كرد ميدرست  »سند«ها  آن
   )3(.به اهل حكمت نسبت داد

تمام او «: اند گفته -ها     يكي از رجال راوي آن -در مورد حيدر بن محمد سمرقندي
البته اگر اين  )4(!»ب شيعه را روايت كرده استازار كته ومصنفات و اصول شيعه  

شد و نامي از او مي بردند يا به او  ريخ ذكر ميادر كتب رجال و ت ستيصحيح بود باي
  .شد اي مي اشاره

كند نص ذيل است كه  ها را ثابت مي سند بودن روايات آن چيزي كه مطالب گذشته و بي
جعفر و  بزرگان ما از امام ابي«: اند گفتهو  ، شدهها ذكر  و قابل اعتماد آنصحيح در كتب 

 ها را كتمان كرده اند ولي به خاطر تقيه شديد آن عبداهللا احاديث فراواني روايت كرده ابي
وقتي  .»به دست ما رسيدند يشانها كتاب؛ از دنيا رفتندوقتي بزرگان  ، اند و روايت ننموده

ها را نقل  آن«: گفتند م  در جواب مييسيدپر در مورد يكي از آن روايات از امامان مي
   )5(.»كنيد كه حق هستند

                                           
 .اين تحقيق ، 26ه كنيد به ص: ـ نگاه)1(
: معجم المؤلفين .چنين گفته بود در كتاب الدعامه )ـه 424متوفي (يحيي بن حسن بن هارون حسني ابوطالب  -  2

  ز)13/192-1932
 .153ص ، ـ الحورالعين)3(
  .185ص ، 20ج ، ـ وسائل الشيعه)4(
 .53ص ، 1ج ، ـ اصول كافي كتاب فضل علم باب روايت كتب و حديث)5(
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  .كند داللت ميبر انقطاع سند شيعه است كه  ياين اعتراف مهم
است؟ چه كسي ضمانت روايات  آنصحت چه كسي در آن دوران خوف و تقيه ضامن 

استار كه خو نباشدضد اسالم كند كه اين كتب روايت شده ساخته و پرداخته زنادقه  مي
و  ، مسلمانان بودندها از جماعت  آن تر ساختن هرچه بيششيعه و دور فساد و تباهي 

چنين چيزي اصالً . !دادند؟ ميبه اهل بيت نسبت بعد از ساخت و تزوير روايت همه را 
به كتاب ها  آنكند هجوم  چيزي كه اين احتمال خطرناك را تأييد ميو  ، بعيد نيست

را مورد آن تنها اين گروه منحرف كه  ؛ن استآردگار يعني قرمقدس و خدشه ناپذير پرو
  .!دهند آماج حمالت خود قرار مي

كند كه اين اصطالح جديد تقسيم حديث به  ها حر عاملي تأكيد مي بزرگ آنمرجع 
اصطالحات جديد : گويد ميو  ، آمده است دجوتقليد از اهل سنت بوبه  ؛صحيح و غيره

   )1(.ها گرفته شده است حتي از كتاب هاي آن؛ و است) اهل سنت(موافق كتب عامه 
 ، كه اهتمام و توجه شيعه به سند احاديث خيلي به تأخير افتادهآيد  مي اعتراف براين از 

ها  آنو جعلي ت ضعيف ابه رواي تراي اين كار تنها نقد اهل سنبو انگيزه و دافع اصلي 
ي  قواعد و رشتهبدين علت  .آوردندو براي دفاع از موضع خود به اين كار روي  ، بوده

در : گويد حتي فيض كاشاني مي ، ها مملو از اختالف و تناقض است جرح و تعديل آن
به چشم آوري  ات و اشتباهات سرسامضط آن اختالفات و تناقايجرح و تعديل و شر

آگاه و اين موضوع بر خبرگان  ، گيرند كه اطمنان و اعتماد را از انسان ميخورد؛  مي
   )2(.وشيده نيستپ

 اين اعتراف خطرناك كاشاني و حرعاملي تنها در سايه اختالف فراوان بين اصولين و
كافي در است مخصوصاً كه دين اي كه تقيه اساس  در جامعه .است اظهار شدهاخباريان 

باكي و  اول بي« :دو ويژگي مهمي دارندآمده شيعه ) در مقام انتقاد از رفتار شيعه(

                                           
 .100ص ، 20ج ، ـ وسائل الشيعه)1(
 .12و  11ص ، 1ج ، مقدمه دوم ، لوافيـ ا)2(
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اعتراف دال بر اين است كه بررسي اين  .»كردنتوجهي در كتمان  دوم بي ، پروايي بي
از مذهب تقليد و دفاع تنها از باب شيعه به آن آوردن  روياسناد ويژه اهل سنت بوده و 

د توسط ابن مطهر به خاطر نقد و حمله عريزي كردن اين قوا و پي...در برابر نقد بود
  .استها  ات آنشديد ابن تيميه بود به مواضع و اتجاه

مصطلح بايد  اين در مورد ، كردند استفاده مي گري تقيه براي افراطگونه كه از  پس همĤن
گويند ما هم حديث صحيح و  ها شود مي هرگاه نقدي از طرف مخالفين متوجه آن: گفت

  .خورد به چشم ميدر ميان معاصران به وفور است كه چيزي اين  ، ضعيف داريم
لي اگر به وشيعه را راه اندازي كردند؛ تصحيح و تضعيف احاديث متأخرين شيعه منهج 

گونه كه  همĤن ، ماند كنند جز تعداد اندكي از احاديثشان باقي نمياجرا  درستي آن را
يا بايد مانند «: كرد و گفتفاش را  اين )1186(ي اها يوسف بحراني متوف شيخ آن

منهج و روش ديگري را ابداع  يا دين و شريعت و ، يمبسچگذشتگان به اين اخبار ب
ها  ناقص و نا تمام است و هيچ دليلي بر احكام كلي آنكنوني چون اين روش  ، كنيم

سوم ي  لي گزينهو ، نيستندپايبند ها  كدام از آن بينم كه به هيچ ولي مي ، وجود ندارد
 ي كه اهل مكابره نباشد ظاهرهر انسان منصفبر پروردگار و به لطف  ، وجود ندارد

  )1(.است
ها را در پرتو علم جرح و تعدبل مخصوص  اين نص مهمي است كه اخبار و روايات آن

ها قواعد علم الحديث را با دقت اجرا كنند اكثر  و اگر آن ، كند خودشان كشف مي
پس  ، ماند ها باقي نمي افتند و چيزي براي آن ت مييشود و از حج رواياتشان ساقط مي

 ، قبول كنندهايشان را  ها و افسانه دروغ پيشينان بدون نقدكه مانند  اي ندارند جز اين چاره
گوي  ناقص است و جوابزيرا مذهبشان  ، باشندمذهب ديگري يا در جستجوي 

  .زندگي نيست ينيازها

                                           
 .47ص ، ـ لؤلؤة الحرين)1(
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آن را در كنار اعترافات ديگر قرار دهيم كه در اخبارشان ها را بپذيريم و  اگر اعتراف آن
حالل و  كدام از مناسك حج و هيچنيامده بود؛ ابوجعفر وقتي كه تا كه  آمده مبني بر اين

جعفر و فرزندش دروغ  در دوران ابياند كه  و نيز اعتراف كرده )1( ؛دانستند حرام را نمي
شود كه قسمت  گونه كامل مي قضيه اينصورت  اكنون....بستن بر زبان ائمه شيوع يافت

و اگر علم جرح و تعديل بر روايت  ، تاسو ساختگي شيعه دروغ اعظم و اكثر روايات 
جعفر بر  ماند و به دوران قبل از ابي باقي نمي شانها اجرا شود چيزي از اخبار آن
  .دانستند نميامور دين را كه جز از طريق كتب مسلمانان بسياري از گردند  مي

بينيم كه خود را ملزم به رعايت اين اصول و قواعد علوم الحديث ساخته و  اما مي
حتي يكي از  ، گذارند البالغه مي مثالً مهر تأييد بر نهج ، دانند پرداخته خود  نمي

بر صحت نهج  اتو گروه و اتجاه هشيعه با همه فرق: گويد آخوندهاي معاصرشان مي
در حالي  ، است طالب المؤمنين علي بن ابيرالبالغه اتفاق دارند و معتقدند كه كالم امي

حتي اين حكم نزد  ، اند هاعتماد كرد و درايت و فقاهت او) رضيشريف (بر روايت كه 
انكار يكي از ضروريات دين تلقي  ي قطعي است كه انكار آن به مثابهچنين ها  آن
مگر افراد شاذ كه اين حكم و  ، نمايند اطالق ميآن را بر منكرين كفر و حكم  ، شود مي

و حكم و آداب  اياو وص ها و نامه اه هتمام خطبكه  ندمعتقدنيز و ... . قضاوت را نپذيرند
ها بايد اجرا شوند  و مانند آن ، هستند پيامبر در حكم احاديث البالغه از علي نهج
   )2(.هستند حجت چون

اعتراض مورد سند مخدوش و از لحاظ متن و هم از جهت البالغه هم  ولي كتاب نهج
را  و شيعه تأليف آن ، آوري شده است جمع چون سه قرن و نيم بعد از علي ، است

محدثين از نظر اند كه  نسبت داده )3)(محمد بن حسين بن موسي رضي(به شريف رضي 

                                           
  .20ص ، 2ج ، ـ اصول كافي)1(
 .191و  190ص ، مدرك نهج البالغه/ـ الهادي كاشف الغطا)2(
  .»124ص  3ميزان االعتدالل ج( ، است ييرافضي دروغگو«: گويد ذهبي در مورد او مي كه -- 3
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حاال كه  ؛باز هم قابل اعتماد نبود ؛كرد ذكر ميهم را  اگر سند آنو  ، قابل اعتماد نيست
  را بدون سند ذكر كرده چه حكمي دارد؟  آن

البالغه دروغ  كه بيشتر خطبه هاي نهج اهل علم اتفاق دارند: فرمايد مي :ابن تيميه
هاي سابق يافت  غالب آن نه در كتاببدين علت  ، اند شده ساختههستند و بر زبان علي 

  )1(.شود و نه سند شناخته شده دارند مي
ولي ما به همين مقدار  ؛بودن نصوص آن كتاب فراوان استجعلي هاي  هر چند نشانه

است كه شيعه اتصال سند را به شرط توضيح اين از بيان و هدف  )2(.كنيم بسنده مي
از روزگاران گذشته شيوخ و بزرگان  ؟كجاستالبالغه  در نهجسند اما اتصال  ، اند هگرفت

حر عاملي  .كردند عمل نميهم صحيح و ضعيف خود ي  ساخته معيارهاي دستشيعه به 
رواي آن  اين حديث ضعيف است چون: كند كه گفته روايت مي )طوسي(از شيخ شيعه 

تر از  ديديم از همان شخص و يا ضعيف ميزيادي ولي در موارد  ، فالن فرد ضعيف بوده
بعداً  ليو ؛دانست و يا بعضي مواقع حديث مرسل را ضعيف مي ، كردند مياو روايت 

بلكه بيشتر مواقع به مراسيل  ، كرد و به آن استدالل مي ؛نمود حديث مرسل را روايت مي
   )3(.پذيرفت و ثقات را  نميمسند ولي روايت  ، كرد ل ميو روايات ضعيف عم
منهج و اجراي كند كه تطبيق  ميعتراف ا )1186(ي اها بحراني متوف و همچنين شيخ آن

اردبيلي گونه كه  همĤن ، شود اخبار شيعه ميمنجر به لغو بسياري از جرح و تعديل 

                                           
 .430ص ، منتقي من منهاج االعتدالال ، 24ص ، 4ج ، ـ منهاج السنة)1(
و  159ص ، 4ج ، البالغه در منهاج السنة تواند به باب نقد نهج ـ هر كسي خواهان تفصيل بيشتري است مي)2(

و  223ص ، 4ج ، و ميزان االعتدال الذهبي و لسان الميزان ابن حجر  509و  508ص ، المنتقي من منهاج االعتدال
 430ص ، و حاشيه المنتقي 58ص ، حاشيه مختصر التحفه/و محب الدين خطيب 36ص ، مختصر تحفه اثني عشريه
و البينات في الرد  162و  125ص ، و ترجمه علي ابن ابي طالب احمد زكي 178ص ، و فجر االسالم احمد امين

االول ربيع  ، 25شماره  ، 248ص ، 3ج  ، 42جلد  ، و مجله المقتطف 40و 36ص ، علي االباطيل المراجعات زعبي
 .ه كند: نگاه 163و  162ص ، و رياض الجنة وادعي 1331سال 

 .111ص ، 20ج ، وسائل الشيعه ـ)3(
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نهايت عجيب و  ادعايي بيتأليف كرده و خود را ) جامع الرواة(كتاب )1101(ي امتوف
احكام كتابش تأليف كه او با كند  گمان مي-يازدهمدر قرن  -غريب را مطرح كرده و

احكام اين روايات را از و  ، حديث ائمه معصوم قرون اول را تغيير دادههزار  دوازده 
با عنايت خداوند با اين كتاب : گفتهو  ؛ضعيف و مرسل و مجهول به صحيح تغيير داده

ما ضعيف يا مجهول  يكه ميان علما ؛بيشتريا هزار روايت دوازده مكن است ممن 
   )1(!!گردند تصحيح  شدند محسوب مي

و اخبار  ممكن استكه  بر اينكند  به اين قول استدالل مي )خطابالفصل (صاحب 
ضعيف و مجهول روايات تحريف قرآن به علت عدم علم علماي قديم به طريق صحت؛ 

   )2(.شوند ميتبديل ها نزد ما به صحيح  ضعف آنپس  ، ندباش  قلمداد شده
كند هر چند  بيشتر اخبار الكافي را تضعيف مي )العقول ةآمر(همچنين مجلسي در كناب 

و اگر سندي را  ، كنند كه ما در كتب چهارگانه نيازمند ذكر سند نيستيم شيعه ادعا مي
   )3(.سلف صالح است ازپيروي نان و تبرك و يكنيم تنها به خاطر اطم ذكر مي

ها هاشم معروف معتقد است كه متصف  اما شيخ آن ، اين تناقص عجيب است
اعتماد بر كافي در به معني عدم جواز  )4(ضعف هب )الكافي(كردن اين مقدار حديث 

چون ضعف سند مانع قوت ناحيه دوم يعني وجود آن روايات در  ، اصول دين نيست
علما به كه  به علت اينيا .. . كتب قابل اعتماد نيست يكي از كتاب هاي چهارگانه يا

ضعف اين باورند كه اگر عمل كردن به روايت اكثر فقها بر زيرا  ، اند آن عمل كرده
ديگر در و  هستندمانند ديگر روايات صحيح  ، و بر آن اعتماد كردند ، شهرت يافت

                                           
 .مقدمه جامع الرواة/ـ اردبيلي)1(
 .354ص ، ـ فصل الخطاب)2(
 .471و  470ص ، اثر ابي زهره» من ال يحضره الفيقه«ـ رساله نقد رجال كتاب )3(
 ، و روايات قوي 178 ، و روايات موثق 5072 ، و روايات صحيح 9485 ، يـ ضمناً گفته عدد روايات ضعيف كاف)4(

  .فائده چهارم/مستدرك الوسائل/النوري ، 246و  245ص ، 17ج ، ه به الذريعه: نگاه«مي باشند  302
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بدين  )1(.است بر صحيح هم مقدمحكم صحيح و حتي بعضي مواقع در مقام ترجيح 
 ؛احاديث كافي اكثراً ضعيف هستندسند  اگر چه«: گويد ها شعراني مي علت شيخ آن
  )2(.باشد ها صحيح مي ولي معني آن

علم جرح و  يجراتالشي است براي خالص از ا  چيني كنيم كه اين مقدمه ميالحظه م
بخش سقوط  كه منجر به ، ري كردرا در قرن هفتم بنيان گذا تعديل كه ابن مطهر آن

پس  ، آن را كشف و برمال ساختگونه كه شيخ بحراني  همĤن - شد؛ت شيعه اروايعمده 
رگر نه  و ... ،جستجوي قرايني كه رواياتشان را با آن تقويت كنندبه  داز آن شروع كردن

ها كتاب معتيرتري از كافي  روايات در كتب معتبر هيچ معني ندارد و آيا نزد آنذكر 
  ؟ ر مهدي غايب عرضه شدهكه بوجود دارد 

چون  )3( ..باشد ميروايت در يكي از چهارصد اصل موجود «: گويند مي كه اما اين
 »اخلصال و االمالی و مدينة علم«عتمد ديگر مانند منابع م هاي چهارگانه و كتاب: گويند مي

  )4(.اند نقل شدهمنبع و غيره از اين چهار صد 
نقل را عالمت صحيح بودن ) مانند الكافي(ل پس چگونه وجود روايت در يكي از اصو

آن منابع نقل و روايت كافي مجموع الدر حالي كه  ، دكنن ميمحسوب روايت از ائمه 
  آيا اين عين تناقص نيست؟شده؛ 

  

                                           
 .137ص ، دراسات في الحديث و المحدثين/ـ هاشم معروف)1(
  .123ص ، 2ج ، تعاليق علميه بر شرح كافي مازندراني/ـ شعراني)2(
سپس اين خالصه شدند و نتيجه  ، كردند اعتماد مي و منبعاند كه متقدمان آنها بر چهار صد اصل  ـ شيعه ادعا كرده)3(
  .67ص ، 20ج ، الوسائل. ها چهار كتاب مهم شيعي شد نآ
 .67ص ، 20ج ، ـ الوسائل)4(
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  اند ددي انجام دادهمتعمورد ادعاهاي كه شيعه در   ائمهيابي حال ارز
شده  ت دادهبعشريه نس ر به ائمه اثنيتمام روايات شيعه در كتب معتبكه كنيم  مشاهده مي 

روايت  خيلي كم و حتي به ندرتو  ، است ها از امام جعفر روايت شده و بيشتر آن
ما از رسول : گويد رعاملي ميح مرجع ايشانبلكه  ، شود ديده مينزد ايشان  پيامبر
   )1(!.چون احتمال دارد از روايات اهل سنت باشد ؛كنيم حديث روايت نمي اكرم

چنين به  هم ، دهند اهتمام نميها  آنو شناخت صحت  پيامبرپس اين گروه به حديث 
بدانند و آن آشنا ها را  آن هاي خذ و روشأمكه نداشتند  اي آثار اصحاب و تابعين توجه

  )2(.ندانبرگرد اختالف به سوي خدا و رسول اكرمگردند تا براي حل 
آن  ، دروغ استاند  نقل كردهند از اهل بيت كن رواياتي كه گمان ميي  بخش عمدهبلكه 

 )3(.طوسي روايات زيد بن علي بن حسين را رد كرده استزيرا  ، هم نه تمام اهل بيت
عشريه را  اند به دليل اين كه ادعاهاي شيعه اثني حتي بعضي از اهل بيت را تكفير كرده

  )4(.دكنن مينمي پذيرند و تصديق ن
تابعيني چون كردند و به مراسيل  را قبول مي علين اميرمؤمنااي كاش شيعه اقوال 

ي اخير  رفتند كه در دوره سراغ كساني هم ميبه بلكه  ، داشتندعلي بن حسن قناعت 
كالم رسول  اند فتهها گ هر چه عسكري ندفتگ ميو اي كاش  ، ها عسكرياند مانند  زيسته
   .ستخدا

 عالم نبودندان دها از هاشميان چن نها و معاصران آ داند كه عسكري هر انسان عاقلي مي
ها علم  آناز حتي اهل علم  ، ها باشند و مردم نيازمند علم آنممتاز باشند از ديگران كه 
علي بن حسين و پسرش ابي و و نزد  علماي زمان خود  نزدكه گونه  آموختند آن نمي

                                           
 .391ص ، 20ج ، ـ وسائل الشيعه)1(
 .40ص ، 3ج ، ـ المنهاج السنة)2(
 .66ص ، 1ج ، ـ االستبصار)3(
 .114و  112ص ، 25ج ، بحار االنوار ، 372ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)4(
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ولي  ؛ند بودندها نيازم به آنو  ، كردند آموز مي علمجعفر و پسر پسرش جعفر بن محمد 
ايشان علم دريافت  امثالها و  عسكريافراد؛ علماي معروف و سرشناس از   بر خالف اين

 ي به مثابهرا ها  كالم آنكنند و قبول ها بگويند  كه هر چه آن چه رسد به اين، كردند نمي
به يا  ، قرار دهند كه خداوند او را براي همه جهانيان مبعوث كرده است پيامبركالم 

مگر نيست اساس دين هيچ است كه  و اين چيزي ، باشد يا حديث متواتر آنقر ي نزلهم
  )1(.باشند ايمانعلم و اهل اهل افرادي كه دور ترين مردم به راه و روش 

اما بعد از جعفر بن محمد ما كسي «: گويد ابن حزم از دعواي روافض سخن گفته و مي
البته اگر  ، هت فتواجنه از و از جهت روايت  نه ، شناسيم كه عالم باشد ها را نمي از آن
گونه كه محمد بن علي و  شدند همĤن ميو معروف شناخته  بودند حتماً ها عالم  آن

ها  و مردم از آن ، ها به علم و درايت معروف هستند فرزندش جعفر و بعضي ديگر از آن
  .علم فراواني بودنداصالً عالمان قبل از جعفر داراي فضل و  )2(.اند حديث روايت كرده

ها مانند كالم خدا و كالم  رسول  هر كس ادعا كند كه كالم آن: گويد مي :ابن تيميه
 ينراشد يپس مانند خلفا ، د علينها خليفه بودند مان بعضي از آن ، است خدا

و بعضي ديگر مانند علي بن حسن و ابي  جعفر و  ، استاز ايشان واجب اطاعت 
د ولي بعضي ديگر نها پيروي شو بايد در دين از آن ، يني بودندمحمد صادق كه عالم د

   )3(.اند به جايگاهي  نرسيده
كند كه موسي بن جعفر داراي روايات فراوان  مي بيان فصالًمسپس در جاي ديگر 

و امام ترمذي و  ، درك برادرش از او روايت مي از پدرش روايت كرده واو تنها  ، نيست
اما بعد از موسي از هيچ كدامشان علم گرفته نشده و در  ، اند ردهابن ماجه از او نقل ك

نقل و آراء ها فتوا  و در كتب فقه از آن ، قابل اعتماد روايات ندارندمرجع و هاي  كتاب

                                           
 .41و  40ص ، 3ج ، ـ منهاج السنة)1(
  .175ص ، 4ج ، ـ الفصل)2(
 .69ص ، 19ج ، ـ مجموع فتاواي ابن تيميه)3(
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ها روايت نشده  و اصالً اقوال معروفي از آن ، و نه در غير آنتفسير نه در  ، نشده است
خداوند از همه راضي و (ي خود هستند  ايستهش بلكه داراي فضائل و محاسن ، است

   )1().خشنود باشد
افزايد  سخن ابن حزم را كامل كرده و موسي بن جعفر را به ليست علما مي :ابن تيميه
حتي امام ذهبي  ، زيادنه داراي رواياتي است ولي در كتب سنت كند كه او هم  و بيان مي

ترمذي و ابن ماجه دو  نناو در س :تهروايات او را در صحاح ششگانه حساب كرده و گف
رضا هم در سنن ابن الكنيم كه پسرش علي بن موسي  اما مشاهده مي )2( ، اردروايت د

حجر هم در  و ابن ، ماجه يك روايت دارد همانطور كه ذهبي به آن اشاره كرده است
يت و امام مزي ذكر كرده كه فقط يك روا )3( ، است رمز ذكركردهبا را او  شرح حال

ابي صلت (شويم كه اين روايت از طريق  به سنن ابن ماجه متوجه ميرجوع و با  )4(دارد
 )دار قطني(حتي و  ، شود پس به حديث او احتجاج نمي )5(، روايت شده است )هروي

و  )6(كند است كه در باب ايمان حديث وضع ميپليدي رافضي : گويد در مورد آن مي
سنن ابن ماجه از طريق ابي صلت از علي بن  اين حديث همان حديثي است كه در

  .موسي روايت شده است
 ، استها  ويراطرف خلل و نقص در روايات موسي الرضا از : گويد سمعاني ميابن 

  )7(.كنند چون تنها افراد متروك از او نقل مي

                                           
 .155ص ، 2ج ، ـ منهاج السنة)1(
  .270ص ، 6ج ، ـ سير اعالم نبالء)2(
  .45و  44ص ، 2ج ، تقرير التهذيب/ابن حجر ، 296ص ، 2ج ، الكاشف/ذهبي ـ)3(
  .993ص ، 2ج ، ـ تهذيب الكمال المزي)4(
 ، 1ج ، الكناني/تنزيه الشريعه ، 140ص ، سخاوي/المقاصد تاحسنه ، 129و  128ص ، 1ج ، ـ الموضوعات)5(

  .12ص ، مصباح الزجاج بوصيري ، 153و  515ص
  .616ص ، 2ج ، ـ ميزان االعتدال)6(
 .389ص ، 7ج ، تهذيب التهذيب ، 134ص ، 6ج ، ـ االنساب)7(
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ل اشكخلل و ااند  صادق است ولي افرادي كه از او روايت كرده: گويد ابن حجر مي
   )1(.دارند

كدام از اهل علم  هيچ: فرمايد حجر همان تعبير ابن تيميه باشد كه مي شايد اين سخن ابن
از او ش تنها ابو صلت و امثال ؛اند و در كتب سنت روايتي ندارد روايات او را نپذيرفته

ها پاك كرده  ها را از اين دروغ كنند كه خداوند ساحت مقدس آن ي نقل مييچيزها
   )2(.است
دانند هيچ  را امام هشتم مياو مامان بعد از موسي الرضا كه شيعه اثني عشريه ااز اما 

كه اهل سنت از حسن كرد وقتي ابن مطهر ادعا  ندارند؛حديثي در كتب حديث 
را رد  آن :ابن تيميه ؛اند حديث فراواني روايت كرده ) ها   امام يازدهم آن(عسكري 

مشهور معاصر  يچون علما ؛باشد محض مي چنين چيزي تنها ادعا و دروغ: فتگ د و رك 
در حالي كه بزرگان اهل سنت مانند مسلم  .اند حسن عسكري از او حديثي روايت نكرده

اود و نسائي و ابن ماجه معاصر او بودند و حافظ ابو قاسم ابن عساكر دو بخاري و ابي 
ين ميان حسن عسكري نام و نشاني در ا ؛آوري كرده تمام شيوخ اين بزرگان را جمع

كند كه اهل سنت  پس چگونه ادعا مي ؛اند نفر روايت كرده نهزارا هرچند از ؛ندارد
چرا امروز  ؟ اند؟ و اصالً اين روايات كجا هستند احاديث فراواني از او روايت نموده

   )3(؟ ها را نمي بينيم آن

                                           
 .45ص ، 2ج ، ـ تقريب التهذيب)1(
 ، 2ج ، منهاج السنة.» ... شنبه براي ما و يكشنبه براي پيروان ما و دو شنبه براي بني اميه« ـ مانند حديث )2(

 ، 7ج ، ذكر كرده است كه ابو صلت روايت مي كندو در تهذيب التهذيب نمونه اين دروغ و منكرات را  ، 156ص
  .389و  388ص

  .164و  163ص ، 2ج  ، ـ منهاج السنة)3(
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كند كه او را در  ابن حجر در شرح حال حسن عسكري سخن ابن جوزي را نقل مي
: گويند كه ميكساني بين اين سخن و سخن اكنون  )1(؛پندارد ضعيف مي»  الموضوعات«

  .كالم حسن عسكري وحي است مقايسه كن
ريخ ثابت شده كه يكي از ائمه در ادر ت: گويند كه مي -ابن حزم در مورد اين موضوع

دك كو :پرسيم ميها  آناز : گويد مي -جانشين شدهاو سن سه سالگي پدرش فوت كرد و 
به علت كوچكي از  شتواند همه علوم شريعت را ياد بگيرد كه پدر سه ساله چگونه مي

با به او وحي شده و  :كه  بگويند ندارند مگر اين اي او عاجز است؟ چارهبه  شياد دادن
با اين وجود  ، چنين چيزي كفر صريح و آشكار استو  ؛وحي علوم را ياد گرفته

  .ابت كنند و براي اثبات آن معجزه بياورندتوانند نبوت را براي او ث نمي
توانند براي او  و حتي نمي ؛آورد پس اين قول باطل است و هرگز حقيقت به بار نمي

   )2(.ادعاي الهام را هم در سر پرورانند
و از  ، دهد هشدار ميها  نسبت به آنكشاند و  الش ميچشيعه را به  يها ابن حزم افزوده

وحي يا الهام  به  امام  : اند گفتهكنند و  استتار ميخود را كه با آن هايي پرده برداشته  شبهه
مثالً در  ؛تواند بچه باشد ها ذكر شده كه امام مي و حتي در روايات آن ؛شود ابالغ مي

سؤال كردم امامت از ابي جعفر امور در مورد : نقل شده كه گفتهبزيع اصول كافي از ابن 
اند از پنج سال هم كمتر  وت بله مي: هفت سال باشد؟ گفتتواند كمتر از  آيا امام ميكه 
   )3(.باشد

قبالً بيان شد كه در عمر يك شب و  )4(، امام بود گيجواد در پنج سالامام : اند گفتهو 
  .اند نسبت داده مهديرا به  يروايات

                                           
 .240ص ، 2ج ، ـ لسان الميزان)1(
 .172ص ، 4ج ، ـ الفصل)2(
 .103ص ، 25ج ، بحار االنوار ، 383ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)3(
 .103ص ، 25ج ، ـ بحار االنوار)4(
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 ، ها كافي است تنها تصور اين مطلب براي پي بردن به بطالن روايات منسوب به ائمه آن
بچه بايد سن و سالي چنين در كه است ثابت امت اسالم سنت و اجماع  ن وآچون با قر

و قبل از ديگران باشد؛ ضانت و حتحت واليت و سرپرستي هم خود و هم اموالش 
مسلمين معصوم پس چگونه چنين فردي امام  ، شود امر نمينماز انجام هفت سالگي به 

جز كسي كه خداوند قلبش ؟ آيا استجت رسول حكالم خدا و شود و سخنش مانند  مي
  آورد؟  ايمان ميو نابينا ساخته باشد به چنين دروغي  را كور

امامت از طوايف شيعه بعضي اند كه  كتب شيعه فرقه شيعه اعتراف كردهبدين علت 
 ؛امام بايد حتماً بالغ باشد: اند گفتهدر سن كودكي بوده و چون  ، اند را انكار كردهجواد 

و  ؛بالغ مكلف هم باشدنا انسانبايد جائز باشد  ؛جائز باشدبچه  تامامچون اگر 
بالغ ميان نامعقول نيست كه قضاوت  ؛طور كه معقول نيست غير بالغ مكلف باشد همان

و تمام امور و  ؛و بتواند احكام دين را بدون نقص به مردم ابالغ كند ؛مردم دقيق باشد
   )1(.اي ابالغ شود بچهتا قيامت بر زبان  خدا  دستورات رسول

شد به قبول روايت كذابين و  منجر حضانتي تحت  بچهامامت جايز بودن ي  مقوله
 ، ها صادر نشده است هرگز از آندادند كه  گوياني كه سخناني به ائمه نسبت مي دروغ
  .اند طفولت ديده دوران كودكي ورا تنها در ها  آنچون 

 ، يافتوفات  )هـ143(معلي در سال : يدگو ممقاني در شرح حال معلي بن خنس مي
او سن پس  ؛به دنيا آمد )129يا  128(چون در سال  ، بودبيش ن اي كه كاظم بچهزماني 

   )2(.بود هقتل معلي شش يا هفت سالدر هنگام 
پذيرندو ممقاني در توجيه آن  را مي و شيعه آنشود  از كاظم حديث روايت مي اما
 كودكيبينيد امام جواد در  مگر نمي ، احكام شرعي نيستمانع علم به  دكيكو: گويد مي

                                           
 .95ص ، المقاالت و الفرق قمي ، 88و  87ص ، تيـ فرق الشيعه نوبخ)1(
 .ـ تنقيح المقال اثر ممقاني)2(
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و كاظم با آن كرده باشد معلي از كاظم سؤال است مكن و معهده گرفت  رامامت را ب
   )1(.و آن را از نقل كرده باشد سن كم جواب داده باشد

اصالً و  ؛كنند ت ائمه به سند توجه نمياها در مورد رواي آنچه گفته شد  عالوه بر آن
سند و ي  رشتهبه  و معرفتي  چون علم ، خيريا است ثابت آن روايت دهند  نمي يتهما

ها جز آخوندها و مراجعي كه اموالشان را  در حقيقت آنبنابراين  )2(.نقد روايت ندارند
ها را  اي ندارند كه مستقيماً آن ائمه ندردا از راه خدا باز ميخورند و ايشان را  به باطل مي

هند كه به خاطر  ان نسبت مييبه پيشين يهاي بينيم كتاب ميلذا ) 3(ر دهند مورد خطاب قرا
 ، مقطوع است اناسنادش -كنند گونه كه ادعا مي آن -خالفت اسالميترس از حكومت 

  .- گونه كه گذشت همĤن -صحيح هستندبه آن عمل كنيد چون  ها گفته شده ولي به آن
قرن هفتم كه در  اينتا ...دردنك قبول مي ها آنروايات و بررسي بدون تحقيق بزرگانشان 

و  ، ها به صحيح و غيره كرد بن مطهر شروع به تصحيح احاديث و روايات و تقسيم آنا
ها كه  حتي گروهي از آن ، ها در علم حديث تأليف شد اولين كتاب آن زماندر همان 

تقليد كار اين : را رد كردند و گفتند و آن ، بودند با اين حركت مخالفت نمودند هاخباري
  .و شيعه را در اين مورد رسوا كردند.. . و پيروي از اهل سنت است

 بسيارشيعه و تزوير ميان اند كه دروغ  ن شهادت دادهامسلمو نامداران گروهي از اعالم 
تعصب مذهبي  )4(.دادند انجام مي »تقيه« ي و حتي اين كار را به حكم عقيدهاست ج يرا

گويان و منكرين امامت بعضي از ائمه را پذيرفته اند  ات دروغبه جايي رسيده كه رواي
 ي بزرگوار هاما روايات صحاب ، برده بودندگري  شيعه از يو بوي ، چون نام شيعي داشتند

  .هستند شرسولكه مورد مدح و ستايش خدا و را رد كردند 

                                           
 .ـ تنقيح المقال اثر ممقاني)1(
 .163ص ، المنتقي ، 134ص ، 2ج ، ـ منهاج السنة)2(
  163ص : المنتقى ، 2/134: منهاج السنة - 3
 . 3 ، حاشيه/ـ فصل تقيه)4(
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ادعا ر كس هچون  ، بسيار عجيب و غريب است شانرجالمعيار ارزيابي اعتبار ميزان و 
ادعا كند يا  )1(، پردازي كند دروغزياد يا بر زبان اهل بيت  ، نمايد كه امام غايب را ديده

) 3(كندگويي  و اغراقها غلو  آنمورد در يا   )2(، كند تانمضامام بهشت را برايش كه 
  .كنند تلقي ميشخص بودن قابل اعتماد  موثق واين موارد را دليل 

 يها نگاه كن ؟ اگر به رجال سند آنو معتبر شدن استوثق مچگونه دروغ گفتن موجب 
بزرگان و شوي كه  متوجه مي نمايي خودشان بررسي )علم الرجال(ها را در پرتو  و آن

موثق اند و بيشتر افرادي كه نزد ايشان معتبر و  كه بسيار روايت كرده) مكثرين روايت(
دوري ايشان و ائمه از  ، اند تهگرف ائمه قرارو نفرين مورد ذم و حتي لعن  ، هستند

  .نقل كرده استاين مطالب را و حتي كتب شيعه  ، جستند مي

                                           
صول ا(. منازل و جايگاه مردم را بر اساس روايت كردن آنها بشناسيد: اند ـ چون از امامان خود روايت كرده)1(

  ).1/50: الكافي
و  98ص ، 20ج ، وسائل شيعه. چون ضمانت بهشت براي او بزرگترين دليل است بر معتبر بودن و توثيق اوـ )2(

راد از سوي امام موثق معرفي كردن افنمونه اي از اين . 158و  98ص ، رجال الحلي ، 381ص ، رجال كشي ، 158
صفحه احمد بن محمد بن عيسي تقريباً پازده از : گويد ميو  دكن محمود نقل مي در مورد ابراهيم بن ابي )كشي(را 

  .حديث روايت كرده است
و كشي با سند خود از  ، شود بعدي چيزهايي دال بر موثق معرفي كردن آن مرد به گمان شيعه ديده ميدر عبارت 

كنيد كه  فدايت شوم تضمين مي: به او گفتمو بر ابي جعفر وارد شدم : مود روايت كرده كه گفتابراهيم بن ابي مح
   .)567ص : رجال كشي(اي او را گرفتم و بوسيدمپمن هم  ، بله: خداوند مرا داخل بهشت كند؟ گفت

ثق موكه   سد به اينر چه ، هي از اسالم نبرديگونه اعتقادي داشته باشد بو بدون شك كسي كه در مورد امامان اين
 ) 70-1/69: ميزان االعتدال( .حتي جعفر صادق حكم كفر چنين افرادي را صادر كرده است ، باشد

به موثق معرفي كردن او آمده كه كشي براي  )واصل(در شرح حال فردي به نام  )رجال حلي(كتاب در  - 3
تا  از حمام شدم آب و مانع بيرون ريختن  كرد ميرا شستم ابا حسن : اين روايت استناد كرده است كه واصل گفته

ابن مطهر  )614ص : رجال الكشي( .خوردمجمع كردم و سپس همه آنها را  ؛غيره جمع شدچرك و همه آب و مو و 
   .)178-177ص : رجال الحلي( .و سند آن صحيح استكند داللت مياعتقاد علو و بلندي اين دال  بر : گويد مي
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كه  ، اند سبيدهچو در اين مورد به تقيه  ؛اند ي ائمه دوري جستهايااما شيوخ شيعه از وص
  .تر است ضعيفاز آن هم تار عنكبوت و حتي تقيه مانند 

بسياري از اين روايات دروغ بودن  ، ....استبعد از نقد و بررسي سند نوبت بررسي متن 
االنوار و اصول كافي و البحار و تفسير  هاي بادر اين باب و باب هاي ديگر و يا كت
 ، مانند ضروريات بديهي دين معلوم و محرز استقمي و عياشي و رجال كشي و غيره 

قرن امت  و بهترين  ، جنگد پاك پيامبر ميسنت برند و با  را زير سؤال مين آچون قر
گذاري  و اعتقادي را پايه ، كنند محسوب ميها را كافر  و پيروان به احسان آناول 
  .....اند كه از كتاب اهللا برهان و دليلي بر آن نيست كرده
كافي است به  ، ها چگونه است آنكردن و اظهار نظر در مورد احاديث حكم براي پس 

اصول دين را زير سؤال  يا ، هستند نقل ومخالف عقل همه يا  ها نگاه كني كه  متون آن
 )1(ساخته شده اند پس بدان كه تزوري هستند و به دروغ به نام پيامبر ، دنمي بر

                                           
  .1/106: ضوعاتالمو/ ابن الجوزي - 1
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  فصل سوم

  در مورد اجماع شيعه عقيده

  
اجماع يكي از اصول اهل سنت است يعني بعد از كتاب و سنت اصل سوم است و 

هر كس : فرمايد ابن تيميه مي /ن اساسبر اي )1(.باشد دين قابل اعتماد ميعلم و در 
  )2(.استو جماعت ن و سنت و اجماع باشد اهل سنت آقايل به قر

اين گروه به  )3(سنجند اهل سنت و جماعت تمام مسايل ديني را با اين سه اصل مي
ضد معني اتحاد و همستگي است و   بهاهل جماعت معروف هستند چون جماعت 

اجماع اساسي و واقعي در دوران اول اسالم صورت  و 4.باشد و پراكندگي ميتفرق 
اجماع كمتر صورت  ، ن به خاطر كثرت اختالف و انتشار امتآگرفت ولي بعد از 

  )5(.گرفت
بدين علت در اين  ، پندارند اما شيعه اجماع اصحاب و سلف صالح را اجماع نمي

  :كنيم ها را ذكر مي باب عقائد مخالف گوناگوني دارند كه آن
  

                                           
 ، 1ج ، آمـدي /اصـول االحكـام فـي اصـول االحكـام      ، 157ص ، 3ج ، ـ مجموع فتاوي ابن تيميه شيخ االسالم)1(

 . 267ص ، 4ج ، ابن عبدالبر/التمهيد ، 403ص ، امام شافعي: ةالرسال ، 173ص ، 1ج ، غزالي/المستصفي ، 200ص
 .436ص ، 3ج ، ـ مجموع فتاوي ابن تيميه شيخ االسالم)2(
  .157ص ، 3ج ، ـ مجموع فتاوي ابن تيميه شيخ االسالم)3(
 ).3/157: همان(آيند  گرد هم مي  كه هر چند جماعت اسمي است براي گروهي 4
 .157ص ، 3ج ، ـ مجموع فتاوي ابن تيميه شيخ االسالم)5(



   
490 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

 حجيت در قول امام است نه اجماع: تنخس

اجماع حجت است نه بدين : گويند اند كه شيعه مي اهل سنت نقل كرده هاي باكت
باشد و حتي قول  علت كه اجماع است بلكه بدين سبب كه همراه سخن امام معصوم مي

  )1(.انفرادي هم حجت است صورت  به امام معصوم
ابن مطهر حلي  ، بيان كرد   گونه ها اين آن توان ديدگاه شيعه را از مصادر معتبر مي
 ، بنابراين ، باشد نزد ما اجماع حجت است چون شامل قول امام معصوم مي: گويد مي

 ، ها قرار دارد سخن امام در رأس آن  مادام كه ، خواه افراد اجماع فراوان باشند يا نه
 )2(.اجماع به خاطر سخن امام حجت است نه ذات اجماع

يابد و مدار  تحقق نمي ، اجماع بدون امامي كه معقتد به عصمتش هستند  ،بنابراين
ها در حقيقت قايل به  آن ، چرخد نه بر ذات اجماع حجيت اجماع بر سخن امام مي

اجماع نيستند بلكه قايل به حجيت قول امام معصوم هستند و دعواي اجماع اسم بي 
سخن لغو و  ، نزد ما حجت است اجماع: گويد كالم ابن مطهر كه مي .باشد مسمي مي

باطلي است اساس اين است كه بگويد اجماع حجت نيست چون حجيت آن مبني بر 
ها امام را  آن ، ها همين است چون نتيجه و مقتضي مذهب آن ....باشد قول امام مي

دانند بايد از او پيروي كنند و گوش به فرمان او باشند حتي امام نزد  مانند پيامبر مي
ها در  سخنان آنسان تا آخرين  بدين ، تر است از جبرئيل و ميكائيل هم بزرگ ها آن

ها با وجود امام نيازمند اجماع نيستند  آن ، را توضيح داديم مورد اجماع كه مفصالً آن
  .نيازمند اجماع نبودند طور كه اصحاب با وجود رسول اكرم همان

ون هر امامي به مثابه پيامبري شود چ ها نبي در هر عصر و زماني يافت مي نزد آن
گونه كه با ادله عقلي و نقلي ثابت شده هيچ عصري  همان: گويند است بدين علت مي

                                           
 .247ص ، 3ج ، اسنوي/ـ نهاية السول)1(
اند براي نمونـه بـه    بسياري از بزرگان شيعه هم چنين گفته. 70ص ، ابن مطهر/ـ تهذيب الوصول الي علم االصول)2(

المرجعيـة الدينيـه    ، 305ص ، قوامع الفضول ، 100و  99ص ، مفيد/اوائل المقاالت: هاي ذيل مراجعه فرمايىد كتاب
  .16ص ، معقوق/العليا
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وجود ندارد كه از امام خالي باشد تا محافظ شريعت و دين باشند و هنگام اختالف 
ها بود با قولش كه  اگر امت اجماع كردند و امام ميان آن ، ها رجوع شود به اقوال آن

 »اجماع«پس  ، بخشد گرداند و به آن حجيت مي خطا بردار نيست اجماع را منعقد مي
   )1(.كند حجيت كالم ائمه معصوم را ثابت مي

گفته شده  »2كافي«طور كه در  زمين هرگز از امام خالي نيست چون اگر خالي باشد همان
و بايد براي  شود و اين سخن بدين معني است كه اجماع مفهومي ندارد زمين نابود مي

  .هميشه تعطيل باشد
آسمان و  ، شويد فرقش با سنت ها نگاه كنيد متوجه مي اگر به مفهوم اجماع نزد آن

 ، چون سنت ؛تنها در اسم با هم مشترك هستند نه در معني و محتوي ، ريسمان است
  .ها كاشف قول معصوم است سخن انسان معصوم است و اجماع نزد آن

شود  ها اجماع ياد مي اصول آن هاي باعجب كنيد كه چرا در كتبنابراين حق داريد ت
اند كه قول  حتي اقرار كرده ، است يكنند در حالي كه اسم بي مسماي و به آن اقرار مي

  .فقهاء ارزش ندارد اگر به هزار نفر هم برسند
اند اگر اجماع همراه قول امام معصوم باشد حجت است ولي اگر همراه  حتي گفته

اشد اگر صد نفر از فقهاء بر يك قول متفق باشند حجت نيست و اگر دو نفر با امام نب
اعتبار به اتفاق فقهاء   گفتني است كهيابد  قول امام اتفاق حاصل كنند اجماع تحقق مي

ها هيچ  اين است كه اجماع آن ، معني اين كالم )3(.نيست بلكه به قول امام است
اين اعتراض   كه مثل اين .نامند است سنت را اجماع مي بلكه نهايتاً اين ، اي ندارد فايده

هاي  اي كه بعضي از آخوند دار كرده است به گونه هاي متقدم را جريحه قلب شيعه
ما اولين كسي نبوديم كه به حجيت : اند كه گفته شيعه از شريف رضي نقل كرده

را پيشنهاد كردند و  آنبلكه ابتدا مخالفين  ، را لغو بدانيم اجماع حكم كرده باشيم تا آن

                                           
 .406ص ، النحاريري/ـ معالم الدين)1(
  1/179: اصول الكافي 2
 .405ص ، ـ معالم الدين)3(
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اي نداشتيم مگر  ها موافقت كنيم پس چاره توانستيم با آن بر ما عرضه نمودند ما هم مي
ها  ولي در علت و دليل با آن ، اصل حكم را قبول كنيم چون ذاتاً حق بود  كه اين

  .ها تنها براي تقليد و محاكات از آن تقليد كردند يعني آن )1(مخالفت كرديم
شود اگر امام حال يكي از  فائده اجماع نابود مي: گويد مي »امع الفصولقو«صاحب 

افراد اجماع را از لحاظ ورود و خروج شناخت يا فهميد كه سخن او بر اساس تقييه يا 
ها بوده  اما چيزي كه مهم است اين است كه اجماع ابتكار آن ، چيزهاي ديگري است
   )2(.براي محكوم كردن ما
اند پس چرا با اهل سنت هماهنگ  را اصل كلي قرار داده ت آنمادام كه اهل سن

  ها در مورد امامت با اجماع تناقص دارد؟ شوند در حالي كه عقيده آن مي
اجماع نزد شيعه اماميه هيچ ارزشي ندارد تا وقتي كه : گويد محمدرضا مظفر مي

ر اگر سخن امام با اجماع كشف شد د... سخن امام معصوم در آن روشن نشود
  .حقيقت حجيت ازآن سخن امام است نه اجماع علماء

 ، بعد از آن ، فاقد ارزش) اجماع( اصل است و كاشف) سخن امام(يعني مكشوف 
   )3(.شود و خودش دليل مستقلي نيست اجماع داخل سنت مي

حجت  ، اجماع نزد ما ـ جمهور شيعه ـ در مقابل سنت: گويد رضا صدر مي
نظر امام معصوم كشف  ، گيرد چون با اجماع را مي بلكه حكم آن ، مستقلي نيست

  )4(.شود مي
در مورد اجماع بين متقدمين شيعه : گويد ها محمد جواد مغنيه مي آخوند معاصر آن

ها تفاوت و تباين فاحشي وجود دارد چون متقدمين اتفاق دارند  و متأخرين آن
اي در  و به گونه ؛اجماع و عقل ، سنت ، قرآن: باشد مصادر تشريع چهار چيز مي

اما متأخرين فقط لفظ  ، را دليل هر اصل و فرعي دانستند اجماع غلو كردند كه آن

                                           
  .305ص ، ـ قوامع الفصول)1(
  .305ص ، ـ قوامع الفصول)2(
 .92ص ، 3ج ، مظفر/ـ اصول الفقه)3(
 .17ص ، رضا صدر/ـ االجتهاد و التقليد)4(
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را رها كردند و وقتي بر آن  اجماع را با اين مصادر باقي گذاشتند ولي محتواي آن
   )1(.كنند كه همراه دليل معتبر ديگري باشد اعتماد مي

اجماع را دليل مستقلي  ، ريناما اين كالم مطلق نيست چون بعضي از متأخ
  2.دانند مي

ها گم شده پس چه  اين را در نظر بگير و نگاه كن كه از قرن سوم تا به حال امام آن
  راهي وجود دارد براي پي بردن به نظر امام تا اجماع حاصل شود؟
رسيدن به اجماع  ، شيخ حر عاملي و ديگر اخباريان معتقد هستند بعد از غيبت امام

كشف اجماع ميسر نيست پس اجماع ثابت   معتقد است كهن است و غير ممك
كند و اجماع بدون  شود چون هيچ كس به دخول او در اجماع علم پيدا نمي نمي

شود و با قفص تشيع  در نتيجه اجماع به طير عنقاء تبديل مي ، دخول او ممكن نيست

                                           
و  284ص ، شـماره سـوم   ، سـال دوم  ، سـالم ة االمجله رسال /للشيعة االمامية بين القديم و الجديدـ اصول الفقه )1(

286. 
تعاليق  .[باشد مي ، عنوان دليلي مستقل  به علم معروف است قايل به حجيت اجماع يكه به دريامثالً شيخ شعراني  2

  ].414ص ، 2ج ، مازندارني :علمية علي شرح جامع
 داغن و اخباريون وطور كه مشاهده كرديم خالف بين اصولي پس سخن مغنيه غبر ثابت و نا مسلم است اما همان

باشد و در مذهب شيعه  همه مطالب مذكور در بحث اجماع تقليد از اهل سنت مي مثالً حر عاملي معتقد است .است
  ].214ص ، الفصول المهمة ..[شود و اصالً توجيهي ندارد ها يافت نمي هيچ دليلي بر آن

هر چند با  ، اند اصول فقه به بحث آن پرداخته هاي بااند و در كت در مقابل اين گروه اصوليان به آن اقرار كرده 
  .ها متناقص است امت آنام

طبرسي در االحتجاج از ابي حسن علي بن محمد : گويد در تأكيد اين اصل مي »شعراني«ها  شيخ معاصر آن
ن هيچ شك و گماني وجود آدر قر  كه امت اتفاق دارند بر اين: عسكري در حديث طوالني روايت كرده است كه گفته

ال «: فرمايد چون پيامبر اسالم مي ، تصديق ما انزل اهللا بر هدايت هستند  نا بهندارد و در اين اجماع مصيب هستند و ب
  .»تجتمع امتي علي ضاللة

  ).كنند امت من هرگز بر گمراهي اتفاق نمي(
باشد و امكان دارد علم به آن  اجماع مستقل مي  كه اين حديث دال بر حجيت اجماع است و اين: گويد شعراني مي

، 2ج/ الشعراني/ تعاليق علميه .[است.»ال تجتمع امتي علي ضاللة«: ق حديثحاصل شود و چنين چيزي تصدي
 ].414ص
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ن واما اصولي )1(ها نيست م آناثري از اما اي از دنيا هيچ گوشهچون در  ، افتد به دام نمي
  .اجماع را قبول دارند و معتقد هستند ممكن است به رأي امام دست پيدا كرد

مدار  ،  شيعه بر اساس ديدگاه متأخرين: گويد مي» مصباح الفقيه«شيخ همداني در 
 همچنين اتفاق آنان نيز درباشد و  ها نمي آن هاي هفرق ي هر حجيت اجماع اتفاق همد

رأي و نظر امام معصوم   تنها رسيدن به  بلكه ، باشد اهي براي اجماع نميريك عصر 
  .)2(باشد اجماع مي  يابي به ي دست وسيله) مانند الهام يا خواب(ظن  از طريق

  به  بسا مسايلي هستند كه  چه ، ها اختالف وجود دارد البته در اين موضوع بين آن
ها باشد و  هر چند نظر همه آن ، اند يافتهي نهايي در مورد موافقت امام دست ن نتيجه

از طريق   اند اگر چه موافقت امام را با قاطعيت اعالم داشتهدر مورد بعضي از مسايل 
حدس  ، شود كه راه كشف نظر و ديدگاه امام از اينجا روشن مي )3(.دشهرت هم باش
قرار نگاه كن حدس و گمان را راهي اساسي براي كشف نظر امام  ، و گمان است

ولي اجماع سلف امت حجت نيست بلكه در نهايت  ، دانند را حجت مي دهند و آن مي
شود ولي  غرابت است و همچنين اتفاق همه علماء امت موجب جزم و قطع نمي

خود طور كه  همان ، گيرد؟ واقعاً مقياس معكوسي دارند مي حدس و گمان حكم تواتر
  .باشند  نظر داشتهق اتفار گمراهي بخوندهايشان بسا آ  چه ، دان كردهاعتراف م

جماعتي ناشناس   عمل بهت منكر اجماع هستند ولي قدر حقيآنان   كه با وجود اين
البته اين نتيجه  ، اند ثابت كردهرا و رها نمودن جماعت معروف و مشهور را 

  .كنند ها است هر چند براي اين شذوذيت به موافقت امام تعليل مي شذوذيت آن
اگر اماميه در دو قول اختالف پيدا كردند هرگاه : گويد مي »لم الدينمعا«صاحب 

ها است هر چند معروف  گروهي معروف و بدون امام بودند حق با گروه مخالف آن
  )4(.و مشهور هم نباشند

                                           
  .63ص ، حائري/ ـ مقتبس االثر)1(
  .70و69ص ، ـ المعجم الفلسفي)2(
 .17ص ، االجتهاد و التقليد ، 436ص ، ـ مصباح الفقيه)3(
 .406ص ، ـ معالم الدين)4(
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دانند و  حتي وجود اين گروه مجهول را شرطي براي اجماع در عصر غيبت مي
دوران بدون نقل به حصول اجماع دست پيدا  حقيقتاً ممتنع است در اين: اند گفته

اصالً چگونه  ، كنيم چون هيچ روشي براي علم پيدا كردن به ديدگاه امام وجود ندارد
ها بپيوندد در  ممكن است در حالي كه دو مجتهد مجهول وجود دارد تا به جمله آن

عاً منتفي ماند و چنين چيزي قط ها مخفي و پوشيده مي نتيجه سخن امام بين اقوال آن
هر اجماعي كه در ميان اصحاب ادعا شود و به نقل متواتر يا حديث آحاد  ، است

معالم «ن مفيدي ذكر نشود الزم است به كالم صاحب يمستند نباشد يا همراه قرا
از  ، شود اين هم كم پيدا مي ، برگرديم كه اعتماد به قول گروه مجهول است »الدين

پس اجماع موجود  ، يزي به وقوع نپيوسته استدوران شيخ طوسي به بعد چنين چ
  .1باشد همان اجماع منقول مي

  .قبل از شيخ اين نوع اجماع وجود داشته  كه مثل اين
اند و قول گروه مجهولي را  ها افرادي هستند كه اجماع اصحاب را رد كرده آن

د گوش اند كه به اقوال آخوندهاي خو اما در اين مورد حق را پيموده. اند پذيرفته
ولي عيبشان اين است كه از اجماع  ، باشند  نظر داشتهندادند هر چند آخوندها اتفاق 

  .ندا هاصحاب و سلف سر باز زد

                                           
  باشد  ياجماع در ديدگاه شيعه اثني عشريه دو نوع م 1

  .آيد يعني اجماعي كه با جستوجوي فقيه در ميان فتاوي به دست مي: اجماع محصل
اجماعي كه فقيه در تحقيق و جستوجو به آن دست پيدا نكرده بلكه از فقهاء براي او نقل شده : اجماع منقول

يت همان حكم اجماع سپس اين نقل شايد با روش تواتر باشد كه از لحاظ حج ، است خواه با واسطه باشد يا نه
زبان آوردند هدف اجماع دوم  رن اجماع را مطلقاً بواگر اصولي ، بنابراين ، شود محصل دارد يا با خبر واحد نقل مي

 ].101ص ، 3ج ، مظفر/ اصول الفقه .[اند شيعه اختالف پيدا كرده ، البته در مورد حجيت اجماع دوم ، است
: گويند بعضي مي ، جعفريه در مورد اجماع اصطالحات فراواني دارند يفقها: گويد مي» مقتبس االثر«اعلمي در 

 .اجماع يعني اعتماد و اعتقاد قطعي به رأي امام
اعلمي در مورد  ، اند بعضي هم قايل به اجماع محصل هستند و بعضي ديگر اجماع منقول به خبر واحد را پذيرفته

 ، 3ج ، مقتبس االثر[اين اجماع قبول است: دوم گفته شود و در مورد اجماع حاصل نمي: گويد اجماع محصل مي
 ].62ص
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طور كه در  پيمايند همان ها براي رسيدن به اين اجماع اسمي هر مسيري را مي آن
مرتكب چنين اشتباهي شدند و در نتيجه اقوال و روايات متناقص و  ، روايات

از  .شود و غيره ديده مي» البحار«و » االستبصار«كه در كتاب   هاربي درست شدمتض
مثالً ابن بابويه  ، در مورد اجماع اقوال متعارضي داردآنان  نفريك   كه ايناين بدتر 

ـ كه يكي از چهار كتاب مهم احكام در فقه » من ال يحضره الفقيه«قمي صاحب كتاب 
اجماع نيز مدعي كند و در مورد مخالف آن  اع ميشيعه است ـ در موردي ادعاي اجم

  )1(.است  شده
اگر كسي در اجماع داراي چنين روشي باشد : گويد مي »جامع المقال«حتي صاحب 

بلكه در  )2(كند؟ مي اعتمادشود و به نقل آن  نان پيدا مييچگونه در مورد آن اطم
 .سي به آن قايل نيستكه اصالً امكان اجماع ندارد و ك مواردي مدعي اجماع هستند

بعضي مواقع شيخ و سيد بر امري مدعي اجماع هستند : گويد ها مي طبرسي شيخ آن
  )3(.ولي كسي در مورد آن امر سخن نرانده تا مردم بر آن اجماع كنند

همچنين شيخ طبرسي بر وجود اجماع تأكيد كرده و اجماعات متعارضي را ذكر 
  )4(.دان كند كه از يك شخص واحد نقل شده مي

باشد ولي مجبور است اين  اين قول طبرسي است كه آگاه و خبير به كتب شيعه مي
ما از  ، حقيقت را در كتابي بيان كند كه در طرف داري و پيشتباني شيعه نوشته است

گو و  جوييم تا ثابت كنيم كه شيعه در مورد اجماع خيلي تناقص اعتراف او بهره مي
  .را بيان كنند ط آنيحدود و شرا توانند مضطرب هستند و حتي نمي

كنند  را تطبيق نمي اجماع كاشف قول امام معصوم است آن: گويند سپس شيعه كه مي
كشند نه در كشف اقوال امامان  چون در جستوجوي اقوال ياران خودشان زحمت مي

كند ـ  وقتي سخن يكي از عالمان را ذكر مي» معالم الدين«بدين علت صاحب . معصوم

                                           
 .15ص ، طريحي/ ـ جامع المقال فيما يتعلق باحوال الحديث و الرجال)1(
  .15ص ، طريحي/ ـ جامع المقال فيما يتعلق باحوال الحديث و الرجال)2(
 .34ص ، ـ فصل الخطاب)3(
 .34ص ، ـ فصل الخطاب)4(
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سخن امامان معصوم است نه اتفاق فقهاء بدون قول امام ـ  ،   پĤيهاساس و : بودكه گفته 
شگفتا ازغفلت ياران در مورد اين اصل و ادعاي اجماع و اصالً تساهل در نام : گويد مي

گذاري چنين چيزي به اجماع در حالي كه براي مسايل فقهي به قول امام احتجاج 
اند  از اجماع باقي گذاشته را تنها يك عبارت  كهاند  دهاي افراط كر حتي به گونه ، كنند مي

 يرا به اسم اند و آن را از اصطالح اصلي خودش تحريف نموده و بدون قرينه آشكار آن
  )1(.اند بي مسمي تبديل كرده

اصلي از  عنوان  را به با اين وجود اجماع و ها قايل به اجماع نيستند در حقيقت آن
و در اثبات دعواي خود دچار تناقص و اضطراب  ايندنم قلمداد مياصول ادله 

  .گردد شوند و معلوم است تناقص موجب بطالن اصل موضوع مي مي
براي روشن شدن تفاوت اساسي بين اهل سنت و اهل تشيع در مورد اجماع تصور 

صادر شود يا از  ير فتوايمدر اين ع )2(.اي است كنيد كه از امام جواد ـ كه امام پنچ ساله
به را شرعي  يحكم ، اي مسأله او صادر نشود ولي ار طريق گروهي از روافض در مورد

او نسبت دهند ولي امت اسالمي با فتواي او مخالفت كنند الزم است به ديدگاه او 
  . 3چون امت بدون امام اجماعي ندارد ، رجوع شود نه به نظر جمهور علما

هر -د وارجي ندارد ـ قولي نقل شاگر از امام مهدي منتظرشان ـ هر چند وجود خ
نظر اين  ، و جمهور مسلمانان مخالف قول او باشند -چند از راه حكايت هم باشد

شيخ  ، ارزش است و اعتبار ندارد شود و سخن جمهور علماء بي گم شده پذيرفته مي
اگر امام قولي داشت و همه مسلمانان مخالف : گويد مفيد در اقرار به اين موضوع مي

   )4(دند سخن امام براي حجت و برهان كافي استاو بو

                                           
  .406و 405ص ، ـ معالم الدين)1(
 .103ص5، 2ج ، نواربحار االـ )2(
بحار  ، 331طبرسي ص / اعالم الوري  ، 298مفيد ص / االرشاد  ، 321ص 1كتاب الحجة ج ، اصول كافي.3

و ز است يجاامامت وي باشد   داشتهاگر امام سه سال : گويند ها مي همه اين كتاب ، 103. 102ص  25االنوار ج
  .ندارد يلاشكااگر از آن هم كمتر باشد : گويد مي »الوري اعالم«صاحب حتي  ، اشكالي ندارد

 .100ص ، ـ اوائل المقاالت)4(
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  .داردو مجادله ن  هقشانم  ي بهو نياز باشد ميدر اوج بطالن   ي است كهاين مذهب
باشد و  يكي از شواذ شيعه مي ، ديدگاهكند كه اين  اقرار مي »مفيد«بدين خاطر 
  )1(.دان ها است حتي معتزله و خوارج و مرجئه با اين مخالفت كرده مخصوص آن

                                           
 .100ص ، ـ اوائل المقاالت)1(
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  هدايت است بيانگرمخالفت اهل سنت : دوم
چون  ، الزم و ضروري است به اجماع  مراجعهكه تفاق دارند جمهور اهل سنت ا

  :فرمايد مي متعال خداوند ، اتفاق يابندامكان ندارد امت بر گمراهي 
 m l k j i  h g f e d c b a ` _  ^

 s r  q po n ml 1( ١١٥: النساء(  
از راه ضاللت براي (هدايت ) راه(بعد از آن كه  ، غمبر دشمنانگي كندكسي كه با پي(
او را به همان جهتي  ، جز راه مؤمنان در پيش گيرد) راهي(و  ، روشن شده است) او

و با همان (گردانيم  دوستش داشته است رهنمود مي) شود و به دوزخ منتهي مي(كه 
و به دوزخش داخل ) گرفته استنمائيم كه ايشان را به دوستي  كافراني همدم مي

  ).!و دوزخ چه بد جايگاهي است ، سوزانيم گردانيم و با آن مي مي
                                           

هر كس از اجماع مسلمين سر باز زند در حقيقت راه غير از :  بيان داشته - اهللا  رحمه-  ابن تيميه .115/ـ نساء)1(
  . مسلمانان را پيموده است

  .194ص ، 19ج ، هفتاواي ابن تيمي
يه آبراساس اين : گويد كند و مي يه استدالل ميآبدين سبب امام شافعي در استدالل بر حجيت اجماع به اين 

ترين و  به اين نتيجه و جواب رسيد كه از قوي يو تدبر فراوان حصبعد از تفايشان البته  .مخالفت با اجماع حرام است
   .اند يه دچار مشكل شدهآر تفسير اين هر چند بعضي د ، بهترين استنباطات است

يه تحقيق نوطهوري كرده است كه در آم در مورد اين شيخ االسال  گفتني است كه .590ص، 1ج ، تفسير ابن كثير
  .شود  مراجعه 459ص 5تفسير قاسمي ج   به. استرا ذكر كرده  آن 192. 179 و178ص  19فتاواي كبراي ج 

ôì« يه آ: فرمايد ابن كثير مي Î6 −Ftƒ uρ u≅‹ Î6 y™ö xî È⎦⎫ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $#  «  

اما بعضي مواقع شامل مخالفت با نص شارع و يا اجماع  ، باشد وش مي ترين ر بيانگر مخالفت با بهترين و شايسته
و به خاطر مقام  است  شدهاجماع خصوص ضامن عصمت امتش در  رسول خدا زيرا ، شود هم مي امت محمد

  .شوند باه و خطا نميتش دچار اشتمو ارزش محمد ا
  .ها هستند احاديث فراواني در اين مورد روايت شده اند و حتي بعضي از علماء مدعي تواتر آن

 .590ص ، 1ج ، تفسير ابن كثير
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ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهللا ال يرضهم من خذهلم أو «: فرمايد مي رسول خدا
  .»خالفهم حتى يأيت أمر اهللا وهو ظاهرون عىل الناس

 ، رساند ها نمي دشمنان آسيبي به آن مدام گروهي از امتم بر حق هستند و مخالفت(
  .)1().ها مدام بر مردم چيره و غالب هستند بلكه آن

اند امت اسالمي  اعالم داشتهاحاديث فراوان ديگري از رسول اكرم روايت شده كه 
  .2آيند هرگز بر گمراهي گردهم نمي

                                           
امام بخـاري حـديث را بـا همـان معنـي در كتـاب        .1524ص ، 2ج ، باب ال تزال/ دـ امام مسلم در كتاب جها)1(

 روايت كرده است )8/149(باب ال تزال / االعتصام 
وع فباشد و شواهد متعددي بر مر متن حديث مشهور است و داراي اسانيد فراواني مي: فرمايد امام سخاوي مي 2

خداوند شما را از سه مشكل و : روايت شده كه پيامبر فرمود.) 460ص ، المقاصد الحسنة(.كنند بودن آن داللت مي
 ، 4ج ، ابو داود در سنن(بر گمراهي است اسالمي امت و اتحاد عدم اجتماعها  نقص محافظت كرده يكي از آن

سندش  :فرمايد اسنادش منقطع است و در جاي ديگر مي: گويد حافظ در التلخيص مي.) 4253شماره  ، 452ص
  .)326ص ، 11ج ، عون المعبود(.حسن است

ز وجل أن ال يجمع أمتي على سألت اهللا ع": امام احمد از ابي بصره غفاري روايت كرده كه رسول خدا فرمود 
  ) 6/396المسند ( "ضاللة فأعطانيها

  ).را به من عطا فرمود آننيز  خداوند ، گردهم نياوردبر گمراهي را از خداوند خواستم كه امتم (
عون { دارد  سند آن وجود  ضعيف در سلسلهقه هستند ولي يك راوي ثرجالش : گويد حافظ در تلخيص مي

  .}326ص 11المعبود ج
أمة محمد : أو قال - أن اهللا تعالى ال يجمع أمتي ": فرمود كند كه رسول خدا روايت مي ترمذي از عمر

  ."ومن شذ شذ إلى النار ، ويد اهللا مع الجماعة ، على ضاللة -صلى اهللا عليه وسلم 
همراه  وندكند و دست خدا كند يا امت محمد را بر گمراهي جمع نمي خداوند امتم را بر گمراهي جمع نمي(

  .)درو جماعت است هر كس از آن بگريزد به سوي آتش مي
ابن .) 2167شماره  ، 466ص ، 4ج ، سنن ترمذي(.باشد ميغريب فوق از اين طريق حديث : گويد ابو عيسي مي

را تخريج  آن »السنة«و االللكائي در  »الحليه«حديث غريب است ابو نعيم در : گويد مي »تخريج المختصر«حجر در 
  .باشند و رجالش رجال صحيح هستند اما معلوم و مشهور مي ، اند كرده

اما .) 431ص ، 2ج ، فيض القدير(است  داشته  اشارهصحت آن  بهروايت كرده و  »الجامع«را در  سيوطي آن
حاشيه (.ضعيف استو ايشان فردي  در سندش ابو خلف اعمي وجود دارد كه اسمش حازم بن عطا است: سندي گفته

  .) 464ص ، 2ج ، بر سنن ابن ماجه سندي
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يرد گ ولي نزد شيعه اجماع با امام صورت مي ، اين به نسبت جمهور مسلمين است 
نه با امت اسالمي حتي شيعه اثني عشريه الحاق امام يا كشف رأي امام توسط اجماع 

ها اصالً به اتفاق مجتهدين امت  اند همانطور كه قبالً بيان كرديم آن را به شرط گرفته
  .توجهي ندارند محمد

مخالفت با اجماع امت عين هدايت و رشادت است و : گويند از اين بدتر حتي مي
 ، ذهب تشيع استماصلي از اصول ترجيح و اساسي از اساسهاي  ، تفلخام أمبد

كنند و مردم را به سوي اين روايات و  روايات فراواني دارند كه اين اصل را ثابت مي
  .كنند ل دعوت ميواص

اگر يكي از خبرها موافق : ده شدييكي از ائمه پرساز در اصول كافي ذكر شده كه 
آنچه مخالف : كدام يكي را بپذيريم؟ گفت ، لف آناهل سنت باشد و ديگري مخا

فدات شوم اگر ): راوي(گفتم  ، ها است اهل سنت است چون هدايت در مخالفت آن
كدام  خوب نگاه كن هر: دو خبر باشند هر دو موافق اهل سنت چه كار كنم؟ گفت

ل هم اگر هر دو مث: گفتم ، را رها كن و ديگري را بگير ها بود آن بيشتر موافق آن
شبهات  هنگام رويارويي بابه سوي امامت برگرد و از او بپرس چون : باشند؟ گفت

  )1(.بهتر از وقوع در مهلكات استتوقف 
قت فموا: كند كه گفته ها است قول امامش را نقل مي آن معتمدينكليني كه يكي از 

   )2(.ها نشانه هدايت و رشادت است با اهل سنت را رها كنيد چون مخالفت با آن
اند ـ اگر دو حديث را ديدي كه  ـ همانطور كه بر زبان او بسته: گويد ابو عبداهللا مي

                                                                                                           
  .ها مشكل دارند حديث با چند طريق آمده كه همه آن: گويد اقي در تخريج احاديث بيضاوي ميرع

  .).200ص ، 2ج ، فيض القدير(چندين طريق دارد كه در مورد همه سخن وجود دارد: گويد ابن حجر مي
  .)219ص ، 1ج  ، ف االحكام آمدي 175ص  1المستصفي ج.(اند اما اصوليون به اين حديث احتجاج كرده

 ، طوسـي / التهذيب ، 5ص ، 3ج ، ابن باويه قمي/ من اليحضره الفقيه ، 68و67ص ، 1ج ، الكليني/ ـ اصول كافي)1(
 .76و75ص ، 18ج  ، الحر عاملي/ وسائل الشيعه ، 194طبرسي ص/ االحتجاج ، 301ص ، 6ج
 .80ص ، 18ج   ،وسائل شيعه ، 8ص  ، مقدمه/ـ اصول كافي)2(
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  )1(.مخالف هم بودند آن يكي را بگير كه مخالف اهل سنت است
آيا در مورد روايات شما : گفتم) لقب امام(به عبد صالح : گويد حسن بن جهم مي 

ه خدا غير از تسليم ما هيچ چاره نه سوگند ب: داريم؟ گفت يغير از تسليم چاره ديگر
اگر از ابو عبد اهللا دو سخن مخالف روايت شوند كدام يكي را : گفتم ، ديگري نداريد
آن يكي را بگيريد كه مخالف اهل سنت است و از روايتي كه موافق : بگيريم؟ گفت

  )2(.ها است پرهيز كنيد آن
: كنند كه گفته تعليل ميو پيروي از اين اصل به روايت ابو عبداهللا  پذيرشبراي 

ها  و آن دسوگند به خدا هرگز بر هيچ چيز از اصول و روش و آداب اهل سنت نيستي
مخالفت   با گمراهي آنان به ، بنابراين ، باشند يك از اصول شما نميهم بر هيچ 

  )3(.برخيزيد
امت اسالمي هستند با پيروي از  از هم گسيختناي كه خواهان تفرق و  اين زنادقه

و اند  پرداختهعداوت اهل بيت   بهكينه  با دلي پر ازكه اند  مغرور شدهين جاهالن ا
ها و ورود به  نانجات انس  دهند كه محبت اهل بيت مĤيه فريب مي  گونه اينا رمردم 

  .ت المأوي استنج
اصل براي اين مبدأ اين است كه : گويند و مي اند اني مغرور شدهاين زنادقه با پيرو

مردم مخالف او بودند و مسير   كه دين و روشي را اتخاذ نكرده مگر اينهيچ  علي
ها  بعضي مواقع از امير المؤمنين سؤال مي كردند و اگر به آن ، پيمودند ديگر را مي
كردند و تنها بدين سبب از او سؤال  داد خالف فتواي او عمل مي جواب مي

  )4(ندپرسيدند تا مردم گمراه شوند و امور را قاطي كن مي
به قول او عمل  ، كرد اي با علي مشورت مي گويند عمر در هر مسأله هر چند مي

د و همچنين اصحاب خيلي مواقع براي كر د و بر اساس فتواي او قضاوت مينمو مي

                                           
  .85ص ، 18ج  ، ـ وسائل شيعه)1(
 .85ص ، 18ج  ، ـ وسائل شيعه)2(
  .85ص ، 18ج  ، ـ وسائل شيعه)3(
  .83ص ، 8ج ، وسائل الشيعه ، 531ص ، ابن بابويه/ـ علل الشرائع)4(
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  خطاب بهاند كه عمر  و همچنين روايت كرده)1(.كردند حل مشكالت به او مراجعه مي
براي آن  را حلي راه  كه شود مگر اين ست نميهيچ مشكلي در اين امت در: گفتهعلي 

  )2(.كنيد پيدا مي
و روش  آدابكدام يك از دو سخن را قبول كنيم؟ اما بايد قبول كنيم كه حال 

  .باشد گوي است و اين ثمره و نتيجه دروغ مي دروغگويان تناقص
وصيتي كه خالف را  ، كنند ها وصيت ذيل را به تمام پيروانشان توصيه مي آن
از علي : يدن از اين امت اسالمي استزكند و ضامن دوري گ تر مي تر و متداوم يقعم

توانم به  شود و نمي امري پيدا مي :كنند كه به موسي الرضا گفته بن اسباط روايت مي
شناخت دقيق آن دست پيدا كنم و در آن منطقه كسي از ياران تو وجود ندارد تا از او 

پيش عالم اهل سنت برو و به هر چه فتوا داد : پس چه كنم؟ گفت ، استفتاء كنم
  )3(.ايد خالف آن عمل كن به حق رسيده

 يهاي يكي از نعمت: گويد يكي از شيوخ شيعه بر اين روايت تعليقي گذاشته و مي 
اين است كه در تمام مسايل نظري اهل  ، به شيعه ارزاني بخشيده كه خداوند

 اعمال اي براي ه خالف اهل سنت قاعدهسنت را گمراه ساخته است تا عمل كردن ب
» با زن مشورت كن و به سخنش گوش فرا نده«نمونه آن مانند روايت  ؛ما باشد

  )4(.باشد مي
 اي هزنادق از مجعوالتچنين نصوصي  ، خطرناك هستند نهايت بياين نصوص 

ب اند كه با خواستهآنان  ، اند خواهان از هم گسيختن امت اسالمي شده  كهباشند  مي
چون در هر چيزي به مخالفت با  ، كنند  نهادينهبازي براي خروج از دين اسالم را 

  .مسلمين مي پردازند

                                           
 .160ص ، 4ج ، ـ منهاج السنة)1(
 .120ص ، علي و الحاكمون ، 98و97ص ، مفيد/االرشاد ، 493و 492ص ، 1ج ، ـ مناقب آل ابي طالب)2(
 ، 83و82ص ، 18ج ، وسـائل شـيعه   ، 295ص ، 6ج ، طوسـي /ف التهذيب ، 531ص ، ابن بابويه/ـ علل الشرائع)3(

  .233ص ، 2ج ، بحار االنوار
  .71و70ص ، الحر العاملي/هعـ ايقاظ من الهج)4(
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كنند؟ اصالً  اي چگونه مردم را به تقريب بين مذاهب دعوت مي با چنين عقيده
   .چنين تقريبي ممكن است؟ مگر در دهان سيمرغ بر روي قله قاف

  

  نقد اساسي اين مقاله 
: گويم مي ، شود الب گذشته توضيح بيشتري در اين مورد إرائه ميافزون بر مط

 اياند و به صورت كافي و وافي بر علماء اصول اثبات حجيت سنت را به عهده گرفته
از طرف ديگر شيعه اسماً اجماع را قبول دارند اما در حقيقت با  ، اند آن استدالل كرده

» مغنيه«ها  شيخ معاصر آن ، كنند مياجماع سازگاري ندارند و با حقيقت آن مبارزه 
را  آن  كه  بيان داشتهمتأخرين در مورد اتفاق شيعه متقدم را بر اجماع ذكر كرده و 

  .1اند دانند و اما بر آن اعتماد نكرده اصلي از اصول استدالل مي
ي علما يا ، باشد مي  يكي از اصول ادله  اند كه ت كردهاجماع مخالفآنان با پس يعني 

 متأخرين بر حق نيستند و از آن گريزان  كه اينيا  و ندا هشيعه گمراه بود مينمتقد
ها انكار اجماع است هر چند در  نتيجه كار آن  كه خالصه مطلب اين ، باشند مي
ادعاي حجيت آن را با شرائطي در سر بپرورانند چون ادعاي  ، اصول هاي باكت

  .اجماع با اين شرائط باطل است و حقيقتي ندارد
ها بر اجماع با اين شرائط دال بر اين است كه بر  افزون بر مطالب گذشته اصرار آن

به شرط گرفتن عالم  ، اي اين مطلبترين دليل بر يكي از روشن ، هيچ چيزي نيستند
 خ االسالم ابن تيميه اينيش .يابد اجماع تحقق نميدون وي كه باست مجهول النسبي 

شيوخ : گويد مي و  قلمداد نمودهها  آن و ناداني جهل ترين يكي از بزرگعنوان   بهرا 
و  ، باشد  نظر وجود داشتهبر دو قول اختالف  ياگر در مورد  چنين يافتم كهها را  آن

قول معتبر نزد آنان  ، مشخص و ديگري مجهول باشد آن دو ديدگاهيكي از ي  هگويند
اگر قايلش : معتقد هستندزيرا  ، باشد اش مجهول و ناشناس مي گوينده  همان است كه

  تر وجود دارد؟  آيا جهلي از اين بزرگ ، قول امام معصوم استپس مشخص نباشد 
                                           

 406ص : المغنية 1
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كند كه چگونه عدم علم به قول و صحت آن عالمت صحت  امام ابن تيميه تعجب مي
امام  از آنِ ، فرد ناشناسشود كه قول  از كجا دانسته مي: گويد سپس مي ؟باشد قول مي

اش معروف و  گوينده  فردي نباشد كهامام معصوم موافق قول  بايد راچ ، معصوم است
ها مي خواهند  ديگري از جاهل يا شيطاني صادر نشده باشد؟ آن ؟ و قولمشهور است

البته اين  ، دانند چون عدم علم را عالمت قول معصوم مي ، جهل را با جهل ثابت كنند
هاي سياه گمراهي و  الهچو در حال كسي است كه از نور تابناك سنت منحرف شده 

  )1(.بدعت گم شده است
ها اعتراض گرفته ـ چون از  در اين مورد از آن» الوسائل«شيخ حر عاملي صاحب 

فرد ناشناس براي به شرط گرفتن : گويد اخبارياني است كه اجماع را قبول ندارد ـ مي
صال چه اين چه دليلي است؟ ا ، يكي از عجائبات و غرائب است ، صحت مطلبي

شود كه سخن  ؟ چگونه با وجود چنين چيزي معلوم ميوجود دارددليلي دال بر اين 
  )2(؟باشدامام معصومي 

اي كه هنوز تحت  چگونه قول بچه ، امري ديگر كه از اين كمتر نيست اين است
تا ؟ باشد ميتر  تر و صحيح است از اجماع امت اسالمي قويديگر  سرپرستي شخصي

اي گرفته  شود و سخن چنين بچه يا گم شده لماء امت رها ميقول ع   جا كه آن
  يا چنين چيزي اوج گمراهي و فساد نيست؟ آشود؟  مي

اگر در مورد اجماع اسمي كه كاشف رأي امام است تحقيق و بررسي كنيد تنها روايات 
التهذيب و «متعارضي را به دست مي آوريد كه همديگر را مي كوبند مثالً روايات 

  .دارند را چنين حالتي »اراالستبص
به اين حقيقت تصريح نموده است و بيان  »التهذيب«حتي شيخ شيعه در مقدمه 
  .اند شماري از تشيع شده كرده كه موجب خروج افراد بي

در تعين آن هم به فرق و  كه ترين مسأله در مذهب شيعه بحث امامت است سپس مهم
اي شدت  به گونه در اين خصوصها  آناختالف  ، اند هاي گوناگوني تقسيم شده گروه

                                           
  .266و265ص ، 3ج ، ـ منهاج السنة)1(
 .63ص ، 3ج ، اآلثر ـ المقتبس)2(
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اگر در  ، ها مملو از بحت و مناقشه در اين مورد است كالمي آن هاي باگرفته كه كت
مورد امامت داراي چنين اختالفي باشند و اجماع بدون امام صورت نگيرد اجماع چه 

  !!!زيابد؟ هرگ وقتي تحقق مي
 ، امت اختالف بر انگيزتر استها از ام بينيم كه ادعاي اجماع نزد آن همچنين مي

و در مورد آن  باشند  داده  را ارائه  نظري ويژهاي  مسألهخصوص هرگاه شيعه در 
در نهايت  -خواه اصول باشد يا فروع-چنين اجماعي  ، باشند  ادعاي اجماع كرده

ويژگي و معجزات  ، مثالً در مورد ايمان به مهدي منتظر و بيان اوصاف ، فساد است
را   و نظري ويژه اند كه از اهل سنت جدا شده ين مسأله و تمام مسايل ديگراي ، او

شيعه قولي : گويد حتي ابن تيميه مي ، باشد اساس مي كامال باطل و بي ، اند داده  ارائه
  )1(.ندارند كه بر آن اتفاق داشته باشند

از  »صول كافيا«مثالً در  ، اند اقرار كرده نيز بداناين حقيقتي است كه شيعه خودشان 
اي از ابي جعفر پرسيدم  در مورد مسأله: زراره بن اعين از ابي جعفر روايت شده كه گفته

را واب من جاما خالف  ، سپس مردي آمد و از همان چيز سؤال كرد ، او هم جواب داد
خالف نيز سپس مردي ديگر آمد و از همان چيز سؤال كرد اين دفعه  ، به او جواب داد
اي : گفتم ، وقتي دو مرد بيرون رفتند ، به فرد سوم جواب دادرا فر دوم جواب من و ن

هر كدام از   اما به ، دو مرد از پيروانت در عراق از يك چيز پرسيدند !فرزند رسول اهللا
اين به نفع من و شما  !اي زراره: ؟ گفتداديد  پاسخي مخالف پاسخ ديگري را ارائهها  آن

كه  كنند مردم شما را عليه ما تصديق مي ، باشيم  تحاد داشتهااگر بر يك قول  زيرا ، است
  )2(.شود ما و شما مي يموجب كوتاهي بقا

ها اختالف و  روايت دال بر اين است كه بنا به حكم تقييه يكي از اصول مذهب آن
ها دست پيدا نكنند و با  تباين آراء و نظريات است تا دشمنان به حقيقت مذهب آن

 ، ها بخواهند حقيقت مذهبشان شناخته نشود اگر آن ، ها ضايع شود اين كار مذهب آن
 كنند؟  ي اين اختالف چگونه بر قول يا حكمي اجماع مي  در سĤيه

                                           
  .129ص ، 2ج ، ـ منهاج السنة)1(
 .65ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)2(
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 ي قهدزنا ئاتدروغ و افترااز ي رچنين كا زيرا ، امام جعفر از اين ترهات بري است
علماي اهل بيت  يگرد را از رأي رأي امام جعفرخواهند مردم از  مي  باشد كه ميشيعه 

و هر گاه  نمايندنتشر مها  آن ميان جدا نسازند و در نهايت كفر و افراط خود را
  .دنا هائمه تقييه كرد: گويند افراط گرايانه دروغ گفتند مي   گونه اين

ها در مورد  دعواي آن: گويد مي» التحفة االثني عشريه « صاحب  ، هند ي هعالم
چون اجماع رسماً حجيت  ، باشد ادله است باطل مي يكي از: گويند اجماع كه مي

گردد  بلكه حجيتش به خاطر قول ائمه است پس مدار حجيت بر قول ائمه مي ، ندارد
  .ماع و اتفاق علماجنه بر ا
 ، اند نظر يافتهگونه كه در تعيينش اختالف  ها در عصمت امام اختالف دارند همان آن

معتبر را  -ميان امت اسالمي شدن اختالف قبل از درست -همچنين اجماع صدر اول
ند و ميراث رسول ا هاجماع كرد.... چون بر خالفت ابو بكر و عمر و ، دانند مين

در نظر  يرا به وارثين ندادند و نكاح متعه را تحريم كردند و چنين چيزهاي اكرم
آن بعد از   چگونه ، اگر اجماع نسل اول غير معتبر باشد ، بنابر اين .ها باطل است آن

جماع صورت ا ، ميان امت اسالميفراوان در  پراكندگي و از هم گسيختگي  همه
  گيرد؟ مخصوصاً در مسايل خالفي كه نيازمند دليل و برهان هستند؟ مي

كند كه بعضي از  ها اشاره مي هاي متناقض آن به صورت» التحفه«سپس صاحب 
را دروغ و افتراء  ديگران آن د در حالي كهنكن ها اجماع را بر موضوعي نقل مي آن
ترين امامان است بابي مستقل  كه يكي از بزرگ) شهيد الثاني(ها  شيخ آن ؛پندارند مي

اما اجماع را براي  ، كردهاي اجماع را نقل  بيان كرده كه شيخ شيعه بر مسأله
نص كالم او را  »التحفه«سپس صاحب  .1است  كردهنقل را نيز  موضوعاتي مخالف آن

                                           
ها مدعي  كند كه طوسي در آن ها به شهيد دوم معروف است چهل مسأله را ذكر مي شيخ حر عاملي كه نزد آن 1

شان در مسايل  شيوخهمانگونه كه بعضي از  ، است  فت ورزيدهها مخال با اكثر آن ياجماع است ولي در جاهاي ديگر
ها وقتي به فروع مراجعه  آن: گويد طوسي در تعليل اين اختالف مي ، منحصر به فرد خودش مدعي اجماع است

 ، اري از مسايل مدعي اجماع شدند خواه مسايل خالفي باشد يا نهيدند در بسنموكردند و اساس اصول را فراموش 
  .)323ص ، الشيعه في الميزان(موافق روايات باشد يا نه
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  )1(.كند ينقل م
دانند كه رأي امام را كشف  ها از اين جهت اجماع را حجت مي مذهب آن: گويم مي
همانطور كه اهل  ، يابند  كند نه از اين جهت كه امت اسالمي بر گمراهي اتفاق نمي مي

  اند كه مخالفت ورزيده از پيامبر  پس آنان با حديث نقل شده ، سنت معتقد هستند
  )2("أمتي عىل ضاللة ال جتتمع"فرمايد  مي

اند و در  را روايات كرده كنند كه هر دو گروه آن پس چرا به اين نص احتجاج نمي
مجلسي و ديگران از ابي حسن بن  ، اند ن روايت را ذكر نمودهآكتب معتبر خود 

در قران هيچ شك و   كه امت اتفاق دارند بر اين: اند كه گفته نقل كرده يمحمد عسكر
رد و در اين اجماع مصيب هستند و بر تصديق ما انزل اهللا بر هدايت گماني وجود ندا

  .... كنند امت من هرگز بر گمراهي اتفاق نمي: فرمايد هستند چون پيامبر اسالم مي
خواهند حكم  هاي معاندان كه مي ها بود نه تأويل جاهالن و سخن اين حديث آن

باشند كه به  يوا وآرزويقران را باطل كنند و پيرو روايات دروغ و مزخرف و ه
  )3(.شود نابودي منجر مي

همراه رأي امام اگر در اين نص نگفته به اجماع امت نگاه كن كه   كهبينيد  مي
به دنبال شخص يا : گويد معصوم باشد و نظر گروه ديگر را رها كن و همچنين نمي

مان فرد ها است يا اصالً خودش ه چون مهدي منتظر در ميان آن ، باش ناشناسگروه 
 ، مخالف هم نيستند آنچه امت بر آن متفق هستند و: گويد بلكه مي ، است ناشناس

كند كه اساس حق اعتماد بر كتاب و  و همچنين روايت بيان مي ، باشد عين حق مي
باشد كه  مي سنت است و اصابه حق در هنگام اجماع به خاطر حديث رسول اكرم

                                                                                                           
از روي فراموشي نبوده همانطور كه مجلسي گفته بلكه بدين علت بوده كه اكثراً اختالفات   گونه اينبعضي مواقع 

ها فاصله  مسايل فروعي منقول از اهل سنت با اصول آن ي هدر نتيج ، اند مسايل فروع را از كتب اهل سنت نقل كرده
 ، گرفتند

  51مختصر التحفة ص  .118ص ، ـ التحفه االثني عشريه)1(
 .414ص ، 21ج ، مازندرانيي  نوشته ح الكافيرشتعاليق علميهة علي : عرانيشـ )2(
 .225ص ، 2ج ، ـ بحار االنوار)3(
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يكي  ، اين حديث در بيان حجيت اجماع ، آيند گرد نمي امتم بر گمراهي: فرمايد مي
  .باشد مي جمهور علما داليل محكماز 

  . كنو پرهيز روايات دروغ دوري و دنبال كردن ساير از پيروي  بنابراين
چسبند و كالم امام خود  شوند و به اين روايات دروغ مي چرا اين گروه جدا مياما 

جماعت را رها مي نمايند؟ و سخن بچه شوند؟ و  كنند؟ و از امت جدا مي را رها مي
ها بدين علت است  كنند؟ همه اين گيرند؟ و اجماع امت را رها مي اي را مي يا گمشده

  .اند كه مخالفت با اهل سنت است كرده  نهادينهها  كلي را براي آن يكه زنادقه اصل
رسول و ركه پي ندكه مخالف اهل سنت و جماعتي باش بر ايندارند نظر اتفاق آنان 

كنند و هر چه را انجام  دهند رها مي هستند پس هر چه اهل سنت انجام مي مراك
شوند و به گمراهي آشكار فرو  دهند با اين روش از دين خارج مي ندهند انجام مي

  روند  مي
^  _ ` m  h g f e d c b a : فرمايد خداوند مي 

 s r  q po n m l k j il ١١٥: النساء 
ي مخالفت اهل سنت موجب سعادت است ـ راست باشد و اگر يعن- اگر اين اصل

كنند بايد قبل از هر كس بر خودشان تطبيق  اين نظر ائمه باشد همانطور كه گمان مي
ها پس از همه گمراه تر  ترين شيخ آن را اجرا كنيم يعني علي بزرگ و اگر آن ، شود

ها  بول كرد و به آنآراء اصحاب را ق: گويد است چون همانطور كه شريف مرتضي مي
نمود و بخششهايشان را گرفت و با اسيرانشان ازدواج كرد و وارد مجلس  )1(اقتداء

اختالف را  عليزيرا  ، ها مخالفت نكرده است و هرگز با اجماع آن شوري شد
همانگونه كه : كند كه گفته روايت مي بخاري از علي  كه چنان ، دوست نداشت
تجمع و اتحاد مردم د چون من اختالف را دوست ندارم ايد قضاوت كني قضاوت كرده

  )2(.پسندم را مي

                                           
 .132ص ، المرتضي/ـ تنزيه االنبياء)1(
 .73ص ، 7ج ، ـ صحيح بخاري)2(
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يعني چيزي كه منجر به : گويد مي» من اختالف را دوست ندارم«ابن حجر در شرح 
و . يعني مخالفت ابوبكر و عمر را دوست ندارم: گويد ابن التين مي .شود نزاع مي

تجمع و اتحاد  «جمله  ، ع شودهدف مخالفتي است كه منجر به نزا: اند ديگران گفته
   )1(.كند را تأييد مي اين» پسندم مردم را مي

شامل  باشد ميها  هر چيزي كه مخصوص شيعه است و نظر خصوصي آن
چون سعادت را در  ، بود همراه جماعت عليزيرا  ، شود نمي علي هاي رهنمود
شود كينه و  گونه كه موجب تفرق و انشقاق مي اختالف همان زيرا ، ديد آن مي

لي به تقييه رو عبدين سبب براي توجيه كارهاي  ، عداوت را هم به بار مي آورد
چنين چيزي با عقل و  است؛ يعني علي با اصحاب نفاق به خرج داده ، اند آورده

 .اسالم دينشريعت و تأريخ اسالم منافات دارد چه رسد به منافات با 
د اين اصل دروغين را بر علي تطبيق توان بينيد شيوخ شيعه نمي همانطور كه مي

ها موافق  اند كه علي با آن بلكه خود شيوخ شيعه مانند شريف رضي اقرار كرده ، كنند
با اين وجود كه  ، بوده است و حتي در دوران خالفتش از موافقت دوري نجست

ولي  ، آيد دانيم تقييه با زمام قدرت جور در نمي زمام قدرت را در دست داشت و مي
  .ها مخالفت نكرد از هم با آنب

نتوانست  ، وقتي علي بر مسند قدرت نشست: گويد شيخ نعمت اهللا جزائري مي
ن ديگر را مخفي كند چون چنين كاري موجب تشنج آعي را اظهار و قرقن واآقر

همانطور كه نتوانست از نماز ضحي نهي كند و به تمتيع در حج و  ، شد فراواني مي
نين نتوانست شريح را از قضاوت و معاويه را از چشد و همنكاح متعه رسميت ببخ

  )2(.امارت منع كند
دو گروه شيعه و سنت ثابت شد كه علي از جماعت مؤمنين جدا  منقوالتپس با 

ي مخا؛فت با عموم را   پĤيه  پرداختند كه  مخالفت علي  هنگامي به  و اماميه ، نشد
  .باشد ها مي امام آن علي  هستند و نه يي عل هشيع آنان  نهپس  ، نمودند  نهادينه

                                           
 .73ص ، 7ج ، ـ فتح الباري)1(
 .362ص ، 2ج  ، ـ االنوار النعمانيه)2(
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  باب دوم

  در مورد اصول دين شيعهعقيده 

  
  :چهار فصل دارداين باب 

  
  :فصل اول

  .ها در مورد توحيد الوهيت عقيده آن 
  : فصل دوم

  .ها در مورد توحيد ربوبيت عقيده آن
  :فصل سوم

  .ها در مورد اسماء و صفات عقيده آن 
  :فصل چهارم

  .ها در مورد ايمان و اركان آن عقيده آن 
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  فصل اول

  توحيد الوهيت نزد شيعه

  
چون تنها او  ، وند عبادت شودخدابراي تنها   اين است كه منظور از توحيد الوهيت

هيچ شريك و انبازي ندارد و اخالص در عبادت  و شايسته و سزاوار عبادت است
غير از خداوند جائز نيست تنها سزاوار پروردگار است و هيچ عبادتي براي هيچ كس 

  )1(.و وقوع آن موجب شرك است
 هاي ملت ي هاند چون هم توحيدي است كه پيامبران به آن دعوت كردههمان  ، ناي

همانطور كه  ، و در خصوص آن شكي نداشتند توحيد ربويبت را قبول داشتند  گذشته
داده كه خطاب صالح و شعيب خبر  ، هود ، از پيامبران گذشته مانند نوح خداوند

  :گفتند به اقوامشان مي
 m b  a `  _ ^ ] \l ]85 ، 73 ، 65 ، 59: اتآي ، األعراف[  

  ).پس تنها خدا را بپرستيد. جز خدا معبودي نيست(
  كند كه رسالت همه انبياء همين بوده است  سوره نحل بيان مي 36  آيهدر  خداوند

 m on m  l k j i h g f e dl النحل :
٣٦   
و محتواي دعوت همه پيغمبران اين (ايم  ه ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستادهما ب(

) و غيره ، ستمگران ، بتان ، شيطان(كه خدا را بپرستيد و از طاغوت ) بوده است
  ).دوري كنيد

                                           
 .36ص ، تيسير العزيز الحميد ، 29ص ، 1ج ، لوامع االنوار ، 16ص ، شرح الطحاويه ـ)1(
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m  N M    L  K  J  I H G F E D C B A !: فرمايد و مي
 P Ol ٢٥: األنبياء  

: ايم كه مگر اين كه به او وحي كرده ، ايم فرستادهما پيش از تو هيچ پيغمبري را ن(
  ).پس فقط مرا پرستش كنيد ، معبودي جز من نيست

   :كند كه اساس نجات و قبول عبادات همين است ان مييسوره نساء ب 48  آيهدر 
 m ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } |  { z y  x w v  u t s r

 ¨  §   ¦l ٤٨: النساء  
ولي گناهان جز آن را از  ، بخشد خود را نميشرك به ) هرگز(بيگمان خداوند (

گناه  ، و هر كه براي خدا شريكي قائل گردد .بخشد هركس كه خود بخواهد مي
  ).بزرگي را مرتكب شده است

به آنان اعتقاد   كه اينيا  ، اند آيا شيعه بر اين اصل اصيل و ركن متين محافظت كرده
ات حن موضوعي است كه در توضيتأثير گذاشته است؟ اي ائمه بر توحيد خداوند

  .نمايم را به هفت بحث تقسيم مي و آن بدان بپردازمخواهيم  ذيل مي
  در مورد اصلي از اصول دين كه  وارد شدهآيات ها معتقد هستند  آن  كه اين :اول

معتقد  ، باشد يعني توحيد ربوبيت ها نيز همين مورد مي موجب گمراهي بيشتر انسان
و قرار ندادن شريك براي آنان در   آن اثبات واليت براي علي و ائمههدف از   هستند كه

  .باشد امر واليت مي
ايمان به امامت اثني  ، اصل و اساس براي قبول شدن عبادات  معتقد هستند كه :دوم

  .قرار دادن خداوند  توحيد و يگانه  نه باشد ها مي عشريه و واليت آن
به  را  ائمه در نهايت  كه ن خدا و انسان هستند تا اينرابط بي  ائمهمعتقد هستند كه  :سوم

  .نمودندها عبادت  آنبراي ند و با رغبت و رهبت اندجاي خدا نش
  .گذاري دارند حق تشريع و قانون  ائمهمعتقدند : هارمچ

  .معتقدند كه خاك قبر حسين براي هر دردي دوا است و براي هر ترسي امان: پنچم
دفع باليا و رفع دردها و استعانت از فرد  جهتطلسم دعا كردن با رمز و : ششم
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  .مجهول براي هدايت
  .1استرقاع دوران جاهليت   مشابه  طوري كهاستخاره انجام دادن : هفتم

                                           
بدون شك توحيد الوهيت مقتضي توحيد  و داخل توحيد ربوبيت قرار گيرنددر ممكن است چهار مسأله اخير  1

 مقتضي توحيد الوهيت استنيز وبيت بربوبيت است و بر عكس توحيد ر
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  واليت علي برايتفسير نصوص توحيد : بحث اولم
خورد اين است آيات دال بر توحيد الوهيت را به  چيزي كه به چشم مينخستين 

قرار  كنند بر اند و نصوصي كه از شرك نهي مي به امامت علي تغيير دادهايمان آوردن 
   .اند ودهنم واليت علي اطالق  برايك يشر داد

  : سوره زمر 65  آيهأ ـ در مورد 
 m ¬ « ª © ¨   § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ �

 ¯ ®l ٦٥: الزمر   
ارت ورزي كرد به تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده است كه اگر شرك(

  ).و از زيانكاران خواهي بود ، شود هيچ و نابود مي) گردد و پاداش مي باطل و بي(
ها و  تفسير آن نتري مهم )2(ها و تفسير قمي ب نزد آناصحيح كت )1(در اصول كافي

اگر به واليت علي شرك « :چنين است  آيهآمده كه معني  3ها معتمد آنمراجع ساير 
را  ر به واليتي غير از واليت علي امر داده شدي و آناگ« يا در لفظ ديگر » ورزيديد

در تفسير برهان چهار روايت مانند روايت گذشته » شوند اجرا كردي اعمالت نابود مي
  )4(.نقل شده است

را  دستور داد كه علي پيامبربه  وقتي خداوند: گويند مي  آيهدر مورد سبب نزول 
را نيز ابوبكر و عمر در واليت : رفت و گفت پيامبرپيش  معاذ ، امام مردم قرار دهد

ي   پس وقتي آيه ، تا مردم آرام گيرند و سخن شما را تأييد نمايند ،  علي قرار بدهك يشر
  : فرمود خداوند  ذيل نازل شد كه

                                           
  .427ص ، 1ـ ج)1(
  .251ص ، 2ـ ج)2(
  .4/328: وتفسير الصافي ، 4/83: البرهان 3
 .83ص ، 4ج ، ـ البرهان)4(
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 m rq p  o n m l k j il ٦٧: المائدة  
نازل شده  هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو!) محمد مصطفي ، خدا(اي فرستاده (

  ).برسان) به مردم ، به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي(است 
كنند و سخنم  مردم مرا تكذيب مي: به سوي جبرئيل شكايت كرد و گفت پيامبر

   :را نازل فرمود   اين آيهخداوند  پس ، را نمي پذيرند
 m ¯ ® ¬ « ª © ¨   §l ٦٥: الزمر   

و از  ، شود هيچ و نابود مي) گردد و پاداش مي ل و بيباط(ورزي كردارت  اگر شرك(
  1).زيانكاران خواهي بود

مقدار تحريف و تغيير آيات خدا توسط شيعه و  از خواننده  جهت آگاهي دهي به
هاي   آيهير اصل دين اسالم كه همان توحيد است يها نسبت به تغ آني  دسيسهحيله و 

   :كنيم را بيان مي سياق آن قبل و بعد و
  :فرمايد سوره زمر مي 66تا  64 اتيآخداوند در 

 m ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ }  | { z y x w
 ´ ³ ²  ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨   § ¦

 ¶ µl ٦٦ - ٦٤: الزمر   
به تو و به   !دهيد كه غير خدا را پرستش كنم؟ آيا به من دستور مي! اي نادانان: بگو(

باطل و (ورزي كردارت  كيكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده است كه اگر شر
پس در اين    .و از زيانكاران خواهي بود ، شود هيچ و نابود مي) گردد و پاداش مي بي

  ).صورت تنها خدا را بپرست و از زمره سپاسگزاران باش

ÎoΤ’« در مورد توحيد است ولي شيعه معني دستور   آيه  كهمعلوم است  ÿρ ããΒù' s?  « را
در مورد علي است هر چند ذكري از علي وجود ندارد تا در اند  اند و گفته تغيير داده

واضح   اند اما آيه علي را خدا و واليتش را عبادت قرار داده  كه مورد او باشد مثل اين
                                           

  83ص  4البر هان ج 1
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  .پذيرد است و اصالً تأويل شيعه را نمي
اين دهد كه  به پيامبرش دستور مي خداوند: گويند مي  آيهاهل علم در تفسير 

دعوت كردند تا بتها را او را   ي مشركين بيان دارد كه واب خواستهي را در ج  آيه
  )1(.باشد ها دين اجداد او مي بت: و گفتندعبادت كند 
را اي كساني كه خدا : به مشركين قومت بگو !اي محمد: چنين است  آيهپس معني 

او عبادت جز براي   كه دهيد آيا مرا به عبادت غير خدا دستور مي ، شناسيد نمي
  .باشد ي هيچ احدي نمي شايسته

ا  آيه« ها را با  شود آن چون دستور به عبادت غير خدا تنها از نادان صادر مي
كه به پيامبران قبل از تو هم وحي شده  دارد سپس بيان مي. كند مي بخطا» الجاهلون

زشتي و اين براي بيان و  شوند است اگر كسي به خدا شرك ورزد عباداتش نابود مي
كه دارد  افرادي را از آن بازمي  گونه اين ؛ حال اگر خداوندشرك است ينيآفرخطر

  حالي داشته  چه ، اند شدهور  افرادي كه در آن غوطه بايد ، اند نكردههرگز به آن اقدام 
  .باشند

!© /È≅t« فرمايد  سپس مي $# ô‰ç7 ôã$$ sù  « خواهان كن كه مشركين مبراي كسي عبادت
  )2(.ا را رها كندخدا را عبادت كن و هر چيزي غير از خبلكه تنها  ، آن هستند

  كسي را با مشكل مواجهروشن بود و واضح و   آيههمانگونه كه ديديم تفسير 
هوي و هوس چشمانش را از ديدن حقائق  ي ازرو همگر كسي كه دنبال ساخت نمي

ي تغيير را با اين روايات جعل  آيهخواهند معني  گروهي كه مي ، ...كور كرده باشد
دهند تنها به خاطر اثبات دعواي امامت است اما در اين راه كور كورانه قدم بر 

  .ورزند استناد نمييا ديني و يا شرعي  ، يا عقلي ، اصل لغويهيچ   بهو  اند داشته
پيمايند تنها اين است كه جوانان و  ر را مييبه گمانم هدف نهايي گروهي كه اين مس

                                           
 .اند نقل كرده   گونه از سلف صالح سبب نزول ايه را اين ، 284 ، 4ج ، تفسير بغوي ، 67ص ، 4ج ، ـ ابن كثير)1(
ـ أبى ح: طيالمح البحر ، 277-15/276 ، ر القرطبىيتفس ، 24/24 ، ر الطبرىيـ تفس)2( : ريفـتح القـد   ، 7/438 ، اني

 .24-24/23 ، ألوسى: روح المعانى ، 4/474 ، شوكانى
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و فاسد را   سادهدور گردانند چون وقتي اين ادله و مسايل شيعه را از دين  اقالنع
اين يكي از اهداف  ، كنند بينند كه مخالف عقل است به اصل دين شك پيدا مي مي

عليه اسالم و مسلمين   و توطئه  فكر دسيسهتوزي است كه هميشه در  گروه كينه
زبان شيعه و امامان به  مخصوصاً وقتي كه بر ، را از اسالم بدر كنند  اند تا شيعه بوده

كنند همانطور كه در روايت ابالغ ديديم چون مخالفت با  حمله مي رسول اكرم
منافات دارد ـ در  دهند كه با عصمت رسول خدا دستور خدا را به پيامبر نسبت مي

حالي كه معتقد به عصمت ائمه هستند كه از پيامبر كمتر هستند ـ معلوم است حمله 
  )1(.جز كفر ندارد اي هنتيجكردن به انبياء 

 ، است ادب شده ي هاسائ رسول اكرمشخص   بههمچنين در اين روايت نسبت 
  خواهد كه از او ميكند و  نزد جبرئيل شكايت مي  وحشت بهچون با حالت ترس و 

از اين موقف دست بردار نشد تا وحي پايين ايشان  ، دستور ديگري را براي او بياورد
  .را اجرا نكند ش آگر آنيد كرد به نابود شدن عملآمد و او را تهد

  :فرمايد مشركين مينقل از   به ب ـ خداوند
 m _ ~ } |   { zl ١١: غافر  

  ).وجود دارد) از دوزخ و بازگشت به دنيا و جبران مافات(آيا راهي براي خارج شدن (
   :شود آيا راه خروجي داريم؟ جواب داده مي

 m gf e d  c b a `l ١٢ :غافر   
بدان خاطر است كه شما هنگامي كه خدا به يگانگي ) عذابي كه در آن هستيد(اين (

  ).پذيرفتيد شد نمي خوانده مي
ورزيديد و  شد شما كفر مي چون وقتي تنها خدا ياد مي  رو است كه تعذيب شما از اين

نيز شما  ، شد به او شرك ورزيده مي mj i hl  كرديد و اگر توحيد را رها مي

  .داديد آورديد و به دعوت داعي جواب مي ايمان ميmk l شريك  به

                                           
 .محمد بن عبدالوهاب .6ص ، ـ رسالة في الرد علي الرافضة)1(
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جهنم و   ورود آنان بهكند كه باعث اصلي براي  بيان مي  آيهدر اين  خداوند
قبلي از سزاي   آيهو   آيهاين  ، شرك ورزيدن و رها كردن توحيد بود شانجواب ندادن

آن بيرون آورده تش است و از آشان به سوي سرنوشتدهند كه  مشركين خبر مي
شوند هر چند خواهان بازگشت به دنيا هستند ولي به خاطر شرك قرار دادن  نمي

  )1(.جوابي ندارند
كه هرگز  اند كردهاز امامان خود روايت را چيزي   آيهاما شيعه در مورد تأويل 

  .اند برداشت نكرده  آيهن چنين تفسيري را از انامسلم
  :كنند از ابي جعفر روايت مي  رد آيهدر مو  كهيكي از روايات اين است 

 m gf e d  c b a `l  بهبه واليت علي كفر ورزيديد و  

 mj i hl  كسي كه سزاوار واليت نيست شماmk l2(.آورديد ايمان مي(  
و سياق   چون لفظ آيه باشد ميروشن است اين تأويالت از نوع تأويالت باطنيه  

با وجود محبت فراوان » مجمع البيان«حب كند بدين علت صا سوره بر آن داللت نمي
را بر اساس ظاهر و قول سلف صالح   كند و آيه به ائمه از اين تأويالت پشت مي

  )3(.نمايد تفسير مي
روند و  بسيار زود از بين مي ، فقان تقيه شيعهخ در جونظريات معتدل   گونه ايناما 
  .كنند انعكاسي پيدا نمي  گونه هيچ

سوره نمل بر همان روش گمراه كننده و تأويل  61  آيه  راجع بهها  ج ـ روايات آن
  : فرمايد مي خداوند  جا كه آن ،  بنيان شدهفاسد 

 m § ¦  ¥ ¤  £ ¢¡ � ~l ٦١: النمل   

                                           
ـ ر ابـن كث يتفسـ  ، 94-4/93 ، ر البغوىيتفس ، 24/48 ، ر الطبرىيـ تفس)1(  ، 4/484 ، ريفـتح القـد   ، 80-4/79 ، ري

  .و غيره 6/512م الرحمن ير الكريسيت/ ابن سعدى ، 14/227 ، مىر القاسيتفس
 ، أصـول الكـافى   ، 2/256 ، ر القمىيتفس ، وانظر ، 23/364 ، بحار األنوار ، 277ص ، ديكنز جامع الفوا/ ـ البرقى)2(
 .4/337 ، ر الصافىيتفس ، 94-4/93 ، البرهان ، 1/421
 .186ص ، 5ج ، ـ مجمع البيان)3(
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و قدر عظمت خدا را (خبر و نادانند  اصالً بيشتر آنان بي! ؟ آيا معبودي با خدا است(
  )).دانند نمي

يعني آيا در يك قرن :  ي فوق گفته در تفسير آيهعبد اهللا ابو  ، طبق افترائات آنان
  )1(.باشد  وجود داشتههمراه امام هدي امام گمراه ديگري   ممكن است كه

اي  گرايانه افراطخيزي براي پرورش تفكرات  ها خاك حاصل اين روايات و نمونه آن
كجا و اين   ال آيهكند و ا ظهور ميمدام ميان آنان   وپندارند  كه علي را خدا مياست 

 خداوند ، دارد برمي  پردهوحدانيت پروردگار  از  آيه زيرا ، تفسير غلط كجا
  : فرمايد مي

 m r q  p o n m l kj i h g   f e   d c
 _ ~ } | { z y    x w v u t s

  n m   l k j ih g f ed c b  a `l ٥٩: النمل - 
٦٠   

ويم كه تباهكاران همچون قوم ثمود و گ مي(خداي را سپاس : بگو!) اي پيغمبر((
نمايم كه  و از خدا درخواست مي ، گردنكشان همسان فرعونيان را به ديار عدم فرستاد

كه اين همه (آيا خدا . رحمت و مغفرت خود را بر بندگان برگزيده خويش) نازل فرمايد
انباز  يا چيزهائي كه) براي پرستش و كرنش(بهتر است ) قدرت و نعمت و موهبت دارد

آيا بتهائي (    ). ؟ و فاقد نفع و ضرر هستند و چيزي از آنها ساخته نيست(سازيد  خدا مي
و براي شما  ، يا كسي كه آسمانها و زمين را آفريده است) كه معبود شما هستند بهترند

؟ باغهائي كه شما  ايم افزا رويانيده از آسمان آبي بارانده است كه با آن باغهاي زيبا و فرح
با توجه به آفرينش آسمانها و زمين و نزول (آيا . توانستيد درختان آنها را برويانيد نمي

و هماهنگي و پيوند لطيف و دقيق هر يك از اين  ، باران و بركات و ثمرات ناشي از آن

                                           
 .207ص ، كنز جامع الفوائد ، 391ص ، 23ج  ، النوارـ بحار ا)1(
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) پرستي پرستي به بت از حق(اصالً ايشان قومي هستند ! ؟ معبودي با خدا است) مخلوقات
  ).كنند عدول مي

وند همراه خدا  به ييعني آيا خداي» ih g f  « :فرمايد مي  در پايان آيه خداوند
آن  معني نفي  و به؟ اين استفهام انكاري است چنين عملي را انجام دهد  كه  وجود داشته

به  ، دهد كنند كه تنها خداوند چنين كاري را انجام مي اقرار مينيز ها  آنزيرا  ، باشد مي
كند كه اگر خدا خالق باشد بايد تنها او فرياد رس و  مي ستداللها ا ناين اصل عليه آ

  )1(.معبود باشد
 :فرمايد مي 25  در سوره انبياء آيه خداوند  جا كه آند ـ 

 m P O  N M    L  K  J  I H G F E D C B Al 
   ٢٥: األنبياء

: ايم كه ي كردهمگر اين كه به او وح ، ايم ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده(
  )پس فقط مرا پرستش كنيد ، معبودي جز من نيست

خداوند هيچ پيامبري را : گويند مي ، اند گروهي كه روايات شيعه را جعل كرده
را همراه او واليت به نسبت دوستان و برائت نسبت به دشمنان   كه نفرستاده مگر اين

  )2(.فرستاده است
يتي است كه هيچ پيامبري بدون آن رهسپار واليت ما وال: و در روايت ديگر آمده

هدف  عنوان  را به  دنيا نيامده  بهامر واليت امامي كه هنوز بنابر اين  )3(.جهان نشده است
  .4اند و اساس كار انبياء قرار داده

                                           
 .25ص ، ـ شرح عقيده طحاويه)1(
 .134ص ، 3ج  ، تفسير صافي ، تفسير عياشي ، 367ص ، 2ج ، ـ البرهان)2(
 .3شماره  ، 437ص  ، 1ج ، ـ اصول كافي)3(

هستند چنين كاري را براي فريب  ها مبرا اند كه هر دو از آن و اين روايات را به جعفر صادق و پدرش نسبت داده 4
ط يدهند البته اين كار را با طرفندهاي گوناگوني بر اساس شرا اند انجام مي پيروان فريب خورده كه عقل را معطل كرده

خواهند  كنند و مي زماني و مكاني مانند محبت اهل بيت يا محنت اهل بيت يا نزاع بين اهل بيت و اصحاب عملي مي
ها  كيش آن همكه بريزند و هر مسلماني  بر اصحاب و ياران رسول اكرم را ينه و عداوت خودها ك ا اين نقشهب
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با را  و شركداشتند   عرضهبراي تأويل نصوص توحيد   شيعه  كهاين رواياتي بودند 
اي از آيات  هيچ آيه  گفتني است كه ، نمودند  توجيه آن معني ابداعي و خطرناك

را جعل شيعه براي آن روايتي   كه توحيد يا نهي از شرك وجود ندارد مگر اين
  .1اند دادهبه امامي نسبت را  آنو  اند نموده

تفسير  برايي كلي ا هقاعدعنوان   بهبدين علت يكي از شيوخ شيعه اين تأويل را 
كه همراه  مشركيني استاي كه ظاهرش در مورد  هر آيه:  گفته و ن قرار داده استآقر

                                                                                                           
   .نيست

هاي تربيتي  تحقيق در مورد تأثير اين روايات بر تربيت و اخالق پيروانشان در طول تأريخ و مقايسه آن با حركت
ها و درصد  ورهطخطر اين اس ي جم و اندازهاز حتا  باشد ميشايسته و سزاوار توجه  كامال  ي است كهتحقيق ، ديگر
  .ها عليه امت اسالمي شناخته شود براي مردم روشن شود و توجيهات اين باطني پنهاني آنهاي  زيان
  جا كه آن ، سوره بقره است 156  ي هآياند كردهفاسد تحريف  يتأويالت را با آن  ي كهياتآيكي ديگر از امثال  1

   :فرمايد مي خداوند
   165: البقرةچ   ڎڈ    ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ 

  ).دارند گزينند و آنان را همچون خدا دوست مي هائي برمي خدا گونه ، برخي از مردم هستند كه غير از خدا(
امام قرار عنوان   بهها را  هستند كه مردم آن) ابوبكر و عمر(ها واليت فالن وفالن  آن: اند ي فوق گفته آيه  راجع به

 ، 83ص ، نعماني/ الغيبة(بود  براي امامت آنان معرفي داشته خداوند  از امامت شخصي سرباز زدند كه دادند و
  ).172ص ، 1ج ، البرهان ، 359ص ، 3ج ، بحار االنوار
  :سوره روماز  30  يا آيه

   30: الرومچ  ۇۇ    ڭ ڭ ڭچ 
 ، 3ج ، البرهان ، 419و 418ص ، 1ج  ، اصول كافي ، 154ص ، 2ج ، تفسير قمي(.مي گويند منظور واليت است

  .)365ص ، 23ج ، بحار االنوار ، 365ص
  :سوره فصلت 7و 6  يا آيه

   7 - 6: فصلتك ك ك ك   گ گ      گ چ  ڑ ڑژ ژ   ڈچ 
  )! پردازند و آنان به آخرت هم ايمان ندارند مشركاني كه به پاكسازي خود نمي  واي به حال مشركان (

كافر   ساير ائمه  براي امامت نخست شريك قرار دادند و نسبت بهشركاني كه واي به حال م: گويند مي
 ، 4ج ، تفسير صافي ، 106ص ، 4ج ، البرهان ، 84و83ص ، 23ج  ، بحار النوار ، 262ص ، 2ج ، تفسير قمي(.شدند
  .)353ص

 .اند داده  ارائهاركان اسالم  ترين ركن از بزرگ براي  ي كهتأويالت خطرناك و ساير
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را  كه با دست خود آن يمانند بت ، كنند را عبادت مييا چيز ديگري  شخصخدا 
و در نهايت به  ورزيدندمحبت   را بزرگ پنداشتند و نسبت به آن سپس آن ، اند ساخته

: گفتنددون اجازه و امر خدا خدا انباز قرار دادند و ببراي  و آوردند ييرو  عبادت آن
بطن چنين آياتي در مورد : گويد ايشان مي .كنند ها در قيامت شفاعت مي اين بت

ها را بزرگ پنداشتند و در دل به  اند و آن افرادي است كه با دست خود ائمه ساخته
اند و امامان ساخته  ها نموده ها محبت داشتند و خود را ملزم به پيروي از آن نسبت آن

  )1(..اند ده خود را انباز امام تعين شده خدا قرار دادهش
به  اتن منكراثبات  برايها  اي دال بر اين است كه روايات آن قرار دادن چنين قاعده

روايات فراواني : اند گفته و اند البته به اين هم تصريح نموده ، است  تواتر رسيده
كنند و همچنين شرك  يل ميوجود دارند كه شرك به خدا را به شرك به واليت تأو

اند يا قرار  ن شده خدا تأويل نمودهيدر عبادت را به شريك كردن امامي با امام تعي
ل محمد واليت افراد ديگري آامام يا همراه واليت عنوان به را غير واقعي  يدادن امام
  )2(.را بپذيرند

  كه مگر اين شرك نازل نشده و نهي از اي در مورد توحيد  هيچ آيه سان همين  به
امامت  را براي آناند و  را تعطيل كرده اند و معني آن براي تحريف آن ساخته را روايتي

از  اي هر چند آيات صريح باشند و چنين معني ، اند و واليت امامان خود قرار داده
  .ها استنباط نشود آن

 چون اين ، 3اي مي باشند اين تأويالت كليد هر شري هستند و باب هر فتنه
ها  تعلق دارند و كتاب در مورد آن پيامبرانتأويالت به اصول دين و مسايل اتفاقي 

اند و اساس تقسيم مردم به بهشتي و  ها ارسال شده نازل شده و پيامبران به خاطر آن

                                           
 .100ص ، النوارـ مرآة ا)1(
 .202 ص ، النوارـ مرآة ا)2(
خبر  ، ي اسالمي شده گير جامعه ها دامن كه توسط آن يهاي امام ابن قيم جوزي از ميزان فساد اين تأويالت و فتنه 3

 ، 4ج ، عيناعالم الموق.(باشد خرت در اين تأويالت فاسد ميآاصل به فساد كشيده شدن دنيا و   كه  و اعالم داشته  داده
  .)254و250ص
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  .باشند همين آيات ميجهنمي 
 خواهم به روايتي اشاره كنم كه تأويالت از اين مطلب فارغ شويم مي  كه قبل از اين

از  »البرهان«در تفسير  ، كند ها را بيان مي و بنيان آن  پايهكشاند و  ها را به چالش مي آن
قول ابو خطاب را براي ابي جعفر ذكر : حبيب بن معلي خثعمي روايت شده كه گفته

m t s r   بله صحيح هستند تا به اين جمله رسيد كه در مورد آيه: گفت ، كردم
 ul ) در مورد امير المؤمنين است و در مورد : گفته بود) شودهر گاه تنها خدا ياد

 .هستند) يعني ابوبكر وعمر(فالن و فالن : گفته m ¢  ¡ � ~ }l   آيه
 را هر كسي معتقد به چنين چيزي باشد مشرك است و من خودم: سپس ابوعبداهللا گفت

پس : گفت ، باشد در اين آيات خودش مي كنم چون هدف خداوند ها تبرئه مي از آن
 خداوند  جا كه آن ، باشد مي چيزي  چه  راجع بهاست » حم«كه در سوره  ديگري ي آيه

اگر تنها خدا ياد شود ( m gf e d  c b a `l  :فرمايد مي
: ابو خطاب گمان كرده كه در مورد علي است؟ ابو عبداهللا گفت: گفتم ).ديشو كافر مي

جويم چون  از او دوري مي هر كس معتقد به چنين چيزي باشد مشرك است و من
  )1(.باشد خودش مي ،  در آيه هدف خداوند

بحار و  ، برهان ، ها مانند كافي همانطور كه قبالً بيان كرديم در كتب معتمد آن
  .است  شدهاخير تأويالتي مانند تأويل ابو خطاب ذكر   تفسير صافي در مورد آيه
  )2(.انكار ابو عبداهللا روايت شده استي مانند ياول انكارها  اما در مورد تأويالت آيه

ها خشنود هستند حكم  شيوخي كه چنين اعتقادي دارند و به آن ايابو عبداهللا بر
  .شرك را صادر كرده است

 بلكه احاديث ، روايات فراوان ديگري وجود دارند كه در مورد اين تأويالت نيستند
كر و قاعده خطرناك را اند و اين اصل من ائمه روايت شده از  كههستند  مستقلي
با امامي شريك قرار دهد كه  را هر كس امام ديگري«مانند روايت  ، كنند مي  نهادينه

                                           
 .78ص ، 4ج ، ـ البرهان)1(
 .271ص ، البرقي/كنز جامع الفوائد ، 23ج ، 368و 362ص ، البحار ، 304ص ، ـ روضة الكافي)2(
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ي نيز با همين روايات ديگر)1(.مشرك است او ، امامتش نزد پروردگار ثابت شده
  .)2(اند مفهوم روايت شده

خداوند همان : ندك ها اين اصل را با چنين يباناتي تأكيد مي حتي شيخ ابن بابويه آن
هر كس بدون حجت  ، گرداند پروردگاري است كه هيچ دوراني را از امام خالي نمي

  )3(خدا را پرستش كند همانا غير از خدا را عبادت كرده است  ئمها
هر كس به خدا ايمان بياورد و مخلص باشد ولي معتقد نباشد : منظورش اين است

امامتش نص گذاشته غير از خدا را عبادت كه خداوند امامي را بر او گماشته و بر 
  كند  مي

ها حكم تكفير مسلمانان غير شيعي را صادر  آن امثالاين نصوص و طريق از 
  .اند كرده

بايد لفظ شرك و كفر بر كسي اطالق شود كه به امامت علي و : گويد مجلسي مي
فرادي كافر و ها تفضيل دهد چنين ا امامان بعد از او مؤمن نباشد و ديگران را بر آن

همه  كنند كنيم كه اصحاب را چگونه تكفير مي بعداً ذكر مي )4(مخلد في النار هستند
ها  ن و دين خدا سند و مدركي براي آنآها ادعاهاي بي اساسي هستند كه در قر اين

ها حقيقت داشت خداوند در كتاب مبين خود چيزي  هاي آن اگر گفته ، شود پيدا نمي
ها دچار اختالف و مشكل نشوند و اگر  فرمود تا مردم در آن ازل ميها ن در مورد آنرا 

را بيان  پيوست پيامبر با سنت پاك و مطهرش آن چنين چيزي براي پيامبر به وقوع مي
كردند و به يكي از امور و اصول مشهور و  را نقل مي فرمود و امت اسالمي آن مي

  .ودب تنها در انحصار شيعه نمي و معلوم تبديل مي گشت
را  كردند و آن داشت اصحاب به آن پشت نمي ها حقيقت مي و اگر چيزي از اين

در راه خدا  خود را همان افرادي بودند كه جان و مالاصحاب چون  ، نمودند اجرا مي

                                           
 .78ص ، 22ج ، بحار االنوار ، 82ص ، نعماني/ـ الغيبه)1(
 .437ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)2(
 .83ص ، 23ج ، بحار االنوار ، 14ص ، ـ علل الشرائع)3(
 .390ص ، 23ج ، ـ بحار االنوار)4(
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فدا كردند و از خانه و كاشانه و خانواده خود جدا شدند و به ديار غربت شتافتند تا 
  دين خدا را ابالغ كنند 

اش   يهارآني فراواني وجود دارند كه دال بر اين هستند دين خدا اساس و پآيات ق
  :توحيد است و بايد تنها خدا عبادت شود مثالً آيات ذيل

 m s r q   p on m  l k j i h g f
 ¢ ¡  � ~ } | { z  y x w v  u tl 

   ٢٣: اإلسراء
و به پدر و مادر   ،پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد!) اي انسان((

و يا هر دوي ايشان نزد  ، هرگاه يكي از آن دو). و با آنان نيكو رفتار نمائيد(نيكي كنيد 
كمترين اهانتي بديشان مكن و حتي سبكترين تعبير نامؤدبانه ( ، تو به سن پيري برسند

و با  و آنان را از پيش خود مران) و بر سر ايشان فرياد مزن! (اُف به آنان مگو) همچون
  ).سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو

 m ° ¯ ® ¬ « ª © ¨  §l ٨٣: البقرة  
اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را  آن زمان را كه از بني) به ياد آوريد(و (

  ).نپرستيد
 m  v u t s  r qp o n m l k  j   i hl ٣٦: الرعد   
مردمان (من . ازي براي او نسازممن تنها و تنها مأمورم كه خدا را بپرستم و انب: بگو(
  ).به جانب او است) و همگان(خوانم و بازگشت من  به سوي او مي) را

حتي نصوص خودشان هم بر  ، ن وجود نداردآاي در قر  اما در مورد امامت هيچ آيه
خواهند اين اصل دروغين  ها فقط با تحريف و ابتداع مي كند آن اين اصل داللت نمي

خواهند تيشه  هرچند چنين تأويالتي دين را به چالش مي كشد و مي ، را اثبات كنند
  .به ريشه دين بزنند و باب شرك و بي ديني را باز كنند
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  شرط قبول اعمال است ، واليت :بحث دومم
 خداوند ، همانا توحيد اساس قبول اعمال و شرك سبب بطالن اعمال است

  :فرمايد مي
 m �~ } |  { z y  x w v  u t s r ¥ ¤ £ ¢ ¡

 ¨  §   ¦l ٤٨: النساء  
اند و روايات دروغي  قرار داده اثني عشريها را فقط براي واليت  اما شيعه همه اين 
ها باشد به  كسي معتقد به امامت و واليت آن  كه براي بيان اين اند جعل نمودهرا 

 مغفرت و فردوس اعلي خواهد رسيد هر چند سرتاپا غرق در گناه و معصيت باشد و
شود و در نهايت به  هر كس به امامت و واليت ايمان نداشته باشد طرد و نفرين مي

خداوند علي را به عنوان عالمتي بين خود و : اند گفته ، شود تش انداخته ميآ
 ، را بشناسد مؤمن و هر كس او را انكار كند مخلوقات قرار داده است هر كس آن

 ، س همراه او امام ديگري قرار دهدكهركافر است و هر كس او را نشناسد گمراه و 
  )1(.شود مشرك است و هركس با واليت او پيش خدا برگردد وارد بهشت مي

 ، هركس واليت او را بپذيرد و بعد از آن بميرد نماز: اند در روايات ديگري گفته
شود و هر كس به واليت او اقرار نكند هيچ  زكات و حجش پذيرفته مي ، روزه

  )2(.شود پذيرفته نمياعمالي از او 
هر كس مخالف شما باشد اگر  :گفته آنان  خطاب به ابو عبداهللا ، ها طبق افترائات آن
  :كند سوره غاشيه بر او صدق مي 4 تا 2  عابد هم باشد آيه

 m c b   a ` _  ^  ]  \ [ Z Yl ٤ - ٢: الغاشية   
هند كوشيد و رنج خواهند دائماً خوا   .در آن روز خوار و زبون خواهند بود ، مردماني(

                                           
 .437ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)1(
 .155و154ص ، ـ امالي صدوق)2(
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  ).به آتش بس سوزان و گدازان دوزخ در خواهند آمد و خواهند سوخت    . كشيد
 من و سالم !محمداي : كنند كه جبرئيل بر محمد نازل شد و فرمود گمان مي

در   چه آنگانه و  آسمان هفت :فرمايد خداوندگار مي  بدان كه ، را پذيرا باشخداوند 
هيچ  اما ، آفريدمنچه بر روي آن هستند آگانه و  زمين هفت ، مخلق كردرا  آن است

اي در آن مكان مرا از روز  ه اگر بند ، ام تر از مقام و ركن خلق نكرده جايي را محترم
شود و  اول تا قيامت ياد كند ولي به واليت علي كافر باشد چيزي از او پذيرفته نمي

  )1(.گردد وارد جهنم مي
واليت نفعي منكرين گوي دست بردار نيستند كه عبادت  ن مبالغهها از اي روايات آن
گردنش تركيده شود باز هم  ، اثر سجده فراوان اگر بر: گويند مي  كه ندارد تا اين

  )2(شود مگر با واليت اهل بيت عبادتي پذيرفته نمي
اگر عبدي مرا عبادت كند تا الغر و نازك  !اي محمد: كنند كه خدا فرموده گمان مي

شود سپس در حالي به سوي من برگردد كه واليت امامان را انكار كند نه در جنتم  يم
  )3(.آيد عرشم مي ي هيازير س  بهدهم و نه  او را اسكان مي
ت با خرمن عبادتي به ماگر عبدي در روز قيا: فرموده پيامبركنند كه  يا ادعا مي

  )4(.كنم تش پرت ميآ ي ميانه  هبي كوهي بيايد ولي واليت علي را نپذيرد او را  اندازه
اگر عبدي با عبادت هفتاد نبي بيايد ولي منكر واليت باشد از او پذيرفته «يا  
  )5(»شود نمي

 پيامبراز  آنها شود در روايات توحيد بدون واليت پذيرفته نمي :گويند حتي مي
دو مرد از  ، شود هر كس بگويد ال اله اال اهللا وارد بهشت مي: اند كه فرموده كرده نقل

بر سر علي دستش را   در حالي كه پيامبر. اهللا ال اله اال: ميگوي ما مي: اصحاب گفتند

                                           
 .167ص ، 27ج ، بحار االنوار ، 290ص ، ـ امالي صدوق)1(
 .168 ، 167/ 27ج ، بحار االنوار ، 224ص ، ف المحاسن ، 41ص ، 1ج ، ـ الخصال)2(
 .169ص ، 27ج ، ـ بحار االانوار)3(
 .314ص ، 1ج ، شيخ طوسي/ـ امالي)4(
 .172ص ، 27ج ، ـ بحار االنوار)5(
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  خطاب بهو  ، شود از اين و پيروانش پذيرفته ميتنها الاله االاهللا : فرمود ، اشته بودذك
د و او را ناين است كه در جاي او ننشين ، و عالمت پيروي از علي  نشانه: آنان گفت

  )1(...كذيب نكنندت
و شهادت تنها از ياران .. دباش يعني واليت مقدم بر شهادت است و اساس آن مي

  .شود علي پذيرفته مي
 ، باشد مي اعتقاد به امامت مدار عفو و بخشش است و انكار آن سبب خشم خدا

  اند كه ؛ روايت كردهاند دهنموروايات فراواني را جعل  ، ها تأييد اين دروغ براي
سوگند : فرموده خداوند  كه  او گفته  به جبرئيل  كه  نقل كرده پيامبراز  يعل

كه واليت امام ظالم را دهم  را مورد عذاب خود قرار ميبه عزت و جاللم هر عبدي 
كنم كه امامت  حسنه فراواني باشد و هر عبدي را عفو مي لبپذيرد هر چند داراي اعما

  )2(.گناه باشد امام عادل را بپذيرد هر چند غرق
عنوان   به ، ها دست دارد آن ي هدر هم »البحار«روايات فراواني دارند كه صاحب 

» ال يدخل اجلنة إال من عرفهم وعرفوه.. أهنم عليهم السالم أهل األعراف«در باب   نمونه
» أنه ال تقبل األعامل إال بالوالية«و در باب  )3(كر كرده استرا ذتقريباً بيست روايت 

  )4(.اد و يك روايت را ذكر كرده استهفت
نخستين معيار و   كهن آقراينك  ، اند ت بوي از اسالم نبردهاهيچ كدام از اين رواي

چنين  هرگز اما ، باشد در دسترس همگان امي ، نخستين مرجع براي هر مشكلي است
  .است  نكرده  نهادينهاصلي را 
تش توحيد آادات و دوري از عب و اساس پذيرش  پايهكند كه  بيان مي خداوند

 :باشد ميجهنم   بهشت و رسيدن به محروم شدن ازاست و شرك موجب 

                                           
 .201ص ، 27ج ، ـ بحار االنوار)1(
 .83ص ، نعماني/الغيبه ، 201ص ، 27ج ، ـ بحار االنوار)2(
 .256و 247ص ، 24ج ، ـ بحار االنوار)3(
 .202و166ص ، 27ج ، ـ بحار االنوار)4(
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(  m x w v ut s r  q p o n m l k  j
  z yl ٧٢: المائدة   

و (خدا بهشت را بر او حرام كرده است  ، بيگمان هر كس انبازي براي خدا قرار دهد(
و ستمكاران يار و ياوري . است) دوزخ( و جايگاه او آتش) نهد هرگز به بهشت گام نمي

  )).تا ايشان را از عذاب جهنّم برهاند(ندارند 

 m  �~ } |  { z y  x w v  u t s rl ٤٨: النساء  
  :فرمايد مي اينك خداوند ، نمايد را تكذيب مي  هاي شيعه گويي و قرآن تمامي گزافه

 m R Q  P O N M  L K J I Hl ٦٢: البقرة   
چنين  ، ا و روز قيامت ايمان داشته و كردار نيك انجام داده باشدهر كه به خد(

  ).افرادي پاداششان در پيشگاه خدا محفوظ بوده
  .است  واليت را ذكر نكرده  ي فوق ايمان به در ضمن آيه خداوند  كه
از نماز و ساير اركان اسالم بهتر و  اثني عشر كنند كه ايمان به واليت ها گمان مي آن
در   ولي يك آيه ،  كردهن هشتاد دفعه نماز را بحث آدر حالي كه قر ، استتر  بزرگ

خواهد بندگان گمراه شوند يا  مي آيا خداوند.. .نازل نفرموده استرا مورد واليت 
  :اين بهتان بزرگي است ، به حقيقت نرسند؟ نه

 m o  n ml k  j i  h g f e d  c b a `
 s r q pl ١١٥: التوبة   

هيچ وقت قومي را كه هدايت بخشيده ) ه سبب عدالت و حكمتي كه داردب(خداوند (
به  ، كنند و در برابر اشتباه و لغزش ناشي از اجتهادي كه مي(سازد  است گمراه نمي

مگر زماني كه چيزهائي را كه بايد از آنها بپرهيزند روشن و ) گيرد عقاب و عذابشان نمي
بيگمان خداوند آگاه از . براي آنان بيان كند) برتوسط پيغم ، شبهه و اشكال و بي(آشكار 

   ).هر چيزي است
  كههر چند  ، گرداند باطل ميذكر شده كه سخنانشان را  يچيزهايها  آندر روايات 

اين روايات  نابودسازي  بسيار سريع بهو  كنند درنگ نميها  آني  و تقيهتأويالت 
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ها اتمام حجتي شده باشد و بيان  تا بر آن كنم را ذكر مي ايناما  ، نمايند اقدام ميمعتدل 
  ..شود مي  هايشان ديده الي كتاب در البهي ضشود كه نصوص متناق

   :نازل شد ي زير هوقتي آي: گفته طالب بن ابي آمده كه علي »فرات«در تفسير 
 mS R Q P O N  M   L  K  l٢٣: الشورى  

از ) به شما خواهد رسيد همه نعمت كه در پرتو دعوت اسالم(در برابر آن : بگو(
كه سود آن (را ) به خدا(خواهم جز عشق و عالقه نزديكي  شما پاداش و مزدي نمي

  )).گردد هم عايد خودتان مي
هر ديني اصل و فرعي  !اي محمد: جبرئيل گفت: فرمود از رسول خدا شنيدم كه مي

دن واليت و فرعش محبت اهل بيت و قبول كر» الاله االاهللا«اصل دين قول  ، دارد
  )1( ها با رعايت حق و حقيقت است آن

چون اصل دين را توحيد قرار  ، اين نص مخالف مذهب اخباريون شيعه است
واليت و محبت اهل بيت فرع است و آن هم مشروط شده به موافق  ودهد  مي

  .حقيقت بودن
  

  كه ائمه رابط بين خدا و رسول هستنداين  اعتقاد به :بحث سومم
مجلسي . رابط بين خدا و انسان هستنداثني عشري  ائمه: گويند يه ميعشر شيعه اثني

  )2(.ائمه حجاب خدا و رابط بين پروردگار و انسان هستند: گويد مي
شوند و  مردم بدون ائمه هدايت يافته نمي« بابي را تحت عنوان رو مجلسي  از اين

ها را  كه آنشود  رابط بين مردم و خدا هستند و تنها كسي وارد بهشت ميآنان 
  )3(.است  گشوده »شناخته باشد

ي ميان شما و  ما واسطه: است  گفته  ابوعبداهللا  كه  ها آمده و در منقوالت آن

                                           
 .247ص ، 23ج ، ر االنواربحا ، 149و148ص ، ـ تفسير فرات)1(
 .97ص ، 23ج ، ـ بحار االنوار)2(
 .97ص ، 23ج ، ـ بحار االنوار)3(
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  1.هستيم خداوند
او   رسيدن به آمده كه ائمه اثني عشريه ابواب خدا و راههاي» عقائد اماميه«در كتاب 

ها سوار شود وارد بهشت  آنباشند هر كس بر  ها مانند كشتي نوح مي آن ، هستند
 .شود جا بماند غرق مي ، شود و هر كس از آن مي

ها هستند و دستورات خدا  ناپيامبران رابط بين خدا و انس: گويند اگر مسلمانان مي
شيعه معتقداند كه چنين منزلي براي ائمه است چون مانند  ، كنند ها ابالغ مي را به آن

چون صفات  ، تر هستند ها هم بزرگ حتي از آن  ،گيرند پيامبران از خدا دستور مي
ها هنگام سختي و  الوهيت مانند هدايت مردم و قبول عبادات و استغاثه به آن

ها را  ها گذشته رفتن به مزار آن از اين ، دهند ها نسبت مي مشكالت و غيره را به آن
حتي  ، پندارند تر مي دانند و و كربال را از كعبه معظم تر مي حج حتي از حج هم بزرگ

نامند  مي» مناسك المشاهد«ها را  براي زيارت مزار ائمه مناسك و عباداتي دارند كه آن
شتابند و دور آن  قيام مردم قرار داده به حج آنجا مي ي هيارا م و مانند كعبه كه خدا آن

  .كنند و به سويش نماز مي خوانند طواف مي
  .يمها مي پرداز ان شاء اهللا بعداً به ذكر آن
بلكه منكري  ، ادعاي وساطت براي ائمه دروغي: گويم قبل از بيان اين اصل مي

پيامبران  چون عين دين مشركين است و خداوند ،  افترا شده بر زبان ائمه  كه است
  .ها ارسال فرموده است ها از اين شرك نارا براي نجات انس
  كهاي وجود ندارد  واسطهو مانع   گونه و خداوندگار هيچ  ميان بنده  گفتني است كه

  :فرمايد مي متعال خداوند  ، دور گرداند  را از بنده خداوند
 m  ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½  ¼ »

  Î Í Ì Ë Ê É Èl ١٨٦: البقرة   
من :) بگو. كه من نزديكم يا دور(و هنگامي كه بندگانم از تو درباره من بپرسند (

و نياز او را برآورده (گويم  پاسخ مي ، بخواند نزديكم و دعاي دعاكننده را هنگامي كه مرا

                                           
 23/101: همان 1
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) با ايمان و عباداتي همچون نماز و روزه و زكات(پس آنان هم دعوت مرا ). سازم مي
   ). )و با نور ايمان به مقصد برسند(بپذيرند و به من ايمان بياورند تا آنان راه يابند 

  : فرمايد مي خداوند
 m W V U T  S  RQ P O N M

 Z  Y X [l ٦٠: غافر   
كساني كه خود را بزرگتر از . مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم: گويد پروردگار شما مي(

  ).خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت ، دانند كه مرا به فرياد خوانند آن مي
هر كس بين خدا و خودش كسي قرار دهد و بر او تو كل نمايد : اند دانشمندان گفته

 ، است پرستان بتچون مانند كار  ، اجماع مسلمين كافر است و از او بخواهد با
  :فرمايد كه خداوند در موردشان مي يها آن

 m f e   d  c b a `  _ ~ } | {l 
   ٣: الزمر

و بدانان تقرّب و (گيرند  كساني كه جز خدا سرپرستان و ياوران ديگري را برمي(
كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به  يما آنان را پرستش نم:) گويند مي ، جويند توسل مي

  )1( )خداوند نزديك گردانند
اي بين خود و خدا قرار دهيم  ما بايد واسطه: شود مي  خواستهابن تيميه  ازوقتي 
  .توانيم به او برسيم نميجز از طريق آنان چون ما 

اگر هدف اين باشد كه دستورات خدا را به ما برساند اين : گويد در پاسخ چنين مي 
چه چيزي را دوست دارد و از چه چيز ي  دانند خداوند حق است چون مردم نمي

كند و  انسان تنها توسط پيامبران از امر و نهي خدا اطالع پيدا ميو  ، آيد بدش مي
چون همه  ، يهودي و مسيحي قايل به اين اصل هستند ، مسلمان يملتها ي ههم
را از  ستند و اوامر و نواهي خداونده بندگانپيامبران رابط بين خدا و : گويند مي
  .كافر است ، هر كس منكر اين اصل باشد ، گيرند ها مي آن

                                           
 .169و168ص ، 6ج ، بهوتي/ـ كشف القناع)1(
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 m x w v u   t sr q p   o n  m ll 
   ٧٥: الحج

و به سوي (گزيند  را برمي) همچون جبرئيل(آوراني  خداوند از ميان فرشتگان پيام(
) همچون موسي و عيسي و محمد(ني و هم از ميان انسانها پيغمبرا) دارد انبياء گسيل مي

چرا كه ) و از كار همه آنان باخبر است ، فرستد گزيند و به سوي مردم مي برمي(را 
  ).خداوند شنوا و بينا است

جلب منفعت و دفع  بندگان براي  كهاي باشد  طهسوا ، و اگر هدف از واسطه
نصرت واسطه  هدايت و ، مثالً در رزق ، ميان خود و خداوند قرار دهند مضرت

 اين ، كنند وها از آن رابط چنين چيزي بخواهند و به سوي او ر ناباشد و انس
با همين صفت مشركين را تكفير  و خداوند گردد محسوب ميترين شرك  بزرگ

ها را جالب  كرده است چون غير از خدا دوستان و شفيعاني قرار داده بودند و آن
هر كس مالئكه يا پيامبران يا اولياء را رابط  پس ، پنداشتند منفعت و دافع مضرت مي

ها جلب منفعت و دفع مضرت  ها توكل نمايد و از آن بين خود و خدا بداند و بر آن
هدايت بخواهد و نياز ها  ، ها مغفرت را طلب كند مانند آن است كه از آن ، بخواهد

  .چنين انساني با اجماع مسلمين كافر است ، را بر طرف سازد
ي شافع  هرا به مثاب و آن قرار دهدهر كس بين خدا و انسان رابطي : فرمايد سپس مي

نيازهاي مردم به ي رساندن  آنان سيلهاي كه  قرار دهد به گونهميان پادشاه و رعيتش 
به  ، دهد ميمردم را هدايت ي آنان  وسيله  به خداوندو  سوي خدا باشند  بهسوي 

ها نيز  و آنها را از رابط بخواهند  ني مردم اينيع ، دهد ميكند و رزق  ميها كمك  آن
اي وجود دارد و  چنين واسطهپادشاه و مردم  ميان  كه چنان ، طلب نماينداز خدا  را آن

  هستند كهيا معتقد  كنند و مردم جهت رعايت ادب خود چيزي از پادشاه طلب نمي
 ، اين كار اقدام كنند شود تا مستقيماً خودشان به طلبشان توسط رابط بهتر برآورده مي

بايد از او طلب توبه شود اگر توبه كرد  و هر كس چنين كند كافر و مشرك است
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  )1(.شود خوب و اال كشته مي
در مذهب  ...روشن شدن حقيقت شرك و جهت -همانطور كه وعده داديم - اكنون

  .داريم مي  را عرضه كنيم و آن نقل مي  نصوصي را از شيعه شيعه اثني عشريه
  

  هدايت مردم تنها با ائمه امكان پذير است: مسئله اول
ها را دعوت كنيم جواب  بال و مصيبت مردم بزرگ است اگر آن: گويد ابو عبداهللا مي

  )2(.يابند ها را رها كنيم بدون ما هدايت نمي دهند و اگر آن نمي
م مرد ي هان پذير نيست و همككند كه هدايت مردم بدون ائمه ام اين نص ثابت مي

  .كنند چون دعوت ائمه را رد مي ، برند در بال و گمراهي بسر مي  پيوسته
باطل و ) حصر هدايت در ائمه و حكم به گمراهي و ضاللت بر مردم(هر دو حكم 
  .باشند نقل و واقع مي ، چون مخالف عقل ، دروغ هستند

 ،  شدهخته شنا ي ما وسيله  وند بهخدا :ابو جعفر گفته: گويند ها مي روايات ديگر آن
  )3(.شود مي  قرار داده  يگانهشود و  عبادت مي

  .دهد اما ائمه را مصدر هدايت قرار مي ، كند اين روايت هدايت را از امت نفي نمي
دست خداوند منان در تنها  ، حقيقتاً هدايت به معني توفيق براي حق و پذيرفتن آن

تواند مردم را از  كه ميخداوندي  ، ها است دلها و چشم بخداوندي كه صاح ، است
خداوندي اگر به چيزي بگويد  ، دلهايشان جدا كند و بين دل و صاحبانشان مانع شود

كنند و امامان  را براي امامان خود ثابت مي اما شيعه بدون قيد آن... شود ميپس » شو«
چون تنها  ، چنين چيزي شرك اكبر است ، دهند را در هدايت شريك خداوند قرار مي

  :فرمايد خداوند مي ، د هادي و راهنما استخداون

                                           
 ، النتصـار لحـزب اهللا الموحـدين    ، 121ص ، 1ج ، ابـن تيميـه  /باب الواسطه بين خلـق و الحـق  /ـ مجموع فتاوي)1(

 .31و30ص
 .99ص ، 23ج ، بحار االنوار ، 363ص ، صدوقـ امالي )2(
 .103ص ، 23ج ، ـ بحار االنوار)3(
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 m { z y    x w v u  t sr q p o nl الكهف :
١٧   
 ، و هركه را گمراه نمايد ، او است) واقعي(راهياب  ، خدا هر كه را راهنمائي كند(

  ).هرگز سرپرست و راهنمائي براي وي نخواهي يافت
  :فرمايد مي شيا خطاب به پيامبر

 me    d c b a ` _  m l k j ih g fl 
   ٥٦: القصص

و او را به (تواني كسي را كه بخواهي هدايت ارمغان داري  تو نمي!) اي پيغمبر((
ولي اين تنها خدا است كه ) يعني سر منزل مقصود و مطلوب انسان برساني ، ايمان

بر طبق (داند كه چه افرادي  و بهتر مي ، نمايد هر كه را بخواهد هدايت عطاء مي
سزاوار پذيرش ايمان بوده و  ، عنايت يزدان و برابر انديشه و تالش انسان حكمت و

   . )راهيابند) به سوي صفوف مؤمنان
رسول  ي هوظيف اين ، بدان باشدحق و راهنماي معني تعريف اما هدايتي كه به 

 خداوند ، باشد نميائمه انحصار تنها در و و پيروان بر حق او است  اكرم
  : فرمايد مي

 mp   a ` _ ~  } |{ z y x w vu   t s r  q
 c bl ١٠٨: يوسف   

خوانم  با آگاهي و بينش به سوي خدا مي) مردمان را(اين راه من است كه من : بگو(
از انباز و نقص و ديگر (و خدا را منزّه  ، )باشند چنين مي(و پيروان من هم 

و چيزي را شريك خدا و كسي (باشم  و من از زمره مشركان نمي ، دانم مي) ناشايست
   )). انگارم نمي

سخني گذاف و  ، گفته شود هدايت مردم بدون ائمه امكان پذير نيست  كه اما اين
  .باشد جسارتي در برابر خداوندگار مي باطل است و
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  شود دعا تنها با اسم ائمه پذيرفته مي :مسئله دوم
يابد و هر كس چنين  كسي كه خدا را به غير ائمه فرياد زند نجات نمي: گويند مي

  .كند نابود خواهد شد
يابد و هر كس با  كه هر كس با ما خدا را فرياد بزند نجات مياند  نقل كردهائمه  از

  )1(.غير ما از خدا بخواهد گمراه و نابود خواهد شد
دعاي انبياء با توصل به : گويند مي  كه  اي رسيده درجه  به  جسارت آنان در اين زمينه

  )2(.شود پذيرفته مي ) ائمه( ها و طلب شفاعت از آن ) ائمه( ها آن
. كند استدالل مي خودمجلسي براي اثبات اين موضوع به يازده روايت از روايات 

مخصوصاً در مورد  ، كند را ذكر مي  يروايات مشابه ، انبيا  ابواب مربوط بهدر   كه چنان
پيامبر دست به چنين كاري موسي و ابراهيم و همچنين در باب معجزات  ، آدماحوال 

  )3(.زند مي
  )4(.است ها آمده معتبر آن هاي باروايات فراوان ديگري با اين معني در كت

شود  ائمه مي) كردن خدا(اين روش فريب كارانه و اسلوب خطرناك منجر به تأليه 
ملجأ مردم و نيازمندان هستند و امان ترسوها و قبله  ، كنند كه امامان چون بيان مي

شود و حتي  ها پذيرفته مي دعا تنها با رو كردن به آن  اند كه گفته ، باشند ميعيان دا
  .شود ها بر طرف مي اسماء آنخواندن بال و مصيبت تنها با   معتقدند كه

مشركين در وقت   كه و آن اين ، ها فرق اساسي وجود دارد بين مشركين و آن آري
  :فرمايد ميخداوند  ، آوردند مي يحتي به سوي خدا رواشدت و نار

 m a  ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V  U T S
 c bl ٦٥: العنكبوت   

                                           
 .1142ص ، 4ج ، وسائل شيعه ، 103ص ، 23ج ، البحار ، 119و117ص ، الطبري/ـ بشارة المصطفي)1(
 .319ص ، 26ج ، ـ بحار االنوار)2(
 .334ص ، 26ج ، ـ بحار االنوار)3(
ـ بوابـن با  ، 1/41 ، اشـى ير العيـ تفس)4(  ، االحتجـاج /الطبرسـى  ، 42ص ، معـانى األخبـار   ، 1/130 ، الخصـال / هي

 .وغىرها 4/1139: عةيوسائل الش ، 118و117ص ، ر الحسن العسكرىيتفس ، وانظر ، 28و27ص
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و ترس و نگراني بديشان دست (شوند  سوار كشتي مي) مشركان(هنگامي كه (
و غير او را فراموش (خوانند  خالصانه و صادقانه خداي را به فرياد مي) دهد مي
باز  ، داد و سالم به خشكي رساند سپس هنگامي كه خدا آنان را نجات). گردانند مي

   ). )شوند و به انبازهائي براي خدا معتقد مي(ورزند  ايشان شرك مي
كنند كه اخالص در دعا كردن هنگام شدت و  شرك و توحيد را بيان مي  اين آيه

لحظات شادي و ها در  اما آن ، ي به امامت هم ندارندطباتگونه ار حتي است و هيچانار
كنند كه رهايي از شدت بدون طلب كردن از  ورزند حتي گمان مي يشرك م ناراحتي

  .نام ائمه امكان ندارد
نوح غرق   كه وقتي نزديك بود: كند چنين نقل مييكي از روايات شيعه از امام رضا 

ابراهيم به آتش   و هنگامي كه ، خداوند او را نجات دادپس شود به حق ما دعا كرد 
و  ، خداوند آتش را براي او به باغ تبديل كردپس  ، ردانداخته شد به حق ما دعا ك

وقتي  ، موسي در بحر به راه افتاد به حق ما دعا كرد آب دريا خشك شد  گاه كه آن
خداوند با بلند كردن پس  ، يهود خواستند عيسي را بكشند عيسي به حق ما دعا كرد

  )1(.او را از قتل نجات داد
همچنين مشكالت  ، دانند را به سبب ائمه مي همانطور كه استجابت دعاي انبياء

وقتي خداوند آدم را در جنت اسكان : گويند دانند مثالً مي انيباء را هم از امامان مي
ها حسد ورزيد و منكر واليت  نسبت به آن  كهحسن و حسين را به او نشان داد  ، داد
توبه كرد و   كه آنپس از  ، او را زد هاي بهشت و برگخداوند با اوراق  ، ها شد آن

 ، علي ، ها اقرار كرد و به حق محمد حسادت را از درونش بيرون نمود و به واليت آن
  :خداوند او را بخشيد ، حسين و فاطمه دعا كرد ، حسن

 m  Ü  Û Ú Ù Ø ×Ö Õ     Ô Ó Ò Ñ Ðl ٣٧: البقرة   
و ) به كردو با گفتن آنها تو(سپس آدم از پروردگار خود كلماتي را دريافت داشت (

                                           
 .1143ص ، 4ج ، وسائل شيعه ، 325ص ، 26ج ، ـ بحار االنوار)1(
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  )1(  . )پذير و مهربان است خداوند بسيار توبه. خداوند توبه او را پذيرفت
علت حبس يونس در شكم ماهي انكار واليت علي بن ابي : گويند همچنين مي

  )2(.درا نپذيرفت بيرون آورده نش طالب بود و تا آن
  :فرمايد گو در قران مي اين دروغ و اقوال شيعه است اما خداوند راست

 m p o nm  l k j i hg f e d c
 s r     ql ١٨٠: األعراف   

كه بر بهترين معاني و كاملترين صفات داللت (خدا داراي زيباترين نامها است (
پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي . نمايند مي

گوئيد كه در و به ترك كساني ب ، او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانيد) سبحان
برند كه از نظر لفظ يا  هائي به كار مي و واژه(يازند  نامهاي خدا به تحريف دست مي

   . )آنان كيفر كار خود را خواهند ديد ، )منافي ذات يا صفات خدا است ، معني
همچنين  ، ها از خدا بخواهيد كه با اسماء ائمه يا به حق آن: فرمايد خداوند نمي

  :فرمايد مي خداوند
 m  RQ P O N Ml ٦٠: غافر   
  

 ، با اسماء ائمه از من بخواهيد: فرمود ها درست باشد بايد خداوند مي اگر سخن آن
ن براي پذيرفتن دعا آقرزيرا  ، و هيچ اساسي نداردشيعه است باطل اما اين ادعاي 

  : فرمايد مي  جا كه آن ، دهد اخالص را شرط قرار مي
 m  « ª ©   ¨ § ¦ ¥ ¤ £l ١٤: غافر   

خدا را به فرياد بخوانيد و عبادت و طاعت را خاص او  ، اكنون كه چنين است(
   . )هر چند كه كافران دوست نداشته باشند ، بدانيد

                                           
 326ص  26بحار االنوار ج  41ص 1اشي ج يتفسير ع .37/ـ بقره)1(
 .334و 333ص ، 26ج ، بحار االنوار ، 13ص ، ـ تفسير فرات)2(
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  ٢٩: األعراف m ÅÄ Ã Â Ál : و
  ).و از وي مخلصانه اطاعت نمائيد و او را صادقانه بپرستيد(

  :هاي ديگر هستند ناد انسكند كه ائمه مانن سوره اعراف بيان مي 194  در آيه
 m º ¹ ¸¶ µ  ´ ³ ² ± ° ¯

 ¿ ¾  ½    ¼ »l ١٩٤: األعراف  
بندگاني همچون خود شما  ، پرستيد داريد و مي بتهائي را كه بجز خدا فرياد مي(

آنان را به ). توانند فريادرس شما باشند و كاري از آنان ساخته نيست و نمي(هستند 
كه كاري از ايشان (گوئيد  اگر راست مي) مداد جوئيداز ايشان است(فرياد خوانيد و 

   )). و نياز شما را برآورده كنند(بايد كه به شما پاسخ دهند ) ساخته است
كند كه براي عبادت  سوره مريم بيان مي 93  سوره نساء و آيه 172  آيهو خداوند در

لك مقرب تنها عبد پيامبران و م ، اولياء ، بين خدا و عبد رابطه وجود ندارد و دوستان
  :و بنده خدا هستند

 m j  ih g f e d c b a  ` _
 r q p  o n m l kl ١٧٢: النساء   

و  ، براي خدا باشد) از بندگان متواضع(اي  هرگز مسيح ابائي از اين ندارد كه بنده(
و كسي كه از عبادت خدا سر باز ). زنند از بندگي او سر باز نمي(فرشتگان مقرّب نيز 

او را به عذاب سختي  ، كه به عبادت او پردازد(خويشتن را بزرگتر از آن شمرد زند و 
   . )آورد كه همگان را در پيشگاه خود گرد مي) بدان گاه ، سازد گرفتار مي

 m Ë Ê  É È   Ç Æ Å  Ä Ã Â Ál ٩٣: مريم   
و فرمانبردار (بنده خداوند مهربان  ، تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند(
   . )باشند مي) زداني

 ، فرين و روش مضري استآتربيت شيعه بر اساس اين ادعيه و مناجات خيلي خطر
كند و موجب  چون در قلب و مشاعر انسان توجه كردن به غير خدا را درست مي

و در  ، شود كه انسان در عبادت به انسان گرايش پيدا كند نه به سوي خداوند منان مي
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اله چ ي رشد كند و اوالد و خانواده را هم در اين سياهترسپ ار شرك و بتز اين لجن
و بعضي مواقع نام پروردگار را فراموش كند چون هميشه  ، گمراهي تربيت نمايد

  .نمايد ها را در قلب حاضر مي ائمه ورد زبان او هستند و هنگام دعا و نيايش آن
ها ايجاد  دادن آناين مشكالت در خالل سخن گفتن فراوان از امامان و قدوه قرار 

  .گردد قلب تثبيت مينهايت در شود و در  مي
مثالً روايت شده كه بعضي  ، كنند حتي بعضي از روايات شيعه به اين اصل اقرار مي

 : و گفته  او شكايت برده  و به  از او خواسته ،  نوشته  نامهاز شيعيان نامه به امامش 
  دهانت را بگشا كهاگر نيازي داشتي : آيد جواب مي ؟به خدا ياانسان به امام رو آورد 
  )1(.جواب را خواهي يافت

كنند تا  دهند و نياز مردم را برطرف مي امامان زودتر جواب مي: گويد اين روايت مي
  تر است يا شرك دوران جاهلي؟ آيا اين شرك خطرناك ، خداوند منان

  .ها اين اسطوره ها تعبيري است از ثمره ترش و تلخ واقعيت شيعه و قبرپرستي آن
 ، است  و كودنانه  ي جاهالنهدعواي قبول شدن دعاي پيامبران با توسل به ائمه دعواي

دعوت به شرك است  و اين همان ، ها ائمه وجود خارجي نداشتند چون در دوران آن
سخن آنان همانند  ، دهد چون مفتاح اجابت و اساس قبول را اسماء ائمه قرار مي

كنند و موجب  گفتند بتها براي ما نزد خدا شفاعت مي ه ميك استمشركين ادعاي 
- چون پيامبران  ، اساس است و بيباطل  يگمان و اين... شوند تقرب به خدا مي
و هيچ   را با نامهايش خوانده  خداوند يگانه  هميشه -ن بيان شدهآهمانطور كه در قر

  : فرمايد مي سيون نقل از  به خداوند ، اند شريكي را براي وي قايل نشده
 m m l k j i h  g f e d c b a `  _ ~

 u t s r    q p o   nl ٨٧: األنبياء   
بر قوم نافرمان خود (ذوالنون را در آن هنگام كه ) ياد كن داستان يونس ملقب به((

از  ، خشم گرفت و ايشان را به عذاب خدا تهديد كرد و بدون دريافت پيام آسماني

                                           
 .22ص ، 94ج ، ـ بحار االنوار)1(
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بر او ) با زنداني كردن و ديگر چيزها(ون رفت و گمان برد كه خشمناك بير) ميانشان
سوار كشتي شد و كشتي به تالطم افتاد و به قيد قرعه . (گيريم سخت و تنگ نمي

ي (در ميان تاريكيها .) مسافران و كشتيبانان او را به دريا انداختند و نهنگي او را بلعيد
پروردگاري جز !) كريما و رحيما(كه فرياد برآورد ) گانه شب و دريا و شكم نهنگ سه

و فراتر از هر آن چيزي  ، از هرگونه كم و كاستي(تو نيست و تو پاك و منزّهي 
خداوندا بر اثر مبادرت به . كنيم گذرد و تصور مي هستي كه نسبت به تو بر دلمان مي

   !)). مرا درياب(ام  من از جمله ستمكاران شده) كوچ بدون اجازه حضرت باري
  :عبارت بود از ، لماتي كه آدم و حوا بر زبان آوردندكو 

 m M L  K J I H G  F E D C B Al 
   ٢٣: األعراف

با (ما ! پروردگارا: گفتند) دست دعا به سوي خدا برداشتند و ، آدم و همسرش((
ايم و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني از  بر خويشتن ستم كرده) نافرماني از تو
   . )اهيم بودزيانكاران خو
ي طرفداران دين اسالم  براي همه  شيعهآميز  اين سخنان شركاساسي  فساد و بي

دين اسالم را   خواسته  اين كار ملحدي است كه  واضح و روشن است و بايد گفت كه
  :شرك آلود نمايد

 m N M L K J I H G F E D C B A
 P Ol ٣٢: التوبة   

دهان خود ) نهاي باطل و سخنان ناروايگما(خواهند نور خدا را با  آنان مي(
ولي خداوند ) و از گسترش اين نور كه اسالم است جلوگيري كنند(خاموش گردانند 

آن  ، و پيوسته با پيروزي اين آئين(خواهد كه نور خود را به كمال رساند  جز اين نمي
   . )هرچند كه كافران دوست نداشته باشند) تر گرداند را گسترده
- كنند مثالً امير المؤمنين  شيعه خودشان چيزهاي متناقصي نقل مي يها باحتي كت

كنم  فكر ميو گذشت تو  اگر در عفو !خداوندا ":گفته -گويند همانطور كه شيعه مي
سپس  "گيرد  كنم وحشت مرا فرا مي سپس به خشمت فكر مي ، شمارم گناهانم را كم مي
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ها را  م و تو آنا همن فراموش كرده اگر من نامه اعمالم را بخوانم كه آ": گويد مي
نه عشيرت و نه قبيله هيچ كدام  ، را بگير آن: يديگو مي  گاه كه آن ، ايد حساب كرده

  )1("توانند تو را نجات دهند نمي
اند كه مجال  ها روايت كرده از آن يچنين دعاهاي  كه هيچ امامي وجود ندارد مگر اين

ذكر  خود» االنواربحار«ها را در  مجلسي همه آن ها را در اين تحقيق نداريم اما ذكر آن
  )2(.كرده است

                                           
  .92ص ، 94ج ، بحار االنوار ، 48ص ، ـ امالي صدوق)1(
 .94ـ ج)2(
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   1 ائمه  به استغاثه :مسئله سوم
در  كنند كه است اما شيعه مردم را دعوت مي استغاثه تنها مخصوص خداوند

حتي در بعضي از روايات چنين  ، به هر امامي استغاثه شود كارهاي مخصوص خدا
دهند و ضمناً هر كدام بايد براي مسئوليتي  قرار مي يمكاري را به عنوان وظيفه هر اما

 ، شياطين فوتپادشاهان و از ن براي نجات يمثالً علي بن حس ، به فرياد طلبيده شود
موسي  ، ملزومات آن از فرامين الهيخرت و آمحمد بن علي و جعفر بن محمد براي 

 ، و درياعلي بن موسي براي نجات در خشكي  ، بن جعفر براي عفو و بخشش
علي بن محمد براي نوافل و خوبي با برادران و  ، محمد بن علي براي نزول رزق

و مهدي اگر شمشير بر سرت گذاشته  ، خرتآحسن بن علي براي  ، چيزهاي ديگر
  )2(.رسد شد از او بخواه به دادت مي

پردازد مثل  سپس صاحب بحار به ذكر انواع دعاها براساس ترتيبي كه گفتيم مي
  )3(.دعاها را همچو شرحي براي تقسيم بندي استغاثه قرار داده است  كه اين

  )4(.باشند بهترين شفا و مفيدترين دوا مي  ائمه ،  اعالم داشتههمانطور كه مجلسي 
و  تنها فريادرس  ائمهاي كه  به گونه ، اند دعاها را بر همين منوال درست كرده

دهد  مام منتظرش را مورد خطاب قرار ميفرد شيعي ا ، هستندآنان برطرف كننده نياز 
با شما نيازم را بر  !يابخشنده عطا !احكاماضي اي ق !اي ستون مملكت: گويد و مي

نجات و ... شما براي آن سبب هستي  كه هيچ چيزي نيست مگر اين ، نمايم طرف مي
اي چشمان رقيب  ، گريزي از شما نيست ، گيرد فرار تنها توسط شما صورت مي
                                           

 ياريكه همان بر طرف كردن شدت و نارحتي است مانند استنصار كه به معني طلب  ، يعني طلب كمك: استغاثه 1
شود ولي استغاثه تنها شامل حالت  وت استغاثه و دعا در اين است كه دعا شامل هر حال و وضعيتي ميتفا ، است

 ، ديز الحمير العزيسيت/ مان بن عبد الوهابيسل ، 88ص ، الرد على البكرى/ ةيميابن ت(باشد شدت و نارحتي مي
  ).49-48ص ، ديالقول السد/ ابن سعدى ، 215- 214ص

 .33ص ، 94ج ، ـ بحار االنوار)2(
 .33ص ، 94ج ، ـ بحار االنوار)3(
  .33ص ، 94ج ، ـ بحار االنوار)4(
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  )1(.!خداوند
چون ائمه را مسبب هر  ، شود ديده مي) خدا كردن(  ائمه در اين نص آشكارا تأليه

  !!!و بخشنده هر نعمتي هستند اند ان ربط دادهآن  بهتنها را نجات  ، دانند چيزي مي
كنند و ائمه را به جاي  مي افراطكه در اين گمراهي وجود دارند دعاهاي فراواني 

و » عمدة الزائر«و » مفتاح الجنان«مانند  يهاي در كتاب عاهااين ددهند و  خدا قرار مي
  نوشته» ادعيه«و » المزار«ها ابوابي مخصوص چون  اند و در آن كتاب غيره ذكر شده

  .ها نيازمند كتاب مستقلي است بحث و تحقيق و نقد آن  كه اند شده
ائمه ود و زيان س بي و شود و بر قبور بي جان دعاها نوشته مي  كه ايناز اين بدتر 

. مكان رجاء و اميد هستند  ائمهكنند كه قبور  چون گمان مي ، شوند گذاشته مي
را  يا آن ، را در قبر يكي از ائمه قرار بده اي بنويس و آن اگر نيازي داشتي نامه: اند گفته

اله عميقي چرا در دريا يا  سپس آن ، را در خاك مرطوب پاكي بگذار محكم ببند وآن
  )2(.كند رسد و نياز را بر طرف مي خودش به سيد و امام مي ، ل آبي پرت كنيا كانا

به نام خداوند بخشنده و  ": نوشته شدهچنين كه در آن نامه  نمايد سپس بيان مي
قبل  ، هنگام شدت و نياز به دادم برس.. .نويسم تو مي رايب !اي آقا و سرورم ، مهربان

خداوند توسط تو  ، نيازم را پيش خدا ببراز فرا رسيدن شدت و بدخواهي دشمنان 
خواهم ـ در حالي كه قبر را مخاطب  بخشد و از خدا مي من ارزاني ميبر نعمت را 
  )3(.را نصيبم گرداندو پيروزي دهد ـ كه نصر  قرار مي

افراد زير را فرا و يكي از  اي رود و يا تپه  بايد بر روي رودخانه: اند گفتهسپس 
و  )4()حسن بن روح و علي سمري ، پسرش محمد ، سعيد عثمان بن :خواند مي

دهم  ت ميدشها ، خدا بر تو باد سالم !اي فالن پسر فالن ، زند فرياد مي چنين فرياد
در اكنون  ، ايد و هنوز زنده هستي و نزد خدا روزي داريد كه تو در راه خدا مرده

                                           
 .37ص ، 94ج ، ـ بحار االنوار)1(
  .29ص ، 94ج ، ـ بحار االنوار)2(
 .30و29ص ، 94ج ، ـ بحار االنوار)3(
  .30ص ، 94ج ، ـ بحار االنوار)4(
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به او آن را انيد و برس مواليمتو مي خواهم كه نيازم را به برزخيت از   زندگي
   )1(.و امين هستي معتمدهمانا تو  ، تسليم كنيد

دست شخص فرا   آن را به  بينداز و تصور كن كه  را در رودخانه  سپس نامه: اند گفته
  2.ايد داده  خوانده

ديگري وجود دارند كه براي دفع نياز به مهدي منتظر و گم شده فرستاده  يها همنا
  .شوند مي

اند كه مهدي منتظر اصالً به دنيا نيامده  ل علم و مؤرخين ثابت كردهمحققين از اه
بدين  .عقيم و نازا بود  ي دار فاني را وداع گفت كهاست چون حسن عسكري در حال

چيزي است كه حقيقت ندارد و هرگز چشم به مهدي  ":فرمايد علت ابن تيميه مي
كه مشروع است به او نامه اند  با اين وجود رواياتي ساخته )3("جهان نگشوده است
تواند آن  يم هاي مردم را برطرف كند در حالي كه تنها خداوند فرستاده شود تا نياز

  .نيازها را بر طرف سازد نه چيز معدومي كه وجود خارجي ندارد
بسم اهللا الرحمان "اي به صاحب زمان بفرست و در آن بنويس  نامه: گويند مثالً مي

ن بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن اي محمد بن حس ، الرحيم
اي خبر  ، جويم به تو توسل مي !محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب

 !بهشت و جهنم  ي مردم به تقسيم كنندهاي  !يياي ريسمان خدا !اي راه مستقيم !عظيم
جويم كه در دفع بال و حل مشكل و حصول  به حق اجداد پاكت به تو توسل مي

  )4(.و رفع مصيبت نزد خدا وسيله من باشيد شادگيگ
اي ديگر به خدا بنويس و نامه خدا را در نامه امام قرار بده و بعد  نامه: گويند يا مي
  )5(.بگذار اي رودخانهيا و اه چرا در  را در خاك مرطوب پاكي گذاشتي آن آن  كه از اين

                                           
 .3ص ، 94ج ، ـ بحار االنوار)1(
 .3ص ، 94ج ، بحار االنوار 2
 .401ص ، 28ج ، ـ فتاواي كبراي)3(
 .29ص ، 94ج ، ـ بحار االنوار)4(
 .28ص ، 94ج ، ـ بحار االنوار)5(
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نده و برطرف كننده نارحتي نگاه كن فرد معدومي را چگونه با اوصافي چون پناه ده
شود كه جواب  خدا اظالق مي ايكنند كه چنين اوصافي تنها بر و دافع بال توصيف مي

دهنده و دافع بال و هدايت دهنده به سوي راه مستقيم است و خالق آشكارها و 
اثر   گونه هيچ  كه دهند ها اين اوصاف را به معدومي نسبت مي اما آن ، نهانيها است
  . ندارد خارجي را

ي خدا را در نامه امام قرار بده  نامه ": گويد روايت نگاه كن كه ميقسمت پاياني به 
  !!عدوم بر خدا مقدم است  كه مثل اين "

با راه تو به سوي  "كند كه  را به مهدي منتظر ذكر مي يسپس مجلسي استغاثه ديگر
و او  ، خواهم ميكمك ) يكي ديگر از اوصاف او(گردم و از صاحب زمان  خدا بر مي

گيرم چون بهترين نعمت دهند و دست آويز دوستان  را به عنوان نجات دهند مي
سالم بر تو باد اي وارث  !سالم بر تو باد اي امام مسلمين و مؤمنين... مؤمن است

مؤمنان   بهعزت  ي هسالم بر تو باد اي بخشند !دين ي هياسالم بر تو باد اي پ !پيامبران
سالم بر تو باد اي ولي  !ظالم و متكبر تو باد اي ذليل كننده كافرينِسالم بر  !ضعيف

  )1(.نيازم اين است در به دست آوردنش برايم شفاعت كن... !من اي صاحب الزمان
همانطور كه -ها بيايد  تواند پيش شيعه ها از ترس كشتن نمي صاحب زمان آن

چنين صفات و ويژگيها  پس چگونه داراي -كنند نصوص معتبر شيعه به آن اقرار مي
در حالي  ، آيند شود كه تنها از دست خدا بر مي نيازهاي خواسته ميرفع از او  ؟است

تواند از خودش دفاع كند و در سردابي در سامرا مخفي شده تا كسي او را  كه نمي
  ! نبيند؟

حج كردن به سوي مزار ائمه از حج كردن خانه خدا : مسئله چهارم
  بهتر است
بعضي از افراد قابل اعتماد به من خبر دادند كه شيعه معتقدند : گويد مي ابن تيميه

يعني شرك به خدا را از عبادت  ، زيارت مقابر ائمه از زيارت خانه خدا بهتر است

                                           
 .32و 31ص ، 94ج ، ـ بحار االنوار)1(
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دال   داليلي است كهترين  اين يكي از بزرگ ، دانند خدا و اقرار به وحدانيتش بهتر مي
  )1(.باشد ميبر ايمان به طاغوت 

گويد از  كند و مي اي كه امام بزرگ اهل سنت ابن تيميه به آن اشاره مي مسئلهاين 
  مشاهدهمعتبر اهل تشيع  هاي باما به وفور در كت ، افراد قابل اعتمادي شنيدم

زيارت مشهد : گويند كنند كه مي را رديف مي يروايات ، كه براي اثبات آن ، كنيم مي
  .مقدس از حج خانه خدا بهتر است

كه زيارت قبر حسين مساوي بيست حج است و از بيست : صول كافي آمدهدر ا
  )2(.عمره بهتر استو حج 

من بيست مرتبه به حج و بيست : وقتي كه يكي از شيعيان خطاب به امامش گفت
اگر يك بار ديگر به : امامش با اسلوب مسخره آميزي گفت ، ام مرتبه به عمره رفته

   .3شود ت قبر حسين برايت نوشته ميآنگاه ثواب يك زيار ، حج برويد
كنيد يك دفعه زيارت قبر  چرا اين همه تالش مي: خواهد به او بگويد مي  كه مثل اين

دهد كه بايد يك دفعه  سپس به او نشان مي ، ها بهتر است حسين از همه اين حج
ديگر به حج و عمره برود تا مساوي زيارت قبر حسين شود و به فضل و ثواب قبر 

اين جواب در نهايت تمسخر و ايجاد حسرت و شكستن انگيزه  ، برسد حسين
  .است گر پرسش

دهند كه  مي  هاي زيارت قبر حسين را با ارزش جلو ها به گونه روايات دروغ آن
 تو در نهاي ، گذرد كه زيارت خانه خدا است ركن پنجم اسالم هم مي زارزشش ا

انسان   كه تا اين ، آورد قيت در ميياي سر از كفر و بي ديني و زند چنين مبالغه
پرستي و قبرپرستي است نه دين توحيد و  اصالً دين اسالم دين شرك و بت: گويد مي

را  كنند كه مسلمانان هرگز آن ديني را به مردم معرفي مي ، چون شيعه ، آسماني

                                           
 .124ص ، 2ج ، ـ منهاج السنة)1(
/ ولوىـه ابن ق ، 2/16 ، ب األحكاميتهذ/ الطّوسى ، 52ص ، ثواب األعمال/ هيابن بابو ، 1/324 ، ـ فروع الكافى)2(

 .10/348 ، عةيوسائل الشّ/ الحرّ العاملى ، 161ص ، اراتيكامل الزّ
  38ص  101بحار االنوار ج  ، 348ص  10وسائل شيعه ج  ، 16ص  2طوسي ج/ تهذيب االحكام  3
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 دروغ و خيال ، عالميان يها است نه دين خدا اهللا ةيآدين آخوند و  ، اند نشناخته
  كار آنان به  اعظم الهي؛ بايد گفت كه ها است نه وحي نازل شده بر پيامبر بافيهاي آن

ماند  براي تغير دين خدا و قبله مسلمين و بيت اهللا الحرام مي اندشمن  و توطئه  دسيسه
  .تا به دين خداي عالميان

ها اين معني را به صورت و اشكال مختلف بيان  روايات و اخبار دروغين آن
ها و غير  د و عقل تازه تربيت شدهنكنند تا قلب ساده لوحان و جاهالن را متأثر كن مي

  )1(.كند ها اثر مي در آن بسيار سريعچون بدعت  ، دنعرب را فريب ده
همانطور كه در -شود  مثالً يكي از اعراب از يمن رهسپار قبر حسين مي

هرچند امام - ، رسد و به جعفر كه نامش صادق است مي -ها آمده هاي آن اسطوره
جعفر در مورد تأثيرات زيارت حسين  -جعفر بن عبداهللا از اين افترائالت مبرا است

دهد موجب بركت در مال و خانواده و فرزندان  او هم جواب مي ، پرسد از اعرابي مي
 !اي برادر يمني: گويد ميسپس جعفر به او  ، شود و بر طرف كردن نيازها مي

اي فرزند  ، بله: گويد از اين را به تو نشان بدهم؟ او هم مي خواهي چيزي بهتر مي
همراه   به  پسنديدهزيارت قبر پدرم مانند يك حج مقبول و : گويد مي !رسول اهللا
يعني مانند حجي است  ، اي واهللا: گويد مي كناناعرابي تعجب  ، !!است رسول خدا

كند تا به  زيارت قبرها تشويق مي او را به  پيوسته؟ عبد اهللا هم رسول خدا  همراه  هب
  )2(.رسد سي حج مي

اي زيارت قبر را به  ماند جعفر در محاوره ها مي با اين روش غريب كه به بازي بچه
  .ردب اال ميبازرش سي حج خانه خدا 

هم نسبت  اند و اين شرك عظيم را به پيامبر حتي از اين هم پا فراتر گذاشته
حسن روزي در  "كنند روايت مي ؛ن از سي حج بهتر باشداند كه زيارت قبر اماما داده

                                           
تـازه تربيـت   (سـعادت جوانـان    :گويـد  ايوب سختياني مـي  -كند همانطور كه الاللكائي روايت مي-ـ بدين سبب )1(

شرح اصول اعتقـاد اهـل    .ي كنديرهنما سوي يكي از اهل سنتها را به  و غير عربها اين است كه خداوند آن) ها شده
  .60ص ، 1ج ، السنة

 .351و 350ص ، 10ج ، حر العاملي/وسائل الشيعه ، 52ص ، ابن بابويه قمي/ـ ثواب االعمال)2(
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چرا به اين پسر  !اي رسول خدا: عائشه گفت ، كرد با پيامبر بازي مي  اهللا اتاق رسول
چگونه او را دوست نداشته باشم و به او معجب نگردم : فرمود!!! شويد؟ معجب مي

كشند  امتم او را مي ، شدبا روشني چشمانم مي  ي هياقلبم است و م ي هدر حالي كه ثمر
خداوند ثواب يك حج را براي او  ، او را زيارت كند قبر ، و هر كس بعد از وفات

!!! دو حج؟: گفت ، بله حتي دو حج: فرمود!! يك حج؟: عائشه گفت ، نويسد مي
را افزايش  ثواب آن  اهللا كرد و رسول عائشه تعجب مي. بله و حتي چهار حج: فرمود

  )1(.فتاد حج رسيدمي داد تا به ه
هر كس قبر ابي عبداهللا را زيارت كند خداوند  "ها آمده  در روايت ديگر از آن

  )2(.نويسد هشتاد حج مقبول را براي او مي
هر كس قبر حسين را زيارت : گويد كند و مي روايت ديگر به اين هم قناعت نمي

د مرتبه به حج ص همراه رسول خدا  بهكند و حق او را بداند مانند آن است كه 
  )3(.رفته باشد

يابي زيارت مقابر در مسابقه هستند تا ارزش  از اين هم بدتر روايات شيعه در ارزش
مثل  ، كنند برند و به اين هم قناعت نمي آن را از صد مرتبه هم به هزار مرتبه باال مي

ت شود و رسالت دين همين اس ارزش خالصه مي دين فقط در زيارت مقابر بي  كه اين
  . و بس
 "از محمد بن مسلم از ابي جعفر روايت شده كه گفته  »ةشيعالوسائل «كتاب در 

مردند و در  آن ميديدار دانستد در شوق  اگر مردم ارزش زيارت قبر حسين را مي
هر كس قبر : مگر چه ارزشي دارد؟ گفت: گفتم ، كردند نابود ميخود حسرت آن 

ار حج مقبول و هزار عمره مبرور انجام حسين را زيارت كند مثل اين است كه هز
و دار و هزار صدقه مقبول  داده باشد و ثواب هزار شهيد از شهداء بدر و هزار روزه

خداوند  ، شود به خاطر خدا را دارد و در آن سال از هر درد و مصيبتي محافظت مي
                                           

 .352و 351ص ، 10ج ، ـ وسائل الشيعه)1(
 .350ص ، 10ج ، وسائل الشيعه ، 162ص ، كامل الزيارات ، 52ص ، ـ ثواب اعمال)2(
 .350ص ، 10ج ، وسائل الشيعه ، 52ـ ثواب اعمال ص)3(



   
551 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

آن سال  اگر در ، دهد تا از هر چهار طرف نگهبان او باشد اي براي او قرار مي فرشته
شويند و كفن  شوند و او را مي ت كند فرشتكان رحمان همه بر الشه او حاضر ميافو

 ، گذارند در قبر ميرا كنان او  خواهند و استغفار كنند و از خدا براي او مغفرت مي مي
د و خداوند او را از گرد شود قبرش به اندازه ديد چشم وسيع مي وقتي وارد قبر مي

نت بر روي او باز جهراسد و باب  هد و از نكير و منكر نميد فشار قبر نجات مي
شود و در روز قيامت نوري از او بلند  شود و نامه اعمال به دست راستش داده مي مي
هد كه اين زائر قبر  كسي ندا در مي ، كند گردد كه مشرق و مغرب را روشن مي مي

هم به زيارت قبر  ورزند كه اي كاش ما همه مردم به او حسادت مي ، حسين است
  )1(.رفتيم حسين مي

كند سپس به زيارت قبر  يا در روايت ديگر آمده يكي از شما در فرات غسل مي
صد حج   برداشته  خداوند در مقابل هر قدمي كه ، داند را مي آيد و حق آن حسين مي

عادل و يا امام   شده  همراه پيامبر فرستاده  به  ي مبرور و صد غزوه مقبول و صد عمره
  )2(.نويسد را برايش مي

هر كس قبر حسين را در روز عاشوراء زيارت كند و در آن : گويد روايت سوم مي
كند و  خداوند را با ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد مالقات مي ، گريه كند

ثواب هر حج و عمره و جهادش مانند اين است كه همراه رسول خدا و ائمه راشده 
  )3(بوده باشد

اين : گويد دهد و مي ادامه مي  بلكه ، كند سپس با اين همه دروغ و افتراء قناعت نمي
تواند به زيارت قبر حسين برود ولي باالي بام  ثواب فراوان براي كسي كه نمي

فرستد و براي حسين به گريه  كند و بر قاتالنش نفرين مي اش به قبرش اشاره مي خانه
به چنين پاداشي دست  ، حاجت خودش مشغول نشودبيفتد و در آن روز به كار و 

                                           
 .18ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 353ص ، 1ج ، وسائل الشيعه ، 143ص ، اترـ كامل الزيا)1(
 ، 379ص ، 10ج ، وسائل الشيعه ، 185ص ، اترـ كامل الزيا)2(
 .176ص ، كامل الزيارات ، 290ص ، 101ج  ،ـ بحار االنوار)3(
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   )1(.پيدا خواهد كرد
شود و عقل در  ها خسته مي آن نقلها نمونه ديگر كه دست از  هاين روايات و د

ها منصرف كردن مردم از  ف نهايي آندچون ه ، گردد ها دچار حيرت مي تفكر به آن
رسد و همچنين  ان ميعبادت پروردگار منان است كه به داد نيازمندان و فقير

د كه از تحمل تكاليف شانه خالي كنند و تنها در نخواهند مردم را تشويق كن مي
زندگي يك مرتبه به زيارت حسين بروند و هر چه دوست دارند انجام دهند و در 
قيامت با خرمني از عبادت خدا را مالقات كنند حتي از عابدان و مجاهدان و 

  .دندلسوزان هم پيشي بگير
  چرا در چندين آيه ، كرد ها را ذكر مي ن بايد آنآر اين چيزها حقيقت داشت قراگ

در حالي  ، كند اي نمي كند ولي به زيارت قبر حسين هيچ اشاره قران حج را بيان مي
  !!رسد؟ م آن هم نميركه از آن هم بهتر است حتي به يك هزا

يارت قبر حسين با اين كند كه چرا ز يكي از شيعيان از اين موضوع اطالع پيدا مي
گردد؟ آيا اين دال بر  ولي حج خانه خدا بيان مي ، ن ذكر نشدهآهمه ارزش در قر

 ، فضائل زيارت را از امامش شنيد  كه بعد از اين بودن اين روايات نيست؟ جعلي
ن ذكر آاوند حج را بر مردم واجب گردانيده اما زيارت قبر حسين در قردخ: گفت
  )2(نشده؟

و چنين است  آري اين " :گويد و ميدهد  به او ميخي پر از اضطراب را پاسامامش 
ترين  ها كه خطرناك اين اعتراف از آن )3("است  قرار داده   گونه اين را آن خداوند

زيرا  ، ن هستند دال بر اين است كه در عقيده خود تناقص دارندآمتأولين باطني قر
هايشان را  با دستان خودشان خانه و آنان ودش قلمداد مي  عنوان سيد ادله  اعتراف به
جواب  :بگويد  شاگردش همانند اين است كه  زيرا پاسخ آن شيخ به .كنند تخريب مي

  . است بيان نكرده بندگانشرا براي و تقواي آنان خداوند روش عبادت  ، ندارم
                                           

 .176ص ، كامل الزيارات ، 290ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)1(
 .266ص ، كامل الزيارات ، 101ج ، ـ بحار االنوار)2(
  .266ص ، كامل الزيارات ، 33ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)3(
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 اما جواب از ، خواهد به اين موضوع جواب دهد سپس بعد از ذكر اين داستان مي
 باطن: گويد ايد كه مي مگر سخن امير المؤمنين را نشنيده: گويد مي ، اولي بدتر است

مثل . )1(كند را بر بندگان فرض نمي پاها بهتر است كه شسته شود ولي خداوند آن
خواهند بگويند زيارت حسين هم مانند باطن پاها است كه بر مردم واجب  مي  كه اين

بهتر بود ولي  ، بود دانيد اگر موقف در حرم مي يدهد مگر م سپس ادامه مي ، نشده
  )2(.دهد را در غير حرم قرار مي خداوند آن

 اين پاسخ را فرض نكرده هر چند اين هم مانند جواب سابق است كه خداوند آن
او هم در   اعالم دارد كهخواهد در جواب  سپس مي.. است ين پاسخبهتر آنان در نظر
چرا خداوند اين : خواهد بگويد مي  كه مثل اين ، ستا گذاري رقيب خداوند قانون

خداوند از سخن اين ظالمان خيلي بلندتر ( ، كار را انجام نداده در حالي كه بهتر است
را در حل  دهد بلكه آن خداوند موقف عرفات را در حرم قرار نمي: گويد مي) است

مغروران را  ودهد  مي ادامهاخبار جعلي را گونه  ملحد اين جماعت اين ، دهد قرار مي
به  هاي خود را سليقه دهخوا راند و مي دهد و بر شرع خدا سخن مي با آن فريب مي
  .خدا سفارش كند

در مقابل اكنون  ها همانطور كه اشاره كرديم خيلي زياد هستند و من هم روايات آن
 ها را نبيند باور شماري از اين روايات هستم كه اگر انسان خودش آن تعداد بي

دانم كدام يكي را بگيرم و كدام  روايات به حدي فراوان هستند كه من نمي ، كند نمي
اما اگر انساني  ، دارد ها انسان را به تعجب وا مي يكي را ترك كنم هر كدام از آن

مرتبط به كتاب خدا باشد يا كمترين قسمت از دينش را فرا گرفته باشد هرگز عقلش 
و هوا قلبش را  زند تفكرش را فقل نمي ، د و تعصبخورن فريب اين خرافات را نمي

   .ورزد به مذهب و گروهش تعصب نمي نسبتبندد و  نمي
هاي سياه خرافات آزاد  يهند لحظه فرد شيعي خودش را از اين الچبراي  اي كاش

د كه نمو مياله شرك و تاريكي فكر چ اهيآور اين س و با دقت به خطرات زيان كرد مي
                                           

  .266ص ، كامل الزيارات ، 33ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)1(
 .266ص ، كامل الزيارات ، 33ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)2(
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سپيده كه هيچ نفع و ضرري به بار چاموش كرده و به قبري چگونه خدا را فر
  :آورد نمي

 m ¸¶ µ  ´ ³ ² ± ° ¯l ١٩٤: األعراف   
بندگاني همچون خود شما  ، پرستيد داريد و مي بتهائي را كه بجز خدا فرياد مي(

  ).هستند
در مورد  افراطروايت شده كه بعضي از روايات شيعه اين غلو و   كه شگفت اين

رود و روايات را به دليل  ها مي آن طرفدهند ولي مجلسي به  ا تخفيف ميزيارت ر
  .اند كند كه چنين رواياتي در دوران تقييه گفته شده تقييه رد مي

در مورد زيارت قبر : حنان به ابي عبداهللا گفت: گويد ها مي مثالً يكي از روايات آن
زيارت قبر حسين را مانند اند  كه رواياتي از شما به ما رسيده: گويد حسين چه مي

نه روايت خيلي ضعيف است و اصالً چنين : ؟ گفتدكنن حج و عمره حساب مي
او را فراموش نكنيد و  ، است بهشتحسين سيد جوانان   را بدانيد كه اينولي  ، نيست

  )1(.به زيارتش برويد
وبن را از بيخ  يشانها روايات ا همجلسي در تأويل اين روايت كه اساس و ريشه د 

شايد هدف اين باشد كه : گويد مي ، هايش را بر مال مي سازد يآورد و گمراه در مي
ولي بهتر است كه بگويم اين روايت در دوران  ، واجب نيست ي معادل حج و عمره

  )2(.تقييه گفته شده و بايد بر آن حمل شود
لوسي خواهد براي اهل سنت چاپ گويد كه مي يعني جعفر اين كالم را در حالي مي

   گونه ها اين شيوخ و بزرگان آن آري. چون شيعه نيستند ، ترسد ها مي كند يا از آن
ها نباشد مضمونش را با چنين اسلحه  هستند هر روايتي كه مخالف هوا و آرزوي آن

دهند  به خرج مي افراط راغلو و    گونه شيعه اين ، كنند نابود مي» تقيه«خطرناك يعني 
سخن آخوند را  ، كنند نه به دين ائمه آخوند و شيوخ تبديل مي و دين خود را به دين

                                           
 .48ص ، قرب االسناد ، 35ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)1(
  .48ص ، قرب االسناد ، 35ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)2(
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  مي پزيرند ولي سخن امام را پشت سر مي گذارند 
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  زيارت كربال در روز عرفه از هر روز ديگري بهتر است
ي آنان را  دارد و نقشه برميعليه امت اسالمي  ي آنان و دسيسه  از توطئه  پرده  آنچه

ي خدا دور سازند و در راستاي  اهند امت اسالمي را از خانهخو مي  سازد كه برمال مي
كنند و باعث  ي مسلمان و ايجاد اختالف قدم فرسايي  برپايي فساد در ميان جامعه

اين است كه اين روايات زيارت باشد    ي ساليانه عدم مالقات مسلمانان در آن كنگره
  .كنند ميقبر حسين را در روز عرفه به فضل و بزرگي خاصي توصيف 

قبر حسين را زيارت كند  ، هر كس در روز غير عيد: گويد يكي از اين روايات مي 
و اگر در روز عيد ... در حالي كه حق او را بشناسد از بيست حج مقبول بهتر است

و ... را زيارت كند مانند اين است كه صد بار به حج و صد بار به عمره رفته باشد آن
را بشناسد خداوند هزار حج و هزار  زيارت كند و حق آن را هر كس در روز عرفه آن

 )1(...كند عمره و هزار جهاد را در دفتر اعمالش ثبت مي
اگر  ":گويد امام جعفر مي ، كنند ها به اين هدف اشاره مي حتي بعضي از روايات آن

فضل و بزرگي زيارت قبر حسين را براي شما توضيح بدهم حج خانه خدا را رها 
دانيد خداوند  مينه حال شما مگر بواي  ، كرديد و هيچ كدام از شما حج نميكنيد  مي

حرمي امن و مبارك عنوان   بهكربال را  ، به كعبه عطا كندرا چنين مقامي   كه قبل از اين
  )2(...بودقرار داده 
كند كه زيارت كربال از حج  كنيد كه با گوشه چشمي خفيفي اشاره مي ه ميدمشاه

خداوند قبل از زائران كعبه به  ":گويد يا در جاي ديگري مي. است خانه خدا بهتر
اين چگونه ممكن است؟ ابو عبداهللا : دپرس  راوي مي ، كند زائران قبر حسين نگاه مي

ولي در ميان زائران قبر  ، چون در ميان زائران كعبه اوالد زنا وجود دارد: گويد مي

                                           
 ، 2/16 ، التّهذىب/ الطّوسى ، 1/182 ، من ال ىحضره الفقىه/ ابن بابوىه ، 1/324 ، فروع الكافى/ ـ الكلىنى)1(

، وسـائل الشّـىعة  / الحـرّ العـاملى   ، 50ص ، ثواب األعمـال / ابن بابوىه ، 169ص ، كامل الزّىارات/ ابن قولوىه
10/359. 

 .266ص ، كامل الزيارات ، 33ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)2(
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  )1(.حسين اوالد زنا وجود ندارد
  )2(.شود ها به مسلمانان غير شيعي گفته مي نزد آناوالد زنا 

اند حتي يكي از ناقالن اين اسطوره  اين روايات به حدي در شيعه تأثير گذاشته
  )3(.رفتم كردم و به زيارت قبر حسين مي اي كاش من حج نمي: گفته

ارزشي  كار بي و اگر كسي خواست به حج يا به عمره برود: گويد روايت ديگري مي
حتي بهتر از آن را هم به و از رفتن منع كرد به زيارت حسين بيايد ثواب حج  او را

حساب : معادل چند حج و چند عمره؟ گفت: گويد راوي مي ، آورد دست مي
از : هزار تا؟ گفت: را حساب كرده؟ گفتم چه كسي آن: صد تا؟ گفت: شوند گفتم نمي

  )4(.خدا را بشماريد هاي توانيد نعمت هرگز نمي: سپس گفت ، اين هم بيشتر
اگر مانعي ايجاد شد   كه و اين ، كند بينيم ابتداي نص به افضليت حج اشاره مي مي

  .كند را تأييد مي قسمت نهايي روايت خالف آنزيارت قبر حسين بديل حج است اما 
اين مقدار براي كسي كه : گويد شيخ كاشاني در تعليقي بر اين روايت مي

به خاطر او را قرار داده و زمين و آسمان منين ؤامام م نعنوا  به او را خداوند
و در   معرفي نموده ودچشم و دليل خ ، راه ، صراطعنوان   او را بهه و كرددرست 
بر آن   اضافه ، زياد نيست ، خدا و انبياء و اولياء باشد اتصال ميانو ريسمان  يورود

                                           
 .222ص ، 2ج ، الوافي/ـ فيض كاشاني)1(

مردم ولد زنا  ي ههم ، دا به جز پيروان ماسوگند به خ: ـ در كافي از ابو جعفر روايت شده كه گفته)2(
  .)311ص ، 24ج ، بحار االنوار ، 135ص ، كليني/الروضه من كافي(.هستند

اي به دنيا بيايد يكي از شـياطين بـر سـرش حاضـر      هر بچه: گويد يا روايت ديگر از ابي يحيي از جعفر بن محمد مي
كند و اگر بچه از پيـروان مـا    داري مي و را در مقابل شيطان نگهشود اگر بچه در آينده از پيروان ما باشد خداوند ا مي

شـود و اگـر دختـر     زشت و بد اخالق مي  و در نتيجه دهد نباشد اگر پسر باشد شيطان انگشتش را در دبرش قرار مي
؛ 2ج ، البرهـان  ، 218ص ، 2ج ، تفسير عياشي(شود ينده زنا كار ميآدهد و در  باشد انگشتش را در فرجش قرار مي

و در آن دوازده » "شـود مگـر شـيعه    هر انساني با اسم پدرش صـدا زده مـي  "«مجلسي بابي تحت عنوان .) 139ص
 .513ص ، 2ج ، نور الثقلين ، 237ص ، 7ج ، بحار االنوار..حديث را ذكر كرده است

 .35ص ، ثواب اعمال ، 335ص ، فروع كافي ، 321ص ، 10ج ، ـ وسائل الشيعه)3(
 .223ص ، 8ج  ، ـ وافي)4(
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دوري  ، هارزوآو اميد   دلبستن به ، مال مكاني است براي انفاق  قبر ائمه  بايد گفت كه
ر و برانگيختن ييد عهد و پيمان و ديدن شعادتج ، تحمل سختي ، از خاك و ميهن

  )1(.احساسات
خدا و  اتصال مياناي كه حسين را ريسمان  فكر كن به گونه افراطبه اين غلو و 

چشم و باب  عنوان  هرا ب  كند و ائمه نمي  اين بسنده  بهدهند و  پيامبران و اولياء قرار مي
كند  نگاه كن چه توجيهي براي فضل زيارت قبر حسين ذكر مي!! كند معرفي ميخدا 
پرستي هستند مانند انفاق مال براي آن و طلب شفاعت و اميد  شرك و بت همگيكه 

يكي از عنوان   را به آنبا اين وجود  ، انواع شركي كه ذكر كرد سايرو آرزو و 
 !!!نمايد وب ميمحسترين عبادات  بزرگ

  زيارت قبر حسين يكي از بزرگ ترين اعمال است
 ؛تر نيست بلكه از هر عملي بهتر است ها تنها از حج بزرگ زيارت قبر حسين نزد آن

  )2(.ترين اعمال است زيارت قبر حسين يكي از بزرگ "ها آمده كه  روايات آن
  )3(.ترين اعمال زيارت قبر حسين است از محبوب "در روايت ديگر 

باز » زيارت قبر حسين از هر عملي بهتر است « حتي مجلسي بابي تحت عنوان 
  )4(.كرده و روايات فراواني در اين مورد ذكر كرده است

فقط به خاطر و بدون دليل و كنند  را فراموش مي متعال احكام خداي   گونه اين
را  آن ، شوند ميل براي قبور و گنبدها قاي را ها اين همه ارزشداوهام و خياالت آخون

گذاري كردن در دين نيست و دخالت در  قانون ، آيا اين كار ، دندان بهترين اعمال مي
  .ندارند در آن دخالت نماينداموري نيست كه حق 

                                           
 .224ص ، 8ج ، ـ الوافي)1(
 .49ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 146ص ، ـ كامل الزيارات)2(
 .49ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 146ص ، ـ كامل الزيارات)3(
 .49ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)4(
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  كربال از كعبه بهتر است
محل آرامش  ، ترين اماكن و بهترين بقعه مسجد الحرام است مقدس ، قبله مسلمانان

جايي كه ... كه طواف تنها در آن مشروع است است جاييو  باشد مي قلب مؤمنين
ساالنه مسلمين و  ي كنگرهو  ...را مكاني امن و امان براي مردم قرار داده خدا آن

شيعه اثني عشريه در مورد اين مكان مبارك ... كنند كه به آن رو مياست اي  قبله
  .به نسبت كربال تكه زمين بي ارزشي است: گويند مي

و گردهمايي ساالنه مسلمانان در اين مكان پاك  .....است يخبرهاي پشت پرده
به هم رسيدن مسلمانان و سفارشاتشان  ، مقدس بستر دشمنان را ناهموار كرده است

  شيعه را ضعيف و نحيف كرده است  ، به هم
اي را اتخاذ كردند و از هر چيزي كه  براي رسيدن به هدف شومشان هر وسيله

 و و جستجو پرداختندبحث   به ، ر ديني دور گردانديدا و شعامسلمانان را از خ
قبر حسين از : گفتند ، استراه هموار براي اين هدف شوم ايجاد تشيع   فهميدند كه

بهتر است و براي توجيه كار خود به نيز  قبله مسلمانانيعني هر مكاني حتي از كعبه 
ها را با بهتان به اهل  آن ي هو هم دشروع كردن يساختن روايات دروغ و بي اساس

داد و  قلوب غافالن و عقل جاهالن را فريب مي  طوري كه ...بيت نسبت دادند
توزان و حاقدين و مبتدعين و هر كسي كه خواهان  روان هوا و آرزو و كينه دنباله

  .كرد در دين بود به آن گرايش پيدا مي از هم گسيختگيتفرق و 
تبديل  يهاي مقدس آلود ديگر را به مكان كهاي شر شيعه كربال و قبور و مكان

ها آمده كه كوفه  قم و غيره حرم هستند در روايات آن ، كوفه  اعالم داشتند كه ، كردند
رسول خدا و امير المؤمنين علي بن ابي طالب است و هر نمازي در آن  ، حرم خدا

ارزش هزار به اندازه هزار نماز در جايي ديگر ثواب دارد و هر درهم صدقه در آن 
  )1(.درهم در جاي ديگر دارد

 پيامبر ، دارد  نام مكه  خداوند حرمي به:  گفته  اند كه و از جعفر روايت كرده

                                           
 .215ص ، 8ج ، باب فضل كوفه و مساجدها/ـ الوافي)1(
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نام   دارد و ما نيز حرمي به  نام كوفه  منين حرمي بهاميرالمؤ ، دارد  نام مدينه  حرمي به
  .1قم داريم

در ) امام هشتم(جعفر يكي از علل قداست قم وجود قبر فاطمه بنت موسي بن 
  )2(.جا است نآ

در قم فرزند يكي از دخترانم وجود دارد هر كس : گويد ها مي يكي از روايات آن 
  )3(.را زيارت كند جنت براي او است آن

بيست و چهار هزار سال قبل از خلق زمين كعبه و قرار : گويد علي بن حسن مي
وان حرم امن و مباركي قرار داده خداوند كربال را به عن ، دادن آن به عنوان حرم

ن بركت گذاشته است و مدام اين قداست ادامه آرا مقدس كرده و در  و آن ، است
و بهترين  دهد ترين مكان در جنت قرار مي سدرا بهترين و مق يابد تا خداوند آن مي

تقديس زمين كربال بدين خاطر است  )4(.اند اسكان گزيدهدر آن كه اولياء است مكاني 
سد حسين شهيد را درخود گرفته و تا در آن خاك باقي بماند بر قداستش جه ك

  .شود افزوده مي
؟ يا بود حيسن در كربال دفن شده ، آيا بيست و چهار هزار سال قبل از خلق كعبه

اگر كربال به  براي استقبال از آن مدتهاي مديد است كه خود را آماده كرده؟  كه اين
ته پس چرا مدينه به خاطر وجود جسد پاك و نوراني خاطر قبر حسين تقديس ياف
يابد؟ آيا اين تناقص آشكاري در مذهب شيعه نيست؟ اما  حضرت محمد تقديس نمي

خواهند عليه امت  ها به خاطر تقديس كربال نيست بلكه مي اين دروغ  كه مثل اين
  .سازندو دين اسالم را نابود  ، به كار گيرند  و دسيسه  توطئهاسالمي 

   .دهند ها وجود دارد كه كربال را بر كعبه ترجيح مي وايات فراواني نزد آنر
اي است بين  اي و خرافي كه مقايسه ورهطبا بيان كردن مقداري از اين روايات اس

                                           
 397/ 4: معجم البلدان 1
 .162ص ، عبد الرزاق/د العترهـ مشاه)2(
 .2678ص ، 102ج ، ـ بحار االنوار)3(
 .107ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)4(
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  .ها ديني آن بريم چه رسد به بي ها پي مي عقلي آن كربال و كعبه به سخافت و بي
اي بر  ثل من است؟ در حالي كه خانهچه زميني م: زمين كعبه گفت: گويد جعفر مي

آيند و خداوند مرا حرم  روي من ساخته شده و از هر جايي مردم به سوي من مي
من كربال را بر تو تفضيل  ، نه ، خداوند به سوي او وحي كرد. امني قرار داد است

  ،شود ام و ارزش تو در مقايسه با كربال مانند سوزني است كه در بحر انداخته مي داده
گرفت  دادم و اگر كربال تو را در خود نمي اگر خاك كربال نباشد تو را تفضيل نمي

ساكت  ، ساختم كه به آن افتخار شود نميرا اي  آفريدم و هرگز خانه هرگز تو را نمي
شو و در مكانت توقف كن و همچو دنباله ضعيف و متواضعي باش و تكبر نكن و 

   )1(.به آتش جهنم پرت خواهي شدخودت را با كربال مقايسه نكن و اال 
كعبه نصيحت و سفارشات خداوند را : گويند گونه كه روايات شيعه مي اما همان
بدين  ، و همچو دنباله ضعيفي براي او نشد ، و براي كربال متواضع نشد!! قبول نكرد

اين عقوبت براي : گويند گونه كه مي حتي همان ، علت عقوبت را بر خود حالل كرد
  .ني غير از كربال به وقوع پيوستهر زمي

به عقوبت ترك   كه هيچ آب و زميني وجود ندارد مگر اين: گويند ها مي روايات آن
مشركين را  ، خداوند  كه و اين حالت ادامه داشت تا اين ، دچار شدخدا  برايتواضع 

را  بر كعبه مسلط ساخت و آب ترش و تلخي به سوي زمزم فرستاد تا طعم و مزه آن
   )2(.سد كردفا

 ، من زمين پاك: گفت ميكرد و  افتخار مي واما كربال از اين عقوبت نجات يافت 
در خاك و آب من شفا وجود دارد و اين هيچ  ، مقدس و مبارك پروردگار هستم

  )3(.افتخاري نيست
همه اين روايات و تحليل در  ، اين بخشي از ادعاهاي شيعه است در مورد كعبه

اما تمام روايات چون فقط هزيان و دروغ  ، نياز داردتاب مخصوصي ك  بهها  مورد آن
                                           

 .109ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 270ص ، ـ كامل زيارات)1(
 .109ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 270ص ، ـ كامل الزيارات)2(
 .109ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 270ص ، ـ كامل الززيارات)3(
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معتمد  هاي بارا در كت اگر آن ، ها هستند تاب و تحمل مناقشه ندارند و سخن ديوانه
ها را مطرح نمي  هرگز آن ، و روايات فراواني دال بر آن نبودند ، يافتم ها نمي آن

ادب  ي هاسائ ، ها اهل بيت و منزلت آن البته اين دروغ و افترائات نسبت به.... كردم
اما  ، ها هستند را در دل دارند و پيرو آنبيت كنند كه محبت اهل  گمان مي ، است
چون اين يكي از فضائح دين شيعه است كه  ، ترين دشمن اهل بيت هستند بزرگ

ها نگاه كند سر  چوبش را اهل بيت مي خورند و اگر مثقف و متفكر شيعي به آن
  .جز كفر و الحا به بار نمي آورد انجامي

هيچ هدفي   شدند و به  پرستان سرانجام با شكست مواجه هو خراف گران هاين اسطور
تنها  ، چون مسلمين به كربال توجه نكردند و دست از كعبه بر نداشتند ، دست نيافتند

گروهي كه عقل را تعطيل و تفكر را با تعصب از ديدن حق و حقيقت محروم 
را در وادي و سياه چاله ها  آنيجه بايد تند و در ندش ها متأثر  د از اين دروغان كرده

  .گمراهي پيدا كرد
ها  اين خرافات و نقشه  بهتا وقتي كتاب خدا بين مسلمين باشد هرگز مسلمانان 

مگر كساني كه كتاب خدا را پشت گوش خود قرار داده باشند و  ، خورند فريب نمي
و تنها حقيقت را در سخنان آخوندها و شيوخ شيعه و طائفه  ، باشند  ترك كردهرا  آن
ها يافت  ن تأييد و شاهدي براي مذهب و ادعاي آنآهر چند در قر ، ها ببينند آن

  .نشود
فردي است به نام صفوان  ، مردي كه اين خرافات را از امام جعفر روايت كرده

نزد  و از ياران امام بودهكنند يكي  ايشان همانطور كه شيوخ شيعه گمان مي ، جمال
  )1(.است معتبرها  آن

شيعه است چون در كتب اهل سنت  يولي اين روايت ساخته و پرداخته آخوندها
اگر چنين فردي وجود  ، شود و وجود خارجي ندارد چنين مرد و سندي ديده نمي

  .شد يادي از او مي افراد ضعيف و يا معتمدخارجي داشته باشد بايد در ميان 

                                           
 .121ص ، 9ج ، ـ معجم رجال الحديث)1(
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ها گفتگو  كنند و خدا با آن كه از زائران قبر حسين استقبال ميمالئ
  كند مي

اند و حتي  شيعه در بيان فضائل زيارت قبر حسين و امامان ديگر خيلي مبالغه كرده
 ، پذيرد را مي نه انسان عاقل آن و كند را تصور مي اند كه نه عقل آن اي رسيده به درجه
خداوند  ، به نيت زيارت حسين بيرون بياييد هر كس از خانه: گويد ها مي جعفر آن

دهد تا جايي  ادامه مي..... كند را برايش ثبت مي اي حسنه ،  برداشته  كهبراي هر قدمي 
آيد و به او  اي پيش او مي فرشته... وقتي مناسك حج را به پايان برد: گويد كه مي

كند و خطاب به  يخداوند بر تو سالم م ، من رسول و فرستاده خدا هستم: گويد مي
   )1(.درگذشت ات همژده باد خداوند از گناهان گذشت: فرمايد تو مي

كنند  ها ابالغ مي شوند و سالم خدا را به آن فرشتگان با زائران قبر حسين روبرو مي
  !!!ريزند ها فرو مي و باران بخشش را بر سر آن

ت كه بر زبان خدا تر اس خيلي از آن بزرگ باشند و ميديوانگي  مافوقاين ادعاها 
:... گويد ها مي روايات آن ، كند ها گفتوگو مي با آن گويا خداوند ، سازند بهتان مي

اي : گويد كند و مي خداوند با او گفتوگو مي ، آيد قبرش مي سراگر زاير قبر حسين 
 )2(.پذيرم دعا كن مي ، دهم ام بخواه به تو مي بنده
؛ كنند كه ايمان ندارند ند و تنها كساني چنين ميگوي بر زبان خدا دروغ مي   گونه اين
كنند كه  پيمايند گمان مي كه در مورد كالم خداوند مذهب اهل تعطيل را ميآنان 

دروغ بزرگ و بهتان  ، اين  براستي كه.. گويد خداوند با زوار قبر حسين سحن مي
  .خطرناكي است

گمان   بلكه ، فا ننمودندگويي اكت از افراط و گزافهبه اين مقدار  طبق عادت خود

                                           
 ، عةيوسائل الش ، 51ص ، ثواب األعمال ، 13ص ، اراتيكامل الزّ/هيابن قولو ، 2/14 ، بيب التّهذيتهذ/ـ الطوسى)1(
0/341-342. 
 .51ص ، ثواب االعمال ، 342ص ، 10ج ، وسائل الشيعه ، 132ص ، ـ كامل الزيارات)2(
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در بحار االنوار  .كند همراه زائران قبر حسين را زيارت مي كه خداوند بردند
اولياء و مؤمنين قبر حسين را زيارت  ، پيامبران ، فرشتگان ، خدا: مجلسي روايت شده

   )1(.كنند مي
  تي كهبراس ، هايشان چيز بدي را نوشته كلمه خطرناكي از دهانشان خارج شده و قلم

  .گويند ميچيزي ندروغ  آنان جز

  مناسك زيارت قبور
روايت شده كه هر كس  - 2ض مذهب شيعه استيزيارت قبر حسين يكي از فرا

زيارت قبر « مجلسي بابي تحت عنوان  )3(.به زيارت قبر حسين نرود كافر است
و   گشوده» واجب است و در مورد ترك كنندگان اين فريضه چه حكمي روايت شده 

   )4(.در آن چهل حديث از احاديث شيعه را ذكر كرده است
گونه كه مسلمانان  همان اند را در نظر گرفتهپس براي زيات قبر حسين مناسكي 

  .براي زيارت خانه خدا مناسك و واجباتي دارند
ها به مفيد معروف است  شيخ نعمان كه نزد آن: فرمايد ابن تيميه ميشيخ االسالم 

قبور  ايشان در آن كتاب زيارت ، »مناسك المشاهد«به نام كتابي تأليف كرده 
  كه ي استالحرام بيتهمان   كه ، كعبه ، مخلوقين را مانند كعبه قرار داده است

مردم قرار  اي براي سامان بخشيدن به كار دنيوي و اخروي را وسيله آن خداوند
اي كه تنها دور  خانه ، باشد مي ي روي زمين كه اولين خانه استاي  خانه ، داده است

 يا  خانه ، اي كه نماز خواندن تنها به سوي آن درست است هناخ ، شود آن طواف مي

                                           
  .258ص ، 100ج ، ـ بحار االنوار)1(
 ، و وسائل الشيعه حر عاملي 194ص ، در كامل الزيارات ابن قولويه ، 14ص ، 2ج ، ام طوسيحكتهذيب اال 2
 337 و 333ص  ، 10ج
از ابي عبداهللا در مورد كسي كه زيارت قبر حسين : از هارون بن خارجه از ابي عبداهللا روايت شده »وسائل«در  ـ)3(

كامـل   ، 337و336ص ، 10ج ، وسـائل الشـيعه   .چنين مردي از اهـل آتـش اسـت   : پرسيدم؟ گفت ، كند را ترك مي
  .193ص ، الزيارات

 .11تا1ص ، 101ج ، ـ بجار االنوار)4(
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   )1(.باشد ميكه حج كردن تنها به سوي آن مشروع  است
در آن كتاب بيان كرده كه » ةالذريع« غا بزرگ تهراني كتابي تأليف كرده به نام آاما 

  .2رسند ميجبات زيارت به شصت كتاب كتب تأليف شده در مورد مناسك و وا
 ، سوز است هاي لرزان اين شرك خانمان يهاها براي محكم كردن پ همه اين كتاب
هاي روايتي است كه در مورد مناسك و واجبات  ها غير از كتاب البته اين كتاب

  .اند كردهروايت  را زيارت قبر حسين به وفور اخبار
  

                                           
 .498ص ، 17ج ، مجموع فتاوي ابن تيميه ، 175ص ، 1ج ، ـ منهاج السنة)1(
  326. 316ص  20الزريعه ج  2
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  : مناسك عبارتند از

  

  رقبو طواف -أ
اما شيوخ شيعه براي ... )1(ز استيمسلمانان اتفاق دارند كه طواف تنها دور كعبه جا

ز است و براي اين فتواي ياند كه طواف قبور امامان هم جا پيروان خود تشريع كرده
در : گويد مجلسي مي ، اند دادهها را به ائمه نسبت  اند و آن دهرا جعل نموشوم رواياتي 

« در بعضي روايات ديگر » دور مشاهد ما طواف كنيد« كه   آمده ائمهمنقول از روايات 
   )2(.كرد گونه كه رضا دور قبر رسول طواف مي همان ، را ببوسيد قبر اطراف

اند و اصالً توجهي  را برداشت كرده اي پرستانه عبادت بتاز اين روايت دروغ چنين 
را به مشركين وعيد  اند كه از شرك نهي كرده و آتش جهنم ني نكردهآبه نصوص قر

اند و براي نجات  اما اين دفعه هم مانند سابق در روايات دچار تناقص شده ، دهد مي
  .اند از آن دست به گريبان تأويل شده
ايد چيزي  در حالي كه ايستاده: گويد ها آمده كه مي مثالً در بعضي از روايات آن

ا بايد خودش را سرزنش هر كس چنين كند تنه.. ننوشيد و دور قبرها طواف نكنيد
خدا   كه شود مگر اين شود از او جدا نمي  و كسي كه مرتكب چنين جرمي ، كند

  )3(.بخواهد
احتمال : گويد كند و بعد از تالش فراوان مي ها تالش مي مجلسي براي تأويل آن

بيت  ي خانه  بهمخصوص  عددبا همان   طوافي باشد كه  متعلق بهدارد نهي از طواف 
   )4(.باشد

                                           
 .521ص ، 4ج ، ـ مجموع فتاواي اين تيميه)1(
 .126ص ، 100ج ، بحار االنوارـ )2(
 .126ص ، 100ج ، بحار االنوار ، 282ص ، ابن بابويه/ـ علل الشرائع)3(
 .126ص ، 100ج ، ـ بحار االنوار)4(
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ن و اجماع مسلمانان و نصوص آخواهد بر اساس قر مي بينم كه مجلسي نمي
حركت كند تا خود و گروهش را از » دور هيچ قبري طواف نكنيد«خودشان مانند 

براي   اصل قضيه  ايشان پس از اقرار به  بازدارد؛ بلكهاين بدعت و شرك خطرناك 
هاي  باشد و راهي از راه حراف ميچنين چيزي شاذ و انچون  ، كند يآن اقدام متأويل 

 دهد به خرج ميرا فراواني  ايشان براي تأويل آن زحمات ، گردد شرك محسوب مي
در آنجا   اين باشد كه  ممكن است مراد از آن طواف منهي عنه: گويد مي  جا كه تا آن

  )1(.قضاي حاجت شود
ساس سخن شيوخ و عمل شيعه بر ا ، دين شيعه دين مجلسي است نه دين خدا و ائمه

گردانند  رو برمي» دور قبرها طواف نكنيد«از قول امام ... است نه بر اساس سخن امامان
هم خود را گمراه  ، گردانند و اجماع مسلمين رو برمي پيامبرهمانطور كه از قول 

  .كنند هم ديگران را مي

  خواندن بر روي قبرها نماز - ب 
ت نماز يا بيشتر بر روي قبور ائمه است ها خواندن دو ركع يكي ديگر از مناسك آن

دهند و  خوانند يعني قبر را قبله قرار مي و حتي بعضي مواقع به سوي قبر هم نماز مي
هر ركعت از اين نماز مساوي است با صدها حج خانه خدا و حتي   معتقد هستند كه

ركعت نماز  هر": ها آمده همانطور كه در روايات آن ، باشد ميتر  ها هم با ارزش از آن
هزار  ونزد قبر حسين به اندازه صد حج خانه خدا و صد عمره و آزاد كردن صد بنده 

  )2(."همراه پيامبران ثواب دارد  بهبار جهاد 
 ، اي داراي چنين ثوابي است بلكه قبر هر ائمه ، مخصوص قبر حسين نيستتنها  اين

ائمه ساير يا بر قبر يكي از  )3(كسي كه بر قبر امام رضا "روايت شده »بحار االنوار«در 
                                           

 .127ص ، 100ج ، ـ بحار االنوار)1(
 .234ص ، 8ج ، ـ الوافي)2(
بــر او  را از طـال  نبـدي گ  كـه باشــد  تــرين امـاكن ايـران مـي    يكـي از مقـدس  و  در ايــران اسـت  يشـان ــ قبـر ا  )3(

يبا كردن آن از هر عبادتي با زقبرپرستي و از نظر آنان چون ] 102ص ، عبداهللا فياض/مشاهداتي في ايران[اند ساخته
  تر است ارزش
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دهد براي هر  سپس ادامه مي) مانند روايت گذشته(چناني دارد  نآثواب ... نماز بخواند
قدمي صد حج و عمره و آزاد كردن صد بنده در راه خدا ثواب دارد و صد حسنه 

  )1(.گردد پاك مياز گناهانش ه گناشود و صد  براي او نوشته مي
جهاد و غيره  ، عمره ، بر روي قبر حسين را بر حج ناندنگاه كن چگونه نماز خو

اي  دهند و توحيد را در گوشه دهند و شرك را اساس دين خود قرار مي مي برتري
  .گذارند كار مي بي

از دين خدا بهتر است و اينان از مسلماناني  شاندين: گفتند در گذشته مشركين مي
  !اند و محمد را به پيشوائي پذيرفته كه اسالم را قبول ترند يافته تر و راه برحقّ
ملعون است  ، كند كسي كه مسجد را به قبر تبديل مي پيامبر اسالم فرمايش  بنا به
  : فرمايد اي كه مي به گونه

 .»لعنة اهللا عىل اليهود والنصار اختذوا قبور أنبيائهم مساجد«
  )2().اند تبديل كرده قبور انيباء را به مساجد  كه نفرين خدا بر يهود و نصاري باد(

در مورد اصحاب  ، پيامبرمرگ بيماري هنگام در   كهدر صحيحين روايت شده 
 ربپيام ، بودكردند كه در حبشه درست شده  اي بحث مي كنيسهزيبايي و تصاوير 

  : فرمود
ا « وصوروا فيه تلك  , إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عىل قربه مسجدً

 .»ولئك رشار اخللق عند اهللاأ , التصاوير
سازند و تصاويري بر  بميرد بر روي قبرش مسجد مي ها آناگر مرد بزرگي ميان (

                                           
 .138و137ص ، 100ج ، ـ بحار االنوار)1(
 ، 3ج ، بـور درسـت كـردن مسـاجد بـر ق    «فتح الباري كتـاب جنـائز بـاب     ، 294ص ، 1ج ، ـ بخاري باب نماز)2(

 ، 10ج ، خمايـل اله و يكتاب لبـاس بـاب اكسـ    ، 140ص ، 8ج ، پيامبر مغازي باب بيماري: هاي باكت ، 200ص
 ، امام مسلم با همين معني حديث را در كتاب مساجد باب درست كردن مساجد بر قبور روايت كرده اسـت  ، 277ص

حديث را روايت كرده  ، 275 ، 255 ، 252 ، 229 ، 146 ، 121 ، 81 ، 80ص ، 6ج ، 218ص ، 1ج ، و امام احمد
  .حديث را تخريج كرده است 326ص ، 1ج ، و دارمي كتاب نماز باب نهي از درست كردن مساجد بر قبور
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  )1().هستند ها بدترين مخلوقات خداوند آن ، كنند روي آن حك مي
اما  ، دوباره در كتب اثني عشريه ثابت شده كه ساختن مسجد بر قبور جائز نيست

  .كنند را تأويل مي آن  شيعهشيوخ 

  هاقبر ايبر) بوسيدن و سجده بردن(انكباب  - جـ 
ها انكباب و بوسيدن و صورت گذاشتن بر روي قبرها و  يكي ديگر از مناسك آن

  .آخرين نفس استمناجات كردن با صاحب قبر تا 
سپس ذكر ... مستحب هستند  ائمهكه نزد قبر  يچيزهاي«باب : گويد مجلسي مي

صورت را بر قبر قرار :... توصيف اعمال زيارت گفتهكند كه شيخ شيعه طوسي در  مي
ادامه بدهد تا  ، خواهم خواهم كمك مي كمك مي و مظلومم !اي سرورم: بده و بگو

   )2(.شود نفسش قطع مي
هاي آن  صورت خود را روي قبر و ستون ، در ابتداء وپايان آن ها بيشتر زيارت در
كند و قبل از اين  به آن سفارش مياين است زيارت قبر حسين كه جعفر  ، مالند مي

اي  سپس غسل كنند و لباس پاكيزه ، دهد بايد سه روز روزه بگيرند زيارت دستور مي
د بيرون از ند و به در آن رسيدنسپس دو ركعت نماز بخوانند و اگر وارد شد ، بپوشند
با اي ا !اي سرورم: يندو بگو نمايندو با گوشه چشم به آن اشاره  ندتوقف كن گنبد

 در ، بين دستانت ذليلم ، من عبد تو و پسر عبد تو هستم !اي فرزند رسول اهللا !عبداهللا
ام در حالي كه ذمه  آمده ، كنم به حقت اعتراف مي ، ات ناقص هستم مقابل علو مرتبه

دهد  دامه مي... ام به مكان و مقامت رو آورده ، ام به سوي حرمت آمده ، ام تو را گرفته
ام  به سوي تو آمده !اي سرورم: صورتت را بر روي قبر بگذار و بگو: گويد سپس مي

سپس دوباره ... پناهم بده ، خواهم پناه مي ، مرا امان بده پس ، ترسم در حالي كه مي
                                           

 ، 523ص ، 1ج ، »آيا قبر مشركين جاهليت نبش مي شود و به مسـجد تبـديل شـود؟   «ـ بخاري كتاب نماز باب )1(
مسـلم   ، 208ص ، 3ج ، كتاب جنائز باب مسجد بر روي قبـر  ، 531ص ، 1ج ، »يعهالصالة في الب«فتح الباري باب 

 ، 410و400ص ، 1ج ، ابوعوانـه در مسـندش   ، 376و375ص ، 1ج ، كتاب مساجد باب نهي از درست كردن مسجد
 .80ص ، 4ج ، بيهقي ، 51ص ، 6ج ، احمد

 .285ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)2(
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   )1(.صورتت را بر روي قبر بگذار
چون در مقابل بنده خدا تضرع و  ، آورد خر زيارت كه فقط شرك بر زبان ميآتا 

اگر اين شرك نباشد پس شرك  ، انگار در مقابل خداوند ايستاده است ، كند نيايش مي
يد صورتت را بر روي قبر ياگر خواستي بيرون بيا: گويد شيخ مفيد مي!! چيست؟

تو در مقابل آتش جهنم : سپس به مشهد حيسن بر گرد و بگو... را ببوس بگذار و آن
   )2(.سپر من هستي

قبر  سوي  آنان به است؛  عنوان مستحبي قرار گرفته  بهها  دين آن  در شرك   گونه اين 
هيچ سود   اي كه هنامند و از مرد مي» انكباب«را  برند و آن و براي صاحب آن سجده مي

زمين و  ي را از آفريننده بايد آن  كه خواهند  ميرا ي يچيزها ، دست ندارد  و زياني به
  : فرمايد خداوند مي ، وانايي داردبر هر چيزي ت  زيرا او است كه ، طلب نمايندآسمان 

 m Í Ì Ë Ê  É È Ç  Æ  Å  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
  Ï Îl ٥: األحقاف   

تر از كسي است كه افرادي را به فرياد بخواند و پرستش كند كه  چه كسي گمراه(
پاسخش ) هم ايشان را به فرياد بخواند و پرستش كند(تا روز قيامت ) اگر(

و اصالً ) شنوند بلكه سخنانش را هم نمي ، دهند را نمي نه تنها پاسخش(گويند؟  نمي
   . )خبرند آنان از پرستشگران و به فريادخواهندگان غافل و بي

كنند كه اين  گمان مي شانو پيروان ، نامند ترين عبادات مي ها اين را از بزرگ آن
ها را از آتش جهنم  شود و آن مي بهشتسوز موجب مغفرت و دخول  شرك خانمان

دهد و دعاها را  زدايد و مرتبه بهشتي را افزايش مي دهد و گناهان را مي ات مينج
گذارد  دارد يا مي خداوند براي هر قدمي كه بر مي  كه و اين )3(.گرداند مستجاب مي

مرسل يا امام  پيامبرهمراه   بهثواب صد حج مقبول و صد عمره مبرور و صد جهاد 

                                           
 .144و143ص ، عن المزار الكبير لمحمد المشهدي ، 261و257ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)1(
 .154ص ، مزار الكبير ، 261و257ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)2(
 .28و21ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)3(
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اند كه خدا بدان اجازه  ايشان ديني را پديد آوردهبراي  ...كند عادل را به او عطا مي
   .خبر است نداده است و از آن بي

هاي  از ميان كتابحتي اگر  ، دارند تعليقيها براي هر كاري كه بوي شرك بدهد  آن
 ، كنند اعتماد  بدان  كهپرستي هم در اين مورد نصي نباشد  شرك وبتماالمال از 
قبر ائمه هيچ نصي وجود ندارد تا بر آن اعتماد  در مورد بوسيدن: گويد مجلسي مي

   )1(.بدان معتقد هستنداما اماميه  ، كنيم
 ، كنند يعني براي اين كار هيچ دليلي ندارند تنها از گذشتگان واسالف خود تقليد مي

ها به وفور يافت  آن آلود كه در كتب قابل اعتماد شرك و اعمال شرك  كه مثل اين
  :بگويند  گذشتهبلكه بايد مانند مشركين  ، كند ع نميها را قان شود آن مي

 m  V U T S R Q P O  N Ml ٢٣: الزخرف   
پرستي را بر همگان واجب  كه بت(ايم  ما پدران و نياكان خود را بر آئيني يافته(

به دنبال آنان ) شويم و بر شيوه ايشان ماندگار مي(و ما هم قطعاً ) كرده است
  ).رويم مي

حتي مهدي منتظر  ، ها نسبت داده شود يدي به هر كدام از امامان آنبايد شرك جد
بهره نيست و براي زيارت او هم نقشه و  كه هنوز به دنيا نيامده از اين سوقاتي بي
بدان كه بعداً  ...پشت كردن به كعبه و ، قوانيني وجود دارد مانند رو كردن به قبر

توسط سفيران دروغگو از امام   كه ريا قرار دادن صورت بر روي قب پردازيم؛ و مي
بايد بر روي قبر صورت گذاشته : اند كه گفته مهدي در مورد آن چيزي روايت كرده

  )2(.شود
دعا حتماً خواندن در زيارت بايد بعد از زيارت و : اند بدين علت شيوخ شيعه گفته

حتي   ،اند بوسيدن قبر ائمه مشكلي ندارد و گفته )3(صورت را بر روي قبر گذاشت

                                           
 .29ص ، عمدة الزائر ، 136ص ، 100ج ، ـ بحار االنوار)1(
 .31ص ، ـ عمة الزائر)2(
  .30ص ، عمدة الزائر ، 134ص ، 100ج ، ـ بحار االنوار)3(
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   )1(.بهتر است آن ترك ، تقيه باشد براينزد ما سنت است اما اگر 
درحالي كه مسلمانان  ، اند كرده  نهادينهرا  اين مبادي هستند كه شيوخ شيعه آن

 بدان  كهجائز نيست ي ديگري  جز براي دو ركن يماني براي هيچ نقطهاتفاق دارند 
را لمس  شود و آن سود بوسيده ميحجر اال ؛ وليده گردديبوس و يادست زده شود 

 يهيچ جاي ديگربراي  ، گردد اما براي غير از اين كنند و ركن يماني لمس مي مي
مانند جوانب ديگر كعبه و حتي سنگ نبوي و قبور ساير انبياء و صالحين جائز 

  )2(.نيست
خدا (راه خدا و دعوت به شرك و تأليه  بازداشتهدف اساسي از اين مبادي 

اند كه در هنگام رو كردن به اين اعمال  ساخته يدعاهاي ، امان استام) كردن
كه كار طوري  ، ها شرك و تأليه امامان هستند آن ي ههم ، شوند آلود گفته مي شرك

  .ها چيزي نيست مشركين در مقابل آن
  

  .دهند قبله قرار مي ، قبور را مانند كعبه -د
زم است هر چند در جهت قبله هم رو كردن به قبور ال: گويد شيخ شيعه مجلسي مي

ها  نباشند و رو كردن به قبرها به منزله رو كردن به كعبه است يعني قبله به نسبت آن
  )3(.كنند كه مردم به آن رو مي) كعبه(همان جايي است

   :يابد ميرا  ض زيرتناقطبق معمول دو نص م  شيعهوقتي مجلسي در روايات 
مرا  قبر: رسول خدا فرموده: ايت شده كه گفتهاز ابي جعفر محمد بن باقر رو: اول

چون خداوند به چنين افرادي  ، نه مسجد قرار دهيد و نه مانند قبله به آن رو كنيد
   )4(.لعنت فرستاده

                                           
 .136ص ، 100ج ، ـ بحار االنوار)1(
 .521ص ، 4ج ، ـ مجموع فتاواي شيخ االسالم)2(
 .369ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)3(
 .128ص ، 100ج ، بحار االنوار ، 358ص ، ابن بابويه/ـ علل الشرائع)4(
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 )1(عبداهللا بن جعفر بن مالك حميري: روايت شده   گونه از مهدي منتظرشان اين: دوم
شته و در آن نوشته در مورد مردي نواي  نامهبه ناحيه مقدسي كه مهدي در آن است 

آيا اگر بخواهد نماز بخواند  ..كند يكي از ائمه را زيارت ميقبر سؤال پرسيده كه 
را قبله قرار دهد يا كنار سر يا پاهايش؟ آيا جائز است جلو قبر  يستد و آناپشت قبر ب
ا در را عقب خودش قرار دهد؟ مهدي جواب داد در مورد نماز بايد قبر ر باشد و آن

جلو خودش قرار دهد و جائز نيست طرف راست يا چپ يا جلو امام قرار گيرد 
   )2(.چون درست نيست مأموم جلو امام يا دوشادوش او باشد

به نفع قومش نص  ايشان ، گيرد ميوقتي كه مجلسي در مقابل اين دو نص قرار 
  كه يا اينامكان دارد كه خبر اول بر تقيه حمل شود : دوم را ترجيح داد و گفت

هدفش اين باشد درست نيست قبر را به منزله كعبه قرار دهد و از هر طرف به آن رو 
اند و خبر دوم را  و بعضي از ياران هم خبر اول را بر نماز جماعت حمل كرده 3كند

   )4(.مدآدر آينده رواياتي براي ترجيح خبر دوم خواهد . بر نماز فردي
ها نصي  كند و اگر در كتب آن خدا را تأييد مي ها چگونه شرك به نگاه كن شيخ آن

نام و نشان  كند و خبر روايت شده از مهدي بي را تأويل مي مخالف اين شرك بيايد آن
كند كه  را رد مي اما روايت امام جعفر از رسول خدا ، دهد را بر آن ترجيح مي

  .موافق قران و اجماع مسلمين است
را بيان  از راه دوركه كيفيت زيارت نشيند  مل ميتأ  بهقول امامش در مقابل مجلسي 

روز جمعه يا روز شنبه يا هر روزي كه دوست داري غسل كن «: گويد دارد و مي مي
 بعد از اين ، اي بپوش و بر روي مكان بلندي برو سپس به قبله رو كن و لباس پاكيزه

د ـ چون رو كن جا توقف مي مجلسي در اين» كه جهت قبر را دانستي كه آن سو است

                                           
  ]106ص ، رجال الحلي ، 132ص ، رست طوسيالفه[كنند با مهدي مكاتبه دارد ـ يكي از دروغگويان كه گمان مي)1(
 .128ص ، 100ج ، بحار االنوار ، 312ص ، 2ج ، ـ االحتجاج طبرسي)2(
ضمناً اين كار به خاطر ارزش و افضليت كعبه نيست بلكه به خاطر  ، چون قبر مانند كعبه از هر جهت قبله نيست 3

  .ترس پيشي گرفتن از قبر امام است
  .128ص ، 100ج ، ـ بحار االنوار)4(
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شود  مينولي از اين روايت وجوب فهميده  ، كردن به قبر در مذهب او واجب است
شايد هدف امام اين باشد به نسبت كسي كه قبر و قبله در يك جهت قرار : گويد ـ مي

بعيد هم ... يا احتمال دارد مجازاً هدفش از قبله طرف قبر بوده باشد... گرفته باشند
   )1(.وده باشد ولي اشتباهاً قبله نوشته شدهنيست كه امام قبر فرم

همه اين تكلفات بدين علت است كه شيعه معتقدند رو كردن به قبله شرط زيارت 
   )2(.باشد است و موافق روايات ديگر شيعه مي

بر رو كند قولي خوب است كه به  ، هر چند زائر از قبر حسين دور باشد: مي گويد
   )3(.دنمايو به كعبه پشت 

دو ركعت زيارت «اند  ركعتي است كه در مورد آن گفتهبرگزاري دو كار هنگام اين 
   )4(».بايد نزد هر قبري اقامه شود

مأمن  ، خدا ي هخان–البته چنين سخني بعيد نيست از كسي كه بگويد كربال از كعبه 
  .چون جسد حسين را در خود پنهان كرده است ، بهتر است -مردم و حرم الهي

دهد به قبله پشت كنيد و  ين بدانيم در حالي كه به پيروانش دستور ميرا د چرا اين
 چه نامي بگذاريم؟  شيعهقبور ائمه را قبله قرار دهيد؟ بر اين كار شيوخ 

دين توحيدي كه پيامبرش  ، خواهيد بر آن بگذاريد غير از اسالم هر اسمي كه مي
  !! را قبله قرار دهند آن  كه نهي كرده در قبرستان نماز خوانده شود چه رسد به اين

در وسائل حر  ، اين نهي در كتب شيعه هم روايت شده است  كه شگفت اين
همچنين در كتب شيعه روايت شده كه نماز خواندن به سوي غير قبله و )5(عاملي

                                           
 .369ص ، 101ج ، ـ بحار النوار)1(
 .370و369ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)2(
 .135ص ، 100ج ، ـ بحار االنوار)3(
 .134ص ، 100ج ، ـ بحار االنوار)4(

ال تتّخذوا قبري قبلة وال مسجدا فإنّ ": فرمود از رسول خدا شنيدم كه مي: تهفـ روايت شده كه حسين بن علي گ)5(
  ."زّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجداهللا ع
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  )1(.باطل است
  .باشد ميترين مسئله  ناك در اين مذهب شگفت ضتناق

ها در مورد مناسك و  قابل اعتماد آني بود كه در مصادر ياين بعضي از چيزها
ها  چون آن ، ام زيارت ذكر كرديم البته نسبت به همه روايات خيلي كم را ذكر كرده

بحث امامت بر  دماننو به اين مسئله دارند را ش از حدي يتوجه فراوان و اهتمام ب
در ها بخشي وجود دارد كه  در مصادر معتبر آن ، كنند پافشاري مي نيز اين موضوع

  .خورد ت چنين چيزي به چشم نمينهيچ كتاب اهل س
وجود دارد كه شامل چند » كتب المزار«در بحار االنوار مجلسي بابي تحت عنوان  

تقريباً سه جلد از كتابش را به خود  ، ها روايت شده باب است و صدها حديث در آن
   .2اختصاص داده است
ابواب « باب تحت عنوان يك  صدوحر عاملي  »شيعهالوسائل «همچنين در كتاب 

   )3( .داردوجود »المزار
سه باب را تحت  كاشاني كه جامع اصول شيعه است سي و »الوافي«در كتاب 

  )4(.است نوشته» ابواب المزارات و المشاهد « عنوان 
ابن بابويه ابواب متعددي در مورد تعظيم خاك  »من ال يحضره الفقيه«و در كتاب 

  )5(.ها وجود دارد يارات ائمه و فضل آنحسين و حريم قبرش و ز

                                                                                                           
من ال يحضره  ).[يهود را به خاطر اين گناه نفرين كرده است چون خداوند ، نه قبرم را قبله قرار بدهيد نه مسجدم(

ر پيمان ها هم در ابتداي كا ها دين شيوخ است و آن اما دين آن ].455ص ، 3ج ، وسائل الشيعه ، 57ص ، 1ج ، الفقيه
 .اند هم خود گمراه هستند هم ديگران را گمراه كرده ، اند با اهل سنت مخالفت كنند بسته

بـراي بطـالن   . 227ص ، 3ج ، وسائل الشـيعه  .ـ صاحب الوسائل پنچ حديث را به همين معني روايت كرده است)1(
 ، 1ج ، حكــام تهــذيب اال ، 122و79ص ، 1ج ، مــن ال يحضــره الفقيــه  (نمــاز بــه ســوي غيــر قبلــه بــه      

 .نگاه كنيد) 83 1ج ، فروع الكافي ، 218و192و178و146ص
  از چاپ آخر بحار االنوار102 و 101 و 100: جلد 2
 .را نگاه كنيد 251ص ، 10ـ ج)3(
 .193ص ، 8ـ ج)4(
 .338ص ، 2ـ ج)5(
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و شش باب كه شامل دويست و هفتاد و شش روايت  هشتاد »مستدرك السائل«در 
   )1(.ذكر كرده است در اين مورد ، شود مي

ها است و اال كتابهاي زيادي وجود دارند كه در مرتبه  اين مقدار تنها كتب معتبر آن
ابن بابويه و غيره كه روايات فراواني را ذكر  »ثواب االعمال«دوم قرار دارند مانند 

  .اند كرده
ها است و اال اگر همه كتابهاي خصوصي كه در  اين مقدار تنها در كتب عمومي آن

در گذشته و حال  ، اند ذكر كنيم خيلي به درازا مي كشد اين مورد تأليف شده
مفاتيح «قولويه و ابن  »كامل الزيارات«مانند  ، در اين مورد تأليف شده يهاي كتاب
جوهري و  »ضياء الصالحين«يني و سحيدر ح »عمدة الزائر«عباس قمي و  »الجنان
  .غيره

ها و دعا كردن  ها به گمان خود از فضائل زيارت قبور و طواف به دور آن همه آن
گويند كه همه در  سخن ميو افراط ها و غلو  در رحابشان و كمك خواستن از آن

  .گيرند جايي ميپرستي  قالب شرك و بت
پرستي تنها براي نابود كردن اسالم و تعطيل كردن  ها به اين شرك و بت اهتمام آن

هاي  ناخواهند به جايي مسجد مك است كه مي زماني مدت ، هاي توحيد است نامك
  .كنند تأسيس مي ديني براي ترويج شرك و بي» حسينيه«ديگري به نام 

  

  عهنقد تفكر قبر پرستي و مشاهد نزد شي
آورند  ي را بر زبان مييخوانند و دعاها اي دارند كه رو به آن نماز مي مسلمانان كعبه

مزار و مشاهدي مانند قبر ائمه  ، در مقابل آن اما شيعه ، كنند طواف ميآن  اطراف و

                                           
 .234و198ص ، 2ج ، ـ چ مستدرك الوسائل)1(



   
577 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

   .)1(كنند بدان رو مي دارند و
ها دروغ  نااكثر اين مك  واقعيت اين است كه: فرمايد تيميه مي نشيخ االسالم اب

ساختن مسجد بر روي  قبر ائمه و آگاهي ازچون  ، ها دفن نشده هستند و كسي در آن
  )2(.شريعت اسالم نيستجزو ها  آن

اند به قدري زيارتگاه دارند كه از تعداد امامان  اما رافضه در اين مسئله هم غلو كرده
قبور ساير بلكه براي   ،اند اكتفا نكرده نبه زيارت قبر امامازيرا آنان  ، هم زيادتر است

» فضل قبر عبد العظيم«باب  »بحار االنوار«مثالً در  ، چنين حكمي هستند  بهقايل  نيز
هر كس قبر عبد العظيم را زيارت كند مثل اين است : آمده كه حسن عسكري گفته

در مورد زيارت فاطمه  يهمچنين مجلسي باب )3(.كه قبر حسين را زيارت كرده باشد
   )4(.ر قم نوشته استدختر موسي د

چون براي شرك و ويران كردن  ، تر هستند اين قبرها نزد شيعه از خانه خدا مقدس
  .اند و اساس دين شيعه هم همين است توحيد درست شده

پرستي ميان  شماريد در حالي كه قبر را براي تشيع عيب مي چرا اين: گويند بعضي مي
شيعه در مورد افراط  وقتي كه به غلو وامام ابن تيميه . شود اهل سنت هم ديده مي
يزي چ شود در ميان اهل سنت هم چنين كند از او پرسيده مي قبر و غيره اشاره مي

  كنيد؟  شود پس چرا به اهل سنت حمله نمي ديده مي
اند و  خدا و رسولش از آن نهي كرده  چيزي است كهاين : فرمايد امام در جواب مي

خواه سني  ، باشد باشند مذموم و ناپسند مي  نهي كردهخدا و رسولش از آن   هر آنچه
چنين چيزي در ميان   رو كه از اين و ، مرتكب آن شود  شيعه  كه را انجام دهد يا اين آن

                                           
مثالً  ، ها دفن نشده دهند ولي كسي در آن كه به ائمه نسبت ميرند داقبرهاي بسيار ديگري   شيعه  گفتني است كهـ )1(

قبر علي در نجف نيست و قبر حسين در كربال واقع نشده اسـت همـه اينهـا دروغ هسـتند و تـأريخ ايـن را خـوب        
 .446ص ، 27ج ، مجموع فتاواي ابن تيميه ، 158ص ، محب الدين خطيب/المنتقي.داند مي

 .446ص ، 27ج ، يميهـ مجموع فتاواي ابن ت)2(
  .324ص ، كامل الزيارات ، 89ص ، ثواب االعمال ، 268ص ، 102ج ، ـ بحار االنوار)3(
 .265ص ، 102ج ، ـ بحار االنوار)4(
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   )1(.شود ها بحث مي در مورد آن ، دشو شيعه بيشتر ديده مي
ت چون ميان اهل سن ، اين مقايسه درست نيست: گويم امام مي اتافزون بر توضيح

اگر چنين چيزي ديده شود كه هست نزد عامه اهل سنت ديگر مردود است و با آن 
اند ولي اين مسايل نزد شيعه مخالفي ندارد و روايات فراواني براي  مخالفت كرده

اي  ها است و كسي داراي چنين عقيده اند و اصالً اصل مذهب آن تأييد آن ذكر كرده
ولي نزد اهل سنت  ، كيش شيعه به در است نباشد يا چنين كاري را انجام ندهد از

  .كار منحرفين و مبتدعين و جاهالن است
ولي نزد شيعه غير ممكن  ، اين انحراف نزد اهل سنت قابل عالج است: خالصه

 ، ها چنين است مانند چون همه عقائد آن اي باقي نمي چون با اين اصالح شيعه ، است
بلكه در ميدان  ، نيست اي يهنظريا ال و خيتنها اهل سنت  ميان و چنين اصالحي در

واقع با ظهور محمد ابن عبد الوهاب جامه عمل به تن پوشيد و ريشه اين انحراف را 
  .از بيخ و بن كند

  :كنند و حتي بعضي از شيعيان به اين حقيقت اشاره مي
چيزي كه شيعه در مورد آن لجاجت : گويد يك عالم ايراني به نام احمد كسروي مي

ند اين است كه بعد از گذشت يك قرن و نيم از ظهور وهابيت و جاري شدن كن مي
هاي ديگر اهل سنت و انتشار رساالت  ها و گروه مباحثات و مجادالت فراوان بين آن

ها  علناً اعالم شد كه زيارت قبور و توسل به مرده و امثال آن ، ها و مجالت و كتاب
كن  اوتي ندارند و اسالم براي ريشهشرك هستند و با عبادت بت و اوثان هيچ تف

بسياري از  ، كنند كردن اين نوع شرك آمده و آيات فراواني اين اصل را تأييد مي
ن اهتمام آتنها شيعه به  ، منحرف اهل سنت از اين تبليغات متأثر شدند هاي گروه

عه ها از طرف شي نصيب وهابي ها توجهي نداشتند و هاي آن ندادند و به دالئل و برهان
  )2(.تنها لعنت و دشنام بود

شرك در مصادر و منابع شيعه جامه حق را به تن كرده است و خود را جاي آن  
                                           

 .178و177ص ، 1ج ، ـ منهاج السنة)1(
 .89ص ، كسروي/ـ الشيعه)2(
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بزرگ و  ياين خطر  براستي كه ، باشد ها فقط همين مي نشانده و دين در ميان آن
ها روايات فراواني را در  امهات كتب آن. ر است كه شرك دين باشدذيعالج ناپ يدرد

 ، نمايد را ترسيم مي كند و قواعد آن ه اين شرك و بت پرستي را قانوني ميبر گرفته ك
را در اين كتاب باب مخصوصي براي بيان خطر حتمي اين نوع شرك خانمان سوز 

  .ما هنوشت
دقيقاً روش نصاري در تقديس  ، اند ها خيلي غلو كرده شيعه در مورد ائمه و قبور آن

بينيد مساجد را  مي ، اند پروردگار را رها كردهشيعه عبادت  ، اند عيسي را پيموده
ـ ولي مشاهد و ... ها خدا ياد شود كنند ـ كه خداوند دستور فرموده در آن تعطيل مي

ورزي و تأليه  ها به جاي عبادت به شرك و در آن اند ها ساخته ناحسينيه را بر قبرست
سوي خانه خدا  طور كه مسلمانان به شتابند همان به سوي آن مي ، پردازند مي
نماز خواندن به  ، طواف كردن دور قبرها ، بلكه سفر كردن به سوي آن ، شتابند مي

از ها  طلب شفاعت و توسل جستن به آن ، ذبح كردن حيوانات ، ها سوي آن
با نيز ت است و از هر عبادت ديگري حتي حج وجهاد و غيره اترين عباد بزرگ
تر است از كسي كه  ـ چه كسي گمراه تر است ـ همانطور كه بحث كرديم ارزش

ه و مشاهد را بر مسجد و خاك متعفن كربال را بر خاك يشرك را بر توحيد و حسين
گيرد و خودش را از همه  ميو حق را به جايي باطل  )1(دهد ميمبارك كعبه ترجيح 

  !!!داند؟ ميتر  كس هدايت يافته
 يهرگز به چنين كارهاي رشود كه پيامب فهميده ميطور وضوح   بهاز نصوص ديني 

دستور نداده و هرگز حسينيه و مشاهد را بر مسجد ترجيح نداده است و هرگز به 
  را بهبلكه چنين مناسك و عباداتي  ، آلود و عبادات دستور نداده چنين مناسك شرك

  .است  قلمداد نمودهروش مشركين عنوان 
m  ¡ � ~ } | { z  y x w v  u  :فرمايد خداوند مي

 ¢ £l ٢٣: نوح  
                                           

  .71ص ، جرجاني/ـ المعارضه في الرد علي الرافضه الورقه)1(
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و  ، يعوق ، يغوث ، سواع ، و ود ، معبودهاي خود را وامگذاريد: اند به آنان گفته(
   . )نَسر را رها نسازيد
صالح مرداني اين اسماء رجالي بود از قوم حضرت نوح كه : گويد بن عباس مي

ها بسازند  اي از آن ها الهام كرد كه مجسمه ها مردند شيطان به آن ولي وقتي آن ، بودند
نسل اول هرگز به  ، ها هم چنين كاري كردند آن ، آور چنين افرادي باشند تا ياد

ها  ولي وقتي كه اين نسل نابود شدند و نسل بعدي آمدند آن ، ها نپرداختند عبادت آن
   )1(.ندها رويي آورد آنعبادت   بهاز حكمت ساختن اين تماثيل اطالعي نداشتند و 

  )2(.است  روايت شدهموقوف از ابن عباس سند   بهحديث  اين: گويد الباني مي
خواهي تو را به كاري  آيا مي: گويد علي ابن ابي طالب به ابي هياج اسدي مي

را  آن  كه الي باقي نگذاريد مگر اينثمرا به آن فرستاده؟ هيچ تم بفرستم كه پيامبر
  )3(.خاك مساوي كنيدرا با  آن  كه تخريب كنيد و هيچ قبري باقي نگذاريد مگر اين

كليني از ابي عبد اهللا روايت  ، اند را روايت كرده بعضي از روايات شيعه معني آن
رسول خدا مرا فرستاد تا هر صورتي را محو و هر قبري را با : كرده كه علي گفته
  )4(.خاك مساوي كنم

ها  در روايت ديگر آمده كه رسول خدا مرا براي نابود كردن و شكستن صورت
  )5(.تادفرس

و از ابي عبداهللا روايت شده كه رسول خدا نهي فرموده بر قبر نماز خوانده شود و 
  )6(.ها چيزي بنا شود ها بنشينم يا بر آن يا بر آن

                                           
 .667ص ، 8ج ، تفسير سوره نوح ـ بخاري در)1(
 .80ص ، ـ شرح عقيده طحاويه)2(
 ، و الترمـذى  3218 ، 3/548 ، ابـو داود  ، 666ص ، 1ج ، »امـر بـه تسـويه قبـر    «ـ امام مسلم كتاب جنائز باب )3(
  ،1/168 ، و أبو داود الطىالسـى  ، و مواضع أخرى 129، 1/96 ، و أحمد ، 89 ، 4/88 ، و النسائى 1049 ، 3/366

 .4/3 ، والبىهقى فى سننه ، 1/369 ، و الحاكم
 .869ص ، 2ج ، وسائل الشيعه ، 227ص ، 2ج ، ـ فروع الكافي)4(
 .869ص ، 2ج ، وسائل الشيعه ، 227ص ، 2ج ، ـ فروع الكافي)5(
 .2/869 ، وسائل الشىعة ، 1/130 ، تهذىب األحكام/ـ الطوسى)6(
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و از ابي عبداهللا روايت شده كه عبداهللا از درست كرن بنا بر مسجد نهي كرده چون 
  )1(.است را مكروه دانسته آن پيامبر

مگر قبر رسول  ، شود رده كه اين نهي شامل هر نوع قبري ميحر عاملي گمان ك
و ائمه و نهي تنها براي كراهت است ـ همانطور كه باب مخصوصي را در  خدا

و  كراهت ساختن بنا بر مساجد غير از قبر پيامبر«تحت عنوان  »ةوسائل الشيع«
   )2(.»ائمه

ها را  گانه نظر و ديدگاه آن كند كه هيچ كدام از احاديث هفت اما متأسفانه ذكر نمي
  .مخالف هستند ها آن كند و حتي با تأييد نمي

و عاملي هيچ  ، همانطور كه حرمت آن آشكار است ، عموميت روايات واضح است
تابع عقيده شاذ و منحصر به فرد شيعي در واقع و عموم   كه دليلي ندارد مگر اين

الئل دال بر بطالن مذهب شيعه و دانيم كه شذوذيت يكي از د همه مي ، روايات باشد
اما شيعه از اين  ، و اجماع مسلمين است مخالفت آن با قران و سنت رسول اكرم

  .اي است براي شرك اي وسيله چون چنين عقيده ، كنند حذر مي
حكمتي كه براي نهي بيان شده بين هيچ قبري با قبر ديگر تفاوت گفتني است 

هاي  ناقبور انبياء شدت بيشتري دارد تا قبور انس حتي حكمت منع در ، كند ايجاد نمي
بدين علت  ، شود تا قبور افراد ديگر ها بيشتر موجب شرك مي چون قبور آن ، عادي

   )3(.ابن عباس اساس شرك را محبت بيش از حد اولياء و صالحان قرار داده است
 ، تضرع ، مناجات با پروردگار ، ائمه يشيعه در مورد نقل دعاها هاي باكت ضتناق
را  اخالص و اظهار ضعف و نيازمندي به سوي پروردگار بطالن مذهب شيعه ، ذلت

ها و دعوت  يهنها در اين مقابر و حسي آن يو بيان مي دارد كه كارهانمايد  اعالم مي
  .نيست متعال كردن به آن از هدايت خداي

آن  اين جعفر صادق است كه يكي از دعاهايش ـ همانگونه كه كتب شيعه به
                                           

 .2/870 ، وسائل الشّىعة ، 253ص ، أمالى الصدوق ، 2/194 ، من ال ىحضره الفقىه/ـ ابن بابوىه)1(
 .867ص ، 2ج ، ـ وسائل الشيعه)2(
 .305ص ، ـ كتاب توحيد)3(
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رسانم در حالي كه  شب را به صبح مي !خداوندا: كنند ـ چنين است اعتراف مي
قدرتم ضعيف شده و  ، ندارمرا توانايي نفع و ضرري و حيات و مرگ براي خودم 

شما  اند و بعد از قيام حجت نحيفيم آشكار شده و عذرم قطع گشته و يارانم كم شده
اند  همرا تسليم تو كردفرزند و عيالم  ، نوادهخا ، الئلت بر مندبرهان و  بر من و ظهور

  .اند تو سپرده  و به
اند و همه  ا بر من بسته و تنگ شدهه راه ، ناتوان شدم  كارگيري نقشه بهاز  !خداوندا

كه از طرف تو هستند و اميدهايم قطع  يهاي ند مگر آنا هآمال و آرزوهايم نابود شد
اين عبارتي است كه امام جعفر با  )1(....دكه از طرف شما باشن يشدند مگر اميدهاي

 ، نه ضرر و نه نفع ، كه مالك چيزي نيستدارد  بيان ميبرد و  ها به خدا پناه مي آن
و اگر در حالت حيات داراي  ، تواند به ديگران نفع يا ضرر برساند پس چگونه مي

تر  قدرت چنين حالتي باشد در ممات چه حالي داشته باشد و چگونه نيازمندتر و بي
  .است  شتهگ

نقل نشده بلكه بيشتر ائمه داري همين صادق ضمناً چنين دعاهايي تنها از جعفر 
   )2(.دعاها هستند

همچنين كتب شيعه كالم اميرالمؤمنين را در حال مناجات با پروردگار بعد از مرگ 
 ، ما كه من با نفس ضعيفم دراز كشيده مثل اين !خداوندا: گويد اند كه مي نقل كرده

بر ... هراساند زيان نبودنش ناظرين را نمي... اند شدهمردم از همسايگي او منصرف 
   )3(....ام ام و از مكرهايش عاجز گشته هن شدهپ) مال دنيا(خاك 

پس  ، تواند بر حيله و مكرهاي نفسش چيره گردد مگر با رحمت خداوند او نمي
و حمت واسع پروردگار را  شود چگونه در قبرش از او شفاعت و مغفرت خواسته مي

  .كنند فراموش مي
حسين نتوانست خودش را نجات دهد و مرگ را از خودش برهاند و در ميدان 

                                           
  .305ص ، ـ كتاب توحيد)1(
 .باب ادعيه و اذكار ، 240ص ، 86ج ، ـ بحار االنوار)2(
 .94و93ص ، 94ج ، ـ بحار االنوار)3(
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خواهند كه تنها  پس چگونه از او چيزهاي مي ، شود شته ميككارزار ناجوان مردانه 
  !!!!را انجام دهد؟ تواند آن خدا مي

خدا  و برادرش ازاو براي اين دعا با  اند كه رسول خدا حتي كتب شيعه نقل كرده
 ، فرزندان ، خانواده ، مال ، نفس !خداوندا: حمن الرحيمربسم اهللا ال"د جوي يپناه م

ها به تو پناه  سپارم و در مورد آن رزق و روزيم را به تو مي و نتيجه اعمالم
   )1(.جويم مي

ند مگر با ها محافظت ك تر است كه نفس خود را از شر اين او از اين ضعيفپس 
اگر او در حيات چنين وضعيتي دارد حتماًَ بعد از مرگ  ، پيشتباني و كمك خداوند

   ، شود پس چگونه از او چيزهاي بزرگي مي خواهند عاجزتر هم مي
اين وضعيت امامان بود در مورد استعانت و كمك به مردم اما در مورد واسطه بين 

غير از پيامبران هيچ رابط ديگري بين در قران ثابت شده كه خداوند : خدا و بندگان
   .دارندرا خود و مردم قرار نداده است و پيامبران هم تنها مسئوليت ابالغ و بيان 

  
  

                                           
 .13ص ، عواتمهج ال ، 264ص ، 94ج ، ـ بحار االنوار)1(
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  گذاري دارد امام حق تشريع و قانون: مبحث چهارم
 ، يكي از اصول توحيد و ايمان اين است كه شارع تنها خداوند سبحان است و بس

پيامبران تنها احكام خداي  ، ارد و هيچ شريكي نداردفقط او حق تحريم و تحليل د
و هر كس ادعا  ، كنند و هيچ حق و وظيفه ديگري ندارند را به مردم ابالغ ميمتعال 

  :فرمايد گردد كه مي مي زير  كند كه امامي حق تحليل و تحريم دارد داخل حكم آيه
 m ª© ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ �   ~ }l ٢١: الشورى  

اند كه خدا  نبازها و معبودهائي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آوردهشايد آنان ا(
  ).بدان اجازه نداده است

هزار سال قبل از آفريدن  كنند كه خداوند شيعه بر اساس روايت خود گمان مي
محمد و علي و فاطمه را آفريد و بعد از اين مدت مديد زمين و  ، زمين و آسمان

زمين و آسمان شاهد گرفت و پيروي از خلق بر را ها  آنآسمان را هم خلق كرد و 
توانند در  پس مي ، ها سپرد ها را بر مخلوقات واجب گردانيد و اختيار كار را به آن آن

   )1(.تحريم و تحليل دخالت كنند
در زمين و آسمان پيروي از : دويگ ها را بيان كرده كه مي شيخ مجلسي بعضي از آن

ها  يعني بر همه مخلوقات حتي جمادات و سماوات و زمين ، ها را جاري ساخت آن
مثالً شكافتن ماه و رو كردن درخت و تسبيح  ، ها پيروي كنند واجب گردانيد كه از آن

تحليل و تحريم و عطا و بخشش  پس خداوند ، ها از اين مقوله هستند خرده سنگ
  )2(....ها سپرده است را به آن

احكام "ال بر اين است منظور از تفويض احكام كند كه ظاهر نص د سپس بيان مي
  .بوده است "تحليل و تحريم

كنند  مجلسي در بحار و مفيد در اختصاص رواياتي را از جعفر و ديگران ذكر مي
  .كه صراحتاً دال بر همين معني هستند

                                           
 .340ص ، 25ج ، بحار االنوار ، 441ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)1(
  .342و341ص ، 25ج  ، ـ بحار االنوار)2(
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را  1هر چيزي از احكام حرام ظالمين: اند كه گفته مثال از ابي جعفر روايت كرده 
گردد چون ائمه حق تحريم و تحليل دارند هر  حالل مي ، ي حالل كنيمبراي فرد

چون  ، چيزي را حرام كنند حرام است و هر چيزي را حالل كنند حالل است
  )2(.ها داده است خداوند چنين حقي را به آن

ال ودارند كه ائمه حق تحليل و تحريم دارند و هر چه را از ام اعالم مي   گونه اين
يعني ائمه را به جايي ... كنند حالل و هر چه را حرام كنند حرام است مسلمين حالل

ها قايل هستند و  چون حق تحريم و تحليل را براي آن ، خدا به الوهيت گرفته بودند
حاكميت و تشريع تنها حق انحصاري  ، چنين چيزي شرك در الوهيت است

لفت با شريعت ها در قانون گذاري مخا همچنين اطاعت از آن ، است خداوند
ها  اگر حكم خدا را تخصيص يا تقيد يا نسخ كنند و از آن ، باشد مي خداوند

 ، ها به جاي خدا است تبعيت شود عبادت كردن براي غير خدا است و پرستش آن
تنها بايد   بلكه حتي پيامبران هم حق تشريع ندارند ، باشد حق تشريع تنها مال خدا مي

ها بدون اذن پروردگار نه  هيچ كدام از آن ، ردم ابالغ كنندرا به م متعال احكام خداي
  .كنند معرفي مي حرامچيزي را نه  و گردانند چيزي را حالل مي

اقوامي كه در تشريع و تحليل و تحريم از شيوخ و  در وصيف خداوند
  :فرمايد مي   گونه اند اين آخوندهاي خود پيروي كرده

 m ¯ ® ¬ « ª  © ¨l ٣١: التوبة  
علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي  ، يهوديان و ترسايان عالوه از خدا(

  ).اند پذيرفته
گذاري عبوديت براي  پيروي از شيوخ را در تحليل و تحريم و قانون خداوند

                                           
 ، شود ها به جز امير المؤمنين علي بن ابي طالب و فرزندش حسن بر خلفاء اسالمي اطالق مي ظالم در فرهنگ آن 1

ها هر  آن رو از نظر از اين ، خالفت را به دست نگرفتندوز م آنها يك رچون به غير از اين دو هيچ كدام از امامان 
 .استو غاصب ظالم  اي هخليف

 .113ص ، بصائر الدرجات ، 334ص ، 25ج ، بحار االنوار ، 330ص ، ـ االختصاص)2(
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داند همانگونه كه مفسيرين همه بر اين معني اتفاق  مي) شيوخ و آخوند(متبوع 
  )1(.دارند

سوگند : ابو عبداهللا گفته ، كند مده كه اين اصل را تأييد ميدر اصول كافي چيزي آ
كردند مردم به  اند و اگر دعوت هم مي ها را به پرستش خود دعوت نكرده به خدا آن

ها حالل را حرام و حرام را حالل كردند و  بلكه براي آن ، دادند ها جواب نمي آن
  )2(.دها پيروي كردن ها هم در اين تحريم و تحليل از آن آن

ها در اين قانون  ها تنها از جهت تحليل و تحريم و پيروي از آن پس عبادت آن
   )3(.اين حكم تنها بايد از خداوند حكيم گرفته شود ، گذاري بوده است

هايشان  اعتقاد شيعه در مورد امامان همانند اعتقاد نصاري در مورد احبار و رهبان
  .كنند ا عبادت ميهر دو احبار و رهبان را به جاي خد ، است

مدعي يعني  ، دارندرا تحليل و هستند كه امامان حق تحريم معتقد وقتي شيعه 
شرك  جهت توضيح بيشتري براي ادعايها هستند و  همه مردم بندگان آن  هستند كه

همه مردم در پيروي بنده : ها گفته امام رضاي آن  نماييد كه  اين روايت توجه  بهها  آن
اين حكم را حاضرين به غائبين  ، ها هستيم رپرست دين آنما هستند و ما س

   )4(.برسانند
  :فرمايد مي در حالي كه خداوند

 m K J I    H G F E  D C B Al  آل
  ٧١: عمران

و حال آن كه  ، كنيد آميزيد و كتمانش مي چرا حق را با باطل مي! اي اهل كتاب(
   ؟ ))ين كاري چيستكه عقاب و عذاب خدا در برابر چن(دانيد  شما مي

                                           
  .374و373ص ، 2ج ، ابن كثير ، 114و113ص ، 10ج ، ـ طبري)1(
 ، 2ج ، و البرهـان بحرانـي   49و48ص ، 3ج ، ر طبرسـي نمونـه همـين تفسـير د   . 53ص ، 1ج ، ـ اصـول كـافي  )2(

  .ذكر شده است 336ص ، 2ج ، و تفسير صافي كاشاني 121و120ص
 .166ص ، 8ج ، المحرر الوجيز/ـ ابن عطيه)3(
 .279ص ، 25ج ، بحار االنوار ، 48ص ، مفيد/ـ امالي)4(
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هر چند  ، ي ندارديهمه مردم تنها بنده خدا هستند و هيچ كسي غير از خدا حق آقا
مانند پيامبران كه كتاب و نبوت و حكمت  ، هم باشند از بندگان مقرب خداوند

ها چنين حقي نداشته باشند امام شيعه يا مدعيان امامت چه حقي  اگر آن ، اند گرفته
  .دارند

بايد حق كتمان  ، اس عقيده شيعه امامان حق تحريم و تحليل داشته باشنداگر بر اس
  .ها قايل بود و در آن هم آزاد باشند هم براي آن

در كافي و غيره از معلي بن محمد بن وشاء روايت شده كه گفته از رضا پرسيدم و 
ا چه سوره انبي 7  آيهسوره نحل و  43  آيهفدايت شوم منظور از اهل ذكر در : گفتم

  كساني هستند؟
 m P O        N M  L  K J IH G F  E D C B A
 Ql ٤٣: النحل  

فرستاد ؛  اي را براي ابالغ رسالت مي بايست خداوند فرشته مي: گويند مشركان مي((
ما پيش از تو نيز ) بايد بدانند كه. نه تو را كه فردي تهيدست و انساني چون ما هستي

پس . ايم روانه نكرده) به ميان مردم( ، ايم ي فرستادهجز مرداني را كه بديشان وح
 ، بپرسيد) از كتابهاي آسماني همچون تورات و انجيل(از آگاهان ) براي روشنگري(

   ). )اند نه فرشته كه پيغمبران همه انسان بوده(دانيد  نمي) اين را(اگر 
   .شود ما هستيم و از ما پرسيده مي: گفت
  هم سائل هستيم؟آيا شما مسؤل و ما : گفتم
  بله : گفت
  بر ما واجب است از شما بپرسيم؟  :گفتم
  بله : گفت
  واجب است كه جواب بدهيد؟نيز بر شما : گفتم
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اين در  )1(.دهيم دهيم و اگر بخواهيم انجام نمي نه اگر بخواهيم جواب مي: گفت
  :فرمايد خداوند مي .ممكن نيست چنين چيزي براي رسول اكرم  حالي است كه

 m  \ [ Z Y X W   V  Ul ٤٤: النحل  
ايم تا اين كه چيزي را براي مردم روشن سازي كه براي  و قرآن را بر تو نازل كرده (

  ).آنان فرستاده شده است
m w v u  t s rq p  o n m l k j i  :فرمايد يا مي

 yxl ٦٧: المائدة  
بر تو نازل شده  هر آنچه از سوي پروردگارت!) محمد مصطفي ، خدا(اي فرستاده (

و آنان (برسان ) به مردم ، به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي(است 
  ).اي نرسانده) به مردم(رسالت خدا را  ، و اگر چنين نكني ، )را بدان دعوت كن

  :است  شده  در نظر گرفتهكنند  افرادي كه دين را كتمان مي برايو تهديد شديدي 
 mx w v u t s r  q p  �~ } |  { z y

 ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡l ١٥٩: البقرة  
دارند آنچه را كه از دالئل روشن و هدايت فرو  گمان كساني كه پنهان مي بي(

بيان و روشن ) تورات و انجيل(بعد از آن كه آن را براي مردم در كتاب  ، ايم فرستاده
مؤمنان انس و  چه از ميان فرشتگان و چه از ميان(كنندگان  خدا و نفرين ، ايم نموده
   )). و خواستار طرد آنان از رحمت خدا خواهند شد(كنند  ايشان را نفرين مي ، )جان

 اي متعددي از پيامبر روايت شده كه رسول خداهدر سنت هم حديثي از راه
  : فرمود

                                           
در همـين معنـي   . 174ص ، 23ج ، نواربحار اال ، 68ص ، 2ج ، تفسير قمي ، 213و210ص، 1ج ، اصول كافي ـ )1(

 ، 1ج ، »اهل الذكر الذين امر اهللا الخلق بسؤالهم هم االئمة علـيم السـالم  «باب  روايات فراوان ديگري در اصول كافي
و انه فرض علي شيعتهم المسـأله و لـم يفـرض     ، انهم اهل الذكر و هم المسؤلون«و بحار االنوار باب  212و210ص

 153و152ص ، حميـري  ، و قـرب االسـناد   261ص ، 2ج ، تفسير عياشي ، 188و172ص ، 23ج ، »عليم الجواب
 .روايت شده است
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 .»من سئل عن علم ثم كتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار«
ر روز قيامت لگامي از آتش را در د خداوند ، هر كس علمي را كتمان كند(

  )1().ذاردگ دهانش مي
و   ارادهها ابالغ گردد در اختيار  آيا حقي كه مردم نيازمند آن هستند و بايد به آن

بر ما واجب نيست اگر بخواهيم جواب : آرزوي امامان است؟ و جائز است بگويند
  )2(!!!دهيم؟ دهيم و اگر بخواهيم جواب نمي مي

چنين  ، ع اراده و آرزوي امامان استبيعه بيان دين و تعليم آن تاچون در مسلك ش
گويند ـ كه حالل و حرام  ها مي ها پديد آمده ـ همانطور كه روايات آن حالتي براي آن

ها گشود و مناسك  بر آنرا تا ابو جعفر اين در  ستنددان نميرا و مناسك حج و غيره 
  )3(.ها بيان كرد حج و حالل و حرام را براي آن
كنند كه امامان حق دارند مردم را  بلكه گمان مي ، شيعه تنها به اين اكتفا نكردند

حقي به  نن همچويهاي متناقصي به مردم داده شود چون تبي گمراه كنند و جواب
  . ها داده شده است آن

بر عبداهللا وارد شدم و : در اختصاص مفيد از موسي بن اشيم روايت شده كه گفته
سپس مردي ديگر آمد و همان  ، اي از او پرسيدم او هم جواب داد لهدر مورد مسئ

سپس مردي ديگر  ، به او جواب دادرا ولي خالف جواب من  ، از او پرسيدرا مسئله 
به او جواب را آمد و در مورد همان مسئله سؤال پرسيد اين بار خالف من و نفر دوم 

  .داد
دم همه رفتند به من نگاه كرد و وقتي مر ، شدم  زده شگفتخيلي تعجب كردم و 

  :را مختار قرار داد و فرمودداود  ها نعمتدر خصوص  خداوند !اي ابن اشيم: گفت

                                           
كراهت منع «ابو داود كتاب علم باب  ، 508و  499و  495و  353و  344و  305و  263ص ، 2ج ، ـ امام احمد)1(

 ، مكحـا  ، 2649شـماره   ، 29ص ، 5ج ، »كتمان علم«ترمذي كتاب علم باب  ، 3658شماره  ، 67ص ، 4ج ، »علم
 .260ص ، ابن حبان ، 101ص ، 1ج
  .212ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)2(
 .20ص ، 2ج ، ـ اصول كافي)3(
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 m É È   Ç Æ  Å Ä Ã  Âl ٣٩: ص  
به (پس  ، عطاء ما است) ايم چيزهائي كه به تو داده(اين ) ما بدو وحي كرديم كه((

بدون هيچ  ، بازدار) خواهي مي آن را از هر كس كه(ببخش يا ) خواهي هر كس كه مي
   ). )از تو كشيده شود ، كه در برابر دادن يا ندادن(گونه حساب و كتابي 

  :دو فرموتفويض كرده  و همچنين امر دين را به محمد
 mw v  u  t s r q p  l٧: الحشر  

و از  ، آورده است اجراء كنيد) از احكام الهي(چيزهائي را كه پيغمبر براي شما (
  ).دست بكشيد ، هائي كه شما را از آن بازداشته استچيز

دچار حيرت  رو از اين ، سپرده به ما هم سپرده آنچه را به محمد خداوندپس 
  )1(.و تعجب نشو

گويند ائمه  همانگونه كه رواياتشان مي ، سازند بر زبان ائمه دروغ ميسان  همين  به
شان اشياء را حرام يا حالل كنند و توانند خود حق تشريع و قانون گذاري دارند و مي

توانند علم و دين را كتمان كنند و هرگاه خواستند به مردم  حتي از اين هم بدتر مي
به را توانند خالف حقيقت  بر اساس هوا و آرزوي خود جواب بدهند از اين بدتر مي

عه در شي ، بدين علت تا دوران امام باقر ، ها را گمراه كنند د و آننمردم جواب بده
 ، كردند چون روايات اصحاب را قبول نمي ، مورد حج در جهل مركب بسر مي بردند

بلكه فقط گوش به فرمان ائمه خود هستند و ائمه هم بر اساس هوا و آرزو تا آن 
  .ردكرا بيان  را كتمان كرده بودند تا باقر فرا رسيد و آن دوران آن

و با ادعاي  ، دهند ادامه مي ...و يامبرپ ، ها بر زبان ائمه به اين افترائات و دروغ
آلود را بين مردم با اين نام پخش  ها و تفكرات شرك پيروي از اهل بيت اين دروغ

هستند؟ آيا  نعلي بن حسيو حسين  ، حسن ، آيا چنين افرادي پيرو علي ، كنند مي
 ، ندها افترائات و دروغ هست همه اين.. گويند؟ دروغ مي   گونه چنين افرادي اين

موارد ثابت كنند كه كتمان دين جرم نيست و حتي يكي از  ها دروغخواهند با اين  مي

                                           
 .185ص ، 23ج ، بحار االنوار ، 330و329ص ، ـ االختصاص)1(
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  !!!هاي اختياري ائمه همين كتمان دين و گمراه كردن مردم است؟ تحليل و تحريم
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  خاك قبر حسين براي هر دردي شفا است :مبحث پنچم
خاك و تربت پزشكي و حكمت هستند كه  ، نقل ، شيعه با اين سخن مخالف عقل
هر نوع بيماري را عالج   معتقد هستند كهدانند و  حسين را براي هر دردي شفا مي

شيعه معتقدند كه حس و مشاهده و تجربه و عقل و طبيعت هيچ   كه مثل اين ، كند مي
كنند كه خاك قبر حيسن موجب شفا  گمان مي ، اند ارزشي ندارند و همه تعطيل شده

 ، ندارد و در عالج بيماران نقشي به عهده نگرفته استهيچ كاري  است و خداوند
  :فرمايد اند كه خداوند مي اما فراموش كرده

 m JI    H G F E   D C B Al ١٠٧: يونس   
تواند آن را برطرف  هيچ كس جز او نمي ، اگر خداوند زياني به تو برساند(

  ).گرداند
   ٦٢: النمل m ¯ ®   ¬ «    ª © ¨l : فرمايد مي يا
رسد و بال و گرفتاري را برطرف  يا كسي كه به فرياد درمانده مي) آيا بتها بهترند((
   ).كند مي
  ٨٠: الشعراء m Æ Å Ä Ã Âl  :فرمايد مي يا
  . ) دهد و هنگامي كه بيمار شوم او است كه مرا شفا مي(

و ها براي ما نفع  گفتند اين سنگ ند كه ميا هبا اين اعتقاد از مشركين هم پيشي گرفت
  .دهند آورند و ما را نجات مي زيان به بار مي

تقريباً هشتاد و سه روايت را در بيان شفا بودن خاك حسين  »بحار االنوار«صاحب 
  )1(.و فضل آ ن و آداب و احكامش روايت كرده

همه روايات بر اين دروغ اتفاق دارند كه خاك قبر حسين براي هر دردي مرهم 
: اند كه گفته به ابو عبداهللا گفتم مغيره روايت كردهاز حارث بن  ، است هشفا دهند

                                           
  .140و118ص ، 101ـ ج)1(
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هاي فراواني است و هر درماني را به كار برده ولي هنوز  مردي داراي درد و بيماري
  هم شفا نيافته چه كار كند؟

بيماري شفا دهنده است و در براي هر نوع دانيد خاك قبر حسين  مگر نمي: گفت
 ، گردد را بنوشد سالم مي ت؟ اگر بيمار آنمقابل هر ترس و هراسي قلعه محكمي اس

ها و  نادر اين باره داست )1(.اصالً بيمار نبوده و مشكلي نداشته است  كه مثل اين
هستند ـ هر ها  جعلي  گونه ايند ـ كه متخصص ان را جعل نمودههاي فراواني  اسطوره

از  است يهاي مديد كنند كه سال ها حال فردي را حكايت مي ناكدام از اين داست
به گمشده   كه تا اين  هبيماري عالج ناپذيري رنج مي برد و هر درماني بدون نتيجه بود

گو  ، است  هو عالج يافت  هو مقداري از اين خاك را به كار برد  هپيدا كرد  هخود را
   )2(.اصالً بيمار نبوده و چيزي بر روزگار او رخ نداده است  كه اين

س و وحشت زندگي او را فرا گرفته باشد با به كار بردن اي بترسد و تر يا اگر بچه
ابو : گويند حتي مي ، شود ناياب ترسش به امن تبديل مي يمقدار كمي از اين كيميا

  )3(.هاي خود را با خاك قبر حسين تحنيك كنيد بچه: عبداهللا گفته
ذاب دردناك مقداري از خاك قبر عبراي نجات ميت در قبر تنگ و تاريك از 

  .دهند را در آن قبر قرار مي حسين
ها آمده كه محمد حميري  كنند در روايات آن يا از آن خاك براي تسبيح استفاده مي

از مهدي در مورد خاك قبر : بين مردم ـ گفتهدر ـ نماينده مستقيم مهدي گمنام 
  حسين براي تسبيح سؤال پرسيدم؟ و آيا در آن فضلي وجود دارد؟

بله با آن : گويم را تأييد كردم و در جواب مي دم و آنات را خوان جواب داد نامه
تسبيح  يكي از فضائلش اين است اگر ، تسبيح كنيد و بدانيد از هر چيزي بهتر است

كند و براي تسبيح كننده ثواب  را فراموش كرد خاك خودش تسبيح مي كننده آن

                                           
كامـل   ، 415ص ، 10ج ، وسـائل الشـيعه   ، 119ص ، 101ج ، بحـار االنـوار   ، 326ص ، 1ج ، ـ امالي طوسـي )1(

 .285و278ص ، الزيارات
 .275ص ، كامل الزيارات ، 121و120ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)2(
 .124ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 278ص ، ـ كامل الزيارات)3(
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   )1(.شود نوشته مي
يرو رو كند براي هر تسبيح چهل اگر خاك را با ذكر خدا ز: آمده يدر روايت ديگر

ش بيست حسنه براي از روي اشتباهي خاك را زيرورو كندگيرد و اگر  صدقه مي
  )2(.شود مي  نوشته
 يتهر دردي و امنبراي شفا دهنده عنوان   بهخاك حسين را  خداوند: گويند مي

ك را خا ، جا رسيد آن  راهش بهاگر كسي از شما پس  ، است از هر دهشتي قرار داده
به حق اين خاك و كسي كه در آن  !خداوندا: بر چشم و صورتش بزند و بگويد

   )3(.تا آخر روايت... خوابيده و در آن دفن شده
شود و وقت مناسبي را براي  رهسپار قبر حسين مي ، گردد بيمار  هشيع يهر گاه فرد

و   ردهسپس در وسط تاريكي شب به قبر حسين رو كند و غسل ك ، دهد ميآن قرار 
وقتي نماز را تمام  ، قتي روي قبر توقف كرد نماز بخواندو ،  هدياي پوش لباس پاكيزه

سپس بلند شود  ، را هزار دفعه تكرار كند» شكراً«ي طوالني ببرد و كلمه ا هسجد ، كرد
من با اجازه  !اي فرزند رسول اهللا !اي سرورم: و خودش را به قبر بچسباند و بگويد

را برايم شفا گردان و از هر درد و بيماري  آن !خداوندا ، دارم مي را بر وتو خاك ت
زيزانه بيرون بيايم و از عده و از هر ترس و وحشتي امين گردم و از هر ذلتي  منجات

  )4(.هر فقري نجات يابم
را در پارچه  كنند كه آن سپس سه مشت از آن خاك را بگيرد ـ روايات سفارش مي

را  ـ سپس در وقت نياز مقداري از آن.. ش را با عقيق ببندداي قرار دهد و سر پاكيزه
  )5(.شود شفا بخش مي ، مصرف كند

به  ، بسم اهللا الرحمان الرحيم: بايد بر آن گريه كند و بگويد: گويد مي يروايت ديگر

                                           
 .133و132ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 75ص ، 6ج ، ـ تهذيب االحكام)1(
 .132ص ، 101ج ، االنوار بحار ، 75ص ، 6ج ، ـ تهذيب االحكام)2(
 .119ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 326ص ، 1ج ، ـ امالي طوسي)3(
 .136ص ، و بحار هم از مصباح الزائر ، 37ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)4(
 .136ص ، ـ مصباح الزائر)5(
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نام خدا و حق اين خاك مبارك و به حق سفارشات در مورد آن و به حق پدر و جد 
دانش و به حق فرشتگان مقيم در قبرش ـ كه منتظر كمك و و مادر و خواهر و فرزن

 ـ در اين خاك شفاي خود و اهل و فرزندانم را قرار فرستادن رحمت بر او هستند
  )1(.بده

  :گويند اي ديگر از اين شفا دادن سخن مي بعضي از روايات به گونه
ري و امين حسين را موجب شفا از هر بيماجدم تربت د خداون: گويد ابو عبداهللا مي

را گرفت بر چشم و  اگر يكي از شما آن ، و دهشتي قرار داده است بودن از هر ترس
آن به حق اين خاك و صاحب قبر و كسي كه در  !خداوندا: صورتش بمالد و بگويد

  )2(. مرا شفا ده ، دفن شده
امام جعفر  ، كند كه بايد بر اساس مقدار و صفت مصرف شود روايت ديگر بيان مي

ي يك عدد  اندازه  بهرا مصرف كند مقداري  اگر يكي از شما بخواهد آن: ويدگ مي
  )3(.آن را ببوسد و بر چشمانش بگذارد سپس ، از آن در مشت قرار دهدنخود را 

ويزيت همرا هر و بدون مفت و مرجاني   است كهبيمارستان سياري اين همان 
  .گردد ميبيماري ي  شيعه

و هر كس به چيزي متعلق باشد بر آن  افزايد ها مي نبيماري آ  بهاين خاك  ظاهرا
كنند كه با آن بدتر  ها نزد ائمه شكايت مي بدين علت بعضي از آن ، كند توكل مي

است كه براي اولياء و  ياين امتحان خداي: گويند امامان هم در جواب مي ، دان شده
  )4(.صالحان قرار داده است

هنگام ترس و  ، آورد ين بت و صنم رو ميهمانطور كه شيعي هنگام بيماري به ا
امام  ، برد آورد و در مواقع خوف و ترس به آن پناه مي رجاء و اميد هم به آن رو مي

اگر از سلطان و دشمني ترسيدي بدون خاك حسين از خانه بيرون : گويد ها مي آن

                                           
  .138ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)1(
 .120ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 326ص ، 1ج ، ـ امالي طوسي)2(
 .120ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 189ص ، ـ مكارم االخالق)3(
 .121ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 275ص ، ـ كامل الزيارات)4(
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   )1(.نيايد
 ، ام ستت برداشتهقبر دوست و فرزند دوخاك من از  !خداوندا: دستور داده كه بگويد

  )2(.را براي من قلعه و مانعي قرار بده تا از ترس نجات يابم آن
هر كدام از شيعيان اگر اين كار را : كند كه بگويد فراموش نميرا راوي اين اسطوره 

  )3(.يابد انجام دهد از هر درد و ترس و خوفي نجات مي
ها  آن هاي در اسطوره بدين علت ، باشد  اميد و آرزوي حور العين مي ، اين خاك
خطاب حوارالعين  ، آيند پايين مي زمينوقتي فرشتگان از آسمان به سوي :  چنين آمده

  )4(.از خاك قبر حسين براي ما بياوريد  عنوان هديه  به: گويند ها مي به آن
سجده بردن بر خاك تربت حسين بين انسان و : گويند همچنين روايات شيعه مي

   )5(.كند ه ميخدا هفت حجاب را پار
در   كه مثل اين ، اين بخشي از ادعاهاي شيعه است در مورد خاك قبر حسين

 ، اند تقديس و احترام گذاشتن اين خاك بي ارزش از مشركين خيلي پيشي گرفته
ها  ولي آن ، كنند نزد خدا براي ما شفاعت مي: گفتند ها مي چون مشركين در مورد بت

رسند و هفت  دانند و با آن به خدا مي تر مي زشخاك حسين را از هر چيزي با ار
ولي مشركين  ، دانند شكافند و حتي خاك و صاحب خاك را خدا مي حجاب را مي

  .كنند گفتند نزد خدا شافع ما هستند و ما را به خدا نزديك مي مي
چون  ، دعواي شفا بخشيدن با خاك دعواي شيعه است و دين خدا از آن بري است

  :ايدفرم مي خداوند
 m  l k j i h g f e d c  b a ` _l 

   ٨٥: آل عمران

                                           
 .118ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 325ص ، 1ج ، ـ امالي طوسي)1(
 .118ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 325ص ، 1ج ، ـ امالي طوسي)2(
 .118ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 325ص ، 1ج ، ـ امالي طوسي)3(
 .119ص ، محمدمهدي/المزار الكبيير ، 134ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)4(
 .135ص ، 101ج ، بحار االنوار ، 511ص ، ـ مصباح التهجد طوسي)5(
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از او پذيرفته  ، آئيني برگزيند ، اسالم) آئين و شريعت(و كسي كه غير از (
   . )و او در آخرت از زمره زيانكاران خواهد بود ، شود نمي

فقط در  ، ن هيچ چيزي در مورد خاك تربت حسين براي شفا ذكر نشدهآدر اين قر
  :كند كه لت بيان ميسوره فصي

 m µ ´ ³ ²±  ° ¯® ¬ « ª © ¨  § ¦
 º¹ ¸ ¶l ٤٤: فصلت   

اگر : گفتند حتماً مي ، فرستاديم چنان كه قرآن را به زباني جز زبان عربي فرو مي(
شد؟ در اين صورت ما آن را  چه مي(گرديد  توضيح و تبيين مي) به عربي(آيات آن 

؟  عربي) پيغمبر(غير عربي و ) كتاب(آيا :) گفتند و مي. كرديم روشن و گويا فهم مي
  ).قرآن براي مؤمنان مايه راهنمائي و بهبودي است: بگو

  :فرمايد يا مي
 m £ ¢  ¡ � ~ } |{ z  y x w v u tl 

  ٨٢: اإلسراء
ما آياتي از قرآن را فرو ) گردد؟ وقتي كه حق چگونه نيرومند و پيروز نمي((
سازي درونها  و پاك ، بيماريهاي ناداني و گمراهي دلها از(فرستيم كه مايه بهبودي  مي

به (و رحمت مؤمنان ) چشمي و آزمندي و تباهي از كثافات هوي و هوس و تنگ
ولي بر  ، است) سبب در برداشتن ايمان و رهنمودهاي پرخير و بركت يزدان

جز زيان ) به سبب ستيز با نور حق و داشتن روح طغيان ، كافر(ستمگران 
   . )افزايد نمي

بيان شده كه بايد با چند دعا به خدا پناه برده شود نه به  در سنت رسول اكرم
بلكه تنها بايد به  ، فرشته مقرب و پيامبر مرسلاعم از خاك و بت و غيره ي  وسيله

ي مشروع شايد  با چنين وسيله ، خدا رو آورده شود و فقط از او خواسته شود
   )1(.لمان را حفظ كند و امان دهددر آن تأثير گذار باشد و مس خداوند

                                           
 .شوكاني/تحفة الذاكرين ، ابن قيم جوزي/ابن تيميه و الوابل الصيب/الكلم الطب ، ـ اذكار نووي)1(
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  .ي مشروع پژشكي را براي مداوا اتخاذ كند همانطور كه مسلمان مكلف است وسيله
بازي است كه نمونه آن  اما خوردن خاك بدعتي بزرگ است و چنين چيزي مسخره

  .شود تنها در دين شيعه پيدا مي
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  والتطلب ياري از مجه رمزها ودعا كردن با طلسم و  :مبحث ششم
و طلسم و حروف رمز هاي شيعه دعا كردن با  و گمراهي  يكي ديگر از انواع شرك

كه  ، دانند هايشان مي است و چنين چيزي را قلعه و دژ مخصوصي براي امام و ادعيه
مجلسي  ، ...آميزند ميها را به خود  نويسند و براي شفا و سالمتي آن ها را مي امامان آن
كرده است و در كتابش گروهي از اين الفاظ را ذكر كرده كه ها را جمع آوري  همه آن

 »بحار االنوار«در كتاب را ها  و حتي صورت بعضي از اين طلسم ، بي معني هستند
  )1(.كند هديه امامان براي شفا بخشيدن هستند كشيده كه گمان مي

ها افترا  ائمه هستند همانطور كه بر زبان آن هاي گاه اين الفاظ بي معني يكي از پناه
بالعين و الميم و الفاء و الحائين به نور پدر  !خداوندا: گويند مثالً مي ، اند بسته
اند  البته اين را رمزي قرار داده ...ما را از شر گراز و خزندگان نجات بده....... اشباح

  )2(.براي دشنام دادن به دشمنان خود
  :فرمايد خداوند مي

 m hg f e d cl ١٨٠: األعراف   
هاي  ها يكي از شرك انع درست كردن و پناه جستن با اين گونه طلسم و حروفم

با اسماء و  خواندن خدااست نه  وندغير از خدا اينان خواندنچون  ، اكبر است
با اسماء و صفاتش : فرمايد ن و سنت دستور ميآدر حالي كه خداوند در قر ، شصفات

                                           
جني كه هميشه دنبال (ها و توابع Ĥعلي بن ابي طالب براي سحر شده: اند ها اين است كه گفته ـ يكي از اين طلسم)1(

و بـر روي آن  .... شيطان و هر موجود ترسناك پنـاه گـاهي سـاخت    ، سلطان ، مسموم شده ، و سر درد) انسان است
ون مـا و مـا   نارشش عطنيطنيطح يا مطيطـرون فريالسـ  اي كنوش اي كنوش  ، بسم اهللا الرحمان الرحيم"چنين نوشت 

... عجيبي را با اشكال عجيب و غريبـي كشـيد   هايسپس رمز ، تا اخر اين طلسم ها...... ساما طيطشا لوش خيطوش
و حتـي   ، ندا هاز همان جلد نمونه اين رموز تكرار شد 297و  265و  229در صفحه . 193ص ، 94ج ، بحار االنوار

 ، 94ج ، بحـار االنـوار   .»پناه مي بـرم ..... به يا أهيا شراهيا«ه يكي از الفاظ پناه جستن ائمه اين است كنند ك ادعا مي
 .222ص

 .373و372ص ، 94ج ، ـ بحار االنوار)2(



   
600 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

  .يگريكه توقيفي هستند طلبيده شود نه با هيچ چيز د
: فرمايد اني مينعبدين علت امام ص ، ها معني معروفي ندارند اصالً اين نوع طلسم

دانيم و  ها را نمي شايد تلفظ كردن به اين كلمات كفر باشد چون معني عربي آن
  :فرمايد خداوند مي

 m vu t s r q pl ٣٨: األنعام   
  ).ايم هيچ چيز را فروگذار نكرده(

كند كه افراد بي شماري با اين دعاها  سپس بيان مي» ر اهياآهيا ش«: گويد ولي او مي
  )1(.اند گمرا شده

مانند استغاثه به ميت  ، اما در مورد استغاثه به چيزهاي مجهول هنگام گم كردن راه
بيان كرديم كه استغاثه به ميت يا به جن يا فرشتگان يا انبياء صفحات قبل در  ، است

اگر كسي با چنين  يا دفع زيان شرك اكبر هستند و يا هر موجود ديگر براي جلب نفع
چون  ، كند مگر قبل از مرگ توبه كرده باشد او را عفو نمي حالتي بميرد خداوند

قرب و عبادت تنها براي خداوند جائز تقرب و عبادت هستند و تي يچنين كارها
  .نه هيچ كس ديگراست 

  :ه استسوره فاتح 5  آيهداليل قرآني براي اثبات اين اصل 
 m V U T S Rl ٥: الفاتحة  

  . )طلبيم پرستيم و تنها از تو ياري مي تنها تو را مي(
  ٢٣: اإلسراء m on m  l k j i h g fl   آيهيا 
و به پدر و مادر  ، پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد!) اي انسان(.(

  )2().نيكي كنيد
اگر يكي از شما راه : ابي عبداهللا آمده كه گفته در مصادر معتمد شيعه از ابي بصير از

                                           
 .63ص ، ـ موضوعات صنعاني)1(
شـماره   ، 1407سال  ، رجب 6 ، نگاه به مجله الجزيره ، ـ اين فتواي هيئت رسمي تحقيق علمي و افتاء مي باشد)2(

4272. 



   
601 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

ام مرا  راه را گم كرده !اي ابا صالح !اي صالح: را گم كرد با صداي بلند بگويد
  )1(.رحمت كندشما را خداوند  ، رهنمايي كن

روايت : گويد بعد از ذكر روايت مي» دعاء الضال عن الطريق« ابن بابويه در باب 
  )2(.خشكي به حمزه سپرده شده استشده كه دريا به صالح و 

  شمارهابن بابويه در حديث » خصالال«اما صالح و حمزه چه كساني هستند؟ در 
د نماي بيان مي   گونه كه هويت صالح را اين كند را روايت ميچهارصد از علي حديثي 

مرا نجات بده و به دادم  !اي صالح: بگويد پس ، هر كس در سفر گم شد يا ترسيد"
گردد  چون در ميان برادران جني شما جني وجود دارد به نام صالح در بالد مي ، برس

رسد و حيوانش را به او  كند اگر كسي او را فرا بخواند به دادش مي و تسبيحات مي
  )3(.دهد مي

همانطور كه قرآن از اهل  ، اند اين را از اهل جاهليت به ارث برده  كه مثل اين
  :كند نقل مي   گونه جاهليت اين

 m b a `  _ ~    } |   { z y    x wl ٦: الجن   
و بدين وسيله بر گمراهي و  ، آوردند و كساني از انسانها به كساني از پريها پناه مي(

   . )افزودند سركشي ايشان مي
اعراب مشرك دوران جاهليت عادت داشتند وقتي كه يكي از : گويند اهل علم مي

بردند تا از  از هر چيز به صاحب آن مكان پناه مي شد قبل اي مي ها وارد منطقه آن
  يهاي تحت الحم همانطور كه اگر كسي وارد منطقه ، گزند شرانگيزان به دور باشند

وقتي كه  ، برد پادشاهي باشد قبل از ورود به آنجا به فرد بزرگ و قدرتمندي پناه مي
كردند  ايجاد مي ي راب بيشترترس و رع ، برند ها پناه مي ها به آن نابينند انس جنيان مي

به همين » ` ö  a«جمله : گويد قتاده مي ، تا بيشتر بترسند و بهتر پناهنده شوند

                                           
 .325ص ، 8ج ، وسائل سيعه ، 362ص ، البرقي/المحاسن ، 195ص ، 2ج ، ابن بابويه/ـ من ال يحضره الفقيه)1(
 .325ص ، 8ج ، وسائل شيعه ، 362ص ، المحاسن ، 195ص ، 2ج ، ـ من ال يحضره الفقيه)2(
 .325ص ، 8ج ، وسائل الشيعه ، 618ص ، 2ج ، ـ الخصال)3(
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كند جنيان با اين پناه بردن بيشتر بر انسان جرئت پيدا مي كردند وقتي  معني اشاره مي
هم  عهو حتي تفاسير شي )1(هراسانيد ها را مي بردند جني بيشتر آن به غير خدا پناه مي

  )2(.اند به اين معني اشاره كرده
مگر پناه بردن به خداوند  داشتمردود اعالم را اي  وقتي اسالم آمد هرگونه استعاذه

 ، حساب آورد  بهها  ترين شرك يكي از بزرگعنوان   را بهو پناه بردن به جنيان  )3(منان
  )4(.پناه بردن به غير خدا است زيرا

  :فرمايد خداوند مي
 m C B A QP O N  M L  K JI    H G F E   D

 \ [ Z Y  XW V U T S Rl ١٠٧: يونس  
 ، تواند آن را برطرف گرداند هيچ كس جز او نمي ، اگر خداوند زياني به تو برساند(

تواند فضل و لطف او را از تو  هيچ كس نمي ، و اگر بخواهد خيري به تو برساند
كند  هركس از بندگانش كه بخواهد ميخداوند فضل و لطف خود را شامل . برگرداند

  ).و او داراي مغفرت و مهر فراوان است) تواند مانع آن گردد و كسي نمي(

  

  است قمار دوران جاهليتها همچون  آناستخاره : مبحث هفتم
خواست به سفري برود يا كاري را انجام  اگر يكي از اعراب در دوران جاهلييت مي

ها نوشته  كه سه پيكان داشت و روي يكي از آناخت اند گردش مي  را بهظرفي  ، دهد
 ، شد و روي سومي چيزي نوشته نمي» انجام نده«و روي دومي » انجام بده«شده بود 

ها نوشته شده خداوند دستور داده و بر روي دومي  بر يكي از آن :اند بعضي هم گفته

                                           
  .305ص ، 5ج ، فتح القدير ، 108ص ، 29ج ، طبري ، 455ص ، 4ج ، ثيرـ ابن ك)1(
 .535ص ، تفسير شبر ، 234ص ، 5ج ، تفسير صافي ، تفسير قمي ، 391ص ، 4ج ، ـ البرهان)2(
  .109ص ، 29ج ، ـ طبري)3(
 .175ص ، »استعاذه بغير اهللا«ـ كتاب التوحيد فتح المجيد باب )4(



   
603 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

  .بود خداوند نهي كرده و بر روي سوم چيزي نوشته نشده
دهد و اگر دومي  ز تيرها را در مي آورد اگر اولي باشد كار را انجام ميقداح يكي ا

  )1(.كند داد و اگر سومي باشد قرعه كشي را دوباره مي باشد كار را انجام نمي
 ، اند گونه كه گول انصاب را خورده همان ، اند بسياري از مردم با ازالم فريب خورده

و طلب علمي است كه  يگوي پيشانصاب شرك ورزيدن در عبادت است و ازالم 
اولي شرك در علم و دومي شرك در عمل است و  ، باشد مي منحصر به خداوند

  .باشد دين و شرع خدا مخالف هر دو مي
آن   هرا ب يند و چيزهايا هدين وارد كرد  بهگروهي از اثني عشريه استخاره به ازالم را 

استحباب االستخاره «باب تحت عنوان حر عاملي  .اند را رقاع ناميده اند و آن افزوده
اي از احاديث را  وشته و در آن جملهنمخصوصي را براي آن » بالرقاع و كيفيتها

   )2(.اند اند كه به پنج روايت رسيده روايت كرده
ها داخل باب  در سه باب انواع استخاره را ذكر كرده كه همه آن نيزمجلسي 

  )3(.هستند» استخاره بالسبحة و الحصي«و » استخاره بالبنادق«و » استخاره بالرقاع«
با كيفيت استخاره دوران  ابتداي آن  كهاند  كتب شيعه كيفيت استخاره را توضيح داده

آلود و  ها نماز بدعت در ميان استخاره اين  كه اين  نظر به جاهليت خيلي تفاوت دارد
زيرا  ، شود مياما در نهايت به عمل جاهليت منتهي  ، شود دعاي معين افزوده مي

همان پيكان دوران جاهليت است براي به دست  ، ها براي كسب خير تسبيح آن
  )4(.كند تعدد قرعه كشي اين نظر را تقويت مي  كه ، معينف اهداآوردن 

اگر خواستي كاري را انجام : از هارون بن خارجه از ابي عبداهللا روايت شده كه گفته
بسم اهللا الرحمان الرحيم "سه تا از كاغذها بنويس  را بياور و در) كاغذ(دهيد شش رقعه 

                                           
 .510ص ، 9ج ، تفسير طبري ، 12ص ، 2ج ، ـ ابن كثير)1(
 .213و208ص ، 5ج ، ـ وسائل الشيعه)2(
 .251و  247و  240و  235ص ، 91ج ، 234و226ص ، 91ج ، ـ بحار االنوار)3(
 ، 1ج ، التهـذيب طوسـي  «و كتـاب  » 131ص ، 1ج ، كلينـي /فروع من الكافي«توان در كتاب  ها را مي ـ نمونه آن)4(

  .توان پيدا كرد و غيره مي» 208ص ، 5ج ، امليحر ع/وسائل الشيعه«و كتاب » 306ص
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ند در چشود هر  خيري از خداوند منان براي فالن بن فالنه ـ با مادرش صدا زده مي

ها را با نام پدرهايشان  آن« ٥: األحزاب m  h gl  :فرمايد ن ميآقر
حمان بسم اهللا الر"و در سه كاغذ ديگر بنويس  "و آن كار را انجام بده » بخوانيد
سپس  "اين كار را انجام نده ، خيري از خداوند منان براي فالن فرزند فالنه ، الرحيم

وقتي نماز را به پايان  ، كاغذها را زير جا نمازت قرار بده و دو ركعت نماز بخوان
خير و  ترحمت از !خداوندا: سجده كن و در سجده صد دفعه بگو ، رساندي

در هر كاري خير را برايم  !خداوندا: و بگو د شونسپس بل ، خواهم ميرا مصلحت 
اگر  ، ها را بيرون بياور سپس كاغذها را با هم قاطي كن و يكي يكي آن ، ارزاني فرما

و اگر سه  ، يد انحام بدههخوا كاري كه مي ، بيرون بيايد» انجام بده«سه تا پي در پي 
« ها  نجام نده و اگر يكي از آنآن كار را ا ، بيرون آمد» انجام نده«ها پي در پي  تا از آن

و اين كار را ادامه بده تا به پنچ تا رسيد اگر بيشتر » انجام نده«و ديگري » انجام بده 
 .كار را انجام بده و به كاغذ ششم اهتمام ندهيد ، باشد» انجام بده « ها  آن

را در سينه  نيازت: اند تفسير كرده   گونه روايات اين» بنادق«استخاره با   راجع بهاما 
و » بله«و در ديگري بنويس » نه«ها بنويس  حبس كن و دو كاغذ بياور در يكي از آن

ها  سپس دو ركعت نماز را به پا دار و آن ، ها در در دو تكه خاك مرطوب قرار بده آن
كنم كه بهترين  من با تو مشورت مي !را در جيب خودت بگذار و بگو اي خداوندا

ها را بيرون بياور اگر  سپس آن ، نكه مصلحت است اشاره ك به چيزي ، مشاور هستي
  )1(.باشد كار را رها كن» نه«و اگر  ، باشد كار را انجام بده» بله«

ها گفته شده كه استخاره علي اين است كه آنچه دوست داريد در  در روايات آن
هم  را در بندق قرار بده و بايد مثل سينه حبس كن و استخاره را بنويسيد و آن

و » انجام بده«ها  و بر روي يكي از آن ، را در ظرف پر از آب قرار بده و آن )2(باشند
   )3(.هر كدام بيرون آمد همان كار را انجام بده ، بنويس» انجام نده«بر روي ديگري 

                                           
 .209ص ، 5ج ، وسائل الشيعه ، 306ص ، 1ج ، التهذيب ، 132ص ، 1ج ، ـ الفروع الكافي)1(
  .239ص ، 91ج ، ـ مجلسي)2(
 .»استخاره بندق«باب  ، 328ص ، 91ج ، ـ بحار االنوار)3(



   
605 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

ها ساخته و  همه اين ، ام مبرا بودهاوو بدون شك علي از اين شرك و وثنيت 
ها نقل شده اگر حقيقت داشتند و  ها اين خرافات از آنچون تن ، پرداخته شيعه است

  .... بها دست پيدا كرده گران رِّها باشد چرا فقط شيعه به اين د علي قايل به آن
از پدرم : گويد مي) ريزه سنگ(اما شيخ مجلسي در مورد استخاره با سبحه و حصي 

از شيخ خود از پيامبر در اي را  مذاكره: كه گفته.. شنيدم كه از شيخ بهائي روايت كرده
ريزه را بگيرد و سه دفعه بر رسول  بايد چند تا سنگ ، مورد استخاره با سبحه شنيديم

ها را دو تا دو تا بيرون  ها را در دست قرار دهد و آن رحمت بفرستد و سنگ اكرم
نجام اگر در پايان يكي باقي ماند كار را انجام بده و اگر دو تا باقي ماند از ا ، بياورد

  .1دادنش خودداري كن
اند رنگ اسالمي  ي جاهلي دارند ولي شيعه خواسته ها ريشه اين نوع استخاره ي ههم

  .را به مردم تحويل دهند را به آن ببخشند و با لباس اسالمي آن
به مسلمانان دستور داده كه براي استخاره اول او را عبادت كنند سپس  خداوند

  .2ها نشان دهد ا در آن كار به آناز خداوند بخواهند كه خير ر
خواندن   كه چنان هم پيامبراند كه  بخاري و اهل سنن از جابر بن عبداهللا روايت كرده ، امام احمد

  :فرمود و مي  را نيز ياد داده  استخاره) كيفيت(آموخت  ما مي  اي از قرآن را به سوره

ك بعلمك«  ك بقدرتك , اللهم إين أستخريُ رُ فإنَّك  , سألُك من فضلك العظيموأ , وأستقدِ
اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر  , وأنت عالم الغيوب , وتعلم وال أعلم , تقدر وال أقدر

 –عاجل أمري وآجله : أو قال –وعاقبة أمري  , ومعايش , خري يل يف ديني) ويسمي حاجته(
 , رشٌّ يل يف ديني ومعايش , مرت تعلمُ أن هذا األوإن كن. ثم بارك يل فيه , ويرسه يل , فاقدره يل

ر يل اخلري  , فارصفه عني وارصفني عنه –عاجل أمري وآجله : أو قال –وعاقبة أمري  واقدُ
 .»ثم أرضني به , حيث كان

                                           
  250ص  91بحار االنوار ج  1
  13ص  2ابن كثير ج  2
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براي (كنم و از قدرت تو  خير من است طلب مي  را كه  چه خدايا من از علم تو آن(
) مطلق(زيرا تو قادر  ، طلبم اوان تو ميجويم و از بخشش فر مدد مي) توانم نمي  كه  چه آن

ي  دانم و فقط تو داناي همه داري و من چيزي نمي) كامل(هستي و من ناتوانم و تو علم 
است و   كار خير دين و دنياي من نهفته در اين  داني كه خدايا اگر مي. ها هستي نهان

ايم آسان كن و سپس را بر پس مرا بر آن قادر ساز و آن ، سرانجام آن برايم نيكي است
داني در اين كار شر دين و دنيا و سرانجام بدي  خدايا اگر تو مي. را برايم مبارك فرما آن

 ، خيري است  را از من دور ساز و مرا هم از آن منصرف گردان و هرجا كه آن ، قرار دارد
  )1().دست آوردن آن قدرت عطا فرما و مرا بدان راضي گردان  مرا در به

اهل سنت روايت  منقول ازنوع استخاره در كتب شيعه هم با همان نص حتي اين 
   )2(.شده است

كاري است و شيعه  ترين اسلحه پنهان ترين و خطرناك اما تقيه كه يكي از بزرگ
وجود شيعه با  ، اند به كار گرفته را اند اين بار هم آن هميشه دست به دامن آن شده

وبوي جاهلي را به آن  ولي رنگ ، اند خود يافته ايه بااستخاره را در ميان كت  كه اين
اند و براي جدا شدن از اهل سنت و جماعت خالف روايات خود را براي  بخشيده

اند چون موافقت با اهل سنت و جماعت را نشانه گمراهي خود و  مردم تفسير كرده
  .دانند ف روايت ميعض

 ، داد را ترجيح ميستخاره رقاع دالئل زيادي ا  بنا بهابن طاوس : گويد حر عاملي مي
را  چون عموم آن ، را بپذيرد  تقيه  ممكن نيست اين نوع استخاره: گفت ميايشان 

و اين خود نوعي اعتراف  ، اند را نقل نكرده يعني اهل سنت آن ، اند روايت نكرده

                                           
 ، 2ج ، ابـو داود  ، »قل هو القـادر «باب  ، 168ص ، 8ج ، »سنت هاي دو ركعتي«باب  ، 51ص ، 2ج ، ريـ بخا)1(

 ، ابـن ماجـه   ، 81و80ص ، 6ج ، نسائي ، 480شماره  ، 349ص ، 2ج ، امام ترمذي ، 1538شماره  ، 188و187ص
 .344ص ، 3ج ، امام احمد ، 1383شماره  ، 440ص ، 1ج
  .372ص ، مكارم االخالق ، 265ص  ،91ج ، ـ بحار االنوار)2(
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   )1(.باشد مي  اي مخصوص شيعه چنين استخاره  است كه
استخاره به رقاع يكي از اعتقادهاي : گويند مياين اعتراف از شيعيان است كه 
  .اند را پديد آورده ها آن منحصر به فرد شيعي است و تنها آن

 ، اند كه استخاره رقاع حقيقت ندارد شود كه بعضي از شيعيان متوجه شده روشن مي
  .بلكه تنها عمل اختصاصي خودشان است

انجام «و » انجام بده«ه استخاره رقاع و مضمونش ك: گويد لي ميحجعفر بن حسن 
  )2( .گيرد ي شاذ قرار مي در دايره ، است» نده

خبرش : گويد شيخ ابن ادريس مي ، اند ها به سند روايت طنه زده حتي بعضي از آن
  )3(.شاذ است چون از روايت زرعه و سماعه است كه هر دو ملعون هستند
 ، را رد كردند آناما اين صداي حق ميان متأخرين شيعه رونق چناني نداشت و 

چگونه ممكن است شاذ باشد در حالي كه بين محدثين و مصنفين مشهور : گويند مي
را تدوين  طالق نمود در حالي كه آناآن   هتوان حكم شاذ را ب است و حتي چگونه مي

  )4(.اند كرده
يكي از بزرگان به نام رضي الدين حسن بن طاووس حسني : گويند مچنين ميه

ها نوشته و در آن بر روايات استخاره رقاع اعتماد  مورد همه استخاره كتاب بزرگي در
  )5(.فراواني نموده است
  .تنها گروه كوچكي منكر آن هستند: در آن كتاب گفته

ها كه به شهيد  شيخ آن ، رادي كه منكر هستند مختلف استافاقوالشان در مورد 
و افرادي كه بر مسلك ست مگر ابن ادريس يكسي منكر آن ن: گويد معروف است مي

                                           
 .211ص ، 5ج ، ـ وسائل الشيعه)1(
 .287ص ، 91ج ، ـ بحار االنوار)2(
 .287ص ، 91ج ، ـ بحار االنوار)3(
 .187ص ، 91ج ، ـ بحار االنوار)4(
 .288ص ، 91ج ، ـ بحار االنوار)5(
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انكار از شيخ مفيد شروع : گويد ولي مجلسي مي )1(او هستند مانند شيخ نجم الدين
: گويد چون هنگام ذكر روايت استخاره رقاع مي ، شده است و او اولين منكر است

اما بعضي از متأخرين منكر  ، ايم را ذكر كرده بدون تحقيق آن و اين روايت شاذ است
به كالم او افزوده شده : دنگوي مي و رتي در كتاب شيخ مفيد هستندوجود چنين عبا

دهند بلكه بر صحت آن  و بعضي از متأخرين به انكار او اعتمادي نمي )2(است
  .دانند كنند و كالم مفيد را شاذ مي پافشاري مي

اي كه در مورد آن  ها در مورد هر چهار نوع استخاره بود و مناقشه اين داستان آن
است  جاهليتها عين كار مشركين دوران  هاين نوع استخار ، عه برپا شده استبين شي

اند و بعضي از روايات مكان مخصوصي  با اين تفاوت كه نماز و دعا را به آن افزوده
  )3(.اند تا باب شرك بيشتر باز شود را به آن اختصاص داده )قبر حسين(

تا با آن  ، بيت نقل شده استل هاين بدعت و شرك خطرناك تنها از شيعيان پيرو ا
  !!هاي جاهليت گير نكنند  يهمردم را هدايت دهند و در ال

  :فرمايد خداوند مي
 m M L K  J   I H G F E D C B A

  [ Z Y X W V U T  S R  Q P O N
 k ji h g  f e   d c b a `_ ^ ]\
  y x w vu t s r q p  o n m l

  c b a ` _ ~} | { zl ٣: المائدة  
گوشت  ، )جاري(خون  ، مردار) خوردن گوشت(بر شما حرام است !) اي مؤمنان((

حيواناتي كه به هنگام ذبح نام غير خدا بر آنها برده شود و به نام ديگران سر  ، خوك
 ، اند حيواناتي كه با شكنجه و كتك كشته شده ، اند حيواناتي كه خفه شده ، بريده شود

                                           
  .288ص ، 91ج ، ـ بحار االنوار)1(
  .288و287ص ، 91ج ، ـ بحار االنوار)2(
 .220ص ، 5ج ، وسائل الشيعه ، 285ص ، 101ج ، ـ بحار االنوار)3(
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زدن حيوانات ديگر  آنهائي كه بر اثر شاخ ، اند مردهآنهائي كه از بلندي پرت شده و 
مگر  ، اند حيواناتي كه درندگان از بدن آنها چيزي خورده و بدان سبب مرده ، اند مرده

حيواناتي كه براي  ، آنها را سر بريده باشيد) قبل از مرگ بدانها رسيده و(اين كه 
هاي تير به پيشگوئي  كه با چوبهو بر شما حرام است  ، اند نزديكي به بتان قرباني شده

همه اينها براي شما گناه بزرگ و خروج از فرمان  ، پردازيد و از غيب سخن گوئيد
دانند  و مي(اند  دين شما مأيوس گشته) نابودن كردن(از امروز كافران از . يزدان است

امروز . پس از آنان نترسيد و از من بترسيد ، )اين دين ماندگار و جاودانه است
با عزّت بخشيدن به شما و استوار داشتن (دين شما را برايتان كامل كردم و ) احكام(

نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين خداپسند ) گامهايتان
از محرّمات سابق (اما كسي كه در حال گرسنگي ناچار شود . براي شما برگزيدم

 ، و عمداً نخواهد چنين كند(به گناه نباشد  و متمايل) چيزي بخورد تا هالك نشود
كند و  و از مضطرّ صرف نظر مي(چرا كه خداوند بخشنده مهربان است ) مانعي ندارد

   ). )نمايد براي او مقدار نياز را مباح مي
اين قداحي است كه در : فرمايد ابن عباس مي )1(.يعني اينها بر شما حرام هستند

خواستند   ها مي توسط آن: فرمايد ابن قيم مي )2(دادند يرا انجام م دوران جاهليت آن
يعني انجام دادن چنين كارها فسق » ذالكم فسق«جمله  )3(علم غيب را به دست آورند
   )4(.و گمراهي و جاهليت است

ها را تكرار  آن يخطا دهند و روافض با اين استخاره دقيقاً كار مشركان را انجام مي
چون ـ بر اساس  ، ازالم را بر استخاره شرعي ترجيح دهند خواهند اين مي ، كنند مي

را جرم  دانند و مخالفت با آن قاعده خودشان كه خود را ملزم به پيروي از آن مي
آورند ـ شاذ بودن و منحصر به شيعه بودنش دال بر صحت  سوزي به شمار مي خانمان

                                           
 .12ص ، 2ج ، ـ ابن كثير)1(
  .78ص ، 6ج ، ـ طبري)2(
  .227ص ، 1ج ، ـ اغاثة اللهفان)3(
 .13ص ، 2ج ، ـ ابن كثير)4(
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اگر : گويند مي ، دآورن سوزي به شمار مي را جرم خانمان آن است و مخالفت با آن
  )1(.باشد بايد حتماً از آن دوري كنيد» انجام نده«نتيجه 

آيد همان منظور  كنند كه آنچه از كاغذها بيرون مي روافض چگونه گمان مي
اند؟ اين  بسته يآيا با خدا عهد و پيمان...... پروردگار است و بايد از آن پيروي شود

امر و نهي  ، شركان دوران نزول وحيكاغذها بدون دليل و برهان مانند حال م
  :فرمايد منجم چه تفاوتي وجود دارد؟ خداوند مي ها و مشركينِ بين قول اين! كنند؟ مي

 m Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä  Ã Â Á À  ¿ ¾ ½
  Û Ú Ù Ø   × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð  ÏÎ Íl ٣٤: لقمان  

و  ، باراند و او است كه باران را مي ، آگاهي از فرا رسيدن قيامت ويژه خدا است(
داند فردا چه چيز  و هيچ كسي نمي ، است) مادران(مطّلع است از آنچه در رحمهاي 

قطعاً خدا آگاه . ميرد داند كه در كدام سرزميني مي و هيچ كسي نمي ، آورد فراچنگ مي
   . )است) از موارد مذكور(و باخبر 

را انجام  آنيا ه و و جمادات انجام بد گاين كار را با دستور سن: گويند شيعه هم مي
  .نده

                                           
 .71و70ص ، 2ج ، حر عاملي/ـ االيقاظ من الهجعه)1(
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  توحيد ربوبيت خصوص ها در اعتقاد آن :فصل دوم

  
بايد بنده  ، فرينش و تدبير تنها بدانيمآ ، رواي توحيد ربوبيت يعني خدا را در فرمان

 ، نافع ، حيات دهند ، رسان روزي ، آفريننده اعتقاد داشته باشد كه تنها خداوند
همانطور  ، مخصوص ايشان است يرواي فرمان رسان و مدبر است و آفرينش و زيان

  :فرمايد كه قرآن مي
 m w v u t s rq  p o nl ٥٤: األعراف  

خداوندي است كه پروردگار  ، بزرگوار و جاويدان و داراي خيرات فراوان(
  ).جهانيان است

  ٤٢: النور m Å Ä Ã Â ÁÀ  ¿  ¾ ½l  :فرمايد مي
 ، از آن خداوند است) جموعه جهان هستيو فرماندهي م(مالكيت آسمانها و زمين (

به سوي ) همگان در روز قيامت براي حساب و كتاب و سزا و جزا(و بازگشت 
  .)يزدان است

   )1(.شود يافت نمي اواي براي  و نمونه  شبيهخداوند در هيچ چيز شريكي ندارد و 
ا خواهيم عقيده شيعه ر بلكه مي ، هدف در اينجا مدارسه كردن اين اصل نيست

اين اصل اساسي و ركن ركين در عقيده  ، آيا با وجود اعتقاد به امامت... بشناسيم
  ؟است ها تأثير نموده آن

ها را مشرك  خداوند بيان كرده كه مشركين قريش هر چند كافر بودند و قرآن آن
 ، فريننده استآولي به اين اعقتاد داشتند كه خداوند رازق و  ، نمايد معرفي مي

                                           
 ، مقريـزي /تجريـد التوحيـد   ، 17ص ، ابي عز/شرح العقيده طحاويه ، 33ص ، 10ج ، ـ مجموع فتاواي ابن تيميه)1(

 ، 33ص ، سـليمان عبـدالوهاب  /تيسـير العزيـز الحميـد    ، 129و128ص ، 1ج ، سفاريني/لوامع االنوار البهيه ، 81ص
تعليــق بــر عقيــده  ، 27ص ، هــراس/دعــوت التوحيــد ، 5ص ، عبــدالرحمان/ســؤال و جــواب فــي اهــم المهمــات

 .يز بن بازعبدالعز/طحاويه
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  :فرمايد مي خداوند
 m g     f e d c b a  `l ٧٨: الزخرف  

و توسط پيغمبران (ما حق را براي شما آورديم ) دهد كه خداوند بديشان پيام مي((
   . )ولي اكثر شما حق را نپسنديديد و آن را دشمن داشتيد) برايتان فرو فرستاديم

m µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®   ¬ « ª  :فرمايد و مي
  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶  Ç Æ ÅÄ Ã  ÂÁ

 É Èl ٣١: يونس  
به وسيله فعل و (و از زمين ) به وسيله اشعه و باران(چه كسي از آسمان : بگو(

رساند؟ يا  به شما روزي مي) انفعاالت خاك و رويش گياهان و درختان و ميوه آنها
آفريند و بدانها نيروي شنوائي و  و آنها را مي(چه كسي بر گوش و چشمها توانا است 

و (آورد  و مرده را از زنده بيرون مي ، ؟ يا چه كسي زنده را از مرده)دهد ائي ميبين
را ) جهان و جهانيان(؟ يا چه كسي امور )حيات و ممات در دست او است

چرا كه آفريدگار ( ، آن خدا است: خواهند گفت) پاسخ خواهند داد و(گرداند؟  مي
خداوند  ، به اقرار وجدان بيدار ، تيرسان مردمان و مدبر كار و بار هس جهان و روزي

    )شويد؟ ترسيد و پرهيزگار نمي آيا نمي: پس بگو). دادار است
خداوند  ، كردند ورزيدند و تنها خدا را عبادت نمي با اين وجود شرك مي

  :فرمايد مي
 m ` _ ^   ] \ [ Z Yl ١٠٦: يوسف 

   . )ندباش مشرك مي ، و اكثر آنان كه مدعي ايمان به خدا هستند(
فريننده و آخداوند : گفتند بود كه مي   گونه ها به خدا اين ايمان آن: فرمايد مجاهد مي

آيا  )1(ميراند و در عبادت براي خدا شريك قرار مي دادند رازق ما است و ما را مي
  ورزند؟ شيعه از مشركين بيشتر شرك نمي

                                           
 .532ص ، 2ج ، تفسير ابن كثير ، 78و77ص ، 9ج ، ـ طبري)1(
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ست فطري و خداوند امري ا اند كه ايمان به ربوبيت خداوند اهل علم بيان كرده
يعني دو خدا را در  ، را خلق فرموده و اثبات شرك در آن در وجود هر انساني آن

چون  ، خلق و رزق و غيره دخيل دانستن مخالف فطرت انسان و تأريخ بشر است
  )1(.نهايتاً قايل به اين هستند كه همراه خدا خالق ديگري هم وجود دارد

در دين و عقيده تشيع تأثير گذاشته يا نه؟ پرسش اينجا است آيا اين اصل مهم 
 ، ها آن براييعني با وجود اين همه اهتمام به ائمه و قرار دادن اوصاف و القاب فراوان 

  شود؟ يافت مي ها زئي نزد آنجآيا شرك 
اين موضوع روشن  ، ها در خالل بحث ائمه و روايات فراوان در كتب معتمد آن

  :يابيم يها دست م ز اين روايات و تحقيق در كتب آننتيجه حتمي ا جبه پن ، گردد مي
  .ها امام است رب نزد آن: نخست

  .امام است  مربوط بهخرت آ دنيا و: دوم
اسناد (ها مسخر هستند  باران و رعد و برق به دستور ائمه است و براي آن: سوم

 .)داد كوني به ائمه حوادث و رخ
  .حلول بخشي از خدا در امامان: چهارم

 تأثير روزگار در نفع و زيان : مپنج
: گويند ها مي آن: پردازيم ها دوباره به اين موضوع مي در بحث اركان ايمان نزد آن
چنين چيزي شرك در ربوبيت است بحث  ، باشد بنده آفريننده كردار خودش مي

  .ها كامل گردد دهم تا بحث اركان ايمان نزد آن پنچم را به آنجا ارجاع مي

                                           
 .18و17ص ، و شرح عقيده طحاويه 97و96ص ، 3ج ، ـ مجموع فتاواي ابن تيميه)1(
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  امام رب است: بحث اولم
من پروردگار زمين هستم و زمين با آن قابل : ها آمده كه علي گفته در روايات آن
   )1(.سكونت است

آيا غير از خدا كسي ديگر پروردگار زمين است؟ آيا ... به اين غلو و افراط نگاه كن
كند؟ آيا غير از خدا كسي ديگر  غير از خدا كسي ديگر زمين و آسمان را حفظ مي

  آفريننده آن است؟ مبدع و
  :فرمايد خداوند مي

 m o  n  m l    k j i hg f e  d c b  a `
 v u t     s  r  qpl ٤١: فاطر  

خارج و ) از مسير خود(گذارد  كند و نمي خداوند آسمانها و زمين را نگاهداري مي(
 جز خدا هيچ ، خارج و نابود شوند) هم بخواهند از مسير خود(هر گاه . نابود شوند
و (خداوند شكيبا است . نگاه و محفوظ دارد) در مسير خود(تواند آنها را  كس نمي

   ). )بخشايد و توبه بزهكاران را مي(و آمرزنده است ) دارد در مجازات تعجيل روا نمي
من امام زمين : دارنده و رب زمين هستم يعني من نگاه: گويد ها مي ولي امام آن

  :فرمايد خداوند مي  كهاو است ي ذيل  آيهاز مان كرده كه منظور گ ، هستم
 m \ [ Z Yl ٦٩: الزمر  

  )شود خداوندگارش روشن مي) تجلّي(با نور ) محشر و عرصات قيامت(و زمين (
  :اند گفته كهف سوره 87  آيهو در مورد 

 m v u t s  r q p o n m l k jl ٨٧: الكهف  
) بمانند و بدين وسيله به خودبر كفر (اما كساني كه : گفت) ذوالقرنين بديشان((

سپس در آخرت به سوي  ، مجازات خواهم كرد) در دنيا با كشتن(آنان را  ، ستم كنند
                                           

 .نقل كرده است ، صفار: ي نوشته» بصائر الدرجات«او هم از كتاب  ، 95ص ، ـ مرآة االنوار)1(
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   . )شوند و ايشان را به عذاب شديدي گرفتار خواهد كرد پروردگارشان برگردانده مي
او   را بهذاب سختي عشود و  مي  برگردانده نهدف اين است كه به امير المؤمني

  1.اندچش مي
  :سوره كهف در تفسير عياشي آمده 110  آيهدر مورد 

 m  ï î í  ì ë êl ١١٠: الكهف  
  ).و در پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد(

قرار ندهيد كه اهل او كسي ديگر را شريك  ، يعني تسليم علي شويد و در خالفت
  )2(.خالفت نباشند
باشند كه در لغت عرب به معني  »ربي« تأويالت از باب   گونه كنم اين گمان نمي

چون سياق آيات در مورد خداوند سبحان هستند و احتمال  ، آيد صاحب و سيد مي
  .كند اضافه كردن عبادت به رب اين معني را ثابت مي ، ديگري ندارد

تنها بر خداوند  ، داخل شود» رب«تعريف بر لفظ » ال«اگر : گويند ائمه لغت مي
  )3(.گردد سبحان اطالق مي

نوعي مخصوص : اسماء و صفات دو گونه هستند :فرمايد امام ابن تيميه مي
اين نوع بر بنده هرگز اطالق  ، ها آن امثالپروردگار مانند اله و رب العالمين و 

اند كه براي خداوند شريك قرار  مشركين در اين نكته دچار انحراف شده ، گردند نمي
  .دهند مي

عالم و  ، شوند مانند حي اي خدا و بنده صفت مياسماء و صفاتي كه بر: نوع دوم
گردد ولي مثل هم نيستند يعني علم خدا  اين نوع صفات بر بنده هم اطالق مي ، قادر

  )4(....با علم بنده تفاوت اساسي دارد

                                           
 نسبت داده است »كنز الفوائد«به ا ر آنو او هم  ، 59مرآة االنوار ص  1
و نمونه همين تأويل در  270ص ، 3ج ، تفسير صافي ، 270ص ، 2ج ، البرهان ، 353ص ، 2ج ، ـ تفسير عياشي)2(

 .آمده است 47ص ، 2ج ، تفسير قمي
 .254ص ، ـ المصباح المنير)3(
  .342ص ، 1ج ، ـ منهاج السنة)4(
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ها لفظ رب كه مخصوص پروردگار است در خالل تأويالت فراوان بر امامان  اما آن
  .كنند خود اطالق مي
ها را از پروردگار  اند تا آن هجعل نمودالتي را زنادقه براي اهل تشيع چنين تأوي

دانند و صداي  ها كه علي را خدا مي شايد گروهي از آن... جهانيان منصرف گردانند
خورد و حضور نامباركشان به اين دوران  ها در گذشت زمان به گوش مي نحس آن

  .اند كه كتب اهل تشيع را پر كردهاند  هم كشيده شده از همين باطالق بد بو نوشيده
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خرت براي امامان است و در آن هرگونه تصرفي آدنيا و  :مبحث دوم
  كنند مي

براي همين را » امامان است  متعلق بهزمين  ي ههم«صاحب كافي بابي تحت عنوان 
  )1(.موضوع نوشته است

دانيد كه  يا ميآ: يكي از روايات اين باب از ابي بصير از ابي عبداهللا است كه گفته
كنند و اين حق را  خرت براي امامان است و به ميل خود در آن تصرف ميآدنيا و 

  )2(.ها داده است خدا به آن
  :فرمايد آيا چنين چيزي شرك در ربوبيت پروردگار نيست مگر خداوند نمي

 m _^ ] \  [ Z Y X Wl ١٠٧: البقرة  
  ) ؟زمين از آن او است داني كه ملك و فرمانروائي آسمانها و آيا نمي(

 m d c b a` _  ^ ] \ [l  :فرمايد مي  كه اين يا
  ١٨: المائدة

و (متعلّق به خدا است  ، و سلطنت آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است(
و به حساب و كتاب (به سوي او است ) همگان(و برگشت ) چيز از آن او است همه

  )).كند هركسي رسيدگي مي
باشد از آن خداست و بازگشت  ها و زمين و آنچه ميان آن دو مى Ĥنفرمانروايى آسم

  به سوى اوست] همه[
  ١٢٠: المائدة m ðï î í ì ë êl  :فرمايد مي  كه اين يا
و او بر هر  ، از آن خدا است ، حكومت آسمانها و زمين و آنچه در آنها است(

   . )چيزي توانا است

                                           
  .410و407ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)1(
 .409ص ، 1ج ، اصول كافي ـ)2(
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¶ ¸  mµ ´ ³ ² ± ° ¯  º ¹  :فرمايد مي  كه اين يا
  ½ ¼ »l ٢: الفرقان   

براي (و فرزندي  ، آن كسي كه حكومت و مالكيت آسمانها و زمين از آن او است(
  ).است و در حكومت و مالكيت انبازي نداشته ، برنگزيده است) خود
  ٢٥: النجم m Ö Õ Ô  Ól  :فرمايد مي  كه اين يا
و فرماندهي هر دو سرا  و قانونگذاري(چرا كه دنيا و آخرت از آن خدا است (

   )). مربوط بدو است
: سبأ m  ed  c ba ` _  ^ ] \ [l  :فرمايد مي  كه اين يا
٢٤  
رساند  چه كسي شما را از آسمانها و زمين روزي مي: بگو) به مشركان! اي پيغمبر((

 ، گذارد؟ اگر از روي عناد پاسخت ندادند و بركات و نعمات آنها را در اختيارتان مي(
  ).خدا: بگو) خودت

mp o n m l k j i  l  :فرمايد مي  كه اين يا
  ١٧: العنكبوت

  ).و روزي را از پيشگاه خدا بخواهيد و او را بندگي و سپاسگزاري كنيد(
كنند كه از قدرت هيچ انساني  ادعا مي  ائمهبراي  ي رااين گروه چگونه چيزهاي

ضمناً هيچ دليل و  ، اوند استدهند كه از مقتضيات خد آيد و صفاتي به ائمه مي برنمي
شيطان و بزرگان  ، دهند مگر پيروي از هوا و هوس ارائه نمي از خداوند راحجتي 

دهند و در نهايت  همه اينها را به ائمه نسبت مي  كه شگفت اين ، زنديق خودشان
آيا اين عين الحاد و تالش براي پنهان ... ها داده است اين حق را خدا به آن: گويند مي

ائمه و قايل شدن صفات ) تأليه(كردن هدف خطرناك شيطان در مورد خدا كردن 
  !! ها نيست؟ خدا براي آن
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  نسبت دادن حوادث طبيعي به ائمه: مبحث سوم
دهد با دستور خداوند و تقدير ايشان است و  هر چيزي در اين جهان رخ مي

گويند كه انسان را  مي ياما كتب اثني عشريه چيزهاي ، هيچ انبازي ندارد خداوند
كنند كه ائمه در اين كار دخيل هستند يكي از  چون ادعا مي ، كنند دچار حيرت مي

ش كرد رّهمراه عبد اهللا بودم كه آسمان خُ: گويد ها از سماعه بن مهران مي روايات آن
گيرد مگر با  ها صورت نمي هيچ كدام از اين رعد و برق: عبداهللا گفت ، زدĤو برق مي
  .احب شمادستور ص
  صاحب ما كيست؟ : گفتم
  )1(.امير المؤمنين علي بن ابي طالب: گفت

نه  ، گيرد به دستور علي بن ابي طالب است يعني هر رعد و برقي كه صورت مي
  ....دستور خداوند صاحب آسمان و زمين

  :فرمايد مي   گونه گويد و خداوند منان هم اين ها چنين مي روايت آن
 m Á À  ¿ ¾ ½ ¼ » º Ã Âl 

   ١٢: الرعد
او است ). جا آشكار است و آثار آن در همه ، قدرت خدا در گستره هستي پديدار((

 ، گردد نمايد كه هم باعث بيم و هم مايه اميد شما مي كه آذرخش آسمان را به شما مي
با تبخير آبهاي تلخ و شيرين اقيانوسها و درياها و (و نيز ابرهاي سنگين بار را 

   . )آورد د ميپدي) رودبارها
كتابهاي شيعه الي  البهآيا اين نقشه عبداهللا بن سبأ يهودي نيست كه خود را در 

نيست؟ چگونه قلم مجلسي  ورزيدندهد؟ آيا اين تأليه علي نيست؟ آيا اين  نشان مي
را به  نويسند؟ و آن گونه خرافات را در كتابهاي خود مي ت دارند و اينأو مفيد جر

گردد؟ تنها  ها پنهان مي دهند؟ آيا شرك بر آن دو و امثال آن جعفر نسبت ميامام 

                                           
 .482ص ، 2ج ، البرهان ، 33ص ، 27ج ، بحار االنوار ، 327ص ، مفيد/ـ االختصاص)1(
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ها دين  پيروان آن  كه كند شگفت اين آورد و به آن دعوت مي زنديق به آن ايمان مي
گيرند در حالي كه مملو هستند از اين نوع خرافات و  مي يخود را از چنين كتابهاي

شود كه برائت خود را  لي يافت نميآيا در اين گروه عاق ، كنند را تبليغ مي آشكارا آن
و اين كفر آشكاري را از ائمه بزدايند كه شيعه صفويه  از اين خرافات اعالم دارد؟

خواهند ساحت مقدس ائمه را كثيف كنند  گذار با اين نوع خرافات مي بدعتو جاهل 
  .ها خدشه وارد كنند و به شخصيت آن

علم كند تنها  ها قد و در مقابل آنبه پا خيزد » كسروي«اگر هر قول صادقي مانند 
گونه كه با  همان ، كنند دهند يا سخنش را بر تقيه حمل مي جوابش را با قتل مي

آيا كاروان اصالحي اين مذهب به  ، روايات فراوان و سخنان شيوخ خود چنين كردند
  گردد؟  ست منتهي نميببن 

چون گروهي از  ، و بسكنم كه پيروان معتقد باشند كه اسالم همين است  گمان مي
اند كه بين شيعه و سني تباين جزئي  ها تلقين كرده اهل سنت و تشيع به ذهن آن

ي فرعي با هم اختالف  بلكه در مسئله ، ها در اصول نيست اختالف آن ، وجود دارد
  )1(.اند غلط مسدود كرده و مجال تفكر و نظر را با اين وهم و گمان مشهور ، دارند
 ، ها را مي برد علي هستند و هر كجا بخواهد آنبراي ذليل  يو مه مركبابر : گويند مي

هر گاه ابر رعد و برق بزند تنها علتش سوار شدن : گويد ها مي يكي از روايات آن
و به هر جا پرواز  ، شود هان آگاه باشيد كه او بر ابرها سوار مي ، علي بر آن است

  )2(.آباد و دو تا خراب تا  پنجكه از اينها   ،نوردد ها و زمين را در مي ناآسم ، كند مي
  آيات ذيل كفر ورزند كه  با اين ادعاي خويش نسبت بهخواهند  مي  كه مثل اين
  : فرمايد مي خداوند

 m É  È Ç Æ    Å Ä  Ã  Â Á  À ¿l ٥٧: األعراف  
 آنها را به ، برداشتند) و پر آب را بر دوش خود(نگامي كه بادها ابرهاي سنگين ه(

                                           
 .ـ فكر التقريب بين اهل السنة و الشيعه)1(
 .32ص ، 27ج ، بحار االنوار ، 199ص ، ـ االختصاص)2(
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رانيم و آب را  مرده مي) جنب و جوش و خشكيده همچون بي(زميني ) آبياري(خاطر 
  ).بارانيم در آنجا مي

 m ¬   « ª ©  ¨ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢l  :فرمايد و مي 
  ٤٨: الروم

سپس خدا . انگيزند سازد و بادها ابرها را برمي خدا كسي است كه بادها را وزان مي(
  ).گستراند آسمان مي) پهنه(آن گونه كه بخواهد ابرها را در 

رفته شده از گشود بر  علي بر ابرها سوار مي: گويند قول اثني عشريه كه مي ظاهر
ميان ما   ها بهعلي كسي است كه بر روي ابر: گفت سخن عبداهللا بم سبأ است كه مي

طوالني را  يمجلسي روايت )1(.باشد لبخند وي ميو برق صداي ايشان رعد  ، آيد مي
در آن روايت قدرت مطلقي را براي علي ثابت  )2(.كند حه ذكر ميدر هشت صف

ها نشان  معجزات مهم پيامبران را به آن ، كند كه يارانش را به آسمان بلند مي ، كند مي
ادامه  ، هاي تأريخ نابود شده اند يهكنند كه در ال بر روي اقوامي عبور مي ، دهد مي
توانيد  شما نمي ، ها را در اختيار دارم ناممن ملكوت زمين و آس: دگوي مي دهد تا مي

   .حتي به بعضي از آن هم علم پيدا كنيد
خود تنهاي بر  ، علي دو ابر از ابرها را صدا زد: گويد طوالني مي يمجلسي در حديث

ها سوار شد و يارانش مانند سلمان و مقداد و غيره بر ابر ديگر سوار  يكي از آن
من  ، من چشم خدا در زمين هستم: ا فرياد زد و گفته ناعلي در باالي آسم ، شدند

هرگز خاموش و من نور خدا هستم  ، ميان مردم زبان ناطق پروردگار هستمدر 
  )3(.گردم نمي

يارانش از چيزهاي عجيب و غريبي مانند معجزات پيامبران خدا  ، قصه ادامه دارد
سوگند : گويد مي  كه ا ايندهم ت تر به شما نشان مي از اين بزرگ: گويد مي ، پرسند مي

من ملكوت زمين و آسمان را در اختيار دارم كه شما  ، را شكافت  دانهبه كسي كه 

                                           
  .174ص ، 1ج ، شهرستاني/ـ الملل و النحل)1(
  .40و33ص ، 27ج ، ـ بحار االنوار)2(
 .34ص ، 27ج ، ـ بحار االنوار)3(
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 ، دو حرف استو نام اعظم خدا هفتاد  ، توانيد به بعضي از آن علم پيدا كنيد نمي
آصف بن برخيا با آن همه علم كه توانست با يك چشم زدن كاخ بلقيس را پيش 

نزد ما هفتاد و دو حرف : سپس گفت ، ستدان را مي حرف آن سليمان آورد يك
   )1(.باشد علم غيب خدا مي  مربوط به  و تنها يك حرف است كه وجود دارد

 ، كردند ها بر عالم عجيب و غريبي عبور مي كند كه آن در اين اسطوره بيان مي
ها  وقتي به آن ، دكردن ها با ديدن علي گريه مي بعضي از آن ، پيامبران را زيارت كردند

آمد و  چون علي هر صبحي پيش ما مي: گفتند مي كنيد؟ چرا گريه مي: شود گقته مي
ولي مدت ده روز است كه نيامده و ما را محروم  ، كنيم با نگاه كردن به او عبادت مي

  )2(.كند را نارحت مي ااين م ، كرده
ها را به شهري برد  آن ، چشمانتان را ببنديد: علي به يارانش گفت: گويد داستان مي

آن به اندازه يك درخت خرما بلند  يها ناكه بازار فراواني داشت و هر كدام از انس
 روي بررا اي  سپس علي صاعقه ، اين قوم عاد هستند: ها گفت خطاب به آن ، بودند

  )3(.همه را نابود كردكه ها پديد آورد  آن
ي علي  ش در چشم به هم زدني به خانهعلي و ياران  كه دهد تا اين داستان ادامه مي

ذان ظهر بود كه مؤذن اخروج ما از مدينه هنگام : ياران گفتند ي ههم ، گردند بر مي
  )4(.وقتي برگشتيم خورشيد تازه از خط استوا عبور كرده بود ، داد اذان مي

گردم و بدنيا را  ي هتوانم در يك چشم به هم زدن هم اگر بخواهم مي: علي گفت
 !اي علي: گفتم ، نزد من است چون هفتاد حرف اسم اعظم خداوند ، مبرگرد

  )5(.بزرگ پروردگار هستي  آيه شما سوگند به خدا
شيخ مجلسي  ، اين روايت طوالني با آن همه بال و مصيبت و خطراتي كه دارد

                                           
  .37ص ، 27ج ، ـ بحار االنوار)1(
 .37ص ، 27ج ، ـ بحار االنوار)2(
 .39ص ، 27ج ، ـ بحار االنوار)3(
 .40ص ، 27ج ، ـ بحار االنوار)4(
 .40ص ، 27ج ، ـ بحار االنوار)5(
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اين روايت را در كتب اصول خود : گويد هر چند مي ، را ندارد ت رد و نقد آنأجر
  )1(.نديدم

  )2(.دهيم م و علمش را به خدا نسبت مييكن ما روايت را رد نمي: گويد ولي مي
اي در آن مبالغه و افراط  به گونه ، ها وجود ندارد نگاه كن اين نص در اصول آن

چه رسد به رد ... را رد كند ت ندارد آنأاما جر ، كند شده كه انسان را متحير مي
  .پذيرند را مي بدون شك آن ، ودش ها يافت مي رواياتي كه در اصول آن

                                           
 .40ص ، 27ج ، ـ بحار االنوار)1(
 .40ص ، 27ج ، ـ بحار االنوار)2(
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  حلول خداوند در كالبد امامان: مبحث جهارم
  :رواياتي دارند كه مدعي هستند بخشي از نور خدا در علي حلول كرده است

در  )1(...نورش در ما حلول كرد ، سپس با دستش مرا لمس كرد: گويد ابو عبداهللا مي
البته ائمه قبل از  )2(.....ي كردما را با خودش قاط خداوند ، روايت ديگر آمده

  .آفريدن مخلوقات نور بودند
ها  اي آن همان قدرت خيالي و اسطوره أگويند منش الهي همانطور كه مي اين نور

  مربوت بهاست چون هر كس مقداري از روايات ـ كه خيلي فراوان هستند ـ 
خداوند را  شود كه صفات معجزات ـ بر اساس گمان خودشان ـ را ببيند متوجه مي

رزق دادن و  ، آفريدن ، نابود كردن ، مثال در مورد زنده كردن ، اند براي ائمه قرار داده
حاوي  ، دهد ربط مي خداوند  بهرا  اين  كهولي روايات شيعه  )3(.اند غيره چنين كرده

  .نوعي گول زدن و فريب دادن است
ز ابي عبداهللا روايت شده كه در اصول كافي ا. تواند مرده را زنده كند مثالً علي مي

امير المؤمنين خاله كوچكي از بني مخزوم داشته و يكي از جوانان بني مخزوم : گفته
 ، استمادرش خيلي نارحت   در حالي كه برادرم مرد !دايياي : آنجا آمد و گفت

  را ببينيد؟  خواهي آن مي: گفت
  بله : گفت
  .قبرش را به من نشان بده: گفت

 ، وقتي به سر قبرش رسيدند ، بيرون رفت با عباي رسول خداعلي : راوي گفت
از قبرش بيرون آمد و با زبان فارسي  ، دو طرف قبر را جمع كرد و با پا به آن زد

  .گفت سخن مي
  مگر تو عرب نبودي و دنيا را جا نگذاشتي؟ : امير المؤمنين به او گفت

                                           
 .442و441ص ، 1ج ، بحار االنوار ، 440ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)1(
 .435ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)2(
  .56و50ص ، 42ج ، »غرائب معجزه«و باب  50و17ص ، 42ج ، »جوامع المعجزات«ـ بحار االنوار باب )3(
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  هتغيير كرد زبان ما ، يما هدر دوران ابوبكر و عمر مردچون اما ما  ، بله: گفت
  )1(.است

  )2(.كند تواند همه مردگان را زنده  كنند كه علي مي حتي گمان مي
  )3(.صد شتر از آن بيرون آمدند  كهبه سنگي وارد كرد را اي  ضربه: گويند يا مي

ها  آن ، مردم زنده شوند ي هاگر ابو حسين سوگند ياد كند كه هم: گويد سليمان مي
  )4(.كند را زنده مي

تر است كه افعال و  پرست و وثني بزرگ اين غلو و افراط دقيقاً از شرك مذاهب بت
فقط تصورش براي باطل بودن چنين تفكراتي  ، دهند صفات خدا را به بتها نسبت مي

همانطور  ، استالهي در جهان هستي چون مخالف عقل و نقل و سنت  ، كافي است
  :فرمايد خداوند مي ، باشد مي پيامبر اكرم كه مخالف زندگي واقعي ائمه عظام و

 m LK J I H G F E D C  B Al ١٨٨: األعراف   
مگر آن مقداري كه خدا  ، من مالك سودي و زياني براي خود نيستم: بگو(

  ).بخواهد
چيزهاي  ، اين همه غلو و افراط در مورد ائمه شگفت اين است كه كتب شيعه با

ها را در دروغ و  عادتي و فطري آن ضتا تناق ، كنند روايت مي ضي رامخالف و متناق
: از جعفر بن محمد روايت شده كه گفته »رجال الكشي«در  ، باطل گوي ثابت گرداند

نيم به كسي نفع و اتو نمي ، يما سوگند به خدا ما جز بندگاني نيستيم كه انتخاب شده
شد و اگر ما را با اگر به ما رحم كند بر اساس رحمت خودش مي ، زيان برسانيم

و از  ، دليلي نداريمسوگند به خدا ما بر خداوند  ، هد بر اثر گناهانمان استعذاب د
زنده  ، شويم دفن مي ، ميريم ما مي ، ايم دست نيافتهبرائتي   گونه هيچ  جانب خدا به

                                           
 .76ص ، بصائر الدرجات ، 192ص ، 41ج ، بحار االنوار ، 457ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)1(
نسبت داده است اما در نسخه چـاپي  » الخراج و الجرائح«او هم آن را به كتاب  ، 194ص ، 41ج ، ـ بحار االنوار)2(

 .آن وجود ندارد
 .198ص ، 41ج ، ـ بحار االنوار)3(
 .82ص ، الخرائج و الجرائح ، 201ص ، 41ج ، ـ بحار االنوار)4(
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واي به  ، گيريم ايستيم و مورد محاسبه قرار مي گرديم و در بارگاه پروردگار مي مي
كنند و علي و  را در قبر اذيت مي نفرين خدا بر كساني كه رسول خدا!!! احال شم

شما  ، ....دهند فاطمه و حسن و حسين و علي بن حسين و محمد بن علي را آزار مي
از طرف  ، مرا به دنيا آورده گيرم من انساني هستم كه رسول خدا را به شهادت مي

ماني ربينم و اگر ناف اعت كنم پاداش مياگر اط ، ام گرفتهخداوند ضمانت و برائتي ن
  )1(.شوم كنم سزا داده مي

   )2(.دانند اما شيوخ شيعه اين نوع اقرارات را تقيه مي
اند نه مذهب  و شيعه را به مذهب شيوخ تبديل كرده ، اند ردهكقوم خود را گمراه 

  .ائمه
حلول  ها وجود داشت و ما هم در بحث اين بعضي از شواهدي بود كه در كتب آن

ها را ذكر كرديم ولي انحرافات شيعه اينجا هم متوقف  خدا در جسد ائمه نزد شيعه آن
بيرون آوردند و » }يعني همه كائنات خدا هستند{وحدت وجود«بلكه سر از  ، نشده

  )3(.اند تر كرده سوز هستند و دائره شرك را وسيع معتقد به اين شرك خانمان
اين : گويد حتي شيخ نراقي مي ، دانند حيد ميترين تو ضمناً چنين كفري را بزرگ

  )4(.غايت توحيد است
هاي اصولي متأخر شيعه ـ عقيده  همچنين كاشاني ـ نويسنده الوافي يكي از كتاب
و در آن رساله  ، گماشتهرا اي  وحدة الوجود را بحث كرده و در اين مورد رساله
خن گفتن پرداخته و ابن ها به س همان روش ابن عربي و غيره را گرفته و مثل آن

  )5(.است  قلمداد نمودهعربي را يكي از عارفان بزرگ 
د و عقول  اثني عشري راه پيدا كردهمذهب ساختار   بهگرايش تصوف افراطي 

                                           
 .226و225ص ، ـ رجال الكشي)1(
 .باب تقييه ، 151ص ، ـ رجال الكشي)2(
 .140ص ، 1ج ، ـ مجموع فتاواي ابن تيميه)3(
  .133و132ص ، جامع السادات ، 58ص ، 5ج ، الزريعه/ـ مهدي ابن ابي ذر كاشاني)4(
 .121ص ، ـ لؤلؤة البحرين)5(
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بين افكار افراطي تصوف و شيعه   براستي كه ، ها را فرا گرفته است بزرگان متأخر آن
  )1(.تشابه زيادي وجود دارد

                                           
 الفكـر  ،  از همـين نويسـنده   ، ةيعى و النزعـات الصـوف  يالفكـر الشـ   ، كامـل شـيبي  /ـ الصله بين تصوف و التشـيع )1(

اين حقيقت بعضي از شيعيان مانند هاشم معـروف حسـيني را بـه سـخن      ، 389ص ، عبدالرحمن عبدالخالق/الصوفى
 .رد كرد "عين التصوف والتشيب"گفتن واداشت و آن را در كتابي به نام 
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  وزگار در نفع و زيان تأثير گذار هستندر: مبحث پنچم

m Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð  Ï  Î Í Ì  :فرمايد خداوند مي
 Ùl ٥٣: النحل  

و بايد تنها منعم را سپاس گفت و (آنچه از نعمتها داريد همه از سوي خدا است (
همچون درد و بيماري و مصائب و (هنگامي كه زياني  ، و گذشته از آن) پرستيد
براي زدودن ناراحتيها و گشودن گره مشكلها تنها دست دعا به (سيد به شما ر) باليا

پس چرا در وقت ( ، خوانيد او را با ناله و زاري به فرياد مي) داريد و سوي خدا برمي
   ). )طلبيد؟ پرستيد و انبازها را به كمك مي عادي جز او را مي

اما  ، أثير ندارندروزگار و ايام در آن ت ، نفع و زيان تنها از طرف خداوند است
شيعه مخالف اين اصل هستند و مدعي هستند كه بعضي از روزها شوم هستند و 

براي   در روز جمعه: گويد مي  ابوعبداهللا. شود نيازهاي انسان در آن بر آورده نمي
روز شنبه براي بر طرف  خورشيداما با طلوع  ، برطرف نمودن نيازهايت بيرون نرو

  )1(.بروكردن نيازهايت بيرون 
  )2(.شنبه براي ما و يك شنبه براي بني اميه: گويند يا مي

پس ..... نيست نامبارك و نحسهيچ روزي به اندازه دوشنبه :... گويند و همچنين مي
  )3(.بلكه روز سه شنبه بيرون بياييد ، در روز دوشنبه بيرون نياييد

  )4(.نيازهاي خود نرويد روز دو شنبه مسافرت نكنيد و در آن دنبال: ابو عبداهللا گفته
  )1(.است يروز چهار شنبه روز نحس: همچنين گفته

                                           
 .352ص ، 8ج ، وسائل الشيعه ، 95ص ، 1ج ، ـ من ال يحضره الفقيه)1(
 .253ص ، 8ج ، وسائل الشيعه ، 342ص ، 2ج ، ـ من ال يحضره الفقيه) 2(
: و انظـر  ، 8/254 ، وسائل الشـىعة  ، 347ص ، المحاسن ، 314ص ، الروضة ، 1/95 ، ـ من ال ىحضره الفقىه)3(

 .2/26 ، الخصال
 .8/255 ، وسائل الشىعة ، 346ص ، ـ المحاسن)4(
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شنبه روز  روز يك ، روز شنبه روز مكر و حيله است: گويد علي بن ابي طالب مي
 ، شنبه روز مسافرت و بر آوردن نيازها روز دو ، كاشتن نهال و بنا كردن خانه است

 جروز پن ، به روز بديمني استروز چهارشن ، شنبه روز چنگ و خون است روز سه
  )2(.شنبه روز داخل شدن بر انبياء است و روز جمعه روز خطبه و نكاح است

  )3(.اند هاي خود ذكر كرده نمونه اين احاديث را در كتاب  شيعهامامان 
چهار شنبه  و دو شنبه ، يك شنبه ، شويم كه روز جمعه از عموم احاديث متوجه مي

  .طرف كردن نيازها در اين ايام جائز نيستروز بديمني هستند و بر 
روز مسافرت و بر طرف عنوان   را بهبينيم كه روز دوشنبه  روايت اخير مياين در 

 ، اند ولي در روايات گذشته مخالف اين را بيان كرده ، است  معرفي كردهكردن نيازها 
  )4(.كند بر اين اساس حر عاملي روايت اخير را بر تقيه حمل مي

يعني  ، هستند يروزها روز بد يمن ي ههم  ،  روز در هفته  جز سه ، اين روايات بنا بر
  .سه روز براي رفع نيازها مناسب استاين ها تنها  نظر آن از

 ، اين بخشي از به شوم گرفتن است كه عبارت است از بد يمني به بعضي از روزها
  كه 5باشد ميدوران جاهلي  يكي از اعمالاين نيز  ، الفاظ و مناطق ، اسماء ، پرندگان
از بد يمن  رسول خدا ، ها را ذم فرموده ها پرداخته و آن به چنگ آن خداوند

گونه  چون هيچ ، را نوعي از انواع شرك قلمداد نموده است كردن نهي كرده و آن
  .دنباش يكي از القائات شيطاني مي و تأثيري در جلب نفع و دفع زيان ندارند

  :دفرماي مي خداوند

                                                                                                           
 .8/257 ، وسائل الشىعة ، 2/27 ، ـ الخصال)1(
  .8/258 ، وسائل الشىعة ، 137ص ، عىون األخبار ، 2/28 ، الخصال ، 199ص ، ـ علل الشرائع)2(
 ، شـوكاني /المجموع الفوائد ، 56و53ص ، 2ج ، تنزيه الشريعه المرفوعه ، 72و71ص ، ابن جوزي/ـ الموضوعات)3(

  .438و437ص
 .258ص ، 8ج ، ـ وسائل الشيعه)4(
ديد كه  مي اي را هها در سفر پرند اگر يكي از آن ، ننددر دوران جاهليت بر پرنده و چيزهاي ديگري اعتماد مي كرد 5

 دادند و اگر به طرف چپ پرواز مي نمود از ادامه راه باز مي ماندند كند سفر را ادامه مي به طرف راست پرواز مي
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 m Y X W V  U T S R Q Pl ١٣١: األعراف   
كه بدبياري آنان تنها از جانب خدا ) اي مردمانِ همه اعصار و قرون بدانيد! (هان(

اين حقيقت (وليكن اكثر آنان  ، بوده است) و با تقدير و تدبير او نه كس ديگري(
شي و سختي و دانند كه خوشي و ناخو و ديگران نيز اغلب نمي(دانستند  نمي) ساده را

  )).دهد فراخي برابر اراده و مشيت خدا به انسان دست مي
  T S R Q P : كند روايت مي علي بن ابي طلحه از ابن عباس

  X W V  U اما  ، يعني همه مصيبتها از طرف پروردگار است
  T S R Q P : روايت كرده ابن جريج از ابن عباس
  )1(.يعني از طرف خداوند

الطيرة شرك الطيرة شرك  «: روايت كرده كه فرمود ول خدااز رس ابن مسعود
  .»ثالثًا
به شوم گرفتن شرك  ، به شوم گرفتن شرك است ، به شوم گرفتن شرك است(

  )2().است
كند كه شرك است  و بيان مي ، صريح است شوم گيري  بهاين حديث در تحريم 

  )3(.گرداند چون قلب انسان را به غير از خدا مشغول مي
علت شرك بودنش اين است كه جلب نفع و دفع زيان را به : فرمايد حجر مي ابن

  )4(.اند دهند يعني همراه خدا انباز قرار داده غير خدا نسبت مي
اندازد و  چنين چيزي باطل است چون وقت را ضايع و نيازها را به تأخير مي

                                           
 .257ص ، 2ج ، ـ ابن كثير)1(
ـ «كتاب سـير بـاب    ، ترمذي ، 230ص ، 4ج ، »الطيرة«كتاب طب باب  ، ـ ابوداود)2(  ، 4ج ، »ا جـاء فـي الطيـرة   م

من كان يعجبه البه نيك گرفتن و يكـره  «در كتاب طب باب  ، ابن ماجه ، و گفته حديث حسن است ، 161و160ص
 .1427شماره » موارد الظمĤن«در صحيح  ، ابن حبان ، 1170ص ، 2ج ، »الطيره

 .361ص ، ـ فتح المجيد)3(
 .4/513 ، لسان العرب/ابن منظور: وانظر ، 10/213 ، ـ فتح البارى)4(
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صرف من ، به سوي مخلوقاتي كه نفع و زيان ندارند ها را از خداوند قلب
  .گرداند مي

اند كه  اما باز هم با وجود اين شذوذيت روايات ديگري از شيعه روايت شده
بهترين وسيله براي ابطال كردن عقيده  ، آميز هستند مخالف اين روايت شاذ شرك

كتب شيعه روايات فراواني روايت  ، و اقرار مخالفان است يگوي ضتناقهمان فاسد 
  )1(.به شوم گرفتن درست نيست: اند كه ابو عبداهللا گفته كرده

  )2(.كفارت به شوم گرفتن توكل است: گويند يا مي
هر كس در روز چهارشنبه خالف اهل به شوم گرفتن : گويد ابو حسن دوم مي

   )3(.شود ماند و نيازش بر آورده مي بيرون برود از هر بال و مصيبتي محفوظ مي
  )4(.مل كناگر تطير كردي خالف آن ع: آمده يدر روايت ديگر

به نيك گرفتن واجب است و به : فرموده روايت شده كه پيامبر »بحار االنوار«در 
 !خداوندا: فرمود ديد مي چيز بدي را مي هر گاه رسول اكرم ، شوم گرفتن حرام

گردش و قوت  ، گردانيد آيند و تنها تو شرها را دور مي خيرها تنها از طرف تو مي
  )5(.تنها با تو است

اما اصل تقيه و مخالفت با اهل  ، شود موجب بطالن مي ضاست و تناق ضاقاين تن
بينيم حر  بدين علت مي ، ندكنها استفاده  گذارد از اين نصوص و نمونه آن سنت نمي

  .كند عاملي حديث گذشته در مورد خوبي دوشنبه را بر تقييه حمل مي

                                           
 .18/262 ، وسائل الشىعة ، 196ص ، ـ روضة الكافى)1(
 .18/262 ، وسائل الشىعة ، 196ص ، ـ روضة الكافى)2(
 .27ص ، 2ج ، الخصال ، 95ص ، 1ج ، ـ من ال يحضره الفقيه)3(
 .2ط ، 50ص ، ـ تحف العقول)4(
 .403ص ، طبرسي/مكارم اخالق ، 3و2ص ، 95ج ، ـ بحار االنوار)5(
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  ها در مورد أسماء و صفات عقيده آن: فصل سوم

  
  :دارندرا چهار گمراهي فصل ين شيعه در ا

  )تجسيم(افراط در اثبات : گمراهي اول
  تعطيل اسماء و صفات : گمراهي دوم
  توصيف ائمه به اسماء و صفات خدا : گمراهي سوم

  تحريف آيات در مورد رد تعطيل اسماء و صفات :اهي چهارمرگم
يده شيعه در مورد كنيم تا عق كافي توقف ميي  اندازه  بهدر مورد هر كدام از مسايل 

هر كدام كامالً روشن شود و براي اثبات آن تنها از مصادر معتبر شيعي استفاده 
  كنيم مي
  

  )تجسيم(افراط در اثبات : مبحث اول
در قرآن كريم داليل زيادي  ، گمراهي تجسيم در ميان يهود خيلي مشهور است

نقل   به خداوند ، تاس  دست اين گمراهي بيان شده  گرفتار شدن يهود به  راجع به
  :فرمايد يهود چنين مي از

 m ut s r  q p o n  m l kl 
   ٣٠: التوبة

چرا كه آنان را بعد از يك قرن خواري و (عزَير پسر خدا است : گويند هوديان مي(
مذلّت از بند اسارت رهانيد و تورات را كه از حفظ داشت دوباره براي ايشان 

چرا (مسيح پسر خدا است : گويند و ترسايان مي ، )نگاشت و در دسترسشان گذاشت
  ).)پدر از مادر بزاد كه او بي

ها  در تورات تحريف شده امروزي نصوص فراواني وجود دارد كه هر كدام از آن
آدم و : كنند مثالً ها توصيف مي نارا با صفات انساني و متداول بين انس خداوند
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  )1(.حوا صداي خدا را در هنگام راه رفتن شنيدند
ال رفتند و اله بني اسرائيل را اموسي و هارون و هفتاد نفر از بني اسرائيل ب  كه اين يا

  )2(.كردند  مشاهده
امام  ، دنروافض بود ، اولين كساني كه اين بدعت را ميان مسلمانان ايجاد كردند

 ها تشبيه ناهاي كه خدا را به انس آن(ترند  يهود از همه كس مشبه: فرمايد رازي مي
هشام بن «و ابتداي ظهور تشبيه در ميان مسلمانان از طرف روافضي مانند ) كنند مي

ابي جعفر «و » يونس بن عبد الرحمان قمي« ، »هشام بن سالم جواليقي« ، »حكم
  )3(.ايجاد شد» احول
ها را امام  افرادي كه باني تشبيه هستند از سران اول شيعه هستند و شيعه آن ي ههم

  )4(.دانند خود مي
پيرو هشان بن حكم و يونسيه : هشاميه: گويد مي »مقاالت االسالمين«اشعري در 

پيرو يونس بن عبدالرحمان قمي و هشاميه پيرو هشام بن سالم جوليقي هستند كه 
  .اند ها منتسب به روافض همه آن

اولين كسي كه ميان مسلمانان : فرمايد شيخ االسالم در تحديد اولين باني تشبيه مي
  )5(.ه شد و گفت خدا جسم دارد هشام بن حكم بودشناخت

سپس اشعري  ، افراد اول شيعي همه مشبه بودند: فرمايد قبل از او اشعري مي
اما امام  ، نمايدĤها را نقل مي كند و بعضي از اقوال آن ها را بيان مي مذاهب آن

  )6(.بعضي از شيعه در دوران بعدي به مذهب تعطيل برگشتند: فرمايد مي
                                           

 .8فقره  ، فصل سوم ، ـ سفر تكوين)1(
هاي فراوان ديگري وجود دارند كه براي اطالعـات   نمونه. 11و10و9فقره  ، ست و چهارميفصل ب ، ـ سفر خروج)2(

ـ و سـفر تثن  22فقـره  ، 32الفصـل  ، نيسفر التكـو : توانيد به مواقع ذيل مراجعه كنيد ها مي بيشتر از آن  ، 34الفصـل  ، ةي
 .4فقره  ، 24فصل  ، سفر الخروج ، 11فقره ، 6الفصل  ، ر القضاةسف ، 10فقره

 .97ص ، ـ اعتقا د فرق المسلمين و المشركين)3(
 .106ص ، 1ج ، محسن االمين/ـ اعيان الشيعه)4(
 .20ص ، 1ج ، ـ منهاج السنة)5(
 .109و106ص ، 1ج ، ـ مقااللت االسالمين)6(
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در   كه كه گرايش تعطيل در مذهب شيعه متأخر بوده است دارد بيان مي اين
  .كنيم اين گرايش را بيان ميوجود زمان  صفحات بعدي

كنند  اصحاب فرق جمالتي را از هشام و پيروانش در مورد تشبيه و تجسيم نقل مي
  .شود سيخ مي بدنشكه مؤمن با شنيدنشان موي 

گمان كرده كه خدا داراي جسم محدود و متناهي هشام : گويد عبدالقادر بغدادي مي
طول و عرضش مساوي  ، عميق و پهن است ، خداوند طويل: گويد است و مي

  )1(.باشند مي
قي در تشبيه و تجسيم خيلي افراط كرده چون گمان يگويد هشام بن سالم جوال مي

  )2(.باشد مي  هگان و داراي حواس پنچ... كرده كه خداوندش بر شكل آدمي است
همچنين ذكر كرده كه يونس قمي هم دچار افرا ط شده و بعضي از اقوال او را هم 

  )3(.نقل كرده است
قي و پيروانشان در مورد ياي از هشام بن حكم و هشام جوال يني مقالهايامام اسفر

از اسالم  ياين سخنان بوي  هداند كه گويند عاقل مي: گويد سپس مي ، تجسيم نقل كرده
  )4(.ائره آن جاي نداردنبرده و در د

  )5(.است از هشام و پيروانش در مورد افراط در تجسيم سخنان فراواني نقل شده
جاحظ معتزلي  ، اند را نقل كرده معتزله و زيديه آن هاي باهمچنين بعضي از كت

اند و هر  شكل و صورت شده  به اند و براي خدا قايل روافض چيني گفته: گويد مي
همچنين ابن خياط  )6(، اند تكفير كرده ، ؤيت بدون جسم استكس را كه قايل به ر

                                           
 .65ص ، ـ الفرق بين الفرق)1(
 .69و68ص ، ين الفرقـ الفرق ب)2(
 .70ص ، ـ الفرق بين الفرق)3(
 .24ص ، ـ التبصير في الدين)4(
 ، الملل والنحل/الشهرسانى ، 24ص ، التنبىه و الرد/الملطى: ـ براي اطالعات بيشتر به منابع ذيل مراجعه فرمايىد)5(
الفـرق  /محمود البشبىشى ، 6/194 ، لسان المىزان/ابن حجر ، 41ص ، البرهان/السكسكى ، 188 ، 187 ، 1/184

 .300ص ، تارىخ الفرق اإلسالمىة/على مصطفى الغرابى ، 58ص ، اإلسالمىة
  .99ص ، ـ رسالة الجاحظ في بني اميه)6(



   
635 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

ها  به نقل سخنان آن» تثبيت دالئل النبوة«و قاضي عبد الجبار در » 4االختصار ص «در 
  .اند پرداخته

» الملل و النحل«امام شهرستاني در كتاب  ، بعضي از زيديه مانند معتزله هستند 
   )1(.له هستندزيديه در اصول مانند معتز: فرمايد مي

اكثر روافض قايل به تجسيم : گويد بعضي از زيديه مانند ابن مرتضي يماني مي
  )2(.اند ي كه از معتزله بر گشتهيها مگر آن ، هستند

چون تشيع براي قبول  ، پس تشبيه در ميان يهود بود و به ميان تشيع هم نفوذ كرد
واولين كسي كه اقدام به  كردن نقشه و مكرهاي دشمنان اسالم بهترين سوژه هستند

  .هشام بن حكم بود ، دزنايتي جچنين 
همه كس  شانكنند كه شر اما شيوخ اثني عشريه از گمراهي چنين افرادي دفاع مي

ها  آن طبق نظرگيرند و تمام نصوص را  ل نيك مياها را به ف و شر آن ، را فرا گرفت
  )3(.پردازند تكذيب آن مي  هب ، قابل تأويل نباشند  و در صورتي كهكنند  تأويل مي

تجسيم و ( اين دو قول از سر دشمني نيشايد مخالف: گويد حتي مجلسي مي
  )4(.اند نسبت داده )قييهشام بن حكم و هشام بن سالم جوال( ها آنرا به ) تصوير

زيرا  ، باشد براي چنين مسايلي عجيب نميانكار بعضي از شيعيان : گويم من مي
  .اند عادت گرفتههاي آشكار  روشن و تصديق دروغ قيتكذيب حقا  آنان به

بلكه  ، نه بعيدو اما دفاع كردن از چنين گمراهاني در كيش شيعه نه غريب است 
ها خود را  حتي بعضي از آن ، كنند عادت هميشگي از ياران خود دفاع مي  نا بهها ب آن

هاي كه  آن ، راهانبه دفاع از اين گم   گونه شيعه اين ، براي اين شواذ تخصيص كرده
پردازند ولي ناجوان  مي ، اند اند و مردم را دچار انحراف نموده را به فساد كشيده دنيا

حمله  ، اند قرار گرفته هاي كه مورد توصيف خداوند آن ، مردانه به ياران محمد

                                           
  .319ص ، مقبلي/العلم الشامخ ، 162ص ، 11ج ، ـ الملل و النحل)1(
  .149و148ص ، نشوان حميري/الحور العين ، 19ص ، المنية و االمل ـ )2(
 .292و290ص ، 3ج ، ـ بحار االنوار)3(
 .288ص ، 3ج ، ـ بحار االنوار)4(
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  .پردازند ها به دشمني مي كنند و با آن مي
نش توسط دشمنان شيعه صورت سخنان نقل شده از هشام و پيروا: شود گفته مي
  .ندها حجت نيست پس عليه آن ، گرفته است

گونه افراد منحرف توسط افرادي با انواع  چنين سخناني از ايننقل   كه با وجود اين
افرادي كه از رافضه راستگوتر هستند و در  ، گرايشات مختلف صورت گرفته است

رادي دال بر اين است كه شيعه در نقل از چنين اف ، كنند نقل مانند شيعه خيانت نمي
گفته   كه و اين ، ندا هبود پيشرو و رهبرداخل كردن اين بدعتها به تفكر اسالمي 

شود عقيده تجسيم توسط دشمنان شيعه نقل شده در هيچ كتب شيعي ذكر نشده  مي
  .بلكه خالف اين يبان شده است ، اند نگفتهرا است و شيعيان چنين چيزي 

متكلمين شيعه   كه آمده كه دال بر اين هستند رواياتيها  تبر آنمع هاي بادر كت 
يونس بن عبدالرحمان قمي و  ، قييبن سالم جوال مهشا ، مانند هشام بن حكم

بلكه در اثبات و  ، اند سنت اكتفاء نكرده ديگران تنها به اثبات صفات خدا در قرآن و
  .اند فراتر رفتهاند و از اين هم  تجسيم افراط كرده

ابن بابويه و غيره آمده كه شيعه در سال  »التوحيد«كليني و كتاب  »اصول كافي«در 
الفات تجسيم غرق شده تخاچون در  ، هجري در بيابان تاريكي سرگردان شدند 255
خداوند : گفتند بعضي ديگر مي ، خداوند صورت است: گفتند گروهي مي ، بودند

همه : امام گفت ، تصوير كشيدند اين وضعيت را براي امام خود ؛ آنانجسم است
ها همانگونه كه صدوق قمي از سهل روايت  روايات آن ، ايد شما از توحيد دور شده

 !اي به محمد نوشت كه اي سرورم نامه 255سهل در سال : گويند مي ، كند مي
و  )1(خدا جسم است: گويند بعضي مي ، اند پيروانت همه دچار اختالف شديدي شده

را به من ياد دهيد  اگر ترجيح دادي آن ، خداوند صورت است: گويند گروهي هم مي
  در به كار بردنش توقف كنم و از آن سرپيچي ننمايم؟تا 

                                           
پس حقيقت اين است كـه در بـه كـار     ، اند ـ لفظ جسم و امثال آن بدعت هستند چون در قرآن و سنت بيان نشده)1(

ليلي در ايـن خصـوص   زيرا د ، رد آن بپردازيم  به  را اثبات نمايم و نه آن  و نه ها در اثبات يا نفي توقف كنيم بردن آن
 .است  وارد نشده
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ولي چنين چيزي  ، يددجواب داده شد كه از توحيد سؤال كر   گونه با خط امام اين
را كسي و   از كسي متولد نشدهو  است خداوند تنها و بي نياز ، از شما دور است

 ، آفريننده است و آفريده نشده ، هيچ مشابه و انبازي ندارد ، است  متولد نكرده
ثنا و ستايش بزرگ و  ، خداوند همه اجسام و صورت و غيره را ساخته است

او شنوا و  ، تر است كه شبيه و مثيلي داشته باشد از اين بزرگ ، اسماءش مقدس است
   )1(.بينا است

نقش بسزايي را ايفا قي در مورد تجسيم يالم جوالهشام بن حكم و هشام بن س
  .شود همانگونه كه از روايات شيعه چنين چيزي برداشت مي ، اند كرده

به ابي : روايت شده كه محمد بن فرج رخجي گفته  هدر اصول كافي و غير 
نامه نوشتم و در مورد هشام بن حكم در مورد تجسيم و هشام بن سالم در  حسن

حيرت را از سرت بيرون بران و به : يدم؟ در جواب نامه نوشتمورد صورت پرس
  )2(.دو هشام صحت نداردآن سخن هيچ كدام از  زيرا ، خدا پناه ببر

وقتي بعضي از  ، ندويج ائمه از سخن و اعتقاد اين دو تا مبرا هستند و تبري مي 
ام را مي من عقيده هش: گويد آيند و خطاب به امام مي شيعيان به سوي امام خود مي

  .پذيرم
شما چه ارتباطي به قول هشام داريد؟ كسي كه گمان كند خداوند : گويد امام مي

   )3(.خرت از او مبرا هستيمآجسم است از ما نيست و ما در دنيا و 
يكي از رجال  اينك ، است  گويي كرده قلنبه شيعه در مورد خداوند ازرواياتي 

ابي عبداهللا نقل  را براي  اعتقاد شيعه ، مدنا شيعه كه روايت او را يعقوب سراج مي
مانند انسان است  كنند كه خداوند گروهي از شيعيان گمان مي: گويد و مي كند مي

ابو عبداهللا با شنيدن اين !!! ي استبالغ در شكل جوان تازه: گويند و گروهي ديگر مي

                                           
 .216ص ، 3ج ، بحار االنوار ، 102و101ص ، ابن بابويه/التوحيد ، 103ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)1(
و الحـر   3/288 ، و بحـار األنـوار   228ص ، "أمـالى الصـدوق  "و فى  97ص ، ـ التوحىد لصدوقهم ابن بابوىه)2(

 .15ص ، الفصول المهمة/العاملى
 .104ص ، ابن بابويه/التوحيد ، 291ص ، 3ج ، نوارـ بحاراال)3(
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خداوند با  !سبحان اهللا: گويد كند و مي افتد و سرش را بلند مي سخنان به سجده مي
تواند به او احاطه  بينند و هيچ علمي نمي ها او را نمي چيزي شباهت ندارد و چشم

  )1(.نمايد
بر ابي : اند ابن بابويه از ابراهيم بن محمد و محمد بن حسين روايت كرده كه گفته

با خدا مالقات : گويد حسن وارد شديم و روايت مالقات محمد با خدا را ـ كه مي
الي كه خدا در شكل جواني در سن سي سالگي بود ـ براي او حكايت كردم در ح

خدا تا : گويند مي )3(و ميثمي )2(سپس گفتيم هشام بن سالم و صاحب نطاق ، كرديم
سبحان اهللا : امام به سجده افتاد و گفت ، باشد نياز مي اش بي بقيهاست و  خالي شناف
   گونه بدين علت تو را اين ، اند نياوردهاند و توحيد تو را به جا  ها تو را نشناخته آن

  )4(.كردند شناختند مانند خودت تو را توصيف مي كنند اگر تو را مي توصيف مي
ها  ناحتي خدا را به انس ، اند مي بينديد كه بزرگان متكلمين در اثبات افراط كرده

  كهكند  سوره شوري را تكذيب مياز  11  آيهاند كه كفر آشكار است چون  تشبيه كرده
  :فرمايد مي خداوند

 m X W V   U  TS    R Ql ١١: الشورى   
و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي (هيچ چيزي همانند خدا نيست (

و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو  ، ماند آسمان و زمين مي
و از  ، نمايد جهان نظارت ميو پيوسته بر كارگاه (و او شنوا و بينا است ) ماند مي

  .))پايد جمله زاد و ولد انسانها و حيوانها را مي
اند كه  دهنموند و او را به چيزهاي توصيف ا هو صفات مناسب پرور دگار را تعطيل كرد

پذيرد و  ها نمي توصيف نفرموده است و حتي امام اين شرك را از آن نخودش را به آ

                                           
 .104و103ص ، توحيد ابن بابويه ، 304ص ، 3ج ، ـ بحار االنوار)1(
  .گويند مؤمن طاق ـ محمد بن علي بن نعمان ابو جعفر است او به شيطان طاق معروف است ولي شيعه به او مي)2(
ست يكي از متكلمين شيعه است و شاگرد هشام بـن حكـم   ـ علي بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيي تمار ا)3(

  .176ص ، رجال النجاشي ، اثر او است» االمامه « بوده كتاب 
 .114و113ص ، ابن بابويه/التوحيد ، 40ص ، 4ج ، بحار االنوار ، 101ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)4(
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را روايات زيادي  ، خدا به قرآن و سنت ملتزم باشيمدهد كه بايد در صفات  دستور مي
» التوحيد«ر به كتاب بيشتبراي اطالعات شود  مي  توصيه  كهاند  در اين مورد روايت كرده

باب  »اصول كافي«كه بيست روايت دارد و » اهللا ليس بجسم و ال صورة«ابن بابويه باب 
بحار «اد روايت دارد و كتاب كه هشت 106و104ص ، 1ج ، »النهي عن الجسم و الصورة«

كه چهل و هفت روايت دارد و كتاب » نفي الجسم و الصورة و التشبيه«باب  »االنوار
  .شودمراجعه  23ص ، طبطبائي »مجالس التوحيد في االصول الدين«

اين گرايش افراطي بديلي براي عقيده اهل بيت در اثبات عقيده امامان اهل بيت 
گرايشي كه معتقد به تجسيم : در مذهب شيعه پديد آمدپس دو گرايش مخالف  ، بود

گرايش تنزيه و رهبر اين تفكر : گرايش دوم ، ر آن هشام بن حكم استرهببود و 
كنند و در كتب اهل علم  همانطور كه روايات اشاره مي ، عالمان اهل بيت هستند

  )1(.ثابت شده است
  

  تعطيل صفات نزد شيعه: مبحث دوم
در اواخر قرن سوم هجري تغيير اساسي در  ، فراوان در اثباتبعد از اين افراط 

اي كه از مذهب معتزله متأثر گشت و صفات ثابت  به گونه ، مذهب شيعه ايجاد شد
ستانه قرن چهارم اين گرايش شدت يافت به آدر قرآن و سنت را تعطيل كردند و در 

و ابي جعفر  اي كه مفيد و پيروانش مانند موسوي ملقب به شريف مرتضي گونه
ها بر نظرات و اتجاهات معتزله  ي تحرير درآوردند و در آن ي به رشتهيطوسي كتابها
  )2(.اعتماد نمودند

متن حتي بعضي مواقع  ، اند منقول از معتزله هستند ي كه نوشتهياز چيزها بسياري
يد نظر آورند حتماً با اي كه به تفسير آن رو مي كنند و در مورد هر آيه را نقل مي ها آن

                                           
 .144ص ، 2ج ، ـ منهاج السنة)1(
 .229ص ، 1ج ، ـ منهاج السنة)2(
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  )1(.مفسران معتزله را ذكر كنند
تواند بين كتب معتزله و كتب شيعه در مورد اسماء و  بدين علت خواننده نمي

ها  عقل اساس كار و تحقيق آن: اند گفته  چنانكه ، صفات تفاوت فراواني را ببيند
ه شدن اند مانند خلق قرآن و نفي ديد دار آن بوده ملَمثالً مسايلي كه معتزله ع ، است

اند و شيوخ  ها گرفته از آنرا خداوند در قيامت توسط مؤمنين و انكار صفات و غيره 
  .كنند ها را تكرار مي شيعه تنها سخنان آن

ها هستند كه  ناآورند هم ان ميبها را به ز حتي شبهاتي كه شيوخ متأخر شيعه آن
  .كردند ها غوغا مي ان معتزليان بود و با آنبرد زروزگاري وِ

خورد اين است كه شيعه اسناد روايات  ا تفاوتي كه در اين ميان به چشم ميتنه
هر چند  ، دهند ها را به ائمه خود نسبت مي تعطيل صفات و تصريح به نهي آن

ها در باب توحيد و صفات  دين آن: فرمايد همانطور كه شيخ االسالم ابن تيميه مي
صفات را عقل و قياس  پيرو قياس عقولشان است و اصالً اساس در اسماء و

   )2(.دانند مي
اين روش در طريقه استدالل كردن در مذهبشان در مورد تعطيل كامالً آشكار است 

ابي مطهر » نهج المسترشيدين«مفيد و كتاب » ةالنكت االعتقادي«همانطور كه در كتاب 
 خورد چون در كتب كالمي خود در مورد صفات خداوند و غيره به چشم مي

  .اند عقل خود اعتماد كرده كامالً بر
ره غيب يچون صفات پروردگار در دا ، البته اين مخالف عقل و قياس و شرع است

ره غيب را ندارد تا بتواند نظر دهد چه رسد به ياست و عقل هم توانايي پويدن در دا
اساس آن باشد بلكه بايد پيرو قرآن و سنتي باشيم كه از منبع وحي   كه اين
  !!!!!تراوند مي

كنيم كه در تفكر تعطيل به  مشاهده مي ، با وجود اعتماد بر عقل مانند معتزله
ان علي ابن ابي طالب و بعضي از ائمه ديگر بو بر ز ، كنند اد مينروايات ائمه هم است

                                           
 .356ص ، 1ج ، هاج السنةـ من)1(
 .79و78ص ، 2ج ، ـ منهاج السنة)2(
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قادي را تو چنين اع كنند جعل مياهل بيت مانند محمد بن باقر و جعفر صادق دروغ 
ضي از آخوندهاي معاصر روايات را در اين مورد دهند و حتي بع ها نسبت مي به آن
كنند  اي در اين مورد پا فشاري مي به گونه ، دانند نه عقل صرف را و اساس مي اصل

آيا بعد از كالم امير مؤمنين علي بن ابي طالب «گيرند  حتي چنين عنواني را به كار مي
اذعان به آن راه ماند؟ و غير از  انكار باقي مي مجالي براي بحث و گفت و گو و

نفي صفات از پروردگار  مساوي با ديگري وجود دارد؟ كه گفته كمال اخالص
   )1(.»است
 ، باشدتقليد  بنيان آن  ي كهمسلك زيرا ، بينيم شيعه منهج و روش ثابتي ندارند مي

باري ديگر بر روايت اعتماد و باري بر عقل آنان  ، شود مي ضمنجر به تناقحتما 
ي پس و پيش عقلي و مسلك روايت ي هعتزلمبين مسلك ها  رو آن ايناز ... كنند مي
  .كنند مي

صحيح در مورد  يروايتاهل بيت و ائمه  علياز طرف ديگر از طرفي و  اين از
  اند نقل شدهاثبات صفات 

به وفور ديده  علم در كتب اهل اصالً چنين نصي از علي بن ابي طالب
  )2(.شود مي

وجود در كتب شيعه با وجود جاهليت و تاريكي مطلق و حتي بعضي از روايات م
  .و گمراهي تعطيل به اين اصل اذعان دارند

شوند  مي  ت دادهبه ائمه نسبهستند و نفي صفات  بيانگر  ي كهروايات  متأسفانهاما 
يا  )3(»كمال توحيد نفي صفات خداوند است« : گويند مثالً مي ، باشند بسيار فراوان مي

با وجود «يا روايت  )4(»ات از مقوله حمد و ستايش خداوند استنفي صف« روايت 

                                           
 .28ص ، زنجاني/ـ عقائد االماميه االثني عشريه)1(
 .144ص ، 2ج ، ـ منهاج السنة)2(
 .57ص ، ابن بابويه/ـ توحيد)3(
  .35و34ص ، ابن بابويه/ـ توحيد)4(
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  )1(.»را نفي كرد  تشبيه  توان كه اثبات صفات نمي
ها ابن مطهر تصريح كرده كه مذهب شيعه در اسماء و صفات مانند  عالمه آن

   )2(.مذهب معتزله است
   )3(.مانند مذهب فالسفه است: گويند و بعضي ديگر مانند طباطبائي مي

 با مخالف و سلبي يصفات  بهها پروردگار را  همانطور كه بعضي از روايات آن
ابن بابويه تقريباً هفتاد روايت را ذكر كرده كه  ، صفات قرآني توصيف نموده است

انتقال  ، حركت ، كيفيت ، مكان ، با زمان ها دال بر اين هستند كه خداوند همه آن
نه حس و نه  ، ود و خداوند نه جسم استش از صفات اشياء توصيف نمي يكو هيچ 
  )4(....صورت

در قرآن و   ذكر شدهصفات  واند  همين مسلك گمراه را پيموده نيزشيوخ شيعه 
ها شيخ محمد حسيني قزويني مشهور  آخوند آن ، كنند نفي مي را از خداوندسنت 

او  كسي كه ملقب به مهدي منتظر است چون سه دفعه با( 1300به قزويني متوفي 
و هر چيزي جزء نداشته باشد تركيب  ، خداوند جزء ندارد: گويد مي) مالقات كرده

و هر چيزي جوهر  ، و هر چيزي كه مركب نباشد نه حوهر است نه عرض ، ندارد
و هر چيزي جسم نباشد در  ، نباشد نه عقل است نه نفس نه ماده نه جسم نه صورت

و هر چيزي در جهت قرار نگيرد نه  ، گيرد مكان و زمان و جهت و وقت قرار نمي
نه وضع و و هر چيزي كميت نداشته باشد نه كيفيت نه جهت  ، كيفيت دارد نه كميت

توان متصف به وقت و زمان و مكان و اضافه و نسبت و فعل و قبول  نه ميدارد و 
نه رنگ دارد نه مكان نه جهت  ، كردن فعل قرار گيرد و هر چيزي جسم نداشته باشد

                                           
 .40ص ، ابن بابويه/ـ توحيد)1(
 .32ص ، ابن مطهر/ـ نهج المسترشدين)2(
 .21ص ، طبطبائي/الدين ـ مجالس الموحدين في اصول)3(
 .31ص ، ابن بابويه/ـ التوحيد)4(
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  )1(.گردد نه درك ميو شود  ديده مينه و 
بينيم اين نفي محضي است كه از منبع فاسد فلسفه و درخت بي ديني تغذيه  مي
  :فرمايد مي خداوند ، است الحادكند كه حامل كفر و  مي

 m Ø × Ö Õ Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
  Û Ú Ùl ١٨٢ - ١٨٠: الصافات   

مشركان درباره خدا به هم (ه پاك و منزّه است خداوندگار تو از توصيفهائي ك(
 ، ستايش   ! درود بر پيغمبران   . خداوندگار عزّت و قدرت ، كنند مي) بافند و سر هم مي

   . )يزدان را سزا است كه خداوندگار جهانيان است
بلكه روش كساني است كه از راه پيامبران  ، اين روش تازه و ابتداعي نيست

و  2جهميه ، فالسفه ، اهل كتاب ، مشركين  ،افرادي از كفار ، اند منحرف گشته
  .اند كه پيرو ايشان بوده)3(صابئيني

كنند و تنها  خداوند را با صفات سلبيه توصيف مي  رو كه از اين ها نتيجه سخن آن 
عين تعطيل است چون در  ، وجود مطلق خدا را قبول دارند كه هيچ حقيقتي ندارد

                                           
-45ص ، المسترشدىن نهج/ابن المطهر: و انظر فى مثل هذه الطرىقة ، 50ص ، ـ قالئد الخرائد فى أصول العقائد)1(

 .21ص ، الدىن الموحدىن فى أصول مجالس/الطبطبائى ، 47
  ن سفوان هستند جهميه پيرو جهم ب). 2(

ها  آن: گويد ها مي در مورد آن »بيروني«بدين علت  ، اند ـ گروهي از صابئين خدا را با سلبيات توصيف كرده)3(
شود و اسماء حسني را  كند و ديده نمي خدا ظلم نمي: گويند كنند نه ايجابيات مثالً مي خدا را با سلبيات توصيف مي

تدبير را به فلك و اجرام آسماني نسبت  ، فت حقيقي وجود نداردصها  آن چون نزد ، نه حقيقي دانند مجازي مي
  .)205ص ، االثار الباقية عن القرون الخاليه(.دهند مي
كند كه گروهي هستند بين مجوس و يهود  طبري از مجاهد روايت مي ، در مورد صابئيه اختالف فراواني وجود دارد 

 ، ق أحمد و محمود شاكريتحق ، 2/146 ، ر الطبرىيتفس(.ا ترجيح داده استير اين رثو نصاري و ديني ندارند و ابن ك
  .) 1/107 ، رير ابن كثيتفس

ن ياعتقادات فرق المسلم(.دردنك ستاره را پرستش ميدر عصر ابراهيم گروهي هستند كه : گويد امام رازي مي
  .) 143ص ، نيوالمشرك

 .230ص ، 1ج ، الملل و النحل .ننفاء و صابئيح: داشتند مردم در دوران ابراهيم دو گروه: گويد شهرستاني مي
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كنند و هر  و صفات خداوند را تعطيل مي كنند زيرا اسماء نهايت خدا را نهي مي
  .اي جز نفي ندارد تعطيلي نتيجه

كنند به ممتنعات و  دقيقاً تمثيل هم همين نتيجه دارد چون خداوند را تمثيل مي
  )1(.معدومات و جمادات

 بسيارشوند كه از اولي  كنند ولي دچار چيز ديگري مي همه اينها از چيزي فرار مي
كار بردن اين  گردند يعني با به زم به تحريف و تعطيل هم ميو مل ، تر است خطرناك

  )2(.شوند ل ديگري ميكدو اسلحه سمي باز هم دچار مش
پيامبران را فرستاده تا در اين ميدان خطرناك دست عقل انساني را بگيرد  خداوند
  )3(.بدون اجمال خدا را براي او معرفي كندو و مفصل 

شوند كه هر مجملي را  اي بيان مي ن به گونهدر قرآ بدين علت صفات خداوند
  )4(.شكافند مي

  :فرمايد مي خداوند
 m X W V   U  TS    R Ql ١١: الشورى   

هستند مثالً    گونه هاي قرآن اين الي آمده و اصالً بيشتر نفيمبه صورت اج  نفي آيه
  :فرمايد مي خداوند

 m N M  L  K J  IH  G F E D C B Al 
   ٦٥: مريم
حال كه چنين است (پس . وردگار آسمانها و زمين و آنچه در ميان اين دو استر(

و بر عبادت او بر دوام و  ، تنها او را پرستش كن) شود و همه خطوط بدو منتهي مي
 ، حي ، قادر ، عالم ، رازق ، كه خالق(مگر شبيه و همانندي براي خدا . شكيبا باش

  ).)؟ دست نياز به سوي او دراز كني تا(پيدا خواهي كرد ) باشد... قيوم و

                                           
 .16ص ، ابن تيميه/ـ التدمريه)1(
  .19ص ، ـ التدمريه ابن تيميه)2(
 .8ص ، ـ التدمريه اين تيميه)3(
 .49ص ، ـ شرح العقيده الطحاويه)4(
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  )1( .يعني آيا خداوند نظير و مشابهي دارد تا اسم خدا بر او گذاشته شود
  : فرمايد خداوند مي )2(.همين معني از ابن عباس روايت شده است

 m  S R Q P O Nl ٤: اإلخالص   
   . )باشد و كسي همتا و همگون او نمي(

از  ، است  تفصيل سخن رانده  اثبات به  به صفات مربوط در مورد اما خداوند
   ١٣٧: البقرة m i   h g fl  : جمله

m z y  xw  v u ts   r q p o n m :  و همچنين
 ¨ § ¦ ¥  ¤   £  ¢  ¡  � ~ } | {
 ´ ³  ² ± ° ¯ ®¬ «    ª ©

   Æ ÅÄ  Ã Â Á À ¿  ¾½  ¼  » º¹  ¸ ¶ µ
  É  È    Çl ٢٤ - ٢٢: الحشر   

آگاه از جهان نهان و آشكار . ه جز او پروردگار و معبودي نيستخدا كسي است ك(
در اين (او داراي مرحمت عامه ). و ناپيدا و پيدا در برابر دانشش يكسان است(است 
) نسبت به مؤمنان ، در آن جهان(و داراي مرحمت خاصه  ، )در حق همگان ، جهان
 ، منزه ، او فرمانروا. خدا كسي است كه جز او پروردگار و معبودي نيست   . است
 ، قدرتمند چيره ، محافظ و مراقب ، دهنده و امنيت بخشنده امان ، عيب و نقص بي

خداوند دور و فرا از چيزهائي . و واالمقام و فرازمند است ، بزرگوار و شكوهمند
او خداوندي است كه طراح هستي و آفريدگار آن از نيستي    . كنند است كه انباز او مي

چيزهائي كه در آسمانها و . داراي نامهاي نيك و زيبا است. گر جهان استو صورت
   . )و او چيره كار بجا است ، گويند تسبيح و تقديس او مي ، زمين هستند

  .1ها را ذكر كرده است و شواهد فراوان ديگر كه امام ابن تيميه همه آن  اين آيه
                                           

 .ماده س م ي ، لسان العرب ، 8ص ، تدمريهلـ ا)1(
 .106ص ، 16ج ، ـ تفسير طبري)2(
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و حتي با فطرت و عقل  ، آيد روش اين گروه در نفي با روش قرآن همانگ در نمي
بلكه در عقل بشري براي تعريف انسان هم عيب و عار  ، آيد سلبم هم جور در نمي

  .را با اين روش تعريف كرد توان خداوند پس چگونه مي ، آيند به شمار مي
شود و  گونه تعريفي در آن ديده نمي اين نفي محض هيچ: گويد شارح طحاوي مي 

 نادان و احمق و: ديچون اگر تو به پادشاه بگوي ، جود داردادب و ي ئهحتي در آن اسا
ولي كار  ، هر چند تو در توصيفت راستگو باشيد ، كند تأديب مي اتو ر!!! كودن نيستي

تو : يدئمثالً بگو ، چون اگر تو در نفي اجمالي سخن گفتي ، تو به ذم مي ماند تا مدح
ادب اجمالي به  ، تر هستي ها محترم آن ي هاز هم و مانند هيچ كدام از رعيتها نيستي

  )2(؟ايد خرج داده
شود كه خودش را با  تنها با صفاتي توصيف مي اند كه خداوند شيعه روايت كرده

طبق همانگونه كه  ، شوند اما از اين اصل منحرف مي ، ها توصيف كرده است آن
ليد محض و حتي اين در تق ، كنند انحراف پيدا مي عادت هميشگي از عقل و فطرت

و اال عقل چگونه چنين  ، و قبول كردن نظرات فالسفه نابود شده هم تأثير گذار است
كند كه  كند و در امور غيبي صرف بر عقل ناتوان خود اعتماد مي تي را پيدا ميأجر

چون راه رسيدن به شناخت در چنين  ، اصالً منطقه حركت و كندوكاو عقل نيست
در چنين مواردي بايد وحي را بر  ، آسماني است اماكني تنها وحي خداوند و خبر

  .و تصورات متعارض انسان ترجيح داد ضخياالت متناق
شان را رِّها را بيان كنند و س عليه معطله از ائمه روايات فراواني روايت شده تا باطل آن

.  .،كنيم يا تكرار نمي لها را نق از طوالني شدن بحث آن پرهيزاما براي  ، بر مال سازند
اما چيزي كه الزم است بعد از ظهور كتابهاي شيعي و انتشار آن افزوده شود اين 
 ، است كه تصوير اين موضوع بين روايات نقل شده از ائمه و سخنان آخوندهاي شيعه

دارد كه ائمه در  سازد و بيان مي هاي فراوان شيعه مي گويي ضانسان را متوجه تناق
ها ممكن نيست مگر بر روي  ديگر و جمع آن وادي هستند و شيوخ شيعه در وادي

                                                                                                           
 »به بعد 8التدمريه صفحه «ر كتاب د 1
 .50ص ، ابي العز حنفي/ـ شرح الطحاويه)2(
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كنند تا نظر خود را به اثبات برسانند و  ير يا تحريف مييچون روايات را تغ ، قله قاف
تا  كنند جعل ميدهند و روايات ديگر را  سخنان خود را بر روايات ائمه ترجيح مي

ه با چنين و مذهب خود را عليه ائم تحميل كنندمردم ساده لوح  رتعطيل خود را ب
  .رواياتي تأييد كنند

  :كنم در اين مجال به سه مسئله مهم اشاره مي 
  .مسئله خلق قرآن: نخست

 .مسئله رؤيت خداوند: دوم
  .مسئله نزول خداوند: سوم

كنم كه مذهب اهل بيت ميان نظرات افراطي  سپس در خالل نصوص شيعه ثابت مي
با سلف صالح اين امت و اهل  آنان و مذهب ، قرار گرفته است  و تفريط معطلهها  آن

  .چون موافق عقل صريح و نقل صحيح هستند ، استسنت و جماعت هماهنگ 
  

  ها به خلق قرآن اعتقاد آن: نخستمسئله  -1
قرآن و سنت و اجماع امت دال بر اين اصل  ، قرآن كالم خدا و غير مخلوق است

  )1(.هستند
حتي شيخ بزرگ شيعه  ، نداثني عشريه در خلق قرآن مقلد صرف جهميه هست

در  )2(مجلسي باب مخصوصي تحت عنوان خلق قرآن به رشته تحرير در آورده است
 ، باشند اين باب يازده روايت را نقل كرده كه اكثر روايات مخالف مذهب خودش مي

  .دست هستند تقوي و زبر اما شيوخ شيعه در تأويل نصوص بي
  )3(.قرآن مخلوق است: گويند و معتزله مي شيعه: گويد اهللا شيعه محسن امين ميآية 

                                           
اخـتالف   ، دار قطني/رد علي الجهميه ، داعبالخلق افعال  ، بخاري كتاب ، امام احمد/ـ رد علي الزنادقه و الجهميه)1(

ابن منـده  /الرد علي الجهميه ، نجاد/الرد علي من يقول القرآن مخلوق ، ابن قطيبه/اللفظ و الرد علي الجهميه و المشبهه
 .و غيره

 .121و117ص ، 92ج ، ـ بحار االنوار)2(
 .461ص ، 1ج ، ـ اعيان الشيعه)3(
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كنند و  انكار مي صفت كالم را براي خداونداين تفكر بر اين بنا شده كه 
مانند درخت  ، آورد سخن درمي  خود را بهمخلوقات از خداوند بعضي : گويند مي

   )1(.هنگام سخن گفتن با موسي و يا جبرئيل هنگام نزول قرآن
در اين  ، اند بيان داشتهكه شيوخ شيعه در اين مورد  است از مسايلياين بعضي 

مورد از شيخ االسالم ابن تيميه پرسيده شد؟ جواب داد چنين چيزي كفر است هر 
  :فرمايد خداوند مي  كهد نرا بپذيرذيل   آيهچند 
 m m l  k j il ١٦٤: النساء   

  .)با موسي سخن گفت) از پشت حجاب بدون واسطه(خداوند حقيقةً (
  .شوند عنوان كافر قلمداد مي  به ، اند هرا رد كرد چون حقيقت و معني آن ولي

ها  سپس گفت اين مذهب جهميه است و جمهور اهل سنت اتفاق دارند كه آن
ها را از هفتاد و  بدترين گروه اهل هوا و هوس هستند حتي بسياري از اهل سنت آن

  )2(.گردانند نيز محسوب نميدو فرقه اسالمي 
: گويند كه مياتفاق دارند اي  اهل سنت بر تكفير جهميه: فرمايد يگر ميدر جاي د

خداوند كالم خود را در بعضي از اجسام مانند درخت خلق كرده است و تكليم را به 
  )3(.اند اين تفسير كرده

ي يها مخالف مذهب شيعه و آنرا ها  من به روايات اهل بيت مراجعه كردم بيشتر آن
  : دهند هوس خود هستند و به قرآن گوش فرا نمي كه پيرو هوا و يافتم

كه از او در مورد خلق قرآن سؤال : مثالً در تفسير عياشي از امام رضا روايت شده
  )4(....قرآن كالم خداوند و غير مخلوق است ..:.شده است؟ گفت

  )5(.كالم خدا مخلوق نيست :....در رجال الكشي روايت شده

                                           
 .453ص ، 1ج ، ـ اعيان الشيعه)1(
 .12/502 ، أو مجموع فتاوى شىخ اإلسالم ، 1/474 ، ـ مجموعة الرسائل والمسايل البن تىمىة)2(
 .533ص ، 12ج ، ـ مجموع فتاوى شىخ اإلسالم)3(
 .8ص ، 1ج ، ـ تفسير عياشي)4(
 .490ص ، ـ رجال الكشي)5(
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رضا گفته الي روايت شده كه به ابي حسن موسي در كتاب توحيد ابن بابويه قم
در مورد آن  زيرا گذشتگان ، گوييد در مورد قرآن چه مي !اي فرزند رسول اهللا: شد

را غير مخلوق  مخلوق است و گروه ديكر آن: گويند بعضي مي ، اند اختالف پيدا كرده
 خداوندكالم : گويم گويم بلكه مي ها نمي من هرگز مانند آن: مي دانند؟ گفت

  )1(.است
اما شيخ شيعه ابن بابويه در آن دوران كه اين روايات را نقل كرده خيلي حريصانه 

 ، اي نامناسب تأويل كرده است دست به دامن تأويل شده و نصوص ائمه را به گونه
باشد نه غير محدث  ها از مخلوق بودن قرآن دروغ نبودنش مي هدف آن: گويد مي

  )2(.آن بودن
علت اطالق نكردن مخلوق بر قرآن اين است چون يكي از معاني : گويد دوباره مي

  )3(.كالم مخلوق يعني كالم دروغ: شود وقتي گفته مي ، دروغ است ، مخلوق
چون روشن است سائل اوالً از مذهب اعتزال  ، بدون شك اين تأويل جائز نيست

و سلف صالح  ، ن مخلوق استآرايج در آن دوران سؤال كرده است كه مي گفتند قر
 ، كه قرآن غير مخلوق است: اند ها پرداخته امت اسالمي با چنين لحني به رد سخنان آن

را در سر  همانطور كه ابن بابويه ادعاي آن ، ها غير مكذوب بودن قرآن نبوده هدف آن
ضمناً هيچ كدام از مسلمين  ، مي پروراند تا مذهب منحرف خودش را تأييد نمايد

چون چنين سخني در  ، ها بپردازند ن دروغ است تا ائمه به رد آنآاند كه قر نگفته
قرآن مخلوق است و : اند اين بوده كه گفته  معتزلهتنها انحراف  ، ن كفر استآمورد قر

اند و همه با هم به رد آن  سلف صالح امت در مقابل اين عقيده قد علم كرده
  )4(.اند دهمي تحرير در آ هدر اين مورد كتابهاي فراواني به رشت ، اند پرداخته

                                           
هـا ماننـد    هاي معتمد آن در همين معني روايات فراواني وجود دارند كه در كتاب. 224ص ، ابن البويه/ـ التوحيد)1(

 .229و223و التوحيد ص ، 121و117ص ، 92ج ، بحار االنوار
 .119ص ، 92ج ، ار االنواربح ، 225ص ، ـ التوحيد ابن بابويه)2(
 .119ص ، 92ج ، البحار ، 225ص ، ـ التوحيد)3(
 .301ص ، 12ج ، ـ مجموع فتاواي ابن تيميه)4(
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كند كه  اهللا بروجردي از ابن بابويه نقل مي آية» تفسير صراط المستقيم« در كتاب 
شايد علت منع اطالق خلق بر : نصوص گذشته را بر تقيه حمل كرده است و گفته

مخلوق لفظ  از  كه خاطر اين  به يا باشدقرآن تقيه و هماهنگ بودن با عموم مردم 
: گفتند اند چون كافران مي به كار بردهرا  آنكافران   شود كه ديگري نيز مي هاي برداشت

  )1(.)است يعني درست شده دست محمد(قرآن اختالق است 
رويي  ل آنامثابه تقيه يا   كه ايناي ديگري ندارند مگر  البته شيوخ شيعه راه چاره

تقيه  در نظر گرفتنون چ ، كند كه شيعه بر چيزي نيستند اين روش ثابت مي.... آورند
كند كه مذهب شيعه عبارت است از هوا و آرزوي  ثابت مي ، نصوص ي ههم ايبر

اگر چنين احتمالي وجود داشته باشد در مقابل همه روايات  ، مجلسي و كليني و غيره
اگر همه نصوص  ، تواند بايستد و بر پيشاني همه نصوص مهر تقيه را بكوبد شيعه مي

  .)2(وضعيتي باشند يعني مذهب آخوندها است نه روايات ائمهشيعه داراي چنين 
اس شيخيت ملبس بتواند خود را به ل مي يهر آخوند و شيخ يا زنديق يا دروغگوي

پيروي هوا و هوس  ازكند و بذر و سموم زنادقه و ملحدين را در دين شيعه بكارد و 
ت تقيه سر بيرون ي نجا از دريچه ، يا مشكل حادي شد ضو وقتي دچار تناق نمايد
آورد و تمام نصوص و روايات مخالف هوا و هوس و مذهب خودش را با تقيه  مي

 ، شوند و اگر در اين هم به موفقيت دست نيافت كند و از ميدان به در مي محكوم مي
شود و  كشاند و اين بار كسي حريفش نمي مقوله مخالفت با اهل سنت را به ميان مي

يي خود را اتوانهستند و گوش به فرمانش  گيدين هم دانيدنسازي و فاسد گر تباهدر 
ندارد و امت را اي جز ضايع شدن علم و دين  و چنين كاري نتيجه ، كنند خرج مي

                                           
 .304/ 1 ، ـ تفسير الصراط المستقيم)1(
كنـد در   بيـان مـي   ، اختالفات روايات به خاطر تقيه را ذكر كرده» 60الدرة النجفيه ص«ـ هاشم بحراني در كتاب )2(

ر روايتي از ائمه احتمال دارد گفته شود آيا تقيه است يا نه يا توقف شود و هيچ كدام از روايات را قبول نكنند مورد ه
اي اسـت بـراي اخـتالف و     دريچه: گويد يمپس تقيه همانطور كه بحراني !! چون مشخص نيست آيا تقيه است يا نه؟

 ، درة النجفيـه . هسـتند  ضـي متناق بسـيار وايـات  نصوص و روايات شيعه چـون ر  ي هايجاد شك و شبهه به نسبت هم
 .فصل تقيه ، 61ص
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و در چنين حالتي  ، نمايد مي از هم گسيختگياسالمي موحد را محكوم به تفرق و 
شود  ت اسالمي ميد وارد امهشود و از هر دري كه دلش بخوا راه براي شيطان باز مي

   ....كشاند را به نابودي و اضمحالل مي و آن
ها را رها كند و به  اگر يكي از شيوخ شيعه دلسوزي به خرج دهد بايد مسلك آن

اعت به آشتي بپردازد واز مكر و ماصل دين قرآن و سنت برگردد و با اهل سنت و ج
هد چون ائمه از قمي و غيره بگريزد و خود را نجات د ، مجلسي ، حيله كليني

مردم در دروغ گفتن عليه ما : دارند كه اند و اعالم مي ها به زانو آمده سازيهاي آن دروغ
 )1(.اند غرق شده

اگر بخواهيم اين نظريه را تطبيق كنيم يعني روايات اهل سنت را با روايات اهل 
جه نتي ، اند با هم مقايسه كنيم ها روايت شده بيت كه در كتب شيعه و توسط آن

گيريم كه اهل بيت هرگز قايل به مخلوق بودن قرآن نيستند و حتي با آن به  مي
  .اند  پرداختهمخالفت 

يا  ، چنين حديثي را روايت كرده است )2(»افعال العباد«مثالً امام بخاري در كتاب 
يا  )4(، ابو سعيد دارمييا  ، تحقيق دكتر محمد رشاد سالم  به )3(امام ابن ابي حاتم

كتاب شرح اصول اعتقاد اهل  ، )7(»االسماء والصفات « و كتاب  )6(بيهقييا  )5( ،آجري
ها از  اين ي ههم )1(.ابو داود ، في مسايل امام احمد« و كتاب  ، )8(الاللكائي /سنت

                                           
 .136و135ص ، ـ رجال الكشي)1(
 .135و ص 36ـ ص)2(
  .188و187ص ، 2ـ ج)3(
 . 101ص/هيرد علي الجهملـ كتاب ا)4(
  .77ـ كتاب الشريعه ص)5(
و همين  ، صحيح و مشهور استاين روايت از جعفر : گويد بيهقي بعد از ذكر روايت مي. (36ص/ ـ كتاب االعتقاد )6(

و ما هم از  ، و زهري از علي بن حسن روايت كرده ، روايت از جعفر بن محمد از پدرش علي بن حسين روايت شده
  )ايم مالك بن انس حديث را روايت كرده

  .247ـ ص)7(
  .242و241و238ص ، 2ـ ج)8(
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پرسيدند؟ از ايشان در مورد مخلوق بودن قرآن   كهاند  جعفر صادق روايت كرده
  .ن نه خالق است نه مخلوقرآق: گفت

اين روايت از جعفر با چند طريق روايت شده : گويد شيخ االسالم ابن تيميه مي
   )2(.است

كه همه مسلمانان بر آن اتفاق دارند و باطن و  مفهوم واقعي را دنبال نكنيمپس چرا 
كه تنها تفرق  يد مگر شيوخ و آخوندهاينكه هيچ اساسي ندار سازيمتأويالت را رها 

و غير از شذوذات و اقوال منحصر  ، خواهند مي را ميامت اسال از هم گستختگيو 
تا اموال مردم را زير چتر خمس به دست آورند و  ، به فرد پيرو چيز ديگري نيستند

و با اسم نيابت از امام غائب و گم شده براي خود منزلت و جايگاه  ، چپاول كنند
ند كه مخالفت سراي را به دست گيرند؟ بدين علت شعار مي يگراي اجتماعي و تقدس

  . رشادت و هدايت است جببا اهل سنت مو
در   شيعهاما  )3(ها مي باشند هر چند معتزله ميان اهل سنت قرار دارند و بخشي از آن

چون خلق قرآن تفكر منحصر به فرد  ، اين مسئله از اهل اعتزال پيروي كردند
مذهب : گويد مي» ةشرح االصول الخمس«عبدالجبار معتزلي در كتاب  ، ها است معتزله

   )4(.ما در مورد قرآن اين است كه كالم خدا و مخلوق و حادث است
ها  چون اين عقيده را از آن ، خوار معتزله هستند شيعه در مورد خلق قرآن جيره

  هها محقق نشد مخالفت با عموم مسلمانان براي آن  در اين مسألهپس  ، اند گرفته
  . است

  )5(.زبان آورد جعد بن درهم بود اولين كسي كه اين سخن را به

                                                                                                           
 .265ـ ص)1(
 .278ص ، 1ج ، ـ منهاج السنة)2(
  .محمدرشاد سالم/تحقيق دكتر ، 163ص ، 2ج ، ـ منهاج السنة)3(
 .331ص ، المحيط بالتكليف ، 528ص ، ـ شرح االصول الخمسة)4(
ابراهيم  كرد كه خداوند گمان مي ، ولي گمراه و مبتدع بود ، جعد بن درهم جزو تابعين بود: گويد ـ ابن حجر مي)5(

روز عيد قربـان و در بغـداد بـر سـر ايـن عقائـد        در ، را به عنوان دوست خود نگرفته است و با موسي سخن نگفته
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اولين كسي كه : گفت از پدرم شنيدم كه مي: گويد عبدالرحمان بن ابي حاتم مي -
اولين كسي بود كه اين او  )1(به مخلوق بودن قرآن دهان گشود جعد بن درهم بود

  )2(.بعد از او جهم بن صفوان دهان به اين بدعت گشود ، بدعت را ايجاد كرد
ابن تيميه  ، ابن اثير ، گردد تأثير اين اعتقاد به تفكرات اجنبي بر مي: دگوين بعضي مي

گرفته است و او » ابان بن سمعان«اند كه جعد قول به خلق قرآن را از  و ديگران گفته
را سحر كرد  هم از طالوت پسر خواهر لبيد بن اعصم يهودي گرفته است كه پيامبر

طالوت زنديق بود و اولين كسي بود كه در  ، و در آن دوران قايل به خلق تورات بود
بعد از او جعد بن درهم پا به عرصه  ، تحرير در آورد ي هشتربه را اين مورد كتاب 

  )3(.اين بدعت خطرناك گذاشت
وليد بشر مريسي يكي از بزرگان قايل به خلق : گويد همچنين خطيب بغدادي مي

  )4(.آن يهودي تبار بود معتزلي گرايش داشت و قبل از  بهاو  ، قرآن بود
شود كه يهوديت در تفكر خلق قرآن تأثير شگرفي داشته است و  پس روشن مي

  .اند اولين بانيان آن مدتي در كيش يهودي بوده
جعد بن درهم اهل : گويد مي ، كند حتي ابن تيميه به تأثيرات ديگري هم اشاره مي

ابراهيم با آيين ه مخالف حران بود و در حران بازمانده دو تفكر صابئي و فالسف
بدين خاطر منكر سخن گفتن موسي با خدا و دوستي ابرهيم با  ، كردند زندگي مي

اين دو پادشاه خود را رب و  ، تا موافق فرعون و نمرود باشند ، پروردگار بودند
كردند و اعالم داشته بودند كه خدا با كسي سخن  پروردگار آن دوران معرفي مي

                                                                                                           
 ، ميـزان االعتـدال   ، 105ص ، ج ، لسـان الميـزان  . انحرافي كشته شد و روايت زيادي را از زنادقه روايت كرده است

 .294و293ص ، ابن نباته/سرح العيون ، 339ص ، 1ج
  .382ص ، شرح االصول االعتقاد اهل السنة/ـ الاللكائي)1(
درء تعـارض العقـل   : وانظـر  ، 5/20 ، خ اإلسـالم يمجموع فتاوى ش ، 1/127 ، ةيس الجهميان تلبيب ، ةيميـ ابن ت)2(

 .293ص ، ونيسرح الع ، ابن نباتة ، 5/244 ، والنقل
 /ابـن نباتـة   ، )5/20/21: خ اإلسـالم يضمن مجموع فتاوى ش(ة يالحمو/ةيميابن ت ، 5/294 ، الكامل/ريـ ابن األث)3(

 .1/23 ، لوامع األنوار/نىيالسفار ، 293ص ، ونيسرح الع
 .61ص ، 7ج ، ـ تأريخ بغداد)4(
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جعد بن درهم را كشتند ولي  ، مسلمانان ، ا هم دوست نداردگويد و كسي ر نمي
  )1(.مخالفان بعد از كشتن او عقائد منحرفش را پخش كردند

روايات وارد شده در كتب شيعه كه دال بر غير مخلوق بودن قرآن هستند در 
داراي چنين اعتقادي بودند همانطور   كهحقيقت تعبيري هستند از اعتقاد شيعه متقدم 

چون قول به خلق قرآن از بدعتهاي شيعيان  )2(اند ل علم به اين اصل اشاره كردهكه اه
   )3(.متأخر است

چون هيچ كدام از  ، اعتقاد به مخلوق نبودن قرآن نزد اهل بيت ثابت و قطعي است
ها مانند علي بن حسن و ابي جعفر باقر و پسرش جعفر بن محمد قايل به خلق  آن

اما اماميه  ، ها روايت نشده ول صحيحي در اين مورد از آناند و سخن و ق قرآن نبوده
  )4(.ها هستند در بيشتر اصول مذهب خود مخالف آن

خداوند در درخت سخن را خلق نمود و از طريق آن با موسي : گويند مي  كه اما اين
  : فرمايد مي خداوند  ورزند كه قرآن مخالفت ميصريح حرف زد با 

 m m l  k j il ١٦٤: النساء   
بدين علت بيشتر علماء  ، كند اي را رد مي تأكيد فعل با مصدر تكليم هر شبهه

  )5(.كند چنين تأكيدي هر مجازي را رد مي: اند گفته
و افتخاري براي موسي وجود  امتيازهيچ : گويند اگر همانطور باشد كه معتزله مي

از   كسي كهچون   ،گيرد اي نمي كند و مرتبه ندارد و در اين مورد فضيلتي كسب نمي
اش از موسي بيشتر  مرتبه باشد  طريق فرشتگان و يا پيامبران سخن خدا را شنيده

  از طريق فرشتهها  ولي آن  خدا را شنيدهدرخت سخن  از طريقزيرا موسي  ، شود مي
  :و همچنين بايد درخت گفته باشد... اند خدا را شنيدهسخن و يا پيامبر 

                                           
  .176و175ص ، 7ج ، ـ درء التعارض بين العقل و النقل)1(
  .269ص ، 1ج ، ـ منهاج السنة)2(
 .114ص ، 1ج ، مقاالت االسالمين /ـ اشعري)3(
 .296ص ، 1ج ، ـ منهاج السنة)4(
 .515ص ، 12ج ، ـ مجموع فتاواي ابن تيميه)5(
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 m N  M   L  K J I H Gl ١٤: هط   
  .)پس تنها مرا عبادت كن ، و معبودي جز من نيست ، هستم» اهللا « من (

   )1(.بريم آيا اين درست است و با كمترين نظر به فساد آن پي نمي
نفي صفات   راجع بهجهميه  در رد سخن  تابع تابعين و ائمه ، بسياري از تابعين

  )2(.اند جاي گذاشته  به  را بهر فراواني اثآدر مسئله خلق قرآن و  اند برآمده
اما چيزي كه الزم است به نقد مذهب شيعي افزوده شود اين است كه بعد از ظهور 

خودشان به انكار فضيلت موسي با  ، ها بين مردم شيعه و منتشر شدن آن يها كتاب
كردند كه درخت موسي را  گمان مي ، ندا هسخن گفتن و مناجات و فراخواندن پرداخت

ولي در مورد ائمه خود اين اصل ساخته و پرداخته  ، ا او سخن گفتهفراخوانده و ب
 ...اند و در روايات خود اين قضيه مهم را فراموش كردند خودشان را رعايت نكرده

أنّ اهللا تعالى «بابي دارند تحت عنوان  »بحار االنوار«ها مانند  هاي معتمد آن در كتاب
ين روايت را بر اساس مذهب خود روايت و در اين باب چند» ناجاه صلوات اهللا عليه

  .اند ها را به كتب معتبر خود نسبت داده اند و هر كدام از آن كرده
ابوبكر را همراه سوره  وقتي رسول خدا: گويد ها مي مثالً يكي از روايات آن

فرستي كه هرگز با  آيا كسي را مي: بر او نازل كرد خداوند ، برائت به مكه فرستاد
بعد از  3كنيد؟ ام رها مي ام و كسي كه چندين بار با او سخن گفته تهاو سخن نگف

: علي خطاب به پيامبر گفت ، علي داد  بهفت و ررا از ابوبكر گ آن رسول خدا  كه اين
  چه سفارشي داريد؟

علي . كند و با تو سخن خواهد گفت خداوند به تو سفارش مي: پيامبر فرمود

                                           
 .33ص ، بيهقي/ـ االعتقاد)1(
 .418ص ، 12ج ، ـ مجموع فتاواي ابن تيميه)2(
از طرف ... گيرد به اين دليل كه كسي را نفرستاده كه با خدا سخن گفته است بينيم كه خداوند از محمد عتاب مي مي 3

... مه مدعي آن هستند؟منافي عصمت نيست كه شيعه براي محمد و ائ چنين كاري از رسول خدابرآمدن ديگر آيا 
  اين تناقص آشكاري است در نصوص شيعه
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   )1(.قبل از نماز عصر خدا با او سخن گفترهسپار مدينه شد در روز برائت 
 در روز طائف و روز عقبه و روز حنين با خداوند: گويد روايت ديگر شيعه مي

  )2(.علي سخن گفت و او را مورد خطاب خودش قرار داد
از ابي عبداهللا  »االختصاص«و  »بصائر الدرجات« ، »بحار االنوار«روايت ديگري در 
مردي را به سوي شما : به اهل طائف فرمود سول خدار :گويد روايت شده كه مي

و شمشيرش را كند  فتح ميخداوند توسط او خبير را  ، مي فرستم مانند خودم است
  اختيارات علي براي اين وظيفه  راجع بهروايت سپس  ، گرداند بر شما مسلط مي

را بر علي   ،رسيداو   بهبه او ملحق شد وقتي كه  كه رسول خدا اين ، راند بحث مي
 ، او هم ايستاد ، جاي خودت بايست: خطاب به او فرمود پيامبر ، ي كوهي يافت قله

: خطاب به رسول خدا گفته شد )3(شنيديم صداي جير جير كوه را ميدر آن هنگام 
  اين صداي چيست؟

  )4(.گويد خداوند است كه با علي سخن مي: فرمود
 ، شود ريخي در اين روايت ديده ميعلي رغم اين همه اشتباهاتي كه در جهت تأ

شود كه علي  اصالً خواننده متوجه مي ، چون خبير و طائف را با هم قاطي كرده است
عنصر تجسيم و تمثيل آشكارا در روايت به چشم ... را به خدا تشبيه كرده است

  » شنيديم صداي جير جير كوه را مي«خورد مثال جمله  مي
اما در اين روايت  ، شنيد نه از خدا ا از درخت ميصدا ر: گويند در مورد موسي مي

 ، گفت مستقيماً با خدا سخن مي: گويد شنيده بلكه مي اصالً اشاره نشده كه از كوه مي
 ، مبادا دچار تجسيم شوند  كه كنند از ترس اين از طرفي نصوص صريح قرآن را رد مي

ير و يروايتي جريان تأريخي تغآيا چنين  ، دارند را اعالم مي ولي در مورد علي علناً آن
كند؟ چون بيان كرديم كه شيعه  تحول شيعه از تجسيم به تعطيل را آشكارا بيان نمي

                                           
 .155ص ، 39ج ، ـ بحار االنوار)1(
 .328ص ، االختصاص ، 154ص ، 39ج ، ـ بحار االنوار)2(
  .200ص ، االختصاص ، 156ص ، 39ج ، ـ بحاراالنوار)3(
 .صفار/ر الدرجاتبصائ ، 156و155ص ، 39ج ، بحار االنوار ، 201و200ص ، المفيد/ـ االختصاص)4(
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ستانه قرن سوم با پيروي و تقليد از آبودند و در ) طرفداران تجسيم(در ابتداء مجسمه 
  .آوردند يمعتزله به تعطيل رو

هاي مخالفي  جريانات و طيف گربيانبلكه  ، كند يا روايت چنين چيزي را بيان نمي
  اند؟ كه هر طيفي براي خود رواياتي ساخته است؟ است كه در شيعه درست شده

عملي  محبت علي: گويند چون خودشان مي ، شايد هر دو احتمال درست باشد
  . رساند بدان زيان نميوجود گناه و بدي   نيك است كه
اي براي  چاره اگر راهحتي  ، شوند گير تقيه دامن  كه اي ندارند مگر اين هيچ چاره

كه مخالف اهل سنت يا  گزينند نيابند قولي را برمي  از روي تقيه  شده  يافتن قول گفته
 ، چون بر اين باور هستند در آن هدايت و رشادت وجود دارد ، عموم مسلمانان باشد

هر چيزي موافق قرآن باشد حق است و هر چيزي مخالف آن : گفتند اي كاش مي
  .باشد تقيه است

م عنصر غريبي است يآيا براي بطالن مذهب شيعه فقط اين كافي نيست كه بگوي
موافق اهل سنت رواياتشان و اگر  ، و مخالف اهل بيت هستند براي امت اسالمي

ها  و در همه روايات آن كنند نيز قيام ميروايات خودشان  تمخالفدر پي  ، باشند
 !! ؟؟عجيبي وجود دارد ضتعارض و تناق

 

 )قيامت روز در خداوند ديدن( رؤيت مسئله
ون احاطه به خدا و علم به دب  كه براي اهل بهشت حقي است ديدن خداوند

  :فرمايد اين حقيقت مي  راجع به خداوند ، گيرد صورت مي كيفيت آن
 m P    O N   M  L  K  J Il ٢٣ - ٢٢: القيامة   

   ). نگرند به پروردگار خود مي    .هائي شاداب و شادانند در آن روز چهره(
و  احاديث روايت شده از رسول اكرم: فرمايد امام طحاوي در كتابش چنين مي

شود و  در روز قيامت ديده مي دال بر اين هستند كه خداوند بزرگوار اصحاب
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  )1(.اند ح و مسانيد و سنن به حد تواتر رسيدهيضمناً روايات صح
از اصحاب و تابعين و اماماني كه در دين به امامت رؤيت خداوند : تهفهمچنين گ

هاي منسوب به اهل سنت و  هگرو ي اند به ثبوت رسيده است و حتي همه رسيده
  )2(.اند جماعت اين را پذيرفته

 )3(اند مخالفت كردهاصل ها از خوارج و شيعه با اين  اما جهميه و معتزله و پيروان آن
  )4(.كنند را رد مي سنت و اجماع سلف صالح آن ها باطل است و كتاب و ولي قول اين

  :كنيم ديدگاه شيعه را در اين مورد از منابع و مصادر خودشان ذكر ميال ح
و روايات فراواني از  ، شيعه به حكم تقليد از معتزله قايل به نفي رؤيت هستند

» التوحيد«ابن بابويه در كتاب  ، كنند ها روايت شده كه اين ديدگاه شوم را تأييد مي آن
ها را در بحارش نقل  آن ي همه »االنوار ربحا«ها را ذكر كرده و صاحب  از آن اي پاره

ً از ابي عبداهللا جعفر  بندند كه چنين افترا ميكنند مثال  رؤيت را رد مي كه كرده است
  شود؟  آيا در روز ميعاد خداوند ديده مي: صادق پرسيده شود

ها تنها  چون چشم... ز آن است كه ديده شودتر ا خداوند خيلي بزرگ ، نه: گفت
ها  بلكه خودش آفريننده رنگ ، در حالي كه خداوند رنگ ندارد ، بينند رنگ را مي

  )5(.است
كنند در حقيقت منكر وجود  شويم دليلي كه شيعه به آن استدالل مي متوجه مي
بعضي  بدين علت ، چون چيزي كه مطلقاً كيفيت ندارد موجود نيست ، خداوند است

استواء معلوم است ولي كيفيت : اند از سلف صالح هنگام سؤال كردن از استواء گفته
                                           

 .151ص ، علي بن ابي العز/ـ شرح الطحاويه)1(
 .146ص ، ابي العز/ـ شرح الطحاويه)2(
 .146ص ، ـ شرح الطحاويه)3(
ـ سـى العن يد علـى المر يرد اإلمام الدارمى عثمـان بـن سـع    ، 85ص ، امام احمد/ـ الرد علي الزنادقه و الحهميه)4(  ، دي

ضـوء   ، ق بالظر إلـى اهللا فـى اآلخـرة لآلجـرى    يالتصد ، 3/454 ، لاللكائىشرح أصول اعتقاد أهل السنة  ، 413ص
مختصـر   ، 146ص ، شـرح الطحاوىـة   ، 229ص ، رازىية البارى ألبى شامة و التبصرة للشـ يالسارى إلى معرفة رؤ

 .179ص ، الصواعق المرسلة
 .31ص ، 4ج ، ـ بحار االنوار)5(
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   )1(.آن مجهول
 ، اين جواب به صورت مرفوع از ام سلمه روايت شده است: فرمايد ابن تيميه مي

   )2(.اما اسنادش قابل اعتماد نيست
   )3(.است و همچنين اين جواب از ربيعه استاد امام مالك ثابت شده

همچنين صاحب  ، شود نه عين رؤيت خداوند در اين روايات تنها علم بشر نفي مي
الزم است كه كيفيتي براي :... فرمايد كافي حديثي از ابي عبداهللا روايت كرده كه مي

خدا ثابت گردد كه هيچ كس ديگر مستحق آن نباشد و كسي ديگر در آن شريك 
  )4(.داند را نمي ننباشد و كسي به آن احاطه ندارد و كسي آ

اگر بعضي از صفات مانند رؤيت به خدا : گويد ها جعفر نجفي مي شيخ و اخوند آن
   )5(.شود نسبت داده شود موجب ارتداد مي

ان اهللا ال «و تحت عنوان  ، داند حتي حر عاملي نفي خدا را يكي از اصول شيعه مي
  )6(.است  را گشوده بيبا»  تراه عني و ال يدركه برص فی الدنيا و ال فی اآلخرة

و  ، نفي كردن خداوند توسط مؤمنين در قيامت خروج از مقتضي شريعت است
ضمنا ً بعضي از روايات به اين خروج  ، حتي خروج از مذهب اهل بيت است

به : ابن بابويه قمي از ابي بصير از ابي عبداهللا روايت كرده كه گفته ، اند اعتراف كرده
  توانند در قيامت خداوند را ببينند؟  ن خبر بده آيا مؤمنين ميبه م: ابي عبداهللا گفتم

  )7(.بله: گفت
                                           

شرح اصول اعتقـاد اهـل    ، الاللكائي از ام سلمه روايت كرده است ، هـ اثري به همين معني از ام سلمه روايت شد)1(
 .406ص ، 13ج ، فتح الباري/ابن حجر ، 297ص ، 3ج ، السنة

 .365ص ، 5ج ، ـ مجموع فتاواي)2(
االســماء  ، 398ص ، 3ج ، الاللكــائي/شــرح اصــول اعتقــاد اهــل ســنت ، 365ص ، 5ج ، ـــ مجمــوع فتــاواي)3(

 .91ص ، 3ج ، سيوطي/الدر المنثور ، 171ص ، 1ج ، بغوي/شرح السنة ، 409و408ص ، بيهقي/الحسني
 .85ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)4(
 .12ص ، ـ كشف الغطا)5(
  .12ص ، ـ الفصول المهمة في اصول االئمة)6(
 .848شماره  ، 450ص ، رجال الكشي ، 44ص ، 4ج ، بحار االنوار ، 117ص ، ابن بابويه/ـ التوحيد)7(
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  نزول خداوند -3
كه اهل سنت قايل به آن هستند و امت اسالمي و است چيزي  نزول خداوند

و هر چيزي كه  ، كنند را تصديق مي اند و آن را قبول كرده اهل علم و حديث آن
  )1(.اند ثابت كرده براي او باشدخداوند عظمت مناسب 

منكر  ، اهل بيت  با استناد آن روايات به  هشده است ك نقلرواياتي از اثني عشريه  
  )2(.اين اصل هستند

كنند و با اهل سنت موافق  اما روايات ديگري دارند كه نزول الهي را اثبات مي
ه آسمان آيا خداوند ب :عبداهللا پرسيدند در كتب شيعه روايت شده كه از ابي ، هستند

  كند؟  دنيا نزول مي
را قبول  چون روايات و احاديثي آن ، گويم بله ما هم چنين مي: ابي عبداهللا گفت

  )3(.اند اند و به اثبات رسانده كرده
و نمونه همين روايت در تفسير قمي كه يكي از مهمترين تفاسير است نقل شده و 

را  اشران و محققين معاني آنگونه روايت شده ولي ن اين »بحار االنوار«همچنين در 
كنند و تغييرات را  را ثابت مي آن ، اند كه بقيه نصوص دهند اما فراموش كرده تغيير مي

ها آمده كه خداوند هر شب به آسمان دنيا  مثال ً در روايات آن ؛دنبر مال مي ساز
  )4(.گردد عرش خود بازمي  و چون خورشيد طلوع كرد به آيد مي

                                           
ابـن ابـي    /السـنة  ، 284ص ، اما ابـي سـعيد دارمـي    /الرد علي الجهميه ، 6ص ، شرح حديث نزول /يهـ ابن تيم)1(

 .343ص ، 3ج ، اللكائي /شرح اصول اهل السنة ، 216ص ، 1ج ، عاصم
 .314و311ص ، 3ج ، بحار االنوار ، 127و125ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)2(

من هم به آن مراجعه  ، اند را به التوحيد ابن بابويه نسبت داده نويسنده بحار آن .331ص ، 3ج ، ـ بحار االنوار)3(
اند كه در اصل  اما محققين كتاب در حاشيه اشاره كرده ، كردم ولي در آنجا لفظي كه دال بر نزول است حذف شده بود

ولي در متن كتاب نوشته نشده چون موافق كيش خودش روايات را نقل  ،  هكتاب اين نص وجود داشت
 .)248ص ، ابن بابويه/التوحيد(.دكن مي

 .204ص ، 2ج ، تفسير قمي ، 315ص ، 3ج ، ـ بحار االنوار)4(
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و  ، ضيه باطل استقبر اين است كه حتما ً يكي از طرفين  اختالف روايات دال
بدون شك رواياتي كه موافق قرآن و سنت رسول اكرم و اجماع امت اسالمي هستند 

  .هر چند شيوخ شيعه بدون اطالع پيرو اهل اعتزال هستند ، عين حقيقت مي باشند
 بايد  ين است كهيانگر اها در اين مورد ب پس اختالف متقدمين شيعه با متأخرين آن

يعني يا متقدمين شيعه بر گمراهي باشند يا  ، يكي از دو طرفين بر گمراهي باشند
  )1(.ها متأخرين آن

اند كه دال بر اين هستند ائمه  مدهآ روايات ديگري  هاي شيعه اعتراف كتاب  بنا به
 ل راگري متأخرين در تعطي گري متقدمين در اثبات و تفريط افراط ميانمنهجي معتدل 

  .اند اتخاذ كرده
 2»النهی عن الصفة بغري ما وصف به نفسه تعالی«صاحب كافي بابي تحت عنوان 

در آن باب دوازده حديث را از ائمه نقل كرده و باب را با روايتي از و   گشوده
با حضور عبد الملك بن اعين : عبدالرحيم بن عتيك قصير شروع كرده است كه گفته

را  خداوند  هستند كهعراق گروهي  در: به ابي عبداهللا نوشتم ضموناين م  هاي ب نامه
  وييد؟ گ در اين مورد چه مي ، كنند با صورت و خط توصيف مي

ها  هيچ كدام از آن ، رحمت خدا بر تو باد از توحيد سؤال كرديد: در جواب نوشت 
 ، ا استخداوند مثيل و شبيهي ندارد او بينا و شنو ، اند به توحيد دست پيدا نكرده

تر است از صفات متشبهيني كه خداوند را با موجودات ديگر تشبيه  خيلي بزرگ
بدان كه  ، خداوند بر تو رحمت بفرستد ، رانند كنند و بر زبان خدا دروغ مي مي

 ، همان چيزي است كه خدا در قرآن بيان كرده است ، مذهب صحيح در مورد توحيد
نه نفي درست است نه تشبيه و از   ،پس از بطالن و تشبيه و غيره دوري كن
   )3(.شويد توصيفات قرآن تجاوز نكن چون گمراه مي

                                           
 .275ص ، 1ج ، ابن تيميه/ـ منهاج السنة)1(
  نهي از توصيف خداوند به غير از صفاتي كه خودش بيان كرده است 2

و نفيي تشبيه است چون مذهب سلف بر اين اصل بنا شده كه اثبات صفات  .100ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)3(
  : فرمايد كساني كه قايل به تشبيه هستند مي در پاسخ خداوند
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از مفضل آمده كه در مورد صفات خداوند از ابا حسين پرسيده  يدر روايت ديگر
   )1(.تجاوز نكن يقرآنمفاهيم در اين مورد از : شد؟ در جواب گفت

پيروي از قرآن است و هر ها وجود دارد  مي بينيم نصي كه در كتب چهارگانه آن
كس از اهل اعتزال پيروي كند يا عقل خودش را حاكم قرار بدهد يا به قرآن پشت 

  .از قرآن پيروي نكرده و به سفارشات امام گوش نكرده است ، كند
صفات و تشبيه  كنندگان نفي: مردم در توحيد سه گروه هستند: گويد رضا مي

چون خداوند  هستندذهب اول و دوم باطل م ، بدون تشبيه گران كنندگان و اثبات
   )2(.باشد صحيح مي  كه ماند مشابهي ندارد و و تنها راه سوم باقي مي

 ، اند شدهگير نفي يا تعطيل  ها دامن ند و متأخرين آنا هفتذيرمتقدمان شيعه تشبيه را پ
ور همانط ، ند كه مذهب ائمه كرام بودا هدر هر دو حالت از وسطيت اسالم گريز نمود

شود كه منهج قرآن و سنت را  پس روشن مي ، كند ها بر آن داللت مي كه روايات آن
بلكه در  ، ها هستند كنند پيرو آن نپيمودند كه گمان مي را اي ائمه راهاند و  رها كرده

 ، به مخالفت پرداختند }لَيس كَمثْله شَيء{  ئل با اهل تمثيل هماهنگ بودند و با آيهاوا
ن و سنتي اعراض آج اهل تعطيل را پيش گرفتند و از تمام نصوص قرسپس منه

  .جستند كه دال بر صفات خداوند هستند

                                                                                                           
}ءشَي هثْلكَم سلَي{   

  :فرمايد كنند و اهل تعطيل هستند مي كساني كه صفات را نفي مي  پاسخ بهو در 
  .)196ص ، 5ج ، مجموع فتاواي ابن تيميه(.}وهو السميع البصيرُ{

كند و عقـل   را نفي مي دانند در حالي كه قرآن آن را صحيح مي ه لفظ تشبيه بين مردم معني گنگي دارد و آنسفانأاما مت
امـا هـيچ كـدام از مخلوقـات در      ، توان بعضي از مخلوقات را توصيف نمود دال بر اين است كه با صفات خداوند مي

ه دست مي آورند كه هيچ كدام از صفات خداونـد  ولي از اين هم معني خطرناكي ب ، هيچ صفتي مشابه خداوند نيستند
 .)40ص ، شرح الطحاويه(.شود ثابت نمي

 .102ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)1(
 .263ص ، 3ج ، ـ بحاراالنوار)2(
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  توصيف ائمه با صفات خداوند: مبحث سوم
اگر  .ها را از امت اسالمي جدا كرده است اين عقيده منحصر به شيعه است كه آن

پس در مقابل افراط   ،اوند را به صفات مخلوقات تشبيه كردنددشيوخ متقدم شيعه خ
اتخاذ كردند كه از اولي بدتر بود كه همان موقف تعطيل  را تجسيم موقف ديگري

  .است
خداوند را به جمادات و معدومات و ممتنعات تشبيه كردند در حالي كه آيات و 

  .احاديث فراواني را در مورد صفات تعطيل كردند
اي كه خودش  وند را به گونهدومي خداديدگاه نه در و ها نه در گرايش اولي  آن

تنها به اين مقدار اكتفاء آنان . توصيف نكردند ، دوست دارد يا پيامبر بيان كرده
ها مانند  نابلكه بعضي از صفات شايسته خداوند منان را به بعضي از انس ، نكردند

كه تشبيه كردن  را تدوين نمودندسوم  و در نهايت مذهب امامان نسبت دادند
در اين مذهب خود را به نصاري تشبيه كردند همانطور كه  ، خداوند بودمخلوقات به 

 را بدعت سومي در دين محمدآنان . در گرايش اولي خود را به يهود نزديك كردند
و اسمائي كه خداوند  ، كنند ائمه اسماء خداوند هستند چون گمان مي ، ايجاد كردند

معني اين كار اين  ، اند ئمه نسبت دادهبه ا را ها كند آن در قرآن براي خودش بيان مي
گمان  ، اند ها را به بشر نسبت داده اند و آن است كه اسماء خداوند را تعطيل كرده

اين بهتان  ، روايت شده كه دال بر اين معني هستند» ينمعصوم«كنند نصوصي از  مي
  .هاي كه چنين بهتاني مي سازند اند واي به حال آن بزرگي است كه ساخته

  :است  گفته يني از ابي عبداهللا روايت كرده كه در مورد آيهكل
 m hg f e d cl ١٨٠: األعراف   

خداوند بدون شناخت ما هيچ چيزي را و سوگند به خدا ما اسماء الحسني هستيم 
  )1(.پذيرد از بندگان نمي

                                           
 .144و143ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)1(
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  )1(.شود اين روايات مال شيوخ شيعه است كه به امام جعفر و غيره نسبت داده مي
   m e d cl : فرمايد ند ميخداو

نگ و جدالي با خدا از جچه  ، ي خدا هستيماما اسماء حسن: گويند ها مي ولي آن
 كنند تغذيه مينجس هاي  اين چشمهي ملحد از  نيهطهاي با هگرو !!!تر است اين بزرگ

كنند و از اين چشمه بد بو آب مي نوشند و تربيت  ها را به خدا تبديل مي ناانس  كه
  .ندياب مي
از ابي جعفر روايت  ، دهند را توضيح مي قبليروايات ديگري دارند كه روايات  
شما بر روي زمين حركت  ميانخدا هستيم  )صورت( ما وجه: كنند كه گفته مي
رحمت ميان مردم باز  همراه  بهما چشمان خدا هستيم و دستانش هستيم كه  ، كنيم مي

 جاهل و و هر كس ما را نشناسد  الم شدهآگاه و عهر كس ما را بشناسد  ، شده است
  )2(.است  نادان مانده

ما را چشم  ، از ابي عبداهللا روايت شده كه گفته خداوند ما را با بهترين شيوه آفريد
و ما را  ، ان ناطق خود ايجاد فرمودبما را به عنوان ز ، خود ميان بندگان قرار داد

اي هستيم  خزانه ، يم به سوي خدادري هست ، دست باز خودش براي رحمت قرار داد
كنيم و نهر و جويبارها را جاري  ما ثمره درختان را ايجاد مي ، در آسمان و زمين

ما  عبادت با ، گردند شود و گياهان سبز مي باران باريده مي ام ي وسيله  هب ، سازيم مي
   )3(.شد بوديم خداوند عبادت نمي اگر ما نمي و شود عبادت ميخداوند 
من چشم و دست و دوست و درگاه : گفته كنند كه علي بن ابي طالب مي گمان

   )4(.خداوند هستم

                                           
/ رسـى نـورى طب  ، 94/22 ، بحـار األنـوار  / مجلسـى  ، 252ص ، االختصـاص / ديمف ، 2/42 ، اشىير العيـ تفس)1(

 .255-2/254 ، ر الصافىيتفس ، 2/52 ، البرهان ، 1/371 ، مستدرك الوسائل
 .240ص ، 3ج ، البرهان ، 143ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)2(
-3/240 ، البرهـان  ، 24/197 ، بحار األنوار ، 152-151ص ، ديالتوح/ ابن بابوىه ، 1/144 ، ـ أصول الكافى)3(

241. 
 .24/198 ، حار األنوارب ، 1/145 ، ـ أصول الكافى)4(
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من قلب و زبان ناطق و  ، من علم خدا هستم: گفته طبق افترائات آنها علي
   )1(.من دست خدا هستم ، خداوند هستم يچشم بينا

موجوداتي را از  خداوند: بن بابويه از ابا عبداهللا روايت شده كه گفته »توحيدال«در 
ها چشم بيناي خدا و  آن.. رحمتش آفريد و بعضي ديگر را از نورش به وجود آورد
ها گناهان بخشيده  با آن... گوش شنواي پروردگار و زبان ناطق آفريدگار هستند

گردند و  ها زنده مي شود و مرده د و رحمت نازل مينگرد ها دفع مي ناشود و زي مي
گيرند و قضاوت بين مردم اجرا  دم مورد آزمايش قرار ميها مي ميرند و مر زنده
  )2(.گردد مي

ائمه چشم و : گويند ها مي كند كه همه آن ذكر مي امجلسي سي و شش روايت ر
  )3(.دست خدا هستند

من اول و آخر و ظاهر و : در رجال الكشي و ديگران روايت شده كه علي گفته
  )4(.باطن هستم

  :است  ي ذيل ذكر شده تفسير دو آيه  راجع بهها  عتبر آنروايات فراواني از منابع م
 m z y x w v u  tl ٢٧: الرحمن   

   . )ماند و بس و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي(

 m kj i h g  fl ٨٨: القصص   
  ).شود همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي(

ما ذاتي هستيم كه خدا  ، ا هستيمما وجه خد: اند كه گفته از امام جعفر روايت كرده
   )5(.دشو هستيم كه هرگز نابود نمي يما وجه خداي ، كند بدان ظهور مي

                                           
 .24/194 ، بحار األنوار ، 164ص ، ديالتّوح/ هيـ ابن بابو)1(
 .167ص ، ـ التوحيد)2(
 .203و 191ص ، 24ج ، ـ بحار االنوار)3(
 .151ص ، بصائر الدرجات ، 94/180 ، بحار األنوار ، 374شماره ، 221ص ، ـ رجال الكشي)4(
 .3/241 ، البرهان ، 4/108 ، تفسىر الصافى ، 24/201 ، بحار األنوار ، 150ص ، ديالتّوح/ هيـ ابن بابو)5(



   
666 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

  )1(.ها روايت شده است و روايات ديگري به همين معني از آن
 بدن در تفسير عياشي روايتي در توصيف جريانات قيامت وجود دارد كه موي

خداوند ما را بر روي .. بعد از آن: گويد ه ميروايت از زبان ائم ، كند انسان را سيخ مي
  )2(...عرش مي نشاند

  .كنند را تفسير مي  شيعهاين نصوصي است كه اسماء خدا و صفات ائمه 
 ، اند هدصفات ديگري مانند علم به غيب و غيره را براي ائمه قرار دا ، اين بر  اضافه

علمون علم ما كان و ما يكون ئمه يالان ا«بابي تحت عنوان  »بحار االنوار«حتي صاحب 
در اين باب بعضي از روايات را ذكر  )3(.است  را گشوده »و انه ال خيفی عليهم شیء

  گشوده »ان ائمه اذا شاء ان يعملوا علموا«تحت عنوان را نيز و بابي ديگر  ، استكرده 
   )4(است

ين باب هاي ا روايت  از جمله ، در اين باب هم بعضي از روايات را ذكر كرده 
  :باشد موارد زير مي

دانم و به  نچه در زمين و آسمان وجود دارد ميآمن : ابو عبداهللا گفته: گويند مي
  )5(...دانم نچه در بهشت و جهنم وجود دارد علم دارد و علم كذشته و حال را ميآ

 ، همراه ابي عبداهللا بوديم  بهما گروهي از شيعيان : از سيف تمار روايت شده كه گفته
 را بيند؟ ما هم اين طرف و آن طرف را نگاه كرديم ولي چيزي چشمي ما را مي: فتگ

به  دسوگن: گفتپشت سر هم   مرتبه  سه. بيند چشمي ما را نمي: گفتيم ، نديديم
ها  كردم كه از آن ها ثابت مي بودم به آن موسي و خضر مي همراه  هپروردگار كعبه اگر ب

چون  ، ها نبود دادم كه در دست آن ه او خبر ميي بيها و از چيزي ، داناتر هستم

                                           
 در و ، 24/191 ، وبحـار األنـوار   ، 153-149ص چ ڱڱ ڳ ڳ ڳ  ڳچ ر يباب تفسـ  ، ديالتوح/ هيـ ابن بابو)1(

 .242-30/240 ، است  ها گزارش شده هاي معتمد آن روايت با همين معني از كتاب  سيزده »البرهان«ر يتفس
 .3/302 ، بحار األنوار/ مجلسى ، 2/439 ، البرهان/ بحرانى ، 2/312 ، اشىير العيـ تفس)2(
  .262-1/260 ، أصول الكافى ).ها پوشيده نيست دانند و چيزي بر آن ائمه علم گذشته و حال را مي(ـ )3(
 .258ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)4(
 .261ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)5(
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ولي ما هر دو  ، اطالعي نداشتند  آينده  و به ، از گذشته خبري نداشتندموسي و خضر 
 )1(.دانيم علم را مي

كه : گويم و با صراحت مي ي نياز نداريمتوضيحات بيشتر  به: گويم بعد از اين مي
ها را در تأريخ مي  ند كه چهره نحس آنشيعه زبانه و شعله آتشين مذاهب باطنيه هست

چنين  ، اند دانند و ائمه را به جاي خدا قرار داده هاي كه علي را خدا مي آن ، بينيم
  .باشد تفكراتي مبناي مذهب شيعه مي

به اهل بيت  را كنند و آن جعل ميها رواياتي را  چنين گمراهي گسترشو براي 
 چادري استفاده كنند و خود را زير آن پنهان تا از اهل بيت به عنوان ، دهند نسبت مي

: گويد د و اصال ً مروج و باني توحيد چگونه ميحسازند و اال علي شاگرد رسول مو
فرعون ي  جملهآيا اين جمله چه تفاوتي با  ، من اول و آخر و ظاهر و باطن هستم

غيره چگونه آقاي كشي و طوسي و ! من پروردگار جهانيان هستم؟: فتگ دارد كه مي
دانند در حالي كه  چگونه كليني را ثقه ميو  ، كنند اعتماد مي يبر چنين اخبار آحاد

  خود و يارانش حامل اين كفر آشكار هستند؟
  

  دارند؟ يآيا براي اين جنايات و دروغ ها معذرت
اين : گويد كند و مي رو مي آورد و ادعا مي زبه مجا آيات تفسير درشيخ مجلسي 

فالن كس ميان مردم : گويند مثال ً مي ، هستنددم مشهور و شايع نوع مجازها بين مر
وجه بر جهت  ، دارد) قدرت( دستكس  و فالني بر فالن ، است) جايگاه(داري وجه 

مردم را مكلف كرده كه به  ائمه جهتي هستند كه خداوند ، گردد مياطالق نيز 
هر چيزي  و ، باشد نمي مقدور ها با توجه به آن جزو توجه به خدا  ها رو آورند آن

عين خدا  ها آن  كه محكوم به مرگ و نابودي است مگر دين و منهج و روش امامان
همانطور كه انسان با چشم نگاه  ، آگاه و مطلع هستندهستند يعني امامان بر مردم 

ها  آن از كند و از چيزي محافظت مي نمايد ائمه هم محافظ مردم هستند و مي

                                           
 .262و 260ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)1(
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  .كنند نگهداري مي
اطالق دست بر رحمت و نعمت و بخشش ميان عرب مشهور   فتني است كهگ
ها براي اين كره خاكي و ساكنانش نعمت و بخشش و رحمت خداوند  آن ، باشد مي

ائمه جانب خدا هستند بدين مفهوم است كه خداوند به مردم دستور   كه اين ، هستند
قرب و نزديكي به خداوند تين باشد از ا  يهايا احتمال دارد كن... داده متوجه ائمه باشند

   )1(.همانطور كه نزديكي فرشتگان چنين است ، ها ممكن نيست بدون آن
و اال  استرضايت شيوخ به اين كفرها   توجيهبراي ي ها دليل چنين عذر و بهانه

چرا چنين سخناني به !! كند؟ چگونه براي اين نوع الحاد و شرك دريچه فرار پيدا مي
زدايند؟ تا دست زنادقه و  نميها  شوند و لباس تشيع را از آن نميديوار كوبيده 

   گونه اگر اين حالآيا تأويالت مجلسي درست هستند؟  ، مالحده از تشيع كوتاه شود
قلمداد عيب و ننگ عنوان   بهچرا سخن فرعون است پس باطل جائز  تتأويال
  ؟ شود مي

توان به آن توجه كرد چون در  ميجا ن ندر اي )2(مجاز جايز باشد  كه بر فرض اين
اي هم در  اي وجود داشته باشد و قرينه و حقيقت رابطه زلغت عرب بايد بين مجا

ميان باشد تا بيان كند معني اصلي مورد نظر نيست يا اصالً معني اصلي جائز 
اصل در كالم حقيقت است و تنها وقتي به كار بردن مجاز جائز است  زيرا )3(.نيست

  )4(.م بر حقيقت ممكن نباشدكه حمل كال
  به  با توجهاند و  را بر حقيقت حمل كرده شيعه آن هاي هبدين علت بسياري از فرق

حق طبيعي اين  د؛ان به الوهيت علي اعتقاد پيدا كردهمنقوالت شيوخ اثني عشري 
آيا عالقه و  ، چون ادعاي مجاز بي معني است ، سخنان رفض و تكذيب است

اي بين اسماء  چه رابطه! ت و مجاز در اسماء خداوند وجود دارد؟اي بين حقيق قرينه

                                           
 .202ص ، 24ج ، ـ بحار االنوار)1(
  .242ص ، مختصر الصواعق المرسلة ، 119-7/87 ، خ اإلسالميمجموع فتاوى ش /ةيميابن ت ، ـ مسألة المجاز)2(
  .341ص ، البالغة/ حفنى ناصف وزمالؤه ، 296علوم البالغة ص /انظر مثالً المراغى ، ةيـ كتب البالغة العرب)3(
 .106ص ، ضوء السارى/ ـ أبو شامة)4(
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  :فرمايد مي خداوند ؟اول و اخر و باطن و ظاهر و اوصاف ائمه وجود دارد
 m hg f e d cl ١٨٠: األعراف   

چه قرينه اي وجود دارد كه اين معني را از حقيقت به مجاز تغيير دهد؟ هيچ 
: اند بعضي از ائمه گفته: گويد ر صاحب كافي مياز اين بدت ، اي وجود ندارد قرينه

  )1(.خداوند ما را با خودش قاطي كرده است
براي اي است  آن قرينه  بايد راجع بدان گفت كهاست  اين روايت كافي قرينه اگر

. كند چون صفات خدا را براي ائمه ثابت مي ، ت غلو و افراط شيعيان نه نفي آنااثب
مجلسي تنها   كهتوان گفت  مي و شود و و افراط ديده ميدر كلمات مجلسي آشكارا غل

  .است يت افراطارواي  همنعكس كنند
ها كوچكترين رابطه  عرب و اين تأويالت فاسد آنرايج ميان توان بين مجاز  آيا مي
همان   و ائمه علياي وجود دارد تا بيان كند كه  ي پيدا كرد؟ آيا قرينها و قرينه

؟ آيا دليلي براي اثبات اين شود  بدان رويي آورده  مان دادهخدا فر  جهتي هستند كه
  ادعاي نامعقول دارند؟

مسلمانان تنها به كعبه  ، شوند عبادات تنها متوجه خداوند ميدر هنگام انجام مردم 
را اشغال كنند و  اي وجود ندارد تا امامان آن كنند و بين خدا و بنده رابط و ميانه رو مي

  .پيامبران فقط حق تبليغ دارند ، ري خود تبديل كنندرا به حق انحصا آن
اگر اين ثابت است  ، باشد ميش قابل رد و اثبات سخنانرسول اكرم هر كسي  جز

ها از اين قاعده  مگر آن ، پس چگونه بعضي رابط و واسطه بين خدا و مردم هستند
  ؟باشند مياستثناء 
بر اساس   بايد گفت كه ، آگاهي دارند  و آينده  گذشته  بهائمه : گويند مي  كه اما اين

و هيچ كس به چنين صفاتي باشد  ميصفات انحصاري خداوند جزو  ، اينآيات ذيل 
  :باشد نمي متصف

                                           
 .146ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)1(
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 m f e d   c b a`  _ ^ ] \ [ Z  Y  X Wl 
  ٦٥: النمل

دانند  و نمي ، دانند جز خدا كساني كه در آسمانها و زمين هستند غيب نمي: بگو(
   )). رسد و قيامت فرا مي(شوند  گيخته ميچه وقت بران

 m ÅÄ  Ã Â Á À ¿ ¾ ½l ٥٩: األنعام   
  ).هاي غيب و كليد آنها در دست خدا است و كسي جز او از آنها آگاه نيست گنجينه(

 m w v u t s r q  p  o n m ll ٥: آل عمران   
ماند  چيز نه در زمين و نه در آسمان بر خدا پنهان نمي شكّي نيست كه هيچ(

   ). )دور باشد يا نزديك ، پديدار باشد يا پنهان ، كوچك باشد يا بزرگ(
m I H G F E D C  B A : دهد كه بگويد خداوند به پيامبر دستور مي

  [  Z Y   X WV U T S R Q P O       N M LK J
 _ ^ ]    \l ١٨٨: األعراف  

داري كه خدا بخواهد و مگر آن مق ، من مالك سودي و زياني براي خود نيستم: بگو(
 ، دانستم اگر غيب مي.) مالك و مقتدرم گرداند ، از راه لطف بر جلب نفع يا دفع شرّ(

و اصالً شرّ و ) چرا كه با اسباب آن آشنا بودم(كردم  قطعاً منافع فراواني نصيب خود مي
حال كه از اسباب خيرات و . چرا كه از موجبات آن آگاه بودم(رسد  بال به من نمي

چگونه از وقوع قيامت آگاه خواهم  ، خبرم بركات و از موجبات آفات و مضرّات بي
). باشم نمي) به عذاب و ثواب يزدان(دهنده مؤمنان  دهنده و مژده من كسي جز بيم). بود؟

   

 m w v  u t s r  q p o nl ٥٠: األنعام   
) اسرار جهان ارزاق و(هاي  گويم گنجينه من نمي: بگو) بدين كافران! اي پيغمبر(

چرا كه الوهيت و مالكيت جهان تنها و تنها از آن خداي (يزدان در تصرّف من است 
چرا كه كسي از غيب (دانم  گويم كه من غيب مي و من نمي) سبحان است و بس
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  .))جهان باخبر است كه در همه مكانها و زمانها حاضر و ناظر باشد كه خدا است
و  كارها به او سپرده شوند ي ن دستور داده كه همهسوره ج 27. 26  خداوند در آيه

خدا   مگر اينكه ، ندارد  اعالم دارد او هيچ اطالعي از آينده  كه  دستور داده پيامبر  به
m Ò Ñ Ð  Ï Î  Í Ì Ë    Ê  É È Ç :او را خبر دهد

 Ól ٢٧ - ٢٦: الجن   
مگر پيغمبري كه   . دساز و هيچ كسي را بر غيب خود آگاه نمي ، داننده غيب خدا است(

   )1(.)خدا از او خوشنود باشد
چون خداوند علم  ، هر كس مدعي غيب باشد كافر است: گويند علماء اسالم مي

  هغيب را تنها به خودش نسبت داده است و هيچ كس را بر غيبش مطلع نگرداند
   )2(.است

: گويند مياهل علم  ، باشد ميغيب مطلقي است كه منحصر به پروردگار همان اين 
 از داند و منظور را مي كه تنها خدا آن اي غيب مطلق يا حقيقي. 1: غيب دو نوع دارد

غيبي است كه و اين : غيب اضافي يا مقيد. 2همين نوع است  نملسوره  65  آيه
مثال ً فرشتگان از آن اطالع دارند ولي انسان به آن علم  ، دانند را مي بعضي از مردم آن

كند داخل غيب اول  ياتي كه بشر توسط اسباب به آن علم پيدا مياما غيب ، ندارد
  )3(.نيست

اند كه تنها مخصوص خداوند غيب دان است  كرده ياما شيعه در مورد ائمه ادعاهاي
  .اند نه امام غائب و گم شده يا ائمه ديگر كه هرگز چنين نگفته

  :كنند كنيم كه ادعاهاي شيعه را رد مي رواياتي را نقل مي
شگفتا به نسبت اقوامي كه گمان : كند كه ابو عبداهللا گفته ب كافي روايت ميصاح

تصميم   بسا كه  چه ، اطالع داردغيب  ازتنها خدا   بدانيد كه ، دانيم كنند ما غيب مي مي

                                           
  .293ص ، 2ج ، ـ ابن كثير)1(
 .3و2ص ، 7ج ، ـ تفسير قرطبي)2(
 .422ص ، 7ج ، تفسير المنار ، 110ص ، 16ج ، ـ مجموع فتاواي ابن تيميه)3(
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  )1(.در كدام اتاق مخفي شده است  كهم ا هام را بزنم ولي ندانست م جاريها هگرفت
باشد همانگونه كه شيعه و آخوندها مدعي چنين بدعتي  اگر ابو عبداهللا دانا به غيب

  .كرد هستند بايد جاي جاريه را پيدا مي
با مشكل از دوران گذشته عالمان در مورد روايات كافي و نسبت دادن آن به ائمه 

و حتي در روايات بحار االنوار و صاحب احتجاج آمده كه ائمه  اند روبرو شده
ما هرگز  ، دهند است از اين صفاتي كه به او نسبت مي خداوند پاك و مبرا: اند گفته

بلكه فقط خداوند دانا به غيب است  ، شريك خدا نيستيم نه در علم نه در قدرت
  : فرمايد چون مي

 m a`  _ ^ ] \ [ Z  Y  X Wl ٦٥: النمل  
   ).دانند جز خدا كساني كه در آسمانها و زمين هستند غيب نمي: بگو(

تر است مرا  دين ضعيفان شيعه كه دينشان از بال مگس ضعيفجاهالن و احمقان و 
دهم كه هيچ الهي جز خداوند وجود ندارد و خداوند  شهادت مي.. اند اذيت كرده

ما غيب : گويند از اين سخنان كه مي جويم من تبري مي... براي شهادت كافي است
ا حرام و حرام را توانيم حالل ر دانيم يا در ملك و قدرت شريك خدا هستيم يا مي مي

  .حالل كنيم
  .روايات شيعه خودشان تناقص نصوص و روايات خودشان را بر مال مي سازند

 ، باشند ...ي باران و نازل كنندهو   هتوانند روزي دهند ائمه مي: گويند مي  كه اما اين
  .اند ها دوري جسته ي كه ائمه از آنيها آن ، سخن افراط گرايان شيعه هستند

شما :  گفتهمفضل بن عمر   خبر دادند كه  ابوعبداهللا  بهها آمده كه وقتي  آن در روايات
سوگند به خداوند تنها خدا روزي ما را : ابو عبداهللا گفت ، قادر بر روزي دادن هستي

   )2(ام بيرون رفتم ولي چيزي پيدا نكردم رسنگي از خانوادهگحتي براي دفع  ، دهد مي

                                           
 .257ص ، 1ج ، ـ اصول كافي)1(
 ، 325-324ص ، رجـال الكشـى   ، 25/32 ، نواربحـاراأل  ، 323ص ، رجـال الكشـى   ، 25/301 ، ـ بحاراألنوار)2(

 .519-518ص و ، 25/316
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بر روي پشت گاو سياه است و از طرف سفيد وي يك م بساناما اين نوع روايت 
روايات هميشه باز نوع و براي فرار از اين باشد  مي  و گستردهواسع  يديگر تقيه باب

براي توضيح اين مثال به  ، ظاري داريدتبا وجود چنين وضعيتي چه ان حال. است
) اش هروايت ابو عبداهللا و جاري(كالم شارح كافي توجه كن كه بر روايت گذشته 

هدف از اين تعجب و اظهار آن اين است كه جهال : گويد شارح مي. تعليق كرده است
خواهد گمان بعضي از حاضرين را رد كند كه مي گفتند  يا مي ، او را خدا نپندارند

منعم بودن خدا را فراموش كرده  ، باشد يعني در اين نعمت اين امتياز مال خودش مي
داند؟ اگر  شته و حال است پس چگونه مكان جاريه را نميواال او عالم به گذ ، بودند
بيانگر عبداهللا اگر خالف واقع باشد ابوچنين خبري از طرف پس : شود  گفته
 ، وقتي دروغ است كه در كالم توريه نباشد: گويم مي در جواب. است بودن وي دروغ

اريه در كدام داند كه ج يعني هدف او اين بوده كه بدون علم مستفاد از خدا او نمي
  )1(.ها مخفي شده است يك از اتاق

گيرد تا ثابت كند كه امام دانا به گذشته و حال  نگاه كن چه تكلف عجيبي به كار مي
در حالي كه  ، كند كند كه امام را متهم به دروغ مي اي افراط مي به گونه ، و آينده است

  .يكي از اصول اساسي شيعه عصمت است
است مگر شما با اين تأويل ) تأليه(ن جاهالن از خدا كردن اگر هدف امام دور كرد
كنيد؟ اصال ً چه دليلي داريد كه بعضي از حاضرين در آستانه  او را به خدا تبديل نمي

سند همه شيعه هستند؟ و با  ي ارتكاب چنين گناهي بوده باشند؟ در حالي كه سلسله
  !! زبان چنين كاري توريه است؟ كدام قاعده و دستور و

افي چنين تكلفي را به كار نگرفته است كها شعراني در شرحش بر  اما شيخ ديگر آن
ها  چون دروغ آن. (را رد كرده و گفته روايت دروغ است ترين روش آن بلكه با ساده

  )2()را بر مال مي سازد
اگر مردم  ، كنند ها را براي علماء اهل بيت شائع و پخش مي زنادقه اين نوع دروغ

                                           
 .31و 30ص ، 6ج ، المازنداراني/ـ شرح جامع كافي)1(
 .31ص ، 6ج ، ـ شرح اصول كافي)2(
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خيزند و  شيوخ شيعه به پا مي ، ها شوريدند و زنادقه را تكذيب كردند دروغعيله اين 
پس تقييه .. كنند ها و با تقيه هر مشكلي را حل مي كنند به دفاع از اين دروغ شروع مي

كفر و  ي اشاعه جهتشيعه  گرايان افراطاي است براي مكر و حيله در دست  هحاسل
  .ه اهل بيتق و بي ادبي كردن به ائميرد كردن حقا

وقتي اما  ، آگاهي دارداهل بهشت و جهنم  اززراره بن اعين مدعي شد كه جعفر 
 پس وقتي. را تكفير نمود را انكار كرد و گوينده آن آن امام ، نديدانبه امام رس را خبر
تقيه اما با شما : زراره خطاب به ناقل خبر گفت ، اطالع دادندبه زراره خبر را   آن

  )1(.كرده است

                                           
 .70و69ص ، 2ج ، شرح حال زراره بن اعين ، ـ ميزان االعتدال)1(
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  د مذهب شيعه در تعطيل يتأي جهتدعواي تحريف : مبحث چهارم
 ، و كسي ديگر چنين جرئتي ندارد اند را پيمودهاين منهجي است كه تنها شيعه آن 

چون براي نجات از آيات اثبات اسماء و صفات دعواي خطر آفريني را به كار 
  .داريم بيان مي  آن ي را ازجا مختصر ن اشاره كرديم ولي در اينآبه  قبال ، اند برده
 ، باشد مي اسماء و صفات خصوصتحريف آيات قرآن كريم در   ادعا راجع بهاين  

  :كند روايت مياز رضا بن موسي ي ذيل  آيهمثالً ابن بابويه در مورد 
 m ËÊ É È   Ç Æ Å Ä Ã Â Á   À ¿ ¾

  Ð Ï Î Í Ìl ٢١٠: البقرة   
جويند انتظار دارند كه  ن اسالم را نميپويند و دي آيا آنان كه راه صلح و آشتي نمي(

بانهاي ابر  در زير سايه) آشكارا در برابر ديدگانشان ظاهر گردند و(خدا و فرشتگان 
بر (و حال آن كه فرمان !). و رو در رو با آنان به سخن درآيند؟(به سوي ايشان بيايند 
و همه كارها ) دده و چنين كاري رخ نمي(انجام پذيرفته است ) قطع اميد محال ايشان

   . )شود به سوي خدا برگشت داده مي
هل ينظرون إال أن يأتيهم «  :نازل شده است   گونه اين  آيه: گويد ميرضا راجع بدان 

   )1(» اهللا بالمالئكة في ظلل من الغمام
مانند معتزله آمدن خدا را همي خواهند  ، هدف شيعه از اين تحريف واضح است

  .نفي كنند
خواست او  مي  كهبا يكي از زنادقه در خطاب علي : گويد مي »جاجتحاال«طبرسي در 

  :چنين گفت ، دعوت نمايدرا قانع كند و به اسالم 
  ٨٨: القصصmj i h g  f  l : فرمايد مي خداوند  كه اما اينو 

 وي  وجهنابود شود و  هر چيزيچون امكان ندارد  ، هدف از وجه دين خدا است

                                           
  .253ص ، االحتجاج. 1/208 ، لبرهانا ، 3/319 ، بحار األنوار ، 163ص ، هيد البن بابويـ التوح)1(
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  )1(.تر از آن است تر و بزرگ س عظيمخداوند ب ، باقي بماند
روشن است كه سراينده اين داستان عجمي بوده كه لغت عربي را ندانسته و از 

بر كتاب خدا  ، خواسته اسالم را به نابودي بكشاند لحاظ ديني زنديقي بوده كه مي
كند و چنين كفر بواحي را به علي نسبت  بندد و صفاتش را تعطيل مي دروغ مي

چنين روشي  .كنند كه خواسته زنديقي را قانع كند را تأويل مي اين بدتر آن دهد از مي
گر اين است كه واضع آن در دفاع از مبادئ و اصول خودش هيچ  در تعطيل نشان

  . گذارد ود باقي نميخبراي را كند و هيچ حرمتي  حدودي را رعايت نمي
فقط  هاند بلك ر ندادهاگر معتزله و فرق ديگر قرآن را مورد آماج حمالت خود قرا

براي اثبات اصول خودش از  ، كنند ها خيلي بدتر حركت مي اند اين را تأويل كرده آن
  . دين هم بيرون مي رود و دين را زير سؤال مي برد

                                           
 .253ص ، ـ االحتجاج)1(
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  چهارم فصل

  اركان ايمان و ايمان مورد در شيعه باور

  
  بيان كنيم بحث رامخواهيم دو  در اين فصل مي

  مورد ايمان و وعد و وعيد ها در عقيده آن. 1
  ها د رمورد اركان ايمان عقيده آن. 2

  
  :مسئله دارد جمبحث اول پن

  مفهوم ايمان نزد شيعه: نخست  مسأله
 شهادت سوم همرا شهادتين: دوم مسأله
 ها در مورد ارجاء عقيده آن: سوم مسأله

 وعد: مسأله چهارم
 وعيد: پنجم مسأله

پردازيم و در مبحث دوم به اركان ايمان مي
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  شيعهمفهوم ايمان نزد : اول سالهم
  

اين تفكر  آنان ، 1كنند محسوب مياصول ايمان  ازعشريه ايمان به ائمه را  اثني
  .دهند را عين ايمان قرار مي انحصاري

در مورد تعريف اسالم آمده كه اسالم عبارت است از شهادت  »اصول كافي«در 
سپس بقيه اركان اسالم را ذكر  ...محمد اذعان به نبوت دادن به وحدانيت خداوند و

ايمان عبارت است از : گويد پردازد و مي ايمان مي حكند و بعد از آن به توضي مي
اگر كسي اسالم را به جاي بياورد ولي  ، شناخت اركان اسالم همراه اقرار به امامت
ثواب در اساس : گويند و حتي مي )2(است ياقرار به امامت را رها كند مسلمان گمراه

أن اإلسالم حيقن به «و صاحب كافي بابي تحت عنوان  ، نه اسالم است آخرت ايمان
  )4(.است  گشوده »٣الدم وأن الثواب عىل اإليامن

  :كنند تفسير مي   گونه اينآيات زير را 
 m  _ ^ ]   \ [ Z Y X W  V U T S

 n m l k j i h  g f e d c b a `
} | {z y x w v u t s  r q p o  ` _  ~

 bal ١٣٧ - ١٣٦: البقرة   
و آنچه بر  ، بر ما نازل گشته) به نام قرآن(ايمان داريم به خدا و آنچه : بگوئيد(

نازل شده ) يعني نوادگان يعقوب(و اسباط  ، يعقوب ، اسحاق ، اسماعيل ، ابراهيم
 پيغمبران) همه(و به آنچه براي  ، و به آنچه براي موسي و عيسي آمده است ، است

نه اين (اندازيم  ميان هيچ يك از آنان جدائي نمي. از طرف پروردگارشان آمده است
                                           

 دهد اين عقيده را تنها به شيعه اثني عشريه نسبت مي 1/125 امام اشعري در كتاب مقاالت االسالمين 1
  .23ص ، 2ج ، ـ اصول كافي)2(
 )گرداند پاداش را عايد انسان ميو ايمان  كند محافظت ميخون  ازاسالم ( 3
 .24ص ، 2ج ، فيـ اصول كا)4(
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بلكه همه . بعضيها را بپذيريم و بعضيها را نپذيريم ، كه مثل يهوديان يا عيسويان
دانيم و كتابهايشان را به طور اجمال  پيغمبران را راهنماي بشريت در عصر خود مي

همچنان كه شما  ، اگر آنان ايمان بياورند . خدا هستيم) فرمان(و ما تسليم ) پذيريم مي
 ، ايشان نيز ايمان داشته باشند ، و بدان چيزهائي كه شما ايمان داريد ، ايد ايمان آورده

و از حقيقت (و اگر پشت كنند  ، اند رهنمود گشته) به راه درست خدائي(گمان  بي
پس راه اختالف و ) نگ زنندسرپيچي نمايند و دوباره به رسوم و آداب موروثي چ

  ).اند در پيش گرفته) با شما(دشمنانگي را 
سپس . ائمه استساير فاطمه و  ، حسين ، حسن ، ابي جعر گفته هدف علي

به »  بِمثْلِ ما آمنتُم بِه« يعني اگر مردم ايمان آوردند »  فَإِنْ آمنُواْ»   آيه: گويد مي

m ` _  ~ } | {z y لي و غيره همان چيزي كه شما ايمان آورده ايد ع
 bal )1(  

امامت يكي از اركان مهم ايمان است كه : گويد بدين علت ابن مطهر حلي مي
  .2شود موجب دخول به بهشت و نجات از آتش مي

يابد مگر كسي  امامان تحقق مي ي ايمان با اقرار به همه: گويد عاملي مي جوادمحمد 
هاي قبل از او ايمان آورد  اگر به آن امام و امام  ،ميرد كه در دوران يكي از امامان مي

  .3ولي به امامان بعد از او ايمان نياورد مشكل ندارد
هر كس به واليت علي و ائمه ديگر كافر باشد ايمانش : گويد محمد قزويني مي

  )4(.گردند ساقط و اعمالش نابود مي

                                           
 .1/157 ، البرهان ، 1/92 ، ر الصافىيتفس ، 1/62 ، اشىير العيـ تفس)1(
  1ص : منهاج الكرامة في معرفة اإلمامة 2
  2/80: مفتاح الكرامة 3
 .24ص ، ـ الشيعة فى عقائدهم وأحكامهم)4(
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  شهادت سوم: له دومأمس

را اختراع  ها آن شود چون فقط آن پيدا مياين شهادت تنها در ميان تفكر شيعه 
 عبارت اند و آن هم عبارت است از شعار دين خود قرار دادهعنوان   بهاند و  كرده

بر و هنگام تلقين ميت ي بعد از هر نمازرا در اذان و  آن  كه» 1اشهد ان علياً ولی اهللا«
  .كنند زبان جاري مي

حر عاملي بابي  ، از هر نمازي گفته شود بعد همراه با شهادتين بايد  ائمهاقرار به 
  .شته استگان» استحباب الشهادتني واإلقرار باألئمة بعد كل صالة«تحت عنوان 

اگر هنگام مرگ : ها از زراره روايت شده كه ابي جعفر گفت در روايات آن
: گفتند ، بودم ميبراي او مفيد  ، هم رسانم  حضور به )2(توانستم بر بالين عكرمه مي
  بودي؟  ميا مفيد چر

از ابي بصير از ابي جعفر روايت شده  )3(.كردم عقيده شما را به او تلقين مي: گفت
  )4(.و واليت را به مردگان تلقين كنيد »ال اله اال اهللا«شهادت : كه گفته

و همچنين وقتي كه  )5(گيرد وارد كردن مرده به قبر صورت مي ماين شهادت هنگا 
استحباب تلقني الويل امليت « مجلسي باب تحت عنوان  ، رندگذا مردم او را تنها مي

براي آن قرار » الشهادتني واإلقرار باألئمة عليهم السالم بأسامئهم بعد انرصاف الناس
  )6(.داده و چند روايت را ذكر كرده است

                                           
  )دهم كه علي دوست خدا است شهادت مي( 1
 }م نبالء سيره اعال{ يكي از مفسران قرآن است ). 2(
ـ حضره الفقيمن ال  ، 1/34 ، ـ فروع الكافى)3(  ، 216ص ، ورجـال الكشـى   ، 1/82 ، ب األحكـام يتهـذ  ، 1/41 ، هي

 .2/665 ، عةيوسائل الش
 .2/665 ، عةيوسائل الش ، 1/82 ، ب األحكاميتهذ ، 1/34 ، ـ فروع الكافى)4(
 .2/665 ، عةيالش وسائل ، 1/82 ، ب األحكاميتهذ ، 1/34 ، ـ فروع الكافى)5(
 .862ص ، 2ج ، ـ وسائل الشيعه)6(
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ي امامت  مسأله  از اقرار به استعبارت   كهاين شهادت تازه   راجع بهابن مطهر 
  )1(.باشد آن يكي از مهمترين مسايل ديني و شعائر مسلمانان مي  همعتقد است ك

ايمان يا اقرار به شهادت سوم يكي از مهمترين اركان اسالم باشد آشكارترين   كه اين
بدون اذن خداوند به تشريع و قانون   كه و اين ، دليل است بر بطالن مذهب شيعه

بدين  )2(ونه در سنت ثابت نشدهچون چنين چيزي نه در قرآن  ، پردازند گذاري مي
عقيده امامت چه رسد به دوازده امام تنها منحصر به شيعه : فرمايد علت ابن تيميه مي

 ، ها هستند را نپذيرفته است مگر افرادي كه حلقه به گوش آن است و هيچ مسلماني آن
هاي اساسي و  زيرا يكي از پايه ، است واضح و روشناين عقيده يكي از كفرهاي 

  )3(.مهمتر از ايمان به ائمه است بسيارايمان به خدا و رسول   اضح دين اين است كهو
شيعه از همه كس به بهشت  ، اگر مدار ثواب و غيره تنها بر محور امامت بچرخد
ها برسد كه همان روش جاهلي  دورتر هستند چون هر نظري كه از امام معدوم به آن

  )4(.ي ديگر غير از علي و حسن كافر هستندا پذيرند و به هر خليفه را مي است آن
موجب  يكافي نيست همانگونه كه شناختن پيامبر به تنهاي يشناختن ائمه به تنهاي

و فرامينش شود بلكه براي دخول به جنت بايد از او اطاعت كرد  نت نميجدخول به 
  )5(.را دنبال نمود

  

  عقيده به ارجاء: سوم  ألهمس

  بايد گفت كه ، عشري ي اثني از اقرار به ائمه است عبارتها تنها  اگر ايمان نزد آن
رو  از اين ، دانند ميكافي را   ائمهشناختن  بهشتبه  آنان براي اثبات ايمان و رسيدن

                                           
 .1ص ، ـ منهاج الكرامه)1(
  .20ص ، 1ج ، ـ منهاج السنة)2(
 .20ص ، 1ج ، ـ منهاج السنة)3(
 .7ص ، باب فى أن كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت ، نعمانى: ـ الغيبة)4(
 .31ص ، 1ج ، ـ منهاج السنة)5(
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  )1(.آورند سر از مرجئه بيرون مي آنان
 , اإليامن ال يرض معه سيئة«بر اين اساس است كه صاحب كافي بابي تحت عنوان 

و در آن باب شش روايات را ذكر كرده  )2(باز كرده است» معه حسنةوالكفر ال ينفع 
همراه ايمان هيچ عملي زيان آفرين نيست : ها قول ابي جعفر است كه گفته يكي از آن

ها محبت و  و ايمان نزد آن )3(باشد مين سودمندو همچنين هيچ عملي همراه كفر 
  .شناخت ائمه است

معتقد هستند كه با محبت علي هيچ گناهي  بيشتر شيعه: وقتي ابن تيميه فرمود
گفتند چنين چيزي  و شيعه و آخوندهاي آن دوران به پا خواستند )4(آور نيست زيان

شيعه به اين اصل معتقد هستند و تخصيص  ي بهتان است و حقيقت ندارد چون همه
  )5(.است ي واضحدروغ  اكثريت شيعهآن براي 

گويند  ئمه گناه بي تأثير باشد وجود ائمه كه مياگر با محبت ا: فرمايد ابن تيميه مي
لطف و رحمت خدا است اضافي است چون اگر محبت او كافي باشد وجودش به 

  )6(امام باشد يا نه ، يابند با محبت او همه نجات مي ، آيد چه كار مي
له مهم أاست و اين مس يله عصمت ائمه بنا بر قاعده لطف و رحمت خدايأپس مس

هر   كه مثل اين ، بايد يكي پذيرفته شود رو ازاين ، علي تناقص داردبا اصل محبت 
البته هر ديني كه از طرف خدا نباشد محكوم به  ، قول شيعه بايد متناقصي داشته باشد

  .همين تناقص است
                                           

گفتند با وجود ايمان هيچ گناهي زيـان   دانستند و مي كه تنها ايمان را براي انسان كافي مي: ي بودندـ مرجئه گروه)1(
 ، الفـرق بـين الفـرق    ، 146-1/139 ، الملل والنحل ، 234-1/213 ، مقاالت اإلسالميين. آور نيست و تأثيري ندارد

اعتقادات فرق المسلمين  ، 5/144 ، والتاريخ البدء ، 59التبصير فى الدين ص ، 43ص ، التنبيه والرد ، 207-202ص
 .350-2/349 ، مقريزى: الخطط ، 107ص ، والمشركين

  .463ص ، 2ج ، ـ اصول كافي)2(
 .464ص ، 2ج ، ـ اصول كافي)3(
  .31ص ، 1ج ، ـ منهاج السنة)4(
 .1/98 ، منهاج الشريعة فى الرد على ابن تيمية/ـ محمد مهدى الكاظمى)5(
 .31ص ، 1ج ، ـ منهاج السنة)6(
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دانند  شايد از مرجئه هم بدتر باشند چون مرجئه ايمان به خدا را اساس نجات مي
  .دانند بت به او را سبب نجات ميولي شيعه شناخت ائمه يا مح

محبت از مگر دين غير : گويند اخبار و روايات فراواني در اين مورد دارند مثالً مي
  )1(چيز ديگري هست؟؟

اين روايت را ذكر كرده » ثواب حبهم وواليتهم وأهنم أمان من النار«مجلسي در باب 
كردند  بت او اتفاق ميو اگر مردم بر مح ، كه واليت علي سپري است در مقابل آتش

  )2(.شد جهنم درست نمي
ائمه را دوست  ي شود كه همه نت ميجدر ورايت ديگر آمده كه تنها كسي وارد 

  )3(.ها را دشمن بدارد شود كه آن داشته باشد و تنها كسي وارد جهنم مي
تمامي و  خدا از ايمان به خدا و رسولاعم بر اين اساس تمام تكاليف ديني 

محبت علي  جزشوند و در شريعت اسالم  احكام ديني ساقط ميو  تكاليف شرعي
بسياري از ها  البته اين دروغ ، گردد ميمباح  يماند و هر چيز ديگر مينباقي چيزي 
  )4(.استرا گمراه كرده  رانان گران و شهوت اباحي

بلكه براي گمراه  ، قرآن براي هدايت نيامده  بايد گفت كهبا توجه به اين روايات 
  دارد و موجب ورود به  كهرزش اچون محبت علي با اين همه  ، ردن آمده استك

  .است  كردهرا بيان ن اما قرآن آن ، باشد بهشت و نجات از آتش مي
عمل صالح براي نجات ايمان و  نبدو شو رسول اگر محبت خدا: گويد سويدي مي

  باشد كه نميآيات ذيل كافي نباشد چگونه محبت علي كافي است آيا اين مخالف 
 :فرمايد مي خداوند

 m  d c b a `l ١٢٣: النساء   

                                           
 .27/95 ، بحار األنوار ، 1/167 ، ـ تفسير العياشى)1(
 .32ص ، 39ج ، ـ بحار االنوار)2(
 .162ص ، ـ علل الشرائع)3(
 .34 ص ، سويدى :ـ نقض عقائد الشيعة)4(
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  ٨: الزلزلة m  d  c b a ` _ ~l : فرمايد و مي
و سزايش را (آن را خواهد ديد  ، و هركس به اندازه ذره غباري كار بد كرده باشد(

   ). )خواهد چشيد
رو مخالف  از اين  شيعهاصول  با ، حتي مخالف اصول و روايات خودشان هم است

شود و خداوند او را عذاب  اي كبيرهاگر كسي از روافص مرتكب گناه   است كه
  .باشد  را ترك كرده يواجبخداوند   شود كه ميموجب اين  ، ندهد

از علي و امام سجاد و ديگران نقل شده كه : و در مورد مخالفت با روايات خودشان
ها از  آن امثالاگر  ، برند ه خدا پناه ميكنند و ب گريه مي بسياردر دعاها و راز و نياز 

ها به محبتشان مغرور  چگونه ديگران حق دارند با اتكاء به آن ، عذاب خدا بترسند
پس فرعون و هامان  ، شوند تنها دشمنان علي وارد جهنم مي: گويند ها مي آن )1(شوند

  .شوند چون با علي دشمني نكردند و نمرود و غيره وارد جهنم نمي
چون فساد و بطالن آن  نياز نداريم زحمت زيادي  بهشك براي رد اين عقيده بدون 
آمدند و شريعت  ها درست باشد بايد پيامبران نمي اگر سخن آن ، آشكار است بسيار

  .آمدند هاي خدا پايين نمي شد و كتاب خدا نازل نمي
نند و بر حدود اما اين عقيده نامبارك در ميان شيعيان مانده تا با آن دين را مسخره ك

  .و شرايع الهي را در ذهن مردم سبك جلو بدهند جسارت ورزندخدا 
  

  )پيمان خدا(وعد : مسئله چهارم

پيمان خود را در مورد پاداش  ما اعتقاد داريم كه خداوند حتماً: گويد ابن بابويه مي
  )2(.آورد عمل صالح به جاي مي

ني به جعفر صادق و غيره نسبت روايات فراواو اند  راط كردهفابسيار در اين باب 

                                           
  .35و 34ص ، شيعهالـ نقض عقائد )1(
 .100ص ، مجلسى :االعتقادات ، 57أوائل المقاالت ص ، 94ص ، ـ االعتقادات)2(
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ها يافت  كنند كه هيچ دليلي بر آن ها پاداش اعمالي را ثابت مي آن ي همه  كه اند داده
بلكه دليل خالف آن وجود دارد يا دليل بر اين وجود دارد كه چنين سخن  ، شود نمي

انند د پاداش داشته باشد مثالً لعن اصحاب را عبادت مي  كه و عملي شرك است نه اين
  )1(.خواهان پاداش هستنددر مقابل آن و 

و همچنين دريدن يقه و زخمي كردن صورت و زدن با زنجير و غيره به اسم 
   )2(دانند عبادت ميرا واري حسين  سوگ

هاي ديگر در عبادت را  ها و ابداع بدعت يا حج قبر ائمه و استغاثه كردن به آن
  )3(.دانند ترين عبادت مي بزرگ

 شانرا براي پيروان بهشت  ورود بهند حاكي از آن است كه ائمه ضمانت رواياتي دار
ها را بهشتي به  و آن اند گرفتهها ضمانت خصوصي  حتي براي بعضي از آن ، اند گرفته

  !!اند حساب آورده
لي عكنند؟ در رجال كشي از زياد قندي از  در اين موارد به چه نصوصي استناد مي

در  )4(حسن براي او بهشت را تضمين كرده است وبن يقطين روايت شده كه اب
علي بن حسن مرا : از عبد الرحمان حجاج آمده كه به ابي حسن گفته يروايت ديگر

  .پيش تو فرستاده تا براي او دعا كنيد
  ) خواهد داند چه مي دان نمي امام غيب  كهنگاه كن (در مورد آخرت؟ : گفت
  بله: گفت

                                           
 .730و ص ، 27/218 ، ـ بحار األنوار)1(
محمد حسىن آل كاشـف  / اآلىات البىنات ، )المواكب الحسىنىة(مبحث  1/289 ، زنجانى :ـ عقائد اإلمامىة)2(

  .21/706 ، )الشىعىة(ودائرة المعارف  ، )المواكب الحسىنىة(فصل  ، 4الغطاء ص
وباب عمل ىـوم النىـروز ومـا     ، 323-98/298 ، ه وأدعىتهماباب أعمال ىوم الغدىر ولىلت ، ـ بحار األنوار)3(

ولـبس   ، باب استحباب صوم ىوم النىروز والغسل فىه ، وسائل الشىعة: نگاه ، وغىرها 98/419 ، ىتعلق بذلك
وقـال بأنـه كفـارة     ، وباب استحباب صوم ىوم التاسع والعشرىن من ذى القعـدة  ، 7/346 ، أنظف الثىاب والطىب

 ، وصـالة ىـوم المباهلـة    ، 5/243 ، وصـالة فاطمـة   ، 197 ، 5/194 ، وأبواب صالة جعفـر  ، 7/333 ، سبعىن سنة
 .5/287 وتعدل مائة ألف حجة

  .430ص ، ـ رجال الكشي)4(
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كنم كه آتش علي  تضمين مي: ه گذاشت و گفتامام دست بر سين: گويد راوي مي
  )1(.بن يقطين را مس نكند

دارند و  ي را در دستينه رحمت خدايجائمه گن ، نگاه كن به اين تأليه خطرناك
مهر  ، كنند كنند و كسي را استثناء نمي ضمانت مي ، ها است كليد هر چيزي دست آن

خدا با ها تدبير و مشورتي  آنآيا  ، زنند بخشش و غفران را بر پرونده هر كسي مي
نزد خدا آيا آنان ؟ آگاهي دارندغيب  ازشود؟ يا  ها وحي مي به آن  كه اينندارند؟ يا 

افرادي كه  ، ها است آن جاعلينها دال بر زنديق بودن  ؟ اين داستاناند ي گرفتهپيمان
كردن دين  ها نابود اند و هدف نهايي آن به قرآن ايمان ندارند و سنت را فراموش كرده

  .باشد ميعملي كردن اين هدف  ي تشيع تنها دريچه  گفتني است كه ، است
طبري  ، گيرد در اين جرم شريك زنادقه است علي بن يقطيني كه ضمانت جنت مي

  )2(.شود ميبه جرم زنديق بودن كشته يقطيني : گويد مي 169در حوادث سال 
كتب اثني عشريه اي پيروانشان در بر  ضمانت ائمه  روايات مربوط به  گفتني است كه

  )3(.شود طور وفور يافت مي  به

  )تهديد(وعيد : مجمسئله پن

اماميه اتفاق دارند كه جهنم مخصوص كافران است نه افرادي كه : گويد مفيد مي
و فرائضي مانند نماز و غيره را به جا  شناسند خدا را ميشوند و  مرتكب گناه مي

 گناهانارتكاب هر چند با  ، رود بيره از اسالم بيرون نميو مرتكب گناه ك )4(آورند مي

                                           
 .431ص ، ـ رجال كشي)1(
 .190ص ، 8ج ، ـ تأريخ طبري)2(

ي  همه ، 185 ، 98ص: ليورجال الح ، 484 ، 448-447ص: رجال الكشي ، 475 ، 1/474: ـ أصول الكافي)3(
ها روايات و رجال  بدين علت در كتب آن ، باشد مي سنديصفحات داراي چنين ضماناتي است و هر ضمانتي  اين

 .شوند چون ضمانات فراوني وجود دارد زيادي يافت مي
 .14ص ، ـ اوائل المقاالت)4(



   
687 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

  )1(.گيرند قرار مياهل فسق  در رديف
اي افراط  ظاهراً اين قول موافق اهل سنت است ولي در معني لفظ كفر به اندازه

بدين سبب اماميه اتفاق  ، شود امت اسالمي مي ي خودشان شامل همه جزاند كه  كرده
ها را دوباره دعوت كند اگر برگشتند خوب و اال بايد به جرم  دارند كه امام بايد آن

چون ايمان ندارند و هر كس بر چنين حالتي بميرد بايد به  به قتل برسندهمين بدعت 
  )2(.جهنم مشرف گردد

كافر هستند  -نگ كردندجهاي كه با او  آن-و همچنين اتفاق دارند كه دشمنان علي 
  )3(.خدا را مالقات كنند و به خاطر همين دشمني بايد جهنم

بدين  ، باشد مذهب شيعه مخالف  كه شود اجرا ميشخصي هر  براياين حكم 
له مانند مخالفت در أما اعتقاد داريم مخالفت در يك مس: گويد سبب ابن بابويه مي

  )4(.تمام مسايل است
: فرمايد ها وعيديه هستند همانطور كه شيخ االسالم ابن تيميه مي در اين مورد آن

  )5(.باشند ميخرين شيعه در باب اسماء وصفات وعيديه أمت
گروهي از روافض در مورد هر كدام از مخالفين خود حكم كفر و : گويد اشعري مي

كيشان خود چنين حكمي را در نظر  اما براي هم ، كنند دخول به جهنم را صادر مي
وارد   و در صورتي كه برد بهشت مي  خداوند آنان را به  گيرند و معتقد هستند كه نمي

از  اند كه ائمه با طلب آمرزش و روايت كرده شوند مي  بيرون آورده ، دوزخ شوند
بين  گناه  و در صورتي كه ، گردانند محو مي شان راگناهان پيروان يتمام ، خداوند

و اگر بين پيروان و مردم ديگر  ، كنند پيروان و ائمه باشد خودشان از آن گذشت مي

                                           
 .15ص ، ـ اوائل المقاالت)1(
 .16ص ، ـ اوائل المقاالت)2(
 .10ل المقاالت؛ صـ اوائ)3(
 .100ص ، االعتقادات للمجلسى: وانظر ، 116ص ، ـ االعتقادات)4(
 .6/55 ، ـ فتاواي)5(
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  )1(.كنند محو آن شفاعت مي باشد براي
در  االنوارمجلسي در بحار ، داشت  بدان اشارههمين معني كه امام اشعري   راجع به

  )2(.كند براي اثبات آن نقل ميرا هفتاد روايت » الصفح عن الشيعة«بابي تحت عنوان 
: يدگو مي رو از اين ، داند ها را كم مي آن  كه روايات مثل اين ي اين بعد از ذكر همه

احوال مؤمنين و مجرمين در « و» حوض« ، »شفاعت«روايات بيشتري را در باب 
  )3(.ام نقل كرده» قيامت

كند كه دقيقاً همان تقسيم بندي اشعري را بيان  در ابتداي روايات روايتي را ذكر مي
   .كند مي

ها را  آن ي همهكنند و  را پيگيري ميوعيديه خود روش خالصه نسبت به مخالفان 
 ي همهو   را دنبال كردهمرجئه روش ولي در مورد موافقان  نمايند كوم به جهنم ميمح
  .برند ها را به بهشت مي آن

  

                                           
 .1/126 ، ـ مقاالت االسالمين)1(
 .68/149 ، ـ بحار االنوار)2(
 .68/149 ، ـ بحار االنوار)3(
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  اركان ايمان نزد شيعه: مبحث دوم

باشد  قيامت و قدر مي ، رسل ، كتب ، فرشتگان ، اركان ايمان شامل ايمان به خدا
  :دهد توضيح مي   گونه اركان ايمان را اين خداوند

 m O N M L K  J I H G F E D  C B A
 S  R Q Pl ١٧٧: البقرة   

تنها (نيكي  ، هايتان را به جانب مشرِق و مغرب كنيد چهره) به هنگام نماز(اين كه (
بلكه نيكي ). آيد نيكي بشمار نمي ، و يا ذاتاً روكردن به خاور و باختر(نيست ) همين

و پيغمبران ) آسماني(فرشتگان و كتاب كسي است كه به خدا و روز واپسين و ) كردار(
  ).ايمان آورده باشد

  ٤٩: القمر m  ã    â á à       ß Þl : فرمايد و مي
   ). ايم ما هر چيزي را به اندازه الزم و از روي حساب و نظام آفريده(

جا اركان  اما در اين ، ها را در مورد الوهيت و ربوبيت توضيح داديم عقيده آن قبال
بسيار تأثيرگذار  لهأامامت در اين مس ، دهيم قرار ميبحث را مورد ها  آن نظراز ايمان 

  :يابيم از خالل بحث نيز بدين مطلب دست مي  كه چنان ، باشد مي
  

  ايمان به فرشتگان 
مالئكه از نظر آنان  ، است  قسمت خود دست يافته  بهاين ركن از اركان ايمان 

و حتي گمان  ، ها هستند اند و خادمان آن ده شدهموجوداتي هستند كه از نور ائمه آفري
  ...هميشه مالزم قبر حسين هستنداز فرشتگان براي كنند گروهي  مي

آفريده  را علي هفتاد هزار فرشته صورتخداوند از نور : گويند ها مي روايات آن



   
690 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

  )1(.كنند است كه مدام براي محبين او استغفار مي
  )2(.گان را از نور علي آفريده استداوند فرشتخ: گويند بعضي مواقع مي

رفت و آمد كنند بعضي از فرشتگان هيچ كار ندارند مگر گريه بر حسين و  گمان مي
خداوند چهار هزار فرشته را براي قبر حسين : گويند مي ، زيارت قبرش سوي  به

  )3(.كنند آفريده است و تا روز قيامت گريه مي
هر كس : گويند مان است و هميشه ميزيارت قبر حسين يكي از آرزوهاي اهل آس

خواهد كه زيارت قبر حسين را به او ارزاني ببخشد  در آسمان وجود دارد از خدا مي
  )4(.آيند پايين ميزيارت ايشان   بهگروه گروه آنان و 

  )5(.ن ما هستنداند فرشتگان خدمه ما و محبي ائمه گفته
ل بر اين هستند فرشتگان تنها شيعه ادعاهاي ديگري در مورد فرشتگان دارند كه دا
  !! ائمه هستند نه خداي  فرشته  كه يك وظيفه دارند آن هم خدمت به ائمه است مثل اين

استراحت   بهشود و در فراش ما  فرشته در رحاب ما نازل مي: گويد ابو عبداهللا مي
  ،آورند شوند و از هر چيزي براي ما مي هاي ما حاضر مي و بر روي سفره پردازد مي

مالند و در موقع نماز  ي ما مي ها دهند و بالها را بر بچه بالهاي خود را به ما نشان مي
آيند و  فرشتگان پيش ما مي  كه هيچ روز و شبي نيست مگر اين ، آيند پيش ما مي

پادشاهي بر روي زمين هيچ و  ، كنند ع را براي ما تعريف مييهاي زمين و وقا خبر
اي اخبار و زندگاني او را  فرشته  كه مگر اين ، گيرد را ميميرد و ديگري جاي او  نمي

  )6( .آورند براي ما مي
اما تنها از افراد مقرب پذيرفته  ، فرشتگان در نظر شيعه به واليت مكلف هستند

                                           
 .23/320 ، بحار األنوار ، 334ص ، ـ كنز جامع الفواىد)1(
 .249ص ، عالم الزلفي ـ من)2(
 .189ص  ، كامل الزىارات ، 49ص ، ثواب األعمال ، 1/325 ، فروع الكافى ، 10/318 ، ـ وسائل الشىعة)3(
 .10/322 ، وسائل الشىعة ، 54ص ، ثواب األعمال ، 2/16 ، التهذىب/ ـ الطوسى)4(
 ، علل الشـرائع  ، 1/262 ، عىون أخبار الرضا ، 147ص ، إكمال الدىن/ ابن بابوىه ، 26/335 ، ـ بحار األنوار)5(

 .13ص
 .26ص ، بصائر الدرجات ، 26/354 ، ـ بحار األنوار)6(
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  )1(.شود مي
شود و  داده مي عذابكنند اگر يكي از فرشتگان مخالف واليت باشد  حتي گمان مي

داده شد و از  عذابقبول نكردن واليت به شكست بالها  يكي از فرشتگان به خاطر
  )2(.لود نكردآ  گناه نجات نيافت تا در خاك قبر حسين كمي خود را گل

شرافت دست   واليت علي هرگز به  فرشتگان جز با گردن نهادن به  معتقد هستند كه
  3.يابند نمي

چون عذا و شرابي  ها بستگي دارد مه و رحمت فرستادن بر آنئزندگي فرشتگان به ا
  )4(ندارند مگر از طرف علي و محبينش

  )5(.دانستند ها چيزي نمي فرشتگان قبل از تسبيح و تقديس ائمه و پيروان آن
اگر فرد شيعي با  ، گيرند در نظر مي  را براي شيعه  رعايتي ويژهبدين علت فرشتگان 

و  ، دارد انجام بدهد گذارد تا هر چه دوست شود فرشته او را تنها مي دوستش تنها مي
ها را تنها  گويند آن نگهبانان به هم مي ، شوند اگر فرد شيعي با فرد شيعي ديگر تنها مي
  )6(.را پوشانيده است بگذاريم چون اسراري دارند كه خدا آن

  :فرمايد مي خداوند  در حالي است كهاين 
 m b a ` _  ^ ] \ [ Z Y  X    W  V U T     S  R Q

l ١٨ - ١٧: ق   
اند و اعمال  اي كه در سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته بدانگاه كه دو فرشته(

به او  -  حتي از اين دو فرشته -ما از همه چيز و همه كس (دارند  او را دريافت مي
مراقب و  ، اي راند مگر اين كه فرشته انسان هيچ سخني را بر زبان نمي   ). نزديكتريم

                                           
 .20ص ، بصائر الدرجات ، 26/340 ، ـ بحار األنوار)1(
 .20ص ، بصائر الدرجات ، 26/341 ، ـ بحار األنوار)2(
 .26/338: بحار األنوار ، 31ص: االحتجاج للطبرسي ، 153تفسير الحسن العسكري ص 3
 .26/344 ، ـ بحار االنوار)4(
 .26/344 ، بحار األنوار ، 9ص ، ـ جامع األخبار البن بابوىه)5(
 .564و 8/563 ، ـ وسائل الشيعه)6(
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   . )آن سخن است) و نگارشبراي دريافت (آماده 

 m z y x w   v ut s r  q p o nl : فرمايد و مي
  ٨٠: الزخرف

! آري! ؟ شنويم برند كه ما اسرار پنهاني و سخنان درگوشي آنان را نمي آيا گمان مي(
فرشتگان  ، گذشته از اين) ما آگاه از راز و رمز ايشان و شنواي نجواي آنان بوده و(

) همه كردار و گفتارشان را(حاضر و بر اعمالشان ناظرند و مأمور ما در كنارشان 
   . )كنند نويسند وثبت و ضبط مي مي

ها بر زبان فرشتگان  نادر اين گم ، هاي شيعه است كه انواع مختلفي دارند نااين گم
 گيرند و سخن هاي گزافي را عجيبي را به كار مي هاي هگويند و مبالغ مقرب دروغ مي

چون انكار  ، نداردرا اي جز انكار فرشتگان  چنين سخناني نتيجه ، رانند مي بر زبان
ها و به جاي آن مشغول پرستش واليت و شرك در قبر حسين  مسئوليت و وظائف آن

بدتر از  باشد با شرك  آميخته  ي كهوجودزيرا  ، بدتر استها  واقعي آناز انكار ... و
 زيرا اسماء وصفات ، اند م گذشتهاز انكار ه شيعه  گفتني است كه ، است آن نبودن

ها را به ائمه  آن ي وظيفه  كه يا ايناند و  را به ائمه نسبت دادهفرشتگان  براي  ذكر شده
  .اند سپرده

أهنم عليهم السالم الصافون واملسبحون وصاحب املقام «تحت عنوان  يمجلسي باب
  )1(.ه استشتنگا» عرش الرمحن وأهنم السفرة الكرام الربرة لةاملعلوم ومح

چنين در خصوص آنان هم  ند و خداوندا هها در مورد فرشتگان چنين گفت آن
  :فرمايد مي

 m b a `  _ ^ ] \ [ Z Y Xl 
  ٢٧ - ٢٦: األنبياء

كه به هيچ وجه از طاعت و عبادت و اجرا (بلكه بندگان گرامي و محترمي هستند (
در ) فرمانبردار يزدانند كه هرگز آن قدر مؤدب و(آنان    ).كنند فرمان يزدان سرپيچي نمي

                                           
 .24/87 ، ـ بحار االنوار)1(
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نه به فرمان كس (كنند  و تنها به فرمان او كار مي ، گيرند سخن گفتن بر او پيشي نمي
   )). ديگري

m v u t  s r q p o n m  :فرمايد و مي
 y x wl ٩٨: البقرة  

كسي كه دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و ميكائيل باشد (
   . )چه خداوند دشمن كافران است). او استخداوند دشمن (

  

  هاي آسماني  ايمان به كتاب
هيچ   كههستند  )امامت(منحصر به فرد خود  ي شيعه در اين مورد هم متأثر از عقيده

بي ايمان دارند كه خداوند دليلي براي آن ابه كت ، مسلماني به آن قايل نيست
ر ائمه نازل كرده همانطور كه بر چون مدعي هستند كه خداوند كتابي ب ، نفرستاده

  .است پيامبران نازل فرموده
 ندنزد ائمه اثني عشريه كتاب آسماني وجود دارد همان  معتقد هستند كههمچنين 

را مي خوانند و به مفاد آن حكم مي  پيامبران نازل شده است و آن ي كتابي كه بر همه
  .نمايند

  :كنيم بع مهم شيعه بحث مياينك دو قضيه را در مورد كتب آسماني در منا
  ب آسماني بر ائمهادر مورد نزول كت شيعهادعاي : مسئله اول

هاي خطرآفريني دارند  اند و گمان گرفته در ضمنشيعه ادعاهاي فراواني  هاي باكت
تنها   بلكه ، شود ها ديده نمي كه در عالم واقع وجود خارجي ندارد و هيچ آثاري از آن

  .خورد ميدر كتب و روايت به چشم 
گمان و ادعاها اين است كه كتاب مقدسي از آسمان به وسيله وحي از طرف خدا 

از آن را كتب شيعه روايات و احكامي   گفتني است كه. به سوي ائمه نازل شده است
  .دهند ميخود قرار  ي كنند و اين روايات را مبناي عقيده نقل مي

خود تنها به قرآن اكتفاء  ي عقيده كردن  نهادينهشيعه براي  ي عقيده جاعلين
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گردد و جاه و مال  شان بر مال ميدانند اگر به قرآن اكتفاء كنند سرّ چون مي ، اند نكرده
  .دهند اين دين را از دست مي باو قدرت دنياي ساخته شده 

اند و براي  ها را به حقيقيت تبديل كرده نااند و گم جعل نمودهها را  اين دروغآنان 
  .دهند پيروانشان مي تحويلها را  اهداف خود آن تحقق بخشيدن به

همانطور  ه باشدهاي اين جاهليت در دوران علي زير خاك انداخته شد شايد ريشه
كند كه به علي  كه يكي از احاديث امام بخاري از ابي جحيفه به اين جنايت اشاره مي

  آيا كتابي نزد شما غير از قرآن وجود دارد؟: گفته
  .قرآن و سنت و چيزهاي كه در اين صحيفه هستندنه مگر : علي گفت

  چه چيزي در آن وجود دارد؟: گفتم
مسلمان در مقابل كافر كشته   كه بحث قصاص و آزاد كردن اسير و اين: گفت

  )1(.شود نمي
علت سؤال ابي جحيفه اين بود كه گروهي از شيعيان گمان : گويد ابن حجر مي 
شود و از همه مهمتر به علي وحي  ت وحي ميكردند كه از آسمان به سوي اهل بي مي

 )2(له از علي پرسيدندأقيس بن عباد و اشتر نخعي هم در مورد همين مس ، شده است
اما عبداهللا بن سبأ ... است  هوجود داشتنيز ي در گذشته سم ي اين مقوله ي ريشهپس 

ي آب پاشيد و موجب رشد آن شديهودي مشرك به اين بذر سم.  
كرد قرآن بخشي  يهودي گمان مي ابن سبأ آمده كه عبداهللا» وال الرجالاح«در كتاب 

  )3(.وجود دارندي است كه نزد علي لّاز آن ده بخش كُ
و اصل ادعا بر همين  ، كند ي به علم مخفي نزد علي اشاره ميئيعني دعواي سب

گوناگوني به خود  هاي تگمان است اين ادعا رشد و تغيير كرد و اشكال و صور
شدند كه اهل بيت وحي  ي خطرناك منتهي مي ها به اين نتيجه آن ي همه ، گرفت

پس هر چيزي بر اين باطل بنا شود  ، را نفي كرد اي دارند تا علي قاطعانه آن جداگانه
                                           

 .1/204 ، ـ بخاري)1(
 .1/204ـ فتح الباري؛ )2(
 .38ص ، جوزاني/ ـ احوال الرجال)3(



   
695 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

  .گيرد حكم اصل را مينيز خودش هم باطل است چون فرع 
ا از كتب معتبر ها ر آن معتقداتامانت علمي در اين مورد بعضي از  رعايت با نيزما 

  :كنيم شيعه نقل مي
  

  مصحف فاطمه -أ
  هشد نازلفاطمه  رمصحفي ب كنند كه بعد از وفات پيامبر تب شيعه ادعا ميكُ

  . است
وقتي پيامبر به ملكوت :.. گويد ها در مورد مصحف فاطمه مي يكي از روايات آن

به  اي تهفرش خداوند ، فراواني شد ي هفاطمه دچار حزن وغص ، اعلي پيوست
. او هم پيش علي شكايت كرد ، كاهش دهدرا او  ي سوي او فرستاد تا غم وغصه

را برايم  آن ، گويد اگر صدايش را شنيديد به من خبر بده و او هر چه مي: علي گفت
 ي فاطمه هم قبول كرد تا علي بعد از مدتي همه ، نويسم را مي من آن  بازگو كن كه

گذستگان و آيندگان را در ضمن   بهمصحفي شد كه علم  ، آن ي را نوشت و نتيجه آن
  )1(.بود  حالل و حرام چيزي را ذكر نكرده  اما راجع به ، داشت

مصحف تنها براي تسلي دادن دل غمناك فاطمه نازل شده : گويد اين روايت مي
 اطالع ازدانم فاطمه با  نمي. است و موضوع آن علم گذشته و حال و آينده است

يابد در حالي كه در همان كتاب تسلي به او  گذشتگان چگونه تسلي ميو  گانآيند
  شوند؟ كشته ميبا وضعي فجيع هايش  هدهند فرزند و شوهر و نو خبر مي

داند در حالي كه قرآن در  را مي آيندگان و گذشتگانو همچنين چگونه فاطمه علم 
  :فرمايد مورد پيامبر مي

 m S R Q P O   N Ml ١٨٨: األعراف   
  تر است يا فاطمه؟  يا رسول اهللا فاضلآ

علي : گويند علي كاتب مصحف بود ولي روايات ديگر شيعه مي: گويد روايت مي
                                           

 .43ص ، بصائر الدرجات ، 26/44 ، ألنواربحار ا ، 1/240 ، ـ أصول الكافى)1(
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اين دو روايت چگونه با هم جمع  ، ن بودآ بعد از فوت رسول خدا مشغول نوشتن قر
  شوند؟ مي

  .دروغ گويان است گيم هميشزتناقص مال  گفتني است كه
  .برابر قرآن فعلي است اين مصحف سه: مي گويند

روايت را ادامه ... وارد شدم  ابوعبداهللابر : در روايت كافي از ابي بصير آمده كه گفته
  .داريمرا در دست ما مصحف فاطمه : گويد ابي عبداهللا مي  كه دهد تا اين مي

  مصحف فاطمه چيست؟  :گفتم
ر آن حتي يك حرف از اين قرآن د ، سه برابر مصحف فعلي شما است: گفت

  )1(.وجود ندارد
ها با سندي صحيح ـ همانطور كه  آن ي از افراد معتبركه فردباطل اين داستان 

مصحف فاطمه از نظر حجم از قرآن : گويد را روايت كرده مي ـ آن )2(گويند مي
  .تر است و مفادشان يكي نيست بزرگ

 تر است و نيست كه قرآن از مصحف فاطمه كوچك اين آيا معني اين روايت
  : فرمايد مي در حالي كه خداوند ، تر و بهتر مصحف فاطمه از او كامل

 m i h g f  e d c bl ٨٩: النحل   
و وسيله هدايت و مايه رحمت و ) امور دين مورد نياز مردم(چيز  بيانگر همه(
  ).است) به نعمت جاويدان يزدان(رسان مسلمانان  مژده

پس به هيچ كتاب ديگري نياز ندارد تا  ، قانون كلي جهان است تا پايان هستي قرآن
  .را اثبات كنند هاي خود آن شيعه در دروغ

تر و  كامل ، هروشنگر و هدايت دهند آخر چگونه ممكن است كتاب تسلي از قرآنِ
  پذيرد؟  را مي آن ديگر كسيخرد و دور از فهم  آيا جز افراد بيتر باشد؟  بزرگ

: گويد اگر روايت اولي مي ، اند اقص شدهدر اين مورد هم دچار تن آنان طبق معمول

                                           
 .1/239 ، ـ اصول كافي)1(
 .3/197 ، ـ الشّافى شرح أصول الكافى)2(
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 ، يسدرا مي نو شود و علي آن نازل مي  خاطر فاطمهبراي تسلي  يتوسط فرشته مصحف
است كه به قلب فاطمه الهام  ينآمصحف فاطمه همان قر: گويد روايات ديگري مي

  )1(.را نوشته است شده و رسول خدا بر او خوانده و علي آن
حف در زمان حيات رسول اكرم بوده و امالء كننده رسول بر اساس اين روايت مص

  .خدا بوده نه فرشته و كالم هم كالم خدا است
چگونه ممكن است نزول بر فاطمه  ، اصالً اول روايت با پايان روايت مخالفت دارد

  ؟ آن باشد را خوانده باشد و علي كاتب باشد و رسول آن
بود بلكه چيزي بود كه به قلب فاطمه مصحف فاطمه قرآن ن:  آمدهدر روايت ديگر  

  )2(.شد انداخته مي
 كاتبنيز را نخوانده و علي  آن پيامبرنازل نشده و  ير اساس اين روايت مصحفب
اي حاضر نشده و بعد از وفات پدرش  نبوده است و توسط فرشته نبوده و فرشته آن

  .است صورت گرفته
  كنند  غيب دست پيدا ميها ائمه با اين مصحف به علم  بر اساس گمان آن

با نگاه كردن به مصحف فاطمه متوجه شدم كه زنادقه در سال : گويد ابو عبداهللا مي
  )3(.شوند وهشت هجري پيدا مي بيستوصد

مگر كشته شدن بعضي از سران گمراه مانند   هاي رخ نداد در اين سال هيچ حادثه
 در داستان بيان شدهچيز ديگري   اين در حالي است كه ، جهم بن صفيان و غيره

  .است
بني  ي به مصحف فاطمه نگاه كردم از طائفه: گويد درروايت ديگر ابو عبداهللا مي

  )4(.غبار كفشي پيدا كرديم ي اندازه  به فالن تنها
چون اسم قبيله مذكور را بيان نكرده و  ، ه پوشيده شدهي از تقيا پردهاين روايت به 

                                           
 .42ص ، عن بصائر الدرجات ، 26/42 ، ـ بحار األنوار)1(
 .43ص ، بصائر الدرجات ، 26/48 ، ـ بحار األنوار)2(
 .1/240 ، ـ اصول كافي)3(
 .44ص ، ائر الدرجاتبص ، 26/48 ، ـ بحار األنوار)4(
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  .استها اشاره نكرده  اصالً به آن
اطالع پيدا كردن از حوادث  ياي است برا هدف اين است كه مصحف فاطمه وسيله

و هرگز ائمه دچار چنين  ، شد اگر اين ادعا راست مي بود تأريخ عوض مي ، جهان
 ، ها از ترس و آخرين امام آن ، كنند اشاره مي نشدند كه كتب شيعه به آ ي نمييمحنتها

چون با شناختن  ، كردند ه نياز پيدا نميكرد و هرگز به تقي خودش را پنهان نمي
را  ها شان نيز آندادند و پيروان نجات مي مشكالتخود را از دچار شدن به  ، اسباب
  .كردند ميدنبال 

ها هم مانند سائر مردم  پس آن ، اگر بگويند آخر قدرت تغيير وضعيت را ندارند
ها زدوده  ويند وحشت آنگ كه مي يبر خالف رواياتزيرا  ، هستند و امتيازي ندارند

  .ودش ها به آينده موجب افزايش حزن و اندوه مي علم آن ، شود مي
ها  روايت ديگر آن.. داند موضوع مصحف فاطمه را علم غيب مي ، اگر اين روايت
قرآن موجود باشد بلكه  ، آنضمن كنم كه در  گمان نمي: گويد از ابي عبداهللا مي

 نداريمما به هيچ كس نياز   كه و اينشود  ت ميچگونگي رفع نياز مردم در آن ياف
  )1(.چون هر چه بخواهيم در آن وجود دارد حتي بحث قصاص و غيره

كند كه در مصحف فاطمه عالوه بر علم غيب بحث قصاص و  بيان مي روايتاين 
هر چيز ديگري وجود دارد يعني مصحف فاطمه مصحف قانون گذاري است و 

كنيم بدين مفهوم است كه خود را از قرآن  س نياز پيدا نميبه هيچ ك: گويد مي  كه اين
دين   لذا بايد گفت كه ، ها مصحف فاطمه است نه قرآن دانند پس دين آن بي نياز مي

  !! خودشان براي خودشان و دين امت اسالمي براي خودشان
  آيا قرآن براي شريعت اسالمي كافي نيست و به مصحف فاطمه نيازمند هستيم؟ 

  آگاه بهامت اسالمي : خواهند بگويند ميو آنان واضح است  روايتاين  زا هدف 
و باشد  مياي به الوهيت  اين لطمه و كه علم انحصاري خداوند است است يغيب
گذاري هم سخن رانده پس ناقص  مصحف فاطمه در مورد شريعت و قانون  كه اين

                                           
 .1/240 ، ـ اصول كافي)1(
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  .گردد بودن شريعت اسالم ثابت مي
جامع وجود ي  صحيفهعلم تشريع در دارد  بيان ميكه ولي روايت ديگري دارند 
 ي اي داريم به نام صحيفه ما صحيفه: گويد روايت مي .دارد نه در مصحف فاطمه

  )1(.باشد نيز مي حالل و حرامي حتي مسئله قصاص  گونههرحاوي   كهجامع 
در آن هم تشريع و حكم   كهحدود دارند  ي به نام صحيفهنيز ديگري  ي صحيفه

  )2(.خورد ل و حرام به چشم ميحال
كنند مانند مصحف  كه شيعه ادعا مي يهاي فراوان ديگر اين مصحف و مصحف

رو  از اين ، ها نيازمند كتاب مستقلي است تك آن توضيح و بررسي تك ، فاطمه هستند
كنيم و توضيح و  ها را ذكر مي فقط نام برخي از اين مصحف  در آينده  ما انشاءاهللا
  .گذاريم ا را كنار ميه تبيين آن

                                           
 .390و2بصائر الدرجات  ، 26/23 ، ـ بحار االنوار)1(
 .38ص ، عن بصائر الدرجات ، 20-26/19 ، ـ بحار األنوار)2(
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  بر او نازل شدهديگر غير از قرآن كتابي  پيامبرقبل از وفات  - ب
خداوند قبل از وفات حضرت كتابي : اند كه گفته ق روايت كردهداز ابي عبداهللا صا

اي محمد اين كتاب وصيت تو است : فرمايد مي خداوند ، بر او نازل فرموده است
آن  !اي جبرئيل: فرمايد مي پيامبر ، زادگان اهل بيتتبراي يكي از بزرگان و نجيب 

  نجيب زاده كيست؟ 
  علي بن ابي طالب : مي گويد

ي پيامبر زرو  اند كه روي آن كتاب انگشترهايي از طال وجود داشته  گفتني است كه
را باز كند و به آنچه در آن است عمل  آنرا به علي داد و به او دستور داد كه  آن

را به حسن داد او هم مثل پدر كرد  سپس بعد از خودش آن ، چنين كرد علي ، نمايد
در آن نوشته شده بود كه همراه قومت بيرون  ، را به حسين داد و بعد از خودش آن
همراه تو باشد و   كه شود مگر اين شهادت هيچ كس پذيرفته نمي ، برو و شهادت بده

  .او هم چنين كرد ش؛خودت را به خدا بفرو
: را باز كرد در آن نوشته شده بود آن ، گشتر به دست علي بن حسن رسيدسپس ان

او هم چنين كرد  ، شتابي ساكت باش در خانه بمان و عبادت كن تا به ديدار خدا مي
ن نوشته شده بود با مردم سخن آدر  ، را باز كرد تا به محمد بن علي رسيد او هم آن

سپس انگشتر به من  ، راسي به دل راه ندهها فتوا بده و از هيچ كس ه بگو و براي آن
را باز كردم در آن نوشته شده بود با مردم سخن بگو و  من هم آن) ابو عبداهللا(رسيد 

 سفتوا بده و علم اهل بيت را منتشر كن و پدرانت را تصديق كن و از كسي هرا
حاال  اين ميراث ادامه داشت تا به مهدي رسيد و ، چون در امان هستي ، نداشته باش
  )1(.پيش او است

و تا   هدانسته كه چه چيزي در آن انگشتر وجود داشت رسول خدا نمي  كه مثل اين

                                           
أمـالى   ، 240ص ، أمـالى الصـدوق   ، 376ص/ إكمـال الـدىن  / ابـن بابوىـه   ، 193-36/192 ، ـ بحار األنوار)1(

 .1/280 ، صول الكافىأ ، 282ص ، الشىخ
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هنماي اكدام يك از اهل بيتش نجيب زاده هستند و آن هم با ر  ههنگام وفات ندانست
يعني تا به حال پيامبر براي مردم بيان نكرده كه كدام  ، است  بدان دست يافته جبرئيل
اصول شيعه را در مورد امامت و  مسأله آيا اين ، ها است هل بيت بزرگ آنيك از ا

   !!كند؟ منهدم نمي فضل علي
كند ولي به حسين دستور  مأموريت علي و حسن را بيان نمي ، كتاباين سپس 

ريخ است چون ااين خالف ت ، دهد كه رهسپار ميدان كارزار شود و جان بدهد مي
و خودش تصميم به آن نگرفت  ، ردد و مشكل شدنگ دچار تجحسين در رفتن به 

 آنان ، قلمداد نمودندبلكه مردم او را فريب دادند تا او را كشتند و خود را شيعه او 
نزديك   و هنگامي كه ، رفتن گردن نهاد  به  كه اينهزارها نامه به سوي او فرستادند تا 

در نهايت   كه )1(پيوستندشد پيمان را شكستند و او را رها كردند و به صف دشمن او 
 جزكتب شيعه بعد از حسين رو  از اين. شهادت رساندند  او را با بسياري از يارانش به

  آيا اين روايت براي دفاع از اهل بيت است؟  )2(.دانند مي مردم را مرتد ي سه نفر همه
 ي چگونه در نشر و تبليغ دين بين مردم تفاوت قايل هستند يكي بايد در گوشه

دهد وعلم را منتشر  ان دهد و يكي ديگر فقط فتوا جنه عبادت كند و يكي ديگر خا
  سازد؟

سر بيرون ابي عبداهللا   كه اين ند تاا هنداشت يكند كه شيعه عالم اين روايت بيان مي
شيعه قبل از ابو جعفر : گويند كند كه مي را تأييد مي روايات ديگر اين ، است  آورده

ها  دانستند تا ابو جعفر آمد و اين گره را براي آن نمي چيزي از عبادت و مناسك
  )3(..ها را بيان كرد گشود و آن

است كه شيعه قبل از ابي جعفر خدا را بر اساس جهل و ناداني  بيانگر آناين 
  .دانستند نميرا كردند و چيزي از امور عبادي خود  عبادت مي

مل كرد و به نشر سپس آيا علي بن حسين چه حكمي دارد كه خالف وصيت ع
                                           

 .62ص ، ـ مختصر التحفه)1(
  .2/380 ، ـ اصول كافي)2(
 .2/20 ، ـ اصول كافي)3(
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  ت دعوت كرد؟رد و مردم را به راه بصيشدين پرداخت و در خانه گوشه نشين ن
او در مورد  ، علي بن حسين يكي از بزرگان تابعين است و اهل علم و دين بود

سوگند به خدا حب شما ما  ، با حب اسالم مرا دوست داشته باشيد: گويد ها مي شيعه
  )1(.ه استوض كردغرا در اذهان عمومي مب

ابن  )2(نديدم كه از علي بن حسين بهتر و داناتر باشد اي قريشي: گويد زهري مي
  )3(.امين و كثير الحديث است ، معتمد: فرمايد تيميه مي

 يفقها: گويد ميو حتي شيخ شيعه مفيد به انتشار علم توسط او اقرار نموده است 
گفتني است  ، قابل شمارش نيستكه اند  از او دانش فراگرفتهاي  اهل سنت به اندازه

هاي فراواني در مورد حالل و حرام و مغازي از او روايت شده  مواعظ و خطبه  كه
  )4(استرا توضيح دهيم نيازمند كتاب مفصلي  اگر بخواهيم آن  كه است

دال بر دروغ و آنان با هم تعارض اقوال وجود در اخبار و روايت و  ضاتاين تناق
  .افتراء است

  

  فاطمه  لوح - ج
غير از مصحف فاطمه است كه بعد  لوح شود اين همانطور كه از روايات روشن مي
را نوشت سپس به فاطمه داد تا  آن ي و علي همه هاز وفات حضرت بر او نازل شد

  .ها آخر صفات و ويژگي
نازل شده و  اما لوح فاطمه داراي صفات ديگري است مثالً بر رسول خدا

ي از نصوص ضاز آن لوح بع  شيعه. ن هديه به فاطمه داده استرا به عنوا آن پيامبر
شود كه نقل خبر و خود  كند و روشن مي ها را ثابت مي اند كه عقائد آن را نقل كرده

                                           
 .5/214 ، ـ طبقات ابن سعد)1(
 .273ص ، الخالصه/ـ الخزرجي)2(
 .5/153 ، ـ منهاج السنة)3(
 .112ص ، األنوار البهىة/ عباس القمى ، 293-292ص ، اإلرشاد/ ـ المفىد)4(
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دهد كه اين اسرار تنها  دستور ميمتن ي بوده است حتي در نهايت سرّ در نهايتخبر 
  اند؟ به آن دست پيدا كرده دانم چگونه مردم نميحال  ، براي اهل خودتان فاش شود

  :كنيم اينك نص كتب فاطمه را نقل مي
پدرم خطاب به جابر : صاحب وافي از كافي از ابي بصير از ابي عبداهللا روايت كرده

  ؟ طور خصوصي از شما بپرسم  بيايم و به  وقت داري كه كيكاري دارم : گفت
  چه وقتي را دوست داريد؟  :جابر گفت

از آن لوحي كه در دست فاطمه  !اي جابر: عبداهللا گفت ، دبا هم تنها شدن يروز
ديديد به من خبر بده و بگو فاطمه در مورد آن لوح به تو چه  دختر رسول خدا

  گفت؟
دهم من در حيات رسول خدا بر مادرت وارد شدم و  بله شهادت مي: جابر گفت

كنم از  مي در دستانش لوحي ديدم كه گمان ، والدت حسين را به او تبريك گفتم
پدر و مارم : به او گفتم ، د باشد و در آن لوح كتاب سفيدي مشابه خورشيد ديدمزمرّ
  ايت باد اينها چه هستند؟دف

را  پدرم آن ، در آن اسم پدرم و اسم علي و پسرم و اسم تمام ائمه وجود دارد: گفت
  .به من داد تا به من مژده بدهد

  .ا خواندم و از آن نسخه برداري كردمر را به من داد آن مادرت آن: جابر گفت
  را به من نشان دهيد؟ توانيد آن مي: پدرم گفت

  .بله: گفت
  .جابر صحيفه را بيرون آورد ، همرا پدرم به خانه رفتند

جابر به آن نگاه . خوانم به آن نگاه كن و من اسمها را مي !اي جابر: عبداهللا گفت
  .و تغيير همه را خواندبدون كم و كاست  ، خواند كرد و پدرم مي مي

  :سوگند به خدا در نسخه چنين نوشته شده بود: جابر گفت
اين نامه از طرف خداوند به محمد پيامبر و . به نام خداوند بخشنده و مهربان«

 ، را از طرف پروردگار پايين آورده روح االمين آن ، فرستاده و نور و حجاب و دليلش
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  )1(.....هايم را سپاس بگو نعمت ، من بزرگ هستند هاي نام !اي محمد
  

ائمه در  نامها در مورد نزول دوازده صحيفه از آسمان كه  ادعاي آن -د
  شده استذكر  ها آن

بر اساس دروغ -رسول خدا  -كند كه ابن بابويه روايت مي-طوالني  يدر حديث
هر  در ، خداوند دوازده صحيفه و دوازده انگشتر را بر من نازل كرده: فرموده -ها آن

  )2(.صفات يكي از ائمه وجود دارد اي انگشتري اسم ائمه و در هر صحيفه
  )3(.ها در اين مورد فراوان است هاي آن ناگم

 -را ثابت كرده گفتند قرآن آن كه مي-ها در مورد ائمه  ادعاي آن  كه شيعه بعد از اين
ند ايپيم ميزنند و هر مسيري را  هر دري را مي ، هم ريخت و نابود و باطل گشت  به

اند كه  خود را به اين خشنود كردهآنان . ائمه ثابت گردانند مورد خود را در ي تا عقيده
 ، هاي ديگري از طرف خداوند براي اثبات اين ادعا نازل شده است همراه قرآن كتاب

ها را  ديگر است كه شخصيت مذهبي آن يدانند كه اين ادعا و دروغ و بهتان ولي نمي
  .ندگردا نابود مي

  
                                           

أبواب العهود بالحجج والنصوص  ، الوافى/ الفىض الكاشانى ، 528 ، 1/527 ، الكافى ، الكلىنى ، شىعةـ نگاه ال)1(
إكمـال  / وابن بابوىه القمى ، 87-1/84 ، االحتجاج/ الطبرسى ، 2/72 ، المجلد األول ، علىهم صلوات اهللا وسالمه

 ، االستنصـار / الكراجكـى  ، 152ص ، أعـالم الـورى  )/ صـاحب مجمـع البىـان   (الطبرسى  ، 304-301ص ، الدىن
 .18ص

 .263ص ، اكمال الدين/ ـ ابن بابويه قمي)2(
كه اسم ائمه در آن  است از جنس ياقوت رنگ واي سفيد فاطمه صحيفه ي كتابهاي ديگري دارند مانند صحيفه. ـ)3(

آن   كسي حق ندارد بهيا اهل بيت  يا وصي ايشاننبي  زيرا غير ازحرام است مردم به آن دست بزنند  ، ذكر شده
  . دست بزند

ابـو   ، ابو قاسم محمد بـن عبـداهللا مـادرش آمنـه    «ها چنين است  مثالً يكي از آن .اند را نقل كرده بعضي از نصوص آن
ذكـر  ش مـادر  ائمـه را بـا اسـم خـود و     ي سپس بقيـه .. .حسن علي بن ابي طالب مرتضي مادرش فاطمه دختر اسد

 .25و24ص ، عىون أخبار الرضا ، 178ص ، إكمال الدىن ، 194-36/193 ، بحار األنوار.كند مي
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...........  

  باشد ها مي آن مورد گمان يها اين تصوير يكي از كتاب
  

  گفتارنقد اين 
   :خداوند متعال فرموده

 m ¤  £ ¢  ¡ � ~} |   { z y x w v  u
 ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ «  ª © ¨ § ¦ ¥

  À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶  µl ١٥٣: النساء   
كتابي را از آسمان بر آنان ) ايكج ، اگر پيغمبري(خواهند كه  اهل كتاب از تو مي(

چرا كه از موسي ) اي بيش نيست استهزاء و بهانه ، البتّه اين درخواست. (نازل كني
به خاطر اين . خدا را آشكارا به ما نشان بده: چيز بزرگتر از اين را خواستند و گفتند

آنان اين  تر گناه بدتر و رسواكننده. و نابودشان كرد(صاعقه ايشان را فرا گرفت  ، ستم
و  ، و يد بيضا ، تبديل عصا به اژدها: چون(پس از آن همه دالئل روشني ) است كه

و خود شاهد نمودن معجزات موسي به فرعون و (كه براي آنان آمد ) شكافتن دريا
ولي ما از اين ! گرفتند) به خدائي(را ) سامري(گوساله ) فرعونيها بودند

كه با (گذشتيم و به موسي حجت روشني داديم در) پرستي پس از توبه ايشان گوساله(
   ). )آن بتواند آنان را هدايت كند

m | { z y x w  v u t s r q p o  :وفرمود
     i h g f e d c b a  ` _ ~ }

 x w v u t s  r q p o n m    l k j
  ª © ¨ § ¦¥    ¤ £ ¢ ¡ �  ~ } | { z y

 ° ¯ ®   ¬ «l ٩٣ - ٩٠: اإلسراء  
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ي كه كافران مكّه در برابر اعجاز قرآن و دالئل روشن آن درمانده و هنگام(و (
خشك (مگر اين كه از زمين  ، آوريم ما هرگز به تو ايمان نمي: گفتند) مبهوت شدند
يا    ). كه آب آن دائم و روان باشد(اي براي ما بيرون جوشاني  چشمه) و سوزان مكّه

داشته باشي و رودبارها و جويبارهاي ) كّهدر م(اين كه باغي از درختان خرما و انگور 
تكّه بر سر ما فرود آري همان گونه كه  يا آسمان را تكّه   . فراوان در آن روان گرداني

و يا اين كه خدا و فرشتگان را ) گوئي كه خدا ما را بيم داده است و مي(پنداري  مي
و يا  ، اري داشته باشييا اين كه سراي بزرگ زرنگ   . بياوري و با ما روياروي گرداني
آوريم  و تنها به باال رفتنت از آسمان هم ايمان نمي ، اين كه به سوي آسمان باال روي

و ببينيم كه از جانب (مگر اين كه كتابي همراه خود برايمان بياوري كه آن را بخوانيم 
پروردگار من : بگو). باشي خدا در آن نوشته شده است كه تو فرستاده پروردگار مي

). يا اين كه در قدرت او شريك گردد ، از آن كه كسي بدو فرمان دهد(منزّه است 
معجزه (؟  هستم) از سوي يزدان براي رهنمود مردمان(اي  مگر من جز انسان فرستاده

   ). )؛ نه من  در دست خدا است
» ¬ ® ¯    ° ± m ´   ³ ²  ::همچنين خدانند متعال فرمود

 ½ ¼ »    º ¹  ¸    ¶ µl ٧: ألنعاما  
و در آن (اي نوشته در صفحه كاغذي بر تو نازل كنيم  اگر نامه!) اي پيغمبر((

با دستهاي خود لمس ) عالوه از ديدن(و آن را ) حقّانيت رسالت تو نگاشته شده باشد
دشمن (باز هم كافران ) ماند كه در اين صورت جاي شك و گماني باقي نمي(كنند 

   . )چيزي جز جادوگري نيست ، اين: گويند مي) گر حق و ناباوران ستيزه
آسمان را خواستند كفار از اي مكتوب  صحيفه بنابر اين كساني كه از رسول خدا

  .ها پاسخ داده نشد پس به آن ، واهل كتاب بودند
بهترين امتي را كه از اند  خواسته اند مي شايع كردهرا كليني وامثال او كه اين افتراها  

كفار هم كفرشان  د كه از يهود ونبه تصوير بكش   گونه اند اين آمدهميان مردم بيرون 
يعني  ، ها فرود آمد كه بدان ايمان نياوردند آسمان كتابي بر آن چون از ، بوده شديدتر

  .دوازده امام خود را نشناختند
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اين كدام از ر زيرا اگر ه ، يح نمودهرها تص به باطل بودن ادعاي اين رافضي  اين آيه
يا  ، كرد نمي يا اين ادعا را انكار ، كرد بود قطعاً قرآن بدان اشاره مي ميها واقعي ادعا

 ، يا برمن نازل شد ، بگيريد آنچه برفاطمه نازل شد :فرمود ها مي به آن ارسول خد
ها واقعاً  پس اين رافضي ، ولي هيچكدام از اينها نبوده ، يا بر ائمه نازل خواهد شد

  !!.شكار گستاخ هستندهاي آ بر دروغبسيار 
را نقل كردند و اين كتابهاي  ...سنت چرا ائمه قرآن و ]كنيم ما سؤال مي[ همچنين

چرا هيچكدام از ائمه و علماي  و ا نقل كنند؟ردند تا فقط اينها آن نموخيالي را ترك 
 نگفتند؟ وچگونه شيعه درچيزي » كتابها«اين  ي هيك از اديان دربار اهل هيچ تاريخ و
ر هاي نازل شده د حالي كه اين صحيفه ها فرقه متفرق شدند در امامت به ده مورد

  !!].باطلزهي خيال [ ارند؟ديت د
از ابي  به نصي از كتاب الكافي دسترسي پيدا كردم كه با اين ادعا تناقض دارد و

 :گفت -اند كسي كه تمام افتراها را به نام او ساخته-اند عبداهللا روايت كرده
 و هرگز پيامبري نيست اوز پس بعد ا ، پيامبر شما نبوت را ختم نمود با خداوند«

 بعد از آن كتابي نيست و زيان رسانيد پس هرگاها را به پ كتاب) قرآن( با كتاب شما
 زمين و ها و ناآفرينش آسم آفرينش شما و و در آن قرآن همه چيز را و ، نخواهد بود

 دوزخ و بهشت و امور بعد از شما و اخبار آنچه پيش شما است و خبر گذشتگان و
اين نص صريحي است كه  )1(.»هرا بيان فرمود ...ن است وآآنچه سرانجام شما بسوي 

را بطور ها  آن كند و را تكذيب مي اين ادعاها ي همه و تبصره ندارد نيازي به تعليق و
  .كند قطع نفي مي

تا  شريعت محمد« :اند آمده است يث ديگري كه شيعه از رضا نقل كردهدح در 
پس هر كس ادعاي نبوت كند يا بعد از قرآن كتابي  ، اهد شدوروز قيامت نسخ نخ

  )2( .»بياورد خونش حالل است
اين مقاله كافي است ي  هكنيم وگرنه قطعاً عرض مي صحبتها  شعور آن ما با عقل و 

                                           
 .نگاه كن65-8/64 ، ونيز ه كتاب مفتاح الكتب االربعة ، 1/269 ، يا اصول الكافي، 1/31 ، ـ صحيح الكافي)1(
  .وآن را به ابن بابويه نسبت داده است ، 35-11/34، 79/221 ، ـ بحاراالنوار)2(
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تاب اهللا جز ك كتابي  كه بت است بر اينااجماع امت ث وان براي شناخت باطل بودنش
 وجود دارد دروغگو و) جز قرآن(كند كه نزد او كتابي آسماني  هر كس ادعا و نيست

  .بي دين است زنديق و
 :ست در حالي كه خداوند متعال فرمودهانيازي به نازل شدن اين كتابها چه 

m i h g f  e d c b a ` _l 
  ٨٩: النحل

m Y X W  V U T S R Q P O: وفرمود
  _  ^ ] \ [ Zl ٩: إلسراءا  

براي رسيدن (ترين راهها  كند كه مستقيم به راهي رهنمود مي) مردمان را(اين قرآن (
كارهاي ) برابر دستورات آن(و به مؤمناني كه  ، است) به سعادت دنيا و آخرت
پاداش ) در سراي ديگر(دهد كه براي آنان  مژده مي ، كنند شايسته و پسنديده مي

   . )است) به نام بهشت(بزرگي 
ها نزد  نباشتن آنا ذخيره كردن و ي هفايد ، امروز كجا هستند ، اه آيا اين مصحف 

گري امثال اين  البته آشكار است كه مهندسين طراح شيعه ...امام منتظر چيست؟
اين مذهب پيروان خود را از دست دهد چون از   كه اند از بيم اين روايات را ساخته

همانگونه كه اهداف دورتر از اين را هم  .يابند ميكتاب خدا شاهدي را براين چيزها ن
دورساختن شيعه از  ها و دين آن گري عليه اين امت و دارند كه حيلهمد نظر 

 و(را نيازمند كتاب اهللا ندانند  مسلمانان است تا خود كتابي مستقل داشته باشند وخود
  ).از آن استفاده نكنند

معاصرين  ي از بزرگان شيعه از قديمي وبرخ  كه انگيز اين شگفت اي غريب و نكته 
آوردن آن همه  ببه حسا كساني هستند كه نسبت دادن اعتقاد به تحريف قرآن و

ي اثني عشريه انكار  به شيعه كه به اين مذهب نفوذ كرده را اي روايات افسانه
 و كلينيهايي كه  تهمتاز اين افتراء و  –ام آنگونه كه من اطالع يافته-ولي  ...كنند مي

اند كه بزرگان شيعه از  اند مطلع نبوده آن را به گردن گرفته ي هامثال او كه قسمت عمد
» ادعاي اول«اين  در حالي هم كه خطر اين چشم بستن هم از ، بندند آن چشم مي
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تحريف  ي نهانكاركنندگان افسااز  دو طبرسي كه هر بلكه ابن بابويه و ، كمتر نيست
اين انكار آيا پس  ...اند اين گمراهي شريك بوده ي هقرآن هستند خود در اشاع

افتراي  و اند از شيعه شناخته راقسمت اولي كردنشان بخاطر اين است كه مسلمانان 
   !ها معروف نبوده؟ اخير از آن

  كه از جمله اين ، هستند اين ادعا حاوي اين نكاتي است كه بي نهايت خطرناك 
ائمه مثل انبياء هستند يا بزرگترند   كه اين و ، دهنبوت به پايان نرسي وحي قطع نشده و
هم  كه اين امر براي رسول اهللا ، از آسمان برايشان نازل شده يچون كتابهاي متعدد

امت  تمام صحابه و  كه ديگر اين ي هنكت ).تنها قرآن بر او نازل شد و( محقق نگرديد
را رد ) به ادعاي شيعه( هاي نازل شده اند چون اين كتاب راه قلمداد شدهماسالم گ

  .اند كرده
اي از  اين مذهب گرفتار مجموعه  كه ي واضح است بر اينها اين ادعا يكي از نشانه 

پس با جعل احاديث  ، اند ي بوده كه از هيچ دروغي پرهيز نكردهانويگدروغ كذاب و
دازي پر با ادعاي اين كتابها به نام خدا دروغ وغگويي كردند ورد به نام رسول خدا

  !!ندنمود
  .رندداگويند كه ايمان ن وتنها كساني به نام خدا دروغ مي

            



   
710 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

نزد  سمانيآ كتابهاي ي هكلي  كه ادعاي شيعه مبني بر اين: دوم ةمسأل
  ائمه وجود دارد

عشريه هر كتابي كه از آسمان نازل شده وجود  يكند كه نزد ائمة اثن مي شيعه ادعا 
صاحب  ، كردند هاي مختلف قرائت مي نازب ا را با لهجه وها كتابه آن و ، داشته

ائمه نزد   كه مورد اين در يباب« براي اين موضوع فصلي را جدا كرده به عنوان »الكافي«
هاي مختلف مربوط  ناها را با زب سمان نازل شده وآنآتابهايي وجود دارد كه از ككل 

 .ايات خود را ذكر كرده استاي از رو ودر ضمن آن مجموعه )1(»به آن مي شناشند
 فصلي جدا كرده را به عنوان انجام داده و نيز همان كار را »االنواربحار«صاحب 

هاي  ناها را با زب هست وآن مائمه صلوات اهللا وسالمه عليه انبياء نزد ايهمانا كتابه«
ها ذكر  آن از هفت حديث را در اين فصل بيست و و )2(»خوانند ها مي مختلف آن

  .است هنمود
هر كتابي كه نازل شده باشد نزد « :گويند اند مي در اين روايات كه از ائمه نقل كرده

الواح موسي پيش ما  و همانا صحف ابراهيم« )3(.»ما اهل علم هستيم اهل علم است و
بيان آنچه در الواح موسي بود نزد  زبور و انجيل و همانا علم تورات و« )4(.»است
الواح همان كند كه  الواح را تفسير مي از يگر مي آيد كه منظورروايتي د و )5(.»ماست

بيان هر   كه اين ها را به زبرجد بهشت توصيف نموده و موسي است واين روايات آن
 ها ذكر شده و با زبان عبري نوشته شده و در آن خواهد بود چيزي كه تا قيام رستاخيز

را بگير همانا علم  اينها :او گفته ها را به امير المؤمنين سپرده وبه آن رسول خدا
هاي موسي است كه پروردگارم مرا امر  اين لوحه آن است و ها در واپسين ها و اولين

، هارا بخوانم توانم آن بخوبي نمي !اي رسول خدا: گفت.ها را به تو بدهم فرمود آن
                                           

  .1/227 ، ـ اصول الكافي)1(
  .26/180 ، ـ بحارااالنوار)2(
 .5/355) همراه با شرح جامع مازندراني( ، ـ اصول كافي)3(
  .5/354 ، )همراه با شرح جامع مازندراني(ـ اصول كافي )4(
 .5/354 ، )همراه با شرح جامع مازندراني(ـ اصول كافي )5(
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ها را زير سرت  جبرئيل به من امر فرمود كه به تو دستور دهم امشب آن: گفت
دادم  را زير سرم قرار ها آن: علي گفت .داني گذاري وقتي كه صبح آيد همه را ميب

به  پس رسول خدا .ها بود ياد گرفته بودم آنچه در آن ي هوقت صبح كه رسيد هم
 د آن را نوشت ونعلي روي پوست گوسف و ، ها نسخه برداري كند او امر كرد كه ازآن

توان خبر  ن از حوادث آينده ميآي  لهحاوي علمي بود كه بوسي» جفر« آن كتاب
  )1(.گفت اين علم نزد ماست و آيندگان بود دانش گذشتگان و حاوي علم و و داشت

 ، كند را به الواح موسي تفسير مي» جفر«معناي  وقتي كه اين روايت مضمون و 
د من نز :اباعبداهللا گفت :گويد مي را ازاين هم فراتر نهاده و روايتي ديگري دارند كه پا
صحف  ، انجيل عيسي ، تورات موسي ، زبور داودكه  ...جفر سفيد وجود دارد

كنم كه قرآن در آن  گمان نمي ، مصحف فاطمه در آن است حرام و حالل و ، ابراهيم
ما نيازي به هيچ كس نداريم حتي  در آن هرچه نياز مردم باشد هست و و ، باشد

ح ارش  كه مثل اين )2(.شيدن در آن هستخونبهاي خرا نصف تازيانه و حكم تازيانه و
گونه كه روايت  همان ، در آن پوست گوسفند نوشته شده باشد پنداشته كه همه چيز

ها  ظرفي است كه تمام اين صحيفه) جفر(ظاهراً  :لذا گفته ، سابق آن را تفسير نمود
صريح  در حالي كه )3(.ن نوشته شده باشدآهمه روي   كه درون آن قرار داشته نه اين

در پوست ميش (مانا علي ه :يت قبل مخالف اين است چون با نص صريح گفتارو
ست كه محال است اين همه چيزها در پوست گوسفند ا معني آن اين و)آن را نوشت

موسي بود به تنهايي حاوي كه الواح  ها ز آندر حالي كه تنها يكي ا ، جا داشته باشند
جعل  را كسي ساخته و اين ادعاگرآن است كه بياناين  و ، آخرين بود علم اولين و

  .بخوبي آن را جعل كند هنتوانست وه بود نادان بسيارنموده كه 
ها  ناآخرين انس داند كه اگر ائمه علم اولين و خردمندي بخوبي مي هر عاقل و

  كه اين پندار واهي مبني بر اين و .دانستند صورت تاريخ تغيير مي كرد وحوادث را مي
                                           

 .188-26/187 ، ـ بحاراالنوار)1(
  .1/340 ، ـ اصول كافي)2(
  .5/389 ، نوشته ي مازندراني/ـ شرح جامع)3(



   
712 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

بلكه از  ، نظريه نبود مبناي شك و نها برتسماني نزد ائمه بوده آتابهاي ك ي هكلي
 –به گمان شيعه –مثالً اين ابا الحسن  ، ن هم خارج شد به محيط عملآ ي همحدود

از شنبدن قرائت  بعد ، به نام بريه قرائت كرد) نصراني(انجيل را نزد يك نفر ترسايي
آنطور كه در  -سپس ترسايي  ، خواني قطعاً تو پنجاه سال است انجيل مي :گفت

انجيل  تورات و :به امام گفت و اسالم آوردنش خوب بود ايمان آورد و -روايت آمده
 ما ايم و هها را از ايشان به ارث برد ما آن: گفت اي؟ كجا آورده كتابهاي انبياء را از و

همانا « :ايشان گفتند گوييم همانگونه كه مي نيزما  و ، خوانيم را مي ها هم مثل انبياء آن
مورد چيزي از او سؤال شود ودر  گذارد كه در خدا حجتي را در زمين خود نمي

  )1(.»دانم نمي :جواب بگويد
شود كه ائمه هم تورات وهم انجيل وهم غير اينها  مي استنباطبنابراين ازاين روايت  

به سؤاالت مردم  تا بتوانند اند به همان صورت كه انبياء خوانده اند را قرائت كرده
  .پاسخ دهند

 ، رسيده است قضاوت به حكم وه و فتوي هم تجاوز كرد قرائت و بلكه مسأله از 
در مورد  يباب :فصل خاصي را براي اين نكته گذاشته به عنوان »الكافي«صاحب كتاب 

نه ها بي از آن كنند و كنند با حكم داود وآل داود حكم مي ائمه هرگاه ظهور  كه اين
  .شود ل خواسته نميودلي
جعيد از علي بن حسن  :آن فصل ذكر نموده اين است از جمله رواياتي كه در 

فت گ كنيد؟ از ايشان پرسيدم شما به چه چيزي حكم مي :است كه گفتكرده روايت 
با ما مالقات ) جبرئيل ( هم درمانديم روح القدس باز اگر ، با حكم داود

  )2(.كند مي
 مهدي منتظر :گويند ها وارد شده كه مي بارات زيادي از آنع ونزد ايشان نصوص و 

                                           
 ، و كتـاب التوحيـد صـدوق    ، 182، 26/181 ، بحـاراالنوار  ، 5/359 ، )همـراه باشـرح جـامع   (ـ اصـول كـافي   )1(

 .288-286ص
 .1/398 ، ـ اصول كافي)2(
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 )1(.شود شاهد خواسته نمي بينه واو  از كند و ها با حكم آل داود حكم مي آن
به موجب شريعت خاصي به  ها آنكنند كه مهدي  اي از احكام را ذكر مي ومجموعه

هر كسي  و مي پذيردرا از اهل كتاب ن )سرانه(جزيه   كه مثل اين ، كند ها حكم مي آن
به احكام  رساندو امور دين آگاه نباشد به قتل مي در را كه به سن بيست سال رسيد و

مورد  همانگونه كه در فصل ذكر اعتقاد شيعه در )2(.كند امثال اينها حكم مي آل داود و
  .انشاء اهللا مفصل ذكرخواهد شد ها مهدي مورد انتظار آن

اگر حكومت را بدست  :گويد علي مي  كه مون اينتعدادي روايت دارند پيراآنان  
از جمله در  )3(.اي با كتاب خودشان حكم خواهم كرد دسته بياورم براي هر طايفه و

كه مجلسي اين [گر كرسي را بدست بگيرم ا :كه علي گفته كنند ادعا مياين روايات 
برايم كرسي يا اگر مردم  )4(.]بدست گرفتن حاكميت تفسير كرده را به واليت امر و

ابن صوحان در حديث  :مجلسي گفته[گونه كه براي ابن صوحان  همان فراهم نمايند
  كه به فرض اين] شايد در اصل ابن ابي سفيان بوده است ، آشنا است نا غريب و

بين يارانم همانند  دستور من در اگر حكم و« :ستا طور بوده باشد معناي آن اين اين
در بين اهل انجيل  در بين اهل تورات با تورات و )5(اشتتأثير د ابن صوحان نفوذ و

  )6(.»كردم در بين اهل قران با قرآن حكم مي و در ميان اهل زبور با زبور با انجيل و
  

  بررسي اين قسمت از گفتار نقد و
ها را  نبوت تمام رسالت و و انس وجنّ فرستاد اي كلرا بر خداوند متعال محمد

  :ها را نسخ كرد رسالت ي بعثت او همه رسالت وبا  و ، با او ختم نمود
                                           

  .به بعد1/398 ، ـ اصول كافي)1(
  .6/393 ، )شرح كافي مازندراني( ، تعاليق علميه/ـ شعراني)2(
 .شوند به بعد يافت مي ، 40/136به بعد و  ، 26/180 ، ت دربحار االنوارـ اين رواي)3(
  .40/137 ، ـ بحار االنوار)4(
  .126/182 ، ـ بحار)5(
  . 26/182ـ )6(
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 m  l k j i h g f e d c  b a ` _l 
   ٨٥: آل عمران

از او پذيرفته  ، آئيني برگزيند ، اسالم) آئين و شريعت(و كسي كه غير از (
   . )و او در آخرت از زمره زيانكاران خواهد بود ، شود نمي
هر گاه  و )1(.كردند پيروي مي محمد از چنانچه موسي وعيسي زنده بودند قطعاً و

البته خداوند  )2(، كند حكم مي به زمين فرود آيد تنها با شريعت محمد عيسي
  : فرمايد همانگونه كه مي ههاي آسماني را منسوخ كرد با قرآن كل ّ كتاب

 m {z  y x w v u t s r  q   p o
 k j ih g f e  d c b a` _ ~ } |

v u t s r q p  on m l  {z  y x w
 ª © ¨ §         ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~} |
 ¼ » º ¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯  ® ¬ «
 Ï Î Í Ì    Ë Ê ÉÈ  Ç  Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½

l ٤٩ - ٤٨: المائدة   
در همه احكام (را نازل كرديم كه ) كامل و شامل قرآن(كتاب ) اي پيغمبر(و بر تو (

بر (و شاهد  ، )آسماني(ق كتابهاي پيشين و موافق و مصد ، مالزم حق) و اخبار خود
اگر اهل كتاب از تو داوري (پس . آنها است) اصول مسائل(و حافظ ) صحت و سقم

و به  ، ميان آنان بر طبق چيزي داوري كن كه خدا بر تو نازل كرده است) خواستند
از حق و حقيقتي كه براي تو آمده است  ، خاطر پيروي از اميال و آرزوهاي ايشان

و ) براي رسيدن به حقائق(براي هر ملّتي از شما راهي !) اي مردم. (روي مگردان
را ) مردمان(خواست همه شما  اگر خدا مي. ايم قرار داده) جهت بيان احكام(اي  برنامه

                                           
   .513ص ، ـ شرح الطحاويه)1(
 .513ص ، شرح الطحاويه ، 4/316 ، ـ مجموع فتاواي شيخ االسالم)2(
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و لذا راه و برنامه  ، سرشت و بر يك روال و يك سرشت مي(كرد  ملّت واحدي مي
تا شما را در ) خدا چنين نكرد(و اما ) شد يكي ميارشادي آنان در همه امكنه و ازمنه 

و فرمانبردار يزدان و سركش از فرمان (به شما داده است بيازمايد ) از شرائع(آنچه 
و به (به سوي نيكيها بشتابيد ) فرصت را دريابيد و(پس ). منّان جدا و معلوم شود

جملگي ) يد كهجاي مشاجره در اختالفات به مسابقه در خيرات بپردازيد و بدان
ايد آگاهتان  كرده و از آنچه در آن اختالف مي ، بازگشتتان به سوي خدا خواهد بود

به (و    ). و هر يك را برابر كردار خوب يا بد پاداش و پادافره خواهد داد(خواهد كرد 
در ميان آنان طبق چيزي حكم كن كه خدا ) دهيم به اين كه تو اي پيغمبر فرمان مي

و از آنان برحذر  ، و از اميال و آرزوهاي ايشان پيروي مكن ، رده استبر تو نازل ك
تو را از برخي چيزهائي كه ) ورزي پوشي و خيانت و غرض با كذب و حق(باش كه 

و احكامي را پايمال هوي و (خدا بر تو نازل كرده است به دور و منحرف نكنند 
) شدند و به قانون خدااز حكم خدا رويگردان (پس اگر ). هوس باطل خود نسازند

اي از گناهانشان ايشان را دچار بال  خواهد به سبب پاره بدان كه خدا مي ، پشت كردند
بيگمان ). پيش از عذاب اخروي گرفتار كند ، و به عذاب دنيوي(و مصيبت سازد 
و از حدود قوانين (كنند  سرپيچي و تمرّد مي) از احكام شريعت(بسياري از مردم 
   ). )نمايند الهي تخطّي مي

اين «: فرمايد مي }| { ~ _ `{:  اين آيه تفسير ابن جرير طبري در
كه بين كساني كه براي داوري نزد او  پيامبرش محمد جانب خدا به است ازفرماني 

با همان كتابي حكم كند كه بر او نازل  ها اهل دين ساير از اهل كتاب و مي روند؛
  : زيرا خداوند فرمود ، شريعت خود گردانيد آن را خاصو كه همان قرآن است  هشد

 m {z  y x w v u t s r  q   p o
 a` _ ~ } |l ائمه با  گويند هاي شيعه مي كتاباما  )1( ٤٨: المائدة

                                           
  .19/218 ، اوي شيخ االسالمو مجموع فت 269-6/268 ، ـ تفسير طبري)1(
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 ، كنند براي صاحب هر ديني با كتاب خودشان حكم مي شريعت آل داود و حكم و
دليلي  خود ، اين !.ديان؟ه وحدت ابآيا اين خارج شدن از دين اسالم است يا دعوت 

صاحب  عقايد و پناهگاهي است براي تمام اديان و گري مأوي و شيعه  كه بر ايناست 
در خالل  يابد و آرزوي خود دست مي گري به مطلوب و بينشي در شيعه هر افكار و

  .تواند سموم خود را براسالم بپاشد آن مي
نبياء نزد ائمه است هيچ دليلي مجموع كتابهاي ا كه مبني بر ايناما ادعاي شيعه  

چگونه چنين امري ممكن است در حالي كه  ، كند واقعيت آن را تأييد نمي ندارند و
 همانگونه كه در ، خدا داراي چنين امري نبوده ي هبرگزيد محمد مصطفي

 گفتند در ميان ما زن و آمدند يهود نزد رسول خدا«غيره آمده كه  صحيحين و
مورد  تورات در آيا در :فرمود رسول خدا ، اند مل زنا شدههم مرتكب ع مردي با

عبداهللا بن  .زنيم زيانه ميات كنيم و ها را رسوا مي آنبله  :گفتند رجم چيزي داريد؟
پس توراتي را  .واقعاً در تورات حكم رجم وجود دارد ، دروغ گفتيد: سالم فرمود

ديده  تا رجم گذاشت ي هآيروي  ها دستش را آن يكي از ، آن را گشودند و آوردند
 ، بلند كن دستت را: عبداهللا بن سالم گفت و ئت نموداقر آن را بعد از قبل و ، نشود

راست گفت اي  :دو گفتند هر ، ستا رجم آنجا ي هند آيدرا بلند كرد دي وقتي دستش
  )1(.»ها را رجم كردند پس رسول خدا فرمان داد آن! محمد

مورد رجم  تورات در آيا در«: كه فرمود رسول خدا ي هفرمود: گويند اهل علم مي 
فهميده باشد كه حكم رجم در تورات ثابت  با وحي خدا احتمال دارد »چيزي داريد؟

كه قبل از اسالم ( احتمال دارد با خبر عبداهللا بن سالم و ..شريعت آن بنابر باشد
اين  و ، اشدديگر افرادي از علماي يهود فهميده ب و) آوردن از علماي يهود بود

سپس جهت صحت  ، ها سؤال كرده باشد احتمال هم دارد كه به عنوان استعالم از آن

                                           
و  ، 3635ح ، 6/361 ، 146/بقـره : }...ىعرِفُونَه كَما ىعرِفُونَ أَبنَاءهم{ـ بخاري كتاب المناقب باب فرموده خدا )1(

و  ، 4446ح ، 4593 ، كتاب الحدود باب رجـم يهـوديين   ، و مسلم هم با اين معنا روايت كرده ، گريدر چند جاي د
كتـاب الحـدود بـاب     ، و مالك در الموطأ ، 2558ح ، 855-2/854 ، دود باب رجم يهودي ويهوديةابن ماجه در ح
  .با تحقيق احمد شاكر ، 692فقره ، و شافعي در الرسالة ، 2/5 ، و امام احمد 2/819 ، ماجاء في الرجم
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  )1(.»ها از خداوند متعال استعالم كرده باشد آن بجوا
اين ادعا از  و اند كه نزد او تورات بوده باشد اين احتمال را ذكر نكردهاما 
اند تورات خود  كرده شيعه ادعا گونه بود كه كتابهاي اگر آن و ...هاي شيعه است بدعت

آن را از كه  اينيا و  داد تورات خودشان را بياورند دستور نمي و كرد را آشكار مي
  .كرد علي درخواست مي

كه نزد ائمه  ي نيزديگر سمانيآ كنند كتابهاي شيعه گمان مي  كه ي ديگر اين سألهم 
ي كه خداوند متعال براي ما در حال ، ها راه نيافته تبديل به آن هستند دست تحريف و

نصيبي را  سهم و :فرمود كنند و بيان فرموده كه كلمات را از جاهاى خود دگرگون مى
نصيبي از كتاب را به اين علت به  و ها يادآوري شده بودند فراموش كردند كه به آن

  .ضايع كردند ها داده شده بود چون قسمت ديگر را فراموش و آن
تاريخ اهل كتاب  با و بي سوادي بيرون آمدند مي بودن ووقتي كه امت قرآن از ا

 و اند از دست داده هآشنا شدند برايشان آشكار شد كه يهود توراتي را كه موسي نوشت
حفظ كرده بودند كه بلكه تنها برخي از علما قسمتي از آنچه را  ، ندا هرا نيافت ديگر آن

دست  توراتي هم كه در و ، است غيرآن از تورات واي  كه آميخته برايشان نوشتند
  )2(.باشد نكته ميبيانگر اين  دارند

هاي زبور برخي  نسخه و ، است تر ها مسأله از تورات هم آشفته اما در مورد انجيل
 ، بنگرد ها آن بهكسي اگر  و معاني مخالفت دارند در بسياري از الفاظ و با برخي ديگر

  )3(.اند جعل نموده نام داود بهو ي از آن دروغ است بسيار  كه  فهمد مي
بلكه تنها به منظور اشاره  ، شرح اين موضوع نيستيم ما در صدد بررسي وتحقيق و

ايم  دست گرفته  قلم بههاي سابق  هاي صورت گرفته در مورد كتاب به نتايج بررسي
تحريف بدان  و كه بيانگر اين است هيچ كتابي برحالت زمان نازل شدن باقي نمانده

 را ي آسماني قديمياند ائمه كتابههست اما كتابهاي شيعه مدعي ... ،استفته راه يا
                                           

  .12/131 ، عون المعبود ، 12/168 ، فتح الباري ، 7/133 ، المتقي/ـ الباجي)1(
  .3/396 ، فسير المنارـ ت)2(
  .3/85 ، دقايق التفسير /ـ ابن تيميه)3(
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گويند بر ائمه واجب بود  اگر چنين بود كه مي ...دارنددر دست تغيير  بدون تحريف و
ها را به حق  تا آن ندنمنكر در برابر اهل كتاب قيام ك نهي از امر به معروف وجهت 

بود   ذكر شده ها آن كتاب كردند كه در ي را اعالم مياخبار  كه براي اين و ، برگردانند
واجب بودن  و رسالت پيامبر اسالم ل ظهور وامثا ، ندا پنهان كردهرا  آنان آن و

گشتند ونقل  نصاري از كفر برمي كه در آن صورت قسمت عمدة يهود و او پيروي از
  .شد مشهور مي اين امر

هاي آسماني كجا  اين كتاب: سؤال كند ، شنود را مي كسي كه اين ادعا ممكن است 
ها نزد  هدف از وجود آن شوند؟ پيش چه كسي يافت مي در چه مكاني و ، هستند

پس چرا با  !.ها تكميل كنند؟ آن اسالم را با شريعت  كه ائمه چيست؟ آيا براي اين
 ي هها اقام عليه آن كنند و هاي يهود وترسايان استدالل نمي ها برتحريف كتاب آن
  كنند؟ جت نميح

چون  ، شود ها يافت نمي اي براي آن كه جواب قانع كننده هستندهايي  اين سؤال
اين ادعا از  و ... ،بدون حقيقت هستند اساس و هاي بي ها افسانه مبناي آن جواب

جب اين عت بلكهكنند جاي تعجب نيست  را ادعا مي قومي كه براي ائمه همه چيز
  .كند را باور ها يدا شود اين خرافات وافسانهدنياي امروز كسي پ است كه در

هاي آسماني  هاي سرّي ومصحف كتاب ي مورد همه براي همين است كه شيعه در
 ها پيش مهدي منتظر موهوم و محل اين قرارگاه و :گويند مي...و هاي انبياء ميراث و

 اي دل ورهاسط ي هبه آن سراب فريبند  وستهها پي بنابراين پيروان آن )1(، خيالي است
  .اند بسته

  ايمان به پيامبران
  كه از جمله اين ، گردد اين ركن در عقايد متعددي نمايان ميمورد  گمراهي شيعه در

، ]گويند ائمه جز با وحي سخن نمي :ندا هبلكه گفت[ ، شود به ائمه وحي مي :گويند مي

                                           
  .1/221 ، ـ اصول الكافي)1(
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  .دهاي آسماني ثابت گردي ايمان به كتاب و همانگونه كه در فصل سنت )1(
 2دهند سر ميرا  هاي آنان پيروي از گفته تروضر و ادعاي عصمت ائمه  كه اين و 

هر كس بعد از « :لذا شيخ االسالم فرموده ، اند ها نبوت داده به آن نيزبا اين معني آنان 
پيروي كند در  او از همه چيز ديگر قايل به عصمت باشد و براي كسي رسول خدا

  )3(.»او نبي است اگر چه با لفظ هم نگفته باشدداده  واقع نبوت را به او
برخي از  و علي هستند پيرو -عليهم السالم-كه گمان كردند انبياي الهي  و هنگامي

قدر در اين گمراهي  آن !!اند علت عدم پذيرش واليت علي مجازات شده  هها ب آن
امير المؤمنين  اند كه ها از حبةالعرني روايت كرده كه در روايات آنمبالغه ورزيدند 

پس پذيرفت هر كه  ، ها واهل زمين عرضه نمود نااهل آسم خدا واليت مرا بر :گفت
 در ار كرد پس خدا او انكار اآن ر يونس ، انكار كرد هركه انكار كرد پذيرفت و

  )4(.شكم ماهي حبس كرد تا بدان اقرار نمود
  )5(.اين معني دارندمورد در را ها روايات زيادي  آن 

 ي هنيز ائمه براي اقام و ندهستائمه از انبياء برتر اند مين جاست كه مقرر كردهاز ه
براي اين دو مسأله در صفحات بعدي  و اند معجزات آورده گيحجت برمردم هم

  .فصل سخن خواهيم گفتم مقداري
  

  پيامبران  برتري دادن ائمه بر انبياء و
چون خدا  ، اند ي رسالت الهي بودهها برا ناانسترين  شايسته و پيامبران برترين بشر 
m Å  Ä  Ã  :جهاد آماده نمود دعوت و تبليغ و ها را براي كمال بندگي و آن

                                           
  .54/237 ، 17/155 ، ـ بحاراالنوار)1(
  به فصل عصمت نگاه كن 2
  .3/174 ، ـ منهاج السنّة)3(
  .22ص ، بصائر الدرجات ، 26/282 ، ـ بحاراالنوار)4(
 .ذكر كرده است ، 26/267/319برتري ائمه بر انبياء  ها را در باب تفضيل و ـ كه مجلسي آن)5(
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 ÈÇ Æl ١٢٤: األنعام   
رسالت خويش را ) چه كسي را براي پيامبري انتخاب و(داند كه  خداوند بهتر مي(

  ).دارد به چه كسي حوالت مي
   )1(.هستندبرتر تمام مردم  ازمقام رسالت  ها با رتبه و بنابراين آن

همانگونه كه  ، واجب گردانيده است را ها آن پيروي مردم از متعال خداوند
  :دفرماي مي

 m zy x w    v u t s rl ٦٤: النساء   
ايم مگر بدين منظور كه به فرمان خدا از او اطاعت  و هيچ پيغمبري را نفرستاده(
  ).شود
امام طحاوي در بيان اعتقاد اهل سنّت فرموده  .برتري ندارد ها آنهيچ بشري بر و

   )2(.دهيم هيچ كدام از انبياء برتري نمي هيچ كدام از اولياء را بر :است
 ، است اهل غلو هاي افراطي و برتري ائمه بر انبياء مذهب رافضي تفضيل و 

تأكيد اين نكته  بر )4(وشيخ االسالم ابن تيميه )3(همانگونه كه عبدالقادر بغدادي
  .اند رزيدهو

غير انبياء  قد باشد كه كسي ازتامام محمد بن عبدالوهاب ذكر كرده كه هركس مع 
در اين مورد از تعدادي  و ، است كافر ، ها است انبياء برتري دارد يا مساوي با آن بر

 ما قاطعانه روافض افراطي و : هلذا قاضي عياض گفت )5(.است نقل اجماع كرده علما
گفتني  )6(.انبياء برترند همانا ائمه از :گويند مي  كه اين كنيم در ميرا تكفير  اهل غلو

                                           
 .1238 ، المنهاج في شعب االيمان/ـ حليمي)1(
منظـور  : شيخ ابن ابي العزّ گفـت  ، 493ص ، شرح الطحاويه. 493ص ، همراه با شرح ابي العزّ، ـ العقيدة الطحاوية)2(

  .صوفيه ورافضه بسيارندمشترك بين  ةو نقط ، شيخ رد اهل وحدت وجود و متصوفه نادان است
  .1078 ، الشفاء/قاضي عياض ، و قاضي عياض 298ص ، اصول الدين/ـ بغدادي)3(
  .1/177 ، منهاج السنة/ـ ابن تيميه)4(
  .29ص ، ـ رسالة الرد علي الرافضة)5(
  .1078ص ، ـ الشفاء)6(
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چون  ، عشريه تبديل شده است عين اين عقيده به يكي از اصول اثني  است كه
ه امام بر دتفضيل دواز تثبيت نموده كه برتري و تقرير و »الوسائل«صاحب كتاب 

 »بحاراالنوار«در  )1(.اند بت دادهآن را به ائمه نس وپيامبران از اصول مذهب شيعه است 
بر جميع خلق  باب برتري ائمه عليهم السالم برانبياء و« عنوانتحت مجلسي بابي را 

پيامبران اولوالعزم تنها  و از ساير مردم از مالئكه و ها و ميثاق گرفتن از آن عهد و و
 هشتاد و  به براي اين اصلايشان  )2(.است  گشوده» بسبب محبت ائمه اولوالعزم هستند
:  هگفت و )3(، به دوازده امام خود نسبت داده ها را هشت حديث استناد كرده كه آن

ما   كه ، اين مورد بيشتر از آن است كه قابل شمارش باشند ها در روايات آن اخبار و
آن روايات   ذكر است كه  الزم به ، يما هكرد ذكرجا  اين را در ها آن از فقط تعداد كمي

- ها  اصناف آن باب صفات انبياء و در :اند آمدهپراكنده صورت   هاي زيرا به در باب
 و ، ها باب آغاز انوار آن و ، اهللا هستند ي هكلمآنان   كه اينباب  در ، -عليهم السالم

 هاي فضائل اميرالمؤمنين و فصل در و ، ترند باب ائمه عليهم السالم از انبياء فاضل
  )4(.-صلوات اهللا عليهما-فاطمه 

 دشو اماميه نامگذاري مي ي هاعتقادات خود كه دين شيع ها ابن بابويه در شيخ آن 
 واجب است معتقد بود كه خداوند: گويد مي ها را ذكر كرده و اعتقاد آن اين مبدأ و

نزد خلق ترين  ترين وگرامي ها محبوب آن ، ائمه برتر نيافريده و كسي را از محمد
 اند كه عهد و عنصر بوده اند كه انبياء هنوز ذره و ني بودهاولين كسا و ، خدا هستند

منزلت هر پيامبري  و قدر دخداون و  شده  هميثاق به اقرار نمودن به ائمه از ايشان گرفت
است   گرفتهبه او سبقت  در اقرار را شناخته و كه پيامبر ما  قرار داده اي را به اندازه

ها  اگر آن ، راي او واهل بيت ايشان آفريدهتمام مخلوقات را ب كه خدا ندمعتقد و

                                           
يهم السالم ـ افضل من سـائرالمخلوقات   ـ الفصول المهمة في اصول االئمة باب ان النبي و االئمة االثني عشر ـ عل ) 1(

  .151ص ، من االنبياء واالوصياء السابقين والمالئكة و غيرهم
  .26/267 ، ـ بحار االنوار) 2(
 .26/267 ، ـ بحاراالنوار)3(
 .298-26/297 ، ـ بحاراالنوار)4(
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نه  و ها نه فرشته حواء و نه آدم و ، دوزخ نه بهشت و ، آسمان بودند نه زمين و نمي
  )1(.آفريد هيچ چيزي را مي

 ده ونمودنبال  آن را عبارت را نقل كرده و اين نص و »البحار«صاحب كتاب  
-ائمه  مورد فضل پيامبر ما و در -رحمه اهللا- بدان كه آنچه ابن بابويه  :گويد مي

ساير پيامبران  بر فضل ائمة ما نيز برتري و بر جميع مخلوقات و -صلوات اهللا عليهم
 اذعان و از رويذكر نموده چيزي است كه هركس  -سالمه عليهم صلوات اهللا و-

ا زير ، ماند برايش باقي نميترديدي  آن شك و ها بپردازد در يقين به بررسي اخبار آن
 ...اين مورد بيشتر از آن است كه قابل شمارش باشد در  ذكر شدهروايات  و اخبار
 جز انسان نادان به روايات كسي در اماميه بر اين اعتقادند و بيشتر  كند كه مي  اضافه

  )2(.امتناع ندارد اين مورد ابا و
  )3(.بزرگان شيعه دراين مذهب تأليفاتي دارندز برخي ا 
 اند داشته ين گفتار را اظهاراصراحت  با اين عصر ش درخميني وطرفداران 

فصل چهارم [ در چنانچه ، است  هنمود كتاب حكومت اسالمي مقرر همانگونه كه در
  ].درمورد دولت آيات عظام خواهد آمد

 افراط و دهند كه در برتري ائمه را به اموري نسبت مي ، روايات  گفتني است كه 
ذكر است   الزم به( ، لرزد شنيدن آن مي بدن مؤمنان از بطوري كه ، گمراهي غرق شده

ربوبيت  توحيد الوهيت و  راجع بهدو فصل اعتقاد شيعه  دررا ن روايات آ برخي از  كه
  ).گذرانديم

را فراتر  بلكه ازاين هم پا ، نيستند از پيامبران برترتنها ائمه   آنان معتقد هستند كه
                                           

  .107-106 ، ـ اعتقادات ابن بابويه)1(
  .298-26/297 ، ـ بحاراالنوار)2(
هـر دو اثـر هاشـم    ( »تفضيل علي بر ساير پيامبران اولوالعزم«و كتاب  »تفضيل االئمه علي االنبياء«كتاب  مانندـ )3(

و  ، كـاظم هـزار   از شـيخ شـيعه محمـد    »تفضيل ائمه بر غير انبياء جز بر جدشـان «و ) 1107متوفاي سال  ، بحراني
نكته جالب ايـن كـه    ، .هـ1111متوفاي سال ، جلسياثر محمدباقر م »ينيتفضيل اميرالمؤمنين بر انبياء جز خاتم النب«

 .اند نوشته ، هـ1250ت ، تأليف فتحعلي شاه به فارسي» تفضيل قائم مهدي برسائر ائمه«بزرگان شيعه كتابي را بعنوان 
 .مراجعه شود360ـ358/ 4، به كتاب الذريعه
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سبب واليت   هبزرگواري پيامبران هم ب از فضل و معتقدند كه آن مقدار اند و نهاده
دست  را با دم كه خدا اوآموجب فضل : گويد رهبران شيعه مي يكي از .ائمه است

 خدا جز .نبود سبب واليت علي  هاز روح خود در او دميد جز ب خويش آفريد و
فروتني  عيسي را جز به علت تواضع وو  سبب واليت علي با موسي سخن نگفت  هب
: گويد سپس مي ، اي براي جهانيان قرار نداد نشانه و  آيه عنوان  به علي برابر رد

شايستگي نظر خداوند را جز با بندگي كردن  ت وهيچ كسي اهلي  كه امر اين ي خالصه
  )1(.ما نخواهند يافت

 هاي اهل تشيع ساير كتاب و »بحاراالنوار«ز ا ها روايتبه نقل اين قبيل  اگرحال  
  )2(.برخواهد گرفت را درزيادي بي گمان صفحاتي  ، مبپردازي

تحوالتي كه به اين  طول تغيير و ظاهراً اين مذهبي است كه اماميه اثني عشريه در 
و مامقاني به آن اشاره دارد كه طبيعت اين  اند يافته بر آن استقرارشده مذهب ملحق 

  بيان داشته اشعري گونه كه همان )3(.است افراط پيش رفته طرف غلو و  همذهب ب
  :هستندمورد تفضيل ائمه بر انبياء سه فرقه ر شيعه د
دانستند كه ائمه  جايز مي ها آنبرخي از  اما ، انبياء از ائمه برترند :گويند اي مي فرقه

  .از فرشتگان برتر باشند
  .فرشتگان برترند برند كه ائمه از انبياء و گمان مي :دوم ي هفرق
انبياء از ائمه  فرشتگان و :گويند امامت هستند مي قد به اعتزال وكه معت :سوم ي هفرق

  )4(.باالترند
 ها افزوده كه ائمه جز آن  به راي مذهب چهارم »مقاالتاوائل ال«در شيخ مفيد 

مذهب مورد  ايشان  گفتني است كه ، برتري دارند انبيا ساير پيامبران اولوالعزم بر

                                           
  .26/294 ، و بحاراالنوار 250ص ، ـ االختصاص)1(
-267ص ، انبيـاء  باب تفضيل ائمه بـر   ويژه  به ، ها نگاه كن ز آنبسياري ام بحاراالنوار به ـ در جلد بيست و شش)2(

 .از همان جلد ، 334-319ص ، گردد و باب دعاي انبياء با توسل به ائمه اجابه مي 319
  .نگاه كن ، 1104و394ـ به نص سخنان او در ص)3(
 .1/120 ، ـ مقاالت االسالميين)4(
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تا در آن  داينم ميذكر  را اين مورد توقف خود ه دربلك ، دنك مين يانباعتماد خود را 
  )1(.بيانديشد

پيروان  كوشش دولت صفويه و ها با اما آشكار است كه تمام اين مذاهب وديدگاه
حتي  ، مورد ائمه ثابت گرديد افراط در و غلو بر ها آنمذهب  ها متالشي شد و آن

: گويد سبت منعقد كرده ميعنوان فصلي كه در كتاب بحار خود به اين منا مجلسي در
  به -ت اهللا عليهماصلو-دوست داشتن ائمه  همانا پيامبران اولوالعزم بسبب محبت و«

بزرگ  يك از پيامبران حتي پيامبر در اين ميان هيچ و .اند دست يافتهاولي العزم 
  )2(.است استثناء نكرده نيزرا  اسالم

  كه اند تقارن برقرار كرده سول اهللار ها وارد شده كه بين علي و آن هايي از عبارت 
به خيال واهي  –چون  ، گردد منتهي مي امتياز علي بر پيامبر به فضل ودر نهايت 
علي خود  شريك است و خدا ها با رسول تمام ويژگي علي در -ها آن ي هوگمراهان

صاحب . )اعاذنااهللا( نيست آن برخوردار داراي فضايلي است كه رسول خدا از
سه چيز به تو داده كه  به علي خدا رسول ي هگفت« تحت عنوانبابي النوار بحارا

از  و )3(ها اختصاص داده نص وعبارتاين را به  »شده كه به من داده نشده است
  بهسه ويژگي  :هگويا فرمود رسول خدا  كه ها رواياتي است مبني بر اين هاي آن مثال
 ها چيستند؟ اين !اي رسول خدا: گفته شد  ،اند هداده شده كه به علي هم داده شدمن 

من است  برايكوثر  ، دارم كه علي حامل آن استو ستايش من پرچم حمد : فرمود
 ي هعلي تقسيم كنند و آنِ من است دوزخ از بهشت و و ساقي است آنجا علي در و

به : من با او شريك نيستم اين است كه واما سه چيزي كه به علي داده شده  .آن است
به او همسري همچون فاطمه  ، داده شده كه من ندارم پسر عمويي همچون من او

حسين داده شده كه مثل  دو پسري همچون حسن و و داده شده كه به من داده نشده

                                           
  .43ص ، تـ اوائل المقاال)1(
 .615ـ ص)2(
 .39/89 ، بحاراالنوار: ـ نگاه كن به)3(
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  )1(.است به من داده نشده ها آن
ائمه در فضل  گويند علي و هاي بسياري هست كه مي ت ونصاعبار ...در الكافي و

ولي خواننده را زود  ، هستند اجب بودن اطاعت مانند رسول خدبزرگواري و وا و
بلكه به  ، بس نه تنها همين و ، هم برترند كشاند كه ائمه از رسول خدا به اينجا مي
هستند كه هيچ  يائمه داراي خصوصيات منحصر به فرد: گويند رود كه مي جايي مي

ها خواهي  آن ويژگي تأمل در ولي با كمي ، دنها مشاركت ندار كس از مخلوقات با آن
آن  ي هكافي است بداني كه از جمل و ، ها از صفات پروردگار بزرگوارند ديد كه آن

هر چه از من سبقت گرفته من «: اين است ددهن اوصاف كه رافضي به ائمه نسبت مي
  )2(.»...ام كه از من غايب بوده از هيچ چيزي غافل نبوده و هم دارم

اهل  ضد علي و بر و پيامبر او و دين او ليه خدا وع اييه تهمت چه افتراء و 
 را بر ابوبكر و در حالي كه اميرالمؤمنين برتري دادن خود!! اند جعل نموده بيت او

تهديد كرد كسي را كه دراين باره چيزي بگويد حد افتراء كننده را  انكار كرد و عمر
صورت ثابت شده كه  تر از هشتادوبا روايت متوا )3(.كه هشتاد تازيانه است به اوبزند

 عمر پيامبرش ابوبكر و بهترين اين امت بعد از: فرمودرفت و منبر كوفه  علي بر
 نظر شما  به )5(.اند اي شيعه نيز همين را نقل كردهه كتاب  بايد گفت كه )4(.هستند
ن پيامبرا را بر او و كنند مي كه شيعه برايش ادعا دارد با اين صفاتحالي   چه علي

در حالي كه  ، بزرگتر است بدون شك انكارش از همه شديدتر و دهند؟ برتري مي
 - او از چه رسد به بعد- اند كه هر كس علي را تقرير كرده برخي از علما اين نكته را
 از يهود و برتري دهد كفر او -لوات اهللا وسالمه عليهما-بر ابراهيم يا محمد ص

                                           
 2/47 ، مناقـب ال أبـي طالـب    ، 212ص ، و در همين معنا به كتاب عيون اخبار الرضا ، 39/90 ، ـ بحاراالنوار)1(

 .نگاه گن
فحات بعدي ايـن  به ص ، اي دىگر از احاديث را دراين مورد ذكر نموده به بعد و مجموعه 1/197 ، ـ اصول كافي)2(

 .رساله نگاه كن كه انشاءاهللا برخي از نصوص آن افتراها و مراجع شيعه را ذكر خواهيم كرد
  .28/475 ، الفتاوي ، و اين نكته با اسانيد مختلف از علي روايت شده 4/123 ، ـ منهاج السنّة)3(
  .138-4137 ، ـ منهاج السنة)4(
  .52ص ، اهل البيت عن الشيعة و ، 2/428 ، ـ تلخيص الشافعي)5(
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  )1(.نصارا شديدتراست
؟ تو پيامبري: اند كه وقتي به اميرالمؤمنين گفته شد هم روايت كرده هاي شيعه كتاب
منطورش از  :ابن بابويه گفته )2(.هستم محمد هاي غالمتو من يكي از  واي بر: گفت

  )3(.يست نه چيز ديگرا بردگي اطاعت از رسول خدا
ه آن استقرار يافت عشريه بر گيري افراطي كه مذهب اثني اين موضع احتمال دارد 

بر  اي از شيعه به نام علبائيه باشد كه معتقد به برتري علي يكي از آثار فرقه
  )4(.هستند محمد

   گونه به پديدار شدن اين معصوم بودن امام نزد شيعه منجربه به گمان من اعتقاد  
 كدام از كنند كه هيچ ها ائمه را با اوصافي وصف مي چون آن ، مذاهب شده عقايد و
قطعاً  و -همانطور كه خواهد آمد- اند هم با آن توصيف نشده الن خدارسو انبياء و

بيند كه ذكري از دوازده امام به ميان نيامده  مي نمايد هكسي كه به كتاب اهللا مراجع
  .از انبياء برتر باشند  كه چه رسد به اين ، است

بودند پيش  مرتبه را دارا شود چون انبياء باالترين مقام و گونه كه مالحظه مي همان 
   :فرمايد ميخداوند متعال  .اند ديگر بندگان شايسته ذكر شده از

 m u t s  r q p o n m l k j i
 | { z  y xw vl 5( ٦٩: النساء(   

                                           
  .4/69 ، ـ منهاج السنة)1(
 ، االحتجـاج و منهـاج السـنة   /طبرسـي  ، 8/283 ، بحـاراالنوار /مجلسـي  ، 175-174ص ، التوحيد/ـ ابن بابوية)2(
4/69.  
 .175ص ، ـ التوحيد)3(
 د رسـول خـدا  اي است از شيعه كه ياران علباء بن دراع دوسي يا اسدي بودند و علي را از محمـ  ـ علبائيه فرقه)4(

كردند كه بعثت و رسالت براي دعوت به سوي علي بـوده   كردند و ادعا مي بدگويي مي و از پيامبر ، دانستند برتر مي
هـا را   اما او آن ، 571ص ، و به كتاب رجال كشي شيعه نگاه كن 1/175 ، الملل والنحل. ولي براي خود دعوت كرد

 .25/305 ، بحاراالنوار ، عليائيه ناميده
  .187ص ، ـ مختصر الصواعق)5(
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) با تسليم در برابر فرمان آنان و رضا به حكم ايشان(و كسي كه از خدا و پيغمبر (
همنشين كساني خواهد ) اه ودر روز رستاخيز به بهشت رود و همر(او  ، اطاعت كند

و مشمول (داده است ) هدايت(خداوند بديشان نعمت ) مقرّبان درگاهند و(بود كه 
آن مقرّباني . الطاف خود نموده است و بزرگواري خويش را بر آنان تمام كرده است

و راستگوياني كه (از پيغمبران و راستروان ) عبارتند ، كه او همدمشان خواهد بود
يعني آنان كه خود را در (و شهيدان ) ا تصديق كردند و بر راه آنان رفتندپيغمبران ر

يعني ساير بندگاني كه درون و بيرونشان به زيور (و شايستگان ) راه خدا فدا كردند
  ). ! و آنان چه اندازه دوستان خوبي هستند ، )طاعت و عبادت آراسته شد

رد نعمت خدا هستند به ترتيب بنابر اين خداوند سبحان بندگان خوشبختي را كه مو
كتاب اهللا در تمام آياتش   بايد اذعان داشت كه )1(.چهار مرتبه ذكر كرده است دررتبه 

  )2(.كند تمام جهانيان داللت مي برگزيده شدن انبياء بر بر انتخاب و
برتري  بر تفضيل و سه قرن اول صدر اسالم كه به قرون مفضله مشهورند مردمان

نظر شيعه هم حجت   هاين اجماع حتي ب و اند ي خود اجماع داشتهانبياء بر ماسوا
  )3(.اند است چون ائمه هم داخل اين اجماع بوده

اهللا اجماع  ساير اولياء سلف صالح اين امت از ائمه و :شيخ االسالم ابن تيميه فرمود 
  )4(.ري دارندبرت ، اند اوليائي كه انبياء نبوده تمامي انبياي خدا بر  كه اند بر اين داشته

او  ي كه اطاعت ازا بازدارنده آمر وعنوان قراردادن پيامبر به   بايد اذعان داشت كه
بدون  ، تابع او ب ويناعنوان قراردادن امام به  وباشد شرط و ن قيد وبد مطلق و بطور

 يحق تمام چون اين معني در ، باشد ميقابل تصور ن بر امام معقول و پيامبربرتري 
پس هيچ  ، باشد ميغير موجود  ائمه مفقود و ي هكلي خصوص در و وجودم پيامبران

                                           
  .11/221 ، ـ مجموع فتاوي شيخ االسالم)1(
  .101ص ، ـ مختصر التحفة)2(
 .187-186ص ، ـ مختصر الصواعق)3(
  .11/221 ، ـ مجموع فتاوي شيخ االسالم)4(



   
728 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

  )1(.باشد ميمحال چنين چيزي اصالً  و ي نداردامامي بر هيچ پيامبري برتر
 رواياتي وارد شده كه با قرآن و هاي شيعه هم عبارات و سپس در خود كتاب 

اصول قواعد  ي همه خارج شده از تنها افراد شاذ و و ، عقل موافق است اجماع و
هشام احول او هم از زيد بن علي  همانگونه كه كليني ازكنند  كه آن را انكارمياست 

اين را بگويد گمراه از  هر كس غير ترند و فاضل انبياء از ائمه برتر و«: روايت كرده
  )2(.»است

انبياء نزد من از ائمه : ابن بابويه ازصادق روايت كرده كه گفت
  )3(.ترند داشتني دوست

 وباشد و هيچ اساسي ندارد  ميترديدي نيست كه اين مذهب باطل  هيچ شك و 
براي  و استاين از ضرويات دين  و داند مي اين را دباش صيرتداراي ب  ي كههر كس

هاي  نايكي از بره ديدگاه اين  گفتني است كه ، باطل كردن آن نيازي به تكلف نيست
  .فاسد اين مذهب رافضي است

  

  م معجزات اما
  )4(.به كسي ديگر داده نشده استرأي اهل سنت بر اين است كه معجزات جز انبياء 

                                           
  .101ص ، ـ مختصر التحفة)1(
 .187ص ، ـ مختصر الصواعق)2(
  .100ص ، ـ مختصر التحفة)3(
دست  بررا  آن وندخدا تواند آن را انجام دهد و جز خدا كسي نمي  كههايي  نانشانه وبره: بارتند ازمعجزات ع[ـ )4(

سـنّت لفـظ معجـزات موجـود      قرآن و شيخ االسالم فرموده در .ها باشد صداقت آن بر يدليل تاكند  مي اپيامبران اجر
 لغت عام است براي هر معجزه در: فرمود و .)4/67 ، الجواب الصحيح(.برهان ذكرشده و بينه ،  بلكه الفاظ آيه ، نيست

ولي بسياري از  ..اند آيات معرفي كرده  بهرا  ها غيره آن همچون احمد بن حنبل وسلف  ي ائمه و ، اي كار خارق العاده
امل شـ  دو تعريف كرده كه هـر  پس معجزه را براي نبي و كرامت را براي ولي ، اند متأخرين الفاظ را از هم جدا كرده

از مجمـوع   ، 312-11/311يا  ، چاپخانه المنار ، 2ص ، قاعدة في المعجزات والكرامات] .شود العاده مي امور خارق
ابـن   ، 495ص ، و شرح العقيدة الطحاويه ، 282ص ، و التعريفات جرجاني ، النبوات ابن تيميه. الفتاوي شيخ االسالم

  .1/35 ، المحلي/حزم
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 ، دانند مي او ن معجزه ازدي امام بودن را صادر ش هايي كه نشانه برخالف رافضي 
گونه كه  همان آنان معتقد هستند )1(، استمرار نبوت است همانا ادامه و: گويند چون مي
با  گزيند و ميرسالت بر را كه براي نبوت و سانيش كبندگانميان از  خداوند

 برنيز از ميان بندگانش به همان صورت امامت را  ..كند را تأييد مي معجزات او
  )2(.گزيند مي
 -خيالي –اتفاقاتي  ها و ناروايت داست از معجزات ومملو ها  هاي حديث آن كتاب 

  .اند برده ممعجزات نا شود نهايت آن اين است كه كرامات را به گفته مي است و
 جماعت تصديق كرامات اولياء و اصول اهل سنت و بدون شك يكي از 

مانند  ؛دستشان است تأثيرات بر انواع قدرت و مكاشفات و اعم ازالعاده  امورخارق
آنچه در  مانند و اند شده ذكر  هاي گذشته امت  راجع به... و »كهف« ي هآنچه در سور

ساير قرنهاي اين امت به درستي  تابعين و اصحاب و الم ازنين صدر اول اسممورد مؤ
  .كرامت خواهد بودروز قيامت تا   گفتني است كه ، است نقل شده

با اصطالح در نامگذاري كرامات به معجزات تنها پس وقتي كه مسأله چنين است 
 ي شيعه در موردحلّ براي همين است وقتي كه ابن مطهر وهم اختالف داريم 

شيخ االسالم در نقد او  ، »از ايشان معجزات زيادي ظاهر شد« :منين گفتاميرالمؤ
اين اصطالح بسياري از مردم  و كرامات را به معجزات نام برده  كه مثل اين :فرمود
  الزم به ، علي از خيلي افراد كه كرامات دارند برتر است :شود مثالً گفته مي ، است

ضيل فعمر را ت عامة اهل سنت كه ابوبكر و ازاز بسياري  زيادي تاكرام  ذكر است كه
پس چگونه كرامت براي علي ثابت نيست در حالي ، است  نقل شدهدهند  برتري مي و

  )3(.كه مجرد كرامات دليل برتري بر غير خود نيست
كراماتي كه به ائمه نسبت داده  ي هكه اهتمام روافض به مسأل معتقد استشيخ االسالم 

نيست و قابل اعتماد  ، بودنشان از راه اولياء اهللا دور ستم و ت وسبب جهال  هب شود مي

                                           
  .94ص ، ـ عقايد االماميه)1(
  .58ص ، ـ اصل اليعة و اصولها)2(
  .2/156 ، ـ منهاج السنة)3(
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  زيرا آنان بر اثر عدم دسترسي به ، دهد سر نمي پرهيزكار از اولياي با تقوا وكرامات آنان 
شنيدند آن را  امر خالف عادات را مي چيزي از هرگاه  اند كه كرامات واقعي چنان شده

زياد را  بيند آن ه مفلس است چون مقداري پول را ميمثل كسي ك ، دهند مي  جلوهبزرگ 
   )1(....كند ازرش تلقي مي با اي كه تكه ناني را بزرگ و همچون شخص گرسنه وداند  مي

ند وآن را معجزات نامگذاري ا هرا ديد  ي اولياءاهللاها اما آيا اماميه اين كرامت
  ند؟ا هكرد
كه در  خواهد ديدنديشد ابيآن  دردقت   هب ها تأمل كند و مذهب آن كسي كه در 

 حجت ي هاقام ها به خاطر اثبات امامت و آن ، اند ها به مذهبي ديگر رفته اين كرامت
وايات گونه كه ر نچون آ ، ات هستنداند كه اينها معجز بوده بر اين باور ، بر مردم
ه روي زمين قرار دارد حجت بالغ سمان وآ كه زير يهر كس گويند ائمه بر شيعه مي

  )2(.باشند مي
مردم  امام حجت خدا بري  وسيله  هجز ب«  :گويد كليني مي ، شيعه فرد معتبراصالً  

به همين علت  ، هستروايات زيادي با اين مفهوم نزد شيعه  و )3(.»شود اقامه نمي
 وندبوديم خدا مياگر ما ن و« )4(، هستيم بندگان او ما حجت خدا بر :اند گفته

ها  آن طريق د ازوهستند كه ور هاي خداوند ها درب وصي« )5(.»شد عبادت نمي
 وندها خدا آن ي هبوسيل و شد ها نبودند خداوند شناخته نمي آن اگر ممكن است و

مورد  كتابي كه در در-لذا بحراني شيعه  )6(»است  كرده  اقامهبر مردم  را حجت
دالئل را آشكار  ها معجزات و خداوند بردست آن« :گويد مي -معجزات ائمه نوشته

                                           
 .4/196 ، ـ منهاج السنة)1(
 .43ص ، علم االمام/و المظفر 1/192 ، ـ اصول كافي)2(
 ، اصـول كـافي   ، ـ و اين عنوان بابي است در اصول الكافي كه چهار حديث در ضـمن آن هسـت بـا ايـن معنـي     )3(
1/177.  
  .1/193 ، ـ اصول كافي)4(
 .1/193 ، ـ اصول كافي)5(
  .1/193 ، ـ اصول كافي)6(
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  )1(.»بندگان هستند ها حجت خدا بر چون آن ، كند مي
  هب ونداند كه خدا پيامبران خدا قرار داده ها ائمه را به جاي انبياء و آن ، راينببنا 

 ها براي اثبات رسالت خود آن و نموده  همردم اقام ها حجت خود را بر آن ي وسيله
 در فضل وشيعه  ، باشند ميامبران نيازمند معجزه نيازمند معجزه هستند همانطور كه پي

 اند كه داده اي قرار مرتبه را در  ائمه ، تحقق معجزات و واجب االطاعه بودن و منزلت
ها  اي بيشتر از انبيا را براي آن مرتبه  كه اينيا و  شود مي  دادهرسول  برترين انبياء و  به

  .دهند قرار مي
 هرچه او كنم و آورده بدان عمل مي هرچه علي« :گفتهها ابوعبداهللا  ادعاي آن به 

درجريان است  منزلتي كه براي محمد فضل وزيرا  ، كنم از آن بازداشته ترك مي
  .»براي او هم هست

  .است جريان بوده از ديگري اين امر در براي ائمه يكي بعد طور همين و
حال   تا بهاده شده كه چند ويژگي به من د« :گفت مي بسياري اوقاتاميرالمؤمنين  
 ، دانم فصل الخطاب را مي ها و نسب باليا و ها و من مرگ ، اند نشده  كسي داده  به

از آنچه خواهد آمد چيزي از من  و نرفته دست من در چيزي از آنچه گذشته از
  )2(.»دهم انجام ميها را  آن تمام و دهم به اذن خدا بشارت مي ، غايب نيست

ائمه گرفته باشد مثل اين  هركس از  كه اين كند بر ارت داللت ميبيني كه نص عب مي 
: گفت -به گمان شيعه -لذا جعفر ، است گرفتهاز او يا بهتر  است كه از رسول خدا

   )3( .مبگير ياد خدااز رسول  دهم دين را از علي نه ترجيح مي
نين صفاتي داراي چ علي داراي صفاتي است كه پيامبر  كه اثبات اين سپس براي 

يعني من كسي ..) .انا قسيم اهللا( گويا علي گفته  كه نيست برهان ودليل آورده به اين

                                           
 .المقدمة ، 2ص ، ينابيع المعاجز/ـ هاشم بحراني)1(
در » ان االئمة هم اركان االرض«و روايات ديگري با اين مفهوم وهمه را در باب  197-1/196 ، ـ اصول الكافي)2(

 .اند فصل العصمة ذكر شده
بسوي  محمد  به نيازبدون زيرا هر كس گمان كند  ، كنيم از اين بي ديني تبرئه مي ساير اهل بيت را ـ ما جعفر و)3(

 .11/225 ، مجموع الفتاوي شيخ االسالم. بي دين استو چنين كسي كافر  ، كند حركت ميخدا 
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تأكيد  عبارت اين معني را ي هدر خاتم و )اعاذنااهللا( كنم يهستم كه براي خدا تقسيم م
فصل  نسبها و باليا و من مرگها و.. .براي او صفتهاي خداوند را افزوده كند و مي

از آنچه خواهد  و دست من درنرفته چيزي از آنچه گذشته از ، دانم الخطاب را مي
 از باشد وپنهان نتنها كسي كه هيچ چيز گذشته از او  .آمد چيزي از من غايب نيست
بداء «ها خدا در كارهايش  ولي به گمان آن ، است هيچ غايبي غافل نباشد خداوند

  !!!.كند مي» 
ائمه براي ادعاي خدايي  تهمت و ن افتراء وبلكه اي ، پس اينها معجزات نيستند 

  .است
مردم اجرا  كه اين معجزات براي اقامه حجت بر اماميه براين باورند ي هولي شيع 
اند از قبيل  پرداخته ها برايشان ساخته و درحالي كه اين چيزهايي كه آن ...ودش مي

  . هستندزرگتر ازآن هم ببلكه مثل معجزات انبياء يا  ، كرامات هم نيستند
توانند مردگان را زنده  ائمه مي« بابي را به عنوان »بحاراالنوار«صاحب كتاب  

جميع  عالج كنند و را ي و جذامبيماري پيس مادرزاد را شفا دهند و كور و گردانند
ها را  اي از احاديث آن مجموعه و )1(.كتابش قرارداده در »را دارند معجزات انبيا

كه شيخ شيعه قزويني معجزات ائمه را چنين تعريف براي همين است  ، ذكركرده
 ، قدرت باشد ي هآن است كه خارق عادت يا هنگام مبارزه طلبي برطرف كنند« :كرده

  )2(.»با ادعا مطابقت همراه با عدم معارضه و
مبارزه هدف از آن  روال طبيعي باشد و پس معجزه آن است كه برخالف عادت و 

  . استادعا  ي هطلبي براي اقام
اند همانگونه كه  در مورد معجرات ائمه كتابهاي زيادي را به رشتة تحرير درآورده  

  )3(.اند ي را نگاشتهتأليفات اهل سنت در مورد معجزات رسول اهللا

                                           
 .31-27/29 ، ـ بحاراالنوار)1(
 .72ص ، ـ قالئد الخرائد)2(
هـ مؤسسه 1403كه در سال  ، در قرن پنجم ، حسين بن عبدالوهاباز شيخ شيعه » عيون المعجزات«ـ مثل كتاب )3(

و سـخن گفـتن بـا     ، از سوي ائمـه  ردگانها زنده كردن م و از جمله معجزات آن ، علمي چاپ سوم آن را نشر كرده
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ها در اين مورد ائمه را از حد انسان بودن به مقام خالق  روايات آن البته اخبار و 
  .اند جل وعال باال برده

ي غريب هاي شگفت انگيز و افسانه رديف كردن حكايات و  به ييدعالقه شد آنان 
رؤياهاي  گاهي به خيالبافي و شيادان و كه گاهي به كارهاي جادوگران و دارند

 ، هاست بت امامت آناپندارند كه اين از اصول ث چنين ميآنان  .عجيب شباهت دارد
شايد  )1(.كنند را جعل ميمعجزاتي شبيه به معجزات ائمه  نيزحتي براي پيروان ائمه 

                                                                                                           
 ، دهنـد  و از حـوادث گذشـته و آينـده خبـر مـي      32، 25، 22، 17ص ، دهند ها شهادت مي حيوانات كه به امامت آن

ـ و امثال ا 80ص ، دانند هاست اعمال بندگان و والدتشان را مي و بواسطه عمودي از نور كه همراه آن 57ص هـا و   ني
همانـا  «هاي باب پـنجم   موضوع را به عنوان) 21(مانند ينابيع المعجز و اصول الدالئل تأليف هاشم بحراني كه در آن 

در زمين است و علم آن چه گذشته و آن چه خواهد آمد نزد ائمه عليهم السالم علم آن چه در آسمان است و آن چه 
 ، 42-35ص ، و علم و دانش پيـامبران و بيشـتر از آن هـم    ، و آن چه در شب و روز و علم ساعت و برپايي قيامت

ها مورد اراده  هاي آن دانند و همانا قلب ها عليهم السالم هر گاه بخواهند چيزي را بدانند مي آن: باب ششم آمده است
  .46-43ص ، »خواهند مي آرزو كنند داست و هر گاه چيزي راخ

موقـع   در »مدينة المعاجز«به نام د شايد از اين هم بيشتر باش همان موضوع و در همچنين بحراني كتاب ديگري دارد
ـ  از مثالً بعد ، كند ذكر مي ، اند ها نسبت داده امامي معجزاتي را كه به آن ذكر هر اميرالمـؤمنين  دنبـال ذكـر     هباب اول ب

ـ -از جمله معجزات ميالد او ، كند ذكر ميمورد معجزه را برايش ) 55( جـات بـا خـدا    امن) 5ص(در-ه گمـان شـيعه  ب
ـ و به دن) 16ص (گفتگو با ابليس  و) 16ص( صحبت زمين با او) 12ص( آسمان باالرفتن به عروج و) 9ص(  نآل اب

علـي  بـه   دنبال آن گفته رسـول خـدا    هب و ، ون استكه فكر كرده نزد فرع برايش ذكر كرده را يك سري معجزات
امـامي   بدين صـورت بـراي هـر    و آشكارا با تو مرا تأييد كرد ، تقويت كرده تأييد و خدا توسط تو پيامبران را :گفت

يكي از معجزات مهدي قرائت كتابهـاي نـازل    :نوشته ، ندارد كه وجود حتي براي مهدي منتظر ، ذكركردهرا معجزاتي 
هايي ادامـه   حكايات وافسانه سپس همان شيعه به ذكر ، بود صعود به سوي عرش خدا وقت والدت و در خدا ي هشد
را  كه پيروان خـود آخوندهايي شوي از  كند طوري كه بسيار شگفت زده مي را تصديق نميآن دهد كه هيچ عاقلي  مي

اي   يـه اهات بي اساس وپاين اندازه براي چنين ترّ وتعجب از پيرواني كه تا اند افراط گرفتار كرده تا اين حد در غلو و
 .تسليم باشند

ها به اين كه علم  حسين عبدالوهاب و شهادت كاظم به خيال آن/عيون المعجزات: ـ به عنوان مثال نگاه كن به)1(
ي تو فالن: گفت كرد مي وقتي كه با مردي مالقات مي«: در رجال الكشي آمده است. 101ص ، مرگ و ميرها را دارد

 .»شد طور كه او خبر داده بود واقع مي آن و ، شوي تو اي فالن با چنين چيزي كشته مي و ميري با فالن چيز مي
 .76ص ، رجال الكشي
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گذشت ائمه به پايان رسيده و هيچكدام  ها با در افسانه اين حكايات و :گفته شود
حال توليد  پيوسته اين معجزات نزد شيعه در: گويم ولي من مي ، دنوجود واقعي ندار

 كنند و جهت بيهوش كردن ها در مجالس اكتفا نمي اين افسانه ي مطالعهبا تنها  است و
  تازه  مدام اين افسانهها  به دام انداختن انديشه و نكرد زنجير خردها وشعور و  وعقل 
  :شوند جنبه نمايان مي دو اند كه در بلكه يك صورت واقعي يافته ، شوند مي
 و دهند نسبت مي معجزاتي كه به غايب منتظر آن امور خارق العاده و :اول 

با مهدي  پيوند كنند كه مدعي ارتباط و را نقل مي ها اي از بزرگان شيعه آن مجموعه
كند كه گويا خودش كتابي  اين ابن مطهر حلي شيعه است داستاني را نقل مي .هستند

را  گيرد ولي صاحب كتاب جز يك شب كتابش مي امانت  بهجهت نسخه برداري  را
يد و كل كتاب را برايش بازنويسي آ مهدي مي شب در آن ، دهد او عاريه نمي به
هاي بسياري دراين باره دارند كه شيخ شيعه نوري  ناداست حكايات و و )1(.دكن مي

پس معجزات  .جمع آوري كرده »جنّة املأوی«كتاب خود به نام  در طبرسي تعدادي را
نمايان   شيعه آيات عظام و وخشي درشود و  جاري ميها  دست امام غايب آن اآلن بر

  .شود مي
 اتفاق افتاده استمزارها  و نزد قبرهستند مدعي  اي كه مسايل خارق العاده :مدو ، 

 گمراه كردند و را از راه راست منحرف و قوم خودها  از اين افسانه  آنان با استفاده
مجلسي صاحب كتاب  .را برايشان گشودند دربهاي آنو  ها را با شرك فريب دادند آن
  نگاشتهاين هدف  يرا برا هاي شرك كتاب خود باباي از  مجموعه »بحار االنوار«

 مقدس ظاهر ي هكراماتي كه نزد مقبر ها و آن معجزه :نُهم باب بيست و: مثل .است
معجزاتي كه نزد  شريف او و ي هستم خلفاء بر مقبر جور و :باب پنجاهم: مثل )2(.شده
امامي به ذكر  هر همچنين موقع بحث از )3(.وقوع پيوست  هخاك آن ب از قبر و

                                           
  .اين رساله گذشت ، 340ـ در صفحه)1(
 .42311 ، ـ بحاراالنوار)2(
  .45/390 ، ـ بحاراالنوار)3(
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  )1(.اند نوشته در مورد اين خرافات تأليفاتي را پردازد و ي او ميمعجزاتي خيالي برا
مجلسي  و هايشان به بحث معجزات جاري شده نزد قبرها پرداخته اسطوره وافسانه 

 .است كدام از ائمه برشمرده بابهاي مربوط به هر در را ها تعداد زيادي از آن
كه  دارند باشند و اعالم مي ميز ب برانگياعجا بسيار  كه  نقل كردهخيالي را  يهاي قصه

راه  ها اند و خرافات به سادگي به قلب آن به خرافات عادت گرفته اين قوم چگونه
  .يافته است

 واند  ذكر نموده دادن قبرها به بيماران صعب العالج شفا  راجع بههايي  ناداست 
 آوردهدست  هب نزديك شدن به قبر بينايي را محض  به ييشده كه نابينا يادآور
  )2(.است

را روي  يواني كه خودحمثالً  ، اند رفته  هحيواناتي براي طلب شفا بسوي قبرهاي ائم
  )3(.يابد مي شفا زخم او غلتاند و قبر مي

ها دخالت ردر كا گانمورد ائمه بحث از اين است كه مانند زند در  گفتني است كه 
را   ائمه امانت گويند قبر مي مثالً ، هستند قبر ها در حالي كه آن در ، دارند تصرف و

  )4(.كند ها نگهداري مي آن از قبول كرده و
 ها افسانه و راهزن اين داستان يها زيارتگاه و خادمان قبر است كه برخي ازواضح  
صرف  ها بارگاه راه عتبات و كه در تا اموال مردم گول خورده را اند جعل نمودهرا 
  .برباينددستشان بيشتر از اي  كنند با دزدي وحيله مي
بايش عكه  نيكي از زائرا... دهد جواب مي قبر به سخن مي آيد و  معتقد هستند كه 

جز تو كسي را  :گويد داده ومي گفتگو قرار قبر را مورد ، امام پاره شده نزديك قبر

                                           
] عسكريين واقـع شـده    تي را جمع كرده كه نزد بارگاه كاظمين وكه معجزا المعجزات محمد علي بداوي: مانند[ـ )1(

  .21/215 ، الذريعة
 .42/317 ، ـ بحاراالنوار)2(
 .42/312 ، ـ بحاراالنوار)3(
 .42/312 ، ـ بحاراالنوار)4(
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  )1(.شود اش برآورده مي پس خواسته ، شناسم كه برايم جبران كند نمي
رومان براي تأثير بر قشر ساده  خيالي و يهاي ناالب داستق ها در اين افسانه تمامي 

مسايلي شگفتناك  نهايت به در بسيارند وتعدادشان كه  ، شود عامي ساخته مي لوح و
عقل  و ، شوند شرك ورزيدن به خداوند سبحان منتهي مي  بهكه دعوت  يابند پايان مي

 از انجام عمل صالح و سان راان و اندازند مي كار از انديشه را فكر و را فلج كرده و
باطلند  بينند اينها خرافات و عاقالن وقتي كه با عقل بديهي مي و دارند مي شايسته باز
  .شوند مي اصل دين دور ازرفته و بطرف كفر 

هايي را كه شيعيان  جعفر صادق مبالغه ،  هاي شيعه در كتاب  طبق روايات نقل شده 
ها  نچه آنآ كنم به اگر اقرار به خدا سوگند :گفت وكرد  او نسبت دادند انكار كوفه به

نيستم كه نه  كسي اي مملوك من جز بنده و گيرد زمين مرا مي اند به من نسبت داده
  )2(.برسانم سود نفع و كسي  توانم به مي نه و توانايي زيان رساندن دارم

را ها  و آن ندك ها را تا مقام خدا بلند مي اين ادعاهاي افراطي به نام ائمه كه آن 
 نامند هيچ بعيد نيست كه ميراث مجوسيان باشد كه براي نابودي اسالم و معجزات مي

را  ند عقايد خودا هيا خواست ، ندا هگري وارد اسالم شد به نام شيعه ، ضربه زدن به آن
 ادعا هايي را ها براي زرتشت معجزات ونشانه به نام اسالم اظهار كنند چون آن

  )3(.دندنمو ميادعا  زآنچه ترسايان براي مسيحكردند بيش ا مي
ها  جز با آن و هستند مردمبر  ائمه حجت خدا  كه اين اما ادعاي شيعه مبني بر 

 ...دست ايشان جاري گشته بر يمعجزات ، براي اثبات امامت و شود مه نمياحجت اق
خواهي ا نپيد شدليلي را براي هرگزكتاب خدا به بررسي اين مسأله بپردازي  در اگر
يعني حجت خدا توسط پيامبران بر خلق اقامه  ، بيني بلكه خالف اين را مي ، كرد
m v u t s  r q p o n  :خداوند فرمودو شده

                                           
 .42/316 ، ـ بحاراالنوار)1(
  .3/332 ، ـ تنقيح الممقال)2(
 .1/185 ، ـ تثبيت دالئل النبوة)3(
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 ~  } | { z yx wl ١٦٥: النساء  
) كافران را به عقاب(و  ، رسان مژده) مؤمنان را به ثواب(ما پيغمبران را فرستاديم تا (
د از آمدن پيغمبران حجت و دليلي بر خدا براي مردمان باقي و بع ، دهنده باشند بيم

آورديم و راه  ايمان مي ، فرستادي و نگويند كه اگر پيغمبري به سوي ما مي(نماند 
و كارهايش از روي (و خدا چيره حكيم است ). گرفتيم طاعت و عبادت در پيش مي
   ). )پذيرد قدرت و حكمت انجام مي

   .ائمه را ذكر نكردذكر پيامبران اكتفا نمود و   ي فوق به خداوند در آيه
و معجزاتي كه به  محض است اي هجعل شد پس معلوم شد كه اين ادعا ساخته و 

پيام  وحي و  كه اينيا  ، بهتان هستند دروغ و اند قبرها يا به غايب منتظر نسبت داده
ي عشريه وجود ياثن ي هخياالت فرقدر جز  زيرا امام غايب ، ها است شيطان به آن

همانگونه كه  و اند اين امر اقرار كرده ههايي از شيعه ب همانگونه كه طايفه ، ندارند
  .اند تاريخ چنين ذكر كرده انساب و دانشمندان

سوي شرك و بت   هايي شيطاني به مزارها غير از دعوت  معجزات مربوط بهاما  
ند كه راهي مسير خود رچون آنجا مردگاني وجود دا ، باشد پرستي چيز ديگري نمي

در حال آنان خود نيز  و ...ضرري از دست ايشان ساخته نيست هيچ نفع و اند و شده
وانايي را از خود نفي مي ت قدرت و حيات براي هركاري به خدا پناه مي بردند و

خداوند  ، اند خود كتابهاي شيعه هم در اين مورد روايات زيادي را نقل كرده و .كردند
   :يامبرش امر فرموده كه بگويدسبحان به پ

 mK J I H G F E D C  B A  l١٨٨: األعراف   
   ٤٩: يونس m ¡� ~ }   | {  z y   x w  v ul : بگويدو 
هيچ سود و ) تنها پيغمبر و رساننده اوامر و نواهي الهي هستم و اختيار(من : بگو(

  ).ا كه خدا بخواهدندارم مگر آن چيزي ر) يا براي مردمان در دست(زياني براي خود 

  ٥٠: األنعام m w v  u t s r  q p o nl : بگويدو 
يزدان ) ارزاق و اسرار جهان(هاي  گويم گنجينه من نمي: بگو) بدين كافران! اي پيغمبر(
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چرا كه الوهيت و مالكيت جهان تنها و تنها از آن خداي سبحان (در تصرّف من است 
  ).دانم يگويم كه من غيب م و من نمي) است و بس

  ٩٣: اإلسراء m ° ¯ ®   ¬ «  ª © ¨ §l : بگويدو 
يا اين كه در قدرت او  ، از آن كه كسي بدو فرمان دهد(پروردگار من منزّه است : بگو(

) از سوي يزدان براي رهنمود مردمان(اي  مگر من جز انسان فرستاده). شريك گردد
  .))؛ نه من  معجزه در دست خدا است(؟  هستم

  ١١٠: الكهف m Ü Û Ú   Ù Ø   ×  Öl  :بگويدو 
و امتياز من اين است كه (من فقط انساني همچون شما هستم : بگو!) اي پيغمبر((

شود كه معبود شما  و به من وحي مي) گويم بگو ؛ مي: من پيغمبر خدايم و آنچه گفت
  ).يكي است و بس

پس  ، است ها نااولين وآخرين انس خاتم النبيين وسرور اين رسول هدايت و
  .بايستي چگونه باشند استتر پايينمرتبه و جايگاهشان از مقام او كساني كه 

  

  ايمان به آخرت
آيات  .هاي فراواني دارند بدعت ر ومنكَ هايي ديدگاهشيعه در مورد اين ركن بزرگ 

اي مكارانه از طرف  اين حيله و )1(كنند را به رجعت تأويل مي روز قيامت  مربوط به
 بطور كلّي انكار را مسألة قيامت ، تا از طريق آنن اين نص وعبارتها است بنيانگذارا

كه قلب شيعيان نسبت به امر  كمترين چيزي كه در آن است اينگفتني است  ، كنند
 ، شود پاك مي ها محو و از درون آنرا يا معناي روز قيامت  گردد؛ قيامت منصرف مي

خوانند كه آن  زرگان دين خود را نميآخرت جز تأويلهاي ب آيات مربوط به چون در
  .اند بازگشت مردگان به اين دنيا معني كرده را به رجعت و

 .امام است زير فرمانآخرت  :گويند يكي ديگر از بدعتهاي آنان اين است كه مي 

                                           
  .رجعت نگاه كنـ به فصل )1(
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ت هرجا كه سآخرت براي امام ا«: گويد احاديث خود مي در »الكافي«صاحب كتاب 
جانب خدا  اين از ، كند هركس كه بخواهد دفع ميبسوي  دهد و اهد قرار ميوبخ

  )1(.»براي او جايز است
چون اين اعتقاد فرع  دست اوست؛ در خرت مربوط به امام است وآاما چرا امر  

اگر ائمه نبودند «: گويند زيرا مي ، دوزخ است ها در مورد بهشت و بينش آن تصور و
شيخ  )3(، از نور حسين آفريده خداوند بهشت را و )2(»بهشت ودوزخ خلق نمي شدند

  )4(.كتاب خود بابي را به اين عنوان منعقد كرده بزرگ شيعيان بحراني در و
  .ازدواج فاطمه با علي است ي هبهشت مهري: گويند مي باري

ازدواج فاطمه بوده در حالي كه از نور پسرش  ي همهري تدانم چطور بهش ولي نمي
هريه آن است كه قبل از ازدواج پرداخت م اصل درو همچنين  !!حسين خلق شده؟

او هم از ابي عبداهللا روايت كرده  شيخ طوسي در مجالس خود از ابي بصير و ، گردد
 ، فاطمه قرار داد ي هجهنم را مهري بهشت و همانا خداوند يك چهارم دنيا و« :كه گفت

احب ص 5»كند دوستانش را وارد بهشت مي اندازد و آتش مي پس او دشمنانش را به
همانا : باب چهارم« : نگاشتهكتابش  بابي را به اين عنوان در »المعالم الزلفي«كتاب 

  .است او ي يهيعني بهشت جزئي از مهر )6(.»فاطمه است ي همهري بهشت در
براي همين  ، دنيا به دست صاحبش برسد مهريه آن است كه در سپس اصل در 

بحراني  ، شيخ شيعه» خورند مت بهشت ميدنيا از نع همانا ائمه در« :اند است كه گفته
دنيا جز پيامبر يا  در«  :كتابش اختصاص داده به عنوان اين مسأله بابي را در براي

                                           
 .1/409 ، ـ اصول كافي)1(
 ، دوزخ بهشـت و  ، زمـين  نبودند خداوند سبحان آسـمان و  ها آنبود كه اگر  واجب است معتقد :ابن بابويه گفته[ ـ)2(

  .107-106ص ، االعتقادات. كرد مينخلق  فرشته و هيچ چيزي را ، آدم وحوا
  .395ص ، هاشم بحراني /االنظارفي خلق الجنة و النار و نزهة االبرا و منار 249ص ، ـ المعالم الزلفي)3(
  .249ص ، ـ المعالم الزلفي)4(
  350ص:المعالم الزلفي 5
 .319-317ص ، ـ المعالم الزلفي)6(
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در مورد آن روايات متعددي را از كتابهاي  و »خورد وصي او طعام بهشت را نمي
ع هاي پراز انوا سيني انار و ، ها معتبر شيعه نقل كرده كه بيانگر آن است ميوه

را با  اين پندارهاآنان  ، خورند از آن مي آيد و مي ها آنها از بهشت براي  خوراكي
اند كه گفته بودند طعام  ولي فراموش كرده ، اند جعل نموده طوالني ساخته و هاي قصه

را » يا دختر پيامبر« ستي قيدبايرو  از اين ، خورد نميو وصي او  بهشت را جز پيامبر
از آنچه از  خودش وي  هرا هم از مهري ون با اين حساب فاطمهافزودند چ ن ميآ هب

 ، به اتفاق شيعه وصي نيست چون فاطمه .اند نور فرزندش خلق شده محروم كرده
ديگر   كه اينبه خاطر ها  رسد آن ولي چنين به نظر مي. خورد پس از طعام بهشت نمي

ه اين روايت را ب» يا دختر پيامبر«نشوند جملة  شامل دختران رسول خدا
دوست داشتن در دين  هم از محبت و تا هم وارد اين مسأله نشوند و ، اند فزودهاني

  .شيعه بي نصيب باشند
هان آخرت در نظر اين فرقه به اين صورت مذكور جمربوط به  مادامي كه امور و

اغراق گويي در مورد  پس تمام مراحل زندگي اخروي را شيعه با رنگ افراط و باشد؛
. شوند مرگ حاضر مي ي هلحظ بنابراين ائمه در .اند ميزي كردهآائمه رنگ  وامام 

 واجب است به حضور پيامبر و« :نويسد مجلسي در بيان اعتقادات اين طايفه مي
كفار اعتقاد  مؤمنين و ، بدكاران ، فاجر ، هاي نيك ناانس موقع مرگ دوازده امام در

فشار مرگ به مؤمنان سود  وشفاعت خود در آسان شدن شدت  پس با ، داشت
سخت -صلوات اهللا عليهم -بيت  به اهل نورزا كينه بر منافقين و و، رسانند مي
ها به چنين  جايز نيست به اين فكر كرد كه آيا آن  آنان معتقد هستند كه ، كنند مي

  )1(.»شوند اصلي يا مثالي يا بغير آن حاضر مي ماجسا در ، صورتي
شود مقداري از خاك مزار حسين را با او  قبر گذاشته مي هنگامي كه مرده درآنان  

عاملي از  رّح. ها اين خاك برايش امان است گذارند چون به گمان آن در قبر مي
باب مستحب بودن « :به عنوان اين موضوع بابي را منعقد كرده علماي شيعه براي

                                           
 .94-93ص ، ـ االعتقادات)1(
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مستدرك صاحب كتاب  و )1(، »قبر مرده در كفن و همراهگذاشتن تربت حسيني 
  )2(.است الوسائل نيز بابي را به همين عنوان نام گذاري كرده

 را با او) خاك(مقداري از تُربت  :اين مورد اين است يكي از وصيتهاي شيعه در  
ها در  آن .3.است )از عذاب خدا(چون روايت شده كه موجب امان  ، رنددر قبر گذا

  )4(.اين مورد احاديث فراواني دارند
شيعه  ي هقبر براي مرد اعمال نيك در مقام و رفع درجات و ها تكليف و به گمان آن
از موسي بن  :ازحفص روايت كرده كه گفت »الكافي«كليني در . گردد حاصل مي

 :گفت ، بله :گفت ماندن در دنيا را دوست دارد؟انسان آيا  :گفت جعفر شنيدم كه مي
اي : بعد از مدتي گفتو  ساكت شدسپس  .براي قرائت قل هواهللا احد :گفت چرا؟

قبر  قرآن را خوب بلد نباشد در بميرد و  كه شيعيان ما هر كس از دوستان و !حفص
همانا درجات بهشت  ، را رفيع گرداند داند آن را بخواند تا خدا با آن درجات او مي

   )5(.بستگي دارد به مقدار آيات قرآن
حتي پس از  و گردد غول ميبه قرائت آن مش داند و پس شيعه در قبر قرآن را مي 

 ، است ها نكات زيباي آن از اين يكي ديگر و! او ادامه دارد ي همرگش عمل شايست
ترك يادگيري و  ديگر نيست براي ترك قرآن و ي ا پس آيا اين دعوتي پوشيده وحيله

  !.خواندن آن به انتظار حاصل شدن آن در قبر؟
 ، ود محبت دوازده امام استش مورد آن سؤال مي اولين چيزي كه در قبر در 

 )6(.»است)اهل بيت(شود محبت ما  مورد آن سؤال مي اولين چيزي كه در«: اند گفته

                                           
 .2/742 ، ـ وسائل الشيعة)1(
  .1/106 ، ـ مستدرك الوسائل)2(
  1/106:مستدرك الوسائل 3
 ، االحتجـاج /طبرسـي  ، 2/27 ، طوسي تهذيب االحكام ، 1/106 ، و مستدرك الوسائل 2/742 ، ـ وسائل الشيعة)4(

 .511ص ، المصباح/الكفعمي ، 274ص
 .133ص ، المعالم الزلفي ، 606/ 2 ، ـ أصول الكافي)5(
 .222ص ، عيون اخبار الرضا ، 27/79 ، ـ بحاراالنوار)6(



   
742 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

 اگر ، كند او سؤال مياز ديگري  مورد اعتقاد به ائمه يكي پس از ته درشپس دو فر
 تا قيامت قبر زنند و تش ميآرا با عمودي از  ها جواب نداد او دربارة هيچكدام ا زآن

اعتقاد داشته  )يعني دوازده امام( زندگي به ائمه اما اگر در )1(.شود پر از آتش مي او
وضعيتي خوش بسر  تا روز حشر در و به سؤاالت فرشته پاسخ دهد تواند باشد مي

  )2(.برد مي
ها شريك  در اين عقيده هيچ كسي با آن شيعه به حشر بعد از مرگ معتقدند و 

خداوند در زمان قائم يا كمي « :نويسد مي »قاداتاالعت«مجلسي در كتاب  ، نسيت
چشم  ها دولت آن گرداند تا با ديدن ائمه و پيشتر جماعتي از مؤمنين را محشور مي

نيز براي انتقام  مخالفين را جماعتي از كافران و و وشحال شوندخ وباشند روشن 
  . 3»گرداند محشور مي عاجل در دنيا

 اعتقاد تمام مسلمانانآنان بر خالف  ، روز قيامت اما اعتقادات شيعه پيرامون حشر 
شامل همه حشر ها چنين بيان شده كه  در روايات آن و هستند منكرباوري داراي 
در  و گردند گويند گروهي هستند كه حشر شامل ايشان نمي بلكه مي، ؛شود نمي

 روي و بر ايستند در آن جايگاه بزرگ نميو  گيرند معرض بيم وهراس قرار نمي
  .روند از قبرها به بهشت مي بلكه بدون واسطه ، كنند نمي صراط عبور

همانا اهل قُم در قبرهايشان « :گويد ها مي روايت آن ، هستند» قُم«ها اهل شهر  آن 
  )4(.»روند از آنجا يكسره به بهشت مي گيرند و مورد محاسبه قرار مي

» قم«هشت به اهل يكي از درهاي بـ ها  به گمان آنـ بلكه  ، فقط همين نه
 همانا بهشت هشت در« :است كه گفت از ابي حسن رضا روايت .اختصاص دارد

ها  آن و )5(.»را خوشا آنانباز  ، خوشا آنان را ، استقم ها براي اهل  يكي از آن ، دارد

                                           
  .95ص ، مجلسي/ـ االعتقادات)1(
  .77ص ، محمدحسيني جاللي/قيدة ودستورـ االسالم ع)2(
  98صص:االعتقادات 3
 .3/71 ، و الكني وااللقاب عباس قمي 60/218 ، ـ بحار االنوار)4(
  .1/216 ، سفينة البحار ، 60/215 ، ـ بحار االنوار)5(



   
743 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

سرشت  را در طينت و خدا واليت ما ، هستند ساير مردم ما در بين ي هشيعيان برگزيد
  )1(.دايشان عجين گردان

 روايات زيادي در مدح قُم و«: گويد مي )از معاصرين(شيخ شيعه عباس قمي  
  )2(.»ها گشوده از ائمه اهل بيت وارد شده هشت براي آنبچنين دري از درهاي   كه اين
تا جايي كه شيعيان را به  )3(اند برتريها اختصاص داده قم را به ديگر فضايل وآنان  

همانا قُم  اند كه فريب داده   گونه را اين ها وآن اند كردهتشويق  جانآخريد زمينهاي 
بنابراين  )4(.شود گردد كه جاي يك اسب به هزار درهم خريداري مي بقدري آباد مي

عين حال  در و ندا هروي آنان تأثير گذاشت معنوي ي هجنباز هم  مادي و ي ههم از جنب
كه مركز دولت صفويه بوده به چون قم در ايران  ، سياسي هم دارد ي هجنب ، موضوع

جعل اين روايات را  ، گ ديگر كه اين فرقه بخاطر دستيابي به آنرهدف بز ي هاضاف
شيعه را هرچه بيشتر از اسالم و ميان ايشان فاش كنند  الحاد را در اند تا كفر و كرده

 ، جن هستندي ها ناجا شيط داران آن پرده بيني كه خادمان و ميهمچنين  و. دور سازند
 ها خواهند نزد آن» مهدي منتظرموهوم«هم خيلي آسان است چون در لباس  اين كار
  .گذارند هر چه بخواهند در دينشان مي آمد و

بزرگان معاصر شيعه تعداد دربهاي بهشت گشوده شده به روي قم را افزايش  
ت هشت در بهش« :اند كه گويا گفته است مثالً اين افترا را به نام رضا ساخته ، اند داده

  )5(.»ا هل قُم است دارد كه سه تاي آن براي
دوزخ  بهشت و ترازوي سنجش اعمال و ، )پل(صراط ، امور مربوط به حساب و 
حساب و  ستا ميزان براي ما صراط و«:ابوعبداهللا گفت ، اند دست ائمه سپرده هب را

                                           
  .60/216 ، ـ بحار االنوار)1(
 .3/7 ، ـ الكني وااللقاب)2(
  .221-60/212 ، ـ بحار االنوار)3(
  .60/215 ، بحار االنوار ـ)4(
  .314-313ص ، نوشتهه محمدمهدي كاظمي/ـ احسن الوديعة)5(
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   )1(.»ستا شيعيان ما بسوي ما
برشمرده  صول ائمه را ايمان داشتن به اينا يكي از )از بزرگان شيعه(وحرّ عاملي 

  )2(.ائمه است دست  هب مردمروز قيامت حسابرسي كل   كه 
كند مگر  كسي از صراط عبور نمي« كه مبني بر اينشده نقل ها  روايات زيادي از آن 

داشته باشد كه واليت علي درآن نوشته شده  يا جوازي )3(»واليت علي با او باشد
  )5(.اي داشته باشد كه با واليت علي تبرئه شده باشد هيا نام )4(، باشد

صراط در :..گفته» االعتقاد في الصراط«در كتاب االعتقادات ابن بابويه در باب  
از  بشناسد و هاي خدا كه هركس آنان را در دنيا صورتي ديگر نام است براي حجت

نّم هروز قيامت روي جدهد كه  او مي خدا مجوز عبور از پلي را به ، ها اطاعت كند آن
جبرئيل  تو و قيامت فرا رسد من و هرگاه روز !اي علي :فرمود پيامبر ...نصب شده
 با واليت تو  كه اين مگر كند آن عبور نمي پس كسي از ، نشينيم مي) پل( روي صراط

  )6(.تبرئه شده باشد
پشت  خلق ي هكه هم» واليت«به نام  وجود دارندهايي  روي صراط گردنه: گفته و
ها  از آن او امامان پس از مورد واليت اميرالمؤمنين و در و شوند ها متوقف مي آن

 گذرد و مي يابد و داشته باشد نجات مي پس كسي كه واليت علي را ، شود سؤال مي
  )7(.باقي خواهد ماند ، باشد  را نداشته آن  در صورتي كه

  كه باب اين«وان كتاب خود يك فصل را ترتيب داده به عن مجلسي هم در 
بابي نيز بحراني  )8(.»عبور از صراط است دوزخ و بهشت و ي هتقسيم كنند ايشان

                                           
 .337ص ، ـ رجال الكشي)1(
 .171ص ، ـ الفصول المهمة في اصول االئمة)2(
  .239ص ، ـ المعالم الزلفي)3(
  .4/17 ، و البرهان 8/68 ، ـ بحار االنوار)4(
 .8/66 ، ـ بحار االنوار)5(
 .95ص  ،ـ االعتقادات)6(
  .96ص ، ـ االعتقادات)7(
 .39/193 ، ـ بحار االنوار)8(
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ي آن اه افسانه اسطوره و در اين مورد روايات متعدد و و )1(.را شبيه همين ترتيب داده
  .اند رديف كرده كتابهاي معتبر شيعه نقل واز  را مذهب

 بهشت و ي هعلي تقسيم كنند  كه معناي اين ي هاماميه دربار ي همعلوماتي كه فرق 
 ، قرار است  از اين ، داشتند  عرضه ، شود جز به افراد خاصه داده نمي دوزخ است و

 گري مورد معني تقسيم در -اند خود ذكر كرده اخبار نطور كه درآ– نچون مأمو  كه اين
لي ايمان محبت ع :دوزخ سؤال كرد؟ امام رضا چنين جواب داد علي براي بهشت و

 بهشت و ي هپس در اين موقع او تقسيم كنند ، باشد مياو كفر  خشم بغض و است و
من فقط با  :امام رضا گفت ، او ملحق شد اما وقتي كه ابوصلت هروي به .دوزخ است

كرد  ام كه از پدران خود نقل مي ولي من از پدرم شنيده ، دادمجواب او اينطور چنين 
 بهشت و ي هتو در روز قيامت تقسيم كنند !اي علي: ودفرم رسول خدا: گفت و مي

  )2(.اينها براي تو اينها براي من و: گويي به جهنّم مي ، دوزخ هستي
 :گويند ها مي روايات آن ، دوزخ است علي صاحب بهشت و :گويند مي همچنين 

 ، بينند شود كه خاليق آن را مي وقتي كه روز قيامت فرا رسيد منبري گذاشته مي«
 اي هم در فرشته راست او ايستاده و طرف اي در كه فرشته رود ن باال ميآ ردي ازم

 ، اين علي بن ابي طالب! اي مردم :دهد راست ندا سر مي طرف ي هفرشت .چپ طرف
چپ  طرف ي هفرشت و كند صاحب بهشت است كه هر كس را بخواهد وارد آن مي

 هر كس را احب دوزخ است وعلي بن ابي طالب است كه ص اين !اي مردم :گويد مي
  )3(.»فرستد مي بخواهد داخل آن  كه
روز قيامت علي مردم را مورد  :گويند ميند كه ا هسخن را به جايي رساند آنان 

از ابي عبداهللا  :از مفصل بن عمر جعفي روايت ا ست كه گفت ، دهد قرارميمحاكمه 
  )4(.»...كند مي  همحاكمرا همانا روز قيامت امير المؤمنين مردم « :گفت شنيدم كه مي

                                           
  .باب علي قسيم الجنّة و النار ، 167ص ، ـ المعالم الزلفي)1(
  .39/194 ، و بحار االنوار 239ص ، ابن بابويه/ـ عيون اخبار الرضا)2(
 .122ص ، و بصائرالدرجات ، 39/200 ، ـ بحار االنوار)3(
 .13ص ، و تفسير فرات 122ص ، و بصائرالرجات 39/200 ، ـ بحاراالنوار)4(
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در ديگر  كسي هاست و گويند فقط براي رافضي سخن مي آن اين بهشتي كه از و 
دوزخ  همانگونه كه كليدهاي آتش و ، چون ائمه صاحب آن هستند ، آن سهمي ندارد

 :اند همانگونه گه گفته .ها است مخالفان آن فقط براي دشمنان و و ها دست آن  ههم ب
ين حرف ما اا )1(.»جهنّم براي مخالفان ايشان يت خلق شده وباهل  رايبهشت فقط ب«

سايرامتها داخل  شيعيان هشتاد سال قبل از« :اند گفته  كهاند  را فراموش كرده خود
  )2(.»روند مي بهشت

روز قيام با نام مادرانشان صدا  مردم در« :يكي ديگر از اصول شيعه اين است كه 
   )3(.»خوانند ها را مي ام پدرانشان آنشيعه كه به ن شوند جز مي
بهشت دنيا  بهشت جاويدان معتقد هستند كه آن را همچنين شيعه به بهشتي غير از 
 :گويد مجلسي مي .اعتقاد دارند جهنمآتشي غير از آتش  نيز به دوزخ و و ، نامند مي

 رد غيردوزخي دا دنيا بهشت و خداوند متعال در  كه واجب است اعتقاد داشت به اين«
شيخ االسالم  )5(.د اين همان بهشت آدم استگوي مي و )4(»دوزخ جاويدان بهشت و از

سلف  ي هحوا در آن سكونت كردند به عقيد بهشتي كه آدم و :گويد ابن تيميه مي
هر كسي بگويد آن  جماعت همان بهشت جاويدان بوده است و صالح اهل سنت و

 ي هچون اين گفت ، هاست رادران آنب ملحد يا ازفلسفه بافان  از بهشتي بوده در دنيا او
 ، شوند منتقل مي مكان اهل قبرها به آن دو: گويند مي و )6(.معتزله است اهل فلسفه و

شوند كه گاهي روي قبرهاي خود  ميي تبديل فشار قبر به اجسامو زيرا بعد از سؤال 
   )7(.روند گاهي نيز به نجف مي و شوند از حال زائران با خبر مي هستند و

                                           
  .251ص ، ـ المعالم الزلفي)1(
وسـائل   ، آمـده اسـت  137ص ، و به همان معني در كتاب كامل الزيارات ابـن قولويـه   255ص ، ـ المعالم الزلفي)2(

  .10/331 ، الشيعة حرّ عاملي
  .24ص ، ـ الفصول المهمة في اصول االئمة)3(
  .98ص ، لسيـ االعتقادات مج)4(
 .124ص ، ـ الفصول المهمة في اصول االئمة)5(
  .4/347 ، ـ الفتاوي)6(
  .97ص ، ـ االعتقادات مجلسي)7(
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بدعتهاي زيرا آنان  ، مشكل است شيعه در اين مورد سخت وشمارش پندارهاي  
 و  هبه ذكر عبارتها وعرض آنچه ذكر نموديم تنها اشاراتي بود كه اگر و ...منكري دارند

  .گيرد مي ها بپردازيم صفحات بسياري را دربر تحليل آن
دليلي  سنت هيچ برهان ون وآاز قر بدعت هستند و يافكار ها نآ ي هولي هم 

 جهت تبيين ، شود يافت نميخبري  ها شاهد و آناي در كتابهاي ائمه هم بر و ندارند
ها كافي  آن ي هشناخت دروغ بودنشان تنها عرض ها و بودن آنو ساختگي  جعلي
   :فرمايد حالي كه خداوند متعال مي اند در شيعه آخرت را براي ائمه قرار داده ...است

 m Õ Ô  Ó Öl ٢٥: النجم   
و قانونگذاري و فرماندهي هر دو سرا (چرا كه دنيا و آخرت از آن خدا است (

   )). مربوط بدو است
موهومات يهوديان است كه  قدر شبيه گمان و هها چ هاي آن ناار وگمكواقعاً اف

  :دفرماي خداوند مي .دانند ميخود از آنِ سراي آخرت را 
 mL K  J I H G F  E D    C B A  M

 [ Z YX W V U T S  R Q P O N
 ]  \l ٩٥ -  ٩٤: البقرة   

جهان ديگر را از ميان همه مردم تنها به  ، خداوند) بريد چنانچه گمان مي(بگو اگر (
آرزوي مرگ كنيد اگر ) عمالً با جهاد در راه خدا(پس  ، شما اختصاص داده است

آنچه پيش از خود ) اند و ادهاعمال بدي كه انجام د(ولي آنان به خاطر    . راستگوئيد
) چون ايشان(و خداوند از حال ستمگران  ، كنند هرگز آرزوي مرگ نمي ، اند فرستاده

   ). )؛ نه خاص افرادي همسانشان  و بهشت از آن پرهيزگاران است(آگاه است 
حالي كه خداوند متعال  اند در فرمان قيامت را براي ائمه قرار داده حكم و همچنين

  :دفرمو
 m  Ú Ù Ø  × Ö ÕÔ  Ó Ò Ñ  Ð ÏÎ  Í  Ì Ë Ê Él 

  ٧٠: القصص
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و هر گونه سپاس و ستايشي بدو  ، پروردگار تو اهللا است و خدائي جز او نيست(
 ، و فرماندهي و داوري از آن او است ، تعلّق دارد چه در اين جهان و چه در آن جهان
و او قاضي  ، حاكم و او ، او خالق. (و بازگشت همه شما به سوي او خواهد بود

   ). )است
  :دگفتن ميبهشت براي ماست همان گونه كه يهود  :گويند ميشيعه 

 m È Ç ÆÅ Ä  ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì  Ë Ê É

  ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õl ١١٢ - ١١١: البقرة   
به بهشت در ) كس ديگري(جز كسي كه يهودي يا مسيحي باشد هرگز : و گويند(
و جز مشتي ياوه و سخنان ناروا (اين آرزو و دلخوشيهاي ايشان است . آيد مين

هركس خالصانه ! آري   . گوئيد دليل خويش را بياوريد اگر راست مي: بگو). باشد نمي
و نه بيمي  ، پاداش او در پيش خدايش محفوظ است ، روبه خدا كند و نيكوكار باشد

و بهشت و سعادت اخروي در انحصار (يد بر آنان است و نه اندوهگين خواهند گرد
   ). )هيچ طائفه و نژاد خاصي نيست

m  Ê É È Ç :گوييم ها مي پندارهاي آن ي هما هم درمورد هم
Ì  Ël  

ادعاهايتان تنها  د ويبشرهست مردممانند ساير  نيزبلكه شما  ، گوييد هرگز راست نمي
 خداكتاب  اينك ، بي دين است انربير كافاتد و انتوز اكينه ي هساخت و انناتوان ي هحيل

براي  ؛ات راهي را باقي نگذاشتهميهو كه براي اين حدسيات و جلو دست ما قرار دارد
د نقفل زرا اش  انديشه اما كسي كه عقل و .م وپيشواي خود قرار دهدكَكسي كه آن را ح

را در روزي  زيان آن ؛ كردهنابينا  را كور و اش تعصب انديشهو  به گناه افتخار نمايد و
  : هخواهد يافت ك

 m s  r q p o  n m l k j i h g f  e d  cl 
 ١٢٣: البقرة
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و به جاي كسي همانند و  ، از دست كسي براي كس ديگري چيزي ساخته نيست (
و كسي  ، رساند و شفاعت و ميانجيگري بدو سودي نمي ، گردد بالگرداني پذيرفته نمي
  )شوند نمي خيزد و ياوري به ياري كسي بر نمي

  

  قدره ايمان ب
تنها از  و شيعيان قديم بر اثبات قدر الهي متفق بودند :فرمود  ابن تيميهشيخ االسالم  

  )1(.ميانشان شايع شد انكار قدر در شدند نفي و هماهنگزماني كه با معتزله 
بخاطر تأليفات شيخ مفيد  ، قرن چهارم بود ابتداي در سوم وقرن اواخر  اين در و 
علماي اهل سنت بر اثبات  همانگونه كه ساير )2(.وانش اين افكار افزايش يافتوپير

  )3(.اتفاق نظر داشتند ردقَ
اي  فرقه :ندهستمورد افعال بندگان سه فرقه  ه درياشعري ذكر نموده كه رافض 
ها  ديگر نقطه مقابل آن اي دسته ، خداوند هستندي  هافعال بندگان آفريد :گويند مي

سوم متوسط  ي هفرق و وق خدا باشندلافعال بندگان مخ  كه كنند اين ي مينف هستند و
نه رها كردن است  و گويند نطور كه جهمي ميآست انه جبر  :گويند مي و هستند

باره نقل  اين روايات از ائمه در -به گمان ايشان –چون  ، گويند آنگونه كه معتزله مي
آيا   تحقيق نمايند كهمورد افعال بندگان  كه در  ها نشده آن  چنين تكليفي به و شده

  . 4ديگر هستندچيزي نه مخلوق هستند يا 
دوم نفي  ي هفرق اول اثبات كننده و ي هشيخ االسالم اين طايفه را متوقف بين فرق

درمورد امامت چيزي  »التحفة االثني عشريه«ولي صاحب كتاب  )5(.كننده اعتبار كرده

                                           
  .2/29/ـ منهاج السنة)1(
 .1/229 ، ـ منهاج السنة)2(
 .2/29 ، ـ منهاج السنة)3(
  مقاالت االسالميين 4
  .1/286، ـ منهاج السنة)5(
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   )1(.»كند ا عبد افعال خود را خلق ميهمان« :نگفته جز اين چند كلمه
  :شود مراجعه به منابع شيعه نكات ذيل بيان مي ولي با ، اين منابع اهل سنت بود 

و بينيم كه ابن بابوية ملقب نزد شيعه به صدوق در عقايد خود كه آن را ثبت  مي
 اي از عقايد شيعه كه به نام عقايد صدوق شهرت يافته ضبط كرده به عنوان نمونه

با خلق تقديري نه  مورد افعال بنده اين است كه مخلوق هستند اعتقاد ما در :گويد مي
آگاه  ها آنمعني آن اين است كه خدا هميشه به مقادير  و آفرينش تكويني خلق و

  )2(.بوده
نه اثبات عموم  اين فقط اثبات علم خداوند است نسبت به افعال بندگان و 

خالق افعال بندگان  ضي اين نيست كه خداونداين متق و ، مشيت خدا خواست و
آل  آنچه از« :گويد مي كرده وتعقيب  اين حال شيخ مفيد اين را ولي با ، باشد
 كردار بندگان مخلوق خدا نيستند به درستي نقل شده اين است كه افعال و محمد

سند آن  و ، آنچه ابو جعفر ذكر كرده است حديثي است كه به آن عمل نشده و
لغت عرب هم ر د و ، روايات صحيح برخالف آن است اخبار و و ، ديده نيستپسن

  )3(.»باشد آنمعني خلق   هچيزي ب  بهمشهور نيست كه علم 
از ابي الحسن روايت شده كه در مورد افعال بندگان از ايشان سؤال  :سپس گفت

از  د رابود خو ها آناگر خدا خالق  :گفت كه آيا مخلوق خدا هستند يا خير؟ ندكرد
  : فرمايد كرد آنجا كه مي ها تبرئه نمي آن

 m kj  ih g f e dl ٣: التوبة   
  ).خدا و پيغمبرش از مشركان بيزارند(

 بلكه تنها از شرك و ، نان وارد نشدهآبيزاري از ذات  اعالم برائت و  گفتني است كه
  )4(.كرده را كارهاي زشت ايشان اعالم بيزاري
                                           

 .90ص ، ـ مختصر التحفة)1(
  .75ص ، يد صدوقـ عقا)2(
  .12ص:ـ شرح عقايد صدوق)3(
   ، ـ شرح عايد الصدوق)4(
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شكاري ديده آيد آن را به امام رضا نسبت داده تكلف از اين عقايد كه شيخ مف 
از كارهاي  مشركين بخاطر عدم رضايت او چون تبري خداوند متعال از ، شود مي

 ، كند را نفي نمي خداوند فراگير خواست شامل و اين قدرت و و ايشان است
  : فرمايد خداوند متعال مي

 m qp o n m ll ١٠٧: األنعام  
ايشان را با قدرت و قوت  ، كه او را به يگانگي بپرستند( خواست اگر خدا مي(

شرك ) و هرگز ، داشتند كرد و از خود اختياري نمي خويش وادار به اين كار مي
  ).ورزيدند نمي
موافق حق  با اين عقايد تناقض دارد و  كه  هاي آنها رواياتي نقل شده كتاب در و

 خدا خالق و هست مخلوق است و اهللا تعالي هر چه جز« :گويد آنجا كه مي، است
  )1(.»همه چيز است ي هآفرينند

اين باور است كه بنده خالق افعال خود است ولي اين عبارت  بر سپس شيخ مفيد 
 ، ورندآ پديد مي ، دهند انجام مي مردم :گويم من مي :گويد پس مي ، را زيبا ندانسته

ها  گويم آن ي بطور مطلق نميول ، دنماين كسب مي كنند و درست مي ، كنند اختراع مي
در اين مورد از آنچه خدا ذكر فرموده  و ، ها خالق هستند آن  كه كنند يا اين خلق مي

رجئه اكثر م بغداديين از معتزله و زيديه و ، اع اماميهماين رأي اج و ، كنم تجاوز نمي
ند ا بطور مطلق گفته بصري برخالف اين هستند و ي همعتزل اصحاب حديث است و و

پس او به  )2(.اند از اجماع مسلمين خارج شده ، با اين بندگان خالق افعال هستند و
 انجام دهنده ناميده است و ها را فاعل و چون آن ، گمان خود پايبند روش قرآن است

اگر هم بوده -داشت نادامه او زياد  ي هولي اجماع طايف ، ها را خلق كننده نناميده آن
  كه ند در اينا هبصره را پيمود ي هان شيعه راه وروش معتزلگبزرچون تعدادي از  -باشد

                                           
 .35ص ، حرّ عاملي/ـ الفصول المهمة)1(
 .25ص ، ـ اوائل المقاالت)2(
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   1.ندا هبندگان اطالق كرد خلق را بري  هواژ
  شيعهبزرگان  به دست جمعي از الي تاريخ در البهبصره  ي همعتزل تفاوت آنان با
  .خاموش گشت

بحث   در كتاب خود كه پيرامون اصول ائمه )هـ1104ت(عاملي  شيخ شيعه حرّ  
جز افعال عباد خالق همه چيز  ، همانا خداوند سبحان« بابي را به عنوان ، راند مي

اين است كه  معتزله بر مذهب اماميه و :گويم مي : هگفت و )2(، است  گشوده »است
  )3(.آن هستندالق ها خ آن و شود ها صادر مي افعال بندگان از آن

 معتزله براين است كه افعال و رأي اماميه و :طبائي شيعه گفتهاهمچنين استاد طب 
ايشان بيان  ، پس خالق آن هستند ، اختيار خودشان است حركات بندگان به قدرت و

                                           
  :فرمودهوند خدا :گفت آيا جز خداي بزرگوار كسي خالق است؟ :به ابي الحسن گفته شد :ندا هگفت 1
  }نُ الْخَالقينَفَتَبارك اللَّه أَحس{.:14/المؤمنون 

از گل مانند شكل پرنده  از جمله عيسي ، ق وجود داردلغيرخاهم  ميان بندگان هم خالق و پس در
  نظر به ، سلف نسبت داده شده استاز چيزهايي مثل اين توجيه به برخي  و .)18ص ، الفصول المهمة(ساخت مي
 كرد اين است كه كسي همچون عيسي خلق مي ورت جمعص  به» خالقين«ي  آمدن كلمهعلت  :ابن جرير گفته  كه اين

  : همانگونه كه فرمود
  }أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم منَ الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ{ 

 ، و تفسير بغوي 12/11 ، تفسير طبري(، مورد ذات خود فرموده كه او بهترين آفرينندگان است پس خداوند در
لذا بيشتر اهل  ، پس هيچ خالقي جز اهللا نيست ، كرد خواست خدا خلق مي تنها به اذن و اما عيسي ):.3/304

 :گفت )از مفسرين( مجاهد .كند همانطور كه لغت عرب براين داللت مي ، معني تقدير است  هاند خلق فقط ب علم گفته
ها  رين ديدگاهسخن مجاهد از بهت  بايد گفت كه ، تر است خدا از همه سازنده سازد و خدا مي سازند و ها مي آن
  .)12/11 ، تفسيرطبري.(گويند چون عرب سازنده را خالق مي ، باشد مي

بلكه اين است كه عبد  ، لغت معنايي جز ايجاد داشته باشد اي نيست كه در روافض اطالق كلمه نظر  هين قضيه بهم 
  كه ايناي بريست كرد دليلي ن عيسي خلق مي  كه همانگونه كه توجيه امامشان به اين ، فعل خويش باشد ي هخلق كنند

با  و ؛شد جاري مي به فرمان خداو  بود عيسي ي هچون آن كار معجز ، كند را خلق مي هر انساني افعال خويش
  .كنند كسي اطالق مي هراي ولي شيعه اين لفظ را بر ، وارد شده }أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم{لفظ 

 .80ص ، ـ الفصول المهمة في اصول االئمة)2(
 .81ص ، ـ الفصول المهمة في اصول االئمة)3(
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يا تخصيص  ، كند داللت ميچيز   بر خالق بودن خدا براي همهآياتي كه   داشته
شود كه يا خدا خالق بدون  تأويل مي   گونه افعال بندگان يا اين از به غير دنشو مي

  )1(.يا خالق است به واسطة مخلوقات خدا، است واسطه
  )2(.»ستاها  مخلوق آن افعال عباد« :قزويني گفت و 

   )3(.است  ي از آنان نقل شدهزيادروايت ها  اين عالوه بر
 ي هگفت پس آيا اعتقاد و ، بيني اين عين مذهب اهل اعتزال است همانگونه كه مي

يا  اند االسالم ابن تيميه وغيره گفته ب شيعه عارض شد آنطور كه شيخهمذ بر نانآ
  اند؟ متقدمين شيعه هم بر اين اعتقاد بوده

  .شايد بهترين مرجع براي بررسي اين مسأله كتابهاي حديث شيعه باشد 
عين حال به كتابهاي اساسي مراجعه  در روايت و ما به كتابهاي منابع شيعه در

مذهب شيعه شايع است  با آنچه دراي بزرگ از روايات  م كه مجموعهيديد ، ماي كرده
با آنچه  و ، مخالف است ، كنند مورد افعال عباد اعتراف مي كه به مذهب معتزله در

 اين موضوع از روش معتزله برگرفته اند در تعارض و ها در مشايخ آن اي از طايفه
 حرّ ، ابن المطهر ، تضاد است همانگونه كه برخي از شواهد آن را از اقوال شيخ مفيد

براي بيان مذهب شيعه  خود ي هكتابهاي عقيد امثال اينها ذكر كرديم كه در عاملي و
  .اند ثبت كرده
  :ها روايات آن ي هاز جمل

 است از تر همانا خداوند نسبت به خلق خود مهربان« :ابوعبداهللا گفتند و ابو جعفر
                                           

 .21ص ، محمدصادق طباطبائي/ـ مجالس الموحدين في بيان اصول الدين)1(
 .60ص ، ـ قالئد الخزائد)2(
. خلـق اعمـال   مـورد  بحـث چهـارم در   :گويد آنجا كه مي ، »نهج المسترشدين«كتاب  در ل ابن مطهر حليامثا[ـ )3(

الباب الحادي «كتاب  درراستا همين  در و ، معتزله است او و ي همذهب طايف ، اين مقرر كرده كهايشان در آن مبحث 
  ايـن مسـأله    نيـز بـه  » كشف المـراد «كتاب همچنين در  و.) 32ص(، )شرح آن كتاب از سوي مقداد همراه با( »عشر

اين باورند كه  اماميه بر معتزله و :گفته» بحاراالنوار«در كتاب نيز شيخ شيعه مجلسي  .)332ص(، است  تصريح نموده
نگـاه  (مقداد حلـي  و ]4/148:بحاراالنوار[ پس خالق آن هستند ، ها است اختيار آن قدرت و حركات عباد با افعال و
 )]33-32ص:الحائي عشرباب الشرح  فيالنافع يوم الحشر «كن به 
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 ، ذاب دهدـاهان عآن گن ها را بر سپس آن ، بندگان را به گناه كردن اجبار كند  كه اين
آن  از :گفت ، وجود نيايد  هده كند كه براآن است كه چيزي را ا دتر ازنخداوند عزتم

منزلتي سوم وجود  )رها كردن امور به بنده(تفويض آيا بين جبر و :دو امام سؤال شد
منظورش اين است كه  )1(.»تراست آسمان وسيع زمين وي  فاصلهبله از  :گفت دارد؟

  .سوم وجود دارد منزلتي وسط و نفي قدر ذهب جبري وم بين دو در
ر امري است بين دمورد قَ در ها آنب همذ  كه اين روايات زيادي دارند مبني برآنان  

  )2(.نه تفويض نه جبر و دو امر؛
 بدان كه آنچه از ائمه مشهور بوده نفي جبر و« :براي همين است كه مجلسي گفت

  )3(.»دهاثبات امر بين دو امر بو قدر و
اما منظورشان  ، است كه منظور خارج شدن از مذهب جبريه است حواض نفي جبر

  از تفويض چيست؟
خداوند بندگان را  :گويند تفويض اعتقاد معتزله است كه مي :گويد مجلسي مي
 را به ايشان واگذار اختيار انجام كارها توانايي بخشيده و ها را بر آن بوجود آورده و

خدا  مستقل هستند و قدرت خود در ايجاد افعال بر طبق خواست و ها پس آن ، كرده
  )4(.ها دخالتي ندارد خلق افعال آن در
آن را زشت  بينش معتزله انتقاد گرفته و مذهب و همچنين رواياتي دارند كه از 

راه   كه اين همان حال ردي است بر شيعه در پس چنين رواياتي در ، تلقي كرده
قدريه كه تقدير الهي را نفي  رد در -قمي درتفسير ، اند گرفته پيشوروش معتزله را 

امام شيعه نقل  ي هگفت-اند گرفتهپيش ها را  در رد كساني كه راه وروش آن و كنند مي
 ها بر كنند كه آن گمان مي و اند تقدير وجود ندارد قدريهايي كه گفته« :شده كه گفته

                                           
  .1/159 ، ـ اصول كافي)1(
 ، الفصـول المهمـة   ، 56و5/22 ، و بحـاراالنوار  1/155 ، مـرين باب الجبر و القدر و االمر يـن اال /ـ اصول الكافي)2(

 .72ص
 .5/28 ، ـ بحاراالنوار)3(
 .5/83 ، ـ بحاراالنوار)4(
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هدايت  هاست هرگاه كه بخواهند اين امر دست آن و گمراهي قادرند هدايت و
ها مجوس اين امت  آن و گيرند پيش مي هرگاه بخواهند گمراهي را در يابند و مي

  :قدرت از آن ِخداست خواست وزيرا  ، گويند اين دشمنان خدا دروغ مي ، هستند
 m ÐÏ Î Í Ì Ë  Ê É È Ç    Æl ٣٠ - ٢٩: األعراف   
به همان سادگي پس از ( ، ريده استخداوند همان گونه كه شما را در آغاز آف(

در آن وقت كه به سوي او ( گرديد برمي) كند و به سوي او مرگ شما را زنده مي
خداوند ايشان را موفّق گردانده (گروهي كه :) دو گروه خواهيد بود ، گرديد برمي

و گروهي كه  ، هدايتشان بخشيده است) است و به سبب پيروي از رهنمود پيغمبران
  ).اند مراهي گرديده و سرگشته شدهدرخور گ

 ، گردد شقي آفريد به همان صورت بسوي او بازمي را بدبخت و پس هركس خدا او
 و شكم مادرش بدبخت بوده بدبخت كسي است كه در« :فرمود رسول خدا
  )1(.»خوشبخت بودهش شكم مادر سعادتمند كسي است كه در خوشبخت و

درحالي كه نه دين من  اهل قدر گفتار ز كالم وكني ا توسؤال مي :ابوعبداهللا فرمود 
اي  ام كه چنين اعتقاد وگفته يافته نه هيچ كسي از اهل بيتم را ونه دين آباء من است و

  )2(.داشته باشد
كنند كه  را تالوت نمي  آيا اين آيه ، قدريه ي هواي به حال اين فرق :وگفت 
  :فرمايد مي

 m h g  f e dc b al ٦٠: الحجر   
   . )ايم قلمداد كرده) مردم محكوم به فنا(همسر او را كه جزو بقيه  مگر(

 غير و )3(را تقدير كرده؟ آنتعالي  خداوند تبارك واز  چه كسي غير ها؛ واي برآن
  )4(.اينها هم بسيارند

                                           
  .5/9 ، بحاراالنوار ، 227-1/226 ، يـ تفسير القم)1(
  .1/398 ، و البرهان 5/56 ، ـ بحاراالنوار)2(
  .5/56 ، ـ بحاراالنوار)3(

   .69بعد تا صفحه به  5/116 ، ـ بحاراالنوار)4(
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بدون  ولي شيعيان متأخر ، اثبات قدر اين روايات تعبيري هستند از مذهب ائمه در 
 از و ندا هيد اهل اعتزال داشته باشند از اين روايات رويگردان شدتقل دليلي جز  كه اين

 بلكه شيعه كامالً ، ندا همخالفت آن مذهب با بسياري از روايات خود چشم پوشي كرد
زيبايي  لفظ ، ظاهر اين كلمه در و ندا همانند معتزله عدل را يكي از اصول خود قرارداد

 خطري پهنان شده كه انكار تقدير ومعناي بزرگ  ، ماوراي آن ولي در ، است
  .است خداوند

اصول اسالم نزد  اركان ايمان و عدل يكي از« :يكي از بزرگان شيعه گفته است
  )1(.»اماميه است ي هشيع
 -ها اثبات كرده ي معتمد نزد آناهمانگونه كه كتابه - هاي ائمه با آنكه اقوال وگفته 
بلكه معتزله را  -همانگونه كه گذشت- اند تصريح نكرده روايات به نفي قدر اكثر در

ها را مورد انتقاد قرار داده  بينش آن مذهب و مورد قََدر در و اند مورد هجوم قرار داده
بلكه  ، با جبريه است نه حق نه با معتزلة قدريه است و :آنطور كه مقرر شده كه است

مر بين دو امر ولي تفسير اين مرتبه يا ا ، اين حق است و حق مرتبة سوم است
  چيست؟

بدون  اين گفته را مطلق و و  باز زدهسر آنها از تفسير  واقعاً برخي از روايات آن 
 و ، مورد تفسير آن سؤال شد پاسخ نداد چون از ابو عبداهللا در و ، اند قيد ذكر كرده

يا سه بار  دو «:برابر آن سؤال آمده است توصيف موضع گيري او در رواياتشان در در
جواب دهم كافر  اگر در اين مورد به تو :سپس گفت ، كرد ارونههايش را ودست
  )2(.»شوي مي
به  -چون ، اند به تقيه معني كرده او برخي از بزرگان شيعه اين موضعگيري را از و 

پس يا در  ،  هدانست كه عقل سؤال كننده توانايي درك آن را نداشت مي -ها گمان آن

                                                                                                           
 
  .43ص ، عبداالمير قبالن/عقيدة المؤمن ، 240ص ، الشيعة بين االشاعرة و المعتزلة/ـ هاشم معروف)1(
  .5/53 ، بحاراالنوار ، 363 ، ـ توحيد ابن بابويه)2(
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روايات ديگري  و )1(.شود مرتكب كفر مي كند و كار مييا ان ، كند مورد آن شك مي
يا  )2(.اين سرّي است از اسرار :ها چنين است يكي از آن ، اين معني وارد شده هم در

  .ها امثال اين و 3زمين تا آسمان است ي هبين آن دو فاصل
 ي هگان مذاهب سه اين همان باشد كه اشعري به آن اشاره كرده كه يكي از شايد 

بيان    گونه اين ها را شيخ مفيد ديدگاه اول آن همانطور كه مذهب و. ه استرافض
كه مذهب سوم  گردد مالحظه مي 4»همانا افعال بندگان مخلوق خدا نيست« :كند مي

پس  ، ها بيانگر اين است اي ازروايات آن خداست كه مجموعه مذهب اثبات تقدير
اثني  ي هد به هر سه ديگاه فرقالت خوابيني اشعري در كتاب مق همانگونه كه مي
  .است اشاره كرده هايشان درمورد قَدر گفته مقاالت و عشرية رافضه و

كتاب عقايد خود روايتي را ذكر كرده كه امر بين دو امر  همچنين صدوق شيعه در 
امر بين دو امر  :داهللا گفته شدبابي ع به :آنجا كه گفت ، كند را تفسير مي
 او را از معصيتي ببيني و را برانجام گناه و دي است كه اواين مثل مر: چيست؟گفت

پس چون  را رها كني؛ هم اوشما  و از آن دست بردار نباشد ولي او، آن كار بازداري
   )5(.اي را به انجام آن گناه فرمان نداده او واقع تو را نپذيرفته در او حرف تو

اين براي بيان  و ...نهي تفسير كرده اينجا قَدر الهي را تنها به امر و در بنابراين او 
امر  خداوند متعال جز  شود كه زيرا چنين مي ...مورد قَدر كافي نيست مذهب حق در

  .داردمردم ن اي بر نهي سلطه و
 كنيم كه اين را به مقتضاي مذهب و ان شيعه كسي را پيدا ميگميان بزر ولي در 
رواياتشان ذكر شده كه اثبات  درچيزي را گفته كه  و گاه اهل سنت تفسير كردهددي

را از  آن اند رويگردان شده و بزرگان گفته وعلماء  آنچه تعدادي از از و قَدر است

                                           
 .54-5/53 ، ـ بحاراالنوار مجلسي)1(
  .5/119 ، ـ بحاراالنوار)2(
  )منبع قبل( 3
  12-10ص:شرح عقايد صدوق 4
  .75ص ، ـ عقايد الصدوق)5(
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جبريه  ي هاز ذكر گمراهيهاي فرق بنابراين بعد ، خود به حساب آورده ي قهاعتقاد فر
قع وا واقعاً كسي كه چنين بگويد در :اين مسأله دارند گفتبه در بينشي كه نسبت 

اعتقاد  گمراهي قدريه در و ن واالتراستآ ظلم به خداوند نسبت داده است كه خدا از
 صفت خلق و براي خدا در كس بدان معتقد باشد قطعاً هر به نفي قدر آشكار است و
اين مورد تابع چيزي است كه از ائمة  اعتقاد ما در و« :گفت .آفرينش شريك قرارداده

زيرا ...راه وسط بين دو گفته است امر و بين دو ه امرآمده ك -عليهم السالم-اطهار 
نه  نه جبر و :اي مشهور دارد كه فرمود بيان راه وسط كلمه در امام ما صادق

  .»بلكه امر بين دو امر ، تفويض و واگذار كردن
همانا « :اش اين است دقيق است كه خالصه ر زيبا وداين عبارت ومعني آن چق 

 ما اسباب طبيعي آن هستيم تحت قدرت و كار ما هستند وافعال ما از آن جهت كه 
او تسلط  داخل سلطان و تحت قدرت خدا و جهتي ديگر ازو  اختيار ما هستند؛

كند  را به انجام كارها اجبار نمي پس او ما ، بس هستند چون او وجود بخش است و
 دهيم قدرت و مي كاري كه انجام ما بر و ، داشته باشد تا بر گناهانمان به ما ستم روا

را به ما واگذار نكرده تا افعال را از تسلط  آفرينش كارها ولي خلق و ، اختيار داريم
 تواناست و همه چيز او بر است و او نِآ امر از بلكه خلق و ، خود خارج كرده باشد

  )1(.»بندگان را احاطه كرده است
 و مخالفتي ندارد و مورد افعال بندگان تضاد واين كلمات با عقيدة اهل سنت در 

گاه اولين ددي عقايد و اين مورد برخي بر است كه متأخرين شيعه درآن  اين بيانگر
بزرگان خود هستند كه بيشتر روايات هم همين را تأييد نموده اگر آن كلمات نوعي 

  .داند رنگ تقيه را به آن نزده باشند كه اين را خدا مي تأويل نداشته باشند يا
مذهب معتزله  اببزرگان شيعه غالب ه و گرايش قسمت عمدو ه گادديبا اين  و
  .داردن اتفانم

نفي قدر  سوي شيعه اصل بوده و قديم از در ات قَدرباث :ممكن است گفته شود 
                                           

 176-3/175 ، ها زنجاني در عقايـد شـيعه اماميـه    و آن چه شيخ و استاد آن 68-67ص ، عقايد اماميه/ـ مظفر)1(
  .بيان نموده از اين نزديك است
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 الب وغنزد متأخرين نفي  و اعتزال عارض شدهو گرايش  بينشتحت تأثير  بعداً
  .اثبات هم نزد برخي ديگر موجود بوده و بيشتر است

را  باقي آن برده و شكي نيست كسي كه تقدير را نفي كند جزئي از ادله را به كار  
 ، است عمل كرده اهليلكساني كه معتقد به جبر بوده به قسمت ديگر د و تعطيل كرده

بندگان آيات قرآن براي  و به تمام دليلها عمل كردهو حد وسط بوده ر كسي كه د و
خواست  اراده و اما تابع قدرت و ، ثبات كردهاراده را ا خواست و قدرت و فعل و

  :خداوند متعال فرمودهو  خداست
 m  t s r       q p o nm l k  j i hl ٣٠: اإلنسان   

گمان خداوند بس آگاه و  بي. مگر اين كه خدا بخواهد ، توانيد بخواهيد شما نمي(
   . )كاربجا است

 :گويند ت از سلف وخلف ميجمهور اهل سنّ: فرمايد ابن تيميه ميشيخ االسالم 
اينهاست  ي هخدا خالق هم و ، فعل هستند اراده و ، همانا بندگان داراي قدرت

 ، كند اين داللت مي همانگونه كه كتاب وسنّت بر ، همانگونه كه خالق همه چيز است
  )1(.دليلهايي را ارائه داده ، نآدنبال  سپس به

بزرگترين شاهد است  -آن كه گذشت برخي ديگر از -رافضه روايات فراوان از و 
  )2(.گاه بزرگان شيعه در گرايش به مذهب اعتزالددي باطل بودن از همان فرقه بر

                                           
  .21-1/20 ، ـ منهاج السنة)1(
اند به كتاب منهـاج   ها تقليد كرده آنهايي كه از  هاي معتزله و رافضي ـ براي تفصيل گفته درمورد قَدر و نقض شبهه)2(

و در جاهاي متفـرق ديگـر    8ج ، و مجموع فتاوي شيخ االسالم ، و بعد از آن 356، 289، 45-1/39 ، السنة النبوية
قضـاء و   ةو به رسال 352-347به بعد  ، 217ص ، شرح العقيدة الطحاوية ، 53-143ص ، 36نگاه كن و نيز به جلد 

  .راجعه كنقدر عبدالرحمن محمود م
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  سوم باب

  باشد مي شيعه به مختص كه ديگري و قواعد اصول

  
  
  

  داراي هشت فصل استاين باب 
  
  امامت :فصل اول
  امام تعص :فصل دوم

  تقيه :فصل سوم
  دويت وغيبتمه :مفصل چهار

  رجعت :فصل پنجم
  ظهور :فصل ششم
  بداء :فصل هفتم
  طينت: فصل هشتم
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  امامت :فصل اول

   
ها  عقايدآن چرخد و ميآن  محور انامامت يكي از اصول شيعه است كه احاديث آن 

  گذاشتهها  ساير علوم آن تفاسير و ، اصول ، فقهتأثير شگرفتي بر  و گردد به آن برمي
  .اند بدان اهتمام ورزيده و حال  گذشته شيعه در واست 

ارزش  مقام و منزلت و منشأ و مفهوم و مهمترين جوانب و ي هاز اين پس به عرض
سپس بزرگان شيعه شروع  ن را پنهان كردندآكه ابتدا  پردازيم مي ها آنمذهب  آن در

 آوردند ترين دليل به حساب مي قوي عنوان  بهاظهار آنچه  بيان و كردند به استدالل و
 تا پرداختند ميجدال و انكاركنندگان به بحث  فين ولبرابر مخا براي اثبات آن در و

مسلمين و ملتهاي و قُضات ام كّح ، اهل بيت جايي كه اصحاب رسول خدا
مخصوص تكفير  به صورت تعيين و وگرايشها هاي اسالمي را با تمام  فرقه مسلمان و

توضيح  را اين ، ها ي معتمد آناكتابه ااقواليان خالل ب در در صفحات بعدي و .كردند
  .يم دادخواه

  :منشأ آن نزد شيعه و )1( مفهوم امامت 
ابن  ، سخن به ميان آورد ، يامروز مفهوم  بهشايد اولين كسي كه از مفهوم امامت  
 پيامبر ي از جانببود كه به شيوع بحث امامت پرداخت كه وصيت يهودي سبأ
وصي آن را برعهده  از ديگر غير هرگاه كسي ي است ومخصوص وص و باشد مي

اعتراف شيعه كتابهاي  .را تكفير كرد او بيزاري جست و او از است واجب گيرد

                                           
پيشـواي آن قـوم    يعنـي امـام و   القـوم  ماَ :گـويي  مـي  ، مقدم شدن اسـت  معني جلو افتادن و  هلغت ب ـ امامت در)1(

جانشـين هـم امـام     به خليفه و ، راه راست يا گمراهي به او اقتدا نمايند وامام هركسي است كه قومي بر ، قرارگرفت
أم نگـاه   ةالمصباح مـاد  قاموس و ، به لسان العرب. گردد اعت هم اطالق ميامام جم به عالم پيشوا و  كه شود گفته مي

 518-2/516 ، ابن خلدون ةو مقدم 5ص ، ماوردي »االحكام السلطانية«كن و براي تعريف امامت نزد اهل سنت به 
  .نگاه كن



   
762 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

مورد واجب بودن  ابن سبأ اولين كسي بود كه به شايعه پراكني در  كه اند به اين كرده
به كشف مخالفين  و دنموبيزاري  ر برائت وااظه از مخالفان او امامت علي پرداخت و

معتقد بود كه يوشع بن  و اصل يهودي بود چون او در )1(تكفيرشان اقدام كرد او و
مورد علي بن ابي  اين گفته را در وقتي كه اسالم آوردپس  ، نون وصي موسي بود

  )2(.داشتاظهار نيز طالب 
ابويه مثالً ابن ب ، اند ن فروتني كردهه آبنسبت كه بزرگان شيعه است واين چيزي  

شيعه معتقدند كه  :گويد مي ثبت نموده و ن چهارم عقايد شيعه را تدوين ورقُمي در ق
 و )3(استوصيت كرده او  رايهر پيامبري يك وصي دارد كه به فرمان خدا ب

همانگونه كه  )4(.بيست وچهارهزار نفر هستند يادآورشده كه تعداد اوصياء صد و
برخي از  در و )5(.ي آخرين وصي استمجلسي در روايات خود ذكر نموده كه عل

امامت از جانب خدا منعقد   كه اين باب«: عناوين بابهاي بحار االنوار آمده است
باب « و )6(.»نمايد ديگري واگذار مي  گردد و هر كدام از آنان اين مسئوليت را به مي

در ضمن  و )7(.»نص گذاشته ها آن ي همهبر امامت  ولشسر آنچه خدا و
را داليل بدون شك وترديد بر امامت  ها كه آن اند را ذكر نموده اي از روايات وعهممج

نزد شيعه كسي  :است گفته)821يامتوف(لذا شيخ شيعه حلي  .آورند بحساب مي

                                           
 ، رازي/الزينـة  ، 22ص ، نـوبختي /فرق الشيعة ، 20ص ، قمي/المقاالت والفرق ، 109-108ص ، ـ رجال الكشي)1(

بود كه كسي او نخستين : گويد كه در مورد ابن سبأ ميي شهرستاني  نوشته 1/17 ، نگاه كن به الملل والنحل. 305ص
  .مطرح كرد را نص بر امامت عليوجود قول 

 ، الزينـة  ، 22ص ، فـرق الشـيعة نـوبختي    ، 20ص ، المقـاالت والفـرق قمـي    ، 109-108ص ، ـ رجال الكشـي )2(
 .1/174 ، والملل والنحل  ،305ص

  .106ص ، ـ عقايد صدوق)3(
 .106ص ، ـ عقايد صدوق)4(
 امامت بعد ونمايد وصي  تواند ادعاي نمي از علي هيچ كس معني آن اين است كه بعد و. 39/342 ، ـ بحار االنوار)5(
 .كند مياين اصل مذهب اثني عشريه را نقض وباطل  و. ها وصي نيستند چون آن ، او باطل است از
  .1/227 ، ـ اصول الكافي)6(
 .1/286 ، ـ اصول الكافي)7(
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نه هركسي كه به اتفاق انتخاب  كه از جانب خدا معهود باشد دارد امامت اقستحقا
  )1(.شود
امامت  :گويد جع شيعه در اين عصر ميمرا محمد حسين آل كاشف الغطاء يكي از 

بنابراين همانگونه كه خداوند هر كس را كه  هم مثل نبوت يك منصب الهي است؛
تصريح  با معجزاتي كه مانند نص و د ونگزي ميخود بخواهد براي نبوت ورسالت بر

به همانصورت هركس را كه خود بخواهد  ، داينم ميرا تأييد  از جانب خدا هستند او
را  دهد به امامت او تصريح كند و او به پيامبرش فرمان مي و گزيند امامت برمي براي

  )2(.براي امامت مردم بعد از خود منصوب گرداند
 و ، ها مانند مفهوم نبوت است بيني مفهوم امامت به نظر آن پس همانگونه كه مي 

كساني  زيده؛ميان مردم كساني را براي پيامبري برگ همانگونه كه خداوند سبحان در
حجت را با  به مردم اعالم نموده و و ، را هم براي امامت با نص صريح برگزيده

 برايشان كتاب نازل فرموده و و ، ها را تقويت نموده با معجره آن ها اقامه نموده و آن
كاري  گويند و نمي سخني جز با امرخدا و وحي او و ، فرستد ها وحي مي به آن
  ...كنند نمي
 .نام است تفاوت فقط در وباشد  ميامام پيامبر  مت همان نبوت است ويعني اما 

امام از اين روايات  فرق بين نبي و بررسيواقعاً « :براي همين است كه مجلسي گفته
ما توجيهي را براي عدم توصيف امامت به « :سپس گفت )3(»خالي از اشكال نيست

امامت  ما به هيچ فرقي بين نبوت وعقل  بينيم جز رعايت خاتم االنبياء و نبوت نمي
  )4(.»رسد نمي
ها كافي است  ولي براي نقد اين گفته ، مورد مفهوم امامت شيعه در ي هاين بود گفت 

  .كه بگوييم اين ادعاها هيچ سندي ندارند جزابن سبأ ويهوديت

                                           
 .47ص ، ـ النافع يوم الحشر)1(
 .58ص ، ـ اصل الشيعة واصولها)2(
 .26/82 ، ـ بحاراالنوار)3(
 .26/82 ، ـ بحاراالنوار)4(
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  شيعه از ديدگاهمنزلت امامت  وجايگاه 
كه بايد شخص نسبت به آن آگاهي  امامت نزد اهل سنّت از اصولي نيست ي همسأل 

اما  ...)1(اند اين امر پرداخته اي از علما به تقرير همانگونه كه مجموعه ، داشته باشد
مثالً نوبختي  .منزلتي ديگر است داراي شأن و )با مفهوم سبئي آن( امامت نزد شيعه

، دانند وت مينب هاي شيعه امامت را از بزرگترين امر بعد از ذكر كرده كه برخي از فرقه
در  و )3(.ولي به نظر آل كاشف الغطاء امامت مانند نبوت يك منصب الهي است )2(

اين  و )4(نبوت به حساب آورده ي هاحاديث كليني در الكافي امامت را باالتر از مرتب
شيخ شيعه نعمت  .اند چيزي است كه جمع زيادي از بزرگان شيعه بدان تصريح نموده

  )5(.رسالت باالتر است نبوت و ي هدرج مرتبه و امامت عامه از« :اهللا جزايري گفته
امام از « :آيات عظام اين عصر است گفته هادي تهراني كه يكي از مراجع و و 

از  ابراهيم را بعد اي سوم است كه خداوند پس امامت مرتبه ، نبوت باالتر است
ت زيادي وجود دارد كه ودر الكافي روايا )6(»ت بدان مشرّف كرديليخل نبوت و

  .داده اركان اسالم قرار امامت را بزرگترين
 زكات و و اسالم بر نماز« :كليني با سند خود از ابي جعفر روايت كرده كه گفت 

 ، نشده )7(به هيچكدام مانند واليت تأكيد و ، واليت بنيانگذاري شده حج و روزه و
   .»را رها كردند -واليت–اين  را گرفتند و ها ولي مردم سه تاي آن

                                           
  .3/1080 ، مقدمة ابن خلدون ، 134ص ، االقتصاد غزالي ، 363ص ، ـ نگاه كن به غاية المرام آمدي)1(
 .19ص ، ـ فرق الشيعة نوبختي)2(
  .58ص ، ـ اصل الشيعة)3(
  .1/175 ، ـ اصول الكافي)4(
 .12ص ، ـ زهرالربيع)5(
 .114ص ، ـ ودايع النبوة)6(
ايـن   ةدر شرح الكافي دربيان درج ، 3شماره  ، 2/18 ، باب دعائم االسالم ، كتاب االيمان والكفر ، ـ اصول كافي)7(
  .1487شماره  ، 5/28 ، گفته مانند حديث صحيح موثوق ومعتبر استالشافي شرح الكافيديث نزد شيعه ح
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جاي آن   هب و اند ها شهادتين را از اركان اسالم ساقط كرده همانگونه كه مي بيني آن 
به  و(ي  ههمانگونه كه جمل ، اند را بزرگترين اركان دانسته آن اند و قرار داده امامت را

همانطور كه حديث  كند و داللت مي اين امر بر) هيچكدام مانند واليت تأكيد نشده
  .است يگري بر اين داللت كردهد

در بين ): راوي(گفتم « :اين جمله ي هاين حديث همان حديث قبلي است به اضاف 
روايتي ديگر مثل همين با  و )1(.»واليت :گفت است؟ اينها كداميك از همه باالتر

اجازه  ها رخصت و به آن  گانهض چهارايدر مورد فر«  :گويد اي كه مي افزودن زياده
  )2(.»ه كه انجام ندهندداده شد

 ، بيست مرتبه به معراج برده شد صد و پيامبر« :اند گفته روايات خود حتي در
توصيه يشان بيشتر از فرايض به ا را پس از او ي هائم واليت علي وهر بار  خداوند
 ، امامت به بندگان تأكيد نشده است ي هبه انداز فرايض هيچيك از و )3(».استفرموده 

  )4(.اند هيچ چيزي را مانند امامت انكار نكرده مردماما 
كي از مراجع اين عصر شيعه ي ، گويند بزرگان شيعه با اين گمراهيها هذيان مي 
 ، رسولش را بدان مبعوث كرد وندمسايل دين كه خدا نيكي از بزرگتري :گويد مي

  )5(.امامت است
دليل اين  دانم سند و ولي نمي ، منزلت امامت نزد اثني عشريه اين است مقام و 

بارها تأكيد  درحالي كه كتاب اهللا بارها و ، اند خيالي را از كجا آورده منزلت موهوم و
 ، نماز ، محمد رسول اهللا اهللا و االّ اله شهادت به ال :نموده كه اركان اسالم عبارتند از
                                           

و اين حديث صحيح السـند اسـت برحسـب     2/18 ، باب دعائم االسالم ، كتاب االيمان والكفر ، ـ اصول الكافي)1(
 ، بحاراالنوار ، 1/303 ، انالبره ، 1/191 ، تفسيرعياشي ، )5/59 ، الشافي(اند  آنچه بزرگان شيعه بدان تصريح نموده

1/394. 
زكـات در موقـع    انجـام نـدادن حـج و    و روزه نگرفتن در سفر و سفر در مانند كوتاه كردن نماز :ـ مجلسي گفته)2(

  .4/369 ، مرآة العقول .ناتواني
 .23/69 ، بحاراالنوار ، 601ـ600ص ، ابن بابويه/ـ الخصال)3(
  .23/69 ، راالنواربحا ، 123ص ، حميري/ـ قرب االسناد)4(
 .4ص ، رسالة عين الميزان/محمد حسين آل كاشف ، 115 ، ودايع النبوة/ـ هادي تهراني)5(
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  !.؟.مه چيزي بيان نفرمودهئا ولي درجايي درمورد شأن واليت ، حج زكات و ، روزه
   

  ي امامت انديشهسرّي بودن 
سرّي بوده  ي ههست اينجا يك سلول و  كه امامت به مفهوم شيعه يعني اين ي همسأل 

براي  ...كنند ها گذاشته تا براي انهدام خالفت اسالمي كار كه اين اصل را براي آن
علي بن ابي  ، زمان خالفت راشده كشف شد همين است وقتي كه اين صورت در

 را به او پس ابن سبأ را تعقيب نمود و ، موضع قاطعي گرفت انبرابر آن رطالب د
اسالمي  ي هها درجامع آن ي هصدد اشاع تمام افكاري را كه او در و ، مداين تبعيد كرد

 )1(اند كتابهاي شيعه به اين حقيقت اعتراف كرده همانگونه كه خود ، ساخت دور بود
همانگونه كه  ، كرد ع به فراخواني به اين اصل ميروشبنابراين آن سلول كامالً پنهاني 

 و پنهاني به جبريل داد خداوند واليت را بطور سرّي و :شيعه زمان علي رضا گفتندبه 
علي هم آن را پنهاني به هر كس كه  رد واسپ او هم بطور سرّي آن را به محمد

كه يك چه كسي بوده  ، را فاش كرديد شداد ولي شما راز خواست مي خودش مي
بايد  : آمدهحكمت آل داود  در :گفت ابوجعفر )2(ن را نگه داشته باشد؟آحرف 

اهل زمانش را  و مقام خويش روي آورد به شأن و ، را كنترل كند مسلمان خود
  )3(.شايعه پراكني نكنيد ترسيد وبپس از خدا  ، بشناسد

ل الهي سرّي بوده اصل تنزي واليت در  كه كند به اين اين نصوصي بود كه اشاره مي 
عصر شكوفايي  ي درنيع ...مورد آن هشدار داده شده است گفتگو در از بحث و و

رح الكافي علل اين اش و ...منزلت آن بحثي نبوده شأن و مورد واليت و اسالم در
بشدت تقيه رعايت  ها آنن ادور عصر و وقتي كه در :بيان كرده   گونه اين مسأله را

                                           
ودر رجال كشي امده است كه علي اورا به  ، 23-22ص ، نوبختي/فرق الشيعة ، 20ص ، قمي/ـ المقاالت والفرق)1(

 .107ص ، قتل رسانيده
 .9/123 ، مازندراني/ـ شرح جامع)2(
 .2/224 ، صول الكافيـ ا)3(
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 امامت خود و رازها و به شيعيان فرمان دادند كه اسرار و -سالمعليهم ال-ائمه  شد مي
  )1(.احكام مختص به مذهب خود را مخفي نگه دارند ها و سخنان آن

 )2(.را شايعه ننماييد امر ما و را فاش نكنيد اسرار ما:..نجا كه كليني گفتههمچنين آ 
امامت  ي همسأل ، ودهاين امر كه به مخفي نگه داشتن آن امر فرم :شارح الكافي گفته

كسي : گويد مي ، اند نسبت داده هنگام بحث از حديث ديگري كه به جعفر و )3(.است
بدان كه « :گفت )4(.كند را فاش كند مثل كسي است كه آن را انكار مي كه سخن ما

با نهايت احتياط از  و شيعيان بيمناك بود نسبت به نفس مقدس خود و جعفر
 ، ت كندلپدرانش دال امامت خود و از پخش خبري كه برلذا  ، دنمو مي  استفاده  تقيه

  )5(.»كرد جلوگيري مي
 :اند گفته ، را حفظ كنند اسرار  كه اين پيماني بوده بر ها عهد و وهميشه ميان آن 

را  راز ما ي هكس پرد پس هر« )6(.»محكم پوشيده شده پيمانِ ما با عهد و همانا أمر«
  )7(.»گرداند ار ميخدا او را خو ، پاره كند

زمان فاش شدن امر واليت را به دوران كيسانيه  رواياتشان آغاز برخي از عبارتها و 
به دست پسر   كه هميشه سر ما پوشيده باقي ماند تا اين«: گويند مي ، ند ربط داده

واليت مطابق با روش سبئي  ي هواين سلول كه خطوط اساسي مسأل )8(.»كيسان افتاد
پيروانش را به مخفي شدن توصيه  ، شود فراموش نميڤ، شده بود بخاطر آن وضع

 را ميان مردم نشر و هايشان انديشه و افكار معتدل تا بتوانند ي هشيعگرايش با  مي كرد
منازل  در را نگه داريد و زبان خود« :مدهآل الكافي وبنابراين در اص .رواج دهند

                                           
  .9/118 ، مازندراني/ـ شرح جامع)1(
  .2/222 ، ـ اصول الكافي)2(
  .9/119 ، مازندراني/ـ شرح جامع)3(
  .2/224 ، ـ اصول الكافي)4(
  .10/26 ، ـ شرح جامع)5(
  .1پاورقي شماره ، 2/227 ، ـ اصول الكافي)6(
 .2/227 ، ـ اصول الكافي)7(
 .122-9/121 ، شرح جامع. عبيد كيسانيه بود ـ كيسان لقب مختار بن ابي)8(
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ه يزيد و باشد مورد اصابت نميز امري كه مختص به شما است گزيرا هر ، بمانيد
احتمال دارد معناي آن چنين باشد كه زيديه به  )1(.»باشند هميشه براي شما سپر مي

شما چون پايبند به تقيه هستيد سالم  گردند و علت اظهار طلب واليت دچار واقعه مي
  )2(.است مانيد همانگونه كه شارح الكافي بدان اشاره نموده مي
 و پس چرا سرّي باشد مساوي با نبوت يا باالتر از آن باشد امامت همسطح و اگر 

مأمور تبليغ كه  ، حتي رسول خدا ، مورد آن احتياط نمود با مخفي كردن در
علي هم آن را سري  رساند و واليت را سري به علي مي ، داشت  عهده  رسالت را به

  ! رساند؟ خواست مي ه هركس كه خود ميب
ها واگذار  سرّي به آن ي را محدود نكرده كه علي واليت رااين روايت تعداد افراد 
دلخواه خود كساني را انتخاب   به  نمايد كه علي واگذار مي  را به  مسأله  بلكه.. كرد مي

پس چگونه واليتي كه به ! ندارندرا حق انتخاب كسي ديگر علي از  اما غير ، نمايد
است مخفي شد  كفر بين ايمان وفاصل  اساس قبول اعمال و و نظر شيعه اصل نجات

را  آنتا زماني كه ابن كيسان  )ازآن محروم بودند مردم و( همچنان مخفي باقي ماند و
را خارج شدن از مأموريت او به حساب  عين حال كار او در و !كرد؟ فاش
  .آوردند مي
بنيانگذاران اين انديشه دشمنان   كه اين كنند بر روايات داللت مي اين نصوص و 
هاي خود بكار  ناآرم اين مسأله را براي رسيدن به اهداف و و ، اند بودهاسالمي مت ا

وآن را به آل بيت  اند پنهانكاري احاطه كرده لذا آن را با فضاي سرّي و ، اند برده
 اهل بيت قلبشان را به يابند كه حواث وارد شده بر تا به قلب مردم راه اند نسبت داده

آل براي گري  اسالم و مدعي شيعه دشمن و زتو كينه ي هن فرقكه اي ، درد آورده بود
  .ها بودند ين مصايب وارد شده بر آنابيت يكي از عوامل 

                                           
  .2/225 ، ـ اصول الكافي)1(
 .9/126 ، ـ شرح جامع)2(
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  معين يعدد  بهائمه  انحصار
 او كساني آمدند كه آن را از ولي بعد ، ابن سبأ امر وصيت را به علي منتهي كرد 

صدا سرو بي اي شيعه سري وه سلول و ...اي از اوالد او تعميم دادند به مجموعه
از اهل  جمعيولي با اين حال هم برخي از اين ادعاها به  ..شروع به فعاليت كردند

 همانگونه كه پدرشان علي كردند نفي ميرا  آنبطور قطع  انپس آن ، رسيد بيت مي
به نام اهل بيت را  »عقيدة تقيه«براي همين بود كه آن دروغ گويان  و ، درچنين ك

از تحت تأثير قرار گرفتن پيروان  و ، د تا به آساني افكار خود را نشر كنندنجعل نمود
در امان  ، آنچه كه براي مردم اظهار مي كردند اهل بيت و ي هبه موضع گيري صادقان

  .باشند
وارد شده كه  -كتابهاي شيعه است ترين هممكه از - »رجال كشي« روايتي در 

امت را به افراد مخصوصي از اهل بيت منحصر اولين كسي بوده كه ام )1(شيطان طاق
مورد حقيقت  دنبال او فرستاد تا در ، چون اين خبر به زيد بن علي رسيد و ، كرد

كني كه درميان آل بيت امامي  ام تو گمان مي شنيده« :علي گفت .شايعه تحقيق كند
پدرت علي بن حسين  ، بله :شيطان طاق گفت »؟باشد ميهست كه واجب االطاعه 

اي گرم به  حالي كه او وقتي كه لقمه چگونه ممكن است در :گفت ، ها بود يكي از آن
او نسبت به  آيا به نظر تو ، داد كرد سپس به من مي را سرد مي داد ابتدا آن من مي

به حال من  كرد ولي نسبت به گرماي جهنّم دلش گرمي يك لقمه به من رحم مي
 دهد و دوست نداشته به تو خبرپدرت  :تمگف او  به :شيطان طاق گفت !سوخت؟ نمي

نه به خدا  ، ميانجيگري كند او نتواند برايت شفاعت و تو هم بدان كفر ورزي و
  )2(.گرفتار نشوي سوگند خواسته تو

اي  :ابي جعفر گفت زيد بن علي به :كليني آمده است »كافيال« در روايتي ديگر در 
 كرد و اي چاق را برايم لقمه مي تكه ، تيمنشس ذا ميغ ي من با پدرم برسفره !ابا جعفر

ولي نسبت به آتش دوزخ به من  ، چون به حال من ترحم داشت كرد آن را سرد مي
                                           

  .را ذكر كرديمين كتاب بيوگرافي او هم در  گفتني است كه. 185ص ، ل كشيارج .گويند را مؤمن مي ـ كه شيعه او)1(
 .186ص ، ـ رجال كشي)2(
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 :داد بشيطان طاق جوا داده ولي به من نگفته؟ مورد دين خبر دررا  ترحم نكرد و تو
 پس ، قبول نكني ترسيده كه تو ، خبر نداده تو تش دوزخ بهآفدايت شوم بخاطر 

كردم برايش  اگرقبول نمي پذيرفتم و به من خبر داد چون اگر مي و ، وارد آتش شوي
ين اين نص را از كتاب تنقيح دستاد محب الا )1(...مهم نبود كه وارد آتش جهنم شوم

كند كه شيطان طاق  كندواز آن چنين استنباط مي شيعه نقل مي] 1/470[ المقال مامقاني
منحصر  تشريع را امامت و گمراهي را اختراع نموده واولين كسي بوده اين اعتقاد 

  )2(.بود مدعي عصمت تعدادي مخصوص از آل بيت و كرد
مختصرالتحفة اين نص را از كتاب تنقيح  بر يين خطيب در تعليقداستاد محب ال  

 دروغهاي امامت را   گونه آري شيطان طاق اين« :ن گفتهآتعقيب  در المقال نقل كرده و
زين العابدين  ، امام علي بن حسين و ، ه به اصول دين شيعه تبديل شدك جعل نمود

حتي از پسرخويش كه از  مخفي كرده ؛ ها آن اساس دين را از  كه را متهم كرد به اين
 به درجه و  كه به اين همانگونه كه امام زيد را متهم نمود ، برگزيدگان آل محمد بود

تنها شيعه اين روايت را  ...مامت پدرش نرسيدهايمان به ا در ها ترين رافضي مقام پست
كنند كه شيطان طاق  با تمام وقاحت اعالم مي و كنند در معتبرترين منابع روايت مي

امام زيد چيزي از امور مربوط به اصول دين را دانسته كه  مورد پدر گمان كرده او در
  .»امام زيد هم از آن خبر نداشته

 مورد امامت از زياد نيست كه جاحظ در كتابش درهم براي شيطان طاق  اين ادعا 
  :كه خدا نفرموده كند روايت مي او

  )3(}ثَاني اثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِ{
 كه چگونه در هاي شيطان طاق به جعفر رسيد اند كه گفته تابهاي شيعه يادآور شدهك

 مخاصمين ي ازيكاگر  :پس فرمود مناقشه مي پردازد مورد امر امامت به جدال و
 :گفتم ؟دهد او جواب ميآيا  ، ا او مخاصمه كندب  محضر از او بخواهد كه خوش

                                           
  .1/174 ، ـ اصول كافي)1(
 .هـ1367م ذوالحجة پايان سال هيجده ، 862شماره ، 5ص  ،الفتح ةـ مجل)2(
 .مورد شيطان طاق گفته شد قبال درو  196-195اثني عشرية ص ةـ پاورقي مختصر تحف)3(
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 امام توي  هآيا اين گفت  بگو كهبه من  :گويد ميمخاصم  :گفت چطور؟ )راوي حديث(
چگونه  :به او بگو خير؛ :بگويد اگر و گويد بله به نام ما دروغ مي :اگر بگويد است؟

اينها چيزهايي به نام ما  :سپس جعفرصادق گفت امامت نگفته؟گويي كه  چيزي را مي
اگر خود  و باشم مراهي مي اقرار نمايم برگ گويند كه اگر من بدان راضي باشم و مي
راوي  .دشمنان ما زيادند تعداد ما كم است و .كنم برايم سخت است ياز آن تبر را
ها وارد  ولي آن: گفت غ كنم؟فدايت شوم آيا اين را به نام شما ابال :گفتم :گويد مي

اين را به  :گفت .دارد نمي از آن باز هيچ مانعي ايشان را اند كه جز حميت امري شده
جز  ، فدايش باشم رمماد و گويد با پدر راست مي :گفت اباجعفر احول ابالغ كردم؛

1(.ت چيزي مرا از برگشت بازنمي داردحمي(  
با شيطان طاق مشاركت  نيز 179سال  هشام بن حكم متوفينام   بهمردي ديگر  

 قاضي عبدالجبار همداني براين باوراست كسي كه ادعاي وجود نص بر .بود داشته
 مهاجرين و ، عثمان ، عمر ، وناسزاگويي ابوبكر دشنام را بر ممرد امامت كرده و

را جعل نخستين كسي بود كه اين نص  او گستاخ كرد هشام بن حكم بود؛ انصار
  )2(.او چنين ادعايي نداشته است كسي ديگر قبل از  كرد كه
 خبر توطئة هشام بن حكم در  كه اين كند بر رجال كشي روايتي هست داللت مي در

اي  :چون خالد برمكي به او گفت ، مورد مسألة امامت به هارون رشيد ابالغ شد
روي زمين  ه دركند ك او ادعا مي ام و هشام را استنباط كرده ي همن مسأل !اميرالمؤمنين

 .بله:گفت !.سبحان اهللا :گفت .از تو امام ديگري هست كه واجب االطاعت است غير
نظر   هپس چنين ب ...)3(كند دهد شورش برپا مي كند كه اگر او دستور وگمان ميا

  .است اي سابقه نداشته رسد كه اين براي هارون ناگهاني بوده وچنين شايعه مي
پس نسبت به  ، مورد امامت موسي كاظم شايعه بخشيد در هاي خود را هشام گفته 

                                           
 .191-190ص ، ـ رجال كشي)1(
، و شايد منظور قاضي نص گذاشتن بر افراد مخصوص از اهـل بيـت بـوده باشـد     ، 1/225 ، ـ تثبيت دالئل النبوة)2(

 .ن ابن سبأ اولين كسي بود كه بروجود نص وعبارت برامامت علي ادعا كردچو
  .258ص ، ـ رجال كشي)3(
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سپس او را بيرون  ، را زنداني كرد او خيلي بدي كرد تا جايي كه مهدي عباسي او
ضد هيچيك از اوالد او  نه بر پيمان گرفت كه نه عليه او و از او عهد و راند و

درون خويش نه در  كرد كه نه اين كار من است و قسم ياد ، بنابراين ، شورش نكند
  )1(.ام هم بدان فكر كرده

متهم بوده به چشم  -اهللا رحمه–موسي كاظم   كه شيخ االسالم هم اشاره كرده به اين
را  براي همين بوده كه ابتدا مهدي سپس رشيد او ، پادشاهي دوختن به قدرت و

  )2(.زنداني كردند
هشام  پرداخته اواين ادعا عليه  ي هرسد كسي كه پنهاني به اشاع مي چنين به نظر 

اند به  لذا روايات شيعه اعتراف كرده ...اند افكار او بوده كساني بوده كه بر بن حكم و
 و جعليادعاهاي  ها و چون گفته ، سبب زنداني شدن موسي هشام بوده  كه اين

براي هيمن بود وقتي كه هارون  ...داد مورد امامت به او نسبت مي در افترائي خود را
دنبال  و ، يارانش را ببند ومرد دست اين  :خود گفتوالي به  هشام شنيدچيزي را از 

اسباب  ي هبه اضاف  هن بودهميپس سبب  ، را حبس نمود او ابي الحسن فرستاد و
  )3(.ديگري

 ، 4قتل موسي كاظم دست داشته در او  كه اند به اين نصوص شيعه هشام را متهم كرده
لحسن شريك واخون اب در  كهه كننده است هشام بن حكم گمراه وگمرا :اند گفته
  )5(.بوده
آنگونه كه روايات شيعه -درخواست كرده بود الحسن از اووحالي كه اب در 
سپس  ، ولي تنها يك ماه زبان نگه داشت ، از سخن گفتن خودداري كند -گويند مي

ريختن خون  آيا دوست داري در :الحسن به او گفتواب .داد  سخنانش را ادامه

                                           
 .10/183 ، ابن كثير/ـ البداية والنهاية)1(
 .2/155 ، ـ منهاج السنة)2(
 .262ص ، ـ رجال كشي)3(
  زندان رشيد به قتل رسيد چون به گمان شيعه او براثر مسموميت در 4
 .268 ، ـ رجال كشي)5(
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 شوي؟ خون من شريك مي در پس چطور :گفت ، نه :گفت ماني شريك باشي؟مسل
  كه غير اينصورت سربريدن؟ ولي ساكت نشد تا اين در ، اگر ساكت باشي كه خوب
  )1(.باد او درود خدا بر .اتفاق افتاد آنچه اتفاق افتاد

ن هشام ب :..-اند آنگونه كه كتابهاي شيعه روايت كرده-ولذا ابوالحسن رضا گفت
كني  آيا فكر مي ، ارش دادزگ ها گفت و به آن الحسن چنين كرد ووحكم بود آنكه با اب

   )2(است؟  در حق ما مرتكب چني اعمالي شده  را بيامرزد كهكه خدا او 
 اند كه هشام بن حكم كسي بوده كه در كتابهاي شيعه اين نكته را كشف كرده

ثالً در رجال كشي آمده م ، كافر پرورش يافت هاي بي دين و ناآغوش انس
 ولي با )3(.بي دين بود ابوشاكر زنديق و و هشام يكي از غالمان ابي شاكر بود...است

تمام صاحب كه -مورد هشام  شيعه درمعاصر آيات عظام  اينها يكي از ي هوجود هم
هيچ كدام از  :مي گويد -كنند او نقل مي كه معتبرترين كتابهاي شيعه ازاست بالهايي 
اند به چيزي دست  او نسبت داده مورد چيزهايي كه خصم به ن ما درگذشتگا
چون گمان كرده  !دانم نسبت به مسأله بي آگاه بوده يا تقيه كرده من نمي )4(....اند نيافته

  .ها بي خبرند مورد محتواي كتابهاي آن كه مردم در
مورد  را در ابن سبأ ي هپيروانشان كه نظري شيطان طاق و بنابراين هشام بن حكم و 

با استفاده از  و آل بيت هم تعميم دادند آن را به ديگر افراد امامت علي زنده كردند و
احساسات  واطف وعاهل بيت مانند شهادت حسين  برخي حوادث وارد شده بر

از آن براي براندازي دولت اسالم شدند و درونشان  وارد قلب و ورا برانگيختند مردم 
  .برداري كردند بهره استتار ي هساي در
اي از  معين با تالش مجموعهي تعداد منحصر كردن امامت در ي هظاهراً عقيد 

                                           
 .279-271-270ص ، ـ رجال كشي)1(
 .278ص ، ـ رجال كشي)2(
گمراه  او كسي بود كه در .معرفي او قبالً گذشت؛ او ابوشاكر ديصاني صاحب ديصانه بود. 287ص ، ـ رجال كشي)3(

  ]176ص:رافعي/تحت راية القرآن. .كردن هشام بن حكم سهيم بود
  .313ص ، مراجعات/ـ عبدالحسين موسوي)4(
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برخي از كساني كه  و )1(، كوفه سرايت كرده در طاق شيطان پيروان هشام و
اند تا حقيقت  عفر نرفتهجها پيشنهاد شده نزد  اسالمي اين دعوت به آن ي هدرجامع

كند  راين كشي با سند خود از سعيد اعرج روايت ميبناب .او جويا شوند مسأله را از
ها اجازه داد  به آن ، ورود خواستند ي هنفر اجاز دو ، بوديم نزد اباعبداهللا :كه گفت

ميان شما امامي هست كه طاعتش واجب باشد؟  آيا در :يكي گفت ، وارد شوند  كه
كوفه كساني گمان  رد :گفت .شناسم ميان خودمان نمي من كسي را در :اباعبداهللا گفت

زيرا آن  ، گويند ها دروغ نمي آن و ميان شما امام واجب االطاعه هست كنند كه در مي
 ابوعبداهللا .فالن فالن و و ازجمله عبداهللا بن يعفور ...هستندومجتهد  پرهيزكار

پس گناه  :گفت .2ام چنين بگويند ها نگفته من به آن و ايم ها فرمان نداده ما به آن :گفت
 وقتي كه خشم را در .به شدت خشمگين شد صورتش برافروخت و و !ن چيستم

 آيا آن دو مرد را شناختيد؟ :گفت .رفتند بلند شدند و صورتش مشاهده كردند
  )3(.مرد از زيديه بودند ها دو بله آن:گفتيم

با مرتبط اي از مدعيان  معين را فرقه يحصار ائمه به تعدادنا ي هنظري ي هپس ريش 
  .هشام بن حكم كاشتند قرن دوم امثال شيطان طاق و بيت را دراهل 

مختصر التحفة آمده  در ، مورد تعداد ائمه اختالف دارند مذاهب شيعه در و ها فرقه 
ها  مورد تعداد آن اما در ، بدان كه اماميه معتقدند به محدود بودن تعداد ائمه« :است

 و ، هفت نفرند :اند برخي گفته و ، پنج نفرند :اند برخي گفته ، دارند نظراختالف 
اين  در )4(.»بعضي به سيزده نفر دوازده نفر و برخي ديگر به برخي قايلند به هشت و

ها از  آراء آن نظرات و ي هنقل هم و به نظرم اگر به ذكر و هاي زيادي دارند مورد گفته
چون  ، ندك كتاب را ترك مي ي هكتابهايشان بپردازم خواننده بخاطر ماللت مطالع

 به يك صورت وات اين اختالف اين مورد بسيار مختلف است و ها در هاي آن گفته

                                           
  .100/259 ، حاراالنوارـ ب)1(
 جعفر تقيه را قبول نداشته  كه به اين مخفي نيست كه اين اشاره دارد 2
 .427ص ، ـ رجال كشي)3(
  .193ص ، ـ مختصر التحفة)4(
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 ...آمد وجود مي  هاي ب زيرا بعد از وفات هر امامي فرقه ، گردد يك روش تكرار مي
 و ، دانست عدد ائمه را با او منتهي مي كرد و وفات يافته توقف مي ماما برخي بر

را براي خود امام  مدند كه اوآ مي از اهل بيت بر ديگر پي يافتن كسي برخي ديگر در
ق موروثات ديني درون خويش يا يتحق اين خالل به كسب و در و ، دهند قرار

ن كينه آوراي  در پرداخت و مي ، ملي كه بدان چشم دوخته بود اي و آرزوهاي ريشه
  ... يافت دست مي مطامعشو به  مي كرد اجرا را

بپردازد تا از اين » ها هفرق«كتابهاي  ي هافي است كه به مطالعبراي خواننده همين ك 
تناقض  هاي شيعه صورت اين تضاد و البته كتابهاي فرقه ...موضوع بخوبي آگاه شود

مسائل اإلمامة للناشئ «چه كتابهاي اسماعيليه مانند كتابهاي  ، اند را به خوبي نشان داده
يا از كتابهاي اثني عشريه باشد مانند  ، رازي ابن ابي حاتم »الزينة«يا كتاب  ، »األكبر

يا از  ، نوبختي شيعه »فرق الشيعة« كتاب و قمي اشعري و »المقاالت والفرق« :كتابهاي
  . مرتضي ي نوشته» المنية واالمل« كتابهاي زيديه باشد مانند كتاب

 ، مورد آن عادي باشد امامت نزد شيعه يك امر فرعي نيست تا اختالف در ي همسأل 
ها ايمان  دين ندارد كسي كه به امام آن و ، است اناصل متين آن بلكه اساس دين و

 و ، كردند ها برخي ديگر را تكفير مي آن براي همين است كه برخي از ، نداشته باشد
   )1(كردند نفرين مي حتي پيروان يك امام هم همديگر را لعن و

 حالي كه در ازده امام قرار گرفتند دردو اماميه يا انثي عشريه بعداً بر ي هاما فرق 
شد كه معتقد  ميان عترت نبوت بني هاشم كسي پيدا نمي در زمان خلفاي راشدين

وفات حسن  از اعتقاد به دوازده امام تا بعد و )2(... ،به امامت دوازده نفر باشد
  .بيان داشتيمه كعسكري مطرح نشد همانگونه 

هايي همراه با ترديد وسرگرداني را  ني اشارهتوا برخي روايات اثني عشريه مي در 
موضوع بودن  اين خود دليلي است برجعلي و و ، درمورد تعداد ائمه پيدا كني

ن تاريخ چيزي به آ معلوم است كه قبل از و ، وفات حسن عسكرياز روايات قبل 
                                           

  .4499-498ص ، دادند رجال كشي مي ـ خودشان از اين مسأله شكوا سر)1(
 .1/111 ، ـ منهاج السنة)2(
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مطرح  ، دهند را هم به ائمه نسبت مي دوازده امام كه اين عقيده ايمان به نام عقيده و
بدون   كه شد جعلجعفريه  ي هفرق جانباين موضوع از   بلكه ، شناخته شده نبوده و

 واضح يشك همان روايات خودشان برافكار وجهت گيري اثني عشريه نقد
  .باشند مي
 ي مسألهخواست  آمده است كه علي به هركس كه خود مي »الكافي«روايات  در 

به هركس از ائمة « :گفت »الكافي«ح شار 1.گفت مي پنهانيصورت   بهواليت را 
نه افراد  ولي اين روايت هم نه تعداد را معين كرده و )2(»خواست معصوم كه خود مي
اند مسأله مستقر نشده  گويا در آن زمان كه روايت را جعل كرده ، را مشخص نموده

 :گويد مي ن روايات ديگري هست كه تعداد را هفت نفر ذكر كرده وآربعالوه  ، است
  .ندا هاسماعيليه برآن مستقر شد ي هواين چيزي است كه فرق )3(هفتمين ما قائم است

افزايش  ، دارند اثني عشريه نام كه ها آنو اما چون تعداد ائمه نزد موسويه يا قطعيه  
 ترديد برانگيخت و اين روايت ذكر شده نزد پيروان اين طايفه شك و ، يافت

شك پيروان را با اين  و از آن خالص كنند را دبنيانگذاران آن مذهب خواستند خو
ابي حسن  به :است كه گفت از داود رقي روايت« :روايت ديگر برطرف كردند

راه نيافته جز  مورد تو هيچ شكي به قلبم فدايت شوم به خدا سوگند در :گفتم رضا
 :گفتم كدام حديث؟ :گفت .كرد حديثي كه از ذريح شنيدم از ابي جعفر روايت مي

 ذريح هم راست گفته و تو هم راست گفتي و:گفت ، هفتمين ما قائم ماست :گفت يم
بن ابي  اي داود :سپس گفت ، پس بيشتر به شك افتادم .اباجعفر هم راست گفت

صابر خواهي  انشاءاهللا مرا شكيبا و :گفت اگر موسي به عالم همراهش نمي !خالد
 را» انشاءاهللا«نيز اگر  ابوجعفر ، كرد او سؤال نمي هيچ چيزي از ي هيافت دربار

ديگر  و( پس بر آن قاطع شدم :گفت .گفت بود كه خود مي طور مي آن :گفت نمي

                                           
  همانگونه كه گذشت 1
  .9/123 ، مازندراني/معـ شرح جا)2(
 .373ص ، ـ رجال كشي)3(
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  )1(.»)ترديدي نداشتم
كه  ندا هخواست خدا قرار داد تغيير مشيت و باب بداء و در اين را  كه ل اينثم 

 راه فرار ، آن ي وسيله  هچون ب ، بخشي از عقايد شيعه است همانطور كه خواهد آمد
  .را خواهند يافت ها گفته   گونه اين خالص ازو 

كتاب  ، دوازده نفر مقرر نمود شيعه كه تعداد ائمه را در ي هنخستين كتاب ظاهرشد
واقع اثني عشريه  ي هاسباب انتقاد بزرگان شيع اين كار يكي از و سليم بن قيس بود

  .شد
اي از  بيني كه حاوي مجموعه را مي »الكافي«ها  كتاب آنترين  صحيحهمانگونه كه  

سند خود از ابي جعفر ا كليني ب .گويند تعداد ائمه سيزده نفرند احاديثي است كه مي
دوازده ائمه از اوالد من  من و !اي علي: فرمود رسول خدا :كند كه گفت روايت مي

ذارد گ نمي خدا با ما زمين را كوبيده و ، زمين هستيمروي هاي  كوه ميخ و ، تو و
 زمين اهل خود را فرو ، وقتي كه آن دوازده نفر درگذشتند ، روند زمين فرو مردم در

  )2(.شوند ديگر مهلت داده نمي برد و مي
با علي  رساند كه ائمه جز علي دوازده نفرند و چنين ميفوق حديث  ، بنابراين 

 ذا شيخ طوسي درل و ...ريزد اين بنيان اثني عشريه را برهم مي  كه شوند سيزده نفر مي
 »يازده نفر از فرزندانم  من و« :آن را به نص روايت تغييراتي داده و در» الغيبة«كتاب

  )3(.تغيير داده
اند كه  او هم از جابر روايت كرده و اماميه از ابي جعفر ي ههاي شيع همچنين كتاب 

او درآن  بود كه اسم وصيها از اوالد يا نزد فاطمه وارد شدم پيش روي او لوحه :گفت
سه  ، ها را شمردم دوازده نفر بودند آخرينشان قائم بود وقتي كه آن نوشته شده بود؛

  )1(.سه نفر هم علي بودند و ها محمد بودند نفر از آن

                                           
 .374-373ص ، ـ رجال كشي)1(
 .1/534 ، ـ اصول الكافي)2(
 .92ص ، ـ الغيبة)3(
 .92ص:طوسي/الغيبة ، 393ص ، مفيد/ارشاد ، 264ص ، ابن بابويه/الدين اكمال ، 1/532 ، ـ اصول الكافي)1(
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س با اين پ ، اند دوازده امام را از فرزندان فاطمه حساب كرده نگاه كن چگونه 
يا بايد مجموع  ، د نه فرزندائمه نيست چون همسر فاطمه بو ي هعلي از جمل حساب

  .ائمه سيزده نفر باشند
سه « :اين بود كه گفت اند ها علي را از ائمه حساب نكرده داليلي كه آن  هاز جمل و 

اثني عشريه علي نام  ي هشيع ي هزيرا اماماني كه به عقيد »علي نام داشتند ها آن نفر از
  .علي هادي و علي رضا ، ينعلي بن حس ، اميرالمؤمنين علي، نفرند چهار داشتند

 تغيير »الخصال«كتاب  براي همين است كه ابن بابويه ظاهراً نص روايت را در 
ولي نسبت به  ، آمده است »از اوالد فاطمه«ي  جملهچون روايت نزد او بدون  ، داده
آن را به همان  و. ها علي نام داشتند سه نفر از آن :بوده كه گفتهغافل روايت  ي ادامه
اما در كتاب  )1(روايت كرده؛ ، اثني عشريه آمده است منابع ديگر ت كه درصور

كه با  طوري ، دو جا تغيير داده است هر نص همان روايت را در »عيون اخبارالرضا«
  )2(.است آن را تغيير داده كسي ديگر  اينكهيا  ، مذهبش منطبق باشد

را موضوع وساختگي  شيعه كتاب سليم بن قيسبزرگان برخي از   كه شگفت اين 
 ولي بر كتاب الكافي و ، است  رسانده سيزده نفر  را بهچون تعداد ائمه  ، دانند مي

  .اند را ذكر كردهكه همان روايت  اند ديگر منابع چنين حكمي نكرده
شايد اين روايات  و ، كنند كه تعداد ائمه سيزده نفرند مي اي از شيعه هم ادعا فرقه 
گاه دكساني كه مخالف دي بر رد خود طوسي در ، باشند انار آنآث  هاز جمل ها نص و

 و )3(ها نسبت داده اين فرقه را ذكر نموده را به آن كه او خود اثني عشريه بودند
  )1( .است  پرداخته  ذكر اين فرقه  به بيوگرافي هبة اهللا احمد بن محمد ي نيز درشنجا

                                           
  .478-477ص ، الخصال/ـ ابن بابوية)1(
 .2/52 ، ابن بابوية/اخبار الرضاـ عيون )2(
 .137 ، ـ الغيبة)3(
 ، شـد  علوي زيدي مذهب حاضـر مـي   ةدر مجلس ابي الحسن بن شيب ـ آنجا كه ذكر كرده هبة اهللا اهل كالم بود و)1(

به حـديث سـليم بـن قـيس      و ذكرنمود كه ائمه با زيد بن علي بن حسين سيزده نفرند پس كتابي را برايش نوشت و
 .343ص ، رجال نجاشي .همانا ائمه دوازده نفر از اوالد امير المؤمنين هستند :كه گفته جاج نمودهاللي احت
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كند كه روايتهاي  مي نيز ادعا و استكند برحق  مي ادعا اي فرقه هر  گفتني است كه 
را  ها عقايد ديگر فرقه بينش وو  ، ترديد هستند غير قابل انكار و تعيين ائمه متواتر و

 ، حق نيستند ها بر كدام از آن هيچ  كه اين اين دليل قاطعي است بر و ، كنند باطل مي
قطعاً  و ...داشتند ياختالف نم ها متواتر بود هرگز يكي از فرقه روايت چون اگر خبر و

بنابراين هر  ، اند اين ادعاهايي است كه موافق با مصالح وقت به اهل بيت افتراء بسته
تا بدين وسيله به  ، كنند براي او دعوت مي و اند اي امامي را براي خود قرار داده طايفه

 و ، از پيروانشان بدست آورندرا هدايا  و رنذ خمس و موهوم خود نام امام مزعوم و
كوركورانه  افراد نسلهاي بعد هم بدون دليل و متأخرين و و ، آن عيش ونوش كنند با

  )1( :دان در ورطة گمراهي سقوط كرده ها افتاده و دنبال آن
 m  ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ªl ٧٠ - ٦٩: الصافات   

و به (اند  پدران خود را در گمراهي يافته) چرا كه. آنان شايسته چنين عذابي هستند((
اند كه  چنان دل و دين به تقليد نياكان داده(   ). اند دنبال ايشان كوركورانه روان گشته

   . )رانند آنان را به دنبال نياكانشان به شتاب مي) انگار
 

  د معيناعدتنقد انحصار ائمه به  

 m ÑÐ Ï  Î Í Ì Ë Ê É È Çl  :خداوند متعال فرمود
  ٥٩: النساء

خدا محمد (و از پيغمبر ) با پيروي از قرآن(از خدا  !ايد ي كساني كه ايمان آورده(
و از كارداران و فرماندهان مسلمان  ، اطاعت كنيد) مصطفي با تمسك به سنّت او

  ).خود فرمانبرداري نمائيد
  .آشكار اين امري است واضح و و ، محصور نكردي خداوند اولي االمر را به عدد

ر با نبوت ببرا همسطح و و دين است رين اموربزرگت ها از امر تعيين ائمه به نظر آن 
 و كند قرآن بيان نمي پس چگونه خداوند چنين امري را در ...آن است از يا بزرگتر

                                           
 .200ص ، ـ مختصر التحفة)1(
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  .كند؟ تعيين ذكر نمي ائمه را با نام و
تعيين ائمه وجود  نيز نص صحيح متواتر در و كتاب اهللا ذكري از ائمه نيست در 

درگم  تعيين امام سر امر در ود داشت شيعه آنقدراگر چنين چيزي وجزيرا  ...ندارد
هيچ  در زيرا رسول خدا اند؛ همانگونه كه كتابهاي مقاالت حكايت كرده شدند نمي

ري ادرصحيح بخ .عدد معيني ذكر نكرده مشهوري واليان امر را در حديث صحيح و
  :فرمود  كه  شدهمسلم از ابي ذر روايت  و

ا حبشيًا جمدع األطرافإن خلييل أوصاين أن أسمع و«   .»أطيع وإن كان عبدً
اطاعت كنم اگر چه عبد حبشي دست  همانا خليلم مرا سفارش فرمود كه بشنوم و«
  )1(.»فرمانروا باشد من اي بر پا قطع شده و

كه دوازده امام را محدود است از رواياتي سرشار اثني عشريه  ي هاما كتابهاي شيع 
اين روايات يكي پس از ديگري به صورت سري   كه قابل مالحظه اين ي هنكت .كرده

مورد  اين شك وترديد را در و ، كنند ائمه راويانشان را تكذيب مي اند و نقل شده
مورد  اند كه هنگام حكم كردن در خصوصاً ائمه دستور داده ، ها برانگيخته صدق آن

 يچ شاهد وقرآن ه ولي در ، ه شودعها نسبت داده شده به قرآن مراج آنچه به آن
 روايات موضوع و اين روايات وجود ندارد جز از طريق تأويالت باطنيه و گواهي بر

كنند همان روايات  نهايت برآن تكيه مي ها در تنها چيزي كه آن ، بنابراين ، جعلي
همانگونه كه نخستين  ، دروغ بودنشان را تأكيد مي نمايند كذب و ، كه شواهد هستند

كليني هم  ابراهيم قمي و ، صفار اند مانند ياتي را جمع كردهكساني هم كه چنين روا
ها را خارج از صف اسالم به  واجب است آن و غلو كننده بودند از شيعيان افراطي و

بنابراين  ، اند نقل كرده تحريف قرآن را روايت و نقص و ي هحساب آورد چون افسان
  .اعتماد است قابل و عتمدنه كتابهايشان م نه خودشان امين هستند و

                                           
اسمع واطع ولو لحبشـي   ، ألبيذر) ص(قال النبي : حديث مذكور را بخاري به لفظ ، 2105 ، ـ منهاج السنّة النبوية)1(

كن اگرچه براي يك نفر حبشي باشد كه سرش همچون يك دانه انگور خشـك  اطاعت  يعني بشنو و، كانّ رأسه زبيبة
و صـحيح مسـلم    ، 696ح ، 2/188 ، صحيح بخاري ـ الفتح ـ كتاب االذان باب امامة المفتون والمبتـدع    ، شده باشد

 .1837، 1468، 2/1467 ، كتاب االمارة باب وجوب طاعة االمراءفي غير معصية
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 دركتاب نهج البالغه هم كه صحيحترين كتاب نزد شيعه است دوازده امام با نام و 
آن چيزي ذكر شده كه مبدأ انحصار ائمه را نقض  بلكه در ، اند مشخصات ذكر نشده

همانا بايد مردم اميري ...« :زيرا صاحب نهج البالغه چنين گفته ، كند باطل مي و
ها را  امنيت راه و دشمن جنگيد او با ي هبوسيل تا ...د يا بدخوب باش ، داشته باشند
از دست  و تا انسان نيك راحت باشد ، از قوي گرفت و حق ضعيف را تأمين كرد
   )1(.فاجر آسوده بود بدكار و

پس شيعه كجا  ، بنابر اين نهج البالغه هم ائمه را به عدد معيني محدود نكرده 
  !كنند؟ را تصديق مي تمام حروف نهج البالغه پندارند روند درحالي كه مي مي
ها  تضاد آن و  در خصوص اين مسأله هاي شيعه فرقه اقوالاختالف   كه  گونه همان 

 ، گرداند روشن مي را كشف و ين ادعاا حقيقت ، ها اشخاص آن در تعيين تعداد ائمه و
وند خدا و ، كوبد آن را درهم مي ديگري را تكذيب كرده و اي پندار طايفه چون هر

  2.است  را از ما دور ساخته دعوي اين جنگ و
چون  ، كنند د ائمه را قبول نمياعدتتعيين  ي همنطق واقع هم مسأل همچنين عقل و 

عصر رو  از همين شوند؟ امت بدون امام مي ، معين انتهاي عدد آيا بعد از درگذشت و
  .دوازده امام جز كمي از دو قرن تجاوز نكرد

نيابت  ي همسأل ندا هشد مشكل منحصر كردن تعداد ائمه ناچار خروج ازشيعه براي  
مورد حدودات اين نيابت دچار اختالف  ولي در ، طرح كنندرا مجتهد براي امام 

نهايي از اين اصل كه يكي ازقواعد دينشان  جاين عصر براي خرو در )1(...ندا هشد
را از طريق انتخابات  )رئيس جمهوري( رياست حكومت  كهند ا شده است ناچار
پس  ، اند د ائمه به منحصر كردن نوع تغييركردهاعدتولي از منحصر كردن  ، تعيين كنند

                                           
 .82ص ، ـ نهج البالغه)1(

، استامامت دوازده نفر بعد از جعفر صادق نوشته  مورد مشكوك بودن مثالً نگاه كن به آنچه ابوحاتم رازي در[، 2
 )].نسخه خطي(233- 232ص:»الزينة«
 .68ص ، محمد مغنيه/ـ نگاه كن به كتاب الخميني وحكومة االسالميه)1(
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  )1(.اند نحصر كردهمرهبري حكومت را به فقيه شيعه 
كنند به كتابهاي اهل  شيعيان اثني عشريه براي محدود كردن تعداد ائمه استدالل مي 

 )٢(»يكون اثنی عرش امرياً « :ايت شده كه گفتآنجا كه از جابر بن سمرة رو ، سنّت
پدرم  ، اي فرمودند كه نشنيدم ايشان كلمه :راوي گفت .باشند يعني دوازده امام مي

صحيح  در و. روايت بخاري است ظين لفا .همه از قريش مي باشند :فرموده :گفت
   :شنيدم كه فرمود از رسول خدا :جابر گفت :مسلم آمده است

 »الم عزيزاً إلی اثنی عرش خليفةال يزال االس«
اي فرمود كه  سپس كلمه .)خواهد ماند دوازده امام عزتمندظهور اسالم پيويسته تا (

در لفظي  و )3(.همه از قريش هستند:فرمود :گفت: چه فرمود :به پدرم گفتم .نفهميدم
  :مده استآديگر چنين 

  )٤(»اليزال هذا الدين عزيزاً منيعاً الی اثنی عرش خليفةً «
  ) آورند سربرمي شوكت است تا دوازده خليفه پيوسته اين دين داراي عزت و(
الً « :لفظي ديگر در و    )٥(»اليزال امرالناس ماضياً ما وليهم اثنا عرش رجُ
شكوفايي است مادامي كه دوازده مرد واليت  در حال عمل و فرمان مردم جاري و(

  .)دست داشته باشنددر امر را 
ال يزال هذا الدين قائامً حتی يكون عليكم « :اود چنين آمده استدر روايت ابود و

   )١(»كلهم جتتمع عليهم األمة, اثنی عرش خليفة
 زماني كه دوازده نفر ائمه باشند كه همه بر استواراست تا پيوسته اين دين پابرجا و(

  .)ها اتفاق داشته باشند امامت آن
                                           

 .48ص ، خميني/ ـ حكومت اسالمي)1(
 .127/ 8 ، ام؛ باب استخالفكتاب االحك ، ـ صحيح بخاري)2(
  .2/1453 ، باب التاس تبع لقريش والخالفة في قريش ، كتاب االمارة ، ـ صحيح مسلم)3(
 .2/1453 ، ـ صحيح مسلم)4(
  .1452 ، ـ صحيح مسلم)5(
 .4/471 ، اول كتاب المهدي ، ـ سنن ابي داود)1(
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 شبيه همين را روايت كرده است و برهمچنين ابوداود از طريق اسود بن سعيد از جا
سپس  :گفتند قريش نزد ايشان آمدند؛ توقتي كه به منزل برگش« :اين را افزوده است

صورتي   بهبزار هم اين اضافه را  و )1(.»يعني نابساماني ، الهرج :فرمود شود؟ چه مي
عرض  نزد ايشان آمدند و ، سپس به منزل برگشت :در آن گفته و  هديگر اخراج كرد

  )2(.هرج :سپس چه؟فرمود: كردند
 ، كنند عليه اهل سنت بدان استدالل مي اند و شيعيان اثني عشريه به اين نص دلبسته 

 اين حديث بر  اما بايد گفت كه 3.به كتابهاي اهل سنت ايمان دارند  كه نه به خاطر اين
  .ستا ها ضد ادعاي آن

چنين  بينيم كه اين دوازده نفر ص مياين ن ريزبينانه در موضوعي و تأمل دقيق و با  
 اسالم در  كه نيز اين و ، گيرند عهده مي جانشيني را بر و كه خالفت اند توصيف شده

ها  مردم برخالفت آن  كه همچنين اين و ، شوكت است ايشان داراي عزت و عصر
  .صالح است رو به راه و مردم پيوسته جدي و امر و متفق هستند

 ، ها هستند كساني كه اثني عشريه مدعي امامت آن ين اوصاف درولي هيچكدام از ا 
حسن پسرش آن هم  چون جز اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب و ، مطابقت ندارد

ها هم امت اسالم  در زمان آن و ، اند دست نگرفته هب مدتي كم هيچكدام خالفت را
و  استوار آن دوازده نفر اززمان هيچكدام  امر امت در  كه عالوه براين ، ندا هنبودمتحد 

  هبحران بود نابساماني و به فساد و بلكه پيوسته امر امت اسالم رو ، برجا نبود پا
 همچنين ائمه خود را )1(.كردند ها حكمراني مي آن ظالمان وحتي كفار هم بر ...است

                                           
 .4/472 ، ـ سنن ابي داود)1(
 .13/211 ، ابن حجر/ـ فتح الباري)2(
 كشف /اردبيلي ، 88ص :الغيبة/طوسي ، 470ص :الخصال /ابن بابويه :از جمله كساني كه بدان احتجاج نموده[ 3

  .]..و1/147:االمامة /السماوي ، 338ص :حق اليقين /شبر، 2/100:الصراط المستقيم /البياضي ، 57-56ص :الغمة
ها خواهيم پرداخـت   و بعداً به ذكر احاديث آن ، 533ص ، مختصر منهاج السنة ، المنتقي ، 4/210، ـ منهاج السنة)1(

  .تا آخر... و بعد از حسين مرتد شدند جز سه نفر ، مرتد شدند جز سه نفر از رسول خدا مردم بعد: گويند كه مي
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 او در حالي كه ، زمان اميرالمؤمنين علي در و )1(كردند تقيه مخفي مي امور دين با در
توانست قرآن را  نمي و بر كرسي حكم بود به تصريح شيخ مفيد شيعه عصرتقيه بود

همانگونه كه  ، اي از احكام اسالم حكم نمايد توانست به مجموعه نمي و شكار كندآ
 ، ناچار بوده به حساب دينرو  از همين ... ،شيخ شيعه جزايري به اينها تصريح نموده

پندار  يك طرف قرار دارد و پس حديث مذكور در  ،با اصحاب سازش ومدارا نمايد
  .طرفي ديگر شيعه هم در

بلكه رسول  ، اند منحصر نشده سپس در حديث مذكور تعداد ائمه به دوازده نفر 
  كه .قدرت است ها همچنان داراي عزت و آن خبر داده كه اسالم در عصر خدا

براي همين است كه  ، م بوداسال اقتدار عزت و بني اميه عصر عصر خلفاي راشدين و
 يعصر ديگر هر زمان بني اميه از شرايع آن در همانا اسالم و :شيخ االسالم گفته

   :داينم ميحديث استدالل اين سپس به  ، تر بوده است گسترده تر و ظفرمند
 » ال يزال هذااالمر عزيزاً إلی اثنی عرشخليفة كلهم من قريش«
  عهده  خالفت را بهاز قريش  تا دوازه نفر ين اسالم همچنان داراي عزت استد(

  .)باشند  داشته
 ، عثمان وعلي خليفه بودند ، عمر ، رابوبك زيرا ، چنين هم بودناي: سپس گفت

داراي عزت  اتفاق داشتند و آنان دست گرفتند كه مردم بر هب ي واليت راانسپس كس
كه  او هار فرزندچ سپس عبدالملك و ، يزيد پسرش شوكت بودند يعني معاويه و و

كاستي حاصل شد  نقص و ، آن از بعدديگر  .ايشان بود ي هعمر بن عبدالعزيز از جمل
  )2(...ن پرداختهآسپس به شرح  ، كه تا امروز هم ادامه دارد

بنابراين  ، ...واليت منتظر اعتقاد دارند ي هبه ادام پايان دنيابينيم كه اثني عشريه تا  مي
چنين است بايد   حال كه ، باشد دوازده امام نمي مان خالي ازها هرگز ز به اعتقاد آن

 آن اقامه گردد و نوعي امر امت در ، ماند زمان به صورت دو نوع باقي نمي: گفت

                                           
 .خطي ، 231 ، ـ مختصر الصواعق)1(
 .4/206 ، ـ منهاج السنّة)2(
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 اين هم بر و ، استوار باشد ها پابرجا و ناكل زم بلكه امر امت در ، نوعي اقامه نگردد
 :گويند هاست كه مي ات آنبرخالف معتقدو همچنين  )1(.خالف حديث مذكور است

پس هر كس  ، زمان تقيه است ، كند عصر دوازده امام تا وقتي كه مهدي منتظر قيام مي
  2.ترك كرده باشدرا تقيه را ترك كند مانند كسي است كه نماز 

جز  -ها  چون آن ، اتفاق نكردند اجتماع ونيز بر آنان امت اسالمي   گفتني است كه 
بلكه حتي خود شيعيان هم در مورد  ، كم نبودندداراي حكدام  هيچ -حسن علي و
با  جزداراي اختالف آراء بودند كه  اشخاص ائمه آنقدر تعداد و منزلت و شأن و

همانطور كه كتابهاي فرقه  ، هايشان را شمارش كرد فرقه ي توان همه نمي دف زياتكلّ
  .از اين بحثها است ها ومقاالت مملو

 و ، همه از قريش هستند :يعني »كلهم من قريش« :گفت سپس در حديث مذكور 
مختص  چون اگر ، اوالد او اختصاص ندارد اين بدان معني است كه امامت به علي و

بيني كه  آيا نمي ، را مشخص نمايد ها كرد كه آن چيزي را ذكر مي ، ها بود به آن
مقصود آن چون  ، يا همه از عرب هستند ، همه از اوالد اسماعيل هستند :نفرمود
ها را با نام بني هاشم يا از  پس اگر آن ، هستند به نام قريش ممتازكه  بوداي  قبيله
بنابراين وقتي بطور مطلق  ، شدند حتماً با آن ذكر مي ، نمود علي ممتاز مي ي هقبيل
ميان  طايفه در حتي به يك قبيله و و ، معلوم است كه از قريشند ،  هها را ذكر كرد آن

بنوهاشم  بنو عبد شمس و بلكه قريش شامل بنوتميم و ، اص نداردقريش اختص
  )3(.چون خلفاي راشدين از اين طوايف بودند ، هستند

افراد مورد  خواستند بر كه مي را نيافتندكدام از اوصافي  عدد دوازده هيچ پس جز  
ه با بيني ك آيا نمي ..كند هيچ چيزي داللت نمي عدد هم بر نظر خود منطبق گردانند و

 چون در ، ها هم مخالفان آن اند و شايسته وصف شده اين عدد هم خلفاي صالح و
   :صحيح مسلم آمده است

                                           
 .4/210 ، ـ منهاج السنّة)1(
  ن روايت خواهد آمددر فصل تقيه نص اي 2
 .4/211 ، ـ منهاج السنة)3(
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 .»فی امتی اثنا عرش منافقاً «
  )1(.)ميان امت من دوازده نفر منافق هستند در(
اصل به  كنند در دوازده امامي ادعا مي ي هاين شماره كه شيعآيد  مي رنظ  هچنين ب و 

   )2( .است كتاب دانيال وارد شده چنانچه در ، گردد يهوديت برميباورهاي 
تورات هم مثل  در  كه اين  به  داشته  نيز اشارههمانگونه كه شيخ االسالم ابن تيميه 

  )3(.همين آمده است
   

  امامت ي هاستدالل شيعه برمسأل
 يد دربلكه با ، رعيت حق انتخاب امام ندارد« :اصول رافضي اين است كه يكي از 

سند شرعي جايز  نص و پس امامت جز با )4(»عبارت شرعي باشد مورد او نص و
  هفرزندانش نص گذاشت امامت علي و بر -به ادعاي شيعه – رسول خدا و )5(نيست
  .قيامت امام هستندقيام ها تا  بنابراين آن )6(، است

شيطانيه  هاشميه و كه ابتداي اين افكار از طرف سبئيه وم قبالً هم دانستي 
شريعت  فرماني از جانب ، كنند كه اين مي ولي بزرگان شيعه ادعا ، بنيانگذاري شده

  .تاهل بيت اس ي هائم و رسول او ، خدا

                                           
 .2779ح ، 2144-3/2143 ، كتاب صفات المنافقين واحكامهم ، ـ صحيح مسلم)1(
هرگـاه   :ام كتاب دانيال ديـده  در :گويد مي ، مورد مهدي جمع آوري نموده جزئي كه در در منادي بنبوالحسين اـ )2(

 ي هسـپس پـنج نفـر از اوالد نـو     ، گيرنـد  دسـت مـي   قدرت را در ، شبزرگ ي هاوالد نو مهدي درگذشت پنج مرد از
قـدرت را   يسپس بعد از او پسـر  ، شبزرگ ي هكند براي مردي از اوالد نو وصيت مي ها آنس آخرين پس ، شكوچك

 ، فـتح البـاري  . تهـا امـام مهـدي اسـ     كه يكي از آن شوند پس بدين صورت دوازده نفر تمام مي ، گيرد دست مي در
13/213.  

 .4/210 ، ـ منهاج السنة)3(
  .63ص ، ابن المطهر/نهج المسترشدين ، 142ص ، الفصول المهمة في اصول االئمة/ـ حرّ عاملي)4(
  .103ص ، مظفر/ـعقايد االماميه)5(
  .به بعد1/286 ، كليني/ـ اصول كافي)6(
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ها را مطابق با مقتضاي مذهب خود  نصوصي كه آن اسناد و از  استفاده بارو  از اين
روايات  آن نص و كه گفتني است ، كردند آن به استدالل بر شروع ، كردند تأويل مي

بلكه قسمت  ، نه شرع شناسان ماهر مي شناختند نخبگان علمي اهل سنت ونه را 
از  اشكال و روايت مورد طعن و ، از جهت سند و بود و جعليآن موضوع  ي هعمد

  )1(.ها بود تأويالت فاسد آن و در واقع حق دور بود
مبالغه  هم مورد جمع آوري روايات در آن در همچون عادت هميشگي خودشيعه  

االلفني فی «آن را  كتابي را تأليف كرد و تا جايي كه بزرگ شيعه ابن مطهر كردند
  )2(.امامت اميرالمؤمنين هزار حديث بر يعني دو ، نامگذاري كرد »امامة امرياملؤمنني

اين  كه در شود در ميان نويسندگان شيعه كمتر كسي پيدا مي  ذكر است كه  الزم به
چون اساس دينشان  )3(واستدالل نكرده باشد شبراي و يي ننوشته باشدموضوع چيزها

  .همين است
آحاد  هاي روايت  از جمله حسب منطق شيعهه وقتي كه فهميدي تمام اين روايات ب

چون او دروازه  ، كه علي است  نقل شده حتي اين روايات تنها از يك نفر و ، هستند
 )4(، ديگر باشد حتماً شرك ورزيده كسي كه مدعي شنيدن روايت از كسي و است

سه يا چهار يا هفت نفر از صحابه همه از سوي كتابهاي  همانگونه كه جز علي و
داني كه  نيز مي و ...روايتهايشان قابل قبول نيست رده هستند و شيعه محكوم به كفر و

ترديد است خصوصاً وقتي كه جمع زيادي مخالف  روايت يك نفر تنها جاي شك و
ولي عصمت چگونه به  .عصمت را مطرح كردند ي همسأل پس شيعه ناچار ..اشنداو ب

 پس دوباره بدعت ديگري را مطرح كردند ...شود كه ادعا نمايد قول يك نفر ثابت مي

                                           
 .تحقيق علي عبدالواحد وافي ، 2/527 ، ابن خلدون ةـ مقدم)1(
آنگونه كه عنوان كتاب  )حتي با آن همه دروغ پردازي هم نتوانست به آن دست يابد و( نائل نشد شـ ولي به هدف)2(

 .كننـد  امامـت او داللـت مـي    هشتاد روايت را نوشته كه به گمان او بر سيصد و چون فقط هزار و ، را تعيين كرده بود
 .10ص ، مقدمة االلفين/االعلمي

  .1/320 ، ـ الذريعة الي تصانيف الشيعة)3(
 .كه قبال روايت آن درهمين كتاب گذشت ، 1/377 ، ـ اصول كافي)4(
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سه قسمت متمركز  امامت شيعه بر ي هبنابراين قضي ، اثبات معجزه براي ائمه بودكه 
  .معجزه عصمت و ، نص :است

معجزه  نص و امامت نزد اثني عشريه موجب عصمت و :گفتهشيخ مفيد شيعه 
   )1(...است
ولي شيعه  ، كه معجزات جز براي انبياء نيست را بيان داشتيماين موضوع  قبال

ها معناي نبوت را به ائمه  چون آن ، كنند خود ادعاي معجزات مي ي هنسبت به ائم
 ايبرولي  ، مردم حجت هستند كنند كه ائمه بر نيز گمان مي و .دهند نه اسم آن مي

بي  هاي زنديق و ناز پيروي از رواياتي كه انسج ادعاهاي خود هيچ برهاني ندارند
  :خداوند متعال فرمود...اند عصرهاي گذشته جعل كرده دين در

 m yx w v u t s  r ql ١٦٥: النساء   
و نگويند (د بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلي بر خدا براي مردمان باقي نمانتا (

آورديم و راه طاعت و عبادت در  ايمان مي ، فرستادي كه اگر پيغمبري به سوي ما مي
  .))گرفتيم پيش مي

پس حجت خدا تنها  ، ام مردم حجت اقامه كرده ولي خدا نفرمود با فرستادن ائمه بر
  .معجزات تأييد نمود ها را با آن و با پيامبران اقامه شد

 ، برهاني ندارند مورد معجزات ائمه جز ادعا هيچ دليل و شيعه در  گفتني است كه 
  .ادعا عاجز نيست سازي از دسيسه و گر كه هيچ حيله

ت عصمت ائمه نزد شيعه فصل بعدي اين كتاب بدان اختصاص يعلت اهم  هب اما 
  .است داده شده

صدور آن موقوف بر خبر صحيح  سپس به فرض صادر شدن معجزه از ائمه؛ 
 )اصحاب مرتد هستند جز سه نفر ي هبه نظر شيعه هم( گونه خبر مرتدولي چ ، است

ولي با اين  ، مورد عصمت نيز همين طور است در و !است؟ قابل اعتماد موثوق و
اي  ت فوق العادهيوصيت است اهم خبر كه همان ادعاي نص و ي همسألبه حال شيعه 

                                           
  .2/127 ، ـ العيون)1(
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  . ستا ها قادي آنتعان اساسي كيا ي هپاي كه سنگ اول بناي اين مذهب و دهند مي
عبارت صريح بر تعيين كسي كه تا قيام قيامت متولي امامت  بدون شك نص و 

 تسليم  كه عقل رافضه كه منجر شد به اين غير ممكن است جز در مسلمين باشد
قرنهاي متمادي را  براي ادعاي زنده ماندن بشري چون ناگزير ، اي بزرگ شوند  همسأل

ديگر ملتها  تمسخر پس موجب خنده و )استمنتظر هدي كه همان م( شيدندكپيش 
  ...شدند

 ترين و با كامل -همان كسي كه مدعي امامت او هستند - حالي كه علي رضا در 
ترين كتابهاي عتمدرا در م شيعه هم رد او و ها را رد داده تندترين شيوه اين مسأله آن

مدت عمر كسي را  ، طر نيازخا  بهاگر خدا « :آنجا كه گفته ، اند رجال نقل كرده
  )1(.»كرد را طوالني مي قطعاً عمر رسول خدا طوالني گرداند؛

 كنند كه بقاي مهدي در گمان مي و كنند ا اين اصل واضح مخالفت ميبولي شيعه 
اگر او  و است اصالً نياز جهان هستي به او و طول قرنهاي متمادي بخاطر نياز مردم

  .رفت مي رونبود زمين با تمام ساكنانش ف
سند صريح معتقد هستم و نص  ي همورد قضي در ، از اين اصل بعد  بايد گفت كه

چون امروزه اين اصل  ، به بررسي نصوص اين مسأله بپردازيمتا يازي نيست نكه 
و نه را كسي مي شنود  منتظر شده كه نه صدايشامام ها منتهي به ايمان به آن  براي آن

 اگر مردم به و .شود او ديده مي نه اثري از ومحسوس است  خبري از او چهي
 ، او بزرگوارتر است ماند كه از رسول خدا باقي ميبايد  ، داشتند نياز ماندگاري كسي
از هر  خيالي و موهوم و سنت پيامبرشان از هر منتظر مردم با قرآن و  اما بايد گفت كه

يم غيبت خواه ي هنقض مسأل  هاي آتي به در فصل. هستند كتابي واهي بي نياز
  .پرداخت

كنند  نيز گمان مي و ها نص گذاشته امامت آن كنند كه قرآن بر ولي شيعه گمان مي 
خواهند اهل  پس مي .اهل سنت است نص امامت مورد اتفاق بين شيعه و ي هكه مسأل

                                           
 .458ص ، ـ رجال كشي)1(
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 ...پيروانشان را فريب دهند خرافات خود شريك گردانند و اوهام و سنت را نيز در
 وپردازيم  مي ، اند اين مورد تقديم كرده بررسي آنچه كتابهاي شيعه در به لذا اكنون

سپس به  ، سنت را انتخاب خواهيم كرد ها از قرآن و آن ي هترين داليل برگزيد قوي
 از» نص ي همسأل«نقد گفتار را با و در پايان  رويم ها مي هاي خاص آن دليلسراغ 
  .دهيم مورد اتفاق خاتمه مي ده وامور تعليم ش اعتبار عقلي و سنت و كتاب و

   

  قرآن استدالل آنان به
دليل ترين  قوي :طوسي گفته -اند را لقب داده آنطور كه خودشان او –شيخ شيعه  

  :است  اين آيه ، امامتقرآني بر وجود 
 m Ä Ã Â  Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

l ٥٥: المائدة   
ايند كه خاشعانه و خاضعانه تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شم(

   )1(  .)كنند آورند و زكات مال به در مي نماز را به جاي مي
 ابعد از رسول خد ترين دليل بر امامت علي روشن  اين آيه :طبرسي گفته

  )2(.است
ترن دليل  قويي فوق  آيه  كه اين شايد تمام بزرگان شيعه اتفاق نظر داشته باشند بر و

  )3(.كنند صدر تأليفاتشان ذكر مي قام استدالل هميشه آن را درچون درم ، شيعه است
گويند  كنند؟ مي آرمان خود استدالل مي براي هدف و  ولي چگونه با اين آيه 

مورد علي بن  در  اين آيه  كه اين عام اتفاق دارند بر محدثين از خاص و مفسرين و
حال نماز به  اصحاب در را در حضور كه انگشتر خود گاه آن ،  هابي طالب نازل شد

                                           
  .2/10 ، ـ تلخيص الشافي)1(
 .2/128 ، ـ مجمع البيان)2(
اليقـين  و حـق   ، 147ص ، ـ مثالً نگاه كن به منهاج الكرامة ابن مطهر حلّي كه آن را برهان اول به حسـاب آورده )3(

 .82-1/81 ، زنجاني/و عقايد االمامية االثني عشريه ، 1/144 ، شبر
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  )1(.است اين در صحاح سته ذكر شده و ، مسكيني بخشيد
ني عبم »ولي«و  ، فوق به اتفاق اهل لغت براي حصر است ي هآي در »انّما« ي هكلم 

خليفه  كه مترادف با امام و اولويت قرا دارد كسي است كه براي تصرف امور در
  )2(.است

مورد  به روايتي بود كه در  آيه دمور شيعه دربيني استدالل  پس همانگونه كه مي
مقصود ايشان  بر هدف و  چون نص آيه ، ) نه به صريح آيه( سبب نزول آن گفته شده

ولي آيا  .اند نه به قرآن ها به روايت استدالل كرده بنابراين دوباره آن ، كند داللت نمي
اين  ست است؟آيا وجه استدالل آن در و ثابت است؟ روايت مورد نظر صحيح و

  :ها بشرح ذيل است صورت
 در  آيه  كه اين گويا اهل سنّت اجماع دارند بر  كه اين پندار شيعه مبني بر  كه اين :اول

اتفاق علماي  بلكه اجماع و ، مورد علي نازل شده بزرگترين ادعاي دروغين است
 نيز علي و مورد او نازل نشده در  طور ويژه  به  آيهاين است كه  روايت بر نقل و

روايت  همچنين علماي علم حديث و و ، حال نماز انگشترش را به صدقه نداده در
اين نكته هم دروغ است كه  و )3(دانند موضوع مي به اتفاق اين روايت را دروغ و

  .4ها وجود ندارد آن زيرا چنين روايتي در ، شده صحاح سته هم ذكر گويند در مي

                                           
و لـذا   ، داننـد  را صحيح نمي  هاي ششگانه ي كتاب البته اصطالح صحاح سته درست نيست چون اهل سنت همه ـ)1(

چون آنها به نام خـدا   اند زياد هم نگفته ، گويي هستند اما شيعه كه صاحب مبالغه و اغراق ، گويند آنها را سنن سته مي
 .گويند هم دروغ مي و رسول خدا

 .82-1/81 ، عقايد االمامية االثني عشريه ، 1/144 ، شبر /ـ حق اليقين)2(
 .4/4 ، ـ منهاج السنة)3(

ست كه اين اولي تعجب اينجا  ، حيا ندارند اين يكي از دروغهايي است كه شيعه نسبت به اثبات آن شرم و و -4
ولي آيا برايشان مخفي است كه چنين  ، زنجاني شبر و امثال ، ها مشهور است آن هاي اين عصر آيت اهللازبان  دروغ بر

  آن كتابها وجود ندارد؟ دروغي در
مثالً به  ، كشف نمود ها اين حقيقت را توان با استفاده ازآن ها بسيار زيادند كه مي امروزه كتابهاي فهارس ومعجم 

به  ي كهكتابهاي نيز و »علي بن ابي طالب«لفظ  »مفتاح كنوز السنّة«و » اللفاظ الحديثالمعجم المفهرس « :كتابهاي
- 3/104 :الدرالمنثور :ل كتابامثا ، سبب نزول آن است كه مربوط به تفسير آيات و اند نموده  توجهتمام رواياتي 
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چنين روايتي را م امت اسال جمهور :يميه گفتشيخ االسالم ابن ترو  از اين
نه  نه مسانيد و نه صحاح و ، اهل سنت كدام از كتابهاي معتبر در هيچ و اند نشنيده
  )1(.كدام از مراجع موجود نيست نه هيچ نه مجتمعات و جامع و

 در  كنند اين آيه ابن كثير مجموع آثاري را ذكر كرده كه روايت مي  گفتني است كه 
 :گويد بعد از بررسي مي هنگام صدقه دادن انگشتر نازل شده و در عليمورد 

ها  ها ضعيفند ويا رجال آن چون يا سند آن ، هيچكدام از اين روايتها صحيح نيستند
  )2(.اند ناشناخته مجهول و

باطل  مذهب خودشان را نقض و كنند كه اماميه بدان استدالل ميرا دليلي : دوم
واليت را در امير المؤمنين  -كنند ور هم كه خودشان تفسير ميط آن –چون  ، كند مي

اگر جواب دادند . كند بر سلب امامت از ساير ائمه داللت مي» انّما«كند و  منحصر مي
مت او نه وقت مايعني وقت ا ، نظور از منحصر كردن برخي اوقات استم: و گفتند

وقتي كه او  :گويند ه ميصورت موافق اهل سنّت هستند ك اين در امامت نفر بعدي؛
راشد  ي هواليت عامه براي او بوده نه قبل از آن كه زمان خالفت سه خليف دوبامام 
  )3(.بود
 كاري پسنديده وكه كند  مي تحسين تمجيد ورا انسان  وقتي خداوند متعال :سوم 

صدقه  و؛ مستحب خواه وباشد واجب ي كار خواه ، باشد  را انجام دادهسزاوار ثنا 
چون اگر مستحب  ، اثناي نماز به اتفاق علماي اسالم مستحب هم نيست دن دركر

 و ، نمود ترغيب مي مردم را بدان تشويق و داد و انجام مي بود قطعاً رسول خدا
درحالي كه مشغول بودن با نماز موجب از دست رفتن  ، كرد كارش را تكرار مي

 از فراغت از نماز كه بعدممكن است  شود و بخشيدن مال به سائل نمي صدقه و

                                                                                                           
را اساسي  ها اصل و ادعاي آن برايكه مراجعه كن  »جامع االصول«موع روايات سنن سته مانند جيا به م... و 106
 .بيني نمي

 .4/5 ، ـ منهاج السنّة)1(
 .77-2/76 ، ـ تفسير ابن كثير)2(
 .6/168 ، ـ نگاه كن به روح المعاني)3(
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اي  به اتفاق مجموعه حال نماز بلكه اصالً مشغول شدن به صدقه دادن در ، صدقه داد
  )1(.باشد ميعلما موجب باطل شدن نماز  از

بايد گفت  ، حال نماز مشروع است اين باشد كه اين كار در فرض بر اگر :چهارم 
لي نيست جز و« :شود ميپس چگونه گفته شده  ، مخصوص حالت ركوع نيست  كه

اگر گفته شود اين براي شناساندن علي .»دهد؟ حال ركوع صدقه مي كسي كه در
 و شود زياد ها شناخته مي اوصافي كه علي با آن :شود جواب گفته مي در ، است

 ولي با اين امر ، شود معروف ترك مي شناسايي او با امور پس چطور ، آشكار هستند
كسي ديگر بدان باور  ، كرده باور شنيده ورا  آنسي كه ك كه جز گردد معرفي مي

 معتبر هيچ كدام از كتابهاي در حالي كه امت اسالم آن خبر را نشنيده و در !؟ندارد
  )2(!.هم وجود ندارد؟

 حال ركوع به عنوان زكات صدقه داد علي انگشترش را در گويند اين كه مي :پنجم
زمان  كسي نبوده كه در چون علي ت؛اس يتواقع مخالف نازل گرديد؛  آيه بعد

زكات  و اوالً او فقير بوده زيرا ، او واجب بوده باشد زكات بر حيات رسول خدا
 ، نقره فقط زماني واجب است كه انسان يك سال تمام داراي نصاب مال زكات باشد

  .است درحالي كه علي چنين كسي نبوده
جايز نيست مگر  فقها ياري ازهمچنين پرداخت انگشتر به جاي زكات به نظر بس 

جنس همان  گفته شود كه بايد از و ، زيور آالت واجب است گفته شود زكات در
ازريابي با نقد جايز  كساني كه پرداخت قيمت آن را با و ، زيورآالت پرداخت گردد

قيمت  ، احوال مختلف  بنا بهحال نماز ممكن نيست چون  قطعاً ارزيابي در اند؛ دانسته
  )1(.كند فرق مي
از  اند را تأويل كرده  ها آيه وقتي كه معلوم شد آن رواياتي كه به اقتضاي آن :ششم

صحيح به آن آيات  به صورتي جايز و توانند نمي پس باطل هستند؛ سند جهت متن و
                                           

 .4/5 ، 1/208 ، ـ نگاه كن به منهاج السنّة)1(
 .4/5 ، ـ منهاج السنّة)2(
 .4/5 ، ـ منهاج السنة)1(
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 مورد دوستي و در  چون آيه ، حجت استآنان همان آيات برضد  زيرا ، تمسك كنند
رافضه  و 1است بازداشتن از دوستي با كافران نازل شده ونهي  پشتيباني از مؤمنان و

  .ندارند را تاريخ آن براي اثبات مدعاي خود نصيبي از نصوص و
اين فرمودة   آن آيه چون قبل از گردد؛ درك مي  اين معني به روشني از سياق آيه و 

  :خداوند متعال آمده است
 m Q P O NM L  K JI H G F E D C B A

X W V U TS R  [ Z   Yl ٥١: المائدة   
و به طريق اولي آنان را به (يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد ! اي مؤمنان(

و در دشمني با شما يكسان (ايشان برخي دوست برخي ديگرند ). سرپرستي نپذيريد
) و آنان را به سرپرستي بپذيرد(هركس از شما با ايشان دوستي ورزد ). و برابرند

به (و شك نيست كه خداوند افراد ستمگر را . از زمره ايشان بشمار استبيگمان او 
   . )كند هدايت نمي) سوي ايمان

دوست  با محبت و همراه نصاري مواالت با يهود و صريح از ينه  پس اين آيه
 ، امارت نيست  در اين آيه به اتفاق علما منظور از واليت و ...استپشتيباني و داشتن 

 دنبال آن كساني را ذكر فرموده كه واليت وه سپس ب ، ني وارد نيستاصالً اين مع و
مؤمنان  و رسول گرامي او ها واجب است كه خداوند متعال و ياري آن دوستي و

ياري است كه عين همين  اينجا محبت و پس واضح است كه واليت در ، هستند
آية دوم امر  در مقابل آن ترسايان نهي شده در آية اول نسبت به يهود و واليت در

مؤمنان عملي شود همانگونه كه اين معني به  رسول و شده كه نسبت به خدا و
  .شود فهم مياز لغت عرب  وضوح

 دوستي و بلي از مواالت وقآيات  در وقتي كه خداوند« :رازي گفته است 
دوستي با كساني كه  امر كرد به مواالت و  اين آيه در ؛دمحبت كفار نهي فرمو

                                           
بايد  )مورد سبب نزول مراجعه كن در به كتابهاي تفسير( بب نزول خاصي داردس  شود كه آيههم ثابت  حتي اگر[ 1

 ]اعتبار به عموم لفظ است نه به خصوص سبب  گفت كه
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  )1(.»ان واجب استمواالتش
خلف  مشهور است و نزد اهل تفسير معلوم و همانا« :شيخ االسالم ابن تيميه فرمود 

 دوستي با بازداشتن از مواالت و رابطه با نهي و در  اند كه اين آيه گرفته از سلف ياد
  )2(.»محبت مؤمنان نازل شده است ودوستي فرمان به  امر و و كفار
با ؛ فرمانروايي است امارت و )انّام وليّكم( از منظور گويند مي  كه اين :هفتم 

  :فرمايد خداوند متعال سازگار نيست كه مي ي هفرمود
 m ¼ » º ¹ ¸ ¶l ٥٥: المائدة   

 بندگان متولي است و بر توان چنين توصيف نمود كه او چون خداوند متعال را نمي
 آنِ امر از خلق وو ست مالك ا پروردگار و ، رازق ، زيرا او خالق ، هاست امير آن
  )3(.اوست

مؤمنان  خداوند  بايد گفت كهمخالف عداوت معناي   بهواليت در خصوص اما  
ها هم  آن شود و ها راضي مي از آن و را دوست دارند ها هم او آن دارد و دوست ميرا 

هم با او  اي خدا دشمني ورزد خداييكي از اول كس با هر و ، شوند از او راضي مي
  )4( .كند عداوت را آشكار مي به ومحار

  :عبارت و )1(.فوق اين واليت مقصود است ي هآي بنابراين در

                                           
 .12/25 ، ـ تفسير فخر رازي)1(
 .4/5 ، ـ منهاج السنة)2(

 چـون قـدر و   ، امير مؤمنان اسـت  مردم واليت دارد و شود او بر هم گفته نمي حتي نسبت به رسول خدا ـ و)3(
 ، اولين كسي را كه اميرالمؤمنين ناميدنـد  و فه ناميدنديبوبكر صديق را هم فقط خلابلكه  ، است منزلت او از اين باالتر

  .4/9 ، منهاج السنة .بود عمر
 مخلوق به خـاطر  رايدوستي مخلوق ب مانند واليت و ست وا نيكي خدا رحمت و ي هاين نوع واليت از جمل ـ و)4(

ـ  {  :خداوند فرمود، تنياز نيس م ي لـو كُن لَّهي لَمو لْكي الْمف شَرِيك كُن لَّهلَم يا ولَدذْ وتَّخي ي لَمالَّذ لّهل دمقُلِ الْحنَ و
بلكـه اوسـت كـه     دهـد؛  دوست خـود قـرار نمـي    پس خداوند متعال از روي نياز كسي را ولي و. 111/اسراء} الذُّلَّ
  .4/9 ، منهاج السنة .10/فاطر} من كَانَ يرِيد الْعزَّةَ فَللَّه الْعزَّةُ جميعا إِلَيه { : فرمايد مي

  .4/9 ، ـ منهاج السنة)1(
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 m Ã Âl ٥٥: المائدة   
چون ركوع در اصل  ، كنند فرمان پروردگارشان فروتني مي ها براي امر و آنيعني 
حالت  زكات را در دارند و مي نماز برپا :يعني .فروتني است معني خضوع وه لغت ب

  )1(.كنند خشوع براي خدا ادا مي واضع وت
 ، لغت معروف است در) با كسر(و وِاليت  )با فتح واو(فرق بين واليت  :هشتم

ه اين وِاليت نيست كه ب و ، اين آيات مذكور است واليت متضاد عداوت است كه در
فرق   ميان اين دو واژه دانند و ها ولي را امير مي ناولي اين ناد ، معني امارت است

اسم آن  ضد عداوت و )با فتح واو(واضح است كه واليت   كه با اين ، گذارند نمي
  )2(.متولي است اسمش والي و )واو با كسر(اما وِاليت  ، ولي است مولي و

 ولي حاضر شدندو والي اي  جنازه هرگاه بر :اند براي همين است كه فقها گفته 
به بنا  و ، ستا علمااي از  عده ي هاين گفت و ، ت والي مقدم استبراي نماز مي

اگر  و )3(.والي است بنابراين لفظ ولي و واليت غير از .اي ديگر ولي مقدم است گفته
   :فرمود منظور خداوند واليتي بود كه همان امارت است مي

  )...إنّما يتولي عليكم(
مواالتي كه چنين  كند داللت ميعداوت با متضاد  بر مواالت  كه آيه پس معلوم شد 

m  آن خدا بعد از ي لذا فرموده )4(.مؤمنان نسبت به همديگر ثابت است ي همهبراي 
 ¼ »l است با صيغة جمع ذكر شده.  

 پس -گويند همانگونه كه بزرگان شيعه مي -است ها  ترين دليل آن قوي ، اين اگر 
ين ا چون اصل آن بود كه بر ، اساسي نيستند هيچ اصل و ها بر معلوم شد كه آن

                                           
  .12/25 ، تفسير رازي ، 1/624 ، ـ نگاه كن به تفسير الكشاف زمخشري)1(
 .ولي ةت الصحاح مراجعه كن مادو به فرهنگ لغ ، 221-220ص ، المقدسي/ـ رسالة في الرد علي الرافضة)2(
  .4/8 ، ـ منهاج السنة)3(
بـه   6/167 ، و تفسيرآلوسـي  ، به بعـد 12/25 ، و براي تفاصيل بيشتر به تفسير فخررازي ، 4/8 ، ـ منهاج السنة) 4(

  .بعد نگاه كن
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 كند در كسي كه آن را انكار مهم كه نزد شيعه مهمترين امر دين است و ي همسأل
ردند كه ب روشن را بكار مي اي واضح و بايستي صيغه ، آيد حساب ميه شمار كفار ب

عامي آن را درك كند همانگونه كه  فرد ، مردم آن را بفهمندمختلف اقشار  ي همه
درك را  آن حاضرينند همانگونه كه ندرك كرا  نآ يندگانآ و ، كند عالم درك مي

 ها آن دكه معناي مقصو  استعمال نشدهكتاب خدا چيزي  بنابراين وقتي كه در .ندنك مي
مذكور  ي هآيپس  ، عبارتي براي ادعايشان ندارند معلوم است كه هيچ نص و ، باشد

لغت عرب  دركه  ي نيستالفاظ استخالفاز  نمايند بدان استدالل مي  ساير آياتي كه و
از اين به كجا  پس آيا شيعه بعد ، قرآن هم با لغت عربي نازل شده معروف است و

 ، ورزيدن به قرآن كه همان كفر ورزيدن به اسالم است بسوي كفر بايد روند؟يا مي
كه بازگردند بسوي حق و  را كنار بگذارند تعصب و غلو افراط وبايد يا  و بروند

  .مطلوب ما همين است
 ي هآن را آي كنند و اي بود كه از كتاب اهللا بدان استدالل مي  ترين آيه وياين ق 

ديگري هم  تبه آيا )براي هدف خود(ها  آن  ذكر است كه  الزم به ، نامند واليت مي
هاي  شيخ االسالم با پاسخ و ، را ذكر كرده ها كه ابن مطهر حلي آن جويند تمسك مي
حديث شيعه مراجعه  كس به كتابهاي تفسير و هر و 1است ها جواب داده ناجامع بد

ن آهمانگونه كه صورتي از  اند ائمه گردانيده فلك واليت و بيند كه قرآن را در مي كند
  .ها است آن شكست ناتواني و بر ياين دليل و را بيان داشتيم

 كه وجود نص و ي آنانظاهر قرآن هيچ داللتي بر ادعا كه در ايناست  يقطع  چه آن
در خصوص  و ، وجود ندارد ، امام باشد دوازده ي هواليت علي يا بقي ريح برعبارت ص

را به مقتضاي  ها معناي آن كنند تا تالش مي كنند آياتي كه بدان استدالل مي يتمام
تأويالت باطل بسوي معنايي كه خود خود با استفاده از  ساختگي روايات جعل و

                                           
به – »قرآن العظيماالمامة عندالجعفرية واالدلة من ال«عنوان ه تقديم كرده است بكه اي  رساله در –دكتر سالوس 1

نهايت استدالل  در و ، اند كه اماميه براي اثبات امامت بدان استدالل كرده صورت عرضه و بيان و مناقشه بر سر آياتي
 صحيح نيست و ها آنكه هيچكدام از  شود تأويالت مربوط به خودشان منتهي مي ها به روايات اسباب نزول و آن

 .كنند داللت نمي اه آنمذهب  آيات قرآن بر هيچكدام از
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بلكه  ، كنند ن استدالل نميآحقيقت به قر در ها بنابراين آن...منصرف گردانند ، خواهند مي
 ، گيرند دليل را از قرآن برمي  كه ها به اين ادعاي آن و كنند تنها به روايات استدالل مي
  .ادعايي بدون حقيقت است

  

  ها از سنّت آنيل دال
مورد  چه در اثبات نص از طريق اهل سنت به آن شيعه در ، مورد سنّت مطهر در اما

 كه در است اينمالحظه قابل   چه آن و ، جويند وارد شده تمسك مي فضايل علي
شود كه شيعه در  گفته مي و ، اند را نقل كردهدي اهاي زي  وغرد باب فضايل

احاديث فضائل از  دروغ در«: گويد ابن حديد شيعه مي .دروغگويي اصل هستند
  )1(.»شيعه آمده است انبج

 بيني كه در روايات جعلي مي و »وعاتموض«هاي  كتاب براي همين است كه در
   .است پردازي شده بيش از ديگر خلفاي راشدين دروغ عليرابطه با 

جانشيني او  وصيت و وامامت مورد نصوص  در حق علي فضايل وارد شده در
عقل  نه در شريعت اسالم و نه در ها و نه در عرف آن لغت عرب و نه در ، نيست

مورد  ابن حزم در .اند ها وارد ادعاهايشان كرده تند كه آنبلكه فضايلي هس ، خردمندان
صحيح وارد شده در فضايل «: فضايل علي گفته است منحصر كردن احاديث وارده در

موسي  هارون و ي هبراي من بمنزل تو«: فرمود اين است كه رسول خدا مورد علي
  . )2(حجت نيست اين براي شيعه و )1( »بعد از من پيامبر نيست  كه جز اين ؛هستي

                                           
 .76ص ، عن السنة ومكانتها في التشريع ، 2/134 ، ـ شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد)1(
بسوي تبوك خارج شد و   بدينصورت است كه رسول خدا -گونه كه بخاري روايت كرده آن –نص حديثـ )1(

آيا : فرمود كني؟ رسول خدا مي آيا مرا بر زنان و كودكان جانشين: گفت علي ، علي را جانشين قرار داد
صحيح بخاري با بعد من پيامبر نيست   كه جز اين ، هارون براي موسي هستي ي راضي نيستي كه تو براي من بمنزله

صحيح مسلم باب فضايل صحابه باب فضايل  ، 4416ح ، 8/12 ، باب غزوة تبوك ، فتح الباري ـ كتاب المغازي
و ابن ماجة  ، 3731و3730حديث ، 5/460461 ، نن ترمذي كتاب المناقبو س ، 2/1870 ، علي بن ابي طالب
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اية عداً رجالً حيبّ اهللا ورسوله« :كه فرمود رسول خدا ي فرموده و  ّ الرّ , ألعطِنيَ

                                                                                                           
و  ، 330، 185، 184، 182، 179، 177، 175، 174، 173، 1/170 ، و امام احمد ، 115ح ، 4-1/42 ، مقدمة

  .338و6/369. ، 338، 3/32
چون  ، قاق امامت نيستنيست و موجب استح واين موجب فضل علي بر غير او«: ابن حزم در اثبات آن گفته. ـ)1(

يوشع بن نون غالم موسي  از موسي بلكه بعد ، هارون واليت امر بني اسرائيل را بعد از موسي بدست نگرفت
رفيق غار او  گونه كه بعد از رسول خدا همان ، همان رفيقي كه همراه او در طلب خضر سفر كرد ، امر بود ولي

  .»مدينه سفر كردجانشين شد كه همراه او به )ابوبكر صديق(
 هارون بعد از وفات موسي ولي با اين حال هم ، پيامبر بود گونه كه هارون وقتي كه علي پيامبر نبود آن

مانند هارون با موسي بود كه اين فقط بمعني  براي رسول خدا جانشين او نشد؛ پس درست است كه علي
  .قرابت و خويشاوندي است

 ، ي تبوك رفت كه به غزوه ين فرمود كه او را بر مدينه جانشين خود قرار دادتنها وقتي چن همچنين رسول خدا
پس صحيح است كه  ، ي تبوك و قبل از آن هم كساني ديگر غير از علي را جانشين خود قرار داده ولي بعد از غزوه

ان هم موجب گونه كه براي ديگر جانشين همان ، اين جانشيني براي علي موجب فضل و برتري بر ديگران نيست
  .160-4/159 ، الفصل .فضل نبوده

همانگونه كه (تشبيه علي به هارون بزرگتر از تشبيه ابوبكر به ابراهيم و عيسي و تشبيه عمر به نوح و موسي نيست  
و ترمذي در كتاب الجهاد قسمتي  ، 22-3/21:و حاكم در المستدرك ، )3632ح(1/383: امام احمد در مسند خود

و هر كدام از ابوبكر و عمر  ، اند چون آن چهار نفر همه از هارون بزرگوارتر بوده ، اند روايت كرده )4/213: از آن را
بنابراين تشبيه ابوبكر و  ، اند نه به يك نفر بلكه به دو نفر از آن پيامبران تشبيه شده ، اند تشبيه شده ها به دو نفر از آن

با آنكه علي مانند ديگر اصحاب  ، ه علي به هارون بزرگتر استعمر به نوح و ابراهيم و موسي و عيسي از تشبي
ولي تشبيه آن دو نفر با كسي ديگر  ، همانند خود در منصب جانشيني قرار گرفته و اين آن مقام منحصر به او نبوده

اء پس جانشين كردن علي يكي از ويژگيهاي مخصوص او نبوده و نيز تشبيه كردنش به يكي از انبي. مشترك نبوده
   315-314ص ، المنتقي .خاص او نبود

االمامة ، 15/174 : و نيز براي باطل كردن احتجاج رافضه به اين حديث نگاه كن به شرح نووي بر صحيح مسلم 
فتح  ، 314، 311، 213، 212ص: المنتقي ، به بعد 4/87:منهاج السنة، 222-221:ابي نعيم ص/والرد علي الرافضة

االمامة  ، 164- 163مختصر التحفة االثني عشرية ص ، 208 -201مقدسي ص/ ي الرافضةالرد عل، 7/74: الباري
  وغيره، 34-33سالوس ص/ عند الجعفرية في ضوء السنة
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هُ  ولُ رسولش را دوست  دهم كه خدا و فردا پرچم را به دست مردي مي: »وحيبه اهللا ورسُ
  )1(.را دوست دارند رسول هم او خدا و و ، دارد

   )2( .را داشته باشد مسلمان فاضل واجب است اين صفت و براي هر
علي را دوست « :فرمود رسول خداكنند كه  نيز به اين حديث استدالل مي و 

روايت صحيح مثل  و )3(»منافق كينه ندارد جزو از او بغض  و ، ندارد جز مؤمن
 را دوست نمي دارد) انصار(ها آن« :ذكر شده كه فرموده مورد انصار همين هم در

   )4( خرت ايمان داشته باشدروز آ جز كسي كه به خدا و

                                           
و مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل  ، فتح الباري ، 7/70 ، كتاب الفضائل علي بن ابي طالب ، ـ بخاري)1(

  .1873-2/1871 ، علي بن ابي طالب
بلكه غير علي  ، عصمت علي باشد امامت و اين نصي بر  كه اينه چه رسد ب ، ي علي نيست يعني اين وصف ويژه ـ)2(

بلكه اين شهادت  ، ها را دوست داشته اند رسول هم آن خدا و و ؛دارند مي اند و ست داشتهورا د رسول هم خدا و
رافضه هايي كه  و ، است  هشت شهادت دادهگونه كه براي ده نفر از صحابه به ب همان خاص است براي علي

چون خوارج به  ، توانند به اين روايت استدالل كنند اند نمي از دين برگشته صحابه بعد از وفات پيامبر :گويند مي
اهل سنت  و) 1/167 ، المقاالت(كفر علي خوارج اجماع دارند بر :اشعري گفته ، علي هم مرتد شد :گويند ها مي آن
 ، منهاج السنة .كنند ايمان هر سه داللت مي مشترك كه بر يل فروان ودال با اند رج را باطل كردهخوا ي هگفت
 .99و4/98
 .اين حديث حسن صحيح است: و ترمذي گفت ، 3736ح ، 5/643 ، ـ ترمذي كتاب المناقب)3(
را ندارد مردي كه به  خشم از انصار بغض و«: فرمود  مسلم از ابي هريره روايت كرده كه رسول خداامام ـ )4(

من االيمان  علي صحيح كتاب االيمان باب الدليل علي انّ حب االنصار و(» روز آخرت ايمان داشته باشد خدا و
 لفظ درمطابق اين وجود دارد كه هم احاديث ديگري و ) 130ح ، 1/86 ، عالماته و بغضهم من عالمات النفاق و

انصاري ها جز  :فرمود اند كه رسول خدا مسلم روايت كرده بخاري وچه  از جمله آن ، اند مورد علي ذكر شده
 ، فتح الباري ـ كتاب مناقب انصار بخاري ـ با. خشم ندارد ها بغض و آن جز منافق از را دوست ندارد و ها مؤمن آن

باب فضل كتاب المناقب  ، 129ح ، و مسلم در موقع سابق ، 3784و3783ح ، 7113 ، باب حب االنصار من االيمان
 .3900ح ، 5712، االنصار و قريش
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يعني هر كس دوست و موالي من ) 1(»والهُ فعلیّ موالهُ مَن كنتُ مَ « :اما روايت و
موثوق اصالً  ناز طريق راويااين روايت . علي هم دوست و موالي اوست ، است

  .صحيح نيست
نمايند همه موضوع  ها تمسك مي احاديثي كه شيعه براي هدف خود بدآن اما ساير 
 آگاهي در هر كس كمترين علم و و ، كدام صحيح نيستند هيچ و ؛اختگي هستندس و

  )2(.داند روايت داشته باشد اين را مي و مورد اخبار
: كرده و در تعقيب آن گفته ابن حزم نقلاز اين عبارت   :شيخ االسالم ابن تيميه

انت «: ايدفرم و ميصحيحين آمده  دركه را چرا ابن حزم اين روايت  اگر گفته شود«
  )1(ذكر نكرد را »كساء«و حديث  )4(»مباهله«نيز حديث  و )3(»انا منک منّی و

                                           
  .سند و تعليق آن بعداً خواهد آمد - 1
 .4/224 ، ـ الفصل)2(
و كتاب المغازي باب عمرة  ، 2699ح ، 304-5/303 ، ـ صحيح بخاري همراه با فتح الباري كتاب الصالح)3(

 .4251، 7/499، 7 ، القضاء
فَقُلْ : (فرمايد ي مباهله نازل شد كه مي هوقتي كه آي...« :تصحيح مسلم از حديث سعد بن ابي وقاص گف ـدر)4(

نَاءكُمأَبنَاءنَا وأَب عاْ نَدالَو61/عمران آل )تَع   
 ، صحيح مسلم. »ها اهل من هستند خدايا اين«: گفت حسن وحسين را فرا خواند و فاطمه و علي و رسول خدا

كتاب فضائل  ، صحيح مسلم. 2/1871 ، الب رضي اهللا عنهباب فضائل علي بن ابي ط ، كتاب فضائل الصحابة
 ، نيست برتري علي امامت و اين دليل بر .2/1871 ، باب فضائل علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه ، الصحابة

كرد به شرطي كه فاميل  چون اگر با افراد بسيار بزرگوار مباهله مي ، گرديد چون مباهله با خويشاوندان او حاصل مي
براي تفاصيل رد عليه روافض دراستدالل به اين حديث به منهاج  .گرديد نمي لبودند مقصود حاص ويشاوند نميخ و

  .را نگاه كن 245- 243ص ، المقدسي/و رسالة الرد علي الرافضة 36- 4/34 ، السنّة
رتن بي يقبادرحالي كه  رفت بيرون روزي رسول خدا : روايت شده كه فرمود ـ كه درمسلم از حديث عائشه)1(

سپس  ، را به زير قباء وارد كرد بعد حسن بن علي آمد واو ، از موي سياه بافته شده بود ونقش ونگارداراي داشت 
سپس  ، مد ووارد شدآسپس علي هم  ، سپس فاطمه آمد اوهم وارد زير قباء شد ، اورا هم داخل كرد حسين آمد

خواهد  خدا فقط مى: يعني )33/احزاب) (نكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم تَطْهِيرًاإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب ع( :فرمود
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تنها  شده وبيان صحيح  ابن حزم رواياتي بود كه در مقصود :شود گفته ميدر پاسخ 
مثالً  ، علي كساني ديگر هم ذكر شده اند اما اين عالوه بر ، كر شدهذآن  در علي
تو  :به زيد فرمودو . من شباهت داري ي هقياف ه اخالق وب :فرمود به جعفر پيامبر

ذكر  حسين  حسن و كساء فاطمه و حديث مباهله و در و. موالي ما هستي برادر و
  )1(.ابن حزم وارد نيست پس اين به عنوان اشكال بر ، شده اند

نصوص صحيح  بر و ، اند پرداخته توسعه داده روايات ساخته وبا  را اما شيعه اين 
 اي از مجموعهو جعلي  هاي روايات موضوع و كتاب و...اند افزوده يندروغرواياتي 

فضائل « :ابن جوزي گفته )2(.اند ذكر كرده شوند رواياتي را كه به شيعه نسبت داده مي
 پرداختند و تندخچيزهايي برايش سا اما شيعه قناعت نكردند و ، صحيح علي فراوانند
  )3(.سدر نمي  كه سند آن به پيامبر

از  را ها كنند كه آن استدالل ميزيادي هايشان به روايات  كتاب بيني كه در مي و 
 ؛در حالي كه در مراجع اهل سنتدهند فريب به اهل سنت نسبت مي باب حيله و

چه  آن خيلي از :گفته :براي همين است كه ابن تيميه و ، اساسي ندارند اصل و
اصل  دهند باطل است و نسبت مي رهغي مسلم و و يبزرگان شيعه به صحيح بخار

  )1(.ندارد
وري آ كنند جمع شيعه بدان استدالل ميكه چه را  ي آن ابن مطهر حلي قسمت عمده 

ها را كشف  باطل آن حق و )همنهاج السن(كتاب بن تيميه در اشيخ االسالم  و ، كرده

                                                                                                           
كتاب فضايل الصحابة باب  ، صحيح مسلم .بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند )پيامبر(آلودگى را از شما خاندان 

و  ، 25-4/20 ، ديث نگاه كن به منهاج السنّةو در رد تمسك شيعه به اين ح 2424ح ، 2/1883فضائل اهل بيت 
 .156ـ155ص ، مختصر التحفة ، 246ص ، رسالة في الرد علي الرافضة

 .4/86 ، ـ منهاج السنة)1(
  .به بعد 1/339 ، ـ الموضوعات ابن حزم)2(
 .1/338 ، ـ الموضوعات ابن جوزي)3(
  .4/27 ، ـ منهاج السنة)1(
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  )1( .نموده
و ترفندهاي  ها روش استدالل به كتابهاي اهل سنت راه احتجاج و اما شيعه در 
تشريح نمود  را كشف و ها آن ي هد اولين كسي كه حيليشا ، اي دارند ه گرانهلحي

توضيح » التحفة االثنی عرشيه« كتاب دركه عالمه شاه عبدالعزيز دهلوي بوده باشد 
  )2(.است  داده

 گونه كه آلوسي او را نهما -بي همتاي عصر خود و فريدنامداران و همچنين عالم 
 كتاب خود شيخ محمد مشهور به خواجه نصراهللا هندي مكي در -صيف نمودهتو
 »السيوف املرشقة«نامش را  ن را خالصه كرده وآكه آلوسي  »الصواعق املحرقة«

  )3(.شان برداشته استهاي حيلهپرده از گذاشته است 
نقض « در كتاب خود وبسزايي داشته اين كار سهم  در :شيخ سويديهمچنين  

ذكر  »فكرة التقريب«ي  لهرسا كارهاي فريب را در قسمتي از اين راه و )4(»شيعةالعقايد 
  .كه دراينجا نيازي به تكرار نيست )5(نموده ام

در امامت به قرآن  ها همانگونه كه ذكر شد به نظر شيعه قوي تري استدالل آن 
  .ها از سنت چيست كنيم كه قويترين آن هاذكر مي است برحسب مفهوم آن

                                           
كتابهاي  امامت را كه در هدكتر سالوس مجموع احاديث مربوط ب و ، لسنةمنهاج ا جلد اخير ـ خصوصاً در)1(

متن  ها را از لحاظ سند و آن جمع آوري كرده واند  وارد شدهمسند امام احمد  و )الموطأ( اهل سنت و ي هششگان
امامت تأييد  ه يمسأل در جعفريه را هاي گاهددي ازكدام   كه سنت نبوي هيچدست يافته به اين نتيجه  بررسي نموده و

  ).االمامة عندالجعفرية في ضوة السنة: نگاه( شودند باطل مي ثابت نقض و بلكه با احاديث صحيح و ، كند نمي
 .به بعد 32ص ، و مختصرالتحفة االثني عشريه ، به بعد 44ص ، ـ تحفة االثني عشريه)2(
 .به بعد 50ص ، ـ السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة)3(
شماره صفحه ندارد و با شمارش معلوم مي شود كه صفحة  نگاه كن به نقض عقايد الشيعة كه هنوز خطي است وـ )4(

  .به بعد است 25
  .به بعد 52ص ، ـ فكرة التقريب)5(
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  ي شيعه از سنت ادله ي عمده

به حدي  و ، نامند مي »حديث غدير«است كه آن را روايتي ل شيعه يگاه دال تكيه 
مورد آن  معاصر كتابي با شانزده جلد در ي هاند كه اساتيد شيع بدان اهتمام داده

غدير « آن را كند و شهرت حديث غدير را اثبات مي اند كه باآن صحت و نوشته
از  كنند كه وقتي رسول خدا ها گمان مي آن .ناميده است »ركتاب وسنت وادبد

مدينه نزد جحفه كه آنجا  اي بين مكه و غدير دره[به غديرخم رسيدحج برگشت و 
آخرين حج  بعد از )1(.اين دره به كثرة الوخامة توصيف شده و بركه اي وجود دارد

جانشين بعد از او  وصي وكه موده براي مردم بيان ن )حجة الوداع(خود معروف به 
  : هفرموده آنجا كه فرمود  چون خداوند او را بدان امر ، علي بن ابي طالب است

 m  z  yx  w  v  u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j  i
  e  d  c  b  a  ̀   _  ~}  |    {l )67: همائد(  

 شده نازل تو بر پروردگارت سوي از چه آن هر ! ) مصطفي محمد ، خدا( فرستاده اي
 را آنان و( برسان ) مردم به ، هراسي و خوف گونه هيچ بدون و كمال و تمام به( است
  ....اي نرسانده ) مردم به( را خدا رسالت ، نكني چنين اگر و ، ) كن دعوت بدان
مخالفان  ما و :گفته و )2(اين مورد آورده حديث را در) 105(شيعه  شيخ طوسي و 

 ي هايستاد در حالي كه همبر پا روز غدير خم ايم كه   روايت كرده يامبر ما از پ
براي مؤمنان از نفس  اي مردم آيا من« :پس فرمودس ، مسلمانان جمع شده بودند

من كنتُ مواله « :فرمود .اينطور است بله :گفتند اولويت نيستم؟ در خودشان بيشتر

                                           
  .2389 ، ـ معجم الولدان)1(
 .)253-37/108 ، بحاراالنوار(ـ )2(
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 »اخذل من خذله و, انرصمن نرصه عاداه و عاد من اللهمّ وال من وااله و , فعلی مواله
 خدايا دوست بدار ، يعني هر كس من مواليش هستم پس علي هم موالي او است

 ، را دشمن مي دارد هر كس را كه او دشمن بدار و ؛را دوست دارد هر كس را كه او
را خوار  كند وخوارگردان هر كس را كه او ياري كن هر كس را كه ياريش مي و

  )1(.كند مي
در امامت علي  استدالل بر كتابهاي تفسير شيعه اين حديث را براي احتجاج و و 

ذكر ) 67: همائد( m   e  rq  p   o  n  m  l  k  jl ي  كنارآيه
اند  كردهامامت بحث  ي همورد مسأل هم دركه همچنين ساير كتابهاي شيعه  )2(اند كرده

  )3(.دانند اين آيه را دليل خود مي
 كنند استدالل ميها  به آنشيعه در ابتداي رواياتي كه عليه اهل سنت همچنين  و 

با  )اهل سنت( چه عامه آن« :گفته شيخ شيعه عبداهللا شبر.كنند ذكر ميرا  حديث غدير
به وقوع آن اعتراف  اند و با اسانيد فراوان روايت كرده بيش از صد راه متواتر و

  قبالً ذكر شد بيان كردهچه  مثل آناش را  سپس خالصه ، اندحديث غدير است كرده
  )4(.»است

با جوابي  :شيخ االسالم و ، ابن مطهر به اين حديث احتجاج كردههمچنين  
گونه كه امام محمد بن عبدالوهاب با شيخ مفيد  همان )1(است جواب دادهشافي به او 

                                           
 .37/225 ، ـ بحار النوار)1(
 .491-1/488 ، البرهان ، 71ـ2/51 ، تفسير صافي ، 153-2/152 ، لبيانـ نگاه كن مثالً به مجمع ا)2(
 ، صادقي/علي والحاكمون ، 71ص ، قزويني/شيعة في عقايدهم ، 395ص ، ـ نگاه كن به كشف المراد ابن المطهر)3(

عقيدة الشيعة في  ، 1/90 ، زنجاني/عشريه عقايد االثني، 292ص ، خليل ياسين/امام علي ، 76-55ص
 .55ص ، اصفهاني/امةاالم

علي (اند كه راويان نقل كرده و روايتي است ثرترين ا بتاداستان غدير اثقطعاً  :دقي گفتهاوص ، 1/153:ـ حق اليقين)4(
اي نداشته  بهانه غايب تا مردم بعد از اين حجت بالغه حجت و حاضر و اين حجت است بر و) .72 ، والحاكمون

 .73ص ، علي والحاكمون. باشند
  .468- 466و425-422ص ، المنتقي ، 87- 84، 16-4/9 ، ـ منهاج السنة)1(
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قسمت  و )1( ، پرداختهمناقشه ها نسبت آن حديث به  شيعه در مورد ديدگاه آن
گفتگو  مورد اين حديث بحث و دراند  نوشتهمورد شيعه رد  ي اهل سنت كه در عمده
آور  را يادمورد حديث غدير  هاي اهل سنت را در بطور خالصه جوابكه  )2(اند كرده
   :يمشو مي
قسمت علما جز  ازو جمعي  ، اند دروغ پردازان حديث ساز به اين حديث افزوده 

  )3( .دانند ا صحيح نمير »من كنت مواله فعلی مواله«
جمعي از دانشمندان علم حديث نقل شده كه به  ابراهيم حربي و بخاري وو  از  

  )1(.اند تضعيفش نموده اند و طعن زده آن روايت
كتابهاي صحاح حديث  در »من كنت مواله فعلی مواله«اما  :شيخ االسالم گفت 

                                           
  .7-6ص ، ـ نگاه كن به رساله اي كه دررد رافضه نوشته)1(
 ، 224-221ص ، مقدسي/رسالة في الرد علي الرافضة ، 13ص ، ابونعيم/ـ نگاه كن به االمامة والرد علي الرافضة)2(

  .199- 6/192 ، آلوسي/روح المعاني ، 16-15ص  ،طفيلي/المناظرة بين اهل السنة والرافضة
ترمذي بسند خود  و ، 1/43 :حديث را ابن ماجه و .13ص :»علي الرافضة الرد« هرسال /ـ محمد بن عبدالوهاب)3(

هر كس من دوست او هستم پس علي دوست  »من كنت مواله فعلي مواله« :اند كه فرمود روايت كرده  از پيامبر
تاب المناقب باب مناقب علي بن ابي ك( اين حديث حسن صحيح است :ترمذي فرمود .اوست
از حجة   همراه رسول خدا :گفتروايت كرده كه روايت از براء بن عازب  هابن ماجه ب و) )3713ح(5/633طالب

 وپس دست علي را گرفت  ، نماز فرمود ي هدستور به اقام پياده شد و پس درميان راه رسول خدا ، الوداع برگشتيم
من براي هر مؤمني  آيا :فرمود ، بله اي رسول خدا :؟گفتندندارممن براي مؤمنين ازخودشان بيشتر اولويت  آيا :فرمود

دوست هر كسي  و موال) علي(پس فرمود اين  ، رسول خدا يبله ا :از نفس خودش بيشتر دراولويت نيستم؟گفتند
دشمن بدار هر كس را كه  و ؛دارد را دوست مي كه او خدايا دوست بدار هر كس را ، است كه من موالي او هستم

علي بن زيد وجود بخاطر  :ولي در كتاب المجمع الزوائد گفته .116ح ، المقدمة ، 1/43 ، ابن ماجة ، است دشمن او
روايت  1/84در نيز امام احمد  و). 69ص ، الزوائد(سند آن ضعيف است   )يكي از راويان سند ابن ماجه(بن جدعان

هاي آن در المجمع  راهاكثر  و ، هاي زيادي وارد شده از راه متن حديث صحيح است و :گفته احمد شاكرو  هنمود
  .الزوائد است

  .4/86 ، ـ منهاج اسنة)1(
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صحت آن مورد  اند و دهولي از جمله رواياتي است كه اهل علم روايت كر ، نيست
انرص  و , عاد من عاداه اللهمّ وال من وااله و« ي هاما جمل )1(.اختالف مردم است نزاع و

دروغ و علماي حديث شناس به اتفاق اهل حديث  »اخذل من خذله من نرصه و
مجرد نظر به متن روايت دروغ بودنش  هسپس شيخ االسالم بيان كرد كه ب )2( ، است

زيرا [خالف واقع تاريخي ثابت است  »انرص من نرصه و « ي هون جملچ ، معلوم است
را  اقوامي هم او و ، جنگ جمل اقوامي علي را ياري كردند ولي پيروز نشدند در

 را در عليكه عراق را فتح كرد ولي »سعد«مانند  ، نشدند ياري نكردند ولي خوار
بسياري از  ، ا او جنگيدندبني اميه كه ب نيز ياران معاويه و و ، جنگ ياري نكرد

اما  .پس اين روايت از رسول خدا صحيح نيست )3(را فتح نمودند هاي كفار سرزمين
 ، اين هم مخالف اصل اسالم است »عاد من عاداه اللهمّ وال من وااله و« :ي هجمل

كه عليه  اينبا وجود  چون قرآن بيان فرموده كه مؤمنين برادران همديگر هستند
  )4( .كنند مي تجاوز وگند جن همديگر مي

من كنت مواله فعلی «روايت ثبوت  سر اختالف مردم بر شيخ االسالم بعد از ذكر 
 ولي اگر فرموده باشد ، نفرموده باشد حرفي نداريم اگر رسول خدا :گفت »مواله

ن بيانگر چنين مقصودي آظ الفاچون  ، نبوده خودز خالفت بعد ا شقطعاً منظور
 ، ...بيان شود» شفاف بالغ مبين و«بايستي به اهميت ي با اين مسأله ا و ، نيست

 .اين حكم براي هرمؤمني ثابت است و ، است دشمني مواالت متضاد معادات و
 و ، دوست دارد ها را از جمله مؤمناني است كه اورا دوست دارند وآن پس علي)1(

مستحق او   كه  شهادت است بر اين وشده اين حديث ايمان باطني علي اثبات  در

                                           
  .4/86 ، ـ منهاج السنة)1(
 .4/16 ، ـ منهاج السنة)2(
  .4/418 ، ـ مجموع الفتاوي شيخ االسالم)3(
 .4/418 ، ـ مجموع الفتاوي شيخ االسالم)4(
  بيان خواهد شداختصاص علي به اين جمله بخاطر علتي است كه بعداً  و. ـ)1(
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 ي دشمنانش از خوارج ونواصب را در گفته و ، باطني است محبت دوستي ظاهري و
 كه در ميان مؤمنين كسي ديگرآيد  بر نميچنين از آن جمله ولي  ، كند مورد او رد مي

داراي چندين  خود چگونه چنين باشد درحالي كه رسول خدا ، نيست» موال«
  )1(.شود لح را شامل ميي مؤمنين صا دوست بوده كه همه

  كه مبني براينرافضه گمان اما  :گويد مي »القاموس«فيروز آبادي صاحب كتاب  
داللت  »... من كنت مواله فعلی«حديث يااين   m  Ä  º  ¹  ¸  ¶l :  درآيه
جهلي ناشي از اين گمان است؛ جانشين  از رسول خدا علي بعد  كه كند بر اين مي

با فتح واو متضاد  »اليتو«ي  چون واژه ، در اشتباه است است كه قطعاً صاحب آن
 )با كسر واو( وِاليتاما  ، است »ولي«و  ، »مولي«اسم فاعل آن  و ، عداوت است

مواالت ضد  و...است »متولي« و »والي«است واسم آن و رهبري بمعني امارت 
   :ي خداوند مانند فرموده معادات است كه دو طرفه است

mj  i  h  g     t   s  rq  p  o  n  m  l  k
  w  v  ul )4: تحريم (  

 او ياور خدا) نيست باكي ، بكوشيد آزارش براي و( شويد همدست او ضد بر اگر و
 او پشتيبان فرشتگان و ، شايسته و خوب مؤمنان و ، جبرئيل ، خدا از عالوه و ، است
  .هستند

  )11: محمد( m ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ    àl : و فرمود
 سرپرست خداوند كه است خاطر بدان) نكافرا سوء عاقبت و مؤمنان نيك عاقبت( اين

  .ندارند ياوري و سرپرست گونه هيچ كافران وليكن ، است مؤمنان ياور و

 و مردان )71: هتوب( m   |  fe  d   c  b  al : و فرمود
  .ديگرند برخي ياوران و دوستان برخي ، مؤمن زنان

                                           
 .4/86 ، ـ منهاج السنة)1(
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  )2(.در اين معني آيات زيادي وجود دارد و)1(
 رافضه خدمت نكرداغراض و اهداف رسد چون اين روايت به  چنين به نظر مي 
اين باور بوده  امام محمد بن عبدالوهاب بر .بدان افزودندو فاحش زشت هايي  هزياد

 )3(استبه اجماع مسلمين كفر  اند كه از جمله زياداتي كه رافضه به اين روايت افزوده
آوري كرده كفر  جمعخود را بخواند كه مجلسي در بحار االنوار  ييها كسي كه زياده و
براي حكم  و ، گرفته استبر را دراتي ءوالني بيند كه شرح آن صفح گمراهي را مي و

  .نگاه كنيبه متن آن است به دروغ بودن آن تنها كافي كرىن 
جانشين كردن با اين  كه ، شرع چه رسد به ؛عرف معلوم است عقل و با لغت و و 

 -قتي كه به حسن بن حسين علي بن ابي طالبولذا  ، شود عبارات بيان نمي الفاظ و
به علي بن ابي طالب   آيا رسول اهللا :گفته شد -قي روايت كردهيهآنگونه كه ب

اما به خدا سوگند اگر منظور رسول  :گفت ؟»من كنت مواله فعلی مواله« :نفرمود
فصاحت بيان  باآن را  ، مردم بود برخالفت و رهبري  مولي امارت و«از  خدا
ي  حج خانه ي رمضان و روزه زكات و فصيح نماز و گونه كه صريح و همان ، كرد مي
 از من همانا اين ولي امر شماست بعد« :ها مي فرمود به آن و ، ا را بيان فرموددخ

چون  ، حرفهاي چيزي نيستپس درپشت اين  ، »اطاعت كنيد پس بشنويد و ، است
  )4(است تر هر كسي براي مسلمين خيرخواه از رسول خدا

ولي  ، حديث ذكر شده براي هر مؤمني عموميت دارد مفهومي كه در معنا و و 
خشمگين  عليچون برخي از اصحاب نسبت به  ؛جا به علي اختصاص داده اين

قبل از خروج بطرف  وقتي كه رسول خدا ، او شكايت داشتند خيلي از و بودند

                                           
  .13ص ، ـ القضاب المشتهر)1(
 .ـ نگاه كن به معجم المفهرس قرآن مادة ولي)2(
  .به بعد 6ص ، ـ نگاه كن به رسالة الرد علي الرافضة)3(
- 222ص ، و رسالة في الرد علي الرافضة ، 4/169 ، و تهذيب تاريخ دمشق ، 183-182ص ، بيهقي/ـ االعتقاد)4(

223. 
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 :قي گفتيهبراي همين است ب )1(.را به يمن فرستاد اوآخرين حج مدينه براي اداي 
 ، واليت علي بعد از خود نيست اين نص بر ، داگر اسناد روايت درست هم باش«

منظور رسول  ذكر كرديم كه مقصود و )كتاب الفضائل( چون راههاي روايت را در
 او داشتند و قتي علي را به يمن فرستاد شكايات زيادي ازبيان كرديم كه و را خدا

خواست اختصاص او را به  پس رسول خدا ، نسبت به ايشان اظهار خشم كردند
ترك عداوت با او تشويق  دوستي و را به محبت و ها آن و ذكر كند محبت خود

هم دوست دارد علي را  هر كس مرا »من كنت مواله فعلی مواله :فرمود و ، نمود
وبرمسلمانان الزم است كه  ، محبت اسالم است منظورش والء و و ، دوست بدارد

   )2(.»كينه نورزند دشمني و همديگر هيكديگر را دوست داشته باشند ونسبت ب
                                           

  .105-5/104 ، البداية والنهاية ، 2/603 ، ـ سيرة ابن هشام)1(
  :كنيم حديث غدير به اين نكات اشاره ميبحث ي  در خاتمه. 181ص ، ـ االعتقاد)2(
نازل  »حجة الوداع« طوالني قبل ازهاي  مدت  اين آيهگ  چ   ڇچ   چ  چ  چ  چ   :خداوند متعال فرمود  كه اوالً اين 

نازل   وقتي اين آيه  كه مبني براين پس ادعاي شيعه ، الحجة بعد از رجوع از حج بوده روز غدير هيجدهم ذي و ، شده
دانسته چگونه  ي كسي است كه خودش هم نمي ي غدير را ايراد نموده ساخته وپرداخته خطبه شد رسول خدا

  .دروغ بسازد وايت جعل ور
ي پروردگارم  من جز بشري نيستم كه نزديك است فرستاده« :غدير خم فرمود رسول خدا در«روايت مسلم كه  :دوم 

 هدايت اول كتاب خدا كه نور و :گذارم را بجا مي يان شما دو چيزم ومن در ، را اجابت كنم اش من خواسته بيايد و
ترغيب  كتاب خدا تشويق وتمسك به سپس براي  ، بدان تمسك نماييد گيريد واهللا را ب پس كتاب ، آن است در

صحيح مسلم كتاب فضائل ... مشو يادآور ميبه شما به اهل بيتم خدا را در باره اهل بيتم  و :سپس گفت ، نمود
 .2408ح ، 2/1883 ، )رضي اهللا عنه(باب فضائل علي بن ابي طالب  ، الصحابة

به پيروي از كتاب در آن تنها  واست؛ مسلم است كه منحصر به امام ت ارواياز اين  :فرمود :هشيخ االسالم ابن تيمي 
او به پيروي عترت امر  و ، حجة الوداع بدان توصيه شده بود اين امري است كه قبالً در و ، اهللا توصيه وسفارش شده

تذكر امت نسبت به اهل بيت مقتضي  و ، مشو يادآور ميبه شما به اهل بيتم خدا را در باره  :بلكه فرمود ، نفرموده
بنابراين  ، غدير خم بيان شده ستم قبل از امتناع از ظلم و و ، ها قبالً شده مورد اعطاي حق آن امري است كه در

 ، منهاج السنة. نه غير او نه در حق علي و شود كه در غدير خم به شرعي امر نكرد كه نازل شده باشد؛ معلوم مي
4/85 .  
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 عرضه و ، سول خدارسنت  شيعه از كتاب اهللا و ليي مهمترين دال عرضه از بعد
كه كنيم  واگذار مي هاي اهل سنت كتاب هبو آن را كنيم  را رها مي لشانيدال هيان بقيب

ريشه  را از ها آن و اند هاي برانگيخته شده از سوي روافض پرداخته به بررسي شبهه
  .اند كنده
چون تنها مراجعه  ، ها كارآساني است رد آن بدون شك شناخت اين شبهه ها و و 

تمام آن تحليل  وبيان  ولي عرضه و...امثال آن كافي است و »منهاج السنة«به كتاب 
ن آ جديدي هم در چيز و ، گيرد برمي بحث ما چندين جلد كتاب را در شبهه ها در

 كتفاسنت ا ها از قرآن و ترين داليل آن براي همين است كه ما تنها به قوي...نيست
  .نموديم

تي كه از ااين كه شيعه اصالً به رواياست اهميت كه بسيار حايز سبب ديگري  
اگرچه تا نهايت حد هم صحيح  ، ندارند باور باشد ايمان و دهطريق اهل سنت آم

   : انگيزند اين شبهه هارا برمي به دوهدفها  آنبه نظرم  -گونه كه گذشت همان -دنباش
ها را  سرگردان خود بدين صورت آن براي متقاعد كردن پيروان مشكوك و: اول

 د ولي اهل سنت مكابره وباش دهند كه گويا اين عقايد مورد اتفاق همه مي فريب مي
  .عناد مي ورزند

ها تا  پاسخ دادن به آن اع وفد ل وائمشغول كردن اهل سنت به اين گونه مس: دوم 
و با چشم  دسترسي پيدا كنند تفسير رجال و هاي موثق شيعه در نتوانند به كتاب

شف جلو چشم پيروان نادان شيعه ك حقيقت را و...ها بنگرند آنه بصيرت ب تيزبين و
  .كنندافشا 

 ي اول تالش و رويارويي با مسأله به حقيقت علماي مسلمين در :گويم لذا مي 

                                                                                                           
چيزي نيست ... مشو يادآور ميبه شما به اهل بيتم خدا را در باره « : ي رسول خدا فرموده :آبادي گفت يروزف و

آل جعفر وآل عقيل  ل علي وآاز  ، تمام اهل بيت مشترك بود بلكه بين علي و -كه به علي اختصاص داشته باشد
بيت عداوت   لاهها با مجموع  چون آن ، دندبو ها اين وصيت رافضيو پذيرش از قبول  دورترين مردم و .وآل عباس

  .13ورقة  ، القضبات المشتهر. كفار را برضد اهل بيت ياري كردند و ، دشمني ورزيدند و
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هاي شيعه  به كتاب ي مادسترسعدم مورد دوم  ما درا ، اند مبذول داشتهبزرگ  يكوشش
 اين اواخر كه علماي هند و جز در ، كنيمكشف را حقايقشان شده نتوانيم موجب 

اين موضوع همچنان  و .اند سزايي را به خود اختصاص دادهسهم ب اين كار پاكستان در
موضوعي  با بررسي علمي وتا فعاليت است  افزايش كوشش و نيازمند ادامه و

ها كشف  ي آن گان گول خوردهتدروغي بودن آن پيش روي فريف وشود حقيقت بيان 
  .گردد

نت اشاره از طريق حديث اهل س ها آنترين دليل  كه به قوي اكنون بعد از آن 
  .گرديم كتابهاي شيعه برمي در) بر امامت علي(ح يي نص صر به مسأله ، كرديم

  

  كتابهاي شيعه درامامت نص 
امامت  عبارت صريح بر مورد امامت ادعاي وجود نص و ي شيعه در صل گفتها 

 ، كنند ميي نص استدالل  مورد مسأله درهاي گوناگون و متنوع  بصورت و ...)1(است
 ، ائمه نازل شده امامت علي و مورد نص بر كتابهاي آسماني درگويند  مي اگاهي ادع

گاهي  و...ناپديد شده اند غايب منتظرامام همراه با ) هـ260(اما اين كتابها از سال 
ولي  ، امامت دوازده امام نازل شده بودپيرامون قرآن نصوص صريح  در :گفتند مي

بيان  ن نص صريح از سوي رسول خداسومي و ، هشدپاك توسط صحابه از قرآن 
ي امامت و نص آن  و نخستين بار مقوله ، شد ولي به اتفاق امت اسالم مخفي شد

 ، و غيره بيان شده است)رجال كشي(گونه كه در  توسط ابن سبأ مطرح گرديد؛ همان
ولي جز ائمه اين تأويالت را  ، كردند تأويل مي» ائمه«و گاهي برخي آيات قرآن را به 

  ...دانند مين
امور خارق العادات  معجزات و غريب از وداليل عجيب  ارا ب ادعاهاي خود و 

 نيز با ادعاي علم و ها و وجود كتابهاي ارثي و ادعاي عصمت مطلق براي آن ائمه و
  . كنند تقويت مي تأييد و...دانش دريافتي از وحي آسمان و

                                           
 .3/356 ، ابن تيميه/ـ نگاه كن به منهاج السنة)1(
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يهودي ابن سبأ ساخت مطرح  را امامت علي كسي كه ادعاي نص برنخستين  
 هاي شيعه در رقهفكه  عموميت دادندبيت ل اهديگر افراد  بهسپس اين ادعا را  ، بود

و  ، زرگ داشتندبهم اختالف با ها  آناشخاص خود در مورد  ها و مورد تعداد آن
را به گردن گناه آن ادعا كه قسمت عمده  يكس گويند  گونه كه قسمتي از علما مي آن

سپس ادعاي دوازده امام بعد از  ، بودندشيطان طاق  ام بن حكم وگرفته است هش
نيابت به  امام غايب وي  انديشهمخترعان  به دست گروهي از مدعيان و) هـ260(سال 

بحث  گونه كه در همان ، شروع شد ها خوردن نذورات به نام آنو ارتزاق  جاي او و
  .ي غيبت خواهد آمد مسأله

ي كتابهاي معتبر شيعه را  عمدهبخش ائمه  برمورد نص  روايات شيعه در 
شيعه بزرگان  بعموم كت و ، كتابهاي تفسير و بحاراالنوار , الكافی مانند ، دربرگرفته

  .غيره و ابن المطهر طوسي و ابن بابويه و شيخ مفيد واز جمله تأليفات 
قسمت اين كه بر هست اتفاق يك نوع سني  مادامي كه بين كتابهاي شيعه و و 
كتابهاي  و گرفته است ابن سبأ بود؛  ي وجود نص را به گردنهاافترا ي تهمت و مدهع

ي كه احاديث نص امامت بين عناصر منتسب به تشيع موضوعي سرّ شيعه نقل كردند
 ي اهل بيت بودند ها ائمه ي آن علماي اسالم كه از جملهنزد اين موضوع  و ، بود

 افتراء ني مناسب براي روايت پردازي وفضاي سري ميدا و چنين جو و ، اعالم نشد
  .بود
پيوندي با  گونه ارتباط و از سوي كساني بود كه هيچپردازي  ترواي آغاز افتراء و 

سنت  بلكه تنها به نام قرآن و ، كليني ابراهيم قمي و اسالم نداشتند مانند صفار و
اند به چنين تو وقتي كه مسأله چنين است مؤمن ميمادامي آيا  ، كردند افتراء مي
  !اند؟ افزايش يافتهمورد طول زمان  درپيوسته اعتماد كند كه  و رواياتي  نصوص

جايي كه  تا ، به تمام مطالب اين كتابها اعتماد ندارندهم  هشيع ينبرخي از اصولي 
 شيعه مورد اعتماد امروز كه »كشف الغطا«كتاب خود  جعفر آل كاشف الغطاء در
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  )  1! (شود؟ علم ميد تحصيل چگونه از سه محم :گفتاست 
  كه با اين ؛است) البالغه نهج(تنها كتابي كه شيعه كلمه به كلمه بدان اعتماد دارند  و

عالوه  ، زيستهدر قرن اول  كه اميرالمؤمنينحال  ، آوري نشد قرن چهارم جمع جز در
مورد  پس وقتي كه كتابهاي عمده و .استشناخته شده  سند معروف وبر آن فاقد 

براي همين است كه  !حال ديگر كتابهايشان چگونه است؟ ، باشند   گونه اين شانعتمادا
هيچ كس از اماميه اين نص را به سند متصل نقل  :فرموده :شيخ االسالم ابن تيميه
  )2(.باشد متواتر  كه نكرده چه رسد به اين

بينيم كه ادعاي  ميو داور قرار دهيم  را حكم) البالغه نهج(اين حال وقتي كه  ولي با 
كنند منهدم  اين باب ادعا مي چه را شيعه در تمام آن و ، كند را نقض ميامامت نص 
  .تناقض دليل باطل بودن آن مذهب استكه  ، كند يا تناقض را اثبات مي ، سازد مي
 آمده است كه وقتي مردم خواستند با امير المؤمنين بيعت كنند )البالغه نهج(در  

كنيم كه داراي  ما به كاري اقدام مي ، بطلبيدرا ديگري  برداريد واز من دست « :گفت
ها زير بار آن  عقل و ، ها بر آن استوار نيست دل ، هاي مختلف است رنگ ها و صورت

بدانيد كه اگر  و ، راه روشن تغيير يافته و ، سياه آفاق را فراگرفتهر اب ، نخواهند رفت
وبه  ، دانم عمل خواهم كرد مي چه خود من دعوت شما را بپذيرم طبق آن

واگر مرا رها كنيد مانند كسي  ، دهم گوينده وسرزنش توبيخ كننده گوش نمي سخن
وفرمان كسي را كه شما  ، وشايد به سخنان شما بيشتر گوش دهم ، چون شما هستم

مشاور بودن من براي شما  وزير و ، زمامدار قراردهيد بهتر انجام دهم را والي و او
  )3( .امير وزمامدار باشم  كه ت از اينبهتر اس

                                           
  . طور كه گذشت منبع شيعه هستند همان منظورش از سه محمد صاحبان چهار كتاب هستند - 1
  .4/210 ، هاج السنةـ من)2(
اند اين بود كه  چه علما از كالم امير المؤمنين حفظ كرده از جمله آن: شيخ مفيد گفت و ، 136ص البالغه ـ نهج)3(

 ؛دستم را گشوديد ، نه :گفتم ، كنيدقبول  بايد :گفتند ، كنم نمي :گفتم ، بيعت كرديم با تو :نزد من آمديد وگفتيد:...گفت
كه  يتا جاي ، اطراف من ازدحام كرديد در عقب كشيدم و دستم را كشيديد ولي من آن را ، دمدست ندا  ولي من آن
 ، كنيم جز تو كسي را پيدا نمي ، با شما بيعت كرديم :گفتيد ، كشيد رسانيد يا مرا مي كردم يكديگر را به قتل مي گمان مي
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 از سوي رسول خدا او  كه اين بركند  ميهاي علي داللت  عبارت اين نص و و
من  و شايد...مرا رها كنيد :توانست بگويد گرنه نمي و ؛براي امامت تعيين نشده بود

  )1(.تا آخر...براي شما
مرا « :گويد مي كند و يرا رد م پس چگونه امام معصوم بيعت مردم بر امامت خود 

خدا به سه « :گويند كتابهاي شيعه مي  كه با اين »را بجوييدكسي ديگر  رها كنيد و
 :دارند يدعذاب شد كند و ها صحبت نمي با آن و نظر رحمت نداردي مردم  دسته

  !؟»...كسي كه با امامي بيعت كند كه از جانب خدا امام نباشد
اين  ادعاهاي شيعه در  كه يا اين..دهد ه كفر فرمان ميب ها را پس آيا بعد از ايمان آن 

كافري است  كار و توز كينه ي انسان بلكه دسيسه ، مورد پيوندي به امام علي ندارند
خواسته امت اسالم را متفرق  و ... تواند خود خونبهاي خويشانش را بگيرد كه نمي
  ها گسترش دهد؟ اختالف را در بين صفوف آن نزاع و گرداند و

 ، امام نيست؛ كسي كه خواهان فسخ بيعت باشد  كه واقعاً ابن مطهر حلي اقرار كرده  
پس حال كسي كه بيعت  )2(توانست چنين تقاضايي داشته باشد چون اگر امام بود نمي

آيا بطريق االولي اين  دهد با ديگري بيعت كنند چگونه است؟ دستور را رد كند و
اين معنا و  !بر امامت نيست؟ جانب رسول خدا هيچ نصي از  كه دليل نيست براين

                                                                                                           
بنابراين با شما بيعت كردم  ، رأي داريم ه اختالف درگرديم ون نه متفرق مي ، كنيم بيعت مي ، جز به تو راضي نيستيم و
را مجبور نكردم  هر كس با ميل ورغبت بيعت كرد قبول كردم وهر كس سرباز زد او ، مردم را به بيعت فراخوندم و

آيا . )چاپ الحيدرية در نجف ، 144-143چاپ االعلمي بيروت و ص ، 131-130ص ، االرشاد(... وتركش كردم
هاي اصحاب  فاطمه خانهيا همراه  گويد؟ ميسخناني چنين  اشددوخته ب  چشمبدان  ن خالفت باشد وكسي كه خواها

آيا براي ادعاي وجود  و شيعه در اين باب؟ي ها تا آخر افسانه...؟كنندبيعت خواهد با او  ها مي از آن گردد و را مي
مردم را  كند كه علي دل انسان خطور مي چون چگونه بر !تكفير مخالفان جايي باقي مانده است؟ امامت و نص بر

اينجا  علي در و...شود فرهنگ شيعه هر كس با امام بيعت نكند كافر محسوب مي چون در بسوي كفر دعوت كند؟
  !كند؟ بيعت را رد مي

 .خطي ، تعليقات علي ردود الشيعة/ـ محمود شكري آلوسي)1(
  .195 ، ابن مطهر/ـ منهاج الكرامة)2(
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چه در قرآن وحوادث تاريخي آمده است موافق  با آن ، آمده است) البالغه نهج(در كه 
خواهان  و مقام خالفت چشم ندوخته بدوند به منصب و است كه خلفاي راشدين

  .بود سخت مشقت و امانتي عظيم وتكليفي پرها خالفت  از ديد آنچون  ، آن نبودند
 عمر و دوران خالفت ابوبكر و در علي  كه اين شيعه متفق هستند بر اهل سنت و 

 او نيز كسي ديگر هم براي و ، دعوت نكردند كسي را براي بيعت خود عثمان
 با مقام شيعه سازگار كنند كه ولي شيعه اين را طوري تفسير مي ، )1(هدعوت نكرد

ن آمستحق امامت بود ولي نسبت به بر حق و كه تنها او امام  چون معتقدند ، نيست
دين ترين مسأله و تكيف  بزرگ از و ، پس ناچار به تقيه پناه برد )2(ناتوان بود عاجز و

اي از شيعه را بطرف كافر  اين فرقه و ، كنند ها گمان مي آنگونه كه آن شانه خالي كرد
ي اين امر خود  مطالبهچون از  ، بودند» كامليه«ي  كشانيد كه فرقه-   –دانستن علي

خواسته  گذاري كرده نمي گري را بنيان كسي كه اين اعتقاد شيعه زيرا ، شانه خالي كرد
ي امت اسالم  تنها تفرقه ها آنبلكه هدف  ، را پيروز گرداند امام علي را ياري كند واو

ها حكم كردن  ي حرف آن براي همين است كه نتيجه...دسيسه عليه آن بود حيله و و
  .بود ها آن گمراهي تمام امت بود كه اميرالمؤمنين علي هم يكي از به

كه  -كند ذكر مي) البالغه نهج(گونه كه صاحب  همان -سپس أميرالمؤمنين مقرر كرد 
فرمان كسي را كه شما  و ، شايد به سخنان شما بيشتر گوش دهم و« :فرمود علي
سخنان امام اين  و» ...ر انجام دهمبهتو انتخاب كنيد دهيد  زمامدار قرار را والي و او

 و خلفاي قبل از خويش بيعت نمودهبا تقيه از روي   كه  كند را باطل مي ادعا علي
تواند مانند يكي از مسلمين بيعت  چون كسي كه تقيه كند نمي ، ها اطاعت كرده از آن

  .اطاعت كند بشنود و از همه بيشتر  كه كننده عمل كند چه رسد به  اين
كه  رساند چنين مي »...دهيد زمامدار قرار كسي را كه شما والي و« :فرمود  كه ناي و 

 نه با نص موهوم و ، گردد مي بر ها آن اتفاق نظر واليت به رأي اكثريت مسلمين و

                                           
  .1/225 ، نةـ منهاج الس)1(
  .1/225 ، ـ منهاج السنة)2(
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  .نه منحصر كردن امامت در يك شخص خيالي و
آنجا  كند را رد مي امر بيعت با خود به روشي ديگر سپس امام علي باري ديگر و 

زمامدار  امير و  كه مشاور بودن من براي شما بهتر است از اين وزير و« :كه فرمود
رافضي ها به او نسبت كه  كنند مبني بر اين ادعاي شيعه را رد و نفي مياين  و »باشم
طعن زدن به خلفاي  و... معجزات تظاهر به خوارق و از افتخار به فضائل و ؛دهند مي

را از  »وصيت«ي  مقولهلذا  ، ت خود براي امامتحقاني اج بربراي احتج قبل از خود
  .كند متالشي مي و هآورد ريشه در

 پذيرفتن خالفت از سوي او  كه كند به اين اشاره مي عبارتي ديگر همچنين او در و 
خواست مسلمين  در بلكه بخاطر ، چشم دوختن بدان نبوده عالقه و روي رغبت و از
بلكه  ، نكردوصيت  ادعاي نص و و ، او بوده است رتحميل اين مسئوليت ب و

هيچ طلبي براي واليت  و ، به خدا سوگند من هيچ رغبتي به خالفت« :فرمود مي
  )1(.»...بسوي آن دعوت كرديد بدان وادار نموديد بلكه شما مرا نداشته ام؛

چون انصار تكميل شد  مهاجرين وبا  عليشود كه بيعت با  مي چنين ذكر و 
آنگونه كه  اگرپس  ، ها در آن مقام معتبر بود آنع اجتمافقط  و ها بود آن حق شوري

 از دين برگشته بودند اعتبار ها مرتد و كنند آن را توصيف مي ها كتابهاي شيعه آن
امامت او وجود داشت نيازي  ينجا نصي برااگر  و ها جايز نيست؛ اجماع آن بيعت و

  .ها نبود اجماع آن به بيعت و
با من بيعت  يهمانا كسان« :فرمايد آمده امير المؤمنين مي )البالغه نهج( كه درن گو آن

خلفا  پس روش بيعت او با ديگر( عثمان بيعت كردندو  عمر كردند كه با ابوبكر و
 حضور دارد حق ندارد كسي ديگر راو حاضر پس كسي كه شاهد  )فرق نداشته

بيعت او قبالً ثابت   كه ره است به ايناين اشا و(ايب هم حق رد نداردغ و ، برگزيند
 او بيعت مهاجرين وانصار با بلكه تنها بعد از ، كنند نبوده آنطور كه اماميه گمان مي

 اگر ، انصار است آن مهاجرين و شوري فقط از و)ثابت شده و كسي حق رد نداشته

                                           
 .322ص ، ـ نهج البالغه)1(
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براي  پس( اين موجب خشنودي است را امام ناميدند او مورد كسي اتفاق بستند و در
ها با طعنه  اگر كسي از فرمان آن )ها است نه نص همرأيي آن انتخاب اصل اجماع و

اگر امتناع كرد با  ، چه از آن خارج شده به آن را برگردانيد زدن يا بدعت خارج شد او
  .)1(»پيش گرفته راهي كه در پيروي از غير راه مؤمنين و به خاطر او بجنگيد

 سنت بر نصي قرآن و  كه اين  نص صريح است بر ي اميرالمؤمنين اين فرموده 
 مهاجرين واز آنِ تنها  –امامت امر مورد در -پس شوري ، امامت او موجود نبوده

هر كس از  و ، استمورد هر كس اجماع كرده باشند او امام  درآنها  و ، انصار بوده
پيش  چون راه غير مؤمنين را در واجب بود با او بجنگندج شود ن دستور خارآ

چنين   اميرالمؤمنينوجود داشت مورد امام  اگر اينجا نصي در و ، گرفته است
  . فرمود نمي
پس  در و آن نيست؛ كه شيعه به نظر شيعه شكي در )البالغه نهج( پس اين عبارت 
در مورد  و به صورت يقين نزد آنان كالم معصوم است و آيد پيش آن باطل نمي و

 چه را در تمام آن) البالغه نهج(حالي كه اين  در د؛نن شك وجود ندارآي  يك كلمه
 ريزد و هم مي پرداخته اند در اند و ها ساخته ائمه كه آن مورد نص امامت علي و

  .كند منهدم مي
چه از طريق اهل سنت از  با آن )البالغه نهج( علي در اين معناي روايت شده از 

به خود اجماع فرقه صورت  دو پس نزد هر اميرالمؤمنين روايت شده متفق است؛
او هم از سالم بن  او از اعمش و مسند خود از وكيع و زيرا امام احمد در ، گيرد مي

يادآور شد كه  و( علي شنيدم از :كه گفت كند عبداهللا بن سبع روايت مي جعد ازالابي 
بلكه  ، نه :فرمود ، پس كسي را براي جانشيني ما تعيين كن :گفتند )كشته خواهد شد

 :گفتند ، كنم شما را ترك كرد من هم شما را ترك مي گونه كه رسول خدا مانه
در ميان خدايا مرا « :گويم مي: فرمود گويي؟ وقتي كه نزد پروردگارت رفتي چه مي

                                           
ي  چاپ اعلمي حيدريه130ص چه شيخ مفيد در االرشاد اين را برابر كن با آن و. 367- 366ص ، ـ نهج البالغه)1(

  .نجف نوشته
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سپس مرا گرفتي  ، آشكار بود چه برايت روشن و آن مورد دو هر رها كردي درايشان 
را  ها ها هستي اگر خواستي آن ميان آن تو خود در و ، گردانيدي باز بسوي خود و

  )1(.»گرداني مي اگر خواستي آنان را فاسد و يكن مياصالح 
از عبداهللا  ؛سلمه بن كهيلاز امام احمد مثل همين را از اسود بن عامر بن اعمش  و 

  )3(.در همين باب روايات ديگري هم موجود است و.)2(بن سبع روايت كرده
جانشيني تا سؤال كنيم  ببر مرا پيش رسول خدا...« :گفت عباس به علي و 

اگر براي غير ما  و ، شناسيم ميان ما باشد آن را مي اگر در »بعد از او براي كيست؟
  )4(..كنيم براي ما وصيت كند باشد از او درخواست مي

) پيامبر(روز دوشنبه روز وفات «برخي روايات آمده است  همانگونه كه در و
مورد امارت وفات  بدون وصيت در كند كه رسول خدا لت ميپس اين دال ، بود

  )5(.»يافت
وصي  يادآور شدند كه علي لهدر صحيح بخاري آمده است كه نزد عائش و 

حالي كه  درچه موقع در مورد او وصيت كرد : عايشه گفت ، است رسول خدا
 ، آغوش من بود دامن و در :يا گفت؟ي من تكيه زده بود سينه بروقت وفات 

پس كي  ، احساس نكرده بودم آغوش من وفات يافت در ، درخواست تشت كرد

                                           
/ 9مع الزوائد اسنادش صحيح است و اين حديث درمج : احمد شاكرگفته)1087(شماره ، 2/242 ، ـ مسند احمد)1(

اند و رجال آن رجال صحيح است وبزار به اسناد حسن  احمد و ابويعلي روايت كرده : و هيتمي گفت ، است137
 .روايت كرده

  اسناد آن صحيح است :شاكر گفت احمد. 1339شماره ، 2/340 ، ـ المسند)2(
 .325-7/324، 251-5/250 ، والبداية والنهاية ، 8/149 ، دارقطني/ـ سنن الكبري)3(
 .7/136 ، كتاب االستئذان/ـ صحيح بخاري)4(
 .5/251 ، ابن كثير/ـ البداية والنهاية)5(
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  )1(براي او وصيت كرد؟
ابن ابي شيبه .وصيت نكرده ابن عباس نقل شده كه پيامبر به روايت صحيح از و 
 )2(.است طريق ارقم بن شرحبيل از او روايت كرده از

                                           
باب ترك  ، و مسلم كتاب الوصية ، 5/143 ، و كتاب وكتاب المغازي ، 3/186 ، كتاب الوصايا/ـ صحيح بخاري)1(

باب هل اوصي  ، اسو نسائي كتاب االحب ، 1636ح ، 2/1257 ، الوصية لمن ليس له شئٌ يوصي فيه
 .6/32 ، و احمد ، 6.240)ص(النبي

 .5361 ، فتح الباري ، و حافط ابن حجرآن را تصحيح نموده ، 10988 ، 11/207 ، ـ مصنف ابن ابي شيبه)2(
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  ي نص امور معلوم ومورد اتفاق درمسأله هاستدالل ب
 بر رسول خدا  كه اين كنند بر داللت ميدارند صحيح  ثابت ويل اهل سنت دال

مورد  وجود نصوص اهل سنت در مورد چه شيعه در آن و .امامت علي نص نگذاشت
 آن معني داللت كند باطل هستند معنايي كه بر يا در ، اصليا در كنند  امامت ادعا مي

  .آن نيستر ها د هيچ حجتي براي آن و
كه اهل  اند كتابهاي مخصوص به خويش ثبت كرده خود را در يلعه هم دالو شي 

ها به نام امت  رافضي توسط برخي ازكه معتقدند  و اعتقاد ندارند سنت بدان باور و
  .اند پرداخته شده اسالم ساخته و

 ، كند باطل مي ها را نقض و كتابهاي شيعه است اين ادعاي آن درداليلي هم كه  و
پس براي حكم اين  ، ناگزير به تأويل يا ادعاي تقيه پناه مي برندو  )البالغه نهج(مانند 

مورد اتفاق  متواتر و ها اصل اصول است بايد به امور معلوم و آن دمسأله كه نز
روايات  -همانگونه كه شيخ االسالم ابن تيميه گفت -كنيم رض ميف« ، مراجعه كرد

 به چيزهاي معلومپس  ، دام درست استيا معلوم نيست ك ، مورد نزاع وجود ندارد
چه  آن و ، كنيم شود مراجعه مي عادات معلوم مي چه با عقل و آن و متواترمانند 

  .)1(»كنند آن داللت مي نصوص مورد اتفاق بر
  )2(اي هستند اكنون قسمتي از اين امور را كه نيازمند كتاب ويژه

ز طريق فهم صحيح و با استفاده ا جانب روايات مورد اختالف را رها كنيم و :اوالً 
چون خداوند متعال قرآن را با زبان  ، قرار دهيمو داور لغت عربي قرآن را حكم از 

و تعاريف زبان حدود  شيعه بر اهل سنت و و ، نازل فرمودو شفاف عربي روشن 

                                           
  .4/120 ، ـ منهاج السنة)1(

مت علي را چيزي از اما كه رسول خدا دانند با بداهت مي همانا علما :ـ شيخ االسالم ابن تيميه فرمود)2(
 و. 4/14 ، منهاج السنة. كنند دان ثابت ميباين مورد راههاي زيادي دارند كه اين علم را  ها در براي آن و ابالغ نكرد

  ي بزرگي است زيرا كنجينه ، جاهاي مختلف از منهاج السنة كافي است نقل شيخ االسالم در
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اين بدان معني است كه لغت  و ، دارندنظر معناي مفردات آن هم اتفاق  بر عربي و
  .مرجع باشد يت و داورياين مسأله براي حكم تواند در عربي مي

همانگونه كه  ؛هستو نشان  عشريه با نام ي اثني ذكري از ائمهقرآن  پس آيا در 
ها امام مانند پيامبر  چون به اعتقاد آن كرده؛ صفات ذكر را با نام و رسول هدايت

بزرگتر گناهش از آن هم ا ي ، ي نبي است ي امام مانند انكاركننده انكار كننده و ، است
  !.است؟

كنيم همانگونه كه  ن پيداقرآ دررا يادي از دوازده امام  توانيم ذكر و ولي آيا مي 
براي شناخت   كه اند بدون اين قرآن ذكر شده واضح متفرق از اركان اسالم صريح و

 رد روايات جعلي داشته باشند؛ رمزي و تفسيرهاي باطني و ها نيازي به تأويل و آن
  !اركان اسالم هم بزرگتراست؟ ت ازمها اما حالي كه به اعتقاد آن

  ها اشاره شده؟آيا اين دليل نيست بر آن اند و نه به نام شدهپس چگونه نه ذكر 
اين موقع بايد  در و اساس ندارد؟ اين باب اصل و گمان اماميه در و پندار  كه اين

  .تناقض دارند ا كتاب اهللا تضاد وچون ب ؛شوندرها  اعتقاداتي رفض و و چنين پندار
 كند و حلي به اين روش اشاره مي مناقشه با ابن مطهر در :شيخ االسالم 
 )1(»كرده باشند ممكن است آن را ترك كنيترك و رها اين روايت را  اگر« :گويد مي

 مورد امامت بكار استدالل براي باطل كردن ادعاي رافضه در سپس اين روش را در
 :خداوند متعال فرموده ، كنيم حديث استدالل نمي فرض كن ما با« :ويدمي گ برده و

 m  c   b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W
  o  n   m  l  k  j  i  h  g   f  e   d

  |  {  z  y  x   w  v  u  ts  r  q  pl 
  )4 – 2: أنفال(

 هراسان دلهايشان ، شود برده خدا نام وقت هر كه هستند كساني تنها ، مؤمنان 

                                           
  .1/32 ، ـ منهاج السنة)1(
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 آنان بر او آيات كه هنگامي و) كوشند مي بيشتر خوبيها و نيكيها انجام در و( گردد مي
 آنان .كنند مي توكّل خود پروردگار بر و ، افزايد مي ايمانشان بر ، شود مي خوانده
 ، ايم كرده عطاء بديشان چه آن از و خوانند مي بايد كه چنان را نماز كه كسانيند

 ، عالي درجات داراي و هستند مؤمن واقعاً آنان .بخشند مي) نيازمندان به را ريمقدا(
  .باشند مي خود خداي پيشگاه در فراوان و پاك روزي و ، الهي مغفرت

|    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  m :دنيز فرمو و 
  ±  °   ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §l )15: حجرات(  

 هرگز سپس ، اند آورده ايمان پيغمبرش و خدا به كه ندا كساني تنها) واقعي( مؤمنان
تالش به خدا راه در خويش جان و مال با و ، اند نداده راه خود به ترديدي و شك 

 و درست) خود ايمان در ، آنان بلي( آنان. اند برخاسته جهاد به و اند ايستاده
  .راستگويند

كه بحثي از ايمان به امامت  ايندر اين آيه ايمان اين مؤمنان را تصديق فرموده بدون 
 ها و كه آن )1(كرده االسالم شواهد ديگري از اين قبيل را ذكر  سپس شيخ. شده باشد

 ، اساسي ندارندو كتاب خدا اصل  اين هستند كه امامت دوازده امام در ها بيانگر غيرآن
  .دين قرارداده اند »اساس اصل و«ي اماميه آن را  شيعه  كه با وجود  اين

اي موجب آن است كه افراد بيشماري براي نقل آن انگيزه داشته  چنين مسأله :دوم 
خصوصا كه فضايل  ، اند روايت كرده مثال آن را نقل واهمانگونه كه احاديث  ، باشند

پس  ، اند روايت شده ندارندو اساس اصل  كه دروغ هستند و مورد عليدر زيادي 
عالوه بر آن  ! ؟شد غ شده باشد نقل نميكه به مردم ابالو حقيقتي چگونه حق 

 بنابراين كتمان و ، شنوند ابالغ كنند داده بود چيزي را كه مي به مردم دستور پيامبر
  )2(.نبود شده بود جايز كه تبليغ آن به ايشان امري پوشيدن چيز
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فضايل  مناقب و كردند؛ امامت علي را مخفي مي ي نص بر اگر صحابه مسأله و 
اين خالف واقعيت  و ، كردند آن را نقل نمي چيزي از كردند و كتمان ميعلي را هم 

بود نقل روايت شده مورد امامت  چيزي هم در شود كه اگر پس معلوم مي ، است
 هر و ، اي بزرگ است جانشيني واقعه خالفت و چون نص گذاشتن بر ، كردند مي

شد  شهرتي حاصل مياگر چنين  و ، داشته باشد ي بزرگ بايد شهرت بسيار واقعه
 فقها و كدام از پس وقتي كه هيچ. دانستند مياز آن خبر داشتند و موافق  مخالف و

تنها شيعه روايت  و )1(دانيم كه دروغ است ميندارند اين نص خبر از  ينمحديث
 ، ن متهم هستندآمورد نقل  در كنند و مورد آن فقط ادعا مي ها هم در آن و ، اند كرده

ادعاي و سرگرداني  برگرفتن مسير گمراهي و در فسق و د دروغ وبا وجوخصوصاً 
اصحاب رسول ايشان به ناسزاگويي دشنام و  و ؛منطق مخالف با عقل و محال و

  ).)2اهللا
امر  و گفتار و كردار شده از صادر رسول خدا چه از هر صحابهدر حالي كه  
براي ما نقل را  ايشانساير احول  خواب و نشستن و آشاميدن و خوردن و نهي و و

از خود نص  بعد يخالفت عل بر پيامبرشود كه  مي پس چگونه تصور ، اند كرده
  !براي ما نقل نكنند؟صحابه صريح گذاشته باشد ولي 

 رسول خدا  كه آن  اين ضروري هست وبديهي و برهان يك  :ابن حزم گفت 
نواحي  ادي كه دري صحابه جز تعد قسمت عمده و حالي كه جمهور وفات يافت در

ها نبوده  هيچ كسي از آن ، دادند بودند دين را به مردم تعليم ميهاي دور  و سرزمين
  .او نص گذاشته بر رسول خدا به علي اشاره كند كهبه با يك كلمه  كه
 انساب و نفر انسان با نيات وهزار بيش از بيست  يممتنع است تعداد محال و و 

پيماني كه رسول  و عهدنهان كردن پ اتفاق كنند برگوناگون  هاي مختلف و قريحه
ايم  مورد ادعاي نص برامامت نيافته روايتي  در ما هرگز و ، ها بسته باشد با آن خدا

                                           
 .137ص ، ـ اصول الدين رازي)1(
 .377ص ، ـ غاية المرام آمدي)2(



   
825 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

 از مردي ناشناخته بنام ابي حمراء كه هيچ كسي او را )واهي(جز روايتي 
  )1(.شناسد نمي
پس  ، م بدان بستگي داردواجباتي است كه تمام مصالح مردجمله  امامت از :سوم 

جانشيني كسي بطور مشخص نص  بر رسول خدا ن گفته شودآمورد  وقتي كه در
پس براي هر ملحد بي ديني  ، تبديل نموده باشند داده و صحابه آن را تغيير گذاشته و

آن را  ي  وعدهتعداد نمازها هم ده وعده بوده ولي صحابه پنج  :ممكن است بگويد
به  و ، اند پنج تا كرده آن را با هواي نفساني خود و؛ ندمخفي كرد كتمان و

 مورد تمام فرائض مدعي تغيير نص رسول خدا صورت هر گاه كسي در همان
از كدام  مورد هيچ در  كه شود به اين مي منجر و ، چنين ادعايي ممكن است؛ باشد
  )2(.دين اصالً نتوان اعتماد كرد امور
 در :ي كسي است كه بگويد علي مانند گفته بر مورد نص قول رافضه در :چهارم 

 ، مورد عباس صحيح نيست وجود نص در :اگر گفتند .مورد عباس نص وجود دارد
مورد  با باطل كردن نص در و ، مورد علي هم درست نيست نص در :شود گفته مي

كدام نص  مورد هيچ چون در ، شود مورد علي هم باطل مي عباس ادعاي نص در
هاي بسياري از شيعه وجود دارند كه با رافضي  فرقه و ، وجود نداردصحيح صريح 

مورد  حتي در ، استامام  اند بسياري از كساني كه مدعي مورد نص امامت بر ها در
كند كه  كدام گمان مي هر و ، درگيري دارند بيست فرقه با ايشان نزاع و مدوازدهامام 
  .ديگر باطل استي  فرقهنص 

و گرفته شده كه بمعني ظاهرشده برروي اسب  »همنص«ت از لغ ي نص در واژه 
ولي ظاهر بودن  ، و نمايان استاست چون چنين كسي آشكار جاي برافراشته 

شهرت  شد و اگر چنين چيزي اصل داشت ظاهر مي و ، كجاست) امامت(نص
 ، رديدگ عام شايع مي ميان خاص و و ، گشت ها متداول مي نازب سر بر و ، يافت مي
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به آنان گفته  ، پوشيدندپنهان كردند و واقعاً نص وجود داشته ولي آن را  :گفتند اگر
 و.پس بر امامت عمويش عباس هم نص گذاشت ولي آن را پوشيدند :شود مي

 ، آشكار نگردد ممكن باشد و)با آن بزرگي(همچنين هرگاه پوشانيدن چنين مسأله اي 
 پسري داشت و رسول خدا واقعاً :شود بگويد پس براي گوينده اي ممكن مي

 و ، را كشتند او برجانشيني او نص گذاشت ولي صحابه به او حسادت ورزيدند و
  )1(.ها نمي رود چيزهايي شبيه به اين ادعاهاي فاسدكه انسان فهميده بسوي آن

 مورد او نفر در نص گذاشت دو خالفت عمر ما مي بينيم چون ابوبكر بر :پنجم 
آنجا كه  از نيز و ، مورد او هيچ مخفي كاري صورت نگرفت در و ، اختالف نداشتند

آن  انكارو بود كه رد  آشكار ظاهر و قدر شش نفر از قريش نص گذاشت آن عمر بر
اقدام فوري  ؛بزرگوارتر بود هاز همكه  رسول خدا و ، براي كسي آن ممكن نبود

از  چه آني نقل شوق نفس برا شور و و ، بيشتر بود مردم براي اجراي دستورات او
 بكر بروپس محال آشكار است كه اب ، بزرگتر بود وزيادتر شد  ايشان صادر مي

پنهان  و ؛شودنمورد او اختالف واقع  در بين دو نفر جانشيني كسي نص بگذارد و
ن شش نفر آخالفت يكي از  نيز عمر بر و ، ممكن نباشدبراي هيچ كس كردن آن 

پنهان و جانشيني يزيد نص بگذارد  تي معاويه برح و ، نص بگذارد ولي پنهان نشود
مورد  درو شكاري تبديل آكه به متواتر مشهور و معروف گردد قدر  نآبلكه  ؛نشود
ولي به  ؛پس چگونه نص معاويه نقل شد .جدالي صورت نگيرد ها هيچ نزاع و آن

هيچ كس آن را نقل  و ، كتمان شد پنهان و اعتراف خود شيعه نص رسول خدا
 ها آن اسرار از ن يكي بودآاحاديث  ي واليت و مسأله  كه كنند  اقرار ميچون  ، دنكر
    )2(!.؟است

مورد  در صديق ابوبكر تمام مسلمين دستور و انصار چگونه مهاجرين و :ششم
مورد  در ولي امر رسول خدا ، قبول كردندرا عمر جانشين شدن درخواست 
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 بيشتر از رسول خدا ابوبكر مين ازآيا مسل قبول نكردند؟ جانشيني علي را
  !.كردند؟ اطاعت مي

اين مورد اشتباه  يا انسان خوب يا بد در ، دهد چگونه عقل هيچ عاقلي احتمال مي
تمام  انصار و كه مهاجرين و -را دچار فتنه گرداند جز كسي خدا بخواهد او -كند مي

نص  ابي طالبامامت علي بن  بر ها فهميدند كه رسول خدا پيروان نيك آن
امر  و ولي نافرماني كردند ؛امر را به او بدهند  ها دستور داد كه واليت به آن گذاشت و
ها درخواست نمود عمر بن  از آن ابوبكركه  هميولي  ، نمودندرا رها  رسول خدا
ها  عمر بن خطاب به آن ، اطاعت نمودندو  واليت امر بگذارند پذيرفتند خطاب را بر

  )1(نافرماني نكردند؟ مخالفت و ولي ، پارندسبواليت را به آن شش نفر  كه فرمان داد
 روزه حج و زكات و نماز وبراي انجام چگونه قابل تصور است كه مسلمانان  و 

يك فريضه را ترك كنند كه تمام اعمام  و به پا خيزندفرايض اسالم  ديگر جهاد و
 بيعت با ابوبكر و مصلحي درچه  و ، كه بيعت علي باشد را باطل كنند ها نيك آن

   )2(؟اند ترك بيعت با علي داشته
شش نفري طرفدار براي علي جايز نبود  اگر نص بر امامت علي صحيح باشد :هفتم

نيازي  هستم و »منصوص عليه«من  :گفت مي و ، ها نص گذاشت آن بر باشد كه عمر
نيز برايش  و )3(.است ها نص گذاشته آن كه عمر بروارد گردم ندارم به جمع كساني 

جايز نيست چنين به علي گمان  و ، عثمان بيعت نمايد عمر و با ابوبكر ونبود  جايز
حالي  در ، امامت خود خودداري كرده باشد ذكر نص بر مرگ ازبيم برده شود كه از 

براي مرگ عرضه  رسول خداپيشگاه را  خود بارها بوده و» شجاعت شير«كه او 
 پس چه چيز او ، معرض مرگ قرار داد را در صفين خود سپس روز جمل و ، نمود

                                           
 .نسخة خطي بدون شماره ، ن زنجويهابوبكر محمد ب/ـ امامة ابي بكر الصديق)1(
 .نسخة خطي بدون شماره ، ابوبكر محمد بن زنجويه/ـ امامة ابي بكر الصديق)2(
و امام بخاري در صحيح خود داستان بيعت و اتفاق بر انتخاب عثمان را  ، 15ورقة  ، ـ دفع شبه الخواج والروافض)3(

  .به بعد 4/204 ، نقل مي كند
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  )1(اش نمود؟ ناچار به تقيه بزدل كرد و و اين دو حالت ترسو را در
به او  امر امت بعد از رسول خدا امامت او نص وجود داشت و وقتي كه بر

 ، بدان قيام نمايد گردن آويخته كه بر او واجب بود بر اي را ؛ وظيفهواگذار شده باشد
اهمال  بدون سبب ترك و اگر آن را و ، باطلي با هر صورتي دفاع نمايد در برابر هر و

سببي بايد بوده باشد البد غلوب م اگر و ، پس حاشا از او مخالفت نموده؛ نموده باشد
خصوصاً كه امر به ؛ گردانيده را نسبت به گرفتن حقش معذور جريان بوده كه او در

تر  ناتوان وتر  شما از علي ضعيف كه نزد مان بن عفانديديم عث و. او واگذار شده
چيزي را كه به او واگذارشده بود ضايع  و ، اهل تسليم نكرد خالفت را به نا ؛است
كه  زكات امتناع كردند از پرداخت و ديديم وقتي كه قبايل عرب برگشتند و .نكرد
 ، شد سالم منهدم ميا كرد آن را اهمال مي چون اگر امر امت را رها نكرد؛ ابوبكر

ميان اصحاب رسول  در و...گرداند آنان پيروز خدا او را بر ها جنگيد و پس با آن
راضي شيعه پس چگونه  )2(.كسي نبوده كه نسبت به حق خويش سكوت كند خدا

 ي حق خود را به اميرالمؤمنين علي از مطالبهامتناع  ترسويي و شدن به باطل و
دعوت بسوي  اعالن حق و ه تمام مردم بسبب تأخير او ازتا جايي ك ، دهند نسبت مي

هم شير  ها كه آن به قول آناندك جز تعداد بسيار  مرتد شدند آن از دين برگشتند و
  !.پيامبر بود؟ خدا و

به خاطر  و ، حتي شنيده نشده كه علي براي بيعت با خويش دعوت كرده باشد و 
اگر چنين امري صورت  و ، گيدنه جنبچه رسد ؛ بيعت با كسي جدال كرده باشد

اي بزرگ اتفاق  حادثه اي مهم و حالي كه مناسبه در ، گرفت قطعاً شهرت مي يافت مي
مانند  ، مورد جانشيني وجود داشته باشد اظهار شود افتاد كه واجب بود اگر نص در

   .)3( .ولي با آن هيچ كاري نكرد ، مهاجرين و انصار ياي شور حادثه ي سقيفه و حادثه

                                           
 .4/162 ، ـ الفصل)1(
  .16ورقة  ، ـ دفع شبه الخواج والروافض)2(

  :و صرف نظر كرد ن نص گذشتآبه دو علت از  :ـ شيخ شيعه بياضي گفته)3(
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يارانش را براي بيعت با او نزد شيعه مقرر و مورد اعتراف است گونه كه  بلكه همان 
  )1( ولي ادعاي نص نكردكرد دعوت 

دانيم اين  ضرورت مي هايي كه ما با بداهت و جمله راه شيخ االسالم ذكر كرد كه از
 چون ايشان وفات و ، مورد امامت علي چيزي ابالغ نكرده در است كه رسول خدا

از  و اميري انتخاب شود ها آنبرخي از انصار درخواست نمودند كه از  يافت و

                                                                                                           
متواتري را  كرد كه امر حكم مي ها آنصورت به كفر  اين در ، كردند شايد انكار ميكرد  مياگر آن را اظهار  -لفأ

  .انكار كرده بودند
ها به چيزي اقامه حجت نمود كه موجب مقدم  پس بر آن ، سي بهتر بودندپي ك در اها با تشكيل شور آن -ب

چون گمان كرده كه  ، نقيض است بيني كه ضد و جوابش تأمل كن مي در) 1/299 ، الصراط المستقيم( بودن او بود
ي با اين وجود لو ، خودداري كرداعالن نص  از ، انكاركننده ها كافر شوندو  آن را انكار كنند  كه از ترس اين علي

بي  و سپس اين گفته حجتي سرد ، اند ها نص امامت علي را انكار كرده چون به گمان آن دانند صحابه را كافر مي
 نشود و انكار  كه به خاطر اينشود  دعوت نميي دين  هسته اصل وبراي چون اين بدين معناست كه  ، است اعتبار

  .انكاركننده كافر نشود
علي   كه كنند به اين ي شوري همين كافي است كه شيعه اقرار مي حادثه نص در اي عدم ذكراما معذرت آوردنش بر

 ، نيست منطق سازگار براي ذكر وجود نداشته با عقل وو سببي  چون اين گمان كه گويا موجب ، نص را اظهار نكرد
  رابطه با منصب امامت بوده كه به اعتقاد شيعه اصل اصول است خصوصاً كه مسأله در

 نص وجود نداشته  كه اين او دليل است بر علي از يارانش براي بيعت بادرخواست  گفتند :بياضي گفته. ـ)1(
 ، الصراط امستقيم .(بدان دست يابدراه ممكن  پس او حق داشت با هر ، گوييم خالفت حق او بوده ما هم مي ، است

نصي را براي يارانش  ؛خالفت رسيدعثمان به عد از شهادت وقتي ب  كه به اينكنند  و اعتراف ميقرار اشيعه  و). 1/299
  .بيعت نبود نيازي به انتخاب و كرد و جا نصي موجود بود قطعاً اظهار مي نآاگر  و ، نكرد ذكر

با هم دليل  اين هم حجت و ، با هر راه ممكن به آن برسدداشت حق  خالفت حق او بود و :گويد مي  كه اين و 
 و؛ مردم مرتبط بود ي ايمان يا كفر ها قضيه به مسأله چون به اعتقاد آن ، شود باطل مي وادعاهاي خودشان نقض 

اگر خواست آن را  كه اگر خواست بگيرد و(ي نبود صيك حق شخ و ، از آن امامت منصبي است مانند نبوت يا باالتر
كنند ولي فراموش  ودشان ردش ميگويند كه به نظر خ اي چيزي مي مسأله هر ها در ولي رافضي )به تأخير بيندازد

  .كنند كه قبالً چه اقراراتي داشته اند مي
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 ، )1(كنند اين چيزي است كه شيعه بدان اقرار مي و ، مهاجرين هم اميري انتخاب شود
  )2( .امارت جز از قريش جايز نيست :گفتند و شد خواست انصار انكار اين درولي 

 ، اند كه امامت از قريش است روايت كرده اصحاب در روايات متفرق از پيامبر و 
امامت  روايت نكرده كه برديگر چيزي مجلس  نه در مجلس وآن  نه در ولي يك نفر

 اكثر بني عبد مناف از بني اميه و و بيعت كردند مسلمين با ابوبكر و .علي داللت كند
 ، تندها به انتخاب واليت علي بن ابي طالب گرايش قوي داش آن غير بني هاشم و
  .اين نص را ذكر نكردند ياران معروف او يا از اهل بيت او و ها از آن ولي يك نفر

چون امت  ، پيوست زمان او بوقوع نمي نصي وجود داشت اختالفي در اگر و 
  .نداشتندنه غير او اتفاق نظر  مورد علي و اسالم نه در

 كسي از و ، بودندطالب  ابي بيشتر مردم با علي بن وبوقوع پيوست جريان حكميت 
 ، ادعاي نص نكردكسي آن مقام حساس  در ؛ها د به غير آنسيارانش چه ر مسلمين و

اي باغي به  فرقه را ياسر«: كه فرمود كردنداستدالل  ي رسول خدا با فرمودهولي 
 اين حدود در و سه نفر يا يك نفر يا دو نفر خبرحديث اين  و )3(.»رساند قتل مي

مورد نص امامت علي شيعه ادعاي متواتر بودن  اما در ، ستاست ولي متواتر ني
 شگفتا چگونه براي شيعه رواست كه نزد مردم با اين حديث احتجاج كنند ، كنند مي
  )4(!اند؟ ها بدان استدالل نكرده حالي كه هيچ كسي از آن در

باطل  و ، زرگتر استباز اين هم  امامت دوازده نفر بر اما ادعاي نص رسول خدا

                                           
  .1/299 ، ـ نگاه كن به الصراط المستقيم)1(
مسلم روايت كرده با  و )2133، 926ح(125طيالسي ص داود ابو و ، 4/421، 3/129 :ـ امام احمد روايت كرده)2(

. ميان قريش است مادامي كه دو نفر از قريش بمانند ن امر درپيوسته اي :در لفظي ديگر و»مردم تابع قريشند«لفظ
 .1820و181ح ، 1452-2/1451 ، صحيح مسلم كتاب االمارة

 ، و مسلم كتاب الفتن ، 3/207 ، باب مسح الغبار عن الناس ، ـ بخاري روايت كرده در كتاب الجهاد والسير)3(
، 164، 2/161 ، واحمد ، )3800(5/669 ، ر ببن ياسركتاب المناقب باب مناقب عما ، وترمذي 2915ح ، 3/2235

  .315، 311، 300، 6/289 ، 306، 5/214و  4/97و  90، 28، 22 ، 3/5 ، 206
 .15-4/14 ، ـ منهاج السنة)4(
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ي دوازده اماميه نقل  جز فرقه و ، است دروغ بودنش آشكارتر بودنش ظاهرتر و
حالي كه  در ، كنند تكذيب مي دانند و هاي شيعه آن را دروغ مي سائر فرقه و اند نكرده

  .!ي شيعه هستند هفتاد طايفه ازفرقه  اماميه يك
به امامت كه قائل  ييها فرقه كنند با نصوص نصوصي كه اثني عشريه نقل مي و 

زيرا  ، تضاد است تعارض و بسيار زيادند درها  آن فرقه كه تعداد دوازده امام نيستند
 دويست وتا اين ادعا  و .نصي هستند كه با نص ديگران فرق داردمدعي   فرقه هر

 ساخته و پس اين روايت از ، ظاهر نشد وفات رسول خدابعد از پنجاه سال 
  .اند ها بوده شيعيان قبلي مخالف اين وهاي متأخرين شيعه است  پرداخته

با علم يقيني كه هيچ هستند چندين برابر شيعه كه ها  علماي آن اهل سنت و و 
دانند كه اين نص دروغي است به نام رسول  مي ندارد ترديد شك و شائبه اي از

  .در مورد آن حاضرند با شيعه مباهله كنند و ، ساخته شده خدا
اند  اهل بيت ادعا نكرده كند و بيت چنين روايتي را تكذيب مي اهل از نقل متواتر و 

تكذيب  كه چنين ادعايي مي كرد كس را بلكه هر ، ها نص هست امامت آن كه بر
  )1(.دوازده امام را اثبات كنند وجود نص بر  كه كردند چه رسد به اين مي
وانست آن را ت نمي گويند حسن مي ها امامت چنين بود كه اين رافضي امر اگر و 

 بر گمراهي و او را بر -كنند طور كه شيعه گمان مي آن -و تسليم نمايد به معاويه
عهد  وشد  نميدر اين ظلم شريك او  و ، كرد نميانهدام دين ياري  باطل كردن حق و

آن با  هم بر )حسين(برادرش حال كه  ، كرد نميرا باطل  پيمان رسول خدا و
پس  .تي كه وفات يافت بيعت با معاويه را نقض نكردتا وق موافقت نمود و كار

 باطل كردن عهد وبدون اكراه و اجبار حسين رضي اهللا عنهما  چگونه براي حسن و
 امام حسن بيش از  كه با اينبود حالل ها واگذار كرده  به آن رسول خداي كه پيمان

  راه او بميرند؟ داشته كه حاضر بودند در ياوريار و نفر  صد هزار
را و واليت امر ومت حكحق ندارد دانست  مي ناگر حسسوگند پس به خدا  

                                           
 .210-4/209 ، ـ منهاج السنة)1(
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آن دو امر را با  ونمود   خالفت و حكومت را به او تسليم نمي ، تسليم كندبه معاويه 
بعد بدون ضرورت آن و  ، شش ماه آن را براي خود نگه داشتكه  كرد هم جمع نمي

 و بلكه بدون شك او برتر يش مباح بود؛اين كار براپس  ، ويه تسليم نمودابه مع را
انّ « :مورد او فرمود اش در خطبه در بزرگش رسول خدا چون پدر ، بود تر فاضل

اين فرزندم  : »ولعل اهللا ان يصلح به بني طائفتني عظيمتني من املسلمني , ابنی هذا سيد
بزرگ از ي  طايفه ي او در بين دو است خدا بوسيله اميد و ، سرور است و بزرگوار

  )1(.يما هاين حديث را از طريق بخاري روايت كرد. قرار گرداندرمسلمانان صلح ب
ولي براي كسي كه  ، اين باب بسيار زيادند بديهي در هاي معلوم و نابره ديگر و 

  .همين مقدار كافي استنباشد تعصب اهل  پيرو هواي نفس وتابع و 

                                           
به حسن بن  ري پيامب كتاب الصلح باب فرموده بخاري اين حديث را در و .173-4/172 ، ابن حزم/ـ الفصل)1(

و ترمذي  ، 4662ح ، 5/48 ، ما يدل علي ترك الفتنة : و ابوداود كتاب السنة باب3/169 ، ...ابني هذا سيد علي
.. . و نسائي كتاب الجمعة باب مخاطبة االمام ، 3773ح ، 5/658 ، باب مناقب الحسن والحسين ، كتاب المناقب

  .51، 49، 44، 38-5/37 ، و احمد ، 3/107



   
833 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

  
  

  دايمدوازده امام را انكارن تحكم كسي كه امام
براي همين ....! است همسطح نبوت يا بزرگتر امامت به اعتقاد شيعه همسان و 

 كسي كه امامت يكي از دوازده امامشان را انكار كند ي اثني عشريه بر است كه شيعه
 به كفر وچرا كه  ؛را تكميل كنند افراط خود و تا اين غلو كنند ميصادر  حكم كفر

  .دان آتش حكم كرده جاودان بودن در
 ن است كه هر كس امامت اميرالمؤمنين وآما بر اعتقاد« :ابن بابويه گفته است 
 و .»مانند كسي است كه نبوت پيامبران را انكار كندنمايد را انكار  ي بعد از او ائمه

ولي امامت يك نفر از  ؛كند مورد كسي كه به امامت اميرالمؤمنين اقرار اعتقاد ما در
كند مانند كسي است كه به نبوت تمام انبياء ايمان داشته  كاراز او را ان ي بعد ائمه

  )1(.را انكار كند باشد سپس نبوت محمد
بنابراين مقتضاي اين نص شيعه آن است كه اثني عشريه تمام فرقه هاي مسلمين را  

بوده و طول تاريخ  دركه را اي  هي غير امامي هاي شيعه حتي فرقهو  ، كنند تكفير مي
اند  دريافتهها  آن دينشان را ازي  قسمت عمدهحالي  دردانند؛  اند كافر مي پديد آمده

  .هاست رواياتشان از رجال  آنچون 
عدم پذيرش  گونه كه دفع و دفع امامت كفر است همان« :گويد شيخ طوسي مي و 

  )2(.»يكسان است دو چون جهل نسبت به هر ، نبوت كفر است
كه انكار امامت معتقد بوده بنابراين  ، قناع نكردهظاهراً اين هم ابن مطهر حلي را ا 

نبوت لطف  ف عام وطامامت ل« :پس گفته ، نبوت بزرگتراست دوازده امام از انكار
لي ممكن نيست خالي و ؛نبي زنده خالي باشد چون امكان دارد زمان از ، خاص است

                                           
 .27/62 ، بحاراالنوار ، 111ص ، االعتقادات ـ)1(
 .8/368 ، بحاراالنوار ، 4/131 ، طوسي/ـ تلخيص الشافي)2(
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  )1(.»لطف خاص انكار است از لطف عام بدتر انكارو  ، از امام باشد
ترسايان كافر  ي آنان ايمان نداشته باشد از يهود و بنابراين شيعه كسي را كه به ائمه 

اين اشاره  و ، بر اين مبنا است كه هرگز زمان خالي از امام نيست و ، دانند تر مي
 ، اند را انكاركرده شيعه او غايب كه چندين فرقه از راست به ايمان شيعه به امام منتظَ

 همان-اند كه او متولد نشده است نموده تاريخ مقرر و شناس بعلماي محقق نس و
 ين كفرگتررولي شيخ شيعه معتقد است كه انكار امامت بز -طور كه خواهد آمد

  .است
مورد تكفير امت اسالم  درو كند  اين مذهب نقل مي اتفاق شيعه را بر شيخ مفيد 
 هطاعالاي واجب  يكي از ائمهكسي امامت  هر  كه اماميه اتفاق دارند بر اين« :گويد مي

  )2(.»مستحق ماندن ابدي در دوزخ است گمراه است و كند كافر و را انكار
و ي امامت انفصال  به جايي رسيده كه بسبب قضيه )جزايري(شيعه  شيخ ديگر و 

ها بر يك  با آن« :گويد ميكرده و شيعه را بطور كلي از مسلمين اعالم فاصله گرفتن از 
 :گويند مي)مسلمانان( ها چون آن ، شويم يك امام جمع نمي و بريك پيام خدا و

 ، از اوست ابوبكر جانشين بعد و ، پيامبر اوست پروردگار ما كسي است كه محمد
گوييم  بلكه مي ، يامبرينين پچه نه ب چنين پروردگاري اعتقاد داريم وه ولي ما نه ب

چنين پيامبري هم  و ، نيست ما جانشين پيامبرش بوده خداي واقعاً خدايي كه ابوبكر
  )3(»!!!كه ابوبكر جانشينش بود پيامبر ما نيست

و  جز اماميه تمام فرقه هاي مسلمين را مورد لعن م مسلمين؛عمو تكفير زبعد ا و 
حكم به  پس تكفير و ، كنند صادر ميحكم ارتداد بر ايشان  و ، دهند قرار مي نفرين
   :هاستها شامل اين دسته  ارتداد آن لعن و

 يعني ابوبكر بهترين اين امت بعد از رسول خدا ها آندر رأس  و صحابه -1

                                           
 .3ص ، ابن مطهر حلي/ـ اااللفين)1(
 .8/366 ، بحاراالنوار ، و مجلسي هم اين را از او نقل كرده ، ـ المسايل مفيد)2(
 .2/279 ، ـ االنوار النعمانيه)3(
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   .هستند فاروق عمر و صديق
  .تمام اهل بيت -2
  .حكومتهاي آنان خلفاي مسلمين و -3
  .تمام شهرهاي مسلمان نشين با ساكنان -4
  .مسلمان هاي قاضي -5
  .علماي مسلمين ائمه و-6
  .فرقه هاي مسلمين -7
  .همه امت اسالم -8
  به تفصيل ذكر خواهم كرد ها را مورد اين دسته سائر اعتقادات ايشان را در و
  
  هصحاب - 1
 ها راضي بوده و كساني كه خدا از آن تكفير لعن و ي شيعه مملو است ازاكتابه 

 اهل بيعت رضوان و و اهل بدر و انصار از مهاجرين و اند؛ ايشان از خدا راضي بوده
كه  اند را استثناء نكرده ها از آنبسيار اندك جز تعداد  و ، خدا رسول ساير اصحاب

كتابهاي شيعه و انتشار اين مسأله بعد از ظهور  و رسند؛ به تعداد انگشتان دست نمي
  .شود نميپوشيده جزء اموري شده كه آن را با تقيه 

ح مسلم شر امام نووي در ، ي اسالم مخفي بود برخي از ائمهولي قطعاً اين بر 
ولي كافر  ؛اند مقدم قرار دادن غير علي به خطا رفته درصحابه : گويند مياماميه  نوشته
  )1(.اند نبوده

 اتها تأليف فرقهو اعتقادات مورد مقاالت  كساني كه در ولي برخي از اهل علم و 
اما مذهب « :گويد مي قاضي عبدالجبار. اند بر اين اعتقاد اماميه مطلع شده اند داشته

 است كه هر كس آن را انكار كند كفر اين است كه راه اماميه نص آشكار ماميه برا

                                           
 .15/174  ،ـ شرح مسلم نووي)1(
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 را ي رسول خدا براي همين صحابه ، را تكفير نمود واجب است او ورزيده و
  )1(.»اند تكفير كرده

چيزي قريب به همين معنا را  )4(غيره و) 3( :ابن تيميه و)2(بغدادي عبدالقادر و 
  .اند گفته
كنند كسي را  استثناء مي تعداد افرادي كه رافضيه از حكم عام تكفيررد در موولي  

عبدالقادر . عشريه باشد كه موافق با كتابهاي اثنيكرده باشد ام طوري بدان اشاره  نيافته
از دين  كنند كه صحابه بعد از پيامبر اكثر اماميه گمان مي« :گويد بغدادي مي
              )5(.»ايشان سيزده نفر از تعداد دو پسر او و علي و برگشتند جز

 همانا مهاجرين و :گويند رافضيه مي«  :گويد مي )رحمه اهللا(شيخ االسالم ابن تيميه 
 همه كافر ندترشسيزده نفر يا بياندكي كه تعداد  پس جز ، نص را كتمان كردند انصار
گاهي  و .اند ودهمنافق بهميشه امثال اينها  عمر و ابوبكر و :گويند سپس مي ، ...شدند
  )6(.»نه بلكه ايمان آوردند سپس كافر شدند :گويند مي

ديدگاه شيعه نسبت به صحابه پيرامون غيره  كتابهاي اهل سنت و چه در آنبود اين 
  .گويند كه چه مي خالل كتابهاي معتمد شيعه خواهيم ديد ولي بعداً در ، آمده است

واليت را به ابوبكر   كه  سبب اينه ب همانا صحابه :گويند عشريه مي كتابهاي اثني 
برخي رواياتشان به آن سه  و .از دين برگشتندهمه سه نفر  جز و ، شدند دادند كافر

شيعه اين  و .بس ها به هفت نفر برسند و اند تا مجموع آن نفر ديگر افزوده چهار نفر

                                           
 .761ص ، ـ شرح االصول الخمسة)1(
 321ص :الفرق بين الفرق ـ در)2(
  4/128:منهاج السنة - 3
 .248- 247ص ، اصول الدين/ـ نگاه كن به بزدوي)4(
ها  آن  كه اشعري اشاره نموده به اين و ، دهد تمام اماميه تعميم نمي اين حكم را بر گردد كه عبدالقادر ـ مالحظه مي)5(

 .129- 1/128 ، مقاالت السالميين. مورد فرقه هستند در اين
 .3/356 ، ـ مجموع الفتاوي شيخ االسالم)6(
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پس اين را   ،معتمد خود متداول نمودند ق وكتابهاي موثّ دررا اي  هاي افسانه روايت
سپس  )1(ي خود ثبت نمودند كه كتاب سليم بن قيس است شده اولين كتاب ظاهر در

و اشاعه دادند  و نمودندو تأييد  اين مسأله را تقرير كتابهايشان يكي پس از ديگري
 ، قرار دارندها  در رأس آناست موثق و منبع كتاب  الكافي كليني كه يكي از چهار

 منابع ديگر عالوه بر ، م رجال شناسي معتمد ايشان استعلدر  )2(سپس رجال كشي
 و )6(تفسير نور الثقلين و )5(الصافي و )4(البرهان و )3(عياشي تفسير مانند ايشان

  )9(.و بحاراالنوار )8(السرائر و )7(االختصاص
رواياتي هستند  ها بلكه اين ، ها نيست ديدگاه برخي از بزرگان آن اين تنها نظر و و 

قدسيت  و»عصمت«حامل صفت  ها كه به نظر آنبيان شده ) يمعصومين(زبان كه بر 
  .هستند

زبان بزرگان  به آن نسل قرآني نمونه برنسبت ناسزاگويي  ودشنام مورد  اما در 
تمام  به ذكر اگر و ، اند با آن پر كردهي كتابهايشان را  عمدهبخش كه بايد گفت  ؛شيعه

ولي به ذكر  ، گيرد مي بر كتاب را درجلد چندين  ها بپردازم خاشاك وس موارد آن خ
چون اين  ؛اند كرده تكفير را با صراحت اصحابكه در آن نمايم  چند مورد اكتفا مي

 كفر ازنيست كه نفرين  لعن و نيازي به ذكر كند و چند مورد حقيقت را كشف مي
  .كمتر است

                                           
  .75-74ص ، ـ كتاب سليم بن قيس)1(
  .11، 9، 8، 7، 6ص ، ـ رجال كشي)2(
  .1/199 ، ـ تفسير عياشي)3(
  .319/ 1 ، هاشم البحران/ـ البرهان)4(
 .389/ 1 ، محمد كاشاني/ـ الصافي)5(
  .1/319 ، حويزيني/راثقلينـ نو)6(
  .5-4ص ، مفيد/ـ االختصاص)7(
  .468ص ، ابن ادريس/ـ السرائر)8(
 .440، 352، 351، 22/345 ، ـ بحاراالنوار)9(
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به  :عين گفتان بن در الكافي روايت كرده كه حمرا )كليني(معتمد شيعه موثق و 
يك  كه اگر همه براست كم تعدادمان قدر  فدايت شوم ما آن :گفتم جعفر ابي

 از اين را به تو خبر تر آيا عجيب :گفت !توانيم تمامش كنيم؟ گوسفند جمع شويم نمي
  )1(.سه نفر -بادستش اشاره كرد و -انصار رفتند جز مهاجرين و :بدهم

 و ي رسول خدا ي تكفير شامل بزرگترين صحابهگونه كه مي بين بنابراين همان 
جز  زمان ابي جعفر كند كه به نظر شيعه در بيان مي و ، هم شده انصار مهاجرين و

 در و ، كردند و نظر خود عمل ميتعداد كمي مسلمان موجود نبوده كه با رأي خود 
گوشت  ربطوري كه اگر ب؛ دادند اي را تشكيل نمي مقابل تعداد مسلمين هيچ مجموعه

را نزد امامشان ايراد كردند  اين شكوا و ، كردند تمامش نمي شدند گوسفندي جمع مي
شيعيان دوران اول هم از سه نفر  تعداد :به ايشان گفـتخطاب او هم براي تسليت  و

  .از دين برگشته بودند باقيمانده در حكم مرتد و و كرد تجاوز نمي
به نسبت  وران ابي جعفر محمد باقرضه تا دفاست كه راآن  اين نص بيانگر و 

و توسعه  نشر و ، ها قابل قبول نبود دعوت آن و ، اند شاذ بوده مسلمين كم و
با افتراهايي كه بنام  و ، اند زيسته كاري مي پنهان هاي تقيه و زيرزمين در ويافت  نمي

  .گفتند تسليت مي پيروان خود و رؤسابه  ساختند مي گفتند و اهل بيت مي
چون  ، سالم مانده بودند اددتراكه از  معرفي نكرد را كافي نام آن سه نفرالت رواي 
پس  ، ولي مذهب رافضه تا بعد از شهادت عثمان ظاهر نشد ، مذهب رافضه بودند بر

رسد كه از سبئيه بوده  هيچ بعيد هم به نظر نمي و ، اند آن سه نفر هم صحابه نبوده
نيز بعيد هم نيست كه  و ، ها آغاز شد دوش آن شكوفايي رافضيه بر كه نشاط و باشند

                                           
با دست اشاره إل يعني جعفر :مي گويد اينجا تعليقه نوشته و ـ علي اكبر غفاري يكي از بزرگان معاصر شيعه در)1(

چگونه ببين ) .پاورقي ، 2/244 ، الكافي(، هستند مقداد ابوذر و سلمان و :ها از آنكه منظور  كرد به سه انگشت خود
در باب شيعيان معاصر بيان بيشتري  و...نشدهاك پ اين معناي خرافي طي سالها از عقل اين بزرگان شيعه هم محو و

 ، 7ص ، نگاه كن به رجال كشي و ، 2/244 ، باب قلة عدد المؤمنين ، اصول الكافي كتاب االيمان والكفر. خواهد آمد
 .22/345 ، بحار االنوار
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به جاي نام خودشان  و برگرفته باشند مستعاري را براي خود يها آن سه نفر سبئيه نام
  .نام صحابه بكار رفته باشد

از حنان بن سدير از ....«: اي است كه در كتاب رجال كشي آمده است اين نكته و 
اهل  مردم بعد از پيامبر :است كه گفتروايت كرده  جعفر ابي او هم از پدرش و

 :گفت نفر چه كساني بودند؟ گفتم آن سه ، جز سه نفر از دين برگشتن بودند رده و
از كمي به مردم معرفي  سپس بعد ، سلمان فارسي ابوذر غفاري و مقداد بن اسود و

يعت با ابوبكر ب چرخيد و مي ايشان ابآن سه نفر كساني بودند كه آسياب  :گفت كرد و
  )1(.با اكراه بيعت كرد اميرالمؤمنين را آوردند و  كه تا اين ، نكردند

ي مذهب  به سلول اوليه ي رسول خدا تكفير صحابه پس اين نص عالوه بر 
حتي آن سه  و اند را پوشش داده خود كه با اين نامهاي مستعار كند رافضي اشاره مي

اند از شك در شناخت امام كه اصل  اء كردهننفر هم كه شيعه از مجموع مرتدين استث
مردم مرتد « :جعفر گفت لذا وقتي كه ابو ، ايمان است سالمت نبوده جز يك نفر

مورد  اگر منظورم كساني باشد كه هيچ شكي در« :گفتبالفاصله  »شدند جز سه نفر
  .»است ها نبوده فقط مقداد آن
 اي در عارضه است لمؤمنينخدا نزد اميرا »اسم اعظم«  كه مورد اين البته سلمان در 

همچنين  بنابراين او ، گرفت را مي آورد زمين او زبان مي كه اگر بر قلبش ايجاد شد
  كه ها را رها كرد تا اين سپس آن ؛هايش را نزد گردنش جمع كرد لباس  كه بود تا اين

اي  :گفت او گذر كرد و پس اميرالمؤمنين بر .جمع شد چيزي مانند غده آنجا
  .پس بيعت كرد ، بيعت كن ، آنبه جاي اين  : اباعبداهللا

براي خدا لومه  و ، داد را به سكوت دستور او إلمورد ابوذر اميرالمؤمنين در اما 
عثمان  ؛كرد پس سكوت نمي ، داشت نمي را باز اي او سرزنش هيچ سرزنش كننده و

  )2(.به او امر نمود و عبور كردبر او 

                                           
 .همراه با شرح جامع مازندراني ، 322-12/321 ، الكافي كتاب الروضة ، 6ص ، ـ رجال كشي)1(
 .22/440 ، بحاراالنوار ، 11ص ، ـ رجال كشي)2(
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 ، امان نماندند جويي شيعه در از عيب ات يافتندنيز كه از رده نج آن سه نفر و 
ولي اگر  ، ظاهر خوب بوده ي بين آن سه در ها يادآور شده كه رابطه چون روايات آن

 ، كشت را مي دانست كه ديگري نسبت به او چه در دل دارد او ها مي كدام از آن هر
مثالً  ، يگانه بودكدام نسبت به اعتقاد ديگري ب چون هر ، كرد قاتلش ترحم مي يا بر
اگر سلمان به تو بگويد  ، اي اباذر :رجال كشي آمده است كه اميرالمؤمنين گفت در
  )1(.قاتل سلمان رحمت خدا بر :گفتي داند مي چه را كه مي آن
 رسول خدا :گفت شنيدم مي ابا عبداهللا از :از ابي بصير روايت است كه گفت و

 اي مقداد اگر علم و ، شود گردد كافر مي اي سلمان اگر دانش مقداد عرضه :فرمود
  )2(.شود دانش تو بر سلمان نمايان شود كافر مي

در حالي ( كردند كتمان با هم سازش مي ها بر اساس تقيه و براي همين بود كه آن 
او هم از پدرش  ؛از ابي جعفر ، )اند ترين شيعه بوده ها خالص كه به گمان شيعه آن
دانست  اگرابوذر مي« :گفت ، كردم تقيه را نزد علي ذكر روزي :روايت كرده كه گفت

ن آبين  در حالي كه رسول خدا ، رساند را به قتل مي چه در قلب سلمان است او
  )3(.»پس گمان تو به ساير مردم چيست ، قرار كرد پيمان برادري بر دو
اوند گونه كه خد همان كند چون نفاق مطابقت مي اهل كفر و اين نصوص تنها بر و 

پندارى  نان را متحد مىآ : »تَحسبهم جميعا وقُلُوبهم شَتَّى« :فرمايد در مورد كفار مي
پاك  از اين وصف مبرّا و ي رسول خدا صحابهاما  .ولى دلهايشان پراكنده است

يعه استنباط شسط وت ي رسول خدا لي از اين نصوص شيعه تكفير صحابهو ، بودند
از  )شيعه( ظاهر براي اهل رفض در غير منظور صورت كه تصوير به همان شود؛ مي

يكديگر را رد هايشان  قلب وپندارند  كم و اندك مي ها را چون آن ، شود آن گرفته مي
اين بود كه  اعتقادشان بر و پروراندند دل مي نسبت به برخي نيات بدي در وكردند  مي

                                           
  105ص :رجال كشي - 1
  .11ص ، ـ رجال كشي)2(
 .17ص ، ـ رجال كشي)3(
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ين پس نسبت بساير ، اول بودلمين ديدگاه مساين  و ، ايمان نيست ها كسي بر جز آن
  ؟كني چه فكر مي

تا تعداد  اند نفر ديگر به اين سه نفر پيوسته چهار :گويند نصوص شيعه مي و 
 اين چيزي است كه در. به هفت نفر برسند ولي از آن تجاوز نكرد )يا شيعه(ن يمؤمن

ست كه ا يتاز حارث بن مغيره نصري روا« :گويند آنجا كه مي ، ها آمده روايات آن
 :او گفت به  كه تا اين كرد سؤال مي عبدالملك بن اعين پيوسته از اباعبداهللا: گفت

آري اي أعين مردم همه گمراه  :پس ابا عبداهللا گفت ، )1(»پس همه گمراه شدند
به خدا سوگند همه مردم گمراه  :گفت مغرب بود؟ مشرق و هر چه در :گفتم ، شدند

 و )4(.عمره ابو و )3( شتيره عمار بن ياسر و و)2(اسانس سپس ابو .شدند جز سه نفر
  )5( هفت نفر شدند

 ، ها از هفت بيشتر نشد كند كه تعداد آن ها تأكيد مي از نصوص آنقسمتي  و 
جز اين هفت نفر كسي حق امير المؤمنين را  هفت نفر بودند و« :ابوجعفر گفت

                                           
  بود بيعت مردم با ابوبكر و بعد از وفات رسول خدامنظور رافضه  - 1
سپس  ، سنان ابو :شد گاهي گفته مي و ، ساسان نامش حصين بن منذراست ابو :گويد ـ اردبيلي شيخ شيعه مي)2(

  .2/387 ، روايت مذكور از كسي را نقل كرده جامع الرواة
يكي از  :مي گفت و ، بن حارث رقاشي بوده منذر ابن -با ضاد نقطه دار -را حضين ابن حجر يادآور شده كه او و

  در سر سده وفات يافت موثوق بود و ، فرماندهان علي بود در صفين
 ، شود جامع الرواة سپس باري ديگر روايت كشي را يادآور مي ، بود شتيره يكي از ياران علي :ـ اردبيلي گفت)3(
1/398. 
نيز  و ، و بن محصن ي بن عمر نامش ثعلبه :اند گفته و ، مش محصن بودهي انصاري نا عمره ابو :گويد ـ اردبيلي مي)4(

در صفين كشته شده كه  ، اين صواب است انشاء اهللا :ابن عبدالبر گفته.و بن محصن بن عتيك بشر بن عمر :اند گفته
  .بود همراه علي
  .5/263 ، اسد الغابة ، 4/441 ، االصابة ، 134-4/133 ، االستيعاب

  .7ص ، كشىـ رجال )5(
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  )1(.»نشناخت
 :به خدا سوگند :گويد مي و )افتراي شيعه هب( ابوعبداهللا بر اين نكته قسم ياد كرده و

  )2(.هفت نفر به واليت وفا نكردند جز
چنين  )3(، مختلفند مورد تعيين برخي از آن هفت نفر متفاوت و اخبار شيعه در و 

 داشته و ها وجود آن و افراد سر تعيين آحاد كه ميان فرقه هاي شيعه بر رسد بنظر مي
دروغ  هاي از طبيعتيكي   كه يا اين كرد؛ عل ميهر كدام از سوي خود روايت ج

  .تناقض است اختالف و
كه رافضه كل اصحاب را  -گونه كه گفتم همان- دارد وجوى احتمال اين چند  هر 

عالقه  چون صفات و ، سلول اول رافضيت باشند اين هفت نفر رموز و ، تكفير كنند
  .است ها به هيچ وجهي با صحابه ارتباط نداشته مذاهب آن و

كه  اندك افرادتمجيد صحابه را به آن تعداد  ثنا و رافضه گاه گاهي آيات ايمان و و 
تفسير  بعنوان مثال در. )4(كنند تأويل مي اند استثناء نمودهاز اصل عام تكفير استثناء 

  : فرمايد كه مي آمده است چنين ي خدا اين فرموده مورد قمي در

 m `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W   c   b  a
  o  n   m  l  k  j  i  h  g   f  e   d

  |  {  z  y  x   w  v  u  ts  r  q  pl 
  )4 – 2: أنفال(

                                           
 .12-11ص ، ـ رجال كشي)1(
 .22/322 ، بحاراالنوار ، 38ص ، حميري/قرب االسناد ، 63ص ، مفيد/ـ االختصاص)2(
چه در قرب  ها را با آن سپس آن ، طوسي را با هم مقايسه كن ت كشي وارواي تعيين آن هفت نفرمورد ـ مثالً در )3(

مقداد  ، عمار ، ابوذر ، سلمان: جز هفت نفر بدان وفا نكردند وگندبه خدا س :گويد االسناد حميري آمده است كه مي
 ، 38ص ، قرب االسناد زيد بن ارقم و بنام ثبيت موالي رسول خدا جابر بن عبداهللا انصاري و ، بن اسود كندي

  .22/322 ، بحارالنوار
  .كنند چون اغلب نصوص را به ائمه تأويل مي - 4
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 هراسان دلهايشان ، شود برده خدا نام وقت هر كه هستند كساني تنها ، مؤمنان 
 آنان بر او آيات كه هنگامي و) كوشند مي بيشتر خوبيها و نيكيها انجام در و( گردد مي

 آنان .كنند مي توكّل خود پروردگار بر و ، افزايد مي ايمانشان بر ، شود مي خوانده
 ، ايم كرده عطاء بديشان چه آن از و خوانند مي بايد كه چنان را نماز كه كسانيند

 ، عالي درجات داراي و هستند مؤمن واقعاً آنان .بخشند مي) نيازمندان به را مقداري(
  .باشند مي خود خداي پيشگاه در فراوان و كپا روزي و ، الهي مغفرت
مقداد  سلمان و ابوذر و إلمورد اميرالمؤمنين در  اين آيه :آن گفته است تفسير در

  )1(.نازل شد و
ها  آن كنند و تمجيد مي اند كه شيعه كه از اين سه نفر تعريف و ولي فراموش كرده 
بلكه  ،  آيه اوصاف مذكور دراين  به خاطر آورند نه از مؤمنان واقعي به حساب ميرا 

امامت ابوبكر را قبول  و اند به امامت علي ايمان آورده)ها به خيال آن(  كه به خاطر اين
اي كه  آيه درسنجند  را با آن ميشيعه مخالفان خود كه  معيارو اين اصل  و ، اند نكرده

يات قرآن آكل  نيز در و ، دانند ذكري از آن نيست مي نص بر ايمان سه نفر را  آن
  .حجت باشدها  آن براي  كه ها است نه اين پس عليه آن ، بدين صورت است

مورد ساير صحابه قرار  مشركان را در شرك و كافران و و يات كفرآهمچنين شيعه 
 پيدا بحاراالنوار هاي الكافي و باب تعدادي از را در  گونه كه اين همان ، دهند مي
  )2(كنيم مي
ياوران  و ن عبداهللاباصحاب محمد  مورد تكفير عام در ربا وجود حكم تكفي و 
نفرين بيشتر اختصاص  شيعه بزرگان صحابه را به لعن و برگزيدگان او؛ محبوبان و و

گفتار دارند كه بدن مؤمن از شنيدن  نص وروايت و اين مورد چندين  در و ، اند داده
  .لرزد ها مي آن
تكفير به  را رسول خدا داماد وزيران و عثمان عمر و و ها ابوبكر بنابراين آن 

                                           
 .22/322 ، لنواربحارا ، 1255 ، ـ تفسير قمي)1(
 .روايت وجود دارد) 92(و در آن  436-1/412 ، ـ الكافي)2(
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كه برخي از بزرگان  شيخ شيعه مجلسي در كتاب بحاراالنوار .خاص اختصاص دادند
به حساب  )1(منبع براي تحقيق معارف مذهب معاصر شيعه آن را يگانه مرجع و

اختصاص  »هاي سه خليفه فضيحت نفاق و باب كفر و« :بابي را به عنوان ؛اند آورده
  )2(.است داده
: از جمله ؛اين موضوع منعقد كرده شيخ ديگر شيعه بحراني چندين باب را در و 

ي تمام  تا روز قيامت به اندازه اميرالمؤمنين جلو افتادند آن دو نفر كه بر 97باب «
عمر بلندتر مقام مقام ابليس در داخل دوزخ از « :98باب  و )3(»كار هستند امت گناه
  )4(.»او برتري دارد آتش بر ابليس در است و

 .برگرفته را در اند كه همه جا غرق شده اين كفر چنان در كه آنهم دارند رواياتي  و 
كنند به  بلكه حكم مي ، كنند محسوب ميرا كافر  عمر ها نه تنها ابوبكر و اين روايت

حتي صاحب الكافي  .است دو بزرگوار  به اسالم آنكردن بزرگترين كفر حكم   كه اين
ها را از گناه  آن و ، دگوي نميسخن ها  سه دسته هستند كه خدا با آن :ت كرده كهرواي

كسي كه از جانب خدا ادعاي امامت : داراي عذاب دردناك هستند و ، كند تزكيه نمي
كند كه از جانب خدا امام  كسي را انكارامامت هر كس  و )5(، كند كه امام نباشد

گاهي  و )7(از اسالم داشته اند يعمر سهم كر وكسي كه ادعا كند كه ابوب و) 6(باشد
و  گاهي هم در دعاي زيارت و )8( ، كنند طاغوت توصيف مي را به جبت و ها آن

                                           
 .19ص ، جلد صفر ، بهبودي/ـ مقمة بحاراالنوار)1(
 .از چاپ حجريه 252-8/208 ، ـ بحاراالنوار)2(
  .324ص ، ـ المعالم الزلفي)3(
 .325ص ، ـ المعالم الزلفي)4(
  .لمين است تا روز قيامتمورد تكفير كل خلفاي مس اين نصي است در - 5

  .آخر از كل مسلمين اول و ها ايمان نداشته باشد اين تكفير تمام كساني است كه به دوازده امام آن - 6
  .25/111 ، بحاراالنوار ، 1/178 ، تفسير العياشي ، 70ص ، نعماني/الغيبة ، 374، 1/373 ، ـ اصول كافي)7(
 .1/429 ، ـ اصول الكافي)8(
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ها  از نمازها آن اذكار بعد نيز در و )1(ريزند ها مي نفرين را برآن يشان لعنت وها زيارت
 عمر و ن كردن ابوبكر وتا جايي كه تمام اذكار را به نفري ، دهند را مورد لعن قرار مي

  )2(.اند تبديل كرده اب رسول خداحساير اص
و عيوب و عورات اند  كه پيرامون شيعه مطالب نوشته برخي نويسندگان معاصر و 
چه ممكن است  ولي آن ، )3(اند نقل كرده فاروق اين امت را تكفير صديق و دره شيع

 تكفيربه ي دولت صفويه  سايه جا بيفزايم اين است كه بزرگان شيعه در كه اين
لي و ، اند تصريح كرده) ابوبكر و عمر( ترين اصحاب محمد فاضل ترين و بزرگ

تا كه زماني و  ه؛اشاره بود اند با رمز و اوائل عصر كليني شيعه نوشته چه را كه در آن
سابق را شيعه ي روپوش آن رمزها متأخري  شيعهبزرگان  ، حدودي تقيه برطرف شد

  .شد آشكاري اثني عشريه  و حقيقت شيعه ، ساختند برمال كشف و
 و )فصيل(را  )عمر ابوبكر و( ها اين بود كه شيخين از جمله مصطلحات خاص آن 

  .ها تصريح كنند زمان دولت اسالم به نام آن در چون جرئت نداشتند ، گفتند مي )رمع(
خدا  ، ي هستنددشمان خدا چه كسان: گفتمبه امام ...« :تفسير عياشي آمده است در 

 هستند؟چه كساني ها  آن :گفتم ، آن چهار بت هستند :گفت حالت را اصالح كند؟
 .ها هستند آيين آن كساني كه بر معاويه و و )نر كفتار( نعثل رمع و ابوفصيل و: گفت

  )4(.»رزد با دشمنان خدا جنگيده است ها دشمني و پس هر كس با آن
ابوبكر  )بچه شتر(ابوفصيل  :حات گفته استمجلسي شيخ شيعه در بيان اين مصطل 

ي عمر   عكس شده رمع بر و ، معنا با هم نزديك هستند بكر در چون فصيل و ، است
  )5(.نعثل عثمان است و ، است

                                           
  .2/354 ، ه الفقيهـ من اليحضر)1(
 .10/342 ، ـ مستدرك الوسايل)2(
  .شده احسان الهي ظهير در الشيعة والسنة ذكر نوشته هاي شيخ موسي جاراهللا و چه در مانند آن - 3
 .27/58 ، بحاراالنوار ، 2/116 ، ـ تفسير عياشي)4(
 .27/58 ، ـ بحاراالنوار)5(



   
846 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

 m  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {l  :ي خدا در تفسير فرموده و 
 )44: حجر(

ى معين از آنان وارد دوزخى كه براى آن هفت در است و از هر درى بخش: يعني 
  .شوند مى
جهنم « :جعفر بن محمد كه گفت روايت كرده او هم از بصير ابو عياشي از :گفت 

دوم  است و) زريق(اول براي ظالم كه  ، استوازه كه داراي هفت در شود آورده مي
 و ، پنجم براي عبدالملك و ، چهارم براي معاويه سوم براي سوم و و ، )حبتر(براي 
 براي پيروانها  پس آن دربس هفتم براي ابي سالمه؛ ، راي عسكر بن هوسرودششم ب

  )1(.»هم هست شاناي
چون  ، اول است از  يهاكن )چشم آبي(زريق« :گويد تفسير اين نص مي مجلسي در 

  يهاكه شايد كن ، است )روباه( حبتر ثعلب و ، گرفتند مي عرب چشم آبي را به فال شر
 عكس آمده است كه اين ظاهرتر در روايات ديگر بر و ، و باشدفريبكاري ا حيله و از

جا هم همان مراد  ممكن است اين و ، است تر براي اول مناسب )حبتر(چون  ، است
 تر و او بدبختاست كه  خاطراين به  لاو برمقدم قرار دادن دوم فقط  و ، باشد
 ، است ميه يا بني عباساز برخي خلفاي بني ا  يهاعسكر بن هوسر كن و ، تر بود خشن

از   يهااحتمال دارد كه عسكر كن و ، است ابي جعفر دوانيقياز   يهانيز ابي سالمه كن و
  )2(.»روايت شده كه او شيطان است و ، و ساير اهل جمل باشدعايشه 

 )فالن فالن و(بزرگوار با لقب  بسياري از نصوص شيعه به آن دو گونه كه در همان 
ي زير كه  مورد آيه كنند كه در كه از ابي جعفر نقل مي طور كه در همان ، اشاره شده

  :فرمايد مي
m    Ê  ÅÄ  Ã   Â  Ál )و از : يعني) )نعاما142و  208و 168: بقرة

                                           
  .2/345 ، البرهان ، 2/243 ، ـ تفسير عياشي)1(
 .8/220 ، 4/378 ، ـ بحاراالنوار)2(
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  .گامهاى شيطان پيروى مكنيد
  )1(.فالن گامهاي شيطان يعني واليت فالن و :گفت

m  b  a  `           _    ~  g  f  e  d  c ي خدا  در مورد فرموده و
  z  y   x  w  vu  t      s   r  q    p  o  n  m  l  kj  i   h

  ¢     ¡   �   ~  }  |   {l )40: نور(  

m  يعني نعثلm   d  c  b  a  ` lيعني فالن و فالن m_ l :دگفتن
  g  f  e lطلحه و زبير  mo  n  m  l l Z 2(....يعني معاويه(  
   )3(و نعثل عثمان بن عفان است ، ن و فالن ابوبكر و عمرمراد از فال: مجلسي گفته

اين است  عمر و ها براي رمزي گفتن ابوبكر همچنين يكي ديگر از مصطلحات آن 
 يعني حبترو m  i  h     g  fl  : اند گفته  )ليلال(ي  سورهاين آيات تفسير  كه در

  N ئمقيام قا m m  l     k  j l  .پوشيد را ها دالم چون حق آن
عمر  دالم ابوبكر و حبتر و :گويد مجلسي مي -ها زمان آن در -صفوي دربارمرجع  

  )4(.هستند
ها  آن بيني كه رمز شيخين در را ميشيعه اول قديمي دوران هاي  برخي از كتاب و 
كنند رمز به اسم  را نقل مي ها بعضي از بزرگان دولت صفوي آنوقتي ولي  ، كر شدهذ

  )5(.شود صريح تبديل مي
با نيز  و ، اند ادامه داده ها آنناسزاگويي  گونه كه به مدت طوالني به تكفير و همان 

                                           
 .1/242 ، و تفسير الصافي ، 1/208 ، و البرهان ، 1/102 ، ـ تفسير عياشي)1(
 .305-23/304 ، بحارالنوار ، 2/106 ، ـ تفسير قمي)2(
 .24/73بحار االنوار ـ )3(
 .24/73 ، ـ بحاراالنوار)4(
اما وقتي كه كاشاني آن را نقل  ، و فالن به آنها اشاره كرده آنجا كه بافالن ، 1/301 ، ـ نگاه كن به تفسير قمي)5(

 .2/395 ، تفسير صافي. گويد كند با صراحت اسمشان را مي مي
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بخصوص  ، اند زا گفتهسنا ودشنام خيلي از اصحاب را صراحت و ذكر نام و اسم 
 طور كه سه خليفه را مورد طعن و همان ، نندك انتخاب ميدشنام برگزيدگان را براي 

بزرگواراني مثل عبدالرحمن بن  صورت ديگر بزرگان و همانبه  ، اند تكفير قرار داده
 ي جراح وسالم موالي ابي حذيفه را فوش و ابي عبيده ، سعد بن ابي وقاص ، عوف

از صادق روايت است كه وقتي « :وصافي آمده استاقمي  تفسير در .اند ناسزا گفته
 ابل او بودندمق منافقين در از هفت نفر ؛برخاست )غدير خم(روز  در رسول خدا
 و ، عبيده ابو و ، سعد بن ابي وقاص عبدالرحمن بن عوف و و)1(عمر كه ابوبكر و

مانند  بيني چشمانش آيا نمي) 2:(عمر گفت.مغيره بن شعبه سالم موالي ابي حذيفه و
 خيزد و مي همين اآلن بر ، )اهللا اعاذنا( منظورش پيامبر بود ، چشم ديوانه هاست

 چه كسي براي شما :اي مردم :گفت وقتي كه برخاست )3(.گفتپروردگارم  :گويد مي
سپس  .خدايا گواه باش :فرمود .رسول او خدا و :گفتند است؟ تر از خودتان سزاوار

او به نام  بر و ، است هان هر كس من مواليش هستم علي هم موالي او :گفت
ساخت به  را آگاه رسول خدا پس جيرئيل نازل شد و ، اميرالمؤمنين سالم كنيد

سوي جبرئيل با  بايد از مالحظه كن كه رسول خدا .)4(ن قوم گفتندآچيزهايي كه 
گونه كه  همان ، آينده خبر دارند گذشته و خبر شود ولي ائمه خود از همه چيز

                                           
  ...اند دوم ذكرشده قمي با اول و تفسير صافي اينچنين آمده است؛اما در تفسير در - 1

 .تفسير قمي دوم يا ثاني آمده است در تفسير صافي عمر آمده و در - 2

 را مورد طعن قرار اولين مرحله پيامبر در ي اين گفته ها برهيچ انسان خردمندي پوشيده نيست كه سازنده - 3
هم دوره  كه با او همعصر و يمان نداشته باشنداوقتي كه بزرگترين اصحابش به او  :خواهد گفته شود چون مي ، اند داده
 :پس ديگران بيشتر سزاوارند كه بگويند...اند را مشاهده كرده معجزاتش اندو گرفته همه چيز را از خودش بر و بودند

همانگونه كه برخي از علماي سلف صالح هم همين هدف را  ، از او)اهللا اعاذنا( دارد كار ياور بد مرد بد كاريار و
هم مورد طعن  اسالم را پنهاني خود اند با اين افتراها با روشي حيله گرانه و عين حال خواسته در و ، اند كشف كرده

  !!]بي اعتباركردن نقل شده است چون طعنه زدن به نقل كننده طعنه و ، دهند قرار
 .آمده است پيامبر سالم فرستادن بر اصل نقل شده اينچنين بدون ذكر درود و در - 4
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ي  درباره را خواست و ها بنابراين آن )1(.صاحب الكافي بابي را به اين نام گذاشته
  اين آيه پس ، كردند قسم ياد ولي انكاركردند و ، پرسيدايشان  چه گفته بودند از آن

  )74: هتوب( m  a  U  T  S  R  Q   P  Ol  :نازل شد
 قطعاً كه حالي در ، اند نگفته) اي زننده سخنان( كه خورند مي سوگند خدا به منافقان
  )2(.اند گفته كفرآميز سخنان

هجوم  درمو را شريعت خدا نقل كنندكان و اصحاب بزرگوار ها ديگر مانند اين و 
 نيز طلحهو ) 5(و براء بن عازب) 4(انس بن مالك و )3(ابوهريره؛ از جمله اند داده قرار
  .هغير و )6(اند را مورد اهانت قرار دادهبن عوام  زبير و

 چندين صفحه را در واربزرگاصحاب مورد اين  شيعه درآخوندهاي سخن  
نوشته باشند حتماً ين قبيل بحثها ا امامت ومورد  در را كتابي هر چون  ، برگرفته

قلب هيچ  اند كه بر ها گفته مورد آن هايي در نفرين لعن و توهين و تكفير وخالي از 
بلكه  ، اند ها را مسلمان به حساب نياورده چون نه تنها آن ، كنند مسلماني خطور نمي

حساب  نسان بهستمكارترين ا ترين دشمن و بزرگ ترين و سخت سرن را آنا
همه  و ، اند عثمان بيعت كرده و عمر و ي آن اصحاب با ابوبكر چون همه ، آورند مي

                                           
 .1/260 ، ـ اصول كافي)1(
   .2/359 ، تفسير الصافي ، 1/301 ، ـ تفسير قمي)2(
–مورد ابوهريره  عبدالحسين موسوي كتابي را در رافضي معاصر و . 1/190 ، الخصال ، 22/242 ، ـ بحاراالنوار)3(

 براي رد افتراي او نگاه كن به كتاب  و)موسوي /ابوهريره( ، كافر بوده گويد او منافق و نهايت مي تأليف كرده در
دفاع عن ابي  ، عبدالمنعم العزي/رهدفاع از ابوهري ، به بعد201ص :ابوهريرة راوية االسالم/محمد عجاج الخطيب

  .عبدالرحمن زرعي/ اقالم الحاقدين ابوهريرة و ، هريرة
  45رجال كشي ص- 4

  منبع سابق- 5
 ، البرهان ، 78-2/77 ، نگاه كن به تفسير العياشي، پيشواي كفر بودند آنان دو :اند ها گفته مورد آن در ـ و)6(
  .2/324 ، تفسير الصافي ، 2/107
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ه ب(پس  ، بودند همديگر با نعمت خدا برادر و ، اند يك كلمه وحدت داشته با هم بر
 و ، را فتح نمودند ها سرزمين و ، دولت اسالم را برپاداشتند )توحيد سبب وحدت و

 بت و و ، آتش مجوسيت را خاموش كردند و ، كردند نشربين بندگان  در اسالم را
مردم را از بندگي مردم به  و ، ساختندمتالشي  هاي بت پرستي را منهدم و طاعت

بنابراين قلب صاحبان آن  .آفريدگارشان بيرون آوردند و بندگي پروردگار
 و خشم ها از جا نسبت به آن هاي جعلي آن پيروان ديانت هاي فتح شده و سرزمين

اين امت  براي فاسد كردن امراين بود كه هايشان  پس يكي از ترفند .كينه آكنده شد
تنها  ها و ي امامت هدف آن طبيعي بود كه مسأله و ، شدندبه نام تشيع وارد اسالم 

 ، كارشان به آنجا كشيده شد كه كشيده شد و ، چيزي بود كه بدان مشغول شدند
  .ي شد رعيت خالصه محكوم و ستن حاكم وكافر داندر ترفندشان  سپس حيله و

هر كس ادعاي امامت كند ولي امام نباشد « :كتاب االعتقادات گفت ابن بابويه در 
و كسي را  قرار دهد غير جاي خود هر كس امامت را درنيز  و ، ملعون است ظالم و

  )1(.»ملعون است ظالم وامام بداند كه در واقع امام نيست 
را در برگرفته  عصرهاي مختلفو ملت  همه محكومين  اين تكفير حكام و و 

كه نزد  وقتي كه از شيخ شيعه مفيد و )رضي اهللا عنها حسن جز حكم علي و( است
 چه از ي آن درباره سؤال شد )ملك العالمو آيت اهللا  االسالم و(شيعه به ركن 

 مرا برهر مردي را پيش من بياورند كه « :كه گفتروايت شده  اميرالمؤمنين علي
توجيه  :پاسخ گفت در ؟»زنم را حد افتري كننده مي عمر برتري داده باشد او ابوبكر و

است چون برتري دادن بايد  افتر آن دو نفر اين سخن اين است كه برتري دادن بر
نفر چون  ولي آن دو ، برتري به هم نزديك باشند فضل و بين كساني باشد كه در

 ، ها باطل شد آن پس فضل اسالم از ، يمان خارج شدنداز ا كردند نص امامت را انكار
هرگاه كسي  و بنابراين چگونه فضل دارند كه نزديك به فضل اميرالمؤمنين باشد؟

اثبات فضل دين  چون در ؛كرده افترا برتري دهد ها تفضيل و اميرالمؤمنين را برآن

                                           
 .27/62 ، بحاراالنوار ، 113- 112ص ، تقاداتـ االع)1(
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 خوب را بر راگمانند كسي است كه مسلمان پرهيز و ، فتهگدروغ  نفر براي آن دو
ابليس برتري  نيز مانند كسي است كه جبرئيل را بر و ، برتري داده باشد كافر مرتد

خدا آنگونه كه سزاوارش (جهل بن هشام برتري دهد ابو را بر رسول خدا و دهد
  )1().است او جزا دهد

 ي ابليس و از پيامبرش را به منزله اين امت بعدشخص نگاه كن چگونه بهترين  
 كفر عمر اجماع بر :گويد چون مي ، اين مورد اجماع شيعه است .داده قرارابوجهل 

  )2(.از ايمان حاصل شده بعد
حالل بودن ) 3(بديهيات دين اماميه يكي از ضروريات و :مجلسي گفته است و 

و معاويه عثمان  و عمر بيزاري از ابوبكر و اظهار برائت و حج تمتع و متعه و
   )4(.»است
عثمان تبراء نكند دشمن است اگرچه علي را دوست  عمر و و بكرابو هر كس از و

  )5(.بدارد
برخي از  و ي راشد رسول خدا نمازي با لعنت كردن سه خلفه لذا بعد از هر 

حر  .جويند پاداش مي ، كنند عبادت مي همسران پاك رسول خدا ، مادران مؤمنان
بودن لعنت كردن به  باب مستحب« :به عنواننوشته كتاب خود بابي  عاملي در

روايتي را از كليني او هم  و. »ها واجب با نام مشخص آن نماز از هر دشمنان خدا بعد
 نماز از هر شنيديم كه بعد از اباعبداهللا :اند سراج روايت كرده كه گفته ابن ثوير واز 

 النف فالن و فالن و ، كرد زنان را نفرين مي نفر از چهار مردان و نفر از واجبي چهار
 عائشه و( فالنه فالنه و و ، معاويه و :گفت نامشان را مي و )ي راشد يعني سه خليفه(

                                           
 .123-2/122 ، ـ العيون والمحاسن)1(
 .1/9 ، ـ العيون والمحاسن)2(
 ، آن هستند دين مستقلي است جدا از اسالم چه اماميه بر ي دين را استخدام كرده گويا آن نگاه كن چگونه كلمه -  3
  .قايدي است كه هيچ پيوندي با اسالم نداردبحاراالنوار خود نوشته ع چه مجلسي در بدون شك آن و
 .91ـ90ص ، ـ االعتقادات مجلسي)4(
 .5/389 ، ـ وساايل الشيعه) 5(
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  )1(.حكم خواهر معاويه ام هند و و )حفصه
استحباب لعنت كردن « :مستدرك الوسائل شيخ نوري طبرسي بابي به عنوان در و 

اي از  عهمجمو و )2(آمده است »به دشمنان دين بعد از نمازهاي واجب بانامهايشان
جمله  از :عبداهللا روايت است كه گفت ابي از :جمله از ، كرده روايات خودشان را ذكر

را  از نماز روبرنگردانند تا اين دعا ما اين است كه بعد شيعيان دوستان و حق ما بر
كه كفران  نفر آن دو سزايت چندين برابر كن بر عذاب و خدايا لعنت و«: خوانند مي

مورد  در و را شكستند پيمان وصيت او و...را ترساندند رسول تو و نعمت تو كردند
احكامش را  و كردند ادعاي مقام او و ، گذاشتند كنار عهدش رااو  از بعد جانشين

هايت  حجت ت ومنزلت حج قدر و و ، را دگرگون ساختند سنت او و ، تغيير دادند
خيانت  و راه غدر و ، دندها كر ستم آن شروع به ظلم و و ، كردندو تحقير را كوچك 

گرفتن  جانشينت را از و ، پيش گرفتند قتلشان را در ها و آن مخالفت امر و ها آن
ي  مانع اقامه اظهار دين اسالم و اجراي احكام و ها و راست كردن كجي شكافها و

هر كس كه به  و ، دخترانشان را نفرين كن خدايا آن دو نفر و ، حدود قرآن شدند
چناني  لعنت آن ، ها را گسترش دهد بدعت آن راه آنان باشد و بر و دارد ها تمايل آن

 ، خواهند لعنتي كه اهل دوزخ از آن پناه مي و ، هيچ قلبي خطور نكند كه بر ، بفرست
 ، پيرو فرمانشان باشد و ، دهد را دين قرار ها ي آن خدايا لعنت كن هر كس را كه گفته

 از اولين و ، ها شك كند آن مورد كفر در و ، ها دعوت كند براي واليت آن و
  )3(.آخرين

لعنت  ل تا آخر مورداو ازرا  چگونه با اين كلمات ستمگرانه تمام مسلمين فكر كن 
 كه دولت اسالم را بعد از رسول خدا آن دو نفر را و ، اند نفرين قرار داده و
 و جهان نشر را در اسالم و)بودند دو وزيران رسول خدا هر و( گذاري كردند  يهاپ

                                           
  .4/1037 ، وسائل الشيعة ، 1/227 ، التهذيب/طوسي ، 1/95 ، ـ فروع الكافي)1(
  .1/342 ، ـ مستدرك الوسائل)2(
 .1/342 ، ـ مستدرك الوسائل)3(
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 پيروانشان و آن دو بزرگوار و ، اند توسعه دادند با لعنت مضاعف اختصاص داده
ها به چه ديني  پس اين ، اند دشمنان دين به حساب آورده را )يعني تمام مسلمين(

دشمنان دين  ايشان پيروان نيك و ي بزرگوار رسول خدا معتقد هستند كه صحابه
ي اين نكته  كيد كنندهتأ »لعنتها«واقعاً اين  ، اشد غير از اسالمديني ب هر ها هستند؟ آن

هايي هستند  از پيروان دين )مسلمين دشمن صحابه و(است كه بنيانگذاران اين آيين 
  .از بين رفتند برادرانشان و عمر و رهبري ابوبكر كه به فرماندهي و

ستيزان  اسالمپيروان توسط دعاهايي كه هايشان؛ و نيز  نامه زيارتو دعاها  در و 
 قرنامت بهترين و برترين پي عليه بهترين  هاي پي در عصرهاي گذشته با آن لعنت

انزجار را نسبت به آن خشم  نفرت و كارند و درونشان مي را درو دشمني نهال كينه 
 .سازند مي ور آتش دشمني را عليه ايشان شعله و ، دهند ترش ميسگ و نشربزرگواران 

 دهند مورد لعنت قرار مي را ي صحابه بقيه و ابوبكر )زيارت فاطمه( دعاي در مثال
كسي كه  لعنت خدا بر ، زنان جهان اي سرور ، اي فاطمه السالم عليك« :گويند مي و

خدايا لعنت كن  ، حرفت را رد كرد و ، كردمنع را از حقت  تو و ، شد مانع ارث تو
  )1(.»دوزخ ملحق بگردانپايين را به درك  ها آن و ، پيروانش ياوران و بر

آماج را  كني سازندگان اين زيارتنامه صديق اين امت گونه كه مالحظه مي همان 
پس  ، گرداند پيروانش را به او ملحق مي سپس تمام ياران و ، اند قرار داده

 و ياور ابوبكر يار و چون او هم شيعه و ، شود ها مي هم وارد آن اميرالمؤمنين علي
ولي  ، ي اين دعا مخفي نبوده سازنده اين حقيقت بر و .وزير ايشان بود نده وده ياري

عقل شخص شيعه با جا كه  اما از آن) هم علي هم ابوبكر و( او دشمن همه است
 ها و وضايع كردن حق آن قهر بيت و اهلبه ستم نسبت   دروغين عواطفاظهار 

اند؛  بوده ي رسول خدا ابهصح –به زعم دشمنان اسالم  –مبارزه با دشمنانشان كه
جهت تحريك احساسات (و  ، با ادعاي تشيع براي خود استتاري بوجود آورده

                                           
 .از همان جلد 200و ص ، 16شماره ، 198و ص ، باب زيارة فاطمه ، 100/197، ـ بحاراالنوار)1(
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اند كه در قلب ايمان  اي پرداخته هاي افسانه آوري انبوهي از داستان به جمع) گري شيعه
و برانگيختن  ، ها جز خشم و كينه و تشنگي نسبت به ريختن خون آورندگان به آن

  .دهد ها به اين شهادت مي آن يتواقع و )1( ، گذارد ويي را باقي نميج انتقامحس 
   

  صحابهاز  )موهوم(جويي و افتراهاي عيب

كه  اند به مطالبي پركرده شيعه صفحاتي را ، بهترين قرنها تكفير لعنت و عالوه بر 
ها  عليه آن اهل سنت به رد برخي از و )2(نامند يصحابه مها  بدي معايب و آن را
  )3(.اند غول شدهمش
يا از سوي شيعه ااين موضوع اين است كه خروشاندن اين قض حقيقت مهم در و 

                                           
ـ نگاه كن به برخي ازاخباراين مبارزات مزعوم در اثبات و صيتي كه به مسعودي صاحب مروج الذهب نسبت مي )1(

  .به بعد122ص ، دهند
  .132ص ، منهاج الكرامة/ـ ابن مطهرحلي)2(
معايبي  بطور خالصه و ، اند انگيخته اين مورد بر ي جواب داده كه روافض دربه رد ايرادهاي ـ شيخ االسالم مفصالً)3(

  :نوعند دهند دو كه به صحابه نسبت مي
بسوي مذموم  كه اين تحريف آن را اند آن را تحريف كردهاستن دروغ است يا با افزودن يا ككامالً يك نوع آن يا 
كذابان معروف به دروغگويي امثال  ، از اين نوع هستند شاناي هاي جويي بيشترين قسمت عيب و ، بودن سوق داده

اعتباري اخبارشان  بي كه امت اسالم به دروغ و -ها امثال آن هشام بن سائب كلبي و و ، ابي مخنف لوط بن يحيي
  .كنند آن را روايت مي -دهد گواهي مي

بودن خارج  كاركه آن را از گناههايي دارند  ها معذرت اموري است كه آن در بيشترلي راست است و :نوع دوم 
عموم  و. دارند كرد يك اجر خطا اگر اجر دارد و دوكرد مجتهد اصابت  اجتهادي است كه اگر موارد از و كند مي
  .چه نسبت به خلفاي راشدين منقول است از اين باب هستند آن

زياني  كاهد و ها نمي هشت بودن آناز اهل ب و سابقيت بزرگواري و گناه فرض شده از فضل و چه از اين امور آن و 
 حسنات و ، مانند توبه ، شود اسباب متعددي برطرف مي با خروي گناه محقق هماُچون حتي عقوبت  ، ندارد
 .3/19 ، منهاج السنة ..شود پاك مي ي گناه نيز با مصايب پاك كننده و ، ي گناهان است هايي كه محو كننده نيكي
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 ، نسبت به صحابه دگيري خو اي است براي پوشانيدن موضع پرده حقيقت استتار و در
راضي ها   آن اماميه از؛ معصوم بودند هم گناهي و خطا اگر از هر چون صحابه

هر  و ، عليقبل از است  ه نظر شيعه بيعت با ابوبكرچون گناه صحابه ب ، شدند نمي
زمين گناه  ي كلّ به اندازهگونه اگر كسي  همان ، آن مسأله گناهي قابل عفو است جز

  .است تنجااهل  را داشته باشد »ي واليت گذرنامه و جواز«ن آ ههمرا و داشته باشد
ها  خيلي وقت« :يدگو ميو  قاضي عبدالجبار نسبت به اين حقيقت مهم هشدار داده 

رفتن و در مورد گذاشت  سر كار عثمان خويشاوندانش را بر  كه اين مورد اماميه در
به  اين تنها به علت ضعف و و ، كنند بسوي بصره سؤال مي عايشه و زبير طلحه و

گذاشت  نمي ارك بر را عثمان خويشان خود چون اگر ، شان استاي بن بست رسيدن
چون براي خود  ، مشرك بود باز هم به نظر شيعه كافر و كردكرد كه  ي نمييكارها و
 عايشه در و زبير نيز اگر طلحه و و ، كردو خالفت عمر ادعاي واليت  ابوبكر و و

هم به اعتقاد شيعه مشرك  باز؛ جنگيدند همراه او مي و ، بودند لشكرگاه علي هم مي
 مورد پس كسي كه در ، دعثمان بودن عمر و ابوبكر و تچون معتقد به امام ، بودند
مورد  درا شخص يهودي مانند كسي است كه ب ، ايرادها صحبت كند شبهه واين 

حالل دانستن مشروبات  مورد يا در ، بحث و جدال كندطهارت  واجب بودن نيت در
گويد گناه  شود كه مي بلكه با كسي چنين بحثي مي ، بحث كند ها الكلي نصارا با آن

اگر چنين  و ، هايش بود قرار دادن فاميل كار سر بر ن زمين وعثمان تنها قورق كرد
رفتن به بصره  جز عائشه و زبير طلحه و :كسي كه بگويد و ، بود نبود مانند عمر
 ابن مسعود عبدالرحمن و مثل ابي عبيده و كردند اگر چنين نمي و ، گناهي نداشته

مورد ادعاي  در ها با آن و ، مورد آن حرف نزن در هرگز ا بدان ورپس اين  .بودند
  )1(.»اين اصل است ، نص امامت بحث كن

                                           
 .1/294 ، ـ تثبيت دالئل النبوة)1(
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  از جانب شيعه تكفير اهل بيت - 2
 جز كنند حكم مي نظير بي ي سمبليك و اين روايات كه به مرتد بودن كل آن جامعه 

 از اهل بيت هم در ولي حتي يك نفر ، آنو تقديرات فرضيات  بيشتر در هفت نفر
برخي روايات فقط علي  در و ، اند نشده ذكر اند تثناء كردهآن هفت نفر كه اسبين 

همه مردم  :تثناء شده كه آن هم روايت فضيل بن يسار از ابي جعفر است كه گفتسا
 عمار؟ :گفتم .ابوذر سلمان و ، مقداد ، علي ، نفر جز چهاربرگشتند جاهليت به 

  )1(.آن سه نفرها نبوده  اشكالي در آنكساني است كه هيچ  منظورت اگر :گفت
همسران جمله  از اهل بيت اين نصوص شامل صحابه و پس حكم به رده در 

مدعي سازندگان اين روايات   كه با وجود اين .است نزديكان ايشان و رسول خدا
 گري تنها شيعه  كه اين برنيست پس آيا اين دليل  ، شيعيان اهل بيت هستند ازهستند 
معناي و  ، مسلمانان ضد اسالم و برپليد ي اغراض است براي اجراو پوششي  استتار

جعل كنندگان اين روايات دشمن   كه اين آيا اين دليل نيست بر دهد؟ مينديگري 
  !اند؟ بوده اهل بيت پيامبر خويشاوندان و صحابه و

 ها هم كه از تكفيراستثاء اين نام -كه گذشت همانطور –هيچ بعيد هم نيست 
ذاري گ ي شيعه را بنيان هايي باشند كه سلول اوليه دين بي ديق وزن نام مستعار اند كرده
 اهل بيت را اگر چنين نيست چرا يك نفر از ، اصالً منظورشان صحابه نباشد و كردند
 هيچ مبارزه و اند اي كه استثناء كرده آن سه صحابه چرا از و اند؟ ها ذكرنكرده با آن
ها  پشتيباني از آن بلكه محبت و ، نشده ها ديده ي راشد از آن خليفه عليه دو نزاعي
  !است؟ آشكار

آل  آل عقيل و حسين و حسن و ، ي علي به رده شدند نصوصي كه ذكر واقعاً در 
  .اند كرده مهم حك )مادر مؤمنان( همسران رسول خدا آل عباس و و ، جعفر

                                           
 .1/389 ، تفسير الصافي ، 1/319 ، البرهان ، 1/199 ، ـ تفسيرعياشي)1(



   
857 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

 اند نفرين اختصاص داده حتي شيعه مجموعه اي از افراد اهل بيت را به لعن و و 
مورد او نازل  در  اين آيه :اند جايي كه گفته تا ، عباس عموي رسول خدامانند 
: إسراء( m  ¯  ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥      ¤  £l :شده
72(  
 تر گمراه و كورتر آخرت در ، باشد) گمراه و دل( كور) جهان( اين در هركس و

  )1(.. بود خواهد
مفسر  دانشمند اين امت و ي رسول خدا عموزاده نيز مانند عبداهللا بن عباس و 

آيد و  از آن برمينيز  و ، است تكفير اوحاوي الكافي عبارتي آمده است كه  در. قرآن
چنين آمده  )رجال كشي( در و )2(است رساند كه او جاهل وسبك مغز ميچنين 
كه  انطورنابينا گردان هم و كور چشمانشان را فالن و پسر خدايا لعنت كن دو« :است

  )3(.»اي كرده قلبهايشان را كور
فالن عبداهللا  پسر منظور از دو :گويد مي آن تعليقه نوشته و شيخ حسن مصطفوي بر

  )4(.عبيداهللا بن عباس هستند و
 چون از ، ه هستندعي شي كينهو مشمول خشم  همچنين دختران رسول خدا 

جز فاطمه  شيعه حتي برخي از و ، اند كرده تكفير استثناء ي كساني نيستند كه از جمله
را دوست دارد  آيا رسول خدا )5(.اند هم نفي كرده فرزندي رسول خدا ازرا 

  !؟بر زبان آورددخترانش چنين حرفي  مورد او و كسي كه در
كه هر كس به دوازده كرده صريح تاين نكته ه روايات خود ب صاحب الكافي در و 

                                           
 .53ص ، ـ رجال كشي)1(
  .1/247 ، ـ اصول الكافي)2(
 .53ص ، ـ رجال كشي)3(
 .پاورقي ، 53ص ، ـ رجال كشي)4(
  .1/27 ، دائرة المعارف االسالميه حسن امين شيعه ، 5ص ، ـ نگاه كن به كشف الغطاء جعفر نجفي)5(
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 اين در و )1(، باشد هم» فاطمي علوي«چه  اگر امام ايمان نداشته باشد كافر است؛
تمام اصحاب هم  هاست كه اهل بيت و بعد از آن يها نسل نسل صحابه و واقع تكفير

 سال از بعدكه  اند عشريه را نشناخته ها تفكر اثني چون آن ، است مشمول آن تكفير
رسول  وارهمسران بزرگ(مادران مؤمنان  به تكفيرو نيز  .است مدهآبوجود  )هـ260(

عالوه بر  ، اند استثناء نكرده تكفير از ايشان را كدام از هيچ زيرا اند؛ برگشته ) خدا
  )3(.اند ويژه اختصاص داده تكفير لعن و حفصه را به مذمت و و )2(عائشهكه  اين
 در اختصاص داده و »حفصه احوال عائشه و« عنوان تحتمجلسي شيعه بابي را   
هاي  به بابخواننده را ي روايات  و در بقيه )4(رديف كردهت را به آن رواي)17(آن 
مورد اهل بيت به اذيت رسول  نهايت در اين بحثها بي در و )5(كند حواله مي ديگر
 كنند كه خداوند اخبارشان كسي را به فاحشه متهم مي حتي در. پردازند مي خدا

 صديق چون در قه دختريي صد يعني عائشه را تبرئه فرمود؛ از باالي هفت آسمان او
و  )6(اند كرده ذكررا شيعه اين اتهام زشت است  اصل اصول تفاسيركه  )تفسير قمي(

                                           
 .274-1/273 ، ـ نگاه كن به الكافي باب من ادعي االمامة و ليس لها بأهل)1(
  .60-57ص ، رجال كشي ، 1/300 ، ـ الكافي)2(
 .22/246 ، ـ بحارالنوار)3(
  247-22/227 ، ـ بحاراالنوار)4(
 در رسول خدا باب احوال اوالد در ه وجباب ازدواج خدي برخي از احوال عائشه در :گويد ـ آنجا كه مي)5(

 احوال او در اكثر :نيز گفت و )كنند نگاه كن چگونه حقايق را واژگون مي( ي ماريه كه آيات افك نازل گشت قصه
  .22/245 ، بحاراالنورا. ي جمل خواهد قصه

ه و حفصه يعني خدا با عائش: گفته )مثَالً اللَّه ضَرَب(ي  آيه مورد علي بن ابراهيم در :ـ نص تفسير قمي اين است)6(
) فَخَانَتَاهما صالحينِ عبادنَا منْ عبدينِ تَحت كَانَتَا لُوط وامرَأَةَ نُوحٍ امرَأَةَ كَفَرُوا لِّلَّذينَ مثَالً اللَّه ضَرَب(   زند مثال مي

 از تن دو نكاح حباله در آنان. است زده مثل را لوط زن و نوح زن ، كافران ميان از خداوند :يعني )10:تحريم(
   .كردند خيانت دو آن به ) بديشان اخبار و اسرار گزارش و ، خود قوم با پاخت و ساخت با( و بودند ما خوب بندگان

اه ر چه در اقامه گردد از آن هفالن بر بايد حد زنا و ، زي ديگر نبودهياين خيانت جز فاحشه چ :گويد ميچه() مورددر 
فالن  خواست بطرف بصره خارج شود هوقتي كه فالن ، داشت را دوست مي ي كه فالن اوحال در ، بصره مرتكب شد
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 :فرموده ي نور تفسير سوره در :ابن كثير .ادعا حاوي تكذيب قرآن عظيم استاين 
ايشان را يا  ، ناسزا گويد المؤمنين عائشه را هر كس ام  كه است  اين براجماع علما «

  )1(.چون چنين كسي معاند قرآن است ؛شده كافر است ذكر  آيه چه در به آن متهم كند
را از آن  چه خداوند او پس هر كس ايشان را متهم كند به آن :امام قرطبي گفت و 
   )2(.است چنين كسي كافر و ، را تكذيب نموده وندخدا مبراء نمودو  پاك

صحابه از آن چه  اگر ت؛قرن صحابه نيس و انتكفير شيعه مختص به دور ظاهراً
 بودند سنت رسول خدا وقرآن ي  نقل كننده حامل شريعت اسالم و  كه جهت 

طعن زدن به «براي همين است كه  ، اند تكفير بوده و مشمول بيشترين سهم ناسزا
زنديقان  تنها هدف مخالفان اسالم ويگانه  و )1(.»واقع طعن زدن به دين است ها در آن

                                                                                                           
 نعوذ باهللا من كفر....(آورد به ازدواج فالن دررا پس خود  ، برايت حالل نيست خارج شوي بدون محرم :به او گفت

  )الشيعة
تفسير  عين اين عبارت در ).22/240بحاراالنوار؛ (، اين نص عبارت قمي بود همانطور كه مجلسي از او نقل كرده 

نگاه كن به  .(به جاي آن نقطه گذاشته شده و آن ذكر ولي مصحح آن اسم بصره را كه دو بار در ، قمي آمده است
 »اقامه كندرا بايد حد « :گويد پس آنجا كه مي ، اند نشده ها به صورت صريح ذكر اين نص نام در. ).377 ، تفسيرقمي
آن را  رمز وكنار زده ولي شيخ شيعه اين تقيه را  چه كساني هستند؟  هفالن نيز فالن و و ، ؟كند ميحد اقامه چه كسي 
همانطور كه  كند رجعت حد را اقامه مي قائم بعداز :گويد پس مي ، زيست ي دولت صفويه مي سايهزير چون  ، گشوده

ولي  ، تصريح نموده )رضي اهللا عنها(نينام كه به نام ام المؤم فصل غيبت نقل نموده در اين را و( رخواهد شدكذ
منظور از فالن  :گفت و )جا تصريح نمايد اين رئت نكردجولي  ، استبه ماريه اتهام او گويد اجراي آن حد بسبب  مي

شيعيان كه مورد اعتماد تفسير قمي آمده  بيني اين نص در گونه كه مي همان) .22/241 ، بحارالنوار .(طلحه است
را  معاصر اين تفسير ننگي است كه شيعيان سابق و و ، آن صورت نگرفته تعليقي بر هيچ تصحيح و و ، معاصر است

المؤمنين به دفاع از شيخ قمي  ام دنبال كرده به جاي دفاع از را تعقيب و ولي كسي كه بحار االنوار ، برگفته در
ولي جهت بيان  ...شهادت كسي ندارد نيازي به وندخداو گواهي المؤمنين بعد از شهادت  چه ام اگر ، پرداخته

  تف. كنيم ها آن را بيان مي آنو گناه بزرگي جرم 
  .571ص ، و الصارم المسلول ابن تيميه ، 290-3/289 ، ـ تفسير ابن كثير)1(
  .12/206 ، ـ تفسير قرطبي)2(
  .1/5 ، ـ منهاج السنة)1(
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ضد صحابه  بر حمله هاي زيان بار ها آن پشت سر است كه درستيز هم اين  دين
  .است ي تكفير نزد شيعه مستمر ولي زنجيره ، كنند مي

جز سه  از وفات رسول خدا مردم بعد :اند هاي شيعه نوشته گونه كه كتاب همان
سه  حسين جزو شهادت از قتل  بعد :اند عين حال هم گفته در مرتد شدند؛همه نفر 

  )1(.جبير بن مطعم طويل و يحيي ام و ، ابوخالد كابلي :رتد شدندنفر مردم م
حتي حسن  اند دهكراستثناء نرا اهل بيت  اين نص شيعه هيچ كس از بيني كه در مي 

چون با و  ، آورند حساب ميه ائمه ب ازيكي را  عشريه او اثني ي بن علي كه شيعه
 ي كننده خوار« را شيعيان او حتي برخي از ، خشمگين هستند از او معاويه صلح كرد

او يورش  بر)كه شيعه بودند(افراد سپاهش و )2(.اند داده مورد خطاب قرار »مؤمنان
 اي بر ابن بشير كندي ضربه و ي ايشان را غارت كردند اثاثيه تمام وسايل و و بردند
  )3(.ه مداين برگرداندندبرا زخمي  بنابراين او ، ايشان وارد ساخت كمر

                                           
 .2/380 ، اصول كافي ، 123ص ، ـ رجال كشي)1(
  .111ص ، ـ رجال كشي)2(
 .113ص ، همان منبع ـ )3(
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  از سوي شيعه ها  آنحكومت  لفاي مسلمين وخ تكفير -3

 صاحبان آن ظالم و عشري باطل و اثنيغير  يها عشريه تمام حكومت دين اثني در 
 بيعت كند در ها آنهر كس با  و ، شوند طاغوت هستند كه به جاي خدا پرستش مي

  .عبادت كرده است را واقع غيرخدا
  مانند  ، هت كرديثبتچندين باب  كليني اين معني را در و 

   )1(»من ادعی االمامة و ليس هلا بأهل و من جحداألئمة أو بعضهم« :باب
  )2(.آن باب پنج حديث آورده در و »من دان اهللا عـزوجل بغري امام من اهللا« :باب و
يا كسي كه پرچم ستم  ، كسي كه به ناحق ادعاي امامت كند :باب بحاراالنوار در و 

  )3(.اطاعت كند ستمكارامامي  يا از ، افراشت را بر
حسين طاغوت به حساب  علي و ديدگاه شيعه تمام خلفاي مسلمين جز از و
داشته  نيكو خوب و بيت رفتار با اهل چه بسوي حق دعوت كرده و اگر ؛آيند مي

پرچمي كه قبل از  گويند هر چون شيعه مي ، پاداشته باشند را بر دين خدا و ، باشند
شارح  و )4(.صاحبش طاغوت است افراشته شده باشد بر منتظر پرچم امام قائم و

هم طاغوت  باز ي آن پرچم بسوي حق دعوت نمايد افرازنده اگرچه بر :الكافي گفته
  )5(.است شيعه به صحت اين روايت حكم كرده حسب معيار مجلسي بر و ، است

 يمورد خلفا شيخ شيعه مجلسي در ، )هـ260(مورد خلفاي قبل از سال اما در 
 خودشان و لعنت خدا بر و ستمگران مرتد نبودند ها جز غاصب و آن :ين گفتهراشد

 اول تا از ها پيروي كردند؛ آن به اهل بيت ازكردن ستم  ظلم و دركه كساني  بر

                                           
  .374-1/372 ، ـ الكافي)1(
 .376- 374 ، ـ الكافي)2(
 .به بعد 25/110 ، ـ بحاراالنوار)3(
  .25/113 ، بحاراالنوار ، 12/371 ، ـ الكافي با شرح مازندراني)4(
 .4/378 ، ـ مرأة العقول)5(
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  )1(.آخر
  

  اسالميممالك بودن  دارالكفر به حكم -4
ر تكفي ناسزاگويي و سرزمينهاي اسالمي مورد فوش و روايات شيعه بسياري از در

 به اين فوش و خصوصاً كساني را و ، قرارگرفتهشده به صورت تعيين  ها اهالي آن
پيرو سنت  و پايبند بوده باشد اند كه بيشتر به اسالم ملتزم و اختصاص داده تكفير

به كفر  )ي صحابه دوره( زمان بهترين قرن و بنابراين در .بوده باشد رسول خدا
 اهل شام از« :گفتند جعفرصادق مي عصر مثالً در. دان مدينه تصريح نموده اهالي مكه و

اهل مكه  و ، اهل مكه بدترند اهل مدينه از و ، بدترند )يعني ترسايان( اهل روم
  )2(.»ورزند آشكارا به خدا كفر مي

همانا اهل مكه عالناً به  :روايت است كه گفت إلائمهيكي از  ابي بصير از از و 
ها  آن برابر از هفتاد ، هستند اهل مكه خبيث تر از اهل مدينه و ، ورزند مي خدا كفر

  )3(.»خبيث ترند
 از هاسرزمين ساير بيش از -قرون مفضله خصوصاً در -معلوم است كه اهل مدينه و 
براي همين  ، دادند قرار مي الگواو  همه چيز در و ، اند پيروي كرده رسول خدا آثار

 كدام از نبوده كه اجماع اهل هيچ ظراين ن علماي مسلمين بر كدام از است كه هيچ
  )4(.اجماع اهل مدينه آن واجب است جز پيروي از و ؛ها حجت شهر
 )بر روش دوران رسول خدا(روش قديم حالي كه اهل مدينه به راه و در 

                                           
 .4/385 ، ـ بحارالنوار)1(
  .2/409 ، ـ اصول كافي)2(
 .2/410 ، صول كافيـ ا)3(
 ها به نزاع بر كه اجماع اهل مدينه حجت است اگر چه باقي امت با آن اصحاب او امام مالك و ـ مشهوراست از)4(

ها  اتفاق دارند كه اجماع آن از آن علما ولي بعد ، سه قرن مفضله است اجماع اهل مدينه در از منظور و ، خيزد
 .20/300 ، حجت نيستمجموع الفتاوي شيخ السالم



   
863 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

از آن به مذهب مالك  آن يا بعد اوائل قرن ششم يا قبل از تا و اند تمسك نموده
و ديدگاه اعتقادي فاسدترين مذهب  هايي با رافضهبعداً ولي  ، اند شده نسبت داده مي

ها به اسالم اين زنديقان را به خشم  آن ياين پايبند و )1(مشرق زمين بدانجا رفتند از
 خود اين تاريخ تكرار و ، نمودند خشم خود تعبير پس با اين كلمات از آورد؛
 :گفت داخته وشان به ايراد سخن پرانخطيبيكي از هم  اين عصر در و شود مي

  )2(.يهود بدترند كه از كنند ت ميممكه حكو بر اي افراد حقير مجموعه
 نموده وآشكار تعليقه نوشته اين كلمات را  )الكافي( شيعه كه بر عالم معاصر و 

 زمان بني اميه و شايد اين سخن در :گويد مي صريح اين نصوص را روشن ساخته و
را  كفر و ، كردند به اسالم مي تظاهر افق بودند وكه مردم من پيروانشان گفته شده باشد

احتمال دارد  و... دارند ي آتش دوزخ قرار ترين نقطه پايين ها در آن و كردند؛ پنهان مي
 ، باشند بدتر كفارر ساي مستضعف مطلقاً از اين باشد كه مخالفان غير شمبناي
اين  به نظر او )3(.رساند روايات چنين مي و اخبار بسياري از ظاهر گونه كه همان
اين دو  مبناي يكي از ها بر آنچون  ، شود ها چنين حكم مي آن بر حق است و تكفير
خلفاي مسلمين  يعني به مقتضاي بيعت با ، امويه پيروي از با يا :بدترند از كفار امر

شيعه در ديد  مخالفانكه  به علت اينيا  ، است تر امويه كه اين نزد شيعه نفاق بزرگ
كل  تمام سرزمين مسلمين در تكفير اين توضيح اخير با و...ترند بد كافر از ها آن
  .شود را شامل مي ها نازم
مورد  زبان داود اهل مصر بر ابناء و :ن گفتندآاهل  مورد مصر و همچنين در 

 :اند گفته و )4(.داده قرار كخو و نها ميمو آن از خداوند و و ، اند گرفته لعنت قرار
هرگاه  و ، كرده وارد مصر را ها آن نسبت به بني اسرائيل خشمگين شد اخدوقتي كه «

                                           
  .300-20/299 ، ـ نگاه الفتاوي)1(
  باب چهارم خواهيم گفت موضوع حكومت آيت اهللا ها در در مفصالًبحث   اين را - 2
  .410-2/409 ، علي اكبرغفاري/ـ اصول كافي)3(
 .چاپ ايران ، 596ص ، تفسير قمي ، 60/208، ـ بحاراالنوار)4(
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  )1(.»خارج ساخته استآنجا به جايي ديگر  را از ها آن ها راضي شده باشد از آن
است ي زندان هر بني اسرائيل جا آن و !مصر است بدترين شهر«: اند همچنين گفته 

   )2(.»كه خدا از او ناراضي بوده باشد
  )3(.»موجب ديوثي است )چون( آن را طلب نكنيد ماندن در ؛شويد ورمصر د از«
داشتن  حذر بر گويي به اهل آن و ناسزا و مذمت مصر دردارند تعدادي روايت  و 

علي رضا  و محمد باقر و رسول خدا به اين روايات را و ، آنجا از سكونت در
 و. اسالمي شكوهمند آن شهر ، مورد مصر رافضه در اين است نظر .اند نسبت داده
آن زمان از بدترين شهرها بوده  مصر در: گويد ي اين نصوص مي دنباله مجلسي در

  )4(.كافرترين مردم بودند رين و چون مردمش بدبخت
 احتمال دارد و. پيش نگرفتند روش رافضه را در راه و  كه ي اينها به خاطر اين همه

چون كساني كه  ، مصر باشد ليه براين روايات قبل يا بعد از دوران حكومت اسماعي
ها  كه از كفر آنباشند   داشتهدولتي  وباشند  داشتهها مشاركت  با آن گري رافضي در

داده باشد ن ها را مورد سرزنش قرار مورد اين چيزها آن در وباشد  كردهچشم پوشي 
  .گيرد ها قرار نمي مورد نكوهش و ناسزايي آن

خشم عليه اهل  كينه و نصوص تعبيري باشد از كه اين رسد بعيد هم به نظر نمي 
و  ها به دست رهبر آن اهالي آن به سبب سقوط دولت اسماعيلي برادر و مصر

آلودگي  كه سرزمين كنانه را از پليدي و ):صالح الدين ايوبي(بزرگ ي  فرمانده
  .شيعه پاك كرد

ر ام مسلم دباب رواياتي كه ام كجا و حق مردم مصر اين كلمه هاي ستمگرانه در 

                                           
 .1/456 ، البرهان ، 304/ 1 ، تفسير عياشي ، 220ص ، قرب االسناد ، 209-60/208 ، ـ بحاراالنوار)1(
  .1/457 ، البرهان ، 60/210 ، بحارالنوار ، 1/305 ، ـ تفسير عياشي)2(
 .60211 ، ـ بحارالنوار)3(
 .5/208 ، ـ نگاه بحاراالنوار)4(
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  )1(.»بأهل مرص باب وصية النبی« :نويسد داده كجا كي مي صحيح خود قرار
 ها روايت شده اهالي آن مورد شهرهاي مسلمانان و نزد شيعه مذمت زيادي در و 

  )2(.است
   

  مسلمين اتقضتكفير  -5
 ها آنچون به زعم  ، اند مسلمين را طاغوت به حساب آورده هاي  شيعه قاضي اخبار 
عمر بن حنظله روايت است كه  كتاب الكافي از در .اند ا امامت باطله ارتباط داشتهب

سر قرض يا ارث با هم نزاع  نفر از ياران ما كه بر دو ي هدربار عبداهللا از ابا :گفت
ها مراجعه كنند  يا اگر براي حل اختالف به حاكم يا قاضيكه آدارند سؤال كردم 

 ها مراجعه كند آنبه هت حل مشكل و اختالف براي جهر كس  :گفت حالل است؟
حقي را با آن  هر و نزد طاغوت برده است؛را واقع داوري  در ، لحق يا باط در

 چون با حكم طاغوت آن را ، اگر چه حق ثابت او باشد ، حرام است داوري بگيرد
  :فرمود و ، ورزيده شود فرموده به طاغوت كفر مرا حالي كه خدا در ، گرفته است

m   _  X  W  V  U  T     S    R  Q  P  Ol )60:نساء( 
 خدا حكم جاي به را او حكم و( ببرند طاغوت پيش به را داوري خواهند مي

 به) و داشته ايمان خدا به( كه است شده داده فرمان بديشان كه آن حال و)! ؟بپذيرند
  )3(.باشند نداشته ايمان طاغوت

 ها احكام آن و طاغوت به حساب آورده اند؛ اقاضي مسلمين ر حكام و بيني كه مي 
 ، تنها حرام را گرفته را بگيرد ها حق خود هر كس كه توسط آن و ، اند را باطل دانسته

 ، پي نسلهاي پي در طول قرنها و حكام مسلمين است دركلّ اين حكم هم شامل  و

                                           
 .2/2970 ، ـ صحيح مسلم)1(
 .به بصائرالدرجات نسبت داده و آن را ، 60/209، بحاراالنوار ، 5.7- 5.6ص ، ـ نگاه الخصال)2(
 .1/67 ، ـ اصول كافي)3(



   
866 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

حكم  هم چنين ها آن ديگر دور صادق و هاي دوران جعفر قاضي اين روايت بر و
وقتي كه  سپ ، است گونه كه از اسناد آن به جعفر چنين آشكار همان ، نمايد مي

هاي مفضله چنين باشد به قرنهاي بعدي  قرن مسلمين در هاي مورد قاض نظرشان در
  .كني چگونه فكر مي

جفر  خواهند كه با حكايات رقاع و هايي مي قاضي رسد چنين به نظر مي 
شاهد سؤال و از بينه  و ، حكم آل داود حكم نمايند و )مصحف فاطمه( و )الجامعه(و

اجماع  سنت و حكم قرآن و نه با) 1(.شده شيعه ذكر اخبار گونه كه در آن ، نكنند
ي فوق  آن آيه پس خودشان شامل نكوهشي هستند كه در ، سلف صالح امت اسالم

حكم  بر كه حكم طاغوت را منافقاني نازل شد مورد برخي از چون در ، كردند ذكر
  .نژاد آن منافقين هستند ها از اين رافضي و )2(.برتري دادند محمد بن عبداهللا

اين خميني  ، تغيير نكرده اين عصر بزرگان شيعه در كدام از بينش هيچ در اين نظر 
 از خودش مردم را امام« :گويد ي اين روايت براي تأكيد معني آن مي الهبدن در بود

مراجعه به  ها را مراجعه به آن دارد و مي بازها  آنهاي  ضيقا مراجعه به سالطين و
  )3(»داند طاغوت مي

  كه بر اين كند داللت مي تأييد خبر با  اين آيه :گويد مي )الكافي( ه برقليعي ت نويسنده 
با  :شود گاهي گفته مي و ، شود مراجعه نمي ستم و مطلق به محاكم جور به طور
امكان ندارد  اي نيست و شود چون چاره م گرفته ميوها حق معل ه آن قاضيبتوسل 

  )4(.براي رفع نزاع به فقيه عادل مراجعه كرد
نزد  اند گذاري كرده  يهاها پ اصولي كه زنديق ولي روشن است كه اين مبادي و 

                                           
  .فصل غيبة و ، مبحث االيمان بالكتب ، فصل السنة :نگاه - 1
  .1/446 ، تفسير بغوي ، به بعد درنسخة تحقيق شده 8/507 ، ـ تفسيرطبري)2(
 .74ص ، ـ حكومت اسالمي)3(
 .1/67 ، ـ اصول الكافي)4(
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 ي حكام مسلمين عدالت و سايه چون در ، پيروانشان قابل قبول نيست برخي از
شيخ االسالم ابن نزد ها  آن ازيكي  و ، اند قوم خود نيافتهاند كه نزد  انصافي را يافته
كه  با ما انصافي داريد )يعني اهل سنت( شما :هگفت اند و اعتراف كرده تيميه به اين امر

   )1(.نداريم يكديگر ما با
 نزد اهل سنت امانت و  كه امام خود شكايت داشتند به اين شيعيان از بعضي از و 

 ، بينيم شيعه خالف آن را مي يابيم كه در چيزهايي را ميو  يخوشروي اخالقي و خوش
  )2(.گين بودندهاندو به خاطر آن و

  علماي مسلمين ئمه وتكفير ا -6
همچون علماي اهل سنت  بزرگان وآموزي و يادگيري از  نسبت به علمشيعه  

ه هارون بن خارج از ، دادند به پيروانشان هشدار مي دشمنان خود وهاي مشرك  ملت
رويم و  مي) 3(ما نزد اين مخالفين :گفتم عبداهللا به ابا« :كه گفت اند روايت كرده

ها برويد  نزد آن ، نه :گفت حجت است؟ عليه ما آيا ، شنويم ها مي آن ازرا حديثي 
   )4(.»ملت مشركشان لعنت بر و ها آن بر لعنت خدا ، ها نشويد آن ولي از

آيا  اي سدير...« :روايت است كه گفت ابي جعفر او هم از و از سدير )الكافي( در و
 حنيفه و سپس بسوي ابوبه تو نشان دهم كه سد راه دين خدا هستند؟ كساني را 

 ، ي درس داشتند مسجد حلقه حال در آن كه در ، آن زمان نگاه كرد سفيان ثوري در
 دونب جانب خدا و هستند بدون هدايت ازخدا ها بازدارندگان از دين  آن :پس گفت

                                           
جا  آن مناطقي كه شيعه در برخي از در عهده گرفته بودند ت كه قضاوت را براهل سنهاي  قاضي برخي از ـ و)1(

مراجعه اهل سنت به عالقمند بودند كه  حل اختالف راغب و شيعيان براي رفع نزاع و: به من گفتندداشتند اقامت 
سند تهديد به  ه وضربات تازيان ناچاري زير و با اجبار معلوم است كه شيعه جز و ، بزرگان خودشانبه نه  ، كنيد

  .3/39 ، منهاج السنة .روند سوزاندن نزد شيعه نمي محروم شدن و
 .2/4 ، ـ اصول الكافي)2(
  .مخالفي بود گاهي منظورشان هر و شود اهل سنت اطالق مي بر اين لقب غالباً - 3
  .و آن را به السرائر ابن ادريس 2/216 ، ـ بحاراالنوار)4(
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 مردم بگردند هايشان بنشينند و خانه ها در كاش آن ، ها پليدند همانا اين ، كتابي بيانگر
نزد ما   كه تا اينها خبر دهند  به آن پيامبرش ي خدا و نكنند كه درباره كسي را پيدا

  )1(.بدهيم ها خبر به آن خدا رسول ي خدا و دربارهو  آيند مي
 اين باور ها بر آن و ، گرفته را ها جاي خود اطنياين ب ي كينه پس ظاهراً خشم و 

مردم را به دين  دهند و مي سنت را به مردم ياد ي اهل سنت قرآن و كه ائمه بودند
 دانش علم وها  آن ازو  ، اند ها روي آورده مردم به آن و ، كنند اسالم دعوت مي

 و ، نندگان آبادرفت ك آمد و با مساجد هاي درس اهل سنت در حلقهو  ، گيرند برمي
رحمت الهي  و ، گرفته را فرا جا آرامش آن سكينه و ...است دانش علم و ازسرشار 

 رهبرو معروف آن علماي اعالم  و ، اند گرفتهفرشته اطرافشان را و ، يدهانرا پوش آنجا
كسي و  فربرده بودنددر خود  سر منزل در آن باطني ها پيشواي پرهيزكاران بودند و و

را  ها خواري آن ذلّت و ، ندشد شان جمع نمياي مجلس در و ، كرد توجه نميها  به آن
آرزوهايي كه  و ابنابراين تمنّ ، مردم برگشته بودند تحقير خشم و اب و ، فراگرفته بود

 ي مسلمين بر ائمه كنارگيري اهل بيت و تالش براي فتنه و و براي فريب پيروان خود
را ي مسلمين  ائمهو با آرزوهاي واهي  ، اختندپرد مي ساختند و بيت مي زبان اهل
تا براي  ها خالي شود وجود آن زمين ازكنند كه  ميآرزو تمنا و  وكنند  تكفير مي

  .فرصت مهيا گردد نآناتحقق اغراض 
  

  اسالمي هاي هفرقتكفير   -7

خصوصاً اهل  دهند؛ طعن اختصاص مي و هاي اسالمي را به تكفير فرقه بسياري از 
 :آمده است )الكافي( در .دهند لقب مي گاهي مرجئه و هرا ناصب ها گاهي آن سنت كه

مورد اهل بصره از من سؤال كرد  ابوعبداهللا در :از ابي مسروق روايت است كه گفت«

                                           
 .4/132 ، تفسير نور الثقلين ، 393-1/392 ، ـ اصول الكافي)1(
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لعنت  :گفت .حروريه هستند و) 1(ي قدريه مرجئه :گفتم ها چه كساني هستند؟ كه آن
  )2(.»پرستند را نمي يزي خداآن ملتهاي كافر مشرك كه با هيچ چ خدا بر

بيني كه شيخ شيعه مجلسي آن  لذا مي و ، مرجئه اهل سنت است ها از آن منظور و 
آخرت  دنيا و خدايا لعنت كن مرجئه را كه در« :گويد حديث را شرح داده كه مي

  )3(.»دشمن ما هستند
ي  درجه از اين نص تأخير علي ارجاء در از اين است كه منظور ترجيح بر و 

  )4(.ي چهارم خالفت است اول به درجه
 كه برخاطر اند تكفيري نائل شده شيعه به مذمت و كافي است كه بداني زيديه از و 
 :بن زيد روايت است كه گفت از عمر :ي زيديه گفتند درباره مثالً -.گذرد خيال نمي و

توانستي  گرا: گفت اباعبداهللا سؤال كردم؟ زيدي از ي صدقه دادن به ناصبي و درباره
  )5(.زيديه ناصبي هستند :به من گفت و ، نه آب وبده  اش نه صدقه

 :گفتم به ابي حسن« :عبداهللا بن مغيره روايت است كه گفت از )الكافي( در و
البد بايد با يكي  و ، ديگري زيدي است ها ناصبي و نآ داريم يكي از  يهاما دو همس

دو  هر :گفت يك معاشرت كنم؟ با كدام ، يمآمد داشته باش رفت و معاشرت و ها آناز 
واقع تمام قرآن  كتاب اهللا را پشت سر انداخت در اي از هكسي كه آي ، مساوي هستند

اين  شده و اصبين اين براي تو :سپس گفت ، تكذيب كرده است ي پيامبران را همه و
  ) 6(.شده اصبين زيدي براي ما

                                           
  پس لعنت شامل خودشان است -همانگونه كه گذشت-شيعه بعداً قدريه شدند - 1
 .409، 2/387 ، ـ اصول الكافي)2(
  .4/371 ، هماره با شرح مرآة العقول ، ـ فروع الكافي)3(
 .4/371 ، ـ مرآة العقول)4(
 .72/179 ، بحاراالنوار ، 199ص ، ـ رجال كشي)5(
  .8/76 ، مفتاح الكتب االربعة ، با شرح مازندراني ، 12/304 ، كتاب الروضة/ـ الكافي)6(
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هم  ها حالي كه آن در )1(.كرد نمي دعوت كردن به واليت علي براي زيديه شفاعت
 و )2(مخلوط كرده بودند عمر چون واليت علي را با واليت ابوبكر و ، شيعه بودند

ها  نزد آن بلكه حتي تنها محبت ابوبكر ، است ها گناهي نابخشودني اين به اعتقاد آن
 موالي علي بن از ، از ابي علي خراساني« :آمده است بحاراالنوار در .است كفر

عرض  ، بودم همراه ايشان تنهايي لوت وخ :روايت است كه گفت حسين
 و از ابوبكر :ي آن دو مرد خبردهي درباره تو حقي دارم كه مرا من برواقعاً  :كردم
  )3(.»را دوست بدارد ها كه آن است هر كافر و ، هستند كافر :گفت عمر؟
ها  آن به اعتقاده است كناصبي بودن موجب  اعتقاد به امامت ابوبكر مجرد و

مخالف مطلق غير  گاهي ناصبي بر« :لذا مجلسي گفته و. است بزرگترين كفر
  )4(.»است بسياري روايات ظاهر گونه كه اين از همان ، گردد مستضعف اطالق مي

 ، يا اعتزال تشبيه مخالف به خاطر اعتقاد به جبر يا جايز نيست بر« :همچنين گفت
در اين صورت  ، مگر بخاطر تقيهخواند ميت  امامت نماز ريا انكا ، خوارجاعتقاد  يا 

  )5(.»لعنت كند او را نفرين و) به جاي دعاي خير(بعد از تكبير چهارم 
 :لذا مجلسي بابي را به عنوان و )6(تمام اهل بدعت كافرند :شيخ مفيد هم گفته و

  ) 7(.منعقد كرده» ناصبي باب كفر مخالفين و«
ها  امثال آن زيديه و كفر اخباري است كه بر ما مملو از هاي كتاب« :مجلسي گفته و
  )8(.»كنند فطحيه و واقفيه داللت مي از

                                           
  .72/181 ، ـ بحاراالنوار)1(
  .72/181 ، ـ بحاراالنوار)2(
 .138-72/137 ، ـ بحاراالنوار)3(
 .4/72 ، ـ مرآة العقول)4(
  .4/72 ، ـ مرآة العقول)5(
  .15ص ، ـ اوائل المقاالت)6(
 .72/34 ، ارـ بحاراالنو)7(
 .34/37 ، ـ بحاراالنوار)8(
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رأي  شيعه در مورد غير پس در ، شدند همه شيعه هستند اين فرقه هايي كه ذكر

  !كني مي شيعه چه فكر
 )كشي(گوش كن به روايت  ، كنند ديگر را تكفير مييكحتي رجال دوازده اماميه  و
مورد حال يارانش كه چگونه  در) 1(است موافق اوهم اماميه  بزرگ  عالم طوسي كه

و  ، اندازند ميدور دارد همديگر را با هم اختالف  و ، كنند را تكفير مي يكديگر
حسن دوم جمع والابي  خانه شانزده نفر نزد در )هـ190(سال  روايت كرده كه در

از وضعيتي ! سرورم« :گفت شد نده ميسي خوايها كه جعفر بن ع آن يكي از ، شدند
مگر  :گفت ، )2(كنيم شما شكايت مي كه ما نسبت به ياران خويش داريم نزد خدا و

 دين و بي ها مرا زنديق و سوگند آن به خدا :گفت جعفر ؟گونه هستيدها چ شما با آن
 ي ومحمد بن عل ياران علي بن حسين و :گفت ، جويند از ما تبراء مي دانند و كافر مي

حالي كه ياران زراره  در ، چنين بودند هم اين موسي صلوات اهللا عليهم و ياران جعفر
 :يونس گفت و...كردند را تكفير مي ها نير خودشان آن و ، كردند يخود را تكفير م غير

  )3(. »كنند ما كافريم ها گمان مي فدايت شوم آن«
 ، اهل بيت نسبت داده اند دروغ را به اين حال نسل اول شيعه بوده كه بهتان و و

  !.پس حال شيعيان بعدي چگونه است؟
  

  يتمام امت اسالم تكفير
 هاي شيعه مشهور كتاب ها چيزي است كه در تكفير آن لعنت كردن به امت اسالم و

                                           
  را برگزيده و تهذيب كرده) رجال كشي(چون  - 1

كنيم سپس  نزد خدا شكايت مي: بلكه بايد گفته شود ، ي شرك قرار دارند اند چون در دايره اين از الفاظ نهي شده - 2
  .خواننده است ولي اين جهت هشياري به ، ها است ها بزرگتر از اين و گمراهي آن ، نزد تو

 .499- 498ص ، ـ رجال كشي)3(
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 كنند را زمزمه مي ها آنهمواره كه هاي شيعه  نامه براي همين است كه زيارت ، است
  .مبارك وسط نيست عنت كردن به اين امتلخالي از 
 و ، برمخالفان تو لعنت خدا« :گويند دعاي زيارت اميرالمؤمنين ميدر ل امثبعنوان 
 بر لعنت خدا و ، به تو ستم كردند و ساختند آنان كه عليه تو بهتان بر لعنت خدا
آن خبر به او ابالغ بعد از كسي كه  بر لعنت خدا و( )1(، تو غصب كرد كسي كه از

) 3(امتي كه  لعنت خدا بر ، جويم ها برائت مي من نزد خدا از آن .)2(بدان راضي شده
امتي كه عليه  هر و )4(كند را انكار و واليت تو امتي كه تو و ، ورزيدندمخالف با تو 

. و ياري نكرد كرد را خوار تو و منحرف شد تو امتي كه از و ، پشتيباني كرد تو
 ها آن و ، استگاه كه بدترين جاي داد رها قرا را كه دوزخ را جايگاه آن خدا ساپس

  فرعون ها ها و تطاغو بت وبر خدايا لعنت كنت ...شدگان به آن هستند بدترين وارد
كننده  ءافترا هر و )5(خدا كه خوانده شود از غيرو نظيري هر ندي  عزّي و الت و و
 ن وياري كنندگا پيروان و طرفداران و يار و ياوران و ها و خدايا آن ، اي

  )6(»لعنت بسيار كن دارانشان را دوست
ها  زبان اين بر خدا ذكر تهليل و هايي كه به جاي تسبيح و نفرين اين لعنت و و 

 از امت اسالم وانزجار  كينه و خشم وگذاشته و درونشان بر جاري است تأثير ژرفي 
                                           

  .113-112ص ، ها خالفت ابوبكر و عمر و عثمان است نگاه االعتقادات ابن بابويه ـ ظلم و غصب به نظر آن)1(
پس اين شامل  ، ها به ظلم و غصب راضي بوده يعني هر كس به خالفت ابوبكر راضي باشد چون به گمان آن - 2

  شيعان افراطياست جز  تمام امت محمد
  با پذيرفتن واليت ابوبكر - 3
پس هر كس به خالفت آن سه نفر  ، ادامه دارد ـ واليت واليت علي به ادعاي شيعه از وقت وفات رسول خدا)4(

  .12ص ، نگاه االرشادمفيد، اقرار كند و اليت را انكاركرده
و ند و نظير غير از خدا  ، و خلفاي اموي ، اشدها خلفاي مسلمين و خصوصاً سه خليفه ر در اعتقاد آن... ـ بت ها)5(

نگاه كن به اعتقاد شيعه درمورد . ي شيعه ي دوازده گانه كه خوانده شود هر امامي است كه با او بيعت شود جز ائمه
  .توحيد الوهيت

 .2/345 ، ابن بابويه/ـ من اليحضره افقيه)6(
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  ...را در ايشان پديد آورده ها دين آن
هاي  كتاب كه دردارند شنيع خاصي  اب زشت وامت اسالم نزد اين رافضي ها الق  

هم به خاطر وقوع جرم و جنايتي از  آن ، شود اي جز شيعه يافت نمي هيچ طايفه
 انصار مهاجرين واز كساني راضي هستند كه   كه  اين به خاطربلكه فقط  ، ايشان

  .به خالفت ايشان بودندراضي 
نسبت  فجور ها گناه و به آن و كنند تمام امت اسالم را متهم ميگاهي ها  آن 
 و ، )2(هستندزاده كنند كه تمام امت اسالم زنا  مي گاهي ادعا و ، )1(دهند مي

گاهي  و )3(شوند خوانده ميبا نام مادرانشان  شده و آشكار شانروز قيامت حقيقت
بلكه  نيستند؛ واقع بشر در امت اسالم واژگون شده وو طبيعت  سرست گويند مي

ي امت اسالم  هاي متعدد بس زشت و منكر در رابطه و گفته)4( .هستند كوخ و ميمون

                                           
ه تا او را رو به گناه رويگردان كند و جز شيعه از اين امر ها حاضر شد شيطان موقع تولد نوزاد نزد آن: گفتند - 1

  .ذكر نصوص شيعه در اين باره گذشت ، ماند سالم نمي
  .قبال نيز بيان اين بحث گذشت ، ي ما تمام مردم فرزند زنان فاحشه هستند جز شيعه: گفتند - 2
  .7/237ص ، ـ و اين موضوع يكي ازعناوين بحاراالنواراست)3(
من دوست : گفتم جعفر به ابي: اند كه گفت از ابي بصير روايت كرده: از شواهدشان اين روايت است ـ و يكي)4(

آيا عالمت ائمه را به : گفت ، چشمم كم بينا است براي من ضامن رفتن به بهشت باش ، و موال و از شيعيان تو هستم
چگونه دوست : كار را دوست داري؟ گفتم اين: چه اشكالي دارد كه آن را برايم جمع كني؟ گفت: تو ندهم؟ گفتم

اي : گفت ، نداشته باشم؟ طولي نكشيد كه بر چشمانم دست كشيد و تمام كساني را كه در سقيفه نشسته بودند ديدم
 ، به خدا سوگند جز سگ و خوك را نديدم: گفت ، بيني نگاه كن كه با چشمانت چه مي ، محمد اين چشم توست

است و ) جماعت مسلمين(اين سياهي بزرگ  ، بيني آن چيزي است كه مي: ستند؟ گفتاين خلق مسخ شده چي: گفتم
اي محمد اگر دوست داري : سپس گفت ، بينند ها مخالفانشان را نمي اگر پرده كنار زده شود شيعه جز در اين صورت

ت ضامن بهشت و اگر دوست داري بر خدا را براي ، كنم و حسابت بر خداست تو را بر حالي كه هستي ترك مي
مرا به حال اول  ، نيازي به ديدن اين مردم معكوس شده ندارم: گفتم ، گردانم و تو را به حالت اول بر مي ، شوم مي

 ، 27/30 ، بحاراالنوار.( دستش را بر چشمم كشيد؛ پس به حال اول برگشتم ، برگردان بهشت معادل و عوضي ندارد
  .)آن را به الخرائج والجرائح راوندي
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  .دارند
 ، كنند نمي استثناء را عشريه هستند كه هيچ كسي از امت محمد اين نصوص اثني 
 يلااه اهل بيت و و انصار مهاجرين واز  اين ميان اصحاب رسول خدا در و

 تمام امت محمد و ، اند صيص كردههاي اسالمي را تخ فرقه اسالمي وسرزمينهاي 
پس آيا شيعه  ، دهند مي نفرين قرار مورد لعنت و ي زيارتهادعا صلواتها و را در

ها دفاع  از آن ي بعدي را استثناء كرده و ها فرقهالبته  اند؟ ثناكردهستهيچ كس را ا
  .اند داده تمجيد قرار را مورد ثنا وايشان  و اند كرده
  

  اند شدهاستثناء شيعه تكفير  عموم لعن و ازاي كه  فرقه  يگانه
 ائمه و ها و وقاضي خلفا نزديكان و وقتي كه دوازده اماميه تمام صحابه و   
پس  ، گردد ي شيعه هم مي كه شامل چندين فرقهاند  را تكفير كردههاي اسالمي  فرقه

  هستند؟ايشان تمجيد  چه كساني مورد ستايش و
بلكه  ، قرار دادندثنا  تمجيد ورا مورد تاريخ  ي هي فروما پست وافراد ديديم كه قبالً  

دون  ، كنند ميها دفاع  از آن واند  را ستودهمنافقين زنديق  ملحدان و اصالً كافران و
همنوع خود  ارواح لشكري هستند كه با )فام تعارف منها ائتلف , األرواح جنودٌ جمند(

  ).با باز بازو  كبوتر با كبوتر(سازگارند
نديقاني ز نيز از و )1()ي كذاب مسيلمه(طرفداران همچون  نيمرتدي شيعه از يآر

                                                                                                           
گويا  ، ها بنگر و ادعاهاي آن ، شود ها نگاه كن كه جز در جوامع جادوگران و شيادان ديده نمي ه اين خارق العادهب 

كَبرَت {. 5/كهف(تمام مردم سگ و خوك هستند   كه سپس ادعايشان مبني براين ، توانند ضامن بهشت باشند ائمه مي
  .گويند آيد كه جز دروغ نمى چه سخن بزرگي كه از دهانشان بر مى): }}ونَ إِلَّا كَذبا كَلمةً تَخْرُج منْ أَفْواههِم إِن يقُولُ

 ، و مراجعه كن به المنتقى ، 19 ، 4 ، 3ص ، مقدمة چاپ دوم ، اإلمام الحسىن/ ـ نگاه عبد اهللا العالىلى)1(
  .273- 271ص
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افتراء كنندگاني همچون  كذابين و و )2(نصير طوسي و )1(عبيد بن ابي همچون مختار
 و مجوسي حاقدكنند از  دفاع مي كنند و بن أعين دفاع مي هزرار و ، )3(جعفي  جابر
فاروق اعظم عمر بن قاتل  –ؤ مجوسيلؤل وأباسالم ستيزي همچون توز   كينه

را  روز شهادت عمر و )4( اند لقب دادهشجاع الدين بابا حتى شيعه او را  - خطاب
   .5استد برگزيده اعياز ااين روز : گويند مي و دانند يكي از اعياد بزرگ مي

ها  اين است اعتقاد آن) كند ميآشكار را  نوري آسماني ثواب روز قتل عمر(فصل 
هم اين است كه  دسبب اين حق و ، فاروق اين امت ي بزرگ مرد اسالم و درباه

براي همين  ، درآورداسالم زير حكومت ها را به  آن سرزمين فارس را فتح نمود و
 .دهند مورد تعظيم قرار ميروز شهادتش را  قاتل او ومجوسي است كه 

 قرآنتحريف  به نقص وكه معتقد گيرند  برميكافراني  را ازخود  دينهمچنين  
 امثال ابراهيم قمي و ، دانند ميمرتد  كافر ورا  اصحاب رسول خدا و ، هستند
  .تكيه گاه دين شيعه هستند و غيره كه معتمد كليني و

  

  تكفير مسلمين از جانب شيعه و بررسي نـــقـــد

 به نقد نجات نيافته نيازيك مسلمانان هم از كه  فراگير شامل و عام و اين تكفير آيا
دروغ بودن  و ، باشدبيان قابل آن است كه  از تر باطل بودن آن روشن دارد؟و تحليل 

امت اسالم قلمداد كل  كافر و تكفير و ، رددگاز آن است كه كشف  آن آشكارتر
  .يكي استهر دو بدون تفاوت سبب  صحابه است و ي تكفير ادامه

                                           
  .62ص ، الكوفةتارىخ / وانظر حسىن البرقى ، 475ص ، السرائر/ـ نگاه ابن إدرىس)1(
 .128ص ، حكومت اإلسالمى/الخمىنى ، 301-6/300 ، روضات الجنات/ـ نگاه كن به الخوانسارى)2(
  در همين رساله بحث آن گذشت - 3
  .2/55 ، الكنى واأللقاب/ـ عباس القمى)4(
 به بعد 1/108 ، به اخبار شيعه دراين مورد نگاه كن به النعمانية جزايري  - 5
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در دل كينه  صحابه خشم ونسبت به كس هر عادي است كه  امري طبيعي و 
 ايشان را كافر و ، ي كندناسزاگوي وادبي و  بيها  آننسبت به  و ، باشدپرورانيده 

گونه  همان ، داند را كافر مي ها آن و ، كينه دارد تمام امت اسالم هم خشم و از ، بداند
كينه  قلب هر كس نسبت به اصحاب رسول خدا« :كه يكي از سلف صالح فرموده

 ابوبكر وقتي كه از )1(.»دارد ي بيشتر كينه غش و مسلمين غل و نسبت به داشته باشد
آسمان رضايت  كه خدا از( بيعت رضوان و اصحاب اهل بدر عثمان و و عمر و

ي  اوج قله كه در راضي نباشد انصار مهاجرين و از و )ها اعالم فرمود آن را از خود
كه ( شوند راضي مي ها از كسي از آن تازه بعد نيكي هستند؛ بزرگواري و فضل و
  !؟)حق داشته باشد ايمان بر

نص امامت علي  صحابهاست كه گويا  ادعااين گيري رافضه  مبناي اين موضع و
ما قبالً باطل بودن ادعاي نص . بيعت نمودند صديقبا ابوبكر و اند كرده انكار را

 پس هر ، كرديمرد  معلوم را غيرقابل ترديد و و متواتر امور نقل و عقل و امامت را با
  .چه مبنايش باطل باشد باطل است

بطالن  دليل واضحي است بر» رنظي نسل قرآني بي« آن؛صحابه ارتداد حكم به و 
 و چيز نا اي حقير و قواعد آن را مجموعه اصول و  كه  اين و ، اساس مذهب رافضه

 ، است ديهياتب از نشااي باطل بودن ادعاي و ، اند گذاري كرده  يهاپستيز  اسالمزنديق 
مسلمين  ارتداد ادعاي شيعه مبني بر«:گفته است )ايراني  ي شيعه( احمد كسروي لذا و

ولي كسي  ، ي بزرگافترا بهتان و گستاخي است بر سول خداراز وفات  بعد
كه مرتد شدند حال  وفات رسول خدا از چگونه اصحاب بعد :تواند سؤال كند مي

 ، تكذيب كردنداو كه ديگران  كردند شتصديق وردندوزماني به ايشان ايمان آدر آنان 
 سختي تمام آزار وايشان راه پيروزي  در او دفاع كردند و ازدر مقابل دشمنان  و

اي  به جان خود عالقهراه او  در و ، تحمل كردندبا جان پذيرفتند و را  ها جنگ
مرتد مصلحتي  و تنفعمچه  به خاطر دوران خالفت ابوبكر سپس در ، نداشتند

                                           
 .41ص ، ن بطّةـ اإلبانة اب)1(
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افراد حقير و  از دروغ يك يا دو نفر :تراست كدام احتمال آسانپذيرفتن پس  !ند؟دش
جوابي  اگر سترين مسلمين؟ پ مخلص از يا ارتداد هزاران نفر ، داراي اغراض فاسد

  )1(!.»داريد بگوييد
چون مخالف عقل  -چه مي بيني چنĤن -ب شيعههبا وجود روشن بودن بطالن مذ  
توقفي براي رد ايشان ناگزييم  ، اسالم است بديهيات معلوم از وتاريخ  شرع و و

هم هستند كه اكنون  در اند و گذشته هم كساني بوده چون در ، داشته باشيمكوتاه 
تنها كافي است بداني يكي  ، زند خود را به ناداني ميقاطع ها وداليل  نسبت به برهان

 ها سخنراني ونشريات  كه در )محمد خالصي( حاضر عصر آيت اهللا هاي شيعه در از
ربيع االول 26(تاريخ  در)2(دهد وحدت اسالمي را سرمي سفرهايش شعارگشت و  و

  :گويد آن مي نوشته كه در ين نامه را به شيخ محمد بهجت البيطارا )ق-هـ1382سال 
معرض خشم و عذاب الهي  خواهم در كنم چون نمي صحابه به نيكي ياد نمي از«
كه كنم  و ستايش نميمدح و كسي را  ، سنت عمل كنم الف قرآن وكه مخ گيرم قرار
پردازم كه قرآن  نميتمجيد كسي  به تعريف و و ، اند مذمت كردهقرآن و سنت را آن 
 ام و نوشتهنهايت چيزي كه  ، تقبيح نموده اعمالش را زشت و سنت رسول خدا و

 صحابه بودن بر  خاطر و ، اند هسنت از صحابه به نيكي ياد نكرد وقرآن   كه  ام اين گفته
  )3(.»كنند فضلشان داللت نمي

نصوص كه  اينبا ؛ كند نمي صحابه به نيكي ياد جا از خالصي اينآخوند آقاي پس    
همانا « :گويد خود مي ي ائمه مورد ولي در ، داردوجود  فضل آن بزرگواران بر تواترم

ها قبول  با واليت آن بندگان را جز اعمال خدا اركان ايمان هستند و ه امام شيعهدوازد
پس  .ستشده اعشريه ن ي اثني ائمه ازيادي اصالً  كتاب خدا كه در با آن )4(»كند نمي

                                           
 .66ص ، احمدكسروي/گري ـ شيعه و شيعه)1(
  .65ص ، االسالم فوق كل شيء: ـ نگاه)2(
  .6ص ، ـ رسالة اإلسالم والصحابة الكرام بىن السنة والشىعة ازشىخ محمد بهجة البىطار)3(
  .43ص ، االعتصام بحبل اهللا/ـ الخالصى)4(
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دروغ صريح را تصديق  كنند و روشن را تكذيب مي حقايق واضح وبين چگونه ب
  .نمايند مي
ل بودن باط نقض و هايي را بر برهان داليل و وقتي كه مسأله به اين حد رسيده؛ 

 عقل و تاريخ و اقوال ائمه و سنت و از قرآن و بيان فضل صحابه مذهب رافضه و
 اين عقيده در بنيانگذار مؤسس و-اثناي كتابهاي خود شيعه دررا  متواتر معلوم و امور

  .دهيم مذهب شيعه را ارائه مي
  ،نمايد مذهب شيعه را نقض مياسالم از سوي شيعه تمام امت  به تبع آن تكفير و

 ، كنند مسلمين را بدان تكفير مي كنند كه ساير چون صحابه را با همان سبب تكفير مي
چون شاگردان (اند ها نقل كرده را به هدف باطل نمودن شريعتي كه آن اما صحابه

اختصاص داده  گويي بيشتر ناسزا نفرين و با لعنت و) دبودن بال فصل رسول خدا
  .رحاضزمان  چه در قديم و اند چه در

  

  قرآن كريمتوصيف صحابه در  -ألف
صحابه نسبت به  ندورضايت خدا و عدالت قرآن برقطعي نصوص يقيناً  

تمجيد ايشان تصريح  روشن به ثنا وبطور شفاف آيات متعدد  در و ، دنده شهادت مي
به تأويل نيازي كه براي شناخت و درك معناي واقعي واضح هستند  قدر آنو نموده 

  .كنند ميبه دوازده امام تأويل گونه كه آيات قرآن را  آن باطني نداريم؛

 )110: آل عمران( m  g  R  Q  P  O  Nl : وند متعال فرمود خدا 
  ...ايد شده آفريده انسانها سود به كه هستيد امتي بهترين شما
 اين خطاب براي تعالي در ر همين كافي است كه خداوند تبارك واختفجهت ا 
 مقام قومي منزلتي باالتر از هيچ مقام و و ، ه كه بهترين مردم هستندشهادت دادها  آن

خدا  رسول ياور چون همدم و ، راضي باشدها  آن نيست كه خداوند متعال از
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  )1(.»بودند
مقتضاي خطاب  :اند كه فرمودهنقل شده سلف صالح  از  ي فوق آيه تفسير لذا در و 

 امتي بهترين شما «: فرمودخداوند  چون ، همورد صحابه نازل شد دراين است كه 
  )2()و با خطاب حاضر با ايشان سخن گفت(» هستيد

  : خداوند سبحان همچنين فرموده و
 m  I  H  G   F  E  D  C  B  A

   WV  U  T          S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J
  [  Z  Y  Xl )100: هتوب(  

 پيش در را آنان روش نيكي به كه نيكسا و ، انصار و مهاجران نخستين پيشگامان(
 از هم ايشان و است خوشنود آنان از خداوند ، پيمودند خوبي به را ايشان راه و گرفتند
 و درختان( زير در كه است ساخته آماده را بهشت آنان براي خداوند و ، خوشنودند خدا

 پيروزي تاس اين. مانند مي آنجا در جاودانه و است جاري ها رودخانه آن) كاخهاي
  .)سترگ رستگاري و بزرگ

ها داللت  پيروان نيك آن و انصار از مهاجرين و خشنودي خداوند بر  صريح آيه
مورد  لذا ابن كثير در و ، از نعمت مژدگاني داده است را به بهشت پر ها آن و ، كند مي

  :فرمود  اين آيه
ناسزا را ها  از آندام هر كيا به  ؛دوست نداشته باشد ها را كسي كه آن اي به حالو«

 يعني صديق اكبر و ، بزرگوارترين بهترين و صحابه و خصوصاً سرور ، گويد

                                           
 .7ص ، الصواعق المحرقة/ـ ابن حجر الهىثمى)1(
ي زيديه  براي همين است كه عالمه محمد بن ابراهيم الوزير عالم شيعه.). 3/193 ، المحرر الوجىز/ابن عطىة(ـ ا)2(

اين «: ها برخود نديده گفته ي خاكي امتي مثل آن بعد از آنكه به ذكر احوال اصحاب بزرگوار پرداخت كه اين كره
كُنتُم خَيرَ أُمةٍ أُخْرِجت : (ي الهي كه فرموده نها فرمودهو گرنه ت ، چيزها هوشيار كردن غافل و تقويت بصيرت است

و نگاه  ، 57-1/56 ، كافي است و  نيازي به استدالل در مورد عظمت آن امت بي نظير نيست لروض الباسم) للنَّاسِ
 .19ص ، محب الدىن الخطىب/كن به الجىل المثالى
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ي پست رافضه با برترين صحابه  همانا فرقه ي اعظم ابوبكر بن ابوقحافه خليفه
پناه )1(گويند ايشان را فوش مي و كينه دارند ها خشم و نسبت به آن و ، عداوت دارند

هايشان  و عقلقلبهايشان وارونه   كه اين براست  يلاين دل و ).ركف(از اين بر خدا 
 فوش ورا حالي كه كساني  در! و ايمان به قرآن كجا كجاها  اينپس  ، شدهواژگون 
  )2(.»راضي است ها آن گويند كه خدا از مي دشنام
   :نيز خداوند فرمود و

 m   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _  ~
o  n  m  l    r  q  pl )18: الفتح(  

 خدا. كردند بيعت تو با درخت زير در كه دم همان گرديد راضي مؤمنان از خداوند
 به وفاداري و اخالص و ايمان و صداقت از( دلهايشان درون در كه را چه آن دانست مي

 از گذشته( را نزديكي فتح و ، داد هايشان دل به خاطري اطمينان لذا ، بود نهفته) اسالم
  .كرد پاداششان) آخرت سرمدي نعمت

ها به ما خبرداده كه  مورد آن در وندادپس كساني كه خ« :گفته :ابن حزم
داده كه از  خبر و ، قلب دارند در)خلوص نيتي ايمان و( چه داند ميخود  وندخدا
هرگز براي كسي جايز  و بر آنان آرامش فروفرستاده؛ ، خشنود است ها راضي و آن

  )3(.»ها شك داشته باشد ي آن باره در ها توقف نمايد و مورد آن نيست كه در
كه بيعت  با رسول خدا) 4(درخت حديبيه نزد كوه تنعيم زير كساني كه در و«

مشركين مانع رفتن ايشان به چون  ، چهارصد نفربودند و بيش از هزارشان تعداد

                                           
  .اند ها تجاوزكرده آنمرتد دانستن  ور يكفتگويي به  ي فوش مرحله ازشيعه بلكه  - 1
 .2/410 ، تفسىر ابن كثىر ـ )2(
 .4/225 ، ـ الفصل)3(
بر (سمت راست آن كوه نعيم  علت نامگذاري آن اين است كه در ، ه فاصله داردمكّ ميل با تنعيم سه يا چهار - 4

 ، ي نعم؛ و معجم البلدان ج العروس مادهتا: نگاه[.نام دره نَعمان است د وندارقرار سمت چپ كوه ناعم  در و)زبيروزن 
  .)لفظ تنعيم
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  )1(.عمره شدند
 وده همان اشخاصي بودند كه با ابوبكرگونه كه شيخ االسالم فرم افراد هماناين  و 
  )2(.بيعت كردند عثمان و عمر و

  كه ي پروردگارش را رد كند  كه فرموده يبازنده است كس و زيانكارواقعاً چقدر 
. ،اعالن فرموده حديبيه درخت در زير گانبيعت كنند ازرضايت و خشنودي خود را 

 عثمان و و عمر ابوبكر و كه اندد داشته باشد مي دانشعلم و هر كس كمترين  و..
 خوارج و و ، هستند اهل اين صفت مغيره بن شعبه و عمار و زبير طلحه و علي و
بيزاري اعالم  و اءها تبر آن از از روي عناد با خداوند متعال و جهت مخالفت ها رافضه
  )3(.اند كرده

  : فرمايد ميخداوند متعال همچنين  
 m   I  H  G  F  E  DC  B  A      P  O  N  M   LK  J

  a  ̀   _  ^  ]  \[    Z  Y  X  W   V  UT  S   R  Q
  m  l  k   j  i  h  g  f           e  d  c   b
  {  z  y  x  w  v   u  t  s  rq   p   o  n

   }  |l )29: فتح(  
  ،سرسخت و تند كافران برابر در هستند او با كه كساني و ، خداست فرستاده محمد(
 آنان. بيني مي سجود و ركوع حال در را ايشان. دلسوزند و مهربان يكديگر به نسبت و

 در سجده اثر بر ايشان نشانه. طلبند مي را او رضاي و جويند مي را خداي فضل همواره
 در ايشان توصيف اما و ، است تورات در آنان توصيف ؛اين. است نمايان پيشانيهايشان

 بيرون را خود) هاي خوشه( هاي جوانه كه هستند كشتزاري ندهمان كه است چنين انجيل

                                           
 .رشاد سالم. تحقىق د ، 16-2/15 ، ـ منهاج السنة)1(
 .1/206 ، ـ منهاج السنّة)2(
 .4/226 ، ـ الفصل)3(
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 ، باشد ايستاده راست خويش هاي ساقه بر و نموده سخت و داده نيرو را آنها و ، زده
 حركت از آني. اند گونه همين نيز مؤمنان.  (آورد مي شگفت به راكشاورزان  كه اي بگونه
 ، شوند مي بارور و يابند مي پرورش ها وانهج و ، زنند مي جوانه همواره و ، ايستند بازنمي

 نصيب خدا را قدرت و قوت و پيشرفت اين. آورند مي بشگفت را بشريت باغبانانِ و
 كه ايشان از كساني به خداوند. كند خشمگين آنان سبب به را كافران تا) كند مي مؤمنان
  .)دهد مي دهوع را بزرگي پاداش و آمرزش بكنند شايسته كارهاي و بياورند ايمان

 و ثنا را ها صحابه نگاه كن كه خداند متعال با اين اوصاف آنالشأن به مقام عظيم 
تاجايي كه  ، انجيل ذكرشده تورات و ها در داده كه صفت آن خبر و ، ستايش نموده
چون  ها كافرند؛ رافضي  كه كند بر اين داللت مي  اين آيه اند ظاهر گفته برخي از علما

  )1(.قلب دارند عداوت در كينه و خشم و سبت به صحابهن
  : فرمود )مورد صحابه در(متعال  خداوند و

 m  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
  â ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õl )10: حديد(  

 اموال از و اند كرده كمك اسالم سپاه به ، مكّه( فتح از پيش كه شما از كساني(
. نيستند يكسان و برابر ) ديگران با(  ، اند جنگيده ) خدا راه در( و دان بخشيده ) خود
 ، مكه( فتح از بعد كه است كساني مقام و درجه از برتر و فراتر مقامشان و درجه آنان
 به خداوند ، حال هر به اما. اند جنگيده و اند نموده بخشش و بذل ) اسالم راه در

  )دهد مي نيكو پاداش وعده ، همه
   :فرمودهو حكم كرده چنين ي نيكوداده  كساني كه وعده مورد در اوندخد و

 m   ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  B  A
   O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  DC

  Wl )103 – 101: أنبياء(  

                                           
 .15/104 ، تفسىر القاسمى ، 4/219 ، تفسىر ابن كثىر ، 25ص ، التّبصىر فى الدىن/ـ نگاه اإلسفراىىنى)1(



   
883 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

 بديشان قبالً) پسنديده و خوب كارهاي انجام و درست ايمان خاطر به( كه آنان(
 .شوند مي داشته نگاه دور) آن عذاب و( دوزخ از كساني چنين ، ايم داده نيك وعده
 خواهند مي خود چه آن ميان در بلكه و شنوند نمي هم را دوزخ آتش صداي حتّي آنان
 غمگين را ايشان) تنها نه رستاخيز( بزرگ هراس .برند مي بسر جاودانه دارند آرزو و

  ).سازد نمي
ي رسول خدا بوده باشد  ه هر كس صحابهاين است ك نص قرآن بر ، بنابراين
×   m  Ù  Ø : خداوند فرموده و ، هشت داده استبي نيكوي  را وعده خداوند او

   Ü  Û  Úl )كند نمي وعده خالف خدا گمان بي )(9: آل عمران. (  
نيكو داده شده  ي كس از جانب خدا وعده هربه با نص صحيح ثابت است كه  و

ميان  در و شنوند آن را نميناهنجار صداي  و ودخواهد ب از آتش دورباشد 
ي بزرگ آنان را غمگين  دلهره و ، هايشان بخواهد جاودانند دلهايي كه  نعمت
  )1(.نبودند اصحاب رسول خدا كفار سائر قطعاً منافقين و و..كند نمى
   :نيزخداوند متعال فرمود و 

 m  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
³  ²±  °  ¯  ®     ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½
  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê

   Ø  J  I     H      G  F  E  D  C  B  A
  X  W  V   U  T  S  R  Q    P  O  N  M  L  Kl 

  )10 – 8: حشر(
 خود اموال و كاشانه و خانه از كه ستا مهاجريني فقراي آنِ از غنائم همچنين(

                                           
 .1/42 ، ـ المحلى)1(
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 خدا و ، خواهند مي را او خوشنودي و خدا فضل كه كساني آن. اند شده رانده بيرون
 و خانه مهاجران آمدن از پيش كه آناني .راستانند اينان. دهند مي ياري را پيغمبرش و

 را كساني) تندداش استوار خود دل در( را ايمان و كردند آماده را) اسالم آئين( كاشانه
 رغبت و احساس درون در و ، اند كرده مهاجرت ايشان پيش به كه دارند مي دوست
 خود بر را ايشان و ، است شده داده مهاجران به كه چيزهائي به كنند نمي نيازي
 ، خود نفس بخل از كه كساني. باشند نيازمند سخت خود كه هرچند ، دهند مي ترجيح

 از پس كه كساني .رستگارند قطعاً ايشان ، گردند محفوظ و مصون و نگاهداري
 در كه را ما برادران و را ما ! پروردگارا: گويند مي ، آيند مي دنيا به انصار و مهاجرين

 هايمان دل در مؤمنان به نسبت اي كينه و. بيامرز اند گرفته پيشي ما بر آوردن ايمان
   ).هستي نيفراوا رحمت و رأفت داراي تو ! پروردگارا ، مده جاي

ها آمده اند  از آن كساني را كه بعد و انصار ضمن اين آيات مهاجرين و خداوند در
 خواهند در مي از خدا و كنند بخشايش مي و انصار طلب عفو براي مهاجرين و و

مدح  و ثنا ؛اى نگذارد گونه كينه اند هيچ دلهايشان نسبت به كسانى كه ايمان آورده
به  هستند و )يءف(و كه اين اصناف مستحق غنيمت آيد  رميب اين آياتاز  و ، نموده

  .ها اختصاص دارد آن
براي سابقين هم چون  ، اين سه صنف خارج هستند بدون شك رافضه از و 

اين  و ، كينه دارنداصحاب بزرگوار دلهايشان نسبت به  در و ، كنند ميناستغفار 
وجود قرآن  اين مورد در در متعدديآيات  و)1(.كند و باطل مينقض را مذهب رافضه 

  )2.(دارد

                                           
 .1/204 ، ـ منهاج السنة)1(
صحابه آن نسل قرآني بي  بر علوم آن جهت بيان ثناي عظيم خدا ي قرآن و اي كاش يكي از دانشجويان رشته - 2

 .اند اين موضوع نازل شده مرتب گرداند كه در نظيرتمام آن آيات را
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  مطهرتوصيف صحابه در سنت  - ب 
بيان  صحابه ونسبت به  مخلوقات مدح سرور و هاي سنت مملواست از ثنا كتاب
  .ستها فضل آن

ي  مانند فرمودهاند؛  نمودهثنا  مدح وبطور عموم را ها  تمام آنصوصي كه ن -1
فوالذي نفيس بيده لو  , ال تسبّوا أصحايب , ال تسبّوا أصحايب«: كه فرموده رسول خدا

دَّ أحدهم وال نصيفه دٍ ذهبًا ما أدرك مُ اصحاب من را  :يعني »أنّ أحدكم أنفق مثل أُحُ
كدام از شما به  دست اواست اگر هر سوگند به كسي كه جان من در ، نگوييد ناسزا
ها بخشيده  يابد كه آن به ثواب يك مد دست مينه  ، ببخشدرا ي كوه اُحد طال  اندازه
 )1(.به نصف آن نه اند و

 ، »، ثم الذين يلوهنم , ثم الذين يلوهنم , خري النّاس قرين«: رسول خداي  وفرموده
سپس مؤمنان  ، قرن من هستند ي هستند كه درانبهترين قرن ها آن مردمان مؤمن :يعني

دانم بعد از  نمي :عمران راوي حديث گفت .سپس مؤمنان قرن بعد ، از من قرن بعد
  )2(.قرن را گفت يا سه قرن قرن خود دو

 مدح ثنا فرموده؛شده هايي از آنان را به صورت تعيين  نصوصي كه جماعت -2 
وما يدريك لعلّ اهللا اطّلع عىل أهل بدر .. «: فرموده خدا كه رسول) اهل بدر(مانند 
اهل بدر از ايد خداوند داني ش تو چه مي :يعني »اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال

                                           
باب  ، در كتاب فضائل الصحابة ، و مسلم ، 4/195 ، باب فضائل أصحاب النّبى صلى اهللا علىه وسلم ، ـ بخارى)1(

باب النّهى عن سب أصحاب  ، كتاب السنّة ، و أبو داود ، 2540ح ، 2/1967 ، تحرىم سب الصحابة رضى اهللا عنهم
 .3861ح ، 696-5/695 ، 59باب  ، كتاب المناقب ، و التّرمذى ، 4658ح ، 5/45 ، رسول اهللا

و مسلم شبيه همين را در كتاب  ، ..باب ال ىشهد على شهادة جور إذا شهد ، لشّهاداتكتاب ا ، 3/151 ، ـ بخارى)2(
 .2533ح ، 2/1962 ، ثم الذىن ىلونهم ، باب فضل الصحابة ثم الذىن ىلونهم ، فضائل الصحابة
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  )1(.كنيد بكنيد از تمام شما درگذشتم هرچه مي :ها گفته باشد به آن ملطع شده و
ال «: ها فرمود مورد آن در كه رسول خدا )اهل بيعت رضوان(مانند اصحاب  و   

جرة أحد–إن شاء اهللا –يدخل النّار    )2(»الذين بايعوا حتتها , من أصحاب الشّ
حديبيه بيعت كردند وارد  در) رضواندرخت  زير(اصحابي كه هيچ كس از  :يعني

  )3(.غيره و .شوند دوزخ نمي
اين نوع نصوص  و ، ثنا كرده مدح وو افراد خاصي را آحاد  نصوصي كه بر -3

  .نموده است را ذكر ها مسانيد آن هاي صحيح سنت و كتاب و ، زيادند بسيار
به  و ، باشند عظيم دورو جايگاه ن مقام اند كه از اي راضي شده شيعه براي خود اما 

احتجاج ما با اين روايات  و ، كنند نميصعود اين نصوص  هاحتجاج ب مقام استدالل و
با چيزهايي وم پس الزم است خص ، كنند را تصديق نمي ما ها معني ندارد و آن نزد

قبول  تصديق كرده وطرف مقابل و اقامه حجت كنند كه  عليه يكديگر استدالل كنند
  )4(.چه استدالل كننده خود آن را تصديق كند يا نه ، دارد
هاي فضايل  باب هاي مرجع در ه كتابخواننده بحواله كردن  اين مقام بادر لذا  و  

و  ثنا بيان فضل اصحاب و درزيادي آنجا احاديث  كنيم كه در صحابه اكتفاء مي
هاي شيعه هم رواياتي  در كتاب و ، ذكرشدهايشان  ناسزاگويي نهي از و ، ها آنتمجيد 
عليه و اند  آورده به شمار احاديث رسول خداها را همچون  دارند كه آناز ائمه 
  .اند كردهحجت اقامه ايشان 

                                           
 .2494ح ، 2/1941 ، باب من فضائل أهل بدر ، كتاب فضائل الصحابة ، ـ صحيح مسلم)1(
  .2496ح ، 2/1942 ، باب من فضائل أصحاب الشّجرة ، كتاب فضائل الصحابة  ،ـ صحيح مسلم)2(
و  ، به بعد 8/547 ، كه پنج فصل دارد ، الباب الرّابع فضائل الصحابة ومناقبهم ، ـ مراجعه كن به جامع األصول)3(

فى مناقب القرابة والصحابة  و در السحابة ، و فضائل الصحابة للنّسائى ، نگاه كن به فضائل الصحابة إمام أحمد
 .161ص ، الكبىسى/وصحابة رسول اهللا صلى اهللا علىه وسلم فى الكتاب والسنّة  ، الشّوكانى/
 .4/159 ، ـ الفصل)4(
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  إلاز سوي ائمهصحابه ستايش  - ج
 :گفته است كه عبداهللا روايت از ابي« :آمده است )ي قمي بابويه ابن) (الخصال( در  

 در هزار دو مدينه و در هشت هزار )1(، بودند نفر هزار دوازده خدا اصحاب رسول
اهل  معتزلي و رجئي و حروري وري و مدكه قَپراكنده از افراد  نفر هزار دو مكه و
  )2(.كردند ه مييگر) از هيبت خدا(روز شب و و ، اند وجود نداشتهدر ميانشان آراء 

  مجلسي بحاراالنواردر  توصيف اصحاب
أوصيكم « :روايت است كه فرمود از علي ، پدران خود هم از او ، از امام صادق

ثًا , بأصحاب نبيّكم ال تسبّوهم دِ ا ومل يؤووا حمُ فإنّ رسول اهللا  , الذين مل حيدثا بعده حدثً
ها را دشنام  آن ، كنم ميسفارش  شما را به اصحاب پيامبرتان : )3(.»أوىص هبم اخلري

بوجود بدعت هرگز در دين زمان خود  ه دركساني بودند كزيرا ايشان  ، نگوييد
ها به نيكي  آندر مورد  همانا رسول خدا ، به بدعتگذار پناه ندادند و ، نياوردند

  .توصيه كرد
و طوبى  , طوبى ملن رآين«: فرمود رسول خدااست كه   االنوار آمده بحار در نيز و

                                           
شركت جنگ حنين  در خدا اي كه همراه رسول چون تعداد صحابه ، اند ـ اين روايت را نادانان جعل كرده)1(
ها همه به مشرف به حضور رسول  چون اين ، قبايل هوازنمسلمين  و زنان عالوه بربودند؛ دوازده هزار نفر اند  داشته
و جنگ تبوك تعداد سپاهيان به قدر ي زياد بود كه در ديوان ثبت  ، اند شدند در حالي كه مسلمان بوده خدا

  )1/12 ، ابن االثير/اسد الغبة (.بودندحضور يافتند كساني كه درحج وداع  عالوه بر ، نشدند
به او ايمان ايمان آورده بودند و مرد  زن و از نفر صدهزار از بيش زماني وفات يافت كه خدا رسول :ابوزرعه گفت

 ، 4ص ، اإلصابة ، 2/221 ، تدرىب الرّاوى ، بودند  از او سخن شنيده بود و به حضورش شرفياب گشته
است كه شمارش ثابتي وجود نداردنگاه كن به فتح  ولي رأي معتمد اين ، )ب(ص ، تجرىد أسماء الصحابة/الذهبى
  .3/111 ، السخاوى/ المغىث

 .22/305 ، المجلسى/ نگاه كن به البحار ، 640-639ص ، ابن بابوىه القمى/ ـ الخصال)2(
  .306-22/305 ، البحار ، ـ المجلسى)3(
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 و ، اند كه مرا ديده ا آنانخوش :)1(»وطوبى ملن رأ من رأ من رآين , ملن رأ من رآين
كه كساني را ديده اند كه  آنان و ، اند خوشا كساني كه آنان را ديدند كه مرا ديده

  .اصحاب مرا ديده اند
: فرمود رسول خدا :روايت است كه گفت )امام هفتم شيعه( از موسي بن جعفر و

تيو أصحا , فإذا قبضت دنا من أصحايب ما يوعدون , أنا أمنة ألصحايب« فإذا  , يب أمنة ألمّ
تي ما يوعدون ا عىل األديان كلّها ما  , قبض أصحايب دنا من أمّ ين ظاهرً و اليزال هذا الدّ

  )2(»دام فيكم من قد رآين
وقتي كه اصحابم وفات يافتند وعده  ، جب أمنيت استحابم موصمن براي اوجود 

اديان چيره است  ساير پيوسته اين دين بر و ، شوند به امتم نزديك مي هاي پروردگار
  )3(.ديده است ميان شما باشد كسي كه من را مادامي كه در

او از پدران و  ، از جعفربن محمد )صدوق(ابن بابويه قمي) معاني األخبار( در و  
كتاب اهللا يافتيد بدان عمل  چه را در هر :فرمود روايت است كه پيامبر إلخود
 در نشده بود و كتاب اهللا ذكر هر چه در و ، نداريد ترك آن عذرچون براي  كنيد؛

مانند صحاب من اهمانا  ، ي اصحابم عمل كنيد به گفته ، يافت نشدسنت من 
سپس دعوتگران (. شويد پيروي كنيد راهياب ميكدام از هر كه  ستارهايي هستند

اي  :گفته شدپس  ، )ندافزودبرد قرار دادندو بر آن  را مورد دستنص بعداً اين تفرقه 
  )4(.ام هستند بيت و خانواده اهل: اصحاب تو چه كساني هستند؟گفت ول خدارس
و غير معقول به اهل بيت بسيار بعيد تنها صحابه كردن  شكي نيست كه تفسير  
ي نص سابق  دنباله درو  ، كردهرا مالحظه بعيد بودن صدوق شيعه اين  و ، است
شايد  ، اند داده شيعه به حق فتواولي  ، اند همانا اهل بيت اختالف نداشته« :گويد مي

                                           
  .22/305 ، بحاراألنوار ، 241- 240 ، ـ أمالى الصدوق)1(
 .23ص ، و عزاه إلى نوادر الرّواندى ، 310- 309/ 22 ، حارالب/ ـ المجلسى)2(
 .نسبت داده است 23ص ، و آن را به نوادر الرّواندى ، 310-309/ 22 ، البحار/ـ المجلسى)3(
 .307 ، البحار/ المجلسى ، 157-156 ، معانى األخبار/ ـ ابن بابوىه)4(
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سخنانشان با هم فرق  چه در پس هر ، باشند هم به خاطر تقيه چنين فتوا داده
 بنابراين او )1(.»تقيه براي شيعه رحمت است و ، تقيه بودهرعايت  به خاطر اند داشته
 ل ومنطق از اين تأوي ولي عقل و ، ثناي صحابه را به تقيه توجيه نمودهمدح و  جا اين

 و ، پيامبر پس آيا مدح وثنا صحابه كه خدا و ، تفسيرتحريفي اعتراض دارند
لي و ، ستاتقيه هم ها  راه خداي آن جهاد در بزرگواري و شهادت تاريخ به فضل و

 هيچ دليلي بر !اين مذهب ائمه است؟ و ، ها حقيقت است به آنو ناسزاگويي دشنام 
  .اسالم و مسلمانان طق دشمنان امتبا منو همسو شدن توافق  اين ندارد جز

 آيا رسول خدا ، روايت كرده رسول خدا سپس جعفر صادق نص سابق را از
دروغ  تقيه بنام رسول خدا صادق به خاطر يا جعفر ، تقيه كرده است شعليه امت

مخالفت صريح  اهل بيت و و هردو احتمال طعنه است به رسول خدا و !؟قتهگ 
  .ايات صحيحصريح رو با نصوصاست 

مدح و  معمر مورد ابوبكر ودر برخالف علماي شيعه  علي)البالغه نهج( در و  
فالني هاي  و گرفتاريكارهاي نيك  :يعني» هللا بالء فالن« :و گفت )2(ثناگويي نمود
 )5(بيماري را مداوا كرد و )4(، هاي راه خدا را راست كرد همانا كجي )3(.براي خداست

كم  با لباس پاك رفت و) 6(انداخت  سر  و فتنه را به پشت سنت را اقامه نمود و
را اداء  طاعت خداا ، گرفتپيشي  ها بدي شر و از خيرها را دريافت و ، عيب بود

  )7(.»بود به حق پرهيزكار و ، كرد

                                           
 .307 ، البحار/ المجلسى ، 157-156 ، ابن بابوىه/ ـ معانى األخبار)1(
 .4/97 ، شرح نهج البالغة/ ـ مىثم البحرانى)2(
 .4/97 ، مىثم البحرانى/ـ شرح نهج البالغة)3(
 .4/97 ، مثىم البحرانى/ـ شرح نهج البالغة)4(
  .671ص ، البالغة ـ نگاه كن صبحى صالح در تعلىقه بر نهج)5(
 سابقنبع م- 6
 .لحتحقىق صبحى الصا ، 350ص ، ـ نهج البالغة)7(
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ي بين شيخين  مبارزه عداوت ودر مورد ها  چه را كه آن آنقدر كل  گراناين نص  و
  .كند منهدم ميد شتننداساختند و پ علي و

 ن دروچ ، سرگردان شده اند هايي امثال اين حيرت زده و رافضي ها به نص 
اين  )1(عالم شيعه ميثم حراني و .قطعي است نزد شيعه ثابت وكه است  )البالغه نهج(

 :اند گفته اند و جا سؤالي وارد كرده بدان كه شيعه اين« :گويد مي را به تصوير كشيده و
متضاد است با اجماع  اند مخالف و شده آن دو مرد ذكر حق يكي از هايي كه در مدح

پس اين  ، اند غصب كردهمنصب خالفت را   كه اين ها و اشتباه آن مبني براست شيعه 
   .»يا كالم علي نيست يا اجماع ما خطاست

 سازش ومنظور تنها به اند  گفته و ، اند تقيه حمل كرده را بر سپس اين كالم علي
چيزهارا    گونه اين شيخين بودندخالفت كساني كه معتقد به صحت وردن دل بدست آ

 بر و ، خواست صحابه را فريب دهد مي شيعه علي يعني به پندار. گفته است
كه  ، ايراد نمودهمردم اين خطبه را  حضور در خويش پاسخ داده و يدرونميل خالف 
علي و هوادار  كند شيعه مي اين است پاسخ كسي كه گمانآري . دروغ استآن مبناي 
  )2(.است

قطعاً  :گوييم ما مي و ، راضي باشد »جواب«كنم هيچ عاقلي به اين  ولي باور نمي
او كسي بود  و ، درست است حق و ي علي گفته و ، گمراهي بوده اجماع شيعه بر

  .بيم نداشته است اي كننده سرزنش هيچ سرزنش ازراه خدا  كه در
مورد  چه در هاي شيعه با آن كتاب ين نصوص نقل شده درا :شايد كسي بگويد  

چون مذهب شيعه در  ، بله :گوييم مي؟ من تكفير صحابه گذشت تناقض دارند
ولي علماي شيعه جهت خالص  ، ي صورت متناقض است هايش دربردارنده روايت

به  و اند هايي را وضع كرده گفته اصول و ها اين تناقض برون رفت از و ، از اين اخبار
                                           

سال  ، »شرح نهج البالغة«: كتابهاي او از ، أهل بحرين ، بزرگان إماميهز ا) كمال الدين(ـ ميثم بن علي البحراني )1(
  .13/55 ، معجم المؤلفىن).بحرين وفات يافت در ـه679

 .4/98 ، شرح نهج البالغة/ـ مىثم البحرانى)2(
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ها اين است كه اين تناقض امري است مقصود  يكي از اصول آن ، اند ائمه نسبت داده
يعني ( اهل آن؛ تا از سوي عامه اين مذهب وو ماهيت براي مخفي كردن حقيقت 

  )1(.نابود نشوند )اهل سنت
همانا  ، چه مخالف عامه است عمل كنيد به آن« :اند هنگام اختالف گفته نيز در و 

حمل  »تقيه« روايات را بر گونه لذا علماي شيعه اين و .»ستها مخالفت آن درهدايت 
كنند  لعن مي صحابه را تكفير ومتعددي چون اين روايات به نسبت روايات  ، كنند مي

چه  آن« :گويد شيخ مفيد مي .كنند ها عمل نمي پس به اين ، هستند ناچيز بسياركم و
ها عمل  ناگونه كه رواياتي كه بد د نيستند آناند رواياتش زيا براي تقيه گفته شده

  )2(.»شوند زيادند مي
روايات مدح شده كه اشاره به اين تعقيب ابن بابويه  براي همين است كه در  

  .آمده است ينهمنيز تعقيب ميثم  نيز در و ، است »تقيه«صحابه 
و  و عقالشيعه مقابل عموم اثبات تناقض مذهب به خاطر  تنها من ، بنابراين  

 طرفدار خواهان وكه هر كس از پيروان شيعه  روشنگري فكرو جهت  ، انديشمندان
از صحابه و ستايش بدانند كه روايات مدح اشد؛ اين روايات را ذكر كردم تا حق ب

 خدا وكتاب روايات با اين چون  ستند نه تقيه؛هحقيقت سوي بزرگانشان حق و 
  .ندت سازگارام اجماع

و ي دست علما  را بازيچه يانست كه اعتقاد به تقيه مذهب شيعاين ا حقيقت امر 
 ، كنند به آن بازي مي ، ه كنندارادها بخواهند و  و هر طور كه آنقرارداده آخوندهايشان 

نه مذهب و  ها است امثال آن مجلسي و قمي و و ياين فقط مذهب كلينو در واقع 
          .ديدگاه اهل بيت

                                           
 .1/65 ، ـ انظر أصول الكافى)1(
 .71ص ، ـ تصحىح االعتقاد)2(
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  متواتر و اجماع امتلوم مع يتاريخ و يعقل يلدال
 ابوبكر واست همه معلوم براي  عام مخفي نيست و خاص و با تواتري كه بر :اول 
 هتمام مردم ب از بيش و ، اند داشته اختصاص بزرگي با رسول خدا عثمان و عمر
ها هم اختصاصي  صحابه بودن آن از او نزديك بودند و و ، اند اختصاص داشته او

 عمر و ابوبكر( اند داشتهخويشاوندي سببي سه نفر با ايشان روابط  هر و ، بوده است
 ل خداورس و ، )داماد ايشان بود عثمان هم دو بار بودند و پدرزن رسول خدا

 .است فرمودهو تمجيد به نيكي مدح  ثنا و ها آناز  دوست داشت وخيلي ايشان را 
 و ايشان استوارپيامبر از وفات  بعد حال حيات و باطناً در يا ظاهراً وها  بنابراين آن

تغيير خالف حال حيات ايشان  بر وفات پيامبر يا بعد از ، اند ثابت قدم بوده
يكي  استقامت بوده باشند؛ غير بردارند  پيامبربه كه با آن همه نزديكي  اگر .اند يافته

ها سازش  آن يا با ، يا رسول خدا به حالشان آگاه نبوده :آيد الزم مي از اين دو امر
بزرگترين نقص  كدام از اين دو احتمال نسبت به مقام رسول خدا هر و ، نموده
  :همانگونه كه گفته شده ، است

 إن كنت تدري فاملصيبة أعظم   فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة      و                
مصيبت  )سكوت كني و( اگر بداني و ، داني اين مصيبت است مين تو اگر :يعني

  .تر است زرگب
عدم پشتيباني و ياري اين ؛ منحرف شده باشند از رسول خدا ها بعد آن اگر و 

همان  ، بزرگان اصحاب او خواص امت واست حتي در مورد  پيامبرنسبت به خدا 
اديان كل تمام  او وعده داده كه دينش را بر كه بهپروردگار بزرگوار و عظيم الشأن 

 و اين ادعا گردند؟ ي او مرتد مي گترين افراد خاصهچگونه بزرپس  ، دانغالب گرد
وارد  رسول خدااست كه به مقام شامخ شيعه طعن  امثال آن بدترين عيب و

طعنه زدن به  از( ها هدف رافضي :اند غيره گفته گونه كه امام مالك و همان ، كنند مي
اب اصح مرد بد :تا گفته شود ؛رسول خدااست به نقص  عيب ونسبت  )اصحاب

 ، و صالح بودندشايسته  ششايسته بود ياران اگر مرد صالح و و ، ياران بد دارد و
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  )1(.هاست بي دين ي زنديق و دسيسه گري رافضه :اند براي همين است كه علما گفته
معلوم است كه  و ، شود بازي مرتد مي آرزو انسان به علت شبهه يا شهوت و: دوم 

چون اسالم  ، بوده تر اوايل اسالم قوي دراسالم براي عدم گرايش به شهوت  شبهه و
مورد مكه  مسلمين در و ، ي امت اسالم غالب بودند عامه بر كفار و ، اقليت بود در

آزار و غيره مورد  نزديكان مشرك و جانب فاميل و از دند وبواذيت آزار و 
ولي  ، داند مي كه فقط خدا سختي آن را گرفتند قرار ميطاقت فرسا هاي  شكنجه

زماني از  و ، آزمايش را نوشيدند تلخي امتحان و كردند و شكيبايي  و بازهم صبر
حال  در و ، قدرتي نداشت ، بود بينوا و فقير پيروي كردند كه تنها و رسول خدا

 عداوت و در تمام اهل زمين آن روز و ، ندطه بودلس زيربيم و هراس و  ترس و
مقام خويش را براي  عزت و وطن و و مال و ، همدست بودندايشان دشمني با 
  . پيامبرش رها كردند محبت او و و رضاي خدا

حالت  بنابراين كساني كه در ، برگزيدند خود يارتاخ با ميل و ين امور رااتمام  و
نشانه  انتشار آيات و ظهور از چگونه بعد ، دنباشاستوار ضعف ايمان همچون كوه 

خصوصاً كه رافضه به خاطر بيعت با ابوبكر  ، شود شان دچار تزلزل ميايمانحق هاي 
وادار به جانفشاني آنان را چگونه چنين ايماني  ، كنند تكفير مي ها را علي آنبه جاي 

 آخرت خود به خاطر ابوبكر بازند و را مي جهاد خود چگونه سابقه و و )2(، كند نمي
اين  دانستند لي كه ميحا درواداشته ها را به چنين امري  چه چيزي آن ، فروشند را مي
ي  فرموده چرا از و ، استاسالم  برگشتن از دين و رزيدن به پروردگار كفر و كار

او سرباز اطاعت و از  گشتند ميي بن ابي طالب برلمورد بيعت با ع در رسول خدا
ولي نند كفر پيروي ك ابوبكر در از انصار آيا معقول است كه مهاجرين و ، زدند

ها همان كساني بودند  كه آن حال آن ؟نندك مورد علي رها دررا  پيروي رسول خدا
رها پيروزي رسول خدا وخدا خشنودي  براي فضل ورا  ي خود كاشانه كه خانه و

                                           
 .4/123 ، ـ منهاج السنة)1(
  !؟4/128ـ منهاج السنة؛ )2(



   
894 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

  .آنان همان راستگويان بودند؟ و ، كردند
چون  ، گيرد برمي رافضه علي را هم دراز سوي  خدا تكفير اصحاب رسول :سوم 

اين مادامي كه نقل كنندگان  و ، هشانه خالي كرد خدا هم از امراو ) به ادعاي شيعه(
اصالً باطل بودن شريعت  و ، دين اسالم بودن ط متواتروسق مرتد بوده باشنداسالم 

جانب  چون از ، شود قرآن عظيم هم ميو ايراد منجز به اشكال  و ، آيد هم الزم مي
ها نيز  آندف اصلي كه ه ، استبه ما رسيده  برادرانشان عثمان و عمر و بكر وابو

 يكي ازنسبت به هرگاه كسي را ديدي « :گويد مي لذا ابوزرعه و ، همين نكته است
 ، كافر است زنديق و بدان كه او كرد ميوارد اشكال  نقص و خدا اصحاب رسول

هاي رسول  سنت قطعاً اين قرآن و و ، استثابت قرآن  و رسول خداحقانيت چون 
داركردن  لكه ها از تنها هدف آن و ، اند و ابالغ كرده  به ما رساندهرا اصحاب  خدا

ها براي  ننگ ولي اين لكه و ، سنت است شاهدهاي ما باطل كردن كتاب وگواهان و 
  )1(.»كافرند واقعاً زنديق ودون  ، اولويت دارداز همه  بيشخودشان 

 ابن سبأباطل اين اعتقاد  اند كه بنيانگذار هاي شيعه اعتراف كرده كتاباز اين روي  
 عثمان و و عمر و مورد ابوبكر نخستين كسي كه درابن سبأ «  :اند بوده گفتهيهودي 
ادعا كرد  و ، نمودئت اظهار برا ها آن ازايراد طعن و اشكال كرد و  صحابديگر ا
  )2(.»است او دستورداده به كه علي

حتي خوارج را تكفير  ؛يك از كساني را كه با او جنگيدند هيچ علي :چهارم 
 ، محسوب نكرداموالشان را به عنوان غنيمت  ونگرفت اسيرانشان را به برده  و ، نكرد

بلكه از  ، صادر ننمودرده  و حكم كفر كساني كه با او جنگيدندچ كدام از هي بر و
 ، راضي بود كساني كه با او جنگيدندو همه ساير صحابه از بني حنيفه  و زبير طلحه و

مسلمين همچون  كساني كه عليه او جنگيدندو  ياران معاويه ها و مورد آن در و

                                           
 .49ص ، ـ الكفاية)1(
 .20- 19ص ، النّوبختى/فرَق الشّىعة  ، 20ص ، القمى/ ـ المقاالت والفرَق)2(
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فرياد  ي او كننده با نقل صحيح ثابت است كه روز جنگ جمل ندا و ، كرد حكم مي
كار  مجروحين به و ، جنگ پشت برتابد بهكه رويد دنبال كسي ن به«: گفت و سرداد

اين چيزي بود كه خوارج عليه او  و. »يدرا به غنيمت نبر شاناموال و ، نداشته باشيد
  )1(.ها به مناظره پرداخت اين مورد با آن در  عباس  كه  تا اين كردند انكار
مورد كشته شدگان  در اند كه علي اين مورد روايت شده مشهوري در آثار و

ليه ها ع آن: گفت اما مي..نه كافر و منافق ، مسلمانندها  آنهمه « :گفت لشكر معاويه مي
  .)2(ما تجاوز كردند

هاي معتمدشان نقل  كتاب در و ، شيعه هم ثابت شدهو روايات با نقل  اين امر و 
دام از افرادي را كه عليه او هيچ ك شده كه جعفر از پدرش روايت كرده كه علي

  )3(.اند شوريده ماعليه  ها آن :گفت بلكه مي ، همتهم نكردنفاق  به شرك وجنگيدند 
زيرا حرّ  ، بزرگانشان تبديل كرده دينشان را به دين آخوندها و »تقيه«ي  اما عقيده  

تقيه حمل  بر) كالم علي( گويم اين من مي« :نص سابق گفته است تعليقه بر عاملي در
  )4(.»شود مي
اهل صفين  بين او و اتجريانحوادث و  به اهل شهرها ذكر ي علي نامه در و  

درگير  اهل شام با هم ما بدين صورت بود كه ما و مرابتداي ا« :گويد مي آمده است و
ي  هر دو دستهدعوت  و ، است ما يكي است كه پروردگارواضح  و ، خورديمشديم 
به  تصديمان را و ، از ايمان ايشانرا به خدا  ايمان خود و ، سالم استا ما براي

 روام ، آورند نمي شماربه از ما  تر را با ايمان ها خود آن و ، دانيم نمي بيشتر رسول خدا
مبراء  آن پاك و عثمان است كه ما ازخون  سر يكي است ولي اختالف ما برما 

                                           
 .4/181 ، ـ منهاج السنّة)1(
  .4/181 ، ـ منهاج السنة)2(
 .11/62 ، وسائل الشّىعة ، 62ص ، ـ قرب اإلسناد)3(
 .11/62 ، ـ وسائل الشّىعة)4(
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  )1(.»هستيم
من دوست ندارم « :گفت ممنوع كرد ورا علي ناسزاگويي همراهانش به معاويه  و  

كنيد ذكر حال ايشان را  و ، ها را توصيف كنيد اعمال آن بلكه اگر ، شما فحاش باشيد
خدايا : به جاي دشنام بگوييد .است تر براي معذرت بليغ است و تر شما درستقول 

 آشتي برقرار ايشان صلح و بين ما و و در دار را نگه ها خون آن ن ما ووخ
 تكفير روش علي دشنام و هاي شيعه ترين كتاب اعتراف صحيح هپس ب)2(.»گردان
  .نبوده
حكم ارتداد  كه رافضه از مقداد و عمار سلمان وهمچون قطعاً كساني « :پنجم  

 مذهب رفض و ها بر كنند كه به گمان آن كنند فقط به اين علت استثناء مي استثناء مي
به ترديد  جمله فريب و اين از و ، اند همراه بوده ها با آن عمر و ابوبكربا بيعت عدم 

 و بكرخالفت با ابو سر بر نه هيچ كس ديگر ها و چون نه اين ، شيعه است انداختن
به امير مداين  سوي عمر سلمان فارسي ازحتي  و ، اند درگيري نداشته نزاع و عمر

جانب  از عمار و ...كرد مي دعوت عمرطاعت  براي امامت و و ، منصوب گرديد
شركت ها  وات آنزغ صحابه و لشكر درغيره  و عمار و ، كوفه شد امير عثمان
  )3(.»برد ميپس اين فريب رافضه به كجا راه  ، دكردن
 قطعي و معلوم و ، حوادث وقايع تاريخي و در و بيوگرافي اصحاباحوال  :ششم 

 نخواستند و چيزي را براي خود رضاي خدا و به خاطر ، مشهورندمعروف و  بسيار
 روح خود راه خدا جان و در و ، ها كردند تا نهايت حد تحمل سختي و ، برنگزيدند

دينش را  و ، يت نمودوتق ها تأييد و آن سولش را بار خدا  كه تا اين كردند را فدا
را شناخته باشد پس چگونه كسي كه يك لحظه خدا  ، ديها پيروز گردان ي آن بوسيله

كه مسلمان  ييا چگونه كسادبي نسبت به آن بزرگواران را دارد؟  جسارت طعن و بي
                                           

 .448ص ، ـ نهج البالغة)1(
 .323ص ، ـ نهج البالغة)2(
 .66الورقة ، أبو المحاسن الواسطى/ـ المناظرة )3(
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  )1(!د؟نكانتقاد از ايشان  و ندگوي ش وناسزاحفرا ها  كند آن باشد جرئت مي
ايشان مدح و ستايش  خداوند متعال هم در گرا« :گويد لذا خطيب بغدادي مي 

 كشتن پدران و مال و بذل جان و جهاد و هجرت و ها از چيزي نمي گفت؛ احوال آن
يقين  نيروي ايمان و و ، دين دلسوزي در خيرخواهي و و ، راه خدا اوالد خود در

  )2(.»هاست اعتقاد به پاكي آن ويقين عدالت ايشان  ها موجب قطع و آن
اصحابش چه  مراجعه كند كه خود و تاريخ پيامبر كسي كه به حوادث سيره و

 تلخي قطع رابطه و چقدر و ، اند مكه متحمل شده دررا فشارهاي قريش  سختي و
 اهل و رنج جدايي از وطن و و ، طالب را چشيدند شعب ابي شدت محاصره در

مسئوليت  و ، مدينه هجرت كردند به حبشه وو  ، ذيرفتندبا جان و دل پ عشيرت را
 واقوام  با اهل و و ، جانفشاني را بردوش گرفتند قرباني دادن و بزرگ جهاد و
را  ها احوال آنر حوادث مشهو ديگر جنگيدند و)ابراي رضاي خد(خاندان خود 

  ..مطالعه كند به حقيقت دست خواهد يافت
 و عظمت آن نسل بزرگوار در اين احوال تأمل نمايد؛ كسي كه به اينها بينديشد و  

يقين  قطع و امتحان الهي ايشان را بطور سربلندي در صداقت و قوت ايمان و
  .داند مي
ايشان  و روابط  عالقه ل واقعي بريدال ي اميرالمؤمنين قرائن عملي و سيره در: هفتم 

شايع  و مشهور كه بسيارعثمان وجود دارد و  عمر و ابوبكر برادران خود؛ با ديگر
آن جلوداران  برادري صميمانه حتي رافضه هم محبت صادقانه و و ، هستند
  .اند صحابه را ثابت كرده بي نظير تبار ي آن سالله و برگزيده ممتاز وامان وپيشگ

علي بن ابي  آوردن ام كلثوم دختر قراين به ازدواج در ي اين داليل و مقدمه در و 
فاروق اين  ، پس وقتي كه عمر )3(.خورد به دشم مي مؤمنين عمرطالب براي امير ال

                                           
  .11-10ص ، ـ التنبىه والرد)1(
 .413ص ، المواقف/ نگاه كن به اإلىجى ، 49ص ، ـ الكفاىة)2(
 .لتحقىق الجلى فى تزوىج أم كلثوم بنت علىا ، محمد صدىق/ـ نگاه عقد أم كلثوم للشىخ فاروقى)3(
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كنند و به فساد  د مراجعه نميچرا به عقل خو ، باشد ابليس كافرتر نزد اماميه از امت
علي با به ازدواج  بوده باشند؛ كافر معمر چون اگر ابوبكر و !؟ندشاندي مذهبشان نمي
معرض  دخترش را در و ، يا كافر هيا فاسق بود ؛خود به عقد كافر درآوردن دختر

  )1(!داده است زناي محض قرار
شيعه بودن هيچ اختياري  صادق در ي بري از غرض و فهميده انسان عاقل و و 

محبت  خليفه چهار بين هركه در  اذعان نمايد به اين حقيقت  كه ندارد جز اين
كه رافضي بود  -ن بويهبه معزالدوله أحمد ب لذا وقتي كه و .صادقانه برقرار بوده است

دخترش ام كلثوم را به عقد  عليقطعاً « :گفته شد -وبه صحابه ناسزامي گفت
من اين را : مسأله را بسيار مهم تلقي كرد و گفت ، درآورده ازدواج عمر

 ي اموالش را صدقه داد و قسمت عمده و ، و بال فاصله توبه كرد! »ام نفهميده
 برگرداند وبه صاحبان اصلي مظالم را  ستمها و تربيش و ، كنيزهايش را آزاد كرد

 خود با شعور ي اش را بزرگي گناهان گذشتهزيرا  )2(، بيهوش شدكه  ستگري قدر آن
 لطمه زدن هاي شيعه عمري را در اثر فريب خوردن شبهه كه برو فهميد  ، درك كرد
  .سپري كرده بود حيثيت آن اطهار عرض و

 مبنابراين رواياتي را به نا ، ليل را باطل جلوه دهدآخوند شيعه كوشش نموده اين د
اين عورتي است  : )3(»ذلك فرج غصبناه«: اند كه گويا ائمه گفتهته خپردا ائمه ساخته و

 اميرالمؤمنين رابا اين غلط چون  ، اند كرده را گل آلودترآب  ، ما غصب شد كه از
راضي به و  ، ت خود نكردهحيثي ناموس و اند كه هيچ دفاعي از كرده تصور» ديوث«

ي تصور  قابل چنين آيا اميرالمؤمنين علي ، عيال خود بوده اهل وميان  فاحشه در
 در و ، نمايد حيثيت بذل مي دفاع از را در حقيرترين فرد عرب جان خود«است؟ 
چه رسد به بني هاشم كه سادات  ، دهد را به كشتن مي ناموس خود حرم و دفاع از

                                           
 .1/347 ، السمعانى/ـ األنساب)1(
  .39- 7/38 ، المنتظم/ـ ابن الجوزى)2(
 .435-7/434 ، وسائل الشّىعة ، 2/10 ، ـ فروع الكافى)3(
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پس چگونه اين ننگ شنيع را  ، بود همه بيشتر مروتشان از غيرت و و بودند واال نسب
 بني غالب وغران شير  و دالور ، كسي كه شجاع، كنند براي اميرالمؤمنين ثابت مي

  )1(.»مغرب بود مشرق و خدا در شير
ها به اين توجيه آخوندهايشان خوشحال  رسد كه برخي از آن چنين به نظر مي 

تر از اين دليل  غريب اند با منطقي عجيب و مدهآصدد بر در نظورين مابراي  ، نبودند
 بلكه جن بود و ، يستعلي ن دختراصالَ اند كه ام كلثوم  كردهلذا ادعا  ، خالصي يابند

  )2(!!درآمدصورت انسان 
 اصحاب ديگر صميميت جدي بين علي و داليل محبت و از يكي ديگر   

حتي  ، هاست محبت بين آناندازهاي  چشم و هاي مكرر ازدواج خويشاوندي پايدار و
 ، نامگذاري كردند عمر و با ابوبكر خود راپسران  برخي از حسين حسن و علي و

  !كند؟ گذاري ترين دشمنان خود نام نام سرسخت هرا ب پسرشكسي حاضر است آيا 
منزل خود فضاي  در چندين بار آيا انسان حوصله دارد نام دشمنانش را هر روز و
  )3(؟نمايد رارتك

                                           
 .86ص ، السوىدى/ـ مؤتمر النّجف)1(
نگاه كن به الهفت  ، اي اسماعيليه هم آمده استه و شبيه همين توجيه در كتاب ، 84-83/ 1 ، ـ األنوار النّعمانىة)2(

  .و به بعد 84ص ، الشّرىف
ـ نگاه كن به مطالبي كه محب الدين خطيب درمورد روابط دامادي و ازدواجي بين آل واصحاب و اوالد اهل بيت )3(

 ، به بعد 11ص ، ودهها برقرارب گذاري پسران اهل بيت به نام سه خليفة راشد و همكاري و محبتي كه در بين آن و نام
 .دراين موضوع نگاه كن» الشيعه و اهل البيت احسان الهي ظهير«و به كتاب » 12ص ، نشأت التشيع و تطوره«يا 
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  عصـــمــت امام :فصـــل دوم

  
 و )1(است داربرخوربزرگي  اهميت بسياراز ديدگاه شيعه  امام از تي عصم مسأله 

  )2(.هاست ي اعتقاد آن از مبادي اوليه
كه  اينيعني  ، خدابنده از جانب عصمت  و ، منع :زبان عربي يعني عصمت در 
  )3(.را از گناه حفظ كند او خدا
تشيع دگرگوني  تحول ومختلف هاي  ديدگاه شيعه طي دوره معناي عصمت از اما 

 زمان مجلسي مورد عصمت ائمه در ها در ديدگاه آن ظاهراً مذهب و و ، كند فرق مي
جا  آن ، و بر حسب اعتراف او ، استقرار يافت) هـ1111(صاحب بحاراالنوار و متوفاي

 إلمحفوظ بودن ائمه عصمت و رند بردا بدان كه اماميه اتفاق نظر« :نويسد كه مي
نه از روي عمد و نه  ، زند نمي ها سر  پس هيچ گناهي از آن ، كوچك و بزرگگناه  از

ها را  كنند و نه خداوند سبحان آن و در تفسير و تأويل هم خطا مي ، بر اثر فراموشي
  )4(.»كند دچار سهو مي

 موعصمهاي قابل تصور  تصوراين تمام  داند ائمه در بنابراين مجلسي جايز مي 
سهو  عصمت از و ، خطا عصمت از ، كبيره صغيره و تمام گناهان عصمت از :باشند

  .فراموشي و
اتفاق شيعه را برآن اعالن  اين تصويري كه مجلسي براي عصمت ترسيم نموده و و 
رسوالن الهي  و ءاجماع امت براي انبيا سنت نبوي و نمايد حتي با صريح قرآن و مي

                                           
 .157ص ، اضيعبداهللا ف/ةيخ اإلماميـ تار)1(
 .1/111 ، اة اإلمام موسى بن جعفريح/ف القرشىيـ باقر شر)2(
 ."عصم"مادة  ، ب اللغةيـ تهذ)3(
  .4/352 ، و نگاه مرآة العقول ، 25/211 ، ألنوارـ بحارا)4(
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 ، بيگانه است اصول اسالميكه  با اي است  پس اين مسأله )1(.است قق نيافتههم تح
خداوند متعال كه در ست به ها آنتشبيه از ائمه فراموشي  البته نفي مطلق سهو و

زند  اهللا تعالي نه چرت مي : )الَ تَأْخُذُه سنَةٌ والَ نَوم: (فرموده توصف ذات اقدس خود 
  .و نه خواب دارد

كه به خيال شيعه امام هشتم است كه  –:به امام رضاوقتي  مين است كهبراي ه
كنند  مي هستند كه گمان ميدر كوفه قو: گفته شد -كنند برايش ادعاي عصمت مي

 لعنت خدا بر دروغ گفتند :گفت؟ اشتباه نشده دچار سهو و نماز در رسول خدا
  )2(.بحق است معبوديگانه است كه  اهللا تنها كسي كه سهو نكند ، ها آن
عصمت كه كنيم  ميآن چنين استنباط  ازباشد ممكن است صحيح  اين نص اگر و 
عصر  در -ي متأخر تبديل شد اساس دوازده اماميه كه بعداً به اصول و -نفي سهوو 

بخاطر حقارت يا زشتي و  ، دادند را به تشيع نسبت مي رضا اعتقاد قومي بود كه خود
 ي خدا بهترين بندهدر حالي كه  ، به ميان نيامدهها  آن ي فرقه نامي از اعتقادشان

گيري افراطي از سوي  اين موضع و ، اند هداختصاص داعصمت به اعتقاد  را محمد
چون اين  ، شد تكذيب روبرو تكفير و امام خود شيعه با اين لحن شديد لعنت و

نه  گيرد و را مي نه خواب اوكه  ذاتي بود به واقع تشبيه كردن رسول خدا اعتقاد در
هاي  نوه اجداد و آباء و ديگرديد كه در رابطه با خود او و  اگر رضا مي ، زند چرت مي

 تر سخت بدون ترديد خيلي شديدتر و !؟گفت چنين اعتقادي وجود دارد چه مي او
كه شود ممكن است از اين نص اين نكته هم برداشت  گونه كه همان ، كرد مي انكار

  .باشد رضا شيوع يافته از عصر يري بعداين اعتقاد وجهت گ
        

                                           
  .299ص ، ـ نگاه كن به فكرة التقرىب)1(
 .326ص ، عىون أخبار الرّضا/وانظر ابن بابوىه ، 25/350 ، ـ بحاراألنوار)2(
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 ي عصمت ائمه انديشهوني گدگر تغيير و نشأت و

منحصر نظرات  ثابت كرده كه اعتقاد عصمت از آراء و :شيخ االسالم ابن تيميه 
و  ، نقل نشده از ابن سبأ -طبق اطالع من- »تالعصم«ي  ولي واژه )1(.استابن سبأ به 

چون  ، تر از عصمت نقل شده سبأ افكار و اعتقاداتي بزرگ بدون شك و ترديد از ابن
  )2(.از او نقل شده ادعاي خدا بودن اميرالمؤمنين علي

ي  قسمت عمدهبلكه  ، ي اماميه ادعاي عصمت ائمه نكرد حسب نظريه براو  اما 
حتي او اولين كسي بوده انتظار  ، بود به اميرالمؤمنين عليمربوط نظرات او  آراء و
  )3(.ه استرا مطرح كرد رجعت او امام و ظهور

جايز نيست   كه اين قول به عصمت امام وكه اين باور است  بر قاضي عبدالجبار و 
 عصر صحابه و اين اعتقاد نه در ، غفلت شود لغزش و اشتباه و خطا و او دچار

را مقوله او اين   كه اين تا ، كم شناخته شده نبودهحتا زمان هشام بن  ها تابعين آن
  )4(.ابداع كرد

با قاضي  ي عصمت بوجود آمد تعيين زماني كه عقيده محب الدين خطيب هم در  
اما اين گفته را به شخصي ديگر از معاصرين هشام بن حكم  ، فق استوام جبارعبدال

را ابداع پليد  گمراهي و نخستين كسي كه اين اعتقاد« :گويد پس مي ، دهد نسبت مي
 و )5(»نامند را مؤمن آل محمد مي شيعه او و نامند ن طاق مين او را شيطايمسلم كرد

  )6(.»نامش محمد بن علي االحول بود

                                           
  .4/60 ، منهاج السنة ، 4/518 ، ـ مجموع فتاوى شىخ اإلسالم)1(
 ، الملل والنحل ، 21ص ، الفرق بىن الفرق ، 18ص ، ه والردالتنبى ، 1/86 ، ـ نگاه مقاالت اإلسالمىىن)2(

 ، تنقىح المقال ، 305ص ، الزىنة/الرازى ، 107- 106ص ، رجال الكشى ، وانظر فى كتب الشىعة ، 1/174
2/183. 

 .20ص ، القمى/ـ المقاالت والفرق)3(
 .2/528 ، ـ تثبىت دالئل النبوة)4(
 .مؤمن الطاق ، 185ص ، ـ رجال الكشى)5(
 .18/277 ، ـ مجلة الفتح)6(
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 ي عصمت نزد شيعه در احتمال دارد انديشه  كه اشاره نموده به اين »دونلدسن«و 
شيطان  هشام بن حكم و  كه ي قابل مالحظه اين نكته )1(.زمان جعفر بوجود آمده باشد

 :زمان جعفر صادق اين اعتقاد در دپس شاي ، بودند رين جعفردو از معاص طاق هر
 نآ چندين مرحله بر تحول يافته و و ولي كم كم تغيير ، نزد شيعه معروف شده باشد

  .استگذشته تا به صورتي كه مجلسي عرضه نمود ثابت شده 
                

  ي عصمت مراحل عقيده
تصريح شده عصمت به رگرديم كه نصوص شيعه بآن دسته از ه بوقتي تالش كنيم  

ها مراحلي را بررسي كنيم كه اعتقاد به عصمت ائمه سپري نموده؛ اين  خالل آن تا در
املعصوم هو «: دهند كه گويا گفته شيعه به زين العابدين نسبت مي: بينيم را مي چيزها

خدا معصوم كسي است كه به رسيمان  : »حبل اهللا هو القرآن و , من اعتصم بحبل اهللا
   )2(.رسيمان خدا قرآن است وباشد  هچنگ زد

چه و  ؛درست باشد نسبت دادن اين نص به علي بن حسين چه ، كند فرقي نمي
ط آن به اين معناي اسالمي ابترا و ، ي سالم عصمت هينظراز آن ما را  درست نباشد؛

 عتصام وا«بنابراين  ، كند مطلع مي ابتداي پيدايش تاريخ تشيعدر مقطع آن  زيبا در
 انحصار افراد معلوم و و عصمت با اين معني در ، »ستاتمسك به قرآن عصمت 

m  c  b  a : خداوند متعال فرمودهگونه كه  همان ، مشخصي نيست
  e  dl )همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد: )103: آل عمران.  

و : )101: آل عمران( m   S  R  Q       P  O  N  M  L  Kl  :فرمود و
  .شده است  قطعا به راه راست هدايت ؛كس به خدا تمسك جويدهر 
ي  اختراع عقيده بينيم كه هشام بن حكم كه قاضي عبدالجبار از آن مي بعد و 

                                           
  .134ص ، نظرىة اإلمامة/محمود صبحى ، 329ص ، دونلدسن/ـ عقىدة الشىعة)1(
 .25/194 ، بحاراألنوار ، 132ص ، معانى األخبار/ ـ ابن بابوىه)2(
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سؤال  از او و مردان شيعه به نام حسين اشقر يكي از او نسبت داده؛ عصمت را به
؟ »معصوم باشد امام بايد« :گوييد معني سخن شما چيست كه مي :گويد ميو كند  مي

املعصوم هو املمتنع باهللا من «: فرمود اين باره سؤال كردم در عبداهللا از ابا :هشام گفت
خدا از تمام محارم خدا امتناع از جناب يعني معصوم كسي است كه  »مجيع حمارم اهللا

m  R  Q       P  O  N  M  L  K  :خداوند تبارك وتعالى فرمود و ، ورزد
   Sl)1(  
با  رفاقت طول مصاحبت و در :گفته است ديگر به نام ابن ابي عمير اي شيعه و

 كه ، مورد عصمت امام از اين كالم در ام زيباتر او نكرده اي از هشام بن حكم استفاده
 شهوت خشم و حسد و چون محل نفوذ گناه حرص و ، كند امام گناه نمي : گفت
  )2(.امام منتفي است ها از اين صورت و ، است
 آثاري كه بر و ، غلو مجلسي نيست ما به هرحال اين مفهوم عصمت از اغراق وا  

 و ، بر آن مفهوم قديمي حاصل نشده گردد شيعه حاصل مينزد اخير عصمت ساختار 
 اند اين است كه كالم و آن افزودهابتدايي  چيزي كه به عصمت به آن معناي قديم و

 هرا باطل اند كه به پيش و پس آن دهبه حساب آوروحي از جانب خدا  گفتار امام را
او  فراموشي را از غفلت و اشتباه و معني عوارض بشري از قبيل سهو و و ، ندارد

خارج  يتي مخلوق بودن بطرف خالق مرحله كلي از طوراند تا امام را ب نفي كرده
  .كنند
 شود حكم كردن به امتناع عصمت امام از گناه و كه مالحظه مي گونه همان  

نيك انجام  باشد فقط كار مجبور كه از جانب خدا به اين او رم كاولز و ، يتمعص
 چون ، مخالفت دارد عشريه تعارض و قدر با مذهب اثني ي قضا و در مسأله ؛دهد

                                           
  .آمده اند 195-25/194: بحار األنوارو  ، 132ص االخبارمعاني  نص دراين  - 1
 ، 133ص ، معاني األخبار ، 1/215 ، الخصال/ابن بابويه ، وانظر ، »باختصار« 193-25/192 ، ـ بحاراألنوار)2(

 .376- 375ص ، أمالي الصدوق
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نيز  و ، استاختيار  آزادي ودهد داراي  ند بنده در كاري كه انجام ميها معتقد آن
  كه براين يل استاين دل و ، است خويشال افعو آفريننده خالق كه بنده   كهمعتقدند 

اعتقاد به خالق  و ، قَدر سبقت داردقضا و مورد  در ها مذهب آن مفهوم عصمت بر
  . اند از معتزله برگرفتهرا در قرن سوم  بودن بنده براي كارهايش

مفهوم عصمت نزد  معتزلي؛ از تأثيرپذيري شيعه از افكار براي همين است كه بعد 
 انساني اختيار تفكر و ، لطف الهي تفكرهمچون معتزله  رخي افكارب شيعه با

 )هـ413متوفاي سال(كنيم شيخ مفيد گونه كه مالحظه مي نهما ، است شده آميزي رنگ
نسبت متعال كه خداوند لطفي است الهي عصمت «  :كند چنين تعريف مي عصمت را

با  كند او منع مي را ازترك طاعت  كه ارتكاب گناه وي بطوردهد  انجام ميمكلف به 
امام ن شد جا مجبور پس معني عصمت اين )1(»را دارد توانايي انجام آنكه  اين وجود 

ها از  با آنو او شده الهي است كه به بلكه الطافي  ، نيستنافرماني  به ترك معصيت و
براي كه گردد  بنابراين مالحظه مي ، كند ترك ميرا نافرماني  گناه و روي اختيار

  .ستااستفاده شده صطلحات معتزله از م مفهوم عصمتتعيين  ريف وتع
آن  بلكه از د؛شتوقف نمماني رناف مرز نفي گناه و حد و ي عصمت در مسأله  

قرن چهارم ابن بابويه  مثالً در... هم گذشت... بسوي ادعاي كمال و علم همه جانبه و
 هشد يده ي اماميه نام شيعهكه دين خود  )االعتقادات(كتاب  در )هـ381متوفاي سال (

پاك ي چرك از هر وند ها معصوم مورد ائمه اين است كه آن اعتقاد ما در« :گويد مي
 نافرماني خدا و ، دهند انجام نميه نه كبير وه نه صغير ي؛نيز هيچ گناه و ، هستند
احوال از يكي  هر كس در و ، دهند شده انجام مي ها امر چه به آن هر و ، كنند نمي
 يكسچنين  و ، ها جاهل بوده واقع نسبت به آن ايشان نفي كند در ها عصمت را از آن
 به كمال و ها معصوم هستند و مورد ايشان اين است كه آن اعتقاد ما در و ، است افرك

هيچ حالي از  در و ، گردند تا آخر وصف ميايشان ابتداي امر  از ؛دانش تمام علم و

                                           
 .16ص ، توفيق التطبيق/الجيالني ، 106ص ، تصحيح االعتقاد ، 34-33ص ، النكت االعتقادية/ـ المفيد)1(
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  )1(.»گردندجهل وصف  نافرماني و احوالشان به نقص و
 و ، ها نفي كرده است را از آن »نقص جهل و نافرماني و«اينجا  بنابراين او در  

 و ، مالزم بوده ها همدم و ابتداي زندگي با آن كند كه از اثبات ميبرايشان كمالي را 
  .داند مخالف اين اعتقاد را كافر مي

 ولي در ، دان منتقل شدهباست كه ي عصمت  سألهدر ماي ديگر  اين مرحلهپس   
ي بعد نفي  بزرگان شيعه ديگر طوركه مجلسي و آن جا سهو را از ائمه نفي نكرده اين
 نفي سهو از  كه نموده   تصريح) ن اليحضره الفقيهم( تاب خود لكه در ، اند كرده
همانا غلو كنندگان  و « :گويد ميو  است )مفوضه(و مذهب غلوكنندگان  پيامبر

جايز  اگراند  دعيم و كنند را انكار ميسهو رسول خدا -ها خدا برآنلعنت –مفوضه
فرض  چون نماز ، تبليغ هم سهو كند جايز بوده كه در كند؛ سهو نماز در باشد او

و  سهومانند  سهو رسول خدالي و.. صورت كه تبليغ فريضه است است به همان
 است خلوقم و او بشركه  شوداو از جانب خداست تا معلوم سهو  ، خطاي ما نيست

 و ،، را بدانند مردم با سهو او حكم سهو و تا ، دشوننعبادت  وندبه جاي خدا و
اغراق نفي  اولين درجه غلو و :ويدگ مي الحسن بن احمد بن وليد ما محمد بناستاد 
كتابي اختصاصي  پاداش پروردگار و من به اميد اجر و ، ستا از رسول خدا سهو

  )2(»كنم رد منكرين تأليف مي و ول خدامورد سهو رس دررا 
گونه كه خودشان  همان -بيني ابن بابويه كه رئيس شيعه است بنابر اين مي  
 ، رد داده است اند كردهنفي  عليه كساني كه سهو را از محمد مصطفي -گويند مي

شانه را ننفي سهو  و !باشد مانند ائمه چه؟ تر نپايي از پيامبرپس كساني كه مقامشان 
 و ، مذاهب غلوكنندگان است كند كه اين گفته از اشاره مي و ، داند افراط به مي غلو و

  .تشبيه مخلوق به خالق است حاوي نيز اشاره نمود كه نفي سهو
از تحول اين قضيه  اي ديگر مرحله در چيزي است كه شيعيان متأخر سهواما نفي  

                                           
 .109- 108ص ، ـ االعتقادات)1(
 .1/234 ، ـ من ال يحضره الفقيه)2(
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و عباراتي كه به زبان أئمه نصوص  براي همين است كه ، ي عصمت افزودند به مسأله
سهو را نزد ابوعبداهللا و هنگامي كه  ، اندقبالً ذكرشدند مخالف اين است گفته جعل
 :»أو ينفلت من ذلك أحد? ربّام أقعدت اخلادم خلفي حيفظ عيلّ صاليت«: گفت كردند ذكر
 نشانم تا پشت سر خويش مي من گاهي خادمم را يابد؟ كسي از سهو نجات مي مگر

 فرستند بر رضا لعنت ميو امام  )1(.و تعداد ركعاتش را بشمارددارد  نمازم را برايم نگه
 :گويد مي و -گونه كه گذشت همان -كند نفي  را از رسول خدا كسي كه سهو

رابطه با سهو  هاي شيعه در كتاب و .»كند سهو نمي همانا تنها اهللا تعالي است كه«
  )2(.اند ايت كردهنماز اخباري را رو در رسول خدا

  كه كنند با وجود اين ادعاي اجماع ميبر اين اعتقاد خود جاست كه  تعجب اين  
اما  .گردد ها نقض مي قرن چهارم قبل از اين انها با مخالفت وا نصوص شيع اجماع آن

از  إلعصمت ائمه ي ما بر همانا اصحاب اماميه« :گويد ميو اغراق شهوت افراط 
فراموشي از وقت والدت تا موقع لقاي  خطايي و عمدي و ، هصغير گناهان كبيره و

  )3(.»اجماع نموده اند وندخدا
حالي كه  شود در منعقد مي چگونه اجماع شما :ها گفته شود وقتي هم كه به آن  

 در ؟اين ديدگاه هستندمخالف  )ابن الوليد(استادش  شيعه و )ابن بابويه(شيخ صدوق 
شان اي چون نسب ، رساند به اجماع زيان نمي نفر دو همانا خروج آن« :جواب گفتند
ميانشان  در ي ديگر كه قايل به عصمت مطلق هستند؛ اما دسته )4(.»معروف است

نسب غير معروف   همه يا ، ناشناخته است شاننسب كساني هستند كه شخصيت و
ها اعالم  نبا آ و گاه خود بيرون آمده باشد احتمال دارد امام قائم از مخفيپس  ، دارند

                                           
 .25/351 ، ـ بحاراألنوار)1(
 .1/233 ، ـ نگاه من ال يحضره الفقيه)2(
 .351-25/350 ، ـبحاراألنوار)3(
 .25/351 ، ـ بحاراألنوار)4(
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يعني ) 1(، !!است گاه اجماع او تكيه معتمد و ي او در گفته و ، رده باشدي كرأي هم
  كه و گمان ادعا شود ظن با اين مسأله كافي است  اثبات حجيت اجماع دربراي 

نامعلوم همراه باشد كه نفي سهو را تقرير  وافراد ناشناخته غايب معصوم با گروهي 
  .!!!وتثبيت كرده باشند

 دركنند كه  را رد ميحق داردي تعجب كني كه چگونه نصوص صريح ائمه  
 گمان و ظن وا كنند كه ب تمسك ميادعايي اجماع به   ولي  ، ثبت شدههايشان  كتاب

  !؟استرأي امام غايب گر  نماياناحتماالت 
  .مذهب ائمهديدگاه و ولي مذهب شيعه مذهب آخوندهاست نه  
 راو رواياتي نصوص  كه خود -سرگردان است و قطع مجلسي حيرت زده بطور  

نهايت اشكال  مسأله در« :گويد ميبنابراين  -ديده كه مخالف اجماع ياران اواست
لي و ، كنند ائمه داللت ميو خطا از  سهوصدور  آيات زيادي بر و چون اخبار ، است

  )2(.»دارندنظر سهو اتفاق  عدم جواز افراد شاذ بر جزما ياران اصحاب و 
عصمت مطلق ائمه  بر ي متأخر اجماع شيعه  كه به ايناست اين اعتراف مجلسي  و 

ها  آنبر اجماع  اعتراف صريح است  اين دليل واقعي و و ، هاست روايات آن مخالف
  .هاي خودشان هيچ دليلي ندارند كتاب حتي از  كه اين و ، گمراهي بر

  

                                           
  به فصل اجماع نگاه كن - 1

 .25/351 ، ـ بحاراألنوار)2(
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  ئمهعصمت ا شيعه بر ستداللا

 

  قرآن ها با استدالل آن 
دوازده امام به ميان نيامده  اصالً هيچ ذكري ازقرآن كتاب  در  كه رغم اين علي  
  ي ولي شيعه ها؛ عصمت آن چه رسد به ذكر -گونه كه گذشت همان -است
به اين  اًآخوندهايشان متفق واند  چسبيدهعشري براي اثبات عصمت ائمه به قرآن  اثني
  : ودهمفر اند كه خداوند كردهاستدالل آيه 

 m  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }  |  {z   y   x    w   v  u  t
  ¬  «  ª  ©       ¨  §l )124: بقرة( 

 به( او و بيازمود سخناني با را او ، ابراهيم خداي كه را گاه آن) آوريد خاطر به و(
 . داد انجام وجه بهترين به و كمال و تمام به را آنها) و برآمد آزمايش عهده از خوبي

 دودمان از آيا: گفت) ابراهيم.  (كرد خواهم مردم پيشواي را تو من: گفت) بدو خداوند(
 را تو درخواست:  (گفت) خداوند ؟ كرد خواهي پيغمبر و پيشوا را كساني نيز( من

  ).رسد نمي ستمكاران به من پيمان) ولي ، پذيرفتم
لزوم عصمة ...باب« شأن عصمت ائمه به عنوان را دربابي كتابش  مجلسي در و  

  )1(.كرده است آغاز  با اين آيه» االمام
محمد حسين آل كاشف ( و)2(جمعي از علماي معاصر شيعه چون محسن امين و  
لزوم  در  اين آيهو مدعي هستند كه  ، نداند را اصل استدالل از قرآن مي  اين آيه )الغطا

                                           
 .25/191 ، ـ بحاراألنوار)1(
  .1/458 ، ـ أعيان الشيعة)2(
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  )1(.كنند نمي استدالل  جز به اين آيهو عصمت صريح است 
  كيشان خود با اين آيه هم جهت استدالل اصحاب و صاحب مجمع البيان سياق و و 
  اين آيه اصحاب ما با« :گويد مي عهده گرفته و ها بر آن منظور مبناي مراد و بر را

 وعده داده چون خداوند ؛استها معصوم  از زشتيامام   كه اين بر اند استدالل كرده
يا به خود  ، كسي كه معصوم نباشد ظالم است و )2(رسدنپيمان او به ظالم كه عهد و 
  .غيره كند يا ب ستم مي

وقتي كه پس  ، را نفي كردهلم اعهد به ظرسيدن تنها  خداوند: اگر گفته شود  
  .صحيح است كه بدان نايل گردد و ظالم نيست؛كرد توبه 
الم حال ظ ي فوق در آيه  كه از اين چند توبه كندهر ظالم  :جواب اين است  

عهد  رسيدن خداوندپس وقتي كه  ، شود هم خارج نمي باز بودنش شامل او گردد
تمام  رپس بايد ب ، به ظالم را به بطور مطلق و بدون مقيد كردن به وقت نفي كرده

  )3(.»رسد اگر چه توبه كند به مقام امامت نميهرگز ظالم  در نتيجه ، اوقات حمل شود

 

  نقد استدالل شيعه 
ابن : رأي هستند چند بر  اين آيه شده در مورد معناي عهد ذكر ف درسل :اوالً 

يعني » عهد«: خداوند فرمود ، جا نبوت است اين عهد در :اند گفته )سدي( عباس و
 ، يعني امامت» عهد«  فرمود )مجاهد( و ، رسند نميبه ظالم من يعني نبوت  »نبوت«

ابراهيم  قتاده و و. او پيروي شود دهم كه از نمي فرمود ظالم را امام قرار خداپس 
آخرت به ظالم  در خدا عهد :اند عكرمه گفته حسن بصري و عطاء و نخعي و

                                           
 .59ص ، ـ أصل الشّيعة)1(
ولي روافض بدون دليل موافق با هواي نفساني ، ي فوق اختالف داشته اند سلف در مورد معناي عهد در آيهـ )2(

  .گويند هرچه خواستند مي
 .25/191 ، بحاراألنوار/المجلسي ، 1/449 ، التّبيان/وانظر الطّوسي ، 1/201 ، مجمع البيان/ـ الطّبرسي)3(
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 خورد و مي گيرد و مي امنيت قرار در ، گردد بدان نايل مي دنيا اما در ، رسد نمي
مان ا هيعني ستمكاران ب ، اين قول حسن است :زجاج گفته است و ...كند زندگي مي
مراد از ظالم  و ، دهم امان قرار نمي عذاب در ها را از يعني آن ، گردند يمن نائل نم

با  پيماني كه خدا آن عهد و :اند ضحاك گفته ربيع بن انس و و...مشرك است
  :بيني كه فرموده آيا نمي ، است بندگانش بسته است دين او

 m  `  _  ~  }  |   {  z  yx  w  v  ul 
 )113: صافات(

 در ، زندگي و عمر در( داديم بركت و خير اسحاق) فرزندش( و يمابراه به ما(
 وجود به نيكوكار افرادي ، دو اين دودمان از) ايمان و مكتب در ، آينده نسلهاي
  .)كردند ستم خود به آشكارا) ايمان عدم خاطر به( كه افرادي هم و ، آمدند

 ن از ابن عباسهمچني... پس فرموده اي ابراهيم همه فرزندانت بر حق نيستند
 عهدچون اگر دوباره با خدا  ، پيمان ندارند ظالمان عهد و :روايت شده كه فرمود

  )1(.شكنند ببندند آن را مي
بنابراين  ، اختالف نظر دارند  مورد تفسير آيه بيني سلف صالح در مي هگونه ك همان

آن را ي هم كه كسان و ، مورد امامت نيست درمفسرين  اكثري  به گفته  اصالً اين آيه
نه امامت  ، پيروي بوده صالحيت و و منظورشان امامت علم ؛اند به امامت تفسير كرده

  .به مفهوم رافضه
  

چون  ، كند ها داللت نمي عصمت آن بر مورد امامت هم باشد؛ در  آيه اگر : دوم
كند و سهو و  مينباشد معصوم است خطا نهر كس ظالم  :ممكن نيست گفته شود

و معيار چون قياس  ، طور كه مفهوم عصمت است از ديدگاه شيعه آنندارد فراموشي 
                                           

المحرر /ابن عطية ، 1/112 ، تفسير البغوي ، نسخه هاي تحقيق شده به بعد از 2/20  ، ـ نگاه تفسير الطبري)1(
 ، فتح القدير/الشوكاني ، 173-1/172 ، تفسير ابن كثير ، 2/108 ، الجامع ألحكام القرآن/القرطبي ، 1/250 ، الوجيز

 )ظَّالمينَالَ ينَالُ عهدي ال(. 246- 2/245 ، تفسير القاسمي ، 1/377 ، روح المعاني/األلوسي ، 1/138
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كه خطاكند  يكس و ، اشتباه كند ظالم است ها اين است كه هر كس سهو و مذهب آن
اصول اسالم اين نظر با  و ، اين نظر موافق نيست در ها هيچ كس با آن و...ظالم است

بزرگ دارد چون نفي ظلم  تفاوت زيرا اثبات عصمت با نفي ظلم ، سازگاري ندارد
  .نه عصمت شيعهكند  مياثبات را عدالت 
سپس  هر كس مرتك ظلم شود :گويند شويم كه مي ها نمي تسليم ادعاي آن: سوم

رفع ظلم  توبه در و ، ستاو ي هالزم ملحق شده وبه او هم وصف ظلم  توبه كند باز
گونه  همان ، است ه خداوندترين ظلم شرك ورزيدن ب زيرا بزرگ ، تأثير ندارداو 
   :فرمايد ميكه 

 m  L  K  J     I  H  G  F    E  D  C  B  Al 
  )82: أنعام(

) خدا با چيزي پرستش( شرك با را خود ايمان و باشند آورده ايمان كه كساني(
 و حق راه( يافتگان راه آنان و ، است سزا را ايشان امان و امن ، باشند نياميخته
  . )هستند) حقيقت

  : چنين تفسير فرموده سپس ظلم را اين

m  e  d  c    b  a  `l )13: قمانل(  
  .)به راستى شرك ستمى بس بزرگ است( 

  :فرمود حق كفار در خداوند ولي با اين وجود
  m  �     ~  }  |  {  z  y   x  w    v  u   t  s

  ¤  £  ¢  ¡l )٣٨: أنفال(  
) عناد و كفر از( اگر) و است باز هميشه توبه درگاه:  (بگو كافران به) ! پيغمبر اي(

) خود ضالل و كفر به( هم اگر و ، شود مي بخشوده اعمالشان گذشته ، بردارند دست
 گذشته مدنظر از پيشينيان درباره خدا قانون) برخيزند ستيزتان و جنگ به و( برگردند

  ).است
گرچه يك لحظه هم ي آنان اين است كه هر كس شرك ورزيد ا اما قياس گفته
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 ، چنين كسي ظالم است ، هم باشده صغيرگناه  اگرحتي  ؛يا مرتكب گناه شود ، باشد
انسان مشرك   كهاين است ي شيعه  گفتهي  الزمه و ، گردد او جدا نمي و صفت ظلم از

  )1(.چون ظلم شرك است ، هم مشرك است اگر ايمان هم بياورد باز
تهديد وعيد و چون خوارج  ، ندتر هم سرسخت )وعيديهخوارج ( بنابراين شيعه از 

  .اند نكردهثابت حالت عدم توبه  در را براي صاحب گناه كبيره جز
ر ه« : معلوم است با ابتدايي ترين عقل چه رسد به دليل شرعي وعرف ولغت و 

ي  صحيح نيست كلمه اصالح گردد؛ و ، ورزد يا ظلم كند سپس توبه نمايد كس كفر
به شخص  پير بچه وانسان گر نه جايز بود به  و..او اطالق گردد كافر يا ظالم بر
گفته  بالعكس و ، به زنده مرده به گرسنه سير و به ثروتمند فقير و و ، خوابيده بيدار

آمد كسي كه قسم  الزم مي راگير باشدف همچنين اگر چنين امري شايع و و .شود
كافر بوده بود  قبلها  كه سال م نكند هرگاه به كسي سالم كردكافر سال يادكرده بر

  )2(.ولي تاكنون هيچ كس چنين نگفته است ، موجب كفاره باشد و هقسمش واقع شد
است كه  تر گناه توبه نموده از كسي فاضل معروف است كه گاهي اوقات كسي كه از

 هر كس معتقد باشد كه تمام كساني كه كفر نورزيده اند و و .او واقع نشده گناه از
از  بعد و ، از كفر ايمان آورده اند باشند كه بعد از كساني برتراند  شدهاه نگنمرتكب 

ات دين يهيدمخالف ب؛ اعتقادش اند از گناه توبه كرده بعد و ، اند گمراهي هدايت يافته
 اسالم از فرزندانشان برتر چون معلوم است كه سابقين اول صدر ، اسالم است

 )1(كند؟ اوالدشان تشبيه مي هرا ب انصار هاجرين ولي فرزندان مقآيا هيچ عا و ، هستند
را  اهل بيت نيز شيعه و اين استدالل تمام مسلمين وبا  ها آنبيني  ميگونه كه  همان

                                           
ها باطل كردن خالفت ابوبكروعمراست كه بعداز شرك ايمان  ـ منظورشان از ظلم شرك است چون هدف آن)1(

اين «: براي همين است كه كليني گفته، !!!هاست وجداشدني نيست ها شرك پيوسته همراه آن وبه گمان آن، آورده اند
 .1/199 ، كافي اصول.»امامت هر ظالمي را باطل اعالم كرده است  آيه

  .1/377 ، روح المعاني/ـ آلوسي)2(
 .303-1/302 ، ـ نگاه منهاج السنة)1(
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جز كساني كه شيعه معتقد به  -چون معصوم نيستند ، كنند معرفي مي كار ستم ظالم و
 م اسم ذم است وظل :حالي كه شيخ طوسي شيعه هم گفته ؛ در -ها هستند عصمت آن

چون خداوند متعال  ، كسي كه مستحق لعنت است اطالق گردد جايز نيست جز بر
خدا بر  هان لعنت( ) 18: هود( m  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ël : فرمايد مي

 )1().ستمگران باد
باطل كردن استدالل  ي زيديه در يكي از علماي شيعه اين بحث را با اقرار :چهارم

استدالل   يعه با اين آيهش« :گويد به پايان مي برم كه مي  آيه ي اماميه به اين شيعه
مورد امامت  در و ، ظلم كند مستحق امامت نيست هر كس يكبار  كه  اين كنند بر مي

 شده در ذكر »عهد«اين ادعا درست نيست چون  و ، زنند طعنه مي معمر ابوبكر و
كسي كه از  امت حمل شود؛ام اگر بر و ، اگر بمعني نبوت باشد كه حجت نيست  آيه

را از  جز درحال ظلم او خداوند و ، شود به ظلم توصيف نميكند ظلم توبه 
  )2(.»استمنع نكرده ) امامت و رهبري(رسيدن به عهد

                                           
  .18/و هود 1/158 ، ـ التّبيان)1(
 .نسخة خطي ، 1/60  ، يوسف بن أحمد الزّيدي/ـ الثّمرات اليانعة)2(
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 تـّــسنبه  ها استدالل آن

 
 و ، جويند روايات اهل سنت تمسك ميچند عليه اهل سنت به شيعه براي استدالل 

شيعه و سني محل اجماع  اعتقادشان  كه كنند به اين اقناع ميه گون اينرا  خويشقوم 
ن آكه بحث  ، دارد ها قرار استدالل آن از بودن دور بين دروغ ودر حالي كه  در است؛

  .درفصل امامت گذشت
براي اماميه  و ، كنند متعلق به اهل بيت است رواياتي هم كه بدان استدالل مي و 

 ، با اهل بيت ندارندپيوندي چون ثابت است كه اماميه  ، ها نيست آن اصالً حجتي در
برخي  و محسين حسن و و با عليكنند  كه ادعا مي واهي اي موهوم و رابطهجز 

و آن ارتباط هم به كلي قطع گشته؛ زيرا  ، كنند ميرا ادعاي امامتشان پسران حسين كه 
ميه از سال بنابراين اما ، استوفات يافته عقيم و بدون فرزند حسن عسكري 

ارتباط دارند علمايي  با بزرگان ونسل ائمه قطع شده و از آن تاريخ به بعد ) هـ260(
همان ها  آن و ، غير موجود هستند كنند نائب امامي معدوم و كه گمان مي تاسكه 

هاي آن  رساندند كه برخي از صورتجايي مذهب را به فرجام كساني بودند كه 
  .گذشت

ها به ادعاي  ولذا تمسك آن، تكفير اهل بيت بيان كرديموقبالً شواهدي را در 
  .عصمت اهل بيت از عناوين فريب است

كنند  غيره با رواياتي اثبات مي را درمورد عصمت ائمه و اما اثني عشريه اعتقاد خود 
اند كه متن  روايت كرده  امثال آنو مجلسي  ابراهيم قمي و كه كليني صاحب الكافي و

عصمت و با آن روايت  ، چه رسد به سندشانغير قابل قبول است و  ها هم منكر آن
عصمت پيرامون بابي كه  مجلسي در و ، كنند مزعوم را براي دوازده امام اثبات مي

غيره  مفيد و عياشي و چون قمي و شسه روايت را از روايات اساتيد نوشته بيست و
باطل بودن استدالل به آن را كه ي بقره  ي سوره  بعد از استدالل به آيه و ، نقل كرده
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  .آن روايات را آورده استشد؛ بيان 
 و ، معناي عصمت موهوم منعقد كرده را در چندين باب اما كليني در الكافي 

نبوت  ركت دراشو ماخباري را با سند دوازده امام نقل كرده كه گويا ادعاي عصمت 
 كه مجموعه اي از ، اند هخدايي كرد صفات الوهيت وداشتن حتي ادعاي  و ، اند كرده
أن األئمة هم «: باب الكافي در در و ، اصول دين گذشت درشيعه باب اعتقاد  ها در آن

مبني بر سه روايت را اثبات نموده  آورده و) ائمه پايه زمين هستند(»أركان األرض
 خدا تكليف مانندرسول فضل و در وبودن  هطاعاالواجب  دوازده امام در«كه  اين
جريان بوده به همان صورت كه براي  در اطاعت علي پيامبراز  پس بعد. »ستنده

چندان طول سپس  ، صورت هستند نيز ساير ائمه هم به همان و )1(.»رسول خدا
أُعطيت «: استگفتند علي گفته ند دبر مقام هم باالترآن  از ها را كشد كه آن نمي

فلم يفتني ما سبقني ومل يعزب .. بالياعلّمت علم املنايا وال:خصاالً مل يعطهنّ أحد قبيل
پنج خصلت به من داده شده كه به هيچ كس قبل از من داده (» عنّي ما غاب عنّي

چه خواهدآمد  آن چه گذشته و پس آن..بالها به من آموخته شده ها و علم مرگ :نشده
  )2().چه از من غايب است از من پنهان نيست آن و ، از من غايب نيست

   .خبر نداردبالها  و  مرگاز  خداوند جزكسي لي و 
 m  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½

   Û  Ú  Ù  Ø      ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÎ  Í  Ìl 
  )34: لقمان(

 و ، باراند مي را باران كه است او و ، است خدا ويژه قيامت رسيدن فرا از آگاهي(
 چيز چه فردا داند نمي كسي هيچ و ، است) مادران( هاي رحم در چه آن از است مطّلع

 و آگاه خدا قطعاً. ميرد مي سرزميني كدام در كه داند نمي كسي هيچ و ، آورد مي فراچنگ

                                           
 .1/197 ، ـ أصول الكافي)1(
 .1/197 ، ـ أصول الكافي)2(
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  .)است) مذكور موارد از( باخبر
است  متعال او ناپديد نباشد خالق از و او غايب نگردد از كه هيچ چيز آن و

   :گونه كه فرمود همان
 mx  w   v    j  _  ~  }  |  {  z    yl )3: سبأ(  

 و پنهان )خداوند(او از زمين در و ها آسمان تمام در ، اي ذره سنگيني اندازه به(
  ).گردد نمي نهان
 ، بنابراين مسأله از حد و مرز عصمت گذشته و به ادعاي الوهيت وخدايي رسيده  

  .و اين خارج شدن است از اسالم است
اين روايات كل  و )1(يكي پس از ديگري در اين مورد آمده اند) الكافي(هاي  و باب

ها را به تعدادي  گويان و ملحدان در طول تاريخ خارج نيستند كه آن يباز ادعاهاي غ
  .اند از اهل بيت اطهار نسبت داده

  

    ها بر عصمت داليل عقلي آن
ها استدالل  دانتوانيم آن دسته از داليل عقلي را كه براي اثبات عصمت امام ب مي  
كل امت در معرض خطا و گمراهي   كه و آن اين ، كنند به يك اصل برگردانيم مي

  .كند امام است ها را از گمراهي حفظ مي است و تنها كسي كه آن
امت بايد رئيسي داشته «: اند اند و گفته لذا داليل خود را براين اساس مرتب كرده 

پس اگر جايز  ، ها را استوار نگه دارد اشد و آنها ب باشد كه مانع خطا و اشتباهات آن
صورت  و بدين ، باشد او هم خطا كند كسي ديگر الزم است او را استوار گرداند

                                           
روايت را ) 6(و ، 1/192: أن األئمة والة أمر اهللا وخزنة علمه«: و باب ، ورده استروايت را آ) 17(ـ ودر آن )1(

وسه روايت  ، 1/193: وأبوابه التي منها يؤتي ، في أرضه –عز وجل  –وباب أن األئمة خلفاء اهللا  ، وارد نموده
باب  ، نگاه أصول الكافي. ستها ومعلوم وروشن ا آورده اند وديگر بابهايي كه كه با بديهيات اسالم دروغ بودن آن

 .1/185 ، فرض طاعة األئمة
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چون در  ، ي عصمت امام الزم و ضروري است بنابراين مقوله ، آيد تسلسل الزم مي
شريعت است و امام حافظ : اند و گفته. . آن موقع اعتماد تنها بر امام است نه به امت

  )1(.تا آخر..شود و بدون او اعتماد به كتاب و سنت و اجماع نمي
 زيرا چون امت با قرآن و سنّت پيامبرش ، ولي حقيقت كامالً برخالف اين است

و عصمت  ، شوند و مجموع امت بر گمراهي جمع نمي ، گيرد در عصمت قرار مي
ت كه علما در مورد حكمت اين امري اس ، مجموع امت نياز به عصمت امام ندارد

هاي قبل از ما هرگاه دينشان را  چون امت: اند و گفته ، اند عصمت امت ذكر كرده
ولي بعد از  ، فرستاد كه حق را بيان كند دادند خداوند متعال پيامبري را مي تغيير مي

بنابراين عصمت امت به جاي ارسال انبياي بعد  ، اين امت پيامبر ديگر نخواهد آمد
براي  ، تواند دين را تغيير و تحريف كند پس كسي نمي ، هاي سابق است متدر ا

 ي ذيل راه مؤمنين را همراه با اطاعت از رسول در آيه همين است كه خداوند
   :فرمايد مقارن نموده است و مي

 m  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^
  s  r   q  po  n  m  ll )115: نساء(  

 ضاللت راه از( هدايت) راه( كه آن از بعد ، كند دشمنانگي پيغمبر با كه كسي( 
 همان به را او ، گيرد پيش در مؤمنان راه جز) راهي( و ، است شده روشن) او براي
 با و( گردانيم مي رهنمود است داشته دوستش) و شود مي منتهي دوزخ به( كه جهتي
 دوزخش به و) است گرفته دوستي به را ايشان كه نمائيم مي همدم كافراني همان
  ).!است جايگاهي بد چه دوزخ و ، سوزانيم مي آن با و گردانيم مي داخل

گونه كه درنصوص شرعي آمده  آن –بنابراين حفظ وعصمت امت اسالم از گمراهي

                                           
 ، به بعد 56ص ، و األلفين ، 63ص ، و نهج المسترشدين ، 391- 390ص ، كشف المراد/ـ انظر ابن المطهر)1(

أصول /هاشم معروف الحسيني ، 77ص ، عقائد اإلمامية/الزنجاني ، 369-368ص ، الشيعة في عقائدهم/القزويني
 .132-131ص ، التشيع
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ها معصوم  گيري است كه اگر يكي از مسلمين در ميان آن كامالً مخالف اين نتيجه-اند
  )1(.سلمين خطا كنند و برگمراهي جمع شوندمجموع م ، نباشد

اند بر ضرورت و نياز به وجود معصوم  و مجموع داليل عقلي كه ديكته كرده  
لذا امت اسالم هنگام  ، محقق گرديده است كنند كه با رسالت رسول خدا تأكيد مي

از جانب خدا دريافته  كنند كه پيامر نزاع و اختالف به قرآن و سنت مراجعه مي
 اگر. ()59: نساء( m   å  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñl  نه به امام ، ستا

 با( خدا به را آن) كرديد پيدا كشمكش امور از امري در و( داشتيد اختالف چيزي در
 .)برگردانيد) نبوي سنّت به رجوع با( او پيغمبر و) قرآن به عرضه

به  و بعد از وفات رسول خدا ، علما برگرداندن به خدا و رسول را به كتاب خدا
   )2(.اند مراجعه به سنّت او تفسيركرده

چون تا  ، شوند و امت اسالم بسبب هدايت با قرآن و سنت بر گمراهي جمع نمي
  . جويند قيامت كساني هستند كه به قرآن و سنت تمسك 

خداوند متعال  ، بنابراين با آمدن پيامبران حجت خدا بر امت اقامه شده است 
  :فرمايد مي
  m  ~  yx  w  v  u  t  s   r  q  p  o  nl 

  )165: نساء(
) عقاب به را كافران( و ، رسان مژده) ثواب به را مؤمنان( تا فرستاديم را پيغمبران ما(
 باقي مردمان براي خدا بر دليلي و حجت پيغمبران آمدن از بعد و ، باشند دهنده بيم

 طاعت راه و آورديم مي ايمان ، فرستادي مي ما سوي هب پيغمبري اگر كه نگويند و( نماند
  .)است حكيم چيره خدا و) گرفتيم مي پيش در عبادت و

و اين ادعاي . اي نداشته باشند مردم برخدا بهانه» تا بعد از ائمه«ولي خداوند نفرمود 

                                           
 410ص ، مختصر منهاج السنة ، ـ المنتقي)1(
  .4/264 ، التّمهيد/ـ ابن عبد البرّ)2(
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  )1(.گويند امام هم مانند رسول خدا مورد نياز مردم است كند كه مي كساني را باطل مي
داليل عقلي شيعه كه بر اين نكته تأكيد دارند كه امام معصوم نياز مبرم مردم    

شود  ها هم در نهايت منجر مي اين دليل ، است؛ و امت بدون امام ايمان و امان ندارد
مقاصدي را  تحقق نبخشيده اند كه   چون ائمه ، به باطل كردن عصمت ائمه است

  .كنند ها دنبال مي آن
است كه براي باطل كردن اين ادعا همين كافي است كه ظهور و  واقعيت آن  

كند آن امام اصالً  فرقي نمي ، به پايان رسيده) هـ260(نمايان شدن امام شيعه در سال 
هاي شيعه كه بعد از وفات حسن بوجود  طور كه اكثر فرقه آن -وجود نداشته باشد

ها جعفر اعتراف  در رأس آنو  ي حسن گونه كه خانواده گويند؛ و همان آمدند مي
او خود را   كه يا اين ، كنند شناس و آگاه به تاريخ تأكيد مي و نيز  علماي نسب  ، كرده

واقعاً امام  ، كنند عشريه ادعا مي گونه كه اثني آن -مخفي كرده و ظاهر نشده باشد
  .يا معدوم و ناموجود هيچ نفعي براي دنيا و آخرت مردم ندارد ، موعود و غايب

و براي  ، و اين در مذهب اماميه شكافي است كه قابل بستن و وصله زدن نيست 
و نيز اجداد قبلي  ، گذارد ها هيچ ارزش و تأثيري باقي نمي هاي آن حجت و برهان

كدام  هيچ طالب ابي چون جز امير المؤمنين علي بن ، اند امام غايب هم مثل او بوده
 ، ام حسن هم از آن مقام تنازل كرد و استعفاء دادو ام ، در مقام امامت قرار نگرفتند

ادعاي عصمت نزد شيعه چيزي است كه هيچ دليل : اند براي همين است كه علما گفته
خداوند متعال جهان   كه وبرهاني برآن نيست جز زعم و گمان و توهم خودشان به اين

 ، ...لهي استگرداند؛ چون اين امر مصلحت و لطف ا ي معصوم خالي نمي را از ائمه
ولي براي همه معلوم و يقيني است كه نه با امام غايب مفقود و نه با ديگر ائمه اجداد 
قبلي از ائمه معصوم داراي سلطنت آن لطف و مصلحت حاصل شد كه وجود رسول 

بعد از هجرت به مدينه براي مؤمنين رهبر و  زيرا پيامبر ، براي مردم داشت خدا
ولي بعد  ، و بسبب او سعادتمند بودند ، ر مؤمنين واجب بودامامي بود كه اطاعتش ب

                                           
 .19/66 ، الفتاوي/ـ نگاه ابن تيمية)1(
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و معلوم  ، از او كسي وجود نداشته كه برايش ادعاي عصمت شده باشد جز علي
ي اول از آن برخوردار  است كه مصلحت و لُطفي كه مؤمنين در زمان سه خليفه

اشته زيرا تر از مصلحت و لُطفي بود كه در زمان خالفت علي وجود د بودند؛ بزرگ
  )1(.زمان تفرق و قتل و فتنه بود

گونه كه از  مردم جز از علم و دين ائمه استفاده نكردند همان اما بعد از علي
و پسر او  ، و علي بن حسين و پسرش ابو جعفر ، كردند نظرات علي استفاده مي

به   ،ها كرده بود دادند كه خدا نصيب آن جعفر بن محمد چيزهايي را به مردم ياد مي
ها كساني  و در زمان آن ، دادند صورت كه علماي آن زمان به مردم تعليم مي همان
و اين براي اهل علم  ، تري داشتند ها بودند و براي امت نفع بيش تر از آن عالم

ها از ديگران داناتر و مفيدتر  و اگر فرض بر اين باشد كه آن ، شناخته شده است
دين آن نفع حاصل نگرديده كه سلطان حاصل شده؛  قطعاً از اهل علم و ، اند بوده

  .اند ها را از باطل بازداشته و با قدرت حاكمه آن ، اند چون مردم را به حق پايبند كرده
اند كه  ها نه علم و دانشي داشته مانند دوران دو عسكري ، اما بعد از اين سه امام 

ها طلب كمك  اندكه امت از آن كند؛ و نه قدرتي داشته  ، ها استفاده كند مردم از آن
و داراي  ، ي هاشميه بودند و احترام و جايگاه  خود را داشتند بلكه مانند بقيه ، كند

 ، اند كه مورد نياز مردم بودند مانند امثال خودشان شناخت و برخي معارف ديني داشته
ر ياد ها آنقد و لذا اهل علم از آن ، ي مسلمين شناخته شده بود و اين براي عامه

   )2(.اند اند كه از آن سه نفر امام سابق ياد گرفته نگرفته

                                           
 .2/104 ، ـ منهاج السنّة)1(
  .3/248 ، ـ منهاج السنة)2(



   
922 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

 

  نقد عمومي مبدأ اعتقادي عصمت ائمه
زيرا واجب است از كل  ، ادعاي عصمت ائمه به مشاركت در نبوت شباهت دارد   

و اين از  ، و جايز نيست در چيزي با او مخالفت شود ، گفتار معصوم اطاعت شود
چه  براي همين است كه خدا به ما فرمان داده به آن ، امبران استويژگي انبياء و پي

   : فرمايد جا كه مي آن ، ها نازل شده ايمان داشته باشيم برآن
 m   _  ^  ]      \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S

  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `
   r  q  p  o  nl)136: بقرة (  

چه بر ابراهيم و اسحاق و  چه بر ما نازل شده و به آن ا و به آنبگوييد ما به خد( 
چه به همه  چه به موسى و عيسى داده شده و به آن يعقوب و اسباط نازل آمده و به آن

ايم ميان هيچ يك از ايشان فرق  پيامبران از سوى پروردگارشان داده شده ايمان آورده
  ).گذاريم و در برابر او تسليم هستيم نمى
 چه بر ما نازل شده به خدا و به آن :دهد كه بگوييم پس خداوند به ما فرمان مي  

پس هر كس بعد از .. و اين امري است كه مورد اتفاق مسلمين است ، ايمان داريم
گويد ايمان  معصوم قرار داده شود بطوري كه الزم باشد به هر چه مي رسول خدا

او داده است؛ اگر چه لفظ پيامبر را براي او آروده شود؛ در واقع معناي پيامبري را به 
و اين مخالف دين اسالم است به دليل قرآن و سنت و اجماع سلف و  )1(، بكار نبرد

  .ي اين امت ائمه
   :فرمايد خداوند متعال مي

 m   å  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Êl   
 خود مسلمان فرماندهان و كارداران از و ، كنيد اطاعت پيغمبر از و خدا از(

                                           
  .3/174 ، ـ منهاج السنّة)1(
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 .)برگردانيد او پيغمبر و خدا به را آن داشتيد اختالف چيزي در اگر و فرمانبرداري

فرمود كه  داشت خداوند به ما امر نمي وجود مي» معصوم«بنابراين اگر نزد مردم 
ف بلكه فرمان مي داد اختال ، هنگام نزاع و اختالف تنها به خدا و رسولش برگرديم

هيچ معصومي  پس قرآن دليل قاطع است كه جز رسول خدا ، ها برگردانيم را به آن
  )1(.نيست

   :و فرمود 
 m  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

  |  {  z   y  xw  vl )69: نساء(   
 كه بود خواهد كساني همنشين او ، كند اطاعت پيغمبر و خدا از كه كسي و(

 و شهيدان و راستروان و پيغمبران از است داده) هدايت( نعمت بديشان خداوند
  )! هستند خوبي دوستان اندازه چه آنان و ، شايستگان
  :و فرمود

 m  ¬  «  ª  ©   ¨      §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡l )23: جن(  
 در جاودانه و است دوزخ آتش او نصيب ، كند نافرماني پيغمبرش و خدا از كس هر(
  ).ماند مي آن

 هر كس از رسول خدا  كه كند بر اين براين قرآن در موارد متعدد داللت ميبنا
جا اطاعت از معصوم ديگري را شرط قرار  و در اين ، اطاعت كند اهل سعادت است

اگر  ، و هر كس پيامبر را نافرماني كند اهل تهديد به عذاب الهي است ، نداده است
ز كسي اطاعت كرده كه به گمان او چه فرض كرده باشد كه با مخالفت رسول خدا ا

  .معصوم بوده است
جز  –هر شخصي  كه و اهل علم آگاه به قرآن و سنت اتفاق نظر دارند بر اين  

و برخي از  ، شود و برگرفته مي ، برخي از سخنانش قابل قبول است رسول خدا
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كه قطعاً واجب است اخبارش  سخنانشان غير قابل قبول است جز رسول خدا
و جز  ، و از نهي او اجتناب گردد ، هايش پيروي شود و از فرمان ، ق گرددتصدي

از كه » معصوم«چون تنها اوست آن  ، عبادت نشود او خداوند مطابق با شريعت
  )1(.شود وحى مىالهامي است كه به او    شسخن ، گويد هوس سخن نمى سر
جز به  -ه كه گذشتگون همان - ها ولي آن ، كند سنت مطهر هم بر اين داللت مي 

چه در گفته هاي ائمه كه مذهب  و اينك تو و آن ، كنند هاي ائمه مراجعه نمي گفته
  :كند ها را باطل مي آن

كل كه رواياتي آمده  -ي آن شك ندارند يك كلمه كه شيعه در-)البالغه نهج( در
- فرمود آنجا كه اميرالمؤمنين كند؛ منهدم ميرا مت صعپيرامون ادعاهاي شيعه 

وال تظنوا يب  , ال ختالطوين باملصانعة« :كند روايت مي)البالغه نهج(صاحب كه گونه  آن
فإنه من استثقل احلق أن يقال له أو  , وال التامس إعظام النفس , استثقاالً يف حق قيل يل
أو  , فال تكفوا عن مقالة بحق , كان العمل هبام أثقل عليه , العدل أن يعرض عليه

  )2(»ينّ لست يف نفيس بفوق أن أخطئ وال آمن ذلك من فعيلفإ , مشهورة بعد
ي من گمان مبريد  و درباره ، با مدارا و چاپلوسي با من برخورد و رفتار نكنيد: يعني

و گمان نكنيد من به دنبال خودبزرگ بيني  ، كه اگر حقي گفته شود بر من دشوارآيد
يا دادگري و درستكاري را  ، زيرا كسي كه سخن حقي را كه با او گفته شود ، هستم

پس از  ، كه به او پيشنهاد شود دشوارشمرد عمل بحق و عدل بر او دشوارترست
خطا   كه زيرا من برتر از اين نيستم  ، حقگويي يا مشورت به عدالت خودداري نكنيد

  .و از خطا در كارم ايمن نيستم ، كنم
نصيحت و پند و اندرز و خواهد در اظهار  بنابراين اميرالمؤمنين از يارانش مي 

يا به او گمان  ، ها نباشد و مدارا و چاپلوسي مانع آن ، مشاوره ترديد نداشته باشند
بيني  برده نشود كه وقتي حق به او گفته شد به جهت دشوار آمدن و خودبزرگ
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شود  زيرا حاكمي كه مشورت رعيت را قبول نكند و راضي نباشد به او گفته ، نپذيرد
چون كسي كه شنيدن  ، از عمل كردن به حق و عدالت دورتر است ، اي اشتباه كرده

. تراست از عمل كردن به آن ناتوان ، نصيحت و خيرخواهي به نظرش دشوار باشد
پس جماعت بيشتر از  ، بنابراين از گفتار حق و مشورت به عدل خود داري نكنيد

  .خطا مطمئن نيستو فرد  از واقع شدن در  ، فرد به حق و عصمت نزديكتر هستند
كه او خطا  جايي براي طرح ادعا و گمان شيعه باقي نگذاشته مبني بر اين  علي 

نكرده؛ و حتي امام تأكيد نمود كه از خطا و اشتباه كردن بر نفس خويش مطمئن 
ها  بلكه از آن ، نيازي از مشورت با رعيت را اعالن نكرده گونه كه بي همان ، نيست

چون مجموع امت بر گمراهي  ، عدالت با او مشورت كنند خواهد كه به حق و مي
پس معلوم شد كه ادعاي عصمت براي ائمه از بدعت و اختراعات  ، شوند جمع نمي

  .شيعيان افراطي است
خواه  ، البد بايد مردم اميري داشته باشند«: آمده است)البالغه نهج(همچنين در  

فيء و «و  ، كند تالش و فعاليت مي و مؤمن در حكومت او ، نيكوكار باشد يا بدكار
و منيت راهظها تأمين  ، جنگند و همرا او بادشمن مي ، گردد جمع مي» غنيمت

  )1(.»شود و حق ضعيف و ناتوان از قوي و ستمكارگرفته مي ، شود مي
و نيز نزديك بودن و  ، بيني كه عصمت را براي امير شرط قرار نداد مي 

بلكه نظرش اين است كه بايد اميري  ، قرار نداده خويشاوندي يا دور بودن را شرط
و نفرمود نبايد  ، ها به او وابسته است منصوب گردد كه مصالح مردم و شهر و آبادي

هاي برافراشته  و نگفت تمام پرچم ، امر مردم را بر عهده گيرد جز امام معصوم واليت
و . اند عه گفتههاي شي گونه كه كتاب آن -شده جز پرچم عصمت پرچم جاهليت است

و خلفاي مسلمين را  ، منحصر به دوازده امام معصوم شيعه نكرد –علي امامت را
بلكه به نظر او قيام امام ضروري است  ، طوركه مذهب شيعه است آن ، تكفير نكرد
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  كه بدليل اين ، و امامت او را شرعي دانست ، اگر چه انسان فاجر و بدكار هم باشد
و  ، كجا)البالغه نهج(پس اين سخن . حكومت او جهاد شود ي اجازه داده در سايه

چون امامت  )1(.دانند ادعاي شيعه كجا كه جهاد را تا خروج امام منتظر ممنوع مي
  !اند؟ شرعي را در دوازده امام خود منحصر كرده
و در بارگاه خدا از گناهانشان طلب  ، همچنين ائمه به گناه اعتراف مي كردند

  ...كردند آمرزش مي
خدايا از من : گويد در دعاي خود مي -آمده) البالغه نهج(طوركه در  اميرالمؤمنين آن 

اگر بر من شمارش كردي با عفو و بخش  ، داني چه را كه تو از من بهتر مي درگذر آن
چه را من وعده داده بودم ولي به آن وفا  خدايا از من درگذر آن ، برمن برشمار

سپس قلبم  ، چه را به زبان نزد تو تقرب نمودم آن خدايا از من درگذر ، نكردم
و الفاظ نا بجا و آرزوهاي باطل  ، خدايا عفو كن مرا از اشارات چشم ، مخالفت كرد

بيني كه او به گناه و به بازگشت بسوي خدا بعد از  مي )2(.»هاي زبان قلب و لغزش
 ، راف مي نمايداعت.. . هاي زبان هاي دل و لغزش توبه و اشاره هاي چشم و شهوت

و ائمه معصوم  چون اگر علي ، كند ها ادعاي عصمت شيعه را باطل مي اين  كه همه
ي  و از تمام ائمه... ها بيهوده بود بودند؛ استغفار و طلب عفو و آمرزش از گناه آن

چه  و چنĤن ، نقل شده  هاي شيعه استغفار نزد خدا از گناه و معصيت ها در كتاب آن
  .كردند ناه نميمعصوم بودند گ

كنيم و فراموش  ما گناه مي«: گفت -اند گونه كه شيعه روايت كرده همان –ابوعبداهللا 
   )3(.»گرديم سپس بسوي خدا برمي ، كنيم مي
پروردگارا با زبانم «: گويد مي -برحسب روايات شيعه -)موسي كاظم(و ابوالحسن  

و با چشمم  ، كردي الل مي خواستي زبانم را به عزتت قسم اگر مي ، نافرماني كردم
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ي تار قرار  و بر چشمانم پرده ، كردي خواستي نابينايم مي نافرماني تو كردم و اگر مي
خواستي  و به عزتت قسم اگر مي ، هايم تو را نافرماني كردم و با گوش ، دادي مي

خواستي به عزتت قسم  و با دستانم نافرماني تو كردم و اگر مي ، ساختي نابينايم مي
و با پاهايم تو را نافرماني كردم و اگر  ، گرداندي دستم را خشك و فلج مي

و با تمام اعضايم تو را نافرماني كردم كه  ، ساختي خواستي به عزتت قسم لنگم مي مي
  )1(.»ها را بعنوان نعمت به من عطا كردي و پاداش تو اين نبود آن
متحير هستند كه با اعتقادات دعاها سرگردان و    گونه علماي شيعه در توجيه اين 
و يكي از شيعيان تصوير اين ترديد را براي ما . ها در مورد عصمت منافات دارند آن

ام و  در مورد معناي آن فكر كرده«: گويد در مورد حديث سابق نقل نموده مي
قدر  چگونه در مورد اعتقاد به عصمت نزد شيعه هماهنگي دارد؟ و برايم آن: گويم مي

كند كه براي  سپس ذكر مي ، »كه در مورد معناي آن ترديدم رفع شود روشن نشد
سؤال در مورد آن به  استادشان ابي الحسن علي بن موسي بن طاووس علوي حسني 

همانا وزير «: ابن طاووس گفت ، روي آورد و اشكالش را با او در ميان گذاشت
اين را جهت آموزش  علي: مؤيدالدين علقمي در مورد آن از من سؤال كرد؛ گفتم

ولي  ، ظاهراً ابن علقمي به آن جواب قانع شد. »توبه به مردم بيان فرموده است
سپس «: صاحب اشكال به تجديد نظر در مورد پاسخ ابن طاووس پرداخت و گفت

او اين دعا را شب در سجده گفته و كسي نزد او نبوده : من به آن فكر كردم و گفتم
  .»تا به او ياد دهد

از روي تواضع   كه  سپس جواب ديگري به قلبم خطور كرد مبني بر اين«: يدگو مي 
  .»و فروتني اين را طفته گفته است

ها به چيزهاي  مشغول شدن آن: و بعد گفت... ولي اين جواب هم او را قانع نكرد 
و  ، اند مباح مانند خوردن و آشاميدن و تفرغ براي ازدواج را گناه به حساب آورده

. »دند كه اين كارها خطاهايي است كه نزد خداوند متعال نياز به استغفار داردمعتقد بو
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و براي ابن علقمي آرزوي عمر  ، و يادآور شد كه اين جواب اشكالي باقي نگذاشته
  )1(.طوالني كرد كه او را بدان جواب راهنمايي كرد و حيرتش را بر طرف نمود

حل كرده با شريعت اسالم سازگار ها را  و اين جوابي را كه به نظرش معضل آن 
هاي  كرده و رهبانيت و ترك دنيا و لذت   چون اسالم از تحريم  حالل  نهي ، نيست

  :فرمايد مي پذيرد و خداوند مباح را نمي

 m  o    ^]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  Sl )32: أعراف(  
 مواهب همچنين و است آفريده بندگانش براي كه را الهي زينتهاي كسي چه: گوب(
  )؟  است كرده تحريم را پاكيزه روزيهاي و

و ازدواج را كه يكي از شرايع  ، اند آورده چگونه ائمه اين امور را گناه به حساب 
در حالي كه خداوند سبحان  ، كنند دانند و از آن استغفار مي اسالم است گناه مي

 براي كه ديگري زنان با) (3:نساء( m  r  _  ~  }  |  {    zl  :فرمايد مي
  ).كنيد ازدواج داريد دوست و حاللند شما

دانند در حالي كه خداوند  و چگونه خوردن و آشاميدن را معصيت و نافرماني مي
  : متعال فرموده

m     r  kj  i  h  g  fl )از ( )81و طه 160:أعراف
  ).ايم بخوريد اى كه روزيتان كرده چيزهاى پاكيزه

كند؛ و با واقعيت امت اسالمي و شريعت  عضل را برطرف مياما جوابي كه اين م 
 ، اسالم موافق و سازگار است باطل كردن ادعاي عصمت است طبق اعتقاد شيعه است

اين عالوه بر هماهنگي با  ، اند ائمه از خطا و نافرماني معصوم نبوده  كه و اقرار به اين
ا و پيروي از ايشان را نصوص شرعي با واقيت امت هم منسجم است و امكان اقتد

  .سازد محقق مي
اند و در  اند و آشاميده براي همين است كه انبياي الهي مانند ساير بشر خورده
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و اذيت و آزار  ، اند ي دعوت تالش كرده و براي نشر و توسعه...اند بازارها راه رفته
ها  مام ايناند؛ ت و سختيهاي جهاد در راه خدا را چشيده ، اند قوم خود را تحمل كرده

  .و الگوي نيك باشند ، ها پيروي كنند براي اين بوده كه مردم از آن
كند  و نكته اي ديگر كه ادعاي عصمت موجود در كتابهاي شيعه را باطل مي

در حالي  ، ها وجود دارد گيري اختالف و تناقضي است كه در برخي مسايل و موضع
بلكه يكديگر را تصديق  ، ستكه در اعمال انسان معصوم تناقض و ناهماهنگي ني

و اين اختالف و تضاد ..كنند و برخي كارها براي برخي ديگر شاهد و تأييد هستند مي
و به  ، كند كه شرط امامت شيعه است در اعمال ايشان عصمت را نقض و باطل مي

براي همين است كه اختالف  ، شود  تبع آن اصل امامت هم زير سؤال رفته و باطل مي
ي تشيع بوده؛ چون  اعمال ائمه عامل خروج برخي شيعيان از محدودهآشكار در 

  .ها را دچار ترديد نموده است وجود تناقض آن
از قتل حسين  بعدكه  بر اين مبنيكنند  نوبختي ذكر مي آن قُمي و نمونه هاي از 

حسين  كارهاي حسن و« :گفتند و حيرت زده شدند فرقه اي از يارانش سرگردان و
 چه حسن كرد حق و واجب و آن چون اگر ، آشفتگي است جب حيرت وبراي ما مو

را نداشت تسليم  موقعي كه توانايي جنگ با او صواب بود كه با معاويه صلح كرد و
حسين با يزيد بن  ي پس مبارزهس نيرومند بودند؛ حالي سپاه زيادي داشت و در او شد

  كه اين تا وني ياران يزيد؛فزو  و ضعف ايشانان رويانيرو و معاويه با وجود كمي 
 آن دواز خالصه يكي ( ، بوده غير واجب باطل و ؛تمام يارانش كشته شدندخود و 

درخواست صلح  مبارزه وو چون حسين براي ترك جنگ  )استموضعگيري باطل 
 كار پس اگر ، گيري كرد نگ با معاويه كنارهجداشت كه از  عذراز حسن  بيشتر

 يارانش كشته شدند ود كه با يزيد جنگيد تا خود وصواب ب حسين حق و واجب و
مورد  بنابراين در ، باطل بوده لشكر زياد با وجود تعداد بسيارحسن نشستن صلح  

  )1(.»عوام شدندزد  ن زباتند و شبرگ ترديد شدند و ها درچار شك و امامت آن
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سأله آخرين و اين م ، اما مثال اختالف و تناقض در اقوال ائمه باب و سيعتري دارد 
شيخ طوسي هم بر آن  ، گري بود عامل انصراف و رويگرداني برخي شيعيان از شيعه

اخبار و روايات متضاد و متناقض بودند تا جايي كه خبري يافت : شهادت داده و گفته
مخالفش نباشد كه   كه و روايتي نبود  ، شد كه در مقابل ضد و مخالف آن نباشد نمي

و سبب جدا شدن  ، يه مذهب شيعه به حساب آمده استترين طعنه عل اين بزرگ
  .ها از مذهب شد برخي شيعه

ي  كه دو منبع معتمد از منابع چهارگانه -)االستبصار(و ) التهذيب(و هر دو كتاب  
و شيخ  ، اند در طي روايات فراوان خود بر اين تناقض شهادت داده -شيعه هستند

يد و تناقض را با حمل بر تقيه معالجه طوسي كوشش نموده اين اختالف را دفع نما
  .آلودتر نموده است ولي موفق نشده؛ چون گل را بيشتر خيس و آب را گل ، كند

ها  ي تقيه و بداء را براي روپوش گذاشتن بر آن اختالف و ناهماهنگي شيعه عقيده
ا را ه ها اين تالش ولي بعضي از شيعه. در اخبار و روايات و اعمال ائمه ابداع كردند

بنابراين  ، كشف و سبب ابداع و ساخت و پرداختن اين دو عقيده را شناسايي كردند
همانا پيشوايان رافضه براي شيعيان خود دو گفته و : گري را رها كردند و گفتند شيعه

 ، ي آن دو عقيده؛ هرگز دروغ رهبران آشكار نشود ريزي كردند تا بوسيله  اعتقاد را پايه
  )1(.تقيه بود) دروغ گفتن به نام(ي  و اجازهو آن دو قول بداء 

كنند كه امام گاهي در يك مجلس و براي يك سؤال سه  هاي شيعه نقل مي كتاب 
يا  ، و اين را بر تقيه يا آزادي امام در فتوي ، جواب مختلف و متضاد داده است

  .شد برخورداري از حدود اختيارات افزودن و نقصان كردن حمل مي
وقتي  ، عمر بن رياح نام داشت براي سؤال نزد امامش رفت مردي شيعه كه 

و سال بعد همان سؤال را از او پرسيد؛ ولي درست بر  ، جوابش را گرفت برگشت
اين بر خالف جوابي است كه : او هم انكار كرد و گفت ، خالف سال قبل جواب داد

                                           
گوينده سليمان بن جريراست كه طائفة سليمانيه از زيديه  ، 56-55ص ، فرق الشيعة ، 78ص ، ـ المقاالت والفرق)1(

 .به او نسبت داده مي شود
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ابراين سؤال بن. هاي ما از روي تقيه است جواب: امام گفت. سال قبل به من دادي
سپس از نزد او بيرون آمد و با يكي از شيعيان به . كننده از او و امامتش مشكوك شد

خدا : مالقات كرد و جريان را برايش بازگو نمود و گفت) محمد بن قيس(نام 
داري و  با فتواي او دين  كه داند كه من وقتي پيش او رفتم عزمم جز بود بر اين مي

ي او در جواب دادن به من در چنين  و تقيه ، او عمل كنمي  عبادت كنم و به گفته
شايد كسي نزد شما حاضر بوده : محمد بن قيس گفت. حالي هيچ توجيهي نداشت

كدام از آن دو مورد سؤال كسي ديگر  خير در هيچ: كه بخاطر او تقيه نموده؟ گفت
و  ، ودهب ) شانس و تخمين(بلكه هر دو جواب او از روي   ، نزد ما حضور نداشت

بنابراين عمر بن رياح از . جواب پارسال را فراموش كرده بود كه مثل آن جواب دهد
   )1(.كسي كه به باطل جواب دهد امام نيست: امامت او پشيمان شد و برگشت و گفت

از ابي جعفر در مورد «: همچنين كليني از زراره بن أعين روايت نموده كه گفت
سپس مردي ديگر آمد و همان را پرسيد؛  ، سخ داداي سؤال كردم و به من پا مسأله

سپس يكي ديگر آمد و همان را  ، ولي بر خالف جوابي كه به من داده بود پاسخ داد
وقتي كه آن دو نفر . پرسيد؛ ولي به او هم برخالف هر دو جواب قبلي جواب داد

 دو مرد از اهل عراق از شيعيان! اي پسر رسول خدا: بيرون رفتند عرض كردم
چه به  ها جوابي دادي غير از آن خودتان آمدند و سؤال كردند؛ به هر كدام از آن

و اگر همه بر  ، اي زراره اين براي ما و براي شما بهتر است: ديگري دادي؟ گفت
و  ، ايم كنند كه ما به شما ياد داده يك مسأله جمع شويد و متفق باشيد مردم باور مي

  )2(.»اين موجب نابودي ما و شماست
و  ، گفت اي از كتاب اهللا سه جواب مختلف و متباين مي گاهي امام در تفسير آيه و 

هر چه خودشان  ، كرد كه اين مربوط به اوست و اين كار به او موكول شده ادعا مي

                                           
  .61-59ص ، ـ فرق الشيعة)1(
 .1/65 ، ـ أصول الكافي)2(



   
932 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

  )1(.گويند بخواهند مي
هاي مختلف و متضاد  بيني در يك مجلس و براي يك سؤال جواب بنابراين مي 
اين بر حسب منطق شيعه است و ..كند ن ادعاي عصمت را باطل ميو اي ، اند داده

چون دين و  ، كدام از اين حوادث براي ابي جعفر محمد باقر اتفاق نيفتاده گرنه هيچ
دهد به خاطر ترس و تقيه در دين خدا با دروغ جواب  علم و تقواي او اجازه نمي

ي كه اعتقاد عصمت و غلو اي است از جانب كسان بلكه اين گونه روايات حيله ، دهد
و افراط در مورد ائمه را ابداع كردند تا بر اختالف و تناقضات رواياتي كه قسمت 

بنابراين در اين  ، ي خودشان بوده پوشش بگذارند ها ساخته و پرداخته ي آن عمده
  .هاست ي جهل و ناداني آن روايات آن تناقض حاصل گرديد كه شايسته

ها را از اختالف اصل و اساس  كنند پيرو او هستند آن ا ميسپس امام معصومي كه ادع 
و  ، بيني كه چقدر با هم اختالف دارند چون مي ، دينشان كه امامت است حفظ  نكرده

ها و توقف  چون در مورد تعداد ائمه و اشخاص آن ، كنند يكديگر را رد و نفرين مي
اين عالوه بر  ، ختالف دارندا...امامت و انتظار و رجعت و پيوستن به امامي ديگر و

بنابراين  ، - اعم از اصول و فروع –روايات مختلف و ضد و نقيض در امور دينشان
  .عصمت موهوم و مزعوم مانع اختالف آن فرقه نشد

چون  ، شايد مبدأ اعتقادي عصمت را از آيين مجوس به ارث گرفته باشند 
 ، گويد او و يارانش دروغ نميكنند كه  ها در انتظار شخصي هستند و ادعا مي مجوسي

ها واقع  و هيچ گناهي اعم از كبيره و صغيره از آن ، كنند و نافرماني خدا نمي
  )2(.شود نمي

چون از سال  ، شود اعتقاد به عصمت ائمه امروز تأثيري ندارد و گاهي گفته مي
  .به بعد ائمه پايان يافتند و جز انتظار موعود غايب باقي نمانده است) هـ260(

                                           
 .266- 1/265 ، ـ أصول الكافي)1(
 .1/179 ، ـ تثبيت دالئل النبوة)2(
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قطعاً اين عقيده امروز هم تأثيري در وضع شيعه دارد كه در اين چند : گويم مي 
  :نكته نمايان شده است

گونه كه ساير مسلمين به قرآن  همان ، عمل به آثار و روايات منتسب به ائمه: اوالً 
  .كنند و سنت عمل مي

راط در مورد چون غلو و اف ، ها گاه آن غلو و افراط در مورد مقبره و زيارت: دوم
ها را با صفات خدا توصيف كردند و اين غلو به  ها به جايي رسيده كه آن عصمت آن

و به  ، كنند براي همين به دور قبرشان طواف مي ، ها منتقل شد قبر و زيارتگاه آن
  .خوانند ها را به فرياد مي جاي خدا و همراه او آن

چون معتقدند كه رد  ، اند كردهبخشي از صفات ائمه را به مجتهد شيعه منتقل : سوم
كه در حد شرك ورزيدن به خداست  ، كردن حرف مجتهد مانند رد كالم خدا است

چون آخوندهاي امروز كساني هستند كه دولت  ، شود و خيلي خطرناك تلقي مي
پس ملت هم تعاليم و آموزه هاي آنان به عنوان شرع خدا  ، كنند شيعه را رهبري مي

  .كنند ها اعتراض نمي شوند به آن مرتكب شرك مي  كه از بيم اين كنند و عملي مي
  .حمل و نگهداري از اين اعتقاد فاسد و دينداري كردن با آن: چهارم
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  )1(تقيه : فصل سوم

 

  تعريف تقيه 
 تقيه كتمان حق و« :كند تعريف مي   گونه ديدگاه شيعه اين مفيد تقيه را ازشيخ 
 در ، ستها آن ترك پشتيباني از كتمان مخالفين و داشتن به آن و ن اعتقادپوشيد

  )2(.»شود وييا دني يدينزيان به  نجرآشكار كردن حق مصورتي كه 
زيان  پوشيدن اعتقاد به خاطر يعني كتمان و »تقيه«پس طبق تعريف شيخ مفيد 

 ويند منظورگ مطلق مخالف مي چرا كه وقتي بطور ، كه اهل سنت هستند -مخالفين
كتمان  و )باطل است خودشانكه به اعتقاد ( ييعني تظاهر به مذهب -استاهل سنت 

اين  از اين رو برخي از اهل سنت بر ، حق همان است شانمذهب رافضه كه به اعتقاد
كفر آن چون منافقين معتقد بودند  ، نداين اعتقاد از منافقين بدتراهل هستند كه  باور

                                           
لذا ابن حجر ) ي وقي لسان العرب ماده(يعني از آن چيز حذر و پرهيز كردم : شئ  و تقيتُه و تقي تقةـ اتقيت ال)1(
 ، فتح الباري(، تقيه بر حذر بودن از اظهار عقايد و ديگر چيزهايي است كه در درون و باطن نهفته است: گفت
ابن  ، كند را كه در درون دارد اظهار مي چه شود با زبان خالف آن و گاهي ناچار مي ، و اين يعني كتمان) 12/314

.( تقيه با زبان است نه با عمل: و ابوالعاليه گفته. تقيه با زبان است در حالي كه قلب با ايمان مطمئن باشد: عباس گفته
  /)12/314 ، فتح الباري ، تحقيق احمد شاكر ، 315-6/314 ، تفسيرطبري

و  ، كنند تلفظ مي» تقاة«و اكثر عرب تقيه را ) 1/193 ، النهاية ابن االثيرنگاه (بنابراين تقيه اظهار خالف باطن است  
اگر چه تلفظ تقيه هم درست  ، كه از آنان به نوعي تقيه كنيد مگر اين): إِالَّ أَن تَتَّقُواْ منْهم تُقَاةً: (لذا در قرآن آمده است

 ، تفسير الطبري ، 205ص ، عاني القرآن للفراءم. گاهي تقيه هم خوانده شده: است همانگونه كه فراء گفته است
6/317. 
 .ملحق بكتاب أوائل المقاالت ، 261ص ، ـ شرح عقائد الصدوق)2(
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ولي  ، كردند مي بيم جان خود به اسالم تظاهر از و ، اطل استب ردندك مي نكه كتما
ائمه  و راهشان راه رسول خدا اند حق است و چه كتمان كرده شيعه معتقدند كه آن

  )1(.است
  : خداوند فرمود ، رود به كار ميتقيه  اسالم غالباً با كفار در و

 m  Ì  ÄÃ   Â  Á  À     ¿l )ز آنان به نوعى كه ا مگر اين) (28: آل عمران
فقط با بيان كرده   اين آيه اي كه خداوند در تقيه :ابن جرير طبري گفت .)ديتقيه كن
  )2(.شود بكار برده مي كفار
يافتن اسالم تقيه شوكت و قدرت از  كه بعد اند بوده اين باور برخي از سلف بر لذا
قدرت  م قوت وكه اسال هتقيه دوراني بود :اند مجاهد گفته معاذ بن جبل و ، نيست
  )3(.اما امروز كه اسالم عزت يافته تقيه نيست ، هنداشت

ها سه قرن اول  تا جايي كه آن ، ميكنند  اما شيعه خصوصاً با مسلمين اهل سنت تقيه
 در و .نموده است گونه كه شيخ مفيد اقرار همان ، دانند زمان تقيه ميرا اسالم صدر 

 ها معتقدند چون آن ، شود نكته مالحظه مياند اين  نصوصي كه به ائمه نسبت داده
نبوت  عشريه را انكار امامت اثني چون انكار ، ندترسايان بدتر يهود و از اهل سنت

  .دانند مي
 براي همين است كه خداوند متعال آن را از ، حالت اضطرار رخصت است تقيه در 

   :فرمايد و مي استثناء نموده اند دوستي با كفار مبدأ مواالت و
 m  »  º  ¹  ¸   ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼l 
  )28: آل عمران(

                                           
 .1/248 ، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ، رسالة في علم الظاهر والباطن ، ـ ابن تيمية)1(
 .تحقيق شاكر ، 6/316 ، ـ تفسير الطبري)2(
 .1/331 ، فتح القدير للشوكاني ، 4/57 ، ـ تفسير القرطبي)3(
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 هر و ، گيرند دوستي به ايشان جاي به را كافران و كنند رها را مؤمنان نبايد مؤمنان(
 از ار خويشتن كه آن مگر -نيست خدا) رحمت( از چيزي در را وي كند چنين كه
 و -)  كنيد تقيه خود جان حفظ خاطر به( و داريد مصون ايشان) آزار و اذيت(

 او سوي به) همگان( بازگشت و دارد مي برحذر خود) نافرماني( از را شما خداوند
  ).تاس
 ترين تهديد نمود و بر آن شديد وكرد پس خداوند متعال از دوستي كفار نهي  

سپس  ، »از خدا بري است گردد نهي خدا هر كس در اين مورد مرتكب«: فرمود
ها بيم داشته باشد كه  اوقات از شرارت آن برخي جاها و كسي كه در مگر«: فرمود
  )1(» نيت ها تقيه كند نه با باطن و به ظاهر از آن تواند مي
 كفر نبه گفت هر كس مجبور  كه اين بر اجماع دارنداهل علم « :گفته ابن المنذر 

  )2(.»شود نميصادر  با ايمان مطمئن است عليه او حكم كفر لبشحالي كه ق در شود
ابن  .است ترهب از اين رخصت استفاده نكند اجبار شرايط اكراه و ولي كسي كه در

 گفتن كفرو اكراه وادار به  اجباربا كس  اين است كه هر اجماع علما بر« :بطال گفت
نزد  ي  ولي تقيه )3(، »دارد يتر پاداش بزرگ و نزد خدا اجر مرگ را برگزيد؛شود و 
 بلكه يكي از ها تقيه رخصت نيست؛ چون به اعتقاد آن ، خالف اين است شيعه بر

اعتقاد ما تقيه واجب به « :ابن بابويه گفت ، يا باالتر هاست مانند نماز اركان دين آن
  )4(.»كند ميرا ترك  كسي است كه نمازمانند ترك كند  هر كس آن را و است؛

ي تقيه مانند ترك  بگويم ترك كننده اگر« :گفت-به ادعاي شيعه -قامام صاد
  )5(.»ام گفتهدرست است  ي نماز كننده

                                           
 .1/371 ، ـ تفسير ابن كثير)1(
 .12/314 ، ـ فتح الباري)2(
  .12/317 ، ـ فتح الباري)3(
 .114ص ، ـ االعتقادات)4(
الحر  ، 110ص ، جامع األخبار ، 2/80 ، من ال يحضره الفقيه/ابن بابويه ، 479ص ، السرائر/ ـ ابن إدريس)5(

 .414و75/412 ، بحاراألنوار ، 7/94 ، ةوسائل الشيع/العاملي
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 )1(، است ترك تقيه مانند ترك نمازگفته اند كه  نسبت داده حتي به رسول خدا و
  .ندا هداد دين قرار )نُه دهم(تقيه را  به اين هم افزودند وبعد 

هر كس  « :گفتند دادند و تقيه را تمام دين قرار و سپس به اين هم كفايت نكردند
قطعاً « :گفت بن محمد غيره آمده كه جعفر اصول كافي و در ، »تقيه نكند دين ندارد

  )2(.»دين ندارد هر كس تقيه نكند و ، تقيه است دين در )نُه دهم(
 در .كنند معرفي مي حد شرك ورزيدن به خدا ترك تقيه را گناهي نابخشودني در و

 :گناه جز دو كند عفو ميمرتكب شود مؤمن كه  گناهي را خدا هر« :آمدهها  آن اخبار
  )3(»ضايع نمودن حقوق برادران و ترك تقيه
نشان  روش عام سلوك مسلمان و راه واست دعوت  دين جهاد وكه  اسالم تقيه در

اضطرار در حالت  قتوم فردي و غالبا –بلكه ، ي اسالمي نيست عالمت جامعه و
و با بر  ، شود عملي ميشديد  اجبار اكراه وو مواجهه با  ناتواني از هجرت وست ا

مذهب شيعه  اما در ).جايز نيستطرف شدن اكراه و مجبور كردن برطرف شده و 
ديني  بر شما« :عبداهللا گفته ابو .آيد مي يان مذهب به شماربناز طبيعت ذاتي قسمتي 

هر كس آن را فاش  و ، بخشد زت ميعا ر وا هستيد كه هر كس آن را كتمان كند خدا
قبول را دين  شما جز تقيه در براي ما و خدا..« :گفت و )4(.»كند ذليلش مي كند خدا

  )5(.»كند نمي
ابن  .دائمي روشي است جمعي و راه و و ، تقيه نزد شيعه حالتي است مستمر و

 و ، تقيه واجب است :نامند گفت كه آن را دين اماميه مي» االعتقادات« كتاب بابويه در

                                           
 .412-75 ، بحاراألنوار ، 110ص ، ـ جامع األخبار)1(
/ المجلسي ، 11/460 ، وسائل الشيعة/ الحر العاملي ، 259ص ، المحاسن/ البرقي ، 2/217 ، ـ أصول الكافي)2(

 .75/423 ، بحاراألنوار
 .75/415 ، بحاراألنوار ، 11/474 ، وسائل الشيعة ، 130ص ، ـ تفسير حسن عسكري)3(
  .1/222 ، ـ أصول الكافي)4(
 .2/218 ، ـ أصول الكافي)5(
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خارج تقيه پس هر كس قبل از خروج او از  ، خروج قائم جايز نيست برداشتن آن تا
ائمه مخالفت و رسول  و با خدا و ، از دين اماميه خارج شده وخدا شود از دين 
اند كه  علي بن موسي الرضا روايت كردهز هاي شيعه ا كتابدر  )1(.»ورزيده است

كسي است  ترين شما نزد خدا همانا گرامي و ، هر كس تقيه نكند ايمان ندارد« :گفته
تا روز  :گفت خدا تا كي؟ رسول اي پسر :گفته شد) 2.(»كه بيشتر به تقيه عمل كند

پس هر كس تقيه را قبل از آن موقع ترك كند  ، وقت معلوم كه روز قيام قائم ماست
  )3(.نيست از ما
تا جايي كه داراالسالم  ، را رعايت كندقيه كل سرزمينهاي اسالم ت دربايد شيعه  و 
  )4(.»دارالتقيه واجب است تقيه در..«: رواياتشان آمده است در و »نامند دارالتقيه مي«را 
آخرت  و هر كس به خدا« :اند گفته نامند و مي )دولت باطل(سالم را االدار نيز و

سالم را دولت الاراد نير و )5(.»تقيه سخن نگويد ر دولت باطل جز باد ايمان دارد
ن آپس هر كس  ، واجب است ما دولت ظالمان تقيه بر « :اند گفتهو گويند ظالمان مي

  )6(.»اشده از آن جد را ترك كند مخالف دين اماميه است و
عاملي  حر ، رفتار كنندتقيه با اهل سنت  شيعه با  كه اين كنند بر تأكيد ميهمچنين  

كتابش  در» بالتقية) أهل السنة(وجوب عرشة العامة «اين موضوع بابي را به عنوان براي
  )1(.داده است قرار

                                           
 .115- 114ص ، ـ االعتقادات)1(
يعني گرامي ترين شما نزد خدا پرهيز ) (إِنَّ أَكْرَمكُم عند اللَّه أَتْقَاكُم: (اند كه فرموده و انگار اين آيه را تفسير كرده - 2

  )كارترين شماست
 ، 323ص ، كفاية األثر/أبوالقاسم الرازي ، 408ص ، أعالم الوري/الطبرسي ، 355ص ، إكمال الدين/ ـ ابن بابويه)3(

 .75/412 ، و بحاراألنوار ، 110ص ، و نگاه كن دراين مورد به جامع األخبار ، 466و11/465 ، وسائل الشيعة
 .75/411 ، بحاراألنوار ، 110ص ، ـ جامع األخبار)4(
 .75/412 ، بحاراألنوار ، 110ص ، مع األخبارـ جا)5(
 .75/421 ، ـ بحاراألنوار)6(
 .11/470 ، ـ وسائل الشيعة)1(
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صف اول  در )اهل سنت( ها هر كس با آن« :اند كه گفته  نسبت دادهعبداهللا به ابو و
 و )1(.»خوانده باشد اول نماز صف در رسول خدا مثل اين است كه با بخواند نماز
 آورد مانند كسي است كه پشت سر جاب منافقين با تقيه نماز هر كس پشت سر« :گفته

  )2(.»أئمه نماز خوانده باشد
خالف  عبادتي بر هر وقتي كه تقيه واجب شد :گفته است صاحب كشف الغطاء و

 و ، شدهزيادي ترغيب  تقيه تشويق وبراي  نيز در و. انجام شود باطل استتقيه 
  )3(.»اشد ايمان نداردهر كس تقيه نداشته ب و ، تقيه دين آل محمد است« :اند گفته

را به استفاده  ياناخبارشان شيع و ، شود هم عملي مياي  هيچ بهانهبدون  بلكه تقيه
 وكنند عادت دان تا ب ؛كند تشويق ميهم با افراد مورد اطمينان در برخورد تقيه  از

كنند  سازي رفتار ظاهر احتياط هستند بدون تكلف و د با كساني كه جاي بيم ونبتوان
نيست هر كس كه  زيرا از ما ، به تقيه پايبند باشيد« :اند كتابهايشان روايت كرده درو 

بدان تا  ، ي خود نكند جامه و او ايمن است شعار با كسي كه از برخورد تقيه را در
  )4(.»كند عادت

اين چيزي است كه  و ، نفاق نيست چون تقيه با اين تصوير جز بمعني دروغ و 
 و پذيرند آن را نمي درون و پسندد نمي است و آن متنفرطبيعت سالم از  سرشت و

كنند آن را براي پيروان خود  روايات شيعه تالش مي و ، ها قبولش ندارند عقل
طوري  ، ها را به پايبندي با آن گول بزنند آن و ، دوست داشتني جلوه دهند محبوب و
كليني  .ت استعبادترين  محبوبحتي گمان كنند كه  ، نند عبادت استككه گمان 

 :گفت ابا عبداهللا شنيدم مي از :هشام كندي روايت است كه گفت از...«:روايت كرده
گفتم مخفي  ، نيستمحبوب ي مخفي كردن  سوگند هيچ عبادتي به اندازه به خدا

                                           
  .75/421 ، باب التقية ، ـ بحاراألنوار)1(
  .75/412 ، بحاراألنوار ، 110ص ، ـ جامع األخبار)2(
 .61ص ، كشف الغطاء/ـ جعفر النجفي)3(
 .75/395 ، بحاراألنوار ، 11/466 ، لشيعةوسائل ا ، 1/199 ، ـ أمالي الطوسي)4(
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  )1(.»تقيه :گفت كردن چيست؟
روايت  از ابي عبداهللا ، از محمد بن مروان..« :غيره آمده است الكافي و در و

موجب روشني چشم  چه چيز برايم از تقيه بيشتر :فرمود مي پدرم: گفتاست كه 
روشن را چيزي را نيافريده بيشتر از تقيه چشمم  خدا« :روايتي ديگر در و )2(»است

  )3(.»دكن
 تقيه را صاحب كتاب الكافي اخبار. ي دوازده امامي اين است تقيه از ديدگاه شيعه

  )6(.است كرده ذكر» هباب اإلذاع« و )5(»باب كتمان« و )4(باب تقيه در
مورد آن در بابي تحت عنوان  نُه حديث را در بحار خود صد و مجلسي در و 

  )7(.روايت نموده» باب التقية و املداراة«
  :گردد مي مورد تقيه به چند مسأله بر افراط شيعه در اما سبب غلو و 

ها را همراه با  آن باطل دانسته وي راشد اسالم را  شيعه امامت سه خليفه  كه اين اول
كه علي هم با ايشان بيعت  با آن ، آورند ايشان را كافر به حساب مي نندگان باك بيعت

جهاد به جنگ و همراه ايشان  و خواند ايشان نماز مي پست سر و ، نموده است
 راه و به دست گرفت بر چون خالفت را نموده و روابط ازدواجي برقرار و ، رفت مي
تغيير نداد را  معمر ابوبكر وكردهاي  عمل زاچيزي  و ، ها عمل نمود ش آنرو

اين اساس مذهب شيعه را باطل  و ، اند هاي شيعه اعتراف كرده طور كه كتاب همان

                                           
 .11/462 ، وسائل الشيعة ، 162ص ، معاني األخبار/و ابن بابويه ، 2/219 ، ـ أصول الكافي)1(
  .2/220 ، ـ أصول الكافي)2(
وسائل /الحر العاملي ، 258ص ، المحاسن/البرقي ، 110ص ، جامع األخبار ، 22ص ، الخصال/ـ ابن بابويه)3(

 .75/394 ، بحاراألنوار ، 464و11/460 ، الشيعة
  .2/217 ، ـ أصول الكافي)4(
 .2/221 ، ـ أصول الكافي)5(
 .2/369 ، ـ أصول الكافي)6(
 .443-75/393 ، ـ بحاراألنوار)7(
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با  تالش كردند گرفته بود را فرا ها آن تناقض كه آن بنابراين براي خروج از...كند مي
  .ن پوشش بگذارندآاعتقاد تقيه روي طرح 
چيزي را  و ، نه خطا كنند و نه اشتباه مي شيعه گفتند ائمه معصوم هستند و :دوم

جايي كه  تا ،  است خالف احوال معلوم ائمه اين ادعايي بر و ، كنند مينفراموش 
حتي يك روايت هم  اين هستند؛ متناقض با لف واخمروايات منسوب به ائمه هم 

گونه كه آخوند  همان ، منافي آن نباشد متناقض وديگر  يشود كه روايت يافت نمي
منافات  اصل عصمت تناقض و و اين با مبدأ و ، بزرگشان طوسي بدان اعتراف كرده

  .دارد
 روپوش گذاشتن بر گويي و توجيه اين تناقض اعتقاد عصمت را به خاطر 

 بن حازم روايت كرده كه به ابا از منصور )الكافي(كليني صاحب . دروغشان ساختند
دهي كه وقتي  كنم به من جوابي مي شما سؤالي مي است از چطور« :گفتم هللاعبدا

ما با  :گفت دهي؟ پرسد جواب ديگري به او مي همان سؤال را از شما مي كسي ديگر
  )1(...دهيم نقصان به مردم پاسخ مي زياده و

هنگام عدم  نقصان آن در كردن حكم هنگام تقيه و يعني زياد :شارح الكافي گفته 
  كه بلكه به علت اين ، شود جهل نسبت داده نمي اين  به فراموشي و و. ..قيهت

تري  براي بقاي ايشان نفع بيش و ، بود تر ها اصلح دانستند اختالف كلمه براي آن مي
موجب  و شد ميكشف ها  بود تشيع آنهماهنگ گفته هايشان  چون اگر ، داشت
  )2(.شد أئمه مي ها و آنشدن كشته 

ي خود معتقد است  ي تقيه مقاله زيدي در ن است كه سليمان بن جريربراي همي 
چون  ، هاي ائمه بود گويي  تناقض اختالف و كه تقيه تنها براي روپوش گذاشتن بر

چندين  گاهي در و دارند؛مخالف  يك مسأله  چندين جواب و ديدند در وقتي مي

                                           
  .1/65 ، ـ أصول الكافي)1(
 .2/397 ، شرح جامع/ـ المازندراني)2(
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به خاطر تقيه  :)گفتتند زبان ائمه بر() 1(اند؛ ي مختلف يك نوع جواب داده مسأله
چون اين به ما  ، دهيم طوري بخواهيم جواب مي ما هر و ، ايم جواب داده   گونه اين

 ما و راين روش موجب بقاي بيشت و ، دانيم را مي ما مصلحت شما شود و مربوط مي
دروغ  چطور پس ديگر :گفت جرير بن سليمان .دشمن به ما كاري ندارد و ، شماست

  )2(!كنند؟ ها را از هم جدا مي باطل آن كي حق و و ، شود ها كشف مي آن
فهميدن حقيقت  تالش براي دير پردازان به نام ائمه و كاري دروغ جهت آسان :سوم

 بطوري كه پيروان شيعه چنين تصور ، مطرح نمودند مذهب اهل بيت تقيه را
 و ، هاست مذهب آنكنند اصل  از ائمه نقل مي )بنيان گذاران تقيه(چه  كردند كه آن مي
مذهب  ند بيانگركن مي گويند و و پيش روي مردم مي ، چه به نام ايشان شايع است آن

ائمه  هاي بنابراين آخوندها با اين تاكتيك توانستند گفته .بلكه بخاطر تقيه است ؛نيست
 فرمايشات ايشان را زير و )تقيه است كردند اين كار چون مردم گمان مي( را رد كنند

بيني كالم امام  مثالً مي .تكذيب كنند ها شده بود روايت حقي كه از آن گذارند وب پا
ادي از مسلمين آن را ييا جمع ز ، اند مأل عام گفته يا جعفر صادق را كه در باقر محمد

 ميان جمع حاضر در  كه ي اين پذريرند به بهانه نمي و ، كنند رد مي اند روايت كرده
 منظورش چيزي ديگر پس امام تقيه كرده و اند؛ داشته برخي از اهل سنت حضور

اد گويان شي كنند كه يك نفر از دروغ هايي را قبول مي عين حال روايت ولي در ، بوده
ديگر وجود  آن حال كسي در  كه اينادعاي به  ، اند جعفي روايت كرده جابر مانند

  .نداشته كه به خاطرش تقيه كند
 -مام زيد بن علي كه يكي از اهل بيت است از عليتنها كافي است بداني كه ا و

 كه ايشان هنگام وضو -اند عشريه نقل كرده هاي اثني گونه كه كتاب آن -كند روايت مي
به آن  اند داده» شيخ الطايفه« لقب كه به او كسيولي  ، شست گرفتن پاهايش را مي

                                           
  .بر حسب ادعاي آخوندهاي بد ايشان - 1
 .66-65ص ، فرق الشيعة/نوبختي ، 78ص ، ت والفرقالمقاال/ـ قمي)2(
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زيد  از ب االستبصاركتا او در و ، ادعاي تقيه حديث عمل نكرده بدون هيچ دليلي جز
نشسته بودم وضو « :علي بن ابي طالب روايت كرده كه گفت او هم از و ، بن علي

جا كه  تا آن -، گرفتنم رو بسوي من آمد ابتداي وضو در خدا گرفتم؛رسول مي
اي علي بين انگشتانت را خالل كن تا با آتش خالل  :فرمود ، پايم را شستم و -گفت
  )1(.»نشوند
او  بر رسول خدا و ، يش را شستههاوضو پا در بيني علي ميكه گونه  همان

 خالف روش و شيعه برلي و ، انگشتان پايش را خالل كند نتأكيد نموده كه بي
هايشان  كتاب دركه روايات    گونه به اين و ، كنند علي عمل مي و رسول خدارهنمود 

خوندهاي شيعه خود را وآ !كنند توجهي نمي اند به نام روايت اهل بيت وارد شده
 دانند به بهانه و ها نمي روايت   گونه بررسي اين مطالعه وبه بررسي و تدبر و  مكلف

 )اهل سنت( موافق عامهكه اين حديث « :لذا طوسي گفته و !!.»تقيه« حجت قاطع
كند كه پا را مسح  مذهب ائمه شك وارد نمي چون در ، تقيه وارد شدهبه جهت  است
 رجال زيديه وبه  و ، هستند )عامه(راويان اين حديث همه از  :گفت سپس ، اند كرده
  )2(.»دشو اند عمل نمي مختص بودهها  به آنچه  آن

شستن پا  مورد نص علي بر ابي عبداهللا جعفرصادق در سپس روايت ديگري را از
  )3(.تقيه حمل كرده آن را هم بر نموده و وضو ذكر در
 ، تقيه حمل نموده ب بزرگانش را برهبا مذ مورد اذان هم عدم هماهنگي در و 

  )4().»الصالة خري من النوم«: فجر بگويد نماز شده كه در ها وارد چه نزد آن مثل آن(
 )1(برد زمين ارث نمي خانه و و اند كه زن از عقار مورد تقسيم ارث مقرر نموده در و

                                           
  .66و1/65 ، ـ االستبصار)1(
 .66-1/65 ، ـ االستبصار)2(
 .1/65 ، ـ االستبصار)3(
 .1/308 ، ـ االستبصار)4(
 .155-4/151 ، باب أن المرأة ال ترث من العقار والدور شيئًا ، ـ نگاه االستبصار للطوسي)1(
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از ابي عبداهللا  يعفور خالف اين وارد شده كه حديث ابي  وقتي كه از ائمه نص بر
زمين همسرش سهم  مورد مرد سؤال كردم كه آيا از منزل و در از او« :هگفتكه است 

 هم زن از :فرمود سهم ندارد؟ اين مورد مانند زن است و در  كه يا اين گيرد؟ ارث مي
  )1(.»ردب ي همسرش ارث مي تركه هم مرد از رد وب ي شوهر ارث مي تركه

اين مسأله با ما  چون مخالفان ما در كنيم حمل مي تقيه آن را بر« :طوسي گفته
 و ، كدام از عامه موافق ما نيستند ايم هيچ كه ما مقرر نموده   گونه اين و ، مخالف هستند

  )2(.»شود تقيه حمل مي باشد بر   گونه چه اين هر
 .است تعه را تحريم نمودهم شده كه ها وارد مورد نكاح روايات زيادي از آن در و
روايت است  علي از ، پدرانش او هم از هاي شيعه از زيد بن علي و كتاب در مثالً

م رسول اهللا«: كه فرمود رسول : يعني» يوم خيرب حلوم احلمر األهلية و نكاح املتعة حرّ
  )3(.متعه را تحريم نمود گوشت االغ اهلي و روز فتح خيبر خدا
چون  ، اند تقيه حمل كرده رغيره آن را ب شيخ طوسي و« :عاملي شيعه گفته حرّ 

  )4(.»مباح بودن متعه از ضروريات مذهب اماميه است
از  اخبارو  ، تقيه براي كنارگيري شيعه از مسلمين بوداعتقادي اصل و مبدأ  :مچها 

چه از من شنيدي  هر« :ابوعبداهللا گفت ، دنكن اين نكته داللت مي شده كه برنقل شيعه 
خالف مذهب عامه  چه از من شنيدي كه بر هر ه است وتقي ي عامه بود كه شبيه گفته

  )1(.»بود تقيه نيست
كلي از  طورب آن شيعه راو اجراي كه تطبيق ناكي است خطرمبدأ اعتقادي اين  و 

چون  ، دهد مي قرار گريز مسلك ملحدين دين را در ها آن اسالم خارج ساخته و

                                           
 .4/154 ، ـ االستبصار)1(
 .4/155 ، ـ االستبصار)2(
  .7/441 ، وسائل الشيعة/الحر العاملي ، 3/132 ، االستبصار ، 2/184 ، تهذيب األحكام/ـ طوسي)3(
 .7/441 ، ـ وسائل الشيعة)4(
 .و آن را به تهذيب األحكام طوسي نسبت داده است ، 2/252 ، ـ بحاراألنوار)1(
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ها  نتيجه آن پس در ، اند داده ي دين خود قرار قاعده با مسلمين را اساس و تمخالف
ستيز  بينديش تا چه حدي زنديقان دين .كنند عمل ميمخالف مسلمين  و موافق با كفار

  !.اند ي دست خود ساخته را بازيچه ها هاي گذشته آن قرندر 
روش ائمه نزد شيعه  راه و شدن مذهب و نابود تقيه ضايع وشوم يكي از آثار 

توانند تشخيص دهند  مورد گفته هاي ائمه نمي م دره ها جايي كه آخوند تا ، است
 ميزان سنجش قرارمعيار و براي خود  و) 1(، كدام تقيه است كدام فتوا حقيقت و

 ايشان  ميزان ، استسوق داده و افراط ي غلو  بشان را به سوي دايرههكه مذ اند داده
  ) 2(!!بود هدايت است )اهل سنت( چه مخالف عامه هر« :ها اين است آن
كمي از احكام  سبب تقيه جز مقداره اعتراف نموده كه ب )الحدايق(مؤلف كتاب  و 

يقين دانسته  احكام دين جز كمي بطور از« :گويد جا كه مي آن شود؛ دين فهميده نمي
ثقة (گونه كه  همان. »روايات تقيه آميخته شده و چون اخبارآن با اخبار ، شود نمي

حتي عمل كردن به مرجحات و  ، اعتراف كرده )لكافيجامع ا( كليني هم در )االسالم
داند و جهت  را اشتباه مينقيض بودن روايات  ضد و روايت شده موقع تعارض و

  )3(.برند صرف و محض پناه ميبه رد كردن !) ائمه و بزرگان نيك(تسليم شدن به 
 »تقيه«ه ك برهان است بر ايناخالف روايات بهترين  موارد تقيه دربه كردن عمل اما 

اعتراف نموده كه  )الحدايق(صاحب كتاب  و .نداردحالت ضروري ايشان ربطي به 
پاسخ  هم در به تقيه باشند باز ائمه وقتي كسي هم حضور نداشته باشد كه مجبور

رابطه با يك مسأله  هاي مختلفي را در جواب و ، اند دادن به احكام فقهي تقيه نموده
  .استموجود اين مورد  درزيادي مثال  )1(.اند گفته

                                           
  .ها از پاسخ آن ي عليه علماي شيعه در اين نص و ناتواني آننگاه كن به مؤتمرالنجف در مورد استدالل سويد - 1
  .به فصل اجماع مراجعه كن - 2
 .1/5 ، الحدائق الناضرة/ ـ يوسف البحراني)3(
 .1/5 ، ـ الحدائق الناضرة)1(
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مورد  مردي در نزد ابي عبداهللا بودم :موسي بن أشيم گفت.. « :كليني روايت كرده 
 ، سپس بار ديگر همان سؤال را پرسيد ، به او جواب داد اهللا سؤال كرد از كتاب اي آيه

وارد بر من چه خدا خواست  آن :سپس گفت ، اول جواب داد خالف بار بر اين بار
به خاطر شام  قتاده را در ابا :سپس به خود گفتم .شود مي قلبم با چاقو بازگويي  ، شد

همه  مدم كه درآنزد اين  و ، كرد هم اشتباه نميپس او  ، ترك كردميك حرف واو 
  مان آيههمورد  در وارد شد و مدت كمي نگذشت كه يكي ديگر .كند چيز اشتباه مي

 فيقم داده بود بهر جوابي كه به داد و خالف جوابي كه به من هم بر باز و سؤال كرد
سپس بسوي من  ، فهميدم كه اين تقيه است بنابراين ساكت شدم و ، او پاسخ داد

به رسول خود واگذار همه چيز را همانا خدا  )اشيم(اي پسر  :گفت التفات نمود و
  :فرمود نمود و

 m   ¡ w  v    u   t  s  r  q  pl )ييچيزها() 7: حشر 
 كه ييچيزها از و ، كنيد اجرا است آورده) الهي احكام از( شما براي مبرپيغ كه را

  )1(.).بكشيد دست ، است بازداشته آن از را شما
را  غلط قرآن مردم تفسير دهند كه با تأويل و نسبت ميدروغ چگونه به جعفر ببين 

 ، دهبين امت اشاعه نمو در متناقضي را اصالً تفسيرهاي مختلف و و ، گمراه نموده
اين ...كنند مي بخواهند شده هرطور ها واگذار دين به آن كنند كه امور ميادعا سپس 

سپس آيا  .راه دين است سر ايجاد مانع بر وتحرف قرآن  اين انكار و ، تقيه نيست
  !؟كرده استيك عالم اهل بيت تقيه   قرنترين به در و جا اين
حجتي به  و بدون هيچ عذر ه وها تنها به موجب تقي ي آن كه أئمه اند مدعي و 

الكافي از ثوبان بن تغلب روايت است  در ؛اند داده تحليل حرام فتوا تحريم حالل و
داد كه  مي ااميه فتو زمان بني در پدرم«:گفت عبداهللا شنيدم مي از ابا :كه گفت

تقيه  ها آن من ازلي و ، كرد ها تقيه مي از آن و ، حالل است) صقر باز و(كشتن 

                                           
 266- 1/265 ، ـ أصول الكافي)1(
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كند  صراحت داللت مي چه با از جمله آن و )1(.»ستاحرام ها كشتن آنپس  كنم؛ نمي
دليل نيست روايتي است كه كليني  بدون حجت و تقيه جز دروغ صريح و  كه اين بر

وارد شدم  اهللا جعفر صادقدنزد ابي عب« :از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت
 ، ما هبي ديديفدايت شوم خواب عج: عرض كردم ، حالي كه ابي حنيفه آنجا بود در

راوي خوابش را ( ، به ابوحنيفه اشاره نمود و عالم نشسته؛ ؛اي ابن مسلم بگو: فرمود
عبداهللا  ابو ، داد ابوحنيفه هم جواب -و به ادعاي شيعه–، حنيفه عرضه نمود ابو بر

  .قسم درست گفتي اي ابوحنيفه به خدا :گفت
 ، آن ناصبي خوشم نيامد تعبير فدايت شوم از مگفت ، رفت ابوحنيفه: گفت )راوي( 

 ، خواب ما نيست ها موافق تعبير خواب آن اي ابن مسلم خدا بدت ندهد تعبير :گفت
راوي  .گونه نيست كه او گفت هم آن تعبير و ، ها نيست آن ما هم موافق تعبير تعبير و

آيا اشتباه كردي  قسم هم ياد فدايت شوم تو گفتي درست است و :عرض كردم :گفت
  )2(.!ردهاشتباه كقسم خوردم كه  ، بله: گفتگفت؟ 

 قدرت بود حنيفه داراي سلطه و آيا ابو اين نص مجوز دارد؟ آيا استفاده از تقيه در
صواب بودن  بر آيا ضرورتي داشت او را مدح نمايد و و تقيه كند؟ او بترسد و تا از

 حكم صادر اشتباه او بي بودن وناص از خروج او بر سپس بعد ، كند جوابش قسم ياد
جعفر صادق ساحت پاك ما ولي  ، استدروغ بدون توجيه  حيله و آيا اين جز كند؟

ناسزاگويي است به  اين فوش و :گوييم مي و دانيم مبراء مي هاافترا را از اين بهتان و
  .وستمدعي تشيع و طرفداري و دوستي اكسي كه  جعفر از

تري داشته  ت بيشارهگري م حيله فريب و ازي ودروغ س اندازه كه در شيعه هر
لذا  و ، است تر علياش  گواهينامه و مدرك و ، واال ها آننزد ش تمنزل مقام واشد 

ي بابيت  او وظيفه :گفت پرداخته و) 1(ثناگويي حسين بن روح به مدح و محمد باقر

                                           
 .6/208 ، باب صيد البزاة والصقور ، ـ فروع الكافي)1(
 .چاپ إيران ، 8/292 ، ـ روضة الكافي)2(
  .هاست كه باب سوم مهدويت آن - 1
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به مذهب  و بود ي چندين برابر پايبندي به تقيه چون روش او ؛را به خوبي انجام داد
  )1(.كرد اهل سنت تظاهرمي

 :از عبداهللا بن غالب روايت است كه گفت..« :طوسي آمده است )هالغيب(كتاب  در و
منزل ابن  روزي در ، باشد تر القاسم حسين بن روح عاقل از شيخ ابي ام كسي را نديده

ه مورد عام نزد و جايگاه بزرگي داشت؛ مقتدر نزد سيد واو  ، با هم بوديم يسار
ها  آنيكي از  ، كرد بودم كه با دو نفر مناظره مي او هم با ديگر دفعه اي و...احترام بود

 ، سپس عمر ، ترين مردم است فاضل از رسول خدا بعد كرد كه ابوبكر ميادعا 
گفتگوي بين  بحث و ، است برتر عمر البته علي از :ديگري گفت ، )2(سپس علي

مقدم است اجماع صحابه مورد چيزي كه  :گفت القاسمابو ، ها به طول انجاميد آن
 ، سپس عثمان ذي النورين ، از او فاروق سپس بعد ، است دادن صديق قرار
  .صحيح است هم اينما  به نظر و بودهاهل حديث اين ديدگاه  و. علي وصي بعد

كه  )سني( نزديك بود عامه و ، از اين حرف شگفت زده شدند سحاضرين مجل
طعنه  و ، دكردن خيلي برايش دعا و ، دهند قرارشان را روي سر بودند او حاضر جا آن

تالش  ، ام گرفت هولي من خند ، كرد را به رافضي بودن متهم مي زدند به كسي كه او
 ترسيدم رسوا ، گذاشتم را روي دهانم ميخود  آستين م ونرا كنترل ك خودكردم 
 ، منظورم را فهميد سوي من نگاه كرد وب وا ، از مجلس خارج شدم ناچاربه  شوم؛

بيرون رفتم ديدم در را باز كردن و وقتي  ، زدند وقتي كه به منزل رسيدم ناگهان در را
از رفتن قبل ترك مجلس  از بعد و قاطرش ايستاده؛ بر القاسم حسين بن روح سوارواب

ات  هچرا خند -دشپشتيبانت با خدا -اي اباعبداهللا :گفت .اش نزد من آمده بود به خانه
گفتم  .چه نزد او گفتم حق نبود كني چون آن تحقير خواستي مرا شايد مي ؟گرفت

كنم كه اين حرف مرا  بترس اي شيخ من حاللت نمي از خدا :گفت ، است همين طور
                                           

 .411ص ، ـ تاريخ الغيبة الصغري)1(
گري بر فضاي آن مجلس حاكم بوده با اين وجود تقيه  گويي گرايش عام شيعه ، بدون ذكر عثمان آمده است - 2

  كرده
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 وكيل امام است و اي سرورم مردي كه معتقد باشد كه همراه و :گفتم .بزرگ كني
) 1(و به جان ت ، خندند به حرفش مي شوند و ه ميزد شگفت چنين سخني بگويد از او

  )2(.برگشت ترك كرد و مرا ، كنم مي تو قهر كني با گر تكرارا
گري  حيله نقل كردم چون چگونگي فريب و شرغم طوالني بودن اين قصه را علي 

دلشان  گويند كه در با زبان چيزي را مي و ، اند را با اهل سنت به تصوير كشيده خود
دروغ از كنند چون  اهل سنت تعجب مي خود از تصديق بعضي ازميان  در و ، نيست

ايد وف هم پيوسته به اين نفاق و شيعيان امروزو شعور عقل  و ، برند به كار مينفاق  و
 اخبار و ابن روح جهت تأييد روش او نقل كرده اين حادثه را از ، )3(باور دارد آن

به خاطر تنگي موقعيت نبود همه را  اگر نقل شده كه ها آن اين روش از درزيادي 
 ، بررسي خاصي هستند پرداختم كه سزاوار تحليل آن مي و به نقد و ، مكرد يمقل ن

  )4(.نمايد ميآشكار هاي شيعه را  روش ها و چون حيله

  تقيه استدالل شيعه بر
اعتقاد تقيه استدالل  برو غيره  )6(نحل و )5( ي آل عمران اثني عشريه به دو آيه

                                           
  .باب امام است كردن شريعت نايب و ير خدا يادغقسم به  - 1
 .237-236ص ، ـ الغيبة للطوسي)2(
 .385ص ، تاريخ الغيبة الصغري/ـ محمد باقر الصدر)3(
 .و ما بعدها 75/402 ، ـ نگاه كن به مجموعه اي از آنها در في بحاراألنوار)4(
  )إِالَّ أَن تَتَّقُواْ منْهم تُقَاةً(- 5
هر كس پس از ايمان آوردن خود به : )وقَلْبه مطْمئنٌّ بِاإلِيمانِ من كَفَرَ بِاللّه من بعد إيمانه إِالَّ منْ أُكْرِه(: 106 :هآي ـ)6(

آياتي  و .قلبش به ايمان اطمينان دارد مگر آن كس كه مجبور شده و )تخواهد داش عذابى سخت(خدا كفر ورزد 
أَن يظْهرُوه وما  فَما اسطَاعوا(: ي خداوند متعال مانند فرموده كنند حسب مذهب باطني تأويلشان مي ديگر كه بر

إِذَا جاء فَ: (و در باره آيه. اند كرده به هنگام تقيه تفسير ، كه نتوانستند آن را نقب بزنند: )97/الكهف) (استَطَاعوا لَه نَقْبا
ا به برداشتن ر  اين آيه. چون وعده پروردگارم فرارسد آن سد را درهم كوبد و: يعني) 98:كهف)(وعد ربي جعلَه دكَّاء
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اثناي تعريف واقعي  لذا علماي اسالم در و ، ستدالل نابجاستاولي اين  ، كنند مي
خالل  اين حقيقت در و ، نيستنفاق  دروغ وچيزي جز تقيه از ديدگاه شيعه 

  .نصوص شيعه براي ما روشن شد
ولي با اين حال آن را دين  ، نفاق ي شيعه يعني دروغ و بيني كه تقيه پس مي 
استفاده از تقيه  ها در حال آن و؛ كنند تقيه را كل دين حساب ميحتي  و؛ دندان مي

اكراه كه قلبش  مورد شده و ر وجبمنه مثل حال انسان  ؛مانند حال منافقين است
  .مطمئن به ايمان باشد

اسالم  تقيه در :توضيح فرق بين تقيه و نفاق فرمود در :شيخ االسالم ابن تيميه 
چون اين نفاق  دل ندارم؛ بان چيزي را بگويم كه درز با اين نيست كه دروغ بگويم و

 كارانتبه و پس مؤمن وقتي كه ميان كفار...توان دارم كنم كه در بلكه كاري مي ، است
بلكه اگر  ؛كند ها جهاد عليه آن ياو واجب نيست با وجود ناتوان گرفت بر قرار

دروغ هم   كه اينبا وجود  ، گرنه با قلب و ، و مبارزه كند توانست با زبان جهاد
را  يا دينشبلكه  ، ستات قلبي اومعتقدكه خالف گويد  چيزي را نمي گويد و نمي
بلكه  ، ها نيست كلي موافق دين آن او با اين حال بطور و ، كند يا كتمان مي اظهار

 كند عمل مي )ي يس ذكرشده سوره كه در( ل فرعونآنهايتش اين است كه مثل مؤمن 
گفت  زبان چيزي مي نه با و ، گفت نه دروغ مي و ، ها بود ن آنكه نه موافق تمام دي

كه پنهان كردن دين  ، بلكه ايمان خود را پنهان نمود ، دلش بدان اعتقاد نداشت كه در
دين باطل را مباح  خدا اظهار ، است كردن باطل چيزي ديگر اظهار چيزي است و

نطق  ي كفر شود به كلمه جبورم گرفته باشد و اكراه قرار ز براي كسي كه درجنكرده 
 معذوررگز گو ه دروغ ولي منافق و ، قرار داده است رومعذاو را خداوند  و )1(كند

  .نيستند

                                                                                                           
 ، براي تفسير اين دو آيه نزد شيعه مراجعه كن به تفسير العياشي .اند مخالفان تفسير كرده قام ازتان تقيه موقع كشف و

  .221-220ص ، و مراجعه كن به فكرة التقريب 5/168 ، البحار ، 2/486 ، البرهان ، 2/351
 .3/260 ، ـ منهاج السنة)1(
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ايمانش  و كند زندگي مي بين كفار اضطرار در سلماني كه از روي ناچاري ومسپس 
 اقت ورا وادار به صد كه او ، كند ها پنهان نموده به مقتضاي ايمانش عمل مي را از آن
گونه  همان ، ها نيست چه موافق دين آن اگر ، كند ميها  خيرخواهي براي آن امانت و

خالف  بر...بودند ها كفار حالي كه آن گشت در بين اهل مصر مي در كه يوسف
دريغ خود  ينعليه مخالفارتي هيچ شردر صورت توان نسبت به انجام رافضه كه 

  )1(.كنند نمي
  
  
  

                     
  

                                           
 .3/260 ، ـ منهاج السنة)1(
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  مهدويت وغيبت: فصل چهارم

 غيبت مهدي به صورت عام بحث و مهدويت و ي هدراين فصل پيرامون مسأل
دگرگوني اين  تحول و سپس درمورد چگونگي نشأت و ، بررسي خواهيم كرد
 ، كنم اين عقيده را از ديدگاه آنها بيان ميوسيع  از آن خطوط بعد انديشه نزد اماميه و

كنند كه  مي طي زمان غيبت بدان استناد آن در دفاع از عتقاد ونيز آنچه براي اين ا و
  .آنها مي پردازيم ي هبه مناظر و ، گذرد آن مي تاكنون بيش از يازده قرن از

رجعت  از آيد كه شيعه بدان معتقدندكه بعد به دنبال آن دولت خيالي مهدي مي
اند  پرداخته ه وخياالتي است كه به صورت روايات اهل بيت ساخت دهد و تشكيل مي

 پس پيرامون شريعت وس .به خود بگيرد نقداست را نزد پيروانشا تا صفت عصمت و
  .دهيم ضيح ميسپاهيان اوتو روش و سيره و

 احكام وآن  قوانيني كه تأسيس كردند و زماني غيبت شرع و ي هبعد از اين درفاصل
ويارويي با مفقود ر تالش آخوندها در سبب اين عقيده تعطيل كردند وه مبادي كه ب

اين  ي همناظر و و با نقد نيابت ازمهدي ي هاختراع عقيد و بودن امام براي ايجاد
  .موضوع را به پايان مي برم ، انديشه

  

  ق شيعه رَغيبت از ديدگاه ف مهدويت و

، است هاي شيعه موجود فرقه د بيشترزايمان به امامي مخفي يا غايب ن ي هانديش
قايل به جاودانگي  و مرگ هم نمرده است از آنها بعدامام  كه چون معتقدند

هدايت (درآينده به عنوان مهدي  ظهور ومخفي شدنش از مردم وبازگشت او نيزو
برايش  را واين فرقه ها جزدرمورد تعيين امامي كه بازگشت.هستند )شده يا هدايتگر

اشخاص آنها  همانگونه كه درمورد تعداد ائمه وتعيين، اند اختالف ندارند فرض كرده
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ن افرادي است كه پيرامون آنها اختالف آ كه امام غايب يكي از هم اختالف نظردارند
  .دارند

اي به  سبئيه اولين فرقه اند؛ آنگونه كه قمي ونوبختي وشهرستاني وغيره گفته
چون گمان  )2(را مطرح كردند وغيبت او 1؛شمارمي آيند كه توقف امامت برعلي

عرب را با عصايش وقتي كه رد تا نخواهد م رده ومن شده ونمي كردند كه او كشته 
بيدادي  كند آنگونه كه پراز ستم و داد مي عدل و از زمين را پر و سوق مي دهد

  )3(.شده
دروغ « :وچون خبرشهادت علي به ابن سبأ رسيد به شخص گزارش دهنده گفت

 ري تصديق نمي كنيم وعادل بياو هفتاد نفر شاهد اي با اگر مغز او را در كيسه، گفتي
او نخواهد مرد تا عرب را با  و، نه كشته مي شود مي دانيم كه او نه مي ميرد و

واو پيوسته منتظر بازگشت علي از  .»عصايش سوق مي دهدومالك زمين مي گردد
منتقل  4از سبئيه به برخي فرقه هاي كيسانيه همچون كربيه سپس اين تفكر غيبت بود

 -كه امام آن فرقه بحساب مي آمد –بن حنيفه وفات يافت   چون وقتي كه محمد، شد
 درسمت راست او شيري قرار، او زنده است دركوه رضوي بين مكه ومدينه:گفتند

را تازمان خروج وقيامش به آنها  حفظ او هدارد ودرسمت چپ پلنگي است كه وظيف
براين بود كه آنها  پندار و )1(.او مهدي مورد انتظاراست وگفته اند ، 5واگذارشده

                                           
   يعني امامت را به بعدا زاو به كسي ديگرسوق نمي دادند)(1
 .1/174 ، الملل والنحل/الشهرستانى ، 22ص ، فرق الشىعة/النوبختى ، 20-19ص ، قالمقاالت والفر/ ـ قمى)2(
 .1/86 ، مقاالت اإلسالمىىن ، 22ص ، فرق الشىعة ، 19ص ، ـ المقاالت والفرق)3(
  ]ينابودند كه شناسايي آنها موقع ذكركيسانيه گذشتكربيه پيروان ابي كريب ناب[ -4

   چنين سروده است)العزه كثير(شاعر آنها تا جايي كه: [اند به آن توجه نموده آنها شعراي )(5
  أال إن األئمة من قريش                 والة الحق أربعة سواء

  علي والثالثة من بنيه                   هم األسباط ليس بهم خفاء
  سبط سبـــط إيمان وبرّ                 وسبط غيبته كربالءف

  وسبط ال يذوق الموت حتى             يقود الخيل يقدمها اللواء
  تغيب ال يرى عنا زمان                  برضوا عنده عسل وماء   
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برايشان  سپس ظهورمي يابد و، نها دركوه رضوي غايب مي شودآهفتادسال از 
 )2(.كشد براي آنها مي از بني اميه را سردمداران استبدادگر و، حكومت تشكيل مي دهد

نايل  آرزوهايشان به چيزي از و قيام نكرد و ظهور وقتي كه هفتادسال گذشت و
اين عقيده ثابت كنند وراضي  ياران را بر ش نمودندبرخي از شعراي آنها تال نشدند

  .3، چه مهدي آنها به اندازة عمرنوح هم غايب باشد ربه انتظارباشند اگ
هاي شيعه  بين فرقه در توقف برامام وانتظاربازگشت او به عنوان هدايتگرس سپ

را  دعااين ا شاي از پيروان مثالً بعداز وفات هرامامي از اهل بيت فرقه، دشايع گردي
تعيين آن  ردربين آنها اختالف شديدي برس و، او بودند ومنتظرظهور..ردندك يمطرح م

 بوجود بودند بازگشت را برايش درنظرگرفته او متوقف مي شد و امام كه امامت در
امامي كه  سپس آنها درمورد انتظار« :گفت براي همين است كه سمعاني، آمد

آنچناني داشتند كه حماقت آشكاري برآ ن  اختالف كشيدند او را مي انتظارظهور

                                                                                                           
  .براي چهار نفر واليت برحق است بطور مساوي ، آگاه باش كه ائمه از قريشند:يعني
هـاي دختـري ايمـان     پس يكـي از آن نـوه   ، ي دختري رسول خدايند ومخفي نيست وسه فرزندانش كه آنها نوهعلي 

 پـيش او  ميرد تا وقتي كه سـوار بـر اسـب در    ها نمي يكي از اين سبط و .ناپديد شد وديگري در كربال ، ونيكي است
 عسـل  كوه رضوي است نزد او آب است و شود ودر مدت زماني در ميانشان ديده نمي شود و او غيب مي. پرچم باشد

وكتابهاي مقـاالت اشـعاري را   ، 41الفرق بين الفرق ص، 93-1/92:ومقاالت االسالميين، 26مسائل االمامه ص:نگاه
وبغدادي هم درردآنها برخي اشعاررا سروده ، 29، 28، 27، 26مسائل االمامه ص:نگاه.ازشاعران ديگري نيزآورده اند

  .43-41ص ، الفرق بىن الفرق .است
 ، 39ص ، الفـرق بىـن الفـرق    ، 1/92 ، مقاالت اإلسالمىىن ، 27ص ، فرق الشىعة ، 26ص ، ـ مسائل اإلمامة)1(

  .19-18ص ، التبصىر فى الدىن
  .27ص ، ـ مسائل اإلمامة)2(
  :شاعرشان مي گويد 3

  لو غاب عنا عمر نوح أيقنت         منا النفوس بأنه سيؤوب
  مـا              قد كان يأمل يوسفًا يعقوبإنـي ألرجـوه وآملـه ك

  .اگرمدت زمان عمر نوح هم از ما غايب باشد درون ما يقين دارد كه خواهد برگشت: يعني
 ).29ص:همان منبع سابق( من به بازگشت او اميدوارم همانگونه كه يعقوب به بازگشت يوسف اميدداشت 
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  )1(.»آشكاربود
امامي كه وفات يافته  توهم انتظار زيديه مثل جاروديه در هاي از فرقه حتي برخي و
 وجود اختالف آن طايفه درفروع تعيين امام مورد با، سرگردان وحيرت زده بودند بود

لذا  و گفته اند 5آنها غير و 4شهرستاني و )3(بغدادي  و )2(همانگونه كه اشعري، انتظار
 انكاركرده اند صحيح نيست ديدگاه راآنچه بعضي ها گفته اند زيديه همگي اين 

  )7(.گفته وجولدسيهربدان اشاره نموده 6همانگونه كه احمد امين 
ه اين است عقيدة غيبت از ديدگاه فرقه هاي شيعه كه به افراد اهل بيت معروف بود

ولي همين ، مردم زيستند مربوط بود درزندگي مانند ساير و شوند ودرتاريخ يافت مي
چون مرگ او را ، مطرح كردند قه ها درمورد آنها چنين ادعايي راركه مردند آن ف

قيام  و كردندكه غايب شده اندوبراي ظهور تصديق نمي كردند وگمان مي
ا چون ب، بارديگررجعت خواهند كرد اما اين انديشه نزد اثني عشريه فرق دارد

وجود خارجي ، هاي معاصر فرقه مربوط است كه به اعتقاد اكثر"شخصيتي خيالي"
كه مردم آن شخصيت  [8تي بود رمزييشخص وقتي آشكارشد»ادعا«چون اين ، نداشت

 - چنين شخصيتي غايب شد، دانستند جايش را نمي و شناختند را نديده بودندونمي
وتولد او با ، با او آشكارنشدرش دبعداز والدت وحمل ما -آنگونه كه مدعي بودند

وكيل ونزديكترين مردم به اوهم آن  له ويواصالًعا، مجموعه اي سرّي مرتب شده بود
 وشيعياني هم كه ادعاي غيبت او را مي، بودن منكر و ، حمل وتولد اورا نفهميدند

                                           
 .1/345 ، ـ األنساب)1(
  142-1/141 ، يينمقاالت اإلسالم دركتاب 2
  32-31ص ؛الفرق بين الفرق دركتاب 3
 159-1/158 ، الملل والنحل در 4
  156ص ، الحور العين/نشوان مانند 5
 3/243 ، ضحى اإلسالم دركتاب 6
 .211ص ، ـ العقىدة والشرىعة)7(
8 وبدل مي كردند وشيعه بدون ذكرنام اواخبارشان رارد[ 
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 اورا نديدند ابي كه ادعا مي كرد با امام غايب ارتباط داردطريق نو از جز كردند
  .دنيش را هم ندانستوجا

ونزد اثني عشريه يكي از اصول ايمان آنهارا ، آنهابود اين شخصيت مهدي منتظر نزد
چون بعدازپايان وجود ائمة ، بناگرديد اصلي بود كه مذهب آنهابرآن و تشكيل داد

شيعه بعدازوفات حسن عسكري وايمان به غيبت پسرخيالي ومزعوم او محوري بود 
  .واساسي بود كه شيعه را ازريشه وبنيان برمي كند، ي چرخيدكه عقايدآنهاروي آن م

  انديشه نزد اثني عشريه نشأت يافت؟ و ولي چگونه وكي اين تفكر
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  دگرگوني آن تغيير و اثني عشريه و ي هنشأت تفكرغيبت شيع

  

  حال شيعه بعداز وفات حسن عسكري
بايد عسكري  از وفات حسن البد دربحث از نشأت اين انديشه حال شيعه را بعد

  .بدانيم؛چون ارتباط محكمي با نشأت اين تفكردارد
ديده نشده كه جانشيني را براي ) هـ260( درسال -مام يازدهما -وفات حسن بعداز

 نابراين ميراثشود ب، او شناخته شده وظاهرنبوده وفرزندي هم از، خودجاگذاشته باشد
مانگونه كه كتابهاي ه شدواز او اثري ديده ن )1(ومادرش تقسيم كردند ررا براد

  .خودشيعه بدان اعتراف مي كنند
شيعه آشفته شد وجمع آنها متفرق گرديد چون بدون امام  رووبدين سبب ام

وحتي  )2(چون امام حجت است براهل زمين شدند؛وبدون امام هم ديني نداشتند؛
وبقاي  -چنانچه گذشت-كتاب اهللا هم بدون امام از ازديدگاه شيعه حجت نيست

وامام امان مردم  )3("رود مي فرو زمين بدون امام باشد اگر"تي با امام است؛چونهس
ولي امام  )4("زمين مواج وطوفاني مي گردد واگرامام از زمين برداشته شود"است

ناگواري  ي هوزمين بدون امام ماند وهيچ حادث، فات يافتفرزند ووجانشين ن دوب
اختالف  دينشان دچار گترين امورزرمورد ب در و پس شيعه متحير شدند.اتفاق نيفتاد

همانگونه كه نوبختي  بنابراين به چهارده فرقه متفرق شدند، كه تعيين امام بود شدند

                                           
  .96ص ، رَق الشّىعةف ، 102ص ، ـ المقاالت والفرَق)1(
 .1/188 ، ـ أصول الكافى)2(
 .1/179 ، ـ أصول الكافى)3(
  .1/179 ، ـ أصول الكافى)4(
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ازفرقه هم  وآن دونفر )2(يا به پانزده فرقه همانگونه كه قمي مي گويد )1(گويد شيعه مي
، شيعه بودند فروپاشي حادثة اختالف و ي ههستند وهم معاصر وهمدورهاي اماميه 

 معلومات آنها براي به تصويركشيدن فرجام شيعه بعد و چون درقرن سوم زيسته اند
  .از حسن عسكري مهم است

زيرا مسعودي ، دونفر فرقه ها افزايش يافتند واختالف توسعه يافت ازآن  وبعد
يعيان حسن بعد از وفات او تا چه حدي شذكرنموده كه  )هـ346متوفاي سال (شيعه

تازمان مسعودي اينطوربوده باشد  )3(كه به بيست فرقه هم شدند تالف گشتنددچاراخ
  !.4درمورد بعداز آن چه فكرمي كني؟

برخي ، امامت مذاهب وديدگاههاي گوناگوني داشتند ي هاين فرقه ها درمورد مسأل
، قائم است او فقط غايب و همانا حسن بن علي زنده است و وفات نيافته و":گفتند

چون زمين از امام خالي ، او بميرد درحالي كه فرزند آشكاري هم ندارد وجايز نيست
ادعاي مهدي  و بنابراين اين فرقه برامامت حسن عسكري توقف نمودند )5(نمي شود
همانگونه كه عادت شيعه بعداز وفات هرامامي  او را مطرح نمودند انتظار بودن و

قه اي ديگر به مرگ او اعتراف فر.براين بوده است كه مدعي امامت او را كرده اند
ظاهر  از مرگ هم زنده است وغايب است و اما گمان مي كردند كه بعد كردند؛

درهمان حال فرقه هاي ديگري بودند كه مي كوشيدند امامت را  )6(خواهد شد
هم امامت حسن را به علت  ديگر وفرقه هاي )7(ازحسن به برادرش جعفر منتقل كنند

                                           
  .258ص: الفصول المختارة/المفىد ، 96ص ، ـ فرَق الشّىعة)1(
 .102ص ، ـ المقاالت والفرَق)2(
 .168ص ، وانظر الصواعق المحرقة ، 4/190 ، ـ مروج الذّهب)3(
بابيـت را لغـو كـرد     ةمتوقـف نشـدكه انديشـ    -همانگونه كه خواهـد آمـد  -ختالف شيعه تا قيام سمري ا مبه نظر[ 4

چون با هـم  ، بنابراين برادعاي غيبت مولود اتفاق نمودند، ختراع نمودوتفكرنايب عام مهدي به جاي همه آخوندهارا ا
 ]برسرتقسيم غنايمي كه به نام نايب بسوي آنهاسرازيرمي شداتفاق يافتند

 .106ص ، المقاالت والفرَق ، 96ص ، ـ فرق الشّىعة)5(
 .107ص ، المقاالت والفرَق ، 97ص ، ـ فرَق الشّىعة)6(
 .110ص ، ـ المقاالت والفرق)7(
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  )1(.انستندد ميعقيم بودنش باطل 
حسن عسكري پسري دارد كه حسن "اين بود كه  فرقة اثني عشريه پندارشان بر اما
از جستجوي او  به علت سختي شرايط وقت و و، را مخفي نگه داشته است شوالدت

پس پسرش درحال حيات او ظاهرنشده  سوي حكومت مسألة او را پنهان نموده است
  )2(."ا نشناخته استر وجماهير مردم هم بعداز وفات او پسرش

تش اهمانا حسن بن علي وف":درمقابل آن يك جهت گيري ديگري مي گويد
 مشاهده كنندگان بسيار و متواتر اجدادش با اخبار صحيح است مانند وفات آباء و

 و، دوست ودشمن بوده است و تكذيب آن جايز نيست زياد آن كه با توافق وتواتر
هم صحيح است كه فرزند نداشته داليل ل همين موردش ترديد نمود؛وبا مث نبايد در
ثابت است كه بعداز حسن  اين وقتي اين دوصورت براي ما تصحيح شد بنابر، است

همانگونه كه نبوت بعداز ..وامامت قطع شد، امام وجود ندارد ؛بن علي
مردم از امامت  و، است تر امرآن خطير و كه نبوت باعظمت تر، قطع گرديدمحمد

، امامت قطع مي شود از بهانه با نبوت بيشتر عذر و و، بوت نيازمند هستندبيشتر به ن
عالمتهاي غالب است؛ولي با اين حال نبوت قطع  چون نبوت همراه براهين ظاهره و

  )3(.امامت هم قطع گردد پس جايز است كه، گرديد
، فرقه اي ديگر درمورد مرگ حسن عسكري وبي فرزندي او قاطع وبي ترديد بودند

مي خواست اگر، امام قائمي را خواهد برانگيخت محمد خداوند درميان آل:گفتندو
وما اكنون  ، كرد مبعوث ميغير اورا مي خواست برمي انگيزد واگر حسن بن علي را

  )4(.كه امامت قطع شدهقرارداريم زمان مقطعي ازدر
 ووجود داشتند  همنگونه اقوال وگفته هاي ضد ونقيض ومخالف بااهم 
به فرقه ها واحزاب زيادي متفرق شدند  و شهاوجهت گيريهاي مختلفي داشتندگراي

                                           
 .101-100ص ، فرق الشّىعة ، 109ص ، ـ المقاالت والفرق)1(
 .3+آ1005 ، اإلرشاد/ـ مفىد)2(
 .105ص ، ىعةفرق الش ، 108-107ص ، ـ المقاالت والفرق)3(
 .105ص ، و فرق الشىعة ، 108ص ، ـ المقاالت والفرق)4(
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آن  وحيرت وسرگرداني در...اى به آنچه نزدشان بود دل خوش كردند كه هردسته
ما نمي دانيم دراين باره  :گفتند و مدت به جايي رسيد كه برخي توقف را برگزيدند

  )1له برما مشتبه شدهأچه بگوييم درحالي كه مس
  .بين شيعه ايجاد شد وفات حسن در از به اختالفي كه بعد ن اشاراتي كوتاه بوداي

  

  ادعاي غيبتوداليل اسباب 
شديدي كه برامامت يكي از اهل بيت داشتند  شايد خواننده تعجب كند ازآن اصرار

از مرگ  كنند كه او بعد ادعا يا، مرده بودواقعاً كه  انكاركنند تاجايي كه مرگ كسي را
 از بعد ، يا براي كسي كه عقيم وبي فرزند بود پسري را اختراع كنند، ه استهم زند

 وفات امام بدون فرزند وعقيم كه پرده برآنان افكنده شدكمتركسي از آنهابسوي رشد
حزب وفرقه گرايي را رها كرده  هدايت وبينش درست راه يافت كه دسته بندي و و

شايد  و، برگشته باشد ي خودباشد وبگويد امامت قطع شد وبطرف شؤون زندگ
گروهي كه شيعه گري را از روي صداقت برگزيده باشدوقتي كه واقعيت امربرايش 

قطعاً مهمترين سبب اين اصرار وپافشاري درخالل   .برگشتندازآن  و روشن شد
نظر خود ودستيابي به وراي دفاع از رأي ب كشمكش اين فرقه ها اختالف ونزاع و
داد  اي براي مهدي خود ندا سرمي زيرا هرطايفه، شود روشن مي پيروان بيشترين تعداد

ها  درگيري اثناي آن خصومت و ودر، وديگري را تكذيب مي كردو تبليغ مي كرد
  .وروشن استحقيقت هويدا 

در رابطه با  اثني عشريهروايات به  -مثال -كشف حقيقت گوش دهيم براي بياييد 
 اي ادعاي طايفهو به ، مزعوم حسن عسكريغيبت امام وتوقف امامت برپسر موهوم و

موسي ( ابراهيم ابو":گويند توقف برموسي كاظم هستند ومي مدعي غيبت و  كه ديگر
اموال داراي ي اونبوده كه كالنائب و وفات يافت درحالي كه هيچكدام از )كاظم

                                           
 .108ص ، و فرق الشىعة ، 116-115ص ، ـ المقاالت والفرق)1(
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ه بچون  ش بودوفات انكار وبر امامت او  توقف آنها باين سب و، فراوان نبوده باشد
نزد زياد بن مروان قندي و سي ش دينار هزار هفتاد، ندمالش طمع ورزيد

  )1(..و نزد علي بن ابي حمزه شهزاردينار
 و..دارد حقيقت مخفي برمي كه پرده از )2(آنهانقل شده به همين مضمون از يتوروايا

اموال به رجعت اودستيابي  وراي ادعاي غيبت امام وانتظار در داللت مي كنند كه
ساده  فريب خوردگان افراد گري از ادعاي شيعه مطرح بوده وصدها نفرآنها باوت وثر

، گرفتند ميخُمس با نام نواب امام  و، قاپيدند ودارايي آنها را مي برند لوح سودمي
ثروتهاي آنها  كردند تا اموال و يافت مرگ او را انكارمي بنابراين هرگاه امامي وفات مي

امام غايب پيوسته اموال مردم به آنهاپرداخت  مسم خُبه نا و دردست نايب باشد
  .شد مي

 دراين ميان افراد ساده لوح و و.ادامه داشت چپاول به همين روال عمليات غارت و
پرداختند  به كساني مي اموال خويش را ثروت و و شدند قرباني مي خبر بي فريفته و

اين از كساني كه  و.هستندنايب وجانشين امام غايب درجهان اسالم  معتقد بودندكه 
آنها شده  هميشه محبت آل بيت وظلمهايي را كه بهبهره مند بودند گوارا  يغنيمتها

شده  داستان محنت ورنجهاي وارد و داشتند مردم زنده نگه ميي  هدرخاطربود 
امت اسالم را  تا..حق آل بيت بودندهان انتقام خوا ورا يادآورمي شدند برايشان 

كه براي نابودي  را  اموال مردم جمعيت سري خودو قاپيدن ا دريافت ب متفرق كنند و
  .تغذيه نمايند كردند كيان دولت اسالم فعاليت مي وجود و

غيبت چشم دوختن شيعه به برپايي كيان  اسباب ادعاي مهدويت و وشايد يكي از
ة اهتمام آنها به مسأل واين چيزي است كه در، سياسي مستقل از حكومت اسالم باشد

مغلوب  يشان فروريخت واآرزوه ولي وقتي كه آمال و، امامت براي ما ملموس است
 مانند و خيالبافي واقعيت بسوي آرزوها وخواب از ذليل برگشتند و واقع شدندوخوار

                                           
 .43-42ص ، ـ الغىبة طّوسى)1(
  .893، 888، 871، 759 ، رواىات شماره/ ورجال الكشى ، به بعد 43ص ، ـ نگاه كن به منبع سابق)2(
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 از شيعيانشان را و سقوط كه درون خود را بدان ازنابودي وپناه بردند گاه روحي هپنا
درنفوس  اميد وآرزو ي هتوسع و به نشر دندوشروع كر، دنرهانبنوميدي  يأس و

براي همين است كه . از آنِ ايشان خواهد بود هوادارانشان كه سرانجام وعاقبت امر
وفات هركدام از امامها به نشاط مي  از رابعد دعوتگرانش ، غيبت مهدويت و ي همسأل

  .ه كنندونا اميدي شيعيان مقابل انداخت تا عالوه برتحقق كسب مادي باعوامل يأس
گري ومذاهب افراطي  اهل فرقه محلي مناسبي بود برايگري  عالوه براينكه شيعه

بازگشت به  و مناسبي را براي تحقق اهداف خود فضايدرخالل آن  نچو، وتندرو
  .معتقداتشان مي يافتند

به آن كاروان  صاحبان اين گرايشهاي اهل غلو وافراط براين صنفهايي از بنا
معتقدات موروث  ي همخلوط شيعه را بسوي بيراه ي هموعاين مج و..پيوستند

اجماع  اصول امت اسالم و از آنكه شيعه خود را از وباستاني مي كشانيد خصوصاً بعد
  .آنها عزل نمود

برخي  شيعه ريشه در مهدويت وغيبت برحسب اعتقاد ي هبراي همين است كه مسأل
 رسد پيروان واتباع آن ديانت ها در ينم كه هيچ بعيد بنظر اعتقادات دارد ديادنتها و از

  .اذهان شيعه نقش داشته باشند تأسيس اين انديشه در
برخي از مستشرقين به اين نظريه تمايل دارند كه شيعه گري داراي اصلي يهودي  و

درآخرزمان  به سوي آسمان باال برده شده و چون يهود معتقد هستند كه ايليا، است
 ي هائم ياول است برا ي هنمون -برحسب نظرشان  -ولذا ايليا، برخواهد گشت

  )1(مخفي شده وغايب ي هشيع
اسالم هم اين  چون در، يهوديت تنها اين كافي نيست ريثتأبراي اظهار ، من به نظر

پس ، درآينده رجعت خواهد كرد بسوي آسمان باالبرده شده و ؛هست كه عيسي
ولي چون ، ب نيستاي كه عرضه نموده اند براصول اسالمي غري اين نظريه

 تنها اثر. مي كنند چنين گفته اند اصل انكار مهدويت را در ي همستشرقين مسأل
                                           

 .192ص ، ة والشرىعةالعقىد/ـ جولد سىهر)1(
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اصول به ابن سبأ  چندين صورت يهوديت با وضوح ديده مي شود كه نظرية غيبت در
  .گردد كه يكي از علماي يهود بود برمي

دويت مه ي هرخي از شعراي شيعه بدان تصريح نموده اند كه انديشب يننهمچ
 بيانگر روايات كعب االخباربوده كه قبل از اسالم برآيين يهود بود و اخبار برگرفته از
به  وصف ابن حنيفه شاعركيسانيه كثير عزت در ي هسرود خصوصاً در، اين است

  :روشني ديده مي شود
  )1(أخو األحبار يف احلقب  هو املهدي خربناه كعب

  .رداده درحقب الخواليبه ما خب يعني او مهدي است وكعب االحبار
 دررا غربيهابه صورت خاصي اعتقاد مهدي منتظر ما ولي":فان فلوتن مي گويد و
  )2(.داده مي شود مستشرقين ازما بدان گوش فرا انظار

وآن را به اصول يهوديت ونصرانيت برمي  داند سپس اين را به اسرائيليات مرتبط مي
ادعاي غيبگويي به برخي اشخاص  ي هاست كه تحت گستر براين باور چون ، گرداند

هستند ولي  هايي است كه دركتابهاي اسرائيلي زياد خلل وارد نموده كه آن غيبگويي
ني كه اسالم را اتنها از طريق يهود ومسيحي و ، معروف نبودند عرب درابتداي امر نزد

  )3(.به عرب رسيدند درآغوش گرفتند
  هصرانيت به مجرد اينكه درگسترواضح است كه ارتباط اين اعتقاد بايهوديت ون

گويد ارتباط  آن آشنايي نداشتند آنطور كه او مي اخبارغيبي قراردارد كه عربها با
مورد برخي  چون معجزات رسول اسالم عربي هاشمي هم خبربود در، است يضعيف

 ي هعقليت كفري وجهت گيري منكران مطابق با ولي آنها اين مسائل را، غيبيات از
  .تحليل مي كردند  نبوت محمده نسبت بخود 
غيبت  اثني عشريه درمورد مهدويت و ي هدياين مسأله ترجيح مي دهم كه عق در و

                                           
 .1/275 ، دىوان كثىر عزة ، ـ الخوالى)1(
 .110ص ، ـ السىادة العربىة واإلسرائىلىات)2(
 .112ص ، ـ السىادة العربىة واإلسرائىلىات)3(
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 يكي از و، شيعه فارس هستند ي هچون قسمت عمد، به اصول مجوسيت برگردد
 زنده و و مهدي منتظريك كنند كه  مي آيينهاي فارسها مجوسيت بودند ومجوس ادعا

ي بين ا قلعه درو اوالد بشتاسف بن بهراسف است به نام أبشاوثن  باقي دارند كه از
  .مذهب اثني عشري است ي ههست اين مطابق جوهرو و )1(.چين قراردارد خراسان و

  

  غيبت نزد اثني عشريهانديشة بنيانگذاران 
رابنيانگذاري  ؛امامت علي نص بر ي هاگرابن سبأ كسي بوده باشد كه عقيد

بأ ساينجا ابن  -كنند مي اثني عشريه ذكر كه كتابهاي فرقه ها نزد آنگونه -باشد  نموده
از انتهاي  امامت پايه ريزي نموده بعد ي هديگري هم هست كه بدلي را هم براي نظري

يا اينكه او ، را احساس نموده ؛آن جهت كه قطع شدن نسل امام حسن از، امامت
سرشناس  ي ههرچاند؛ولي او اي كه اين انديشه را تصويب كرده  يكي بود ازمجموعه
نهايت  ودر [2اين مرد عثمان بن سعيد عمري خوانده مي شد.اين دعوت است

زيرا براي پوشش گذاشتن برمسأله تجارت ، را ايفا مي كرد پنهانكاري نقش خود
حق اهل بيت از اتباع  اموالي را كه به نام زكات وخمس و و، روغن مي كرد

 ودر )3(.علت عدم امنيتگذاشت به  شده مي پوست پاك گرفت درظرف روغن و مي
، را مخفي نموده بود كه حسن پسري داشته چهارساله كه خود اين پندار دعوتش بر

 سؤاالت و و كند مالقات نمي وگمان مي كرد كه جز با او با كسي ديگر )4(

                                           
  .1/179 ، ـ تثبىت دالئل النّبوة)1(
الخطوط (ني نميراستغيبت محمد بن نصير از موالي ب ةواستاد محب الدين خطيب معتقد است كه مؤسس انديش 2

ومردي ديگر دراين ادعااز او ، ت را براي امام غايب مي كردودركتابهاي شيعه آمده است كه او ادعاي بابي)العريضة
 .244طوسي ص، نگاه الغيبةديگرهم آن ادعارا مطرح نمودند وبدنبال او كساني، پيشي گرفته به نام شريعي

  .397-396ص ، تارىخ الغىبة الصغرى/رمحمد الصد ، 215-214ص ، ـ الغىبة طوسى)3(
 .25/123 ، بحاراألنوار ، 258ص ، ـ الغىبة طوسى)4(
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  .رساندبتا به امام غايب  مي كنند  القا مشكالتشان را به او
گفتار معصوم را قبول نمي  قول و ه شيعه به خيال خود جزاينكجالب توجه  ي هنكت

 ولي اينجا در، معصوم را هم نمي پذيرندحضور امام كنند تا جايي كه اجماع بدون 
 كنند كه افراد ديگري هم از معصوم را قبول مي غير أهم عقايدشان ادعاي يك نفر

 و ديگران هستند »باب«ند ك هركدام از آن مدعيان گمان مي، گونه ادعاها داشته اند اين
هركدام از آنها هم  و، ادعاي باب بودن درگيرهستندسر به شدت با هم بر

حاوي  امام غايب منتظرصادرشده و از را بيرون مي آورد كه به خيال او ءوسنديامضا
به  ذكركرده نامهاي آنهاليستي از  وطوسي!!تكذيب ديگري است لعنت ونفرين و

ذكرافراد نكوهش شده اي :يعني )1("لذين ادعوا البابية لعنهم اهللاذكر املذمومني ا ":عنوان
  .كه ادعاي بابيت كرده اند لعنت خدا برآنها

 ي هقسمت عمد در -آنگونه كه كتابهاي شيعه ذكركرده اند-وعثمان بن سعيد
داشته كه براي امامت آن معدوم وبابيت عثمان بن سعيد يل سرزمينهاي اسالمي وك

ترين نص  قمي به ذكرآن وكالء پرداخته كه جامع هوابن بابوي.دندميكروتبليغ دعوت 
وعثمان بن  )2(كند ذكرمي همانطوركه محمد باقرصدر، است درمورد نامهاي ايشان

 طوسي هفت نفر و او بوده اند داشته كه طرفدار ديگري نيز ي هسعيد وكالي ناپسنديد
  )3("ني من وكالء األئمةذكر املذمومكرده به عنوان  مبحثي ذكر ايشان را در از

 نمود وكيل اين بود كه باب با امام غايب مالقات مي ازديدگاه شيعه فرق بين باب و
شيعه  واسطة بين باب و امام را نمي ديد و و ولي وكيل با باب مالقات مي كرد

  )4(.بود
از  بعد، كه عثمان بن سعيد باب اول مورد اعتماد نزد اثناعشريه وفات يافت يهنگام

                                           
 .244ص ، ـ الغىبة)1(
 .60ص ، ـ تارىخ الغىبة الصغرى)2(
 .214-213ص ، ـ الغىبة طوسى)3(
 .609ص ، تارىخ الغىبة الصغرى/ـ صدر)4(
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اي از آنها مخالفت  ولي طايفه، د پسرش محمد را به جاي خود تعيين نمودخو
درگرفت  ميانشان ونزاع وكشمكش مورد رضايت آنها نبود ر اوپس بابيت پس، نمودند

  .يكديگر را نفرين كردند و
او به كند وقتي كه  هالل كرخي ادعا مي احمد بن و ، پس اين يكي بود از مخالفين

 بسوي او كني و عثمان را قبول نمي ابي جعفرمحمد بن آيا فرمان":گفته شد
نشنيده ام : گفت1نص گذاشت؟ او بر كه امام واجب االطاعت يحالرگردي د برنمي

منظورش عثمان بن سعيد  -وپدرش را انكارنمي كنم.بروكالت او نص گذاشته باشد
ارتي صاحب زمان است چنين جس 2اما اينكه قاطع باشم براينكه اباجعفروكيل -بود

پس نفرينش . شما وآنچه شنيده ايد:گفت، شنيده اندرا توازغير:گفتند نمي كنم
  )3(.كردندواز او بيزاري جستند

و  درگيري بين خودرا كشف شيعه سبب اين نزاع واسناد و مدارك  وبرخي از 
مثالً طوسي از مردي كه محمد بن علي بن بالل خوانده شده ، اند نموده آشكار

عمري داستان  و وبين او، عثمان عمري را رد كرده يت محمد بنذكرنموده كه باب
اولي به اموال امام كه نزد او بودچنگ  هك -آنگونه كه مي گويد -معروف اتفاق افتاد

 حتي جماعت از او، ادعا نمود كه او وكيل است زد وازتسليم آن امتناع ورزيد و
  )4(.دندنموونفرينش  اظهاربرائت كردند
وقتي  مشاركت داشته و ، وكالت ني كه او با عثمان بن سعيد درك پس مالحظه مي

وبه جان هم افتادن آنها  تزاحممبنابراين .كه او وفات يافت اموالش را خود برداشت
واال اگر چيزي به نام ...خاطر جمع آوري اموال بودبه وكيل بودن  باب بودن و برسر

                                           
پـس  ، انه باب وسفير اوبودگاو ي راكهچ، ام مي دانستندچون گفتة باب اول را گفتة ام، منظورشان امام منتظربود -1 )

 ].ندتعيين عثمان بن سعيد پسرش نص مقدس امام محسوب مي شد كه مخالفينش لعنت مي شد
 ]وباب ووكيل فرق دارد، مالحظه كن كه اورا وكيل مي خواندبا اينكه اثني عشريه اورا باب مي خوانند )2
 .245ص ، ـ الغىبة طوسى)3(
 .245ص ، بة طوسىـ الغى)4(
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كرد اموال به  رش را رهبري ميازطريق بابها شيعيان طرفدا و امام غايب موجود بود
چون به ، چنين كسي هم مورد اعتماد امام زمان نبود اين مرد حيله گر نمي رسيد و

نداد كه با او  به آنها هشدار پس چرا ابتدا..دارد آينده خبر آنان امام از گذشته و نظر
جود اما حقيقت اين است كه امام غايب و! را برندارد؟ معامله نكنند تا اموال مردم

دينداري مال مردم را به باطل مي خورند  بلكه گروهي به نام تشيع و، ندارد
  .واختالفاتشان هم برسر اموال است

بعداز آنكه حدود پنجاه سال  )1(.وفات يافت)هـ304(سپس محمد بن عثمان در 
براي  مردم اموالشان را براي او مي بردند و و )2(ت را برعهده گرفتسرپرستي بابي

بيرون آورده  ؛ضاهايي را بيرون مي آوردبا خطي كه درزمان حيات حسينآنها ام
اومي شد جوابهاي عجيب  مورد سوالهايي كه از در و، دين ودنيا امورمورد مي شد؛در

  )3(.غريب مي داد و
آنگونه  و، شد او مردي به نام اباقاسم حسين بن روح وظيفة اورا عهده دار وبعد از

د وظايف بابيت را بخوبي درآخرحيات محمد بن عثمان كه كتابهايشان ذكركرده ان
لذا  ، او تحويل داده مي شد پرداختند به كه شيعيان مي يچون اموال، انجام مي داد
وقف حاصل مي شد به  من اموالي را كه از :گفت )محمد بن علي اسود(مردي به نام 

ويل مي او هم از من تح نزد ابي جعفر محمد بن عثمان عمري حمل مي كردم و
وفاتش چيزي ازمال را پيش او بردم ولي دستورداد آن  يا سه سال قبل از دو. گرفت

 .تحويل گيرد كردم كه آن را من درخواست مي ابي القاسم روحي تسليم كنم و هرا ب
او درخواست  داد كه از هم به من دستور او و، منزد محمد بن عثمان شكايت كرد

القاسم بن روح برسد به من  ورچه بدست ابه:از من تحويل گيردوگفت كه نكنم
بنابراين پس ازآن اموال را نزد او حمل مي كردم ودرخواست تحويل گرفتن ، رسد مي

                                           
 .149ص ، رجال الحلى ، 223 ، ـ الغىبة للطوسى)1(
  .149ص ، رجال الحلى ، 223ص ، ـ الغىبة للطوسى)2(
 .223ص ، ـ الغىبة للطوسى)3(
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  )1(.از او نمي كردم
 مورد تسليم مال به ابي القاسم بن روح ترديد داشت؛ وهنگامي كه يكي از آنها در

نچه را به تو گفتم عملي چرا آ :گفت مي گرفت و او خشم مي باب محمد بن عثمان از
 شدن يبر از ترس اينكه فاكتوري ازلعنت و را آرام كند او كرد نكردي؟ اما تالش مي

پرداخت اموال  نسبت به كساني كه از  2را برايش بيرون آورد مثل عادت هميشة بابها
ايم رنسبت به دستوري كه ب ": گفت عطوفت مي ناچاربا ماليمت و، كرد خودداري مي
بلند شو ":گفت خشم ميحالتي ازولي باب با "بودي جسارت نكردم رسم كرده

ازدستم ي اقدام فوري كاري ديگر من جز":مرد مي گويد ، "گويم مي وتآنطوركه به 
جريان را برايش ، ي بودكوچكرفتم پيش ابي القاسم بن روح كه درمنزل ، آيد برنمي

او تحويل دادم ه را ب من هم پولها و، را شكركرد خوشحال شد وخدا، تعريف كردم
  )3(.وديگر پيوسته هرچه حاصلي از پول داشتم برايش مي بردم

با صفت  قدرچخود را  )يوكال باب و( رموز شيعهسران كه شود مالحظه مي
فرض بودن اطاعت مطلق از  و ادعاي عصمت درگفتار عالوه بر، ده اندپوشي تقدسي
  .ت خداطرد كردن از رحم صورت لعنت و درغير اين و، آنها

امضاهاي منسوب به امام  و درسند شود كه واژة سرور همانگونه كه مالحظه مي
  !!.وكيلها پول ومال بود برزبان باب و و رمنتظَ

مكان امام  كه نسبت به سرّ اين بود وانتخاب ابي القاسم براي اين سمت بخاطر
خاصي  چون انتخاب باب از سوي ادارات شيعي طبق مواصفات ، بود تر غايب حافظ
وفاش كردن آن  عدم اظهار و بارزترين آن حفظ اسرار گرفت كه شايد صورت مي

از سهل نوبختي ":آنچه دركتاب الغيبة طوسي آمده براين امرداللت مي كند و.بود
آنها  :چگونه اين امربه شيخ ابي القاسم بن روح واگذارشد نه به تو؟گفت :سؤال شد

                                           
 .226-225ص ، ـ الغىبة طوسى)1(
 .كه مانند سند محروم كردم مسيحيان بود.-2
 .224ص ، ـ الغىبة طوسى)3(
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اما من مردي هستم كه با آنها خصومت  1بهترمي دانند چه كسي را انتخاب كنند
دانستم آنگونه كه ابوالقاسم  اگرمن جايگاه مهدي غايب را مي و، كنم ومناظره مي

ولي ، كردم زير فشارحجت قرارمي گرفتم شايد مكانش را اعالم مي و ، داند مي
باشد وبا گازبدنش را بگيرند دامنش را قرارگرفته زيردامنش  2اگرابوالقاسم حجت

  )3(.نمي زند كشف شود كنار
بوجود  قاسم بن روح كشمكش بزرگي را بين اعضا ، علي رغم اين منصوب كردن

 و..براي خود ادعاي بابيت كردند و هم جداشدند نها ازآآورد وتعدادي از رؤساي 
  .نفرين كردن بين آنها زياد بود لعنت و

 گري را آشكاركنند چون در وبرخي ناچارشدند حقيقت ادعاي بابي
علي  ازجمله محمد بن و، اتباع موفقيت را كسب نكردند اي بزرگ از كارمجموعهش

ت مهدي بيباكه او ازجمله كساني بود كه ادعاي  )4(هـ323شلمغاني مقتول درسال
امرآنها  به رقابت پرداخت ومقام ن آبا ابالقاسم حسين بن روح برسر  و رافضي كرد

بن روح وارد اين امرنشديم مگراينكه با ابي القاسم حسين  ":گفت و كرد را رسوا
كه برسرالشه مي  آن مقام مانند سگها ًبرسر واقعا، دانستيم وارد چه چيزي شده ايم مي

  )5(."جنگندبه جان همديگردرافتاديم
چون ، راست گفته« :گفته درتعقيب اين موضوع احمد كسروي ايراني شيعي اصل

از آن  وال را جمع آوري مي كرد ويكي ام، اموال نبوده جزبخاطر و درگيري مخاصمه
  )6(.»هدديگري تحويل ند كردتا آن را به ادعاي بابيت مي به طمع مي افتاد بعد

وفات يافت وبابيت با وصيت اوبه )هـ326(سالدر سپس طولي نكشيد كه ابن روح 
                                           

 ]دانند زرگان شيعه نسبت داده درحالي كه آن راحق امام غايب ميبه مالحظه كن كه اختياررا ب[ 1
 ]يعني منتظرغايب 2
 .240ص ، ـ الغىبة)3(
 .8/290 ، الكامل ، 11/179 ، البداىة والنهاىة البن كثىر ، 248ص ، ـ نگاه كن به الغىبة طوسى)4(
 .241ص ، ـ الغىبة طوسى)5(
 .33ص ، گري ـ شيعه و شيعه)6(
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  كه كسي بود او )1(نفرچهارم به نام ابوالحسن علي بن محمد سمري منتقل شد
رحالي برعهده گرفت كه نزديك به هفتاد سال برغيبت امام مي منصب بابيت را د

را مي  او آرزوي شيعيان به رجعت او محقق نشدعلي رغم اينكه انتظار گذشت و
  .كشيدند وبرايش اندوهگين بودند

شيعه را  شك وترديد و شده خالف واقع بود امام مخفي وعده هاي شيعه به ظهور
كشف مسأله كم حقيقت  ن مدعيان بابيت كماز نزاع ودرگيري بي فراگرفت و بعد

 براي همين است كه.براي همين بود كه نشاط باب كامالً ناپديد شد، شد وآشكارمي
 شود دركتابهاي شيعه سند وامضاهايي كه به غايب منتظرنسبت داده مي شد يافت نمي

برخي شيعيان معاصربه اين مسأله اعتراف .شودمي مثل آنچه براي پيشينيانش پيدا
  )2(.اند اگرچه كوشيده اند كه آن اسباب را به فشارزياد عليه شيعه نسبت دهند كرده

وگاهي شكست خودو  )3(، سپري كردخود سه سال را مقام تشريفاتي  سمري در
وقتي كه  )4(احساس مي كرد مانند وكيل معتمد امام غايبرا خواري منصبش 

و فرمان امر خدا :است؟گفت از مرگ تو ي بعدچه كسي وص:او گفتند دربسترمرگ به
اينگونه ادعاي پيوند مستقيم با امام پايان يافت؛چون بسبب  و )5(، رساند ميخود را 

ي بابيت  هادعاي غيبت امام به بن بست رسيدچون فكر و.آن كشف شد رقابت برسر
بزرگان شيعه سند وامضايي منسوب به سمري از  اما، كسب نكرد را موفقيت ، ويژه

نتظربيرون آوردند كه اعالن نموده بود بابيت مستقيم قطع شده ومبدأ جانب مهدي م
–كه همه آخوندهاي شيعه درآن مشترك بودند نمودواصل نيابت عامه را اختراع 

از آن تغيير قضية غيبت مهدي از راه مسدود آن  وبعد. -همانگونه كه خواهد آمد
 بطور بين همهبرمنصب بابيت وغنايم  خارج شدوظاهركشمكشها پنهان گرديد

                                           
  .244ص ، طوسيـ الغيبة )1(
 .414ص ، تارىخ الغىبة الصغرى/ـ محمد باقر صدر)2(
  .413ص ، تارىخ الغىبة الصغرى للصدر ، 243ص ، الغىبة للطوسى)وفات يافت ـه329(ـ چون سال )3(
 .257ص  ، عقىدة الشىعة/ـ رونلدسن)4(
 .242ص ، ـ الغىبة طوسى)5(
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مهدويت ازآن  ي هقضي ي هنيابت كه بعدازعرض ي هوعقيد ، شد مساوي تقسيم مي
  .صحبت مي كنيم تثبيت شد

 ي هين قضيسوابن روح وسمري مؤس، عثمان بن سعيد وپسرش :باب اين چهار 
مهدي اماميه را  ي هيا آنهاچهره هاي بارزي بودند كه نظري، غيبت ومهدويت بودند

وآن مدت زمان فعاليت آنها را غيبت صغري نامگذاري كردند كه ، ترسيم نمودند
   1 هفتاد سال بطول انجاميد

آنگونه كه دركتابهاي اثناعشريه آمده است مورد بررسي  غيبت مهدي راي  انديشه
  .تعريف مي كنيم كه امروز اساس مذهب شيعه استرا مضمون آن  و رخواهيم داداقر

  اثناعشريهنزد  داستان مهدويتومي عمنقشه هاي 

 خيال تارتوهم وداستان مهدي دركتابهاي شيعه داستان شگفت انگيزي است كه 
به افسانه اي  و، شده قالب ريزيش ه اامتداد حادث در وپود آن را تشكيل مي دهد و

فطرت سالم آن را قبول  سرشت و شده كه به عقل راه نمي برد وتبديل آنچنان بزرگ 
اندآن را  بوده والدت او صرافرقه هاي شيعه كه مع ي هندارد تاجايي كه قسمت عمد

سوي حسن شروع  خيالي از مهدي انتخاب مادر اكنون داستان را از.انكاركرده اند
  .روش او راه و سپس بازگشت وو .مخفي شدن والدت مهدي و كنيم تا مي

 مهدي داستاني ساخته اند شبيه به داستان هزار شيعه براي مالقات حسن با مادر
كه كتابهاي شيعه -دهند آنگونه انتخاب كنيزكي كه پسر را به او نسبت مي، ويك شب

غالمش را به  او.درايت غيب پوشيده شده بود ازروي درك و -به تصويركشيده اند

                                           
چون ، ظاهراً تعيين آن سالهامورد اتفاق نبوده )1(يدسال طول كش74غيبت صغري :جعفرنجفي مي گويد..آيت ا[ 1

اينكه مدت غيبت را هفتادوچهارسال تعيين كرده اند :كرده ومي گويد اين تعيين را رد 1/189:درتنقيح المقال مامقاني
مدت آن :سپس گفته)منظورش والدت مهدي موهوم است(اشتباه است مگراينگه ازسال والدت آن را حساب كنند

 نگاه.درحالي كه صدر اين مدت را هفتادسال تشخيص داده، يا شصت ونُه سال است منهاي چندماه شصت وهشت
 .345ص ، تارىخ الغىبة الصغرى
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اثناي  حرفهايي كه در نوع لباس و اوصاف كنيزك و فرستاد و بازارفروش كنيزك
وهمراه غالم  داد؛ به اورا  افتد اتفاق مي ستد و داد ي هميان آنچه در و زند معامله مي
اينكه بشدت مدتي گريه  كه كنيزك آن را نخواند تا زبان رومي فرستاد نامه اي به

وقتي كه خادم از كلّ اينها تعجب كرد ، وبا آن اشكهايش را پاك مي كند كند مي
كه مليكه دختريوشع بن قيصر پادشاه روم  را آشكاركرد كنيزك هويت خود

داستان زندگي خودرا برايش تعريف كرد كه هركس خواستگاريش كرده باشد و.است
 را را درخواب ديده كه او نيزرسول خدا و مصيبتهاي بزرگي شده و دچاربال

ام  آمده نزد تو !اي روح اهللا:خواستگاري نموده وفرموده؛ازحضرت عيسي مسيح 
پسرم وبا دست به  اين شمعون دخترش مليكه را براي براي خواستگاري از وصي تو

 تا را مالقات نمود سپس پي درپي درخواب او.اشاره كرد )حسن عسكري( محمد
هاي بهشت  از كنيزك حسن عسكري كه مريم دختر عمران همراه هزارنفر اينكه مادر

 1است زنان اين سرور:مريم به مادر حسن عسكري اشاره كرد و گفت ، بود
درحالي كه مشرك باشي با  پسرم :ن گفتحس اما مادر، محمد است ابي مادرهمسرتو

اين رؤياها اسالم  سپس حوادث وداستان را ادامه داده تا با تأثير 2مالقات نمي كند تو
  .با حسن عسكري درخواب شروع شد ديدار مالقات و را پذيرفت و

انتخاب اسم نرگس راجهت مخفي كردن  سپس داستان اسيرشدن بدست مسلمين و
به  نمايد كه اورا جز درخواست مي خود اينكه ازمالك و ، شود مي آور حقيقت را ياد

 كه در آن اوصاف راد اشته باشد، راضي باشد كه بايد خريدار كسي نفروشد كه خود
آن با حسن مالقات نموده ز ا بعد و، مورد آن به حسن عسكري درخواب وحي شده

 وبا او شنا شده بودند چون قبالً درخواب با او آكبا او هيچ تعجب نمي  ديدار در و
با عجله او را به  بنابراين ناگهان و، ارتباط برقراركرده بود رؤيا درخالل خواب و

                                           
  !آيا او ازفاطمه برتراست؟، ماللحظه كن كه اين لقب را برمادرحسن عسكري اطالق كرده اند-1
ولي سرورزنان جهان ومريم مادرعيسي  آري ابومحمد درحال مشرك بودن آن كنيزك با او مالقات نمي كند-2

 .زهي پرت وپالگويي !!با مشرك ديداروگفتگو مي كنند وحوريان بهشت
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زمين را  فرزندي بشارت مي دهد كه دنيا را از شرق تا غرب تصرف مي كند و
 اما حامله شدن او با مهدي از همه چيزعجيب )1(داد مي كند از عدل و سرشار

با اينكه حكيمه دخترمحمد  او ديده نشد لگي برحام غريب تربود؛چون آثارو
آنگونه كه  - بن جعفرصادق خيلي تالش كردحامله بودنش را ثابت كند علي بن

ولي  را بوسيد رو او پشت و از بنابراين به ديدارش رفت و -روايات شيعه مي گويند
ود وج به او خبرداد ولي بازهم بر نزد حسن برگشت و و اثري از حمل مشاهده نكرد

حمل برايت درسيد وجو رافهرگاه وقت فجر« :به حكيمه گفت و حمل تأكيد نمود
آن فرزند هم تا شب  اينكه خود مادر ولي از اين هم شگفت آورتر )2(»آشكارمي شود

چيزي از اينها را سرورم :والدت نفهميد كه حامله است تاجايي كه به حكيمه گفت
  )3(.امدرخود احساس نكرده 

اين  حيله وتالشي است براي خالص شدن ازبر اثرحمل  كارانواضح است كه 
برادرحسن عسكري همسران وكنيزك هاي  نكته كه حتي نزد شيعه ثابت شده جعفر

وفات ايشان حبس نمود تا استبراءرحم ازحمل وعدم حاملگي آنها  از حسن را بعد
آن تقسيم ارث حسن صورت  از بعد و ، براي قاضي وحاكم وقت ثابت گردد

  )4(.تگرف
حتي براي  شن شدن نشانه هاي حمل را نفي مي كندوواين روايت كه تبيين ور

درپايان چيزي را ثابت نموده كه اين زعم وگمان را  كه خودش حامله بوده؛ مادر
جنين به ":حتي حكيمه گفت، كه آن فرزند درشكم مادرش حرف زده، كند باطل مي

  )5("واند وبه من سالم كردآنگونه كه من مي خوانم او هم خ، من جواب داد
وقتي حسن او را به  :گفتكه همچنين طوسي ازخود حكيمه روايت مي كند 

                                           
 .باب ما روى فى نرجس أم القائم ، 400-395ص ، إكمال الدىن/ ـ ابن بابوىه)1(
 .404ص ، ـ إكمال الدىن)2(
 .404ص ، ـ إكمال الدىن)3(
 .74ص ، ـ الغىبة طوسى)4(
 .404ص ، نـ إكمال الدى)5(
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 .آمدن مهدي از آن كنيزك به دنيا اش دعوت نمود جهت اطالع بروالدت و خانه
، سوسن:يك فرزند به دنيا مي آيد؟گفت فدايت شوم اي سرورم ازكدام«:حكيمه گفت

جزسوسن هيچكدام ازكنيزكها اثري براو ديده به آنها نگاه كردم ديدم : گفت
حكيمه تنها با نگاه كردن توانسته حمل او را تشخيص  ؛بنابراين روايت )1(»...شد نمي
 ، پشت وروي اورا بوسيد ولي اثري از حمل را نديد:درروايت ابن بابويه گفت و، دهد
، س نام دارددراين روايت او را سوسن نامگذاري كرده؛ودرروايت ابن بابويه نرگ و

وهركه به دلخواه  )2(صقيل مثل ريحانه و ودربرخي روايات ديگرنامهاي ديگردارد
  .گيرد برمي كه مجموع كتابهاي شيعه همه را در، خود چيزهايي ساخته وپرداخته

انگشت  و وروي زانوها برزمين ايستاد«.افتاد وهنگام زايمان جنين ازشكم مادر
احلمدهللا رب العاملني وصلی اهللا  :گفت و عطسه كردسبابه را بسوي آسمان برافراشت و

 ي هاگربه ما اجاز، ظالمان خيال كرده اند كه حجت خدا نابود شده، علی حممد وآله
  )3(.»صحبت مي داد شك برطرف مي شد

درآن حال  و برزمين افتاد ودرروايت ديگرآمده است كه به حالت سجده وتشهد
 يعني خدايا وعده ات را برايم "..ا وعدتنياللهم أنجز يل م": اين دعارا مي گفت

وچون ، ده شدبه سوي آسمان بر دنگي نوزارسبز سپس توسط پرندگان )4(عملي كن
به «:كرد حسن اينگونه به او جواب مي داد فرزندش گريه ميجان ازبيم ر ماد

  )5(.»توبرگردانده مي شود آنگونه كه موسي به مادرش برگردانده شد
مال مخالف نظام خلقت وسنت خدا درمخلوقات وخارج از نظام اما رشد ونمو او كا

اين روايت .تابع وفرمانبرآن هستند طبيعتي بود كه موجودات زنده به فرمان خدا

                                           
  .141ص ، ـ الغىبة)1(
  .408ص ، ـ إكمال الدىن)2(
 .147ص ، الغىبة طوسى ، 406ص ، ـ إكمال الدىن)3(
  .405-404ص ، ـ إكمال الدىن)4(
 .405ص ، ـ إكمال الدىن)5(
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چهل روز  وقتي كه: گويد برزبان حكيمه دخترمحمد به تصويركشيده شده كه مي
اخل منزل با د م كه مواليمان دردولي دي، ازوالدت نوزاد گذشت نزد ابي محمد رفتم

هيج  و ، او زيباترباشد ي ههيچ چهره اي را نديده ام از چهر ، رود راه مي پاي خود
اين مولود نزد :گفت ؛ابومحمد.ام چون زبان او فصيح باشد جه وزباني را نديدههل

سرورم اينگونه او را مي بينم كه مي بينم درحالي كه :گفتم، و گرامي استز خدا عزي
داني كه رشد ما  آيا نمي!اي عمه :گفت و تبسمي كرد، مي گذرد شوالدت چهل روز از

  )1(ئمه در هرروز مثل يك سال ديگران است؟أ
ما هرگاه يك ماه از تولدش گذشت مثل يك ساله  ي ههمانا بچ": روايت قمي در و

در  وقرآن مي خواند وپروردگارش را، زند حرف مي نوزاد ما درشكم مادر و، است
او  شام بر كنند وصبح و او اطاعت مي كندوفرشته از ادت ميهنگان شيرخوارگي عب

  )2(."شوند نازل مي
او خبرنداشت  از ولي اين نوزاد كه حامل اين همه خوارق العادات آشكاربود كسي

  دت ها چيست؟ااين خارق الع ي هپس فايد، مشاهده نكرد او زااثري 
غيبت او  و ومورد ا وهيچ كس در ناپديد شد سپس طولي نكشيد كه غايب و

 :گويد مي -او نسبت مي هند آنگونه كه روايتي را به-چيزي نفهميد جزحكيمه كه
تا وقتي كه  كه اين خبر را درمورد اين مولود فاش نكند؛ داد همانا حسن به او دستور

هرگاه خدا شخص «:چون حسن به او گفت، بيند اختالف شيعه را بعداز وفات او مي
 مرا ديدي دچاراختالف شده اند به افراد معتمد شيعيان فتم ووفات يا وكرد مرا ناپديد 

هيچ كس اورا نمي  غايب نموده و از مردم ناپديد و آنها خبربده كه خدا ولي خودرا
امري را كه تحقق يافتني  بيند تا وقتي كه جبرئيل اسبش را تقديمش نموده تا خدا

  )3(.است اعمال نمايد
                                           

 .144ص ، ـ الغىبة طوسى)1(
 .405ص ، ـ إكمال الدىن)2(
 .142ص ، ـ الغىبة طوسى)3(
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آنگونه  -ريق حكيمه به درون شيعه رخنه كردمهدي وغيبت ازط ي هبنابراين مسأل
ولي نمي دانم چطورآنها ادعاي يك زن غيرمعصوم  -كه روايات آن طايفه مي گويند

كنند وقتي كه  درحالي كه اجماع تمام امت را رد مي كنند اصول مذهب قبول مي در را
  !.مسأله اي فرعي هم باشد؟ حتي اگردر درميانشان معصوم نباشد

مهدي وغيبت را جز از افراد  كني كه امامشان دستورمي دهد امور ومالحظه مي
هركس امامش را نشناسد  –به اعتقاد شيعه  –با اينكه ، معتمدشيعه مخفي نگه دارد

واگردرآن حال بميرد با مرگ كفر ونفاق  )1(را شناخته وعبادت كرده خدا درواقع غير
  )2(.مرده است

طوسي روايت مي ، نقيض است عه ضد وامادرمورد زمان غيبت مهدي؛روايات شي
پس ، مشتاق ديدار ولي اهللا بودم ، والدت نوزاد از روزبعد سه:.كند كه حكيمه گفت

 ولي آنجا اثري نديدم و، از اتاقي شروع كردم كه سوسن آنجابود نزدآنها رفتم و
، رفتم ؛نزد ابي محمد او سؤال كنم و ولي دوست نداشتم از، صدايي نشنيدم
اي عمه او ":وگفت او سؤال كنم ولي او شروع كرد از كشيدم ابتدخجالت مي 

  )3(."درحفظ وپوشش خداست وتا زماني كه او اذن مي فرمايد غايب است
درسومين  و )4(از حكيمه ناپديد شد روايت دوم آمده است كه بعد ازهفت روز ودر

 سپس ازرود  يدرخانه ديد راه م او را روايت آمده است كه حكيمه بعد از چهل روز
روايت ديگر آمده است كه حكيمه هرچهل روز يك باربه منزل  در و )5(او ناپديد شد

روزي هم قبل از وفات عسكري  چند و، رفت به ديدارش مي و زد عسكري سرمي
مي  6پنج سال به باالبود موقع سنّ پسر آنجا رفت كه درآن همچون عادت خود

                                           
  .1/181 ، ـ أصول الكافى)1(
 .1/184 ، ـ أصول الكافى)2(
 .142ص ، ـ الغىبة طوسى)3(
  .142ص ، ـ الغىبة طوسى)4(
  .144ص ، ـ الغىبة طوسى)5(
 هـ بود260بوده ووفات عسكري سال256يا 255لچون تولداوآنگونه كه رواياتشان نقل مي كندسا.-6
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كيست اين كه مرا :گفتم ؛ام زاده رادربه ب، مردي راديدم كه اورانشناختم:گويد
اين جانشين من است ، اين پسرنرگس است":او بنشينم؟ گفت جلود ده فرمان مي

شنويد واطاعت برا  به اين زودي مرا از دست مي دهيد حرف او وفات من و از بعد
  )1.كنيد

اوبراي هيچ كس معلوم نشدجزحكيمه كه  ي هشد ومسألناپديد اينگونه مهدي 
  .همانگونه كه روايات شيعه مي گويند -وديعه بود اي معتمدين شيعه نزد اوبر خبرش

غيبت مزعوم  زماني كه خبر از ي است وقطعا محل آن سرّ، اما درمورد مكان غيبت
ولي باب كه ، اند براي شناسايي مكانش درتكاپو بوده به شيعه منتهي شدو موهوم 

سندي سري  و او امتناع ورزيد مدعي بودبا او درارتباط است از آشكاركردن محل
آن را  مكان را بدانند اگر.":گفت درآن مي و داد بيرون آورد كه به مهدي نسبت مي

 ومخفي، اشاره مي كند به اينكه درمكان معيني بود پس اين نص )2(."دهند نشان مي
او ازشيعيانش بيم گزارش دادن  ن مكاناسبب كتم باب نمي دانسته و گاهش را جز

  .بودازمكانش 
كند برشهري كه درآن مخفي شده چون  ولي برخي از روايات الكافي داللت مي

 مخفي شدن هم گوشه گير بايد در و البد صاحب اين امربايد مخفي گردد":گفته اند
  )3(."درمنزلي خوب درطيبه باشد منزوي باشد و و

يكي از ن وچ )4(به مدينه اشاره دارد چون طيبه يكي از نامهاي آن استروايت اين 
 :سؤال كنم؟گفتبرايت كجا  حادثه اي اتفاق افتاد براي تو اگر :آنها به عسكري گفت

   )5(.درمدينه
                                           

 .406-405ص ، ـ إكمال الدىن)1(
  .1/333 ، ـ أصول الكافى)2(
 .52/153 ، بحاراألنوار ، 125ص ، الغىبة نعمانى ، 1/340 ، ىـ أصول الكاف)3(
  .2/900 ، ـ معجم ما استعجم)4(
ديـد وايـن احتمـال وارد     كردن از كسي بود كه مـي  نش از مدينه پنهارمنظو احتمال دارد: ـ درشرح الكافي گفت)5(

 .ومازندرانى ، 1/328 ، أصول الكافى.روايت قبلي نمي گردد
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مت اكند كه او دركوه رضوي اق درهمين حال طوسي دركتاب الغيبة روايت مي
است  از عبداالعلي موالي آل سام روايت :روايت خود گفت آنجا كه در، گزيده
پياده شديم عميق به كوه )1(روحاءدر وقتي كه ، خارج شدم عبداهللا همراه با ابي :گفت

 )2( اين كوه رضوي خوانده مي شود بيني؟ اين كوه را مي :به من گفت و آن نگاه كرد
درآنجا ، منتقل كرد نزد مابه دوست داشتيم خدا آن را  رس بود آن رااازكوههاي ف

 و، كه بيمناك باشد بهترين امان است براي كسي و تمام درختان ميوه وجود دارد
  )3(.يكي كوتاه وديگري بلند مدت، امامت دو غيبت دارد براي صاحب امر

زيرا ، وروايات ديگر ذكركرده اند كه دريكي از دره هاي مكه مخفي شده
دربرخي  )امامت(صاحب اين امر":درتفسيرعياشي وغيره آمده است كه اباجعفرگفت

  )4(."ي طوي اشاره داشتبه ناحية ذ اين دره ها غايب مي گردد و از
وزيارتها براي مقامات ائمه كه اشاره مي كند او  دعا احاديث ديگري هست دراام

سپس ":لذا دريكي از آن روايات آمده است و، سامراء مقيم شده)زيرزميني( درسرداب
سپس ، را با دست بگير در ميان دو دروازه توقف كن وكنار به سرداب غيبت برو و

عرض  در وقار نه ويبا سك آرام و و، ورود مي خواهد ي هكه اجازسرفه كن مثل كسي 
خدايا انتظارما طوالني شد وستمگران به ما ..":بگو و بگذار سرداب دو ركعت نماز

خدا يا سيماي مبارك حجتت را به ما نشان ، پيروزي ما سخت شد و، خوش شدند
جلو ، عبادتت مي كنماعتقاد به رجعت  خدايا من با، مرگ از بعد بده درحال حيات و

رسي فريادرسي فريادرسي اي صاحب  فرياد، مبارك دست صاحب اين بقعه ومكان
وكارم ، وبراي زيارتت وطن را ترك كرده ام، دروصال تو خالف وعده شد، زمان

اي موالي ،  اعت كنيفمن برايم ش تا نزد پروردگارتو و، كرده ام رابراهل شهرها پنهان
                                           

 ]ست در چهل ويك ميلي مدينهروحاء محلي ا  -1
گمـان كيسـانيه   بـه  وآن كوهي است كـه  ، رضوي كوهي است درمدينه كه آنجادرخت وآب فراوان وجود دارد ـ ) 2(

  .3/51 ، برخورداراست معجم البلدان يزمحمد بن حنيفه آنجا اقامت گزيده واز رو
 .103ص ، ـ الغىبة)3(
 .52/341 ، بحاراألنوار ، 82-2/81 ، البرهان ، 2/56 ، ـ تفسىر العىاشى)4(
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  )1(.ام يارتت آمدهپسر حسن بن علي به ز من
دوران غيبت سي نفرازدوستانس همراه  در "وبعضي روايات هم اشاره كرده اند كه

  )2(.كه سي نفر وحشت نمي كنند، درتنهايي باآنها الفت واُنس برقراركند او هستند تا
داللت ..ورود خواستن ي هاجاز مناجاتها و و اين دعا هب وتخصيص سرداب سامراء

را به اتباع و  پندار ندگان وجعل كنندگان اين روايات اين توهم ومي كند براينكه ساز
براي همين است كه ابن خلكان ، كنند كه او درسرداب است پيروان خود القاء مي

شيعه طبق يكي از آراء خروج اورا درآخرالزمان ازسرداب انتظارمي كنند ":گفته است
نها معتقدند كه مهدي درسرداب ذكرنموده كه آ تاريخ نگار ابن اثير و )3(سري به طور
  )4(.است سامراء

نه  :گويد مي كرده وانكاراين واقعيت را  علي رغم اينها يكي ازشيعيان معاصر
هيچكدام از كتابهاي شيعه روايتي وجود دارد مبني براينكه  نه در وارد شده و دراخبار

لكه خروج ب، گردد جا خارج ميناز آ ونه درموقع ظهور..سرداب غايب شده مهدي در
  )5(.مقام ابراهيم بيعت مي گيرد بين ركن و و از مكه است او

نامه ها آمده  زيارت موافق چيزي است كه در عمل شيعه مخالف آن است و اما
تا اواخرقرن چهاردهم ميالدي  -آنگونه كه اميرعلي شيعه مي گويد –زيرا شيعه .است

 درر مغرب بربعد از نمازكه ابن خلدون تاريخ بزرگ خود را تأليف نموده هرشب 
كه  را مي خواندند كردند واو را زمزمه مي نام او و كردند تجمع مي سرداب سامراء

بعداز انتظارطوالني به و شدند  تا وقتي كه ستاره ها به خوبي نمايان مي بيرون بيايد

                                           
 ، بحـاراألنوار / المجلسـى  ، 216ص ، المزار الكبىر/محمد المشهدى ، 229ص ، مصباح الزائر/ـ على بن طاووس)1(

 .472-471ص ، كلمة المهدى/الشىرازى ، 102/102-102
 .1/340 ، ـ أصول الكافى)2(
  .4/176 ، ـ وفىات األعىان)3(
 .5/373 ، ـ الكامل)4(
 .102ص ، البرهان على وجود صاحب الزمان/حسن األمىنـ م) 5(
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  )1(.كردند اندوه مي اميدي و خانه هايشان مي رفتند درحالي كه احساس نا
  :تظارات موجب برانگيختن مسخره كنندگان بود تا جايي كه گفته شدهوتمام اين ان

 للرسداب أن يلد الذي            كلمتموه بجهلكم ما آنا ما آنَ 
 )٢(فعىل عقولكم العفاء فإنكم              ثلثتم العنقاء والغيالنا

 ني باانرسيده كه كسي را به دنيا آورد كه از روي ناد يعني وقت زاييدن سرداب فرا
غباراست چون شما سومين موجود افسانه اي را  و روي عقلتان گرد.او سخن گفتيد

  .بعد ازققنوس وغول درست كرديد
اي هستند  مضحكه و اينها براي بني آدم موجب ننگ وعارشدند«:وابن القيم فرمود

وبراي همين است كه دردعاهايشان چيزهايي را  )3(.»كه هرعاقلي به آنها مي خندد
 و مسخره قرارگرفته اند مورد استهزاء و كنند بيانگر آن است كه با اين اعتقاد يم ذكر

دعا مي كند  يكي امام غايب را مي خواند و، موجب شماتت دشمن بوده اند
  .ال شدندحانتظار طول كشيد وفاجران ازبدحالي ما خوش :گويد ومي

 رداني آنها درسرگ چيزهايي ذكرشده كه ازحيرت ومه انودربرخي ازدعاهاي زيارت
اي كاش :..گويند زمزمه مي با، حكايت دارد مورد جايي كه مهدي درآن مخفي شده

رضوي  آيا در، مي دانستم كجايي وچه سرزميني وچه خاكي تورا دگرگون نموده
  )4(..ذي طوي يا در هستي يا درجايي ديگر

اي بينش  دسته هرفرقه و، وبه اين صورت اخبارشيعه درمورد محل او اختالف دارند
ادامه داشته  تلبيس وتزويري  هيا حتي بازيچ بنابراختالف زمان واحوال و ونظري دارد

  .وطبيعي است كه ادامه دارد چون غايب آنها وجودي ندارد.باشد

                                           
 ، المنار المنىـف /وانظر ابن القىم ، 532-2/531: وانظر مقدمة ابن خلدون ، 1/210 ، روح اإلسالم/ـ أمىر على)1(

 .152ص
 .152ص ، المنار المنىف ، 168ص ، ـ الصواعق المحرقة)2(
  .153-152ص ، ـ المنار المنىف)3(
 .102/108 ، ـ بحاراألنوار)4(
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بلكه درميان ، داراي مكان ثابتي نيست او"شده اند كه آور وروايات ديگري هم ياد
دد؛او آنهارا مي بيند ولي آنها اورا درموسم حج حاضر مي گر، كند مردم زندگي مي

  )1(."نمي بينند
وقتي كه مكان اومخفي وسري باشد؛طبيعي است كه نام او هم براي شيعيانش 

آمده  امضاهايي كه از طريق باب صادرمي كرد اسناد و زيرا در، مخفي ونامعلوم است
  )2(.اگرنام من را بگوييد درواقع شايعه پراكني كرده ايد:است

مجهول  پرورش او نشأت و والدت و نام مكان واينكه به  شاره مي كنداين نص ا
ولي دركتابهاي شيعه وارد شده كه نامش محمد است ولي نام بردن او را با .بوده است

  )3("نام ببريد او براي شما حالل نيست از":گويد يمكه تحريم كرده اندآنجا  اسمش
رواياتشان  و، به حساب آورده است رفااو نام برده درشمارك بلكه حتي كسي را كه از

براي همين است كه مالحظه  )4("نام صاحب اين امررا جزكافرنمي گويد":مي گويند
يد آن را با حروف مقطعه اينگونه آروايات به ميان مي  كني وقتي كه ذكري ازاودر مي

حسن  او نام ببريم؟ پس چگونه از:وقتي هم كه گفتند )5(–مثالً  –نويسند مي م ح م د
  )6(."احلجة من آل حممد صلوات اهللا عليه وسالمه: بگوييد :عسكري گفت

با رمزهايي كه فقط خودشان بدان  قديم جز ي هودربين افراد سازمانهاي شيع
او  لذا شيخ مفيد درمورد اطالق اين نام بر .شد؛مانند غريم نامش گفته نمي آشنابودند

وخطاب او ، بدان آشنا بودند خود ينب قديم در ي هاين رمزي است كه شيع:گويد مي
 مثل قائم و اينگونه نامهاي رمزي زياد بودند؛ و )1(به خاطرتقيه اينگونه بود ؛

                                           
 .116ص ، الغىبة للنعمانى ، 338-1/337 ، ـ أصول الكافى)1(
 .1/333 ، ـ أصول الكافى)2(
  .608ص ، إكمال الدىن ، 394ص ، اإلرشاد ، 1/333 ، ـ أصول الكافى)3(
  .607ص ، إكمال الدىن ، 1/333 ، ـ أصول الكافى)4(
  .1/329 ، ـ أصول كافى)5(
 .394ص ، رشاداإل ، 1/33 ، ـ أصول الكافى)6(
 .400ص ، ـ اإلرشاد)1(
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 و )1( صاحب العصر، صاحب الزمان، والصاحب، مقدس ي هناحي د وسي خلف و
كه بازداشتن ازصراحت  اين باورند دهايشان برنبرخي ازآخو و )2(وغيره صاحب االمر

  )3(.تقيه بود مخصوص زمان ترس و او نام بردن
است كه يك سازمان سري درون دولت نكته عمليات پنهان كاري بيانگر اين 
جهت  واشاره را اتباع خود لغات رمز افراد و اسالمي فعاليت داشته است كه براي

اين كارتالشي بوده براي پوشش  ازجانب ديگر طراحي نموده و تفاهم درگفتگو
ادعاي شيعه مبني براينكه  ولي از سوي ديگر، پنهان كردن حقيقت دروغ و گذاشتن بر

اصول الكافي يك  چون در تصريح نموده با اين مسأله تناقض دارد مهدي به نام خود
  )4(.بريك يك ائمه رسول و أنص خدا :باب را اينگونه عنوان گذاري كرده اند

يبت پيروانشان را به غ ي هطراحان نظري مخترعان و :غيبت اما درمورد مدت زمان
سرعت بازگشت وعده مي دادند؛حتي تأكيد داشته اند كه ازشش  كوتاهي مدت و

آنگونه كه  -نقل نموده سازعلي بن ابي طالب زيرا درالكافي، سال تجاوزنمي كند
حيرت وسرگرداني  داري غيبت و او« :منتظرشان گفت ي هكه دربار -كنند مي افتراء

وقتي هم  )5(.»شوند وقومهايي هم هدايت مي گردند يه ماست كه قومهايي درآن گمرا
  )6(.".شش ماه يا شش سال":كه سؤال شد حيرت وغيبت چقدراست؟گفت

روزهاي اول نشأت تفكرغيبت براي تسكين درونهاي  است كه اين نص در آشكار
پرداخته شد كه ناگهان برحقيقت  آرام كردن قلبهاي حيرت زده ساخته و برافروخته و

، حقيقت روشن گرديد حيله برمالشد و و شدند گ امام بدون فرزند روبروتلخ مر
 نزديك مرتبط گرديد ي هپس درچنين اوضاع نابساماني ادعاي غيبت با اين وعد

                                           
 .35ص ، ـ حصائل الفكر)1(
  .1/333، ـ أصول الكافى)2(
 .217-6/216 ، شرح جامع/ـ المازندرانى)3(
 .به بعد 1/286ـ )4(
 .1/338 ، ـ أصول الكافى)5(
 .1/338 ، ـ أصول الكافى)6(
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ضمن موجب جلب اموالي  ودر نزديك باشد كردن آسان و باور تابراي تصديق و
ل بيت پرداخت آ به نام حق موقع ظهور تا درگردد شود كه الزم بود جمع آوري 

برگشتن  ي وسيع براي تغيير اين مسأله وا تقيه فراخ وگستره وء اصل بدا در و..گردد
 زيرا يكي از اين به نسبت آخوندهاي بعدي بود؛ و..آينده وجوددارد آن دروغ در از

 آن مقدار از اين روايت اين باشد كه غيبت وحيرت در احتمال دارد منظور :آنها گفته
برخي  و )1(آن صورت گيرد از آن بداء در قطعي باشد كه بعداز زمان امري 

احتمال دارد  :اند گفته د وناز اين بحران خالصي يابي ديگركوشيده اند باچيزي ديگر
ولي هيچكس جرئت نداشته  [2، نه غيبت سرگرداني باشد تعيين مدت حيرت و

  .طعن نمايد نسبت به اصل غيبت ابراز
سپس به مدتي نامعلوم  هفتاد سپس به صد وچهل وبه  ظهور تخمينهمانگونه كه 

زمان  قرآن بر ي همقطع  توان ازحروف به ائمه نسبت داده اند كه مي و )3(تغييريافته
  )4(.اطالع يافت ظهور
آرزو و تمنيات  چرخاند تشيع را مي امورآنچه كه  آيدمي بررواياتشان چنين  از و

تاجايي كه برخي از شيعيان ، مستور ظهورغايب به نزديك شدن فرج وبود پيروانشان 
خي رروايتشان آمده است كه ب زيرا در، ندبين لحظه ها توقع داشت را در خروج غايب

از اين حال شكوا سرداده  امام و انتظار را ترك كرده بخاطر بازار ستد و و آنها داد از
 ستنزديك احتي  ايم؛ رها كردهظهور  ما بازارها را به انتظار" :اند بعضيها گفته و

  )1(."مردان ما گدايي كنند

                                           
 .6/237 ، شرح جامع برالكافى/ـ المازندرانى)1(
چنان دامنگيرآنهاست همانگونه كه ازكتابهايي به چشم غيبت هم ةد اينكه شك وحيرت درمسألبا وجو منبع سابق 2

 -مثال- (، مي خورد كه دراين زمينه نوشته اندوسبب ـأليف انها به عنصرشك وترديد براذهان خيلي ازآنها برمي گردد
 .)2ص :ابن بابويه/نگاهاكمال الدين

  .197ص ، والغىبة نعمانى ، 263ص ، والغىبة طوسى ، 6/314 ، ـ أصول الكافى با شرح مازندرانى)3(
 .109-62/106 ، بحاراألنوار ، 2/3 ، البرهان ، 2/2 ، ـ تفسىر العىاشى)4(
 .3/331 ، عن مفتاح الكتب األربعة ، 8/80 ، ـ روضة الكافى)1(
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برطرف  بازي و ي هادام": ها اين بود كه بدان اشاره كرديم اين وعده اما هدف از
روش شيعه درعلل آوردن خياالت .اين بود، حيرت پيروان و ترديد نمودن شك و

دويست  روايات اعتراف نموده اند حتي در، آنها با وعده هاي واهي تخدير خام و
سبب آن اين بودكه اگربه آنها  و )1(.خياالت واهي شيعه را پرورده كرده بودندسال با 
دلها قسوت  اين امر دويست سال يا سيصد سال طول مي كشد : شد گفته مي

ولي )منظورشان مذهب شيعه بود(گشتند اسالم برمي مردم از ي هعام و ، فتگر مي
  )2(!ديك كردن فرج بودسريع موجب تأليف قلبها ونز)اين وعده ها(چقدر :گفتند
 مشكل تعيين مدت زمان غيبت جعل كرده اند ي هرواياتي كه شيعه براي معالج و

هرگاه  ":گويد مي و كنند مي امر شدن بنابراين گاهي به تسليم، با هم اختالف دارند
 ، صدق اهللا حديثي براي شما خوانده شد ولي حديث ديگري برخالف آن آمد بگوييد

  )3(."ش داريدپادا و اجر دوبار
به  اند ئمه تعيين كردهأظهوررا كه  ي ههمچنين اين روايات گاهي اختالف وعد

براي همين است كه وقتي برخي ازآنها ، ازسوي شيعه نسبت داده اند افشاي سرّ
غيبت مدتي است كه بدن ما ازبين مي رود ولي آن را  ي هچيست اين مسأل":گفتند

 آن را به تأخير خدا فاش كرديد چون شما آن راولي ، بله:نمي بينيم؟ امامشان گفت
راصدوچهل سال تعيين  خداوند متعال وقت ظهور":گويد رواياتشان مي و )4("انداخت

 و، برداشتيدراسرّ ي هوپرد، ما آن را به شما گفتيم وشما هم آن را فاش كرديد.نمود
  )1(.را به ما اعالم نكرد بعداز آن وقتش خدا

                                           
 ، بحــاراألنوار ، 208-207ص ، الغىبــة للطوســى ، 198ص ، الغىبــة للنعمــانى ، 1/369 ، ـــ أصــول الكــافى)1(

  .و خبر از رضا مروى است. 52/102
 .52/102 ، بحاراألنوار ، 208ـ207ص ، الغىبة طوسى ، 198ص ، الغىبة نعمانى ، 1/369 ، ـ أصول الكافى)2(
 .52/118 ، بحاراألنوار ، 198ص ، الغىبة نعمانى ، 1/369 ، ـ أصول الكافى)3(
  .52/117 ، بحاراألنوار ، 263ص ، الغىبة طوسى ، 194ص ، ـ الغىبة نعمانى)4(
 .52/117 ، بحاراألنوار ، 263ص ، الغىبة طوسى ، 197الغىبة نعمانى؛ ص ، 1/368 ، ـ أصول الكافى)1(
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همانا خداوند ":1ابوعبداهللا گفته.انداختند ميقتل حسين گردن  را بهوگاهي اين تأخير
كشته  ؛وقتي كه حسين  )2( هفتاد سال تعيين نموده بود ار وقت ظهور أمتعال 

  )3(.".؛پس آن را به تأخيرانداخت زمين شدت يافت برضد مردم أخشم خدا شد
توقيت ":راني گفتهمازند لذا ، اند تنظيم نموده بداءي  انديشهوشيعه تمام اينهارا در

يعني تغييردرتصميم ( براي همين است كه بداء ، است بدائيتوقيتي اين امر  ظهور
  )4(.درآن جاري شد)اهللا عاذنأ، خدا

عيين ت :گويند اند ومي دست تكانيده وشيعه گاهي ازكلّ روايات تعيين وقت ظهور
نجات  تسليم شدگان و گمراه شدند عجله كنندگان ظهور و كنندگان وقت ظهور

  )5(."يافتند
نه   ما"و )6("ما اهل بيت وقت تعيين نمي كنيم، دروغ گفتند وقيت كنندگانت

  )7(."كنيم ايم ونه درآينده مي درگذشته تعيين وقت ظهورذكرده
ما براي ، را تكذيب كني اينكه او مترس از هركس وقت را برايت تعيين نمود"و

  )8(."كنيم نمي وقت تعيينكسي 
  )1(."خالفت كندمذيرد جز اينكه با وقت تعيين كنندگانم خداوند نمي پ"و

چون حديث سازي برحسب ، روايات شيعه تناقض دارند وبدينصورت اخبار و
  .بوده استها مناسبت شرايط و ظروف و

                                           
  ]يبت را به تمام ائمه نسبت مي دهندغولي روايات ، معلوم است كه جعفرقبل از نشأت تفكرغيبت وفات يافته - 1
  .6/314 ، شرح جامع/رش هفتادسال ظهوراست مازندرانىظاهراً منظو:ـ شارح الكافي گفته) 2(
 .52/117 ، بحاراألنوار ، 263ص ، الغىبة طوسى ، 197ص ، الغىبة نعمانى ، 1/368 ، ـ أصول الكافى)3(
 .264-263ص ، الغىبة طوسى ، 6/314 ، ـ شرح جامع)4(
 .104-52/103 ، بحاراألنوار ، 198ص ، الغىبة نعمانى ، 262ص ، الغىبة طوسى ، 1/368 ، ـ أصول الكافى)5(
  .198ص ، الغىبة نعمانى ، 1/368 ، ـ أصول الكافى)6(
 .52/103 ، بحاراألنوار ، 262ص ، ـ الغىبة طوسى)7(
 .52/104 ، بحاراألنوار ، 262ص ، الغىبة طوسى ، 195ص ، ـ الغىبة نعمانى)8(
 .198ص ، والغىبة نعمان ، 1/368 ، ـ أصول الكافى)1(
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از اباعبداهللا :درالكافي آمده است از زراره روايت شده كه :سبب غيبت اودرمورد اما 
وبه  -او مي ترسد :چرا؟گفت:گفتم، زقيام غيبتي داردقائم قبل ا ": گفت ام مي شنيده

  )1(."يعني قتل -شكمش اشاره كرد
شيخ طايفه طوسي آن را اينگونه  و )2(اين معني وارد شده ديگردر وروايات متعدد

و  بيم ازجان خود مانع شود جز كه امام را ازظهور  هيچ علتي نيست":تأكيد نموده
مشقتها واذيت را تحمل  و استتارشود نبود يش جايزبرا چون اگرغيراز اين بود، ازقتل
به علت تحمل مشقتهايي بوده كه به  ‡انبياء منزلت ائمه و زيرا مقام و، كرد مي

  )3(."كرده اندأخاطرخدا
دراعتقاد  -  ‡اما اين تعليل كه شيخ طايفه براي غيبت بيان نمود درحق ائمه

ميرند ونمي ميرند  تي ميمي دانند چه وق "‡:قابل تصورنيست چون ائمه -شيعه
با  چندين روايت ثابت نموده و در همانگونه كه كليني اين را"جز با اختيارخودشان

تثبيت  بحاراالنوار ومجلسي هم اين را در )4(نمودهعنوان فصلها همين الفاظ براي 
واقع نمي شود جزبا  )مرگ آنها(ائمه مي دانند كي ميميرند و":لفظبا نموده و

   6دهند؟ هارا پاسخ مي اين تناقض پس چگونه )5(."اختيارخودشان
 افتاد آنچه گذشته وآنچه اتفاق خواهد مي دانند"ائمه ، همانگونه كه به اعتقاد شيعه

  .وكليني هم بابي رابعنوان مذكورتأليف نموده )1("چيزي ازآنها پنهان نبوده است و
  .كنند ظرا حف كه بردل خطوركرده خود تصوريهر از اند پس ائمه توانسته

كشته  اند داشته نوابي كه ادعاي ارتباط مستقيم با امام را آن چهار كدام از  هيچ چرا

                                           
 .449ص ، إكمال الدىن ، 118ص ، الغىبة نعمانى ، 1/338 ، الكافى ـ أصول)1(
  .449ص ، إكمال الدىن ، 118ص ، الغىبة نعمانى ، 340و1/337 ، ـ نگاه كن به أصول الكافى)2(
 .199ص ، فصل فى ذكر العلة المانعة لصاحب األمر من الظهور ، ـ الغىبة طلوسى)3(
  .1/258 ، ـ أصول الكافى)4(
 .27/285 ، األنوارـ بحار)5(
 .جهت اطالع ازاين موضوع به شرح مازندراني برالكافي مراجعه نمودم ديدم كه برآن گذشته وچيزي ننوشته -6
  .1/260 ، ـ أصول الكافى)1(
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  !كه بدون اختيارخودشان هم نميرند؟ اند درحالي كه مثل امام هم نبوده نشدند
سرزمينهاي شيعه فراهم  برخي از اثناي قيام در همچنين امنيت كامل براي امام در

 سالح و ازعلم و و نكردتا با سيمايش مأنوس شوند ربوده است چرا درآنجا ظهو
براي همين است كه احمد .درحالي كه دولت تشكيل مي داد قدرتش استفاده كنند

اگرمهدي منتظرآنها ازبيم جانش مخفي شده؛پس ":گويد مي -شيعة اصل -كسروي
ا آنه خلفاي بني عباس از و سيطره يافتند بغداد شيعه  بر ي هوقتي كه آل بوي چرا

  !كردندظهورنكرد؟ اطاعت
جويبار راه انداخت  وقتي كه شاه اسماعيل صفوي ازخون سني ها چراو

  !ظهورنكرد؟
بزرگترين سالطين ايران بود برسكه نام  خان زند كه يكي از چرا وقتي كه كريم

  !.نامگذاري كردظهورنكرد؟ خودرا وكيل او و را چاپ كرد )امام زمان(ن امامتا
شيعيان به شش مليون نفررسيده  كند كه شمار نمي ا ظهوروبعدازاين امروز چر

  )1(."است؟
كه دولت آيات عظام تشكيل شده چرا  -احمدكسروي بعداز -همچنين امروز و

را  اوو روضه خواني  دعا با كند خصوصاً كه آنها صدها سال است ظهورنمي
  .او كمك مي خواهند از پناه مي برند وخوانند و به او  مي

ه روايات ديگري را هم ساخته اند كه غيبت امام را به امتحان وآزمون همانگونه ك
 تالش وت گاهي اين تعليل هايي كه روايات حامل آن هستند و، اند قلبها تعليل نموده

چون ، ترديدي كه به دل شيعيان راه يافت شك و ي هكاپويي بوده براي عالج پديد
پشت  به پرت كردن و آنهارا ناچار عقلها راه يافت اين مسأله همين كه به برخي از

  .شيعه نمود ي هسرگذاشتن عقيد
عالقه اي نمود تا جايي  بي شيعه را دچارماللت و همانگونه كه انتظارغايب موعود

                                           
 .42ص ، گري ـ شيعه و شيعه)1(
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 )1(".رديماندوه م ازغم و دلمان تنگ شده و اين مسأله برما طوالني شد و :اند كه گفته
قمي براين  ي هابن بابوي ه ووحشتناك برآنها تسلط يافت ترديد شبح شك و و

آنجا مقيم شدم ديدم كه  رفتم ودر به نيشابور":گويد امرشهادت مي دهد آنجا كه مي
درمورد قائم  و، سرگردان كرده بود حيرت زده ورا غيبت امام بيشترشيعيان 

  )2(."دچارشبهه شده بودند
سرگرداني  پرداخته شده اند ساخته و وضع و اين امر ي هلجاورواياتي كه جهت مع

درالكافي ، به تصويركشيده او انقطاع اخبار طول غيبت وومورد غايب  را در آنها
همانا :شنيدم مي گفت ؛اباعبداهللا از :است كه گفت زراره روايت از":روايت شده

است كه والدتش مشكوك  او است و راو منتظَ و.شود قبل ازقيام غايب مي اين پسر
او حمل  :اند برخي گفته و، خلف وفات يافت درش بدونپ :گويند برخي مي، است
، مورد انتظاراست او متولدشده و دوسال قبل ازمرگ پدر :گويند برخي مي و ، بود

 درآن موقع اهل باطل ترديد ، ولي خداوند متعال دوست داشت شيعه را بيازمايد
  .بنابراين اختالفات را به امتحان شيعه تعليل كرده اند )3(."دارند

وفات حسن عسكري  از فرقه ها براي ما نقل كرده اند كه اين حادثه بعدوكتابهاي 
چالش امثال آن جهت مواجهه با  گويي اين روايت و -چنانچه گذشت -اتفاق افتاده

 مرگ امام با عقيمي بدان گرفتارشدند اختراع كردند از حيرت وسرگرداني كه بعدآن 
  .رسيم مي نماينداين حقيقت را به خوبي ت ، روايات ي هقسمت عمد و

نه به خدا سوگند آنچه بدان چشم دوخته ايد نخواهد بودتا ":حتي درالكافي آمده
نه به خدا سوگند آنچه بدان چشم دوخته ايد نخواهد بودتاتصفيه  ، غربال نشويد

ند آنچه بدان چشم دوخته ايد نخواهد گنه به خدا سو ، وخالص نگرديد
 جزبعد آنچه بدان چشم دوخته ايد نخواهد بود ندگنه به خدا سو ، بودتاممتازنگرديد

                                           
  .120ص ، ـ الغىبة نعمانى)1(
 .2ص ، ـ إكمال الدىن)2(
 .1/337 ، ـ أصول الكافى)3(
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ند آنچه بدان چشم دوخته ايد نخواهد بودتا بدبخت گردد گنه به خدا سو ، ازيأس
  )1(."آنكه بدبخت است وسعادتمند شود آنكه سعادتمند است

مخلص شدن  به خاطر آنچه بسبب ادعاي غيبت اتفاق افتاد كنند مي پس آنها ادعا
به جعفرصادق نسبت داده اند  و، گردد به اتمام رسيد قائم برمي وهرگاه هوامتحان بود

 -گريه مي كرد عزادار ياران نزد او رفتند درحالي كه چون مادر ازجمعي روزي : كه
 گكه شامل علم باليا ومره بودبه كتاب جفرنگاه كرد -چون آنگونه كه مي گويند

به ":گفت، افتاد است تاقيامتآنچه اتفاق خواهد  علم آنچه اتفاق افتاده و و، وميرها
ايجاد شك  آن زمان و در او از والدت قائم وكُندي وطول نابينايي وبلواي مؤمنين بعد

  )2(.ارتداد اكثرشان ازدينشان بوده اثرطوالني شدن غيبت و درقلب شيعه بر
ارتداد خيلي ازشيعان به سبب ادعاي غيبتي كه  از اين روايت منسوب به جعفر

آن  از اين روايت هم مانند بقيه بعد و ، گويد الني شد سخن ميمدت زمان آن طو
آن  اند و شيعه گري تشويق كرده ي هبه ماندن درگسترمردم راحادثه جعل شده چون 

  .اندواين ازنشانه هاي امام مفقوداست مسأله خبردادهن هم به ادعاي اينكه ائمه به اي
ازجمله كساني بوده كه  وشيخ نعماني كه از بزرگان شيعه درقرن سوم بوده  و

شهادت او  شيعه درابتداي ادعاي غيبت زيسته بر اين مسأله شهادت داده و ي هدرواقع
جزتعداد  - امرغيبت به مشكوك شدن تمام شيعه در، اهميت است بي نهايت حايز

هاي منسوب به گروه تشيع كه  ما ديديم طايفه":گويد مي ، گواهي داده است -كمي
مذاهب آنها  و متفرق شدند..اماميه بودند و منسوب مي كردند را به محمد خود

محارم اهللا را سبك  و، به فرايض خداوند متعال اهانت كردند و منشعب گرديد
، برخي بسياركوتاهي كردند و، و افراط ادامه دادند پس برخي ازآنها به غلو، شمردند
پروردگارشان  حجت و ولي امر كمي درمورد امام زمان خود و تعداد جزوهمه ب

                                           
 .1/370 ، لكافىـ أصول ا)1(
 .106-105ص ، ـ الغىبة طوسى)2(
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  )1(."هبراثرمحنتي كه با اين غيبت واقع شد.شكايت كردند
همانگونه كه ، شهادت بركفر جستن و وبرخي شروع كردند به نفرين كردن وتبراء
امري كه انتظارش را داريد اتفاق « :گويد روايت نعماني اين را به تصويركشيده كه مي

صورت رخ وبه  كنند و رائت ميب تا وقتي كه بعضي ازبعضي اظهار نخواهد افتاد
را نفرين  يكديگر و گواهي مي دهند يكديگر بركفر و يكديگرتف مي كنند

تلقي كرده چون موجب اعالم به  اين روايت چنين وضعيتي را خير و )2(»كنند مي
آن را  و قائم ما قيام مي كند، آن زمان است ل خيردركُ:لذا گفته و، است خروج امام
  )3(."دفع مي كند

رخالل اين نصوص روشن مي گردد كه محدثين شيعه درمواجهه با اين واژگون د
اند  جعل كردهنهارا آطوري  و اند شدن درجعل روايات به نام اهل بيت فعاليت نموده

ارتداد درموقع غيبت اشاره داشته  وقرارگرفتن امتحان مورد  وشدن كه به تصفيه 
  .اماميه بوده است ي هشيع ي هرگستراين به خاطرتشويق آنها به ماندن د و، باشند

ادعا  واقع تفكرغيبت كه اماميه ناچارشدند شهادات در رغم اين اعترافات و وعلي
وجود شيعه گري را  زلزله اي شد كه نزديك بود كيان و نمايندموجب تكان شديدو

 رغم تمام اينها در منجربه سقوط آن شود براثررفتن اتباع ولي علي متالشي كند و
شوند به  مي اگرخدامي دانست كه آنها دچارشك وترديد":گويند تشان ميروايا
يعني نمي (ناكام نمي گذاشت و رابي اثر يك چشم به هم زدن حجت خود ي هانداز

ازمشكوك شدن همه جزتعدادي  و ترديدي ولي چه شك )4(")گذاشت غايب شود
  !.يكديگرنفرين كردن شديدتراست؟ ازتفرق و و، كم

زياد غيبت ازسوي شيعه خصوصاً درمراحل نشأت آن  سيارهمچنين تكذيب ب

                                           
 .11ص ، ـ الغىبة نعمانى)1(
 .115-52/114 ، بحاراألنوار ، 138-137ص ، ـ الغىبة نعمانى)2(
 .15ص ، بحاراألنوار ، 138ص ، ـ الغىبة نعمانى)3(
  .107ص ، الغىبة نعمانى ، 1/333 ، ـ أصول الكافى)4(
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به دروغ بودن آشكارآن ازديد  گردد شايد اين امرهم برمي ، مالحظه مي گردد
براي اين است كه ، زندگي مي كردند شرايط آن ظروف و كساني كه در معاصرين و
 و زيدو شك وترديد مي اين انديشه براي سد شكافهايي كه ازآنها بادبنيانگذاران 

شد با  به خوبي نمايان مياز آنهافضاهاي بازي كه صورت دروغ  وشكاف بستن 
بنابراين با جعل رواياتي به نام اهل بيت كه ، فعاليت بودند در نشاط وپشت كار

كردند چون  آن حادثه را مژده به خيرتلقي مي داد و آن حادثه خبرميشدن  قعاازو
مشكل  ي هبه معالج )ق افتاد قيام نكردحادثه اتفا(موجب اعالم قيام قائم است 

درمقابل اين مشكل كه به گوش  و. تكذيب ويكديگرنفرين كردن وتفرق پرداختند
 كنند كه به نام آنها ساخته و را انكارمي حسن اين ادعاها ي هخانواد شيعيان رسيده بود

ن را آ اهل او همانا قائم غيبتي دارد و":درست كردند پرداخته شده اين روايات را
 –زراره درمورد سبب غيبت سؤال شد  قتي هم كه درروايت شيعه از و"كنند انكارمي

به شكمش ، ترسد مي":به ادعاي شيعه گفت 1 -كه روايت به نام او جعل شده بود
  )2(."اشاره كرد

افراد  يك از درآن قضيه اين بود كه نه هيچ شكافهاي موجود از ويكي ديگر
بنابراين  ، آمدن او خبرنداشتند بوجود والدت و ازحسن ونه غيرآنها  ي هخانواد

ما اهل بيت  از خداوند پسري را براي اين امر":رواياتي را جعل كردند مبني براينكه
وكسي كه به اين روش  )3("آمدنش مخفي است پديد انگيزد كه والدت و برمي

  .شگفتيها مي بيند رواياتشان را بررسي كند
بزرگترين  جعل رواياتي كه انتظارفرج قائم رابهترين و به وازجهتي ديگراقدام كردند

شود  ثرطوالني شدن انتظارحاصل مي را كه برا تا ماللت وكسلي داد مي اعمال قرار

                                           
 ]بت مرده بودچون او قبل ازپيدايش انديشة غي -1
 .118ص ، ـ الغىبة نعمانى)2(
  .112ص ، الغىبة نعمانى ، 342-1/341 ، ـ أصول الكافى)3(
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ظهورقائم و احساس محروميت  مراقبت شديد ي هكه درنتيج ييأس و نمايندف برطر
ترين حالت  دنزديكترين وخشنو":الكافي روايت شده كه در، دوري او را بزدايد از

برايشان  را گم كرده اند و بندگان نزد خداوند زماني است كه حجت خدا
 دانند كه حجت وعهد وپيمان خداوند آنها مي و مكانش را نمي دانند و كند ظهورنمي

  )1(."باطل نشده؛دراين حال صبح وشام درانتظارفرج هستند
بيش  كه امروزوجود اين فرج قراردادند با ظهورعالمت بنابراين غيبت را 

پس اين  ، ها اتفاق نيفتاد آن وعده گذرد ولي چيزي از سال ازغيبت مي ازهزارويكصد
آيا شك را مي افزايد !تأثيري دارد كسي كه اين آزروهاي خيالي شيعه را بخواند؟چه 
اسالم  از وگاهي به جستجوي مذهب ديگري غير، كند برابرمي يقين را چند و

اين بين اهل سنت وشيعه مورد اتفاق  گفته اند - ودروغ با بهتان -پردازد چون  مي
  .است

 روايت را)77(مجلسي  و دارند انتظار ي هعقيد ي هزمين وشيعه روايات فراواني در
و مدح الشيعة يف زمن الغيبة وما ينبغي فعله  , باب فضل انتظار الفرج":دربابي به عنوان
: اند كه گفته نسبت داده ول خداحتي به رس )2(دركتابش قرارداده "يف ذلك الزمان

يعني بهترين اعمال امت من انتظارفرج "أفضل أعامل أمتي انتظار فرج اهللا عز وجل"
  )3(.منظورشان خروج مهدي است، خداست

املنتظرون لظهوره أفضل «:ندا هكردمعرفي  ترين عمل نزدخدا انتظارفرج را محبوب و
نند كه   وخيال مي )4(هل هرزماني هستنداو بهترين ا يعني منتظران ظهور»أهل كل زمان
 :فرموده رسول خدا

يارسول  :قالوا, الرجل الواحد الواحد منهم له اجرمخسني منكم  بعدكم من  قوم  سيأتی«
                                           

 .52/145 ، بحاراألنوار ، 1/333 ، ـ أصول الكافى)1(
 .و به بعد 603ص ، وانظر إكمال الدىن ، 150-52/122 ، ـ بحاراألنوار)2(
 .52/122 ، ـ بحاراألنوار)3(
  .52/122 ، ـ بحاراألنوار)4(
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انكم لو حتملوا ما محلوا مل : نحن كنا معک ببدروحنني ونزل فينا القرآن فقال  اهللا
   )1( ))تصربوا صربهم

، شمارا دارد از كه هرمرد ازآنها اجروپاداش پنجاه نفرآيند  بعدازشما قومي مي
درمورد ما قرآن نازل  وحنين هستيم و بدر در ما همراه تو اي رسول خدا:گفتند
كنند صبرنمي كنيدآنگونه  شما اگزتحمل كنيد آنچه را كه آنها تحمل مي:فرمود.شود مي

بنظررافضه صحابه روايت كرده كه  ، اين ي هولي جعل كنند. كنند كه آنها صبرمي
  .مرتكب چه لغزشي شدند

مي فروكش غايب را اشتياق شديد آنها را به ظهور و خروج كه اند  آوردهورواياتي 
كسي كه امرغيبت را بداند سپس بميرد قبل ازقيام قائم مانند كسي ":گويد مي كند و

  )2(."پاداش دارد كه همراه او كشته شود
تهديداتي هم به  انكاركند كه غيبت قائم را اين تشويقها براي كسي طرف ديگراز و
 دبه رسالت محم آن را چون كفر حتي انكارهم هست دوزخ  جاودانگي در و كفر
  .آورده اند اصالً آن را مانند كفرابليس به شمار و

روايت نموده كه  ابي يعفور صدوق شيعه با سند واهي خود از
ولي مهدي را  والد من اقراركندا كسي كه به ائمه ازآباء و :فرموده؛ابوعبداهللا
، را انكاركندولي محمد مانند كسي است كه به تمام انبياء اقرارنمايد انكاركند

آنها  از شخص اوكه ، هفتم پنجم از:فرزند تو كيست؟گفت اي سرورم مهدي از:گفتم
وبه نام رسول  )3(.وبراي آنها حالل نيست نامش را برزبان بياورند غايب مي گردد

  )4(.»من انكر القائم من ولدی فقد انكرنی«:تان وافتراء كرده اند كه گفتهبه خدا
   مرا انكاركرده است هركس قائم فرزند مرا انكاركند 

                                           
  .52/130 ، ـ بحاراألنوار)1(
 .52/131 ، ـ بحاراألنوار)2(
  .388ص ، ـ إكمال الدىن)3(
 .492ص: منتخب األثر/لطف اهللا الصافى ، 390ص ، ـ إكمال الدىن)4(
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را درغيبتش انكاركند مثل ابليس است ؛كسي كه قائم «:وصدوق آنهاگفته
  )1(.»:درخودداري كردن ازسجده به آدم

 ومه منبع خشم وكينه برضد صحابه آخوندهاي شيعه ب فعاليتغيبت براثر ي همسأل
اي برايم  من هرگاه مسأله«:جزايري شيخ شيعه گفته، پيروان نيك آنها تبديل شده

برآنها لعنت بفرستم چون آنها سبب مخفي شدن حجت  كه كرده امنذرمشكل شده 
  )2(.»شدند

درون شيعه براثرتلخي  كوشند خشم ونفرت كمين شده در كني كه مي مالحظه مي
را اينگونه »مزاحمت قرارگرفته و مورد قهر امام غايب آنها« اعتقاد به اينكه و انتظار

  )3(.توجيه كنند
عليه شيعه خونريزي  ازجانب دشمنان خدا -ه خيال آنهاب -غيبت او ونيز اينكه براثر

احساسات را با  اين كينه هاي ناشي ازچنين درك و )4(وغارت اموال صورت گرفته
  .ين نسلي كه تاريخ شناخته وپيروانشان توجيه مي كنندناسزاگويي بهتر لعن و

  غيبت وقوعاستدالل آنها بر

مورد  برهان برصحت اعتقاد خود در اماميه عنايت شديدي دارند به استدالل و
خود سندي  ي هاند تا بلكه براي عقيد بطوري كه به كتاب اهللا روي آورده.غيبت مهدي

 مانند عادت هميشه با تكلف و آن نيافتند؛خودرا در ي هوقتي كه خواست، پيدا كنند
 رمزي متوسل شدند و به تأويل وتفسيرهاي باطني و سفسطه گويي مبالغه آميز
  .اين روش تفسيركرده اند تعدادي ازآيات قرآن را با

  درتفسيرقمي درمورد آية 

                                           
 .13ص ، ـ إكمال الدىن)1(
 .37ص ، ـ شرح الصحىفة السجادىة)2(
 .12ص ، ـ إكمال الدىن)3(
  .12ص ، ـ إكمال الدىن)4(
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 m  m  l     k  jl 1( ٢: الليل(  
  گردد يگر و روشن م و به روز سوگند در آن هنگام كه جلوه

  )2(.ئم اهل بيت ماستاق از نهار منظور :گفته
  : در مورد آيهشيعه  ي هترين كتابهاي چهارگان ودرصحيح

 m   x   w  v     u  t  s     r  q    p  o  nl 3( ٣٠: الملك(  
 

چه كسي  ، شما به زمين فرو رود ) مورد استفاده( اگر آبهاي ، مرا خبر دهيد : بگو  
   ! ؟ در دسترس شما مردمان قرار دهد تواند آب روان مي
هرگاه امام شما غايب گردد چه كسي برايتان امام جديدي مي «:گفته: كه آمده است 

  )4(آورد؟
  :خداوند متعال ي همورد فرمود درتفسيرعياشي در و 

 m  c  b  a  `  _   ^  ]  \  [l 5(  ٣: التوبة(  
كه در اجتماع ساالنه ( مردماين اعالمي است از سوي خدا و پيغمبرش به همه 

  . در روز بزرگترين حج ) ايشان در مكّه
  )6(.»اعالم يعني دعوت او براي خود خروج قائم است و روز روزحج اكبر «: گفته

زيادند كه كتاب مستقلي را دراين موضوع  اين قبيل تأويلها آنقدر مثالهاي زيادي از و
املحجة فيام نزل "و )1( "قرآن يف صاحب الزمانما نزل من ال":مانند كتاب، اند تأليف نموده

                                           
  .2/اللىل ـ)1(
 .2/425 ، ـ تفسىر القمى)2(
  .30/ـ الملك)3(
 .2/102 ، البرهان ، 339ص ، إكمال الدىن ، 2/76 ، تفسىر العىاشى ، 1/339 ، ـ أصول الكافى)4(
  .3/ـ التوبة)5(
  .2/102 ، البرهان ، 2/76 ، ـ تفسىر العىاشى)6(
  .19/30 ، ـ ازرافضي عبد العزيزجلودي نگاه كن به الذرىعة)1(
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به نام منيرميالني به  اي معاصر كه شيعه )2(كه اخيراً درچاپي جديد، )1("يف القائم احلجة
اي ازكتابهاي معتمد شيعه ارجاع  نصوص كتاب را به مجموعه و، ن اقدام نمودهآتحقيق 

نه باتأويل وتفسيرتحريفي به آيه ازقرآن را اينگو)120(كه نويسنده درآن بيش از، داده
افتضاحات شيعه است كه قابل پوشيدن  كه اين تفسيرها يكي از، مهدي منتظرتفسيرنموده

را بدان افزوده  ديگر ي هولي محقق به اين تعداد هم قانع نشده تأويل دوازده آي، نيست
  .آن رانوشته است" املحجة مستدرك: درآخركتاب به عنوان است و

شودكه تأويالت باطني كه  ودقيق ازسوي انسان منصف معلوم مي وبا نگاه موضوعي
تحريف كتاب اهللا  و غلو شديد ، جهت استدالل برغيبت مهدي بدانها استدالل شده

انديشه اي كه  و وخود اين تأويلها دليل روشني هستند برفساد تفكر، است نه استدالل
  .تالش مي كنند اصل آن را تثبيت نمايند

غيبت مهدي  ي هبرصحت حادث ءبرخي ازانبياي ناپديد شدن  ثهبه حادواماميه 
سرزمين  وطن و از ؛مثالً به غيبت موسي بن عمران، ها استدالل كرده اند شيعه

مانند  و، اش همانگونه كه قرآن بدان ناطق است دارودسته ازفرعون و فرار خود و
آن بدان نازل اي ازقر آنگونه كه سوره، وپنهان شدن خبراو ازپدرش ؛غيبت يوسف

 و، برادرانش جمع شدند و وبا پدر، خبرش را آشكارنمود و او تا اينكه خداوند، شده
نزد آنها وقتي كه كارهاي  او از فرار با قوم خود و ؛مانند داستان يونس بن متي

غيبت اوبطوري كه هيچ  سسپ ، حقوق او را تحقير كردندو ، خالف را ادامه دادند
جان  مخفي نمود و در شكم ماهي را خداوند او دانست و يوجاي او را نم كسي مقر

را نزد  او را دروجود او نگه داشت با نوعي ازمصلحت تا اينكه آن مدت گذشت و
  )3(.قومش برگرداند

كه طوسي با آن عليه كساني استدالل ، درغار پيامبرما محمدپنهان شدن  نيز و
                                           

 . ازهاشم بحراني[ -)1(
 ].وفاءبيروت به چاپ رسيده ةق ازطرف مؤسس -هـ1403درسال 2
 .77ص ، ـ الغىبة طوسى)3(
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تحمل مشقتهاي امامت است چگونه  و مكلف به قيام امام شما اگر« :اند نموده كه گفته
  ؟"غايب شده

سال  درشعب ابي طالب مخفي نشد بطوري كه  سه آيا پيامبر»:طوسي جواب داده 
  )1(پنهان نشد؟ درغار وآيا سه روز، كرد نمي دسترسي پيدا كسي به او

وتشكيك  خود اماميه براي اقناع اتباع ايسهاولي واقعيت اين است كه اين قي
درخاموش كردن  اگردرمورد غيبت امام با چشم دل تأمل كنند، امرغيبت كنندگان در

براين  رغم اينكه بسيار اي كه دردل آنها مشتعل شده راه به جايي نمي برد؛علي فتيله
 مان بزرگ كه خود والحتي ابن بابويه جهت اقناع ع، كنند ها تكيه مي قياس ومقارنه

ترديد وحيرت وسرگرداني شده بودند شك و غيبت دچار ي همورد مسأل در انپيروانش
  )2(.كتابي را تأليف نمود؛چنانچه دركتابش بدان اشاره نموده

، چند سبب غيبت امام بي اثراست به خاطر ي هاين قياسها دراثبات انديش :گويم من مي
خداوندمتعال با نص صريح وبدون تأويل ) )3ديكي اينكه غيبت موسي ويونس ومحم

ولي درمورد غيبت مهدي شيعه روايتشان به حكيمه ، ن فرمودهپيچيدگي بيا پوشش و و
بابها  سپس شهادت چهارنفر از، او هم درست باشد ختم شده اگرنسبت دادن روايت به

ي كه با تبه خاطرمصلح برغيبت قابل قبول نيست چون خودشان درآن قضيه متهم هستند
كه به نام رابط اصلي به مسهايي بود آن شهادت به خودشان جلب مي كنند كه اموال وخُ

  .گرفتند مردم مي امام از
همچنين غيبت انبياي .ادعاي بابيت كرده اند براي همين است كه بسياري ازافراد

ولي غيبت امام شيعه براي ، چون با آنها زيسته اند ، الهي نزد اقوامشان معروف بوده
 و، نكرده است هيچ كسي معلوم وشناخته شده نبوده وهيچ كسي اثري ازآن رامشاهده

                                           
 .13ص ، ـ الغىبة طوسى)1(
 .4-2ص ، ـ إكمال الدىن)2(
ربطي به موضوع  محاصره بود و درشعب ابي طالب اصالً غيبت نبوده بلكه قطع رابطه ورسول خدا ي همحاصر -)3(

   ردماندا
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رخين معتبرهم ؤوم، اش اين ادعاي شيعيان را انكاركرده اند حتي اهل وخانواده
همانگونه  -عقيم وبي فرزند بوده است ؛شهادت داده اند به اينكه حسن عسكري

 مكان بوده؛و محدود به زمان و ‡سپس غيبت پيامبران. -كه بعداً خواهد آمد
اثري وولي قرنهاي متمادي گذشته .رگشته اندقوم واهل خود ب وتاهي نزدكبعدازمدت 

  .ازغايب آنها نيست وكسي جايش را هم نمي داند
  هرا برمردم اقامأاند كه حجت خدا وقتي غايب شده‡همچنين رسوالن خدا

ولي غايب ، اند ابالغ كرده سماني را به نسل خودآرسالت  و اند ومحكم كرده
  .ايم شما نشنيدهآنهاچندين نسل گذشت وما چيزي ازمهدي غايب 

  ؛مثالًغيبت يوسف، امري طبيعي وعادي بوده ‡اينهاغيبت پيامبران عالوه بر
 همانگونه كه كسي از، وظاهرشدن بود نزد قوم ديگري خود پدر بود از   ندش جدا

، اين ناپديد شدن موقوف است به زماني محدود و.كند ديگرسفرمي شهري به شهر
چون آنها جمع زيادي ، ‡تي نسبت به پيامبراناستثنائي است ح ي هواين يك حادث

  .اتفاق افتاده باشد روذكمآن افراد  بودند ولي نقل نشده كه اين اتفاق براي غير
، درغار؛استداللي است نابجاعشريه به مخفي شدن رسول خدا استدالل اثني"اما 

 يه وبلكه ازنوع تور، براي مخفي كردن ادعاي پيامبري نبود درغار او چون استتار
سپس اين ، نشوند مانع حركت او تا كفار تظاهركردن به خالف واقعيت درجنگ بود

بنابراين قياس آن ، )وفقط ازديد كفارمخفي شد( طول كشيد مخفي شدن تنها سه روز
عاجلي  ي هچون مخفي شدني كه مقدم، حادثه برغيبت مهدي نهايت حماقت است

مخفي شدن طوالني كه الزمه  باشد براي آشكاركردن دين فرق زيادي دارد با
  )1(."رهاكردن دعوت وانتشارطغيان باشد آن رسوايي وذلت و ي هونتيج

                                           
 .119ص ، ـ مختصر التحفة)1(
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  دفاع شيعه ازطوالني شدن دوران غيبت

 وجود امام بعيد واست مبني بريكي ازنكاتي كه بيانگردروغ بودن ادعاي شيعه 
زيرا .الس هزاروصد از متجاوز است ناممكن بودن بقاي او به صورت زنده درمدتي

آنگونه كه شيخ االسالم هم  -ن درچنين مدتياناازمسلمي يكعمر طوالني شدن 
معروف محمد امت چيزي است كه دروغ بودنش با عادتي كه براي -هفرمود

زمان اسالم شناخته نشده كه صدو بيست سال زندگي  هيچ كسي در، ومعلوم است
نقل ازرسول خدا ودرحديث صحيح.كرده باشد چه رسد به چنين عمري طوالني

  :شده كه فرمود

فإنّ علي رأس مائة سنة منها اليبقي علي وجه االرض ممن ، أرأيتكم ليلتكم هذه$

  )1(.#هواليوم عليهاأحد
 همانا بعدازصد سال ديگرازكساني كه امروز، رسد  مي آيا ديديد كه امشب هم فرا

  .روي زمين هستند كسي باقي نمي ماند
قطعاً بيش ، بيشترعمرداشته اند يا يكسال و اند دهپس كساني كه درآن وقت بو 

 دهتجاوز نكروقتي كه درآن زمان مردم عمرشان ازصد سال ، ندا كردهازصد سال عمرن
 عمرميانگين سپس . ،مردم كم باشد است كه عمر بيشترسزاوار آن عصر از بعد، باشد
ي كنند كم زندگبيشتروكساني كه ازاين ، امت دربين شصت تا هفتاد سال استاين 

  )2(.)امروزه درآمارهاي جهاني هم همه دراين حدودهستند(هستند 

                                           
 ، ومسـند أحمـد   ، 1/37 ، بـاب السـمر فـى العلـم     ، كتـاب العلـم   ، و صحىح البخـارى  ، 2/65 ، ـ منهاج السنة)1(
  .131و2/121
  .2/165 ، ـ منهاج السنة)2(
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وآخوندها .ازبيخ درآورده اعتقاد آنها را ي هاين اعتراض اماميه را خفه كرده وريش
مقايسه كنند كه بيش ازحد معمول  ‡ناند مهدي را با پيامبرا خيلي تالش نموده

است كه درميان  ؛نوح ي هآنها به منزلبنابراين مهدي نزد ، اند وطبيعي زندگي كرده
  )1(.قوم خود نُهصد وپنجاه سال زندگي كرد

اند كه  نسبت داده ؛ ازعلي بن حسين - با سندخود -  واين مقايسه را به ابن بابويه 
نيز  و )2(.»قائم يكي ازسنتهاي نوح را دارد كه طول عمراست«:روايت كرده كه گفت

. است ‡وخضر واياس )3(؛عيسي بن مريم بقاي مهدي مانند بقاي  : گويند مي
   )4(.دربا شيطان مقايسه ك حتي مي توان  را ومعتقد هستند او

وتعدادي از اين مقايسه كاري هارا به اهل بيت نسبت داده اند تا صفت قطعي بودن 
 ونيز به اخباركساني )5(.معصوم است ه يپيروانشان كسب كند چون گفت را نزد اتباع و

                                                                                                           
ماجاءفي فناء أعمار هذه االمة ما بين الستين الي :فصل، كتاب الزهد، اين حديث را در سنن ترمذي

ترمذي مي گويدكاين . نگاه كن) 3550(:5/533باب في دعاء النبي، وكتاب الدعوات، )2331(4/566:سعينالت
جاي تعجب است كه ترمذي :حديث حسن غريب است كه تنها از اين طريق روايت شده است؛ ابن حجر مي گويد

وابن ماجه  در كتاب ).2/11:رفيض القدي(چنين مي گويد زيرادرمورد زهد نيز از طريق ابي هريره روايت شده است 
: المستدرك(وحاكم در. 2/11:فيض القدير:وابن حبان در).4236( 2/1415(باب االمل واالجل ، الزهد

جامع (وبا كلمه حسن  از آن تعبير نموده، وسيوطي درجامع صغير)12/48و6/397:تاريخ بغداد(فوخطيب در )2/427
صحيح است : وحاكم گفته، )2/11:فيض القدير:نگاه.(حسن استسند آن : وابن حجردر الفتح مي گويد، )48صغيرص

صواب :وآلباني نيزبه دنبال اين رأي مي گويد، )2/427المستدرك (وذهبي نيزبااوموافق است ، باشرط مسلم
، »757«2/397:سلسله احاديث صحيح(وصحيحتر اين است كه اين حديث حسن لذاته وصحيح لغيره است

 . )1084(1/354"آلباني "ونگاهصحيح جامع 
  .79ص ، ـ الغىبة طوسى)1(
 .488ص ، ـ إكمال الدىن)2(
 .108ص ، ـ عقائد اإلمامىة)3(
 .1/283 ، إلزام الناصب/ـ الحائرى)4(
 ، إلـزام الناصـب   ، بـه بعـد   134ص ، إكمال الدىن ، به بعد 108ص ، الغىبة للنعمانى ، 337-1/336 ، ـ الكافى)5(
1/285. 
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را با جبرئيل  ولي فراموش كرده اند او )1( داشته اند استدالل مي كندكه عمرطوالني 
  .وعموم فرشتگان آسمان وزمين مقايسه كنند ‡وملك الموت

يازده  گويند مهدي از اند؛چون مي شيعيان خودشان هم اين استدالل را باطل كردهاما 
بدون او  او برقرآن قيم است و و، حاكم شرعي اين امت است، قرن پيش يا بيشتر
و قرآن كامل .جزتوسط او هيچ هدايتگري براي بشريت نيست و، قرآن حجت نيست

مصحف فاطمه وجفر والجامعه وهرچه مردم دراموردين ودنيا نيازداشته  و)وواقعي(
وسايل وامكانات  بنابراين مسئول اين امت مهدي شيعه است و.باشند همراه اوست

  .با اوست هدايت وسعادتشان دردنيا وآخرت
، ند خيلي با او فرق دارندا هاو مجموع كساني كه مهدي را با او مقايسه كرد اما غيراز
 درميان قوم خود نُهصد وپنجاه سال ماندگاربود وآنهارا بسوي خدا ؛ ؛زيرا نوح
  :او وحي فرمود كه كرد تا اينكه خداوند به دعوت مي

  m    Ñ  Ð  Ï       Î  Í   Ì  Ë  Ê  Él 2(  ٣٦: هود(  

هيچ كس ديگري از قوم تو ايمان  ، اند ايمان آورده ) تا كنون( ه جز آنان كهك
  .نخواهد آورد

زيرزميني مخفي نشدكه هيچ كسي محل وجايگاهش را  درسرداب ونوح ولي 
وطي  دركفروگمراهي ببيند وخودرا ازديدآنها متواري وناپديد كند مردم را و، نداند

عالوه ، اشدهمچنان ناپديد باقي ب هاي مكررسالهاي متمادي ونسلهاي پي درپي وقرن
  .هم بيشترشده وبا اوهم قابل مقايسه نيست ؛براينكه اكنون عمرمهدي ازعمرنوح

امانت  و رسالت پروردگارش را ابالغ كرد وحجت را اقامه نمود ؛همچنين عيسي
موجب ضرر و براي پيروانش  شدن به آسمان وپنهان شدنش دبلنقبل از را اداء فرمود

 و ورا رها كرده  برخالف غايب شيعه كه ازكودكي غايب شده وشيعيانش ؛شدان نزي
وتقيه را درمورد شناخت حقيقت مذهب  بابها درمورد وجود او با هم درگير باشند

                                           
 .به بعد 79ص ، ـ الغىبة طوسى)1(
 }أَنَّه لَن يؤْمنَ من قَومك إِالَّ من قَد آمنَ{ .36/ـ هود)2(
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واختالف آنها به جايي برسد كه يكديگررا لعن ونفرين ، دناوبرهمه تعميم ده
  .وتكفيركنند

طعاً ديدگاه علماي محقق دراين مورد اين است ق، وامادرمورد مقايسه با خضر واياس
  )1(اند كه آن دونفروفات يافته

، قابل مقايسه وتسليم شدن نيست وبه فرض اينكه  زنده هم باشند مهدي با آنها
ه كه به ادعاي عبرخالف امام شي، چون آنها مكلف به هدايت ورهبري اين امت نبودند

  .آنها مسئول تمام امورمسلمين است
قرآن ناطق است برخالف مهدي آنها كه حتي اهل  ، مورد بقاي ابليسامادر

سپس ابليس درمورد  ، اند را انكاركرده اش وچندين فرقه ازشيعه وجود او وخانواده
وبدون شك ، تاسازراه خدا  خود فعاليت جدي دارد كه گمراه كردن مردم ي هوظيف

ولي غايب آنها ، يطان استيكي ازكارهاي ش ، گمراه شدن شيعه باپيروي ازآن معدوم
پس مقايسه با او ..عالوه براينكه ابليس ازجنس انسان نيست !!نه اثري دارد ونه خبري

                                           
واياس تفكري است برگرفتـه   معتقد است كه اعتقاد به زنده بودن خضر /ابن قيم و. 26:ص ، ـ نگاه كن به المنتقي)1(

م بودند وصـوفيان هـم آن راه را   چون يهود معتقد به حيات الياس فنحاس بن عازار بن هارون عليه السال، ازيهوديت
همچنين صوفي معتقد به زنده بودن خضرهستند  .)5/37 ، الفصل( .مي گردد بيابان درگرفتندومدعي هستند كه الياس 

ابن عطـاء   ، 1/241 ، الفتوحات المكىة/نگاه كن به ابن عربى(وحكايتهايي درمورد مالقات با او وبرگرفتن ازاودارند
ابـن   ، 38-5/37 ، وانظـر الفصـل   ، 2/5 ، 1/97 ، وطبقـات الشـعرانى   ، 53-52ص ، المـنن لطائف /اهللا السكندرى

  .7/477 ، تهذىب التهذىب/حجر
( .شدن ازاعتقاد به ختم نبوت به حساب آورده است جوابن القيم ادعاهاي صوفيه درمورد برگرفتن ازخضررا خار

  .)5/38 ، انظر الفصل
براي اين موضوع نگاه كن به منهاج .( اند ي است كه اهل تحقيق ارائه دادهوادعاي بقاي خضرتا امروزمخالف داليل

- 1/325 ، البداىة والنهاىة/ابن كثىر ، وانظر عن الخضر ، 76- 67ص ، المنار المنىف/ابن القىم ، 1/28 ، السنة
  .)335-2/286 ، اإلصابة 312-6/309 ، فتح البارى/ابن حجر ، 337

چيزي كه نفس انسان ازلحاظ دليلهاي قوي بدان تمايل :خضرداردكه درخاتمه گفتهاي درتحقيق أمر وابن حجررساله
در ضمن  ، الزهر النضر فى نبأ الخضر.( برخالف اعتقادات عوام است كه معتقد به استمرارحيات او هستند، دارد

  .2/234 ، اي ازرسائل روشنگر مجموعه
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  . هم درهيچ حالي قابل قبول نيست
هراندازه كه  ، ازميان بشريت اند بوده يكساني كه داراي عمرطوالن ي هبقيولي 

وتمام  .كنند مي غايبشان ادعاكه درمورد  اند عمرطوالني داشته باشند به عمري نرسيده
ارزشي ندارند چون  اند براي امروز مثالهايي كه بزگان شيعه درقرن چهارم آورده

همانگونه كه ، است نموده طوالني تجاوز عمرهاي  آن ي هازهم عمرغايب آنها
اند كه براي مهدي موهوم وغايب ادعا  آنها وظايف ومسئوليتهايي نداشته از هيچكدام
  .مي كنند

 برامكان بقاي منتظر ، با استناد به علوم جديد وشندك مي خي ازآخوندهاي معاصربر
طبيعي  رطول حيات از عم":گويد مي پس مظفر، استدالل كنند وغايب خود

بيشتراست وآنچه خيال مي شود كه عمرطبيعي است علم طب نه مانع آن است ونه 
يده كه بتواند حيات انسان به جايي نرس ولي علم پزشكي هنوز، آن را محال مي داند
حيات دوباره برگرداند ولي اگرعلم طب قادر به اين امرنيست  را تعميركند وبه او

  )1(.خداوند برهمه چيز قادروتواناست
بزرگ غرب  ي ههمانا فالسف«:گويد ومحمد حسين آل كاشف الغطاء مي

ازدانشمندان يكي ":سپس گفت )2(.»دنيا جاودان باشد كان دارد انسان درما:گويند مي
جاودان  ؛نبود علي بن ابي طالب )3(، شمشير ابن ملجم اگر :بزرگ اروپا گفته است

  )4(!!!مي بود چون داراي جميع صفات كمال واعتدال بوده است
اما خداوند ، اگرشيعه درنقل آن راست گفته باشند ، بودازنظريات كفار قسمتياين 

  : متعال خطاب به پيامبرش مي فرمايد
                                           

  .108ص ، ـ عقائد اإلمامىة)1(
  .70ص ، ـ أصل الشىعة)2(
واين با قرآن وسنت مخالف ، قاتل اجل مقتول را قطع نموده است :اعتزالي است كه مي گويند ي هشيع ي هـ اين گفت)3(

مجموع فتاوى شـىخ   :نگاه(ميرد اجل ومدت خودرا دراين دنيا به پايان برد بلكه حق اين است كه هركس مي، است
  ) 1/348:لوامع االنوار، 92ص.شرح الطحاوىة ، 8/516اإلسالم 

 .70ص ، ـ أصل الشىعة)4(
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 mÁ  À    Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ   Ä  Ã       Âl ٣٤: األنبياء   
تا براي تو جاودانگي ( ما براي هيچ انساني پيش از تو زندگي جاويدان قرار نداديم  

وانگهي آنان كه انتظار . ميري ميرد و تو هم مي بلكه هر كسي مرده و مي. قرار دهيم
مگر اگر تو بميري  ، ) دانند ميمرگ تو را دارند و با مرگ تو اسالم را خاتمه يافته 

    ! ؟ مانند ايشان جاويدانه مي
  )1(٣٥: األنبياءmÏ   Î  Í  Ì  l  : ومي فرمايد 

چرا . اعم از پيغمبر و غير پيغمبر ، ميرد و قطعاً مي( چشد هر كسي مزه مرگ را مي
  ). كه زنده جاويد تنها خدا است و بس

  :ومي فرمايد
 m  t  s  r  q      p  o  n     ul 2(  ٦٠: الواقعة(  

و هرگز بر ما پيشي گرفته  ، ايم ما در ميان شما مرگ را مقدر و معين ساخته  
   ).  رود گردد و از دست ما بدر نمي و كسي بر ما چيره نمي( شود نمي
 كالم خداپس بعداز ، تراست ازهمه صادق تراست و خداوند سبحان به خلق آگاه 

  .كوشد حتي به اوهام تشبث نمايد ت كه ميكافري نيس ي هاعتباربه گفت
اي صادق دارد كه دررد  گفته -آنگونه كه كتابهاي شيعه نقل كرده اندسرضا علي

مرگ  وبودند برخي ازفرقه ها گفته كه معتقد به حيات وزنده بودن برخي ازآل بيت 
ي كنند ومدعي هستند كه آنها غايب هستند ودرآينده مآنهارا تصديق ن

چون ، اين قويترين رد است برضد اثني عشريه با كالم خودشان و، تخواهندگشبر
كنند وگمان  قطعاً برپدرت توقف مي :رضا گفت رجال كشي آمده است كه علي در
گويند وآنها كافرهستند به آنچه  دروغ مي":گفت، است  كنند كه او نمرده مي

داد قطعاً  واگرخدا مدت زمان عمركسي را افزايش مي، نازل شده استبرمحمد

                                           
  }كُلُّ نَفْسٍ ذَآئقَةُ الْموت{: .57/و العنكبوت35/األنبىاء ، 185/عمران ـ آل)1(
 }نَحنُ قَدرنَا بينَكُم الْموت وما نَحنُ بِمسبوقينَ{: .60/ـ الواقعة)2(
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  )1(."داد افزايش ميرا عمرمحمد
كنند كه خداوند بخاطر  وگمان مي ورزند امامشان مخالفت مي باگفتارشيعه ولي 

عمرغايب آنهارا طوالني ، يكائنات هستي وهمهجهان نياز بلكه بخاطر، نيازبشريت
وغرق  زمين فرومي رود-كنند آنگونه كه شيعه افتراء مي -چون اگراونبود، ساخته

  )2(.وتمام اهل آن درموج غرق مي شوند گردديم

  

  مهدي بعداز بازگشت موهوم وخيالي

  

 نتظرمشريعت مهدي  -أ
نامند اشاره مي كند به اينكه  ابن بابويه دراعتقادات خودكه آن را دين شيعه مي

درآنچه مربوط به احكام ميراث  بازگشت شريعت اسالم را مهدي هرگاه ازغيبت خود
خداوند دوهزارسال قبل « :گويد كند كه مي ازامام صادق نقل مي و ،است نسخ مي كند

به  اگرقائم اهل بيت ما قيام كند، ازخلق بدنها ميان ارواح عقد برادري برقرارنمود
ازلحاظ والدت با  شده نه به برادري كه برادري ارث مي دهد كه روحشان باهم برادر

  )3(.»هم برادرهستند
درون آن طايفه پنهان شده كه  ف افكاري باشد كه درشايد اين روايت بيانگروكاش

ارث جايگزين روابط نسبي  در روابط حزبي وسازماني خودرا راغب هستند
اين نوع  را به نام اين رابطه و ماموال مرد وخويشاوندي نمايند وآن را منحل كنند؛و

                                           
 .458ص ، ـ رجال الكشى)1(
 .1/179 ، ـ انظر أصول الكافى)2(
 .83ص ، العتقاداتـ ا)3(
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نند اجراي بي مي برپايي دولت موعود ي هكه درزمين ورؤياهايي را، برادري چپاول كنند
خواهند با نسبت دادن  مي و اند وچشم دوخته اند چيزهايي است كه بدان خيره شده

  .آن به آل بيت قالبي مقبول وپذيرفتني بدان ببخشند
عالوه براينكه اين روايت با فصاحت تمام موضعگيري سازندگان چنين رواياتي را 

سپس اين منعكس ..ارندد شديد ي هبيان مي كند كه چگونه به تعطيل آن رغبت وعالق
اعتقاد  خارج شدن از مضمون ومفهومي الحادي است كه براي انهدام اسالم و ي هكنند

  .به ختم نبوت فعاليت مي كند
مخالفت صريح با عقل  واين ادعا عالوه براينكه خروج ازشريعت اسالم است؛

چون احكام ارث مربوط به روابط ظاهري است كه والدت ، ومنطق دارد
قابل  براي بشر اما برادري ازلي موهوم وخيالي ارواح با يكديگر، وندي استوخويشا

  !.گيرد؟ تقسيم ميراث قرارمي ي هپس چگونه اساس قاعد، درك نيست
اهل  احكام اسالم را درمورد گرفتن جزيه از ، قيام از همچنين مهدي غايب آنها بعد

دراين  ما مورد انتظارمهدي :گويند ورواياتشان با نص صريح مي، كند كتاب لغومي
 را جزيه صاحب اين امر":گويند لذا مي، كند مخالفت مي زمينه با روش رسول اهللا

اين اعتراف براي  و )1(."قبول كرده است آنگونه كه رسول خدا قبول نمي كند
پس آيا جعل .وتبديل عمدي آن كافي است روش وسنت رسول اهللا از خروج او

ان اين نيست كه شأن ومنزلت تشريع واحكام اسالمي را دگان اين روايات منظورشنكن
به خروج عليه آن تشويق  درون پيروانشان ناچيز وحقيرجلوه دهند وآنهارا در

  .!نمايند؟
  برغيرشريعت مصطفي واصالً حكم وقضاوت دردولت مهدي غايب آنها

 آل محمدهرگاه قائم « :الكافي وغيرآن روايت شده كه ابوعبداهللا گفت در.شود برپامي
درلفظي  و )2(»نه وشاهد نمي خواهدقيام كردبه حكم داودوسليمان حكم مي كند وبي

                                           
 .52/349 ، ـ بحاراألنوار)1(
  .1/397 ، ـ أصول الكافى)2(
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  )1(."احتياجي به بينه وشاهد ندارد«:گويد مي ديگر
شيعه هم اين را مبناي عقيده قرارداده وبرايش باب خاصي تعيين  ثقة االسالم 

بحكم داود وآل داود  أهنم إذا ظهر أمرهم حكموا‡باب يف األئمة ": نموده به عنوان
درمورد اينكه وقتي ائمه حكومت را دردست گرفتند  ييعني باب "وال يسألون البينة

2(.نه نمي خواهندبااحكام داود وآل داود حكم مي كنند وبي(  
چون داوداز (است موضعگيري يهوديت است كه اين يك اتجاه و بسي آشكار
 ليق نوشته آن را چنين معني كردهولذاكسي كه براين روايات تع، )انبياي يهودبود

  )3(."برمي گردند كنند وبه دين يهود يعني دين محمدي را نسخ مي":است
 - كه لباس تشيع را با دروغ وبهتان پوشيده اند - ببين چگونه سازندگان اين روايات

  .خواب مي بينند به برپايي دولتي كه به غيرشريعت اسالم حكم مي كند
بارديگربه حكم  و به حكم آدم اشاره مي كند بار آنهايكروايات  همچنين بعضي از

گيري حكم به غيرشريعت اسالم  ولي درجهت، اي به قضاوت ابراهيم دفعه و داود
شدت عليه معارضين مقاومت  اما همچنين با، اند برخي ازاتباعشان مخالفت ورزيده

  )4(.نموده اند ودستورمي دهند گردنشان را بزنند
 ، ب را ارائه نموده اندائكام وقضاوت هاي امام غحي ازاروايات شيعه تعداد

بدان حكم نكرده  او كند كه كسي قبل از به سه چيز حكم مي":گفته اند.مثالً
دهد كه قبل  به برادري ارث مي و، رساند زناكارومانع الزكات را به قتل مي:است

ا كه به سن وكسي ر )5(.شده اند مردم ارواحشان با هم برادرجسم اززمان آفرينش 

                                           
 .433ص ، أعالم الورى/طبرسى ، 413ص ، اإلرشاد/ـ المفىد)1(
 .1/397 ، ـ أصول الكافى)2(
 .302ص ، درتعليقه برالمنتقى/ـ محب الدىن الخطىب)3(
 .52/389 ، ـ نگاه كن به بحاراألنوار)4(
  .275ص ، بشارة اإلسالم/الكاظمى ، 52/359 ، بحاراألنوار ، 169ص ، خصالال/ـ ابن بابوىه)5(



   
1008 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

  )1(.اموردين آگاهي نداشته باشدبه قتل مي رساند در بيست سالگي برسد و
كند با اينكه به  براي اهل هرديني با كتاب خودشان حكم ميمنتظر مهدي وحكومت 

  )2(.اسالم حكم نمايد با شريعت اجازه نداده جزهيچ مسلماني اتفاق مسلمين اسالم به 
درميان  و كند قائم قيام كرد بطورمساوي تقسيم مي هرگاه« :مده استآاخبارشيعه  در

ركتابهاي خداوند متعال را ازغاري يتورات وسا و، كند باعدالت رفتارميرعيت 
حتي دربين اهل تورات با تورات وبين اهل انجيل با ، بيرون مي آورداكيه طدران

  )3(.»بين اهل قرآن با قرآن حكم مي كند و، با زبور وبين اهل زبور، انجيل
واين قانون كه سازندگان اين روايات به تطبيق آن چشم دوخته اند وبدان طمع 

 نيماسو« كه اجراي آن را توسط مهدي تاحد زيادي شبيه افكاري است و ورزيده اند
دين  واين تفكري است الحادي كه اساسش انكار.شعار آن راسرمي دهند »جهاني

  .آزادي فكروعقيده آسماني است تحت شعار
اين افكاري كه براي نسخ شريعت قرآن واختراع احكام جديدي كه  ي هودرحوم

 اي شريعت محمدجبه  خدا به آن اجازه نداده وبازگشت به حكم وشريعت داود
اي مسموم برخورد مي  انديشه و با افكار.حكم قرآنزوتطبيق واجراي همه اديان ج

منحل نمودن قرآن كه مفهوم آن ، است كه گذشت ه هايمداين مق ي هكنيم كه نتيج
روايتي  هاين نكته ب و، ازسوي مهدي وجايگزين كردن كتابي ديگراست به جاي آن

قائم به ":گفت ؛اشاره مي كند كه نعماني ازابي بصيرنقل مي كند كه ابوجعفر
كنم  نگاه ميرا گوئي او« )4("أمري جديد وكتابي جديد وقضائي جديد حكم مي كند

  )1(»كند ايستاده با مردم بركتابي جديد بيعت مي )دركناركعبه( كه بين ركن ومقام

                                           
 .52/152 ، بحاراألنوار ، 431ص ، أعالم الورى/ـ الطبرسى)1(
 .343ص ، المنتقى ، 3/127 ، منهاج السنة النبوىة/ـ نگاه كن به ابن تىمىة)2(
 .52/351 ، وانظر بحاراألنوار ، 157ص ، ـ الغىبة نعمانى)3(
  .2/283 ، إلزام الناصب ، 52/354 ، بحاراألنوار ، 154ص ، الغىبة نعمانىـ )4(
 .52/135 ، بحاراألنوار ، 176ص ، ـ الغىبة للنعمانى)1(
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 كارهايي را توصيف مي كند كه قائم جهت انصراف وكه  روايات ديگري دارند و
دهد وكتابي ديگررا  رويگرداني مردم ازقرآن به ادعاي اينكه تحريف شده انجام مي

دم را گمراه كنند كه چگونه مر بيان مي ونيز، ورد مخالف با قرآنآبرايشان بيرون مي 
كند كه  بيان مي و، نازل شدهرسول خدا كه كتاب كامل است وبر مي كند با اين ادعا

آن را آموزش  و دهند وتوسعه مي آن كتاب را دربين مردم نشر )غيرعرب(»عجم«
تا آنچه ازكتاب اهللا  گردند با سختيهاي فراواني مواجه مي آن راه تعليم در و دهند مي

  .دارد تغييردهند دم قراراذهان مر كه درقلب و
 )1( كردند بدل مي رد و است كه سازمان سرّي شيعه با همديگر ياين روايات

رجعت  از وت اساسي حكومت اسالمي با حكومتي است كه مهدي بعداوبيانگرتف
گويد اين خياالتي است  كسي كه تسليم أمرمهدي منتظرنشده مي و، تشكيل مي دهد
پس اين دولت موعود تحقق ، حقيقت نداردقائم  يچون مهد، خالف حقيقت

  .وبحث ازآن هم خيالي است.يابد نمي
 افكار ولي ارزش واقعي اين روايات اين است كه بيانگراهداف و، واين حق است

پس اينها ، اند واقعي كساني است كه آن روايات را برضد شريعت اسالم ساخته
اده ولي برمفهومات كرده وافت» سقط«باطنشان  درون و چيزهايي است كه از

سازندگان اين  دهد كه جعل كنندگان و نشان مي و كند ومدلوالتي مهم داللت مي
 و، كنند برايش تبليغ مي و وروايات به چه نوع نظام وحكومتي چشم دوخته اند اخبار

كه سازمان تشيع  كند رؤياهايي هستند كه طرح ونقشه هايي را كشف مي اين اخبار
 آنها با ي هومبارز، م درصفوف دولت اسالمي بدان نفوذكردهبراي تغييرشريعت اسال

، يعني حكومت تنها بايد براي ائمه باشد )الحكم اال لألئمة(سردمداران تحت پوشش 
كه به حكم  نظام اسالمي براي جايگزين كردن نظامي ديگر اندازي حكومت و به بر

                                           
آل محمد ازكساني كه اهـل نيسـتند    ارسرا ـ ولذا مي بينيم نعماني آخوند بزرگ شيعه اين روايات را باعنوان حفظ)1(

  .17ص ، نامگذاري نموده الغىبة
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  .قائم موعود حكم كنداشاره مي كند
  

 تظرمن سيره وروش قائم - ب 
ن را اناروش قائم حامل نشانه هايي ازشريعت جديد است چون مسلم ه وسير

انهدام  دهد و به تخريب مساجدآنهاو مي قرار درمسائل مربوط به مقدساتشان زيرفشار
قائم « :گويد شروع مي كند چون نص اخبارشان مي ، حرمين شريفين مكه ومدينه

اساس  رآن را ب كند تا دم ميرا تخريب ومنه مسجدالحرام ومسجد رسول اهللا 
  )1(.»وزيربناي اولي برپا مي كند

ودو  متوجه قبررسول خدابا انهدام ديواري كه در اطراف قبر آنها است همچنين 
سپس آن دو صحابه را با ..بر اساس رواياتشان و شود رفيق واصحاب بزرگوارش مي

 و زآنهابيزاري مي جويدآنهارا لعن ونفرين مي كند وا، وتازه بيرون مي آورد بدن تر
مي سوزاند وخاكسترشان را به دريا و سپس آنهارا پايين آورده  ، به صليب مي زند

 را با بدن تر و آن دو.اول كاري كه قائم انجام مي دهد«ودرروايتي ديگر )2(.پاشد مي
 ومسجد پاشدسوزاندوخاكسترشان را به روي باد مي  مي وآنهارا، آورد تازه بيرون مي

  )3(.» نمايد مي ب ومنهدمتخريرا
نزّه ازآنچه ظالمان مي گويند پاك وم خدا -هايي را به خدا نسنت داده انددروغ 

اوكسي است . اين قائم«:استبه معراج رفته گفته  وقتي رسول خداگويا كه  -است
الت وغزي را ، دهد مي انكاركنندگان وكافران شفا را ازظالمان و كه دلهاي شيعيان تو

 منظورشان دوخليفه وصحابه وپدرزن رسول خدا(وتازه بيرون مي آوردبا بدن تر
  )1(.»وآنهارا مي سوزاند) است

                                           
 .52/338 ، بحاراألنوار ، 282ص ، الغىبة/ـ الطوسى)1(
  .52/386 ، ـ بحاراألنوار)2(
 .52/386 ، ـ بحاراألنوار)3(
 .52/379 ، بحاراألنوار ، 1/58 ، عىون أخبار الرضا/ـ ابن بابوىه)1(
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به مبارزه وا را  مانانمسل او عملِاين رواياتشان اشاره مي كند به اينكه از  برخي و
بياييد عليه :بعدمردم مي گويند، سپس كاري انجام مي دهد..«:گويد مي هنجا كدارد آ مي

، به خداسوگند اگراو محمدي بود چنين كاري نمي كرد، گرقيام كنيماين طغيان
  )1(»...واگرفاطمي هم بود نمي كرد، نمي كرد چنين كاريواگرعلوي هم بود

مي انگيزد  كه مردم را بر از آن كار شايد منظور«:گويد شيخ وفخرشيعه مجلسي مي
  )2(.»را طغيانگرمي خوانند ؛ولذا مهدي، سوزاندن شيخين ملعون باشد

كه رواياتشان  ، كه اين وعده ها درمورد كارهاي مهدي غايب آنهاناگفته پيداست 
وآن دسيسه  دخايل درون وباطن آنها آن است تنهاگزارشي است ازذخاير و لبريز از

تا جايي كه تمنا وآرزويشان فرصتي ، پرورانند سالم درسرميا وتوطئه هايي كه برضد
ولي ، وآن قبرپاك را نبش كنند رامنهدم سازند است كه حرمين شريفين مكه ومدينه

 وبا اين رؤيا و كنند تعلل مي كنند چون ازتحقق آرزويشان احساس عجزوناتواني مي
نظام از اينكه  دل دارند آرزوهاي واهي خشم ونفرتي را كه نسبت به اسالم در

ومي اسالم برانداخت وسرزمينهايشان را فتح نمود فر وحكومتهاي كفرشان را درصدر
حقيقتي است كه تمناي تحقق آن  بيانگر پس اين اخباروروايتها..نشانند
  ...كه حكومت را به دست گيرندوهستندومنتظرفرصتي رادارند

همانگونه كه برزبان آيات  كنند مدينه مي آرزوي فتح مكه و ولذا آخوندهاي معاصر
آنان  )3(.ابدتحقق ياند عظام است؛تا خوابهايي كه روايات با صراحت بيان نموده 

 و خدا ) كه چگونه به تو شر و بال برسانند( كشيدند انديشيدند و نقشه مي چاره مي
و خداوند  ، كرد سازي مي تدبير و چاره ) هم براي نجات تو از شر و بالي ايشان(

  .ساز است بهترين چاره
اي  گسترده ازفعاليت اكتفا نمي كند؛بلكه اقدام به قتل عام امام قائم تنها به اين مقدار

                                           
 .52/342 ، بحاراألنوار ، 2/58 ، ـ تفسىر العىاشى)1(
 .52/346 ، ـ بحاراألنوار)2(

  .خواهد شد كه درباب شيعة معصروارتباط آنهابا گذشتگانشان بيان همانگونه ) 7)-
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روايات براي همين است كه ، سازدازنژاد عرب مي كند وآنهارا ريشه كن ونابودمي
دكه نه مرد ونه زن نبه دست قائم تهديد مي كن يعرب را به باليي بزرگ) شيعه(آنها

  .گذارد ميونه بزرگ نه كوچك آنهارا باقي ن
ابو :اندريح محاربي روايت مي كند كه گفته ذ نعماني ازحارث بن مغيره و

  )1(.»باقي نمانده چيزي ذبح وسربريدن بين ما وعرب جز«:گفت ؛عبداهللا
ولي رواياتشان  ، كند عرب را ازهم جدا نمي ي هشيعه وغيرشيع ، گويي اين روايت

براي همين است كه ، قائم نمي شوند ي هشيع ، يك نفرازعرب تنها كنند كه تأكيد مي
زيرا خبربدي دارند ، ازعرب بپرهيزيد ":يدگو ازعرب برحذرمي كند ومي قائم آنهارا

  )2(."وآن اينكه يك نفرازآنها با قائم بيرون نمي روند
آنها خالص مي  :گويد  اما اخبارشان مي، زياد وجوددارد ي ولي درميان عرب شيعه

  )3(.پس جزتعداد ناچيزي باقي نمي مانند، شوند
قتل عام ونسل كشي قرارمي مورد  قائم هفتاد قبيله ازعرب را :ورواياتشان مي گويد

  )4(.دهد
ي اصحاب از آن  يعني قريش كه بخش عمده رسول خدا ي هقبيلبه طورويژه و

: شيخ مفيد "االرشاد"مثالًدر.بحث قتل وكشتارمفصل قرار داده اندمورد قبيله هستند را
ام وقتي قائم آل محمد قي :از عبداهللا بن مغيره واو از اباعبداهللا روايت مي كند كه گفت

 نصد نفرديگراسپس پ، ندز را مي آنها دنركند وگ نمود پانصد نفراز قريش را زنده مي
 :گفت تعداد آنها همين است؟ :عرض كردم، كند را تكرار مي وتا شش دفعه آن كار

  )1(.مواليشان از ازآنها و بله؛

                                           
 .52/349 ، بحاراألنوار ، 155ص ، ـ الغىبة نعمانى)1(
 .52/333 ، بحاراألنوار ، 284ص ، ـ الغىبة للطوسى)2(
 .52/114 ، بحاراألنوار ، 137ص ، ـ الغىبة نعمانى)3(
 .1هامش ، 52/333 ، ـ بحاراألنوار)4(
 .52/338 ، بحاراألنوار ، 411ص ، دـ اإلرشا)1(
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بركسي پوشيده نيست كه اختصاص عرب به قتل عام دليل است بروجود 
 با نژاد وبيانگرمقدارعداوت ودشمني آنها..م سازندگان اين رواياتافكارناسيوناليس

 و نسل كشي ازآنها درونشان خنك نمي شود باقتل عام و عرب است بطوري كه جز
واقع به نژاد برنمي گردد بلكه مربوط به ديني  اين در و ، نشيند نمي خشمشان فرو

  .كه عرب حامل آن بودنداست 
اي هولناك  پاك نبوي را به اجراي فاجعه وخاندان بيتفراموش نشود كه رواياتشان 

چون ادعا مي كنند كه مهدي ام المؤمنين  ازسوي مهدي اختصاص داده است؛
را قبل ازقيام قيامت ازقبربيرون  رسول خدازعزي ي هبوحبمدخترصديق وي  هصديق

درحالي كه رسول اهللا، وتهمت را بر او اجرا مي كندافتراء  مي آورد وحد   كسي
را قطع مي  سوگند اگرفاطمه دخترمحمد دزدي كند دستش به خدا« :بود كه فرمود

 ، به حال او ترحم نموده وبراو حد اجرا نكرده گويند چون رسول خدا  مي )1(.»كنم
  :درحالي كه خداوند متعال فرموده

m ُنتُؤْم إِن كُنتُم ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا رلَا تَأْخُذْكُم بِهِموونَ بِاللَّه l -2( 2/النور(  
نسبت بديشان نداشته  ) و رحمت كاذب( دين خدا رأفت ) اجرا قوانين( ودر
  .روز قيامت ايمان داريد خدا و اگر به ، باشيد

اجراي كاري را  ولي قائم آنها )را اجرا نكرد حد به ادعاي آنها رسول خدا(پس.
آنهم درعصررجعت ، بودهزعاج گيرد كه برترين خلق خدا ازاجراي آن برعهده مي

                                           
باب ذكـر أسـامة بـن     ، كتاب فضائل األصحاب ، 4/151 ، ـ بخشي از حديثي است كه بخاري در كتاب األنبىاء)1(

باب قطـع ىـد    ، و مسلم در كتاب الحدود ، 8/16 ، باب كراهىة الشفاعة فى الحد ، كتاب الحدود ، 4/214 ، زىد
 ، و الترمذى ، )4373( ، 4/537 ، باب فى الحد ىشفع فىه ، كتاب الحدود ، أبو داودو  ، )1688( 2/1315 ، السارق

كتـاب قطـع    ، و النسـائى  ، )1430( ، 38-4/37 ، باب ما جاء فى كراهىة أن ىشـفع فـى الحـدود    ، كتاب الحدود
 ، 2/851 ، و الحـدود  باب الشفاعة ، كتاب الحدود ، و ابن ماجه ، 8/72 ، باب ذكر المخزومىة التى سرقت ، السارق

 .اند و غىره روايت كرده ، 1/569 ، باب الشفاعة فى الحدود دون السلطان ، كتاب الحدود ، و الدارمى) 2547(
   .2/ـ النور)2(
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  )1( -آنگونه كه افترا مي كنند -مزعوم
دتر است ازكسي كه نتوانم خدا تروبرتحقق دين ن كاملنبيلواين يعني قائم ازخاتم ا

  .اورا مبعوث كرده تا الگوومتقداي جهانيان باشد خدا
 ":ودهموده چون ابن بابويه روايت نماي است كه اخبارشان بدان تصريح ن هتواين نك

  :روايت است كه ابوعيداهللا درمورد اين آيه ابي بصير از

m كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع ظْهِرَهيقِّ لينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وه
  )2(33/التوبة lالْمشْرِكُونَ

به ميان ( ستينرا همراه با هدايت و دين را ) محمد( خدا است كه پيغمبر خود 
و (را بر همه آئينها پيروز گرداند  ) كامل و شامل( روانه كرده است تا اين آئين ) مردم

  .هرچند كه مشركان نپسندند ) به منصه ظهورش رساند
يافت  مفهوم وتأويل آن نه تحقق يافته ونه خواهد به خداسوگند :درموردآن گفت

ازتحقق آن عاجزوناتوان بوده اند او  ءيايعني چيزي را كه انب )3(.قائم قيام نكند تا
  .گرداند يمحقق م

همانگونه كه  اين را باصراحت گفته است) 1(معاصر ي هويكي ازآخوندهاي شيع

                                           
نـزد اوبرگردانيـده مـي    )صـديقه  ةلقب عائشـ (اگرقائم ما قيام كردحميراء: منسوب به جعفرمي گويد ةنص افسان -1)(

بهتاني انتقام :او مي زند؟گفت فدايت شوم حد چه چيزرا به:گفتم، را ازاوبگيرد ند وانتقام فاطمهشودتاحد را براو اجراك
  .ساختابراهيم صلي اهللا عليه وسلم  مادراي كه بر

خداوند محمدصـلي اهللا عليـه وسـلم را بـه عنـوان رحمـت       :گفتم چگونه خداآن را براي قائم به تأخيرانداخت؟گفت
. )315 ، 52/314 ، بحـار األنـوار   ، 580-579ص ، علـل الشـرائع  .(مت وبال مبعوث كردهفرستادوقائم رابه عنوان نق

ابـراهيم ازتونيسـت بلكـه پسـرفالن     :را اينگونه بيان كرده گويا عائشه گفته سپس آخوند معاصرافتراي مزعوم عائشه
بحـار  (!!! ف نمـود ئـت وپـاكي اورا كشـ   اقبطي است ورسول خداعلي را مكلف به رجم مادرابراهيم كرد ولي علي بر

 ).52/315األنوار،  
   .33/ـ التوبة)2(
  .52/324 ، بحار األنوار ، 628ص ، ـ إكمال الدىن)3(
  . خميني - )6(
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  .شيعيان معاصرخواهد آمد درباب
 كه در يتا جاي، انبياي الهي علم ودانش دارد چون به گمان شيعه قائم چندين برابر

علم بيست وهفت «:نموده كهايت روابي عبداهللا هم از وا بان وأاز«وغيره  بحاراالنوار
پس مردم تا به امروز ، ورده اند دو حرف بوده استآتمام آنچه پيامبران ، حرف است

ولي وقتي كه قائم ما قيام كند بيست وپنج حرف را ، بيش ازدوحرف را نشناخته اند
  )1(.»بيرون مي آورد ودرميان مردم نشرمي كند

بزرگ خونين كه توسط مهدي صورت  ي هعجسته جمعي وفاوعمليات نابودي د
هاي   ها ودسته نژاد ي هاماميه خوابش را مي بينند؛نزديك است كلي ي همي گيردو شيع

چون با حالتي برافروخته ، را دربرگيرد آنها ي همختلف بشريت به استثناي فرق
  )2(.وخشمگين قيام مي كند وشمشيررا كشيده بردوش مي گذارد

آنان كه اخبارشيعه گاهي ، رو مي كنددمي كند واهل سنت را  ه كشتاروشروع ب
فردا  !ها واي براين مرجئه:تا جايي كه امامشان گفته )3(.لقب مرجئه برآنها مي گذارند

 - وجزكساني را كه توبه كرده  )4(به چه كسي پناه مي برندوقتي كه قائم ما قيام نمود؟
 كسي كه توبه كرد خدا":پس گفت،، ردهاستثناء نك -شيعه شدهيعني وارد مذهب 

وكسي كه ازروي نفاق پنهانكاري كرد خدا غيراز اورا ، رفتذيرا پ اش توبه
سپس -، ولي كسي كه چيزي را اظهاركند خدا خونش را آتش مي زند، نساختهردو

با  -، سرآنهارا مي برد به خداسوگند همچون قصاب كه گوسفندرا سرمي برد-:گفت
  )1(.اشاره كرد دست به حلقوم خود

                                           
  .و در الخرائج راوندي روايت شده 52/336 ، ـ بحار األنوار)1(
 .52/361 ، ـ بحار األنوار)2(
اين است كه گمان مي كنند خداوند نصب امـام رابـه   بزرگ شيعه طريحي گفته علت نامگذاري آنها با اين لقب [ـ )3(

و  178-1/177 ، نمجمـع البحـرى  "تأخيرانداخته تاتوسط امت بعداز رسول خداصلي اهللا عليه وسلم انتخاب گـردد 
  .4/371 ، مرآة العقول

  .52/357 ، بحار األنوار ، 190ص ، ـ الغىبة للنعمانى)4(
 .191-190ص ، ىالغىبة نعمان ، 52/357 ، ـ بحار األنوار)1(
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وقتي كه قائم «:گويند مي و وگاهي اهل سنت را به ناصبي لقب گذاري مي كنند
اگربه اسالم اقراركرد كه واليت است كه ، ماقيام نمود هرناصبي براو عرضه مي گردد

مي كند؛پس  ا مي زند يا به پرداخت جزيه اقراراو را دنرخوب ودرغيراينصورت گ
  )1(.»نندمانند اهل ذمه پرداخت مي ك

يهود (دربرخي رواياتشان آمده كه ازآنان جزيه قبول نمي شود آنگونه كه ازاهل ذمه
دولت قائم  وضع اهل ذمه در امامشان درمورد چون از، گردد پذيرفته مي)نصارا و

را با ذلت جزيه  و مسالمه مي كند مثل رسول خدا  با آنها :سؤال شده گفته
كسي كه مخالف ما ":يرآنها ازمخالفين رافضه گفتاما درمورد غ )2(.پرداخت مي كنند
ما نصيبي ندارد؛چون خداوند خونشان را هنگام قيام قائم برايمان  باشد درحكومت

غيرافراطي را هم دنبال مي كند وآنهارا  ي هن زيدياحتي قائم ما شيعي )3(."حالل نموده
بسوي كوفه  ظهوركرد ؛وقتي كه قائم « :اخبارشيعه مي گويد، رساند به قتل مي

، حركت مي كند وچندين هزارنفررا ازآنجا اخراج مي كندكه بتريه خوانده مي شوند
ما نيازي  اي برگرد راهي كه آمده به او مي گويند از، قرارگرفتهبرسرآنها اسلحه و )4(

تاآخرين نفررا ازبين مي  شود و ور مي به آنها حملهپس ، به فرزندان فاطمه نداريم
رواياتشان مي .ي هم كه خطاكارنيست به قتل مي رساندوحتي كس )5(."برد

نوه وفرزندان قاتالن حسين را به انتقام كاري كه آباء  وقتي كه قائم بيرون آمد":گويد
همچنين شأن قائم آنها جزقتل "و )1(.به قتل مي رساندكردند اجدادشان  و

                                           
كند با روايـاتي   به پرداخت جزيه اقرارمي : گويد و اينكه مي ، 52/373 ، بحار األنوار ، 100ص ، ـ تفسىر فرات)1(

 .چنان چه در موضوع شريعت مهدي گذشت ، كند تناقض دارند گويند جزيه قبول نمي كه مي
  .52/376 ، ـ بحار األنوار)2(
  .52/376 ، ـ بحار االنوار)3(
ها را  گويد ـ بازگشت مرده  ها ـ آن گونه كه اشعري مي  و مذهب آن ، ـ بتريه ياران حسن بن صالح بن حي هستند)4(

اي هسـتند از   هـا فرقـه   و معتقد به امامت علي نيستند جز وقتي كه با او بيعت شد و آن ، كنند قبل از قيامت انكار مي
  .2/352: الخطط ، 1/161  ،الملل و النحل ، 1/144 ، مقاالت اإلسالمىىن. زيديه

  .52/338 ، بحار األنوار ، 412-411ص ، ـ اإلرشاد)5(
  .52/313 ، بحار األنوار ، 1/273 ، عىون أخبار الرضا ، 229ص ، ـ علل الشرائع)1(
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  )2(.وازكسي توبه نمي خواهد )1("گذارد وكشتارنيست وكسي را باقي نمي
 ":مي گويند) خود ازگروه جز(برخي ازرواياتشان درمورد قتل وخونريزي او تصور

ظهوركرد چكارمي كند اكثرشان دوست قائم منتظرمردم مي دانستند وقتي كه  اگر
اين :تاجايي كه بيشترمردم مي گويند، ..را مي كشدآنها ببينند كه چطور اورا نداشتند

  )3(."م مي كردرح اگرازآل محمد بود، ازآل محمد نيست
ت خارج است وحتي قواين گفته بيانگرآن است كه قائم ازروش رحم وشف
 بلكه او ازسنت مصطفي.ازعدالتي كه آل محمد بدان شناخته شده اند خارج است

 - به ادعاي شيعه-  چون واين چيزي است كه به صراحت مي گويند؛، خارج است
همانا ! هيهات: گفتيام مي كند؟ق محمد ي هآيا قائم باسير باقرسؤال شدامام از

با مردم الفت ومهرباني داشت ولي  و درميان امت با نرمش رفتاركردرسول خدا
 واي بركسي كه با سپ، برخورد مي كند وازكسي توبه نمي خواهد شتاركقائم با قتل و

   )4(.»!اودشمني ورزد
ش پس شيعه گمان مي كنند كه به روشي فرمان مي دهد مخالف با سيره ورو

ن اجماع دارند براينكه هركس مخالف سيره انادرحالي كه مسلم ، باشد رسول خدا
رسالتي  يا باآاي بااسالم ندارد؟پس  باشد هيچ پيوند ورابطه وروش رسول خدا

  !.غيرازاسالم مبعوث مي گردد؟
فرمان مي دهد؟آيا او پيامبري است كه ازنو  رسول اهللا ي هچگونه برخالف سير

نه پيامبري خواهد بود كه به وا وحي  شود؟ ولي بعدازخاتم االنبياء به او وحي مي
نمايد افتراء  وهركس برخالف اين ادعا، دارد نه بعداز وفات او وحي وجود و شود

با نصوص قطعي معارض است وامت اسالم اجماع  چون اين ادعا، كننده وشياد است
                                           

  .52/231 ، ـ بحار األنوار)1(
هـا را انجـام    خـودش قتـل   يعنـي  ، دهـد  كسي را نايب قرار نمي ، و در روايتي ديگر ، 52/349 ، ـ بحار األنوار)2(

 .دهد مي
 .52/354 ، بحار األنوار ، 154ص ، ـ الغىبة نعمانى)3(
 .52/353 ، بحار األنوار ، 153ص ، ـ الغىبة نعمانى)4(
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  . يافته استوحي خاتمه  دارند براينكه بعدازوفات سيد المرسلين
د كه جعل كنندگان اين روايات نما اين روايات كينه ونفرتي را به تصويرمي كشا

مخالف  آنها  امتي كه روش، امت اسالمي دردل مي پرورانند نسبت به مردم خصوصاً
نشان مي دهد كه روزي را آرزو مي كنند كه به زودي فرارسد ورؤيا  ونيز، آنهاست

بيان مي كنند وواقعيت  كه روايتها واقعيت آنهارا دهاي خودرا درآن محقق گردانن
آن را ترجمه  وسازمانهاي لبنان درحال حاضر دهانشيعه درصفويه ودرحكومت آخو

  ) 1( مي كند
او هستند مخالفين  ي هكه ادعامي كنند شيع ؛ومعلوم است كه اميرالمؤمنين علي

پس ، دند نجنگيدوسركشي كر وجزبا كساني كه عليه اوتجاوز، خودرا تكفيرنكرده
، قائم آنهاوكساني كه راه او را مي پيمايندواين جنايتهارا مي كند ازشيعيان علي نيستند

چون ازصادق ، رواياتشان با صراحت بيان كرده كه قائم برراه وروش علي نيست و
چون ، بله: گفت باشد؟ مي ي علي سيره آيا قائم برخالف - ها به ادعاي آن -سؤال شد

ًمغلوب مي  چون مي دانست شيعيانش بعدا، خودداري درميان آنان بودعلي با منت و
مي داند شيعيانش ديگرهرگزمغلوب  زيرا اسارت مي رود و اما قائم با شمشير، شوند

  )2(.نمي شوند
خواهي بود چگونه : نهارا مورد خطاب مي دهد مي گويدآوصادق شيعه درحالي كه 

روشي سپس ، ا درمسجدكوفه مي زنندوقتي كه قائم ظهوركرد سپس خيمه هايشان ر
  .است وخشمگينجديد را اخراج مي كندوبرضد عرب شديد

 اش وسيره روش :گفتم ذبح:گفت فدايت شوم اين شدت چيست؟ :گفتم:راوي گفت
با اهل  سكه علي بن ابي طالباست مانند روشي  است آيا درميان آنها چگونه
سفيد بودكه روش رها تاب جفرعلي باروشي عمل كرد كه درك، نه :سياهي كرد؟گفت

سرخ ولي قائم با جفر، زيرا مي دانست كه طرفدارانش مغلوب خواهند شد، كردن بود

                                           
 ].تأثيرشيعه درجهان اسالم بيان خواهدشد:همانگونه كه دربابي به عنوان[ )1(
  .52/353 ، بحار األنوار ، 153ص ، ـ  الغىبة نعمانى)2(



   
1019 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

ن مي داند كه ديگرشيعيانش مغلوب نمي وچ استروش ذبح كه  عمل مي كند
  )1(."شوند

قيام  وهمچنين امام مزعوم با امري جديد وكتابي جديد وسنتي جديدوقضائي جديد
وسنت  اين كافي است براي توضيح اينكه رؤياي شيعه دركتاب خداو )2(."مي كند

  .اصل واساسي ندارد؛بلكه بدعتي است كه قائمشان بدان قيام مي كند رسول خدا
 وخوف ووحشت زندگي مي كنند، وزماني كه مردم درزمان قائم بين خون وفلجي

ه محمد به گونه كانازدست قائم شيعه كه به عنوان نقمت وبدبختي مبعوث شده؛هم
انواع  ازسرشار درچنين حالي قائم وسپاهيانش درحياتي  )3(.مبعوث شد عنوان رحمت

چون او درمسيرحركتشان دستورمي دهد ، شادي وشادابيها زندگي مي كنند نعمت و
 اسبهايمان و ما اومي خواهد:يارانش مي گويند، وآب وعلفي حمل نكنند هيچ غذا

لين وا ودر، كند وهمراه اوحركت مي كنند لذاحركت مي) 4(، يمازگرسنگي بمير
به سنگي مي زند وخوراك وآب وعلف ازآن مي  دمنزلي كه درآن پياده مي شو

مي رسند نجف تابه ومي آشامند بنابراين خود واسبهايشان ازآن مي خورند، جوشد
اي فوران  چشمه به اين صورت درهرمنزلي پياده شوند"و )5(، وآنجا پياده مي شوند

 )6(، "گردد سيراب مي هركس كه گرسنه باشد ازآن سيروهركس تشنه باشد ،كند مي
دهد  زمين؛آنقدربه يارانش مي از باطن وظاهر ونيزوقتي كه اموال دنيانزد او جمع شود

، دست او چندين برابرشود بررزق و روزي و، نبخشيده آنقدر او كه هيچكس قبل از

                                           
و اين روايت در بصائر الدرجات است همان گونه كه مجلسـى در همـان منبـع بـدان      ، 52/318 ، ـ بحار األنوار)1(

 .اشاره كرده
همانا خداوند محمدصلى اهللا عليه وسلم را را به رحمت وقـائم را بـه نقمـت    ":ـ كليني درالكافي روايت نموده كه)2(

 .52/231 ، بحار األنوار"ونهامت مبعوث كرده
  .آن را به الكافي نسبت داده ، 233ص ، و كتاب الروضة ، 52/376 ، ـ بحار األنوار)3(

 !]واين داللت مي كندبرشك آنهادرمورد امرقائم پس چگونه ياران اوهستند؟[ 4(6)-
  .158ص ، ـ الغىبة نعمانى)5(
 .158ص ، ـ الغىبة نعمانى)6(
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تاجايي كه  )1(، دهد ميوهدايا خشش ببار  درهرسال دو ق وزارا بار پس درهرماه دو
  )2(.هايش پيدانمي كند درهم و ازشيعه جايي را براي مصرف دينار يك نفر

اين فرداي مورد  مي كشد كه درانتظار اين روايات طمع وآرزوهايي رابه تصوير
مي كشد  نيزخصومت مادي را به تصوير و، آرزويشان ازقلب شيعيان فوران مي كند

 ، نظام سوسياليستي است درجهان يايآن رؤ و!مشترك هستند آن كه با يهود در
  .ماركسنظريه ي مطابق با 

 نعمت او و درناز ياران قائم كه دركشتارگاه با او شريكند و امادرمورد لشكرو
  .بعدي بيان خواهد شد ي هدرفقر، اند بهشتش را برگزيده اند و خراميده

  

  قائموسپاهيان لشكر - ج
، كنند به اينكه سپاهيان قائم ازموالي وغيرعرب هستند برخي روايات اشاره مي

اسلحه اي كه ازجانب قائم به آنهاداده  و، شان بالغ بردوازده هزارنفراست وتعداد
 :گويد مي سپس به آنها، يك كاله خوداست داراي دوصورت و شود يك شمشير مي

ازنعماني وروايتي  )3(.»را بكشيد هركس پوششي چون پوشش شمارا برسرنداشت او«
  )4(.عجم هستند اوالد سپاه قائم سيصد وسيزده مرد از":آوري مي كند كه ياد

 ؛وقتي كه قائم آل محمد: گويد مي بحار در درهمين حال روايتي ديگر
بيست وپنج ، مرد را خارج مي كند پشت كعبه بيست وهفت هزار از ظهوركرد

 از ل هستندوهفت نفرهزارنفرازقوم موسي هستند كه به حق داوري مي كنند وعاد
 ي هابادجان و، وسلمان فارسي، فرعون آل ف ويوشع وصي موسي ومؤمنهاصحاب ك

                                           
 .158ص ، ـ الغىبة نعمانى)1(
 .76ص ، ـ الغىبة نعمانى)2(
 .52/377 ، ـ بحار األنوار)3(
  .214ص ، ـ الغىبة نعمانى)4(
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  )1(.ومالك اشتر، انصاري
مجموعه اي كه دين ي  انديشه پرستي يهوديت در واضح است كه دراين نص نژاد

  .تشيع را بنيانگذاري كرده اند رخنه كرده است
، برگرفته اي ازنژادهاي مختلف را در عهست شيعه گري مجموا همانگونه كه هويدا

، كند عمل مي.. جنس ونژادش ي هبراساس خواست و هركدام براساس آرزوي خود
اين  بنابر، به همان صورت حديث جعل مي كنند هوديپس عجم جهت مصالح خود و

  .سازي دربرگرفته كتابهاي موسوعات اثني عشريه همه را بدون تشخيص وجدا
جايگاه هركدام ازسربازان يا  يك افراد سپاه و اتفصيل يك روايات برخي از ودر

 ازاهل شام دو و":ازجمله، است ذكرشدهاش درروايتي طوالني  وظيفه قبيله يا شغل و
از اهل  يوسف عطار )2()صريا(يوسف بن جريا صباح و مرد به نامهاي ابراهيم بن

ادامه مي دهد  مشان به ذكرنا و."دمشق است وابراهيم قصابي است ازشهرصويقان
  )3(.تا به تعداد افراداصحاب بدربرسند، نفر)313(تا

رصحابه را هم يباراهل بدر وسا ذلت و موضعگيري خوار":همانگونه كه مي گويد
  ."فراموش كرد

 كه با غالب مي گرددات اگراين نامهارا بخواني خود را كنترل نمي كني وخنده 
 و، ل غيبينديي بيني چون اين مساگويي را م ف وتالش براي دروغوضوح تمام تكلّ

 سبك و همه جرأت دروغگويي دارند همچنان شگفت زده مي باشي كه چگونه اين
بيرون  شرم نمي كنند از ازهمه اينكه چگونه شيعيان امروز تر عقل هستند؛وعجيب

                                           
با آن كه ذكر نموده كه مجموعـاً   ، اند ـ در بحاراالنوار اين چنين آمده است ولي هيئت تصحيح آن را تعقيب نكرده)1(

ي پـس بـا   پانزده ازقوم موس : گفت ، 1/32 ، و در تفسيرعياشي ، رسيد 37است ولي وقتي آن را تفصيل داد به  27
 : واوي را افزوده تا عبارت همگون باشد و گفته 2/41 ، اما در تفسير البرهان ، موافق است 27اين حساب مجموع با 

 . بيست و هفت مرد و بيست و پنج از قوم موسي
ر ظاهراً اين از اهتمام محقق معاصراست درتثبيت با اثبات اصل بر حسب آن چه د ، ـ در اصل اين طور وارد شده)2(

  .دو نسخه مختلف آمده است
  .حواله كرده است ، 314ص ، و محقق آن را به دالئل اإلمامة ، 46ص ، الحجة/ـ نگاه كن به بحرانى)3(
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يا  !آن را براي مردم چاپ وتحقيق مي كنند؟ و"ننگ وعار"آوردن اين
  .ن را كشف وخيانتشان را مفتضح گرداندخواسته امرشا أخداوندمتعال

  

  شيعه وغيبت مهديشان

به  -صدسال است آخوندهايشان و هزار ، غيببت كه ديانت شيعه است ي هدرساي
احكام شرعي  اي از زندگي مي كنند ومجموعه تمودرحك -حكم نيابت ازامام غايب

تراع كرده اند كه احكامي را ابداع واخ همانگونه كه عقايد و، اند كرده فمتوق دين را
ي  اقامهچون شيعه به سبب غيبت امام .و هيچ دليلي نازل نكرده به آن اذن نداده خدا

منع كردند  نيز رامسلمين ي براي امامتعيين  همانطوركه نمازجمعه را متوقف نمودند
امام كسي است كه  و "حكومت براي امام مسلمين است جمعه و": وگفتند

  .منتظَراست
حتي برخي )1( ، امروزهم نمازجمعه نمي خوانند شيعيان تا ي  هقسمت عمد ولذا

  )1(.اند شيعه درزمان ائمه جمعه را ترك كرده:ازمتأخرين گفته

                                           
امروز شيعه نمازجمعه نمي خواننـد جزشـيخ خالصـي    :ـ كاظم كفايي يكي ازبزرگان شيعه درعراق است مي گويد)1(

راي دكترعلي سـالوس نوشـت و اخيـراً آن را در كتـاب فقـه      اين را با خط خود ب درمسجد صفوي درصحن كاظمي
  .منتشر كرده 264ص ، الشيعة

 ، نگاه كـن بـه سـالوس فقـه الشـىعة     . جمعه برپانمي كند آنجا ودركويت جزشيخ ابراهيم جمال الدين مرجع اخباريين
  .203ص

كـيم سـؤال كردنـدجوابش    حوقتي هم كه برخي شيعيان درمورد دليل شرط بودن امام براي نمازجمعه ازشيخ محسن 
نمازجمعه را واجب مي دانند ولـي   ي هودرعين حال برخي ازبزرگان شيعه اقام، اين بودكه دراين باره نبايد سؤال كرد

نص الكتاب ومتواتر االخبارعلي وجوب الجمعةفي جميـع  /محمدعبد الرضا االسدي:نگاه كن به(آن را اقامه نمي كنند
  )28ف24/27ص: االعصار

 .131ص: همان گونه كه شيخشان خالصى در كتاب خود الجمعة ، بانى در تعلىقه بر المداركـ البه)1(
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براي همين است ، معتقد به بيعت نيستند همانگونه كه شيعه جزبراي مهدي منتظر
خدايا ":دگوين مي»دعاي عهد«دعايي به نام  مثالًدر، كنند بيعت را تجديد مي روز كه هر

يا  برايش عهدتجديد مي كنم وتازماني كه زنده باشم عهد يا عقد و من درصبح امروز
  )1(."برنمي دارم هرگز آن را و مشو آن رويگردان نمي از را درگردن دارم و بيعت او
يا  خدا":گويد به بيعت آمده است آنجاكه مي مهدي اقرار دعاي روزي ديگراز ودر

  )2(."من تاروزقيامتاست درگردن  اين بيعت او
  )3(.»وبادست راست بردست چپ مي زند مانند دست زدن بيعت«:مجلسي گفته

همراه جز چون جهاد نيست ، اند كرده ن منعانامسلمهمراه رهبر را  همچنين جهاد
با امامي كه جز جهاد«:اباعبداهللا نقل شده كه گفته غيره از را درالكافي ويز، امام

  )4(»كوخون وگوشت خو مانند مردارطاعتش واجب است حرام است 
 ايب درغفقط امام  امروز تا) هـ260(امامي كه طاعتش واجب است ازسال و

همراه با  بنابراين جهاد.اند امامان شيعه بوده ي هبقي) ـه260(ازسال  بعد و.سرداب است
خون  و خلفاي راشدين تا امروزمانند گوشت مردار ي هبقي عثمان و و عمر و ابوبكر
  . بوده استحرام 
 راه خدا در مرزهاي سرزمينهاي اسالم نگهباني مي دادند و لشكر اسالم كه بر و

همچنين و، بر روي زمين را دوست نمي داشتندفساد وطغيان و، كردند جهاد مي
واي  اند و دراعتقاد شيعه كشته شده!فتح كردند را كساني كه سرزمينهاي فارس وغيره

التهذيب روايت  شيخ طوسي در.اند تاب كردهبه حالشان وبراي سرانجام خود ش
فدايت شوم :عبداهللا عرض كردم به ابا : ازعبداهللا بن سنان روايت است كه گفت:كرده
 !واي به حالشان :؟ گفتچه مي فرمايي اين مرزها مي جنگند كساني كه در ي هدربار

                                           
 .538ص ، مفتاح الجنان/ـ عباس قمى)1(
 .538ص ، مفتاح الجنان/ـ عباس قمى)2(
 .539-538ص ، و مفتاح الجنان 102/111 ، ـ بحار األنوار)3(
  .11/32 ، سائل الشىعةو ، 2/45 ، تهذىب األحكام ، 1/334 ، ـ فروع الكافى)4(
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 دابه خ، آخرت هم كشته شده هستند در و اند كشته شدگاني هستندكه شتاب كرده
اگرچه دربسترشان ت وشيعه شهيداند شهيد نيس كسي جزشيعيان ما سوگند
  )1(."بميرند
ن را درطول تاريخ باطل مي دانند؛ اجر اناسلمتمام م مي بيني كه شيعه جهادپس 

نام  وآنهارا از، حتي مجاهدين را كشته شدگان توصيف مي كنندندارند و ثوابو
  .گردانيده مجرد مي گردانند خرفتايشان را بدان م مجاهد وشهادت كه خدا

اينكه  شك دارد در باشد تعصب دور هواي نفساني و پس آيا هيچ عاقلي كه از
 درانتظار و زنديق هستند جو و وانتقام دشمن كينه توز، و اعتقاد گذاران اين مبدأ بنيان
درحالي ، كنند ومي خواهند آن را نابود هستند ياين امت اسالم وگرفتاري براي بال
را به جعفر  اين اعتقاد دسيسه هايشان به جايي رسيده كه اينها ي هبراي اشاع كه

آن را نزد پيروان نادانشان رواج  يك سو اند تا از وديگرافراد اهل بيت نسبت داده
  .را لكه داركنند دهند وازسوي ديگراهل بيت رسول خدا

سبب غيبت  دولت اسالمي به حدود شرعي در ي ههمچنين شيعه به ممنوعيت اقام
حدودات شرع به امام مورد نص  ي هچون به ادعاي آنان مسأل، امام تصريح نموده اند

امام آنها نص نگذاشته كه آخرين   بر دوازده وبه گمان آنها خداوند جز ، موكول است
تا  البد بايد درانتظاررجعتش باشند و، آنها تقريباً درنصف قرن سوم غايب شد

از هفتادسال از  واگذاري كه بعد به حكم تفويض و رمگ، حدودات را اقامه كند
آن  ؤاوارفقط آخوندهاي شيعه س غيبتش براي آخوندهاي شيعه به اجراگذاشت و

اگردرتمام  و، ن كه مسئول اجراي حدود الهي هستندانامسلم ي اههستند نه سايرقاضي
 عي جايزشر حدود ي هقاما  خوندهايشان برسركارنباشدآاز اقطارجهان اسالم يك نفر

  .دها وآيات عظامناست درميان آخو چون متولي آن تنها مهدي يا نايب او، نيست
از :است گفت ازحفص بن غياث روايت.«:بن بابويه وغيره روايت نموده كها

: گفت دارد قاضي يا سلطان؟ پا مي چه كسي حدود رابر:ؤال كردمس ؛اباعبداهللا 
                                           

 .11/21 ، وسائل الشىعة ، 2/42 ، ـ التهذىب)1(
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  )1(.»ستبراي كسي است كه حكم براي اوا حدود ي هاقام
منصوب  حدود براي سلطاني است كه ازجانب خدا ي هاما اقام«:شيخ مفيد گفت

امراء وحاكماني همچنين و ‡از آل محمد ، هدايت هستند ي هوآنهاهم ائم ، شده
كه تفويض نظردرآن را درصورت امكان به فقهاي  دنكه ازسوي آنها تعيين شده باش

  )2(.»شيعه موكول كرده اند
مي  مراجعه به محاكم مسلمين وقاضيهايشان برحذر از مردم راروايات شيعه  و

باطل به آنها  درحق يا دادن لهصكسي كه براي حل وفي«:دارند؛تاجايي كه گفته اند
وبدان حكم نموده  وآنچه برايش گرفته، درواقع به طاعوت مراجعه كرده مراجعه كند

  )3(.»ن را گرفتهچون به حكم طاغوت آ ، حرام است اگرچه حقش ثابت باشد اند
ن مهدي تحريم دكه شيعه به سبب غايب بو ي بوداين مجموعه اي ازاحكام اسالم

  .اومتوقف كرده اند  اند واجراي آنهارا تا ظهور نموده
احكامي رابراي دوران غيبت ومخفي شدن مهدي تشريع وتصويب  همانگونه كه

جمله تقيه كه دراسالم يك از، آن اذن واجازه نداده است اند كه خداوند متعال به كرده
 ولي آنها آن را فرض الزم ودائمي در، رخصت عارضي است براي حالت ضرورت

بازگشت قائم مورد  نيست تا آن جايز كه خروج از اند داده دوران غيبت قرار
گردد چون متولد نشده همانگونه كه تاريخ نويسان  انتظارآنها كه هرگزهم برنمي
به نظرآنها  و، ي زيادي ازشيعه هم تأكيد مي كنندوعلماي علم انساب وفرقه ها

  . تقيه را ترك كند مثل اين است كه نمازرا ترك كرده باشد بازگشت او هركس قبل از
نه  ، شود امام حاصل مي گري وانتظار شهادت طلبي تنها باشيعه :گويند همچنين مي

  .د استشهي پس شيعه اگرچه  روي فرش منزل خود بميرد، درراه خدا با جهاد
كند شهيد  قبل از اينكه قائم ما ظهور شما بميرد هرگاه كسي از":امام شيعه گفته

                                           
 .18/338 ، وسائل الشىعة ، 10/155 ، تهذىب األحكام ، 4/51 ، من ال ىحضره الفقىه/ـ ابن بابوىه)1(
 .18/338 ، وسائل الشىعة ، 130ص ، ـ المقنعة)2(
 .18/4 ، ىعةوسائل الش ، 6/218 ، التهذىب ، 7/412 ، ـ فروع الكافى)3(
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  )1(. داردرا شهيد پاداش دو همراه او بجنگد وهركس با قائم ديداركند  و، است
يف أن شيعة آل حممد شهداء  59الباب «:بعنوان بابي را املعامل الزلفىوبحراني دركتاب 
  )2(.آن وارد نموده رواياتشان را در اي از ته ومجموعهنوش»وإن ماتوا عىل فرشهم

اين هم به مبالغه  تا حدي بيش از  -مانند عادت هميشگي خود - سپس 
هركس درزمان  «:كه كند بن حسين روايت مي حتي ابن بابويه ازعلي، دنافزاي مي

 شهيد ازشهداي بدر خداوند اجروپاداش هزار غيبت امام برواليت ما ثابت باشد
  )3(.»به او ميدهدرا 

حتي تجديد بيعت ، است وازجمله احكام واجب شيعه بيعت براي غايب منتظَر
 -  اثناي دعاهاي زيارتهاي قبرستان ائمه نزدشان مشروع است ات ومرات دربه كرّ

ازجانب  و را به صبح برساند اين امت كه روز كسي از چون - چنانچه گذشت
شته باشد؛با گمراهي وسرگرداني صبح وعادل ندا) 4(خداوند سبحان امام آشكار

  )5(.نفاق مرده است و واگردرچنين حالي بميرد بركفر، كرده
فقيه شيعه به به نيابت اعتقاد  اند كرده غيبت اختراع ي هبزرگي كه درساي مبدأ اما

  .زيادي را حالل كرده است وفقيه شيعه به نام نائت امور .جاي امام غايب است
به  برخي معتقد ، دودات نيابت اختالف زيادي دارندوبزرگان شيعه درمورد ح

وبرخي ديگرمعتقد به اختيارات بيشتري هستند؛بطوريكه نيابت به كم يارات تاخ
 برسرتشكيل حكومت در خود رسيده است كه رياست دولت واستفتاء آخرين حد

به  نها همان كساني هستند كه جزآدولت آيت اهللا هاي حاضراست درحالي كه 
به اعتقاد  - نيابت وچون ي هت مسألبه علت اهمي و.ندا هصوص ايمان نداشتامام من

                                           
  .123-52/122 ، مصدرسابق ، و در أمالى طوسى روايت شده ، 52/123 ، ـ بحار األنوار)1(
 .101ص ، ـ المعالم الزلفى فى بىان أحوال النشأة األولى و األخرى)2(
 .52/125 ، بحار األنوار ، 315ص ، الدىن ـ إكمال)3(
   امام نيست چون آشكارنيست اين كلمه تأكيد مي كند كه امام مخفي آنهادرواقع -)4(
 .1/375 ، ـ أصول الكافى)5(
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بزرگ ازآخوندها  يا باشد بردست مجموعه مي مورد قناعت مهدي ي هنمايند -من
موضوع را به ، تراست برحق ازمهدي همه براي نيابتزهركدام گمان مي كند او ا

  .بحث بعدي اختصاص مي دهم

  

  منتظرمهدي نشين جا

 -  چنانچه گذشت -تثبيت شد غيبت براي پسرحسن عسكري  ي هاي انديشه پايه
 برعهده گيرد راپيروان  والزم بود وكيلي باشد دراثناي دوران غيبت كه شؤون اتباع و

  .سرداب يا دركوههاي رضوي يا دره هاي مكه باشد واسطه وباب نايب غايب در و
همانگونه كه اوراق  -تبنابراين اولين رهبري كه شؤون شيعه را به عهده گرف

قومي كه  رستگارنگردد.و يك زن بود -اماميه اين را كشف كرده استواسناد 
وفات حسن  چون بعداز )1(.فرمود رهبرشان زن باشد همانطوركه رسول خدا

شيعه  ، وجود فرزند مخفي وباقي ماندن بدون امام ظاهر و آشكار ي هعسكري واشاع
  ه به چه كسي مراجعه كنند؟به سؤال درمورد اينك دشروع كردن
متوجه  )2(عسكري؛يكي ازشيعيان يعني دوسال بعدازوفات حسن)هـ262(درسال

محمد بن  رهمانگونه كه خديجه دخت - حسن عسكري شد وسؤال كرد ي هخان
 را گفت اسم او و، درمورد فرزند موهوم حسن عسكري - رضا روايت كرده علي

از او كسي كه : تحريم كرده بودند حتي گفتند ها گفتن نامش را كني كه آن مالحظه مي
: به خديجه گفتم":گويد راوي خبرمي. ـ چه گذشت چنانـ  است كافراسم ببرد 

                                           
 ، و كتاب الفـتن  ، 5/136 ، باب كتاب النبى صلى اهللا علىه وسلم إلى كسرى و قىصر ، كتاب المغازى ، ـ بخارى)1(
 ، باب النهـى عـن اسـتعمال النسـاء فـى الحكـم      /و نسائى ، )2262( ، 528-4/527: كتاب الفتن ، و ترمذى ، 8/97
  .51 ، 5/43 ، و أحمد ، 8/227
  .16ص ، رجال الحلى ، ـ او احمد بن ابراهيم بود)2(
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: گفت شده؟ چه كسي منتهي گفتم كارشيعه به  ، مخفي شده: گفت ؟كجاستفرزند 
   )1(."؛ابي محمد  به مادر

حسن  ي هدرخانواد اند نيابت ازحسن رسدكه رجال شيعه خواسته مي چنين به نظر
دربين اتباع خود شايع كرده بودند كه  اين درابتداي كار بنابر، عسكري باقي بماند

 عمومي بوده ي هپس او رئيس، امام غايب موهوم باشد ي هحسن عسكري وكيل مادر
فضاي مناسب بوده  ايجاد نايب به منظور »تعيين«وآشكاراست كه اين .)بانيابت(

 از چون مادرحسن عسكري وصي حسن بعد، پيروانشان دربين جهت رشد اين تفكر
پس طبيعي بوده كه جانشين پسرش ، اند وفات بوده آنگونه كه اخبارشيعه ذكركرده

وجود فرزند بعداز  ي هحسن عسكري با انديش ي همخالفت خانواد ولي مبارزه و، باشد
دركتاب  لذا، متوجه انتخاب مردي ازبيرون آن خانواده كردرا مردان شيعه  حسن؛

پنجاه ومهدي خلف صلوات اهللا عليه درسال دويست «:ده است كهآمطوسي  "الغيبة"
وقتي كه عثمان بن سعيد وفات ، وكيل او عثمان بن سعيد بود وشش متولد شد و

به ابوالقاسم حسين بن روح وصيت كرد وابوالقاسم براي ابي الحسن  ابوجعفر ، يافت
  )2(.»علي بن محمد سمري وصيت نمود

، بودندرقابت آنها در با  تديگرهم برسرنياب بودند وكسانينفر  اب چهارنابراين نوب
پيوند مستقيم  ي هونيابتشان نمايند، حسن عسكري بودند ي ههمه ازخارج خانوادكه 

براي همين است كه مدت زمان نيابت آنها نزد شيعه به غيبت ، شخصي بامهدي بود
  .صغري معروف است

روايت طوسي  " الغيبة"در ، اند داشته را طاعت واعتماديواين چهارنايب حق ا
وبسوي پسرش اشاره (من اين امام شماست  از بعد«:است كه حسن عسكري گفت

من متفرق نشويد كه  از بعد و، او اطاعت كنيد از ، وجانشين من است برشما )كرد
اورا عمرش يان پايابيدتا اورا نمي امروز از آگاه باشيد كه بعد، شويد گمراه ميدردين 

                                           
 .138ص ، ـ الغىبة طوسى)1(
 .242-241ص : ،ـ الغىبة للطوسى)2(
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امرش را اطاعت كنيد  و، فت بپذيريدگ) باب اول( عثمانهرچه پس ، نخواهيد يافت
  )1(.»اوست ازآنِچون او جانشين امام شماست ورهبري 

ش چون گفتار، أمربه وي موكول شداينچنين حق نيابت براي باب تثبيت شد و
اين هركس با بنابر، كرد سخنراني ميجاي امام  راكه بهچ م وعصد وخود موب سمقد 

 ، شد مستحق دوزخ مي گرفت و مي اررمورد لعنت ق كرد نايب مخالفت مي اين چهار
 همانگونه كه دراسناد وامضاهاي صادرشده ازسوي امام غايب درمورد مخالفان بابها

  )2(.ذكرشده است
چون به ، آن چهارنفرتكفل تشريع وقانونگذاري بود ونيابت امانت ي هبنابراين مسأل

امام معصوم حق تخصيص يا مقيد كردن يا  و، ابت ازامام معصوم سخن مي گفتندني
براي همين بود كه اسناد وامضاهايي كه به نام  -چنانچه گذشت -نسخ شريعت دارد

يا  ازآن برخوردار بودكه گفتارامام  داشت مي كردند عين منزلت ومقامي صادر ماما
  .چنانچه گذشت، قويتربود

وگذشت يا محروميت وگرفتن اموال وقفي  ومهرهاي عفو اسناد دورهمچنين ص
مرگ  وقتي كه سمري دربستر ولي، كفل شدندتزكات وخمس را به نام امام م مردم و

جايش أمرش را به خداوند :گفتاما او، او درخواست شد كه وصيت كند ارگرفت ازرق
شروع ازسمري  غيبت كبري بعدي  وحادثه. نيابت به پايان رسيدپس  مي رساند

   )3(.شد
آن  ي هبراي بستن بابيت ازسوي سمري واشاع ويكي ديگراز اهداف موافقت قواعد

، افتضاح ورسوايي ازكشف حقيقت بود دربين پيروانشان حفظ تفكرغيبت مهدي از
بزرگان شيعه مشتاق مقام نيابت شدند؛خصوصاً درزمان ابي قاسم بن  لي ازيچون خ

نفرين ولعنت كردن به  قوع پيوست كه منجرنزاع بزرگي درميانشان به و و، روح

                                           
 .217ص ، ـ الغىبة طوسى)1(
  .244ص ، ـ الغىبة طوسى)2(
 .242-241ص ، ـ الغىبة للطوسى)3(
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همانگونه كه اين نكته دراسنادي كه توسط بابها ، وتبراء جستن ازيكديگرشد وتكفير
  )1(.وبه امام غايب منسوب بودند مالحظه مي گردد صادرشدند

  .منتهي كردبنابراين سمري حكايت بابيت را به بن بست 
چون ، حاصل شد درمذهب شيعه عموماً نيابت و ي هديگري هم درمسألتحول اينجا 

سندي منسوب اماميه مؤسسات  زيرا دفاترو، نددخوندها قرارداآنيابت را حق مطلق 
 در.به غايب موهوم را صادركردند وبعدازاعالن پايان بابيت توسط سمري منتشرشد

حوادث واقع شده به راويان احاديث ما مراجعه  مورد در اما":گويد اين اعالميه مي
مستقيم  ي هپس قطع رابط )2("؛چون آنها حجت من برشما ومن حجت خدا هستمكنيد

نيابت ازمهدي را به راويان احاديث شيعه وجعل  ي هبا مهدي را اعالم نمود ومسأل
  .كنندگان اخبارموكول كرد

يكي اينكه ادعاي بابيت منحصربه ، واين اعالميه مجموعه اهدافي را محقق ساخت
حقيقت آن كشف  افراد اي از ني وتنها با مراقبت مجموعهكه به آسا يك نفرنباشد

  .بوده است دوران غيبت اول شك وترديد زياد براي همين است كه در، شود
بنابراين همكاري ، بود تخفيف داد أثر داراي باب شدن راكه دوم اينكه رقابت برسر

 جاي خودوبطورمطلق بابيت خاص قطع شد و، وپشتيباني بين بزرگان شيعه باقي ماند
صغري وكبري :امام داراي دو غيبت شد و، داد» غيبت كبري«را به نيابت عامه 

   )3( .يك غيبت سخن مي گفت از رغم اينكه رواياتي داشتندكه تنها علي

                                           
  .به بعد ، 244ص ، ـ الغىبة طوسى)1(
االحتجـاج   ، 177ص ، الغىبـة طوسـى   ، 451ص ، إكمـال الـدىن   ، 4/55 ، با شرح آن مرآة العقـول ـ الكافى )2(

  .47ص ، الدرة الطاهرة/محمد مكى العاملى ، 18/101 ، وسائل الشىعة ، 163ص ، طبرسى
 اند وازغيبـت مزعـوم   اول ازوفات حسن عسكري ساخته شده ي هواياتي دارند كه چنين بنظر مي رسد درمرحلر.ـ)3(

خبررسـيد   دوسـتتان بـه شـما    و اگردرمـورد غيبـت يـاور   :مـي گوينـد  ، وموهوم پسرحسن عسكري سخن مي گويد
   1/340 ، أصول الكافى ."كنيدنانكار

غيبت را برپيروان القاء مي كند بدون تأكيد تا معلوم شود كه عكس العمل آنها چه خواهـد   ي هگويي اين روايت انديش
  .يادآور اين است كه غيبت يكي استواين ، ن حساب كنندآروي  و بود
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دو غيبت سخن  از اراست وگاند كه با اين وضع ساز اما رواياتي را هم جعل كرده
قائم دوغيبت دارد يكي كوتاه :فتگ ؛ابوعبداهللا«:يكي ازآنها مي گويد، گويند مي

 و، افراد خاصه ازشيعه جايش را نمي دانند درغيبت اول جز، وديگري طوالني
  )1(.»دردينش جايش را نمي دانند افراد خاصه ازموالي او دردومي جز
اولي  در، است ه اثبات رسانيدهرا بصغري وكبري غيبت  اين روايت دوكه مي بيني 

و نمايندگاني كه  واين اشاره است به سفير، رابطه داشتند و شيعه با او پيوند ي هخاص
او با ايشان رابطه  ي هودردومي موالي خاص، ت را سردادندبابيوتبليغ به نوبت دعوت 

پس روايات آنها  )2(، دارند كه روايتي درالكافي اشاره كرده تعدادشان سي نفراست
علي رغم اينكه وقتي سمري  اند؛ دهبا قائم را نفي نكر ممستقي ي هدو مرحله رابط درهر
كه مي  كرد زبان مهدي غايب صادره بابيت را عهده دارشد سندي را ب ي هوظيف
  )3(»امام غايب را بكند دروغگواست ي هكس ادعاي مشاهد هر« :گفت

 .امام حاصل شد گويند درغيبت كبري محروميت بزرگ از وآخوندهاي شيعه مي
اين احاديث كه «:گويد يعه پيرامون دوغيبت مياحاديث ش ذكر از شيخ نعماني بعد

اما غيبت .كه نزد ما صحيح هستند ندستهدرآنها ذكرشده قائم دوغيبت دارد؛احاديثي 
هستند  بين خلق منصوب شده وظاهر اول غيبتي است كه سفراء درآن بين امام و

 كه علم و شد مي حاصل بردست آنها شفاء وجود عيني آنها ظاهراست و وشخص و
رابطه با  كه در نش وحكمت وجواب به چيزهاي مبهم وجواب هرسؤالي بوددا

                                                                                                           
روايــت شــده كــه  ئام هــان از درالكــافي، وبرخــي روايــات هــم تأكيــد مــي كننــد كــه غيبــت ظاهرخواهــد شــد 

  .17و16/رتكوى} الْجوارِ الْكُنَّسِ ، فَال أُقْسم بِالْخُنَّسِ{: ي آيه ةازاباجعفرسؤال كردم دربار":گفت
پـس بعـدازغيبت جزظهـورچيزي    ، دگـرد پديد مي شودسپس ظـاهرمي  سال دويست وشصت نادرامام :درپاسخ گفت

  )3. (1/341 ، أصول الكافى. "نيست
 پس اعالن بابيت ازسوي سمري خبربود به نزديك شدن ظهورولي روزها وسالها گذشت اما ظهورنكرد 
 .113ص ، ـ الغىبة نعمانى)1(
 .1/340 ، ـ أصول الكافى)2(
  .ـ ذكرآن گذشت)3(
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اين غيبت كوتاهي بود كه روزهاي آن پايان  و، معضالت ومشكالت پرسيده مي شد
  )1(.مدتش قطع گرديد يافت و

  )2(.»اشخاص واسطه درآن برداشته شدند وغيبت دوم آن بود كه سفيرها و
 و كنند ادعاي نيابت امام غايب مي ، هماماآخوندهاي شيعه درمدت غيبت دوم 

 و امام مورد انتظارشيعه صادرنمود كه سمري از درآن مورد به سندي استناد مي كنند
  .به راويان احاديثشان حواله مي كنند اي جديد آنچه درهرحادثه

بلكه به  كنند؛ الزم به مالحظه است كه آنها ادعاهايشان را به قرآن وسنت احاله نمي
  .وبزرگانشان ارجاع مي دهند آخوندها

 به فضل و و اند منصب بابيت را به جاي امام غايب برگزيدهمقام ووبدين صورت 
 از اند را برايش ساخته. فضايل كامله بركت نائبيت امامي كه اين صفات خارقه و

براي همين است كه براي شيخ هايي .اند گرفته دربين پيروانشان استمداد ودخت قدسي
پس ، كنند اطالق مي "مراجع وآيات عظام" اند نام مدهآب نيابت امام نائل كه به منص

آخوندهاي  براي همين است كه يكي از، آنها مظهري ازامام معصوم هستند
رد كردن عليه نايب مانند رد عليه خداوند متعال است كه درحد  :معاصرگفته بود

  .نيابت است ي هاين بمقتضاي عقيد و، شرك است
شرايط اين است كه او المادرمورد مجتهدجامع  ي هعقيد«:گويد رشيعه ميشيخ مظف

براي امام حقي هر، رئيس مطلق است نيزحاكم و و، درحال غيبت نايب امام است
رد عليه او رد  و، هست درفيصله وقضاوت وحكومت دربين مردم براي او هم هست

است واين كارهم درحد شرك  است ورد عليه امام رد عليه خداوند متعال ، عليه امام

                                           
هاي صادره از امام موهوم ذكر كرديم و روشن شد چقـدر سـطحي و    را در فصل سنت از اين جوابهايي  ـ نمونه)1(

هـا را عرضـه و نقـد     و اگر به خاطر ضيقت مقام و طوالني شدن موضوع نبـود كـامالً قسـمتي از آن    ، جاهالنه بودند
غيبت تحقيق مستقلي را ارائه دهـيم  ي  ي مسئله از خداوند متعال أ مي خواهم كه مرا توفيق دهد تا درزمينهكرديم  مي

  كه تمام اين جوانب را در بر گرفته باشد 
  .115ص ، ـ الغىبة نعمانى)2(
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پس مجتهد .نقل شده ؛ازصادق آل بيت  يورزيدن به خداست چنانچه درحديث
درحكم  و بلكه حق واليت عامه هم دارد، جامع الشرائط فقط مرجع فتوا نيست وبس

 نيست كسي ديگر شود واين ازويژگيهاي اوست وجايز مراجعه مي وفصل قضايا به او
حدود وتعذيرات هم بدون  ي هعهده دارشود؛همانگونه كه اقاماو  ي هآن را بدون اجاز

حقوق ومختصات امام است به او  مورد اموالي كه از در و.و حكم او جايزنيست امر
  .»مراجعه مي شود

به مجتهدجامع شرايط عطاء نموده  ؛واين مقام ومنزلت؛يا رياست را امام
  )1(.گفته مي شود)نايب امام(وبراي همين است كه به ا، تادرحال غيبت نايب او باشد

وبا اين معدوم ، اند اهل بيت فاصله گرفته مي بيني كه آخوندهاي شيعه مستقيماً از
، اند خود را به جاي امامي ازاهل بيت به نام آن امام معدوم قرارداده و متوسل شده اند

 ، بابيگري مستقيم براي همين است كه بعداز خاموشي تفكر، واين غنيمتي است بزرگ
هاي زيادي  وفرقه، حتي اختالفي كه برمنصب بابيت داشتند ناپديد گشت، متفق شدند
شيعه  اي ازهركدام از رموز چون چنين انديشه، دينداري كردند با اين تفكر برگشتند و

يك  و ساخت مي»اموال ي هب كنندلج«و»حاكم مطلق مورد اطاعت«و» مهدي«و» امام«
وكسي ازاهل بيت هم آنان را رسوا ، كرد م نميتقسي اهل بيت هم با آنها نفر از

  .نمي گرديد را كشفاسنادشان ومفتضح نمي كرد و
كه براي آخوندهاي  برمي آيداست چنين  غايب وازسندي كه منسوب به مهدي

اما درمورد ":گويد چون مي، فتورا قرارداده شيعه درمورد مسائل جديد حق نيابت در
وآنهارا ازنيابت عامه خالي نمي ، ما مراجعه كنيد مسائل واقع شده به راويان احاديث

تا اينكه دراين  توسعه دادند ولي آخوندهاي شيعه مفهوم نيابت را آنقدر، كند
  )1(.غلو وافراط رسيد ي هعصرتوسط خميني به قل

دراين مورد  شيعه توسط شيخ مظفر ي ههمانطوركه چيزي ازاين را درتقريرعقيد
                                           

  .57ص ، ـ عقائد اإلمامىة)1(
  .ها در باب چهارم نگاه كن اهللا ـ به فصل دولت آيت)1(
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  .مي بيني ن رشاضه كه درحكومت حانيزآنگون و، مالحظه مي كنيم
  .غيبت ادعاهايي طوالني دارند از ودررابطه با ارتباط با مهدي بعد

  

  غيبت ومهدويت نزد اثني عشريه ي هنقدعقيد

اند چه  با اثني عشريه مخالفمهدي غايب  وجود وتولد تمام فرق مسلمين درمورد 
توانند برهان  شيعه نمي و !مهدي بودن او؟ عصمت و امامت و رشد و رسد به بلوغ و

 چنانچه دراثناي عرضه )1(اثبات هيچكدام ازاينها ارائه نمايند بر واضح وروشني را
  .داليل آنهاگذشت عقيده و

وداليل  بنابراين اهل سنت تنها به مقتضاي نصوص شرعي وحقايق تاريخي
ن چو، خياالت نيست اوهام و غيبت مهدي بيش از ي هاثبات مي كنند كه مسأل.عقلي

 ونه كسي دردنيا و، نه با حس شناخته شده است ونه باخبر و، نه اثر و نه عينيت دارد
او شر وفسادي حاصل شده  بلكه برعكس با اعتقاد به وجود ، برد آن نفعي مي دين از

  )2(.كه فقط خدا مي دادند
اند كه حسن بن علي عسكري نسل  دانشمندان علم انساب وتواريخ ذكركرده

  )3(.هوفرزندي نداشت
مرگ پدرش وارد زيرزميني شده درحالي كه دوسال  از مهدي بعد :گويند سپس مي

 رغم كودكي و ازآن تاريخ به بعدعلي و، اختالف رواياتشان يا پنج سال سن داشته با
با اينكه درحكم ثابت اهللا تعالي با كتاب وسنت ، ن شداناپنهان بودنش امام مسلم

                                           
  .59ص ، المناظرة بىن أهل السنة و الرافضة/ـ أبو المحاسن الواسطى)1(
  .4/213 ، ةـ منهاج السن)2(
  .2/164 ، ـ منهاج السنة)3(
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 ينكه وجود داشته باشد بايستي تحت نظارت وواجماع مسلمين اين يتيم به فرض ا
 تا وقتي كه آثار او نگهداري كنند حضانت وسرپرستي يكي ازخويشاوندان باشد تا از

كه دربدن ومال مستحق است براو  كسي پس چگونه، گردد او مشاهده مي رشد از
مي تواند امام معصوم جميع مؤمنين باشد بطوري كه ايمان كسي  حجرگذاشته شود

اگردرطول آن مدت طوالني معدوم يا مفقود باشد  )1(!؟ن ايمان به او كامل نشودبدو
باشد حاكم يا ولي حاضرش او را به  االثر زني مدتي شوهرش مفقود اگر! چه؟

پس ، ضايع نگردد تا مصلحت زن با غيبت ولي او مي آورد در ازدواج كسي ديگر
  )2(.گردد ايع ميچطورمصلحت يك امت درطول زمان با اين امام مفقود ض

. غيبت او موضعگيري اهل سنت درمورد مهدي اثني عشريه و وبا صرف نظراز
 اثني عشريه تأمل نمايدبرهاي معت غيبت دركتاب نصوص مهدويت و كسي كه در

خود شيعه  آن اينكه اين ادعا نزد ايان توجه به نظرش مي رسد وش اي بسيار مالحظه
آن وقتي بود كه ادعاهاي شيعه  و، ودهدرعصرهاي متأخر قابل قبول نب هم جز

 ي هآن مسأل ي هكه بواسط بابيگري لغوگرديد تفكر جدي شد وانديشه درترويج اين 
 هكردثابت شيخ نعماني كه يكي ازمعاصرين غيبت صغري بود لذا ، بوجود آمدغيبت 

  .مورد غيبت درشك وترديد هستنددرتعداد اندكي  كه شيعه جز
 -زيرا حسن عسكري، د آنها واضح وروشن بودهاي شك وتردي چون نشانه

او ديده  درحالي وفات يافت كه اثري ازوجود فرزند -همانگونه كه اعتراف مي كنند
  .همسرش تقسيم كردند و بين برادر لذا ميراثش را و، نشده بود

احمد بن عبداهللا بن خاقان  از ، وغيره -كه اصح كتب شيعه است - "الكافي"در و
وقتي درسال دويست وشصت حسن عسكري وفات يافت  :گفت كه )1( واردشده

 كسي كه چنين ديد فريادي كشيد وغوغا به پاشد وپادشاه كسي را به منزلش فرستاد
                                           

 .2/164: ـ منهاج السنة)1(
  .6ص ، رسالة رأس الحسىن ، 31ص ، المنتقى ، 1/30 ، ـ منهاج السنة)2(
إكمـال   ، 1/503 ، م بود أصول الكـافى جمع آوري خراج وماليات قُمأمورـ كه درزمان معتمد علي اهللا بن متوكل )1(

 .39ص ، الدىن
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فرزندرا جستجو كردند؛وزناني  اثرو مهرزدند  اشياءبرتمام  و آنجارا تفتيش كند تا
وارد شدند وبه آنها بنابراين نزد كنيزكهايش ، آوردند كه وجود حمل را شناسايي كنند

اتاقي  اورا در، كنيزكي اينجاست كه شايد حامله باشد :يكي گفت، نگاه كردند
به  سپس شروع كردند ، او تعيين كردند جهت مراقبت از سكونت دادند وكسي را

را تمام كردند سلطان نزد ابي عيسي بن  وقتي كارش.جنازهتشييع كارهاي مربوط به 
پرده را  وقتي كه عيسي به او نزديك شد.ميت بخواند ازاو نم تا بر متوكل فرستاد

اين : سپس گفت بني هاشم نشان داد؛از ازصورتش برداشت وبه علويه وعباسيه 
 خادمان اميرالمؤمنين و، بسترخوابش وفات يافته حسن بن علي بن محمد رضا در

نماز هم بعداز و، خواند سپس براو نماز..اند افراد مورد اعتمادش نزد او حاضربوده
ستجو جبه  درهمه جا ، او به جستجوي فرزند سلطان وهم مردم ديگرشروع كردند

 وكساني كه مسئول مراقبت از، را متوقف كردند وتقسيم ارث، پرداختند وتكاپو
وقتي كه ، تا معلوم شدحمل باطل بود پايبند بودند پيوسته به كارخود كنيزك بودند

  )1(.برادرش جعفرتقسيم نمودند و ين مادرحمل به اثبات رسيد ارث را بوجودعدم 
براي داللت برباطل نقل مي كنند كني كه اثني عشريه اين روايت را  مالحظه مي

ولي درخالل اين ، توقف مي كنند شيعيان كه برامامت حسن عسكري ي هبودن گفت
حسن  ي هچون خانواد، شود به خوبي روشن مي فرزند ادعاي وجودبودن بحث باطل 
را مورد تحقيق وبررسي  ي حقيقت أمرناهل بيت وپادشاه بطورعل بانانگهنعسكري و
براي همين است كه قمي ونوبختي ، شيعه دراين راستا باطل استواعتقادقراردادند 

وفات حسن عسكري به فرقه هاي متعددي  از وغيره اقرار كرده اند كه شيعه بعد
  )1(.كردندان اصل وجود فرزند حسن را انكارشمتفرق شدند كه اكثر

 و، ايم پرداخته ما به هرصورت ممكن به جستجوي فرزند:حتي برخي ازآنها گفتند
درمورد  اگربراي ما جايزبود كه ادعا كنيم حسن فرزندي داشته كه مخفي است؛

                                           
  .42-41ص ، إكمال الدىن ، 1/505 ، فىـ أصول الكا)1(
 .112-96ص ، فرق الشىعة ، 116-102ص ، ـ المقاالت و الفرق)1(



   
1037 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

درمورد رسول  و، اي چنين ادعايي جايز مي بود اگرچه فرزند هم نداشته باشد هرمرده
، ري ازخود به جاگذاشته كه نبي ورسول استهم جايزبود ادعا شود كه پس خدا

وحال آنكه ، است مانند خبرپيامبرفرزند وفات حسن بدون داشتن  چون نشرخبر
  )1(.ادعاي فرزند براي حسن عسكري هم باطل استو پسري نداشته 

مجبوربه جعل احاديثي كرده  يت بوده كه آخوندهاي شيعه راعوبه نظرمن اين واق
آنها  والدت بوده است واين كار يات مخفي بودن حمل وآن رواحاصل مفهوم كه 

  .آن مرحله كه نزديك بوده أمرتشيع كشف گردد تالشي بوده درجهت گذشتن از
اهل بيت هم دراين مورد  شيعيان؛ ي هوعالوه برانكار اين مسأله ازسوي قسمت عمد

زيرا  ،ستا برهانهاي باطل بودن اين ادعا واين از.قاطع داشتندوموضعگيري صريح 
هـ آمده است كه مردي درزمان خليفه 302درتاريخ طبري درقسمت حوادث سال 

بنابراين ، است بن موسي بن جعفر علي بن حسن بن مقتدرباهللا ادعا كرد كه او محمد
ها  خليفه دستورحاضرشدن بزرگان آل ابي طالب ودررأس آنها نقيب ورهبرطالبي

  .ردرا صادرك معروف به طومار احمد بن عبدالصمد
 ادعاي آن مرد فرياد وبني هاشم از.حسن فزرند نداشت:به اوگفت ابن طومار

 و، واجب است اين دربين مردم شهرت يابد: كشيدند وغوغا برپاشدوگفتند
 روز پس مرد را برشتري سواركردند و.باشديدترين عذاب مورد شكنجه قرارگيرد

درقسمت غربي  يهازندان مصر سپس در، ترويه وعرفه درموسم حج معرفي شد
  )2(.زنداني شد

ازسوي  مهم بود چون رأس ايشان ابن طومار اين گواهي ازطرف بني هاشم ودر
 ولد هاي آن خانواده درو ثبت زاد  ي هبزرگ علويان بودكه بسياربه مسأل نقيب و

                                           
  .104-103ص ، فرق الشىعة ، 115-114ص ، ـ المقاالت و الفرق)1(
 ، چاپخانـه المعـارف   ، 50-49ص ، 11 يـا ج  ، چاپخانه الحسىنىة چاپ اول ، 27-13/26 ، ـ تارىخ الطبرى)2(

  .الفضل إبراهىمأبو : تحقىق
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دوران غيبت صغري بود كه  زمان آن ادعا و )1(.داد سجل رسمي اهميت جدي مي
  .رموزشيعه فراوان بود ي بابيت ازسوي بسياري ازادعا ادعاي آن پسربچه و

هاشم نزديكترين شخص به حسن  بني و هايرهبرطالب وعالوه برشهادت نقيب و
 عسكري يعني برادرش جعفرتأكيد مي كرد كه برادرش درحالي وفات يافته كه نسل و

  )2(.فرزندي ازخود به يادگارنگذاشته است
كنيزكهاي جعفرحتي نقل مي كنند كه و، شيعه هم به اين امراعتراف مي كنند

به شدت وشناعت تمام  و )3(ش را حبس نمود تا ثابت شد كه حامله نيستندربراد
نزد دولت خالفت  و عليه هركس برخورد مي كرد كه چنين ادعايي مي كرد

  )4(.اي درسرمي پروراند او شكايت مي كرد كه توطئه اسالمي از
اي قابل  بههحسن عسكري شُ جعفر برادر ازجانب انكارفرزند«:اماطوسي مي گويد

معصوم  نبياءجعفر برادر امام حسن انيست؛چون همه اتفاق نظردارند براينكه  اعتماد
ومانعي ندارد كه به ، ستنياو ممتنع ازجانب ادعاي باطل  براين انكارحق و بنا، نبوده

  )5(.»دشغلط گفته با
ذيرد چون غيرمعصوم پس طوسي شيعه انكارجعفر برادرحسن عسكري را نمي پ

اثني عشريه ادعاي عثمان بن سعيد را  ي هولي همين آقاي طوسي به همراه طائف، است
درحالي كه عثمان  ادعاي بابيت اورا قبول دارند درمورد اثبات پسربراي حسن ونيز

  !.آيا اين تناقض نيست؟، هم غيرمعصوم است
حسن عسكري است  را تكذيب كرد درحالي كه او برادر چگونه مي توان جعفر

و وفات حسن تكيه گاه آن خانواده بوده است؟  اهل بيت است وپس از ي هوازسالل

                                           
  .173ص ، الدىن الخطىب در تعلىقه بر المنتقى ـ محب)1(
  .168ص ، ـ الصواعق المحرقة)2(
  .75ص ، ـ الغىبة للطوسى)3(
 .162ص ، ـ سفىنة البحار)4(
  .75ص ، ـ الغىبة)5(
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شود كه نسبت به  راي حسن تصديق ميب اثبات پسر دررابطه با را درعين حال كسي
براي خود جلب  چون با آن ادعاه ادعايش متهم بود در اهل بيت بيگانه بوده است و

آيا چنين كسي اليق است كه ، مال ومقام به نام بابيت يعني رسيدن به، مصلحت كرده
  !.شهادتش مردود نباشد؟ درگفتارش شك نكرد و

براي  اع فرزندرضد تالشهاي رموز شيعه براي اخت بر موضعگيري قاطع جعفر
را به  تاجايي كه او، دهند قرار شيعه اورا سخت تحت فشار برادرش موجب شد

غيب دادن  رواياتي را جعل كردند وجهت خبر ازو )1(، جعفركذّاب ملقب گردانيدند
  .جعفر گذارش مي داد ي هبه اوايل اهل بيت نسبت دادند كه ازآيند

گويي من جعفركذاب را مي بينم كه «:اند كه گفته مثالً به امام سجاد نسبت داده
اتفتيش  ولي اهللا غايب درحفظ خد ي هكند درمورد مسأل مي طغيانگران زمانش را وادار

ميراث  چون نسبت به والدت او جاهل وبركشتنش حريص است چون در كنند
  )2(.»گيرد تا آن را به ناحق مي پدرش طمع مي ورزد

 اند به اينكه به خاطرطمع را متهم كرده اين روايت آنها جعفر كنيم كه در مالحظه مي
مثل لهمانگونه كه درضرب ا، ورزي درميراث برادرش والدت مهدي را انكاركرده

يعني مرابه دردي متهم كرد كه درخودش : »رمتني بدائها وانسلت«: اند گفته عربي
ن اين روايات كه براي حسن عسكري ادعاي اچون جعل كننده وسازندگ.بود

خمس ونذورات  مادعاي بابيت كردند به خاطرمال وثروتهايي كه به نا و كردند پسرمي
 :گويد قض گويي است كه مياين روايت تنا و -كه گذشت آنطور-  گرفتند دم ميرازم

بركشتن برادرش  :گويد سپس مي ، نسبت به والدت فرزند برادرش جاهل بوده جعفر

                                           
مقتـبس   ، 2هـامش  ، 1/504 ، أصـول الكـافى   ، 1/162 ، سفىنة البحار ، 312ص ، الدىن إكمال/ـ ابن بابوىه)1(

جعفر بن محمد بايد جعفر صادق است و در مقابل جعفر برادر حسن عسكري را ملقب بـه   : گفتند ، 14/314 ، األثر
و جدا كـردن او بـا    ، بر جعفر» الصادق«شىوع إطالق لقب  ، 14/314 ، مقتبس األثر ، كاذب يا كذاب ملقب كردند

  .ظورش از او انتقام عليه حفيد جعفر آن كار را كردندآن لقب در بين نزديكانش ازسوي شيعه صورت گرفت كه بمن
 .1/162 ، سفىنة البحار ، 312ص ، الدىن ـ إكمال)2(
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چگونه حريص بوده كسي  خبربودهش بي والدت پسر زيرا وقتي كه از، حريص بوده
سپس نگاه كن  !؟ياخير دانسته متولد شده واصالً وجود دارد را به قتل برساند كه نمي

را متهم مي كنند درحالي كه ادعاي  جعفر و بن سعيد دفاع مي كنند چگونه ازعثمان
  .ل بيت را مي كنندآتشيع 

بلكه ازروايات ، را انكاركرده جعفرتنها كسي نبوده كه اين ادعا ، رضا ي هدرخانواد
رعموهايش هم اين سپ نوزاد موهوم و ي هرسد كه خود خانواد شيعه چنين بنظرمي

 براين داللت مي كند از هست كه ه روايتي ازكتابهاي شيعهك، اند كرده را انكار ادعا
اي  درخواست كردم كه نامه)2(ازمحمد بن عثمان عمري":گفت)1(اسحاق بن يعقوب

را ازمن به امام برساند كه سؤاالتي را درمورد مسائلي كه برايم به عنوان اشكال پيش 
اما آنچه  :نوشته بود دشدوار) )3بعداً با امضاي مواليمان صاحب الزمان، آمده بودند

تورا  اي ؛خدا انكاركنندگان من ازاهل بيتم وعموزاده هايم نوشته ي هرابطه با مسأل در
هركس  و، ين هيچ كسي خويشاوندي نيستبو أبدان كه بين خداوند ، كند ارشاد

 و اماراه عمويم جعفر، است ؛ند نوحزراه او راه فر من نيست و مرا انكاركند از
  )4(.ادران يوسف استپسرش راه بر

، هايش عموزاده ازسوي اهل بيت و فرزند وجود انكاربر اين روايت داللت مي كند
آيا كداميك به .خانواده وخويشاوندانش بودهج ازخار كند كه اين ادعا داللت مي و

تلقي شوند ولي كسي تصديق  تصديق نزديكتراست؛آيا اشراف اهل بيت دروغگو
  !.لم ونه درنسب هيچ مقام ومنزلت واصلي ندارد؟دين ونه درع در گردد كه نه

                                           
 .مالحظه كن اين نامهاي يهودي )1(

 ]باب دوم مهدي(2)
درحالي كه خطهـا شـبيه بـه هـم     ، صاحب الزمان است به فرض اينكه وجود هم داشته باشد چطورفهميد كه خط )3(

امضاوسند را ازخود صادرمي كرد بنام امام مشـكوك بـود وادعـايش جلـب مصـلحت بـود بـراي        هستند وكسي كه 
 ]اين سند ازعثمان هم نامش ازنامهاي يهودي است ةونيزنقل كنند، خودوغيرمعصوم هم بود

 ، چـاپ بىـروت   ، 470ــ 469و ص ،  ه1386 ، چـاپ نجـف   2/283: االحتجـاج  ، 451ص ، الـدىن  ـ إكمـال )4(
  .14/316 ، مقتبس األثر ، 1/163 ، البحاربسفىنة  ،  ه1401
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را مخفي  هايش بخاطرحفظ جانش او عموزاده اهل بيت و :شود گاهي گفته مي
واقعي داللت  امضايي كه ازغايب موهوم صادرشده برانكار اما سند و، كردند مي
 بين خدا و چون در، كافرند ؛نوح چون برآنها حكم نموده كه مثل پسر كند مي

 اين نكته استوار ي هبا وجود اينكه مذهب شيعه برپاي، ي خويشاوندي نيستهيچ كس
  .مقامي به آنها بخشيده چنين جايگاه و است كه خويشاوندي ائمه با رسول خدا

متهم كردندش به عيب  توصيف او به كذاب و و آنان عليه جعفري  ههمچنين حمل
براي همين است ، جعفر ي هحقيقت مهدي ازسوي خانواد انكار ونقص دليل است بر

 او و ي هاند كه عليه خانواد پرداخته كه صاحبان اين ادعا رواياتي را ساخته و
كينه وخشم  بشدت عليه ايشان اظهار و، حمله مي كنند هايش جعفر عموزاده

أثيرداشته چون تمام شيعه جزتعداد ناچيزي توموضعگيري آنها دراين وقت ، كردند مي
  .مانگونه كه شيخ نعماني وغيره به آن گواهي دادنده شك كردند دراين ادعا

اين  اند او نسبت داده حسن عسكري كه اين فرزندرا به اينها خود ي هوعالوه برهم
را دربيماريي كه درآن وفات يافت  چون وصيت خود، است انكاركرده را نفي و چيز

 و نمود صدقاتش را به او موكول موقوفات و به مادرش منسوب كرد وتجديد نظردر
همانگونه كه كليني  داد دولت وشهود قضات را برآن شاهد قرار ي هافراد برجست

او فرزندي  اگر و )3(وغيره )2(الدين ابن بابويه در إكمال و )1(، درالكافي روايت كرده
 اي حامل آن اوصاف كامل وخارق العاده بود قطعاً چاره و داشت كه امام مسلمين بود

بودن رئيس امت  ناپديد چون كسي كه درحال غيبت و ،وكيل كردنش نداشت جز
ازتحت نظرقراردادن موقوفات وصدقات  جهان هستي وتمام مردم باشدم اما اسالم و

است  لپس وقتي كه حسن عسكري چنين كاري نكرده دلي..پدرش عاجزنيست
  .براينكه اصالًفرزندي نداشته است
                                           

  .1/505 ، ـ أصول الكافى)1(
 .42ص ، الدىن ـ إكمال)2(
  .75ص ، ـ الغىبة طوسى)3(
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يب نبوده چون طوسي بي نص ي هواين گواهي عملي حسن عسكري ازگفت
مخفي  به قصد را به منظورپنهان كردن والدت پسرش و همانا حسن اين كار:گويد مي

  .چون اين گفته اي بدون برهان است )1(كردن ازحكومت وقت انجام داده
  .وبدينصورت باطل بودن وجود مهدي ونتايج وجود اوثابت مي شود

آل ابي  ي هوخانواداهل بيت  بزرگان شيعه و اكثرفرق اين شهادت اهل سنت و
ها ادعاي فرزند  وكل اين شهادت، است او برادر جعفر حسن عسكري و طالب وخود

 ًادعاهاي بابيت افراد اجانب و اين شهادتها قطعا و، كند ميتكذيب حسن عسكري را 
چه رسد به بعيد وناممكن بودن بقاي او درطول .كند مي رد مورد مشاهده را در دور

 عمركسي را به خاطرنياز أبود خدا واگرقرار، -جود اوبه فرض و -صدها سال
را طوالني مي ساخت چنانچه ابوالحسن رضا  قطعاً عمررسول خدا كرد طوالني مي

محل استقرارش را نمي  و طوالني تاكنون هم كسي جا با وجود آن همه عمر و ، گفته
  .او خبري نمي آورد وكسي مورد اعتماد از داند
نزديك برراض ـديگراغ بيم ازظالم و اوبه خاطرخفي شدن مكساني كه بر ي همهو

  .واين چيزي است بركسي پوشيده نيست دمتفق بودن اوو ظهور بودن قيام 
اينها  ي هآيا هم !وچگونه مسئول اول اين امت چنين مدتي طوالني غايب مي شود؟

افسانه هايي است كه  اينكه حكايت غيبت يكي از شني نيست برور دليل واضح و
  !.پرداخته اند؟ جهت مفته خوري آن را ساخته و وكينه توز سودجوي ملحد فرادا

، مادي وسياسي باشد، اين ادعا ي هپشت صحن ي هرسد كه انگيز مي ونيز چنين بنظر
وتالش براي  شديد به اختصاص وتصرف اموال براي خود ي هپس رغبت وعالق

دليل آن  و، اند شه بودهبراندازي حكومت خالفت دو هدف اساسي اختراع اين اندي
ثروت مصدرتمام توجيهات شيعه واساس تمام نزاع  مال و ي ههم اين است كه واژ

 - اند بط نمودهضت آنهاست همانگونه كه نصوص اثني عشريه اينهارا حفظ واواختالف

                                           
  .75ص ، ـ الغىبة)1(
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  .-چنانچه گذشت
بودند  حديث وگفتارسلول هاي شيعه»امامت وخالفت«ي ههمچنين قضي

اهل بيت  امام مخفي آنها را از ي هوابداع واختراع انديش.چرخيدند آن مي ي هودرمنظوم
  .رهبري را دردست خودشان قرارداد خالصي داد و نجات و

آرمان هيچ آن براي رسيدن به  انديشه وتحقيق وجستجو و مورد فكر ولي در
، دين مجوسيت وجود داشت انديشه در چون اين اعتقاد و، زحمتي به خود ندادند

كه درانتظارش  دارند ماندگار كردند كه غايبي زنده و ي ها هم ادعا ميزيرا مجوس
  .هستند ومهدي وراهنماي آنهاست
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  رجعت :فصل پنجم

  
، رجعت واعتقاد به بازگشت مردگان به اين دنيايكي ازاصول مذهب شيعه است

ازما نيست كسي كه به بازگشت ما ايمان نداشته ":ازجمله رواياتشان مي گويد
 )2("اعتقادما درمورد رجعت اين است كه حق است":ابن بابويه گفته است و )1(."باشد

  )3(."جعت بسياري ازمردگانراماميه اتفاق نظردارند بروجوب ":وشيخ مفيد گفته
، "اماميه است ي هشيع عرجعت موضوع اجما":وطبرسي وحرّعاملي وغيره گفته اند

 تجديد اعتقادبه آن و تراف وومأمورند به اع )5(، ضروريات مذهب آنهاست از و )4(
 به توحيد روزجمعه وتمام اوقات مانند اقرار و نامه ها وزيارت دعاها اعتراف به آن در

  )6(."قيامت امامت و نبوت و و
  )7(.بعداز مرگ است بازگشت به دنيا و رجعت بمعني

 دوران جاهليت در عرب اقوام به اين كه اين مذهب يكي از ابن اثيراشاره مي كند
  )8(.استده بو

 و، گردند مي آنها به اين دنيا باز ي هوبسياري ازفرقه هاي شيعه ادعا مي كنند كه ائم
 نهارا انكارآمرگ  برخي ديگر و، نها سپس بازگشتشان اقرارمي كنندآبرخي به مرگ 

                                           
 .ـ مرجع آن گذشت)1(
  .90ص ، ـ االعتقادات)2(
 .51ص ، ـ أوائل المقاالت)3(
 ، نـور الـثقلىن  /الحـوىزى  ، 33ص ، ظ مـن الهجعـة  اإلىقـا /الحر العـاملى  ، 5/252 ، مجمع البىان/ـ الطبرسى)4(
 .اند شيعه اجماع درتمام عصرها بر آن داشته : مجلسى گفته ، 53/123 ، بحاراألنوار/المجلسى ، 4/101
  .60ص ، ـ اإلىقاظ من الهجعة)5(
 .64ص ، ـ اإلىقاظ من الهجعة)6(
 .4/334 ، مجمع البحرىن ، 3/28 ، ـ القاموس)7(
 .3/202 ، ـ النهاىة)8(
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همانگونه كه درمبحث غيبت  -اندسپس برمي گردند غايب شده:گويند مي مي كنند و
» علي« ولي اوگفت رجعت را مطرح كرد ابن سبأ بود اولين كسي كه و -گذشت

  .دروفاتش را تصديق نمي ك او ناپديد شده سپس رجعت خواهد نمود و
اما نزد اثني ، وابتدا اعتقاد به رجعت نزد سبئيه وكيسانيه وغيره مخصوص امام بود

تحول  كهوآلوسي اشاره نموده ، بسياري ازمردم عام شد مورد امام و عشريه در
درقرن سوم . ازرجعت فقط امام به اين معنينزد شيعه گوني مفهوم رجعت ودگر

  )1(صورت گرفته است
ي شهرت تبه رجع واهتمام به آن وبرخي ازفرقه هاي شيعه به علت اعتقاد به رجعت

   )2(يافتند
  : رجعت نزد اثني عشريه شامل سه صنف است اما مفهوم عام مبدأ

 ازغيبت خود باز و ناهگاه خود بيرون مي آيدچون مهدي ازپ، دوازده امام شيعه:اول
  .به اين جهان بازمي گردند شوند و سايرائمه زنده مي گردد و مي

ازصاحبان شرعي آن  خالفت را -ازديد شيعه -رهبران وجانشيناني كه:دومين دسته
 وعمر ها ابوبكر آن رأس آنهادر بنابراين خلفاي اسالم و، اند غصب نموده)دوازده امام(

آنگونه كه شيعه  - گردند وبه اين دنيا برمي ازقبرهايشان برانگيخته مي شوند .. نوعثما
اين  بنابر، گرفته شودرفته انتقام غصب خالفت ازدست  ازآنها تا -خواب مي بينند

  .كنند آويخن را برآنها اجرا مي به دار كشتن و عمليات شكنجه و
آنهاهم عموم  و، ض دارندي كه ايمان محنبخصوص كسا، مردم ي هعام:سومين گروه

اقوال بزرگان شيعه  شيعه هستند چون ايمان خاص شيعه است چنانچه روايات و
محض داشته  وكساني هم كه كفر، -همانگونه كه گذشت -برآن داللت مي كند

                                           
  .3/237 ، ضحى اإلسالم/و أحمد أمىن ، 20/27 ، ـ روح المعانى)1(
 ةو محمد أفندي صاحب رسـال  ، خطي 3ورقه ، و قرطبي در بيان الفرق 22ص ، ـ و ابن جوزي در تلبيس ابليس)2(

ند يـك فـره   خطي رجعيه را مان 13ورقه ، االثنين و السبعين فرقة.. . و سلخي در شرح 2ص ، الفرقية المشهورة بعالم
 .اند مستقل نام برده
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  )1(.تمام مردم هستند به استثناي مستضعفين كه، باشند
ها به  اري ازمردهبازگشت بسي :اند براي همين است كه درتعريف رجعت گفته

درشكل وصورتي كه  )3(»برگشتن به زندگي پس ازمرگ و )2(، ست قبل ازقيامتادنيا
  )4(.اند قبالً داشته

 ي هوائم ‡پيامبرخاتم وسايرپيامبران :عبارتند از بازگشت شدگان به دنيا
 ، وكساني هم كه دركفرمحض باشند، معصومين وكسي كه محض اسالم داشته باشد

  )5(.»ن كه به مستضعف ازآنها تعبيرمي شودبجزطبقة نادا
فساد  در عالي ايمان يا نهايت حد ي ههركس به درج«:يا به عبارت شيخ مفيدشيعه

همچنين كسي كه داراي حق  )6(»رسيده باشد؛جملگي بعد از مرگ رجعت مي كنند
ازقاتلش  يا محض كفرنداشته باشد؛و انتقامي باشد اگرچه محض ايمان و قصاص و
  )7(.گيرد قصاص مي

مهدي آل  امهنگام قي «: اند غيره گفته زمان رجعت عام آنگونه كه شيخ مفيدو و
 :گويند آخوندهايشان مي لي برخي از و )8(»برگشتن ازغيبت است  و ‡محمد

آنگونه كه .-چون رجعت .رجعت به ظهورمهدي غير مرتبط است

                                           
وآنها هم آنگونـه كـه   ، مستضعفين مصطلح شيعه است كه درمنابعشان برزبان علماي قديم وجديدآنها تكرارشده -)1(

مجلسي گفته است افراد ضعيف العقل هستندمثل پيرزنان وابلهان وامثال آنهاوكساني كـه برآنهـا اتمـام حجـت نشـده      
يـا   پس امرشان مربوط بـه خداسـت  ، او ابالغ نشده درجايي زندگي كرده كه خبرحجت بهيا ، اندودرزمان فتره مرده 

 8/363 ، بحار األنـوار  بنابراين برايشان نجات ازآتش رجاء مي شود، شان را مي پذيرد ةآنها را عذاب مي دهدياتوب
 .100ص ، و االعتقادات للمجلسى

  .51ص ، أوائل المقاالت/ـ المفىد)2(
 .اإلىقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة/لىـ الحر العام)3(
 .95ص ، ـ أوائل المقاالت)4(
 .1/253 ، دائرة المعارف العلوىة/ـ جواد تارا)5(
 .95ص ، ـ أوائل المقاالت)6(
 .383ص ، الفطرة السلىمة/ـ كرىم بن إبراهىم)7(
  .58ص ، اإلىقاظ من الهجعة/الحر العاملى ، 95ص ، ـ أوائل المقاالت)8(
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 و ظهورخواهد نمود انشاءاهللا چون امام زنده غايب است و، غيرازظهوراست«:ميگويد
  )1(.»رجعت ازرجوع حسين به دنياستي  انديشهپس ، ملك ازدستش سلب نمي گردد

اولين كسي كه زمين برايش شكافته «:گويند واين با رواياتي موافق است كه مي
  )2(.»است؛حسين بن علي گردد مي به دنيا بر گردد و مي
هدم وخراب شدن  از آغازرجعت بعد:گويند از رواياتشان مي برخي ديگر و

آنگونه كه آن قوم  -مي باشد راشد ي هنبوي واخراج دوجسد پاك دوخليف ي هحجر
بسوي يثرب «:نها مي گويدآچون دراخبارشيعه آمده است كه غايب  - بينند خواب مي

 ، آورم بيرون مي ندا هستجكساني را كه آن و منهدم مي كنم سپس حجره را ممي آي
 دستور ، آورم را با بدن شاداب ونرم بيرون مي)عمراستمنظورش ابوبكر و(وآن دونفر

 شدهخشك درخت  دو فرمان مي دهم آنهارا بر و دهم آنها را به جهت بقيع ببرند مي
پس ، زيرشان برگ بيرون مي آورند دو درخت خشك ازبالفاصله آن  ، آويزان كنند

تنه فسپس منادي  ، گيرند مي فريب قرار اول مورد فتنه و بار مردم با آنها بيش از
روز روي زمين  آنپس در ، اي زمين بگير وبينداز اي آسمان : ازآسمان ندا مي كند

  )3(.»از آن رجعت وبازگشت است سپس بعد، باقي نمي ماند) يعني شيعه(جز مؤمن
دشمنانشان عبارتند  و )4(وهدف ازرجعت انتقام ائمه وشيعه ازدشمنانشان است

به همين علت قطره قطره ، استثناي مستضعقينشيعه به  ن جزانامسلم ي همهاز
حتي ابوعبداهللا ، چكدازشمشيرهاي شيعه به خاطر كشتار زياد ازمسلمين خون مي 

را مي بينم با شمشيرهايشان بين  عبدالعزيز بن ميسر گويي حمران بن اعين و":گفته
 پرمي كند كه برزمين ريختهازجسد كشته شدگان ازكشته ها  را مروه و صفا

                                           
 .383ص ، الفطرة السلىمة/كرىم بن إبراهىم ـ)1(
 .53/39 ، ـ بحار األنوار)2(
 .105-53/104 ، ـ بحاراألنوار)3(
  .58ص ، ـ اإلىقاظ من الهجعة)4(
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  )1(."اند شده
تأكيد داللت مي كند  هوبدون شك تعيين مسجدالحرام به عنوان كشتارگاه قتل عام ب

كه مقصود ازكشتارمسلمين هستند واين چيزي است كه اماميه درخواب مي 
 ي هتصويري ازانديش --با صرف نظرازعنصرخرافي آن -واين روايت وامثال آن .بينند

واهداف ونقشه هاي آنها به ما ، وجعل نموده شيعه كه چنين رواياتي را ساخته آن رمز
اي هستند كه  فرقه ي هآرزوهاي سركوب شد ريخته هايي از پس اين حرفها، مي دهد

  .اند براي به دست آوردن فرصتي جهت نابودي اين امت اسالم لحظه شماري كرده
 برخي ازجريانات تاريخ را براي ما بازگوآنها )2(يهمانگونه كه اخباري سرّ

  )3(.داخل حرم اقدام قرامطه به كشتارحجاج بيت اهللا در ند؛مانندك مي
جهت دفع آن  آيد منسوب به آل بيت سندي بدست مي اين اخبار نيز از و

آشكار همانگونه كه مفهوم آرزوهايي .عناصرتخريبي ازقيام به نقش خونريزيشان
وشيفتگي  مورد سوختگي با صراحت در و كنند كه شيعيان اين عصرعلني مي گردد مي

مي كنند مثل اينكه دراشغال   هزمزم فتح آن دو شهرو از مدينه  براي مكه و خود
  .كفارباشد

ابوعبداهللا ، يابد رجعت حساب مردم بدست حسين تحقق مي همچنين در
حسين  قيامت مسئول حساب مردم است روز به حقيقت كسي كه قبل از":گويد مي
  )4(."به بهشت ودوزخ است  اما روز قيامت مربوط به رفتن، است ؛بن 

آنگونه  شوند به لشكريان علي تبديل ميافراد برگزيدگان و ممتاز وهنگام رجعت 

                                           
اي كه در دست دارم  دهد ولي من در نسخه و آن را به كتاب االختصاص مفىد نسبت مي ، 53/40 ، ـ بحاراألنوار)1(

 .ام آن را نيافته
  رجعت يكي ازاسراراستچون (1)- 

 ، به بعد و البداىة و النهاىـة ابـن كثىـر    6/222 ، در المنتظم ابن الجوزي ،  ه 317ـ خبر آن را در حوادث سال )3(
 .را نگاه كن3/191 ، العبر ، و تارىخ ابن خلدون 11/160

 .53/43 ، باب الرجعة ، ـ بحاراألنوار)4(
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اينكه همه به  انبيايي مبعوث نشده اند مگر و هيچ پيامبر«:اند گفته اين افترا گران كه
  )1(.»ابي طالب  بجنگند تحت فرمان علي بنشوند تا دنيا برگردانيده مي
نعمتي ناز و  رجعت در يعه خواب مي بينند كه زندگيشان درهمانگونه كه ش
 وهر )2(، ازبهشت است خواهد بود كه ؛حتي خوردن وآشاميدنشانغيرقابل توصيف 

  )3(.بخواهند برايشان برآورده مي سازد آخرت را ازخدا نيازي ازنيازهاي دنيا و
به او گفته و.راستاقامت گزيدن درقبرمخي بين انتخاب رجعت يا وشيعه درقبردر

او ملحق شو واگرمي  ًدوستت ظهوركرده اگرمي خواهي به اي فالن واقعا«:مي شود
  )4(.»خواهي دركرامت خدا بماني بمان

كشتن قاتالنشان  و ورجعت به نسبت شيعه با قتل كساني كه قبالً كشته شده اند
 چون در، اهداف رجعت است اغراض و اين نهايت يكي از و، منتهي مي شود

رجعت خواهد نمود تاقاتلش  هركس ازمؤمنين كشته شده باشد«:گويند تشان ميروايا
  )5(.»به قتل مي رساندرا

براي همين است كه ابوالحسين ، مذهب شيعه است اعتقاد رجت يكي از اسرار
ن اديگري آن را كتم از شيعه يكي بعد«:گفته است)6( يكي ازبزرگان معتزله -خياط

نكرده ش اند جزكتابهايي كه آشكار نكرده ان آن راذكرودرمجالس وكتابهايش كرده اند
  )7(.»اند

كند  خياط اشاره مي ي هودركتابهاي اثني عشريه چيزهايي يافته ام كه به گفت

                                           
 .53/41 ، ـ بحاراألنوار)1(
 .53/116 ، ارـ بحاراألنو)2(
 .53/116 ، ـ بحاراألنوار)3(
 .53/92 ، بحار األنوار ، 276ص ، ـ الغىبة طوسى)4(
و  ، 53/40 ، بحــاراألنوار ، 4/76 ، تفســىر الصــافى  ، 3/211 ، البرهــان ، 2/131 ، ـــ تفســىر القمــى  )5(

 .408-407ص ، ازهمان جلد و رجال كشى 137و77و53و41و39ص
  به معجم المؤلفين نگاه كن، است هـ زيسته300قبل ازسال  -)1(
 .97ص ، ـ االنتصار)7(
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چون برخي ازكتابهاي شيعه روايت ، رجعت توصيه كرده اند به كتمان أمررايكديگر
به شما گفتند  اگر، نگوييد رجعت و)1( نگوييد جبت وطاغوت«:اند ابوجعفرگفته كرده
  )2(.گويم نمي اما امروز پس بگوييد، گوييد شما مي حتماً
جبت وطاغوت بلكه  نگوييد«:كه آن را به صادق نسبت مي دهند روايتي ديگر در و

اين ازباب  و، اآلن نمي گوييم: چرا قبالً مي گفتيد؟بگوييد:اگرگفتند، بگوييد رجعت
  )3(.»عبادت قرارداده است راي بندگانآن را ب زمان اوصياءخدارتقيه است كه د

وحتي صفت قطع ، بدل مي شد و اصلي شيعه رد اين تعليمات سري ازسوي عناصر
آن را به برخي ازعلماي اهل بيت نسبت مي دادندتا براي  و وقوت بدان مي دادند
  .زيزوبا ارزش جلوه دهندع، پيروان نادان عرب و وافراد غير جوانان وتازه رسيده ها

  

  دالل شيعه بررجعتاست

آخوندهاي شيعه جهت استدالل برثبوت رجعت كه تنها آنها بدان معتقدندبه كتاب 
مانند عادت هميشه  اند نيافته ولي وقتي كه دليلي رابراي مقصود خود؛اهللا روآورده اند

دراين راه خود را به تلكف عجيبي  و اند به تأويل وتفسيرهاي باطني متوسل شده
، حتي استداللشان عليه خودشان شده، ه ياوه گويي را پيش گرفته اندند؛ورا ا انداخته

  .ودليل وبرهاني است برانحراف وبطالن عقايد ومذهبشان
ترين دليلشان رابرحسب  قويترين ومشهور براي اينكه اين حقيقت تبيين گردد

  .گذاريم نظرخودشان به نمايش مي

                                           
واوبه . 53/40 ، بحاراألنوار ، يعني ازآن دو ملعون نام نبريديا به هيچ صورتي به آنها تعرض نكنيد:مجلسي گفته ـ)1(

 اشاره داردسأبوبكر وعمر  ومحبوبان اواين به دوخليفه ودو نفرازپدرزنان رسول اهللا 
 .53/39  ،ـ بحاراألنوار)2(
 .116-53/115 ، ـ بحاراألنوار)3(
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ربازگشت مردگا ن به اين دنيا شيخ المفسرين شيعه معتقد است كه بزرگترين دليل ب
  :اين آيه است

 m  r  q   p  o   n   m  l  kl 1( ٩٥: األنبياء(  
برنگردند مردماني كه آنان  ) براي حساب و كتاب( غيرممكن است كه به سوي ما

و اين كه همان گونه كه خود ( نابود كرده باشيم ) در جهان بر اثر كفر و ظلم( را
  ) مرحله زندگي ايشان باشد برند مرگ آخرين گمان مي

چون ، اين آيه بزرگترين دليل بررجعت است":چون درتفسيرآيه چنين مي گويد
، هيچ كس ازاهل اسالم انكارنمي كند كه تمام مردم درروز قيامت بر مي گردند

  )2(.اند وكساني هم كه هالك نشده اند كساني كه به هالكت رسيده
برنفي رجعت به دنيا داللت مي و، ت استبا وجود اينكه اين آيه عليه آنها حج

قتاده وغيره بدان  و ابوجعفرباقر و عباس چون معناي آيه آنگونه كه ابن، كند
حرام است براهل شهري كه براثرگناهانشان هالك «:اند اين است تصريح نموده

 خداوند ي هواين مانند فرمود )3(.»قبل ازروزقيامت بازگردند شده باشند به دنيا
  : فرمودهاست كه 

 m  q  p     o  n  m    l  k  j  i             h  g  fl 4(  ٣١: يس(  
به ( دانند كه در روزگاران پيش از ايشان چه ملّتهاي فراواني را مگر نمي 

 گردند كه هرگز به سويشان باز نمي ، ايم نابودشان نموده ) ايم و گناهانشان گرفته
    !؟ گذارند و ديگر به دنيا گام نمي(

  :زفرمودهيون

                                           
 95: األنبياء - )6( 
 "أعظـم آىـة دالـة علـى الرجعـة     " ، و در باالي صفحه برايش اين عنوان را قرار داده ، 2/76 ، ـ تفسىر القمى)2(

 .بحاراألنوار
  .3/205 ، ـ تفسىر ابن كثىر)3(
  .31/ـ ىس)4(
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 m   ¬  «  ª     ©  ¨  §  ¦  ¥l 1(  ٥٠: يس(  
حتّي توانائي  ) آسا و غافلگيرانه است كه اين حادثه به قدري سريع و برق( 

و حتّي فرصت مراجعت به  ، وصيت نمودن و سفارش كردن نخواهند داشت
   .سوي خانواده و فرزندانشان را پيدا نخواهند كرد

اساليب بديع  واين از، است »حرام«براي تأكيد نفي از ينجادرا»ال«وزياد بودن 
  .كاري قرآن استزنهايت دقت وري و بالغ

وسرّ خبردادن به عدم رجوع با وجود واضح بودن آن اعالمي است كه آنها را 
دست دادن بزرگترين  از دچارتأسف شديد كرده وبه ايشان خبرهالك ابدي و

  )2(.دنياست آرزويشان است كه همان زندگي اميد و
پس وقتي كه مقصود اثبات رجعت است؛اين رجعت بدون شك بازگشت  

يعني قطعاً عدم رجوعشان بسوي ما جهت جزا ممتنع ، )3(مردم به روزقيامت است
  )4(.است

كُلٌّ إِلَينَا {: خدا ي هاينجا با اينكه طبق فرمود در وتخصيص امتناع رجوع به ذكر
وبازگشت  زنده شدنوع همه است؛به خاطرانكارشامل امتناع عدم رج} راجِعونَ
  )5(.وبسآنهاست 

                                           
  .50/ـ ىس)1(
  .11/293 ، ـ تفسىر القاسمى)2(
} كُلٌّ إِلَينَا راجِعونَ{ي ماقبلش  هـ برخي ازمفسرين گفته اند اين آيه براي تثبيت ايمان به رستاخيروتتم)3(

  .باب خودمي باشدوهمراه با حرام نفي نفي است وبراثبات داللت مي كنددر»ال«پس است  .93/األنبىاء
بلكه واجب است براي ، ه قيامت برنگردنداهل به هالكت رسيدة شهركه ب حرام است براي:ومعني آن چنين است
تفسىر  .بنابراين غرض ازآيه باطل كردن ادعاي كساني است كه قيامت را انكارمي كنند، جزاي اعمال برگردند

  .11/293 ، القاسمى
 .3/426 ، ـ فتح القدىر)4(
  .17/91 ، ـ روح المعانى)5(
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 - وازجمله مشهورترين آياتي كه اماميه براي رجعت بدان استدالل مي كنند
  :فرمودة خداوند: )1(گويد همانگونه كه آلوسي مي

 m  r  q  p  o  n  m  l       k  j  i   h  gl ٨٣2: النمل  
گروه عظيمي از  ) رسد و كه قيامت فرا مييادآور شو  ! را اي پيغمبر( روزي  

كتابهاي آسماني و معجزات ( آيات ) در دنيا( آوريم كه همه ملّتها را گرد مي
و  ، اند كرده ما را تكذيب مي ) هاي جهاني دالّ بر وجود پيغمبران رباني و نشانه

آنان به يكديگر ملحق و در كنار همديگر  ) جملگي ، از گردآوري ايشان( پس
   . شوند اه داشته مينگ

روزي كه ، واين آيه چنانچه مفسرين مي گويند پيرامون روزجزا وحساب است
ولي شيعه آن راجهت استدالل  )3(.مردم براي پروردگارجهانيان به پامي خيزند

اين آيه به رجعت  :لذا شبرشيعه گفته، براعتقاد رجعت به دنيا قرارداده اند
  )4(.تفسيرشده است
اند؛بدين  اني ازاماميه با اين آيه برصحت رجعت استدالل كردهكس:طبرسي گفته

پس داللت مي كند ، دركالم موجب تبعيض است»نم«صورت كه داخل شدن 
واينگونه بازگشت صفت ، براينكه بعضي رجعت مي كنند وبرخي نمي كنند

توصيف آن  در بازگشت به قيامت نيست چون همه بايد به آن برگردندكه خدا
  : فرموده

                                           
  17/91 ، روح المعاني ـ در)1(
 .83/النمل - )3(
 ، 6/194 ، زاد المسـىر /ابـن الجـوزى   ، 3/430 ، تفسـىر البغـوى   ، 20/17 ، كـن بـه تفسـىر الطبـرى     ـ نگاه)3(

 ، 3/393 ، تفسـىر ابـن كثىـر    ، 7/98 ، البحر المحىط ألبـى حىـان   ، 13/238 ، الجامع ألحكام القرآن/القرطبى
  .و غىره 154-4/153 ، فتح القدىر/الشوكانى

 .369ص ، ـ تفسىر شبر)4(
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m   [  Z  Y  X  W  Vl 2( و)1(. ٤٧: الكهف(   
آوريم و كسي از ايشان را فرو  گرد مي ) براي حساب و كتاب( و همگان را

    . گذاريم نمي
 )3(، اول به من تبعيض معني شود؛اين تفسيرشايع است»من«اما درمورد اينكه 

روزي و: يعني ، به تصديق كننده وتكذيب كننده تقسيم مي گردد يامت هرچون 
يا ازاهل هرقرني ازقرنها؛جماعت زيادي ، كه جمع گردند ازهرامتي ازامت انبياء

واين درهيچ حالي بررجعت به اين دنيا  )4(، آيات ما بودند ي هكه تكذيب كنند
ولي شيعه به تمام آياتي كه درمورد رستاخيزاست تمسك مي ، دليل نمي شود

شان است تاجهت اثبات كنندكه حاوي معني بازگشت مردم بسوي پروردگار
  .همانطوركه دأب وعادتشان است اعتقاد بدان استدالل كنند

برگمان وتوهمشان دليل نمي   دراين آيه به ذكر ولي تخصيص تكذيب كنندگان
 از آوري تكذيب كنندگان براي توبيخ وعذاب است بعد چون اين حشر وجمع، شود

انيه است وجهت بيان وتوضيح دوم بي»من«أما  )5(، حشركلي كه شامل تمام خلق است
ولذا برخي ازمفسرين معاصرشيعه به گمراهي قومشان ، ذكرشده است )6(»فوجاً«

، دراينجا بيانيه است وبراي تبعيض نيست»نم« :اند اين آيه پي برده درتفسير
به حقيقت درميان امتها :بنابراين معني آيه چنين است، است »ن حديدم مخاتَ«مانند

اند وكساني هم آن را تصديق  عجزات خدارا انكاركردهمد كه آيات وان كساني بوده
تمام تكذيب كنندگان را بدون استثناء براي حساب جمع وحشرمي  وخدا، نموده اند

                                           
 .252-5/251 ، الطبرسىـ تفسىر )1(
   .47/ـ الكهف)2(
  .20/26 ، روح المعانى لأللوسى ، 7/98 ، ـ البحر المحىط ألبى حىان)3(
  .20/26 ، ـ روح المعانى)4(
 .20/26 ، روح المعانى ، 4/154 ، ـ فتح القدى)5(
 .20/26 ، ـ روح المعانى)6(
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آنهارا بخصوص ذكرفرموده چون  با وجود اينكه حشرشامل همه است خدا و.كند
  )1(.است وعيد تهديد و أمقصود اهللا تعالي 

  :اين آيه است بررجعت بدان استدالل مي كنندوازجمله آياتي كه 
 m  d    c    b      a  `l 2( ١٧: عبس(  

    ! چه خدا نشناس و ناسپاس است ! كشته باد انسان  
ما أَكْفَرَه  ، است ؛منظوراميرالمؤمنين":زيرا درتفسير قمي چنين آمده است

به مرگش رسانيد و در  آنگاه ".اوچه كرده وانجام داده تا اينكه او را كشتند:يعني
  :درمورد رجعت گفت.)3(قبرش نهاد

 m  ¢   ¡  �  ~    }  |l 4(  ٢٣: عبس(  
دستوري را كه خدا بدو داده  ) با وجود طول حيات( انسان ! هرگزا هرگز  

آن چنان كه شايسته مقام  ، و وظائفي را كه براي وي تعيين كرده است( است
    ! ست انجام نداده استهنوز كه هنوز ا ) باعظمت الهي است

رجعت  و انجام نداد يعني كاري را كه اميرالمؤمنين به او فرمان داده شده بود 
  )5(."خواهد كرد تا انجامش دهد

  :استمالحظه قابل اينجا چند نكته در 
را   m  d    c    b      a  `l  ي ها درآيرانسان ي  كلمهآقاي قمي اول اينكه  -1

براينكه  با نص وسياق داللت مي كند تفسيرمي كند؛با اينكه آيه به علي بن أبي طالب 
لعنت خدابرانسان :اند گفتهولذا سلف صالح درتفسيرآن ، منظوركافراست

                                           
 .441ص ، التفسىر المبىن/ـ محمد جواد مغنىة)1(
  .17/ـ عبس)2(
  }ثُم إِذَا شَاء أَنشَرَه ، ثُم أَماتَه فَأَقْبرَه{ .22و21/ـ عبس)3(
   .23/ـ عبس)4(
 .2/405 ، ـ تفسىر قمى)5(
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 )1(!كافرچقدركفرمي ورزد
ادب به  ي هاين تأويل وتفسيرغلط بانگاه پنهاني جهت اهانت واسائ ياآپس 

آن  )2(. كامليه است ي هزآثارطايفيا اينكه ا، ساخته وپرداخته شده ؛اميرالمؤمنين
اثني عشريه اين  ي هاصحاب را كافردانسته اند؛وفرق ي هفرقه ازشيعه كه علي وبقي

آن را تغييرداده اند يااينكه اين عبارت ونصرا يك  و اند را ازآنها برگرفته اعتقاد
اختراع نموده وتنها به خاطرتعصب وزندقه اش آن  ، غيرعرب نادان به لغت قرآن

  !.او ديكته كرده؟ ا بهر
صاحبان اين مبدأ واعتقاد تهي بودن برافالس و به هرصورت كه باشداين تفسير 
  .كند لحاظ دليل داللت مي از

 ٢٢: عبس m  {     z  y  x  wl  :ي هآياول  -2
   . گرداند سپس هر وقت خواست او را زنده مي  

به رجعت تأويل نموده را  ،گويد سخن مي رستاخيز برانگيخته شدن و از صراحتاًكه 
تحريف كردن معناي قرآن قطعاً كساني را هم كه اين  واين صرف نظراز، است

گرداندبه ايمان داشتن به اين  قيامت برمي ايمان به روز روايات را تصديق نمايند از
براي همين است كه طايفه هايي ازشيعيان افراطي روزقيامت ، ابداعي ي هعقيد

 )3(.بوده اندعتقد به تناسخ ارواح وم اند انكاركردهرا

                                           
  }قُتلَ اإلِنسانُ ما أَكْفَرَه{ .30/54 ، ـ تفسىر الطبرى)1(

اجازه دادن آنها به بيعت با  ترك منازعه با صحابه و تكفيركردند به خاطر را ساي بودند كه علي كامليه فرقه (2)-
ونزد ناشئ اكبر به اسم  تسليم امامت علي نشده اند -به گمان آنها - اندچون  كرده ركفيصحابه را ت ساير نيز و ، ابوبكر

واشعري ، ولي نزد اشعري وبغدادي وشهرستاني كامليه آمده است، كميليه وارد شده وگفته ياران كميل بن زياد بوده اند
 ، مقاالت اإلسالمىىن ، 14ص ، المقاالت والفرق ، 45ص ، ها پيروان أبي كامل بوده اند مسائل اإلمامةآن:گفته است

  .1/174 ، الملل والنحل ، 54ص ، الفرق بىن الفرق ، 1/89
 ، ترجمة عبد الـرحمن بـدوى   ، 248ص ، الخوارج والشىعة/و فلهوزن ، 272ص ، ـ نگاه كن به الفرق بىن الفرق)3(

 22: عبس چ  ه     ه  ہ  ہ  ہچ  .45ص ، البهائىة/ن الوكىلوعبد الرحم
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ومالحظه مي گردد كه اماميه جهت اثبات رجعت متوجه تمام آياتي شده اند كه 
شت ذچنانچه گ، تفسيركرده اند وآنهارا به رجعت به دنيا اند درمورد قيامت نازل شده
  .شده كه اين عادت عمومي آنها

مأموريت علي ازجانب انجام دادن وظايف و غرض ازرجعت را ، اين روايات: -3
كه  ؛واين بهتان وافتراي بزرگي است درحق اميرالمؤمنين.اند معرفي كرده خدا

آيا !رجعت انجام دهد از شانه خالي كرده تا آنهارا بعد گويا او نسبت به أوامرخدا
اند اما وقتي  فاصله گرفته منظورشان تشبيه كردن او به مشركين است كه ازشرع خدا

آرزوي بازگشت به دنيا مي كنند؟ بسي  وعذاب الهي را آزمايش كردندكه ازدنيا رفتند 
  !.ادب كرده اند ي هبه اهل بيت اسائ

  Z ي خداوند است اين فرموده آياتي كه براي رجعت قرارداده اند از ويكي ديگر
 mq  p  o  n  l1(  ١٨٥: آل عمران(   

  .چشد مرگ را مي ي هر كسي مزه
مرگ را نچشيده كسي كه كشته شده وبايد برگردد  طعم":چون درتفسيرآن گفته اند

  )2(."تا مرگ را بچشد
براي همه محقق ه شدن تا كشتقائل شده اين روايت رجعت را براي كل مردم 

خودشان مي گويند رجعت مخصوص كساني درحالي كه  -به اعتقادآنها -شود
يل همچنين اين تأو، -چنانچه گذشت -محض دارند است كه ايمان محض يا كفر

چون ، است كه قرآن با آن نازل شده يزبان عرب شيعه بيانگرجهل وناداني آنها به
واين نهايت ، ذكرشده  كه با نص آيه اند كشته شدن را مرگ به حساب نياورده

  .درك وعلم آنهاست
 ينگونه تأويلهاي باطني آن راوبا ا اند همچنين شيعه به آيات ديگري متوسل شده

                                           
   .185/عمران ـ آل)1(
 .53/71 ، بحاراألنوار ، 1/210 ، ـ تفسىر العىاشى)2(
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 اينگونه تأويالت و شيعه مانند عادت هميشه در هايوآخوند، اند تفسيركرده
رواياتي كه به آل بيت منسوب كرده اندرقابت كرده اندتا نزد اتباع خود رواج 

آنگونه كه  تعداد آياتي كه به رجعت تفسيركرده اند مثالً..بيشتري داشته باشند
حد ياوه كه تأويل باطني به نهايت   )1(، آيه است)72(حرّعاملي جمع آوري كرده 

 –با اينكه حرعاملي تمام داليلشان را ذكرنكرده ،  )2( گويي رسيده
معذرت آورده كه بعلت عدم  _خود به آيات ذكر شده ودرآخراستدالل

  )3(.است نكرده  تمام آنهارا بيان حضوركتابها
معجزات تعدادي دررابطه بااند كه  ياتي استدالل كردهآهمچنانكه به برخي از 

يا آياتي كه ، ؛مانند زنده كردن مردگان ازسوي عيسي ، شده اندازپيامبران ذكر
  :گردانيده مانند خداند خبرمي دهد كساني را بعدازمرگ زنده

 m   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m    l   k  j  i
z  y  x  w  l5(.)4(   ٢٤٣: البقرة(  

حالي كه هزاران  در ، هاي خويش كساني كه از خانه ) از داستان شگفت( آيا آگاهي

                                           
  .98-72ص ، اإلىقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة/ـ حر عاملى)1(
يعه دردليل صحيح براعتقاداتشان كه برنهايت مفلس بودن ش بدون تعليق واينك چند مورد ديگرازآن تأويلها )4(

باب سوم درمورد مجموعه اي ازآيات قرآني كه ": حر عاملي گفته. واينكه دربيراهه قدم مي گذارند داللت مي كند
  :ي خداوند اند فرموده وازجمه آياتي كه بدان استدالل كرده."برصحت رجعت داللت مي كنند

   .93سابق ص ، 9/الروم} أَولَم يسيرُوا في األَرضِ{و.92منبع سابق ص ، 10/بأس}ولَقَد آتَينَا داوود منَّا فَضْالً{
انًا     {: پروردگـار  وقول. 93السابق ص ، 21/غافر44، آيه/فاطر }ويرِيكُم آياته{: و  سـإِح ه يـدالانَ بِو نَا اإلِنسـي صـوو

 94السابق ص ، 15/حقافاأل} حملَتْه أُمه كُرْها ووضَعتْه كُرْها
 95السابق ص ، 22/الذارىات} وفي السماء رِزقُكُم وما تُوعدونَ{: پروردگار وقول 

 ]يات قرآن شده اندآپس همزمان مرتكب بدعت رجعت وتحريف  ، يعهش احتجاجو لاين است نهايت استدال
  .98ص ، ـ اإلىقاظ من الهجعة)3(
  .243/ـ البقرة)4(
  .131ص ، اإلىقاظ من الهجعة ، 53/129 ، نوارـ بحاراأل)5(
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و سستي نمودند و از جهاد با دشمن سر باز ( از ترس مرگ بيرون رفتند ، نفر بودند
يعني خداوند عوامل مرگ آنان را .  (بميريد : پس خداوند بديشان گفت ) ؟ زدند

گرفتار كشتن و ذلّت و خواري  ، شدن دشمن بر ايشان فراهم ساخت و با چيره
 ) با آگاهي و بيداري و پيكار قهرمانانه افرادي از ايشان( سپس خداوند آنان را ) شدند

   .زنده كرد
قدرت خدا استدالل كنند كه مورد اختالف ه ب گويي با اين روش مي خواهند

است  بلكه آنكه مورد انكار ، را كسي انكارنمي كند ثابت ومتواتر چون اخبار، نيست
 قبل ازفرارسيدن رستاخيز ست بعدازمرگ براي حساب وجزاا ادعاي رجعت به دنيا

كه  ندارد انكارشده كه هيچ دليلي برآن وجود اين است بزرگترين امر، وروزقيامت
وگرنه معجزات ، خواهند تأثيرايمان به روزقيامت را دردرونها باآن تضعيف نمايند مي

  .اختالف نيست ورددرخلقت مأ وندهاي خداوآيات ونشانه ‡انبياء
 ترين برهان است بررجعت و ترين دليل وآشكار وقتي كه مي گويند اين واضح

دراستدالل به نهايت بدين معني است كه  طوابضخارج ازقواعد وشاذ ادعاهاي 
اماميه چنين ادعايي  ي ههيچكس جزشيع چرا كه، اند هديرسوآخرخط  حد

پس هرچيزي ، به صحت آن اقرارنكرده)غيرشيعه(چون كسي ازعامه « )1(اند نداشته
به خداسوگند «:چون ائمه درحق عامه گفته اند )2(؛!!!»حق است كه آنگونه باشد

وشما هم برهيچ كدام ازچيزهايي ، ديآنها برهيچ چيزي نيستند كه شما برآن هست
پس مخالف آنها باشيد چون آنهابردين حنيف  ، برآن قراردارند نيستيد كه آنها

  )3(!!!»نيستند
مورد اعتماد اماميه درمورد  دليل «براي همين است كه طبرسي وغيره گفته اند

                                           
 .3ص ، ـ اإلىقاظ من الهجعة)1(
  .69ص ، ـ اإلىقاظ من الهجعة)2(
 .70ـ اإلىقاظ من الهجعة؛ ص)3(
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  )1(.»رجعت اجماع است
-وازاين استدالل چنين مالحظه مي گردد كه اجماع نزد شيعه حجت نيست

خود وتكيه گاه  پس چطورآن را براي اثبات رجعت معتمد - چنانچه گذشت
ولي شايد عدم مخالفت شيعه درأمررجعت را دليلي براي داخل شدن !اند؟ قرارداده

، اجماع كنندگان قرارداده باشند؛پس با اين اعتبارحجت است امعصوم همراه ب
  .معصوم است ي هچون حجت اجماع دراعتقاد آنهاتنها باكشف گفت

 پاك ومبرابودن آنها اند كه بيانگر زيديه روايات زيادي نقل كرده ي هولي شيع
ي واقع ي هولذا شيعيان زيد، ازاعتقاد رجعت است وبا روايات اماميه درتعارض است

ّكرده  كنند ودركتابهايشان بطوركامل ومفصل آن را رد را به شدت انكارمي اين ادعا
 آن رابه ائمه نسبت مي دهندو برآن اعتقاد قاطع هستندشيعه اماميه  چطور سپ )2(، اند
وحتي !درحالي كه باخود شيعيان درآن مورد اختالف دارند؟ ازآنها نقل مي كنند و

كند ومعني رجعت را به بازگشت   مي كه رجعت را انكاردرميان اماميه كساني هستند 
 از پس بعد )3(همانگونه كه بزرگان شيعه نقل كرده اند اند حكومت شيعه تأويل كرده

  !.اماميه اجماع كجاست؟ ي هاين اختالفات حتي درميان فرق
قل نعت جر ي هآنهاست خراف ي ههم ازجمل سصحابه كه اميرالمؤمنين علي سپس 

واگرچيزي ، زيديه برآن اتفاق داشته اند ي هه منابع اهل سنت وشيعچنانچ، نشده
  .دراين مورد وجود داشت مشهورومعروف مي بود

نسبت داده شده همانگونه كه  رجعت درعصرصحابه تنها به ابن سبأ ه يوخراف
اند؛كه ابن سبأ يكي ازدروغگوياني بود كه برزبان ائمه  منابع شيعه بدان اعتراف نموده

، رين ولعنت قرارگرفته چنانچه كتابهاي اثني عشريه وغيره روايت مي كنندمورد نف
گناه روايت آن را جابرجعفي بردوش كشيده كه دركتابهاي شيعه هم  ،  ابهحوبعدازص

                                           
  .53/127 ، بحاراألنوار ، 4/101 ، و نور الثقلىن ، 5/252 ، ـ مجمع البىان) 1(
  .77ص ، ةالزىدى/و أحمد صبحى ، 20/27 ، روح المعانى/ـ آلوسى)2(
 .53/127 ، بحاراألنوار ، 5/252 ، ـ مجمع البىان)3(
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  .همانگونه كه گذشت -متهم به دروغگويي است چه رسد به منابع اهل سنت

  

  رجعت ي هلومق نقــــــــد

با داللت  مرگ مخالف نص صريح قرآن است و از رجعت به دنيا بعد ي هانديش
  : خداوند متعال فرموده، باطل است أآيات متعددي ازكتاب اهللا

 m  §¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡    �   ~  }  |  {  z   y  x
  ¶  µ    ´  ³  ²    ±  °  ¯®  ¬             «  ª  ©¨l ٩٩: المؤمنون  - 

١٠٠ )1(  
و زماني كه مرگ يكي از آنان فرا  ) دهند مي كافران به راه غلط خود ادامه( 
اي  تا اين كه كار شايسته  . باز گردانيد ) به دنيا( مرا ! پروردگارا : گويد مي ، رسد مي

هرگز راه بازگشتي وجود (  ! نه. ام جبران نمايم بكنم و فرصتهائي را كه از دست داده
به فرض به زندگي دنيا  و اگر( راند اين سخني است كه او بر زبان مي).  ندارد

در پيش روي ايشان جهان ).  دهد باز به همان برنامه و روش خود ادامه مي ، برگردد
گردند و براي سعادت  و دوباره زنده مي( شوند برزخ است تا روزي كه برانگيخته مي

     ).  شوند سرمدي يا شقاوت ابدي به صحراي محشر گسيل مي
صريح است درنفي   m ²    ±  °  µ    ´  ³ l :خدا ي  هپس فرمود
  )2(.رجعت مطلق

  :سبحان فرمود خداوند و

                                           
  .100-99/ـ المؤمنون)1(
  .201ص ، ـ مختصر التحفة)2(
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 m  q  p     o  n  m    l  k  j  i             h  g  fl 1(٣١: يس(  
به گناهانشان ( دانند كه در روزگاران پيش از ايشان چه ملّتهاي فراواني را مگر نمي 

و ديگر به دنيا ( گردند سويشان باز نمي كه هرگز به ، ايم نابودشان نموده ) ايم و گرفته
  ! ) ؟ گذارند گام نمي
  :ي هوفرمود

 m  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L
  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]\   [  Z  Y

  g  fl 2( ٤٤: إبراهيم(  
و ظالماني ( آيد و ستمكاران و مردمان را بترسان از روزي كه عذاب به سراغشان مي

ما (  ! پروردگارا : گويند مي ) اند به خود و ديگران ظلم نموده ، كفر و معصيتكه با 
تو  ) به يكتاپرستي( روزگاري به ما مهلت ده تا دعوت ) را به جهان برگردان و اندك

اما كار از كار . و جبران مافات بنمائيم( را پاسخ گفته و از پيغمبرانت پيروي نمائيم
در ( مگر شما قبالً ) شنوند كه هان نيست و پاسخ ميگذشته و ديگر برگشتي به ج

    ! ؟ شما را زوالي نيست ) ا پاياني ودنيا ر( سوگند نخورديد كه ) جهان روشن
  : ي هوفرمود

 m  K  J    I   H  G  F  E  D   C  B     A
  Q   P  O  N  M  Ll 3( ١٢: السجدة(  

براي ( كه در پيشگاه پروردگارشانببيني گناهكاران را در آن هنگامي ) شد مي(اگر  
 اند و سر به زير افكنده ) و ايشان از خجالت ، اند حساب و كتاب گرد آورده شده

 و شنيديم ) آنچه خود را از آن به كوري زده بوديم(ديديم  ! پروردگارا : گويند مي

                                           
  .31/ـ ىس)1(
  .44/ـ إبراهىم)2(
  .12/ـ السجدة)3(
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  )به جهان( پس ما را ) هم اينك پشيمانيم. آنچه خود را از آن به كري زده بوديم(
به قيامت و ( ما).  و سرافراز به خدمت برگرديم( بازگردان تا عمل صالح انجام دهيم

  . . يقين كامل داريم ) فرموده پيغمبرانت
  :ول خداوندوق

 m   ö   õ  ô  ó  ò  ñ  ð   ï  î  í  ì       ë  ê  é     è  ç  æ
R  Q  P    O  N  M  L  K  J  IH  G  F           E  D  C  B  A  l 

  )1(: ٢٨ - ٢٧: األنعام
آتش  ) در كنار( آنان را مشاهده كني بدان گاه كه ايشان را ! ) اي محمد( اگر تو 

هاي  منظره ، و هراس جهنّم ايشان را برداشته است( دارند دوزخ نگاه مي
 : گويند آنان مي ! ) شنوي انگيزي را مي بيني و سخنهاي شگفت انگيزي را مي وحشت
در ( گشتيم و به دنيا برمي ) بار ديگر ، راي نجات از اين سرنوشت شومب(  ! اي كاش

    . شديم كرديم و از زمره مؤمنان مي آيات پروردگارمان را تكذيب نمي ) آنجا ديگر
 ، به خاطر آن است كه در آن جهان( بلكه ) آرزوي دروغيني بيش نيست ، اين تمنّا(

پنهان  ) اند و از خود و ديگران داده نجام ميدر اين دنيا ا( كارهائي كه قبالً ) عيوب
برگردانده  ) به فرض محال به دنيا( اگر هم. براي آنان آشكار گشته است ، اند كرده مي

 ) در وعده ايمان( ايشان. اند روند كه از آن نهي شده به سراغ همان چيزي مي ، شوند
   . دروغگويند

ه شدن درحضورپروردگارووقت بنابراين تمام اينها درهنگام مرگ وموقع عرض 
، رؤيت خداوند متعال خواستاربازگشتن به دنيابوده اند؛ولي خواستة آنها اجابت نشده

ولذا اهل علم .الهي گذشته وتثبيت شده كه آنها به دنيابرنمي گردند وقدرچون درقضا
اعتقاد وادعاي رجعت به دنيارا ازشديدترين مراحل غلو وافراط دربدعت تشيع به 

  .رده اندشمارآو
 او پس كسي كه، علي وترجيح او برصحابه تمحب يعني شيعه گري :حجرگفت ابن 

                                           
  .28-27/ـ األنعام)1(
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غلوكننده وافراطي وبه  ي هدهد وترجيحش دهد شيع قرار مقدم سرابوبكروعم بر را
اگردشنام گفتن را بدان ، صورت شيعه است درغيراين، رافضي بودن نزديك است

رافضي گري غلو  ارا اعالم كرد درعض وناخوشنودي ازآنهيا با صراحت ب افزود
  )1(.است غلوشديد اگرمعتقد به رجعت به دنيابود در و، كرده

به  )كه ازياران علي بود( ودرمسند امام احمد روايت شده كه عاصم بن ضمره
حسن .همانا شيعه گمان مي كنند كه علي رجعت مي كند :حسن بن علي گفت

ا مي دانستيم همسرانش ازدواج نمي اين ر اگر، ابهادروغ مي گويند آن كذّ:گفت
  )3(.إسنادش صحيح است: گفته وأحمد شاكر )2(، را تقسيم نمي كرديماو  وارث كردند

نيكوكاران با طبيعت وسرشت  پاداش و  بدكاران  مجازات براي دنيا به  رجعت  وادعاي 

m  t  s   rq  نيست وجزا پاداش ي هاين دنيا منافات داردكه خان
 y  xw  v  u   £  ¢¡  �  ~  }   |  {   z

  ©  ¨  §  ¦      ¥  ¤l 4( ١٨٥: آل عمران(  
و بيگمان به شما پاداش و پادافره خودتان به تمام و كمال در روز رستاخيز داده 

واقعاً سعادت را  ، و هركه از آتش دوزخ به دور گردد و به بهشت برده شود. شود مي
زندگي دنيا چيزي جز كاالي فريب  و. فراچنگ آورده و نجات پيدا كرده است

شود پس  و همانا روز رستاخيز پاداشهايتان به طور كامل به شما داده مى: يعني. نيست
هر كه را از آتش به دوردارند ودربهشت درآورند قطعا كامياب شده است و زندگى 

  .دنيا جز مايه فريب نيست
، كند هم تضعيف ميصورت كه جانب ايمان به روز برانگيخته شدن را  به همان

اهداف بنيانگذاران وسازندگان اين اعتقاد هم همين بوده رسد كه  مي وچنين بنظر
                                           

  .459ص ، ـ هدى السارى مقدمة فتح البارى)1(
 .1265رقم ، 2/312 ، ـ مسند أحمد)2(
 .3/39و طبقات ابن سعد؛  ـ)3(
 }.185/عمران ـ آل)4(
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  )1(..است
كه درمورد قيامت هستند به رجعت عمالً اين راوتأويالت واهي اماميه ازآياتي 

ودرتأثيرآن تأويالت وآن مذهب بربعضي ازفرقه هاي ، نقش را بازي مي كنند
انكارآنها امرقيامت واعتقادشان به تناسخ ارواح كه گاهي منتسب به شيعه گري و

همانگونه كه اين اعتقاد نقش داشته درب ورودي آن اعتقاد به رجعت است 
  .تأويالتشان به اين امردعوت مي كنند

اند كه اعتقاد به رجعت ازطريق تأثيرات يهوديت  برخي ازمحققين نقل كرده
وصادقي .ن آن ديانتها شيعه گري وارد شدهوبا تأثيرپيروا )2(، ومسيحيت وارد شده

دراصل به  نزد قوم او واعتقاد به رجعت كه مبدأ)ازآخوندهاي معاصر(شيخ شيعه
  )4(.وآن را به عنوان بشارتي براي شيعه بحساب آورده)3(دكتابهاي يهودي برمي گرد

 - آنطوركه كتابها ومراجع شيعه وسني بطوريكسان نقل مي كنند -يهودي وابن سبأ
؛وحتي ؛اما رجعتي خاص به علي، داشته اساسي رجعت نقش تأسيس مبدأ در

مي كرد مانند حال اثني عشريه با آن مهدي كه  بكلي انكار را اصالً وقوع مرگ او
  .گمان مي كنند موجود است
را برعهده گرفت ومفهوم آن را  اين تفكر ناه بزرگ نشرگُولي معلوم است كسي كه 

مورد  جابرجعفي بود كه آنقدر، برايش تأويل كرد عمومي ساخت وآيات قرآن را
اند؛چرا كه  احترام شيعه است روايات شيعه او را به فقهش درامررجعت ستوده

فقه وآگاهيش به جايي  رحمت خدا برجابر":قمي آمده است اباجعفرگفت درتفسير
  :هاين آي رسيد كه تأويل وتفسير

                                           
آخـرت را باطـل نمـود    اعتقـاد بـه   وبرخي هم گفته اند ابن سبأ اولين كسي بوده كه اين اعتقاد را بنيانگذاري و[ـ )1(

 .50ص ، البرهان/السكسكى
 ، خالفـة ال/محمـد عمـارة   ، 270ص ، فجـر اإلسـالم  /أحمد أمىن ، 215ص ، العقىدة والشرىعة/ـ جولد سىهر)2(

  .159ص
 ]13-12/1: رجاع نمودهاوبرخي ازنصوص يهود را دراين باره نقل كرده وآن را به كتاب دانيال  3
 .241-239ص ، ـ رسول اإلسالم فى الكتب السماوىة)4(
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 m  M  L    K  J  IH   G  F  E  D  C  B   A  P  O  N
  U  T  S  R     Ql را فهميد 2 )1( :٨٥: القصص:  
   )3(.كه منظوررجعت است

مخالف با  -همانگونه كه سويدي رحمه اهللا گفته - رجعت نزد اماميه ي هوعقيد
ضروريات وبديهيات معلوم ازدين اسالم است كه قبل ازروزقيامت حشري 

 را مورد تهديد ووعيد قرارداده اووهرگاه خداوند متعال كافريا ظالمي ، دردركارنيست
عالوه براينكه برخالف آيات واحاديث ، )[4(قيامت تهديدنموده را تنها به روز

است كه تصريح مي كنند قبل ازروزقيامت بازگشتي به دنيا  متواتروغيرقابل انكار
  )5(.دركارنيست

ين مورد بودن خودشان را درا مي كنند وشاذواصرارولي بزرگان اماميه بدان تصريح 
  .٢٥: محمد m  y   x  w  v  ul  .دانند مي دليل صحت آن اعتقاد

                                           
  .85/ـ القصص)1(
 گرداند برمي ) قيامت( تو را به محلّ بازگشت بزرگ ، قرآن را بر تو واجب گردانده است ) تبليغ( همان كسي كه 2
خداوند تعالى به رسولش صلوات اهللا وسالمه عليـه بـه   :مي گويد ابن كثير درتفسير آيه. 2/147 ، ـ تفسىر القمى)3(

وخبرمي دهد به او كه اورا به معاد خواهد برگرداند آنگاه ازاو سـؤال  ، ابالغ رسالت وتالوت قرآن برمردم أمر مي كند
تفسـىر   ، 126-20/123 ، و براي معني آيـه بـه تفسـىرطبرى   ، دوش كشيدمي كند كه چقدرسنگيني بارنبوت را بر

   .251-6/249 ، زاد المسىر ، 459-3/458 ، البغوى
ديگـري   يهمانگونه كه معادبه قولها. .3/419 ، تفسىر ابن كثىر ، واجب كرده تو به مردم بر يعني اداي ابالغ آن را

  ..3/420 ، تفسىر ابن كثىرامت برمي گردند يهم برمي گرددكه همه به معناي ق
 ]ولي شيعه كل ماسواي شيعه را به رجعت تهديد مي كنند -)1(
 .خطي 1ص ، نقض عقائد الشىعة/ـ السوىدى)5(
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  ظهور :فصل ششم

  
مرگشان براي برخي ازمردم؛سپس  ائمه بعدازگشتن ونمايان ظاهرشدن يعني    ظهور

ومجلسي ، اعتقاد به رجعت ائمه است از واين اعتقاد غير.بازگشت آنها به قبرهايشان
ويظهر منهم  , باب أهنم يظهرون بعد موهتم"وان برايش بابي راگشوده  به عن

شوندوچيزهاي  مي اينكه ائمه بعدازمرگشان ظاهر ي هيعني باب دربار )1("الغرائب
بنابراين ائمه بعدازمرگ خودرا نشان مي .گردد مي ازآنها هويداي شگفت انگيز

ي واين ظاهرشدن مانند رجعت به وقت معين، دهندوبرخي ازمردم آنهارا مي بينند
تاجايي كه به ، ائمه است ي هاراد بلكه اين أمردراختيار، مربوط نمي شود

وافسانه ."ميرد مرده نيست ما مي هركس از":اند كه گفته نسبت داده ؛اميرالمؤمنين
وصايا  و، وفاتش با پدرش مالقات داشته از ابوالحسن رضا بعد گويند هاي شيعه مي

  )2(.او برمي گرفت هايش را از وگفته
آيا مي  گفت اباعبداهللا، نزد اباعبداهللا رفت": ي ازشيعيان گمان ميكند كهيك و

وارد اين خانه  و برخيز:گفت، گفتم بله:ببيني؟گفت) بعدازوفات(خواهي اباجعفررا 
كند كه نزد ابي  ادعا مي ويكي ديگر )3(، "وقتي وارد شدم ديدم اباجعفرآنجاست ، شو

آري به خدا :گفتم:گويد اهللا را ببيني؟ميآيا دوست داري اباعبد:گفت، الحسن رفته
وقتي كه رفتم اباعبداهللا آنجا نشسته ، بلند شو وارد آن منزل شو :گفت، دوست دارم

  )4(.بود
قومي ازشيعه بعدازكشته شدن اميرالمؤمنين :گفته -به افتراي شيعه -ابوعبداهللا  و

                                           
 .78ص ، بصائر الدرجات ، 304-27/303 ، ـ بحاراألنوار)1(
 .78ص ، بصائر الدرجات ، 27/303 ، ـ بحاراألنوار)2(
  .78ص ، الدرجاتبصائر  ، 27/303 ، ـ بحاراألنوار)3(
 .78ص ، بصائر الدرجات ، 27/303 ، ـ بحاراألنوار)4(
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را  ؛ؤمنيناگراميرالم آيا:گفت.او سؤال كردند از رفتند و  ‡نزدحسن بن علي
كنار  پس آن را، بزنيد پس آن پرده را كنار:گفت ، بله :گفتند او را مي شناسيد؟د ببيني

وحتي دراين مورد ادعايشان به جايي رسيده كه  )1(.شناختند و ديدند را او وزدند 
آمده بصائرالدرجات مثالً دركتاب .كنند اولين مرده ها هم برايشان نمايان شوند ادعا
عبايت  از او و !!يدهاو حديث شن او هم از كسي كه از بن عيسي و ازعثمان."است

رفتم كه مردي ژنده پوش آشفته ؛نزد اميرالمؤمنين :كه گفتنموده اسدي روايت 
اي اميرالمؤمنين آن :وقتي كه برخاست گفتم، ظاهرنشسته بود وبا او صحبت مي كرد

 ؛صي موسي او و:ما غافل ومشغول كرد؟گفت مرد چه كسي بود كه تورا از
  )2(."بود

را مورد  اهل قبرها رفت و به قبرستان يهود مي ÷ورواياتشان مي پندارند كه علي
لبيك لبيك ":دادند درون قبرها جواب مي آنها هم از و داد مي قرار خطاب وگفتگو

با نافرماني كردنمان براي تو مانند :عذاب را چگونه مي بينيد؟گفتند:گفت مي ، مطاع
  )3(.".فرمانان تو درعذاب هستيم وناپس ما ، هارون

وفات ظاهرشده تا به  از بعد همانگونه كه پندارشان براين است كه رسول خدا
عمردرموسم حج براي مردم نمايان  و ابوبكر و )4(.ازعلي فرمان ببرد ابوبكرفرمان دهد

 براي همين با بهتان و )5(مي شوند تادراثناي رمي جمرات  هردو را سنگباران كنند
سنگ را  ها پنج عدد درغيرمحل پرت كردن سنگريزه محمد باقر گويند افترا مي
درهرموسم حج آن دو فاسق :او سؤال كردند گفت آن از ي هوقتي كه دربار، انداخت

، امام عدل آنها را نديد جز و سپس آنهارا ازهم جدا كرد )6(، غاصب بيرون مي آيند

                                           
  .78ص ، بصائر الدرجات ، 27/303 ، ـ بحاراألنوار)1(
 .27/305 ، بحاراألنوار ، 81ص ، ـ بصائر الدرجات)2(
 .27/306 ، بحاراألنوار ، 82ص ، ـ كنز الفوائد)3(
 .78ص ، بصائر الدرجات ، 304/ 27 ، ـ بحاراألنوار)4(
  .82ص ، بصائر الدرجات ، 306-27/305 ، ـ بحاراألنوار)5(
  .6تعلىقه شماره ، 27/305 ، ـ بحاراألنوار)6(
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پناه برخدا (د سنگ زد چون دوميپس اولي را دو سنگ زد ولي دومي را سه عد
  )1(.ازاولي پليدتربوده)ازكفر

روايات مربوط  مجلسي گفته بيشتر و.»مقاله«اين برخي ازروايات بود درمورد اين 
وبابهاي معجزات ، وباب كفرمعاويه، درباب برزخ وباب كفر آن سه نفر به اين گفته را

ن اخبارآنها درمورد اين خرافه بنابراي )2(، ذكركرده است‡اميرالمؤمنين وسايرائمه 
سپس ، ومجلسي گفته است اين ظهورگاهي دراجساد اصلي خودشان است، بسيارند

وارد شده  براي متدين  دراين مورد ايمان واعتقاد اجمالي به آنچه ازآنها و«:گفته
  )3(».وعلم تفاصيل آن را به ائمه برگردانيده، مسلمان كافي است

  

  ي ظهور هلونقد مق

با ..درضمن بيان معتقدات شيعه به اين موضوع اشاره كرده باشد كه ام نديدهكسي را 
، متداول است و آن نزد شيعه مشهور آينكه يكي ازگفته ها وادعاهايي است كه اخبار

چون ، اين مقاله ومبدأ اعتقادي آنها براي بيان فساد آن فقط كافي است عرضه شود و
 و، رت سالم سازگاروموافق نيستبه هيچ وجه با نقل صحيح وعقل صريح وفط

موجب ننگ مذهب شيعه والحاق آن به مذاهب واعتقادات خرافي است كه واقعيت 
بين  ع نقل مي شد حتماًوواگرچيزبسياركمي ازاين موض، يب مي كندذآن را تك

  .اي ناچيز وحقيررافضي باشد مجموعه ن رايج مي شد نه اينكه درانحصارانامسلم
ن اناروزقيامت با نقل واجماع مسلم قبل از و يا بعدازمرگبه دن وبازگشت مردگان

واين خرافه يكي ازفضايح وعارهايي است كه -چنانچه گذشت -باطل است

                                           
 .82ص ، بصائر الدرجات ، 306-27/305 ، ـ بحاراألنوار)1(
 .27/307 ، ـ بحاراألنوار)2(
 .27/307 ، ـ بحاراألنوار)3(
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زيرا هرقومي ، وشايد حكمت خداوند متعال براين باشد، ستادرمذهبشان پابرجا
خواسته باشند ديني را به خدا نسبت دهند كه درمورد آن هيچ حجتي نازل نكرده 

همانگونه كه وقايع ، گرداند ورسوا مي آنها را درمأل عام خوار شد حتماًخدابا
  .وروزگارثابت كرده است
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  بــداء :فصل هفتم

سبحان است وحتي آنقدردرآن  خداوند بداء ي هيكي ازاصول اثني عشريه عقيد
 هيچ چيزي چون"و )1("هيچ عبادتي مانند بداء نيست":اند اندكه گفته مسأله مبالغه كرده

اگرمردم مي دانستند اعتقاد به بداء «و )2("اعتقاد به بداء موجب تعظيم خداوند نيست
 خدا"و )3("شدند آن سست نمي ي هازحرف زدن دربار خداوند چه اجروپاداشي دارد

  )4(.»هيچ پيامبري را مبعوث نكرده جزبه تحريم مشروبات الكلي واقراربه بداء خدا
ين تفكربراي شيعه كسي است كه ملقب به ثقة رسد كه بنيانگذارا چنين به نظرمي

را درقسم اعتقاد زيرا اين  )هـ329يا 328متولد(االسالم است وآن شيخ كليني است
كرده وبابي را بعنوان  التوحيدكتاب  ي هضميم آن را اصول كتاب الكافي قرارداده و

  .هدرآن شانزده حديث منسوب به ائمه را ذكرنمود تخصيص نموده و"باب البداء"
ضمن عقايد  "االعتقادات"دركتاب  آمده وآن را )هـ 381 ت(او ابن بابويه  از بعد و

  )5(.اش ثبت كرده است كه آن كتاب را دين اماميه مي گويند طايفه
بداء اهتمام زيادي ورزيده ودركتاب  ي هبه مسأل) هـ1111ت(وشيخ مجلسي

 حديث را از)70(تيب داده وتر"باب النّسخ والبداء"بحاراالنوارخود بابي را به عنوان
  )6(.ائمه نقل كرده

وآخوندهايشان  )1(، ونيز بداء درضمن كتابهاي عقايد ازمعاصرين هم نقل شده
                                           

 ، 332ص ، بـاب البـداء   ، التوحىـد /ابـن بابوىـه   ، 1/146 ، بـاب البـداء   ، كتـاب التوحىـد   ، ـ أصول الكـافى )1(
  .4/107 ، باب البداء ، كتاب التوحىد ، بحاراألنوار

  .4/107 ، بحاراألنوار ، 333التوحىد البن بابوىه ص ، 1/146 ، ـ أصول الكافى)2(
 .4/108 ، بحاراألنوار ، 334ص ، التوحىد البن بابوىه ، 1/148 ، ـ أصول الكافى)3(
 .4/108 ، بحاراألنوار ، 334ص ، التوحىد البن بابوىه ، 1/148 ، الكافى ـ أصول)4(
 .331ص ، التوحىد ، هم همان كاررا كرده "التوحىد"و در كتاب  ، 89ص ، ـ االعتقادات)5(
  .129-4/92 ، ـ بحاراألنوار)6(
  .1/34 ، ى عشرىةعقائد اإلمامىة االثن/الزنجانى ، 69 ، عقائد اإلمامىة/ـ مثالً نگاه كن به مظفر)1(
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اندكه بالغ  آورده تحريردر ي هدرمورد شأن ومنزلت آن كتابهاي مستقلي رابه رشت
  )1(.آمده است الذريعةتأليف است همانگونه كه در)25(بر

ن شناخته شده انان ازاين عقيده تعجب كند كه براي مسلممسلما ي هشايد خوانند
ذكري ازآن به ميان نيامده است با آنكه ودركتاب اهللا وسنت پيامبرش ، نيست

 ‡ءاصول رسالت انبيا ويكي از!!استا بزرگترين چيزي است كه موجب تعظيم خد
شهادت  ي همانند كلم مي دانستند  انپاداشي درآن است كه اگرمسلمان ور اج و، ستا

  ).آنگونه كه گمان مي كنند(ندبرزبانش جاري مي كرد
 ةي قاموس بدا يبدو وبداءاوقتي به لغت عرب مراجعه كني مي بيني كه دركتابه

ر رأي وپديد يبمعني تغي وبداءً وبداةً  بدواً  وبداله فی األمر، بمعني ظاهرشدن است
  :درلغت دومعني داردء پس بدا )2(.آمدن رأي ونظرجديد است

يعني »بدا«ديوارهاي اطراف شهر:شود گفته مي، مخفي بودن از آشكارشدن بعد :ولا
  .نمايان شدند

 مبدا لي بداء؛يعني رأي جديدي براي: فرّاء گفت.آمدن رأي جديد نشأت وپديد :دوم
واين معنى را  ، )3( هم همين را گفته است ، وجوهري دانشمند لغت، بوجود آمد

  )4(.دركتابهاي شيعه نگاه كن
  : مانند ، اند وهردو معني درقرآن وارد شده

 mx    w  v   u    t  s   r  q  p  o  l5( ٢٨٤: البقرة(  
خداوند شما را طبق  ، و اگر آنچه را كه در دل داريد آشكار سازيد يا پنهان داريد

  كند  آن محاسبه مي

                                           
 .57-3/53 ، ـ الذرىعة إلى تصانىف الشىعة)1(
  .4/302 ، مادة بدو ، ـ القاموس المحىط)2(
  .14/66 ، و لسان العرب ، 6/2278ـ الصحاح )3(
  .1/45 ، ـ مثل مجمع البحرىن طرىحى)4(
 } .284/ـ البقرة)5(
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  :أخداوند متعال ي هودوم فرمود 

 m £   ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x   ¤l 1( ٣٥: يوسف(  
تصميم گرفتند او  ، را ديدند ) و عالئم پاكدامني يوسف( ها بعد از آن كه نشانه  

براي اين كه سر و صداها بخوابد و بلكه زن عزيز نيز .  (را تا مدتي زنداني كنند
  بر سر عقل بيايد 

جهل وناداني سابق سابق بودن واضح است كه بداء با هردومعناي آن مستلزم 
خداوند متعال محال درحق است كه هردو حادث شدن علم خداوند متعال و

پس اماميه ، استكفرونسبت جهل وتغيير رأي به خداوند سبحان بزرگترين .است
چگونه اين را بزرگترين عبادت به حساب مي آورند؟وچگونه ادعا مي كنند كه 

ست؟بزرگداشت ني موجب تعظيم و ، خدا هيچ چيزي چون اعتقاد به بداء !
ظيمهتانٌ عبحانَك هذا بس.  

زيرا درآن توراتي ، دركتابهاي يهود هم موجود استوزشت واين معناي منكر
نصوص صريحي  اند تحريف كرده كه يهوديها مطابق با هواهاي نفساني خود

  )2( بداء به خداوند متعال نسبت داده شده وجود دارد كه درضمن آنها
تورات  را كه از يي كوشش نموده كه اعتقادواضح است كه ابن سبأ يهودي خيل

                                           
   .35/ـ ىوسف)1(
 شد پس پروردگارازآفرينش انسان پشيمان، سوء ظنش زياد شدمردم  پروردگارنسبت به:درتورات آمده است. [ـ)2(

وشبيه اين معني باطل  5ة فصل ششم فقر ، سفر التكوىن. كنم ونابود مي ام محو زمين آفريده برروي انساني راكه
 ، فصل دوم ، و سفر قضاة ، 14و12فقرة ، 32فصل ، نگاه كن به سفر الخروج. وامثال آن درتورات موجود است

و سفر  ، 16فقرة ، 24فصل ، و سفر صموئىل دوم ، 34و10فصل پانزدهم فقرة ، و سفر صموئىل أول ، 18فقرة
و سفر  ، 3فقرة ، 7فصل ، وسفر عاموس ، 10فقرة ، 42فصل ، و سفر أرمىا ، 1فقرة ، 21فصل ، أخبار األىام األول

  و غىره  10فقرة ، 3فصل ، ىونان
. ت با اينكه آنها نسخ را قبول ندارند چون به زعم آنها مستلزم بداء استاين چيزي است كه درتورات يهود آمده اس

كنند  هايي دارند و چگونه حق را رد مي گويي ببين چه تناقض ، 2/78 ، مناهل العرفان ، 75ص ، نگاه مسائل اإلمامة
 كنند و باطل را قبول مي
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برگرفته بود درجوامع اسالمي رواج بخشدكه تالش مي كرد به نام شيعه گري 
گفتند  سبئيه كالً مي ي هچون فرق، دعوت به واليت علي تأثيرگذارباشد ي هوزيرساي

  )1(.به بداء معتقد بودند دارد وء چندين بدا خدا
أتباع مختار بن أبي  "مختاريه" يا  "كيسانية" ي هرقسپس اين گفته درميان شيعه به ف

اهتمام به آن وپايبندي به  به قول به بداء و عبيد الثقفي منتقل گشت كه مشهورشدند
  .معتقدبودنش

صاحبان كتابهاي مقاالت ذكرمي كنند كه سببي كه كيسانيه به خاطرآن بداء را براي 
 و نيرومندي را به جنگ با مختار كرلش اين بود كه مصعب بن زبير دانستند جايز خدا

به مبارزه با  جنگاور مختارهم احمد بن شميط را با سه هزار و، پيروانش اعزام نمود
ولي ابن ، به من وحي شده كه ظفروپيروزي ازآن شماست:او فرستاد وبه آنهاگفت

پس ، با آن لشكري كه همراه داشت)2( شميط كه ازفرماندهان مختاربود شكست خورد
كجاست آن پيروزي كه به ما وعده :گفتند او برگشتند ونزد 
چون خداوند متعال  سپس بداء نمود اينچنين به من وعده داد:مختارگفت!دادي؟
  : فرموده

 m   ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥l 4)(3( ٣٩: الرعد(  
هاي كتاب ديدني جهاني  از نشانه ، و مصلحت بداند( خداوند هرچه را كه بخواهد

از قوانين ( و هرچه را ، دارد از ميان برمي ) هاي كتاب خواندني آسماني هو از آي
برجاي  ) هستي و از شرائع الهي كه حكمتش اقتضاء كند و مناسب با زمان باشد

  در علم خدا ثابت و مقرّر است  ) و همه اينها. سازد جايگزين مي( دارد و مي
ولي ، لم وخبرازآينده مي كردبنابراين همانطوركه مي بيني مختارابتداادعاي ع  

                                           
 .19ص ، التنبىه والرد/ـ ملطى)1(
 كشته شد) هـ67(ل س 2
   .39/عدـ الر)3(
 .52ـ50ص ، الفرق بىن الفرق/و البغدادى 20ص ، التبصىر فى الدىن/ـ اإلسفراىىنى)4(
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  .پروردگاربداكرد:همينكه برخالف ادعايش اتفاق مي افتادمي گفت
 ددربين پيروان خو چون آنها، اثني عشريه پيدامي كني وهمين معني را هم دراخبار
ائمه ازگذشته وآينده خبردارند وچيزي ازآنها پنهان "چنين شايع كرده اند كه

ئمه نسبت دادند كه واقعيت برخالف آن اتفاق افتاد پس هرخبري را به ا )1(."نيست
  .اين ازباب بداء است:مي گفتند

است كه  الثمالي روايت ي هازأبي حمز«:آمده است باب بداء "بحاراالنوار"در
اگربه تو خبري داديم كه ازاينجا مي  اي أبا حمزه: گفتند‡أبو جعفروأبوعبداهللا:گفت

اگرامروزچيزي به تو  و، خود بخواهد مي كندهرچه  آيد وازجاي ديگرآمد قطعاً خدا
محو يا تثبيت مي  گفتيم وفردا برخالف آن را گفتيم همانا خدا هرچه خود بخواهد

  )2(.»كند
به پيروانشان القا مي كنند كه درآينده امور به دست  را وآخوندهاي شيعه اين آرزو

جعفر نسبت  هه بحتي درروايتي ك، وحكومت ازآنِ آنهاخواهد بود، آنها برمي گردد
ولي وقتي كه هفتاد سال گذشت وچيزي ، اند زمان را هفتادسال تعيين كرده اند داده

آنگاه مؤسسين آن مذهب جهت ، ازآن وعده ها تحقق نيافت پيروان شكايت سردادند
  )3(.خروج ازآن چالش گفتند بداي خداوند متعال مقتضي اين تغيير بوده است

 ق ازخبرهايي سخن مي گفتندكه جعفرگفته بعدوروايات شيعه درحيات جعفرصاد
را  ولي چيزي ديگراتفاق افتاد كه حسابش، اسماعيل است او امامت براي پسرش از

پس اين پشتشان را شكست ، چون اسماعيل قبل ازفوت پدرش ازدنيارفت، كردند نمي
كه خروج ، وبزرگترين شكاف كه تا به امروزهم باقي است درمذهب شيعه پديدآمد

اسماعيليه  ي هه اي بزرگ ازآنها بود كه برامامت اسماعيل ماندند همان فرقفرق
، بداء پناه بردند ي هرغم اينكه براي رهايي ازآن معضل بزرگ به عقيد بودند؛علي

                                           
  .1/260 ، باب أن األئمة ىعلمون علم ما كان و ما ىكون و أنه ال ىخفى علىهم الشىء ، ـ أصول الكافى)1(
 .2/299 ، البرهان ، 2/217 ، تفسىر العىاشى ، 4/119 ، ـ بحاراألنوار)2(
 .4/214 ، بحاراألنوار ، 263ص ، الغىبة للطّوسى ، 2/218 ، سىر العىاشىـ تف)3(



   
1076 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

مورد بداي خدا مانند بداء او در":بنابراين رواياتي را به جعفرنسبت دادند كه مي گويد
ل از من نابود كرد تا اعالم كند كه او بعداز چون او را قب.پسرم اسماعيل است گمر

  )1(."من امام نيست
اثني عشريه كه معتقد به امامت موسي بودند نه اسماعيل به اين تأويل  ي قهفر 

وادث حوتأسيس كندگان شيعه گري درمورد ائمه ادعا مي كنند كه از.پاسخ دادند
ان وسايرمردم به چنين ولي پيروان آن.خبرداردند. گذشته وآينده واجلها وارزاق و

چون ، ائمه هم مردم را به چنين چيزي خبرنداده اند و ، ندارند ادعاهايي اعتقاد
بنابراين بنيانگذاران شيعه ، اصالًنه صاحب آن بودند ونه ادعايش رابراي خود كرده اند

پس ازآنها نقل مي ، بداء چاره اي نيافته اندي  هگري براي توجيه آن ناتواني جزعقيد
غيب  ي هند كه ائمه ازبيم اينكه خداوند بداء كند وتصميم هايش را تغييردهددرباركرد

  .)2( مردم نگفته اند چيزي به
ومي پنداشتند كه علم وآگاهي مرگ وميرها ورزق وروزي وبالها وحوادث 

واين حيله اي  )3(، ن قرارمي دادندآوبيماريها به ائمه داده شده ولي بداء را شرط 
  .بود وغشان را با آن مي پوشانيدنداگربرخالف واقع ميديگربود كه در

 به مقتضاي اين عقيده تسليم تناقض واختالف وكه به شيعه دستورداده شده بود
مثالً درتفسيرقمي روايتي طوالني نقل شده كه ازپايان دولت بني عباس ، دروغها باشند

به شما خبرداديم اگرچيري را «:گفته بود  امامشان درآن روايت دروغ، دهد يم خبر
، يعني خداورسولش راست گفتند، صدق اهللا ورسوله: وموافق با واقعيت بود بگوييد
  )1(.»دومرتبه اجروپاداش داريد، بگوييد صدق اهللا ورسوله واگرواقيت برخالف آن بود

ترديد نزد افراد با هوش  ايجاد شك و در، پيدايش بداء درآغازنشأت و ي هعقيد 
                                           

 .1/327 ، و مثل همين معنى در أصول الكافى ، 336ص ، ـ التّوحىد ابن بابوىه)1(
اگربداء نبود حـوادثي را كـه تـا قيامـت اتفـاق مـي افتدبـه شـما مـي          :ـ مثالًگمان كردند كه علي بن حسين گفته)2(

 .4/118 ، بحاراألنوار ، 2/215 ، شىتفسىر العىا]گفتم
 .4/101 ، بحاراألنوار ، 2/290 ، ـ تفسىر قمى)3(
 .4/99 ، بحاراألنوار ، 311-1/310 ، ـ تفسىر قمى)1(
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بعضي ازآنها حقيقت بازي را كشف  و، بسزايي داشت هب تأثيروعاقل پيروان آن مذ
داستان يكي ازآن  وكتابهاي فرقه ها، به كلي ازمذهب اماميه فاصله گرفتند و نمودند

زيديه  سليمانيه از ي هآنكه فرق، افراد را براي ما نگه داشته كه سليمان بن جريربود
 قطعاً": -اند آن را نقل كرده هاي شيعه هم همانگونه كه كتاب - است منسوب به او

اندكه بدين وسيله مردم هرگز  بزرگان رافضه براي پيروانشان دوگفته را تدارك ديده
  )1(."تقيه است ي هإجاز و وآن دو گفته بداء، دروغهايشان را كشف نمي كنند

با  كه چگونهمتوجه شد با آنها  شيعه ومعاشرت ي هدرجامع سپس دراثناي زندگي
پس ، بداء دروغهايشان را درمورد ادعاي علم غيب ائمه مي پوشانند ي هتوسل به عقيد

همانا بزرگان ورهبران شيعه وقتي كه خودرادرمورد علم به گذشته وآينده  :گفت
وخبرازآنچه فردا خواهد بودوبه شيعيان خود گفتنددرآينده فالن چيزوفالن خواهد 

رآينده مطابق چيزي بود كه آنها واگ، بود درميان شيعيانشان جايگزين پيامبران كردند
آيا به شما نگفتيم چنين خواهدبود؟ پس ما ازجانب :گفته بودند به آنها مي گفتند

خداوند عزوجل چيزهايي را مي دانيم كه انبياي الهي مي دانستند؛ودربين ما وبين 
آن  ي هخداوند عزوجل همان اسباب ورابطه اي برقراراست كه پيامبران به وسيل

ودرصورتي كه آن واقعه مطابق با خبروپيشگويي .چيزهايي مي دانستند داازجانب خ
  )2(."كرده پس آن را تكوين نكرد خداوند متعال بداء:آنان نبود مي گفتند

تقيه اتباعشان را فريب مي  ي هكه به مقتضاي عقيد آنگاه همچنين شرح مي دهد
  )1(.شده اندرو او  دنباله و اي به آنها متأثرشده اند اند وطايفه داده

بداء ساقط گردد دين اثني  ي هاين عرضه وبيان مي بيني كه اگرعقيد از پس بعد
                                           

  .64ص ، فرق الشىعة نوبختى ، 78ص ، ـ المقاالت و الفرق قمى)1(
ل أفكـار     و در 65-64ص ، فرق الشّىعة نوبختى ، 78ص ، ـ المقاالت و الفرَق قمى)2( همين معني به كتـاب محصـ

هـا را بـه اهـل بيـت      و سلىمان بن جرىر برخي از حيله ، مراجعه كن ، 249ص ، المتقدمىن و المتأخّرىن رازى
ها صورت گرفته كه خود را منتسب به أهـل بىـت    ولي حق اين است كه اين كار از سوي آن زنديق ، دهد نسبت مي

 .گري و تخريب كنند دم را به باطل بخورند و توطئهكردند تا بدين وسيله أموال مر مي
 .65ص ، فرق الشىعة ، 78ص ، ـ المقاالت و الفرق)1(
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صفت امامت را  وعده هاي كه تحقق نيافته اند و عشريه ازريشه درمي آيد؛چون اخبار
  .ازآنها نفي مي كند

وآن هم اضافه شدن  بداء با وخيم ترين عواقب برسرشان برمي گردد ي هلواما مق
چون با آن اعتقاد مخلوق را ازخالف  )1(ديگراست بركفرآنها وارتدادشان سبب جديد

اندكه امام است ورأي جديدي را  وعده واختالف درگفته منزه وبري اعالم كرده
تعالى اهللا عما يقول . اختراع كرده اند وآن را به عالم آشكارونهان نسبت داده اند

  )2(.الظالمون علوا كبيرًا
 چون غلوآنها، اند لق مخلوق را ازخالف وعده پاك ومنزّه كردهپس آنها به جاي خا

نزد آنهاباقي  هيچ هيبت ووقاري را براي خدا -آنگونه كه آشكاراست -درمورد امام
  .والحاد وگمراهي سرگشته وحيران مانده اند پس دربيابان كفر، نگذاشته است

راهي  كفر از فرارننگ آن عقيده و ي هاند براي خالصي ازلك بزرگان شيعه كوشيده
كه مجلسي به او لقب محقق داده بداء را به  )هـ672ت(مثالً نصيرطوسي .پيدا كنند

آنها معتقد به ":اش گفته اثني عشريه انكاركرده است ودرمورد طايفهي  هعنوان عقيد
اند  جعفرنقل كرده بداء نيستند؛بلكه گفتن بداء تنها درروايتي آمده است كه از

 به او اسماعيل ظاهرشده كه جعفر داد؛ولي چيزي از مقام خود قراراسماعيل را قائم 
او  وقتي علت را از ، داده آنگاه موسي را جانشين خود قرار، راضي نبود

به  و، واين روايت است، اسماعيل بداء صورت گرفت درأمر پرسيدند؛گفت براي خدا
  )1(."اعتقاد شيعه خبرواحد موجب علم وعمل نيست

شان ربيني اين خالف واقعيت است؛چرا كه بداء يكي ازعقايد مقر يلي آنطور كه مو
براي همين است كه مجلسي گفته ، است وروايات واخبارشان درمورد آن بسيارند

آن را به عدم احاطه وآگاهي كامل به و، اين جواب ازسوي طوسي عجيب است:است

                                           
  .1/110 ، المستصفى/ـ غزالى)1(
 .182ص ، ـ التوحيد)2(
 .250ص ، تلخىص المحصل/ـ طوسى)1(
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  )1(.وروايات نسبت مي دهد اخبار
مانند يكي ازعقايد شيعه اقرارمي كنند ولي مي  ، ءبه بدا نسبت ازشيعه وصنفي ديگر

مثالًابن بابويه احاديث بداء را طوري توجيه .برايش تأويل مقبولي داشته باشند كوشند
 او درابتدا. او به چشم مي خورد اضطراب وآشفتگي از مي كند كه نشانه هايي از

عني پشيمان شدن كه بم مي كنند بداء آنگونه نيست كه مردم نادان تصور":گويد مي
كه اقراركنيم است واجب برما ولي ، واالست پاك ومنزه و آن خداوند از، است

مخلوقاتش  به آفريدن چيزي از عخداوند عزوجل بداء دارد بدينصورت كه شرو
وآفرينش  برد بين مي سپس آن چيزرا از، ديگري مي آفريند آن را قبل ازچيز و كند مي

  )2(."چيزديگري را آغازمي كند
زسخن اچون ازشروع وآغ، اينجا كامالًخارج ازموضوع است دراو مي بيني كه گفتار

واگرمقصودشان ، گويد كه او مي گويد كه هيچ مسلماني دراين مورد مخالفتي ندارد مي
وراهي را براي خروج ازتناقض روايات وخالف ، اين بودكسي انكارنمي كرد بداء از

  .هايشان نمي يافتند وعده
   نخداوند سبحا

 m  �  ~  }     |  {      zl 3(  ٧: السجدة(  
  . را از گل آغازيد ) اول( و آفرينش انسان

   )1(: ٤: يونس m  r  q  p  o        nl واو
 ، و جامه هستي به تن همه كائنات( آفريند موجودات را مي ، خدا است كه از آغاز

 ، ر بار پس از تخريب جهانديگ( و هم او است كه آنها را ) كند از جمله انسانها مي
  گرداند  برمي ) بخشد و به سوي خود هستي مي

                                           
  .4/123 ، ـ بحاراألنوار)1(
 .335ص ، ـ التوحىد)2(
   .7/ـ السجدة)3(
   .4/ـ ىونس)1(
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 m³  ²  ±  °   ¯  l1(  ٦٨: القصص(   
  ، گزيند و هر كس را بخواهد برمي ، آفريند پروردگار تو هر چه را بخواهد مي

  .ومقصود ازبداء اين نيست.
ازگفتارسابق بعد  ومستقيماً، را به نسخ تفسيركرده ءبرگشته وبداازحرفش ولي 

واين مثل نسخ ، كند آن نهي مي دهد سپس از يا به انجام كاري فرمان مي«:گفته
  )2(.»كند زني است كه شوهرش فوت مي ي هعد وتغييرقبله و شريعتها

را به ناداني زدن است؛چون درنسخ بداء وپشيماني  ولي اين ناداني است يا خود
ومدت حكم ، ند متعال موقت بودهحكم كه منسوخ شده درعلم خداو نبلكه آ، نيست

بله اين .معلوم بوده است او سيدن موعد آن قبل ازحكم براير وانتهاي حكم موقع فرا
واين بداء درعلم ما است نه درعلم ، نازل شدن حكم ناسخ بداءاست از براي ما بعد

   )3(.اهللا تعالي
اء با چون بد، توصيف شدن به بداء به اين خاطرخداوند متعال منزه است از

، ولي خداوند سبحان ازنسخ منزه نيست، منافات دارد علم خدابه همه چيز ي هاحاط
چون نهايت نسخ اين است كه بيان مدت حكم اول است به صورتي كه سابقاً درعلم 

زيرا خداوند متعال درعلم ازلي « )4( مباري تعالي بوده اگرچه به نسبت ما بداء است
فرموده كه هروقت زمان آن به  معلومي را تقديرزمان  براي هرحكمي ميقات و خود

پس درعلم ازلي ، گردد سررسيد حكم ديگربا امرونهي خدا جايگزين آن مي
  )1(.»خداوندعزوجل تغييري صورت نمي گيرد

  :خداوند متعال فرموده 

                                           
   .68/ـ القصص)1(
 .335ص ، ـ التوحىد)2(
 .335ص ، ـ التوحىد)3(
  .1/20 ، النسخ فى القرآن/ـ مصطفى زىد)4(
 .241ص ، اإلمام الصادق/ـ محمد أبو زهرة)1(
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m       S  R  Q  P  O  N   ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
  V  U  Tl ١٠٦ : البقرة   

اثر ( و يا اين كه ، ) و به دست فراموشي سپاريم( اي را كه رها سازيم ههر آي
بهتر از آن يا همسان  ، فراموشش گردانيم ) اي را از آئينه دل مردمان بزدائيم و معجزه

داني كه خداوند بر هر چيزي توانا  مگر نمي. سازيم آوريم و جايگزينش مي آن را مي
    ؟  است

شيعه ":گويد كند ومي مي انتقاد گرفته وآنهارا رسوا را به بادشيعه  ، عبدالقاهربغدادي
كه هرگاه خداوند متعال به  اند دانسته پس گمان كرده نسخ را چيزي ازقبيل بداء

 با وجود )1(."برايش معلوم شده چيزي ديگر چيزي امركرد سپس آن را نسخ كرد
  )2(.اينكه نسخ هيچ رابطه اي با بداء ندارد

گردد كه  به اين گفته برمي بداء ي هبراي عقيد پايان توجيه خود درسپس ابن بابويه 
   :خداوند متعال فرموده، فقط ظاهرشدن امراست بداء

 m   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Íl 3( ٤٧: الزمر(   
شود  گر و پديدار مي براي ايشان جلوه ) از شكنجه و عذاب( و از جانب خدا چيزي

  ) . رسيد رشان هم نميو به فك( بردند كه گمانش نمي
كردند از جانب خدا بر ايشان آشكار  نمى] ش را[و آنچه تصور: يعني

را  وهرگاه براي خداآشكارشد كه بنده پيوندخويشاوندي برقرارنموده عمرش.گردد مى

                                           
 .52ص ، ـ الملل و النحل)1(
نند به كتـاب  ك ـ براي تحقيق فرق بين نسخ و بداء ورد عليه اوهام رافضه و يهود كه نسخ و بداء را از هم جدا نمي)2(

 ، 369-1/368 ، المعتمـد فـى أصـول الفقـه أبـى الحسـىن البصـرى        ، 44ص ، الناسخ و المنسوخ أبى جعفر نحاس
 ، 69-4/68 ، األحكام فى أصول األحكام ابن حـزم  ، 99-98ص ، اإلىضاح لناسخ القرآن و منسوخه مكى القىسى

 59ص ، محمـد حمـزة  /حكام و النسخ فى القـرآن دراسات األ ، 112-3/109 ، اإلحكام فى أصول األحكام/اآلمدى
 .مراجعه كنيد

   .47/ـ الزمر)3(
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آنگاه كه قطع پيوند خويشاوندي ازاوآشكارشدازعمراو مي ، افزايش مي دهد
  )1(."كاهد

تغييررنگ  از بعد آنها به بداء اعتقاد در آن منكر اين برگشت است براي تثبيت
  .وتقلب كاري

 باب بداء و كند از رحم با نزديكانش برقرار ي هولي افزايش عمركسي كه صل
 رحم سبب طول عمر ي هبلكه صل، نبوده باشد نيست ظاهرشدن أمري كه درعلم خدا

 عمر ن سبب نبودكه اگرآ، سبب آن را هم تقديرفرموده وخداوند أجل انسان و، است
رحم  ي هتقديرنموده كه اين انسان صل"بنابراين خداوند متعال ، رسيد به آن غايت نمي

كند پس بدين سبب تا فالن تاريخ عمرمي  محكم مي وپيوند خويشاوندي را
 سببش را قضا و ولي او، كند؛واگرآن سبب نبود آنقدرعمرش طوالني نمي شد

كند؛پس عمرش  رحم مي ي هي ديگرقطع صلفرموده كه كس نيزتقديرو، تقديركرده
  )2(."چنين است

روش  كه از اند طوسي درتأويل بداء راه ديگري را درپيش گرفته ي هطايفشيخ  اما
، است »بدا من اهللا فيه«معنايش  "بدا هللا فيه ":دنگوي چون مي، است ابن بابويه سالم تر

 و ، همعلوم نبودشود كه قبالً  چيزي روشن مي يعني ازجانب خدا درآن مورد
روايت شده مثل موضوع اسماعيل معنايش اين است  مواردي كه بداء نيزدرمورد ساير

كردند كه  گمان مي چون مردم درمورد اسماعيل بن جعفر، كه ازجانب خدا معلوم شد
  )1(.ظنشان باطل است ولي وقتي كه وفات يافت فهميدند كه، پدرش امام است از بعد

كند وآن محمد  يك مرجع معاصرشيعه پيروي مي از خودمعذرت آوردن  طوسي در
معني  هبداء اگرچه درجوهروريشه ب:پس گفت، ستء اغطا لآ حسين آل كاشف

 براي خدا ولي منظورظاهرشدن آن چيز، ظاهرشدن چيزي بعدازخفاي آن است
                                           

 .336ص ، ـ التوحىد)1(
 .92ص ، ـ شرح الطحاوىة)2(
  .55ص ، ـ الغىبة طوسى)1(
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گمراهي تلفظ مي  كفرو برده باشد مگربه چنين كسي كه بويي ازعقل وشعور، نيست
 بخواهد ازجانب خدا براي بندگاني است كه خود كه منظورآشكاركردن أمرنه بل! كند
ني حكم اهللا يا شأن اهللا عي) بدا هللا(گوييم واينكه مي، ازمخفي بودنش ازآنها بعد

  )1(."ظاهرشد
اين توجيه وتأويل  باورنمي كند كه با ولي كسي كه به رواياتشان مطلع باشد

لت مي كنند برنسبت دادن بداء به خدا نه به چون رواياتشان دال، موافقت داشته باشد
معذرت  به بيم ازبداء خدا براي همين است كه ائمه براي عدم غيبگويي خود، خلق

كرده  نسبت داده اند كه گويا فرشتگان را تشويق مي ؛لوط وبه پيامبرخدا آورده اند
: ومي گفته بداء داشته باشد كه زود برقومش عذاب نازل كنند ازبيم اينكه مبادا خدا

وَ لريب فيهم بدُ إينّ أخافُ أن يَ ذوهنم الساعة فَ يعني همين لحظه آنهارا گرفتاركنيد "تَأخُ
گاه  ههماناوعد اي لوط:گفتند.درمورد آنها بداء داشته باشد چون من مي ترسم خدا

آيا چنين كفروالحادي قابل تأويل  )2(، "آيا صبح نزديك نيست، آنان صبح است
  !.است؟

الحسن  نزد ابي :ابي هاشم جعفري روايت است كه گفت از..":آمده است ودرالكافي
 و كردم كه بگويم شايد اباجعفر من فكرمي و رفتن پسرش ابوجعفر از بودم بعد ؛

 ‡حسن موسي واسماعيل پسران جعفربن محمد  ابامحمد هم درآن موقع مانند ابي
ينكه لب به سخن بگشايم ولي قبل ازا، وداستان آنها هم همان داستان باشد، باشند

مورد ابي محمد بداء  در بله اي اباهاشم براي خدا:لحسن به من نگاه كرد وگفتوااب
 از همانگونه كه بعد، آنچه برايش شناخته شده نبود ؛ابي جعفر از بعد شد

است كه درونت به  وهمانطور، درگذشت اسماعيل بدائي شدكه حالش را كشف نمود
  )1(."ان نپسندندتو گفته اگرچه باطل گراي

                                           
 .173ص ، ـ الدىن و اإلسالم)1(
 .5/546 ، ـ فروع الكافى)2(
 .1/327 ، ـ أصول الكافى)1(
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به  را ءمي بيني كه با صراحت بدا"..ما يكن يعرف له..بدا هللا ":به اين گفته نگاه كن
قائل  پس اين قوم هيچ احترامي براي خدا ، دهند خداوند متعال نسبت مي

به (بداء فرصتي را براي انتخاب رأي اهل بيت  ي هنيستند؛درحالي كه با توسل به عقيد
ولي .انتخاب بدون سرزنش پيروانشان فراهم كرده اند شت ازوبرگ)خيال واهي خود

چون جعل كنندگان اين ، اند اين حيله حقي را براي خداوندعزوجل رعايت نكرده در
سپس تأويل بداء به .دان خالي كرده نصوص درون خودرا ازبيم وخوف ورجاي خدا

 تجويزنمي كند بداء مورد  در براي مردم ازجانب خدا اين همه مغالطه را أمر ظهور
همانگونه كه لفظ بداء درزبان ، قراردهند بزرگترين عبادت واصول اعتقاد كه آن را

پس چگونه اصل دين به ، ن بدان نازل شده حامل معناي باطلي استآعرب كه قر
  !.مي كنند؟ آيد درحالي كه برايش تأويل وراه خروج پيدا حساب مي

  

  بداء استدالل شيعه بر

يك  مانند او ني وامثاليآنها به مقتضاي روايات كل نزد بداءي  هآنكه مسأل از بعد
مدرك  عقيده تثبيت ومستقرشد؛بزرگان شيعه چون عادت هميشه براي يافتن سند و

  .ادعايشان به بحث وتكاپو پرداخته اند
كنند كتاب  كه گمان مياند  نكرده ءاكتفا مثل اينكه به نسبت دادن اين تهمت به خدا

  : كند وبه اين آيه متوسل شده اند را تأييد مي اهللا افترايشان

 m   ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥l 1( ٣٩: الرعد(  
هاي كتاب ديدني جهاني  از نشانه ، و مصلحت بداند( خداوند هرچه را كه بخواهد 

از قوانين ( و هرچه را ، دارد از ميان برمي ) هاي كتاب خواندني آسماني و از آيه

                                           
   .39/ـ الرعد)1(
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برجاي  ) الهي كه حكمتش اقتضاء كند و مناسب با زمان باشد هستي و از شرائع
  در علم خدا ثابت و مقرّر است  ) و همه اينها. سازد جايگزين مي( دارد و مي

ومالحظه مي گردد كه اولين كسي كه به اين آيه برتثبيت افتراي بداء استدالل كرده 
روي كردند وعلماي شيعه ازاو پي -چنانچه گذشت-مختاربن ابي عبيد بوده

آن رابه برخي ازعلماي اهل بيت نسبت دادند تا مورد قبول  ، وسازندگان روايات
  )1(.واقع شود

 واستدالل آنها به اين آيه براينكه محو كردن واثبات بداء است ياوه گويي واظهارنظر
اهللا تعالي است بدون  ي هچرا كه محو واثبات با علم وقدرت واراد، زورمندانه است

است درحالي  واصالًچگونه بداء براي خداقابل تصور، چيزي بداء كرده باشداينكه در
   فراگيربرهمه چيزبوده است ازل داراي علم محيط و ودر !او است كه ام الكتاب نزد

 m  Ì  ËÊ  É     È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

      Ý       ß  Þl 2( ٥٩: األنعام(  
هاي غيب و كليد آنها در دست خدا است و كسي جز او از آنها آگاه  گنجينه  

از گياهي ( و هيچ برگي. و خداوند از آنچه در خشكي و دريا است آگاه است. نيست
 اي در تاريكيهاي و هيچ دانه. افتد مگر اين كه از آن خبردار است فرو نمي ) و درختي

خدا از ( مگر اين كه ، چيز تر و يا خشكي نيست كه فرو افتد و هيچ ، زمين  )درون(
  در لوح محفوظ ضبط و ثبت است  ) و در علم خدا پيدا است و ، آن آگاه

 m  b   a  `  _  ~  }  |  {  z    y  x  w   v  ut  s
  j  i  h  g     f  e   d   cl 1(  ٣: سبأ(  

                                           
  .به بعد 333ص ، التوحىد البن بابوىه ، 1/146 ، لكافىـ نگاه كن به أصل ا)1(
   .59/ـ األنعام)2(
   .3/ـ سبأ)1(
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به اندازه ).  نمايد خدا به اعمال شما رسيدگي مي و( آيد قيامت به سراغ شما مي
و نه كمتر  ، گردد در تمام آسمانها و در زمين از او پنهان و نهان نمي ، اي سنگيني ذره

چيزي نيست مگر اين كه در كتاب آشكاري ثبت و  ، از اندازه ذره و نه بزرگتر از آن
  . شود ضبط و نگهداري مي

  )1(.درواقع تكذيب كل اين ايات است هم بداء براي خداوتو، وديگرآياتي شبيه اينها

                                           
األحكام  ، 1/110 ، مختصر الصواعق ، 1/110 ، ـ براي آگاهي از رد عليه شيعه مراجعه كن به المستصفى غزالى)1(

. 338-4/337 ، زاد المسىر/ىمفسرين درمورد مراد ازمحو وتثبيت برهشت قول هستند ابن الجوز. [3/111 ، آمدى
كند ونسخ  بخواهد ثبت مي وهرچه را ، كند خداهركدام ازاحكامي را كه خودبخواهد محو ونسخ مي":برخي گفته اند

 .94ص ، شرح الطحاوىة .يه براين داللت مي كندآسياق : طحاويه مي گويد ي هشارح عقيد، نمي كند
است كه خداوند تعالي مشركيني را كه ازرسول خدامعجزه ونشانه  بهترين قول درتفسيرآيه اين:ابن جريرطبري گفته

وما كَانَ لرَسولٍ أَن يأْتي بĤِيةٍ { .38/الرعد: هايي به خواست خود مي خواستند تهديد به عقوبت وعذاب كردوفرمود
تَابلٍ ككُلِّ أَجل إِالَّ بِإِذْنِ اللّه{  

وبه آنان اعالم داشت كه .اى بياورد براى هر زمانى كتابى است ذن خدا معجزههيچ پيامبرى را نرسد كه جز به ا: يعني
مدت عمرآنان ثبت شده است وچون به سررسدخداآنچه بخواهد با كسي كه اجلش نزديك شده انجام مي دهد 

كه  وهرآنچه را كه بخواهد ازكساني، پس اين را درميان خلق انجام مي دهد واين محو است..وروزيش قطع مي گردد
پس به حال خود وامي گذارد واو را محو نمي كند ـ تفسىر ، اجلشان فرانرسيده ثابت مي گرداندوروزي مي دهد

  13/170 ، الطبرى
ن جزي ازكساني اعتراض بوا. 3/88 ، فتح القدىر ، وبرخي ديگرعموم محو واثبات را به جميع اشياء برمي گردانند

قضاي وآن اينكه مي كند قاعدة مقرر اين را رد:ومي گويد، برمي گردانند ءداشته كه درتفسيرآيه آن را به همة اشيا
 .2/136 ، التسهىل .وعلم خداتغييرنمي كند، الهي قابل تغيير وتبديل نيست

فتح  .چون محو واثبات هم ازجملة قضاوقدرالهي هستند، قول به عموم با آن قاعده تضاد ندارد":اما شوكاني مي گويد
  . 3/88 ، القدىر

و براي تفسير اين آيه به  373-13/372 ، ـ تفسىر القاسمى. ترجيح مي دهد كه مرادازمعجزات است يقاسمو
 ، 172-169/ 13 ، تفسىر األلوسى ، 561-2/559 ، تفسىر ابن كثىر ، 23- 3/22 ، تفسىر البغوى

   مراجعه كنيد 117-4/116 ، تىسىر الكرىم الرحمن/السعدى
  .هيچكدام چنين ادعاي شنيع شيعه را نداشته استاينبود آراي علماي تفسيركه  

اثبات وتغييري كه صورت مي گيردبا مشيت الهي است وقبالً نزد او درام وخداوند متعال درآخربيان فرموده كه هرمحو
  .3/111 : ،فى تعلىقه على اإلحكام لآلمدى/الكتاب ثبت شده است عبدالرزاق عفىفى
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  اثني عشريه كه بابداءتضاد دارند رواياتي ازكتابهاي

باطل  اين بهترين نوع نقض و)درهنگام مناظره(اگرخصم گفتارخودرا نقض كند
او  وآشكارشدن تناقض گويي از، خودش شكست مي خورد چون با، كردن است

هست كه دركتابهاي اثني عشريه رواياتي ، ستااعتقاد اوبارزترين نشانه برباطل بودن 
  .رسوا مي كند وروايات گذشته را باطل مي كنند را به بداء انمعتقد كه

واين روايات گاهي ارتباط محكمي با علماي اهل بيت دارند؛چون تعبيرازمعناي 
وگاهي هم آثارشيعيان ، آن برگزيدگان است ي هوچيزي است كه شايست حق مي كنند
وبعيد هم نيست ، معتدل است كه دركتابهاي اثني عشريه باقي مانده است ميانه رو و

بداء گذاشته  ي هبي دين برعقيد ي هكه اين روايات هم پوششي باشد كه آن زنادق
  .باشند

واينكه ، به هرحال اثبات اين روايات بيانگرمقدارتناقض روايات اين فرقه است
مخالف  ودراخبار، واصول برپاشده دينشان برجانب شاذ وخارج ازقواعد

 روايت وراه و ارشاد در چون درقانون آن زنديقها هدايت و، هستند)مسلمين(جماعت
 از انتخاب كند مستقيماً اكه هركس آن ر، روشي است كه مخالف با جماعت باشد

  .اين دين خارج است
 :كه گفت است بن حازم روايت ازمنصور .":دركتاب التوحيد ابن بابويه آمده است 
نبوده  درعلم خدا آيا روزي چيزي اتفاق خواهد افتاد كه قبالً پرسيدم؛اباعبداهللا  از

چه آيا هر :گفتم، كند رسوايش مي و خوار خدا :هركس چنين بگويد، نه :باشد؟گفت
  )1(.قبل ازاينكه خلق را بيافريند، آري:بوده وخواهد بود درعلم خدابوده؟گفت

موجب روايات اثني  هوب، به مقتضاي معناي لغوي آنبداء  ي هشكي نيست كه عقيد
 وبرحسب تأويل برخي ازآخوندهايشان مقتضي اين است كه درعلم خدا، عشريه

                                                                                                           
 
و به روايتي ديگر نزديك به همين معنى نگـاه كـن در    ، 10رقم ، 1/148 ، فىأصول الكا ، 334ص ، ـ التّوحىد)1(

 .9رقم ، 1/148 ، كافى
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  .چيزي بوجود آيد كه قبالًنبوده باشد
اي را به  كافي است كه چنين عقيده رسوايي اثني عشريه همين عار براي ننگ و

دروغهايي كه (يكي ازائمه ي هگفتدرصورتي كه  و دهند خداوند عزوجل نسبت مي
 درنيامد اشتباه را به خدانسبت مي دهند با واقعيت جور)خودشان بنام ائمه مي سازند

  .دانند مي را ازچنين اعتقادي پاك ومبرا بزرگانشان خدا درحالي كه ائمه و ، نه به امام
الوهيت واسماء وصفات خداوند به  وقتي هم كه درمورد توحيد ربوبيت و

؛امام انه اشاناخبارستمگر انبوهي از مراجعه كني مي بيني كه براثرتأثير نداتشامعتق
پس اعتقادشان ..آنهادرمحل پروردگارسبحان قراردارد ي هدرون وانديش درقلب و

  .غلو وافراط درمورد امام است درمورد بداء اثر

  طينت :فصل هشتم

  
خود هم  افراد ي هزعامي شيعه است كه حتي پيوسته ايكي ازمقاالت سرّ هاين عقيد

جهت "شد اين عقيده مطلع مي مخفي نگه داشته اند؛چون اگرفردعامي شيعه بر
چون مي دانست كه وبال ، زد دستيابي به لذتهاي دنيوي به كارهاي بزرگي دست مي

  )1(."اوست غيربروعقوبت اخروي او تنها 
وابن ادريس برخي ازشيعيان عاقل وهوشمندي چون مرتضي  واين گفته مورد انكار

رواياتشان دركتابهاي شيعه رخنه كرده؛اما  و چون اگرچه به درون اخبار، بوده است
واجب است رد  چون اخبارآحادي هستند كه مخالف با قرآن وسنت واجماع هستند

  )1(."شوند
شيعه نعمت اهللا  به افزايش گذاشته؛حتي آخوند طي زمان رو در اما اين اخبار

اين اخباررا با سندهاي فروان دراصول  همانا أصحاب ما":گفته )هـ1112ت(جزايري 
                                           

 .1/295 ، ـ األنوار النعمنىة)1(
 .1/293 ، ـ األنوار النّعمانىة)1(
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به اينكه آحاد  وحكم كردن برآنها بنابراين راهي براي انكار، اند وغيره روايت كرده
واصالً ، اند بلكه به اخباري مستفيض ومشهورتبديل شده، هستند ممكن نيست

فته كه آن روايات را رد بزرگان سابق گ اين را در )1(، "متواتروغيرقابل انكارهستند
  .انكاركرده بودند

رسد   آنگونه كه به نظرمي -برعهده گرفتعقيده را كسي كه گناه بزرگ تثبيت اين 
ترتيب داده "باب طينة املؤمن والكافر"موضوع بابي را به عنوان كليني بوده كه براي آن

  )2(.ودرضمن آن باب هفت حديث را درموضوع طينت نقل كرده
ي بازهم اين روايات روبه افزايش گذاشته؛بطوريكه مجلسي شصت ازكلين سپس بعد

  )3(.ثبت كرده "باب الطّينة وامليثاق"به عنوان روايت راوهفت 
 كند مي كه شيعه را وادار شايد خواننده به تفاصيل اين مقاله چشم دوخته باشد

هرعمل  و، اهل سنت است ي همعتقدباشد مرتكب هرمعصيتي شود گناهش به عهد
به خاطر اين است كه ، براي شيعه است دهند ثوابش ي كه اهل سنت انجام ميصالح

اند تا سرزمين  خود مخفي نگه داشته ي هافراد عام را ازانديشه بزرگان شيعه اين 
به فساد ونابودي )آنهانيست ي هبه اميداينكه هيچ گناهي به عهد(وآباديهايشان را

  .نكشانند
روايتي است كه ابن بابويه درعلل الشرايع ترين شرح وتفصيل اين عقيده مفصل 

 )1(.را با آن به پايان برده است برگرفته وكتابش در پنج صفحه را نقل كرده كه نزد او
مانند مسك وعطرختام  تاين باورند كه اين رواي بر برخي ازآخوندهاي معاصر و

اتمه داده اين حديث شريف خ همانا او كتاب علل الشرايع را با":مثالًگفته اند، است

                                           
 .1/293 ، ـ األنوار النّعمانىة)1(
 .6-2/ 2 ، ـ أصول الكافى)2(
 .276-5/225 ، ـ بحاراألنوار)3(
  .610-606ص ، رائعـ علل الشّ)1(
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  )1(."است
، وسني ازگل ديگري اند شده  فريدهآخاصي ) گل(طينت اين كه شيعه از هخالص

بطوريكه كه هرگناه ونافرماني كه  اند وآن دو گل به صورت معيني با هم مخلوط شده
ايستگي شوهرامانت و، گيرد ازتأثيرگل وطينت سني سرچشمه مي زند ازشيعه سرمي

قيامت گناه شيعه بردوش  پس روز، تأثيرطينت شيعه استدارد از كه درسنّي وجود
  .وحسنات وپاداش اهل سنت به شيعه داده مي شود، شود سني گذاشته مي

  محورمي چرخندوبيش ازشصت روايت شيعه براين 
ممكن است سبب ابداع اين عقيده ازسؤاالت وشكاياتي استنباط گردد كه متوجه 

با  و، اند شده رگناهان كبيره ونافرماني خداائمه بوده مبني براينكه قومشان غرق د
 وجود خود احساس مي كردند ور ّرا د وغم ونگراني، كردند بدرفتاري مي همديگر

طينت شيعه درطينت سني  اينهارا به تأثير ي هاما امام هم. سبب آن را نمي دانستند
  .درآفرينش اول نسبت مي دهد

   مي باشند شيعه وضاع نابسامانبيانگر اكه را مي شنويم اينك برخي سؤاالتي 
ابي جعفرمحمد بن  هب :روايت مي كند كه اسحاق ليثي گفت ن بابويه باسند خودبا.

مؤمن با بصيرت به من  درمورد اي پسررسول خدا«:عرض كردم؛علي باقر
 :گفتم، خير:كمال برسد زنا مي كند؟گفت ي هآيا اگردرشناخت به درجكه  )2(خبربده

اي  آيا سراغ يكي ازاين گناهان كبيره يا فاحشه :گفتم، خير :تمي نوشد؟گفشراب آيا 
اي فرزند رسول اهللا من كساني ازشيعيان :گفتم.خير :رود؟گفت ها مي ازاين فاحشه

زنا ، امن مي كنند راهها را نا، كنند راهزني مي، نوشند ميشراب شمارا سراغ دارم كه 
 و به نماز، شوند تكب فاحشه ميمر، كنند با خواري مير، دهند عمل لواط انجام ميو

به دنبال گناهان كبيره مي ، رحم مي كنند ي هقطع صل، دهند زكات اهميت نمي روزه و

                                           
  .5/233 ، ـ بحاراألنوار)1(
  يعني رافضي )2(
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  پس اين چگونه است وچرا؟؟، دنرو
 گفتم چرا اي پسررسول خدا دل نداري؟ اين چيزي در آيا جز ابراهيم اي :گفت

 ، اي پسررسول خدا :آن چيست اي اسحاق؟ گفتم :گفت.اين هم بزرگتر چيزهايي از
 درپي حج وعمره روزه وپرداخت زكات وانجام پي و نماز)1(مي بينم دشمنان شما

همچنين نيكي وبرقراري پيوند ، حريص هستند راه خدا در دارند وبرجهاد
دارايي مي  با مال و وهمكاري يكديگررا، اداي حقوق برادران خود خويشاوندي و

پس اين ، كنند دوري مي ها فاحشه ساير ط وزنا ولواشراب ونوشيدن  از و، كنند
دليل  بيان كن و و برايم شرح وتفسير ررسول خداساينطوراست؟ اي پ چيست وچرا

روحي اوضاع  وتمام شب بيدارهستم ودر، فكرم مشوش شده به خداسوگند، بياور
  )2(.»ام قرارگرفته ام وبه تنگ آمدهنابساماني 

قرارگرفتن شيعيان  ه بيانگردرفشاروتنگنااين يكي ازآن سؤاالت وشكاياتي بوده ك
است ازآن وضعيت سرشار ازگناه ومعصيت درمقابل اوضاعي كه برفضاي گذشتگان 

كنده آعامه قرارگرفته كه فضايي  ي هاهل سنت وقسمت عمد ي هصالح اين امت وائم
 ي هكه سؤال كننده به مقتضاي عقيد، وپرهيزكاري واصالح وامانت بوده است ازتقوا
آفرينش  ي هجواب داده كه گناه وجرائمي كه نزد شيعه است بسبب طينت وماد طينت
ا اي كه جوامع مسلمان اهل سنت را فر اعمال شايستهنيزو، اهل سنت است ي هاولي

  .گرفته بسبب طينت شيعه است
به ابا جعفرباقرعرض  :گويد كند ومي يكي ديگربه نام اسحاق قمي سؤال مي

، گويم شناسم كه چيزي مي گويد كه من هم مي حد ميفدايت شوم مؤمن مو«:كردم
، كند مي زنا، نوشد عرق مي، با من هيچ اختالفي ندارد و، وديانتش واليت شماست
او مي روم با صورت  درهنگام تنگ دستي وگرفتاري پيش، عمل لواط انجام مي دهد
ست برآوردن نيازم س كمك و از، شود رنگش تيره مي، دهد عبوس به من جواب مي

                                           
  ]به اهل سنت اشاره مي كند[ 1)(
 .229-5/228 ، بحاراألنوار ، 607-606ص ، ـ علل الشرائع)2(
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داندكه من شيعه  مي، را مي بينم كه مخالف اعتقادم است)سني(ولي ناصبي ، است
روم؛ ولي با خوشرويي با من برخورد نموده  كمك پيش اوميطلب براي  ، هستم

، گيرد زياد روزه مي ، خواند مي خيلي نماز، شتابد وسريع با خوشحالي به ياريم مي
  )1(.»تواهل امانت داري اس، اهل صدقه است بسيار

جفاي طبع وبي وفايي آنها  بدرفتاري ياران خود و اين سؤال كننده بيش ازقبلي از
به خوبي  اند او به حساب آمده شكايت داشته درهمان حال كه اهل سنت كه دشمن

  .عبادت بهترين مردم بوده اند و رفتار و كمك كردن به او در و رفع نياز در
 يكي از":گويد مي زد ابي عبداهللا رفته ويكي ازشيعيان ن ، نزديك به همين معني

رفتارش زشت ، نش پليد استازب اعتقادي دارد كه ما داريم؛ را مي بينم كه ياران خود
، شود من مي اندوه شديدو بسيارموجب غم، كند خود وفا مي ي هبه وعد كمتر، است

عده وفا وبه و )2(وخوشرو هستند را مي بينم خيلي با ما خوش رفتارن ولي مخالفين ما
  )3(.شوم ازاين اندوهگين مي ، كند مي

چيزي نگران است كه نمي توانند برايش تفسيري داشته  از آيد و چهارمين شاكي مي
ياران  مردي از همراه با: روايت است كه گفت ابي بصير از":گويد روايت مي.باشند

ندوهگين من ا ، فدايت شوم اي فرزند رسول خدا:گفتم، شيعه نزد ابي عبداهللا رفتم
  )4(."ن را بدانمآمي شوم وغم مي خورم بدون اينكه سبب 

آن كه رافضيها ازآن  محل استقرار مي رسد كه منبع نگراني آن عقيده و چنين بنظر
طينت شروع مي كند به  ي هولي امامش به مقتضاي عقيد، برمي گيرند غيرواضح بوده

  .ن نگراني وآشفتگيآتفسير

                                           
 .247-5/246 ، بحاراألنوار ، 490-489 ، ـ علل الشرائع)1(
  .5/251 ، ـ بحاراألنوار)2(
 .5/251 ، بحاراألنوار ، 138-137ص ، المحاسن/ـ البرقى)3(
 .42ص ، و عزاه إلى علل الشرائع 5/242 ، ـ بحاراألنوار)4(
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نها آروابط  كه طبيعت تركيبي درون شيعه و)1(سيارنداين سؤاالت وشكايات وغيره ب
  .را توضيح مي دهد..دينشان و و واخالق ورفتار

 صادق را در افراد اين احساس كه برخي از وآخوندهاي شيعه براي مواجهه با
مي ساخت  شيعه گري دور وحشتناك از ي همقابل اين وضعيت ظاهري وخيم وآشفت

طينت  ي هادعاي عقيد به اين نوع سؤاال ت وشكايتها با انداختند تا اي را به كار حيله
  .جوابگوباشند

راوي (اي اسحاق:گويد مي )امامشانا( )2(اينك به چند جواب آن شكايتها گوش كنيم
 دانم فدايت شوم مگر نمي نه به خدا :ازكجاآمده ايد؟ گفتم آيا نمي دانيد شما )حديث

وند عزوجل تك وتنها بود ابتداي اي اسحاق آنگاه كه خدا :گفت. دهي به من خبر
 پس آب شيرين وگورا را هفت شبانه روز، را ازنيستي شروع كرد ءآفرينش اشيا

پس قبضه ومشتي از گل صاف ، سپس آب آن كم شد، برزمين پاك جاري نمود
اگرگل ما به همان صورت به ، وتصفيه شده برداشت كه طينت وگل ما أهل بيت بود

، شد نميزنا ودزدي وعمل لواط شيعيان مرتكب ازرها مي شد كسي  حال خود
اما خداوند آب شوررا ، وچيزي ازآنچه ذكركردي نمي كردند، نوشيدند نميشراب و

كه گل وطينت فساد ونقصان بود ، ل والي گنديده جاري كردهم برزمين ملعون وگ
مي را به همانصورت رها مي كرد؛ن اگرخداوند گل آنها و، گل وطينت دشمنان ما شد

 ونماز، كردند نمي قرارابه شهادتين ، ديديد كه آنها اخالق آدميت را داشته باشند
 آنها را بااخالق زيبا وهيچ كس از، نمي آوردند اداي زكات وحج به جا وروزه و

پس ، طينت شما وآنها، ولي خداوند عزوجل هردو گل را با هم جمع كرد، ديدي نمي
اين حرف بدي  بنابر، با آب عجين كرد رم وچون چهمستراند گن را مخلوط كرد وآ

مربوط به جوهر  يا چيزي ازآنچه ذكركردي، كند يا زنا مي، برادرت مي شنوي كه از

                                           
  ]هايي ديگرازآنها درباب تأثيرشيعه درجهان خواهد آمدنه كه دربابهاي طينت درالكافي وبحاريافت مي شوند ونمو)5(
طوالني شدن موضوع بـه  وبه خاطربيم از، جواب مذكوركه گفته انداسحاق قمي پرسيد كه نص عبارت آن گذشت[)2(

 ]مراجع آنها اكفا مي كنيم چون درنهايت همه جوابها يك نتيجه دارند
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، شود ناصبي مرتكب گناه وجنايت مي تماس با اثر بلكه بر، وايمان او نيست
حج وروزه  و نماز بيني ازخوشرويي واخالق زيبا و ناصبي مي وهركارخوبي كه از

پس ، اثرتماس با ايمان است بلكه در، و نيستااصلي  جوهر اثر ه ونيكي دروصدق
  .ايمان است ي هكارهاي او اكتساب مسح

را دريك جا  شر و خير اي اسحاق آيا خدا :فدايت شوم روزقيامت چه؟گفت:گفتم
ايمان را ازآنها  ي هخداوند متعال مسح قيامت فرا رسيد كند؟ وقتي كه روز جمع مي

ناصبي را همراه با تمام آنچه  ي هومسح، د وبه شيعيان ما برمي گرداندساز مي جدا
 به عنصراول خود همه چيز و به دشمنان ما برمي گرداند مي كند و كسب كرده جدا

  .برمي گردد
وگناهان ما به  شود فدايت شوم آيا حسنات ونيكيهاي آنها به ما برگردانده مي:گفتم

او  ي سوگند به خدايي كه هيچ معبود بحقي جزآر :آنها برگشت داده مي شود؟ گفت
  )1(.نيست

اسلوب روايت قمي آمده است كه  در و، طينت ازديدگاه شيعه ي هاين است عقيد
علمي  و، اش سؤال كردي براي آنچه درباره بيان شافي را بگير ":اولش چنين است

  )2(.پوشيده ازگنجينه واسراراهللا
سوگند  اسحاق به خدا اي ابا بگيرت خودي اآن را بر«:ن آمده استآ ي هدرخاتم

وكسي را ، ماست ي ههاي پوشيد وگنجينه، احاديث برجسته وباطن درون ونهان اين از
مارا فاش كني  اسرار چرا كه اگر، بصيرت وآگاه مؤمن با ما مطلع مگردان جز اسرار از

  )1(.»شوي مي درجان ومال وخانواده وفرزندانت دچاربال
دوران قدرت دولت  بيني اين يكي ازعقايد سرّي بود در كه ميبنابراين همانگونه 

آيا برقلب مخترع اين عقيده ، ي بودنش تأكيد شدهاول وآخرآن برسرّ در و، اسالم

                                           
 .248-5/247 ، بحاراألنوار ، 491-490ص ، ـ علل الشّرائع)1(
 .5/229 ، بحاراألنوار ، 607ص ، ـ علل الشّرائع)2(
 .5/233 ، بحاراألنوار ، 610ص ، ـ علل الشّرائع)1(
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عام آن را  مأل رسد ودرحضور ها مي به دست سنيروزي خطورنكرده كه اين روايت 
  به عنوان يكي ازفضايح وننگهاي شيعه فاش مي كنند؟

  

  فتارنقد اين گ
چون همانگونه كه ، كنند باطل مي را نقض و يكديگر اين روايات خودبخود :اول

 از مبالغه كرده و عه درجرائم ومعاصي وگناهان مهلك اغراق ويبيان شد ش بيني و مي
پس كسي كه ، دنتهستري  دين زشت داراي اخالق و و رفتارتر ها بد غيرشيعه ي همه

   است؟ وخلقتش پاكتر برتر اش اينگونه باشد چگونه طينت وماده
  :ومي فرمايد، خداوند سبحان همه را برفطرت اسالم آفريده : دوم

 m    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤
  ¹  ¸  ¶  µ´l 1(  ٣٠: الروم(   

اين سرشتي است كه . كن ) اسالم ، حقيقي خدا( روي خود را خالصانه متوجه آئين
و آن را از ( نبايد سرشت خدا را تغيير داد. بر آن سرشته استخداوند مردمان را 

 )و از راستروي به كجروي كشاند ، يدين و از دينداري به بي ، خداگرائي به كفرگرائي
 ) چنين چيزي را( و ليكن اكثر مردم ، اين است دين و آئين محكم و استوار

   . دانند نمي
  . هاي شيعه استتفريق وتمايز بين آنها از اساطيرو افسانه 

چون ، شيعه دراخبارطينت با مذهب خود درمورد افعال بندگان تناقض دارند:سوم
داراي هيچ  و باشد انجام كارهايش مجبور اين است كه بنده بر مقتضاي اين اخبار

با اين وجود .آيند اختياري نباشد؛چون كارهايش به اقتضاي طينت او بوجود مي
كند مانند  اين است كه خودش فعل خود را خلق ميمذهب شيعه درمورد افعال بنده 

                                           
   30/ـ روم)1(
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  .مذهب معتزله
را  شيعهروايات طينت شيعه مقررشده كه اهل سنت گناهان  و دراخبار :چهارم

اين  و، وحسنات ونيكيهاي تمام مسلمين به شيعه داده مي شود، كشند بردوش مي
چه رسد  ،فطرت سالم سازگارنيست با عقل صريح و عدالت الهي است و مخالف با

  :خداوند متعال مي فرمايد، اصول اسالم به نصوص شريعت و
 mÎ  Í  Ì  Ë  Ê  l1(  ١٦٤: األنعام(  

  كشد  و هيچ كسي گناه ديگري را بر دوش نمي
   )2( ٢١: الطور m  i  h               g  f  e                 dl  {:وفرموده

  . چرا كه هر كس در گرو كارهائي است كه كرده است
  :ي هوفرمود 

m  b  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  x  w
  d   cl ٨ -  ٧: الزلزلة

)3(   
و ( آن را خواهد ديد ، پس هركس به اندازه ذره غباري كار نيكو كرده باشد 

آن را  ، و هركس به اندازه ذره غباري كار بد كرده باشد  پاداشش را خواهد گرفت 
   ) دو سزايش را خواهد چشي( خواهد ديد
  :وفرموده

 mJ  I  H  GF  E  D           C  B  A  l1( { ١٧: غافر(   
هيچ گونه . شود امروز هر كسي در برابر كاري كه كرده است جزا و سزا داده مي

  . ستمي امروز وجود نخواهد داشت

                                           
   .7/و الزّمر 18/فاطر ، 164/نعامـ األ)1(
  .21/ـ الطّور)2(
  } .8و7/ـ الزلزلة)3(
  }.17/ـ غافر)1(
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براي شناخت فاسد بودن آن تنها  وظاهرادعاي طينت هم خود بخود باطل است و 
  .مذهب اثني عشريه است عارهاي فضيحت بار ننگ و يكي ازتصورش كافي است و

روايات اين  و چون اخبار، كنند ميانديشه تصريح  ينبي شرمانه به ا هوشيعه امروز
 قآن تعلي محقق شيعه بر و )1(موجود است "االنوارالنعمانيه"و"، بحاراالنوار"در افتراء

  .داشتن به آن است اعتقاد وآن افسانه  از رضايت او ي همي نويسد كه اين كارنشان
اگرحيا نكردي هرچه دلت مي )حديث صحيح(»إذا لم تستح فاصنع ما شئت«

 .خواهد بكن
 

                                           
  .5/233 ، بحاراألنوار ، و االنوارالنعمانيه ، 1تعلىقه شماره ، 1/287 ، ـ األنوار النّعمانىة)1(
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  باب چهارم

  شيعيان معاصر و ارتباط آنها با گذشتگانشان

  
  

  :گردد  اين بخش شامل چهار فصل مي
  

  : فصل اول
  در منابع و مصادر دريافت  رابطه

  :فصل دوم
  هاي قديمي فرقهي آنها با  رابطه

  : فصل سوم
  ي اعتقادي ميان گذشتگان و معاصرين رابطه

  :فصل چهارم
ها اهللا دولت آيت
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  پيش درآمد

  
و به همين خاطر به  ، پردازيم امامي مي در اين باب به بيان مذهب معاصرين دوازده 

 ي بعضي از اقوال در مگر آنچه در مناقشه ، يابي جز كالم معاصرين در آن چيزي نمي
باشد كه در صد سال اخير  كساني مي ، منظور من از معاصرين. است شده  آن عرضه 

  .اند زيسته
ي خودشان را توضيح  و حدود موافقت و خشنودي آنان از منابع و مصادر گذشته

باشد كه قبال به بخشي از آن اشاره  مصادري كه پر از مفاهيم غلط مي. داد خواهم
  .گرديد

ي  عالقه ، ي شيعه هاي گذشته ي آنان با فرقه نوع عالقهو توضيح خواهم داد كه 
رضائيت و مقبوليت است يا رد و انكار؟ بعداً بخشي از آراء عقيدتي آنان را توضيح 

امامي اين عصر  ي دوازده  هايي كه در مذهب شيعه دهم تا از خالل آن دگرگوني مي
ها و حقيقت تشيع از  اهللا در آخر بحث هم از دولت آيت. پيدا شده است معلوم گردد

  .آيد ميان مي خالل آن سخن به
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  رابطه در مصادر دريافت: فصل اول

  

باشد و  مصادر دريافت تنها عامل در اتفاق نظر و مسير حركت در هر جرياني مي
  .دهد اين عامل است كه امروز ما را به گذشتگان پيوند مي

اند  گرفته صل قديمي بهرهشيعيان امروزي براي دريافت علوم مذهبي خود از چهار ا
كسي كه به فقيه (الْفَقيه  منْ ال يحضُرُه ، استبصار ، تهذيب ، كافي اصول: كه عبارتند از

اي از بزرگان شيعه مانند آقا بزرگ تهراني در  همانگونه كه عده). دسترسي ندارد
 )3(.اند دهاين را به اثبات رساني ، )2(»اعيان الشيعه«و محسن امين در  )1(الذّريعه

ي اين چهار  هاي آنان است درباره اهللا عبدالحسين موسوي كه يكي از بزرگان و آيت
الْفَقيه به حد تواتر  كافي و تهذيب و استبصار و منْ ال يحضُرُه: گويد كتاب مي

ترين و بهترين  ترين و صحيح قديمي. باشد اند و محتواي آنها كامالً صحيح مي رسيده
  )4(.اصول كافي استآن چهار كتاب 

ي  توانند درباره كنند مي آيا شيعيان امروزي كه از يك مصدر و منبع دريافت مي
  باشند با گذشتگان اختالف داشته ، و امثال آن) اصول كافي(ي كليني طبقه

بويژه در اصول اساسي اما كار به  ، باشند طبيعي است كه هرگز اختالف نداشته
آنچه را متأخرين آنان در قرن  ، رگان معاصر شيعهبلكه بز. شود جا ختم نمي اين

هـ در  1320اند و آنچه را نهايتا شيخ نوري متوفي  آوري كرده دوازده و سيزده جمع
اصول و (ي دريافت  مصادر و منابع اوليه ، مستدرك الوسائل گردآوري نموده

                                           
  .17/245 الذريعه ـ)1(
  .1/280 اعيان الشيعهـ )2(
  .شودالبحار مراجعه  ـ به مقدمه سفىنة )3(
  .11المراجعه  ، 311ـ المرجعات )4(
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ه نامگذاري هاي چهارگان ها را كتاب اند و آن خود به حساب آورده) اعتقادات و علوم
شده در قرن چهاردهم از امامان  كه اين عالوه بر اعتماد آنان به روايات ثبت. اند نموده

  .باشد عصر اول مي
در زمان حكومت صفوي  -ها به غير از مستدرك الوسائل و بايد گفت كه اين كتاب

به روي و باليي هستند كه هرگز  به همين دليل حاوي زياده ، اند شده تأليف و نگاشته
. شود مي چنانكه در بحاراألنوار مجلسي مشاهده . است خاطر شيعيان گذشته نرسيده

است  و اين بدان معني. باشند ي معاصر مي ها مورد اعتماد شيعه حال اين كتاب با اين
دهند  ها را به گذشتگان خود نسبت مي ها منبع ديگر كه آن شيعيان امروزي به ده

ي اولي  هاي چهارگانه ابع را در استدالل همانند كتاباند و بلكه آن من اعتماد كرده
ها فقيه  و يكي از آن. شود مي كه در مقدمه و پيشگفتار اين منابع ديده. انگارند مي

ها را در اين  ي مجلسي است كه در بحاراألنوار آن بزرگ حكومت صفوي عالمه
مورد اعتماد دوزاده نيز  ي اسماعيليه  حتي بعضي از مصادر فرقه. كند منزلت معرفي مي

بن  قاضي نعمان » دعائم اإلسالم«مانند كتاب . هاي امروزي قرار گرفته است امامي
هـ كه به تأكيد او بعضي از مصادر  1363متوفاي سال  ، محمد بن منصور

ها مراجعه  اما بازهم بزرگان معاصر شيعه بدان )1(باشد ها نيز اسماعيلي مي امامي داوزده
به يكي بودن اصل و مبناي دريافت  ، امامي امروزي  از علماي دوازده يكي )2(.كنند مي

اگر فاطمي ها بر : گويد كند و مي ها اشاره مي ها و دوازده امامي در ميان اسماعيلي
مذهب اسماعيلي كمر همت خود را بسته است و در  ، امامي نيستند  مذهب دوازده

كرده و دعوتگران آن بسيار تالش زمان خودشان گذرگاهي يافته است و نفوذ زيادي 

                                           
معـالم العلمـاء   (قاضي نعمان بـن محمـد امـامي نيسـت     : گويد هـ مي 588امامي  ي داوزده  ابن شهر آشوب شيعه )1(

معتقدندكسي كه امامي از امامان را ناديـده بگيـرد هماننـد     ، ي دوازده امامي و اين در حالي است كه شيعه). 139ص
حال آنكه اسماعيلي امامت هر امامي را بعد از جعفـر  . يعني او كافر است. از انبياء را انكار كند آنست كه نبوت يكي

و اين بدان معناست كه دين خـود  . كنند امامي از اسماعيليه دريافت مي حال بازهم داوزده با اين. كند انكار مي ، صادق
 .]را از كافران تلقي نمايند

  .از حكومت 67ص ، به نام حكومت اسالمى ـ مانند خمىنى در كتاب خودش)2(



   
1102 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

هرچند از جهاتي با  ، و اين بدين خاطر است كه دوازده امامي و اسماعيليه. اند كرده
اما در اين گونه موارد خصوصا در تدريس علوم آل بيت و تعلم آن و  ، هم متفاوتند

  )1(.كنند بار آوردن مردم بر اساس آن با همديگر پيوند پيدا مي
كساني كه در (ها بر روي غالت  رف در مورد گشايش دوازده اماميالمعا در دايره

حدود بر روي  "است آمده  اين سخن.) اند روي كرده تفضيل بزرگان خود غلو و زياده
يعني روبروي آنان براي غلو و زياده روي حدي وجود   "است غالت قفل نشده

ب بزرگ اسماعيليه يعني كند  كه بر كتا اي داللت مي كه اين بر همان اندازه -ندارد
هاي  و كسيكه بعضي از كتاب )2(پيوسته نسبت داده شده است» دعائم اإلسالم«كتاب 

 )3(.نوعي توافق در ميان روايات آندو طايفه ديده ميشود ، كند مي  اسماعيليه را مطالعه
و اين كالً بدين معناست كه اين گروه در اين زمان خود را در درياي ژرف تاريكي 

باشد  و اين هنگامي مي. نمايد هر لحظه وي را دگرگون مي ، ه است كه امواج آننهاد
  .ها و مصادر گذشتگان خود را مورد اعتماد قرار داده است كه بيشترين كتاب

و در اين زمان يك جريان فعال براي برانگيختن تعصب ملي گذشته و آشنا كردن 
و اين تهاجم فرهنگي . شده است مردم با آن و ترويج آن در ميان مردم راه اندازي

و پر از نفرين و تكفير  و سنت رسول خدا أماالمال از طعن نسبت به كتاب خدا
از خلفاي  ، باشد و ماندگاري در آتش دوزخ نسبت به مردان بزرگ صدر اسالم مي

 ، سو تعداد كثيري از مهاجرين و انصار ساي از امهات المؤمنين گرفته تا عده سثالثه
و . اند يكه مطابق نص صريح قرآن مورد رضايت و خشنودي خدا قرار گرفتهاز كسان

اين جريان و تهاجم فرهنگي را مشهورترين مجتهدين شيعه در اين زمان اداره 
آميز اظهار نظرها و توضيحات و شرحيات  در بسياري از اين منابع توهين. كنند مي

                                           
  .163ص  ، شىعه در المىزان/ـ محمدجواد مغنىه)1(
  .14/72 ، ـ داىرةالمعارف اإلسالمى)2(
از مسـائل   ، 49ص ، هـاى اسـماعىلىه   در كتـاب » منْ لَم ىؤمنْ بِرَجعتنا فلىـس منّـا  «ـ براى نمونه حدىث )3(

هاى دوازده امـامى   همان گونه كه اىن حدىث در كتاب» اعىلىهجهار كتاب اسم«گردآورى شده در ضمن كتاب 
  .46ص ، نىز آمده است
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از اين  ، جانب هيچكدام از آنان اما هرگز اعتراض و با انتقادي از ، آنان وجود دارد
ي  آيا اين بمنزله. خورد ها و منابع به چشم نمي همه كفر و الحاد نهفته در اين كتاب

اقرار و تأييد اين مجتهدان نسبت به محتويات آن منابع نيست؟ دكتر علي سالوس از 
ي روايات غلوپرداز كتاب اصول كافي سؤال  يكي از علماي معاصر شيعه درباره

تمام رواياتي كه كليني در كتاب خود كافي بيان : گيرد گونه جواب مي كند و اين مي
امامان : است كه نزد ما موثوق و مورد اعتماد است و اينكه در كافي آمده ، دارد مي

امامان هرگاه بخواهند  –دانند  شده مي تمام علومي كه به فرشتگان و پيامبران داده
و فقط با اختيار خودشان است كه  -ميرند كي ميدانند  و مي -دانند بدانند مي

از اين  -ماند ها پنهان نمي و علم ما كان و مايكون را دانسته و چيزي از آن -ميرند مي
  .روست كه بي شك آنان اولياء خدا و بندگان مخلص خدا هستند

ئتُم و نزهون: كندو آن اينكه گاه سخني از امامان خود نقل مي آن  ا عنِ قولوا فينا ما شِ
يه بوبّ ي ما بگوييد ولي ما را از ربوبيت و خدا بودن  خواهيد درباره يعني هرچه مي -الرّ

اي  و اين نيازي به تعليق و توضيح ندارد و قتيكه امامان خود را بگونه )1(.بدور داريد
باشد و اين تنها رأي و نظر كفايي  ي خالق هستي مي كنند كه فقط شايسته توصيف مي

كه پر از مبالغه و زياده گويي در مورد  - مين و محتويات اصول كافيي مضا درباره
حتي خنيزي در كتابي كه در آن ادعاي وحدت شيعه و سني . باشد نمي -امامان است

با اين كه در كتابي  )2(.كند كرده در جواب اينگونه مسائل همانند كفايي اظهار نظر مي
يالي ميان خودشان و اهل سنت براي دعوت به آن دعوت خ ، ي تقيه كه با شيوه

دعوتي كه در حقيقت نوعي تبشير به رافضيت در . نمايد نگاشته و بدان اقرار مي
  .آيد صفوف اهل سنت به شمار مي

الدين  اهللا صافي در جواب محب همچنين يكي ديگر از بزرگان شيعه بنام لطف 
ه است اين كه در مورد بعضي از عناوين غلو انگيز كافي چيزهايي نوشت -خطيب

                                           
 .256ص ، فقه الشىعه نشر علي سالوس با خط كفايي -حديث كاظم كفايي. ـ)1(
  .28-1/27 ، ـ ابوالحسن خنىزى الدعوه اإلسالمىه)2(
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عناويني هستند كه از جد خود  ، ابواب عنوان شده در اصول كافي: گويد چنين مي
حتي اين منابع كه حاوي آن مبالغه و غلو  )2(و  )1(».اند به ارث بردهاهللا  رسول

اهللا هاي آنان در مورد  يكي از آيت. باشند جاي فخر و مباهات شيعيان معاصرند مي
اين امامان : گويد مي. مان وي به امامت آنان داللت داردكند كه بگ مي  آثاري بحث

خواهم تو را از تمام  باشد نمي ها و آثاري دارند كه دليل آن امامت مورد نظر مي نشانه
مانند . آنچه  از آنان روايت شده و يا در زمان آنان تأليف و نگاشته شده با خبر كنم

احتجاج طبرسي و الخصال و  ، ائحالخرائج و الجر ، بصائر الدرجات ، تحف العقول
خواهم تو را از يك اثر جامع  التوحيد شيخ صدوق و بسياري از آثار ديگر؛ بلكه مي

االسالم محمد بن  مطلع كنم كه براي هر امامي شراب ناب است و آن اصول كافي ثقه
يعقوب كليني است و اين كتاب گرانبها را در بيست سال تأليف كرده و در آن كتاب 

دهد اين  است كه نشان مي بواب آن از هر امامي حديثي را به ثبت رساندهو ا
جوشد و ساير مردم  ي فيض الهي مي ي گوارا و رودبار روان تنها از چشمه سرچشمه

افزايد و آن را  بازهم بر اهميت اصول كافي مي )3(.از اينگونه آثار گرانبها محرومند
خواهد به ابواب و  ي آن مي خواننده نماياند تا جائيكه از تر مي بزرگ و بزرگ

هاي قبل اين حقيقت  و در فصل )4(.بخشهاي آن مراجعه نمايد تا حقيقت را دريابد
داده شده كه اين كتاب اصول كافي تا حدي به غلو و كفر پرداخته كه قابل  توضيح

ي اخبار و  ي ابواب كافي است تا چه رسد به مطالعه و مراجعه مالحظه. تصور نيست
  .ايات آنرو

                                           
  .29ص خطوط العريضه«ـ )1(
  .149ص»الدين خطيب في حطوط العريضه مع محب«ـ )2(
  .101ص ، محمدرضا مظفر/ـ الشىعه و االمامه)3(
  .102ص ، الدىن خطىب فى خطوط العرىضه ـ مع محب)4(
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  فصل دوم

  هاي قديمي امامي با فرقه  ي دوازده ي شيعه رابطه

  
ي قديمي در كتب فرق و  هاي شيعه ي اين جماعت با فرقه حدود و كيفيت رابطه

مالحظه كرديد كه بزرگان شيعه هنگامي كه ميخواهند از .  گردد مقاالت بيان مي
ها و  كنند تمامي فرقههاي خود بحث  طايفه و گروه خود و مردان بزرگ و دولت

دهند هرچند كه از  ها و مرداني كه انتماي تشيع را دارند به خود نسبت مي دولت
  .ي غلو پرداز باشند ي دهريه يا از مجسمه يا باطنيه يا زنادقه گروه اسماعيليه

خواهند از دولت شيعه سخن بگويند دولت فاطميه را  براي نمونه وقتي كه مي 
  )1(.امامي هم نيستند دهند هر چند دوازده  قرار مي هايشان در صدر حكومت

ديني را  آيد بسياري از سران گمراهي و بي وقتي سخن از رجال شيعه به ميان مي
هاي خاصي كه دوازده امامي نيستند به آن نسبت داده  كه گروه مي بيني از كساني

  .اند ها بنام آنان نامگذاري شده شود حتي آن گروه مي
اتباع  هشاميه: گويد يكي از بزرگان شيعه به نام محسن امين ميبراي نمونه  

اتباع محمد  و شيطانيه .اتباع ىونس بن عبدالرحمن قمى و يونسيه .هشام بن حكم
ي  مورد اعتماد و داراي عقيده  و غيره نزد اماميه همه .بن نعمان شىطان طاق

بينيم  ناكتر اينكه ما ميخطر )2(.ها اماميه و داوازده امامي هستند ي آن درست و همه
اي را كه انتماي تشيع دارد به خود نسبت دهد هرچند  كندهر فرقه اماميه تالش مي

                                           
. و نگـا  45-1/44 ، اعىـان الشـىعه  . نگا  ، و مابعد آن 127ص ، شىعه در المىزان ـ بحث دول شىعه . ـ نگا)1(

 .محمدجواد مغنىه/هاى شىعه دولت
 .21/1 ، ـ اعىان الشىعه)2(
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  هاي كفر هم باشد باعتراف كتب قديمي شيعيان از فرقه
براي نمونه آنان صفت شرعيت را براي كسيكه به اتفاق مسلمانان از غالت  

  .ريهبرند مانند نصي آيد بكار مي كافر به شمار مي
علويان شيعه (اي با عنوان  يكي از علماي اماميه به نام حسن شيرازي رساله 

نگاشته و در اين رساله ذكر  -باشد و علويان لقب نصيريه مي -) اهل بيت هستند
نام محمد شيرازي با  كرده كه در سوريه به دستور يكي از مراجع ديني خود به

ي  كه آنان از شيعيان اهل بيت و از زمرهاست  و گفته ، است نصيريان ديدار نموده
برند و  سر مي كساني هستند كه در نهايت اخالص و پاكي و پايبندي به حق به

ي مترادف  ها وشيعه دو كلمه رسند و گفته كه علوي طالب مي علي بن ابي واليه به 
و هيچكدام ازبزرگان شيعه سخن اين  )1(.باشد مي  و همانند اماميه و جعفريه

ديني نصيريه را به خوبي دانسته  ازي را رد نكرده است با اينكه كفر و بيشير
ي خارج  بلكه كتب قديمي شيعه نصيريه را تكفير كرده و آن را يك فرقه )2(است

   )3(اند شده از اسالم به شمار آورده
دانند هر چند با عنوان ديگري  و شيعيان امروزي نصيريه را جعفري مي

و بعضي از بزرگان و مراجع بزرگ شيعه در اين زمان بر اين اند  نامگذاري شده
هاي غلوپرداز وجود ندارد انگار كه  اي از فرقه باورند كه بر روي زمين هيچ فرقه

روي در  ها و غيره را اهل غلو و زياده به هيچ وجه نصيريه و دروزي و آغاخاني
  .دانند تفضيل بزرگان و امامان نمي
اند و  هاي غلوپرداز از بين رفته تمام گروه: گويد مي محمد حسين كاشف الغطاء

  )4(شود اي از اين فرق يافت نمي امروز هيچ فرقه
                                           

 .3و2ص ، ى اهل بىت ها شىعه علوى/شىرازى ـ حسن)1(
 .و ما بعد آن 35/145 ، مجموعه فتاواى شىخ االسالم ابن تىمىه. ـ نگا)2(
  .25/285 ، بحاراألنوار. ـ نگا)3(
  .75ص ، دعوت التقرىب. و نگا 38ص ، ـ اصل الشىعه و اصولها)4(
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پس آغا خانيه را چه بايد : گويد افزايد و مي بدان مي / كه دكتر سليمان دنيا 
! ناميد؟ آيا قايل به حلول نيستند؟ آيا با اينكه قايل به حلول هستند ملحد نيستند؟

بعدا آيا امروزه بر روي بخشي از اين سرزمين  ، باشند؟ به شيعه نمي آيا منتسب
  )1(.برند بسر نمي

هاي شيعي امروزه پنهان مانده ولي آراء و  واقعيت اينكه نام بسياري از گروه 
  .ها باقي است امامي نظرات و عقايد آنان هنوز در كتب دوازده

نها را به عنوان مصادر و گانه و امثال آ شيعيان معاصر هنگامي كه كتب هشت 
كنند در واقع بدين معني است كه تمامي آراء و  منابع دريافت خود تأييد مي

ها و ادوار تاريخي قبول دارند و  ي زمان هاي شيعي را در همه ي گروه عقايد همه
ي رودي است كه تمام جويبارهاي ديگر شيعيان  اين منابع و كتب مدون به مثابه

د و اين يك واقعيت انكارناپذيري است كه شواهد زيادي بر گردن بدان منتهي مي
ها  از اين حيث كه هر تفكر و اعتقادي از عقايد اين فرقه. كند آن داللت مي

  .گيرد هاي اماميه استشهاد و استدالل مي مستقيم يا غير مستقيم از اين كتاب
تصميم به بازگشت خدواند از يك (البداء شود كه عقيده براي نمونه مالحظه مي 

ها آن را از عقايد غالت  كه هواداران فرقه) خاطر يك تصميم بهتر از آن
با وجود اين در اصول  )3(دهند ي مختاريه نسبت مي و آن را به فرقه )2(دانند مي

ي بداء نقل شده است و در بحاراالنوار در باب بداء  كافي شانزده حديث درباره
هرچند بزرگانشان بدنبال گذرگاهي و . تاس و نسخ بيشتر از هفتاد روايت آمده

مفري هستند تا از زير تيغ تكفير مسلمانان با داشتن اين اعتقاد فاسد و غلط نجات 
اند يكي ديگر از  ي رجعت كه آنرا از عقايد غالت به حساب آورده و عقيده. يابند

                                           
  .37ص ، ـ بىن السنه و الشىعه)1(
 .1/173 ، حلملل و ن ، شهرستانى. ـ نگا)2(
 ، اتباع مختار بن ابى عبىد ثقفى و از اعتقادات او اىن كه قاىل به بداء نسـبت بـه خداونـد اسـت     : ـ مختارىه)3(

  .تعرىف كىسانىه. و نگا 148-1/147 ، ملل و نحل
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هاي  هاي اهل سنت آنرا بيان داشته و كتاب باشد و كتاب اين عقايد فاسده مي
با اين  ، دانند ها رجعت را از اصول اعتقادي إبن سبأ يهودي مي امامي دوازده

  )1(.رود امامي به شمار مي وصف رجعت از اصول عقايد دوازده
براي انتقام از  يعني زنده شدن و برگشتن امامان به دنيا قبل از قيامت: رجعت
 .ستمگران

ي  ز يكي از عقايد فاسدهني) اله دانستن امامان(» تأليه األئمه« ي  و عقيده
ها مانند  امامي   و در كتب معتبر دوازده. باشد هاي غاليه مانند سبئيه و غيره مي فرقه

مانند تفسير قمي ) تفسير با روايت(و هم در كتب تفسير به مأثور  ، كافي و بحار
نصوص زيادي ديده  ، و عياش و هم در كتب رجال همانند كتاب رجالِ كَشي

همانگونه كه به روايت . ي خواهد الوهيت امامان را به اثبات برساندشود كه م مي
  .و نقل بعضي از آن اشاره گرديد

ي برتري امامان بر پيامبران نيز يكي از مذاهب فكري و اعتقادي شيعيان  و مسئله
و قاضي عياض ) هـ 429ت (چنان كه امام عبدالقاهر بغدادي . باشد غلوپرداز مي

اند و گروه  آن را بيان داشته) هـ 728ت (سالم ابن تيميه اإل و شيخ) هـ 544(
  )2(.اند دوازده امامي آن را براي خود به ارث برده

بررسي و تحقيق در . و بسط دادن اين موضوع نياز به يك بحث مستقل دارد 
هاي قديمي شيعي و مقارنت و نزديكي آن با آنچه در  آراء و نظرات فرقه

باشد كه روابط و پيوند  مده است يك وراثت جديد ميهاي دوازده امامي آ كتاب
هاي  در حقيقت نظرات فرقه. كند اين طايفه را با ساير گروههاي قديمي نمايان مي

عصران  شود و هم غلوپرداز شيعي به شكل رواياتي كه به امامان نسبت داده مي
ها وارد  يهاي دوازده امام در كتاب، اند شيعه بدان رضايت داده و آن را پذيرفته

                                           
 .فصل رجعت. ـ نگا)1(
  .اىن رساله 614ص. ـ نگا)2(
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  . شده است
تعصب شيعي بودن آنها را . اند و سبب ورود اين آراء خود بزرگان شيعه بوده

وادار نموده تا هر روايتي را كه منسوب به يكي از مراجع و منابع شيعه با هر 
اصطالح خودشان  ي به و از هر روايتي كه از ناحيه. مذهبي باشد قبول نمايند

و شيخ طوسي اعتراف كرده است كه . ان شوندباشد رويگرد) اهل سنت(عامه
اما با اين حال . اند بيشتر رجال حديث اهل تشيع از اصحاب مذهب فاسده بوده

هاي رجال  هاي آنان مورد اعتماد است و كسي كه به ترجمه است كه كتاب گفته
 ، از اين جهت كه واقفي. كند آنها مراجعه نمايد اين واقعيت را مالحظه مي

  )1(.اين ميان وجود دارندوفطحي در 
يكي از متفكران معاصر شيعي اقرار كرده است كه تفكر دوازده امامي در 

اما : گويد آنجا كه مي. باشد ي قديم مي هاي شيعه ي آراء و عقايد فرقه برگيرنده
الزم است اشاره كنيم كه قبل از اينكه قلم را بگردانيم و بگوييم و بنويسيم كه 

به  ، هاي خاصي بوده بر ما گذشته است مربوط به فرقه آنچه از افكار شيعه
امامي شده و با براهين عقلي و   ي آن افكار وارد تشيع دوازده سرعت همه

ي جريانات شيعي  همه ي و تشيع كنوني چكيده. نصوص پوشش داده شده است
 تا محمد بن حنفيه و ، تا مختار و كيسان ، باشد از عمار گرفته تا حجر بن عدي مي

تا بيان بن سمعان و از غلوپردازان كوفي تا غالت و انصار و ياران عبداهللا  ، ابي هاشم
اي كه دوازده امامي را صادر نمود  سپس اماميه ، ها ها و اسماعيلي حارث و تا زيدي بن

و  ، و آنگاه متكلمان و مصنفان شيعه عمليات اختالط و پيوند را شروع نمودند
   )2(.د آوردندي امروزي را به وجو شيعه

ي غلو و  ي اتجاهات شيعي با همه ي خالصه بنا بر اين تشيع كنوني در برگيرنده
روي آن در مورد  ي سبأييه با تمام غلو و زياده حتي فتنه. باشد گرايي آن مي جانبه يك

                                           
  .فصل سنت. ـ نگا)1(
  .235ص ، تشىعپىوند بىن تصوف و /ـ مصطفى شىبى)2(
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و هر كس تنها عناوين . خورد ها به چشم مي امام علي از البالي روايات دوازده امامي
  . گردد متوجه اين واقعيت مي ، افي و بحاراألنوار را نگاه كندابواب اصول ك

كما اينكه اتجاه باطني از البالي تأويالت آنان نسبت به آيات قرآن و اركان اسالم و 
ها به وضوح ديده  امامي  اند در كتاب هاي دوازده آنچه در مورد تقيه و كتمان گفته

ين لنگرگاه براي تمام جريانات شيعي با ي اثنا عشري به آخر بنابر اين شيعه. شود مي
روي آنچه را آرزو  و هر صاحب غلو و زياده. است شان تبديل شده ي شطحات همه
  .يابد هاي اين طايفه مي نمايد در كتاب كند و مذهبش را تأييد مي مي
ي معاصر  از يكي از بزرگان شيعه ، و يك بيان برانگيزاننده ، و يك اقرار مهم 

باشد  رجال صادرشده كه متضمن اعتراف به تغيير مذهب و تطور آن مي ي علم درباره
و آنچه مذهب أثنا عشري عصر حاضر بر آن است نزد قدماي شيعه غلو و تطّرف به 

ي فعلي عقايدي را از ضروريات مذهب خود و اركان  و اينكه شيعه. آيد حساب مي
  ..آمده است اب ميروي و كفر به حس دانند كه نزد قدماي شيعه زياده آن مي

در مقام دفاع او از  )1(اين واقعيت را يكي از بزرگان شيعه به نام عبداهللا ممقاني  
ي قديمي كه وي را مورد  مفضل بن عمر و جعفي در جواب بعضي از علماي شيعه

ايم كه متهم شدن و مورد طعن  ما بارها گفته: مي گويد ، دهند طعن قرار مي
روي از طرف قدماي شيعه جاي اعتماد نبوده و بدان  زياده قرارگرفتن مردي به غلو و

چرا كه سخن گفتن از كمترين مراتب فضايل امامان نزد  ، شود اهميت داده نمي
گذشتگان شيعه غلو به حساب آمده و پر واضح است كه آنچه ما امروزه آن ار از 

اينكه شيخ مثالً . آيد دانيم نزد قدما غلو به شمار مي ضروريات مذهب تشيع مي
در حاليكه امروزه از ضروريات  ، كند غلّو است صدوق سهو را از امامان نفي مي

ي  و همچنين نزد آنان توانايي امامان بر علم غيب به واسطه. شود مذهب انگاشته مي
شود و حال آنكه امروز از ضروريات مذهب به شمار  جبرئيل و پيامبر غلّو شمرده مي

                                           
ه و متـوفي در آن بـه سـال     1290متولـد نجـف در سـال     ، از بزرگان شـيعه  ، عبداهللا بن محمد حسن ممقانيـ )1(

 .6/116 ، معجم المؤلفىن ، تنقيح المقال في علم الرجال؛ در سه مجلد: از جمله كتب او. هـ1351
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   )1(.آيد مي
ي عصر حاضر به متابعت سابقين خود اكتفا  شود كه شيعه ت روشن مياز اين عبار

اند تا جائيكه بزرگان شيعه در قرن  روي از آنان پيشي گرفته اند و در غلو و زياده نكرده
گويند كه هر كس معتقد به اشتباه نداشتن امامان  چهارم مانند شيخ صدوق و غيره مي

ما كان و : گويد و يا چنانچه كليني در كافي ميداني آنان باشد  باشد و يا قايل به غيب
چنين كساني با چنين عقايدي در  ، ماند ما يكون را دانسته و چيزي از آنان پنهان نمي

نظر بزرگان شيعه در آن زمان از افراطيون شمرده شده و روايات آنان از امامان مقبول 
هب تشيع محسوب اما مذهب تغيير كرده و امروزه از ضروريات مذ. است نبوده 

 ، و اين بدان معناست كه قدماي شيعه. كند چنانكه ممقاني بدان اعتراف مي. گردد مي
  . كنند گرا دانسته و به سخنان آنان اعتماد نمي معاصران شيعه را افراط

ي بزرگان شيعه صادر شده نه از  گرايي اصحاب اين عقايد از ناحيه و حكم به افراط
عجب اينكه اين نظرات آنان در قرن چهارم و بعد از و  ، جانب علماي اهل سنت

پس بايد موقف شيعيان اول آناني كه تشيعشان در . تغيير و دگرگوني تشيع بوده است
 ، شد ي خالفت خالصه مي تقديم و تفضيل امام علي بر حضرت عثمان در مسئله

  !چگونه باشد؟
آن داشته تا بگويد الدين خطيب را بر   ها است كه شيخ محب شايد همين پديده 

و در اين بيان به كالم ممقاني مذكور اشاره . شود مدلول دين نزد شيعه دگرگون مي
ترين   ترين و تازه كه اين يك تقرير علمي در بزرگ: است سپس گفته. كرده است
كنند به  كه در آن اعتراف مي. است) علم رجال(ي جرح و تعديل ها درباره كتاب آن

و آنچه را در گذشته . باشد نان جداي از مذهب قديم آنان ميكه مذهب فعلي آ اين
اند و به سبب آن صاحبان غلو را نيز طرد  افراط و غلو پنداشته و آن را دور انداخته

بنابراين مذهب امروز آنان . است  اند امروزه به ضروريات مذهب تبديل شده كرده
صفويه ايشان غير از  و مذهب زمان قبل از ، از صفويه شان پيش جداي از مذهب

                                           
  .از اىن رساله 374و373ص. و نگا 3/240 ، ـ تنقىح المقال)1(
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و مذهب قبل از ابن مطهر آنان غير از مذهب پيش از  ، مذهب آنان قبل از ابن مطهر
ها پيش از شيطان طاق و  ي آنان جداي از مذهب آن بويه از آل و مذهب قبل ، آل بويه

مذهب قبل از شيطان طاقشان جداي از مذهب آنان در زمان حيات حسن و حسين و 
  )1(.باشد علي بن حسين مي

                                           
 .193ص ، ى منتقى ـ حاشىه)1(
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  فصل سوم 

  پيوند عقيدتي ميان شيعيان قديم و جديد

  
گفتن از پيوند اعتقادي  آيا نيازي به سخن ، تا زماني كه مصادر دريافت يكي باشد

تر آراء و نظرات  ميان شيعيان قديم و معاصر هست؟ خصوصا كه اين مصادر بيش
ا و مقاالت آنان نقل كه در كتب گروه ه -آنگونه كه بيان نموديم  -غلو آميز شيعه

  .گيرد شود را دربر مي شود يا نقل نمي مي
  نگري اين پيوند عقيدتي وجود دارد؟  آيا با اين حال باز هم دليلي براي باز 

هاي زيادي را به  ها و رساله و آن اينكه شيعيان معاصر كتاب: در واقع نيازي هست
تا وانمود كنند كه  ، اند فرستادهو مبلغان زيادي را به عالم اسالمي  ، چاپ رسانده اند

و بلكه اين طايفه از  ، شان اختالفي با مذهب اهل سنت ندارد و يكي هستند مذهب
جانب مخاصمان و دشمنان مورد ستم واقع شده و افتراءات زيادي بر آنها ساخته 

و  ، ها منصوب گرديده كه اين طايفه از آن مبرا است شده و عقايد و اقوالي بدان
و  ، كنند ي از آنها براي ايجاد تقريب ميان اهل تشيع و تسنن تالش ميمبلغان

اند و مراكز بسياري داير شده و  شعارهاي وحدت اسالمي را رايت خود كرده
اند كه  هاي انبوهي تاليف شده و مبلغاني براي اين هدف اختصاص يافته كتاب
اند مبرا  ي كه قدما داشتهگرايي و زياده رو گويند شيعيان معاصر از اين همه افراط مي
و حاال وقت آن رسيده كه اهل تسنن و تشيع به خود آيند و با وحدت . باشند مي

هاي   كلمه از اختالف دست برداشته و در يك صف در مقابل مكايد و توطئه
هاي دشمن زياد و وضع دنيا بسيار خطير   امروزه توطئه. شان ايستادگي كنند دشمنان

  .باشد مي
عيان امروزي گفته شود كه فالن حديث در فالن كتاب چنين و چنان اگر به شي

اينگونه : گويند است يا فالن بزرگ شيعه چنين و چنان گفته است در جواب مي
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  .هاي ما وجود دارد درست باشد يا بدان راضي باشيم نيست كه هر چه در كتاب
ط كالم معصوم و يا ميگويند آنچه فالن شيخ گفته بايد خودش جوابگو باشد و فق 

  .حجت است
كنند و به شكل عجيبي انواع و اقسام افتراءات را به  يا اينكه اهل سنت را متهم مي 

بنابراين الزم است نظر معاصرين را در قضاياي مهم و اساسي  ، دهند آنان نسبت مي
  .بيان نمود تا مشخص و معلوم گردد آنان با جماعت و اسالم چه اندازه فاصله دارند

اند تا آنچه را پيرامون  هاي بسياري از جانب تشيع موظف شده الم اسالم قلمدر ع
آزادي سخن و داوري را به  ،  ي تقيه شيعه گفته و نوشته شده رد نمايند وعقيده

خواهند بگويند و يا هر حكمي را بخواهند  است تا هر چه مي آنان داده اي به اندازه
هايي  ها و نوشته لذا كتاب. صيت نمايندصادر كنند بدون اينكه احساس گناه و مع

  )1(.يابند دارند كه در جهان اسالم انتشار نمي
امامي يك روي ظاهري دارد كه وسايل اعالم و ارتباط   ي دوازده بعبارت ديگز شيعه

جمعي مختلف براي ترويج مذهب و انتشار آن در جهان اسالم مورد استفاده قرار 
هاي علمي و مجتمعات شيعي و يا فقط  در حوزه گيرد و يك روي باطني داردكه مي

  .گردد در مصادر مادر و اساسي مانند اصول كافي و تفسير قمي ظاهر مي
چه بسا افرادي كه اين روي ظاهري و اسلوب ادعايي را تصديق كرده اند و بدان 

اند و تشيع راه خود را براي جذب قلوب بسياري از جوانان جهان اسالم  متإثر شده
در نتيجه در پي گذرگاه و گريزگاهي هستند و پيوسته بدنبال پيدا كردن . است يافته

صورت ظاهري دشمن . باشند راهي و مخلصي براي رسيدن به اهداف خود مي
دشمن باطني و پوشيده با پوشش اسالمي را  ، ي كيد و مكر آن روبروي آنان با همه

دارند  ند و به سرعت گام برميا شود تصديق كرده پس آنچه را گفته مي. است گم كرده
اند كه هر گونه اختالف در ميان اهل سنت و اهل تشيع تنها يك  و گمان كرده

                                           
تـألىف حسـىن    ، طالـب  كتاب نبـوت ابـى   ، ـ مانند كتاب فصل الخطاب طبرسى و بعضى از اجزاى بحاراألنوار)1(

 .ى علمىه قم و غىره حوزه ، مىثمى الغدىرى
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   )1(ي ساختگي است و هيچ جايگاهي در دنياي واقع ندارد توطئه
گويند و آنان را از  عقايد خطرناكي را كه بزرگان شيعه مي ، بدين خاطر الزم است

و در اين ميان آراء و نظراتي را برگزينيم و بيان داريم  شنيد ، سازد مسلمانان جدا مي
گرايي بيشتري در آن به چشم  وري و افراط هاي تغيير و تجديد و زياده كه نشانه

تا روشن گردد سابقين و  ، گردد خورد يعني بيشتر از آنچه از سابقين آنان نقل مي مي
  .شود بالي مباحث ذيل بيان مياندازه با هم ديگر پيوند دارند كه در ال الحقين تا چه

                                           
  .ى ساختگى سنه و شىعه ىك فتنه. ـ نگا)1(
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  ي معاصرين شيعه در قرآن عقيده :مبحث اول
  

  :كنيم در دو مجال از اين موضوع بحث مي

  مجال اول 
اند و به وجود نقص و تحريف  هايي كه كتب شيعه را پر كرده اساطير و ياوه سرايي

  ..پردازند در كتب خدا مي
حال . ورند و قبالً نيز آن را بيان داشتيمآ دينان شيعه به زبان مي و آنچه بعضي از بي 

ي  ي اين  موضوع كه آنان را از دايره سوال اينجا اين است كه شيعيان معاصر در باره
كه آنان براي نزديك شدن و تقارن با اهل  در حالي! گويند؟ برد چه مي اسالم بيرون مي
  .اند كنند و شعار وحدت اسالمي را رايت خود كرده سنت تالش مي

  ومجال دم
گيرد  ي عصر حاضر در مورد اين همه تاويل باطني كه در قرآن انجام مي اينكه شيعه

چه  ، شود و در واقع تحريف معناي آن و الحاد وكفر نسبت به آيات آن محسوب مي
تاويل و تحريفي كه از قرآن كتاب ديگري غير از اين كتاب امروزي كه تا . گويد مي

سازد كه قبالً در اين باره نيز صورتي را  مي ، و هستكنون در دست مسلمانان بوده 
  .عرضه نموديم

  مجال اول
فرا روي » افتراي تحريف«در جمالت آتي نظرات و آراء معاصرين را در مورد 

هاي شيعه بسيار شايع است  افترايي كه بحث آن در كتاب. دهيم خوانندگان قرار مي
  بينيم؟ چه مي

  .كنيم هده ميچهار صورت و وجوه مختلف را مشا
  .هايشان به طور كلّي انكار وجود اين افترا و تحريف در كتاب  :وجه اول
  .ها و تالش براي توجيه كردن اعتراف به وجود آن :وجه دوم
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  .مجاهره و حجت و دليل آوردن بر اين افترا  :وجه سوم
ي ها تظاهر به انكار اين افترا و تالش براي اثبات خالف آن با روش :وجه چهارم

  .پيچيده و مكرآميز و خدعه و نيرنگ

  هايشان انكار وجود تحريف در كتاب: وجه اول
هاي خودانكار  بعضي از بزرگان شيعه به طور كلّي قول به تحريف را دركتاب 
از جمله عبدالحسين اميني نجفي در كتاب خود به نام الغدير هنگامي كه . كنند مي
: گويد و مي، كند را رد مي -دهد يعه نسبت ميكه اين مقاله را به ش - ي ابن حزم گفته

هاي   كه چنين جسارتي كرده به مصدر و منشأ اين افترا از يكي از كتاب  كاش كسي
كرد و يا يكي از علماي شيعه كه جامعه براي او جايگاه و وزني  معتبر شيعه اشاره مي

در آنان هاي شيعه و در ص قايل است اين موضوع را حكايت مي كرد و گرنه گروه
  )1(.همان كتابي است كه در آن گماني نيست) مابين الدفتين(اماميه اجماع دارند كه
تحريفي كه در قرآن به شيعه نسبت داده مي شود : الدين موسوي عبدالحسين شرف

گويم  مورد نظر است و من مي ، معموالً از قلم افتادن و ساقط شدن حكمتها و آيات
برم و هر كس اين راي را به ما نسبت  خدا پناه ميازاين سخن و از اين جهل به 

قرآن كريم با تمام آيات . خواهد بر ما افترا كند دهد به مذهب ما جهل دارد ويا مي مي
  )2(.باشد و كلمات آن متواتر مي
اهللا صافي انكار كرده كه كتاب فصل الخطاب براي اثبات اين  همانگونه كه لطف

اشد و گفته كه منظور و هدف از تاليف آن محاربت تاليف شده ب) تحريف قرآن(افترا
كه -و همانگونه كه بعضي از آنان براي دفاع از كليني  )3(ودشمني با آن بوده است

                                           
 71ص ، »الخطىب فى خطوطه العرىضـه  مع«ام اهللا صافى نىز در كتاب خود به ن و لطف 94-3/95 ، ـ الغدىر)1(

  .سخنى شبىه آن را دارد
  .29و28صص ، ـ اجوبه مسائل جاراهللا)2(
  .64-66صص ، الخطىب فى خطوطه العرىضه ـ مع) 3(



   
1118 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

   )1( .اند قيام نموده -هاي اين كفر بوده است يكي از ستون

  نقد و بررسي
و از جانب شيعه و اهل سني كه  ، انكار واقعيت در دفاع هيچ سودي ندارد

دنياي . گردد  اين عمل به تقيه تعبير و تاويل مي ، كنند هاي آنان را مطالعه مي بكتا
مطبوعات نجف و تهران آنان را . پذيرد فعلي چنين روش و اسلوبي را در رد نمي

اند و بزرگ شيعه يعني طبرسي در كتاب  ها رو شده رسوا كرده و پوشيده
  .اي ندارد براين چنين موقفي فايدهآشكار نمود آنچه را مخفي بود بنا ، الخطاب فصل

پيمايند در ميان مسلمانان و در هر موضوعي منحصر به فرد  راهي را كه در انكار مي
كما اينكه شيخ طوسي در چندين جاي كتاب خود به نام . ي آنان است و ويژه

گويد هر جا اهل سنت درآن اجماع داشتند بايد تقيه  استبصار بدان اشاره كرده و مي
  )2(.رج دادبه خ

                                           
افتراي وجود نقص در قـرآن را هـيچ يـك از علمـاي اماميـه      : گويد ي شيعه دردفاع از كليني مي صاحب عقيدهـ )1(

ي نقـص و زيـادت    بلكه او معتقد است قرآن از هر گونه شائبه! اهللا عنه االسالم امام كليني رضي قهحتي ث ، پذيرند نمي
ى  عقىـده  با اين حال شيخ ابو زهره به او هجوم برده و وي را موردطعن زيادي قرار داده است. منزّه و محفوظ است

  .162ص  ، شىعه
ه براي يك مسلمان درست است اين افترا را به وي نسبت پس چگون ، كليني معتقد به نقص قرآن نيست:و گفته است

دهد بدون رعايت ورع اين گفته را به وي نسبت دهد و چگونه بايد تا  دهد و شيخ ابو زهره چگونه به خود اجازه مي
گويم اصل نسبت دادن اين اعتقاد به كلينـي از خـود بزرگـان     اين حد و با اين سنگدلي به وي هجوم آورد؟ و من مي

و . باشـد  شاهد و گواه عليه او و ننگي براي او و تمام شيعيان تا ابد مـي  -اصول كافي، باشد و كتاب خودش يع ميتش
و  ، بـود    ها غير از اين مـي   حكم آنان عليه دوازده امامي ، رسيد  ي اسالم مي اگر كتاب اصول كافي كليني به دست ائمه

  .52ص ، ى ششم مقدمه/1تفسىرصافى .اعتماد كرده است ، في گفتهبر آنچه كاشاني در تفسير صا/ زهره   شيخ ابو
ي شـيعه كـه آن را      گانه الجامع براي كتب چهار الوافي ي اثناعشري و صاحب و اين كاشاني يكي از اركان مذهب شيعه

دت شـيعه  تـرين شـيوخ وحـ    چنانكه اين اعتقاد را بزرگ -دانند يكي از مصادر و منابع معتبر و مورد اعتماد شيعه مي
  .30-31ص ، الخطاب فصل. نگا .دهد  به كليني نسبت مي ، الخطاب يعني نوري در كتاب خود فصل

دفـاع   ، چگونه از كليني كه اين كفـر را نوشـته   ، ماند كنند كه اين موضوع بر اهل سنت مخفي مي ها گمان مي آيا اين
  !دهند؟ ار مياللهن را مورد لعن و نفرين قر ي رسول و چگونه صحابه ، كنند مي

  .4/0155 ، استبصار. ـ نگا)2(
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و با اين مبدأ تمامي رواياتي را كه با مسلمانان اتفاق داشته و مذهب اهل بيت را 
 ، نمايند با تزوير و نيرنگ با مسلمانان رفتار و تعامل مي. اند دارند از بين برده بيان مي

  .كنند  ها و در باطن با آنان مخالفت مي لذا در ظاهر موافق آن
هاي آنان  زيرا كتاب ، شود ر خيلي به سرعت برمال مياما اين تقيه در حال حاض 

  .خود بيانگر بسياري از اين واقعيت ها است
ي خود را با كالم هر فردي از  خواسته كه گفته ، مثال اينكه نجفي در رد ابن حزم 

است ناديده  آيا آنچه را در اصول كافي و بحاراألنوار آمده ، افراد شيعه اثبات نمايد
 ، داند ان اشاراه شد نمي اند و قبال به شان بدان تصريح نموده ا آنچه بزرگانگيرد و ي مي

خورد در حالي كه  كند كه امروزه كسي فريب اين سخن او را مي و آيا چنان تصور مي
  كنند وجود دارد؟ هايي كه چنين كفري را تأييد مي ي خودش كتابي از كتاب در حوزه

سوم كتابش اين اعتقاد را انكار ولي در  تر اينكه همين نجفي در جزء و عجيب 
براي نمونه وقتي كه از بيعت . كند جزء نهم همين كتاب بر اين كفر تصريح مي

آن بيعتي بزرگ كه امت را از پراكندگي و  ، سمهاجرين و انصار با صديق اين امت
ن وقتي از اي -هاي دشمنان را برمال و در هم پيچيد و مؤمرات و توطئه ، تفرق مجتمع

اسالم را  ، بيعتي بود كه شوم و نكبت آن ، آن بيعت: مي گويد ، كند بيعت بحث مي
ها كاشت و قرآن  ها و گناه معصيت ، هاي اهل اسالم و مسلمانان فرا گرفت و در دل

  )1(.را تحريف و احكام را تغيير داد
آنچه   ،و اين مرد اينگونه)2(ي افترا شده را آورده است  حتي در اين كتاب يك آيه 

                                           
  .9/0388 ، ـ الغدىر)1(
ن   (و نص اين آيه كه به رغم او تحريف شده عبارتست از ـ )2( مـو م بِـه ن لَم يأتَمفَم هتلَكُم دينَكُم بإمام لتوم أكمألي

إنَّ إِبلـيس أَخـرَج آدم    -طَت إعمالَهم و في النارِ هم خالدونمن صلبِه إِلي يومِ القيامه فأُولَئك حب!) ؟(كانَ من ولَدي 
–1/214 ، الغـدىر  )فَال تفسدوا فَتَحبط أَعمالُكُم و تزل أقـدامكم  ، اهللاِ بِالحسد من الجنَّه مع كَونه صفوه» السالم عليه«

ايـن رافضـي    ، آيد و با وجود اين واقعيت ر ميو اين افتراء از اضطراب و ركيك بودن لفظ و معناي آن كامال ب. 216
 ، آن آيت در مورد امام علي نـازل شـده و تـالش كـرده بـا لفـاظي و نيرنـگ       : گفتهپندارد كه رسول اهللا  جاهل مي

خوانندگان را به انحراف بكشاند و اين افترا را به محمد جرير طبري سني نسبت دهد و اگر نسـبت درسـت باشـد او    
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يعني يك بار اثبات و بار ديگر  ، و اين اسلوب. كند اثبات مي ، را قبال نفي كرده
 ، و ظاهر شدن در برابر مردم با اقوال مختلف و عبارات و جمالت متناقض ، انكار
گرديده  ، ي اساسي آنان در گفتارشان و در كالم بزرگانشان ي دائم و قاعده شيوه
آنان علت و سبب اين روش بيان شده است و آن اينكه و در اخبار و روايات . است
اما  )1(.هيچگاه حقيقت مذهب آنان را در نيابند و با آن روبرو نشوند) اهل سنت(عامه

نوعي خدعه و  ، ي افترا سازي روش عبدالحسيني موسوي در انكار اين اسطوره
را به خوبي  هاي آنان يابند كه اساليب و حيله نيرنگ است تنها كساني آن را درمي

قرآن حكيم با روشهاي ما با تمامي آيات و «: ي ايشان تأمل كن در اين گفته. دانند مي
منظور ايشان از قرآن متواتر از طرق آنان چييست و چه » كلمات آن متواتر است 

معني دارد؟ آيا منظور همان قرآني است كه فعال در دست ماست يا قرآن غائبي كه 
  باشد؟ همراه مهدي مزعوم مي

 ، دانند اينكه ايشان متواتر بودن قرآن را به روش و طريق خاص خودشان مربوط مي
اي  زيرا يكي از اسباب حفظ قرآن عظيم آن عنايتي ويژه. باشد اشاره به معني اخير مي

بذل نمودند و برادرشان عثمان  نبود كه دو بزرگوار اسالم ابوبكر و عمر
اي  تا وعده. سنگ تمام گذاشت ، ه كردن آنآوري و يك نسخ در جمع سالنورين ذي

m   l  k      j  i  h  g كه خداوند براي حفظ قرآن فرموده تحقق يابد 
   n  ml 2( ٩: الحجر(  

و تا روز رستاخيز آن را ( باشيم ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده 
    ) داريم حفوظ و مصون مياز دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان م

پس اين قرآن از طريق آنان . و معتقدات شيعه در مورد خلفاي ثالثه معروف است

                                                                                                           
ي مسليمن دروغ و افترا ساخته  اين مرد بر خدا و كتاب خدا و پيامبر خدا و ائمه. ري رافضي استمحمد بن جرير طب

  .است
  .2/236 ، األنوار و بحار 1/65 ، اصول كافى. ـ نگا)1(
  .9/ـ الحجر)2(
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ي  اما تالش مذبوحانه. باشد غير متواتر مي ، با اين طرز تفكر در مورد خلفاي ثالثه
اهللا صافي و آقابزرگ تهراني براي پوشاندن رسوايي بزرگ شيعه و ننگي كه  لطف

يك تالش نوميدانه  -و آن كتاب فصل الخطاب است -شود ه نميهرگز پوشاند
باشد  به ويژه كه اين كتاب از مراكز و دواير شيعي صادر و به دست اهل سنت  مي

هاي  ي آن بر توطئه است تا به وسيله حتي به دست دشمنان نيز رسيده. است رسيده
كتابش هدف خود را به ي  و در مقدمه )1(.خود عليه امت اسالمي و دين او بيافزايند

صراحت گفته و داليل مورد گمان خود را براي منظور خود اقامه كرده است چنانچه 
هاي  گويي آيا ممكن است براي او پوشانيد در حالي كه تمام ياوه. بيان خواهد شد

است كه قبال متفرق و پراكنده  آوري كرده گذشتگان شيعه  و اقوال بزرگانشان را جمع
  بودند؟ 

  اعتراف به وجود افتراء تحريف و تالش براي توجيه آن: دوموجه 
صنفي از آنان اعتراف  ، است هاي گوناگوني به خود گرفته اين اعتراف صورت

: گويد ولي مي. پردازد كنند كه نزدشان رواياتي وجود دارد كه به تحريف قرآن مي مي
اما  ، نيستند اين روايات ضعيف و شاذ و اخبار آحاد هستند و مفيد علم و عمل

  )2(.ديوار زد  ها را به نوعي اعتبار تأوبل كرد و يا به شود آن مي
اما در بسياري از روايات  ، اي روايات ثابت هستند: گويند ي ديگر مي و عده ا
 ، )است اين چنين نازل شده(كذا نُزَلَ: گويند مراد از سخن امامان كه مي ، تحريف

  )3(.طن و تأويل آيت مذكور مي باشدتفسير آن برحسب تنزيل در مقابل ب
اما . تحريفي در آن وجود ندارد ، قرآني كه در دست ماست: گويند و گروه سوم مي

اما  ، اند اند ساقط و حذف شده ناقص است و آياتي كه مربوط به واليت علي بوده

                                           
بـه اىـن   ) بهتـرىن ودىعـه  (ـ و ىكى از شىعىان به نام محمدمهدى اصفهانى در كتاب خود أحسن الودىعـه )1(

  .90ص ، صرىح نموده استموضوع ت
  .64-63ص ، اصل الشىعه/ـ محمدحسىن آل كاشف الغطاء)2(
 .12/108 ، المىزان در تفسىر القرآن/ـ طباطباىى)3(
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فالن موضوع يا فالن ) ناقص كردن(بهتر بود به جاي عنوان تحريف از عنوان تنقيص
تا كافران امكان  ، شد شد يا به نزول وحي ديگر يا عدم آن تصريح مي استفاده ميآيت 

به اعتراف گروهي از  -العقل در تحريف كتاب اسالم گمراه نمودن افراد ضعيف
  )1(!!!يافتند را نمي -مسلمانان 

ما جماعت شيعيان اعتقاد داريم كه همين قرآن كنوني كه : گويند و گروه چهارم مي
باشد همان قرآني است كه خداوند متعال آن را بر قلب  تين در دست ما ميبين الدف

است بدون اينكه نقص يا زيادتي وارد  نازل نموده) اهللا عليه و سلم صلي(خاتم األنبياء
چگونه چنين چيزي ممكن است در حالي كه خداوند خودش  ، آن شده باشد

 m     j  i  h  g    n  m   l  kl . است حفاظت آن را بر عهده گرفته
   )2( ٩: الحجر

و تا روز رستاخيز آن را ( باشيم ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده  
   ).  داريم از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي

گري كنيم قرآن دي اما از طرفي ديگر ما شيعيان أثني عشري معتقديم و اعتراف مي
بعد از اينكه  ، آن را با دست شريف خود نوشته است سنيز وجود داشته كه امام علي

 ، آن را به مسجد آورد ، جاي آورد را كفن كرد و سفارشات او را به اهللا رسول
ما را كتاب خدا : عمربن الخطاب آن را از دست او گرفت و دور انداخت و گفت

امام علي آن را به خانه برد و همانند يك و . كافي است و قرآن نيز نزد شما هست
كرد تا اينكه به دست امام مهدي قائم افتاد و  ي الهي مدام از آن محافظت مي وديعه

  )3(.باشد اكنون پيش ايشان محفوظ مي
بعضي از علماي متقدم ما به اشتباه افتاده و قول به تحريف : گويند و گروه پنجم مي

چنانچه اجتهاد نموده و در صدور حكم و  ، دارند اند و براي خود عذري قرآن كرده

                                           
  .314-3/313 ، الذرىعه/ـ آقابزرگ تهرانى)1(
  9/ـ الحجر)2(
 .204ص ، اإلسالم على ضوء التشىع/ـ خراسانى)3(
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رسيم كه  كنيم به اين نتيجه مي اما وقتي تحقيق و ارزيابي مي. رأي خطا كرده اند
  )1(.نماييم تحريفي وجود نداشته و بدان رأي داده و بر آن اجماع مي

و بدان  ، اند كساني كه موضوع تحريف را مطرح كرده: گويند ي ششم مي و فرقه
اخبار و احاديث صحيح و سقيم را از هم جدا نكرده و آنان اخباريون شيعه   داده رأي

  )2(.كنند هستند اما اصوليون اين امر باطل را انكار مي

                                           
  .49–48ص ، نشر نادى خاقانى ، خ، ـ شىعه و سنى در المىزان به قلم س)1(
 .2/359 ، در توضىحات خود بر انوار النعماىه/طباطباىى. ـ نگا)2(
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  نقد و بررسي
  :كنيم آراء و نظرات مطرح شده را به ترتيب طرح آن ها بررسي مي

ساس در مقياس هاي بي ا گويي گويند اين اساطير و ياوه اي مي نخست اينكه عده
اي از بزرگان  زيرا طايفه ، قابل قبول نيست ، شيعه روايا تي شاذ و ضعيف هستند

اهللا جزايري و بسيار ي ديگر آن را رد مي  نعمت ، شيعه مانند شيخ مفيد و كاشاني
 ، بلكه مجلسي آن روايات و اخبار را مانند اخبار امامت در كثرت و استفاضت. كنند

  .مذهب گروهي از بزرگان شيعه شده است ، اين گفته و مقالهو  ، داند معتبر مي
بعالوه حكم به شاذ و ضعيف بودن اين روايات از طرف عالم بزرگي از علماي 
شيعه با وجود اين همه كثرت وفراواني كه بزرگان شيعه به وجود آنها اعتراف 

اين حكم  و. باشد پردازي بيش از حد در اين مذهب مي خود دليل دروغ ، اند كرده
ي ديگري  ي دفاع از عقايد شيعه به منزله -باشد اي از صداقت داشته اگر مايه ، آشكار

ي گريزگاهي براي نقد روايات  است كه جداي از شيعيان فعلي بوده و يا به منزله
ها را  كساني كه اين روايات را نقل و آن. باشد تشيع و جرح و تعديل رجال شيعه مي

الزم نيست به آنان اعتماد شود مانند كليني و ابراهيم قمي  ، ندده مذهب خود قرار مي
ي آن در  در مذهب شيعه و اشاعه) كفر تحريف(كه سهم زيادي در تأسيس اين مسئله

  )1( اند بين شيعيان داشته
توجيه ديگري كه مي گويد مقصود از رواياتي كه در اين باره آمده و به : دوم

جاي اينكه دفاع   به ، فسير بعضي از آيات قرآن هستنداند در واقع ت تحريف تعبير شده
زيرا هر  ، هاست گويي ي تأييد و تأكيد اين اساطير و خرافه محسوب شود به منزله

كس نصوص را كه از طرف خداوند نازل شده و يا نصوصي كه قرآن را تفسير و يا 
                                           

بعضـي از ملحـدين    ، يعني محمد حسين آل كاشـف الغطـاء   -باشيم كه به دنبال نقد او مي -اما صاحب اين قولـ)1(
ند نوري طبرسي صاحب كتاب فصل الخطـاب  مان. كنند آناني كه اين كفر را آشكارا طرح مي ، نمايد شيعه را تعظيم مي

نوري كسي اسـت   ، فرشتگان به تقواي او معجب هستند ، حجت خدا بر جهانبان است: گويد ي او چنين مي كه درباره
محمد آل كاشـف   اإلسالم حسين نوري است گفت اين نوري موالي ما ثقه كرد مي كه اگر خداوند براي خلق تجلي مي

  .1318 ، نشر مؤىد العلما در قم ، ستار حسىن نورى طبرسىى كشف األ مقدمه/الغطاء
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ات قرآن را رد يا در واقع قرآن و آي ، كند تحريف و يا رد و يا ساقط نمايد تبيين مي
و كسي كه از معني قرآن اطمينان نداشته باشد چگونه از لفظ آن . است تحريف نموده

اطمينان دارد؟ ثانيا هنگامي كه معاني مفقود شوند الفاظ چه بهايي دارند؟ از سوي 
اما تحريفات  ، شود ي كرام تحريف قرآن محسوب مي ديگر چگونه تفسير صحابه

هر  ، آيد؟ در حاليكه براي معاني قرآن تفسير به شمار ميقمي و كليني و مجلسي 
كند كه  شك نمي ، باشد كس كمترين آشنايي و پيوندي با لغت زبان عربي داشته

و هنگامي كه معاني قرآن . باشد تحريفات آقايان مذكور الحاد در آيات خداوند مي
آيات قرآن راه چگونه اين امت به  ، همراه مهدي مزعوم مفقود و غايب شده باشند

  شوند يا چگونه بايد همينگونه سرگشته و گمراه باقي بمانند؟ يابند و هدايت مي مي
اي كه برايمان اخراج نمودند و آن را از معاني وارد شده بر امت  حال آنكه نمونه

چگونه به عنوان تفسير  ، شود با كمترين تأمل دروغ بودن آن روشن مي ، تعبير كردند
بعالوه اين تاويل كردن ! گردد؟ اند تلقي مي آن را مردود دانستهالهي كه صحابه 

چون در روايات . ها با بسياري از روايات خود آنها سازگاري ندارد سرايي ياوه
ها به اينكه تغيير كلمات و الفاظ در قرآن صورت گرفته تصريح  ساختگي و جعلي آن

اين ننگ و كفر نيست بلكه پس اين تأويل مخرج سالمي براي فرار از  )1(..است شده
                                           

كنتم خيـر  ": فرمايد ي آنچه از قرآن تحريف شده قول خداوند است كه مي از جمله: گويد مثال حضرت علي مي[ـ )1(
، بـازان  جـنس  هـم  ، در حاليكه در اين امت زناكاران. كه در آن أئمه به أمه تحريف شده است "أخرجت للناس) أئمه(

 ، وجـود دارد .. . كنندگان واجبات و تجاوز گران از حدود خداونـد و  تباه ، خوران شراب ، ستمگران ، راهزنان، دزدان
ي  صـحابه  -اهللا لعنـه –ي ايـن روايـت    كه منظور جعـل كننـده  (شود خداوند تعريف چنين كساني را بنمايد؟ چگونه مي

كند بنابراين قـرآن   گويد اما دين شيعه آنان را دشنام و نفرين مي زيرا قرآن كريم آن ها را ثنا مي. باشد مي اهللا  رسول
آن تكـون أمـه هـي    (و يكي ديگر اينكه خداوند مي فرمايد. نمايد اند چون صحابه را تمجيد مي را مورد طعن قرارداده

رسـول و بـين   بـين ال (وسطا ) أئمه(و كذلك جعلناكم (فرمايد و يا سخن خداوند كه مي –) به جاي أمه) أئمه(أربي من
گويند اينكـه   اند يعني آنها مي ي بين الرسول و بين الناس را اضافه كرده اند و جمله باز به جاي أمه أئمه  نوشته))الناس

و يقول الكافر يـا ليتنـي   (فرمايد ي نبأ خداوند مي و همچنين در سوره. شده است اند تحريف به جاي أئمه امه را نوشته
حضـرت  (مـن   زيرا حضرت رسـول  . اند ي ترابا را به جاي آن گذاشته ريف كرده و كلمهكه آن را تح ))ترابيا(كنت 
شود تفسير و تأويـل   آيا اين روايت و امثال آن را مي .28-93/26 ، بحاراالنوار كرد را بيشتر ابوتراب صدا مي) علي

  ]تلقي نمود؟
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آن مي باشد زيرا اينان اهل قبله به   رد كردن اين روايات معتقدان به ، موقف درست
  .آيند شمار نمي

اينكه قرآن تحريف شده نيست اما ناقص است مانند مورد دوم به جاي اينكه : سوم
ع است دفاع باشد تأكيد بر اساطير آنان و طعن در كتاب خدا با چيزي كه شبيه دفا

شود؟ و كسيكه بتواند  چگونه اين امت با قرآن ناقص هدايت مي. گردد تلقي مي
اما آب از . ي آن را تحريف نمايد حتماً مي تواند بقيه ، قسمتي از قرآن را ناقص كند

آغا  ، يابد كسيكه اين مفر را مي ، سرچشمه گل آلود است و خانه از بيخ ويران است
فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رب (صاحب كتاب شاگرد نوري  ، بزرگ تهراني

  .مي باشد) األرباب
خواهد مسلمانان را اينگونه  شود كه آقاي تهراني به گمان خود مي و مالحظه مي

بفريبد كه مؤلف فصل الخطاب مي خواسته از قرآن دفاع كند اما به جاي عنوان 
كند با  اقع تالش مياو در و )1(.تحريف را به كار برده است و اين خطااست ، تنقيص

اما با اين دفاع حقيقت كشف . باطل نوري را بپوشاند ، نوعي خدعه و نيرنگ
 ، اي دارد اي دارد و وحي الهي تكمله كند قرآن باقيمانده آنجا كه تصريح مي ، گردد مي

اما اشتباه نوري در اين است كه به جاي اصطالح تنقيص و عنوان نزول وحي ديگر 
در  ، پندارد اين كار دفاع از قرآن و چنين مي. است ستفاده نمودهاز عنوان تحريف ا

آيد و اين نهايت دفاع ايشان از قرآن و  برابر دشمنان اسالم و مسلمانان به شمار مي
  . باشد اسالم مي

پاكي و عظمت از آن توست خدايا اين يك افتراء بزرگي  , سبحانَكَ هذا هبتانٌ عظيمٌ 
  .است
وجود  ، ارم مي گويند كه يك قرآن ديگر نزد مهدي مزعوم آنهاآنچه گروه چه: چهارم

  :فرمايد در حاليكه خداوند مي. دارد بدين معني است كه دين كامل نشده است
 mu  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k l

                                           
  .550ص ، قسم دوم ، ـ أعالم الشىعه جزء اول)1(
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  )1( ٣: المائدة
با عزّت بخشيدن به شما و ( دين شما را برايتان كامل كردم و ) احكام( امروز

نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان  ) شتن گامهايتاناستوار دا
  . آئين خداپسند براي شما برگزيدم

ها و قرنها از انتظار او  ي عبادت از روي كتابي كه همراه مهدي بوده كه سال فايده 
گذرد چيست؟ آيا گمراه بوده اند يا نه؟ يا اگر امت بدون آن قرآن مزعوم نيز  مي

  !اند؟ شود چرا اين هياهو و جنجال براه انداخته مي هدايت
ها براي اين است تا اتباع و  ي اين ترهات و ياوه گويي همه ، حقيقت اين است

اي هستند كه براي اثبات  ي جدا بافته هواداران خود را قانع كنند كه رافضي ها تافته
براي فريب و تلبيس  بنابراين. ادعاهاي خود هيچ دليل و شاهدي از كتاب خدا ندارند

ي آنها  كنند به آنان بقبوالنند كه داليل ترهات ساخته و پرداخته اتباع خود تالش مي
و . باشد در قرآن ديگري است كه كامل بوده و يا در دست مهدي مزعوم آنها مي

ي طعن تحريف و يا تنقيص در كتاب اهللا در كتب  ي وجود قرآن ديگر و مسئله مسئله
شوند و  اي است مورد اتفاق و از همديگر جدا نمي مسئله ، شيعهو منابع اساسي 

آوري كرد و آن را پيش  قرآن را به تمام و كمال جمع ، شيعيان گمان مي كنند كه علي
صحابه عرضه نمود ولي آنان نپذيرفتند و قرآن ديگري را تأليف و آنچه را در مورد 

مورد گمان آنان دست به  بود در آن حذف كردند و  قرآن واليت علي نازل شده
  .رسد رود تا به اصطالح به امام منتظر مي دست به ارث مي

فقط قصد خدعه و فريب را  ، اند و اين رافضي و كساني كه منهج وي را گرفته 
ي مسلمان را به  خواهند به تدريج خواننده شود كه مي بنابراين ديده مي ، دارند
سبت به افتراي تحريف يا تنقيص قرآن اقناع ن ، ي يكي از توجيهات ارائه شده وسيله
  .كنند

ي خطا و اشتباه  يك نظر و ايده ، گويند قول به تحريف اما گروه پنجم كه مي: پنجم
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و هنگاميكه اشتباه آن برايمان  ، ايم و يك گمراهي سابق بوده كه ما بدنبال آن رفته
رجوع آنان از اين  مسلمانان را به بازگشت و. ايم روشن شده از آن رويگردان شده

و آن اينكه . شود اما ردپاي تقيه در اين گفته مشاهده مي. نمايد اعتقاد فاسد دلشاد مي
اصحاب اين قول و منابعي كه حاوي اين كفر هستند بيش از حد مورد ارج و احترام 

هاي آنها مانند كليني و  بنابراين برائت از معتقدان اين اعتقاد و كتاب. باشند اينان مي
اند بيانگر  تابش كافي و قمي و تفسيرش و تمام آناني كه اين كفر را در پيش گرفتهك

گويند چگونه اين شيوخ و كتب  اگر راست مي. باشد صدق گفتار و موقف مذكور مي
اند و چگونه در عقيده و  شده اند و چگونه قدوه  آنها تا اين اندازه محل اعتماد بوده
  !به اقوال و افعال آنها اقتدا شده است؟ شريعت از آنها دريافت گرديده و

ي أثني عشري كال از اين اعتقاد و باور رجعت نموده قابل قبول  و اينكه شيعه
در كتاب فصل الخطاب خالف ) حسين نوري طبرسي(نيست زيرا عالم معاصر آنها 

كند و همچنين سيد علي نقي فرزند سيد ابولحسن نقوي  اين را ثابت مي
تحريف قرآن ) كه به زبان اردو نگاشته )1(در كتاب خود  ) هـ1323متولدسال(كهنوي

و بسياري ديگر از تأليفات آنها در اين باره اين ادعا  ، كند از ديدگاه شيعه را اثبات مي
كند و چنانچه گذشت آنچه از آقابزرگ تهراني و امين نجفي و  را آشكارا نقض مي

اي از آنان در  اشد و مداوم و پيوسته عدهب غيره نقل گرديد نيز با اين ادعا معارض مي
اي ايفا  فرسايي كرده و نقش خود را بگونه ي تحريف قرآن قلم اين زمان درباره

كه مورد اجماع و اتفاق عموم  ، چگونه ممكن است در امري از امور. كنند مي
 ، باشد ي سالمت قرآن و حفاظت و رعايت خدا از آن مي مسلمانان است و آن مسئله

نه ممكن است گفته شود آنكه مخالف سالمت و حفاظت قرآن است در واقع چگو
. مگر اين امر مجال اجتهاد و تأويل است ، اجتهادي خطا كرده و عذري پذيرفته دارد

  اگر قرآن سالم نمانده بايد به چه چيز ديگر برا ي هدايت دل خوش كرد؟
كه اعتقاد به تحريف دارند گويند اين گروه  اي مي اما اين توجيه أخير كه عده: ششم

                                           
  .394/: 3الذريعه الي تصانيف الشيعه: مبناـ )1(
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شوند  بلكه گروهي هستند كه اخباريون ناميده مي ، ي شيعيان أثني عشري نيستند همه
اين سخن  ، و توانايي تشخيص اخبار صحيح و سقيم و سره و ناسره را ازهم ندارند

هركس : آنجا كه گفته است ، را يكي از قدماي شيعه به نام شريف مرتضي مي گويد
بلكه اين خالف حقيقت . كه مخالف اين باشد مورد اعتبار و اعتماد نيستاز اماميه 

گردد كه اخبار و احاديث ضعيفي را  برمي) از شيعيان(به گروهي از اصحاب حديث 
شود از  اند كه با عمل به اين اخبار و احاديث نمي نقل كرده و آنها را صحيح دانسته

و مرجع بزرگ شيعه در  )1(.مودچيزي كه قطعيت و صحت آن معلوم است بازگشت ن
اين افترا مخصوص : مي گويد) هـ01227زمان خود جعفر نجفي متوفي سال 

ي روايات تحريفي  باشد در حاليكه خود او از اصوليون بوده و درباره اخباريون مي
ي اخباريون خطرش بيشتر  كند كه از نظر وايده وارده در كتب شيعه راهي را دنبال مي

اين افتراء نظر اخباريون بوده و به داليل عقلي و نقلي و : گويد ياست آنجا كه م
الزم است اين اخبار به دو روش : گويد باطل است و مي ، ي دين ضروريات معلومه

  :تأويل شوند
آسمان دنيا   ي قرآن قبل از نزول به اين اخبار بر ناقص بودن كلمات مخلوقه: الف 

   )2(به طرف زمين داللت دارند يا بعد از نزول قرآن از آسمان دنيا 
فكران  و آنچه در نظر كوتاه. يا بايد بر نقص معني در تفسير قرآن تأويل شوند: ب

شود اينكه قرآن بعد از رسيدن به زمين نقص پيداكرده است كه در اين  تقويت مي
قسمي كه پيامبر آنرا بر مردم تالوت كرده و آنرا : گردد صورت قرآن دو قسم مي

قسم دوم را از مردم مخفي نگه داشته و . است د و اعجاز بدان صورت پذيرفتهان نوشته
است پس از او به ساير امامان  از آن مطلع نشده سكس غير از اميرالمؤمنين علي 

  )3(.رسيده است و اكنون نزد مهدي منتظر محفوظ است
الغطاء همانند شريف مرتضي جرأت  شود صاحب كشف چنانچه مالحظه مي

                                           
  .اند آن را از او نقل كرده 1/15 ، و طبرسى در مجمع البىان 3و1 ، ـ طوسى در كتاب تبىان)1(

 چون همانند معتزله معتقدند كه قرآن مخلوق است - )(2
  . 299ص ، ـ كشف الغطاء)3(
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بلكه خود را به تكلف و رنج بيشمار  ، دهد گويي را به خود نمي ين ياوهتكذيب ا
در واقع پنداشته كه پيامبر . است گرفتار ساخته و از چاله بيرون آمده و به چاه افتاده

  بخشي از قرآن را از مردم كتمان نموده است و جز علي كسي را از آن با خبر
في نگه داشته و هم اكنون پيش مهدي نكرده و علي هم آنرا نزد فرزندان خود مخ

   ! ؟منتظر است حال چه افترايي از اين بدتر

  تظاهر به تحريف قرآن و استدالل براي اثبات آن: توجيه سوم
كند حسين نوري طبرسي متوفي  كسيكه بزرگي اين بال را توليت و رهبري مي

و شايد . كند يگويي استدالل م كه براي اثبات اين ياوه ، باشد مي )1(هجري 1320
ي شيعه و  ها و اساطير متفرقه گويي اين اولين بار است كه كتابي با اين حجم ياوه

در  ، اند بزرگان آنان و آياتي را كه به گمان آنان در قرآن تحريف يا نقص گرديده
تا براي هميشه علَم رسوايي آنان باشد . شود خود جمع آوري  و چاپ و نشر مي

بي گمان  ، داشتند توان تنفيذ اجراي احكام جزايي را مي و اگر مسلمانان قوه و
محاكم قضايي براي اين كتاب و صاحب آن تشكيل و براي مسلمان بودن يا 

گرديد و مسلمانان از شر اين  رأي و حكم صادر مي ، ي أثني عشري نبودن شيعه
كنند رهايي  خواراني كه در عالم اسالمي مذهب تشيع را ترويج مي چنين جيره

اند از  هاي بزرگان شيعه را خورده ها و نيرنگ يافتند و هوادارني كه فريب حيله مي
اهل بيت جيز  هواداران ناداني كه از تشيع جز محبت. شوند خواب غفلت بيدار مي

بهشت محبتي كه به خيال آنان بدون حساب و كتاب آنها را به  ، دانند ديگري نمي
  .برد مي

هاي زيادي از  قسمت ، ) شيعه و قرآن(تاب خود استاد احسان الهي ظهير در ك
هر چند اين . است را همراه ادله و شبهات مؤلف آورده) فصل الخطاب( آن كتاب

اما  ، گردد عشري در اين زمان محسوب مي جويان مذهب أثني فرد يكي از حقيقت

                                           
  .ـ در كتاب خود به نام فصل الخطاب)1(
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اشتباه او در اين است كه به نقل عبارات بدون توضيح و يا نقدي اكتفا نموده 
بويژه كه ايشان حدود دوازده شبهه . ت و اين كار خطر خاص خود را دارداس

اين شبهات هر چند به تار عنكبوت . است براي اثبات افتراي خود بيان كرده
مانند اما كسانيكه هيچ ارتباطي با علوم اسالمي ندارند بسياري از اين ترهات  مي

م بود ترّهات ايشان كشف و دانند و شايد تحت تأثير قرار گيرند لذا الز را نمي
و از اين لحاظ كه مؤلف اين . گرديد آشكار و بر رد شبهات وي استدالل مي

مختصري از محتويات اين كتاب براي خوانندگان بيان  ، كتاب معاصر است
ي الهي در حد توان در بيان غلطها و آشكار نمودن  و به حول و قوه )1(شود مي

از اين بابت كه . نماييم آن كتاب تالش ميشبهات آن و نقد و بررسي داليل 
اي پخش شده بدون اينكه رد  كتاب استاد احسان در جهان اسالم به شكل گسترده

باشد با اين توجيه كه آن چيز كه عيان است چه حاجت به بيان است  يا نقد شده
اين درست است : گويم من مي. و محض بيان اين افتراء در بطالن آن كافي است

ولي  ، به اصل اين افتراء و مأخذ آن ظاهرا نياز به نقد و بررسي ندارد با توجه
آگاه تأثيراتي  بعضي افراد نا شبهات آن را آشكار و ابطال نمود زيرا در حد خود بر

  .دارند
ي تحريف قرآن  ي إثني عشري درباره ي شيعه در حقيقت مؤلف از عقيده

آوري نموده و  باره را جمع ايني آنان در  برداشته است و اخبار پراكنده پرده
اخباري كه از  ، است تصريحات بزرگ شيعه را نسبت به تواتر آن اخبار نقل كرده

را به تحريف متهم نموده بدون اينكه  گذرد و ياران پيامبر دو هزار روايت مي
كسي را استثنا كرده باشد و اين استثنا نيز صوري است  ؛جز حضرت علي

اين را  ، ي ايشان است كه گفته ، ه بر تحريف قرآنزيرا اتفاق جميع صحاب

                                           
 233ص ، پردازند به اىن كتاب اشاره شـد  گوىى مى كتب و منابع شىعه كه به اىن ىاوه ـ و در اثناى بحث از)1(

  .پردازىم عربى و در اىن جا به بررسى شبهات و محتوىات كتاب مذكور مى
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زيرا قرآن همانست كه به گمان آنان سالم از تحريف بوده و نزد . رساند مي
باشد و تا كنون حتي در ايام خالفت خودش كسي از آن مطلع و با  مي ؛علي

  .خبر نشده است
در مورد  روايت را تقديم كرده كه بيشتر آنها) 1062(هاي آنان  سپس از كتاب

و تصويب و درست . باشند آيات كتاب خداوند است كه خطا و نادرست مي
كند و آنچه را در مورد اجماع  هاي اساطيري آنان بيان مي بودن آنها را در كتاب

ي ناچيزي از افتراسازان شيعه مي گويند  امت مي باشد رد و به آنچه مجموعه
كند كه  اي كاملي نقل و بيان ميه چنانكه بدون هيچ ابايي سوره. دهد رضايت مي

كنند در حالي كه هيچ اثري از آنها در  مراكز شيعه براحتي به آنها اعتماد مي
و هر كس كه كمترين آشنايي با . شود مصحف مورد اجماع مسلمين يافت نمي

دروغ بودن و مفترا بودن آن را در ظاهر عبارات و معاني  ، باشد لغت عربي داشته
  .كند كسي به جز بي دين مغرض آن را تأييد و ترويج نمي يابد و آن در مي

دارد كه  پذيرد و بيان مي ي خود نمي ي طايفه چنين انكار تحريف را از ناحيه هم 
است زيرا كسيكه اخبار و  انكار قدماي شيعه نيز از روي تقيه صورت پذيرفته

ت امامت را نيز آيد اخبار و روايا كند بر او الزم مي روايات تحريف را انكار مي
  .انكار نمايد زيرا بين آندو نوع از روايات تالزم وجود دارد

هجري  1298و اين كتاب كه حاوي اين كفر و الحاد است در ايران در سال 
است و همينكه اين كتاب منتشر گرديد بسياري از شيعيان با  چاپ و نشر شده 

ين كتاب و انتشار ظهور آن پريشان و مضطرب شدند و يكي از بزرگان شيعه ا
شد  به محض اينكه كتاب وارد مجلسي مي: گويد كند و مي آنرا چنين توصيف مي

  .)1(.كردند شد و بدزباني مي بر ضد آن و مؤلف وناشر آن فريادها بلند مي
اين بود كه آنها  ، سبب فرياد آنان ، به نظر استاد محب الدين خطيب 

                                           
 .21ص ، المعارف الحلبىه/ـ مرعشى)1(
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حصر به خواص شيعه و به خواهند تشكيك و ترديد در صحت قرآن من مي
صورت متفرق و پراكنده در صدها كتب معتبر ايشان وجود داشته باشد نه اينگونه 

آوري و در هزاران نسخه چاپ شود و دشمنان آنها از آن  در يك كتاب جمع
: گويد مطلع و باخبر شوند و بر عليه آنان در انظار همگان حجت قرار گيرد و مي

مؤلف كتاب با آنان  ، مالحظات را ظاهر نمودندهنگاميكه عقالي شيعه اين 
ي فصل الخطاب  رد بعضي شبهات درباره(ديگري با عنوان  مخالفت كرده و كتاب

  .)1(.تأليف كرد) در اثبات تحريف كتاب رب األرباب
ي  گيري از عقيده كنند در بيشتر اوقات با بهره هر چند افراطيون شيعه تالش مي 

پرده روي اين  -باشد ي دژ مستحكم و پناهگاهي حصين مي ابهتقيه كه براي آنها به مث
رسوايي بگذارند و اين فرياد و نگراني كه پديد آمده در ميان آنانكه خودشان اين 

به خاطر  -است زيرا آنها نيز پوشاندن اين رسوايي را شده اند ديده مي عقيده را داشته
ان از آن رسوايي كه كيان و حفظ و صيانت اعتبار و آبروي قوم خود و حفاظت دينش

ي آنها ممانعت و  كند و از شيوع و انتشار عقيده موجوديت آنان را متزلزل مي
ولي من مانند استاد محب الدين خطيب . بيند الزم و ضروري مي ، نمايد جلوگيري مي

دهم بلكه بر اين باورم  ي شيعيان تعميم نمي اين حكم را به صورت قطعي بر همه
ان پيوسته اين كفر را انكار و از آن برائت مي جويند و بر كتاب فصل برخي از شيعي

) ي قول به تحريف حفظ كتاب شريف از شبهه(اند مانند كتاب  الخطاب ردها نوشته
  . )2(شود  ي محمد حسن مرعشي كه ردي بر كتاب فصل الخطاب محسوب مي نوشته

با منكرين موضوع  بينم كه مؤلف و من در خالل و اثناي كتاب فصل الخطاب مي
كند و انكار آن عده از قوم خود را مردود مي داند و كسيكه اين  تحريف مجادله مي
يابد كه كتاب تأليف شده تا مخالفان وجود تحريف را  در مي ، كند كتاب را مطالعه مي

                                           
 .11ص ، ـ الخطوط العرىضه)1(
 .21ص ، المعارف الجلىه. نگاشود  پيوسته اين كتاب نوشته ميـ )2(
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رد بعض الشبهات عن فصل (و آنچه صاحب فصل الخطاب با عنوان  )1(.قانع نمايد
بايد اين : گويند ست در واقع و نفس االمر رد كساني نيست كه مينگاشته ا )اخلطاب
در بين آنها سرّي و سر به مهر بماند زيرا آنچه محب ) افتراي تحريف قرآن(قضيه 
بدان اشاره مي كند صورت ظاهري قضيه است و حقيقت امر چنانچه بيان س الدين
  .شود غير از اين است مي
 ، شار يافت بزرگ شيعه محمود ابن ابوالقاسمانت) فصل الخطاب( هنگاميكه كتاب 

اقدام ) كشف اإلرتياب يف عدم حتريف الكتاب(مشهور به معرب تهراني در كتابي به نام
است و صاحب الذريعه اولين رد خود در مقابل  به رد مطالب فصل الخطاب نموده

عوت كند كه مفيد انكار تحريف است نه د صاحب كشف اإلرتياب را براي ما نقل مي
كتاب كشف  ) 2.(ي اولين شبه: گويد به پوشانيدن اين افترا و صاحب ذريعه مي

براي يهود معقول است كه  ، اإلرتياب اين است كه اگر تحريف قرآن ثابت شود
اما  )3( .اند حاال فرقي در ميان كتاب ما و شما نيست و هر دو از اعتبار افتاده: بگويند

 ، ين در كتابي به نام الرد بر كشف اإلرتيابطبرسي ردي بر آن نوشت و محب الد
و به هركسيكه فصل الخطاب را پيش : گويد صاحب ذريعه مي )4(كند بدان اشاره مي

اي را كه در رد و دفع شبهات آن نگاشته  كرد كه اين رساله خود داشت سفارش مي
 شبهاتي كه به فارسي توسط شيخ محمود تأليف شده. شده در كنار آن داشته باشد

  .ولي هنوز چاپ نگرديده است
نوعي تالش براي بازگشت  ، در واقع جواب طبرسي در رد دليل صاحب األرتياب

                                           
  .و ما بعد آن 360ص ، فصل الخطاب. ـ نگا)1(
برد؛ زيرا صاحب ذريعه مذهب صاحب فصل  شود كه صاحب ذريعه عبارات شبهات را بكار مي مالحظه مي)2(

اين فرورفتگي در اين كفر محسوب  ، نامد ي كشف األرتياب را شبهات مي پس او ادله ، الخطاب را در اين مورد دارد
باشد و بيش از حداز او  اينگونه باشد زيرا صاحب فصل الخطاب شيخ و استاد صاحب ذريعه مي همگردد بايد  مي

 است است و در كتابي كه نگاشته بر مدح و ثناي او افراط نموده تمجيد كرده
  .حرف راء ، 10/12حرف كاف  18/9 ، الذرىعه الى تصانىف الشىعه/آغا بزرگ تهرانى. ـ نگا)3(
  .10/211 ، قمصدر ساب. ـ نگا)4(
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ي لفظي است  اين يك نوع مغالطه: گويد آنجا كه مي. باشد و دليل بر تناقض در آن مي
يعني تغيير و تبديل و  ، رساند آن نيست كه ظاهر لفظ مي. چون منظور از تحريف

بلكه . ص و غيره كه تمام آنها در كتاب هاي يهود و ديگران وجود داردزيادت و تنقي
اي است كه قطعا در غير آيات احكام تحقق يافته  منظور از تحريف تنقيص ويژه

ي جميع مسلمانان و اتفاق عموم  با اجماع محقق و ثابت از ناحيه ، اما زيادت. است
گويند در اين قرآني كه  مي كنند منتفي است و همه كسانيكه در اسالم تحقيق مي

حتي . باشد حتي يك كالم زيادي وجود ندارد آوري شده و در ما بين الدفتين مي جمع
اي كه مصداق يك كالم فصيح باشد بلكه تمام اهل قبله  ي كوچكترين آيه به اندازه

اي كه جاي آن  ي اضافي به گونه اتفاق نظر و اجماع دارندكه در تمام قرآن يك كلمه
رسانمد  پس اين تنقيص اجمالي كه ظاهر لفظ آن را مي. انيم وجود نداردرا ند

   )1(تواند باشد؟ ي لفظي چيز ديگري مي كجاست و آيا جز مغالطه
باشد كه صاحب ذريعه براي  واين بخشي از آنچه در اين دو رساله وجود دارد مي

ريف يا عدم آن ي وقوع تح كند كه گفتمان در مسئله كند و او آشكار مي ما روايت مي
گيرد نه در الزم و واجب بودن پوشانيدن اين افتراء در ميان خواص شيعه  صورت مي

داند تا  و او اين اتجاه را كه ضرورت پوشانيدن اين افتراء در نزد شيعيان را الزم مي
ي  ولي تعميم حكم به آن بر همه. كند نفي نمي ، حرمت مذهب شيعه مصون بماند

  .دشيعيان را نمي پذير
ي فارسي صاحب فصل الخطاب  و در سخن صاحب ذريعه كه آن را از رساله

ايم از سبك تأليف آن اثر ناقص و تقيه ديده  خالصه كرده و ما آن را نقل كرده
  )2(باشد مي ها در اين موارد اينگونه  چنانكه عادت بيشتر رافضي ، شود مي

                                           
  .10/221 ، ـ الذرىعه)1(

: گويـد  بـرد و مـي   سپس اين عبارت را بكـار مـي   ، كند مثال اودرابتدا زيادت در قرآن را بصورت مطلق نفي مي). (2
اي كه مكان آن را نـدانيم وجـود دارد؛ اگـر بـا ايـن       اي در تمام قرآن بگونه اجماع و تفاق بر عدم زيادت حتي كلمه

كند به چيزي  اشاره مي ، ي چشم بينيم كه با اين جمله و با گوشه يد مكان آن را ندانيم بنگريم؛ ميگو عبارت او كه مي
اهللا باشـد بـا صـاحب     كه صاحب فصل الخطاب بدان اعتقاد دارند و زيركانه در اين اعتقاد كه قول به زيادت در كـالم 
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ي اول  در مقدمه. است اين كتاب را در سه مقدمه و دو باب تنظيم كرده ، مؤلف
آوري  از جمع ، اخبار و روايات شيعه را نقل كرده كه بر مبناي تفكر اين بي دينان

هر كس مدعي : گويد كند مانند روايت فرد مورد اطمينان آنها كه مي قرآن بحث مي
تنها . آوري گرديده كذاب است ي قرآن موجود همانگونه كه نازل شده جمع باشد همه

آوري و  قرآن را بر مبناي ما أنزل اهللا جمع ، بعد از او ‡طالب و امامانعلي ابن ابي 
و  ، و اين سخن از مذهب شيعه در اعتقاد به عصمت علي وأبناء او. اند حفظ نموده

گيرد و آن يكي از آثار فارسيان است كه  ضالل و گمراهي ساير امت سرچشمه مي
  .است رفتهاي از تقدس مĤبي آنان و ملوكشان را فرا گ هاله

ي  ي ننگ است اينكه قرآن مورد اجماع همه چقدر جاي تعجب و عقالً مايه
صحابه را مردود دانسته ولي ادعا بكنيم كه تنها سخن يكي از آنان جاي اعتبار و ثقه 

هيچ محلي از اعراب  ، دين باشد در حالي كه اين ادعا جز در خباالت اين گروه بي مي
قرآن ديگري  ، غير از اين قرآن ، علي و امت اسالميزيرا . در دنياي واقع ندارد

وگرنه حداقل در دوران خالفت خود كه واجب اإلطاعه خود او . اند  نداشته و نشناخته
  .نمود آن را آشكار و بدان عمل مي ، بود

پردازد كه به گمان آنان حرفي از آن ناقص  آنگاه به روايت از قرآن علي مي
اي كه خواننده را  آورد به گونه روايات شيعه را در آن مي اي از است؛ و مجموعه نشده

دهد كه عقل شيعي سريعتر از هر عقل ديگر خرافات را تصديق  به اين باور سوق مي
بيند به كتابي ايمان دارد كه جز در اساطير آنها وجود خارجي  كند آنگاه كه مي مي

حتي امامان  ، امت اسالمينداشته و ندارد اما به قرآن موجود كه مورد اجماع تمام 
ي گردآوري   اين روايات ياوه و بيهوده درباره. قرار گرفته كفر ورزيده و باور ندارند

                                                                                                           
كنـد   هاي تغيير در قرآن را بيـان مـي   رتصاحب فصل الخطاب درحاليكه صو. شود ذريعه هم مذهب و هم اعتقاد مي

مـورد  : گويد و حقد و كينه ي او نسبت به مسلمانان او را بر آن داشته و مي ، كند البته قرآني كه شيطان به او وحي مي
يسـألونك عـن   { .25ص ، فصل الخطاب ي عن در قول خداوند افزودن يك كلمه است مانند كلمه ، هفتم از زيادات

إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له {كند اهللا خارج نمي نكه قول او به وجود نقص در قرآن او را از تكذيب كالمكما اي} األنفال
  }لحافظون
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ي آن براي صحابه و مردود دانستن قرآن از طرف صحابه  قرآن توسط علي و ارائه
  .آورند سخن به ميان مي

كند كه با  قل مياي را ن خبر و روايت آن شيعه ، گونه روايات براي نمونه از اين
ي آن   مهدي منتظر مزعومشان مالقات و ديدار كرده آنكه اصال متولد نشده اما درباره

) دنيا(از دار فنا  -سيد البشر-هنگاميكه حضرت محمد بن عبداهللا )1(منتظر: گويد مي
 ساميرالمؤمنين علي )2(.كردند آنچه كردند ، رفتند و وفات نمودند و دو بت قريش

اين : را گردآوري كرده و آنرا به مسجد پيش آنان برد و به ايشان گفتتمام قرآن 
بدين دستور داده تا آنرا جهت اتمام  كه رسول اهللا  ، كتاب خداي سبحان است

اما . در برابر خداوند تعالي بر شما عرضه نمايم ، ي اعمال حجت در روز عرضه
البته  )3(.ه در دستان شماستما محتاج قرآني نيستيم ك: فرعون و نمرود اين امت گفت

اين موقف شما را به من گفته بود ولي خواستم بر شما اتمام  حبيب من رسول اهللا
آنگاه ابن ابي . نا اميدانه به منزلش برگشت سپس حضرت اميرالمؤمنين . حجت كنم

اي از قرآن  پيش هر كس آيت و يا سوره: قحافه مسلمانان را بانگ زد و با آنان گفت
عثمان و سعيد ابن ابي وقاص و  ، پس ابوعبيده بن جراح. ارد آنرا بياوردقرار د

معاويه پسر ابوسفيان و عبدالرحمن پسر عوف و طلحه پسر عبيداهللا و ابوسعيد 
هرچه از قرآن داشتند پيش ابوبكر  ، خدري و حسان پسر ثابت و جماعت مسلمانان

هايي كه بعد از وفات  احترامي آوري نمودند و تمام بي و اين قرآن را جمع ، آوردند
سرزده بود ساقط كردند به همبن دليل است كه آيات با همديگر غير  رسول اهللا 
اما قرآني كه اميرالمؤمنين آنرا با خط خود نگاشته و گردآوري كرده . نمايند مرتبط مي

قرآني كه همه . نگهداري شده است ، بود همچنان نزد صاحب الزمان عجل اهللا فرجه
كه اين قرآن هيچ شك و ترديدي در صحت آن وجود ندارد . ز در آن وجود داردچي

                                           
  .كشند ـ ىعنى كسى كه انتظار ظهور و فرجش را مى)1(
  .باشد اهللا اسالم را اقامه نمودند ـ مى ـ منظورشان از دو بت صدىق اىن امت و فاروق آن ـ كه بعد از رسول)2(
كسـى   ، باشد حضرت فاروق عمر بن الخطاب رضى اهللا عنه و ارضاه مى ، ـ منظورشان از فرعون نمرود اىن امت)3(

 .توزان دشنام و كىفر بىش نىست كه بالد فارس را فتح و اسالم را در آن انتشار داد كه پاداش او نزد اىن كىنه
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  )1(.از صاحب امر اين چنين صادر شده است. باشد و يقيناً كالم خداوند سبحان مي
نقل كرديم زيرا بيشترين حكايات آنها  ، رغم طوالني بودنش اين عبارت را علي

ي اين گروه نسبت به  از حقد و كينه در واقع اين مسئله. زند حول و محور آن دور مي
ن ي كرام  بر ديني كه صحابه ، و بغض ورشك ورزي آناني رسول اهللا  صحابه

كني كه بحث از ناسزا گويي و  بنابراين مالحظه مي. گيرد سرچشمه مي ، اند حمل كرده
ها  اند اين بي احترامي بي احترامي صحابه است و اينكه در قرآني كه گردآوري كرده

اند اما اينها سر مكنون و مستور را مباح و آشكار نموده و آنچه در  ا حذف كردهر
  .باشد گذرد به مراتب بزرگتر مي دلهايشان مي
قرآن را رفض و ترك كرده باشند آنگونه كه اينها  نهنگاميكه صحابه ، بنا براين
اگر حجت چرا از نسلها و قرون بعد از صحابه پوشانده شده است؟ و  ، برند گمان مي

و علي . بر آيندگان كه تمام و اقامه نشده است ، بر صحابه توسط امام علي اقامه شده
  است؟ چرا در ايام خالفت و توان و اقتدار خود حجت را اقامه نكرده

شوند يعني همديگر را نقض و  هاي آنان خود به خود نقض مي گويي براستي ياوه
-اند ي علي سرباز زده شده رآن نگاشته نمايند اگر صحابه از پذيرش آن ق باطل مي

 ، آيا در اين امت در طول ادوار تاريخ اسالم و مسلمانان -گويند چنانچه آنان مي
اند كه با امامان  در حاليكه در اين امت افرادي بوده ، آنرا بپذيرد  كسي پيدا نشد كه

ها و  وتا كنون شيعيان حكومت.اند مصاحب بوده و با مهدي منتظر ديدار كرده
هنوز پيش  ، اند؟ و چرا بايد از آنان مستور و ممنوع و در آن سرداب ها داشته قدرت

 ، خرافي بودن اين ادعا ، باشد  اي عقل داشته مهدي غائب باشد؟ آيا براي كسي كه ذره
شود؟ بلكه مؤلف فصل  مي  ي ديگر كه ارايه روشن نيست با صرفنظر از تمام ادله

وقتي از علي نيز  ، كند مبني بر اينكه ار و رواياتي نقل ميالخطاب در اين مقدمه اخب
خودداري  ، ي خود را براي صحابه بياورد شود قرآن گردآوري شده مي  خواسته

  ي نمايد و اين امتناع خود را با آيه كند و آنرا تسليم صحابه نمي مي

                                           
  .10و9ص ، ـ فصل الخطاب)1(
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وجيه ت.) كنند يعني غير از پاكان قرآن را لمس نمي(}اليمسه إال املطهرون { 
اينست آنچه  )1(.كه به نظر شيعه مطهرون فقط امامان أثني عشري هستند. است كرده

علي كسي است كه ابالغ قرآن را ترك و  ، پس بر حسب اين افترا. شكند پشت را مي
چنين چيزي  ، كسي جز شيعيان. است آن را مخصوص خور و فرزندش دانسته 

  .كنند چنين جسارتي نمي ، مير المؤمنينچه رسد به ا ، احدي از مسلمانان. گويد نمي
ي ادب نسبت به اهل بيت مي باشد از  در واقع آنچه از اين كالم برمي آيد اسائه 

  . روي همين اخبار است كه گروهي از شيعيان مانند كامليه امام علي را كافر مي دانند
 مذهبگردآوري كرده اند اين  ، و اين روايات و آثاري كه كتاب هاي اثنا عشري

اينها شيطان را مشايعت و همراهي مي .را تقويت مي كنند) ÷تكفير امام علي(
در واقع كسانيكه امام علي را از اين .نمايند ولي اميرالمومنين را همراهي نمي كنند

  . اباطيل و امثال آن مبرا مي نمايند انصار و هواداران حقيقي او هستند
صورت هاي تحريفي كه مولف  ، ناگوناما مقدمه دوم اين كتاب به شيوه هاي گو

در . در بر مي گيرد ، وقوع يا امتناع آنها را در كتاب خداوند سبحان وارد مي داند
در قالب سوره يا آيه يا  ، نتيجه انبوهي از آن صور را كه شيطانش به او وسوسه كرده

  .حرف ارائه كرده است
وره و تبديل آن به مي گويد كه زياد كردن س 24مولف فصل الخطاب در صفحه 

  :زيرا خدواند در قرآن مي فرمايد ، سوره هاي ديگر در قرآن امري است ممتنع
 m  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³l 2( ٢٣: البقرة(  

اي  سوره ، دچار شك و دودلي هستيد ، ايم اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل كرده 
  ...همانند آن را بسازيد

ويد قرآني كه اكنون در دست مسلمانان قرار دارد هيچ زيادتي  در آن پس او مي گ
اما . زيرا بشريت از آوردن سوره اي مانند سوره هاي قرآن ناتوان است. وجود ندارد

                                           
 .7فصل الخطاب ص -)1(
  23: رةالبق -)2(
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همانگونه سوره واليت را ناقص مي  ، آنجا كه مي گويد نقصان سوره درست است
از يك طرف گمان مي برد كه  او. داند خود به خود اين گفته ايشان را نقض مي كند

در كتاب خدا نقض وجود دارد و سوره واليت را مثال مي زند كه بدون ترديد اين 
و از طرفي ديگر تصريح . ادعا بيانگر وجود زيادت سوره اي در كتاب خدا مي باشد

ي جعل شده ي  هرچند عبارت سوره. به امتناع زيادت مي كند و اين تناقض مي باشد
  .شاهد كذب و نادرستي آن استخود  ، واليت

چون آن سوره جعل شده يك  ، آن را برمال مي كند)1(و يكي از بزرگان شيعه
عبارت تلفيق شده و يك تركيب پريشان و يك معني ساقط است كه از خالل و 
البالي آن معلوم مي شود كه جعل كننده ي آن چنانكه بيان مي شود غير عرب و 

  .نادان بوده است
يا تبديل آيتي به آيتي ديگر نيز به اجماع  ، زياد شدن آيتي بر قرآن :و مي گويد
 ، سپس اين سخن را با اين گمان خود كه نقصان آيت غيرممكن نيست. منتفي است

  )2(.نقص مي كند
اما از روي ياوه گويي هاي آنها امكان اضافه شدن كلمه اي در قرآن ديده مي شود 

  :انفال را مثال مي زند كه مي فرمايد و براي اين گمان خود آيه يكم سوره
 m  F  E  DC  B  Al ١: األنفال   

  .پرسند از تو درباره غنائم مي
و  ايشان كلمه عن را اضافي مي دانند زيرا شيعيان انفال را مخصوص رسول اهللا 

بعد از ايشان ويژه امامان اثنا عشر مي دانند و صحابه از رسول خواسته اند به شيوه 
. در نتيجه مي خواهند بگويند سوال از حكم انفال نيست. انفال به آنها بدهدصدقه از 

  .و رافضي ها جز با حذف كلمه عن به اين هدف نمي رسند
. در چندين جاي قرآن اتفاق افتاده است) في علي(كه نقصان كلمه : گويد و باز مي

                                           
  25و24صفحه  ، به نام محمد جواد بالغي در تفسير خود آال الرحمن -)1(
  .24ص ، ـ فصل الحطاب)2(
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ا حذف كرده به گمان آنان اسم علي در چندين جاي قرآن وارد شده ولي صحابه آنر
اين ادعاي بي اساس را براي اتباع خود مطرح مي كنند كه هرچه در قرآن نگاه . اند

سندي براي اثبات ادعا هاي بزرگانشان در مورد علي را در قرآن پيدا نمي  ، مي كنند
و اين . و اين موضوع آنها  را نسبت به مذهبشان به شك و ترديد انداخته است ، كنند

اما اين كار . ت كه رافضي ها را به طرف اين افترا كشانيده استيكي از اسبابي اس
كند و بيشتر و بيشتر شيعه را به كلي از اسالم  ريشه هاي تشيع را از بن و بيخ بر مي

  .دور مي اندازد
 ، بعداً صورت هاي ديگري از تغيير و تبديل كلمات قرآن را كه بدان اعتقاد دارند

كلمه آل عمران به  33در سوره آل عمران آيه ي : گويدبعنوان مثال مي . بيان مي كند
  :آنجا كه مي فرمايد. جاي آل محمد گذاشته شده است

 m  g  f  e  d  c        b  a  `  _  ~  }  |  {l  آل
   ٣٣: عمران

   
و  ) اسماعيل و اسحاق و يعقوب : از قبيل( خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم 

را از ميان  ) موسي و هارون و عيسي و مادرش مريم : لاز قبي( خاندان عمران
   . جهانيان برگزيد

و هدف شيعه از اين بحث ها اين است كه هر طور شده ثابت كنند كه ذكر امامان  
چگونه مي شود از آل عمران اسم برده شود : و مي گويند. آنها در قرآن آمده است

  .ولي از امامان معصوم آنها اسم برده نشود
از اضافه شدن و يا ناقص نمودن حرف صحبت مي كند و به مقتضاي ياوه  سپس

نقصان حرف : مي گويد. ديده مي شود ، امكان و وقوع آن ، سرايي هاي خودشان
ة مانند نقصان حرف همزه در كلمه   :در سوره آل عمران كه مي فرمايد أمَّ

 m  P  O  Nl ١١٠: آل عمران.  
  :يددرسوره نباء كه مي فرما وهمچنين

 m   q  p          o  nl ٤٠: النبأ   
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چون هدف اين افترا از البالي اساطير آنان معلوم مي شود و آن اينكه امت محمد 
در قاموس اين قوم دل هاي آن ها را پر از حقد و كينه كرده است زيرا اين امت بود 

در  كه سرزمين هاي آنها را گشود و تخت هاي سلطنت آنان را بهم ريخت و اسالم
و اين امت در بينش آنها نفرين شده و گمراه و ستمگر مي . ميان  آن گسترش داد

در نتيجه . جگر آنها را بدرد مي آورد ، و ثناي خداوند در قرآن از اين امت. باشد
اماماني . تالش كرده اند تا ثنا و تعريف قرآني را مخصوص امامان اثنا عشري نمايند

نبوده بلكه ائمه بوده  أُمةو گفته اند آن كلمه .نشده است كه هنوز دوازدهمين آنها زاده
با اين توجيه كه مي .و همچنين در كلمه ترابا كه مي گويند ترابيا بوده است. است
لقب علي ابوتراب بود و كافر در روز قيامت آرزو مي كند كه اي كاش ترابي : گويند
ن نمي دانم چرا كافر آرزو و م. يعني از شيعيان علي ابن ابي طالب مي بود. بود مي

نمي كند كه از شيعيان و اتباع محمد باشد آيا علي از پيامبر هم برتر و سعادتمندتر 
كه شيعه را به بدترين سرانجام مي  ، و بسياري از هذيان و ياوه هاي او ؟ بوده است

  .رساند و تا ابد ننگ را دامنگير آن نموده است
ي بيان اقوال بزرگان شيعه در وجود و وقوع مولف اين مقدمه را برا: مقدمه سوم

بدان كه آنان در اين باره « :تغيير قرآن يا عدم آن به قلم كشيده است و گفته است
تغيير و نقصان : اول اينكه. گفته هاي زياد دارند كه مشهورترين آنها دو رأي مي باشد

مانند قمي  ، مي برد در قرآن روي داده است آنگاه كساني را كه اين عتقاد را دارند نام
كليني در اصول كافي و اين دو نفر چنانچه مي گويد از جمله كساني  ، در تفسيرش

افراط كرده و روايات بسياري نقل ) تغيير و نقصان قرآن(هستند كه در اين مذهب 
و نعماني  )بصائر الدرجات(و صفار در) مرآة العقول(كرده اند  و مانند مجلسي در 

 )املسائل الرسوية(ياشي و فرات كوفي در تفاسيرشان و شيخ مفيد در و ع) الغيبة(در 
  ).الدرر النجفية( بحراني در ، محدث شيعه

 ، كه اين ياوه گويي ها را سروده اند ، و با اين منوال علماي مشهور مذهب خود
يا توصيف آنها با اينكه اينان كساني هستند هرگز به  ، با بزرگ نمايي در القاب آنها

در حاليكه همين گفته و روايت او در اوج . ياد مي كنند ، و اشتباه نرفته اند خطا
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به همين دليل نام بزرگان شيعه و . گمراهي و اشتباه كفرآلود آنان كفايت مي كند
كتاب هاي آنان كه در اين موضوع كفرآميز تاليف شده و سخنان آنان در اين باره كه 

كار مي كند در اين كتاب بيان مي دارد و به ماهيت شيعه را در زمان هاي اخير آش
براي مثال نظرات و گفته هاي شيخ ابوالحسن . عنوان شاهد ماجرا مطرح مي كند

را از ) تحريف و نقص قرآن(كه اين موضوع  ، "مراة األنوار "مؤلف ، شريف
  )1(.ضروريات و بديهات مذهب شيعه دانسته است

ع نشده است و قرآني كه اكنون در دست در قرآن تغيير و نقصان واق: دوم اينكه
نازل شده  مسلمانان است همان قرآني است كه از جانب خداوند بر رسول اهللا 

سيد مرتضي و شيخ الطائفه در تبيان بر اين  ، و شيخ صدوق در عقايد خود. است
مگر آنچه شيخ  ، كه موافق آنان باشد شناخته نيست باورند  و از قدماي شيعه كسي

ز جماعتي از اهل امامت حكايت مي كند كه منظور او از آن جماعت شيخ مفيد ا
و چنانچه قبال گفته شد او مي خواهد اين مقاله را  )2(.صدوق و اتباع ايشان مي باشد

در تشيع يك اصل قرار دهد  و گرنه بزرگان مذهب شيعه از اين كفر بعيد بوده اند  و 
  .پيدايش آن چه بوده استبحث شد كه اصل و اساس اين افترا و منشا 

سپس بعضي از سخنان مخالفان را بيان و با استفاده از آنچه در اين باره در كتاب 
هاي آنان آمده است با آنان مخالفت مي كند تا به اين نتيجه برسد كه حقيقت چيز 
ديگري است و اين انكار در واقع نوعي خدعه بخرج دادن براي اهل سنت 

  )3(.باشد مي
داليلي كه با آن استدالل كرده و : اين سرفصل را ارائه كرده است: اولو در باب 

مي شود با استناد به آنها بر وقوع تغيير و نقصان در قرآن استدالل كرد  و به تعداد 
  .دوازده شبهه را مطرح كرده است ، امامان شيعه

                                           
  .32ص ، ـ نگاه به فصل الخطاب)1(
  .33ص ، ـ فصل الخطاب)2(
 .و ما بعد آن 33ص ، ـ فصل الخطاب)3(
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  :ي اول شبه

يامبرشان كتاب خدا را ي بعد از پ يهود و نصار ، دليل اول اينكه: گويد اين ملحد مي
 ، قرآن را تغيير دادند اين امت هم بعد از پيامبر ما  ، اند تغيير داده و تحريف كرده

زيرا تمام آنچه كه در بني اسرائيل اتفاق افتاده البد در اين امت هم اتفاق مي افتد كه 
   )1(.به آن خبر داده است پيامبر صادق 

  : دهيم اما اين شبه را به سه صورت جواب مي
  :صورت نخست

اما  ، قبول داريم كه هرچه در بني اسرائيل روي داده در اين امت نيز پديد مي آيد 
 ، يك عموم است ولي آنچه دليل بر خروج عموم اين خبر پيامبر : ما مي گوييم

و تحريف قرآن از اين قاعده مستثني مي باشد  ، وجود داشته باشد بايد خارج شود
  :ايدزيرا قرآن مي فرم

 m   n  m   l  k      j  i  h  gl 2( ٩: الحجر(   
و تا روز رستاخيز آن را ( باشيم ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده  

  ) داريم از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي
  ؟.يص داده شودو آيا از اين قوي تر كه عموم حديثي با نص قرآن تخص  

اولين ناداني : و به همين دليل با قالني گفته است ؟ عقل و خرد اين قوم كجا رفته
قرآن : شما اين است كه به استناد يك خبر و روايت آحاد بصورت قطعي مي گوييد

  )3(.در حاليكه قوي تر از آنرا رد مي كنيد. دچار تغيير و تبديل شده است
را بعنوان وديعه و امانت به اهل كتاب سپرد و از  آنگاه خداي سبحان كتاب تورات

كه آنان خيانت كردند و آنرا نگهداري  آنها خواست كه از آن محافظت كنند در حالي

                                           
  .36ص ، ـ فصل الخطاب)1(
  .9/ـ حجر)2(
  .104ص ، ـ نكت االنتصار)3(
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  . بلكه عمداً آنرا ضايع كردند ، ننمودند
اما خداوند حفظ قرآن كريم را به كسي نسپرده است تا امكان ضايع كردن آنرا بيابد 

  :آنرا به عهده گرفته است بلكه خود نفسا حفاظت
 m   n  m   l  k      j  i  h  gl ٩: الحجر. 

و تا روز رستاخيز آن ( باشيم ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده   
  ) داريم را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي

  : فرمايد و در سوره ي فصلت  مي
 mc    q  p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  dl ٤٢: فصلت  
نه غلطي و .  (گردد متوجه قرآن نمي ، از هيچ جهتي و نظري ، هيچ گونه باطلي 

و نه علوم راستين و اكتشافات درست پيشينيان  ، تناقضي در الفاظ و مفاهيم آن است
قرآن  ) چرا كه. رسد بلندش مي و نه دست تحريف به دامان ، و پسينيان مخالف با آن

و افعالش از روي حكمت ( فرو فرستاده يزدان است كه با حكمت و ستوده است
   ).  و شايسته حمد و ستايش بسيار است ، است

   )1(.و آيات بسياري به اين حقيقت مي پردازند
و عدم تحريف و تغيير قرآن و متعهد بودن خداي سبحان به حفاظت آن بدين 

شود و  كه قرآن بزرگ آخرين كتاب است و كتابي بعد از آن نازل نميخاطر است 
نيز آخرين پيامبر است و پيامبري بعد از او ظهور نمي كند و با وفات ايشان  پيامبر 

ي رحمت بي پايان خداوند نسبت به بندگان  پس از جمله ، وحي قطع شده است
آخر الزمان همچنان و تا حفاظت كتاب هدايت يعني قرآن است تا براي امت  ، خود

  .روز قيامت هدايت و روشني بخش باقي بماند
   :صورت دوم

 ، گمان مولف كه هر چه در بني اسرائيل اتفاق افتاده بايد در اين امت روي بدهد
زيرا نتيجه اي كه بنابراين مقدمه بدان  ، اين مقدمه پيش او هم مسلّم و پذيرفته نيست

                                           
 .101–100ص ، 2ج ، اضواء البيان/نيد به تفسير شنقيطيـ نگاه ك)1(
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اي بنا شده است كه مسلّم و  زيرا آن نتيجه بر مقدمه. نتيجه غلطي است ، اعتماد كرده
بدليل اينكه بني اسرائيل پيامبران خود . ي خودش به صورت مطلق نمي باشد پذيرفته
اند ولي در اين امت چنين چيزي روي نداده است هرچند گروهي از منافقين  را كشته

اند در حاليكه  كردهو بني اسرائيل گوساله پرستي  ، براي اين هدف تالش كرده اند
در نتيجه اين مقدمه به صورت مطلق پذيرفته . نظير آن در اين امت روي نداده است

و موضوع تحريف قرآن از آنچه بيان نموديم برتر است زيرا با نص قرآن از  ، نيست
اين قاعده مستثني مي باشد هرچند گروه هايي از منافقين كه در لباس تشيع استتار 

  .ين تالش كردندنموده بودند چن
 و چنانچه پيامبر  ، به همين شيوه امت ما با بني اسرائيل تفاوت زيادي دارد

براي هميشه از اين امت گروه و طايفه اي از حق دفاع و پشتيباني مي كنند : فرمايد مي
و كسانيكه آنان را تحقير و دشنام مي دهندتا . و مخالفان به آنان ضرري نمي رسانند

و خداوند دشمني از بيگانگان را بر . را از دفاع از حق باز نمي دارد نروز قيامت آنا
و پيامبر از خداوند خواسته آنانرا با اجراي .آنان مسلط نمي گرداند تا آنها را نابود كند

و از خداوند . سنت عامه خود به هالكت نرساند كه خداوند او را اجابت كرده است
مني شديد پيش نيايد اما اين را اجابت نفرموده خواسته كه ما بين آنها مخالفت و دش

  )1(.است
اما در ميان امت هاي پيش از ما اختالف و نزاع به حدي شديد بود كه به هيچوجه 

به . شدند گروهي از آنها به خاطر دفاع از حق نصرت داده مي ، كرد به حق قيام نمي
اسرائيل مسلط كرد و  چنانچه بر بني. همين خاطر دشمن بيگانه بر آنان مسلط مي شد

  )1(.بيت المقدس را دو بار ويران نمود و براي آنها ملكي باقي نگذاشت
                                           

كتاب  ، و ترمذي) 2890ح( 3/222 ، باب هالك هذه االمه بعضُهم ببعضٍ ، ـ مسلم در كتاب فتن و اشراط الساعه)1(
بـن  و ا) 2176 ، 2175ح( 472-4/471 ، باب ما جا في سوال النبي صلي اهللا عليه و آله وسلم ثالثا في امته ، الفتن

 ، 156 ، 3/146 ، 181 ، 1/175 ، و احمـد ) 3951ح( 2/303 ، بـاب مـا يكـون مـن الفـتن      ، ماجا في كتاب الفتن
5/108 ، 240 ، 243 ، 6/396. 
  .3/242 ، ـ منهاج السنه)1(
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  :صورت سوم
شوند  اگر در مقام مجادله بپذيريم كه قرآن با نص مذكور از آن عموم خارج نمي

تنها شيعه بودند كه موضوع تحريف معناي قرآن را پيش كشيدند و تالش كرده اند 
اما آنها  ، و دليل همان بس كه از آنها نقل نموده ايم ، ريف كنندكه لفظ قرآن را تح

اند و نمي رسند زيرا خداي سبحان خودش حفاظت آنرا  هرگز به اهداف خود نرسيده
  )1.(به عهده گرفته است

  :شبهه ي دوم

دليل دوم اينكه چگونگي گردآوري و تاليف قرآن خود مستلزم : اين ملحد مي گويد
بدان اشاره  مرآة العقولو عالمه مجلسي در . باشد ير در آن ميوقوع تحريف و تغي

هنگاميكه قرآن بصورت پراكنده در ميان مردم انتشار : آنجا كه گفته است ، كرده است
شده و فردي غيرمعصوم متصدي گردآوري آن بوده عقل حكم مي كند كه كامل بودن 

  )2(.آن و مطابقت آن با واقعيت غيرممكن است
شبهه بر عقالنيت شيعه اماميه بنا شده كه اجماع تمام امت را بر اين  :جواب

خطا و نادرست دانسته ولي راي و نظر فردي از  ، موضوعي مانند سالمت قرآن
آيد  ي او برمي چنانچه از گفته. درست تلقي مي كند ، خودشان را كه پيامبر هم نيست

انچه قبال در بحث و چن".فردي غيرمعصوم متصدي جمع آوري آن بوده است "كه 
                                           

در امـت محمـد   : وجه شبه و اشتراك در كـار ايـن دو امـت اينكـه    : گفته است/دراين موضئع دكتر رشاد سالم -)(1
يا آنرا به گونـه اي نادرسـت و پيچيـده     ، ده اند كه براي تحريف قرآن تالش كرده اند مانند شيعه رافضيكساني بو

در امت بني اسرائيل تحريف و كتمان حقايق تورات بالفعل به . تاويل كنند مانند گروه جهميه ولي نتيجه متفاوت است
اما گروه هـايي   ، ري هم در انجيل چنين كاري كردنداند و نصا وقوع پيوسته است و تورات تحريف شده را ارائه كرده

اند زيرا خداوند حفظ كتاب آنها يعني قران را به عهده  از امت اسالمي كه قصد چنين كاري را داشتند به هدف نرسيده
  .خود نهاده است

  
 .97ص ، ـ فصل الخطاب)2(



   
1148 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

عصمت گفتيم اين يك نظر باطل و نادرست است و آنچه بر باطل نهاده شده نيز 
  . باطل است

شبهه اي كه او طرح كرده است بيانگر اين واقعيت است كه بسياري از بزرگان 
و . كنند حقايق روشن را تكذيب و اكاذيب و خرافات را تصديق مي ، ي اماميه شيعه

. ن با دقيقترين شيوه و محكمترين روش صورت پذيرفته استگرنه گردآوري قرآ
ي امت در نمازها و حلقات و  نوشتند حافظان حفظ مي كردند و همه كاتبان وحي مي

هرگاه از قزآن آيه يا سوره اي نازل . جلسات خود قرآن و آيات را بازگو مي كردند
شدند  م ميشد همگي براي حفظ و كتابت و يادگيري و عمل به آن پيش قد مي

. اضافه شدن يا ناقص شدن حرفي از قرآن مي باشد ، بنابراين آنچه غيرممكن است
به همين دليل امت اسالمي اجماع دارند كه قرآن غيرقابل تحريف و تغيير است و 

اين ادعا به غيراز گروهي از . حاال داوري را به خودمان بسپاريم.اجماع معصوم است
و اين . كند از بين طوايف و فرق شيعه آنرا مطرح نميشيعيان اثنا عشري كس ديگري 

گروه از قرآني بحث مي كنند كه علي آنرا جمع آوري كرده و در نظر آنان كامل و بي 
آيا ما . نمايند رد مي ، عيب و نقص است و قرآني را كه مسلمانان بر آن اجماع دارند

تصديق كنيم يا كتابي  ، ردهاين قرآن مورد اجماع را كه تا كنون مسلمانان را هدايت ك
كه غايب و هنوز ديده نشده و شناخته نشده است و خروج و ظهور آن وابسته به 
مهدي منتظر موهوم است و به اعتراف آنها تنها يك نفر گردآوري آنرا توليت نموده 

  است؟
شيعه آياتي را براي ما اخراج كرده اند كه محال است  ، در آن كتاب غائب و موهوم

پرودگار بزرگوار باشد زيرا يك انسان عادي هم چندان  ، خداوند رب العزهكالم 
پس چگونه مي شود اين كالم . گويد تا چه رسد به خداوند ضعيف سخن نمي

ي  كه شيعيان آن كتاب دست نخورده ي پروردگار جهانيان باشد؟ و ديديم كسي معجزه
علي عبادت كرده و موهوم را به او نسبت مي دهند خودش از روي همين قرآن ف

آ يا . ولي شيعه وي را به تقيه متهم مي كنند ، همان را قرائت و تالوت كرده است
تقيه اي كه بايد در برابر كفار و در هنگام خطر مرگ بعنوان يك رخصت بكارگرفته 
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در امري از آن استفاده كرد كه موجب ضياع و تباهي دين و  ، درست است –شود 
اين گفته اي است كه داليل و شواهد زيادي آنرا !  د؟گمراهي نسل ها مي گرد

و شايد يكي از تقديرات خداي سبحان اين باشد كه ماهيت اين . تكذيب مي كنند
گروه بعد از اينكه سال ها و قرن هاي طوالني با استفاده از تقيه در ميان آنها زيسته 

  .براي تمام مسلمانان آشكار شود ، اند
با اجماع صحابه جمع آوري قرآن در دوران خالفت  و آنچه روشن است اينكه

و .به اتمام رسيده است سو اميرالمومنين حضرت عثمان سحضرت ابوبكر صديق
به اعتراف خود  ، در راس كاتبان وحي بوده و اغلب قراءات متداول حضرت علي

چنانچه قبال از آنها نقل . شيعيان و با سند متواتر به حضرت علي بر مي گردد
هاي جمع آوري و قرائت علي چيزي مخالف قرآن باشد وجود  و در شيوه )1(.مكردي
به خاطر  ، و اميرالمومنين از حضرت ابوبكر صديق و عثمان ذي النورين ، ندارد

آيا مي شود  )2(.اهتمامي كه به جمع آوري قرآن داده اند تمجيد و تعريف مي نمايد
اماياوه گويي و اباطيلي كه  ، كرد روشني خورشيدي كه ابري در مقابلش نيست انكار

چه كسي ! تصديق نمود؟ ، جمع قليلي از دشمنان دين و ملت آنرا نقل كرده اند
نزد  ، گرداني از كتاب خدا و انتظار كتابي موهوم روي گمراهتر از آنكه اتباع خود را به

ار امامي ساختگي يا امامي كه بيشتر از هزار سال است از ترس به سرداب سامرا فر
  فرا مي خواند؟ ، كرده

اتمام حجت بر بندگان چگونه ممكن است در حاليكه  ، و با اين كتاب موهوم
  .شيعيان نيز اطالعي از آن مصحف نداشته و ارتباطي با آن ندارند

براستي اينها فقط دنبال ظن و گمان را مي گيرند و جز انديشه غلط و باطل چيزي 
  .را در دست ندارند

                                           
 .همين رساله در ترجمه عربي 267و266ـ نگاه به )1(
  .اين كتاب در ترجمه عربي 265و236نگاه به ص [ـ )2(
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  :ي سوم شبهه

اكثر اهل سنت و جماعت از اهل تشيع در : لف ملحد فصل الخطاب مي گويدمو
آياتي را ذكر كرده اند كه تالوت آنها منسوخ ولي  ، مورد اقسام آياتي كه منسوخند

و براي هر دو  ، حكم آنها باقي مانده و يا تالوت و حكم آنها با هم نسخ شده است
ت و  اند كه ظاهر آنها بيانگر وجود آياقسم مثال ها زده و يا رواياتي را نقل كرده 

اما در عصر  ، خورد كلماتي است كه در اين قرآن متداول اثري از آن به چشم نمي
اصحاب آنرا تالوت كرده اند و آنها را بر يكي از دوقسم مذكور حمل مي  پيامبر 

 ، نيافته وقتي كه نزد ما نسخ تالوت وقوع. كنند بدون اينكه داللت يا اشاره بر آن باشد
اين آيات و كلمات بايد از قرآن افتاده باشند يا جهال يا عمدا آنها را از كتاب انداخته 

بدون اينكه از ناحيه خدا و رسولش مجوزي براي اين كار وجود داشته باشد  ، باشند
كه در واقع همينطور بوده است و بدون اذن خدا ورسول اين كار صورت گرفته 

   )1(.است
زبان شيعيان معاصر خيلي تكرار مي گردد و تالش مي كنند در البالي  اين شبهه بر

و اين وهم را براي او ايجاد كنند كه . آن به ذهن خواننده نفوذ كرده و او را متاثر كنند
آيات منسوخ التالوه طبق روايات اهل سنت همانند اخبار و روايات تحريف نزد اهل 

اب هاي اين گروه را مطالعه مي كني كه در آن و هرگاه كتابي از كت )2(.تشيع مي باشد
مي بيني اساطيري را كه در كتاب هاي آنها آمده است با  ، از اين افترا بحث مي شود

  )3(.مقايسه و توجيه مي كنند ، اخباري كه نزد اهل سنت  منسوخ هستند
زيرا نسخ در قرآن از  ، و بدون شك حجت و استدالل آنها باطل و بي اثر است

                                           
  .106ص ، ـ فصل الخطاب)1(
ها هم با استناد اخباري آيـاتي و كلمـاتي را    دانند ـ سني  تحريف را روا مي ، ـ يعني اگر شيعيان به استناد اخباري)2(

  .مترجم. منسوخ التالوة مي دانند كه فرق در لفظ و تعبير است نه در محتوا
شيعه در ميـان حقـايق و   "و محسن اميني در كتاب  "اهللاراجوبه مسائل جا"سوي در كتاب ـ مانند عبدالحسين مو)3(

و اماميـه   "دعوت به وحدت اهل سنت"و خنيزي در كتاب  "كشف اال شتباه"و عبدالحسين رشتي در كتاب   "اوهام
  .و غيره
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  :فرمايد آنجا كه خداوند در سوره بقره مي. خداي سبحان مي باشد جانب
 mL  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  l١٠٦: البقرة   

اثر ( و يا اين كه ، ) و به دست فراموشي سپاريم( اي را كه رها سازيم هر آيه
يا همسان بهتر از آن  ، فراموشش گردانيم ) اي را از آئينه دل مردمان بزدائيم و معجزه

  سازيم آوريم و جايگزينش مي آن را مي
  ؟ پس اين كجا و آن كجا. كه تحريف كار انسان است در حالي

روند و استناد  بر همين اساس بسياري از بزرگان شيعه به طرف اين مذهب باطل مي
و عالمي از علماي اهل سنت پيدا . باشد آنها فقط داللت ياوه گويي هاي تشيع مي

  .ه اين افترا رأي داده باشد ولي نسخ چيز ديگري استنمي شود كه ب
ولي بحث از انحراف خلق . بلكه اين افترا نزد مسلمانان هيچ اصل ومنشأي ندارد

قرآن و امثال آن كه از اقوال باطلي كه پيرامون قرآن مطرح شده در محيط اهل سنت 
نه بايد نسخ ولي اين قضيه اصال نزد اهل سنت وارد نيست  پس چگو. يافت مي شود

اي عمدي  تحريف جز گمراهي آشكار و توطئه. با تحريف قرآن يكي پنداشته شود
مي كنند كه در زمان  زيرا اين آثار و اخبار تنها بر اين داللت. چيز ديگري نيست

آيتي جزو قرآن محسوب  ، شود  و هنگاميكه كه هنوز وحي نازل مي حيات پيامبر
و به همين خاطر در .ت آن رفع گرديده استشده و آنگاه حكم يا حكم و تالو

و به دل هيچكدام از  ، در باب نسخ قرار گرفته است ، مباحث علوم قرآني اهل سنت
اهل سنت خطور نكرده كه اين نسخ دليل تحريف قرآن منزل باشد اخبار اين افترا 

 اهللا ي رسول يف قرآن را به صحابهگروهي كه تحر. باشد پيش شيعه اثنا عشري مي
اي از دروغ پردازان را تصديق و ضروريات و  دهند زيرا آن گروه خبر عده نسبت مي

  .نمايند اخبار متواتر و گواهي خدا و رسولش براي صحابه را تكذيب مي
نزد اهل سنت پارساتر و متقي تر از آنند كه چنين كاري از  اهللا ي رسول صحابه

نين كاري را در سر پرورانيده به فرض محال اگر بپذيريم تالش چ. آنها سر بزند
دهد و گرنه خالف وعده در  باشند باز هم خداوند سبحان به آنها اين امكان را نمي
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حتي وقوع چنين چيزي ولو از راه . فرمايش خداوند الزم مي آيد كه آن محال است
ي حفظ قرآن را داده  زيرا خدا وعده ، براي خداوند محال و غير ممكن است ، سهو
ها به نسخ تالوت قرآن اقرار و اعتراف مي كنند هر چند نوري  ود رافضيو خ. است

طبري اقرار به نسخ تالوت را انكار كرده تا مذهب باطل خود را تاييد نمايد و آن 
اگر او در اين نسبت دادن درست بگويد در .  انكار را به تمام شيعه نسبت داده است

عاصرين گروه خود مي پيوندد و اين واقع از عقيده خود منصرف و بسوي بعضي از م
. بدين معنا است كه آنها بيشتر از گذشتگان خود در اين مساله افراط و غلو كرده اند

 ، به ثبوت نسخ تالوت در اين باره اقرار كرده است) 548ت (بزرگ آنها طبرسي 
 آياتي هستند كه، از جمله اين آيات: آنجا كه در كتاب تفسير مجمع البيان مي گويد

و طبزسي تحريف را انكار  )1(.لفظ آنها برداشته مي شود ولي حكم آنها ثابت مي ماند
و بزرگان شيعه انكار تحريف طبرسي را براي برائت مذهب خود از اين  ، كرده است

و هيچ كدام از آنها اثبات نسخ تالوت طبرسي را به . ننگ به عنوان شاهد مي آورند
  .كنند تحريف تعبير نمي

گفته است نسخ در قرآن  "التبيان"سي قبل از طبرسي در تفسيرش بنام و شيخ طو
  كريم بر سه قسم است 

 ، نسخ لفظ بدون نسخ حكم آن مانند آيت رجم -2نسخ حكم بدون نسخ لفظ  -1
و آيه اي كه حكم رجم را  ، در وجوب رجم بر زناي محصن كه در آن خالفي نيست

: است و آن فرمايش خدا كه فرمود هگرفت بدون هيچ خالفي منسوخ شد در بر مي
  )2(.»اذا زنيا ةوالشيخ و االشيخ«

و آنچه ما  ، بعضي جواز نسخ قرآن را انكار كرده اند: و در جاي ديگر مي گويد
و اخبار و روايات بسياري آمده  ، بيان كرديم دليل بطالن و نادرستي سخن آنان است

                                           
 .1/180 ، ـ مجمع البيان)1(
  .1/13 ، ـ التبيان)2(
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  )1(.آنها نسخ شده است اند كه اشياء و چيزهايي در قرآن بوده كه تالوت
از كساني است  ) 436ت (بزرگ شيعه سيد مرتضي  ، و پيش از طبرسي و طوسي

اي كه  كه اين افترا را انكار كرده و او كسي بوده كه ابن حزم او را از جمهور اماميه
  .اين ياوه را گفته اند مستثني كرده است

استدالل  ، عه از اين كفربراي برائت مذهب شي ، و شيعيان معاصر با انكار مرتضي
در كتابش بنام اذريعه مي . در حاليكه او به نسخ تالوت اقرار مي كند ، مي نمايند

سپس از آن  "دونه  ةو نسخ التالو ، ةفصل فی جواز نسخ احلكم دون التالو": گويد
  )2(.بحث مي كند

خالف بنابراين اقرار به نسخ تالوت امري است مشترك ميان هر دو فرقه و آن بر 
نسخ حكم و (تحريف مي باشد و قسم سوم كه مولف بدان اشاره نكرده است 

  .مي باشد) تالوت باهم
و يكي از مكر و نيرنگهايي كه هيچ كتابي شيعي از آن خالي نيست تظاهر به اينكه 

و به انكار سيد مرتضي و نوري طبرسي و كساني  ، كند شيعه اين افترا را انكار مي
كنند كه اين افترا را با اين توجيه كه اهل  سپس تالش مي ، نندك ديگر استدالل مي

در حاليكه طبرسي و مرتضي . اند به آنان نسبت دهند سنت قول به نسخ تالوت نموده
گويند اما اين يك نيرنگ هدفدار است كه جرأت اظهار آنرا ندارند و آن  نيز آن را مي

  .باشد هدفي كه دنبال مي كنند اعتقادشان به اين كفر مي

  :ي چهارم شبهه

قرآن  ؛دليل چهارم اينكه امير المومنين: مي گويد "فصل الخطاب"مولف ملحد 
زيادت و اضافاتي  ، مخالف قرآن موجود بوده است ، مخصوصي داشته كه در ترتيب

                                           
 .1/394 ، ـ التبيان)1(
 .429-428ص ، الذريه الي اصول الشيعهـ )2(
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  .ي احاديث قدسي و نه از تفسير يا تاويلي بوده است در آن بوده كه نه از زمره
مصحفي غير از اين قرآن را داشت در اختيار  ؛لمومنينگويم اگر اميرا و من مي

 ، و اگر بنا بر طرز تفكر شما ، توانست آنرا كتمان كند گذاشت و نمي مسلمانان مي
فرضاً در زمان خالفت پيش از خود نمي توانست آنرا ظاهر و آشكار نمايد در ايام 

كفر و گمراهي توانست اظهارش نمايد و كتمان آن  خالفت و اقتدار خودش كه مي
و هر كس اين تهمت را به او روا ببيند از شيعيان او نبوده بلكه از دشمنان او ..است

اظهار حق و بيان آنرا از روي ترس و ، زيرا چنين ادعا مي كند كه امام ، آيد بشمار مي
بوده  و شير رسول خدا أو حال آنكه او شير خدا.بي عرضگي كتمان كرده است

  .باشد ي خروج از اسالم مي صول و پايه هاي دين به منزلهو كتمان اصلي از ا
و اگربالفرض علي نتوانسته آنرا آشكار كند حسن در ايام خالفت خود آنرا آشكار 

 ، دهند مي كرد اما آنچه همه مسلمانان حتي رافضي ها به آن شهادت و گواهي مي
ان خالفتش بس اين است كه علي در نمازش فقط اين قرآن را تالوت كرده و در زم

و ساير علماي اهل بيت نيز اينگونه عمل . با اين قرآن قضاوت و حكومت كرده است
و اين تمام ادعا هاي رافضي ها را . كرده اند چنانچه در همين كتاب بدان اشاره شد

از داليل اثبات اين  ، رافضي هايي كه خالي بودن كتاب بزرگ اسالم ، باطل مي كند
ا شكسته و كمر آنها را دو ال نموده و جمع آنها را پراكنده و پشت آنان ر ، تك روي

در نتيجه هنگامي كه در كتاب مسلمانان دليلي براي  ، كارشان را متشتت كرده است
اند كه هرگز  اثبات گمراهي خود نيافته اند براي خود قران غائبي را دست و پا كرده

امام غائبي را بعد از مرگ امام  همانگونه كه ، بدان دسترسي نداشته و نخواهند داشت
  . براي خود فرض نموده اند ، بي پسرشان

يك امر كامال طبيعي و  ، ي خود داشته و اگر اين اميرالمومنين يك مصحف نگاشته
كند زيرا او همانند  مجوسي در اين مورد داللت نمي عادي است و بر مذهب اين

ص داشته اند كه برايشان برخي از صحابه بوده كه براي خود مصحف هايي مخصو
نوشته اند ولي به رتبه مصحف امام كه كاتبان وحي با اشراف و نظارت رسول هدي 
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 رسند نمي ، نوشته اند.  
مصحفي متفاوت با مصحف  ؛علي ، اميرالمومنين ، اگر چنانچه ادعا مي كنند

آنچه از آن مصحف مخالف مصحفي است كه مسلمانان بر آن اجماع  ، امام داشته
زيرا اجماع معصوم بوده و اعتبار به چيزي است كه اهل اسالم بر . اعتبار ندارد ، ارندد

در راس اجماع كنندگان و پديد  ؛بعالوه اينكه اميرالمومنين ، آن اجماع دارند
در اين مورد چنانچه  ‡آورندگان اجماع مي باشد و ثناي او بر ابوبكر و عثمان

  .گفتيم مشهوراست
اگر بگويند كه از روي تقيه بوده كه اين قرآن را تغيير نداده و  :باقالني گفته است

در ميان بني هاشم جانب چه كسي : آنرا انكار نكرده است  به آنها گفته مي شود
و  ؟ ي آن همه احترام و عزت و قدرت و شجاعتي كه داشتند بعالوه. قويتر از او بود

 ، اي رافضي ها اشاره ميكندسپس به تناقض ه.)1(اين نهايت بطالن و نادرستي است
اين گفته و طرز تفكر آنان در مورد علي با آنچه از شجاعت و اظهار حق او و 

  .سكوت نكردن او در برابر باطل بيان مي كنند تناقض دارد
و بيان داشته كه واقع اميرالمومنين در دوران خالفت ايشان مجرد تصور تقيه را در 

بعد از اينكه شمشيرش شهرت يافت و در صفين  كدام تقيه ، اين باره نفي مي كند
جنگيد و در غير تغيير و تحريف قرآن بين خود و مخالفانش جنگ به راه انداخت؟ 

بطالن طرز تفكر مذكور را اعالم و محال بودن تقيه را براي علي قطعي  ، اين واقعيت
  )2(.مي كند

  :ي پنجم شبهه

مصحف معتبري دارد و  سبن مسعوددليل پنجم اينكه عبدهللا ا: اين ملحد مي گويد
سپس نمونه هايي از . در آن چيزهايي وجود دارد كه در قرآن فعلي موجود نيستند

                                           
  .108نكت االنتصار صفحه  -)(1

  .108ص ، ـ نكت االنتصار)2(
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يكي از آياتي كه به . كند بيان مي-به زعم روايات آنان –آنچه در مصحف ابن مسعود 
  : عنوان مثال آورده

   بعلی صهرکوكفی اهللا املومنني القتال بعلی بن ابی طالب و رفعنا لک ذكرک "
يعني در جنگ با كفار خداوند مومنان را بواسطه علي ابن ابي طالب كفايت مي "
  )1(.و ما ذكر و ياد تو را به سبب دامادت علي برافراشتيم. كند

در اينكه بعضي از صحابه مصحف هايي مخصوص بخود داشتند كه در : مي گويم
مي نوشتند و اين خدشه  ، شنيدنداهللا به عنوان قرآن مي آنچه را از پيامبر  ، آن ها

. شود بر آنچه اين گمراهان مي گويند و دليلي نمي ، اي به مصحف امام وارد نمي كند
زيرا اصل آن است كه مسلمانان بر آن اجماع نموده و چيزي كه فقط يك نفر آن را 

  .گفته است مورد اعتماد و اعتبار نيست
ن مسعود را معتبر دانسته و هدف و تو مالحظه مي كني كه مولف فصل الخطاب اب

زيرا چنانكه او گمان مي برد نام علي را در آن آورده است اما نمونه  ، مشخص است
هايي را كه به عنوان شاهد آورده و به اصطالح از مصحف ابن مسعود نقل كرده يكي 

  مثال آيه ي . از افترا ءات آنها محسوب مي شود
 m  ¦  ¥  ¤  £l ٤: الشرح  

   ؟  تو را بلند نكرديم و باال نبرديمو آوازه 
چنانكه معلوم است اين ايه و تمام آيات اين سوره در مكه نازل شده و جمله اي 

دروغ آنها را برمال مي سازد  ) و جعلنا عليا صهرک(كه به آن اضافه كرده اند يعني 
كرده اند  پس آنها اين آيه را جعل. زيرا تنها داماد او در مكه عاص ابن ربيع اموي بود

چگونه ابن مسعود چيزي كه . زيرا از تاريخ خبر ندارند. ولي خوب جعل نكرده اند
  ! نشنيده باشد مي نويسد؟ خالف واقع باشد و آنرا پيامبر 

  :و نمونه ديگري نيز مانند

                                           
 .136ص ، ـ فصل الخطاب)1(
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زيرا . مخالف نصح صريح قرآن و مخالف واقع است" و كفی اهللا القتال بعلی"
  :فرمايد و اجمال در جاي ديگري در سوره احزاب ميخداوند در توضيح اين عموم 

 mm  l  k  j  i  h  g   f  e  l٩: األحزاب    
بدان گاه كه لشكرها  ، به ياد آوريد نعمت خداي را در حق خودتان ! اي مؤمنان  

يعني پيغمبر را بكشند . تا كار اسالم را براي هميشه يكسره كنند( به سراغ شما آمدند
و باالخره چراغ اسالم را  ، در هم بكوبند و مدينه را غارت كنند و مسلمانان را
از ( را بر آنان گماشتيم و لشكرهائي ) سخت سردي( ولي ما تندباد).  خاموش سازند

فرشتگان رعب و .  (ديديد را به سويشان روانه كرديم كه شما آنان را نمي ) فرشتگان
مه و خرگاه ايشان را بازيچه قرار داد هراس را به دلهايشان انداختند و طوفان باد خي

  كرديد  ديد كارهائي را كه مي خداوند مي).  و بدين وسيله آنان را در هم كوبيديم
و در اين آيه توضيح مي دهد كه در جنگ با چه وسيله اي و چه كساني بندگان .

و سلف امت به همين خاطر در تاويل فرموده خداوند .كند مومن خود را كفايت مي
  :ان كه مي فرمايدسبح

 m  z  y  x  w  v   ut  s  r  ql 1( ٢٥: األحزاب(  
از جنگ  ) با طوفان باد و ارسال فرشتگان( مؤمنان را ) در اين ميدان( خداوند

  .و خداوند نيرومند و چيره است ، نياز ساخت بي
  )2(.با لشكرياني از مالئكه و بادهايي كه بر آنها فرو فرستاد: مي گويند. 

اينكه گفتيم كافي بودن علي در جنگ براي مومنين خالف واقع است با اين اما 
دليل كه علي در جنگ با معاويه شكست خورد در حاليكه بيشتر لشكريان مسلمانان 

) پيامبر(نمي بود آن روز با او بودند لذا اين نظريه كه اگر او با حضرت رسول 
  )3(.پايه استنمي توانست دين خدا را بر پاي دارد غلط و بي 

                                           
  .25/ـ احزاب)1(
  .4/272 ، و فتح القدير 21/148 ، ـ تفسير طبري)2(
 .4/56 ، ـ نگاه به منهاج السنه)3(
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اينكه آنان ادعا مي كنند كه ابن مسعود : به همين خاطر است كه باقالني گفته است
و  )و كفی اهللا املومنني القتال بعلی(سوره احزاب را اينگونه تالوت كرد  25آيه ي 

  )1(.نادرست و افترا مي باشد ، روايات مشابه آن
خالف  ساهللا ابن مسعود مصحف عبد: گويند نصاري كه مي: و ابن حزم مي گويد

زيرا در مصحف عبداهللا ابن  ، باطل و كذب و افترا مي باشد ، مصحف ما است
و مورد قبول تمام اهل  ، قراءت ايشان كه همان قرائت مشهور عاصم  سمسعود
  )2(.در شرق و مغرب زمين مي باشد وجود دارد ، اسالم

  :ي ششم شبهه

ي تمام محتويات  ن موجود در برگيرندهاينكه قرآ: دليل ششم: اين ملحد مي گويد
مصحف أُبي كه نزد ما معتبر است نمي باشد اين ملحد تا چه اندازه متعصب و كينه 

و چه ! ! مصحف أُبي نزد آنها معتبر است ولي مصحف امت معتبر نيست. توز است
دليلي بر اعتبار و صحت مصحف ابي وجود دارد ولي مصحف امت از آن بي بهره 

  !است؟
ها براي طعن و بد  هيچ دليلي نداردجز رغبت و عالقمندي شديد اين مجوسي

در  ، خدا مي داند. درباره كتاب خدا و آنها كي و چگونه متوجه مي شوند ، زباني
حقيقت جز اين مصحفي وجود ندارد بدترين عواقب دامنگير آنها مي شود و گفته 

  .هاي آنان حسرت آنها مي گردد
و ابي بن كعب و عايشه و سالم موالي حذيفه طبق اخبار و و اگر ابن مسعود 

مصاحفي دارند در واقع آن مصحف ها  –روايات موجود در منابع اهل سنت و شيعه 
ي مخصوص يك كار فردي از بعضي صحابه بوده و براي خود اين كار را كرده اند 

                                           
  .21/175 ، و نگا به روح المعاني 107ص ، ـ نكت االنتصار)1(
 .2/212 ، ـ الفصل)2(
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لذا . بند باشدو هدف آنها اين نبوده مصحفي را بنويسند كه امت بدان ملتزم و پاي 
هيچ  ساين مصحف ها ي مخصوص بر امت حجت نبوده و غير از مصحف عثمان

ي  كدام از آنها قطعي نبوده و مناط عملي امت و مورد التزام آنان نيست و به منزله
  )1(.روايات آحاد تلقي مي شوند

و اگر از نسخه اي چيزي نقل شود كه مخالف مصحف امام باشد يك امر عادي و 
در  ، زيرا هر كدام از آنها كه براي خود قرآن نازل شده را مي نوشت. استطبيعي 

بغل آنان تفسير بعضي از آيات را نيز مي نوشت ولي آنها در اين كار دچار اشتباه 
نمي شدند و آيا ت و تفسير را از هم تفكيك مي كردند و آنها اين كار را براي 

  .محافظه خود انجام مي دادند
تفسير را در قرا ءات  ، چه بسا اصحاب براي ايضاح و بيان: يدگو ابن جزري مي
زيرا آنها از اشتباه مصون بودند و يقيين داشتند كدام قسمت ازنوشته  ، داخل ميكردند

و چه بسا بعضي از آنها تفسير را نيز . قرآن و كدام قسمت ديگر تفسير آن مي باشد
  )2(.همراه آن مي نوشت

وشته اند كه بعدا تالوت آن نسخ شده است و به همين و چه بسا آنان آياتي را ن
خاطر عده ي زيادي از علما حروفي را كه در مصحف هاي ابن مسعود و ابي بن 

منسوخ  ، كعب  و مصحف هاي ديگري كه خالف اين مصحف ها است وارد شده
 ي اخير آن تغيير دانند و ترديدي در اين كه آياتي از قرآن نسخ شده و در ارائه مي

  )3(.وجود ندارد ، يافته است
كما اينكه آنچه  ، اين بدين معني است كه آنها براي خود مي نوشتند نه براي امت

اند فراموش  را رافضي در اين بخش وضع كرده و آنرا به اين مصحفها نسبت داده

                                           
  .1/222 ، ـ البرهان)1(
  .1/77 ، االتقان/سيوطي ، 1/32 ، النشر/ـ ابن الجزري)2(
  .1/32 ، النشر/ـ ابن الجزري)3(
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و تمام آنچه را كاتبان  ، اما قرآن را حافظان صحابه به آن پرداخته اند )1(نمي كنيم 
و مطابق آنچه در آخرين ارائه ي آن از با اشراف و نظارت پيامبر  ، نوشته اند وحي

در نتيجه همان بوده كه هست و  ، جمع آوري نموده اند طريق جبرئيل بر پيامبر 
هيچ زيادت و نقصاني در آن را ه نيافته است و بنابراين هيچ گاه دو نفر از اصحاب 

نيز يك حرف آنها را انكار نكرده  ؛مخالف آنان نبوده و حتي حضرت علي
  )2(.است

  : ي هفتم شبهه

هفتم اينكه عثمان بعد از جمع آوري قرآن براي بار دوم بعضي : اين ملحد مي گويد
آنگاه تالش مي كند براي اثبات اين ادعاي باطل  )3(.از كلمات و آيات آنرا ساقط نمود

ي عثمان با قرآن منزل  شدهعلم به مطابقت قرآن جمع آوري «ي دليل كند  خود اقامه
ي آن بر قرآن  بستگي به عدالت و صداقت كاتبان و نسخه برداران و ارائه» كامل

  . كه در نظر او اين شرايط فراهم نشده و ثابت نمي شود )4(دارد ، صحيح تمام
ادعاي خود را بر عقيده باطل  "فصل الخطاب"و تو مالحظه مي كني مولف 

اي كه مخالف كتاب و سنت و  عقيده ، نا نهاده استها در مورد صحابه ب رافضي
  )5(.اجماع امت و أحداث و وقايع متواتر مي باشد

كما اينكه وهمي را كه شيعه در مورد وجود قرآني كه علي آنرا جمع آوري كرده و 
 ، امامان بعد از او وارث آن شده اند به عنوان اساس و اصل معتبر دانستن قرآن امام

همانگونه كه استدالل او در اين باره با تمام اقوال و رواياتي كه از  .كند قلمداد مي

                                           
نگا به ].به همين خاطر اهل سنت انواع قرا ءاتي را كه موضوع و ساختگي هستند تذكر داده اند و بيان كرده اند[ـ )1(

 .1/77 ، اتقان
 .1/33 ، ـ النشر)2(
 .150ص ، ـ فصل الخطاب)3(
  .154ص ، ـ فصل الخطاب)4(
 .به بعد 752ص ، ـ نگا نقص عقيده آنان در مورد صحابه)5(
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اين استدالل او : شود كند پذيرفته نمي كتاب هاي شيعه براي اثبات اين مدعا نقل مي
  .نيز قابل قبول نيست

جز  سنوشته شده و ابوبكرو آنچه معلوم است اينكه تمام قرآن در زمان پيامبر 
ي  و به همين خاطر از نوشتن آيه آخر سوره. ود دستور ندادبه كتابت آنچه مكتوب ب

برائت توقف كرد تا اينكه آنرا مكتوب يافت در حاليكه او و كسانيكه با او بيان شده 
زيرا آنها در جمع آوري قرآن هم بر  )1(، اند در هنگام نوشتن قرآن حضور داشتند
زيرا قصد آنان اين  ، حفظ نه فقط بر. كردند حفظ و هم بر كتابت هر دو اعتماد مي
  )2(.قرآن را نقل كنند نه از حفظ تنها ، بود كه از عين مكتوب در حضور پيامبر 

آنجا  ، وخداوند متعال اعالم كرده است كه قرآن در صحف جمع آوري شده است
  :كه مي فرمايد

 m   w  v  u   t  s  r  ql 3(٢: البينة(   
 ) بر آنان( را ) الهي( دا است كه كتابهاي پاكپيغمبري از سوي خ ، ) و آن حجت(  
  ) رساند و قوانين و احكام آسماني را بديشان مي( خواند مي
آنها  سقرآن در صحف نوشته شده بود ولي به صورتي پراكنده كه حضرت ابوبكر 

را در يك جا گردآوري كرد و اين يك نسخه محفوظ ماند تا اينكه اميرالمومنين 
چندين مصحف از آن نسخه برداري شده و به واليات اسالمي دستور داد  سعثمان

شيخ االسالم ابن تيميه بطور خالصه در مورد عمليات جمع آوري  )4(.فرستاده شود
جبرئيل همراه قرآن دوبار با پيامبر  در سال آخر عمر مبارك پيامبر : گويد قرآن مي
 زيد بن ثابت و غير او نمايش دوم قرائت . روبرو شد و قرآن را بر او عرضه كرد
 نابوبكر و عمر و عثمان و علي  ، و همان قرائت است كه خلفاي راشدين. بود

                                           
 .13-9/12 ، ـ فتح الباري)1(
 .58ص ، و نگا  اتقان سيوطي ، 57ص ، المرشد الوجيز/ـ ابوشامه)2(
 .2/ـ بينه)3(
 .9/13 ، ـ فتح الباري)4(
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در زمان  ًنو ابوبكر و عمر. كتابت و نوشتن آنرا در مصاحف خود دستور دادند
. آنرا در صحفي نوشتند كه زيد بن ثابت به كتابت آن امر شده بود سخالفت ابوبكر
د دستور داد آنرا در مصاحف بنويسند و به بالد در خالفت خو سسپس عثمان

اسالمي ارسال نمايند و مردم باتفاق تمام صحابه علي و غير و بر آن قرآن اجماع 
  )1(.كرده اند

را تخطئه كند در واقع علي و جميع صحابه را  نپس آنكس كه ابوبكر و عثمان 
ر دارند اينكه عثمان خطاكار دانسته است زيرا حقيقتي كه مسلمانان بر آن اتفاق نظ

  )2(.قرآن را با موافقت تمام صحابه جمع آوري كرده است
و اگر آنچه شيعيان مي گويند رخ داده باشد براي هيچ كس صحيح و مجاز نبود كه 

گمراه مي  سو همه حتي علي . در برابر تغيير اصل و اساس اسالم سكوت نمايد
كه حتي دو نفر مخالف آن  تا جايي و داليل بسيار قوي و واضح و مورد اتفاق ، شدند
  .بر كمتر از اين هم سكوت نكرده اند ناينكه صحابه  ، نيستند

اي جنگيد كه از اين  با معاويه بر سر مسئله سبا مانعين زكات جنگيده اند و علي 
گويند واقع مي شد دشمنان  و اگر آنچه روافض مي ، امر به مراتب كم اهميت تر بود

ه دنبال آسيب زدن به امت اسالم هستند آن را تبليغ و ترويج اسالم كه پيوسته ب
  . كردند وتنها رافضي ها از آن صحبت نمي كردند مي

خالف آن را نيز روايت  ، ي رافضي همانگونه اين كفر را نقل كرده اند و اين طايفه
 ، روايت كرده كه عثمان ، ابي طاووس كه از بزرگان مراجع شيعه است. كرده اند

واين روايت آنچه را  )3(.را با رأي مواليمان علي ابن ابيطالب جمع آوري كردقرآن 
زيرا اين روايت با اتفاق امت و . نقض مي كند ، شيعه در طول قرنها افتراء نموده اند

اجماع آن يكي است واين يك اقرار واعتراف از طرف آنان است ومسلما اعتراف 

                                           
 .13/395 ، فتاوي شيخ االسالمـ مجموعه )1(
  .53ص ، ـ نگا المرشد الوجيز البي شامه)2(
 .67ص ، ـ تاريخ القران زنجاني)3(
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  .در دل جاي مي گيرد مخالف از اعتراف فرد موافق بيشتر وبهتر
كند  كه براي اثبات اين افترا بيش از حد تالش مي ‡فصل الخطاب "و صاحب

اين : گويد اما در مورد آن مي ، تواند وجود اين عبارت و روايت را ناديده بگيرد نمي
در حاليكه روايت مذكور فقط نزد اين ملحد  )1(.روايت از يك جهت غريب مي باشد

  . مي باشدو همراهان او غريب  
از امير المومنين علي  –چنانچه ابن حجر مي گويد  –و ابن ابو داود با سند صحيح 

در مورد عثمان فقط خير و خوبي بگوييد : كه علي فرمود روايتي را اخراج كرده ، س
زيرا قسم به خدا آنچه درباره مصاحف انجام داد با مشورت ما و حضور ما بود و از 

  )2(.ردخود به تنهايي كاري نك
نمونه اي كه اين دروغگويان براي ما اخراج مي كنند و مي : بعد از تمام اينها

خود بزرگترين گواه بر حقيقت سخن و  ، پندارند كه عثمان آنرا ساقط كرده است
  . مدعا هاي آنان است

چهار روايت در چهار كتاب معتبر خودشان نقل كرده كه  "فصل الخطاب"مولف 
قسم به خدا از شما حتي دو  نقر در آتش ديده : گفته استعلي ابن موسي الرضا 

گفت به او .قسم به خدا از شما حتي يك نفر در آتش ديده نمي شود ، نمي شود
گفت در  ؟ اين گفته در كجاي كتاب خدا قرار دارد ، خداوند تو را اصالح كند: گفتم

 ، س وال جانال يسئل عن ذنبه منكم ان: سوره ي رحمان آنجا كه خدا مي فرمايد
به خدا قسم  ، بلي: گفت ، وجود ندارد "منكم"ي  كلمه، در اين آيه: گفت به او گفتم

   )3(.آن كلمه در آن ثابت و اولين كسيكه آنرا تغيير داد ابن أروي بود
و سه روايت ديگر نيز همين معنا را مي رسانند و منظور آنها از ابن أروي عثمان 

  .مي باشد

                                           
 .153ص ، ـ فصل الخطاب)1(
  .53ص ، المرشد الوجيز/ابوشامه ، 19ص ، كتاب المصاحف/نگا ابن ابي داوود ، 9/18 ، ـ فتح الباري)2(
  .157ص ، ـ فصل الخطاب)3(
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تا ثابت كنند عثمان  ، اي شيعه رافضي آنرا پيش مي كشنداين مثال كه كتاب ه
حقيقت موضوع را كه نهفته است بر مال مي كند  در هنگام  ، چيزي را از قلم انداخته

نازل شدن قرآن نه شيعه نه مرجئه نه هيچ گروهي از گروه هاي ضاله وجود نداشته 
  .است

مورد گناه شيعيان سؤال  و آن آيه چنانكه آنها مي پندارند ثابت مي كند كه در
بلكه با نصوص قرآن و  ، و هيچ دليلي بر اين ادعاي خطرناك وجود ندارد. شود نمي

و اين افترا آثار خطرناكي بر تحليل . بديهيات و ضروريات اسالم در تناقض مي باشد
رفتن تكاليف شرعي دارد و پيدايش جرأت بر ارتكاب گناهان بزرگ را موجب مي 

  .شود
آيا  ، ا سوگند مي خورد كه حتي يك نفر از شيعيان او وارد آتش نمي شودوامام آنه

از غيب اطالع پيدا كرده يا عهدي پيش خدا گرفته است؟ و آنها با اين ادعا بيشتر از 
  آنها كه گفتندك: يهود غلو كرده اند

 mw  v     u  t  s  r  q  l٨٠: البقرة   
جز چند روز معدودي گريبانگيرمان  آتش ) هر چند هم گناهكار باشيم( گويند مي
  گردد نمي

  ي آنان را رد مي كند و خداوند سبحان در قران كريم گفته

 m  h  g  f  e   d  c  ba  `  _  ~  }  |  {  z   y
  r  q   p  o   n     m  l  k  j  i

  y  x  w   v  ut  sl 1(  ٨١ - ٨٠: البقرة(  
اش عمل  خدا هرگز خالف وعده) يد و  چونا آيا از جانب خدا پيمان گرفته: وبگ
دهيد كه از آن  ؟ يا اين كه چيزي به خدا نسبت مي)ايد اطمينان يافته( نمايد نمي
 و گناه ، هر كس مرتكب گناه شود ! آري  ؟ ) و دروغي بيش نيست( خبريد بي

                                           
 } .81و 80/ـ بقره)1(
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اين چنين افرادي ياران آتش  ، او را احاطه كند ) احساس و وجدان و سراسر وجود(
  ده و جاودانه در آن خواهند ماند بو

 ، وهدف از ادعاي تحريف. و اين آيات كذب همه اين دعاوي را روشن مي كند
  تحقق دادن به تكروي هايي است كه هيچ سندي در كتاب يا سنت صحيح نبوي

پس آشكار مي كند كه جعل كننده ي اين روايت زنديق و بي دين و جاهل به . ندارد
آيه در واقع درباره مجرمين بحث مي كند و او پنداشته كه در  .معاني كتاب خداست

ي او است  و تالش كرده با زياد كردن كلمه  مورد صالحين و اول آن در مورد شيعه
و استدالل نموده به اينكه اگر . اين پندار خود را تقويت و تاكيد نمايد ، به آن) منكم(

تمام خلق برداشته مي شد در حاليكه  عقاب از ، اين واژه منكم با آن افزوده نمي شد
با اينكه آن آيه مانند . شود ي او ساقط مي عقاب به گمان و افتراي او فقط از شيعه

  :ي مانند آيه

 m  _  ^  ]  \    [  Zl 1(  ٧٨: القصص(   
  ، شود نمي ) تحقيق و ترحيم( گناهكاران از گناهانشان سؤال

  .ست نمي شوديعني مجرمين در موردگناهان آنان بازخوا
يعني از آنها نمي پرسد آيا چنين و : به همين دليل ابن عباس در تفسيرش مي گويد

: گويد چنان كرده ايد؟ زيرا او از آنها بهتر مي داند كه چه كرده اند و مجاهد مي
  )2(.فرشتگان از مجرم سئوال نمي كنند زيرا از روي چهره آنها را مي شناسند

بطالن شبهه ي آنان پيرامون جمع آوري قرآن از طرف و سخن را به قول حافظ در 
آنكس كه در مورد جمع آوري : حافظ مي گويد.بريم به پايان مي ساميرالمومنين 

در واقع علي و عبدالرحمن و سعد و زبير و طلحه و  ، قرآن عثمان را تخطئه مي كند
گرفت آنرا  و اگر اين كار با راي علي صورت نمي. تمام صاحبه را تخطئه كرده است

گفت و اگر در زمان  تغيير مي داد و اگر تغيير ممكن نبود در مورد آن چيزي مي

                                           
  }وال يسال عن ذنوبهم المجرمون {  .87/ـ قصص)1(
  .4/294 ، تفسير ابن كثير ، 143-27/142 ، ـ تفسير طبري)2(
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خالفت عثمان امكان نداشت در زمان خالفت خودش امكان مي يافت و حداقل اگر 
و الاقل اگر . نمي توانست امت را متحول كند بر آنا اظهار و اتمام حجت مي كرد

بلكه آنچه  ، سترسي پيدا كند آنرا تجربه مي كردنمي توانست به موثوقٌ به خود د
براي جميع صحابه و كسانيكه جزو  ، براي عثمان در اين باره ممكن و جايز نبود

در حاليكه عملكرد آنان در اين باره واضح . سابقين و قدوه بودند ممكن و ميسر نبود
به حق و بلكه در عملكرد آنان غير از جانب احتياط و دست يابي . و روشن است

رحمت و شفقت و آينده نگري و جلوگيري از راه يافتن هرگونه طعني از طرف 
  .چيز ديگري را مشاهده نمي كنيم. بدزبانان و

و اگر عملكرد آنان مورد رضايت و خشنودي خدا نمي بود هرگز اول و آخر اين 
م رغ امت بر آن اجماع نمي كردند امري كه معتزله و شيعه و خوارج و مرجئه علي

خود بيانگر اين است  ، اختالف اهواء و ساليق آنها  بر آن اجتماع و اتفاق نظر دارند
  .كه صحت و درستي آن كامال روشن و برهان آن واضح است

اگر كسي به صورت اشكال بگويد كه تمام رافضي ها اين را انكار و از اقرار و 
 ، عتقد به تغيير آن هستنداعتراف مذكور خود داري و قرآن را مورد طعن قرار داده و م

زيرا آنكه  ، رافضي به هيچ وجه و از هيچ راهي با ما نيستند ، در جواب مي گوييم
و  ، و طالقش غير از طالق ما ، اذانش غير از اذان ماست و نمازش غير از نماز ما

و فقها او غير  ، عتق و آزاد كردنش غير از عتق ما و حجت و برهان او غير حجت ما
و حاللش غير از  ، و قرائتش غير از قرائت ما ، ا ما و امام او غير از امام مااز فقه

  )1(.نه ما از او و نه او از ما است ، و حرام او غير از حرام ما ست ، حالل ما

  :ي هشتم شبهه

در  ، عالوه بر آنچه مخالفين روايت كرده اند: دليل هشتم: مولف ملحد مي گويد

                                           
 .234-3/233 ، رساله حجج النبوه ، ـ رسائل حافظ)1(
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آنگاه  )1(.لت صريحي بر وقوع نقصان در قرآن وجود دارداخبار و روايات زيادي دال
. بيان كرده است ، اند رواياتي را كه اهل سنت در مورد نسخ تالوت نقل كرده

اماچنانكه گفتيم در اين مورد مستمسكي ندارد زيرا نسخ از طرف خداي سبحان و 
ل سنت به همين دليل در كتاب هاي اه. تحريف از جانب بشر صورت پذيرفته است

كه ما در اينجا به آن بحث كه قبال بيان شد نمي . در باب نسخ از آن بحث شده است
و مولف داليل را بصورت هاي گوناگون اعاده و تكرار مي كند تا تعداد ادله . پردازيم

  .ي اثنا عشري مساوي كند را با تعداد ائمه
ب دبستان ي ساختگي را مي آورد كه گويا در كتا و در اين موضوع يك سوره

و مولف اين سوره را جز در كتاب هاي شيعه بدست  )2(مذاهب پيدا كرده است 
ي واليت باشد كه بعضي از  كه آن سوره شايد همان سوره: و گفته. نياورده است

و آن  )3(.سپس عبارت آنرا به تمامي وارد مي كند ، اند شيوخ به آن اشاره كرده
جمالتي  ، معاني بي ربط ، الفاظي ناموزون ، ي ساختگي داراي عباراتي ركيك سوره

آن سوره كلماتي برگرفته از . مي باشد ، نامنظم كه همديگر را نقض و نفي مي كنند
اند و موضوع آن  بعضي از الفاظ قرآن است كه بصورتي بسيار بي ربط تلفيق شده

 چيزي است كه شيعه را سرگردان و آشفته كرده است و آن خالي بودن كتاب خدا از
ي وصيت علي  و بهمين دليل آن سوره مساله. ها مي باشد خرافات و تكروي هاي آن

چنانكه . براي امامت و تكفير صحابه به خاطر انجام ندادن آن وصيت را بيان مي دارد
  : كلمات آن سوره مي رساند آنجا كه مي گويد

لذين يوفون و رسوله فی ا انّ . يا اهيا الذين آمنو بالنورين انزلنا مها يتلوان عليكم آياتی"

                                           
 .162ص ، ـ فصل الخطاب)1(
پ شـده و يكـي از   در چنـدين چاپخانـه چـا   ، نوشته محسن فـاني كشـميري در ايـران    ، بزبان فارسي ايراني. ـ)2(

ي افترا شده را نقـل و نشـريه فرانسـوي     اين سوره ، 2/102مستشرقين بنام مولد كه در كتاب خود تاريخ المصاحف 
 .13ص ، نگا الحطوط العريضيه .آن را پخش نمود 439 -431در صفحه  1842آسيايي در سال 

  .180ص ، ـ فصل الخطاب)3(
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هم ميثاقَهم و ما عاهدهم . آيات هلم جنات نعيم والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقصِ
ظلموا انفسهم و عصوا الوصیَّ  الرسول يُسقون من . الرسول عليه يُقذفون فی اجلحيم

ر السموات و االرض بام شاء واصطفی من املالئكة و. محيم جعل من  ان اهللا الذی نوّ
انّ علياً من املتقني و انا لنوفيه حقه يوم . ومنني اولئک فی خلقه يفعل اهللا ما يشاءامل

ابرون و ان عدوهم امام املجرمني.. الدين ته الصّ سول قد جعلناک . فانّه و ذريّ ا الرّ يا اهيّ
اكرين بأنّ عليّاً قانتاً بالليل حيذراآلخرة و  فی اعناق الذين آمنوا عهدا فخذه و كن من الشّ

سيجعل االغالل فی . رجو ثواب ربه قل هل يستوی الذين ظلموا و هم بعذابی يعلموني
  .الخ )١("اعناقهم و هم علی اعامهلم يندمون 

يعني اي . ي جعلي بود كه نيازي به نقد ندارد و اين برخي از كلمات آن سوره
ان كساني كه به دو نوري كه نازل كرده ايم و آيات آن بر شما تالوت مي شود ايم

همانا كسانيكه در مورد آياتي با رسول خدا وفا مي كنند جنات النعيم بهره . آورده ايد
و كسانيكه بعد از ايمان آوردن با نقض ميثاق خود و خالف وعده و پيمان . آنها است

به خود ستم كرده اند و وصي  ، شوند با رسول خدا كافر شدند در جحيم انداخته مي
همانا . ماني نموده از آب داغ دوزخ به آنها نوشانده مي شودپيامبر يعني علي را نافر

خدايي كه آسمان ها و زمين را با آنچه خواسته روشني بخشيد و از مالئكه برگزيده 
خواهد انجام  خداوند آنچه مي. كرده و اينها را از مومنين قرار داده از آفريدگان خود

ا  حق او را به تمامي پس دهد براستي علي از متقين است و ما در روز جز مي
و او و اوالد او از صابران مي باشند  و دشمن آنان پيشواي . دهيم گيريم و به او مي مي

گروه ايمان داران نهاده ايم  اي رسول خدا ما به خاطر تو عهدي را بر. مجرمين هستند
تو آن عهد را بگير و از شكرگذاران باش كه علي شبانه مطيع و مشغول عبادت 

بگو آيا . ترسد و به پاداش پروردگارش اميدوار است از آخرت مي. باشد انه ميخالص
خدا گردن آنان را به . با هم مساوي هستند ، ستمكاراني كه از عذاب من خبر دارند

                                           
 .181-180ص ، ـ فصل الخطاب)1(
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  )1(.زنجير مي بندد و بر كردار خود پشيمان مي شوند
رتب با يك كالم در هم ريخته و ناموزون و يك تركيب نام ، ي جعلي اين سوره

معاني و الفاظ مضطرب و پريشان مي باشد تا جائيكه كمترين اديبان عارشان مي آيد 
كتابي كه ارباب بيان . آنرا به خود نسبت دهند تا چه رسد به اينكه از كتاب خدا باشد

  .و سواران فصاحت را ناتوان و زمين كوب نموده است
لرد علی مدعی التحريف اجلواب املنيف فی ا "و شيخ يوسف دجوي در كتاب خود 

  )2(.اين سوره ي ساختگي را نقد كرده است " فی القرآن الرشيف
و يكي از شيوخ و بزرگان شيعه نيز به نام بالغي در تفسيرش آال الرحمن صفحه 

  )3(.آنرا رد و بطالن آنرا روشن كرده است ، 24-25
و روشنگري تر از آن است كه نياز به تبيين  ي ساختگي واضح و بطالن آن سوره

بنابراين دليلي براي نقل و بازگوئي رد و نقد دجوي و بالغي وجود  ، داشته باشد
 ، تو مالحظه مي كني كه امر موضوع از نگرش در الفاظ آن سوره هويدا است ، ندارد

واصطفی من املالئكه و جعل من {مثال اگر به اين عبارت از آن سوره كه مي گويد 
مي بيني كه اين جمله از جعليات يك غير عرب است كه } ، املومنني اولئک فی خلقه

از مالئك چه چيزي را برگزيد؟ معني . نمي تواند مراد و مقصود را به خوبي ادا كند
خداوند فرشتگاني به طرف اوصياي : و شايد مي خواسته بگويد. كامل نشده است

چه چيزي را و از مومنين  ، ولي نتوانسته جمله را كامل كند. خود برگزيده است
و تو مي بيني كه هيچكس در پي  ؟ و معني اولئك في خلقه چيست ؟ ساخته است

مقابله و رويارويي با قرآن نبوده مگر اينكه خداوند او را به سرگرداني و ناهشياري و 
  .بي آبرويي در مالء گواهان گرفتار نموده است

                                           
  .تا آخر 181-180ص ، لخطابـ فصل ا)1(
 .به بعد 174ص ، ـ نگا الجواب المنيف)2(
  .25-24ص ، ـ نگا آالء الرحمن)3(
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  : ي نهم شبهه 

اسامي و اوصاف خود را در كتاب خداوند تعالي : مي گويد "فصل الخطاب "مولف
يعني  ، پس بايد در كتاب مهمي و چيره بر آنان ، هاي مبارك پيشين بيان كرده است

 - به پندار او  -و عدم وجود آن دليل )1(.قرآن آن اوصاف و اسامي را ذكر مي كرد
آنگاه مجموعه رواياتي را پيش مي كشد كه بيانگر ذكر . تحريف شدن قرآن است

  )2(.مان دوازده گانه ي آنها در كتاب هاي آسماني پيشين مي باشداسامي اما
ي شيعه در  مبناي اين ادعا اين است كه اسامي امامان دوازده گانه: گويم و من مي

و اين يك ادعاي باطلي است كه بر باطل بنا شده .كتاب هاي پيشين ذكر شده است
چه كسي .اوه اي ديگر استاي است كه ثبوت آن وابسته به خرافه و ي و خرافه. است

ذكر اسامي و اوصاف امامان آنها را در كتاب هاي آسماني پيشين مي پذيرد تا ذكر نام 
 كه مردم ذكر نام پيامبر ‡و از كتاب هاي پيامبران ! آنها را در قرآن قبول نمايد؟

 را از آن خارج كرده و نامي از علي برده نشده تا چه رسد به ساير امامانشان كه اصال
هيچكدام از آنانكه قبالً اهل كتاب بوده و مسلمان شده . نامي از آنها برده نشده است

  )3(.نزد آنها و در كتاب هاي آنان برده شده است ساند نگفته اند كه نام علي
در كتاب هاي آسماني پيش از قرآن مانند تورات و انجيل آمدن خاتم االنبيا مژده و 

  :خداوند مي فرمايدآنجا كه  ، نويد داده شده است
 m  m   l  k  j  i  h  g  f   e  d

  o  nl 4( ١٥٧: األعراف(  
 پيغمبر امي كه ) خدا محمد مصطفي( كنند از فرستاده كساني كه پيروي مي

                                           
  .184ص ، ـ فصل الخطاب)1(
  .204–184ص ، ـ فصل الخطاب)2(
  .4/46 ، ـ منهاج السنه)3(
 .157/ـ اعراف)4(
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   يابند در تورات و انجيل نگاشته مي ) داند و وصف او را خواندن و نوشتن نمي(
آنجا كه . ات و انجيل آمده استو ذكر صحابه و توصيف و ثناي آنان در تور

  خداون مي فرمايد
 m  P  O  N  M   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B  A

  a  ̀   _  ^  ]  \[    Z  Y  X  W   V  UT  S   R  Q
  g  f      e  d  c   bl 1(٢٩: الفتح(   

  
و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و  ، محمد فرستاده خدا است

ايشان را در حال ركوع و سجود . و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند ، رسختس
نشانه ايشان . طلبند جويند و رضاي او را مي آنان همواره فضل خداي را مي. بيني مي

و اما  ، توصيف آنان در تورات است ، اين. بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است
 هاي ه همانند كشتزاري هستند كه جوانهتوصيف ايشان در انجيل چنين است ك

  . خود را بيرون زده ) هاي خوشه(
و اصحاب برده  براي اين دسته از مردم بسيار سخت است نام رسول هدايت 

و صحابه نزد آنان مرتد و امامانشان از انبيا و . امامان آنها ذكر نگرددشود ولي نام 
خود چگونه بگويند رواياتي را  پس به پيروان گمراه. ترند فرستادگان خدا بزرگ

اختراع كرده اند كه بيان مي دارد امامان در كتاب هاي سماوي ياد شده ولي در 
كتاب خدا نامي از آنها برده نشده است؟ براي اين اعتراض جوابي ندارند جز 

تحريفي كه بدترين سرانجام ها را دامنگير  ، اينكه بگويند قرآن تحريف شده است
  .تآنها نموده اس

                                           
 .29/ـ فتح)1(
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  :ي دهم شبهه

در ميان اهل اسالم پيدايش اين همه اختالفات و : در شبهه ي دهم مي گويد
تغييرات بي شمار در كلمات و حروف قرآن در زيادت و نقصان و ثابت شدن 

رغم آن همه  نظرات مخالفين بر انتخاب هفت قاري يا ده قاري از آنها علي
و هم چنين اعتناي اهل . است بدون اشكال و اختالف ، اختالف فيما بين قراء

 – اسالم به توجيه نمودن قرائت هاي آنان و بازگرداندن آنها به حضرت رسول
پس قرآن . باشد نيز در بين اهل اسالم بال اشكال و ايراد مي –به پندار خودشان 

و اگر . در ذات خود و هنگام فرودش بر اختالف و مغايرت وضع و بنا شده است
و اختالفي در قرآن راه نيافته است بايد بپذيريم كه اين قرائت  بپذيريم كه تغيير

  .باشند قرائت به غيرما انزل اهللا مي ، ها
قرآن : اي از اخبار و روايات خودشان را وارد مي كند كه مي گويند و جمله

  .يكي است و از طرف يكي نازل شده و اختالفات آن از جهت راويان بوده است
زيرا . طعن قرار داده و گفته كه قرائت آنان حجت نيستو قراء سبعه را مورد 

اولين طبقات قراء كساني هستند كه خود رأي و مستبد بوده و با امام زمان خود 
  )1(.بيعت نكردند ، سيعني اميرالمومنين علي
هاي وارده  تمسك جسته تا افتراي طائفه خود و ياوه گويي  اين ملحد به قرائت
اين قرائت ها به هيچ وجه مستمسك او  ، اما در اين باره ، هاي آنان را ثابت كند

زيرا اختالف قرائت ها آنگونه كه او دروغ بسته است به چيزي از آن . نمي شوند
زيرا اين كار زماني ممكن بود كه هر كدام از قراء داراي اختالف . شود منتهي نمي

كرد در  رائت ميديد و بر آن بود ق آنچه را خود مي ، در قرائت بعضي از آيات
داللت دارند بر اينكه هر كدام از آنان قرائت خود را  حاليكه احاديث زيادي صراحتا

                                           
  .210ص ، ـ فصل الخطاب)1(
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  .گرفته و مخالف قرائت صحابه ديگر از قراء بوده است از رسول اهللا
پس روشن شد  )1(.همه را تاييد كرده كه اين آيه اينگونه نازل شده است و پيامبر

اوند نازل شده و فرق ميان آن و ياوه گويي شيعه كه همه قرائت ها از جانب خد
  .واضح و روشن است

اين دروغ پرداز افّاك مسئله قرائت ها و قرآن را بهم آميخته و آندو را الزم و ملزوم 
 ، جهل آشكار است ، و يكي دانستن قرآن و قرائت هاي آن. يكديگر پنداشته است

ل هاي گذشته آنرا به نسل هاي آينده زيرا قرآن با جماع مسلمانان متواتر بوده و نس
كنند تا اينكه آنرا به  رسانند و نسل هاي آينده از نسل هاي گذشته آنرا نقل مي مي

در حاليكه قرائات به چند دسته متواتر و آحاد و شاذ و مدرج و . رسانند مي پيامبر 
  )2(موضوع تقسيم مي شوند

زيرا . اري اخذ شده استو هيچكس نگفته است كه قرآن از آن هفت يا ده ق
مذهبي از مذاهب نطق و تلفظ به قرآن تلقي مي گردند كه امامي از امت  ، قرائات

  .قرائت مذهبي مخالف مذهب ديگران را دنبال مي كند
و بدان كه قرآن و قرائات در حقيقت از هم جدا : عالمه ي زركشي مي گويد

ن و اعجاز است ولي جهت بيا زيرا قرآن وحي منزل بر محمدمصطفي : هستند
از قبيل  ، قرائات اختالف وحي مذكور در كتابت و نوشتن حروف يا چگونگي آنها

  )3(.تخفيف و تثقيل و غيره مي باشد
در با وجود اينكه حديث پيامبر  )4(. و قرائات جداي از احرف سبعه مي باشند

و قرائات  مورد حروف سبعه ثابت شده است اين رافضي آنرا انكار كرده و آن احرف

                                           
  .9/22  ،مع الفتح -ـ نگا صحيح البخاري)1(
  .77ص ، ناقات مدرج قرائتي است كه بعنوان تفسير زيادمي شودـ )2(
  .1/318 ، ـ برهان)3(
زيـرا   ، و برخي از افراد نادان قرائات و حروف سبعه را يكي مي دانند ، و اين در بين اهل علم مورد نزاع نيستـ )4(

نگـا المرشـد الـوجيز ابـي     .اثناي سده چهارم بـود  كه قرائات سبع را گردآوري نمود ابوبكر ابن مجاهد در اولين كسي
  .1/24 ، النشر ابن جزري ، 13/390 ، مجموع فتاوي شيخ السالم ابن تيميه ، 146ص ، شامه
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  )1(.هفتگانه را يكي دانسته است
اي از احاديث وارد شده كه بيانگر نازل شدن  و در كتاب هاي شيعيان نيز جمله

الخصال بابي را بر آن تدوين  "قرآن بر هفت حرف مي باشد حتي قمي در كتاب
  )2(.كرده است

آن شود كه برخي از  متوجه مي ، نگرد و كسيكه به مستندات اين قرائات مي
خورد كه شيعه به امامت آنان معتقد هستند مانند امير  مستندات به كساني پيوند مي

  )3(.وسايرين و اين اعتراف شيعه قبال بيان گرديد ‡المومنين علي و جعفر

  :ي يازدهم شبهه

دليل يازدهم اينكه اخبار و روايات معتبري به : گويد مي "فصل الخطاب"مولف 
كه در كتاب  ، ان در قرآن موجود را ذكر مي كنندصراحت وقوع حذف و دخول نقص

و . هاي مورد اعتبار و استناد اصحاب به صورت پراكنده و متفرق وجود دارند
  .روايات زيادي از كتب و منابع گروه خود را در اين باره وارد كرده است

بر قرآني كه مورد اجماع امت است  ، و اين همه رواياتي كه بدان ها استدالل كرده
وداليل و براهين و قرينه هاي قطعي بر  ، و خداوند حفظ آنرا خود بر عهده گرفته

بلكه اين براهين و قراين دروغ بودن . صحت و سالمت آن اقامه شده داللت نمي كند
گواهي  ، اين روايات و ساقط بودن اين احاديث كه آنها را به امامان نسبت داده

و كتاب هاي آنها . گيرد د اعتبار قرار نميدهندو بعد از اين روايات آنها مور مي
باشد و با اين افترا امر و شأن آنها روشن مي شود و با  تحريف شده و افترا شده مي

                                           
فـتح البـاري شـرح     ، 9ج ، باب انزل علي سـبعه احـرف   ، ـ بخاري حديث را به اين معنا در بحث فضايل قرآن)1(

باشـد و بيـان    باب بيان اين كه قرآن بر هفـت حـرف مـي    ، لمسافرينو مسلم بحث صاله ا 4992ح، 23ص ، بخاري
  .1475ح ، 2/158 ، كتاب الصاله باب انزال قرآن بر هفت حرف –و ابو داود  ، 818معناي ح

 .358ص ، "نزل القرآن علي سبعه احرف "ـ الخصال)2(
  .نسخه عربي ، 267و266ـ ص)3(
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  .اين ياوه سرايي ماهيت آنها ظاهر مي گردد
فقط اهل ملت خود  ، بر مطلوب و هدف او ، ي او و داللت روايات نقل شده

و امت اسالم بدان اخبار و مطلوب او ملزم اما ملت . شود بدان ملزم مي) شيعه(
  .نيست

گواهي مي دهد كه اخبار و  "آال الرحمن"يكي از شيعيان بنام شيخ بالغي در كتاب 
طيون و دروغ  روايات شيعه در اين باره را كساني روايت كرده اند كه جزو افرا

اين از : گويد  و مي ، باشند مي ، پردازان و كسانيكه روايت از آنها حالل نيست
تالش  ، محدث معاصر در كتاب خود فصل الخطاب ، يكطرف و از سوي ديگر

  .رواياتي را جمع آوري كند كه بر وجود نقص در قرآن به آنها استدالل كند ، كرده
: شوند و رواياتي كه صاحب فصل الخطاب وارد كرده به چند دسته تقسيم مي

بخشي ديگر مورد اختالف مي  ، برخي كه احتمال درستي و صحت آنها ميسر نيست
در مقابل هم قرار (و تعارض ) يكديگر را نفي مي كنند(باشند بگونه اي كه به تنافي 

ي آن روايات به جهت استناد به چند نفري  گردند و بخش عمده تاويل مي) مي گيرند
يا ضعيف  ، كنند نها را اينگونه توصيف مي ، ي علم رجال شود كه علما ارجاع داده مي

و يا مضطرب الحديث  ، كنند لحديث و فاسدالمذهب و در روايت جفا و غدر ميا
گردد و از  شود ولي انكار مي والمذهب بوده بگونه اي كه حديث او شناخته مي

يا اينكه دروغگو و متهم است كه حالل نمي  ، كند ضعيف الحديث ها روايت مي
يده وقف معروف است و او به عق. دانم حتي يك حديث از تفسيرش را روايت كنم
و يا اينكه غالبا دروغگو است و يا . نسبت به امام رضا از همه كس دشمن تر است

اينكه ضعيف است و بدو توجه و اعتماد نمي شود و يا اينكه فاسد الروايه است و از 
و پر واضح است كه كثرت و افزوني اين گونه افراد . افراطيون محسوب مي گردد

  )1(.هيچ سودي ندارد
كند كه  مرجع شيعه در زمان حيات خود بيان مي ، و هم چنين ميرزا مهدي شيرازي
                                           

 .26ص ، آال الرحمن/ـ بالغي)1(
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اخبار و احاديث در اين باره شاذ و ضعيف االسناد هستند در متن يكديگر را نقض 
اما آنچه كه در روايات و اخبار درباره تحريف بعضي از : مي كنند آنجا كه مي گويد

زيرا  ، ي كنند زيرا شاذ و ضعيف االسناد هستندموضوع را اثبات نم ، آيات وارد شده
او را  ، سياري كسي است كه علماي رجال )1().بسياري از آنها از سياري نقل شده اند

 ، ي عالمه و خالصه ، ضعيف دانسته اند كما اينكه در كتاب فهرست شيخ الطايفه
ه مي فاسدالمذهب و مجفو الرواي ، الرجال نجاشي آمده كه او ضعيف الحديث

  )2(.باشد
و نيازي به . و اين سخن بالغي و شيرازي در مورد رجال و اساتيد شيعه مي باشد

حكم روافض نداريم و اين مورد را ذكر كرديم تا تناقض گفته هاي آنان براي مخفي 
 ، نگه داشتن مذهبشان و انكار اين كفر و ننگي كه بزرگان و شيوخ پيشين آنها

كفر و الحادي كه امثال كليني و ابراهيم قمي و . شن شودبرايشان فراهم كرده اند رو
و بدين سبب . مجلسي آنرا به عنوان اصول مذهب شيعه براي آنان وضع كرده اند

  .گيريم ي حكم بر اسانيدشان بر مي اقوال آنان را درباره

  :ي دوازدهم شبهه

در  دليل دوازدهم اينكه اخبار و روايات زياد: مي گويد "فصل الخطاب"مولف 
موارد مخصوصي از قرآن وجود دارد كه به صورتي از صورتهايي كه قبال گفته شد 

يعني بر حسب ياوه .(كند داللت مي ، بر تغيير بعضي از واژه هاي آيات و سوره ها
تا جائيكه از سيد نعمت اهللا در برخي از مولفاتش حكايت شده كه ) سرايي هاي آنان

اين باره روايت شده اند و بر اين موضوع داللت اخبار و احاديثي كه در : گفته است
                                           

ابو عبداهللا الكاتب البصري معرف بـه   ، احمد ابن محمد ابن سيار: سياري نزد شيعه اينگونه آمده استدر معرفي ـ )1(
 ، يعني حديث ضعيف نقل مي كند در روايت غدر و جفا مي كند(كثيرالمراسيل  ، مجفوالروايه ، سياري ضعيف الحديث

ابـن   ، 203رجال حلّـي ص  ، 62شي صنجا/رجال ، 51الفهرست طوسي صكند  احاديث مرسل را بيشتر روايت مي
 .1/252 ، لسان الميزن ، ي سوم زيسته است گويد سياري در اواخر صده حجر مي

 .18ص ، ـ المعارف الجليه)2(
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و جماعتي همانند شيخ مفيد و داماد محقق و . كنند از دو هزار حديث بيشتر است مي
شيخ مفيد هم در كتاب . عالمه مجلسي و غيره استفاضت آن احاديث را ادعا كرده اند

آن روايات  و جماعتي هم مدعي تواتر. تبيان به كثرت آن روايات تصريح كرده است
  )1(.هستند كه ما مصاديق ادعاي آنان را بيان مي كنيم

قرآن سالم را از قرآن تحريف شده جدا  ، آنگاه به بيان اخباري كه به گمان آنها
نمونه را به ترتيب سوره هاي قرآن در صد صفحه ذكر ) 1062(لذا . ميپردازد ، كند مي

م تا حقيقت و ماهيت اهدافي كه كن و من برخي از آن اخبار را ذكر مي. كرده است
كثرت و فزوني اخبار : گويم و بيش از آن مي ، پشت سر اين افترا است روشن گردد

 ، گيرد ولي امت اسالمي را در بر نمي ، گيرد آنان در اين بخش اهل تشيع را در بر مي
داللت بر اين دارد كه ماهيت و  ، الخطاب حكايت مي كند فصل "و كثرتي كه مولف

  . س شيعه بر دروغ پايه ريزي شده استاسا
و بيانگر اين است كه شيعه با ركن بزرگ و پايه و اساس اسالم يعني قرآن درگير 

ي اين باطل را نزد شيعيان  جنگ و محاربه مي باشد  واين ملحد كثرت و استفاضه
و هر دو جهت از . كند ولي ديگران مدعي نادر و شاذ بودن هستند حكايت مي

آيا اين رويه تناقض اين مذهب و اصحاب . شيوخ معتبر نزد شيعه مي باشدبزرگان و 
  !شود؟ آن عنوان نمي

و  ، ي كفر او و اين نشانه ، و اين ادعا را دليل بر اثبات مراد خود به شمار مي آورد
و اگر شرم و حيا نكردي . لكه ننگي است كه تا ابد قوم خود را بدان آلوده كرده است

  ).نيست باالتر از سياهي رنگ( ، و بعد از كفر گناهي نيست ، نهر چه خواستي بك
زيرا كتاب  ، خواهد قومش را از قرآن منصرف و رويگردان كند و او با اين ادعا مي

مزعوم و پنداشته آنان اليزال و هميشه همراه مهدي غائب موهوم و در گروه عزلت 
  .شده استدائمي و غيبت دائمي و ابدي است زيرا او اصال متولد ن

                                           
  .251و 251ص ، ـ فصل الخطاب)1(
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تالش نوميدانه و مايوسانه است براي اينكه سندي  ، اما نمونه هايي كه ارايه كرده
و تا پيروان سرگردان قوم شيعه را .بر اعتقادشان در مورد كتاب خدا وضع كرده باشد

آنان را حيران و متزلزل  ، كه خالي بودن اصل اسالم بزرگوار از امر واليت اثنا عشر
و برخي . گردد واليتي كه نزد آنان تمام دين محسوب مي.جيه كنندقانع و تو ، نموده

  . از گفته هايي او در اين باره چنين است
و اذا قيل هلم : (از حابر جعفي از ابوعبداهللا در فرموده خداوند«:سوره بقره. -1

  )1(.)قالوا نومن بام انزل علينا) فی علی(آِمنوا بامانزل اهللا 
ي كريمه اضافه كرده اند و اين بي  به آيه ) في علي(ي  هكني كه كلم تو مشاهده مي

  .دينان به اين پي نبرده اند كه اين آيه در مورد بني اسرائيل مي باشد
و لفظ آيت .بدور مي اندازد ، اي را كه آنان بدان افزوده اند و سياق خود آيه كلمه

نص  "ا اُنزِلَ علَينابِم "گويند سخن و جواب بني اسرائيل كه مي. آنانرا تكذيب مي كند
ي  ي زنادقه اما اينها يا از جمله.صريحي است كه اين آيت درباره ي اين امت نيست

يا اينكه يك هدف جهت دار است  ، عرب و عجم هستند و معني آيات را نمي فهمند
ي دين بيرون و به سوي كفر و الحاد  براي اينكه شيعه را گمراه و آنها را از دايره

  . بكشانند
املؤمننيَ  "كليني از ابوعبداهللا روايت كرده است : سوره انعام. 2 قوا امريَ اِنَّ اَّلذينَ فارَ

  :كنند بدين شيوه سخن خداوند را كه مي فرمايد تالش مي )٢(."و صاروا اَحزابا

 mr  q  p     o  n  m  l  k  j  i  l3(.١٥٩: األنعام(  
و آن را با ( دارند ود را پراكنده ميخ ) يكتاپرستي راستين( بيگمان كساني كه آئين

و دسته دسته و گروه گروه  ) آميزند عقائد منحرف و معتقدات باطل به هم مي
                                           

 .254ص ، ـ فصل الخطاب)1(
 .262ص ، ـ فصل الخطاب)2(
  .159/ـ انعام)3(
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تو به هيچ وجه  ) كنند و هر دسته و گروهي از مكتبي و مذهبي پيروي مي( شوند مي
  از آنان نيستي

ن جدا شدند و كسانيكه از اميرالمومني: گويد ي آنان مي در حاليكه آن روايت مكذوبه
كه منظور آنان اصحاب پيامبر .( گروه گروه و حزب حزب شدند تو از آنان نيستي

  ).است
زيرا آيت مكّي است و در آن زمان  ، و اين ملحدان نفهميده اند چگونه جعل كنند

و در حيات پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مومنين اميري نداشتند و همه پيروان رسول 
  .ان علي تا او را ترك كرده باشداهللا بودند نه پيرو

كليني  و عياشي از ابوالحسن رضا روايت كرده : گويد اين ملحد مي: سوره برائت. 3
  آنان اين سخن خدا را كه مي فرمايد : اند كه حسين ابن جهم به او گفت

 m  ¤  £  ¢  ¡  �  ~l ٤٠: التوبة   
و تنها يك نفر به همراه ( داو دومين نفر بو ) دو نفر بيشتر نبودند و( در حالي كه

ثور جاي گزيدند ( هنگامي كه آن دو در غار).  داشت كه رفيق دلسوزش ابوبكر بود
  شدند ) و در آن سه روز ماندگار

  گفت آنها در اينكه خداوند گفته است . بر ما به عنوان حجت بيان مي كنند. 
 m  ²  ±  °   ¯l ٤٠: التوبة 

  .تاخخداوند آرامش خود را بهره او س
گفت  ، چه چيزي براي گفتن دارند؟ و در آن به خوبي از ابوبكر ذكر نشده است 

گفت قرائت اين چنين است و ابوجعفر نيز  ؟ چنين است ، قرائت آن: به او گفتم
نازل شده و  آيا نمي بيني كه سكينه فقط بر پيامبر خدا. مانند او روايت كرده است

بدان تكلم  ) يعني ابوبكر(آن كالمي است كه عتيق و ، كلمه كافران را به خاك افكنده
داللت  ) ابوبكر(وملحد گفته است كه اين آيت بر نداشتن ايمان صاحب . كرده است

   )1(.مي كند
                                           

  }نينِ اذهما في الغارثاني اث{  .266ص ، ـ فصل الخطاب)1(
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پس ديده مي شود كه اين بي دينان تالش مي كنند تا سخن خداوند را تحريف 
  :كنند

 m  ²  ±  °   ¯l 1( ٤: التوبة(   
و .ي علي الرسول را به جاي عليه در قرآن قرار دهند ند واژهيعني آنها سعي كرده ا

هدف رافضي ها تكفير ابوبكر است با تحريف نص و عبارتي كه از بزرگترين مناقب 
دانند كه اين تغيير  غافل از اينكه اين عجم ها نمي. به شمار مي رود سابوبكر صديق 

  )2(..آنها را به هدفي كه داشته اند نمي رساند
زند و  بيني تحريفات و اساطير آنها در مدار واليت و تكفير صحابه دور مي يو تو م

يابد و اين  بيشتر اساطير اين ملحد به همين شيوه پيرامون اين دو محور جريان مي
تالش نموده تا بر جناح  )3(ملحد بعد از اينكه شبهات دوازده گانه خود را عرضه كرده

زيرا . وافقت آن افترا خود داري كرده استديگر شيعه قرار گيرد جناحي كه از م
بطالن آن كامال واضح و روشن است  و در اين باره باب ديگري بروي كتابش بسته 

  .است و آنجا كه داليل آنها را ارائه و براي جواب آن تالش نموده است
من بعداً داليل شيعياني كه اين افترا را انكار مي كنند ذكر خواهم كرد و به جواب 

  .دهم كنم و آنها را مورد مناقشه قرار مي اين ملحد به آن داليل اشاره مي هاي

                                           
 }فانزل اهللا سكينته عليه{ . .40/ـ التوبه)1(
مشهورترين تفسير اين است كه علـي رسـول اهللا   : مي گويد} فانزل اهللا سكينه عليه{ابن كثير در تفسير اين آيه ـ )2(

بـي طالـب و ابـن    و گفته شده علي بن ابكرٍ و اين تاويل گفته ي علـي ابـن ا    2/384 ، تفسير ابن كثير .منظور است
 .3/41 ، زاد المسير عباس و حبيب ابن ثابت است

تأليف "األنتصار "ي رد بر اباطيل وياوه گوييهاي روافض به كتاب  خواننده مي تواند براي آگاهي بيشتر در زمينه)3 (
ز مي وني)صفحه در معهد نوشته هاي خطي قاهره موجود است304جزء اول اين كتاب در .(باقالني مراجعه نمايد

مراجعه نمايد شبهات اين رافضي تازه نيستند . با تحقيق دكتر محمد زغلول"نكت االنتصار لنقل القرآن"تواند به كتاب 
وظاهرا اين ، كه علمايان اسالمي برآن رد هاي نوشته اند ، بلكه گذشتگان زنديق وكافرش نيز بدان قايل بوده اند

تا قوم خود را به ، ان اسالمي گرفته است  كه بدون رد مانده اندرافضي شبهات را از نوشته هاي بعضي از علماي
  ) باقالني آمده است مقايسه كن"نكت االنتصار"شبهات اين رافضي را با آنچه كه در كتاب .(بيراهه بكشد
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با اين باب كه در كتابش گشوده است  "فصل الخطاب "در حقيقت صاحب
افترائات خود را باطل كرده است زيرا نتوانسته داليل قوم خود كه كفرش را انكار 

  .كرده اند به درستي جواب دهد
تغيير مطلقا به قرآن : گويند كه مي ي كساني وم در ذكر ادلهباب د: گويد اين ملحد مي

نازل شده  تمام آن قرآني است كه بر رسول اهللا  ، راه نيافته است و قرآن موجود
  :و آن داليل عبارتند از. است

  :اول 
  :ي خداكه مي فرمايد فرموده 

 m   n  m   l  k      j  i  h  gl 1( ٩: الحجر(   
و تا روز رستاخيز آن را ( باشيم ايم و خود ما پاسدار آن مي فرستاده ما خود قرآن را  

   ).  داريم از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي
به اينكه منظور از  ، اين استدالل مورد اعتراض قرار گرفته:اين ملحد گفته است

به حمد خدا مدخلي براي رخنه  چون ، حفظ از رهيافت شبه و ايراد معاندين است
  )2(.در آن وجود ندارد

 ، ي اين ملحد بنگر او تحريفي را كه شيعه به آن مي پردازند و به اين اعتراض ابلهانه
دهد در نتيجه داخل عموميت حفظ مورد تصريح قرآن  جزو شبه معاندين قرار نمي

 ، مي پردازيم تحريفي كه ما شيعيان به آن: در واقع مي خواهد بگويد(نمي شود
  .)خدشه اي به مفهوم حفظ وارد نمي كند زيرا ما معاند نيستيم

و آيه ي مذكور در . حفظ از تغيير و تبديل است ، در واقع نزديكترين معاني حفظ
ظاهر المعني و غيرقابل تاويل است هر چند كافران ناخوشايندشان  ، عموم لفظش

  .باشد
به استدالل فوق وارد است و آن اينكه يك اعتراض ديگر (، و باز هم گفته است

                                           
   .9/ـ الحجر)1(
  .360ص ، ـ فصل الخطاب)2(
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گردد نه به قرآن در نتيجه شاهدي بر تحريف  بر مي در آيه به پيامبر» له« ضمير
  )1(.شود نمي

چون در ادبيات . به ذكر راجع است» له« و حال آنكه پر واضح است كه ضمير
 )2(.گردد و از سياق آيه معلوم است عربي ضمير به نزديكترين مرجع مذكور بر مي

. آنگاه آيا ممكن است خداوند رسولش را حفظ ولي كتابش را تباه و ضايع نمايد
  راستي اين قوم را چه شده است كه سخن را نمي فهمند؟

حفظ از تغيير را در  ، ي حفظ اگر هم پذيرفته شود كه واژه. و اين ملحد گفته است
زيرا  ، اي را يا كلمه حفظ كل قرآن را جملتاً شامل مي شود نه هر آيت ، گيرد بر مي

چه بسا قرآن پاره گرديده . تغيير واژه و آيه چيزي است كه به وقوع پيوسته است
  )3(.چنانچه وليد بن مغيره و غيره اين كار را كردند

و اين اعتراض كامال جاهالنه است كه كسي گمان كند سوزاندن نسخه اي از قرآن 
اي از بزرگان و شيوخ شيعه كه اين كفر به همين خاطر عده . به منزله تغيير آن باشد

اند اين سخن از  و اين عده گفته. اين اعتراض را جواب رد داده اند ، كنند را انكار مي
يعني آنچه بر  ، زيرا مراد از قرآن خود قرآن. روي انديشه و تامل گفته نشده است

مي باشد  ، براي تبليغ و هدايت به آن فرستاده شده نازل شده و محمد ، پيامبر 
اگر از بين رفتن تمام  –نعوذ باهللا  -نه آنچه در نسخه هانگاشته شده است حتي

باز هم مشمول  ، چون در سينه ها محفوظ است ، هاي روي زمين فرض شود نسخه
  )4( .گردد حفظ مراد مي

  :مي فرمايد أاين آيه كه خداوند :دوم

                                           
 .360ص ، ـ فصل الخطاب)1(
 .2/592 ، ـ تفسير ابن كثير)2(
 .360ص ، لخطابـ فصل ا)3(
 .360ص ، به نقل از صاحب فصل الخطاب ، ـ محسن كاظمي در شرح الوافيه)4(
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 m p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  c   ql 1( ٤٢: فصلت(  
نه غلطي و .  (گردد متوجه قرآن نمي ، از هيچ جهتي و نظري ، هيچ گونه باطلي  

و نه علوم راستين و اكتشافات درست پيشينيان  ، تناقضي در الفاظ و مفاهيم آن است
قرآن  ) چرا كه. رسد و نه دست تحريف به دامان بلندش مي ، و پسينيان مخالف با آن

و افعالش از روي حكمت ( يزدان است كه با حكمت و ستوده است فرو فرستاده
   ).  و شايسته حمد و ستايش بسيار است ، است

نه از روبرو ودر حال حاضر ونه از  ، وقرآن كتابي است چيره وچيره گي نا پذير 
چون از جانب  ، پشت سر ودر زمان گذشته و آينده باطل به آن روي نمي آورد

  . ستوده نازل شده استخداوند محكم كار و
مولف ملحد در مقام جوابگويي به اين آيه دچار تزلزل وپريشان گويي ولجاجت 

حذف وتغيير هر چند باطل به شمار مي رود لكن  ، گويد از يكطرف مي. شده است
  )2(.مراد و منظورآيت مذكور اين نيست

ي مذكور  آيهترين باطل است چگونه و چرا منظور  رغم اينكه تغيير باطل اما علي
ظاهر آيه اين را مي رساند كه : گويد اين از روي شهوت و تعصب مي ؟ نيست

درست نيست در قرآن چيزي  حاصل شود كه مستلزم بطالن آن باشد مانند تناقض 
احكام قرآن يا دروغ بودن اخبارات و قصص آن كه چنين چيزي باطل و حصول آن 

  )3(.در قرآن غيرممكن و منظور آن هم همين است
اين تاويلي است كه بر عقالنيت نا سالم يا بي ديني تمام عيار يا توأماً هر دو داللت 

است در قرآن  "فصل الخطاب "تغييري كه منظور مولف –معاذاهللا  –اگر  ، مي كند
مسلما تناقض در احكام و دروغ در اخبار و قصص آن نيز رخ مي  ، اتفاق افتاده باشد

                                           
 .42/ـ فصلت)1(
 .362ص ، ـ فصل الخطاب)2(
 .362ص ، ـ فصل الخطاب)3(
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  .داد
باطل شمردن تغيير و عدم وقوع آن با استدالل آيه ي )1( اينكهدوم : آنگاه مي گويد

فوق در قرآن  به وقوع نسخ حكم و تالوت يا تالوت تنها در قرآن كه مسلم است 
  )2(. نقض مي شود

و اين هم بازگشت به همان حجت و استداللي است كه آنرا نقض و ابطال كرديم و 
پندارد كه نسخ  كند زيرا مي ا تكذيب ميرب العالمين ر ، انگار او با اين تأويل غلط

بنگر چه جرم بزرگي مرتكب شده  ، باطل است در حاليكه در قرآن اتفاق افتاده است
  !؟.است

  .در حاليكه نسخ حق است زيرا از جانب خداي حق آمده است
و حتي شيوخ پيشين اين ملحد مانند مرتضي و طبرسي به آن اقرار و اعتراف 

اي از افراطي گري شده اند  كه او و همراهان معاصرش سوار دورهگويي  )3(.اند نموده
  . كه تاكنون به دل هيچكس از اسالف و پيشينيان آنان خطور نكرده است

همينكه آن  ، براي دور كردن باطل از قرآن: گويد مي "فصل الخطاب "آنگاه مولف
از باطل  ي بدون تغيير و تحريف كه نزد اهل بيت محفوظ است خالي و بدور نسخه

  )4(.است بعنوان شاهد كافي است
چگونه آياتي را كه . براستي ديدگاه اين رافضي ها جاي تعجب و شگفت آور است

ي خود تاويل  بيانگر محافظت قرآن از جانب خدا است به كتاب موهوم و پنداشته
كتابي كه به گمان آنان در دست مهدي غائب بوده و هنوز كه هنوز است به . كنند مي
  زي از آن پي نبرده و اثري از وجود آن پيدا نيست؟چي

حفظ قرآن نزد مهدي منتظر براي مردم چه فايده اي دارد؟ مگر  ، گذشته از اين
اگر قرار است به خاطر محافظت و ( تغيير نكردن آن نزد خداوند بهتر و مفيد تر نبود

                                           
  آنچه گذشت صورت اول نزد او بود -)1(
 .392ص ، ـ فصل الخطاب)2(
 .ـ نگاه همين رساله ص)3(
  .363ص ، ـ فصل الخطاب)4(
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بهتر كه نزد دور از دسترس مردم باشد چه  ، نگهداري از تغيير و تبديل و تحريف
و بدون ترديد خداوند سبحان قرآن را بعد از فرود آمدنش به ميان ) خداي مي ماند

تا به عنوان دستورالعمل و روش زندگاني امت تا  ، حفظ و نگهداري كرده ، ها انسان
و غير از اين هيچ معنا و حكمتي براي حفظ تصور نمي . قام قيامت سالم باقي بماند

  .شود

  :سوم
  )1(.ادي كه نزد شيعيان در بيان پاداش سوره هاي قرآن وارد شده استروايات زي

روايت شده  ، آنچه از پاداش قرائت تمام سوره هاي قرآن: شيخ صدوق مي گويد
درست بودن قرائت و  ، است و هم چنين رواياتي كه درباره ي پاداش ختم كل قرآن

سوره در يك ركعت  و نهي از خواندن دو ، خواندن دو سوره در يك ركعت نافله
و   ، گفته و ديدگاه ما را در امر قرآن تصديق مي كند ) بر حسب روايات آنان(فرض 

كند و اينكه درست نيست  تمام رواياتي كه از خواندن كل قرآن در يك شب نهي مي
باز هم ديدگاه ما را در مورد قرآن تصديق مي  ، قرآن كمتر از سه روز ختم گردد

  . )2(.نمايد
  :چهارم

                                           
 .363ص ، صل الخطابـ ف)1(
: بنابراين مي گويد ، و تالش نموده كه به اين موارد پاسخ دهد .363ص ، فصل الخطاب ، 102ص ، ـ االعتقادات)2(

الي آخر به معني عدم تحريف قرآن نيست و به مقتضاي اصول ناپسند خودشـان بـراي   ... امر به خواندن و ختم قرآن
و مي گويد كه ايـن  . آن باطلي است كه بر باطلي ديگر بنا نهاده شده است و. اثبات ادعاي خود استدالل نموده است

و عدم توانايي براي اين كار از عدم امكان او بـراي   ، مورد به بحث تشويق و ترغيب به پيروي كردن از امام مي ماند
   از روي ترس يا تقيه مي باشد ، ظاهر كردن امانتي كه نزد اوست

  .)363ص ، فصل الخطاب(
اين از مذهب رافضي ها درباره غيبت و تقيه و واليت امام ناشي مي شود كه مثال بطالن آن و مخالفت آن با نقل و و  

و پيدايش چنين موضوعي در اصل مبتني بر تكروي آنان كه . عقل و بديهيات و ضروري و متواتر ثابت و بيان گرديد
  مي باشد ، اند در كتاب خدا شاهد و مدركي براي اثبات مدعاي خود نداشته
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ي اخبارشان بر قرآن تحريف  و امامان نسبت به ارائه روايات متواتر از پيامبر 
  )1(.ي محفوظ امكان پذير نيست شده هيچ توجيهي ندارد و بر قرآن نازل شده

و كار بر صاحب . و در اين صورت تناقض شيعه به شكل عجيبي آشكار مي شود
رت با اعتراف به بعضي سخت شده و مجبور به جوابگويي اين صو "فصل الخطاب"

و اين قرينه است بر اينكه واژه حذف شده و : گويد آنجا كه مي. باشد از حقيقت مي
. رساند نمي ، افتاده ضرري به قرآن موجود و تمام آن از قرآن نازل شده جهت اعجاز

پس فراروي عرضه و ارائه روايات بر آن خصوصا اينكه اين موضوع اختصاص با 
چون از جهت احكام نقض بر خلفا و ارد . مانعي وجود ندارد  ،آيات احكام دارد

  )2(.نيست

  : پنجم
اينكه نزد آنان بصورت : اند ي كه جناح مخالف به آن استدالل كرده يكي از ادله

وارد شده است و اين خود دليل موجوديت  ، امر به تمسك به قرآن و عترت ، متواتر
امت به تمسك چيزي كه قادر به  قرآن در هر عصري مي باشد زيرا جايز نيست

  )3(.مامور شده باشد ، تمسك به آن نيست

                                           
  .364ص ، ـ فصل الخطاب)1(
و اين پاسخ در رفع تناقض ميان نصوصي كه به ارائه و عرضه روايات بر قرآن دستور  .364ص ، ـ فصل الخطاب)2(

دهد و نصوصي كه تحريف قرآن را مي رساند كافي و قانع كننده نيست و ادعاي تخصيص اين موضوع بـه آيـات    مي
واجـب   ، زيرا اخباري كه عرضه و ارائه تمام روايات را بر قرآن بصورتي عام و فراگيـر  ، ارداحكام نيز هيچ دليلي ند

  كنند آن را مختص آيات قرآن نكرده اند مي
و مولف ملحد به مقتضاي خرافات شيعه اين دليل را رد  .364ص ، فصل الخطاب ، 1/3 ، التبيان/ـ نگاه طوسي)3(

باشد پس  مسك به عترت آمده است در حاليكه امام قرن ها است كه غايب ميكرده است آنجا كه نزد آنها امر به ت
كتاب هم به همين صورت مي باشد و يكي از بزرگان آنها بنام محسن كاظمي در شرح وافيه در پاسخ رد به اين 

ها و راه و چون علم به آن ، رغم غيبت امام منتظر ميسر و ممكن است تمسك به امامان و عترةعلي ، توجيه گفته است
زيرا جز با اخذ و گرفتن آن تمسك تحقق نمي يابد و جز با  ، و اين به خالف كتاب است. روش آنان وجود دارد

   365ص ، نگا فصل الخطاب .گردد اطالع و آگاهي از آن ميسر نمي
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  :ششم
   )1( .اگر چيزي از قرآن افتاده باشد اعتباري براي مراجعه به آن باقي نمي ماند 

  :هفتم
سقوط و حذف بخشي از قرآن با آن همه تاكيد و اهتمامي كه در مورد ضبط و  

كه شارح كتاب وافيه )2(سيد . عادات استخارج از مجاري  ، حفظ آنان وجود دارد
طوالني بودن مدت زمان نزول قرآن مقتضي حفظ آن مي : است در مورد آن مي گويد

 ، در حاليكه زمان نزول وحي. مخفي مي ماند چگونه چنين چيزي بر پيامبر . باشد
پاهاي آن مركب به لرزه در  ، چنين سنگين مي شد كه در حال سوار بودن بر مركبي

                                                                                                           
كس از و مولف ملحد به اين جواب رضايت نداده و گفته است علم به تمامي راه و روش امام در غيبت را هيچ

سپس كالمي را ذكر مي كند كه مفاد آن اين است كه علم به برخي از روش هاي امام . بزرگان ادعا نكرده است
و اين   365ص ، فصل الخطاب .و هم چنين علم به بعضي از قرآن سالم از تحريف كافي است ، كفايت مي كند

  .مذهب خودش را اين چنين منهدم مي كند
  
زيرا احتمـال دارد   ، اين قضيه خدشه اي به بحث ما وارد نمي كند: پاسخ اين دليل گفته استو باز هم ملحد در ) [2(

 –كه ما مامور شده ايم در آنها به ظاهر كتاب مراجعه نماييم  –ي شرعي  ظاهر تغيير داده شده متعلق به احكام عمليه
م به قرآن مراجعه مي كنيم يـا اينكـه   انگار مي خواهد بگويد ما فقط در آيات احكا  365ص ، فصل الخطاب .نباشد

آنگـاه  . گردنـد  آنها به تاويالت باطني خود در مورد قرآن مراجعه مي كنند مگر در آيات احكام كه به ظواهر بـر مـي  
و تمسـك   ، و اينكه مي گويند اصحاب آن آيات را تغيير نداده اند ، ارشاد امامان به تمسك به آيات احكام: گويد مي

خود بيانگر ساقط شدن آن بحش اجمالي از آيا ت و احكام است و منافي سقوط  ، ت در چندين موردآنها به آن آيا
پس او در اين جا اخبار و اساطير خود را بر قرآن حاكم كرده . 365ص ، فصل الخطاب و حذف در بقيه قرآن نيست

سك به كتـاب را بـه آن بخـش ا ز    به رجوع به آيات احكام را مي پذيرد و دستور روايات به تم ، و حكم آن اخبار
حقيقتا صورت تناقض گويي  نزد آنان واضح است زيرا امر تمسك به كتاب عـام و  . آيات احكام اختصاص مي دهد

و تناقض هـم دليـل بـي    . شامل آيات احكام و غيره مي شود و اساطير تحريف نيز عام و شامل تمام قرآن مي گردد
  .اينكه آنها بر هيچ دامنه اي از حقيقت نيستند اعتباري اخبار و روايات آنان بوده و

» شـرح الوافيـة  «صـاحب كتـاب   ، هــ 1227متوفـاي سـال   . محسن بن سيىدحسن اعرجي حسيني كـاظمي   -)3(
.( اي از آن را نزد بعضي ازشيوخ خود  ديده اسـت  صاحب الذريعه اشاره مي كند به اينكه چند نسخه ، »المحصول«يا

  ).20/151:الذريعه
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آن بخش از وحي را كه  ، يافت و هنگاميكه از غشيان نزول وحي تسري مي. ي آمدم
همانند يك خطيب و سخنران چيره  ، بر او نازل شده براي اصحاب تالوت مي كرد

سرايد و بدنبال  دست و يك شاعر ماهر مي ماند كه پشت سر هم ابيات شعرش را مي
بويژه كه براي وارد شدن آن گواه  گويد هم به صورتي كامال حكيمانه و بجا سخن مي

ترغيب  ، براي آنان وعده و وعيد و پيامبر . ي آشكار وجود دارد مشخص و نشانه
  تكاليف  ، و ترهيب

و سخنان عجيب و غريب  ، داستان هاي امت هاي گذشته ، و مسوليت هاي تازه
س چشم و آنجا مردماني هستند كه از روي رغبت و عالقه يا رهبت و تر ، مي آورد

آنها را به دريافت و تالوت و حفظ و   پيامبر.براه و منتظر نزول قرآن مي باشند
و تالوت قرآن را از بزرگ ترين . نگهداري و انديشه در معاني آن دعوت مي كند

شب را با تالوت و قرآن  ، به همين خاطر عده اي از اصحاب.دهد عبادات قرار مي
كرد و  با انجام اين كار در حفظ قرآن قناعت نمي اينكه ، بعالوه.كردند خواني طي مي

  )1(بود چهارده نفر از اصحاب را وكيل كتابت آن نموده
زيرا . خواندند داشتند و نزد ايشان آنرا مي عرضه مي و اين كاتبان قرآن را بر پيامبر

. قرآن معجزه نبوت و ماخذ احكام شرعي و مرجع امت و گواه و شاهد امامان است
چندين بار قرآن را  ، بن كعب ه گروهي از آنان مانند عبداهللا بن مسعود و ابيتا جائيك

  .ختم كرده اند پيش پيامبر
روز به روز انتشار  ، گرديد و روشني بخشي آن و امر در قرآن پي در پي فاش مي

شهرت و تاثير گذاري آن روز به روز و سال به سال و قرن به قرن امتداد  ، مي يافت

                                           
و ابوشامه حدود بيست و پنج نفر را  ، بسيارند و جمعي از علما اسامي آنها را ذكر كرده انديسندگان پيامبر نو .ـ)1(

  .وابن قيم هفده نفر صحابي را از ميان انان ذكر مي نمايد 46ص ، نگا المرشد الوجيز .اسم مي برد
ذكـر  كه چهل و دو كاتب را بـراي پيـامبر    و شايد حافظ عراقي از همه بيشتر و فراگيرتر مسئله را بيان كرده باشد

و برهان حلبي در حواشي الشفا تعداد نويسـندگان وحـي را بـه    . 1/116 ، نگا التراتيب االداريه لكتاني ، نموده است
  .67ص ، لمحات في علوم القرآن/الصباغ ه ونگا 1/117، مرجع سابق چهل و سه نفر مي رساند
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و اين جا است كه . د تا جائيكه ظهور و بروز آن بزرگترين متواترات گريدكر پيدا مي
آنجا كه شيخ ما ابوعلي در مجمع از  ، شود ي سيد ما مرتضي اشكار مي سرّ و راز گفته

علم به صحت نقل قرآن مانند علم به وجود شهرها و كشورهاي : او حكايت كرده كه
آنگاه آنچه را كه .(اي بزرگ مي باشدحوادث و وقايع و رخداد ه ، بزرگ و معروف

  )1().ما قبال نقل كرديم از شريف مرتضي او هم نقل مي كند
قرآن مجيد در آن زمان آنقدر هم زياد نبود كه قابل جمع آوري نباشد : و گفته است

در واقع به منزله ديوان شعر . و آنقدر پراكنده نبود كه سر هم كردن آن ممكن نباشد
گ بود كه شامل اشعار نفيس و جانب حكمت و دانايي و ضرب يكي از شعراي بزر

المثل هاي رايج باشد و حامالن وحافظاني داشته ومردماني آنهارا در مجامع ومجالس 
خود مي سرايند ويا آنها را دردفاتر ياد داشت خود مي نويسند تا هر گاه بيتي از 

آنرا در دفاترشان  -شعري نه قصيده يا قطعه  -ي آنان رفت ابيات آن ديوان از حافظه
ي حاكم وقت حامالن وحافظان وسرايندگان وكاتبان آن ديوان را  بيابند و فراخواننده

فرا مي خوانند كه هر چه پيش خود داريد نزد من بياوريد آيا چيزي از آن ديوان از 
   ؟ حاكم گم مي شود

افظان و كتاب عزيز قرآن خيلي واالتر از آنست كه به مثل آوريم وحامالن وح
وتمايل ورغبت به حفظ قر آن با يك ديوان قابل  ، كاتبان قرآن از آنچه گفتيم بيشترند

وتمام قرآن در زمان . مقايسه نيست در حاليكه خوانندگان وحافظان قرآن بسيارند
موجود بوده است  تا چه رسد به بعد از ايشان تا جا ييكه امام قرطبي  پيامبر 

 درعهد پيامبر . ه هفتاد نفر از قاريان قرآن شهيد شدندگويد در روز جنگ يمام مي
نيز همين تعداد در بئر وچاه معونه به شهادت رسيدند و بخاري از قتاده روايت كرده 

قرآن را جمع  چه كسي در زمان پيامبر : كه گفته است از انس بن مالك پرسيدم
زيد ابن ثابت و  ، بن جبلمعاذ ا ، ابي ابن كعب: چهار نفر از انصار: گفت. آوري نمود

  . ابوزيد كيست؟ گفت يكي از عموها ي من است ، گفتم ، ابو زيد

                                           
  .ـ همين رساله ص)1(
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اعتنا واهتمام خداوند بزرگوار نسبت به شأن  ، ومضاف بر تمام اين اهتمامات
ي خود در باره ي حفظ آن وچيره نمودن اين دين كه از  ومنزلت قر آن وصدق وعده

حتي حفظ . تر است از همه مهمتر ومطمئن ، بزر گترين اركان قر آن مي باشد
شد وبه همين خاطر بود كه  وصيانت قر آن وسهيم بودن درآن سعادت محسوب مي

  )1(.آن اصل اسال م همچنان باقي ماند ، رغم از بين رفتن بسياري از آنان علي
از . آنچه ايجاب مي كند قرآن در ميان مسلمانان وكافران ومنافقان فراوان است 

ي ميارزه طلبي وتحدي واعجاز و ناتوان كردن مخالفان  نكه قرآن در عرصهجمله اي
و مشتمل بر احكام اوليه و ضروري بود و در مصحف . همه را به زانو در آورده بود

خوانده مي شود و علم به آن چه در آن باشد و يادگيري و ياد دادن به خود و 
و در هفته يا سه روز  ، ماهي يكبارو در هر  ، فرزندانشان براي ختم آن در ماه رمضان

يا قرآئت آن در هر شب و حفظ و شرف حمل آن و تامل و  ، يا يك شب يكبار
انديشه در معاني آن و حتي نگريستن به آن و ضرب المثل ها و وعد و وعيد آن همه 

عليرغم كثرت و فزوني مسلمانان و سلطه و غلبه  ، كه قابل شمارش نيست –و همه 
حتي در غزوه تبوك لشكر اسالم به سي . باشد اب و دواعي حفظ قرآن ميآنان از اسب
  )2(.به هفتاد هزار مي رسيد حجةالوداعهزار و در 

و صاحب فصل الخطاب به حدي به تنگ آمد كه باإلجبار اين سخنان را از شيوخ 
كنند و بدنبال آن مي  و بزرگان خود نقل مي كند با وجود اينكه افترا را انكار مي

كه هيچ عهدي نسبت  ، كه شبيه سخن كساني است –نقل كلمات و سخناني : يدگو
در گمراهي و كجروي در حيات او و بعد  به مباحث امامت و وضع اصحاب پيامبر

  )3(.به اتمام رسيد –از وفات ندارند 
به همين . سخناني دارند ، اي از شيوخ و بزرگان شيعه در ابطال اين افترا  و عده

                                           
  .367-365ص  ، الخطابـ نگاه فصل )1(
 .367ص ، ـ نگا فصل الخطاب)2(
 . 367ص ، ـ فصل الخطاب)3(
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ه آلوسي بعد از اينكه انكار اين كفر از طرف طبرسي را بيان كرده دليل است ك
او را  ، اين سخن است كه روشني بطالن مذهب ياران او حتي براي اطفال: گويد مي

بر آن واداشته است و سپاس خداي را كه حق ظاهر و غائب شد و خداوند در قتال 
   )1(.براي مومنين كافي است

ابي كه مولفش آنرا نوشته و به طرف كتاب خدا نشانه اين كت: بنابراين بايد گفت
هيچ آسيبي به كتاب خدا نمي رساند بلكه بدترين سرانجام ها را به ضرر  ، گرفته

و بعنوان بزرگترين داليل و براهين كه . ي وي بدنبال خواهد داشت گروه و طايفه
تواتر و و . بيانگر سقوط اخبار و پريشاني روايان آنها است به شمار مي رود

  .استفاضت آن روايات هيچ اعتباري ندارد
  :و به همين خاطر يكي از شيوخ و بزرگان معاصر شيعه مي گويد

آن كتاب را خوب تاليف نكرد و در گردآوري مطالب آن به حق و راستي نرسيده 
اين . كرد و اگر تاليف كرده است آنرا پخش نمي كرد است و اي كاش آنرا تاليف نمي

بلكه هيچ سودي از پخش و  ، زيانش از نفع و سودش بيشتر استكتاب ضرر و 
اين كتاب براي دشمن به سالحي بر عليه رقيب تبديل . انتشار آن تصور نمي گردد

  .شده است
 ، و گفته مي شود كه بعضي از دشمنان اسالم و رقباي مذهب او: آنگاه گفته است

و او چنين هدف شومي را  وي را براي تاليف اين كتاب تشويق و ترغيب كرده اند
  )2(.و اين حدس يا روايت بعيد نيست ، در سر نداشته

. اين چنين آرزو مي كنند كه اين مسئله پوشيده و مخفي بماند و برمال نشود
زيرا زيان آن برايشان از  ، روايات آنان هم چنان پراكنده باشد نه جمع آوري شده

  و بايد به همين شيوه ، ي نداردبلكه نشر و پخش آن هيچ سود. سودش بيشتر است
آيا اين گفته بيانگر آن نيست كه هنوز . سرّي ازاسرار و در بين خودشان متداول بماند

                                           
 .1/24 ، ـ روح المعاني)1(
  .حاشيه ، 2/364 ، االنوار النعمانيه/ـ طباطبايي)2(
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هايي در ميان آنها موجود باشد كه اجازه چاپ و نشر نيافته است زيرا مطالب  كتاب
 و آثار خطرناكي از خود به جا ، كند آن كتاب ها در جهان اسالم آشوب برپا مي

شود؟ اين تصور بعيد  در نتيجه در ميان خودشان دست به دست مي ، گذارد مي
  )1(نيست

تظاهر به انكار اين افترا و تالش براي اثبات آن با روش  :وجه چهارم
  :هاي فريبنده و مخفيانه

اي از بزرگان و شيوخ معاصر شيعه به ظاهر اين افترا را انكار كرده اند و به  عده
ولي در زبان بازي آن عده  ، از كتاب خداي سبحان پرداخته اند خيال خود به دفاع

 ، نيرنگ ، شود كه در خفا و دور از چشم منكري مالحظه مي شود و باطلي ديده مي
كه اين رويه و روش را در برگرفته شيخ آنها  و پليدترين كسي. كند خود را بازي مي

گويد آنچه در بين علما و  مياظهار كرده و ) البيان(خويي است كه در تفسيرش بنام 
  )2(.مي باشد) قرآن(محققان شيعه مشهور و مورد اتفاق آنهاست قول به عدم تحريف 

كثرت : ولي او هم جمله اي از روايات تحريف را تاييد مي كند آنجا كه مي گويد
و فزوني روايات بيانگر صدور بعضي از آنها از امامان معصوم و حداقل جاي اطمينان 

  )3(.د و در آنها رواياتي وجود دارد كه به روش معتبر روايت گرديده استمي باشن
رواياتي كه از مصحف  ، و با جستجوي روايات و اساطير آنها در اين خصوص

علي بحث مي كنند و در آن مطالبي هست كه در كتاب خدا نيست و در آن روايات 
قرآن صحبت مي كنند  اسم امامان درج شده است و ياوه گويي هاي آنها كه از نقص

ولي به عنوان تفسيري كه از . شود همه و همه نزد آنان ثابت شده و معتبر قلمداد مي
يعني اينكه اين عبارات و كلمات . جانب خدا نازل شده در نظر گرفته مي شوند

                                           
حتي برخي از اجزاي بحاراالنوار بدستور حوزه هاي آنان از چـاپ و نشـر منـع شـده      ، بلكه واقعيت هم دارد ـ)1(

  ..است
 .226ص ، البيان ـ)2(
  .222ص ، ـ البيان)3(
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ي خداوند براي  يا بعنوان نازل شده. اضافي تفسير و تاويل كالم خدا تلقي مي شود
  )1(.آنها نگريسته مي شودشرح و مقصود به 

اما اساطيري كه بر تحريف داللت مي كند به اعتراف او نزد شيعه به بيست روايت 
ميرسد و منظورش اساطيري است كه تحريف و تبديل قرآن را به صحابه نسبت مي 

از كافي و صدوق به اسناد خودشان از علي : ي خود مي گويد وبراي شاهد گفته. دهد
ادامه مي دهد تا اينكه به تمامي  –نامه اي به ابوالحسن نوشتم : تابن سويد گفته اس

قرآن : ي ابوالحسن مي رسد كه مي گويد جواب او را نيز بيان ميدارد و به اين جمله
  .به عنوان امانت به صحابه سپرده شد و آنها كتاب خدا را تحريف و تبديل كردند

ولي مي گويد آن روايات بر . رددر واقع او آن اساطير و روايات جعلي را قبول دا
تحريف الفاظ قرآن داللت نمي كند و ظاهر آن روايات داللت مي كند بر اينكه مراد 

و اگر اين تحريف نبود حقوق عترت . از تحريف حمل آيات بر معاني باطني است
و كار به ناديده گرفته شدن . از آنان رعايت مي گرديد محفوظ و حرمت پيامبر

  )2(.با اذيت آنها منتهي نمي شد و اذيت پيامبر حقوق امامان 
پندارد كه امت و در راس آنان صحابه آيات قرآني را حمل بر معاني غير  او مي

اما به گمان او تحريفات كليني و قمي و عياش در مورد آيات . اند حقيقي آن نموده
ع بزرگ وقتي منتهي درجه مراج. آيد به حساب مي –قرآن تفسير حقيقي كتاب خدا 

در حال حاضر  ، اين اندازه است ، شيعيان امروزي و نهايت دفاع او از كتاب خدا
  .ي شيعه از هر خطري براي جهان اسالم بزرگتر است فتنه

و او كه اينجا و آنجا سم پاشي مي كند  تا خشم خواننده را خاموش نمايد بويژه كه 
روايات آنان آشنا هستند قابل  مي داند تاويل او پيش كساني كه با عبارات و اخبار و

و هنگاميكه حمل آيات بر معاني حقيقي آنها : ناخودآگاه مي گويد ، تصديق نيست
  )1(.بايد اين روايات را بدور انداخت ، ميسر نيست

                                           
  .به بعد 222ص ، ـ البيان)1(
  .229ص ، ـ البيان)2(
  .231-230ص ، ـ البيان)1(
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بيشتر اين روايات از جهت سند : و درباره ي اساطير نقص قرآن نزد شيعه مي گويد
همانا : شيعه اين سخن را نقل كرده استآنگاه از بعضي علماي . ضعيف مي باشند

رسيد و  نقصان كتاب از جمله مسائلي است كه هيچ اصلي ندارد و گرنه به تواتر مي
شهرت مي يافت چونكه عادت در رخداد هاي بزرگ اينگونه است و اين موضوع از 

  )1(.رويداد هاي بزرگ و از بزرگترين آنها است
 ، بر وقوع تحريف در قرآن ، به گفته خود او آنگاه در مورد آن بخش از رواياتي كه

 ، همانا امت بعد از پيامبر : داللت دارد مي گويد ، بصورت زياد و كم شدن آن
و نمونه هايي را بيان .برخي از واژه ها را تغيير و به جاي آنها واژه هاي ديگر قرار داد

در مورد  سعبداهللا  از ابو: از عياشي از هشام ابن سالم كه گفت: كرده است من جمله
 m  g  f  e  d  c        b  a  `  _  ~  }  |  {l  :ي آيه

  ٣٣: آل عمران
و  ) اسماعيل و اسحاق و يعقوب : از قبيل( خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم

را از ميان  ) موسي و هارون و عيسي و مادرش مريم : از قبيل( خاندان عمران
   . جهانيان برگزيد

آل محمد علي العالمين بوده  ، به جاي آل عمران: كردم پاسخ داد و گفتسوال 
يعني تغيير داده اند و آل عمران را  ، پس اسمي را به جاي اسمي ديگر قرار داده اند

  .به جاي آل محمد گذاشته اند
و پاسخ او در اين مورد مخالف كتاب و سنت و اجماع مسلمانان بر زياد نشدن 

گويند  باشد تا جائيكه قائلين به تحريف نيز مي مي ، ن كريمحتي يك حرف در قرآ
  )2(.هيچ حرفي در قرآن زياد نشده است

با اين داوري خود كه در مورد آن بخش از روايات باطله به آن  ، چه نيرنگ بزرگي
اين توهم را به ذهن خواننده وارد مي كند كه بطالن ياوه گويي هايي كه  ، پرداخته

و او سخن كسي را كه كتاب خداي سبحان . رد اتفاق مسلمانان نيستقبال بيان شد مو
                                           

  .233ص ، ـ البيان)1(
 .233-232ص ، ـ البيان)2(
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  . در ضمن اجماع مسلمانان قرار مي دهد ، را به اين افترا مي آاليد
چنين تالشي از طرف شيخ شيعه در واقع يك پوشش بظاهر زيبا و فريبنده در 

بلكه توطئه اي است كه هدف آن زير سئوال  ، راستاي تحقق يك هدف شوم است
بردن كتاب خدا به روش هاي مخفيانه و فريبنده مي باشد عده اي  ازشيعيان اين 
رويه و روش را نوعي دفاع از كتاب خدا دانسته اند و مالحظه كردي كه او تالش 

ي شگفت انگيزي  كرد ياوه سرايي خود را از طريق اهل سنت با روش فريبنده مي
  .ثابت كند

قول به نسخ تالوت در قرآن همان : مي گويد آنجا كه در مقام دفاع از كتاب خدا
بنابراين مشهور شدن قول به وقوع نسخ در تالوت نزد علماي . قول به تحريف است

  )1(.به گمان او همان اشتهار قول به تحريف مي باشد ، اهل سنت
در واقع التزام به وقوع  ، التزام به صحت روايات نسخ تالوت:  و گفته است

   )2(.تحريف در قرآن است
توان ادعا كرد كه قول به تحريف مذهب بيشتر دانشمندان اهل  مي: و باز گفته است

  )3(.سنت است زيرا نسخ تالوت را جايز مي دانند
قبال تعدادي  ، اي نيست و اين نيرنگ كه شيخ شيعه نوشته در اين زمان چيز تازه

  )4(.ه اندملحد آنرا مطرح كرده بودند و اهل سنت نيز به آنها پاسخ رد داد
و موضوع كامال واضح  و مشخص است و تفاوت ميان نسخ و تحريف بر كسي 

تحريف كار : و چنانكه قبال گفتيم. پوشيده نيست مگر اينكه مغرض و كينه توز باشد
  :انسان است و خداوند فاعل تحريف را ذم و مالمت كرده است

 m  R  Q  P  Ol 1( ٤٦: النساء(  
                                           

 .201ص ، ـ البيان)1(
 .201ص ، ـ البيان)2(
 .206ص ، ـ البيان)3(
  .ه اين را ابطال نموده استآنجا ك ، 103ص ، نكت االنتصار/ـ نگا باقالني)4(
  .13/المائده ، 46/ـ النساء)1(
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  . گردانند نحرف ميسخنان را از جاهاي خود م
 .: و نسخ از جانب خداوند سبحان صورت مي پذيرد

  mL  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  l1( ١٠٦: البقرة(  
اثر ( و يا اين كه ، ) و به دست فراموشي سپاريم( اي را كه رها سازيم هر آيه 

از آن يا همسان  بهتر ، فراموشش گردانيم ) اي را از آئينه دل مردمان بزدائيم و معجزه
  ..سازيم آوريم و جايگزينش مي آن را مي

و دانشمندان قديمي . و نسخ به هيچوجه بيانگر دست كاري شدن كتاب خدا نيست
مانند طبرسي در . نمايند كه اين افترا را انكار مي كنند به اين حقيقت اقرار مي ، تشيع

  .ال بحث شدچنانچه قب –كتاب مجمع البيان و مرتضي در ذريعه و غيره 
تو مي بيني كه در گفته ي خود چگونه خدعه و نيرنگ بخرج مي دهد آنگاه كه مي 

قول به نبود تحريف در ميان انديشمندان شيعه و محققان آنان مشهور و مورد : گويد
و براي اثبات اين ادعا به سخن طبرسي در مجمع البيان كه اين افترا را  )2(.اتفاق است

در حاليكه طبرسي در چند صفحه ي بعد نسخ  )3(.اد مي كندانكار كرده است استن
خويي نسخ تالوت را  ، تالوت را وارد دانسته و براي اثبات آن استدالل كرده است

  !آيا اين تناقض نيست؟ ، كند تحريف قلمداد مي
و در زمانيكه عده اي از بزرگان و شيوخ شيعه مانند كليني و قمي و طبرسي 

آشكارا اين كفر را  –كه سران اين كفر به حساب مي آيند صاحب كتاب االحتجاج 
او قول به عدم تحريف را قول علما و محققين شيعه  ، طرح و تاييد مي نمايد

در حالي كه اين عده از بزرگان و محققين شيعه نزد آنان به شمار مي  )1(.داند مي
  .آيا اين خدعه و نيرنگ نيست؟.روند

زيرا ابراهيم قمي كه يكي از بزرگان شيعه مي   ،موضوع از اين پيچيده تر است
                                           

 .106/ـ البقره)1(
  .200ص ، ـ البيان)2(
 .همين كتاب 1020ـ نگا ص)3(
 .ـ نگا ص به بعد)1(
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و اين از  ، در تفسير خود اخبار و روايات زيادي در اين باره وارد كرده است –باشد 
  .اعتقادات او  وديگر بزرگان شيعه مي باشد

 ثقة االسالمظاهرا  ، اما درباره اعتقاد مشايخ ما در اين زمينه: كاشاني مي گويد
و هم چنين . معتقد به تحريف و نقصان قرآن مي باشد ، يمحمد بن يعقوب كلين

چونكه تفسيرش مملو از آن  ، اين ايده را قبول دارد ، استاد او علي ابن ابراهيم قمي
ي كساني  سپس به ذكر بقيه. روايات  بوده و در آن موضوع غلو و افراط كرده است

  )1(.پردازد كه اين الحاد را دنبال مي كنند مي
كند كه تفسير قمي پر از نقل روايات تحريف  شود او اعتراف مي حظه ميچنانكه مال

كند تفسير قمي را صحيح و  و باوجود اين خويي كه ظاهرا آن را انكار مي. است
معتبر و معتمد دانسته و اذعان مي دارد كه روايات تفسير قمي كال ثابت و از جانب 

به گمان  –ي مشايخ معتبر شيعه  زيرا آن روايات بواسطه. معصومين روايت شده اند
  )2(.گردد به معصومين بر مي –او 

در نهايت همانند  ) البيان(در خالل اين بحث روشن شد كه خويي صاحب 
  . صاحب و مولف فصل الخطاب مي انديشد

با اين تفاوت كه خويي روش مكر و نيرنگ ديگري و رويه اي آشكارا به كار مي 
  .گيرد

  :مجال دوم
آيا شيعيان عصر حاضر راه گريزي از اين ): ن در تاويل كتاب خداروش معاصري(

روش افراطي در تاويل باطني قرآن كه بزرگان قديمي آنان مانند قمي و كليني و 
دارند يا همچنان بدنبال آثار آنان مي  –كاشاني و بحراني و امثالهم پيش ميگرند 

  .روند
                                           

 .1/52 ، مقدمه ششم –ـ تفسير صافي )1(
و قد نقل ذالك  1403 ، الثالثه بيروت: ط 49هـ او ص 1398االولي بالنجف  : ط ، 1/63 ، ـ معجم رجال حديث)2(

  .بنصه في المقدمه
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در  ، كند امروزي تحقيق ميكه در منابع تفسيركتاب خدا از طرف شيعيان  كسي
يابد كه عقالنيت شيعي فعلي غالبا اسير همان تاويالت و تفسيرهايي است كه  مي

ي اين ادعا اينكه  و نشانه. علماي پيشين آنان و آنچه قبال مطرح كرديم مي باشد
  .تفاسير باطني نزد شيعيان جايگاه خود را در اعتبار و اعتماد كسب كرده اند

و خويي مستندات . ي خود در تاويل باطني رسيده است هايت درجهتفسير قمي به ن
و روايات قمي در تفسيرش را در عصر حاضر از بزرگترين مراجع شيعه در توثيق و 

  .اعتبار معرفي مي كند
تفسير عياشي را براي  ، و طباطبايي هم كه يكي از بزرگان معاصرشيعه مي باشد

حاليكه تفسير عياشي در روش باطني افراط  داند در شيعه محل اعتماد و اعتبار مي
اي كه به تكفير صحابه مي انجامد و تمام آيات قرآن در اين موضوع را به  گرايانه

كند و ياوه سرايي هاي تحريف را در تفسيرش وارد  امامان و دشمنان آنها تفسير مي
  .دنباله رو تفسير قمي مي باشد -كند مي

اند كه اعتماد  اي طراحي شده دارند به گونه و ساير تفاسيري كه اتجاه افراطي
 )1(.و غيرهمراة االنوار تفسير صافي  ، مانند تفسير البرهان –شيعيان را جلب نمايند 

  . بعد از همه اين موارد چه چيزي باقي مانده است
. گيرد اما اتجاه علماي شيعه در تاويل كتاب خدا به دو صورت مختلف انجام مي

و هنگاميكه اتجاه  ، حرف و صورت ديگر ميانه روانه و معتدليك صورت افراطي من
 ، نشانه هاي انحراف و افراط در تاويل بسياري از آيات قرآن ، كنيم اول را ارزيابي مي

براي . خورد به چشم مي ، ي كه آنان را از امت اسالمي بيرون مي سازد ي عقايد درباره
ي غيبت مهدي  صر آنان است دربارهكه يكي از علماي معا) علي محمد دخيل(نمونه 
ي شيعه كه به موضوع غيبت  همانند تعدادي از مشهورترين نويسندگان اماميه –منتظر 

اين موضوع را مورد بحث "مهدي در قرآن كريم "درفصلي به عنوان –پرداخته اند 

                                           
 .ـ نگا مقدمات اين تفاسير)1(
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و در اين فصل پنجاه آيت از قرآن را ذكر و در تمام آنها چنان مي . دهد قرار مي
رسد كه  و با توسل به آيات مذكور به اين نتيجه مي.رد كه منظور مهدي استپندا

انكار يكي از  ، موضوع مهدي از ديگر ضروريات بديهي اسالم جدا نيست و انكار آن
و تعداد آيات قرآن كه از طرف بزرگان و شيوخ  )1(.شود ضروريات دين محسوب مي

رسد و بعضي از معاصرين با آن  يه ميآ) 120(اند به  متأخر شيعه به مهدي تاويل شده
) 132(قانع نشده و كتابي به نام مستدرك تاليف و در آن تعداد آيات مورد نظر را به 

  )2(.اند آيه رسانده
را مي يابيم كه ) 1365متولد (و شيخ معاصر آنان به نام محمد رضا طبيسي نجفي 

و  )3(.كند ر و تاويل ميآيه از كتاب خدا را به عقيده رجعت نزد شيعيان تفسي) 76(
و نزد ابن سينا تنها . ي اين ياوه گويي ها به علماي قديمي آنان نرسيده است دامنه

يابد تا  سپس كم كم افزايش مي )4(.ي رجعت تاويل شده است يك آيت به مساله
  )5(.جائيكه بزرگان پيشين شيعه بيشتر از بيست آيت را به رجعت تفسير مي كنند

ي باطل به دست  م هجري تعداد آيات تاويل شده به اين انديشهو در قرن دوازده
آيت رسيد سپس نهايت ياوه گويي و تحريف به دست )64(بزرگ شيعه حرّ عاملي به

و ارقام آيات تاويل شده .طبيسي و غيره از بزرگان معاصر شيعه صورت گرفته است
ين طباطبايي كه امام در تفسير الميزان محمد حس. شود به دست آنان بيشتر و بيشتر مي

بسياري از تفسيرهاي باطني وجود دارد كه از  ، اعظم شيعيان در عصر حاضر است
. ذكر مي كند"بحث روايي  "و آنها را تحت عنوان. گزيند كتب تفسير قديميان بر مي

  :ي و يكي از آياتي كه به عنوان نمونه ذكر كرده به نقل از تفسير برهان آيه

                                           
  .162ص ، تاريخ االماميه/عبداهللا الفياض ، االمام المهدي/ـ علي دخيل)1(
  .مستدرك الحجه/المحجه فيما انزل في القائم بالحجه و نگا محمد منير الميالني/ـ نگا هاشم البحراني)2(
  .1385نجف ، آدابچاپ  ، ـ نگا الشيعه والرجعه)3(
  .4/340 ، ـ تاريخ طبري)4(
  .256ص ، دايره المعارف علوي/ـ نگا جواد تارا)5(
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 m   c  b   a  `  _   g  f  e  d  l١٠: التحريم  
 .زن نوح و زن لوط را مثل زده است ، خداوند از ميان كافران

و . يعني خداوند براي كافران زن نوح و زن لوط را به نمونه مي آورد. مي باشد
خداوند اين آيه را براي عايشه و حفصه كه در برابر پيامبر خدا قد علم : گويد مي

  )1(.ه اند به مثل آورده استكردند و راز او را فاش كرد
بنگر كه چگونه معاني قرآن را تحريف و امهات المومنين را با اين تاويالت باطل 

  .تكفيرمي كند
  : سوره ي الرحمن كه مي فرمايد 27ودرباره آيه 

 m  v  u   tl ٢٧: الرحمن 
    . ماند و بس و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي 

مام صادق روايت مي كنند نقل مي نمايد و آن اينكه امام صادق چيزي را كه از ا
و اين چنين تاويل باطني ديروز و امروز به يك  )2(گويا گفته است وجه اهللا ما هستيم

  . صورت و يك شيوه به همديگر مي پيوندند
  .ها فراوان است و نمونه

اي اعتدال آن ه و نشانه ، اما اينجا يك صورت معاصر معتدل و ميانه رو نيز هست
  ، سه چيز است

ي تفسير بسياري از آيات قرآن به امامت و  اول پوشاندن آن غلو و افراط به واسطه 
   ، زند آنچه پيرامون امامت دور مي

  و روايات آن افترا در تفسير قرآني تحريف و اخبار  مبرا بودن آن از آثار ياوه: دوم 
سبت به بهترين نسلي كه تاكنون خالي بودن از آن تكفير صريح و واضح ن: سوم 

  .هستندن و آن جيل همان نسل صحابه كرام . بشريت به خود ديده است

                                           
 .19/346 ، الميزان ، ـ طباطبايي)1(
  .19/103 ، ـ الميزان)2(
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تاليف محمد جواد مغنيه  "و مبين" "كاشف"ي اين اتجاه تفسيرهاي  و نمونه
  :سوره ي حشر ديده مي شود 8كه ثناي صحابه در تفسيرش در آيه . باشد مي

 m    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢l ٨ :الحشر   
همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود 

  .اند بيرون رانده شده
ي اسالم  تنها گناه آنان ايستادن در راه حق و اعالي كلمه: گويد او در تفسير آن مي

  . و جانفدايي هايشان در راه خدا و اسالم بود
 m ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © l 
   ٨: الحشر

و خدا و پيغمبرش را ياري  ، خواهند آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي
  . اينان راستانند. دهند مي

ي اين  صادقند در ايمان و قول و عمل و اسالم به واسطه: در تفسير آن مي گويد
و  .مهاجرين و امثال آنان بود كه در شرق و غرب اين سرزمين انتشار و پايدار ماند

شود قومي كه رهبرش تا  رهبر آنان باشد و نمي هيچ عجيب نيست آنجا كه محمد 
  .فاسد شود ، اين حد صالح باشد

 m    ½  ¼  »  º  ¹  ¸l ٩: الحشر   
را آماده كردند و ايمان  ) آئين اسالم( آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه

  ). در دل خود استوار داشتند( را
ي  يعني خانه º و-سكونت دادند: ا ¹ ، انصار مدينه: ¸ور از كه منظ. 

 واخلصوا االيامنو االيمان مفعول فعل محذوفي است يعني . هجرت و آن مدينه است
يعني در ايمان اخالص بخرج دادند و در جاي ديگري خداوند از انصار تمجيد 

   :كند مي
 m  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾

   Ì   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Íl ٩: الحشر  
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و در درون  ، اند دارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده كساني را دوست مي
و  ، كنند به چيزهائي كه به مهاجران داده شده است احساس و رغبت نيازي نمي
ني كه از كسا. هرچند كه خود سخت نيازمند باشند ، دهند ايشان را بر خود ترجيح مي

  .ايشان قطعاً رستگارند ، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند ، بخل نفس خود
در تفاسير آمده است كه منظور از كسانيكه بعد از صحابه آمده اند تابعين هستند 

و هر  ، كسانيكه به بهترين شيوه از آنان تبعيت كردند و با اين حال ثنا و تعريف عام
  )1(..گردد ل كند تا روز قيامت شامل ميي صحابه را دنبا كس كه سيره

ي آن يكي از  كني اين واقعيت را كه گوينده و هنگاميكه اين سخن را مطالعه مي
در مي  –كنند  را تكفير و نفرين مي ي رسول اهللا  هايي است كه صحابه رافضي
 ي رسول اهللا  وقبال گفتيم كه او نيز در طعن و نفرين بعضي از صحابه. يابي

ي دارد اما او در اين مورد مانند شيعيان ديگر صحابه را بصراحت تكفير نكرده سخنان
  .است

  :و در تفسير آيه ي

 m   n  m   l  k      j  i  h  gl ٩: الحجر..  
و تا روز رستاخيز آن ( باشيم ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده   

    ).  داريم و تبديل زمان محفوظ و مصون مي را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير
و . گردد و ضمير له به آن بر مي ، منظور از ذكر در اينجا قرآن كريم است: گويد مي

و در بين تمام مردم  ، قرآني كه فعال در بين دفتين موجود است: معني آن اينكه
و  بدون دستكاري و كم همان قرآني است كه بر محمد  ، مألوف ومعمول است

كتابي  ، آن كتاب ، بيش نازل شده است برعكس كتابي كه به تورات معروف است
نازل شده بود و نيز بر عكس كتابي كه به انجيل  ؛نيست كه بر حضرت موسي 

                                           
و اين تفسير را كه با سياق و مفهوم آيات متناسب است با رواياتي كه بحراني در تفسير اين  631تفسيرمبين صـ )1(

  .319-4/316نگا برهان؛  ورد امامان آورده است مقايسه كنيدآيه در م
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  )1(.نازل شده بود ؛معروف است آن هم كتابي نيست كه بر حضرت عيسي
 ، گذار نكرده استبا اين حال در تاويل برخي از آيات به مقتضاي بينش خود فرو 

 3ي  مثال در تفسير كاشف آيه ، اما او مانند ديگران در تاويل افراط و غلو نكرده
  :ي مائده كه مي فرمايد سوره

 m  q  p   o  n  m  l  kl ٣: المائدة  
با عزّت بخشيدن به شما و ( دين شما را برايتان كامل كردم و ) احكام( امروز

  .ت خود را بر شما تكميل نمودمنعم ) استوار داشتن گامهايتان
همانا خداي سبحان دين را در آن روز با خالفت علي كامل : كند اينگونه تاويل مي

  .كرده است
شيخ طبرسي  "جمع الجوامع "ي اعتماد او بر ثمره ، و اين روش ميانه روانه

و كند و طبرسي غالبا بر مرويات اهل سنت  چنانچه در مقدمه به آن اشاره مي.باشد مي
همچنانكه شيخ االسالم ابن تيميه بدان اشاره  ، نمايد تفاسير آنان اعتماد مي

  )2(.نمايد مي
روش : گردد بنابر اين روش و اتجاه شيعي در تاويل قرآن بدو صورت نمايان مي

همانگونه كه در گذشته نيز كتاب هاي  ، افراط گرايانه و روش معتدل و ميانه روانه
مانند تفسيرهاي قمي و عياشي و كاشاني و بحراني و غيره و اي  تفسير افراط گرايانه

جمع  "و "مجمع البيان "طبرسي و "التبيان "اي  مانند كتاب هاي تفسير ميانه روانه
  . اند داشته ، طبرسي "الجوامع 

و در اخبار و روايات آنها آمده كه شيعيان بايد به دو صورت گوناگون اظهار وجود 
اين ترفند براي : و امام آنها گفته است. مذهب آنها را در نيابندنمايند تا مردم ماهيت 

هر دوي ما بهتر است و اگر به يك صورت عمل كنيد مردم ماهيت مذهب را فهميده 

                                           
  .286ص ، ـ تفسير مبين)1(
  .3/264 ، ـ نگا منهاج السنه)2(
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  )1(.و بقاي ما و شما به مخاطره مي افتد
رسي كه  كني به اين نتيجه مي و تو هنگاميكه آندو منهج و روش را با هم مقايسه مي

اما روش  ، گيرد اصول و مباني خود را از روايات شيعه بر مي ، منحرف روش افراطي
ميانه روانه باب عقل و قلب خود را به سوي روايات اهل سنت و آثار آنها در تفسير 

چه براي تقيه يا به . و از آاليش افراط و انحراف خالص پيدا كرده است ، گشوده
ري نمي يابي كه تنها بر روايات شيعه و لي تو تفسي. خاطر قانع شدن با آن بوده است

  .اعتماد كرده باشد و از روش باطنيه در تاويل و تتفسير خالي بماند
ي بارز  و نمونه. حال كداميك از اين دو روش مذهب شيعه را به خوبي مي نماياند

  مذهب شيعه است؟
واهند خ قبال در اين رساله تالش برخي از شيوخ و بزرگان شيعه را بيان كردم كه مي

  )2(.بر مبناي تقيه راه ميانه را دنبال كنند
ي مجلسي تصريح كرده كه اعتماد آنها بر روايات اهل سنت تنها به خاطر  و عالمه

: باب بيست و هشتم(باشد و در اين باره بابي را تحت عنوان  استدالل بر عليه آنان مي
ي  از آنها نزد شيعه كنند و كداميك روايت مي آنچه عامه اهل سنت از اخبار رسول 

). باز كرده است)3(او صحيح بوده و نهي از بازگشت و مراجعه به اخبار مخالفين 
آنگاه رواياتي را براي احتجاج عليه اهل سنت و انتشار تشيع در آن ميان استثنا كرده 

  .است
از صحابه نقل  ، آنچه را بعنوان تفسير قرآن –مرجع شيعيان عراق  –بلكه خويي 

  )1(..داند كه در روايات آنان آمده است به معناي تحريفي مي ، شده است

                                           
  .1/95 ، ـ اصول كافي)1(
  .ـ نگا ص از اين رساله)2(
  2/214در كتاب بحاراالنوار) 3 (
اينگونه تاويل مـي نمايـد    –ريف كرده اند اساطير و روايات شيعه را كه مي گويند صحابه كتاب خدا را تح: نگاـ )1(

 .229ص ، البيان كه مراد حمل آيات بر غير معاني آنها منظور است
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تواند ما و آنها را به وحدت  كند به اينكه قرآني مي و محب الدين خطيب اشاره مي
نزديك كند كه بنا بر اصول دين شيعيان آيا ت تاويل و معاني آن غير آن باشد كه 

  )1(اند نموده و امامان از صحابه فهم و دريافت صحابه از پيامبر 
شيعه معتقد است عمل به تفسير : گويد كند و مي ولي يكي از شيوخ آنرا رد مي

 نكه از طرف افرادي مانند ابوهريره و سمره و ابن جندب و انس بن مالك ، قرآن
  )2(.زيرا اينان اهل كذب و افترا مي باشند. صورت مي پذيرد توطئه عليه اسالم است

بنابراين وقتي شيعه معتقد است كه  ، دهد ه نسبت ميمولف اين جواب را به شيع
دينشان  ، نوعي توطئه عليه اسالم به شمار مي آيد ، دريافت دين از طريق صحابه

زيرا چنين اعتقاد و سخني منجر به ترك  ، براي خودشان و دين ماهم براي خودمان
  .تمامي دين خواهد شد

جز معناي تقيه چه معناي  ، ر سكهاين طريق به ظاهر ميانه روانه و اين روي ديگ
  !تواند داشته باشد؟ ديگر مي

باشد  محمد جواد مغنيه كه يكي از اصحاب اين روش ميانه روانه مي ، شيخ شيعه
ي اثنا  كند كه شيعه و ادعا مي. كند در تفسير شيعه اقرار به وجود اتجاه باطني نمي

و كتاب هاي  ، كنند هيز ميها پر بيشتر از همه از اين بدعت ها و گمراهي ، عشري
و شيخ ديگر آنان يعني  )3(.آنان كه در دست همه قرار دارد خود گواه اين مدعا است

ولي آن روايت را  ، كند محسن امين نيز به وجود آن بدعت ها و ضاللت ها اقرار مي
با اينكه برخي از روايات  ، هم چنين گفته اي دارد ، و خنيزي )1(داند شاذ و غلط مي

  )2(.جود در كتاب هاي آنان را انكار مي كندمو

                                           
  .10ص ، ـ خطوط عريضه)1(
 .65ص ، علي خطوط محب الدين ‘اضوا/ـ عبدالواحد انصاري)2(
  .7/104 ، ـ تفسير كاشف)3(
 .420-419ص ، ـ نگا شيعه در ميان حقايق و اوهام)1(
  .202-1/178 ، دعوت اسالمي به وحدت ميان اهل سنت و اماميه ـ نگا)2(
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باشد و  و انكار آنچه واقع و موجود است يكي از عاليم و نشانه هاي تقيه مي
بلكه مسئله وجود تفاسير كاملي است كه  ، موضوع تنها وجود رواياتي شاذ نيست

مختص تاويالت باطني است و در صدر آنها تفسير قمي يكي از بزرگان شيعه 
اصول "ترين كتابهاي حديث آنها يعني و بخشهاي وسيعي در صحيح .باشد مي

  گيرد كه همه بخشهايي كه دهها حديث را در بر مي ، و غيره "بحاراالنوار "و"كافي
ي  پس اين جسارت درباره ، كند آنها آيات قرآني بر مبناي تفسير باطني تاويل مي
پندارند كه با اين  ا آنان چنان ميآي.انكار واقعيات انكار ناپذير از كجا پيدا شده است

  !وسيله دينشان را خدمت مي كنند؟
اي از بزرگان معاصر شيعه كه پي در پي در اين گمراهي  همانگونه كه عملكرد عده

  . اين انكار ظاهري را نقض مي نمايد ، سرايند هذيان و ياوه مي
است كه  حتي بزرگان شيعه و آخوند آنان عبدالحسين شرف الدين موسوي معتقد

اين تأويالت باطني براي آيات قرآن و تاويالتي كه در مورد امامان در منابع آنها وارد 
شده است نزد شيعيان مسلم و غير قابل انكار است و جزء ضروريات دين محسوب 

  )1( .مي شوند
                                           

بخش هايي در  ، در كتب و منابع شيعه: و اين بحث بدان جهت است كه شيخ موسي جار اهللا مي گويد[ـ )1(
مورد آيات و سوره هايي كه در كفر ابوبكر و عمر و كفر پيروان آندو نازل شده است و بالغ بر يكصد آيه مي باشد 

و اين موضوع را بزرگترين پيشواي شيعيان در . سوره هايي جداگانه اي در اين زمينه ها نازل شده است بلكه
  .65.و نگا ص 27ص ، الوشيعه مقدسترين كتاب شيعه يعني اصول كافي بيان مي كند
و شيعيان اما آنچه درباره ي فضيلت امامان اهل بيت : مي گويد ، و عبدالحسين موسوي به اين مساله پاسخ داده

تفسير به ماثور يعني تفسير (آنان نازل شده به حكم ضرورت از مسلمات علم تفسير به ماثور از كتب سنن مي باشد 
اما نازل شدن بخشي از قرآن . و بحكم آنچه از اسباب نزول در سنت مقدس وارد و ثابت شده است) از روي روايات

و اين بال از ناحيه ي عده اي از  ، به سوي خدا تبرئه مي جوئيمدر مورد كفر فالن و فالن چيزي است كه ما از آن 
غالت و افراط گرايان شيعه وارد شده و اين روايات در كتب و منابع شيعه وجود داشته و اين عده آنها را ديده و 

چنين  سنگ بدكار را به سينه ي افراد پاك و بري زده است و شان طبيعت افراد نادان نسبت به حقايق احوال اين
  .67ص ، اجوبه مسائل جاراهللا است

به  ، كه در اصول كافي آمده ، و تو مالحظه ميكني كه اين آخوند شيعه تاويالت قرآن نسبت به امام و امامت
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و . باشد شبيه هم مي ، بنابراين صورت قضيه در بستر تاويل در ميان اوايل و اواخر
حتي  ، است اينكه معاصرين به نوشته هاي اسالف خود راضي هستند آنچه تازه

متأخرين آنها نوشته هاي مجلسي و مراجع مورد اعتماد در روايت و غيره را معتبر 
يابد و با تالش هاي  مي دانند و با اين تفصيل بستر تاويل نزد آنان گسترش مي

رسيده است بيشتر بزرگان و شيوخ حكومت صفوي كه به سر حد نهايت  ، مضاعف
  .و بيشتر شده است

اي همانند برخي از شيوخ پيشين  اي از معاصرين تفاسير معتدل و ميانه روانه اما عده
كنند و هنگاميكه انكار در  و وجود تأويالت انحرافي شيعه را انكار مي. اند خود نوشته

اي  فايدهامروزه بعد از پيدايش حركت چاپ هيچ سود و  ، كند قديم مصداق پيدا مي
  .گردد ندارد و فقط حمل بر تقيه مي

امري است كه در مذهب آنان تثبيت  ، ي مختلف اما ظاهر شدن آنها به دو شيوه
  )1(.شده تا مردم ماهيت مذهب آنان را ندانند

                                                                                                           
آنجا كه تاويل آيات كفر و كافران را به ابوبكر و  ، ولي تقيه را به كار مي برد. حكم ضرورت مسلم و معتبر مي داند

  .و گمان مي برد كه چنين موضوعي در اصول كافي وجود ندارد عمر نفي مي كند
و در دهها . و بدون ترديد اين كار تقيه مي باشد زيرا او چيزي را كه در اصول كافي موجود است انكار مي كند

ل باب فيه نكت و نتف من التنزي ، نگا اصول كافي .روايت آيات كفر و كافران به شيخين ن تفسير و تاويل شده است
  1/412 ، في الواليه

عقيده اي كه نويسـندگان   ، اما اين مرد مي خواهد مردم را بفريبد و واقيعت را انكار كند و آنرا به فوضت نسبت دهد
سـپس    258ص ، اي فوضـه  شيخ مفيد در بيان عقيده ، نگا شرح عقايد صدوق .آنرا مسلك و اعتقاد شيعه نمي دانند

مـي   –چنانكه مرجع شيعه محمد حسين آل كاشف انعطا  –ه خودش نه كتاب هايش اين فرقه ناپديد شدند و اكنون ن
  .38ص ، نگا اصل الشيعه .گويد وجود ندارند

  .1/65 ، ـ نگا اصول كافي)1(
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  سنت از ديگاه معاصرين شيعه

پيرامون مسائلي كه در مبحث سنت از آن بحث  ، هاي شيعيان معاصر موضع گيري
ي خود را  آنان براي هميشه اقوال امامان دوازده گانه. هيچ تغييري نكرده استكرديم 

  .دانند معتبر مي ، همانند اقوال خدا و رسولش
تعاليم امامان همانند تعاليم قرآن بايد تنفيذ و اجرا : گويد خميني مي ، شيخ شيعه

  )1( .شود و پيروي كردن از آن واجب است
كامال مانند قرآن است كه از  ، ل و امر امام معصومقو: گويد محمد جواد مغنيه مي

m   S    R  Q  P  O  N  M   L  K  شود طرف خداوند عزيز و عليم نازل مي

  U  Tl 3(  و).2( ٤ - ٣: النجم(  
چيزي كه با خود آورده است و با شما ( آن   .گويد و از روي هوا و هوس سخن نمي

وحي و پيام  ) از سوي خدا بدو( نيست كهجز وحي و پيامي  ) در ميان نهاده است
  . گردد مي

اماماني را كه يكي از آنها غائب است و هرگز وجود  ، انگار كه آنها با اين اعترافات
 ، خارجي نداشته و نخواهد داشد و يكي از آنها حسن عسكري است كه ابن جوزي

ا اين حال اما ب. او را در ساختن احاديث موضوعه از ضعفا به شمار آورده است
و اين ديدگاه از آنجا ناشي . براي آنها نيز اعتبار قائلند ‡همانند پيامبران خدا 

دانند كه قبال بطالن و نادرستي آنرا كامال بيان  شود  كه آنان امامان را  معصوم مي مي
  .كرديم

                                           
 13در كتاب حكومت اسالمي ص)1(
 }إِنْ هو إِالَّ وحي يوحى ، وما ينْطقُ عنِ الْهوى{ .4و3/ـ النجم)2(
  .59ص ، خميني و حكومت اسالمي/د مغنيهـ محمد جوا)3(
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بخشي از شريعت را كتمان كرده و آنرا نزد علي به  پيامبر: گويند اما اينكه مي
چنانچه . كنند از تصريح به آن در كتاب هايشان خودداري نمي ، گذاشته استوديعه 

 اصل الشيعه و اصوهلا"شيخ آنان محمد حسين آل كاشف غطا در كتاب خود بنام 
  )1(.آنرا ثبت كرده است"

اوهامي مانند كتاب  ، دارد كه شيعيان معاصر آنگاه كه شيخ موسي جار اهللا اعالم مي
تصديق و  ، پردازند تاب هايي كه روايت هاي شيعه به آن ميهاي جفر و جامعه و ك

جوابش  ، بدون پرده ، ي معاصر بنام محسن امين يكي از مراجع شيعه ، كنند تاييد مي
ي فرائض و جفر و جامعه و آنچه نزد او و امثال او با  اگر صحيفه: دهد و ميگويد مي

  )2(.بع از بين نرفته استآن منا ، ضايع شده اما نزد اهل تشيع ، آن بيان شده
حتي يكي از علماي بزرگ شيعه در اين زمان به ذكر چنين كنزها و اندوخته هاي 
گرانبهاي خيالي و نامهايي كه هيچ وجود خارجي ندارد افتخار و مباهات كرده و در 

  .برد كمال سبك عقلي اين كتاب ها را نام مي
وهنگاميكه . رد افتخار مي كندو به فزوني چنين اوهامي كه هيچگونه حقيقتي ندا

گويد كه  در پاسخ مي ؟ پرسيده مي شود كه اين كتاب هاي وهمي و خيالي كجايند
واگر كالم به درازا نمي كشيد سخنان آنان را در اين زمينه . باشند نزد امام منتظر مي

  )3(.بيان مي داشتم
انديشند براي  و امام مورد انتظار شيعه كه سال ها است به حيات و غيبت وي مي

. يابد شيعه به يك عار و ننگ تبديل شده است و بتدريج اين عار و ننگ فزوني مي
اي از دروغ پردازان رقعه هايي به او نسبت  اما عده ، امامي كه هرگز متولد نشده است
  )1(.مي دهند كه قبال از آن بحث شد

                                           
 .و عبارات آن در همين كتاب آورده شد 77ص ، ـ نگا اصل الشيعه و اصولها)1(
 .254ص ، ـ شيعه در ميان حقايق و اوهام)2(
 .184-154 ، اعيان الشيعه/و محسن امين 3/347 ، صراط حق/ـ نگا محمد آصف محسني)3(
 .ـ نگا ص)1(
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و وحدت با اهل  به ويژه آنها كه شعار تقريب ، گمان مي رود كه شيعيان امروزي
خارج  ، ميخواهند پيروان خود را از خرافات و ترهات گذشته ، اند سنت را بر افراشته

اي از اين هدف برآورده نشده است و اين منابع گذشته را جزو سنتي  اما ذره ، كنند
  )1(.كنند كه  هرگز باطل به آن روي نمي آورد قلمداد  مي

امام منتظر غائبشان اكنون به صورت  ، رندب و از اين درد ناكتر اينكه گمان مي
و اين به منزله استمرار حكايت چيزهايي . اي از شيوخ آنان ارتباط دارد مستقيم با عده

ي خارج شدن فتواهاي  معصوم و  باشد و به منزله است كه قطعي و غير قابل نقد مي
  .برند ن ميو همينگونه هم گما. عباراتي است كه در رديف وحي الهي قرار مي گيرد

بلكه فعال موجود است –بعيد نمي دانيم : شيخ شيعه محمد تقي مدرسي مي گويد
و . و مراجع شيعه وجود داشته باشد ؛كه ارتباطات مخفيانه اي ميان امام مهدي -

  )2(.اين راز بزرگي است
پيوسته و پي در  ، و تا روايات دروغگويان را بپذيرند ، تا بر اين اوهام اعتماد كنند

كه يارانش آنها را نقل كرده  ي در گمراهي خود و رويگرداني از سنت رسول اهللاپ
بدون اينكه دليل و برهاني جز اينكه آنان امامت علي را كه  ، شوند غوطه ور مي ، اند
حتي يكي از مراجع و آخوندهاي آنان  ، اند رد كرده ، منصوص است ، گمان آنها بي

ي بن جندب و عمرو بن  امثال ابوهريره و سمره رواياتي كه: گويد در اين عصر مي
   )3(.نزد اماميه باندازه بال مگسي ارزش ندارد ، عاص روايت مي كنند

شيعه معتقد است قبول : اند ي اماميه به صراحت گفته حتي بعضي از معاصرين شيعه
  .يك نوع ترفند عليه اسالم به حساب ميايد ، روايت صحابه 

همانا شيعه به مستندات اهل : شيعيان معاصر گفته است و به همين خاطر يكي از
داند و در مقام استدالل به آنها عروج  بلكه آنها را معتبر نمي ، سنت مراجعه نمي كند

                                           
 .2/112 ، الميهالدعوه االس/ـ خنيري)1(
 .305ص ، الفكر االسالمي مواجهه حضارية ، 305ي اسالمي يك رويارويي تمدن ص ـ انديشه)2(
  .79ص ، اصل الشيعه و اصولها/ـ محمد حسين آل كاشف غطا)3(
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نكرده است و در نتيجه آن مستندات موافق مذهب شيعه باشد يا نباشد به آن اهتمام 
  )1(.نمي دهند

احاديثي را اخراج  ، ورد اعتماد خودشيعيان از راه هاي م: و باز هم گفته است
كه كافي و وافي براي اصول و  –اند و آنها را در كتاب هاي مخصوص به خود  كرده

ومدار علم و عمل آنان بر همين كتاب ها است و . اند تدوين كرده –فروع آن باشد 
  )2(.شيعيان غير از آنها حجتي ندارند

ي  در راستاي محاربه ، مي انديشند چون در برابر سنت نبوي اينگونه ، بنابراين
و شيوخ بزرگ آنها حمالت . كنند سنت و ايجاد ترديد در آن بيش از حد تالش مي

بسيار روايت  آتش باري بر عليه آن دسته از صحابه دارند كه از حضرت رسول 
و ) ابوهريره(چنانچه آخوند بزرگ آنان عبدالحسين موسوي در كتاب خود .نمايند مي

و عليه محدثان بزرگ امت و كتب حديث مهم و اساس . ن كرده استغيره چني
يك از طوايف  هاي هيچ مسلمانان عيب جويي و دشنامي دارند كه مانند آن در كتاب

كه مجال نقل اين همه  ، اميني ، مانند كتاب غدير شيخ شيعه. شود كفر يافت نمي
  .شواهد از آن همه غبار نيست

  

  يعهاجماع از ديدگاه معاصرين ش

اي نيرنگ  مگر اينكه به شيوه ، اي ندارند تا آن را ثبت كنيم در اين باره سخن تازه
البته آنهم  ، آميز بخواهند و تالش كنند مذهب خود را با اجماع سازگار نشان دهند

مثال محمد جواد مغنيه . خبرند هاي آنان بي براي كسانيكه از ماهيت مذهب و گفته

                                           
 .146ص ، تحت راية الحق/ـ عبداهللا سبيتي)1(
  .162ص ، تحت رايه الحق/ـ عبداهللا سبيتي)2(
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است كه سخن تمامي اصحاب براي يك حكم شرعي  اجماع صحابه اين: گويد مي
و اهل سنت و شيعه عمل به چنين اجماعي را واجب و آنرا  اصلي از  ، يكي باشد

شيعه به خاطر وجود امام در جمع اصحاب : گويد سپس مي. دانند اصول شريعت مي
  )1(.داند اجماع را حجت مي

ي وي اين است كه شيعه  ي گفته رغم اينكه نتيجه علي ، به اين حيله گري بنگر
اما اسلوبي را به كار برده است  ، بيند نه در خود اجماع حجت را در قول معصوم مي

  )2(.اي نيز بدان فريفته شده اند و عده. دهد كه فريب و نيرنگ را خود جاي مي

  اعتقاد شيعه در اصول دين

سبحان در و يكتا دانستن خداوند  ، ي توحيد و ربوبيت معاصرين شيعه در زمينه
اوصافي براي ائمه بكار برده اند كه مختص پروردگار است و در اين زمينه  ، افعالش

  .جمالتي دارند كه از اسالف اثني عشري خود در گذشته متاثر نشده اند
به خداوند سبحان  -دروغ –عبدالحسين عاملي يكي از بزرگان شيعه كه وي را به 

  - ؛املي در مدح اميرالمومنين علي آيت اهللا ع : گويند دهند و مي نسبت مي
  :چنين مي سرايد –خداوند او را از اين افترا مبرا گرداند 
 وعنوان قدرته السامية    ابا  حسن  انت  عني  اإلله
 فهل عندک تعزب من خافية    وانت املحيط بعلم الغيوب

 وعلةاجيادها الباقية    وانت مدير رحی الكائنات
  )1( إن شئت تسفع بالناصيةو    لک األمر إن شئت تنجی غدا

تو فراگيري همه .و عنوان قدرت والي او هستي. اي ابوالحسن تو خود خدايي
                                           

 .321ص ، ـ شيعه در الميزان)1(
مانند شيخ محمد غزالي كه اين سخن مغنيه  را نقل و بدان استدالل كرده كه هيچ فرقي در اصـول احكـام ميـان    ـ )2(

  .79-80ص ، نگا ليس من االسالم اهل سنت و شيعه وجود ندارد
  .48ص ، ي ادبيات عربي جز اول از قسم دوم ويژه/ـ ديوان حسيني)1(
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و تو مدير چرخه ي . آيا ممكن است چيزي از تو مخفي باشد. غيب ها را مي داني
  و علت پا برجاي ايجاد آن هستي .   كائنات هستي

سرنوشت هر چيز اگر كار به دست توست اگر بخواهي فردا نجات مي يابي   و 
  بخواهي در دست توست
اي از آفريدگان خدا به خودي خود إله گرديده است و  بنگر كه چگونه آفريده

پس او .اي شده كه از اوصاف پروردگار است متصف به صفات تدبير و احيا و اماته
و محيط به علم .مدبر امر كائنات و علت ايجاد آن و مظهر قدرت خداوند گار است

زيرا در آن روز امر و دستور در دست او و . ده و بلكه مالك يوم دين استغيب بو
  )1( نجات و هالك بندگان به امر اوست

ي تلخ روايات كليني و قمي و مجلسي است كه قبال نمونه هايي از مواد  و اين بهره
  .آن روايات را كه به چنين اتجاهي مي انجامد ارائه نموديم

را در رواياتش و با زبان گروهي از شيوخ سبئي خود  ، و اثناعشري امروزي
و فرق ديگر كه علي را خدا مي دانند و گمان مي برديم  ) هواداران عبداهللا بن سبا(

ي قبلي اما در آغوش  بنابر اين با همان شيوه.خود را مي نماياند ، كه از بين رفته اند
ذشته آن و اثنا عشري حتي گفته مي شود كه سبئيه اسم گ. يابد اثنا عشري جريان مي

  .اسم كنوني اما براي يك ماهيت و حقيقت واحد مي باشد
ي كوچكي از نويسندگان  و اين سخنان از زبان يكي از عوام آنها يا به قلم نويسنده

بلكه از جانب يكي از به اصطالح آيت اهللا ها و مراجع شيعه كه  ، آنان صادر نشده
  . شود ر ميكنند صاد هزاران  نفر از او پيروي مي

                                           
آنجا كه مي . به صراحت گفته كه تمام صفات خداوندي در علي موجود است حتي يكي ديگر از شاعران آنهاـ )1(

  : گويد
  وما اجتمعت اال لسر وحكمه    جميع صفات الرب فيه تجمعت

نگا مقتبس  مگربه خاطرراز و حكمتي و آن صفات دراوجمع نشده  تمام صفات پروردگار در او جمع شده 
 .1/246 ، حائري/االثر
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بنگر كه محمدحسين آل كاشف غطا يكي از مراجع بزرگ شيعه و يكي از آيات 
در مدح امامانش  –كسي كه منادي تقريب بين اهل سنت و شيعه است  –آنان است 

  : گويد مي
 امالک فعرشه ميقاهتا      يا كعبة اهللا إحجت هلا ال

 اأشياء بل ذرئت هبا ذراهت    انتم مشيئته التی خلقت هبا ال
  )1(ما مل تقله فی املسيح غالهتا    أنافی الوری قال لكم إن مل أقل

   كنند عرش خدا ميقاتش است اگر مالئك او را حج مي ، اي كعبه ي خداوند
بلكه ذرات اشيا را با مشيت خلق . شما مشيت خداونديد كه با آن اشياء را آفريده

  .كرده است
گويند آنچه غالت در مورد مسيح  به شما مي  ، اگر در ميان مردم من هم نگويم

  .نگفته اند
و عرش  ، كنند اي قرار داده كه فرشتگان آنرا حج مي و در واقع امامانش را كعبه

رحمان را ميقات آن قرار داده و امامان را مشيت خدا و قدرت وي گردانيده كه با آن 
هايي بگويدكه ي أئمه چيز و بر خود الزم گردانيده كه درباره. اشياء را آفريده است

غالت نصراني در مورد مسيح نتوانسته اند بگويند و شايد با اين اوصافي كه براي 
  .امامان خود برشمرد به مراد خود رسيده باشد

گويد و كسي كه در  اين چيزي است كه يكي از مراجع بزرگ شيعه در اين زمان مي
 –ز اهل سنت اي ا ي آنان است و كسي كه نزد عده اجالس هاي جهاني نماينده

رود و به  روان شيعه به شمار مي از ميانه –آنانكه از حقيقت و ماهيت او بي خبرند 
چنين  ، وي را امام جماعت قرار داده اند ، ي قدس همين خاطر در اجالس اوليه

اي  زيرا چنين فردي دورو و دو گفته دارد و از تقيه.چيزي را گفته و تاييد كرده است

                                           
  .12ص ، گرد آوري شده محمد باقر نجفي/ـ ديوان شعرا الحسين)1(
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  )1(.اسرار و شيوه هاي آن نزد شيعيان به پايان نمي رسدكند كه  استفاده مي
اگر بخواهم تمام آنچه در اين اتجاه از آن به خاطر دارم بنويسم كالم به درازا مي 

  )2(.كشد
ي شعري كه شعرا و ادباي شيعه در آن از اين نوع افراط و غلو از  گويم ماده و مي

و گاه گاهي  ، يابد هيچ دلي راه نمي اي است كه به اند به اندازه خود به جاي گذاشته
ها بدون  پوشاند و ماهيت واقعيت سلطان تقيه را مي ، ي حماسي سوز عاطفي و روحيه

  .اي دارد بنابراين موضوع نياز به تحقيق ويژه. گردد هيچ خدعه و تزويري آشكار مي
ه به امروز ، ها و مشاهد شيعه زاده ها و امام زيارتگاه ، در مقام توحيد الوهيت

و هيچ اميدي به تغيير . بزرگترين مظاهر شرك نسبت به خداوند تعالي تبديل شده اند
زيرا روايات و احاديثي كه به دروغ به اهل  ، اين همه منكرات نزد شيعه وجود ندارد

برخالف اهل سنت كه . كند چنين منكري را تاييد مي ، بيت نسبت داده شده است
تي را كه در ميان آنان پيدا شده است نفي و انكار مي منكرات و انحرافا ، اصول آنها

و هركس اين زيارت گاهها و مشاهد را ديده باشد به اين شرك بزرگ پي مي . كند
  .برد

چندين ماه گذشت و او : گويد شيخ موسي جار اهللا بعد از زيارت ايران و عراق مي
  )3(.همچنان نظاره گر عبادت زيارت گاهها و مقبره ها بود

هرگاه غريبي : گويد مي ، حسن ندوي بعد از ديدار با علي رضا درمشهد ايرانشيخ 
بدون اختيار احساس مي كند وارد حرم شده  ، شود وارد مشهد امام علي رضا مي

 ، آنجا با مرد و زن آباد شده است ، گردد ور مي در فضايي از ناله و زاري غوطه ، است
                                           

و نگا تعليـق محمـد رشـيد    6/45 ، المسلمين 979و638و 25/506 ، ي ازهر مجله ، ـ نگا در اجالس قدس اول)1(
  .29/628 ، رضا در المنار بر تقديم محمد حسين آل كاشف غطا به عنوان امام جماعت در نماز در مجله المنار

و اعيـان   248-245 ، 1/153 ، ا و شواهد بيشتري بداند به مقتـبس االثـر حـائري   ه ـ كسي كه مي خواهد نمونه)2(
مجموعه اي از شيوخ و روافض در جاهـاي بسـياري و عبدالحسـين     ، وديوان الحسين 5/219 ، الشيعه محسن امين

  .و غيره بنگرد 67- 7/34 ، الغدير/امين
  .ص ط ، ـ الوشيعه مقدمه)3(
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ثروت هاي  ، ره مزين گرديده استبا فاخرترين زيور و زينت آالت طال و نق
  )1(.مندان و تبرعات فقرا به آنجا سرازير شده است ثروت

شيعيان پيوسته در گور امامان غلو و افراط كرده و : گويد اثناعشري مي  مولف تحفه
و افعال  ، خوانند كنند حتي رو به آنها و پشت به قبله نماز مي پيرامون آنها طواف مي
  )2(.اند هاي خود چنين كرده نها مشركين با بتو اعمال ديگري كه ت

گفته  "عقايد اماميه"و شيخ معاصر شيعه محمد رضا مظفر در كتاب خود به نام 
هاي آن قرار دادن ضريح بارگاه و ساختن  يكي از امتيازات شيعه و ويژگي: است

كه شيعيان از روي ايمان و طيب  ، هاي بزرگ برروي گور امامان است ساختمان
و با . كنند تقديم مي ، ارزان و گران ، ر و به خاطر رضايت امامان هر چه دارندخاط

ي قبور امامان و اعمال پيروان و  ها را درباره وجود اينكه به تاكيد عقايد رافضي
ا نفي و هيچ موردي از كتاب وي ر ، نمايد ولي هيچ كس از آنان تاييد مي ، زائران

  )3(اند انكار نكرده
سفارشات امامان و ترغيب و  ، گفته كه سبب اين عقايد و اعمال سپس به صراحت

باشد  و اينكه امامان ثواب و پاداش  تشويق آنان براي شيعيان بر زيارت امامان مي
اند كه قبر امامان  اند و گفته زيادي نزد خداوند تعالي براي اين اعمال معرفي كرده

  )5(..خلق به سوي خالق  مي باشند و بريدن از)4(ي دعا  بهترين مكان براي استجابه
سپس آداب و مناسك زيارت نزد شيعيان را بدون اينكه از اعالن اين مظاهر بت 

                                           
  .3شماره ، 41سال ، مجله اعتصام ، 93ص، بل تا رود يرموكاز رود كا/ـ ابوالحسن ندوي)1(
  .300ص ، ي اثناعشري ـ نگا مختصر تحفه)2(
 133عقاةى اماميه ص - 3) (
گويند  ي دعا و حاوي آن همه فضل است كه از آن مي اگر واقعا اين ضريحات و مقابر بهترين مكان استجابه - )4(

شد و از امور معلوم و مشهور گرديده و بر امت پوشيده نمي ماند در  وارد مي بايست در قرآن و سنت پيامبر مي
و اگر آنچه در اين باره گفته . اند آنرا نقل كرده ، ي قليلي از دروغ پردازان معروف به افترا بر اهل بيت حالي كه عده
  .آن نهي صريح از اتخاذ مساجد بر روي قبرستان ها در دين وارد نمي شد ، اند صحيح بود

  .133ص ، عقايد االماميه/ـ محمد رضا مظفر)5(
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  )1(.بيان مي كند ، پرستي شرم و ترس داشته باشد
كنند كه كربال از  اظهار مي ، بدون ترس و محابا ، ي بزرگان معاصر شيعه و زمره

كي از مراجع بزرگ شيعه كه به تقريب ميان براي نمونه ي. كعبه شريفه بزرگتر است
كه  –ي بيت الحرام  كند كربال از كعبه ادعا مي ، خواند اهل سنت و شيعه فرا مي

ي برپايي و سبب اجر و پاداش و بارگاه امنيت مردم قرار دادده و با  خداوند آنرا مايه
  . داند بزرگتر و برتر مي –خير بسيار در آن نهاده  ، نص قرآن

رغم مخالفت با نص  علي ، الغطا رجع بزرك شيعه محمد حسين آل كاشفپس م 
قرآن و اجماع مسلمانان بيتي را مي سرايد كه كامال شرك آلود و بت پرستانه است و 

  :مي گويد
 لكربالء بأن علو الرتبة    ومن حديث كربالء والكعبة

  . ي كربال و كعبه به اين رسيدم كه كربال واالتر است از قصه
گويد  باشد و در نتيجه مي معتقد است كه اين از ضروريات مذهب شان ميو او 
  )2(.ضرورتا شريف ترين سرزمين هاي روي زمين است ، كربال

و . دهد آثار و اخبار آنها خود بر اين موضوع گواهي مي: گويد زيرا چنانچه خود مي
ين اخبار و اين شهادتي كه مورد اعتماد اواست بايد برهان و دليل كذب و بطالن ا

ي كسي كه آنرا تصديق  ي آن از دين و خارج كننده آثار و مايه خارج شدن گذارنده
ي خداوند در مورد  كربال كجا و فرموده. ي اجماع مسلمانان قرار گيرد كند از زمره مي

  كجا؟ كعبة اهللا

 m  s  r  q  p  o  n  m    l       k  j  i  h  g  f
  |  {z   y  x  w  vu    t  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }

                                           
 .139-135ص ، عقايد اماميه/ـ محمد رضا مظفر)1(
  .56 -55ص ، زمين و تربت حسيني/ـ محمد حسين آل كاشف الغطا)2(
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  ¯       ®  ¬  «  ª  ©         ¨  §l 1( ٩٧ - ٩٦: آل عمران(  
از حيث قدمت و حرمت كه با دست انبياء جهت پرستش و ( اي نخستين خانه

اي است كه  خانه ، براي مردم بنيانگذاري گشته است ) نيايش صحيح خداوند يگانه
از ( پربركت و نعمت است و ) از لحاظ ظاهر و باطن و كعبه نام و( در مكّه قرار دارد

گاه نماز مسلمانان و مكان حج آنان يعني كنگره بزرگ ساالنه ايشان  آنجا كه قبله
 مقام ابراهيم ، هاي روشني است در آن نشانه  هدايت جهانيان است  ) مايه ، است

شود  ) حرم( آنو هركس داخل ).  يعني مكان نماز و عبادت او از جمله آنها است(
 ) مالي و بدني( و حج اين خانه واجب الهي است بر كساني كه توانائي. در امان است

يا اصالً حج  ، حج خانه خدا را به جاي نياورد( و هركس. براي رفتن بدانجا را دارند
چه خداوند  ) به خود زيان رسانده نه به خدا( كفر ورزد ) و بدين وسيله ، را نپذيرد
   . نياز است جهانيان بياز همه 

  : آيا بعد از اين هم گفته اي براي كسي باقي مي ماند
 m  h  g  f  e   d   c  b  al ٢٤: محمد   

) كنند؟ آن را بررسي و وارسي نمي و مطالب و نكات( انديشند آيا درباره قرآن نمي 
   ؟ اند اي زده ي قفلهاي ويژهيا اين كه بر دلهائ

  )2(. ر اين باره زياد استو اقوال بزرگان شيعه د

                                           
 .97-96/عمران ـ آل)1(
 ، زمين كربال اين خاك پاك و مقدس كه خداوند آسمان ها و: آيت اهللا ميرزا حسين حائري كه مي گويد:مانند ـ)2(

يعني بنگر كه چگونه بر خداوند دروغ سر هم ). اُنظر كيف يفترونَ الكذب َعلي رب العالمينَ(در مورد آن مي گويد 
شاد : زمانيكه كعبه بر ساير سرزمين ها فخر مي فروشد به آن مي گويد ، آنگاه كعبه را مخاطب قرار داده. كنند مي

سپس اين  ، اگر سرزمين كربال و پيرامون آن نمي بود من تو را نمي آفريدم): خانه ي خدا(باش و برقرار اي كعبه 
ي  و كعبه! اين بقعه و سرزمين مبارك هنگامي اين چنين گشت كه مدفن امامس و مزار مسلمين: رافضي مي گويد

  . 1/32 ، احكام شيعه/حائري .و طواف گاه پادشاهان و سالطين و مسجد نمازگزاران شد! اهل توحيد
سرزمين كربال را برترين سرزمين هاي  ، نصوص آنها: گويد كتر جواد آل طعمه در كتابش بنام تاريخ كربال ميو د

و در . گرد و نزد شيعه به عنوان سرزمين برگزيده و مقدس و پاك و مبارك خدا قلمداد مي. دانند روي زمين مي
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و زمانيكه كتب قديمي شيعه مي نويسند كه خداوند با توسل پيامبران به امامان از 
اين معنا كه منتهاي افراط و غلو است و تفضيل و برتري  )1(.آنان در گذشته است

و اين معنا نهايت سادگي و غفلت است كه . امامان بر پيامبران را مقتضي مي باشد
و كسي . اند وجود داشته‡ين امامان در زمان حيات پيامبران گذشته فرض شود ا

در شرك بر خداي سبحان و  ، كه چنين توغل و افراطي را مرتكب شود در واقع
چنين بالها و بالهاي  ، و اين معنا و اين باور. عبادت غير خدا جل شأنه افتاده است

نام عبداهللا ممقاني در هنگام  ديگر را به دنبال دارد كه يكي از شيوخ بزرگ شيعه به
پسرم : وصيت كردن فرزندش با عمل به مقتضاي آن مرتكب مي گردد و مي گويد

ام  ام و چنين دريافته من اخبار را بررسي كرده. و آل او توسل كني  بايد به پيامبر 
كه خداوند از خطا و لغزش هيچ پيامبري از پيامبران گذشت نكرده مگر اينكه به 

   )2( .وسل كرده باشدامامان ت
زيارت قبر حسين را از حج بيت اهللا الحرام برتر  ، و هنگاميكه مصادر قديمي آنان

جاي تعجب نيست كه چنين انديشه و باور خطرناكي بر زبان بزرگان و  ، گردانند مي
زيرا چنانچه پيروان -، شيوخ معاصر آنان جاري شود و يا مردم را به آن فرا خوانند

به اعتبار اينكه از افضل طاعات و  ، در آن زيارت نزد خداوند -ريبندخود را مي ف
  )3(.قربات عنداهللا است پاداش زيادي را به همراه دارد

 ، و به همين دليل است كه عبداهللا ممقاني پسرش را به زيارت حسين در هر روز
كن اي پسرم هر روز از دور يكبار قبر حسين را زيارت : توصيه مي كند و مي گويد

                                                                                                           
 ، و اين مزايا را هيچ سرزمين. آن شفا است و خاك. اي اسالم است و قبه مقياس آنان حرم خدا أ و رسول خدا 

نگا . باشد هاي آنان موثق مي اهللا و كتاب از طرف تعدادي از آيت 116- 115ص ، تاريخ كربال حتي كعبه نيز ندارد
ما ضريح امامان و امام : و آيت اهللا محمد شيرازي كه يكي از آخوندهاي بزرگ شيعه است ميگويد. مقدمات الكتاب
   8ص ، محمد شيرازي مرجع ديني شيعه/مقاله شيعه انند حجراالسود و جلد قرآن كريم مي بوسيمزادگان را هم

اين موضوع مـذهب غـالت و افراطيـون    : و چنانچه قاضي عياض و بغدادي و شيخ االسالم ابن تيميه مي گويندـ )1(
 مذهبي دارند مورد اجماع است كافر بودن كساني كه چنين: شيخ محمد بن عبد الوهاب گفته است –باشد  رافضيها مي

 ..بنگر كه چگونه به لغز ش هاي پيامبران اعتراف مي كنند در حاليكه براي امامان عصمت مطلق قائلندـ )2(
  .133ص ، ـ عقايد اماميه)3(
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بار  و اگر در شهري دور قرار داشتي در سال يك ، و هر ماه يكبار به طرف آن بشتاب
  )1(.آنرا زيارت كن

او  ، بنگر كه اين شيخ شيعه به جاي اينكه پسرش را به نماز توصيه و سفارش كند
شرك و بت پرستي  علَمرا به روي آوردن بسوي گور امامي فرا مي خواند جائيكه 

اين كار نزد شيعيان از برترين عبادات و قربات است و اين شريعت زيرا  ، شده است
  .و منهاج مشركان مي باشد

هر : گويد بر اين وصيت پدرش تعليقي دارد و مي ) محي الدين ممقاني(و پسر 
خداوند پاداش  ، قبر او را زيارت كند ، كس از روي شناخت و آگاهي به حق امام

و انگار خداوند را : گويد تا آنجا كه مي. نويسدهزار حج و هزار عمره براي او مي 
  !!زيارت و ديدار كرده است

همانا اجابت و پذيرش دعا  ، و بر خدا  حق است كه وي را با آتش عذاب ندهد
و هر كس شب نيمه شعبان و شب  )2(.ي امام و شفا در خاك امام نهفته است زير قبه

زيارت كند خداوند پاداش  را در يكسال؛قبر حسين  ، فطر رمضان و شب عرفه
و هزار حاجت و  ، نويسد هزار حج مبرور و هزار عمره مقبول را براي او مي

و هر كس در روز عرفه بر روي قبر امام  )3(شود نيازمندي دنيا و آخرت او برآورده مي
ي پذيرفته شده و هزار غزوه و جهاد  عارفاً بحقه بيايد خداوند هزار حج و هزار عمره

  )4(.نويسد ر مرسل يا امامي عادل را براي او ميبا پيامب
ي بت پرستانه اتفاق داشته و آنرا  و كتب قديم و جديد شيعه بر اين اعتقاد و انديشه

ي مسلمانان اين امر را  و همه ، دهند ي اهل بيت و بلكه به اسالم نسبت مي به أئمه
  .بلكه فقط روافض آن را نقل مي كنند ، نمي دانند

                                           
  .114-105ص ، ي هدايت آيينه ، ـ مرآة الرشاد)1(
  .110ص ، ـ مرآة الرشاد)2(
  .113ص ، ـ مراه الرشاد)3(
 .113ص ، الرشادـ مرآه )4(
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دروغگويي خود را اظهار كرده  ، يد آنها با اين انحراف و تكروي خودو بدون ترد
و اين عبارات و جمالت اثر خطرناكي در . و مذهب خويش را مفتضح مي نمايند

زيرا عقايد مشركين در مزارها و مشاهد شيعه زنده شده و  ، دنياي شيعه دارند
اين منكرات را تاييد و در  ، اند و علماي آنها بنابراين مشاهد آباد و مساجد ترك شده

  .جهت تثبيت و استمرار آن تالش مي نمايند
دهند بر حذر  بلكه روايات صريحي دارند كه مردم را ازاين منكري كه انجام مي

دارند و  ولي مراجع آنها چنين نصوص و رواياتي را از مردم پوشيده نگه مي.دارند مي
بلكه . ن فريب خورده آشكار گردددوست ندارند كه اين روايات براي آن همه پيروا

كنند تا اين نور همچنان از شيعيان و پيروانشان  وجود چنين نصوصي را انكار مي
  .پوشيده بماند

محسن امين در  –چنانچه خودشان توصيفش مي كنند  –بزرگترين مجتهد شيعه 
ط در مقام دفاع ا ز مسجد قرار دادن قبور توس ، "املنيعة احلصون "كتاب خود بنام

ي نهي از مسجد  نصوصي را كه در مهمترين منابع و كتب مسلمانان درباره ، شيعه
رد كرده  ، قرار دادن قبور و ساختن بنا بر روي آنها از طرف اهل سنت وارد شده

اين چيزي است كه تنها اهل سنت به آن معتقدند و معارض رواياتي : گويد ومي
  )1(.واتر رسيده اندهستند كه به گمان وي از طريق اهل بيت به ت

گويم نهي از مسجد قرار دادن  قبور و ساختن بنا بر روي آنها از طريق شيعه  من مي
ي روايات زيادي كه حر عاملي در وسايل الشيعه و غيره آنها را اخراج  به واسطه

 ، بنابراين با اينكه محسن امين )2(وارد شده است چنانچه بيان آن قبال گذشت ، كرده
يا اينكه  ، و مي خواهد واقعيت موجود در كتاب هاي آنها را كتمان كندامين نيست 

با اينكه او يكي از آن آيات شيعه است كه به زور و  ، از مدونات آنان خبري ندارد

                                           
 .27ص ، الحصون االمنعيه/ـ محسن امين)1(

  ]آنچه از كتاب هاي معتبر آنها در اين باره نقل كردم ص اين كتاب : نگا)[(2
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  .شود اهللا گفته مي آيةافترا به اهللا اضافه شده و 
همان مذهب  ، بزرگان و شيوخ معاصر شيعه: و صفات خدا ، و در باب اسماء

و گام به گام به دنبال . كنند تاخرين نزد شيعه را كه تعطيل صفات است تاييد ميم
و روئيت خدا را در  )1(.قرآن مخلوق است: گويند كنند مثال مي معتزله حركت مي

 )3(.كنند و صفات خداوند سبحان را انكار مي )2(.انكار مي كنند ، آخرت توسط مؤمنان
مظفر در كتاب عقايد  ، و چنانكه شيخ شيعه ، دصفاتي كه با كتاب و سنت ثابت هستن

شيعيان خداوند سبحان را : گويد مي ، ي ما در مورد خداوند اماميه تحت عنوان عقيده
خداوند نه جسم است نه : گويند و مي. كنند توصيف مي) سلب كردن(به سلوب 

 نه حركت دارد نه ، نه سنگين است و نه سبك ، نه جوهر است و نه عرض ، صورت
   )4(.نه مكاني دارد و نه زماني و به او اشاره نمي شود ، سكون

و تو مي بيني كه آنها در توصيف خداوند به اين صفات سلبيه محض وجود حق 
و اين  ، اي نيست و چنين موقفي از طرف آنها چيز تازه ، اند تعالي را به كلي نفي كرده

اند و اينها به دنبال آنها  زبان رانده كلمات و جمالت را قبل از آنها جهميه نيز بر سر
  .مي شتابند

تعطيل (اي  ي معطلّه ي جهميه و از اينجا معلوم مي شود كه تصور و گمان فرقه
خطا و باطل  ، اند ي وجود محو شده و منقرض شده كه از صفحه) ي صفات كننده
  .است

. مي دانندكافر  ، هر كس را كه مخالفشان باشد ، و آنان در تعطيل كردن صفات
يا اينكه براي  ، آيد خداوند به آسمان دنيا فرود مي: و هركس بگويد: گويد مظفر مي

ي كسي است  گردد و امثال اينها به منزله اهل بهشت همانند ماه شب چهارده ظاهر مي

                                           
  .3/139 ، الغدير/امين نجفي ، 1/461 ، اعيان الشيعه/ـ محسن امين)1(
  .59عقايد اماميه؛ ص ، 1/463 ، اعيان الشيعه/ـ نگا محسن امين)2(
 .139/ 3 ، ا الغديرـ نگ)3(
  .59ص ، ـ عقايد اماميه)4(
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خداوند در روز قيامت براي خلق و : كه بخدا كافر باشد و هم چنين هر كس بگويد
  )1(.به كافران ملحق مي شود ، ي شودآفريدگان قابل روئيت م

  )2(.آنها را بر اين تعطيل صفات داللت كرده است ، و گمان مي برند كه عقل
شود؟ و آيا عقل سليم با  و آيا عقل در امور غيبي مصدري براي دريافت مي

اي كه هيچ دليلي بر آنها نيست موافقت  توصيف خداوند سبحان به اين صفات سلبيه
  كند؟ ا عقل سليم آنچه را وحي آورده است رد ميو آي ؟ كند مي

ي افكار و انديشه ها و فلسفه هايي كه بدور از وحي الهي در اين باره  آنگاه نتيجه
بحث مي كنند چه خواهد بود؟ آن انديشه ها و فلسفه ها با انبوه تناقضات برابر است 

ه ها را دچار و همانند سرگرمي كودكان مي ماند و اصحاب آن انديشه ها و فلسف
  .سرگرداني و حيرت كرده است

و سرانجام كسي كه عقل را رهنما و پيشواي خود كرده در تاريخ اسالمي چيست؟ 
و هر  ؟ تواند باشد آيا عاقبت اينگونه متكلمان غير از حيرت و تباهي چيزي ديگر مي

ه اي در مي يابد كه تشن ، باشد كس روشهاي كالمي و راه هاي فلسفي را تجربه كرده
ولي آنها . را سيراب و مريضي را شفا نمي دهند  و نزديكترين راه و روش قرآن است

سعي و تالش آنها به گمراهي  ، همينكه از راه و روش قرآن روي گردان شده اند
ي خود  منجر شده و جهد و زمان را تباه و امت را سرگردان كرده و از وظايف واجبه

  .اند دور مانده
ي كه معاصرين شيعه در اعتقاد شان در زمينه توحيد دارند مطرح بايد اتجاه ديگر

اي است كه براي توحيد مراتبي قائلند وپايين ترين  كرد و آن دنباله روي صوفيه
پس . مي باشد ال اله اال اهللاي بزرگ اسالم يعني  ي آن نزد صوفيان مدلول كلمه مرتبه

اند و از طريق اين مراتب به  كرده چيزي را كه خداوند به آن اجازه نداده از دين شرع

                                           
 .60-59ص ، ـ عقايد اماميه)1(
 .60ص ، ـ عقايد اماميه)2(
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بحث اتحاد و اينكه  ، و يكي ديگر از اقوال آنان. اند سوي كفر آشكار كشيده شده
ي عقل و نقل دين  باشد و با اين تصورات غلط از دايره مي ، مخلوق عين خالق است

گويند خداوند در عيسي فرو رفته و حلول كرده پيشي  ري كه مي خارج شده و از نصا
  .رفته اند زيرا نصاري معتقد به حلول خاص ولي اينان به حلول عام اعتقاد دارندگ

و پس  ، ي مذاهب مبتدعه و پديد آمده ولي شيوخ شيعه كه قرنها است چكيده
ي  و غبار نفس هاي گره خورده را براي طائفه ، هاي فرو مايه ي افكار و انديشه مانده

پر از گمان را برداشته و براي قوم و گروه  اين اتجاه متصوفانه ، خود نقل مي كنند
  . اند ي مورد اعتماد خود قرار داده بلكه آنرا عقيده ، خود نقل كرده اند

تحت  ، در كتاب عقايد اماميه اثنا عشري)1(شيخ شيعه و آيت آنان ابراهيم زنجاني
. همانا مراتب توحيد چهار است: گويد ي شيعه در مورد توحيد مي عنوان عقيده

و  ، توحيد خاص الخاص و توحيد اخص األخص ، توحيد خواص ، حيد عوامتو
  )2(.باشد ي ال اله اال اهللا مي توحيد عوام همان مدلول كلمه
از تمام  ، ي خاص الخاص و توحيد أخص الخواص و مي گويد كه شيعه با عقيده

  )3(.مسلمانان ممتازند
ولي او  ، در اين مقام نيستكه مجال شرح و تفصيل اين مراتب : گويد و باز هم مي

ابتداي دين : اند كه گفته است گرفته ؛گويد كه اين باور را از اميرالمومنين علي مي
توحيد او و  ، شناخت آن و كمال شناخت دين تصديق آن است و كمال تصديق دين

پس هر كس خداوند سبحان را وصف كند در واقع وي را . نفي صفات از او است
كس او را نزديك كند در واقع وي را ثنا كرده و هر كس او را ثنا نزديك كرده و هر 

كند در واقع وي را تجزيه كرده و هركس او را تجزيه كند در واقع نسبت به وي 
جهل كرده و هركس نسبت به او جهلي كند در واقع به وي اشاره كرده و هركس به 

                                           
  .]كند خوئي در اظهارنظر خود روي كتابش او را به ركن اسالم و ستون علما توصيف مي ، كه شيخ شيعه[ )1(
 .24ص ، عشريه ـ عقايد اماميه االثني)2(
 .24ص ، عشريه يـ عقايد االماميه االثن)3(
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كس براي او حد و مرز وي اشاره كند در واقع براي وي حد و مرز تعيين كرده و هر 
  )1(.بگذارد در واقع وي را شمرده است

 ، دهند نسبت مي ؛و اين عبارت را كه به دروغ و افتر به اميرالمومنين علي
متضمن تعطيل كردن صفاتي از خداوند سبحان مي باشد كه با كتاب و سنت ثابت 

بوده كه  اعتقاد جهميه ، و اعتقاد به اينكه نفي صفات كمال توحيد است. هستند
و سخن نهايي . اند توحيد را جزو اصول خود و نفي صفات را در ضمن آن قرار داده

زيرا نفي صفات به نفي ذات منجر مي گردد . امر آنان به تعطيل ذات منتهي مي شود
وجود پيدا نمي كند و تصور وجود  ، چون ذات مجرد از صفات در دنياي خارج

  .خارجي ممكن نمي شود
به مذهب حلول و اتحاد منتهي  ، هب جهميه در تعطيل صفاتمذ ، و باز هم

و ظاهراً به جهت اينكه توحيد خاص و خاص الخاص مذهب جهميه  )2(.شود مي
  .اساس جهميه خواهد بود ، مذهب حلول و اتحاد ، بوده

ي گمراهي آنان را از اينجا در يابي كه توحيدي را كه  و براي تو كافيست اندازه
اند و خداوند اولين و  ساير كتب آسماني بدان نازل شده ، ند و قرآن وپيامبران آورد

اند كه  در پايين ترين مرتبه از مراتب توحيدي دانسته ، آخرين را به آن دستور داده
خود فرض كرده اند  و آن توحيد مقامي است كه فقط در حد عوام ومناسب طرفيت 

  )3(بدان استناد كنند؟آيا براي اين ادعا علمي دارند كه  ، آنان است
و اين از كالم  اين از كالم خداوند كه بر رسولش نازل شده و اين از سنت پيامبر 

چنين تقسيمي از آنها شنيده  ، آيا در هيچ يك از آن سه ، خيرالقرون بعد از پيامبر 
ي خود از چيز ديگري پيروي  شده است؟ در اين مورد جز از اقوال شيوخ و زنادقه

و نسبت به اين باور جز اتباع ظن و هواي نفس و اميال شيطاني هيچ علم   كنند نمي

                                           
 .24ص ، عشري ـ عقايد االماميه االثني)1(
  .16ص ، ـ نگا شرح الطحاويه)2(
 .16ص ، ـ نگا شرح اطحاويه)3(
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  . و دليلي ندارند
كه با اعتراف خودشان هيچكدام از  ، و كافيست بداني كه در اين مراتب و مقامات

مي خواهند راهرو را به مقام الحادي برسانند  –آنها مدلول معناي ال اله اال اهللا نيست 
  )1(.يا اتحاد ناميده مي شودكه نزد آنان حلول 

  امامت

ي نبوت  و استمرار و ادامه )2(.امامت به اقرار معاصرين شيعه همانند نبوت است
  )4(.يا حداقل همانند نبوت برگزيدگي و انتخابي از جانب خداوند است )3(.است

شيعه ركني : گويد كاشف الغطا مي.و امامت نزد شيعيان يكي از اركان اسالم است
و اين اعترافي است از او به اينكه  )5(.ن اسالم اضافه كرده و آن امامت استبه اركا

  .امامت از طرف شيعه به اركان اسالم اضافه شده است
. كنيم در معاصرين تغييري مشاهده نمي ، و از غلو وافراطي كه قبال از آن بحث شد

دعواي  ، نويسند پيرامون سه موضوع ولي در كتاب هايي كه براي جهان اسالم مي
  :اي دارند تازه
  .ر دانستن كسي كه منكر امامت باشدكاف: اول 

كافر دانستن صحابه ي : حكم تكفير عليه حكومت هاي مسلمانان و سوم: دوم
  .رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم

                                           
شيخ االسالم ابن تيميه رحمه اهللا بيان كرده است كه ابتداي سـخن اتحاديـه و امثـال آن در ميـان امـت محمـد       . ـ)1(
2/171 ، شيخ االسالممجموع فتاوي  زمان پيدايش حكومت تاتارها بود. 
الرسـول  /بـاقر قرشـي   ، 327ص ، امام علي/خليل ياسين ، 58ص ، اصل الشيعه/ـ  محمد حسين آل كاشف الغطا)2(

 .18ص ، االعظم مع خلفائه
 .94ص ، عقايد اماميه/ـ مظفر)3(
 .1/65 ، االمامه/ـ سماوي)4(
  .58ص ، ـ اصل الشيعه)5(
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ديدگاه معاصرين شيعه در كافر دانستن مسلماني كه اصول : ي اول مسأ له
  .آنان را نپذيرد

كني كه فرد نا آگاه  از معاصرين شيعه دو ديدگاه را مشاهده مي ، وعتو در اين موض
  آن دو ديدگاه را متفاوت مي پندارد  ، به اصول آنان
منكر امامت از دايره ي اسالم خارج نمي شود و انكار مي : مي گويد: ديدگاه اول

مماشات آشكارا و بدون تقيه و : و موقف دوم. كنند كه شيعيان ديگران را كافر بدانند
  .تكفير مي كنند

همانا  –امانسبت به ديدگاه اول محسن امين در رد موسي جار اهللا كه گفته است 
سبحانك : گويد مي )1(دانند كتب شيعه به صراحت تمام فرق و گروه ها را كافر مي

بلكه . اي ندارد هيچ كس از شيعيان چنين عقيده ، اللَّهم اين يك بهتان بزرگ است
ق دارند كه اسالم آن است كه جميع فرق مسلمانان از روي اقرار به تمام كتب اتفا

كه يك امر ضروري و بديهي از ضروريات دين  مگر كسي. گيرد شهادتين را در بر مي
ي اختالف مسلمانان  و عمده. مانند وجوب نماز و تحريم شراب و غيره را انكار كند

ي دين اسالم نيست زيرا باشد و خالفت هم از ضروريات بديه در امر خالفت مي
چيزي كه نزد مسلمانان ضروري تشخيص داده شود از ضروريات دين محسوب مي 

  )2(.شود و خالفت اين چنين نيست
كسي كه به امامت ايمان نداشته باشد : و محمد حسين آل كاشف الغطا مي گويد

خون و تمام احكام اسالم مانند حرمت . تر مومن است مسلمان است و به معناي عام
و مال و ناموس او و وجوب حفظ او و حرمت غيبت و بدگويي وي و غير ذالك بر 

را دشنام مي دهد در حاليكه صحابه به اقرار  نپس چرا صحابه . گردد آن مترتب مي
نه اينكه چنين كسي با نداشتن  ؟ خودتان جز امامت چيز ديگري را مخالف نيستند

بندي  بلكه اثر پاي) پناه بر خدا(ود معاذاهللا اعتقاد به امامت از مسلمان بودن خارج ش

                                           
 .105ص ، ـ الوشيعه)1(
 .1/457 ، اعيان الشيعه ، 176ص ، الشيعه بين الحقايق و االوهاوم  ،ـ محسن امين)2(
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شود و جزو منازل كرامت در روز  و اعتقاد به امامت در مراتب قرب الهي پديدار مي
  )1(.گردد رستاخيز ظاهر مي

  )2(.و شيعيان ديگر نيز در اين زمان چنين ديدگاهي دارند
ه و دايم در اين جمع كثيري از آيات و شيوخ شيعه پيوست: اما در مورد ديدگاه دوم

و بصراحت مسلمانان را تكفير . كنند وادي ضاللت و گمراهي هذيان و ياوه گويي مي
و نيز همانند  شيخ شيعه عبدالحسين 3مانند شيخ علي يزدي حائري . كنند مي

و يكي از اين شيوخ به نام محمد )5(و يا همانند شيخ شيعه عبدالهادي فضلي)4(رشتي
و بار ديگر  ، يكبار از راه تكفير ظاهر مي شود ، ي مي كندرضا مظفر هر دو راه را ط

كند و در تقيه  اظهار وجود مي ، بصورتي ديگر بر حسب مناسبات و اوضاع و احوال

                                           
 .59- 58ص ، ـ اصل الشيعه)1(
 ، 32ص  ، شيعه در تـاريخ /العاملي محمد حسين زين ، 39ص ، ي مسائل جاراهللا اجوبه/ـ نگا عبدالحسين موسوي)2(

مع محب الـدين  /لطف اهللا صافي ، 269ص ، شيعه در الميزان/محمد جواد مغنيه ، 2/260 ، الدعوه االسالميه/خنيزي
 .95ص ، في خطوطه العريضيه

توصيف مي  ، كسي كه وي را به شيخ فقها و مجتهدين و حجه اإلسالم و المسلمين و آيت اهللا بزرگ در جهانيان -)3(
و اهل . باشد مي ، اثبات الحجة الغائبي إلزام الناصب ف: ولي اسالم از وي بري است و يكي از كتاب هاي او. نمايند

فوت كرده  1333سنت و تمام مسلماناني كه در مهدي آنان مخالف او هستند در نظر او ناصبي مي باشند و در سال 
  .است

ابوبكر و عمر  ، و او كسي است كه تمام امت را جز گروه و طايفه ي خود كافر مي داند و نظر او سبب كفر امت.ـ)4(
 .ا ابوبكر و عمر بودند كه سبب گمراهي اين امت را تا روز قيامت فراهم كردنـد همان: هستند و در اين زمينه مي گويد

بنگر كه چگونه اين شيوخ شيعه اسير فكر زنادقه قرون گذشته شده اند و اين گفته ي رشـتي    98ص ، كشف االشتباه
اسـت كـه تقيـه چـه      و اين بدان معنا. براي رد بعضي از اهل سنت نوشته مي شود و آن شيخ موسي جاراهللا مي باشد

 .سايه و اثر ظاهري دارد و آنچه مخفي نگه داشته شده مسلماً بزرگتر است
يعني منكـر امامـت در واقـع    . 63ص ، التربيه الدينيته كسي كه امامت را ركني از اركان اسالم به شمار مي آوردـ )5(

اين منكر را از خود مي سازد در حالي كه منكر ركني از اركان اسالم بوده و در شمار كافران به حساب مي آيد  و او 
بعد از آنكه مدت زماني طوالني تبعيد و رانده شـده   ، و از خيرات آنها مي خورد ، در ميان اهل سنت زندگي مي كند

او در اصل عراقي بوده و در سعوديه بسر مي بـرد و در يكـي از دانشـگاه    (. بود و دور از سرزمين خود زيسته است
  ). ي كندهاي آنجا كار م
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كند كه  ي خود اشاره مي كسي كه در كتاب عقايد االماميه. راه باز و وسيع مي باشد
  )1(.هب او هرچه باشدمسلمان نزد شيعيان كسي است كه به شهادتين اقرار كند مذ

را مرتد  ي خود تمام مسلمانان بعد از وفات پيامبر "السقيفة"ولي در كتاب 
و  -مرد و تمام مسلمانان از دين برگشتند و مرتد شدند پيامبر : داند و مي گويد مي

  )2(.البته اكنون نمي دانم ـ
و از دين  و تمام امت اسالمي را مرتد بنگر چگونه صحابه و نزديكان پيامبر 

و غلو وافراط هيچ كدام از . داند و حتي در ايمان يكي از آنها ترديد دارد برگشته مي
ي كامليه نسبت داده  شيعيان گذشته را در اين مورد باطل نداسته مگر آنچه به طائفه

را بخاطر گذشت از حق خود در حكميت كافر  سمي شود و آن اينكه علي 
ولي اين طائفه امروز . طر بيعت دادن به علي كافر ميدانندو صحابه را به خا. اند دانسته

رود كه در اين زمان هيچكس نيست  با اين عنوان وجود خارجي ندارند و گمان مي
ي  آنگاه اين گمان پوشيده ماند تا اينكه در آغوش شيعه. كه چنين مذهبي داشته باشد

يعه آشكارا چنين اي از شيوخ بزرگ ش اثني عشري در اين عصر هويدا شد  و عده
و مذهب اثني عشري اهليت جاي دادن بسياري از فرق . مذهبي را ترويج مي نمايند

با منابعي كه تدوين كرده و چنين گمراهي ها و . و گروه هاي غلو را در خود دارد
  .افراطي گريها را در خود جاي داده است

ها و امثالي در شيوخ معاصر شيعه نمونه ) يعني مظفر(و اين موقف شيخ شيعه 
شيعه مسلمانان را تكفير  ، كند آنجا كه گمان مي ، مثال عبدالحسين موسوي. دارد
ولي او هم صحابي جليل القدر  )3(گويد كند و اين را در چندين كتاب خود مي نمي

بلكه او تمام كساني را كه به . تكفير مي نمايد–ابوهريره را كه روايتگر اسالم است 

                                           
 .155ص ، ـ عقايد االماميه)1(
  .19ص ، ـ السقيفه)2(
و  39ص ، ي مسائل جـاراهللا  و كتاب او اجوبه 1387ي او براي مجمع علمي عربي در دمشق ط نجف ـ نگا رساله)3(

  .ديگر كتاب هاي او
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زيرا او واليت امامان . ي او ايمان نداشته باشد كافر مي داند گانه دهامامت و امامان دواز
و اخباري كه راجع به ايمان مطلق اهل توحيد وارد  )1(.را از اصول دين مي شمارد

ي محو گناهانند و هر  زيرا آنان دروازه. شده به واليت اثني عشر اختصاص دارند
يد كه هر كس در واليت امامان گو و مي )2(شود كس وارد آن نشود آمريزيده نمي

  )3(.تاويل كند به اجماع شيعيان معذور نيست
اما در حقيقت متفق هستند  زيرا آنانكه حكم به  ، اين دو موقف به ظاهر مختلف

اند با آنانكه حكم به كفر آن مي كنند هيچ تفاوت و اختالفي  اسالم بودن امت كرده
 ، ما فقط در ظاهر امر: گويند كه آنها مياما چگونه ممكن است با اين بيان . ندارند

اما در باطن و نهان آنها كافرند و به اجماع  ، حكم به مسلمان بودن مردم مي كنيم
و بزرگان پيشين شيعه به اين حقيقت تصريح . ي شيعه براي ابد جهنمي هستند طائفه
بيانديشي كنند  كه به ظاهر مسلمانان را تكفير نمي اند و اگر در كالم كساني كرده

ي آنان را در اين باره بداند  يابي كه هر كس عقيده اشاراتي به اين مذهب تكفيريه مي
ي آنان مطلع باشد به خوبي آن  آن اشارات را درك مي كند  و هركس از روش تقيه

  .را مي فهمد
و يكي از كساني كه به اين حكم تصريح نموده و از بزرگان پيشين شيعه بوده زين 

) 966متوفاي سال (ي عاملي ملقب به شهيد ثاني در نزد شيعيان مي باشد الدين بن عل
يعني اهل سنت و ساير مسلمانان غير (همانا كسي كه اهل خالف باشد : گويد او مي

دانند منظورشان اين است كه در ظاهر مسلمان محسوب و  را مسلمان مي) از گروه او
اينكه در واقع و نفس االمر  ، اكثر احكام اسالمي در مورد آنان جريان مي يابد

مسلمان باشند و به همين خاطر اجماع را بر داخل شدن ابدي آنان به آتش دوزخ 

                                           
  .32ص ، ـ الفصول المهمه)1(
  .32ص ، ـ الفصول المهمه)2(
  .45ص ، ـ الفصول المهمه)3(
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  )1(.نقل مي كنند
تخفيف از مومن  ، حكمت در حكم آنان به اسالم ظاهري: و باز مي گويد

ها نياز به آميختگي و ارتباط با آنان وجود  زيرا در بيشتر زمان ها و مكان.)2(است
  )3(.دارد

از البه الي بسياري از اخبار و روايات : گويد ي مجلسي مي و شيخ شيعه عالمه
  .آيد كه آنان در دنيا نيز در حكم كفار هستند چنان برمي

اما چون خداوند مي دانست كه امامان ستم كار و پيروانشان بر شيعه مسلط 
گردند به خاطر  ار ميشوند و شيعيان به معاشرت در تعامل با آنها مبتال و گرفت مي

حكم اسالم را بر آنان اجرا نمود و هنگاميكه  ، ايجاد وسع و فراخي براي شيعيان
و در . كند مهدي ظهور كند حكم ساير كافران را در تمام امور بر آنان جاري مي

بندي  گردند و اينگونه بين اخبار را جمع آخرت همراه كافران براي ابد وارد جهنم مي
  )4(.اند نگونه كه شيخ مفيد و شهيد ثاني نيز به آن اشاره كردههما ، كند مي

: گويد اهللا العظمي آنان شهاب الدين مرعشي نجفي مي آيت: اما اقوال معاصرين شيعه
يك قسم جاري شدن حكم مسلماني براي كسي : اصول دين اسالم بر دو قسمند

نجات در روز : و قسم ديگر. شهادت دهد است كه به وحدانيت خداوند و رسالت 
و  ، و نايل گشتن به رضوان خداوندي ، قيامت و خالص شدن از عذاب خدواند

و داخل شدن بهشت براي كسي كه به آن . بر آن متوقف است ، داخل شدن به بهشت
اعتراف نكند حرام بوده و در زمره ي كافران داخل جهنم مي شود و به اين قسم 

  .اصول ايمان گفته مي شود
به امامت و اعتراف به امام را جزو اين قسم و از اصول دين معرفي  سپس اعتقاد

                                           
  .8/368 ، بحاراالنوارـ )1(
 ]زيرا آنان وصف ايمان را خاص خودشان مي دانند ، يعني از طائفه ي خودش)4(
 .8/368 ، ـ بحاراالنوار)3(
 .370ـ8/369 ، ـ بحاراالنوار)4(
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دليل بر اين اعتقاد ارتداد جماعتي از صحابه بعد از ارتحال پيامبر : گويد و مي. كند مي
 و آنچه معلوم و روشن است اينكه بعد از ارتحال پيامبر . باشد به سوي كفر مي 

از شهادت به . ي باشد صادر نشده استعملي كه موجب ارتداد آنها به سوي كفر م
  )1(.اند اند آنها امامت را انكار كرده عدول نكرده وحدانيت خداوندو وجود پيامبر 

و به وضوح مشخص . گردد ي تقيه متجلي مي و بعد از بيان اين موضوع ابر تيره
شود كه منظور از حكم مسلمان بودن برخي از شيوخ معاصر شيعه براي مخالفان  مي
و هنگامي كه در . اند چنانچه آنان نيز اينگونه اصطالح كرده. د اسالم ظاهري استخو

به . كني محتوا و ماهيت دروني آنان را درك مي ، سخن آنان تامل و انديشه كني
بلي : گويد كند و مي ي آل كاشف الغطا بنگر كه چگونه به اين مذهب اشاره مي گفته

شود  و  قرب و كرامت در روز قيامت ظاهر مي اثر تدين به امامت در مراتب و منازل
  )2(.اند با اين وصف برخي از منتسبين اهل سنت كالم او را معتبر دانسته

چنانچه . مذهب باطل او در چندين جمله از سخنان او بر مي آيد: اما محسن امين
ي اسالمي بر آن قرار دارند  بدون ترديد  اسالم آن است كه تمام فرقه ها: گويد مي

اند ولي او در اينجا  ي اسالم خارج فرقه هايي وجود دارند كه به اتفاق از دايره
مگر كسي كه يك امر : ي او منظورش اسالم اصطالحي شيعيان است و همانند گفته

پس امامت . ضروري از ضروريات دين مانند وجوب نماز و تحريم خمر را انكار كند
ر است و چنانكه گذشت در اين مورد نزد آنها از وجوب نماز و تحريم خمر بزرگت

خالفي ميان آنان وجود ندارد  ولي او با پايين ترين موضوعي از ذكر باالترين مسئله 
  .بخاطر رعايت تقيه صرف نظر كرده است

ي اختالف در بين مسلمانان در امر خالفت بوده و  و عمده: گويد اما سخن او كه مي
اما . اي و جود دارد در اين گفته نيز تقيه و. آيد آن از ضروريات دين به شمار نمي

                                           
 .295-2/294 ، از تعليقات او بر كتاب احقاق الحق ششتري/ـ شهاب الدين نجفي)1(
  .59-58ص ، مي و البديلالخميني الحل اسال/ـ فتحي عبدالعزيز)2(
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اي پي نمي  كسي كه با اساليب و روش هاي آنان سروكار نداشته باشد به چنين تقيه
  )1(.برد و به همين خاطر اين حقيقت بر بعضي پوشيده مانده است
يكي از شيوخ معاصر  ، و نزد آنان خالفت و امامت دو امر كامال متغاير هستند

چنانچه از  ، امامت يعني رياست دين و خالفت يعني رياست دولت: گويد شيعه مي
امامت علي بعد از : اند و به همين خاطر گفته )2(نصوص وارده فهميده مي شود

و صحابه در خالفت آنها دين را از دولت جدا  )3(شروع شده است ارتحال پيامبر 
  )4(.كردند

  سالميه شيعه در باره حكومت هاي اديدگا: مسئله ي دوم

همانا شيعه حكومت هاي اسالمي و قضات : بعد از اينكه شيخ موسي جار اهللا گفت
حكومت ها : يكي از آيات شيعه اينگونه جواب مي دهد )5(.آنها را طاغوت مي دانند

و قضات طاغوتي نزد شيعيان ستمكاران خون آشامي هستند كه حالل كردند آنچه را 
: اما حكومت هاي اسالمي ديگر.. اند كردهخدا و رسولش در مورد آل محمد حرام 

طبق مذهب شيعه بايد با آنان در راستاي عزت اسالم و مسلمانان و حمايت مرزها و 
ياري و همكاري نمود و نزد شيعيان دو نيم كردن عصاي مسلمين  ، حفظ تماميت آن

بلكه تعامل با . و از هم پاشيدن جماعت آنان با مخالفت حكومت صحيح نيست
و سردمداري كه امور جامعه اسالمي را اداره مي كند و مرزها را نگهداري  سلطان

  )6(.كرده است هماند معامله و رفتار خلفاي بر حق بر ما واجب است

                                           
 . 84ص ، االسنه و الشيعه/ـ زعبي)1(
  .38ص ، ي تشيع در سايه/ـ محمد علي حسني)2(
 .12ص ، االرشاد/ـ شيخ مفيد)3(
 .83ص ، ـ نگا صادقي علي و حاكمان)4(
  .105ص ، ـ الوشيعه)5(
  .39-38ص ، ـ اجوبه مسائل جار اهللا)6(
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  )1(.و شيوخ ديگر شيعه نيز همين اسلوب و روش ها را دارند
ي اين زمان از اصل مذهب شان كه قبال  آيا اين سخن به عنوان بيرون رفتن شيعه

يا اينكه در اين موضوع تقيه و ؟ گردد ر اين باره از آن سخن به ميان آمد قلمداد نميد
زيرا خطاب با سني و متوجه اهل سنت بوده و هرچه اينگونه باشد  ، مدارا يي هست

  تقيه در آن جاري است؟
پيوسته جمعي از شيوخ معاصر شيعه به صراحت : و براي پاسخ آن مي گويم

ان به غير از حكومت اثني عشري به هيچ حكومت ديگري گويند كه مذهب آن مي
  . اعتراف نمي كند و در اين باره خالفي در ميان خودشان بيان نمي كنند

همانا شرايط امامت در هيچ يك از كسانيكه : گويد شيخ آنها محمد جواد مغنيه مي
و متولي امر خالفت شدند با تمام جوانب وجودنداشته در امام علي و پسرش حسن 

اند بنابر اين كامال طبيعي است كه به امامت هيچ  بويژه كساني كه بعد از اين دو آمده
و نسبت به او ديدگاه كسي را داشته . حاكمي غير از علي و پسرانش اعتراف نكنند

باشند كه حق الهي را از اهل بيت غضب كرده باشد و آنها را از مقام و منزلتي كه 
حروم كرده باشدو آن حاكم نيز شيعه را يك دشمن خداوند برايشان قايل بوده م

  .برانداز و يك حزب معارض خود و حكومت خود ببيند
ي  مبدأ تشيع به هيچ وجه و در هيچ حالي از مخالفت و مبارزه: گويد سپس مي

و آن شروط . جدا نمي شود ، حاكمي كه شروط حاكميت را در خود نداشته باشد
و اينكه در قالب يك حزب معارض و . داشتنبرتري  ، حكمت ، عبارتند از نص

  )2(.شود درگير با حكومت از لحاظ ديني و ايماني نمايان شده اند از اينجا ناشي مي
كه به زعم و  –شما مي بيني كه او رفض هر حكومتي را غير از حكومت اماماي 

ن به عموم شيعيان نسبت مي دهد و به همي –گمان آنان با نص صريح تعيين شده اند 
شيخ آنها . دليل اين حكم را عليه خالفت را شده و خالفت نبوت نيز صادر مي كنند

                                           
 .90-89ص ، دين الخطيب في خطوطه العريضيهمع محب ال/ـ مثال نگا لطف اهللا صافي)1(
  .24ص ، ـ شيعه و حاكمان)2(
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ي  خلفاي سه گانه در توطئه: مي گويد 78بنام صادقي در كتاب علي و حاكمان ص 
: ميگويد  558و محمد علي حسني در طالل التشيع ص . اند عليه اسالم شريك بوده

 ، به بعد از وفات پيامبر  ، دمداراندستهاي گناه آلودي از جمله حاكمان و سر
  .اسالم و مسلمانان را به بازيچه گرفتند

بينند  ي امت اسالمي را در دست مهدي غائب منتظر مي همانگونه كه حكم و سلطه
و . رود و هركس غير از او حكومت را در دست بگيرد عاضب و اشغالگر به شمار مي

عبدالهادي . كنند زيرا او حق نيابت دارد ميبعضي از آنها واليت فقيه شيعي را استثنا 
دولت اسالم فقط دولت مهدي منتظر است و براي : گويد شيخ شيعه مي ، فضلي

بر ماست كه : گويد شود و به همين دليل مي دولتي يافت نمي ، اسالم جز آن دوست
 ؛در زمان غيبت كبري مراقب و چشم براه آن روز موعود باشيم كه امام منتظر 

  )1(.ي كفر و ستم را بر مي چيند سفره
ولي انتظار آنها براي بازگشت مهدي به معناي بازگشت حكومت هاي اسالمي 

اين : آيد آنچه از روايات در اين زمينه بر مي: گويد اين عبد الهادي فضلي مي. نيست
وجوب آمادگي و بستر سازي براي ظهور امام منتظر با  ، است كه مراد از انتظار

ي مسلحانه  سي از طريق ايجاد آگاهي و شعور سياسي و اقدام به مبارزهعملكرد سيا
  )2(.باشد مي

كني كه آنها هر حكومت اسالمي غير از  تو در خالل اين سخنان مشاهده مي
كنند و كار آنها با آماده سازي مردم براي پذيرش قيام ها و  حكومت شيعي را طرد مي

هر وسيله ممكن صورت مي پذيرد كه  مبارزات خود از طريق پخش معتقداتشان با
  .فضلي آنرا وعي و آگاهي سياسي مي نامد

و پوشيده نيست كه اين رويه و روش كه شيوخ اثني عشري امروزي آن را بكار 

                                           
 .67ص ، ـ في انتظار االمام)1(
 .70ص ، ـ في االنتظار امام)2(
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هاي پيشين همسان و متفق نيست و به همين دليل در  برد با خط سير اثنا عشري مي
به او : گفته است ؛ز ابوجعفر ا ، كتاب غيبت اثر نعماني آمده است از ابو جارود

كنم و به اينكه همراه  تو را به تقواي خدا توصيه مي: گفتم مرا سفارش كن و او گفت
و همگام بيت خودت باشي و خوارج را كه از ما هستند مواظب باش زيرا آنان نه بر 

  )1(.چيزي هستند ونه به سوي چيزي
پس  )2(.زيد و بني حسن و خوارج از ما هستند يعني همانند: گويد مجلسي مي

حال از  ، روايت آنها مانع خروج آنان است هر چند از طريق اهل بيت هم باشد
ابو  ، طريق غير از آنها از شيوخ شيعه باشد چگونه است؟ و بر حسب روايات آنها

عبداهللا بعد از غيبت مهدي آنها را به خود داري از برپايي آشوب ها دستور داده 
مالزم خانه هاي خود باشيد زيرا فتنه دامن كسي را مي گيرد كه : و گفته اند. است

  )3(.آنرا برپا كرده است
به مدت سكونت آسمان ها و زمين ساكن و بي حركت باشيد : و باقر گفته است

  )4(.يعني بر كسي از احكام خروج نكنيد و عليه هيچ كدام بر نخيزيد
آنچه راجع به : باب((عنوان  و شيخ شيعه بنام نعماني بابي را در اين باره تحت

مامور شدن شيعه به صبر و خويشتن داري و انتظار در حالت غيبت مهدي و ترك 
  )5(.در كتاب خود باز كرده است))استعجال به امر و تدبير خداوند روايت شده است

سپس انبوهي از روايات شيعه را در اين مورد ذكر كرده است و بدنبال آنها گفته 
بنگريد كه چگونه به صبر  كند شما را به اين همه ادب امامان  خدا رحمت: است

و خويشتن داري و انتظار فرج مهدي دستور داده و به هالكت كساني كه استعجال 

                                           
  .136/ 52 ، و بحارالنوار 129ص ، ـ الغيبه ـ نعماني)1(
  .52/136ـ بحارالنوار؛ )2(
 . 131ص ، ـ الغيبه)3(
  .134ص ، ـ الغيبه)4(
 .129ص ، ـ الغىبه)5(
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  )1(.مي كنند تذكر مي دهند
پس معاصرين . گويند ي اثنا عشري در قرن سوم مي اين چيزي است كه شيوخ شيعه

دهند زيرا  ي انتظار نمي اينكه اهتمامي به فضيهيا مذهب آنان را نمي دانند و يا 
و به همين خاطر  ، چون وجود نداشته است ، دانند كه منتظر هرگز ظهور نمي كند مي

  .خوانند مردم خود را به مبارزه و تاسيس دولت شيعه فرا مي
و حكم تكفير عليه  ، گويند اين چيزي است شيوخ معاصر شيعه آشكارا آن را مي

اند و عالوه بر آن مردم را به قيام عليه آن  سالمي را نيز به آن افزودهحكومت هاي ا
  .خوانند فرا مي  ، حكومات تا قبل از خروج و ظهور مهدي
گويد قبل از خروج مهدي منتظر ابتدا  مي )2(و خميني كه يكي از شيوخ شيعه است

مي  و او هم با صادر كردن انقالب از طريق زور مخالف. به جهاد درست نيست
و باب تاويالت نزد آنان . و به تبع آن آرزوي شيوخ شيعه تغيير نمي كند )3(.باشد

  .بسيار فراخ است و بلكه هيچ حدود و قيودي بر آن وجود ندارد
و از گذر اين اعتقاد حكم كافران را براي ممالك اسالمي از حكم مسلمانان بهتر و 

نند بهتر از آن است كه آنان را يعني ممالك اسالمي را كافر بدا ، برتر مي دانند
گفته ) يكي از روافض(مسلمان بنامند و شيخ رشيد رضا نقل كرده كه ابوبكر عطاس

  )4(.اگر انگلستان حاكم اراضي مقدس مي بود از ابن سعود بهتر بود: است
كند كه همه شيعيان فتح مكه و  و آيت شيعه حسين خراساني براي ما آشكار مي

و . نمايند ت و به اصطالح آنان وهابي از روي آن را آرزو ميمدينه و برچيدن حكوم
چشم به راه روزي هستند كه خداوند  ، ي امروز گروه ها و طوايف شيعه: گفته است

تا در كمال امنيت و  ، بزودي اين اراضي مقدس را بار ديگر براي آنان فتح كند

                                           
 .134ص ، ـ الغىبه)1(
  482ي  صفحه 1جلد "در كتابگ تحرير الوسيله -)5(
  .ـ نگا فصل دولت آىات همىن كتاب ص)3(
 .9/605 ، نارمـ ال)4(
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شان را ادا  سكي خداي خود را طواف و منا پس خانه. آسايش به آن داخل شوند
و قبور بزرگان و مشايخ خود را زيارت كنند و سلطان ستمگري آنجا نباشد . نمايند

حرمتي كند و حرمت ديني آنان را پايمال و  كه به حيثيت و آبروي آنان تجاوز و بي
خون هاي شريف آنان را بريزد و اموال محترم آنان را با ظلم و تعدي غصب و 

  )1(.ما را برآورده كند غارت نمايد و خداوند آمال
انگار كه در  ، كند را آرزو مي) مكه و مدينه(و اين رافضي اينگونه فتح ديار مقدس 

انجام مناسك حج و زيارت خود را دليل اين آرزو معرفي  ، دست كافران قرار دارند
ي او از اين كار منع شده اند و او در واقع مي خواهد  مي كنند گويي كه او و طايفه

پس هنگاميكه شيوخ شيعه .ا اقامه و توحيد را در حرمين شريفين ويران كندشرك ر
كنند و اين چيزي است كه اصول آنان بر آن استقرار پيدا كرده است  چنين اظهار مي

  .بايد حقيقت سخن عبدالحسين و امثال او چه باشد
ا نيست كه قبال به عنوان مثال با آن پرداختيم جد و در واقع سخن او از سخن كساني

ي آن شيوخ و بزرگان شيعه اختالف چنداني ندارند و تنها تفاوت در اين  و با گفته
كالم دو پهلو كه معناي قريب و بعيد (است كه او سخن خود را در قالب توريه 

اي است كه هركس روش هاي آنان را در  و به گونه. بيان كرده است) داشته باشد
حكومت ها و قضات طاغوتي نزد : گويد پس مي .گردد نداند بدان فريفته مي ، تقيه

ستم كرده اند و او در اين گفته از  ‡شيعه تنها كساني هستند كه بر آل محمد
چون آنان تمام مسلماناني كه به جز اميرالمومني علي و  ، مذهب خود خارج نشده

زيرا  ، دانند نسبت به آل محمد ستم گر مي ، متولي حكومت بوده باشد ‡حسن
و حقي از حقوق آنها و كسي را در آن شريك  ، مامت مختص آنان مي باشدمنصب ا

و هر كس غير از امامان حكومت را سرپرستي كند به آل بيت ستمگر  ، قرار نمي دهند
 ، هركس ادعاي امامت كند: گويد و ظالم بوده است و به همين خاطر ابن بابويه مي

                                           
 .133-132ص ، التشىعءـ االسالم على ضو)1(
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  .را اولين ستمگر آل بيت مي دانند طبنابراين ابوبكر  )1(.ستمگر و ملعون مي باشد
شيعيان معتقداند كه همكاري حكام در امري كه : گويد و در يكي از سخنان خود مي

عزت و سرافرازي اسالم به آن وابسته باشد واجب است  او در اين باره هم از 
پيروزي مذهب  ، و منظور او از عزت اسالم. ي روافض بيرون نرفته است طايفه
باشد يعني دخالت كردن در حكومت هاي مسلمانان براي نفوذ در آنان و ي مي  طايفه

ايجاد بستر مذهب شيعه يا بهره مندي از امكانات آنان براي فعاليت هاي خودشان 
واجب است و بهمين دليل شيخ شيعه خميني وزير شدن هالكوخان را به قصد انهدام 

از جانب خواجه  ، يعهدولت هاي خالفت اسالمي و ظاهر و پيروز كردن مذهب ش
  .كند تاييد مي ، نصيرالدين طوسي

ي درست داخل شدن فرد شيعي در دربار سالطين است به  و يكي از ابواب تقيه
شرطي كه در دخول ظاهري و شكلي او نفع و نصري براي اسالم و مسلمانان بهمراه 

مذهب پس چنانچه مي بيني  )2(.داشته باشد ماند دخالت خواجه نصيرالدين طوسي
  .شيعه غير از غلو و انحراف چيزي را زياد نكرده است

  شديدگاه معاصرين در مورد صحا به: مسأ له سوم

از آنچه قبال در پرتو اصول  ي پيامبر در زمينه ي صحابه ، آيا در مذهب اين طايفه
و بخصوص بعد از برپايي  ؟ هيچ گونه تغييري حاصل شده است ، آنها بيان نموديم

پارچگي و هجوم تبليغتي دشمن كافر عليه امت اسالمي  تقارب و يك فراخوانهاي
شريفتر و بزرگتر  ، امت اسالم ، و بعد سپري شدن قرون متمادي ، ازهر روزنه و راهي

باشد به خود نديده  ني قرآني كه همان نسل صحابه و واالتر از اين نسل شايسته
  ؟است

وده شده است و آيا خطرناكي پس آيا خردها و دل هاي شيعه به روي حقيقت گش
                                           

 .112ص ، ـ اعتقادات)1(
 .142ص ، ـ حكومت اسالمى)2(
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ي مرتد شدن صحابه و آن كشمكش  اين افترايي كه كتاب هاي قديمي آنان درباره
آيا وقت . درك نموده است ، نقل كرده اند ، دروغ و ساخته شده بنام آل و اصحاب

و اجماع امت و آنچه از دين و  آن نرسيده كه به تنزيل الهي و سنت پاك پيامبر 
با عقل و خرد خود در  ، ايمان و باور داشته باشند ، و يقينا معلوم شدهضرورتا تاريخ 

اي دروغ پرداز كه دروغ  يا فريفته شدن به نقل مجموعه ، ميان دريافت اين حقايق
آيا عقل سليم تصديق و . اي برقرار شود توازن و مقايسه ، پردازي آنان به ثبت رسيده

رداز و تكذيب تمام اصحابي كه خداوند از ي ناچيز دورغگويان دروغ پ تاييد مجموعه
  ! ؟مي پذيرد ، آنها راضي و آنها نيز از خدا راضي هستند

براستي آن صفات سياهي كه در برگيرنده طعن و نفرين و تكفير اين اصحاب 
در  ، باشند مي –كه اين دين را دريافت و براي ما نقل كرده و بما رساندند  –بزرگوار 

و براستي بر شيعيان . است ردن دين اسالم و رسول اسالمحقيقت طعن و بدنام ك
 ، خواهند با مسلمانان نزديكي ايجاد نمايند صادق و مخلص واجب است كه مي

اي كه بهترين صحابه رسول  برائت خود را از اين سخنان و اقوال انحرافي و ملحدانه
را صراحتا اعالن و برائت خود  ، دهند را مورد لعن و نفرين و تكفير قرار مي اهللا 

روشن نمايند كه اين رويات و  ، آنگاه براي تمام مسلمانان ، ابتدا براي اقوام خود
منحرف گذشته است كه  ، آرا و نظرات برخي از طوايف و گروه هاي گمراه ، اقوال

تا شايد بتوانند آن . بايد بارگناه خود و پيروان خود را تا روز قيامت بدوش كشند
ي كه از قديم األيام تاكنون در دل هاي اهل سنت ساكن شده است نفرت و انزجار

  .بردارند
و بهترين راه براي زدودن اين همه نفرت و بي اعتمادي اين است كه آنها به 
روشني اعالن كنند كه به صحت آن نظراتي كه مسلمانان آن ها را در تمام سرزمين 

پس كدام مسلمان صادق . دوحشي و دور از واقعيت مي دانند اعتقاد ندارن ، ها
اي از فرقه ها به لعن و نفرين صديق اين امت كه اگر ايمان  داند كه فرقه األيماني مي

مي پردازد  –او با ايمان امت اسالم وزن شود ايمان او بيشتر مي نمايد از اين امت 
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مگر اينكه قدرت فكري . ي مذهب آن فرقه روي آورد آنگاه به تحقيق و مطالعه
  به او داده شود  اي ويژه

و كدام مسلمان به نظرات چنين گروهي اطمينان مي كند در حالي كه مي دانند آنها 
نزدودن اين آلودگي ها و مصائب يكي از اركان و  ! با اين نفرين و لعن باور دارند

پايه هاي تقارب و بهم نزديك شدن است و بر آنها است كه اين تغيير و زدودن را 
ي خواهند ثابت كنند كه در همگرايي با مسلمانان راستگو هستند و علني كنند  اگر م

اگر مي خواهند ثابت كنند كه هدف آنها زمينه سازي براي پخش انديشه هاي خود 
  .در سرزمين اهل سنت نيست

راستي شيعيان عصر حاضر در اين باره چه مي گويند؟ مردي از شيعيان عصر 
: اش چنين مي گويد تاد محمود مالح دربارهحاضر بنام احمد كسروي پيدا شده كه اس

از زماني كه نام شيعه در روي زمين ظاهر شده مردي به مثال او در دنياي شيعه پيدا 
همان رافضه و روافضي است نه مطلق شيعه و  ، نشده است منظور از شيعه و شيعي

ين مقام او در دانشگاه تهران سمت استادي دارد و چند )1(.اگر اين اطالق جايز نيست
  )2(.قضايي را تاكنون سرپرستي نموده است

و كسروي به بطالن مذهب شيعه در مورد صحابه پي برده است و از اين همه ياوه 
و ارتداد آنها به  نگويي و دروغ هايي كه اين  مجموعه كينه توز پيروامون صحابه 

خالص  اند ساخته و پرداخته–به گمان آنان  – ؛خاطر مخالفتشان با امامت علي
اما آنچه : يافته و گمراهي اين طايفه را در اين مذهب بيان داشته است آنجا كه گفته

به جز سه يا  در مورد ارتداد و از دين برگشتن مسلمانان بعد از ارتحال پيامبر 
سازي و بهتان و افترا  جسارت به خود دادن آنان بر دروغ ، اند چهار نفر از آنان گفته

چگونه اينان از دين برگشته اند در حالي كه : حق دارد بپرسد فلذا كسي. مي باشد

                                           
  .271ص ، سنتمجموع  ، الوجىز على الوجىز/ـ محمود مالح)1(
ى كتاب تشىع  ىعنى مقاالت كسروى و مقدمه ، ى كاروند كسروى مقدمه ، ىحىى ذكا ، ى كسروى ـ نگا درباره)2(

 .2/53 ، و شىعه و معجم المولفىن
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اند آنها به او ايمان  بوده و زماني كه ديگران او را تكذيب كرده اصحاب پيامبر 
اند و در تمام  اند و در راه او اين همه اذيت و عذاب چشيده آورده و از او دفاع كرده
ه او ودستورات او از خود بي ميلي اند و هيچ گاه نسبت ب جنگ ها او را ياري داده

چه منفعتي دارند تا به خاطر آن از دين خود  طآنها در خالفت ابوبكر. اند نشان نداده
آيا دروغ دو نفر از : تحمل كدام يك از اين دو امر آسانتر است ، دست بردارند

اگر  ؟ يا از دين برگشتن صدها مسلمان خالص ، كساني كه اهداف فاسدي دارند
  )1(.ي داريد پاسخ دهيدجواب

و اين اتجاه نزد كسروي نقش و اثر خود را در بهم نزديك كردن بعضي از افراد 
ايفا  ، متمدن و با فرهنگ در كنارهم و پيرامون آن و روي آوردن جوانان به سوي آن

كرده است و هزاران نفر دور او را احاطه كرده و به ياري او و پخش نظرات و افكار 
  . اب هاي او پرداخته انداو و نشر كت

در   ، اما دشمنان كسروي از رافضيها قبل ازاينكه دعوت او انتشار يابد و پيروز شود
   )2(كشتن او تعجيل بخرج دادند

كنند نوشته هايي براي  و از طرف برخي معاصرين شيعه كه دعوت به همگرايي مي
انتشار يافته است و   ،ي شيعه و ترويج شيعه گري در بالد اهل سنت دفاع از انديشه

شيعيان چه جاي اينكه خلفاي ثالثه را تكفير نمي كنند بلكه آنها  ، بنابراين نوشته ها
  . را حرمت و اكرام مي نهندرا دشنام هم نمي دهند و اصحاب رسول اهللا 

                                           
 .اىم دوباره ذكر كرده ، و بىان آن گذشت و بخاطر مناسبت و اهمىت آن 62ص ، ـ تشىع وسىعه)1(
و داليلي  ، ان شد و يكي از برادران براي من بحث كرد كه او يك اتجاه الحادي داردآنچه از مصادر او بي: نگا[ )4(

و هركس به . و اين يكي از تخريب هاي برخي رافضي ها بر ضد او مي باشد ، براي اين ادعا براي من بيان نكرد
بي كه از او مطلع شده و من در آن كتا. مقتضاي آثار و نصوص به مانده از او درباره اش قضاوت و داوري مي شود

پديده اي از اين پديده ها را مشاهده نكردم و نامه ها و مقاالت ايشان براي ارائه نشد تا بر اين چيزها اطالعي  ، بودم
و اين . و ثنا و مدح استاد مالح درباره او بيان گرديد و غير حق در اينجا چيزي از او نقل كنم. و شناختي حاصل كنم
 ].در ميان جوامع شيعي رواج زيادي پيدا كرده است دعوت و فراخوان او
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دعوت اسالمي به همگرايي و وحدت اهل سنت و "پس خنيري در كتاب خود بنام 
اماميه در اين عصر كرامت خلفا را به هيچ وجه مورد بي  همانا: گويد مي "اماميه

هايشان كه به صورت علني  ها يشان و اين از كتاب حرمتي قرار نمي دهد اين نوشته
  )1(.دشنام خلفا را رد و نفي كرده و از آنها تمجيد مي نمايد

و از كساني كه به صراحت دشنام خلفا را نفي كرده  محمد : و خنيري گفته است
ي  ي چاپ شده يكي از مجتهدين مشهور آنان در كربال مي باشد كه در منظومه ، رباق

  : خود بمبي مي گويد
بّ عمراً كالّ وال  عثامن والذی تولّی اوالً     فال نسُ
 حكم به قضی اإلمام الصادق    ومن تولّی سبهم ففاسق

نها را و هركس آ ، هرگز عمر و عثمان و كسي را كه اولين بار خليفه شد دشنام مده
  .دشنام دهد فاسق است و اين حكمي است كه امام صادق به آن حكم كرده است

  :سپس مي گويد
 ونحن ايم اهللا ال نسبّ     وعندنا فال حيلّ السبّ 

  )2(.و به خدا قسم كه ما كسي را دشنام نمي دهيم ، دشنام نزد ما حالل نيست
اده و از او اظهار و به همين خاطر خنيزي عمر بن خطاب را اميرالمؤمنين لقب د

 همسران پيامبر  مو لفظ امهات المومنين را بر عايشهو حفصه )3(كند رضايت مي
  )4(.دهد را به اميرالمومنين لقب مي طبكار مي برد و هم چنين ابوبكر

زيرا  ، شود ابوبكر دو بار نسب من مي: گويد جعفر صادق با افتخار مي: گويد و مي
سر محمد بن ابوبكر و مادرش دختر عبدالرحمن بن مادر او ام فروه دختر قاسم پ

. ي مادر و هم از ناحيه پدر بكري است لذا مادر جعفر هم از ناحيه ، ابوبكر مي باشد

                                           
 .257-1/256 ، ـ الدعوه االسالمىه)1(
  .1/8 ، ـ الدعوه االسالمىه)2(
  .1/9 ، ـ الدعوه االسالمىه)3(
 .1/13 ، ـ الدعوه االسالمىه)4(
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فاسق شدن كسي است كه خلفاي  ، يكي از قضاوت هاي جعفر صادق: و ميگويد
   )1(.ثالثه را دشنام دهد

ت كه شيعه از عمر بن خطاب و يكي از شيعيان ديگر بنام احمد مغنيه معتقد اس
و اين گفته كه شيعه عمر بن خطاب را بد مي دانند . خشنود و او را ثنا مي گويند

سپس سبب اشاعه و گسترش اين رويه را . ها مي باشد يكي از پليدترين توطئه
اينگونه بيان مي كند كساني كه بدنبال ايجاد تفرقه هستند در ميان عمر بن خطاب 

بن سعد قاتل حسين كه با هم تشابه اسمي دارند ميدان فراخ  و عمر ي بزرگوار خليفه
اند تا در واژگون نمودن حقيقت و توطئه عليه شيعه با پليد ترين انواع  اي يافته گسترده

و كامال طبيعي است كه عمر بن سعد مورد لعن .از همديگر پيشي گيرند ، دسيسه ها
و كدام . باشد پيشواي مجرمين ترسو مي و نفرين قرار گيرد زيرا او پهلوان جنايت و

  !را نفرين نمي كند؟ي پيامبر  مسلمان عمر بن سعد قاتل دختر زاده
 ، همانا شيعه: اند ي عمر بهره برداري كرده و گفته اين گناهكاران تفرقه انداز از كلمه

را مورد بي حرمتي و دشنام قرار مي دهند و من در سخليفه پيامبر عمر بن خطاب 
بازرگانان و كمين گرفتگاني كه بدنبال  ، يكه عليه توطئه گران و دسيسه چينانزمان

وجود افرادي كه ديروز از سواد و عموم شيعيان  ، گردند بر مي آيم مصالح ارزان  مي
ميان اين دو نام جدايي نمي افكندند و حتي نمي دانند كه در  ، و ساده لوحان آنها

قي و ديگري شقي وجود داشته انكار نمي كنم كه دنياي تاريخ اسالمي دو عمر يكي ت
  )2(.چنين افرادي وجود دارند

و بهره برداري تفرقه اندازان دشمن از آن و  ، س به نظر او وجود اين تشابه اسمي
وجود برخي عوام شيعه در گذشته كه تفاوتي بين اين دو عمر نمي بينند همه و همه 

اما كتب شيعه . به شيعه نسبت داده شوددست به دست هم داده تا سب و دشنام عمر 
اي پاك بزرگوار رسول  و شيوخ و بزرگان شيعه از اين تهمت مبرا هستند زيرا خليفه

                                           
 .1/74 ، ـ الدعوه االسالمىه)1(
 .114-113ص ، امام جعفر صادق ، ـ احمد مغنىه)2(
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  .در آن ديده مي شود  اهللا 
هاي عراق كه براي پخش افكار تشيع به مصر پناه مي برد  و اين هم يكي از رافضي

ن هدف تشكيل مي دهد و خود براي رسيدن به اي» جمعيت اهل بيت«و گروهي بنام 
رغم اينكه بعد  علي )1(.نامد را به امام تشيع يا رهبر تشيع در جمهوري عربي مصر مي

اي  از تالش هاي بي وقفه و بزرگ سلطان صالح الدين ايوبي در مصر هيچ شيعه
ي  يعني قدرداني شيعه» ير االمامية للصحابهقدت«يافت نمي شد و در مصر كتابي بنام 

تاليف و صادر مي كند و در اين كتابچه لعن و تكفير شيعه را  ، براي صحابهاماميه 
  )2(.كند نسبت به شيخين و بيعت كنندگان آندو را نفي و انكار مي

اگر شيعه شيخين را تكفير كند در واقع علي را تكفير كرده است :  و گفته است
كند زيرا آندو نيز با  ميزيرا علي با آندو بيعت نموده و سلمان و عمار را نيز تكفير 

شيخين بيعت كرده اند بلكه سلمان در زمان عمر و به امر او سرپرستي مدائن را 
پس اگر به نظر او عمر كافر بوده پس چگونه توليت مذكور از جانب او تصور  ، كرده
شيعه به قرآن ايمان دارد و در آن از صحابه تعريف : سپس گفته است )3(!گردد؟ مي

ي توبه و بيست و نه سوره ي فتح استدالل نموده است  ي يكصد سوره هشده و به آي
ي سجاديه را در مدح و ثناي  و آنگاه بدنبال آن برخي شواهد از نهج البالغه و صحيفه

  )4(.آنها ذكر كرده است
و بعد از اين اقوال برخي از شيوخ معاصر شيعه را در مدح صحابه نقل كرده و به 

ي ايماندار  همانا صحابه با اين وصف كه طليعه: ل كرده كهگفته ي باقر صدر استدال
برترين و صالح ترين بذري بودند كه امت گرانقدر رسول اهللا  ، روشن گري هستند

  نسلي را پاكتر  ، تا جاي كه تاريخ انسان از لحاظ عقيده و باور. را بوجود آوردند

                                           
 .64ص ، ى او با امام على در روش او شتهـ نگا نو)1(
 .36ص ، ـ تقدىراالمامىه للصاحبه)2(
  .39-37ص ، ـ تقدىراالمامىه للصحابه)3(
 .من ط القاهره 43-39ص ، ـ تقدىر االمامىه للصحابه)4(
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  )1(.كرد به خود نديده استرهبريشا ن  و شريفتر و بزرگتر از نسلي كه رسوالهللا 
براستي كسي كه : سپس حديث خود را در اين مساله با اين گفته به آخر مي رساند

را به آنها نسبت مي دهد يا دشمن بد نهاد است و ) يعني دشنام صحابه(چنين افترايي 
از مذهب شيعه اطالعي ندارد و به كتاب  ، يا اينكه جز از طريق كتب دشمنان شيعه

  )2(.مذهب تشيع در اين باره اطالعي پيدا نكرده استهاي خود 
: گويد ي جعفري در بيروت در تفسير كاشف مي و محمد جواد مغنيه رئيس محكمه

همانا شيعيان صحابه را مورد بي حرمتي قرار نمي دهند و به دعاي زين العابدين علي 
مي كند  استناد ‡ي سجاديه در نماز براي اتباع پيامبران در صحيفه ؛بن حسين

خدايا و مخصوصا اصحاب محمد آن خاصاني كه نيك او را صحبت : كه مي گويد
كرده و در ياري دادن او خوب و نيك آزمايش دادند و خود را دچار بال كردند و 
براي پيروزي راه و روش و دين او از زن و فرزند خود جدا شدند و با پدر و پسر در 

اين مناجات در : و آنگاه مي گويد )3(.يدندجهت تثبيت نبوت او جهاد كردند و جنگ
ي سجاديه كه مورد اكرام و تعظيم شيعه است آمده كه هر حرف آن نزد آنان  صحيفه

شيعه به مقام : گويند و اين يك رد قوي عليه كساني است كه مي )4(.مقدس مي باشد
  )5(.صحابه بي حرمتي مي كنند

  )6(.ندو شيعيان ديگري در عصر حاضر چنين سخناني دار
                                           

 80ص ، و به كالم باقر صدر دركتاب خود التشـىع ظـاهره طبىعىـه    46-43ص ، ـ تقدىر االمامىه للصحابه)1(
 .جعه كنىدمرا

 .47-46ص ، ـ تقدىر االمامىه للصحابه)2(
  .44-43ص ، ى سجادىه ـ صحىفه)3(
به  –ابن تيميه درباره ي صحيفه اي كه آنرا به علي بن حسين نسبت مي دهند و هر حرف آنرا مقدس مي دانند ـ )4(

بن حسين افتـرا بسـته شـده    اكثر اين صحيفه دروغي است كه بر علي : مي گويد –تعبير او انگار وحي آسماني است 
 .3/209منهاج السنه؛  است

 .10/515 ، ـ تفسىر الكاشف)5(
براي هيچ كس درست نمي دانيم كه شيخين را دشنام دهـد و بـه   : مانند حسين يوسف مكي عاملي كه مي گويدـ )6(

م و منزلتـي دارنـد كـه    مقام آنان بي احترامي كند و دشنام آندو را براي هيچ كس فتوي نمي دهيم و آندو نزد ما مقـا 
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  نقد و بررسي

ي صحابه تغيير كرده است؟ آيا آنچه  ي معاصر درباره آيا موضع و موقف شيعه
  باشد؟ گويند حقيقت دارد يا تقيه و ساختگي مي ها مي اين

ما به خنيزي و احمد مغنيه و رفاعي و محمد جواد مغنيه و ديگراني كه مي گويند 
كنيم و از آنها  و عيب جويي نمي ما صحابه را تقدير مي كنيم و از آنها بدگويي

اين ها سخنان وكلمات پاك و خوشايندي هستند : گوييم خشنود و راضي هستيم مي
كه شادي و سالم بر ما وارد و دل هاي ما را از انزجار و خستگي بدر مي برند و به 
اين روح شريف و كريمي كه وحدت در بين مسلمانان را ايجاد مي كند درود مي 

  فرستيم 
دل مي  ، توافق ايجاد كند ، ما براي هر كس و هر كلمه اي كه به جاي تفرقهو 

ي كه اين آلودگي ها و اين  گشاييم و گوش فرا مي دهيم و بهر تالش صادقانه
 ، بوجود آمده برطرف كند ي رسول اهللا  صفحات سياه و تاريك كه عليه صحابه

  .شادكام و خوشبين مي گرديم
ي امروزي كتاب هايي را  ي شيعه نمي دانند كه كتابخانه ولي آيا خنيري و امثاله

 ي رسول اهللا  بيرون داده است كه ماالمال از سب و طعن و تكفير بهترين صحابه
ي عصر حاضر صحابه را دشنام  پس چگونه و چرا گفته مي شود كه شيعه ، مي باشد

  نمي دهند و يا دشنام شيخين نزد آنان فسق و بي ديني است؟
 ، يكي از آيات شيعه كه حسين خراساني ناميده مي شود در كتاب خودو اين 

ي دارالتقريب قاهره اهدا كرده  كتابي كه آنرا به كتابخانه  "االسالم عيل ضوء التشيع"
است و روي جلد آن نوشته شده كه اين كتاب به سه گويش عربي و فارسي و 

ت فرهنگ و ارشاد ايران انگليسي چاپ و نشر شده است و به اجازه و رضايت وزار

                                                                                                           
و ما بر تحكيم قواعد مودت و همگرايي مسلمانان با همـديگر بـيش از حـد حـريص و     . مقتضي اكرام و احترام است

 .ه1382داراالندلس طبع اول؛  ، بىروت/19ص ، ى الشىعه فى االمام صادق عقىده آزمند هستيم
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اينكه شيعيان لعن و نفرين شيخين : در اين كتاب مي گويد. ترجمه و پخش مي گردد
به تبعيت و تأسي از حضرت رسول  ، ابوبكر و عمر و اتباع آندو را جايز دانسته اند

 چنانچه او دروغ پردازي مي كند  شيخين و اتباع آندو از حضور  )1(.بوده است
  )2(.از رحمت خداوند نيز رانده شده اند د و به واسطه ي پيامبر مطرو پيامبر 

بنگر كه چگونه يكي از آيات آنها نه يكي از عوام الناس آنها به صراحت اعالن مي 
ي بزرگوار اين امت و شريفترين خلق  كند كه راه و روش شيعه در مورد دو صحابه

را به اقتدا و پيروي از آندو امت خود ، و كسانيكه پيامبر ‡خدا بعد از پيامبران
لعن و نفرين و تكفير است و چگونه شيعه لعن آندو را براي خود  ، دستور مي دهد

رغم لعن و  ها چگونه وجود دشنام و سب را علي شريعت و دين مي دانند حاال اين
كتابي كه با گويش هاي گوناگون چاپ و نشر مي گردد . تكفير صريح انكار مي كنند

  .دروغ گفته و پخش مي گردد و علنا اين
و كتابي از كتاب هاي ادعيه با لغت و گويش اردو كه از طرف شش نفر از شيوخ و 
بزرگان شيعه موثق و تاييد شده است به دستم افتاد و هر كدام از اين شش نفر مولف 

ي آنها خميني و خويي و  آنرا يك آيت برزگ توصيف كرده اند و از جمله
اشند و در اين كتاب كه از طرف اين آيات موثق و تاييد شده مي ب... شريعتمداري

ي لعن ابوبكر و  دعايي به طول دو صحفه به زبان عربي آورده شده كه در برگيرنده
مي باشد و از  مامهات المومنين حفصه و عايشه  ، و دو دختر گرامي آنهام عمر 
  ي اين دعا  جمله

و دو دختر آندو لعنت فرست كه  خدايا بر دو بت و دو صنم و دو طاغوت قريش
خالف امر تو عمل كردند و وحي تو را انكار نمودند و انعام و خوبي تو را ناسپاسي 
و رسول تو را نافرماني و دين تو را واژگون و كتاب تو را تحريف و آالء و نعمت 
هاي تو را ناسپاس و احكام تو را تعطيل و در آيات تو الحاد كردند و دشمنان تو را 

                                           
  .88ص ، ـ االسالم على ضو التشىع)1(
 .88ص ، تشىعـ االسالم على ضو ال)2(
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  )1(.دوست داشتند
اين آيات شيعه اينگونه شيعيان جهان را توجيه مي كنند تا به اين نيايش دعا كند و 
خداوند را با چنين لعني تعبد نمايد تا بذر حقد و كينه را در نفوس پيروان خود بر 

و . ضد بهترين قرون و كساني كه با احسان از آنها تبعيت نمودند زرع و كشت نمايند
و با اين  ، اقسام صد و مانع بر سر راه همگرايي و وحدت قرار دهند تا انواع و

مي خواهند تالش كنند كه باطل  ، ي خود كه ما اصحاب را دشنام نمي دهيم گفته
آنان فاش و آشكار نگردد و خود و ديگران بفريبند كه مي گويند ما كسي را دشنام 

دشنام و نفرين را  ، اين شيعهنمي دهيم پس به سوي همگرايي و تقارن بشتابيد بنابر
اند و گروهي از آنان اين ضاللت و انحراف را پيوسته و پشت سرهم  ترك نكرده

ي شيعه آنها را دنباله روي و اصحاب را شتم و تكفير مي  تكرار مي كنند و عامه
  .نمايند

كند و در  و شيخ موسي جاراهللا هنگامي كه از ديار شيعه در ايران و عراق ديدن مي
الس و محافل و مراسمات و حلقه هاي درس آنها در خانه ها و مساجد حضور مج

از تكفير كساني كه خداوند از آنها راضي و آنان نيز از او خشنودند اطالع  ، مي يابد
 ، اپذير و محور و مالكپيدا مي كند كه در دنياي شيعه به عنوان يك واقعيت انكارن

لعن ونفرين  ، ي كه شنيدم و انكار كردماولين چيز: حتي گفته است. درآمده است
ابوبكر صديق و عمر فاروق و امهات المومنين حضرت عايشه و حضرت حفصه و 
لعن ونفرين عصر و زمان اول و صدر اسالم به تمامي بود و من اين واقعيت ناگوار و 

اي و در هر مراسمي و هر مجلسي در ابتداي آن و انتهاي آن  تلخ را در هر خطابه
 ، زيارت ، ي كتاب ها و رساله ها و نامه ها و در ادعيه ده مي كردم و در ديباچهمشاه

هر كس : همه و همه مي شنيدم و مي خواندم حتي در چايخانه ها و شراب خانه
حتما آنان را  ، ساقي مي شد و كسي را سقايت مي كرد و يه هر نوشيدني مي نوشيد

و درود بر  ةركتي و هر كاري با صالبه نوعي لعن و نفرين مي كرد و ابتداي هر ح

                                           
  .424-323ص ، تحفه العوام مقبول/ـ منصور حسىن)1(
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كه به گمان آنان  كمحمد و آل محمد و لعن و نفرين بر صديق و فاروق و عثمان
تا جائيكه سب . گرديد حق علي را غصب كرده و بر ايشان ستم كرده بودند شروع مي

و نفرين نزد آنان معروفترين چيزي بود كه خطيب از آن لذت مي برد و شنونده بدان 
  )1(.مي گشت و جماعت احساس راحتي مي كردند مسرور

كه زبان اهل آنرا با لعن و تكفير و دشنام عليه  ، البته اين واقعيت تلخ و تاريك
زيرا آنها شير كراهت و ناخشنودي اصحاب . اصحاب سيراب كرده چيز غريبي نيست

و شدايد را نوشيده اند و از كودكي به آنها القا شده كه هر چه مصائب  رسول اهللا 
ي آن اصحاب و به سبب آنان بوده است و هر سال نمونه  بر آنها وارد شده از ناحيه

ها و نمايشاتي اجرا مي شود كه آن همه ظلم و ستم را كه از طرف صحابه يا به گمان 
صاحب الوشيعه آنچه از . آنان به سبب صحابه بر سر اهل بيت آمده به تصوير بكشند

ر اين باره شنيده و ديده به آن اشاره كرده است و گفته است اعمال و رفتار آنها را د
اغرا و پاشيدن بذر عداوت و دشمني و كينه  ، تمام اين نمونه و نمايشات و بازي ها

اي براي كشت بذر حقد و كينه و  بلكه بايد گفت مدرسه. توزي را بدنبال خود دارد
ي  روان آن و اين از افعال عامهكراهيت و ناخشنودي بر عليه بهترين قرون و اتباع و پي

بلكه شيوخ و آيات آنان با وسايل و امكانات گوناگون اين ها را گمراه ، آنها نيست
كاشف  محمد آل ، كرده و به سوي آن مي كشانند و اين سوال از آيات و مرجع شيعه

ي مراسماتي كه  االسالم درباره حجةالغطا پرسيده شد و سوال اين بود كه موالي ما 
ي كربال و اعالم آن همه بي  عفريها در دهم ماه محرم براي نمايش دادن فاجعهج

و عترت مجاهد و مبارز آن حضرت روا  حرمتي كه نسبت به خاندان رسول اهللا 
براي نمايش دادن شهداي آن واقعه و جهاد آن و آنچه بر  ؟ ديده شد چه مي گويد

؟ كان روا ديده شد چه مي گويدسر آن خاندان آمد و قساوت و بي رحمي كه به كود
اينكه حزن و اندوه خود را با انواع فرياد ها و گريه و زاري ها و زدن كف دست ها 
بر سينه ها و با زنجيرها بر پشت زدن ها و اين همه سينه زني ها و بر سر كوفتن ها 

                                           
 .27ص ، الوشىعه/ـ موسى جاراهللا)1(



   
1251 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

آيا اين اعمال در شريعت اسالمي مباح هستند يا خير؟فتواي صحيح  ؟ چه مي گويد
  .ماجور باشيد ، بفرماييدآن 

  : و محمد حسين آل كاشف الغطا اين گونه جواب مي دهد
  :خداوند سبحان و واال منزلت مي فرمايد: بسم اهللا الرمحن الرحيم

 m  e  d  c  b  a      `   _  ^  ]  \   [  Z  Y  X
  m  l    k    j  i  h  g  fl 1( ٣٣ - ٣٢: الحج(  

هاي الهي را بزرگ  و هر كس مراسم و برنامه ، ) ه شدكه گفت( چنين است) مطلب( 
گمان بزرگداشت آنها نشانه  بي ، ) شمارد و از جمله مناسك حج را گرامي( دارد

 منافع ، در اين حيوانات قرباني   است ) و خوف و هراس از خدا(پرهيزگاري دلها 
توليد مثل آنها دنيوي از قبيل سوار شدن و بار كردن و استفاده از شير و پشم و (

و بعد هم كه در كنار خانه  ) كه روز ذبح آنها است( است تا زمان معين ) برايتان آزاد
 آماده گرديدند ) يعني در قربانگاه مني و ديگر جاهاي حرم، كعبه( قديمي و گرامي

   ).  توانيد از منافع مادي و معنوي آنها برخوردار شويد شما مي ، و ذبح شدند(
ي دل هاي با تقوا است و تا وقت  شت و احترام شعائر خداوند نشانهيعني بزرگدا

معيني به صالح و منفعت شماست و بدون شك اين وقايع غم انگيز و نمايش اين 
  )2(.باشد ي جعفري مي ي دلخراش يكي از بزرگترين شعاير فرقه فاجعه

ن مي پس او اين بدعت خطرناكي كه در دين آنها است و از بزرگترين اباطيل آ
آورد پس هنگامي كه اين نظر مرجع و پيشواي آنها  شعاير خدا به حساب مي ، باشد

ي ديگران كه از او كمترند چه بايد گفت با وجود اينكه در اين بدعت  است درباره
تعذيب نفس و قتل نفس و تكفير مسلمانان و صحابه و تابعين و گريه و زاري و 

غيره وجود دارد چيزهايي كه بطالن و گونه خراشي و شركت با دعاي مخلوق و 

                                           
 .33، 32/ـ حج)1(
 .5ص ، ـ االىات البىنات)2(
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تحريم ان در اسالم از ضروريات و بديهيات مي باشد و با اين حال شيخ شيعه 
محسن امين به آن افتخار كرده و در مجلس عزاداري كه در دمشق برپا كرده بود 
تعداد زيادي در آن حاضر شده بودند و آن جلسه را با ضرب و جرح و گونه خراشي 

  )1(.يان بردموثر به پا
زند جز  و اين همه اعمال نادرست و حرامي كه هر ساله در ماه محرم از آنها سر مي

هيچ موضوعيتي ندارد  أاعالن شرك نسبت به خدا  ، دشنام و بي حرمتي به صحابه
شود و نفرين ها و لعنت  آنجا كه مرتب با صداي بلند يا حسين يا حسين شنيده مي

گردد  بر سر زبان ها جاري مي نژه خلفاي سه گانه بوي ، ها بر عصر صدر اسالم
پس در دلهاي آنان كينه هايي بيش از حد ايجاد مي شود و به همين خاطر معاصرين 

نويسند  رود چنان مي ي آن كشمكش كه در ميان آل و اصحاب گمان مي شيعه درباره
و تهديد  انگار امروزه روي داده است و انگار خطري است كه امت اسالمي را احاطه

  . مي كند
اين بماند و ظاهر طعن و تكفير صحابه پيوسته و مستمر در خالل مناسبات ديگر 

كشانند و آنان  و شيوخ شيعه مرتب آنها را به سوي آن گمراهي ها مي. جريان مي يابد
كنند و يكي از اين مظاهر موجود و  اي غفلت و كوتاهي نمي را ياري داده و لحظه
ته به جز درختان تلخ ثمر چيزي نمي رويانند و بجز تفرقه و كينه مناسبات تشكيل ياف

آنچه در . و دشمني بذري نمي پاشند كه تاكنون و تا اين لحظه متوقف نشده است
  .ذيل بدان اشاره مي گردد

پشت سر هم يك حركت و جريان فعال و كارا براي برانگيختن فرهنگ : اوالً
ردم و ترويج آن بين آنان برپا مي شود و رافضي قديم و نشر و پخش آن در ميان م

اين فرهنگ با نفرين و تكفير و ماندگاري در آتش براي مهاجرين و انصاري كه 
و در . خداوند از آنها راضي و آنان نيز از خداوند راضي شده اند ماالمال شده است

به اند  ي مبشره كه به بهشت مژده داده شده رأس آنان خلفاي سه گانه و ساير عشره

                                           
  .30ص ، ـ رساله التنزىه العمال الشبىه)1(
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  ).1( .مورد اين بي مهري قرار گرفته اند، جز اميرالمومنين علي
اند در حالي  چگونه گفته مي شود كه شيعيان معاصر دست از دشنام و سب برداشته

اند و آنرا در ميان  اي كرده كه اين صفحات سياه و تاريك را ملبس به لباس تازه
  اند؟ پيروان خود بدون نقد و اعتراض پخش نموده

ي بزرگي از شيوخ معاصر شيعه براي نشر و اشعاعه اين امر  باز هم مجموعه :دوم
البال شده و انگار غير از سب و دشنام و تكفير رجال  اليزال بسيج و فراغ ، باطل

صدر اول اسالم هيچ هم و غم و كاري در نوشته ها و كتابها و انتشارات خود ندارند 
رند كه در بدگويي و توهين و ابتذال از و شيعه در اين باره كتاب هاي مخصوصي دا

تاليف شيخ  "الغدير"اند مانند كتاب  محتويات كتاب هاي قديمي آنان پيشي گرفته
ي  معاصر شيعه عبدالحسين امين نجفي كه از دسيسه و دروغ و طعن و نفرين درباره

تقريظات تعداد . اند ماالمال شده است كساني كه مورد رضايت خداوند قرار گرفته
  .زيادي آيات شيعه بر آن نگاشته شده است

ي راشد عمر بن  و بويژه خليفه ي اين كتاب صحابه رسول اهللا و نوك حمله
چنانچه . بوده كه كامال مورد رضايت دشمنان امت را فراهم آورده است سخطاب

اين روند را مثال در سخنان بولس سالمه شاعر نصراني كه اين رافضي آنرا در 
كلماتي نوشته است  كه رضايت و . مي يابي، هفتم كتابش آوردهي جزء  مقدمه

ي او نسبت به عملكرد اين دروغ پرداز أفّاك را عليه امت اسالمي و  خشنودي و غبطه
ي داغ بولس بر ضد فاروق و بزرگوار  و حمله. دين در آن ظاهر و پديدار مي گردد

آن كسي كه . شود در آن ظاهر مي ساين امت يعني خليفي راشد عمر بن خطاب
فتوحات و پيروزي ها و جهاد و گستردن اسالم از طرف او در گلوي دشمنان اسالم 

                                           
نچـه اگـر بـه دقـت     در زماني كه اميرالمومنين نيز به صورتي غيرمستقيم مشمول اين بي حرمتي مـي گـردد چنا   )2( 

  عبارات و جمالت آنها مالحظه شود
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  .)1(تا به امروز به اندوه و حسرت تبديل شده است 
تاليف شيخ شيعه عبدالحسين شرف الدين موسوي كه در ) ابوهريره(و مانند كتاب 

در حالي كه از كذابان و  را متهم به روايت دورغ و نفاق كرده است سآن ابوهريره 
و مانند كتاب سقيفه  )3(.دفاع مي كند )2(حديث سازان امثال جابر جعفي وغير او

اي قلمداد  را مجموعه ي رسول اهللا تاليف شيخ شيعه محمد رضا مظفر كه صحابه
حتي مي . اند كرده كه گويا غير از توطئه چيني عليه اسالم هيچ هدف ديگري نداشته

و بهترين صحابه  )4(وفات پيامبر بدون ترديد تمام مسلمانان مرتد شدندبعد از : گويد
  )5(.متهم كرده است سرا به آشوب و توطئه عليه حضرت علي 

  )6(: و كتاب ها و منابع ديگر در اين باره بسيارند
                                           

نصـراني   ، تقريظ و پيشداوري اين نصراني را آورده كه بعد از آن ) الغدير(اما اين رافضي در ابتداي كتاب خود  ـ)1(
 اي و به اين سـفر  ي كتاب غدير مرا مشرف كرده ام در مقدمه با درج كردن نامه: مذكور برايش نوشته است و مي گويد

بـويژه كـه   . گران مايه اطالع پيدا كردم و چنان پنداشتم كه جواهرات درياها در كتاب غدير شما گرد هـم آمـده انـد   
خدا اجرتان دهد براستي كه حجت و دليل شما . ايد ي دوم ذكر و بيان كرده ي خليفه نگاهم به چيزهايي افتاد كه درباره

يـا آن  . اين رافضي غفلت زده را خوشحال و سراسيمه نمود ، ضيو اين راف  ح7 ، الغدىر چقدر قوي و توانمند است
ي  زنديق بي دين كه با ثنا و تمجيد اين كافر لباس اسالم با بتن كرده پس جواب سپاس و ثنا را اينگونه داده و درباره

ـ : رساله اش مي گويد ه يـاد و  يكي از محققين مسيحي بنام قاضي حسر و شاعر بني اثر االستاذ بولس سالمه كسي ك
اين رافضي را بنگر كه صحابه را با تمام وقاحت به هر  ح 7 ، الغدىر .ذكرش ماندگار بوده پس او را سپاس زياد باد

گونه ذم و عيبي متهم مي نمايد و كافران را مدح و تعريف مي كند و خود را از آنان نزديك مي داند و ايـن يكـي از   
   .عادات رافضي ها از قديم االيام بوده است

 . 313، 312ص:المراجعات:نگاه، وهمچون دفاعش از هشام بن حكم )2( 
  .313و312ص ، نگا مراجعات. همانند دفاع او از هشام بن حكم 75ص ، ـ نگا مراجعات)3(
 .19ص ، ـ سقىفه)4(
 .ازكتاب سقىفه ، 85ـ ص)5(

مي خواهد صحابه را در  تاليف شيخ شيعه عبدالحسين شرف الدين موسوي كه: مانند كتاب نص و اجتهادـ )6(
آنجا  ، درباره نصي كه در مورد علي وارد شده معذور بدارد اما عذري حيله گرانه و پليد –مخالفت شان به گمان او 

اند و اين يك افتراي واضحي  كه گمان مي برد كه آنها معتقد به جدايي دين از حكومت هستند لذا به نص عمل نكرده
خودشان بر آنها و ورع و زهد و تقوا و جهاد صحابه خود گوياي افترا بودن اين  است كه خدا و رسولش با ثناي

تاليف اسد حيدر كه در آن خلفاي مسلمانان را مورد : و همانند كتاب اما صادق و مذاهب چهارگانه. اتهام است
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دعاهايي كه هر روز شيعيان آنها را بر سر زبان آورده و از نفرين بهترين هاي : سوم
و دامادهاي او و برخي از همسران آن حضرت و  وبان رسول اهللاين امت و محب
خالي نيستند و كتب ادعيه امروزي هيچ تفاوتي در اين باره با  ، طامهات المومنين

تاليف شيخ معاصر  –چنانچه در كتاب مفاتيح الجنان . كتاب هاي قديم آنان ندارد
يعه محمد جوهر و شيعه يعني عباس قمي و كتاب ضياء الصالحين تاليف شيخ ش

  .غيره ديده مي شود
پس بعد از اتمام اين ها آيا براي اين منكران هيچ جاي انكاري به جز دروغ و تقيه 

ي  آيا از نوشته ، پس آن خنيزي كه مي گويد شيعه دشنام نمي دهد ؟ باقي مي ماند
 بلكه حتي خود! زند؟ شيوخ قديم و جديد شيعه در اين باره خود را به ناداني مي

و مي  )1(ي دشنام گرديده است مرتكب جريمه سخنيزي در مورد ابوبكر صديق 
مانند آن در ، پندارد كه آنچه درباره دشنام و تكفير صحابه در اصول كافي وارد شده

و . اما اين ادعايي بدون حقيقت مي باشد )2(كتاب صحيح بخاري نيز وارد شده است
                                                                                                           

ي  ي كه تاييد كنندهتهاجم و بي حرمتي قرار مي دهد و بر امامان مسلمانان مثل امام احمد حنبل و غيره افترائات
از محنت ها و آسيب هايي كه به گمان او به آل بيت رسيده بحث . كند باشد ساخته و پرداخته مي مذهب رافضي مي

تاليف دكتر نوري جعفر كه در آن از وجود نزاع و كشمكش ميان علي و  ) وئوه علي و منا(مي كند و مانند كتاب 
: اختالف همانند كشمكش ما بين پيامبر و قريش بوده است و مي گويد گويد آن نزاع و صحابه سخن مي راند و مي

را بر دشمنانش پيروز گردانيده زيرا دشمنان او به بتها پشت بسته بودند ولي اين نصر و پيروزي خداوند پيامبر 
على و منا .اند دهعايد امام علي در برابر دشمنانش نشد زيرا دشمنان او لباس و ردا اسالم را به ظاهر به تن كرده بو

ي گذشته تغييري نكرده است هرچند نويسنده  پس چنانچه مي بيني انديشه ي امروزي ها از زنادقه .12ص ، وئوه
رسول اعظم با (يكي از كتاب هاي عجيبي كه اكنون صادر شده كتاب . يك مدرك علمي را نيز نايل شده باشد

ابي كه در آن بر حسب خيال خود و اعتقاد خودش ماجراي كت. تاليف شيخ شيعه مهدي قرشي مي باشد ) خلفاي او
و مناقشه  و گفتگويي كه به زعم و گمان پليد . ميان ابوبكر و عمر و صحابه را در روز قيامت به صورت كشيده است

او در ميان حضرت رسول و صحابه پيش مي آيد و در آن پيامبر صحابه را به خاطر ترك بيعت با علي محاسبه و 
  .مي نمايد ساخته و پرداخته و افترا مي نمايد مواخذه
  

  .1/12 ، ـ دعوت اسالمى)1(
  .14- 1/5 ، ـ دعوت اسالمى)2(
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خواهد مجوز و توجيهي براي  كه ميهيچ واقعيتي ندارد بلكه هدف او اين است 
اگر در صحيح بخاري چيزهايي مانند آنچه در . مذهب شيعه در مورد صحابه بيابد

اصول كافي است وجود مي داشت مي بايست در اهل سنت نيز كساني پيدا مي 
شدند كه همانند شيعه صحابه را مورد طعن و لعن و تكفير قرار دهند ولي اين مرد 

  .ي باطل خود بيابد اي شده است راهي براي اثبات عقيده وسيلهخواهد به هر  مي
اما استاد احمد مغنيه كه معتقد است شيعه عمر بن سعد را لعن مي كند نه عمر بن 
خطاب را و اينكه توهم در تشابه اسمي منجر به اين موضوع شده است آيا بر او 

ه و در رأس آنها در كتاب هاي مورد اعتماد شيع سپوشيده است كه عمر بن خطاب
كتابهاي كافي و بحاراألنوار و تفسير قمي و عياشي و غيره در معرض لعن و طعن و 

  .تكفير قرار گرفته چنانچه قبال بيان شد و نيازي به دوباره كردن ندارد
و آيا بر او پوشيده مانده كه شيعيان معاصر نيز پيوسته اين روند را در مورد بي ادبي 

ران پيامبر ادامه مي دهند چنانچه از مولف كتاب غدير  و نسبت به صحابه و همس
  .سقيفه  و اإلسالم علي ضو التشيع  و غيره مشاهده نموديم

حتي اگر يكي از آيات و مراجع رافضي ها در عراق بنام محمد خالصي كه خود 
 ن در ايمان ابوبكر و عمر  ، منادي وحدت اسالمي در ميان شيعه و سني مي باشد

  نابوبكر و عمر ، هر چند بنا به نص قرآن: مان ايجاد مي كند و مي گويدترديد و گ
  :را اهل بيعت رضوان مي دانند آنجا كه خداوند مي فرمايند

 m   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _  ~
  r  q  p  o  n  m  ll 1( ١٨: الفتح(  

. با تو بيعت كردندخداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت  
از صداقت و ايمان و اخالص و ( دانست آنچه را كه در درون دلهايشان خدا مي

و فتح نزديكي  ، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد ، نهفته بود ) وفاداري به اسالم
   پاداششان كرد  ) گذشته از نعمت سرمدي آخرت( را

                                           
 .18/ـ فتح)1(
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از كساني كه با تو بيعت ميكنند  خداوند: اگر خداوند مي گفت: ولي ما مي گوييم 
آيت مذكور دليل بر رضايت خداوند از هركسي مي بود . زير آن درخت راضي است

  كه بيعت كرده است ولي آنجا گفته است 
}    g  f  e  d  c   b  a  `  _{  

اين آيه تنها دليل رضايت خداوند بر كساني است كه ايمان خود را خالص 
  )1(.اند گردانده
ي اين تفسير اين است كه ابوبكر و عمر ايمان خود را خالص نكرده و و معنا

اند در نتيجه رضايت خداوند به گمان اين رافضي پليد  بدرستي و راستي ايمان نياورده
شامل آنان نمي شود و آيا فهم و دركي از اين فهم كه توصيف صحابه به ايمان را 

از دايره ايمان مي داند سقيم تر و دليل بر خارج شدن و بيرون رفتن بهترين صحابه 
  نادرست تر مي باشد؟

  )2(.و امثال اين خالصي از رافضي ها ي عصر حاضر بسيارند
آيا اين هم بر احمد مغنيه پوشيده و مخفي است يا اينكه مي خواهد اهل سنت را 

خداوند به حقيقت امر داناتر است و تقيه بال و مصيبتي است كه شيعه ! فريب دهد؟
  .مبتال شده استبدان 

صحابه را ارج مي نهد و اينكه هر كس خالف اين  ، و اما رفاعي كه مي گويد شيعه
آيا نمي داند كه اين كتاب . را به شيعه نسبت دهد در واقع يك خصم بد نيت است
دهند و آنكه چنين ننگي را  هاي شيعه هستند كه اين مذهب را به شيعه نسبت مي

اند خود مشايخ و بزرگان شيعه امثال كليني و قمي و  براي آنان مسجل و ثبت كرده
عياشي و مجلسي و غيره هستند و خصمي كه بد نهاد و يا نا آگاه به محتواي كتاب 

  ! ؟هايشان نيست
يعني ارج ( "تقدير االماميه للصحابه "ي خود كه آنرا و خود رفاعي در كتاب چه

                                           
 .64-1/63 ، اىحا الشرىعه فى مذهب الشىعه/ـ خالصى)1(
 .و جاهاى دىگر غىر آن 2/291 ، تعلىقات او بر كتاب احقاق الحق تسترى/ـ مثالً شهاب الدىن نجفى)2(
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اي  جلسي مراجعه ميكند كه به اندازهناميده است به البحار م) نهادن اماميه براي صحابه
از دشنام و نفرين و تكفير آنان ماالمال شده است كه پوست ها ي مسلمانان از ديدن 

باب كفر : تا جاييكه بابي در آن گشوده است تحت عنوان. و شنيدن آن بهم مي آيد
ا پس چگونه مي گويد كه شيعه صحابه ر )1(.يعني خلفاي سه گانه قبل از علي«ثالثه 

او اگر راست مي گويد و به مبدأ ارج نهادن صحابه معتقد و ايمان . ؟ ارج مي نهد
تا سر حد  ، دارد مي بايست آن باور را در قلب شيعيان انتشار مي داد نه در قاهره

قانع كردن برادران امامي خود تالش مي نمود تا شايد اين بالي خانمانسوز كه در 
م وجود دارد تغيير دهد و يا از آن اعراض نمايند و كتابهاي آنان به صورتي عام و تا

اما حقيقا نفي واقعيت دردي را درمان نمي . بطالن و فساد آن باور را اعالن نمايند
كند زيرا او و امثال او از طرف شيعه و آگاهان به منابع شيعه آنرا به تقيه تفسير و 

  .تعبير مي كنند
 "تقدير االماميه للصحابه "هل سنت كتابو اين رفاعي كه در قاهره مصر در ميان ا

داند و  را مي نويسد و آنچه را در كتاب هاي قديم و جديد شيعه آمده است نمي
نسبت به آنچه در دنياي واقع شيعه از عوام و شيوخ آنان مي گذرد خود را به ناداني 

از  او. را دشنام مي دهد ي رسول اهللا  او خودش بهترين صحابه ، و تجاهل مي زند
همچنانچه از  ) گويند آنچه را نمي كنند مي( يقولون ما ال تفعلونكساني است كه 
پس فاروق ).آنچه را مي شناسند انكار مي كنند( ينكرون ما يعرفونكساني است كه 

اين امت به توطئه چيني متهم مي كند و او اولين كسي است كه در ميان مسلمانان به 
را دشنام مي   نه ابوبكر و عمر و ابوعبيده چنانچ )2(.رجعت باور داشته است

  )3(.دهد
التشيع (اي كه آنرا  رساله ، ي محمد باقر صدر و غريب اينكه به آنچه در رساله

                                           
 .هي،  چاپ حجر252-2/208بحارالنوار،   ـ)1(
 .31-30ص ، محمد باقر الصدر/ـ نگا تعلىق او بر كتاب تشىع)2(
 .46ص ، محمد باقر صدر/ى تشىع ـ نگا تعلىق او بر كتابچه)3(
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در حالي كه اين . مي نامد استدالل مي كند) ظاهرة طبيعة يف إطار الدعوةاالسالمي
و چنانچه . سترساله يك تالش نوميدانه و ناتوان در اثبات اصالت مذهب رافضي ا

اند و فقط  شيايسته  رسالت و تبليغ شريعت نبوده نصحابه : او به افترا مي گويد
و اين با آنچه در آن نهفته . حضرت علي شايسته و اليق حمل و تبليغ آن بوده است

در واقع يك دعواي جاهلي و گمراه  ي رسول اهللا  است از متهم كردن صحابه
ي پيامبر  اي است كه تالش مي كنند سنت مطهره مغرضانهكننده است يا كينه توزانه و 

  .و تواتر اين دين را مورد تهاجم قرار دهد
ي  و اين از عقيده. تر است اي وثيق او چنان مي پندارد كه نقل واحد از نقل مجموعه

و ثنا و تعريفي پنداشته شده بر صحابه . عصمت أئمه و تكفير صحابه نشأت مي گيرد
صدر آنرا به خاطر فريب دادن  ، است ي محمد باقرصدر نقل كرده را كه از رساله

رغم اينكه  علي: گويد پس محمد باقرصدر مي. خواننده گفته تا افتراي او را بپذيرد
برترين و شايسته ترين بذر و نشو  ، صحابه با اين توصيف كه طليعه مؤمنه هستند

مي دانم كه تسليم وجود  رغم اين واقعيت ضروري اند و علي نماي امت رسالت بوده
زنده بود و تمايل داشت اجتهاد را  از آنجا كه پيامبر. يك راه فراخ و گسترده باشيم

بخاطر اين اتجاه تلخيهاي زيادي تحمل  بر تقدير مصلحت مقدم دارد و پيامبر 
  )1(.كرده است

با  ناو چنان مي پندارد كه صحابه  ؟ آيا در اين عبارت مدحي ديده مي شود
را ترك و رد كرده اند و از  بلكه اوامر رسول اهللا ، اند ود نص اجتهاد مي كردهوج

در حالي كه ! مصالح خود تبعيت مي نموده اند آيا اين است ارج نهادن صحابه؟
معروف است كه با وجود نص اجتهاد درست نيست و نمي شود و اينكه مخالفت امر 

  :يك جرم و گناه بزرگي است رسول اهللا 
 m }   i  h  g      f  e  d  c  b   a  `  _    ~

                                           
 .80ص ، ـ التشىع)1(
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l 1( ٦٣: النور(  
در برابر ( بايد از اين بترسند كه بالئي ، كنند آنان كه با فرمان او مخالفت مي

يا اين كه عذاب دردناكي دچارشان  ، گريبانگيرشان گردد ) ورزند عصياني كه مي
  شود

اي او كه ميگويد در مورد علي و تمام اين دعاوي از اين رافضي براي تاييد افتر
نص وجود دارد و صحابه به خاطر مصلحت خودشان از عمل كردن به آن سرپيچي 

  !كردند و آنها در بيعت با ابوبكر چه مصلحتي داشته اند؟
ي صدر استدالل كرده بلكه باطل آنرا پخش كرده و بر  و رفاعي نه اينكه به رساله
اماميه صحابه را  : ي ديگري مي گويد در كتابچهنگارد و  روي آن تأييديه و تقريظ مي

مگر اينكه مي خواسته بگويد كه ارج  ! ؟و اين چه ارج نهادني است. ارج مي نهند
پس اينها تا چه . نهادن اماميه براي صحابه همان دشنام و نفرين و تكفير مي باشد

  !!اندازه بر دروغ سازي جرأت دارند
يد شيعه مقام و منزلت صحابه را مورد تهاجم و اما محمد جواد مغنيه كه مي گو 

  .حسين استدالل مي كند ي علي بن قرار داده  و به گفته
زيرا : براستي شما بدنبال علي بن حسين قدم بر نمي داريد: در جواب مي گويم

و آنچه در دنياي واقع شما رخ مي دهد  ، آنچه در كتابهاي قديم و جديد شما آمده
زيرا او با اعتراف خودتان و به نقل . ايد ما از راه او جدا شدهدليلي است بر اينكه ش

راضي و خشنود بوده است پس شما نه به امامتان اقتدا . ناز صحابه  ، شما از او
. ي خود عمل مي كنيد و نه ملتزم به وعد و قرار خودتان هستيد كنيد و نه به گفته مي

سي است كه در كتاب خود بنام او ك ، اي كه اين سخن را مي نويسد و جواد مغنيه
صاحب جود و  ، ي راشد عثمان ذي النورين ي خليفه درباره) يف ظالل هنج البالغه(

كسي كه لشكر اسالم را در هنكامه فقر و  ، در دو دختر ايشان حيا و داماد  پيامبر 

                                           
 .63/ـ نور)1(
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به بهشت نويد و  كسي كه از جانب پيامبر ، صاحب هجرتين ، عسرت تجهيز كرد
: اين رافضي در مورد اين صحابي شريف چنين مي گويد... ه شده است ومژده داد

منحرف شده و شريعت اسالمي را مخالفت نمود و او  همانا عثمان از سنت رسول
و خويشان او بر اموال مسلمانان دست يازيده و مالك قصرها و مزارع و باغات و 

پيرامون آنان ميليون ها  اسبان و بردگان و كنيزگان بي شماري گرديدند در حالي كه
 ، طلحه و زبير و عايشه: و مي گويد )1(آدم گرسنه و نادار و محروم بسر مي بردند

و عمر بن  )2(.پس از آنچه براي عثمان پيش آمد بدنبال خون بهاي عثمان بودند
ي بعد از خود را به آنان واگذار نمود همه را  خطاب و شورايي كه عمر انتخاب خليفه

  )3(.و خيانت عليه علي متهم مي كندبه توطئه 
پس چه احترامي براي منزلت صحابه در حالي كه اين است سخن كينه توزي كه 

  !!اينگونه متوجه بهترين صحابه مي گردد
كه از جهت برخي از همسرانش و  5و چه آزاري از اين بيشتر براي رسول اهللا 

  .! دامادهايش و بهترين صحابه او متوجه ايشان مي گردد
و بعد از اتمام اين ها اين دوگانه گويي را از اين رافضي ها چگونه تعبير و تفسير 

در حالي كه تقيه نزد آنان نه دهم دين بوده و هر  ؟ آيا اين تقيه درست است ؟ كنيم
كس تقيه نداشته باشد دين هم ندارد يا يك توطئه و مؤامره اي است براي اينكه 

  .نيز معرفي نمايندشيعه و تشيع را با اين دعا يه 
تالش مي كنم پرده از برخي حقايق مهم  و  ، و پيش از آنكه قلم از موضوع بردارم

اسرار خفيه درباره حقيقت مدح آنان بر صحابه بردارم حقيقت و سري كه كسي نمي 
تواند بدان راه يابد مگر آنكه مدام كتاب هاي آنان را مطالعه كند و پيوسته در روشها 

  .مصطلحات آنان تامل و انديشه نمايدو شيوه ها و 

                                           
  .2/264 ، فى ظالل نهج البالغه/ـ مغنىه)1(
 .293-1/292 ، فى ظالل نهج البالغه/ـ مغنىه)2(
 .2-2/3 ، فى ظالل نهج البالغه/ـ مغنىه)3(
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  شقت مدح و ثناي رافضيه بر صحابهحقي

اهل بيت را دوست داشته و  –آنگونه كه مي پندارند  –براستي اين رافضي ها 
و ساير صحابه را . ي خودشان مي باشد گانه ي دوازده منظور آنها از اهل بيت أئمه

نفرين وحتي تكفير كرده و آنان  بويژه آناني كه براي طلب امامت خارج شدند سب و
كه آنها  –احيانا  –پس اين چنين مي پندارند . دانند را در دوزخ مخلد و هميشگي مي

صحابه را دوست داشته و موالت مي نمايند و منظور آنها سه يا چهار يا هفت 
  .اند اي است  كه به تصور و گمان ياوه سراها آنان مرتد نشده صحابه

ت را نمي داند به سخن آنان در اين باره فريفته شده و تصور و كسي كه اين حقيق
  .نمي كند كه صحابه نزد آنان تفسير معيني دارد

ي صحابه تفسير ديگري نيز دارند كه در بعضي از  آنان درباره ، و در اين جا
روايات آنها بعد از مدح صحابه و امر كردن به مراجعه به اقوال . رواياتشان آمده است

اصحاب شما چه كساني   پس گفته شد اي رسول اهللا: آنان چنين مي گويد و اجماع
گفت اهل بيت من اصحاب من هستند  پس آنان صحابه را به اهل بيت  ؟ هستند

  .تفسير و تعبير و معني مي كنند
ي سوم وجود دارد كه شيعه در مدح و ثناي  سپس در آنجا يك مسلك و شيوه

كه شيخ طوسي به آن . ا حمل بر تقيه مي نمايندصحابه آنرا پيش مي گيرند و آنر
اگر گفته : دهد مي گويد را دشنام مي كبعد از اينكه حضرت عايشه . كند اشاره مي

ي  آيا از ابوجعفر بن علي الباقر روايت نشده است كه پرسشگري از او درباره: شود
وي و سرنوشت او در اين جنگ پرسيد و او برايش استغفار نمود و را كعايشه
آيا  ، امام گفت بلي ؟ برايش طلب بخشش كرده و او را توليت مي كني: گفت

و . اي كه عايشه مي گفت اي كاش يك درخت و چيز بي جاني مي بودم ندانسته
زيرا ما براي  ، در مذاهب ما حجتي در اين روايت بدست نمي آيد: طوسي گفته است

ناي قريب و بعيد دارد و استعمال جمله يا كلمه اي كه دو مع(توريه  ؛امام 
) گوينده معناي بعيد را مورد نظر دارد در حالي كه شنونده معناي قريب آنرا مي فهمد
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ي خود  و شايد سوال كننده دشمن بوده باشد و امام با اين گفته. را درست مي دانيم
 .تقيه به خرج داده باشد و از توريه در روايت استفاده كرده باشد تا از دروغ بدر رود

ي عايشه را به آرزوي او به يك چيز بي جان و درختي معلق و  و بعدا امام توبه
ايم كه چنين چيزي و آرزويي توبه نمي شود و امام  وابسته كرده است و ما بيان كرده

  )1(.تر است بدين مساله عالم ؛
و كساني كه مي گويند شيعه صحابه را ارج مي نهند بايد اعالن كنند كه چنين 

خطا و ناصحيح مي باشد و بايد  هاي در بحث صحابه و ازواج نبي  شيوه مسالك و
به بطالن و فساد چنين روايات سياهي اعتراف و اعالم كنند و بايد از دوگانه گويي و 

آنگاه  ، تناقض دوري كرده و راستي پيشه نمايند تا اينكه موقف آنان پذيرفته شود
مذهب شيعه در مورد صحابه : مي گويندچرا رد اهل سنت را پي مي گيرند آنجا كه 

طعن و لعن و تكفير است و خودشان را و كتاب هايشان را و مشايخان را رد نمي 
كنند كه مدام و پيوسته در اين وادي و گمراهي و ضاللت و هذيان و ياوه سرايي مي 

  كنند؟
و آن همه لعن و سب و تكفيري كه كتاب هايشان و بازارهايشان   و امروزه فايده

اند چيست در حالي كه عصر اول با تمام حوادث آن  ها يشان را بدان انباشته زيارتگاه
در حقيقت به غير از طعن در قرآن و سنت و بصورتي عام در  ! ؟سپري شده است

دين اسالم و به غير از برپايي فتنه و آشوب و ايجاد تفرقه در امت اسالمي هيچ 
  .هدفي نداشته و ندارند

هايي كه  اين بزرگان و اين رهبران پاك و باوفا و با تقوي و اين اسوهو هنگامي كه 
دين اسالم را پخش و گسترش دادند و دولت و حكومت آنرا برپا نمودند و بالد و 
عباد را فتح كردند و ارشاد نمودند و تمدني را بنا نهادند كه تاكنون دنيا به خود نديده 

بركت و عدالت و فضايل اينگونه مورد لعن و داران خير و  هنگامي كه اين علم ، بود
نفرين از جانب بازماندگان خود قرار گيرند و تاريخشان مشوه و تاريك جلوه داده 

                                           
 .در نسخه ى خطى 288ى االستىفا فى االمامه ورقه/ـ طوسى)1(
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ي درخشاني داريم و چه افتخاري كه بدان  ما امت اسالمي ديگر چه گذشته ، شود
تاريخ و  ، كساني كه خدا و رسولش آنان را مدح و ستايش مي كنند. بنازيم و بباليم

پس چه . صادق ودست نخورده مفاخر آنان را با قلم نور نگاشته و ثبت كرده است
ي  ي مدح و ستايش بوده و كجاست مجد و عظمت و تاريخ و گذشته كسي شايسته

  درخشان ما وقتي اين ها اينگونه باشند؟

  عصمت

آنچه در اين باره جديد است اينكه معاصرين شيعه به راي و نظر متأخرين در 
و اين چيزي است كه نهايت غلو و . دعاي عصمت مطلق براي امامان عمل مي كنندا

پندارند كه امامان هيچگونه  آنجا كه آنان چنين مي ، افراطي گري را نشان مي دهد
  .كنند سهو و نيساني ندارند و اشتباه نمي

ي  و اين مذهب از ديدگاه شيعه در قرن چهاردهم بعنوان يك اتجاه و انديشه
ي قمي مولف كتاب  تا جايي كه ابن بابويه. گرديده است طي و انحرافي تلقي ميافرا

ي  نشانه ) كه يكي از اصول چهارگانه و مورد اعتماد شيعه است )من ال حيرضه الفقيه(
غالت و : غلو و افراط در تشيع را نفي سهو و اشتباه از امامان مي داند و گفته است

  )1(.را انكار مي كنند يامبر سهو پ -خدا لعنتشان كند –مفوضه 
  . و هركس سهو و اشتباه امامان را انكاركند در غلو و انحراف غرق شده است

و شيخ مجلسي با استدالل به بسياري از آيات و روايات اقرار كرده كه سهو و 
ولي متاخرين شيعه به اين موضوع مباالت نكرده و .اشتباه از امامان صادر شده است

ناديده گرفته با اين اعتقاد كه امامان اشتباه نمي كنند و به همين دليل مخالفت او را 
مجلسي اين مسئله را در غايت و نهايت اشكال مي داند زيرا ياران او بسياري از 

  )2(.اند ناديده گرفته ، اند رواياتي را كه مخالف اين موضوع بوده
                                           

 .1/234 ، من ال ىحضره الفقىه/ـ ابن بابوىه)1(
 .25/351 ، ـ بحاراالنوار)2(
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ار و روايات شيعه و اند و با عين اخب و معاصرين قدم روي قدم متاخرين گذاشته
مثال يكي از شيوخ معاصر . اند مخالفت كرده ، اند آنچه شيوخ و بزرگان شيعه گفته

شيعه كه نزد آنان به آيت اهللا العظمي لقب گرفته به نام عبداهللا ممقاني تاكيد مي نمايد 
كه نفي سهو و اشتباه از امامان جزو يكي از ضروريات مذهب شيعي گشته است و 

كار نمي كند كه اين انديشه نزد شيوخ سابقين شيعه غلو و افراط محسوب خود او ان
آنچه ديروز غلوا به حساب مي آمده امروزه از : ولي او مي گويد. مي شده است

  )1(.ضروريات مذهب گرديده است
در سخنان شيوخ معاصر شيعه مكرر تأييد  ، كه امامان سهو نمي كنند: و اين انديشه
و كمترين  ، ثال مظفر آنرا از عقايد ثابت و ال يتغير اماميه مي داندم ، و تاكيد مي شود

و خنيزي هم در كتاب خود بدون تقيه روي  )2(اختالفي در مورد آن بيان نمي دارد
حتي  ، بنام حكومت اسالمي ، و خميني دركتاب خود )3(.اين سخن تاكيد مي گويد

  )4(.مجرد تصور سهو امامان را نفي مي كند
كه ادعاي عصمت امامان بمعني باال بردن منزلت آنان در رساندن مقام  و هنگامي

  :در قول و فعل باشد اهللا آنان به مقام و منزلت رسول

 m  U  T   S    R  Q  P  O  N  M   L  Kl 5(  ٤ - ٣: النجم(  
چيزي كه با خود آورده است و با شما ( آن  گويد و از روي هوا و هوس سخن نمي

وحي و پيام  ) از سوي خدا بدو( جز وحي و پيامي نيست كه ) ده استدر ميان نها
  . گردد مي

كنند و يا در مورد آنان سهو و خطا تصور هم  بنابراين ادعاي اينكه امامان سهو نمي
  . گردد عين إله قرار دادن آنان محسوب مي ، شود نمي

                                           
 .3/240 ، ـ ممقانى تنقىح المقال)1(
  .95ص ، ـ عقاىد امامىه)2(
  .1/92 ، االسالمىه الى وحده اهل السنه واالمامىهالدعوه /ـ الخنىزى)3(
 .91ص ، ـ الحكومه االسالمىه)4(
 .4-3/ـ نجم)5(



   
1266 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

ن پيامبر خود را همانا خداوند سبحا: گويد و به همين دليل است كه ابن بابويه مي
تا بفهماند و اعالم دارد كه او يك بشر مخلوق  ، به اشتباه انداخت و از او سهو گرفت

  )1(.بوده نبايد رب و اله و معبود غير خدا قرار داده شود
روايات سهو و (و ابن بابويه و امثال او از شيعيان قرن چهارم رد اين گونه روايات 

اند كه منجر به ابطال دين و  اي قلمداد كرده نهبه گو) در نمازشاشتباه پيامبر 
شوند يعني اگر اين گونه روايات مردود دانسته شوند در واقع دين و  شريعت مي

اگر مردود دانستن اين روايات : گويد شريعت باطل گرديده اند و ابن بابويه مي
ر رد و د. درست باشد بايد مردود شدن جميع روايات و اخبار ديگر نيز درست باشد

 ي سهو و اشتباه پيامبر  كردن آنها ابطال دين و شريعت نهفته است و اگر در زمينه
  )2(.ي آنرا حساب مي كنم من هزينه ، ودر رد بر منكرين آن كتابي نگاشته شود

 ، اما شيعيان متاخر و معاصر اهميتي به آنچه ابن بابويه گفته است نمي دهند
اند و هر سخني  گويي تحريف نيز اهتمامي نداده همانگونه كه به بحث او در رد ياوه

هاي شيوخ دولت صفوي باشد رعايت و مورد توجه قرار نمي  را كه مخالف انديشه
  . دهند

و تعدادي از شيعيان معاصر با پيروي از سخن شيخ خود ممقاني اتفاق افتادن سهو 
قبال به آن  چنانچه.اند از امامان را يكي از ضروريات مذهب شيعي به شمار آورده

  .پرداخته شد
و شيخ شيعه محسن امين گفته است كه هركس انكار كند آنچه را در تشيع 

  )3(.ضروري است نزد آنان كافر است
و اين بدين معناست كه متاخرين شيعه متقدمين خود را به خاطر انكار بخشي از 

                                           
  .1/234 ، ـ من ال ىحضره الفقىه)1(
  .17/111 ، ـ بحاراالنوار)2(
 ، ى دوم و هم چنىن نزد آنان در كتـاب مهـذب االحكـام مقـرر اسـت      مقدمه ، كشف االرتىاب/ـ محسن امىن)3(
1/388-393. 
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ا به ضروريات مذهب شيعه تكفير مي كنند و متقدمين شيعه نيز متاخرين شيعه ر
 ، ي امامان ملعون هستند اي كه به گفته خاطر عمل به مذهب غالت و افراطيون مفوضه

  .لعن و نفرين مي كنند
بلكه در نوشته هايشان كه در ديار اهل سنت  ، بحث تنها به اين جا ختم نمي شود

مي بينم كه گفته شده اعتقاد به اينكه امامان سهو مي كنند مذهب  )1(پخش مي گردد
يعيان است و در نوشته هاي شيعي معاصر ديگر مي بينيم كه بر نفي سهو از تمام ش
  )2(.اجماع نقل گرديده و آنرا از ضروريات مذهب شيعه به حساب مي آورند، امامان

حاال به چه كسي باور كنيم و چه كسي است كه مذهب شيعه را تعبير مي كند؟ و 
مي نمايند و هر كدام چنان مي  اينگونه يكديگر را تكفير و سخنان همديگر را نقض

  .باشد ي شيعه مي پندارند آنچه او مي گويد مذهب طايفه

  رجعت

هاي مذهب معاصرين در اين مساله پيدا شدن گروهي ازشيوخ شيعه  يكي از تازه
مخصوصا از كسانيكه به فراخواني وحدت و همگرايي شيعه و اهل سنت تظاهر مي 

و اين گروه مي . مي دانند كه هيچ حقيقتي ندارداي  كنند و اين گروه رجعت را خرافه
حق آن است كه به غير از ظهور امام دوازدهم هيچ رجعتي واقع نمي شود و : گويند

و منظور آنها از امام دوازدهم همان مهدي مزعوم . اين را محققان نيز تاكيد مي كنند
  )3(.مي باشد

ي  بر اين باورند كه مسئلهو گروه ديگري هستند كه رجعت را انكار نمي كنند ولي 
رجعت هرچند در برخي از اخبار و روايات آنان وارد شده است اما از اصول مذهب 

                                           
نوشته هاي محمد جواد مغنيه كه در آن رهايي از برخي غلو و افراط و تعصبات شيعه به چشم مي خورد و آن  -)1(

  در ديار اهل سنت پخش و انتشار مي يابد و احتمال استعمال تقيه در آن زياد است
  .3/121 ، صراط الحق/و محمد آصف المحسنى ، 273-272ص ، الشىعه فى المىزان/ـ محمد جواد مغنىه)2(
  .2/94 ، الدعوه االسالمىه على وحده اهل السنه واالمامىه/ـ خنىزى)3(
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حتي . نزد ايشان و از معتقدات آنان به شمار نمي رود ، آنان و از ضروريات مذهب
گويد رجعت از معتقدات  هاشم حسيني مي. نزد آنان چندان ارزش و اهميتي نيز ندارد

  )1(.ميه نيست و از ضروريات مذهب اماميه به شمارنمي آيدي اما شيعه
تدين و اعتقاد به رجعت در مذهب شيعه : گويد و محمد حسين آل كاشف الغطا مي

الزم نيست و انكار آن هيچ ضرري ندارد هر چند نزد آنان ضروري است و رجعت 
  )2(.نزد من هيچ اهتمامي ندارند نه بزرگ و نه كوچك

و دوگانه گويي اين سخن را شايد درك كند و اين تناقض و  و خواننده تناقض
دوگانه گويي شايد هدفمند و من باب تقيه باشد همان گونه در بازي با كلمات عادت 
ديرينه دارند و گرنه چگونه رجعت نزد آنان ضروري بوده ولي اعتقاد به آن الزم 

حالي كه به نظر و  نيست و انكار آن ضرري ندارد و نزد او هيچ اهميتي ندارد در
  )3(.آيد مي. ي شيوخ و بزرگان شيعه منكر يك امر ضروري كافر به حساب گفته

و نزديك به اين موضوع عملكرد شيخ شيعه محمد رضا مظفر مي باشد آنجا كه مي 
رجعت از اصولي نيست كه اعتقاد و انديشيدن در آن واجب باشد و هم او مي : گويد
ري در مورد آنچه از اهل بيت آمده و از طريق رجعت يكي از امور ضرو: گويد

  )4(.روايات متواتر وارد شده است
ي معاصر شيعه در مورد رجعت مي گويند گروهي آنرا  اين چيزي است كه طائفه

اي شأن و منزلت آنرا كاهش مي دهند و دسته ي سوم در بيان  انكار مي كنند و دسته
ي گروهها آنچه  و همه. شوند ض ميمذهب خودشان در مورد آن دچار ترديد و تناق

در حالي كه . را كه مي گويند مذهب شيعه دانسته حاال ما به كدام گفته عمل كنيم
ي اثنا عشري هستند و در يك عصر زيسته اند اما با  ي آنها از شيوخ بزرگ شيعه همه

                                           
  .237ص ، شىعه در مىان اشاعره و معتزله/ـ هاشم حسىنى)1(
 .36-35ص ، ـ اصل الشىعه)2(
  .ى دوم كشف االرتىاب مقدمه/به بعد و محسن امىن 1/388 ، مهذب االحكام/ـ سبزوارى)3(
  .113ص ، ـ عقاىد االمامىه)4(
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اختالف و چندگانگي و تباين در اقوال و سخنانشان به چشم مي خورد  ، وجود اين
اين از آثار تقيه نزد آنان است بخاطر اينكه برخي از علماي اهل سنت امر رجعت  آيا

ي غلو و افراط در رافضيت مي دانند؟ به همين خاطر محمد رضا مظفر شيخ  را نشانه
اعتقاد به رجعت يكي از بزرگترين چيزهايي است كه شيعه بدان  : شيعه مي گويد

  )1(.گردد كريه و منفور مي
ي اماميه تقيه جاري  ن و جايگاهش اينگونه باشد در آن نزد شيعهو چيزي كه شأ

  .گردد مي
كتاب هاي شيعي  ، اي از آنها نقل مي گردد هايي كه چنين سخنان دوگانه و كتاب

هستند كه در ديار اهل سنت چاپ و نشر مي شوند چنانچه از مقدمات و راه و روش 
اب هاي معاصر ديگري براي شيوخ هاي آنها در بحث از عقايد شيعي بر مي آيد و كت

و بزرگان ديگر شيعه را مي يابيم كه پيوسته در امر رجعت مغاالت و زياده روي كرده 
و گفته اند اخبار و . و منكر رجعت را از رتبه و منزلت مؤمنين خارج مي دانند

روايات شيعه بسيارند در اين باره كه هر كس به رجعت ايمان نداشته باشد از ما 
ي برحق آنرا  ي حقيقي و فرقه ثبوت رجعت چيزي است كه شيعه: اند و گفتهنيست 

بلكه از ضروريات مذهب آنان قلمداد مي شود و منكر آن از رتبه و  ، قبول دارند
  )2(ي طاهرين مي باشد منزلت مومنين خارج است و رجعت از ضروريات مذهب أئمه

اعتقاد من و اعتقاد علماي : يدو ابراهيم زنجاني در كتاب عقايد اثني عشري مي گو
اين است كه خداوند تعالي در هنگام ظهور امام  –اثني عشري قدس اهللا اسرارهم 

دوازدهم جماعتي از شيعيان را به دنيا باز مي گرداند تا به پاداش پيروزي او نايل و 
دولت وي را مشاهده نمايند و گروهي از ستمكاران و غاصبين و آنان كه بحق آل 

  )3(.ستم كردند به دنيا بازمي گرداند تا از آنها انتقام بگيرد ‡ محمد

                                           
  .110ص ، ـ عقاىد االمامىه)1(
 .2/3 ، حق الىقىن/و عبداهللا بشر 241-240ص ، عشرى عقاىد اثنى/ـ ابراهىم زنجانى)2(
 .239ص ، عشرىه ـ عقاىد االثنى)3(
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و به گمان من هر كس در امثال آن ترديد كند در واقع در امامان دين ترديد كرده 
  )1(.است

آيا واقعا نظرات و آراء آنان  ؟ حاال ما اين دوگانگي و تناقض را چگونه تفسير كنيم
ي تقيه همه چيز را حالل و مباح مي  باعقيده ي رجعت متفاوت است يا اينكه درمسئله
  دانند؟

در اين جا گروهي : و هنگامي كه همه چيز را با ظاهر آن در نظر بگيريم مي گوييم
ي تقليد رها كرده و از روايات ياوه و غلط  از شيعيان هستند كه خود را از حلقه

وه صداي خود را اند ولي اين گر خارج شده ، رغم ادعاي تواتر و مستندي آنها علي
ي تقيه كه بسيار خطرناك است  اند و آنرا با عقيده اند و اثر آنرا نابود كرده خفه كرده

ي فاسدي از اصول شيعه باشد هيچ  توجيه مي كنند و تا هنگامي كه چنين عقيده
گذارد  مذهب آنان همچنان مذهب غالت و افراطيون  مصلحي در اين طايفه تاثير نمي

  .هب و راه معتدلين و سخنان شيوخ و نه روايات امامان مي باشدخواهد بود نه مذ
اين از يك طرف و از طرف ديگر صورت هاي ياوه و بي معنايي كه اخبار و 

ي عقيده رجعت پيوسته در عبارات و كلمات آنان  روايات آنان حكايت ميكند درباره
مي باشد ولي  ي آن بر سر زبان هايشان جاري است و اين وراي جانب خرافه گرانه

كينه هاي نهفته بر ضد اين امت و حساسيت هاي بي صدا و اميال و آرزو هاي 
  .پنهاني پشت پرده بر عليه اين امت را در بردارد

و اين شيعيان از اين صورت هاي خيالي نهايت استفاده و بهره برداري مي كنند 
تا اينكه روزي فرا  حتي در دعا هاي روزانه خود به اين مساله بسيار اهميت مي دهند

رسد تا در آن كشتارگاه براي انتقام از اين امت مشاركت كنند و به اهداف كينه 
  )2( .ي خود در اين بازگشت و رجعت مزعوم نايل گردند ي چندهزارساله توزانه

                                           
 .240ص ، عشرىه ـ عقاىد االثنى)1(
اگـر بـين مـن و او آن    خداوندا : چنانچه در دعايي كه آنرا دعاي عهد مي نامند و در آن اين جمله وجود دارد ـ )2(

خـدايا مـرا از قبـرم      ، فاصله انداختـه اسـت   ، اي مرگ حتمي را كه بر بندگانت بصورت حتمي و قضا شده قرار داده
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رغم تغيير زمان و مرور قرون شعور معاصرين شيعه در اين قضيه تغييرنكرده و  علي
 به يكي از آيات شيعه كه به خيال خود به ماجراي دو مثال. دگرگون نشده است

در  م  دو محبوب او و دو پدرزن خودش يعني ابوبكر و عمر ، خليفه رسول اهللا
  .ي رجعت مزعوم مي پردازد جواب مي دهد مسئله

و درآوردن آندو  ي نبش و كندن قبر دو صحابه رسول اهللا اما مسئله: مي گويد
اندامشان كامال سالم و پشتشان بر روي چوپ و آنها را بصورت زنده در حالي كه 

زيرا وبال و گناه تمام مظالم و جنايات و گناهان آدم تا روز قيامت به  ، اند سوزانده
ي آندو و بر دوش آندو مي باشد در نتيجه مسئله خيلي پيچيده است و من  واسطه

ن ما روايت شده كه توجيهي ندارم كه اين اشكال را برطرف كند و اينكه از اماما
  )1(.چنين بحث و حديث ما سخت و دشوار است صحيح و درست است

آيا تصور مي شود و به دل مي گذرد كه چنين بحث انحرافي به چنين مردي كه نزد 
ي آيت العظمايي  شيعيان و با مقياسها و معيارهاي آنان در علم و دانش به درجه

بد اما جرات بخود ندهد اين خرافات و رسيده باشد ولي چنين باوري به او راه يا
ياوه گويي را تكذيب كند و آنرا يكي از امور پيچيده و مشكل و الينحل بداند و براي 

نيابد و آن اينكه براستي  ، ي ديگر پناه ببرد گريز از آن هيچ ملجأي جز اينكه به خرافه
  !دين آنان سخت و دشوار است؟

دين اسالم نيست زيرا خالف فطرت مسلم است كه چنين دين سخت و دشواري 
  .بوده و خردها آنرا به خاطر شذوذ ومخالفت آن با اصول نمي پذيرند

ي رجعت و آن چه در آن  بنابراين از اين موضوع به اين نتيجه مي رسيم كه خرافه
  .گيرد يابد فقط در عقول و خردهاي اين طائفه غلغله مي كند و جا مي جريان مي

                                                                                                           
بيرون آور در حالي كه كفنم زيرپوشم باشد و شمشيرم لخت و عريان و نيزه ام مجرد و آماده و پاسخگو سـر بـه راه   

عقاىـد االمامىـه   /ابـراهىم زنجـانى   انـد تـا انتقـام خـودم را بگيـرم     كسي باشم مرا در حضرو سـفر فـرا مـي خو   
  .ي ثبوت رجعت نزد شيعيان مي داند و اين دعا را از ادله. چاپ اول ، 236ص ، عشرىه االثنى

 .131ص ، كشف االشتباه/ـ رشتى)1(
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  تقيه

ي  اصرين شيعه در مورد امر تقيه تغيير و دگرگوني از انديشهآيا در مذهب مع
گذشتگان خود حاصل شده تا ما آنرا به ثبت برسانيم يا مذهب آنان همان چيزي 

  است كه قبال گفتيم و در كتاب هاي مورد اعتمادشان وارد شده است؟
اي  هامر تقيه عوض شده است و امروز تقي: بعضي از شيوخ و بزرگان شيعه گفته اند

زيرا شيعه به سبب ستم و عذابي كه در زمان هاي اوليه بر آن . نزد شيعه وجود ندارد
رفت خود را به تقيه ملتزم مي دانست اما امروز كه ستم مرتفع شده نيازي به تقيه  مي

  .زمان صداقت و صراحت و روشنگري است ، و دروغ و نفاق نيست بلكه زمان
تقيه زماني بوده است كه فشار و ستم طغيان : و شيخ محمد جواد مغنيه مي گويد

ي  اما امروزه آشكار بر تشيع ستم نمي رود لذا تقيه به منزله ، همه جا را فراگرفته بود
يكي از اساتيد فلسفه در : گويد و باز مي )1(.خبري است كه در گذشته رخ داده است

خدا : به او گفتمشما شيعيان معتقد به تقيه هستيد و من در پاسخ : مصر به من گفت
امروز به هر شهر و دياري از بالد  ، لعنت كند كسي كه ما را به تقيه محتاج نمود

و اال اگر تقيه دين و  ، شيعه مي خواهي سفر كن هيچ عين و اثري از تقيه نمي يابي
مسلما بر آن مي ماندند و بر آن همانند ساير تعاليم  ، مذهب شيعه در همه حال بود

  )2(.ريعت محافظت مي كردنددين و مبادي ش
تقيه نزد شيعه : گويند اي به اصطالح شيعه از مراجع و آيات عظام نيز مي و مجموعه

و آن در هنگام خوف بر از دست دادن . گردد تنها در حالت ضرورت استعمال مي
و بخاطر ظلم و ستم  ، كه تنها مختص شيعه نيست ، نفس يا مال يا ناموس و آبرو

  )3(.به اين اعتقاد متمايز شده اند ، بر شيعيان رفتن بيش از حد
                                           

 .67-66ص ، و اهل بىت 345–52ص ، الشىعه فى المىزان/ـ مغنىه)1(
 .25ص ، ـ الشىعه فى المىزان)2(
عبدالحسـىن   ، 153-150ص ، اصـل الشـىعه  /ـ نگا سخنان آنان در اىن رابطه محمد حسـىن كاشـف الغطـا   )3(

ــه و مســائل جــاراهللا/موســوى محســن  ، 130ص ، كشــف االشــتباه/عبدالحســىن رشــىت ، 70-68ص ، اجوب
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و پوشش . گويند حقيقت دارد يا اينكه اين هم تقيه بر تقيه است آيا آنچه اين ها مي
گذاشتني است بر اين انديشه در زماني كه امر آنها مفتضح و آشكار مي شود و 

  مذهب آنان در برابر مسلمانان ظاهر و رو مي شود؟
  .را بدانيم و خبر جلي و روشن گردد پس بايد حقيقت امر

وما اگر هم مانند آنان بپذيريم كه تقيه نزد شيعه بكلي برطرف شده است و شيعه 
سري ندارد كه آنرا كتمان كند اعتقادي ندارد كه به خاطر حفظ آن تقيه كند بلكه تمام 

اما   ،معتقدات و ماعندهم را به صراحت و وضوح در برابر مسلمانان اعالم مي دارند
اثر تقيه هنوز تمام نشده است و شيوخ و بزرگان شيعه در عبارات خود هنوز تقيه را 

و اين يك خطر بزرگ و يك درد بزرگتري است و كسي كه در  ، اعمال مي نمايند
  .ارتباط با كتاب هاي اساسي آنها نباشد آنرا نمي داند

شود كه اعتقاد به آنچه مسلم است اينكه خطر بزرگ تقيه در اين جا نمايان مي 
ي شيعه را در كتاب هاي معتبر خودشان از نصوص و رواياتي كه  امكان استفاده ، تقيه

است و روايات و نصوصي كه  موافق با نصوص مسلمانان باشد به كلي تعطيل كرده
ي آنان باشد هر چند صحيح و حق باشد از  مخالف عقايد و نظرات شاذ و خودساخته

أي و نظري وجود ندارد كه با آن از مسلمانان جدا شوند  هيچ ر .آن استفاده نمي كنند
كند ولي شيخ شيعي با آن  مگر نزد آنان رواياتي هست كه آنرا از اساس نقض مي

روايات كه شذوذ و يكجانبه گرايي هاي آنان را نقض مي كند با آنچه نزد مسلمانان 
 ، عملي كرده اند است موافقت دارند و مخالف آن چيزهايي است كه قومش آنرا

اند و در  اي كه با آنها تعامل مي كند كه گويا من باب تقيه از امام صادر شده بگونه
  .تطبيق اين روش شيوخ معاصر با شيوخ قديمي آنان هيچ تفاوتي ندارند

و به همين خاطر يكي از قواعد اصولي آنها كه كتب قديم و جديت شيعه آنرا به 
يعني هرچه را مخالف عامه مسلمانان  »ما خالف العامة خذ«ي  اند قاعده ثبت رسانده

                                                                                                           
 ، 346ص ، الشـىعه فـى عقاىـدهم و احكـامهم    /قزوىنى ، بعد 158ص ، الشىعه بىن الحقاىق و االوهام/امىن

  .به بعد و غىره 326ص ، دراسات فى الحدىث و المحدثىن/هاشم حسىنى
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بدان عمل كن و آن هنگامي است كه احاديث در كتب شيعيان  ، يعني اهل سنت باشد
به دليل اينكه احاديثي كه با احاديث اهل سنت توافق داشته باشند حمل بر تقيه 

  )1(.با هم اختالف دارند ، اند شده
احاديث شيعه همديگر را نقض كرده و متضاد پس هنگامي كه ديده مي شود كه 

هستند در بخش هاي گوناگون عقايد و احكام رواياتي يافت مي شود كه با رويات 
ي تقيه نزد شيعيان  مسلمانان در اين زمينه ها موافقت مي كنند در مي يابييم كه انديشه

ازه بد و چقدر خطرناك و آثار آن در ايجاد و ابقاي اختالف بين مسلمانان چه اند
و تناقض و دوگانگي احاديث شيعه محض ادعايي نيست كه ما ادعا . ناگوار سات

اند مانند  كنيم بلكه حقيقتي است كه شيوخ و علماي شيعه هم به آن اعتراف كرده
هر حديثي كه نزد شيعه دارد در مقابل آن حديثي ضد آن : شيخ طوسي كه مي گويد

   )2(.نيز وجود دارد
كه طوسي صاحب دو كتاب از كتاب هايي كه جزو اصول و اين چيزي است 

ي   ي معتمد در حديث و داراي دو كتاب از كتاب هايي كه جزو اصول اربعه اربعه
  .مورد اعتماد در علم الرجال مي باشد

و طوسي توجيهي را كه او و شيعه ي او را از روايات متناقض نجات مي دهد 
كه با روايات جمهور مسلمانان موافق و با نيافته است جز اينكه در مورد رواياتي 

تكروي هاي آنان مخالف است بگويد كه من باب تقيه وارد شده اند و اين موضوع 
  )3(.در دهها مثال و نمونه در دو كتاب تهذيب و استبصار به چشم مي خورد

اي است  اي است براي رد نمودن سنت هاي ثابته و روزنه ي تقيه توطئه پس عقيده

                                           
ى رسـاله االسـالم    و نگا مجله 3ص ، محمود هاشمى آنرا نشر كرده/تقرىر محمد باقرصدر/ـ نگا تعارض اال دله)1(

ى  وظىفـه  هجـرى  بحـث  1391سال پنجم شوال 4و  3ى  كند شماره ى اصول دىن بغداد آنرا صادر مى كه دانشكده
و دانشـگاه شـىعى    133ص ، داود عطار مدرس تفسىر و علوم قـرآن در دانشـگاه   ، مجتهد در هنگام تعارض ادله
 .كند هاى شىعه اعتماد مى است و آن مجله نىز به كتاب

  .كه عبارت آن سپرى شد 1/2 ، تهذىب االحكام/ـ نگا طوسى)2(
 .الخ66و65و64و63 و62و61و1/60 ، ـ استبصار)3(
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اي است براي ابقاي تفرقه و اختالف در ميان  و وسيله ، و و افراطي گريبراي غل
اي نمانده و دوران آن سپري و مرتفع  پس چگونه گفته مي شود امروزه تقيه ، امت

شده است در حالي كه علماي شيعه همه و همه در رد نصوص ديني به موجب آن 
  .)1(عمل مي كنند 

همان اندازه كه سد محكي در برابر رواياتي و انديشه ي تقيه براي اهل تشيع به 
هايشان روايت كرده اند و نگذاشته اند از آن روايات كه  شده كه از امامانشان در كتاب

. استفاده كنند ، اي با محتواي روايات اهل سنت در اين باره همخواني داشته به گونه
گرفته محروم و بي  مند معتدلي كه در ميان آنها نشأت آنها را از هرگونه صداي خرد

  .بهره نموده است
مي خواسته  ، اي را در ميان شيعه پايه گذاري كرده و شايد كسي كه چنين عقيده

اي نيست  اين طائفه همچنان اصالح ناپذير و هدايت گريز باقي بمانند و اين تنها گفته
. ا استبلكه واقع امر تشيع خود گواه اين مدع ، كه بدون استناد از دنياي واقع باشد

افتراي وجود نقص در قرآن و  ، مثال يكي از بزرگترين مصائب و بالياي شيعه
تحريف آن مي باشد كه در مذهب آنان و كتاب هايشان سرايت كرده و افشا گرديده 
است و آنگاه كه شيخ مرتضي و ابن بابويه قمي و طبرسي آنرا از مذهب شيعه نفي 

شيعه مانند نعمت اهللا جزايري و نوري  كرده اند گروه ديگري از متاخرين علماي
  .ي آنان نموده اند طبرسي اين نفي را حمل بر تقيه

چگونه گفته مي شود كه تقيه در مذهب شيعه خاتمه يافته و دوران آن سپري شده 
در حالي كه هر لحظه براي ناديده گرفتن حق و ابطال آن مورد استفاده ي  ، است

                                           
جانبه گرايي و شـذوذ   اگر جمالت و عباراتي كه بصورت متفرقه در كتاب هاي وجود دارد و رواياتي كه با يك [ )2(

يك عمل مثبت و  ، گردآوري شدند  ، اند و انحرافات آنها مخالف است و رواياتي را كه به استناد به دليل تقيه رد كرده
: بـراي نمونـه  . هند و پاكستان اين پروژه را آغاز نموده اند و برخي از علماي. مفيد به ويژه در زمان حاضر مي باشد

تاليف شيخ عبدالستار تونسوي است و شايد شاه عبدالعزيز دهلوي اولين /كتاب مناقب خلفاي اربعه در تاليفات شيعه 
  ؟].ي اثنا عشري كسي است كه اين كار نيك را شروع كرده است در كتابي به نام تحفه
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الم شيعه شيخ طوسي خواست كتاب خدا را تفسير و همينكه ع! شيعه قرار مي گيرد؟
تاويلي كه  ، كند و كوشيد از اين نزعه و انحراف باطني غرق شده در تاويل بگريزد

مألوف آنان است و همين كه خواست در تفسير قرآن از آثار سلف امت استفاده كند 
  )1(.و كرد ديگر علما و شيوخ شيعه اين عملكرد را بر تقيه حمل نمودند

ي تقيه تكيه گاه ويرانگري تبديل شده كه غالت و  س تو مي بيني كه اين عقيدهپ
ي غلو و افراط و دور ماندن  افراطيون شيعه از آن براي ماندگاري اين طائفه در دايره

پس چگونه بايد گفت كه . از جماعت مسلمانان تا به كلي از دايره اسالم استفاده كنند
ي كه آثار زهرآگين آن در وجود و كيان مذهب تشيع عهد تقيه بسر آمده است در حال

  ! كماكان سرايت مي كند و به ويراني و تخريب آن ادامه مي دهد؟
كند بقول علماي  و اگر امروز كه كفر و ضعف بر كار مسلمانان سيادت و بزرگي مي

زمان كه شيعه ملتزم به  است پس آن ي تقيه نزد شيعيان برطرف شده شيعه اين دوره
  باشد كدام است؟ ي تقيه مي اده از انديشهاستف

دانند و انگار آنان  گانه وعصر طاليي اسالم را زمان تقيه مي آنان عهد خلفاي سه
گويند كه وضعيت مسلمانانن در زمان ما از وضعيت آنان در عهد خلفاي ثالثه  مي

ز تقيه علي كه ا: گويد است و به همين دليل است كه شيخ مفيد مي بهتر و خوشتر بوده
است  و مدارا استفاده كرده به خاطر قرار گرفتن وي در عهد و زمان خلفاي ثالثه بوده

كند كه در ميان مشركين قبل از هجرت زندگي  تشبيه مي و حال او به حال پيامبر 
را در عهد خلفاي راشده همانند مشركين كه پيامبر  ناست بنابراين صحابه  كرده مي
 آورد و ارتباط و پيوند علي با آنان را مانند پيوند  ساب ميهم عصر آنان بود به ح

  !!شمارد با مشركين مي رسول اهللا 
زمان زمان عزت و  آن ، پس زمانيكه مسلمانان و اقتدار آنان رو به ضعف نهاده است

به عنوان  و قرني كه پيامبر. باشد سربلندي شيعه و خالص يافتن آنها از تقيه مي
دهد و جيل و نسلي كه خداوند از آنها راضي و خشنود  واهي ميبهترين قرن بدان گ

                                           
 .اباىن كت. . ـ نگا ص)1(
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توز و  ي كينه و تقيه در قاموس اين طائفه ، و آنها نيز از خداوند خشنودند زمان تقيه
  .جيل و نسل كفر و ستم باشد ، حقيد كه قوم خود را به بدترين راه گمراه كردند

در وادي گمراهي  سلي و اين گروه كه در زمان خالفت عملي اميرالمؤمنين ع
اقوال و اعمالي دارد كه مخالف آن  سزيرا حضرت علي ، سرگردان شده بودند

گفتند راه عالج اين سرگرداني را تنها در اين  چيزي است كه به پيروان خود مي
اهللا جزايري  مثال شيخ نعمت ، است ديدند كه بگويند عهد علي نيز عهد تقيه بوده مي

 ؛اميرالمؤمنين: گويد السند و ركن معتمد موصوف است ميكه نزد شيعيان به سيد
بعد از اينكه بر كرسي خالفت نشست نتوانست قرآن واقعي را كه به گمان آنان 

نتوانست آنرا  ، دست به دست شدهتا اينكه هم اكنون نزد امام غائب منتظر است
يده مانده بود آشكار و اظهار و بدان عمل كند زيرا شيعه كه تا كنون بر گذشتگان پوش

چنانچه نتوانشت از نماز چاشتنگاه كه نزد آنان مستحب . شد سرّ وجودشان برمال مي
جايز است را به  ي زنان كه نزد آنان نيست نهي كند و همچنانكه نتوانست نكاح متعه

اجرا درآورد و همچنانكه نتوانست قاضي شريح كه در زمان خلفاي پيش از او به 
و يا معاويه كه قبل از او به امارت گماشته شده بود از  قضاوت گمارده شده بود

  )1(.قضاوت و امارت بركنار كند
 ، را ثابت مي كند به استفاده از تقيه ؛اينگونه رويدادهايي كه راه حقيقي امام علي
كنند در آن زمان چه ضرورتي براي  از مدلول و محتواي واقعي آن تحريف مي

خصوصا در موضوعي كه اصل دين  ، ود داشتاستعمال و به كار بردن تقيه وج
در زماني كه عهد عزت و  ، باشد و آن عبارت از قرآن است وابسته به آن مي

پس چگونه بايد  ، سربلندي اسالم و مسلمانان باشد چه نيازي به تقيه وجود دارد
گفت كه عهد تقيه سپري شده در حالي كه دين شيعه بر آن پايه ريزي شده و علماي 

ي پرچم تقيه سوق  در زير سايه ، كشتي تشيع را رو به درياي هالكت و نابوديشيعه 
  دهند؟ مي

                                           
 .2/362 ، انوار النعمانىه/ـ نعمت اهللا جزاىرى)1(
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كند به اين  كه در نصوص و متون و عبارات آنان تأمل و انديشه مي بنا براين كسي
رسد كه چنان نيست كه فقط در هنگام ضرورت و ناچاري به تقيه برده شود  نتيجه مي

برداري  كردن حرام و حرام نمودن حالل مورد بهره بلكه براي دروغ و نيرنگ و حالل
گويند كه امامان در مجلسي از تقيه  گيرد تا جائيكه برخي از روايات شيعه مي قرار مي

كردند كه كسي در آنجا نبوده كه زا او بترسند و بپرهيزند و در آنجا  استفاده مي
ن اين مسئله قبال به است كه شواهد و قراي كمترين مجوز و توجيهي براي تقيه نبوده

  )1(.فراواني بيان شده است
و هنگامي كه تقيه اليزال و پيوسته در مذهب تشيع كماكان به كار خود ادامه 

  شده مي  اند در غير ضرورت به كار گرفته دهد و چنانچه روايات آنان اثبات كرده مي
و رهبت و شده نه از روي ترس  است حتي از روي رغبت و تمايل به آن پرداخته مي

گردد و قرآن با توجيه استفاده از تقيه بر غير  در يك فضاي خالص شيعي استعمال مي
شود تا جائيكه امام آن آيتي از كتاب خدا را در يك  معنا و مدلول واقعي آن تفسير مي

است و چنانچه قبال بيان شد  مجلس با سه نوع تفسير مختلف و متباين تفسير كرده
در حاليكه هيچ  ، باشد ي الزم اإلجرا مي استفاده از تقيه ، ها انگيتوجيه تمام اين چندگ

كند در  آدم خردمندي در عهد سرفرازي و سربلندي اسالم و مسلمانان تصور نمي
پس هنگاميكه وضع اينگونه است  ، شده باشد تفسير و معناي قرآن تقيه به خرج داده

شده باشد و اثر ناگوار و سوء چنان نيست كه فقط در مجال ضرورت از تقيه استفاده 
  آن در مذهب تشيع هنوز تمام نشده است 

و يكي از علماي معاصر شيعه به نام محمد صادق روحاني كه نزد آنان به 
هايي  است كه تقيه در مذهب و دين شيعه مجال العظمي ملقب است تأكيد كرده آيت

عيان به چهار بخش و اين زماني است كه تقيه نزد شي ، غير از مجال ضرورت دارد
  :تقسيم شده است

 ، قيه به خاطر كتمان و پوشانيدن، تقيه از روي اكراه و اجبار، تقيه از روي ترس

                                           
 ....ـ نگا فصل تقىه در اىن كتاب ص)1(
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  )1(.تقيه از روي مدارا و سازش
گويند شيعيان جز در هنگام ضرورت از تقيه استفاده  بنا براين كساني كه مي 
خوف و اكراه صورت  سخن آنان با آن دو بخش از تقيه كه از روي ، كنند نمي
گيرد منطبق است ولي با تقيه از روي كتمان يا مدارا و سازش همخواني ندارد و  مي

شود زيرا  اين بدين معناست كه تقيه نزد شيعيان كماكان و پيوسته به كار گرفته مي
ي كتمان و  تر است پس به اسم تقيه ميدان آن از ميدان ضرورت و ترس گسترده

هاي معاصرين  اند چنانچه در عملكرد گ را حالل دانستهدروغ و نيرن ، سازش
هاي معتبر شيعه عبارات و جمالتي  شودو با تمام اينها در كتاب هايي آورده مي نمونه

ثابت وجود دارد مبني بر اينكه تقيه در هر حالتي از احوال كاربرد دارد تا زماني كه 
ر زمان غيبت تقيه را ترك كند گردد و كسيكه د مي مهدي منتظر آنان از غيبت كبري بر

  .از دين اماميه جدا گشته است  نزد شيعه
زمان تقيه سپري شده است آيا از حقيقت مذهب : گويد پس چگونه آقاي مغنيه مي

هاي معتبر آنها روايتي را نقل  خبر است يا چيز ديگري در كار است؟ و كتاب خود بي
زمان تقيه را ترك نمايد از ما هر كس قبل از خروج امام : گويد اند كه مي كرده
  )2(.نيست

و يكي ديگر از علما و آيات شيعه در اين عصر محمد باقر صدر گفته است كه 
و علت امر به  )3(اند اخبار آنان در اين باره به حد استفاضه بلكه به حد تواتر رسيده

شود  مي زيرا ترك تقيه باعث: كند وجوب تقيه را تا خروج امام زمان اينگونه بيان مي
كه تعداد كافي از مخلصيني كه وجود آنها يكي از شرايط اساسي بر ظهور امام را 

                                           
 ، باشـد  در ضمن كتاب امر به معروف و نهى از منكر اثر اىشـان مـى   ، اى در تقىه ـ محمد صادق روحانى رساله)1(

  .149و148ص
-11/465 ، وساىل الشىعه/؛ حر عاملى210ص ، اكمال الدىن/بابوىه ابن ، 408ص ، اعالم الورى/ـ طبرسى)2(

 .1/217 ، و اصول كافى 466
 .353ص ، ـ تارىخ الغىبه الكبرى)3(
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و روايات شيعه تقيه را نه دهم دين نزد آنان قرار داده و  )1(دهد كاهش يابد تشكيل مي
ها را استثنا  كند و هيچ زماني از زمان ايمان را از كسي كه تقيه نداشته باسد نفي مي

ين آيا باز هم مغنيه و امثال او از علماي شيعه در مذهب خود اين كنند بنابرا نمي
دوران تقيه سپري شده و براي آنان تقيه دين : دانند كه مي گويند حقايق را نمي

  !محسوب نمي شود؟
ي متون شيعه كه بخشي از آن را عرضه كرديم به اين  من اعتقاد دارم كه خواننده 

سخن مغنيه كه : گويد به آن رسيده است كه مي رسد كه استاد محمود مالح نتيجه مي
  )2(..باشد عهد و زمان تقيه نزد شيعيان سپري شده است خود نوعي تقيه روي تقيه مي

ي معتبر نزد شيعيان است حديثي  هاي چهارگانه در كتاب وافي كه جامع كتاب
امون تقيه كند به اينكه سخن مغنيه و امثال او كه از تشيع پير وجود دارد كه اشاره مي

كه اين سخن جزئي از اعمال تقيه و تكاليف  ، كنند كه دوران آن سپري شده دفاع مي
اي است و بايد هر رافضي آنرا انجام  باشد و اين يك امر مطلوب و پسنديده تقيه مي

ي تقيه را داشته باشد وافي از حسان ابن ابو علي نقل  دهد تا امكان استفاده از عقيده
اسرار و نهان ما را بر خالف : د از ابو عبداهللا شنيدم كه مي گفتگوي كند و مي مي

براي شما كافي  ، آشكار و عال نيست ما و عالنيت ما را بر خالف نهان ما بيان نكنيد
كنيم شما نيز سكوت  گوييم بگوييد و آنچه را از آن سكوت مي است آنچه ما مي

  ... الي آخر... كنيد
يعني چيزي كه ما از مردم آشكار نمي : گويد ميصاحب وافي در شرح اين روايت 

نمايم به آنها نگوييد كه نهان ما با عالنيت مان يكي نيست يعني ظاهر و باطن ما با 
هم فرق دارد و ما آنچه را از آنان كتمان مي كنيم خالف آن چيزي است كه براي 

زي است كه براي كنيم غير از آن چي نماييم و آنچه را برايشان ظاهر مي آنان ظاهر مي

                                           
 .354-353ص ، ـ تارىخ الغىبه الكبرى)1(
كند كه شـيعه در عـراق بـه اسـم      هايي را تصدي مي استاد محمود مالح يك عالم عراقي معاصر است كه گنگره ـ)2(

هائي كـه در ايـن زمينـه     ي سجل و درخالل رساله ين در خالل صفحاتي از روزنامهوحدت اسالمي برپا مي كنند و ا
 .1/111 ، مجموع السنه »الوحدة اإلسالمية بين األخذ و الرد«هاي خود صادر مي كند از كتاب
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نماييم زيرا اين كارمصلحت تقيه را كه ماندگاري ما و ماندگاري كار ما  آنان كتمان مي
آنچه ما  ، آنيم  برد بلكه بر راه و روشي باشيد كه ما بر به آن وابسته است از بين مي

گفتيم بگوييد و آنچه را مسكوت گذاشتيم شما هم از آن سكوت كنيد موافق ما باشيد 
   )1(.لف امر ما نباشيدو مخا

به مردم نگوييد كه عهد و : خواهد بگويد مي ، انگار او نيز با اسلوب و روش مغنيه
ي تقيه هنوز باقي است و ظاهر ما خالف باطن ماست زيرا اينكار فايده تقيه را  دوره

  .كند باطل مي
 اي كه چنانچه خودش مي گويد با استادان فلسفه در مصر بحث و آيا از مغنيه

رود كه بگويد تقيه هنوز ماندگار است و ما به موجب آن با  كند چنين انتظاري مي مي
كنيم؟ آنچه او گفته است با مذهب خودش كه كتمان خود تقيه را  شما تعامل مي

و آنكه در كتابسراي شيعي امروزي يا در مكتب . سازگار است ، داند واجب مي
نمايد مشاهده  را نزديكتر و نزديكتر مي كند و خود معاصر شيعي مطالعه و انديشه مي

كند كه عمل به تقيه متوقف نشده است و قبال مشاهده كرديم كه آنها چگونه  مي
كنند و  ي رجعت نفي مي باشد مانند مسأله چيزي را كه يكي از اصول مذهبشان مي

كنند  شود انكار مي وجود نصوصي را كه در دهها كتاب آنان در اين باره يافت مي
انكه عبدالحسين نجفي وجود هر سخن يا نصي را كه بر نقص يا تحريف قرآن چن

كند بلكه حتي يك عالم در سخنان خود  انكار مي -چنانچه قبال بيان شد -داللت كند 
دهد زيرا از روي تقيه به تناسب مقام و موقعيت و  تناقض و دوگانگي به خرج مي

نمونه همين مغنيه كه ادعاي سپري براي . راند كند سخن مي كه با او بحث مي كسي
شيعه به مقام و : گويد شدن دوران استفاده از تقيه را دارد در كتاب تفسير كاشف مي

يف «آنگاه در كتابي ديگر كه اثر اوست به نام  ، كنند حرمتي نمي منزلت صحابه بي
كه  دهد بزرگترين صحابه را به نقد و تجريح مورد تهاجم قرار مي» ظالل هنج البالغة

گويد امامت اصلي از اصول دين اسالم  در همين كتاب بيان گرديد و هم او مي

                                           
  .2/60 ، جلد اول ، باب نوادر ، كتاب الحجه ، الوافى/ـ فىض كاشانى)1(
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در حاليكه امامت اصلي از اصول مذهب تشيع بوده و منكر آن اگر به توحيد  ، نيست
معاد و نبوت اعتقاد داشته باشد مسلمان است ولي شيعه نيست و اين را در كتاب 

ولي هم او در كتاب ديگر خود . ان داشته استبي )1(»مع الشيعة اإلمامية«خود به نام 
: گويد مي» غدير«در مورد عيد و جشن خودشان " الشيعه و التشيع"به نام 
است و   گرفتن ما در آن روز در واقع مراسم قرآن كريم و سنت پيامبر بزرگ مراسم

جشن غدير تعبير دومي است از نهي كردن از عمل به كتاب و سنت و تعاليم و 
ي عالم معاصر شيعه عبداهللا عاليي استشهاد و استدالل  سپس به گفته )2(اسالممبادي 

عيد غدير جزئي از اسالم است هر كس آن را انكار كند در : كرده كه گفته است
  )3(.حقيقت خود اسالم را انكار كرده است

 ي اينكه در اين روز در و شيعه پيرامون اين عيد اساطير و ياوه هاي فراواني درباره
  )4(.ي امامت بال فصل علي با نص صريح وارد شده است باره

هر : گويد او در نص اول مي ، اي ميان آندو نص حقيقت روشن مي شود  با مقارنه
كس امامت را انكار نمايد مسلمان است و در نص دوم منكر عيد غدير را منكر ذات 

كه از جانب خداوند غديري كه بدعتي از بدعتهاي شيعه بوده  ، اسالم معرفي مي كند
هيچ دليل و برهاني بر صحت و وجود آن نازل نشده است پس آيا براي تأويل اين 

اي كه در اعماق آنان غلغله كرده  توجيهي به جز تقيه ، دوگانه گويي و تناقض واضح
  پيدا مي شود؟

اما كدام يك از اين دو سخن حقيقت است و ماهيت مذهب شيعه را نمايان مي 
ك نص دوم آن چيزي كه با مصادر و منابع قديمي آنان سازگاري دارد كند؟ بدون ش

همان  ، و شايد آنچه در سخن دوم گفته است حقيقت مذهب شيعه و خود او باشد

                                           
  زاندر ضمن كتاب الشيعه في المي268ص )1 (
  .در ضمن كتاب الشىعه فى المىزان 258ص ، ـ الشىعه و التشىع)2(
 .258ص ، ـ الشىعه و التشىع)3(
 .466ص ، و المنتقي 87-4/84 ، منهاج السنه/ـ ابن تيميه)4(
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ي حماست و فوران تعصب كور و عاطفي كه همراه مراسم  ماهيت است كه در سايه
  .عيد به اصطالح غديراست آشكار و برمال مي گردد

كتابهايي براي دعوت به تشيع و نشر آن در ميان اهل  ، عاصر شيعيو كتابسراي م
كه آنها را مطالعه مي كند  ي آنها و كسي سنت به چاپ رسانده كه شايد خواننده

يا زنديق و ملحدي : دريابد كه مولف و واضع اين كتابها از دو حالت خارج نيست
نگ نيست يا يك مرد است كه هدف او جز گمراه كردن بندگان خدا با دروغ و نير

  .رافضي ناداني است كه تحت نام تقيه هر حرامي را حالل مي كند
دهدو تنها اصلي كه  ي واحدي كه همه را به هم پيوند داده و انتظام مي ولي رشته

و به همين دليل است كه در درون . شوند تقيه است آنها به او انتما و انتساب داده مي
رغم اينكه عنصر دروغ فراوان  كنيم علي مشاهده نمي شيعه هيچ انتقادي نسبت به آن

  .در آن كتاب ها و نصوص ظاهر و پيدا شده است
اثر و تأليف » مراجعات«ها بر اين موضوع كتابي است بنام  و يكي از بارزترين نمونه

آيت عظماي شيعه عبدالحسين موسوي و دعوتگران رافضيت و شيعه گري به اين 
د و آنرا يكي از مهمترين وسايل و دستاويزهايي قرار دهن كتاب اهتمام جدي مي

تر اتباع و پيروان و شيعيان خود  فريبند و به عبارت دقيق اند كه مردم را با آن مي داده
كنند زيرا اهل سنت و به ويژه اهل علم در ميان آنان  ي آن گمراه مي را به وسيله

 ، دهند ي روافض بيرون ميها ها كتاب ديگري كه چاپخانه چيزي از اين كتاب و ده
اي به مذهب شيعه داشته باشد و  كه عنايت و اهتمام ويژه نمي دانند اللّهم  مگر كسي

ي آنان براي ترويج و  اهتمام بيش از آنان نسبت يه اين كتاب و عنايت و توجه ويژه
نشر آن به جايي رسيده است كه تا كنون بيشتر از يكصد بار به چاپ رسيده است 

ي اين كتاب در ميان پيروان فريب  و فتنه)1(برخي از رافضي ها پنداشته اند چنانچه
 منهاج السنةي كتاب ابن مطهر حلي است كه شيخ االسالم در  همانند فتنه ، خورده

                                           
  ]45خميني اقوال و افعال او ص / احمد مغنيه) 2(
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بطالت آنرا روشن كرده است و شايد خداوند متعال اسباب پيگيري و تعقيب اين 
يابي مستقل فراهم كند و در اين جا اكاذيب و رسواييهاي آن را در يك بررسي و ارز
  .به صورت خالصه به قسمتي از آن اشاره مي كنم

آن كتاب عبارت است از نامه نگاري هايي كه در ميان شيخ أزهر كه به گمان آن 
كند از  ي اهل سنت بوده و براي مذهب اهل سنت استدالل مي رافضي نماينده

ي اهل تشيع بوده و براي  دهيكطرف و عبدالحسين شرف الدين موسوي كه نماين
و اين نامه نگاري ها با اقرار شيخ أزهر به صحت . مذهب شيعه استدالل مي كند

مذهب رافضي ها و بطالن مذهب اهل سنت خاتمه مي يابد و كتاب بدون ترديد يك 
ي ساختگي براي ترويج  ي رافضي است و يك توطئه چيني و دسيسه ي فريبنده توطئه

و هر كس با مذهب رافضي آشنا باشد و با كتاب ها و منابع . دمذهب رافضي مي باش
اي  كند زيرا ترفند تازه آنان سروكار داشته باشد اين اسلوب و رويه را انكار نمي

اي قديمي است كه رافضي ها بر آن روييده اند در واقع  نيست و آن روش و رويه
ي تهاجم  در برگيرنده يكي از آداب و عادات آنها ساختن و نوشتن مولفاتي است كه

و طعن فراوان در مورد صحابه و بطالن مذهب اهل سنت و چيزهاي ذيگري كه 
اي از مشاهير  اند و آنها را به عده مذهب خودشان را تأييد كند و مولفاتي را ساخته

اهل سنت نيز نسبت مي دهند تا بهتر بتوانند مذهب باطل خود را تاييد شده جلوه 
» ةفی االحاديث املوضوع ةالفوائد املجموع«در كتاب خود به نام دهند و امام شوكاني

مبحثي را تحت عنوان نسخه هاي ساختگي نهاده است و بعد از بيان آن نسخه ها 
گفته است كه اكثر آنها از طرف رافضي ها ساخته و جعل شده كه در نزد اتباع و 

  )1(.پيروان آنان موجود است
» رس العاملني«ر به اين روش اشاره كرده و كتاب چنانچه مولف تحفه إثني عشري ني

را مثال آورده و گفته كه آنرا به امام ابو حامد محمد غزالي نسبت داده و آن را پر از 

                                           
 .25ص ، ـ فوائد المجموعه)1(
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از زبان امام سفارش به كتمان اين  ، اي از آن اند و در خطبه هذيان و ياوه گويي كرده
ي  عقيده ، آن مورد ذكر شده اند و آنچه در سر و راز و حفظ اين امانت را نقل كرده

  )1(.ي غير آن بيان شده براي سازش و مداهنه مي باشد من است و آنچه درباره
ديدم كه در بعضي از مولفات معاصر خودشان به اين كتاب مراجعه  و من آنها را مي

   )2(.كنند كرده و به بعضي از محتواي آن بر ضد اهل سنت استدالل مي
كتاب مولفات غزالي گفته است كه سه نفر از  271 دكتر عبدالرحمن در صفحه

معتقدند كه اين كتاب  )3( ) پويج و مك دونالد، گولديزهر: (مستشرقين به نام هاي
جعلي است و عبدالرجمن بدوي نيز اين سخن را بصورت قطعي پذيرفته است و 

م غزالي دليل اينكه آن كتاب اثر اما: گويد دليل خود را اينگونه بيان مي دارد و مي
ي آن گفته شده است و آن جمله عبارت  82ي  نيست چيزي است كه در صفحه

معرّي من را براي خودش ساخت در حاليكه من جواني بودم و يوسف بن (است از 
وفات كرد و در ) هـ 448( معري در سال). علي شيخ االسالم او را همراهي ميكرد

چگونه معري غزالي را براي  متولد شده است پس) هـ450(حاليكه غزالي در سال
  )4(سازد؟   خود مي

اشاره به اين است كه كتاب  ، و هدف از گشودن صفحه ي گذشته در اينجا
اي از سلسله توطئه هايي است كه  اي از حلقات و مؤامره و توطئه مراجعات حلقه

ها بر انجام آن پافشاري كرده  ريشه هاي آن در ژرفاي زمانها دوانيده شده و رافضي

                                           
 .25ص ، نقض عقايد شيعه/ديو سوي 33ص ، عشري ـ مختصر تحفه اثني)1(
مثالً مصادر كتاب كشف األشتباه اثر عبدالحسين رشتي كه در چاپسراي عسكري تهران به چاپ رسيده است در ـ )2(

و 1324هــ و در قـاهره سـالهاي     1314هـ و اين كتاب چندين مرتبه چاپ شده است در بمبئـي سـال    1338سال 
 .225ص ، مولفات الغزالي/لرحمن بدويعبدانگاه (هـ و در تهران بدون تاريخ 1327

 .271ص ، ـ مولفات غزالي)3(
در . 1/500 ، ميزان االعتـدال  نيز اين كتاب را به ابوحامد غزالي نسبت مي دهد/و جاي تعجب اينكه امام ذهبيـ )4(

 ، ته و ناپديد شده استواقع امام ذهبي نيز امر را از دست داده و ندانسته است يا اينكه امام غزالي كتابي با اين نام داش
 ؟؟]پس رافضي ها كتابي را تأليف و اسم اين كتاب ناپديد گشته را به آن داده و به غزالي نسبت داده اند



   
1286 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

اند تا پيروان خود را از دست ندهند و تا بتوانند در ميان مسلمانان فتنه انگيزي كرده 
و رافضيت را پخش نمايند و ترجيح مي دهم از كتاب مراجعات سحن بگويم تا 

  بصورت خالصه به بعضي از عاليمي كه جعلي بودن آن را اثبات مي كند اشاره كنم 
هاي ثبت شده در  كه روش ثبت نامه كند اين آنچه جعلي بودن آن را قطعي مي :اوالً

ي فكري و فرهنگي و  هايي كه دو شخصيت متفاوت را از جنبه كتاب مراجعات و نامه
كنند يك شيوه و روش است و هيچ تغير و  علمي و جايگاه اجتماعي معرفي مي

تمايزي در آن دو اسلوب ازلحاظ نگارش ديده نمي شود و اين بيانگر اين واقعيت 
  .ي آن كتاب يك شخص بوده و او هم عبدالحسين موسوي مي باشد كه سازندهاست 
اينكه شيخ أزهر كه در آن وقت با علم و مكانت شيخ أزهر شده نه با منصب  : ثانيا

شود يا به عنوان يك  در اين نامه به عنوان يك شاگرد كوچك ظاهر مي ، و وظيفه
ر چيزي است كه اين رافضي به او ي او تسليم در برابر ه دانشجوي مبتدي كه وظيفه

ي او مدح و ستايش و بزرگداشت هر حرفي است كه او  بلكه وظيفه ، گويد مي
نويسد حتي اگر پاسخ آن مرد شيعه يك تفسير باطني باشد كه هيچ ربطي  برايش مي

كه حتي كوچكترين اهل علم نزد اهل سنت گمراهي آن  )1(به آيات قرآن نداشته باشد
ي او معتبر  و عوام الناس اهل سنت نيز آنرا انكار مي كنند يا وظيفهرا درمي يابد 

باشد اين  اي از خرافات مي دانستن يك حديث موضوع يا تأييد و تأكيد بر يك خرافه
است كه شيخ أزهر احاديثي كه نزد اهل حديث  رافضي در اين كتاب نقل كرده

اديثي كه حتي دانش ضعيف و بلكه موضوع بوده صحيح و متواتر دانسته است اح
آموختگان كوچك هم از ضعيف و جعلي بودن آنها بي اطالع و نا آشنا نيستند تا چه 
رسد به شيخ أزهر كه چنين چيزي از او بعيد و محال مي نمايد و آن هم در زماني كه 

ي سرشار علم و دانش سيراب نشده باشد و در علوم اسالم  ذاتا كسي كه از چشمه

                                           
  .73-62ص ، ـ  تاويالت باطني او براي قرآن در كتاب مراجعات)1(
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  )1(.به درجه و مقام شيخيت جايي مانند أزهر نمي رسدتبحر نداشته ياشد 
شيخ أزهر را به عنوان فردي به ، افترا به اينجا ختم نمي شود بلكه اين رافضي

تصوير كشيده است كه حتي از آدرس احاديث در كتب حديث اهل سنت عاجز و 
  )2(ندناتوان است پس مي بينيم اين رافضي مي خواهد جاي احاديث را براي او بيان ك

و آيا مي شود از بحث و  ، و آيا معقول است شيخ أزهر تا اين حد نادان باشد
جستجو ناتوان باشد در حاليكه تمام كتابسراي بزرگ در اختيار اوست و آيا مجبور 
است اين رافضي را به چنين كاري مكلف نمايد در حاليكه علما و طالب أزهر تحت 

كه يك رافضي در نقل حديث نزد محدثين مديريت او قرار دارند ولي چنان شده 
  ! ! ؟اهل سنت مورد اطمينان باشد

و پخش اين كتاب از طرف آن رافضي خالي از هرگونه توثيق بوده و چيزي  :ثالثا
اي از وسايل ثابت نمايد وارد نشده است مانند  كه صحت اين نامه ها را به هر وسيله

دل شده و به او رسيده ثابت نمايد اينكه صورت هايي از اين نامه هايي كه رد و ب
. نامه مي باشد 56نامه بوده كه سهم شيخ أزهر  1120 -آنگونه كه خود ادعا مي كند
پس چرا حتي يك نامه هم ثابت نشده كه سخن اين  ، اين نامه ها خطي بوده اند

هايي كه بيانگر متحول و دگرگون شدن  رافضي را تأييد و گواهي كند بويژه در نامه
أزهر از مذهب اهل سنت به مذهب رافضي مي باشد كه امري بسيار خطير و شيخ 

برهان بطالن و ادعاي او و  ، ي اين دليل مهم است و ناتواني اين رافضي از اقامه
دورغ بودن نسبت دادن اين نامه به شيخ سليم از طرف اوست بلكه برهان منتفي بودن 

ز طرف اين رافضي طرح شده است باشد اين ادعا فقط ا موضوع از اصل و اساس مي
و از طرف شيخ سليم چيزي كه بر آن داللت كند صادر نشده است و براي اثبات ادعا 
ي اين رافضي كه رافضي شدن را به شيخ سليم نسبت مي دهد هيچ دليل و أثري پيدا 

                                           
 ، االباطيـل المراجعـات   به آنچه به شيخ أزهر نسبت داده است و البينات في الرد علـي  ، 60-55ص ، ـ مراجعات)1(

 .به بعد 45ص
 .237ص ، ـ نگا مثال مراجعات)2(
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  .نشده است
بلكه اين رافضي تا بيست سال بعد از وفات بشري جرأت إخراج و آشكار نمودن 

ي دليل براي اثبات  و در برابر ناتواني او از اقامه)1(ن كتاب را به خود نداده استاي
ي كتاب رسوايي خود را اعالن  مدعاي خود اين رافضي مجبور شده تا در مقدمه

نمايد زيرا راهي ندارد به اينكه نامه هايي را بسازد كه با اسلوب بشري مشابهت 
از اين نامه ها را با خط بشري پخش كند پس  اي داشته باشد و اينكه صورتي از نامه

و من ادعا نمي كنم : ناگزير به جعلي بودن اين نامه ها اعتراف مي كند و گفته است
اند و باز  كه اين صفحات تنها نصوصي هستند كه در آن روز در ميان ما تأليف شده

لم من نمي گويم كه چيزي از الفاظ و و عبارات اين مراجعات را قلمي غير از ق
پس زمانيكه اين مراجعات تنها به قلم او نوشته شده باشد شيخ أزهر  )2(نوشته است

 ي زشت بهت زده شود؟ چرا با آن منكر و پديده
: آنجا كه گفته است ، و او رسوايي ديگري نيز به اين رسوايي اضافه كرده است

و ارشاد  ها چيزي را افزوده است كه مقام و خير خواهي شيخ أذهر در اين نامه
و اين اعترافي ديگر است به اينكه چيزي را به شيخ أزهر  )3(.باشد مقتضي آن مي

نسبت داده است كه نگفته است ولي او چنين دروغي را با اين توجيه كه نصح و 
و اين نزد اصحاب تقيه . .پندارد خيرخواهي مقتضي آن است صحيح و درست مي

و اصحاب و اهل بيت  براي رسول اهللا  و مادامي كه اين قوم. مشروع و مباح است
پردازي آنان براي ديگران جاي تعجب و سؤال  آيا دروغ ، سازند دروغ مي ‡ايشان 
  ! است؟

هاي آن در اين  ي روشن از نمونه هاي تقيه است و يك نمونه و اين يكي از صورت
قيه متنوع ي ت و اصناف دروغ زير سايه. ها در اين باب بسيارند باشد و نمونه عصر مي

                                           
 3/180ي او در اعالم  ترجمه: ه وفات كرده است نگا 1335بشري در سال )2(
 .27ص ، ي مراجعات ـ نگا مقدمه)2(
  .27ص ، ى مراجعات ـ مقدمه)3(
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  )1(اي كه نياز به يك بحث مستقل دارد و گوناگون بوده به گونه
ها آن را  و اين اسلوب و روش در جعل اكاذيب بسيار خطرناك است ولي رافضي

و به  ، است نگرند و به يكي از اعمال تقيه نزد آنان بدل شده ساده و كم اهميت مي
هاي زيادي نسبت داده  ه كتاباست كه بر اساس همين روي همين دليل سويدي گفته

  )2(شناسند كه به مذاق اهل سنت آشنا باشند شده كه تنها كساني آنها را مي
 ، ها جاري كرده اي از رافضي و خداوند سبحان كشف اين واقعيت را بر زبان عده

پس يكي از بزرگان معاصر آنان در مورد كتاب سليم بن قيس و چندين كتاب 
د كه جعلي بوده وبراي هدف صحيحي تأليف و به دروغ به كن اعتراف مي ، ديگرشان

كنند كه  زيرا آنها قانون ماكياولي را دنبال مي.( اند كساني از اهل سنت نسبت داده شده
دانند  و براي خود چنين جعلي را جايز مي) كند گويد هدف وسيله را توجيه مي مي

                                           
و آن كتـاب داسـتاني   » شيعه را برگزيـدم؟ چرا مذهب «ها باز هم كتابي است تحت عنوان  و يكي از اين نمونه[ـ )1(

شدن و رها كردن مذهب اهل سنت يكي از علمـاي بـزرگ    ي مصنوعي را در بر دارد كه شيعه ساختگي و يك توطئه
گويد اين عالم بزرگ بعد از اينكـه بطـالن مـذهب     سرايد و اين كتاب مي اهل سنت به نام محمد مرعي آنطاكي را مي

و كتاب با دسيسه و دروغ و افتراء ماالمال شده است چنانچه عـادت  . افضي را برگزيداهل سنت را دريافت مذهب ر
ي  و آيا كسي كه علوم شريعت را آموخته باشد بـه عقيـده  . ي تقيه هميشه اينگونه بوده است ها به حكم عقيده رافضي

است چشم بـه راه ظهـور او    اي همچون انتظار مهدي غائب كه بيش از يازده قرن شود و به خرافه رافضيت فريفته مي
و داماد ي رجعت كه با استفاده از آن انتقام خود را از احباب رسول اهللا  آورد و آيا به اسطوره ياوه هستند ايمان مي

) بـداء (بگيرند و آيا به افتراي بي اساس و غلط  ، اند هاي او و بعضي از همسران او كه امهات المؤمنين بوده و پدر زن
  .الخ آورد ايمان مي

انـد كـه تنهـا از     خورد و به همين دليل بعضي از سلف اين امـت حكايـت كـرده    هيچ كس فريب چنين مذهبي را نمي
و  ، شـوند ) يعني چيزي كه پايه و اساسي در دين نـدارد (ترسند كه گرفتار بدعت و يا حدث  أعجمي و غير عرب مي
نگـا   شود ها نمي هاي رافضي پردازي كاذيب و دروغسار علوم شرعي سيراب شده باشد فريب ا گرنه كسي كه از چشمه

اند و  علماي رافضي از دو حال خارج نيستند يا نادان وجاهل ، اند و به همين دليل اهل علم گفته ى اىن كتاب  مقدمه
 كنـد كـه اهـل    ادعا مـي  ، شود و اين باطني كه انطاكي خوانده مي  4/77 ، نگا منهاج السنه دين هستند يا زنديق و بي

 ، شناسـد  درحاليكه از رجال علم در حلب كسي او را نمـي  ، حلب و شغل قاضي القضات بر مذهب اهل سنت را دارد
 .باشد چنانكه چندين نفر از اهل علم در حلب به من اينگونه پاسخ دادند و يكي از آنها عبدالفتاح ابو غده و غيره مي

 .ى خطى از نسخه 25ص ، نقض عقاىد شىعه/ـ سوىدى)2(
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   )1(كه غرض و هدف نزد آنان صحيح باشد مادامي
ست و ارزيابي اين موضوع به خاطر ضيق مجال  بيش از اين بحث و در درا

   )2(. كنيم زيرا اين بخش مخصوص معاصرين است نمي

  كنند ي تقيه با پيروانشان عمل ميعلماي شيعه از رو

پندارند كه به تقيه مرتفع  اي از علمايانشان چنان مي ي عده اي كه به گفته و شيعه
يكي از علماي معاصر نه فقط با . دهد تفاده قرار ميپيوسته تقيه را مورد اس  ، شده

ي خود از روي تقيه عمل  اهل سنت بلكه با اتباع و پيروان خودشان با پيروان شيعه
و اين موضوع محض ) گذرد عمل مي كند زيرا خالف آنچه در باطن او مي(كنند مي

راف ادعاي نيست كه ما بگوييم بلكه حقيقتي است ثابت كه خودشان بدان اعت
ي فرعي  سه نفر از علماي شيعه به خاطر ترس از عوام از اعالن يك مسئله. كنند مي

اند ولي در نهان خالف آن  اند و به خطا بودن آن مسأله فتوا داده فقهي خودداري كرده
و جاي تعجب آن كسي كه اين واقعيت را )3(اند گفته را فقط به خواص شيعه مي

غنيه بود كه خودش از سپري شدن تقيه سخن كشف كرد عالم شيعه محمد جواد م
نجس دانستن اهل كتاب براي شيعه يك مشكل اجتماعي : گويد گويد آنجا كه مي مي

به ويژه وقتي كه به يك كشور مسيحي  ، است و آنها را در تنگنا قرار داده به بار آورده
سه ...و.لبنان كنند مانند ها زندگي مي كنند يا در پناه آنها مسيحي مانند غرب سفر مي

گرديد هم عصر يكديگر  مرجع از مراجع بزرگ اهل فتوا و كساني كه از آنها تقليد مي
سيد صدرالدين : شيخ محمد رضا آل يس در نجف اشرف و دومي: بودند اولين آنها

                                           
 .374-2/373 ، تعلىقاتى علمى بر روى كافى/ـ شعرانى)1(
زيرا از يك طرف بسيار خطر و مهم است و از طرف  ، طلبد اي را مي در حاليكه اين باب تحقيق و بررسي ويژه 2

 ]ديگر در كشف كردن ماهيت مذهب آنان اهميت زيادي دارد
و هنگاميكه موقـف آنـان در يـك     ، ورزند د اصرار ميبا اينكه آنها مداوم بر گشوده بودن باب اجتهاد نزد خو -)1( 

رود كـه   شوند اميد مـي  ي فرعي اينچنين است چگونه در اصولشان كه با آن از امت اسالمي جدا مي موضوع و مسأله
  !]تجديد نظر نمايند؟
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سيد محمد امين در لبنان ساكن بود و هر سه نفر به : در قم قرار داشت و سومي
ا دادند اما اين فتوا را به صورت پنهاني و سري نزد طهارت و پاكي اهل كتاب فتو

كردند از علني كردن آن خود  گفتند و از ترس كساني كه آن فتوا را افشا مي كساني مي
كردند و در حالي كه جرأت آل يس از همه بيشتر بود و من يقين دارم كه  داري مي

اند ولي از اهل جهل  هبسياري از فقهاي امروز و ديروز به طهارت اهل كتاب فتوا داد
و مغنيه در تفسير  )1(ي خشيت است نه غير خداوند و خداوند شايسته ، ترسند مي

گويد امام بزرگ آنان سيد خويي رأي خود را مخفيانه به  خود به نام الكاشف مي
  )2(.داشت كسي كه مورد توثيق و اعتبار خودش بود بيان مي
به طهارت ) الغطاء(گويد كه امام آنان و رافضي ديگري به نام كاظم كفايي نيز مي

  )3( است زيرا خردهاي عامه تحمل آن را ندارند اهل كتاب براي خاصان خود فتوا داده
علم را اينگونه ضايع : و دكتر علي سالوسي پانوشتي بر آن نگاشته و گفته است 

نرا ضايع و اند ولي آ زيرا مردماني بر علم امين شده ، بندند كرده و بر اسالم افترا مي
   )4(ترسند ترسند ولي از خدا نمي اند چون از مردم مي تياه كرده

علماي شيعه به خاطر جهال شيعه و ) يا تقيه(گويم يكي از اسباب مراعات و من مي
عوام آنها اين است كه منبع ارتزاق آنان آن مردم هستند كه با سهم خمس از آنها 

  . ربايند مي
ي  مراجع بزرگ در عصر حاضر در برابر يك مسئله كه موقف پنج نفر از پس وقتي

دانند اين گونه باشد  فرعي و جزيي كه خطاي آن را به صورت قطع و يقين مي
  !رود كه در اصول مذهب خود تعديل شوند؟ چگونه از آنان اين اميد و انتظار مي

دارند و  شود كه شيعه دست از تقيه برنمي و از البالي اين حقايق روشن مي
دارند و اگر  كنند تا قيام قائم الزمان از آن دست برنمي ردهاي آن تأكيد ميعملك

                                           
 .32-31ص ، فقه امام جعفر صادق/ـ مغنىه)1(
 .6/18 ، الكاشف/ـ مغنىه)2(
  .81ص ، نگا فقه امامىه را نقل نموده دكتر علي سالوسي آن. ـ)3(
 .81ص ، فقه امامىه/ـ على سالوسى)4(



   
1292 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

استعمال و بكار بردن تقيه نزد آنان بر حسب اوضاع و احوال سبك سنگين شده و 
باشد التزام و  يعني هرگاه شيعه حكومت و قدرت داشته . يابد شدت و ضعف مي

هاي علماي دربار  ح در كتابتر شده كه ما اين را به وضو پايبندي به آن ضعيف
انوار  "مجلسي و "بحار األنوار "كنيم مانند كتاب دولت صفوي مشاهده مي

بحراني و  "برهان"كاشاني و تفسير  "تفسير صافي"اهللا جزايري و  ي نعمت "النعمانيه
كاري در نزد شيعه بوده در  غيره كه جرأت اعالن بسياري از افكاري را كه جاي پنهان

 ، كني در مقايسه با سابقين آنان در خالل قدرت حكومت اسالمي ده ميها مشاه آن
آنجا كه غالبا در انجام هر نصي از نصوص آنها امر به حفظ سر و كتمان مبادي را 

  ي واليت جاي پنهان كاري در ابتداي امر نزد آنان بوده كنيم حتي مسأله مشاهده مي
  .است

اي نظرات معاصرين شيعه و عقايد آنها بود  لهاينها از جم ، و بعد از تمام اين موارد
اي در آن  گرداند و بحثي كه چيز تازه كه در اين عصر روش اعتقادي آنها را روشن مي

ام زيرا  نبوده و با دعواي جديدي از آنچه قبال بيان شده در آن نبوده بدان نپرداخته
الي نصوص و مادامي كه در اصول و مباني اخذ و دريافت فكر و انديشه از الب

است ديگر اميدي به بهتر شدن موضوع و تغيير و  روايات همچنان قايم و استوار
 ، اصالح آن نيست و با اين بيان روشن مي شود كه معاصرين شيعه از سابقين

ها به  هايي كه طي قرن ها و تزوير خطرشان بيشتر است زيرا تمام توطئه ها و دسيسه
نده است و تمام اينها را مصادر و منابع معتبر قرار خرج داده شده از آنها به ارث ما

هاي زيادي از آنها را به چاپ رسانده است و  هاي جديد كتاب اند و چاپخانه داده
ضعف مسلمانان سبب بيشتر شدن آنان شده است و افزايش جهل و ضعف اهل 

 هاي آنان و تأثير پذيري مردم از آنان سنت يكي از عوامل تأثيرگذاري گمراهي
  .است  گرديده
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  حكومت آخوندها :فصل چهارم

  
بعد از اينكه پيوند معاصرين شيعه با قديميان آنها بيان گرديد و توضيح داده شد كه 

بلكه آنچه نزد گذشتگان غلو و افراط  ، ارتباط ميان آندو پايدار و استوار است
ز است پس آيا بعد ا شد نزد معاصرين به ضروريات مذهب بدل شده محسوب مي

تمام اينهاپرداختن به حكومت آنها را اهتمام به آن الزم است؟ آيا واقعيت امر براي 
است؟ سبب اختصاص يافتن  باشد روشن نشده هر كس كه دو چشم سالم داشته

  :حكومت كنوني آنان براي بررسي و ارزيابي به دو امر اساسي بستگي دارد
  :سبب اول

شد و يك تفكر جديد در محيط تشيع  اينكه آن به زبان رهبر و زعيم آن طراحي
مابين موافق  ريزي كرد كشمكش در ميان علماي شيعه في إثني عشري قانون آنرا پايه

هاي وي در طول  و آن تفكر انتقال وظايف مهدي و شايستگي ، و مخالف پيدا كرد
چنانچه تفصيل و بحث  ، غيبتش است و خروج او به سوي فقيه شيعي به تأخير افتاد

شود وقتيكه خميني به كلي بر وظايف مهدي  ار آن در بحثهاي آتي مطرح مياز آث
  .آيد منتظر آنان بعد از برپايي دولتش فايق مي

  :سبب دوم
باشد و علماي  ي بارز اسالم واقعي در اين عصر مي اينكه گفته شد اين حكومت نمونه 

از مجددين است كه باشند و مؤسس و بنيان گذار آن يكي  آن مراجع تقليد مسلمانان مي
شد كه  شود و بعد از برپايي حكومت آنان گفته  اين فقط به بعضي از مسلمانان راجع مي

و  مذهب تشيع به آن پاكي اصيل خود و اصالت واقعي خود كه والء خدا و رسول او 
حبي صادقانه براي خدا بازگشته است كه صاحب آن احترام  ‡حب اهل بيت 

  )1(.دهد را از دست نمي ي رسول  ابهمسلمانان ديگر خصوصا صح
                                           

 .ق.هـ1399سال   القعده ذى ، 9-512ى شماره ، ى البالغ ـ مجله)1(
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ها چنان پنداشتند كه واكنش هايي كه حركت خميني ايجاد كرد به  و بعضي از روزنامه
ي تونسي بنام  و مجله )1(اين خاطر بود كه حركت مذكور حركتي صددرصداسالمي بود

نان ي ملك فيصل براي خدمت اسالم و مسلما خميني را براي دستيابي به جايزه. معرفت
  )2(.برگزيد

و  )4(الدعوةي  و مجله )3(دالرائي  و مجالت ديگري بر همين نهج نوشتند مانند مجله
و غيره و اين مجالت همه به اهل سنت بستگي  )6(األماني  و مجله )5(الرسالة ي مجله
  .دارند

هايي  كه از اهل سنت بودند و در مورد خميني و انقالب او كتابچه و بعضي از كساني
شمارند و آنرا مدح  ي صادق يك حكومت عدل اسالمي مي ند كه آنها را نمونهنوشت
هايي صادر كردند كه در آنها  و برخي از حركات و جريانات اسالمي بيانيه )7(.كردند مي

ي تنظيم حكومتي  تا جائيكه در بيانيه. شده است به مدح و تأييد راه خميني پرداخته
عنوان تنها حكومت اسالمي در جهان شناخته  حكومت خميني به ، اخوان المسلمين

ي خطرناكي كه هنوز آثار آن باقي است بدل گشته هر چند  پس به يك فتنه. شده بود

                                           
 .ق.هـ 1399سال بىست و چهارم ربىع األول  ، شماره پنج ، ـ مجله اعتصام)1(
 .ق.هـ 1399سال پنجم ذىحجه  9 شماره ، ى معرفت تونس ـ مجله)2(
 .26و25ص ، هـ 1398ذى حجه  ، 34شماره ، ـ الوائد آلمانى)3(
 .8ص ، هـ1/12/1398در  ، 30ـ الدعوه المصرىه شماره)4(
 .هـ 1399جمادى الثانى ، 31شماره ، ـ لبنانى)5(
 .هـ1399شوال 9 ، 31شماره ، ـ لبنانى)6(

مي و يـك جـايگزين مناسـب تـأليف فتحـي      ماند الخميني الحل اإلسالمي و البديل يعني خميني راه حل اسال -(7)
و آن بحـث سـومي از بحثهـايي اسـت كـه مركـز        ، مع ثورة ايران ، است و دار المختار آن را چاپ كرده -عبدالعزيز

  نحو ثوره اإلسالمية تإليف محمد عنبر "اسالمي در آخن آنرا صادر مي كند و كتاب
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اي به هوش آمدند و حقيقت را دريافتند آما عده اي ديگر هنوز به آن معجب و  عده
  )1(.دانند دهنده مي ي خميني را يك حركت تكان انقالب شيعه

برداري خوبي كردند و در  بهره ، فضا براي نشر و تإييدات مذهب خود و شيعه از اين
هاي اسالمي كه گويا حقيقت براي  ها و رسانه اين تهاجم تبليغاتي مطرح شده در روزنامه

اند زيرا  است سهم بسزايي ايفا كرده جوانان مسلمان پوشيده نگاه داشته و گفته نشده
و تسنن چيزي به جز اختالف بر سر اينكه از  جوانان مسلمان از اختالفات ميان تشيع

و آن امتي  و تلك أمه قد خلتدانند  نمي ،  ي واليت بوده علي يا ابوبكر كداميك شايسته
است و امروزه چنين اختالفي چندان ارزشي ندارد كه  بودند كه دورانشان سپري شده

  .شود بدان پرداخته
گري بود و از همين جا  ه و شيعهو اين فضا فضاي مناسب و ارزاني براي نشر فتن

  شود نمايد كه حقيقت بيان گردد و در ميان مردم انتشار داده  الزم مي
ي مؤسس آن و مواد قانوني آن انقالب و  بنابراين تحقيق و بررسي تفكر و انديشه 

حركت شيعي بار ديگر و به صورتي نوين و داستان تجدد و تغيير و تحول آن الزم است 
  ).2.(ي آن حركت صادر نمود توان يك حكم موضوعي درباره ن تحقيق ميكه از روي آ

                                           
هـا را نشـر و    ةاىى است كه دار المختـار اسـالمى آن   كتابـ الشىعه و السنه ضجه مغتلقه و آن ىكى از سلسله )1(

 .52ص ، كند صادر مى
ام و در آن رسـاله   ي خميني و تقريب بـين مـذاهب نوشـته    ي مسأله ي فوق ليسانس خود را در زمينه و من رساله)2(

ي در مـورد  شده است شايد تا كنـون چنـين كتـاب     موضوع مورد بحث با رويكرد جديدي از زواياي آن كامال روشن
 باشد خميني نوشته نشده 
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  ي خميني انديشه

  
و  ةمصباح اإلمام ، حكومت اسالمي ةحترير الوسيل ، كشف األسرار"در خالل كتاب 

گري و  كه در مورد جهاد و شيعه هاي التعادل والترجيح و تقيه و درسهايي و رسالهةالوالي
هاي او روشن  اي از اتجاهات و انديشه مجموعه ، است ني نوشتهراز نماز و غيره كه خمي

  :باشد گردد كه مهمترين آنها به ترتيب زير مي مي
  پرستانه اتجاه و نگرش بت: اول
  اتجاه و نگرش افراطي صوفيانه: دوم
  ادعاي پيامبري و نبوت :سوم

  افراط در شيعه گري :چهارم
  )از مهدي موهوميا نيابت كامل (ي فقيه  واليت مطلقه :پنجم

  )1(پرستانه نگرش بت: اوالً

در كتاب خود تحت عنوان كشف األسرار دعوت به شرك و دفاع از ملت مشرك را 
ممكن : است ظاهر نموده» آيا طلب حاجت از مردگان شرك نيست؟«تحت عنوان 

شود توسل به مردگان و طلب حاجت از آنها شرك است؛ با اين توجيه كه  است گفته
دو موجود جامد هستند و از آنها نفع و ضرري متوقع ، امام بعد از فوت و پيامبر
  .باشد نمي

شرك حاجت خواستن از غير خداست و با اين اعتقاد كه غيرخدا إله : پاسخ اينكه
اما حاجت خواستن از غير خدا بدون اين اعتقاد شرك نيست و در اين  ، و رب باشد

رد در نتيجه اگر كسي از سنگي يا درختي يا باره تفاوتي ميان زنده و مرده وجود ندا
و از . است اي كرده  جمادي ديگر حاجت بخواهد شرك نيست با اينكه كار بيهوده

                                           
  باشد ام كه در مورد اين نگرش خميني كه بسيار خطرناك است چيزي نوشته  كسي را نيافته)1(
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كنيم كه خداوند به آنها  ي ديگر ما از ارواح مقدس انبيا و اماماني استمداد مي ناحيه
شده كه است و با براهين قطعي و داليل عقلي محكم ثابت  قدرتي ويژه عطا كرده 

ي كامل دارند و  روح بعد از مرگ حيات و زندگاني داشته و ارواح بر اين عالم احاطه
  )1(.كند آنگاه براي اثبات ادعاي خود سخناني از فالسفه نقل مي

  : شود و اين عبارت شامل مسائل ذيل الذكر مي
 اعتقاد او به اينكه دعاي سنگ و صنم و بت و ضريح و ساير غير خداها شرك -الف
و اين يك . باشد مگر اينكه دعا كننده معتقد به إله يا رب بودن آن غير خدا باشد نمي

سخن باطل و افتراء است زيرا اين همان شرك اكبري است كه خداوند پيامبران را 
هاي وحي را نازل فرموده تا آنرا غلط و باطل اعالم كنند و آن همان  فرستاده و كتاب

و اين نه بدان دليل كه مشركين . آن با مشركين جهاد نمود بر سر شركي بود كه پيامبر 
كردند كه خدا  دانستند بلكه بتها را چنان قلمداد مي اصنام و بتهاي خود را رب يا إله  مي

  :فرمايد در موردشان مي
  m  f  e     d   c  b  a  `l 2( ٣: الزمر(  

  .داوند نزديك گردانندكنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خ ما آنان را پرستش نمي
  : فرمايد و باز خداوند سبحان مي

 m  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r
  ®¬  «     ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }

  ³  ²  ±  °  ¯l 3(١٨: يونس(   
رسانند و نه سودي  پرستند كه نه بديشان زيان مي چيزهائي را مي ، اينان غيرازخدا 

و در آخرت (اينها ميانجيهاي ما در نزد خدايند : گويند و مي ، زندسا عائدشان مي

                                           
 .30ص ، ـ كشف األسرار)1(
 .3/ـ زمر)2(
  .18/ـ ىونس)3(
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) به نام بتان و انبازهاي يزدان(آيا خدا را از وجود چيزهائي: بگو!) نمايند رستگارمان مي
مگر شما بتها را (  ؟ سازيد كه خداوند در آسمانها و زمين سراغي از آنها ندارد باخبر مي

خبر  داشت از بودن آن بي اي مي ممكن است خدا اگر نماينده آيا ؟ دانيد نماينده خدا نمي
و  ) از هرگونه انبازي( خداوند منزّه! ).  ؟ شديد ولي شما باخبر از آن مي ، گشت مي

   . دانند فراتر از آن چيزهائي است كه مشركان انبازشان مي
  :فرمايد ويا مي

 m X W  ®¬  «  ª  ©  ¨     §  ¦  ¥    ¤  £  ¢
±  °  ¯     ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

  Ê  É  È  Ç       Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿¾  ½
  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì  Ë

   Ùl 1(  ٨٩ - ٨٤: المؤمنون(  
بر اساس ( ! ايد؟ اگر دانا و فرزانه ، زمين و كساني كه در زمين هستند از آن كيستند: وبگ 

و از جمله زمين و ساكنان  ، همه كائنات( : خواهند گفت) و بداهت عقل ، نداي فطرت
كه تنها مالك كائنات (گرديد انديشيد و يادآور نمي پس چرا نمي: بگو. از آن خدايند) آن

چه كسي صاحب آسمانهاي هفتگانه و صاحب : بگو) ؟ شايسته پرستش است و بس
: خواهند گفت  )بر آنها از آن كيست؟ آيا ملك كائنات و فرمانروائي(عرش عظيم است؟ 

و خويشتن را از فرجام شرك (گيريد پس چرا پرهيزگاري پيش نمي: بگو.از آن خدا است
آيا : بگو  ).! داريد؟ صاحب و فرمانده جهان به دور نمي ، و كفر و عصيان نسبت به يزدان
حكومت  و ملك فراخ كائنات و(چيز را در دست دارد  چه كسي فرماندهي بزرگ همه

هر كه را (دهد  و او كسي است كه پناه مي) ؟  از آن او است ، مطلقه بر موجودات
خواهند   ! اگر فهميده و آگاهيد؟ ، او پناه داد) عذاب(از ) توان نمي(و كسي را ) بخواهد

                                           
 .89-84/ـ  مؤمنون)1(
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) هوي و هوس و وسوسه شياطين را(پس چگونه گول: بگو.از آن خدا است: گفت
    ؟ شويد جادو و جنبل مي) انگار ، كنيد ي ميگير از حق كناره(خوريد و مي

ي همه  پس با اين ثابت گرديد كه مشركين عرب به وجود خداوند به عنوان آفريننده
شوند و شرك آن از اينگونه  مي  كردند ولي با اين حال مشرك شمرده چيز اقرار مي

  .خواند شركي است كه خميني بدان فرا مي
ن توانايي دفع ضرر و جلب نفع را در اختيار دارند و اعتقاد او به اينكه مردگا  -ب
گويد كه آنان دفع ضرر و جلب نفع را از مردگانشان استمداد مي كنند و اين بدون  مي

 مردگان براي خودشان مالك ضرر و نفعي نيستند تا چه. هيچ ترديدي شرك اكبر است
و آيا اين شرك با شرك  .رسد به ديگران كه به آنها نفعي رسانند يا ضرري را دفع كنند

هاي ديگري كه غالب شرك آنان از همين  مشركين قريش و غير قريش از مشركين ملت
تنها تفاوت اينكه شرك خود را اسالم قلمداد  )1(بخش است هيچ تفاوتي وجود دارد؟

  .شود دانند چنانچه در دفاع خميني و غير او ديده مي يم كرده و آنرا جزو دين پيامبر 
ي كامل بر اين جهان دارند آنگاه براي اثبات مدعاي  ي او بر اينكه ارواح احاطهادعا -ج

  . برد باطل خود به فلسفه و فالسفه پناه مي
  :ي خداوند است احاطه بر اين دنيا ويژه

 m X W  ¡  �    ~  }  |  {l 2( ١٢٦: النساء(  
  پايد  كامالً آگاه از هر چيز است و آن را دقيقاً ميوخداوند 

گردد و بعد از جدايي از  ي روح يك مخلوقي است كه براي او تعيين سرنوشت ميول
گيرد و در امر احاطه بر عالم نصيبي ندارد اما چنين  بدن يا در نعيم يا در عذاب قرار مي

ي آن جاي تعجب نيست زيرا كسي كه از ميان الحاد فالسفه و افراط  باوري از سرچشمه

                                           
  .20ص ، ـ شرح طحاوى)1(
 .126/ـ نساء)2(



   
1300 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

شود بلكه انتظار  بهتر از اين از او خارج و صادر نمي كند و غلو رافضيت گردآوري مي
  .رود بدتر از اين هم بگويد مي

  اعتقاد خميني به تأثير ستارگان و ايام بر حركت انسان

پندارد  است او چنان مي انديشه و تفكر خميني اليزال اسير اوهام  شرك و مشركين بوده
در هر ماه از هر كاري در آن  كه ايام منحوس و بدشگوني هستند كه بايد فرد شيعي

و اينكه انتقال ماه به سوي بعضي از برجهاي فلكي تإثيراتي منفي . روزها خودداري كند
بر كار انسان دارد بنابراين فرد شيعي بايد از اقدام به يك پروژه و كار مشخص تا اينكه 

  .گذرد خودداري و توقف نمايد از آن برج فلكي معين مي
ها در جلب سعادت يا  نيست كه هركس معتقد باشد ايام و ستارهو ترديدي در اين  

احداث ضرر يا منع آن تأثيري دارند مشرك و كافر است و آن همان اعتقاد صائبه در 
  .باشد مورد ستارگان مي

: گويد شود آنجا كه مي وح ديده ميي خميني چنين تفكري بوض و در كتاب تحريرالوسيله
اه در برج عقرب قرار مي گيرد مكروه است و همچنين در كه م ازدواج كردن در هنگامي

پايان هر ماه و در يكي از ايام منحوس و بدشگون هر ماه مكروه است و آن ايام عبارتند 
ست و و چهارم و بي بيست ، و يكم بيست ، شانزدهم ، سيزدهم ، پنجم ، روزهاي سوم: از

  )1().و اين در هر ماه وجود دارد(پنجم
ي اثنا عشري در مورد او و پيروانش  پس سخن مؤلف تحفه ، قاد خمينياين است اعت 

كردند از كار در روزهايي كه  دوري مي) پرستان ستاره(صابئين :گويد صادق است كه مي
بوده باشد و رافضي ها هم چنان ) در حال محو شدن(ماه در عقرب يا طرف يا محاق 

                                           
 .2/238 ، ـ تحرىرالوسىله)1(
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تمام ستارگان فاعل مختارند و چاره معتقد بودند كه ) ستاره پرستان(و صائبه .هستند
   )1(كنند ها نيز اينگونه فكر مي انديش عالم سفلي هستند و رافضي

  

  حقيقت شرك نزد خميني

پرستي مشركين نزد او شرك نيست پس بايد از ديدگاه او شرك چه چيزي  و زمانيكه بت
غير اسالمي هاي  نصوص زيادي وجود دارد مبني بر اينكه تمام نظام:گويد باشد؟ او مي

ي آثار  ها طاغوت هستند و ما مسئول ازاله شرك هستند و حاكم و سلطه در آن نظام
باشيم و آنرا به كلي از زندگاني خودمان دور  ي اسالمي خود مي شرك در جامعه

  )2(كنيم مي
بيني كه مفهوم شرك نزد خميني آن است كه يكي از اهل سنت در يكي از  پس تو مي

مانان حاكميت كند و حاكم آن در اين صورت مشرك است و اهل بالد اسالمي و مسل
آن سرزمين مشركند پس دين اينها واليت است نه  توحيد به همين دليل شرك در اقطار 

  .است آنها به نهايت خود رسيده

  )يا اعتقاد به حلول و اتحاد(غلو در تصوف : دوم

 ةمصباح اهلدايو به نام و صورت تصوف نزد خميني در بارزترين مظاهر آن در كتاب ا
گردد و در زير به  و بعد در كتاب ديگر او به نام راز نماز نمايان مي ةو الوالي ةايل اخلالف

  .شود مي  ي صوفيه پرداخته گرايانه  هاي افراط بيان برخي از انديشه

                                           
در كتاب التوحيد مع شرحه تـأليف فـتح   ) تأثيرات نجوم(و به باب آنچه در مورد تنجيم .299ص ، ختصر تحفهـ م)1(

  .365المجيد مراجعه كنيد ص
 .ى عربى در اىن رساله نسخه ، 425ص ، و نگا اعتقاد آنها در توحىد الوهىت 34و33ص ، ـ حكومت اسالمى)2(
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  سخن او از حلول ويژه: الف
قائم مقام او در ملك  ،  علي خليفه رسول اهللا: گويد مي سي امير المؤمنين علي  درباره

ي شجره و درخت  اصل و ريشه ، متحد با او در حضرت جبروت و الهوت ، و ملكوت
تأييد  ، معلم روحانيون ، رفيق اعلي در مقام يا أدني ، سدرةاملنتهيحقيقت  ، طوبي
  )1(.باشد ي انبيا و مرسلين مي كننده

همانند سخن و اعتقاد نصارا به اين سخن كه او مي گويد متحد با الهوت بنگر آنرا 
بيني كه معتقد به اتحاد الهوت و ناسوت هستند و قبال گفته شد كه غالت شيعه  مي

و پيوسته و كماكان امثال اين  )2(است پندارند كه خداوند در علي حلول كرده چنان مي
ود بيني وج هاي اين شيوخ چنانچه مي گرايانه و الحادي در اذهان و انديشه افكار افراطي

خميني نيز به اميرالمؤمنين  ، خواهد داشت و از گذرگاه دعواي حلول پرودگار در علي
من از پيامبران باطني هستم و با رسول اهللا : است چنين نسبت مي دهد كه گفتهسعلي 
 3(ظاهرم(   

اي كه در نهايت غلو و به دروغ و افترا به  بيني كه خميني به اين كلمه پس تو مي
افزايد  تر و غلو آن بيشتر است مي نسبت مي دهد چيزي را كه از آن غلط اميرالمؤممنين

ي  علي نزد او تنها قائم بر تمام انبيا نيست بلكه قائم بر هر نفسي است و آيتي را كه ويژه
  :خداوند مي فرمايد. كند خداوند سبحان است انتخاب و مخلوق را بدان توصيف مي

 m X W ¶          µ  ´   ³   ²  ± ¹  ¸  l4( ٣٣: الرعد(  
كس است و  حافظ و مراقب همه ) همه مردمان را آفريده است و( آيا خدائي كه

مگر خدا و  ؟ باشند همسان بتهائي است كه همچون او نمي( پايد اعمال ايشان را مي
                                           

 .1ص ، مصباح الهداىه ـ )1(
و شهرسـتانى   86-1/83 ، ها هاى اسالمى هاى غالت شىعه در مقاله اى از فرقه به حلول پىش عده ـ نگا اعتقاد)2(

 .1/175 ، الملل و نحل ، تمام غالت شىعه به حلول معتقد هستند : گوىد در ملل و نحل مى
 .142ص ، ـ مصباح الهداىه)3(
 .33/ـ رعد)4(
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  ) ؟ معبودهاي دروغين مانند يكديگرند
مي . باشد ركتي ميرقيب و عليم بر هر نفسي در هر ح ، يعني خداوند سبحان حفيظ

  :فرمايد
 m X W    Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

Í   Ì  Ë  Ê   É  È  l1( ٦١: يونس(   
شما ( و ، خواني پردازي و چيزي از قرآن نمي تو به هيچ كاري نمي ! ) اي پيغمبر(

در همان  ، مگر اين كه ما ناظر بر شما هستيم ، كنيد هيچ كاري نمي ! ) اي مؤمنان
  باشيد يازيد و سرگرم انجام آن مي حال كه شما بدان دست مي

و حقيقت براي هر كس كه دو چشم سالم داشته باشد روشن است چه غلويي 
بيشتر از اين كه علي را قائم و ناظر بر همه چيز دانست؟ چون اين به إله گرفتن 

  .صريح است
  :ي خداي عزوجل ي فرموده درباره

 m X W  k   j  i  q  p  o     n  m  ll 2( ٢: الرعد(    
 )دارد و با حساب و كتاب دقيقي زير نظر مي(را ) جهان(خداوند كار و بار 

ي (ها  آيه) شمرد و هاي ديدني را در پهنه كتاب هستي بر مي نشانه(گرداند و او  مي
 در سراي(تا اين كه يقين حاصل كنيد كه  ، دارد را بيان مي) خواندني كتاب قرآن

  . پروردگارتان را مالقات خواهيد كرد) ديگر
  )3(.تگويد پروردگار شما كه منظور امام اس مي

                                           
 .2/566 ، تفسىر ابن كثىر ، 61/ـ ىونس)1(
  .2/ـ رعد)2(
 .145ص ، ـ مصباح الهداىه)3(
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  اعتقاد او به حلول و اتحاد كلي - ب
است  ي علي به حلول عام تجاوز كرده  و خميني از اعتقاد به حلول جزئي يا حلول ويژه

: گويد كند مي بعد از اينكه از توحيد و مقامات آن بر مبناي تصورات خود بحث مي
ي مقامات و توحيدها نديدن هر فعل و صفتي حتي براي خداوند متعال و  ي همه نتيجه

: گويد و از سخن او كه مي )1(.نفي كثرت به صورت كلي و شهود وحدت محض است
آيد كه بر مذهب  مي عدم رؤيت هر فعل و صفتي حتي براي خداوند متعال چنان بر

دن يك فعل جداگانه و اثبات صفتي معين براي خداوند به كند چون دي اتحاديه تأكيد مي
  . معناي اثبات غيريت و دوگانگي است و اين نزد آنان شرك است

خدا  ، است ما با خدا حاالتي داريم سپس از يكي از امامان خود نقل مي كند كه گفته
و كلمات : آن افزوده و مي گويد سپس به  )2(خدا است و ما مائيم و او مائيم و ما اوئيم

اند مانند  الدين عربي با اين گونه امثال پر شده اهل عرفان خصوصا شيخ بزرگ محي
خدا آفريده است و آفريده  , احلق خلق و اخللق حق و احلق حق و اخللق خلق: سخن او
  .است خدا خداست و آفريده آفريده ، خداست

ني خداي پاك يع ، حق منزه همان حق مشبه: گويد و در يكي از جمالت خود مي
اي از  سپس جمله. ي عيب و نقص همان خداي مشبه به خلق خود است از هر شائبه

ظهور و وجودي به جز براي خداي : است است و گفته كلمات ابن عربي را نقل كرده
  )3(.تبارك و متعال نيست و عالم نزد آزادگان خيالي در خيال است

پاك گرديد و حجاب نورانيت و ي تحقق از غبار كثرت  است هرگاه خانه و گفته
تاريكي درهم پيچيده شد و به مقام توحيد ذاتي و فناءكلي رسيد آنوقت پناه خواستن 

بازگشت بنده به : گويد مي }إياك نعبد{شود سپس در مورد  حقيقي براي او حاصل مي

                                           
  .134ص ، ـ مصباح الهداىه)1(
  .114ص ، ـ مصباح الهداىه)2(
 .123ص ، ـ مصباح الهداىه)3(
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  )1(.سوي خداي حق با فناي كلي مطلق
خود در وحدت وجود به ابن سپس تو او را مي بيني كه بيشتر براي اثبات مذهب 

ي شيخ بزرگ  كند و قونوي كه او را به خليفه عربي كه او را به شيخ كبير توصيف مي
و اينچنين روشن شد كه خميني  )2(.كند كند استدالل مي الدين عربي توصيف مي محي

  .است راه اهل حلول و اتحاد را در پيش گرفته

  سوم ادعاي نبوت
لسفي در نزد او ادعاي غريبي و كفر صريحي در او پليديهاي تصوف و خياالت ف 

  :كند است آنجا كه براي مريد و سالك چهار مرحله و سفر را ترسيم مي ايجاد كرده
تر وجود دارد و از  رسد و در آنجا راز نهان و نهان اهللا مي در سفر اول به مقام فنا في

الهي او را  شود حال اگر عنايت زند پس به كفر او حكم مي سخن باطل سرمي
  )3(.دريافت بعد از ظهور ربوبيت به عبوديت اقرار مي كند

رسد و ذات و صفات و افعال او  ي واليت تامه مي و در سفر دوم نزد خود به درجه
شود و باز فنا در فنائيت كه همان مقام أخفي  در ذات و صفات و افعال حق فاني مي

  )4(.رسد ي واليت به اتمام مي شود و دايره است حاصل مي
يابد و در  بيداري تام براي او حاصل و به بقاي خداوند بقا مي: و اما در سفر سوم

كند و سهمي از نبوت براي او حاصل  عالم جبروت و ملكوت و ناسوت سفر مي
شود ولي آن نبوت تشريعي نيست و در اين هنگام سفر سوم تمام و سفر چهارم  مي

  )5(.شود آغاز مي
  )6(.كند نبوت تشريعي را كسب ميبا سفر چهارم مقام 

                                           
 .178ص ، ـ راز نماز)1(
  .112-110-94-84ص ، ـ مصباح الهداىه)2(
 .148ص ، هياح الهدايـ مص)3(
 .149-148ص ، هياح الهدايـ مص)4(
  .149ص ، هيهدااح اليـ مص)5(
 .149ص ، هياح الهدايـ مص)6(
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واليت و در آن فناء در فناء  ، فناء: پس مراحل و مراتب سفر نزد او عبارتند از
ي اين  سپس نبوت كامل و آن مراحل دربرگيرنده ، نبوت بدون تشريع ، وجود دارد

هاي اهل تصوف  ها و مجاهدت است كه نبوت اكتسابي بوده و از طريق رياضت
گردد و به همين دليل قاضي  مي و اين ادعا به اصول فلسفي قديمي برآيد  دست مي به

هر كس براي خود ادعاي نبوت كند و يا اكتسابي بودن آنرا درست : است عياض گفته
رسد همانند فالسفه و  ي آن مي بداند و يا معتقد باشد كه با صفاي قلب به درجه

  )1(.دانيم ما آنان را كافر مي ، غالت صوفيه
و خارج  ‡ين سخن مذكور كفري صريح و الحادي آشكار و كفر به نبوت انبيابنابرا

شود و روشن شد كه او براي خود پيمودن اين  ي دين اسالم محسوب مي شدن از دايره
است كه  كند و در كتاب خود حكومت اسالمي بيان كرده مقامات و درجات را ادعا مي

  )2(.باشد فقيه شيعي همانند موسي و عيسي مي
الزم است كه فراموش نشود كه نزد آنان مقام واليت از مقام نبوت باالتر است  و

و بيان اين موضوع از زبان و كالم خميني نيز خواهد آمد و  )3(كما اينكه قبال گفته شد
شده يعني وصفي كه نزد آنان  ي امام خوانده با اين حال خميني در ايران فقط با واژه

  )4(.مافوق وصف نبوت است
: گويد ين معنا را يكي از مسئوالن ايراني به نا فخرالدين حجازي تاكيد كرده و ميو ا

بزرگتر است و اين گفته به خميني رسيد و او را  ‡خميني از موسي و هارون پيامبر 
ي مالي آن  در تهران نائب اإلمام خود قرار داد و او را به عنوان رئيس بزرگترين مؤسسه

  )5(.ين تعيين كردسرزمين يعني بنياد مستضعف

                                           
 .1071-2/1070 ، ـ الشفاء)1(
 .95ص ، ـ حكومت اسالمى)2(
  .565ص ، ـ نگا)3(
و اىن بحث در لوموند فرانسه انتشار و سـپس در كتـابى بـه اسـم اىـران       ، ـ مجتمع و دىن نزد امام خمىنى)4(

 .چاپ گردىد 216ص
 .147ص ، الثوره البائه/ـ موسى موسوى)5(



   
1307 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

يابيم كه بر برتر بودن خميني از پيامبر خدا موسي  و محمد جواد مغنيه را مي
كتاب  111در صفحه ) يعني خميني(وسيد معلم: گويد آنجا كه مي ، كند اي مي اشاره؛

چرا بترسيم؟ بايد يكي از اين مرحله باشد يا زندان با تبعيد : است حكومت اسالمي گفته
سپس جواد مغنيه . كنند ياء خدا خودشان را به خاطر رضائيت خدا بخت مييا قتل كه اول

و اين كلمات تنها ابراز احساس از احساسات خشم نيست : افزايد و مي گويد به آن مي
و گرفتن و كشيدن موسي سر ) تورات(چنانچه موسي در هنگام به زمين انداختن الواح

دهد كه آتش عاطفه  طع و بااليي خبر ميبلكه از علم و منطق قا ، برادرش دچار آن شد
  )1(.و احساس بدان راه ندارد

آيد كه خميني از پيامبر خدا  مي باشد و از آن بر و اين متن مغنيه با حروف خودش مي
خيزد ولي عملكرد موسي بر خشم  تر است و كار خميني از علم و منطق برمي كامل ؛

  .است و عاطفه و احساس بنا شده
شود پس  تر و بزرگتر از آن است كه با صفات صالحين مقايسه شريف ؛و موسي 

و اين منطق غالت و ! ؟.گردد مي شود يا با او مقايسه چگونه خميني بر او تفضيل داده مي
است  خالي شده ‡هاي آنان از ارج نهادن به انبيا و پيامبران خدا افراطيوني است كه دل

هاي آنان را از بزرگداشت و  ائبانشان نفسزيرا غلو و افراط آنان در مورد امامان و ن
شود خميني اسم خود را  و گفته مي. عظمت رسالت و رسوالن خدا فارغ گردانيده است

( دكتر موسي موسوي. است در اذان نماز داخل كرده و آنرا بر شهادتين مقدم داشته

 بارك پيامبرخميني نام خود را در اذان نمازها وارد كرده و آن را بر نام م: گويد مي)2
مقدم داشته است پس اذان نمازها در ايران بعد از به حكومت رسيدن خميني و در تمام 

خميني رهبر آنگاه اشهد ان محمد رسول  ، اهللا اكبر ، اهللا اكبر: مساجد جامع اينگونه است

                                           
 .107ص ، حكومت اسالمى ـ خمىنى و)1(
اسـتاد دانشـگاه بـوده و     ، باشـد  ي ابوالحسن موسوي اصفهاني يكي از علماي شـيعه مـي   و موسي موسوي نوه -)6(

در بسيار ي از دانشگاه ها به عنوان استاد اقتصاد  ، دكتراي خود را در دانشگاه تهران و  دانشگاه پاريس گرفته است
  .است و فلسفه كار كرده
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 )1( )ي اشهدا ان ال اله اال اهللا را ذكر نكرده است و مولف سهوا كلمه(شود  اهللا گفته مي
و هنگاميكه ابن بابويه كه يكي از علماي بزرگ شيعه در قرن چهارم است معتقد است )2(

خدا  )3(، از جعليات گروه افراطي مفوضه ، كه قول شيعه در اذان أشهد ان عليا ولي اهللا
  .باشد لعنتشان كند مي

گردد كه معاصرين شيعه تا چه اندازه از گذشتگان شيعه فاصله  مشخص مي 
گاه مرزهايي  اند و هيچ هاي خود را با غالت محو كرده و معاصرين تفاوتاند  گرفته
األيام تا كنون در برابر غلو و بي ديني  اند كه در مسير مذهب خود از قديم نداشته

  ..ايستاده باشند

  گري چهارم افراط در غلو و شيعه
يي جانبه گرا به نسبت روش و جهت خميني در تشيع او مذهب غلو و انحراف و يك

و دليل اينكه وي مذهب غالت شيعه )4(است ها بوده برگزيده را كه مذهب غالت رافضي
: باشد و مي گويد معتقد مي ‡را دارد اينكه او به تفضيل امامان بر انبياء و مرسلين

ي مقرب و پيامبر مرسل هم به مقام  يكي از ضروريات مذهب ما اين است كه فرشته
كه ما با خدا حاالتي داريم كه در وسع و   نقل شده ؛و از امامان. رسند امامان نمي

                                           
  .6ص ، و نگا الخمىنى بىن الدىن و الدوله تألىف عبدالجبار عمر 163-162ص ، ا الثوره البائسهـ و نگ)1(
ي اهللا اكبر يكي از شعارهاي انقالب بود نه يكي از الفـاظ   البته ذكر نام خميني با عنوان خميني رهبر بعد از كلمه -)2(

اهللا : راسمات و مجالس گفته مي شود اينگونـه اسـت  ها و م و اين شعار كه هنوز در نمازهاي جمعه و تظاهرات ، نماز
  )اكبر اهللا اكبر خميني رهبر مرگ بر آمريكا مرگ بر اسرائيل مرگ بر ضد واليت فقيه مترجم

گروهي از غالت شيعه هستند چنان مي پندارند كه خداوند محمد را آفريد سپس آفرينش عالم و تدبير : مفوضه ـ)3(
لذا علي مـدبر دوم   ، گذار نموده است سپس هم محمد تدبير عالم را به علي تفويض كردهو چاره انديشي آنرا به او وا

 ، الفـرق بىـن الفـرق تـألىف بغـدادى      ، 1/88 ، تألىف أشعرى ، نگا در مورد مفوضه مقاالت اإلسالمىىن )است
از  و 2/351 ، الخطـط تـألىف مقرىـزى    ، 90ص ، اعتقادات فرق مسلمىن و مشركىن تـألىف رازى  ، 251ص

و مـن ال   25/345 ، بحـاراألنوار مجلسـى   ، 65-64ص ، شـىخ مفىـد   ، هاى شىعه نگا تصحىح اإلعتقـاد  كتاب
 .189-1/188 ، ىحضره الفقىه

ي شديد وي به اسم رافضـيت يكـي از كتـاب هـاي خـود را دروس فـي الجهـاد و الـرفض          و به جهت عالقه -)(4
 .)ناميده است)درسهايي در جهاد و شيعه گري(
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   )1(ي مقرب و پيامبر مرسل نيست ظرفيت فرشته
و قاضي عياض در  )2(و اين است مذهب غالت رافضيها چنانچه عبدالقاهر بغدادي

  رسانند به اثبات مي 1/177اإلسالم ابن تيميه در منهاج السنه  و شيخ 2/290الشفاء 
كه يكي از : گويد ي معاصرين شيعه نسبت داده و مي ا به همهو خميني اين مذهب ر

ي اسالم معاصرين شيعه از غالت  پس بنا به حكم ائمه. ضروريات مذهب ما است
ي  شوند و بحث به اينجا ختم نمي شود بلكه عقيده شيعيان رافضي محسوب مي

زرگ شيعه بنا به حكم علماي ب ، ي غالت شيعه خميني در مورد امامانش همان عقيده
مي  91باشد و دليل آن هم اينكه خميني در حكومت اسالمي ص در قرن چهارم مي

و اين ديدگاه بنا به نظر ابن .باشد كه تصور سهو و غفلت از امامان او بعيد مي: گويد
غالت و مفوضه خدا : گويد بابويه و غير او مستحق لعن و نفرين هستند آنجا كه مي

و ابن بابويه از شيخ خود محمد  )3(.را انكار مي كنند بر لعنتشان كند سهو كردن پيام
غلو قلمداد  ، بن حسن بن وليد نقل كرده كه او نفي سهورا ازپيامبر و امام

اعتقاد ما در : كند ودر كتاب خود بر اين غالت و مفوضه چنين حكم مي )4(.است كرده
افرند و از يهود و است كه آن ها نسبت به خداوند بزرگ ك مورد غالت و مفوضه اين
  )5(.نصارا و مجوس بدترند

ي اثني عشري كه  ي عقايد خود تفاوتي با عقايد شيعه  اين از يك طرف و خميني در بقيه
ي رسول اهللا همانند  صفحاتي در اين مورد نگاشته شد ندارد و او در مورد تكفير صحابه

كفيري دارد و آنها را به ي ت و در مورد عموم اهل سنت نيز عقيده)6(كند ديگران فكر مي

                                           
  .52ص ، حكومت اسالمىـ )1(
 .298ص ، ـ نگا اصول الدىن)2(
  .1/234 ، ـ من ال ىحضره الفقىه)3(
  .1/234 ، ـ من ال ىحضره الفقىه)4(
 .109ص ، ـ اإلعتقادات)5(
داند و دشمنان ائمـه در   ي خود تبري جستن از دشمنان ائمه را درنماز مشروع مي وحتي در كتاب تحريرالوسيلهـ )6(

د   1/169 ، تحرىرالوسـىله  باشـند  به جز سه يا هفـت نفـر از آنـان مـي     ي رسول اهللا  صحابهقاموس شيعه فقط 
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بلكه او در اين  )1(نمايد نامند به ناصبي توصيف مي اي كه آنان را مستضعف مي جز عده
باره نظري جداي از نظرات قوم خود دارد و آن تعامل با اهل سنت به عنوان دشمنان 

و بودن غنيمت گرفتن از آنها  تر اينكه ناصبي در مباح قوي: حربي است آنجا كه مي گويد
تعلق خمس به آن غنيمت بايد به اهل حرب ملحق شوند و همانند حربي با آنها تعامل 

اي  بلكه ناصبي در هر جا باشد بايد مال و دارايي او أخذ شود و به هر وسيله. شود
   )2(.ممكن واجب است خمس آن اخراج گردد

اهل سنت ملحق ي زيديه كه به نظر آنان به  اهل سنت و شيعه ، ها و منظور او از ناصبي
هستند مي باشد نه فقط خوارج و كساني كه نزد اهل سنت ناصبي هستند به دليل اينكه 

را تكفير مي كردند و به همين دليل خوارج را به عنوان قسمي  ؛امير المؤمنين علي
خدا لعنتشان  -و اما نواصب و خوارج: ديگر در رديف نواصب بيان مي كند و مي گويد

   )3(.ستندهر دو نجس ه ، كند
ي آنها در بحث قرآن خميني نيز افتراي وجود قرآن علي را كه به  ه ي عقيد و درباره

اند و نيز وجود چيزهاي ديگري كه در قرآن  صحابه عرضه كرده و آن را دور انداخته
و شايد قرآني كه : كند و مي گويد كنوني نيست ولي در آن بوده تأييد و تصديق مي

همان ) 4(آنرا تبليغ كند  و مي خواست بعد از وفات پيامبر  بود علي گردآوري كرده
 ي او به آموزش رسول اهللا  قرآن كريم باشد با تمام ويژگيهايي كه درفهم ضبط شده

كند و از كتاب  و او به مجوس ملحد صاحب فصل الخطاب ترحم مي) 5(دخيل است

                                                                                                           
 نگـاه النـدوي  بـه بعـد و   112ص ، نگا كشف األسراركند  ركتاب كشف األسرار خود به صراحت شيخين را تكفير مي

  .به بعد 48ص ، الثوره األىرانىه فى مىزان األسالم محمد منظور نعمانى ، 58-57ص: صورتان متضادان/
 ]تعريف اين اصطالح نزد آنان قبال بيان شد  -)(1
  .168ص ، و جاء دورالمجوس 1/352 ، ـ تحرىر الوسىله)2(
  .1/118 ، ـ تحرىر الوسىله)3(
  .وجود نداشت -صلي اهللا عليه وسلم-البته در نسخه اي كه من ديده ام بعد از رسول اهللا ذكر )4(
  در ضمن جزو دوم از رسايل خميني 26ي تعادل و ترجيح ص  رساله)5(
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چنانچه از اصول آنان كه  )1(كند او مستدرك الوسايل دريافت كرده و بدان استدالل مي
و  )2(كند  مانند اصول كافي تأليف كليني حاوي اين كفر است نيز تلقي و دريافت مي

  .كند و از ساير كتاب هاي آنان به همين منوال استدالل مي )3(احتجاج تأليف طبرسي
ي بعضي از عبارات و جمالت كتاب كشف األسرار خميني  وندوي در ترجمه 

و در  )4(باشد ي اثبات اين كفر از خميني مي كه در برگيرنده ، كند يچيزهايي را بيان م
خميني به اين پرسش كه چرا  ، متن مترجم از كشف األسرار كه در دست من است

بي گمان از : دهد و مي گويد نام امامان در قرآن ذكر نشده است؟ اينگونه پاسخ مي
اند و قرآن را  قرآن ارتباط داشتهكساني كه تنها براي رياست و دنياپرستي با اسالم و 

بعيد نيست كه اين كتاب  ، بودند اي براي رسيدن به مقاصد فاسد خود ساخته  وسيله
ي بيان نام امامان در قرآن تحريف كرده و آن آيات را مسح نمايند و  آسماني در زمينه

تلميح و پس او در اينجا با  )5(داغ ننگ اين عمل را بر حيات مسلمانان وارد گردانند
است ولي به صراحت امكان تحريف كتاب  اشاره به وقوع تحريف در قرآن پرداخته

كند و در اين تكذيب  خدا را از طرف يكي از افراد اين امت تصديق و تأييد مي
  :فرمايش خدا وجود دارد كه مي فرمايد

 m   n  m   l  k      j  i  h  gl 6( ٩: الحجر(   
و تا روز رستاخيز آن را ( باشيم ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده  

   ) داريم از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي

                                           
 .77ص ، ـ حكومت اسالمى)1(
 .94-63-62ص ، ـ حكومت اسالمى)2(
  .77ص ، ـ حكومت اسالمى)3(
 .58ص ، ـ صورتان متضادان)4(
 .114ص ، ـ كشف األسرار)5(
 .9/ـ حجر)6(
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پندارد خداي سبحان در كتابش آنچه  اين نگرش عقالني متعصب و قفل شده كه ميبه 
ي  شدن بوسيلهبه گمان آنان اصل دين و اساس متين آن است از ترس تحريف 

  . است ذكر نكردهي رسول اهللا  صحابه
بلكه . گردد پندارد كه باز مي ي غيبت مهدي را تصديق و مي وخميني هم افترا وخرافه

ريزي  پايه ، هاي عدالت را در عالم اند تا قواعد وپايه آمده ‡تما م پيامبران: گويد مي
كه آمد بشريت را اصالح  نبياءولي هيچكدام حتي پيامبر اسالم محمد خاتم اال ، كنند

كند در اين رسالت مهم و اساسي ناجح وپيروز نشدند و تنها كسي كه در اين كار پيروز 
   )1(.باشد خواهد شد مهدي منتظر مي

اي صادر  ي عالم اسالمي بيانيه ورابطه  ، ومسلمانان اين سخنراني را ناپسند دانسته
دهد كه مناقض صريح اسالم و محتواي  يكرد كه اين گفته راغلط دانسته و توضيح م

همچنانكه از جهات متعدد  )2(.باشد قرآن و سنت نبوي مطهر واجماع امت اسالمي مي
  )3(.انكار اين سخن جار ي گرديد

ومجله جماعت اسالمي در پاكستان سخنراني خميني را پخش نموده و اين سخن را 
است وامري است كه حتي دوستان  اين نفي و رد اسالم وتاريخ اسالم: بدان اضافه كرد

و او باچنين تصريحي در اين باره از طبيعت مذهب افراطي خود  )4(.آنرا تحمل نمي كنند
از ) كه مهدي يكي از آنان است(اومعتقد است كه امامان . درغلو خارج نشده است

                                           
هسـتند در پـانزدهم شـعبان    چنانچه معتقد  ، در اين سخنراني كه خميني به مناسبت ميالد امام مهدي ايراد كردهـ )1(

ى  ه و مجلـه 1400شـعبان  17تـارىخ   ، راى العـام كـوىتى  (ه متولد شده ودر راديو تهران پخش گرديد1400سال 
 ، و راه خمىنـى  ، 41-42ص ، سـراب در اىـران  /و احمد افغـانى  ، م1980 8/7فى  ، 488شماره ، مجتمع كوىتى

 .45-47ص
بـه تـارىخ    ، ى اخبار عـالم اسـالمى   ه و روزنامه1400رمضان4 ، دىهالسعو ، ـ االستنكار فى جدىده المدىنه)2(
  .هـ1400رمضان9
شماره چهـار بـه تـاريخ    ) دعوي الحق(ي اي صادر كردند كه در مجله در اين باره بيانيه ) مراكش(علماي مغرب(ـ )3(

 .49ص ، نهج الخمىنى ، راه خمىنى انتشار يافت. ه1400رمضان  –شعبان 
  .52ص ، و نهج الخمىنى فى مىزان الفكر االسالمى ، ه1404الحجه ذى29سالمى در ـ مجله جماعت ا)4(
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 بعد از وفات پيامبر  بزرگتر هستند ونيز به نظر اوصحابه رسول اهللا‡پيامبران
وجوهر . زيرا به جاي بيعت با علي براي خالفت با ابوبكر بيعت نمودند ، تد شدندمر

ي  اگر خليفه پيامبر: رسالت نزد آنان امامت علي مي باشد به همين دليل گفته است
 ، ي اين است كه رسالت را تبليغ نكرده است بعد از خود را تعيين نكرده باشد به منزله

پيروز وناجح نشده است زيرا  به راستي رسول اهللا : ودراين جا است كه مي گويد
  . علي بعد از او به صورت بال فصل ومباشر متولي خالفت نشده است

وخميني در پاسخ منكرين سخنراني خود بيانيه اي صادر نمود ودر پاسخ وي جز تاكيد 
ما مي : گويد و در آن مي. شود ي مشاهده نمي روي گفته هاي ناپسند وغلط خود چيز

و خداوند در آخر زمان  ، اند گوييم كه پيامبران موفق به اجرا وتنفيذ مقاصد خود نشده
سپس منكرين  ، را به اجرا در مي آورد ‡شخصي را بر مي انگيزد كه مسايل پيامبران

  )1(.سخنراني خود را به ايجاد تفرقه ميان مسلمانان متهم مي كند
بلكه او  )2(.باشد هاي قرآن مي تعاليم و آموزهكه تعاليم امامان همانند : گويد و خميني مي

كند و آن  است عمل مي به داستانسرايي جزواتي كه به خيال آنان از ائمه به ارث مانده
قايلند او براي  اهللا  قدسيت و قداستي كه امت اسالمي براي كتاب خدا و سنت رسول

بالند تاييد  ي به آن ميعشر ي اثني و تمام عقايدي را كه فرقه )3( آن جزوات قايل است
تر و  گرايانه جانبه نمايد بلكه كدام انديشه از همه يك كند و از آنها تبعيت مي مي

كند كه در اينجا نيازي به تفصيل و طول دادن نيست  آن عمل مي  تر است به منحرف
ي  چون هدف بيان اين نكته است كه خميني آنگونه نيست كه اصحاب اين ديدگاه ساده

بلكه خميني از برخي از : گويند بينيم كه مي پندارند و برخي از آنها را مي سطحي مي

                                           
مركزاعالم   عالمى براى انقـالب اسـالمى در    ، 22ص ، ى مهدى منتظر همراه رساله اى دىگر مسئله/ـ خمىنى)1(

 .اىران
  .113ص ، ـ حكومت اسالمى)2(
 .77-76ص ، حكومت اسالمى كند استدالل مي ي فقيه به آنها و بر مذهب خود در عموم واليت مطلقه.ـ)3(
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است  و او به پيروان خود دستور داده )1(است ي خود در مورد تقيه دست برداشته عقيده
و . شود كه با اهل سنت نماز بگذارند كه در صورت ظاهري نوعي اعتدال محسوب مي

ي كه در مورد  ا ي تعادل و ترجيح و در رساله اي كه خودش در باره پاسخ آن در رساله
است وجود دارد و براي تو كافي است كه بداني خميني معتقد است اصل  تقيه نوشته

باشد و اين اصل در حالت اختالف روايات نزد  دين آنها بر مخالفت اهل سنت بنا مي
عمل بر خالف اخبار آنان كه دستور به : گويد شود بنابراين مي خميني ترجيح داده مي

يعني رشاد و هدايت در ) ما خالف العامة فقيه الرشاد: (دهد مانند اين سخن كه مي عامه 
دعوا ما وافق (باشد و يا مانند اين سخن  چيزي است كه با اهل سنت مخالفت داشته

از . باشد ترك كنيد) اهل سنت(يعني آنچه را كه موافق قوم ) القوم فإن الرشد يف خالفهم
يح هستند و ترجيح دادن اينها محض تعبد و بندگي كردن نيست بلكه اصول ترج

مخالفت آنها راهي است به سوي واقعيت و رشد و هدايت در مخالفت آنان نهفته 
  )2(.است 

اخباري كه در مورد مخالفت اهل سنت وارد (سپس مبحثي را تحت عنوان 
  باره دو نوعندو بيان داشته كه اخبار و روايات آنها در اين  )3()اند شده

اينكه به عمل كردن به مخالف عامه در حالت تعارض روايات ائمه دستور  :نوع اول
  .كند دوم به مخالفت مطلق امر مي. دهد مي

از حسن بن جهم روايت : است ي نوع اول بيان داشته و گفته پس پنج روايت را از زمره 
شود و  چيزي روايت مي ؛ از ابوعبداهللا: گفتم) يعني امام(به عبد صالح : شد كه گفت

                                           
 .155-154ص ، ها تحقىقى در مورد فرقه/ـ احمد جلى)1(
 .71ص ، اى در تعادل و ترجىح ـ رساله)2(
  .80ص ، اى در تعادل و ترجىح ـ رساله)3(
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شود پس به كداميك عمل كنيم؟ گفت آن روايت كه مخالف  از او خالف آن روايت مي
  )1(.بدان عمل كن و از آن روايت كه موافق قوم است اجتناب كن ، باشد)اهل سنت(قوم

شوند و در بعضي از هر دو نوع روايات  و روايات ديگري هم از اين معني خارج نمي
آن روايات : گويد شود كه بر كتب حديث اهل سنت عرضه گردد پس مي مي  هدستور داد

عرضه كنيد پس آنچه موافق اخبار آنان باشد رها كنيد و ) اهل سنت(را بر اخبار عامه
و خميني بدنبال اين نوع اخبار  )2(.آنچه را مخالف روايات آنان باشد بدان عمل كنيد

كنند بر اينكه در زمان وجود  وضوح داللت مي نيست كه اين اخبار به پوشيده: گويد مي
خبري كه مخالف عامه باشد  ، رغم اعتبارسند يكي از آن دو علي ، دو خبر متعارض
حتي اگر يكي ظاهرا صحيح و مضمون آن در ميان اصحاب مشهور . شود ترجيح داده مي

اب فقه و بلكه اين مرجع در تمام ابو. باشد بازهم آنچه مخالف عامه باشد مرجح است
  )3(.هاي فقهاي متداول عام و شايع است بر السنه و زبان

خميني هر خبري كه به نظر آنان موافق اهل سنت باشد به  ، شود چنانچه ديده مي
نمايد انگار اهل سنت جزو يهود و نصارايي هستند كه تشبه به  تأكيد رد و طرد مي

است كه اهل  شده  گفته  حتي در كتاب هاي آنان به صراحت ، است آنها نهي شده 
  )4(.سنت از يهود و نصارا كافرترند

و آن اخباري هستند كه به مخالفت اهل سنت به صورت مطلق دستور  :نوع دوم
دهند و آن با بحث كردن از اعمال و اقوال و عقايد اهل سنت كه مخالف روايات  مي

  .است آنان هستند و پنج روايت از اين نوع هم ذكر كرده 
دهد از مفتي شهر و ديار  و آن روايتي است كه به فرد شيعي دستور مي: ولروايت ا

پيش فقيه شهر : گويد خود سؤال كند تا به خالف فتواي وي عمل كند آنجا كه مي

                                           
 .80ص ، اى در تعادل و ترجىح ـ رساله)1(
  .81-80ص ، اى در تعادل و ترجىح ـ رساله)2(
 .82ص ، در تعادل و ترجىح اى ـ رساله)3(
 .ى عربى اىن رساله نسخه ، 715و714ـ ص)4(
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اگر در مورد چيزي فتوايي برايت صادر  ، ي كار خود از او سؤال كن برو و درباره
البته منظور از مفتي . (باشد مي كرد بر خالف آن عمل كن چون حق در خالف آن فتوا

  )1().باشد بلد مفتي اهل سنت مي
است و آن  و اين روايت و مشابه آن از اين نوع نزد شيعه اشكال بزرگي ايجادكرده

اگر به  ، هستند  ي فقه كه موافق اخبار شيعه در اخباري از اهل سنت بويژه در زمينه
از هر دو مذهب را بدنبال دارد  كند خارج شدن اين روايات به صورت مطلق عمل مي

و به همين خاطر خميني بر هر روايت از اين روايات تأويلي مي آورد تا سعي كند از 
مورد آن روايت : گويد اين اشكال خالصي يابد مثال بر روايت سابق اينگونه مي

صورت اضطرار و نبود راه به سوي واقعيت است پس او را ارشاد كن كه در هنگام 
آيد كه از طريق ما رد خبر هنگامي كه  و از آن چنان برنمي ، به آن برگرددسد طريق 

  )2(.موافق آنان باشد درست باشد
و  ، قسم به خدا شما بر چيزي نيستيد كه آنها بر آنند: و قول راوي: گويد پس مي

پس با آنها مخالفت كنيد زيرا آنها  ، آنها بر چيزي نيستند كه شما بر آن باشيد
  .و راه راست نيستندبرحنيفيت 

پس ظاهر روايت مخالف اهل سنت در عقايدشان و در امر واليت و آنچه به آن 
  )3(.كند باشد و آن دو روايت بر خبري كه موافق آنان باشد داللت نمي مرتبط مي

و چنانچه مي بيني خميني مخالفت با اهل سنت را از اصول ترجيح نزد شيعه به 
كنند  كه دست تقارب و اتحاد با او به سويش دراز مي پس آن كساني ، آورد شمار مي

برند كه او از تقيه با اهل سنت دست  كجايند؟ و كجايند آن كساني كه گمان مي
  است؟ برداشته 

يكي از موارد عمل  ، كند كه با اهل سنت نماز بگذارند ي خود امر مي اما اينكه به طايفه
ِ تقيه به تفصيل  ي او دربارده كه در رسالهاست و آن همان چيزي است  كردن او به تقيه 

                                           
 .82ص ، اى در تعادل و ترجىح ـ رساله)1(
 .82ص ، اى در تعادل و ترجىح ـ رساله)2(
 .83ص ، اى در تعادل و ترجىح ـ رساله)3(
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نگرند و شناختي از  ولي آن دسته از اهل سنت كه به ظاهر امور مي. از آن بحث شد
را از مناقب و  ها و خفاياي مذهب شيعه ندارند شيداي اين امر خطرناك شده و آن نهفته

  )1(كنند محاسن خميني و تالش و كوشش او براي اتحاد مسلمانان تلقي مي
باره تحت عنوان  اي را در اين ي تقيه بحث ويژه اش در زمينة در عين حال او در رساله

نهاده است و مي ) داللت دارند) اهل سنت(رواياتي كه بر صحيح بودن نماز با عامه (
اي وارد شده كه بر درستي نماز با مردم و ترغيب بر حضور در  روايات ويژه: گويد

عثمان بن  مانند روايت صحيح حماد بن. كند ها داللت ميمساجد آنان و اقتدا به آن
همانند كسي است كه  ، هركس در صف اول با آنان نماز بخواند: است ابوعبداهللا كه گفته
در صف اول نماز بپا داشته است و خميني در توضيح خود بر آن  اهللا  پشت سر رسول

صحيح  ضرت رسول اهللاو شكي نيست كه نماز خواندن با ح: افزايد و مي گويد مي
  )2(.بوده و فضيلت بزرگي دارد و اين نماز با آنان در حالت تقيه است

و سماع و شنيدن آن معتبر است گفته است در مورد مناكحت و : گويد پس مي
اين كار سختي : پيوند زناشويي و نماز خواندن پشت سر آنان پرسيدم در پاسخ گفت

به آنها دختر داده و  رسول اهللا . انجام دهيدتوانيد چنين كاري را  است هرگز نمي
  )3(.است است و علي پشت سر آنها نماز به پاي داشته داماد آنها شده
بلكه خاص تعامل با . كند كه اين تقيه ارتباطي به بحث ضرورت ندارد بعد اشاره مي

يابد و براي  اهل سنت است زيرا او معتقد است كه تقيه در حالت ترس ضرورت مي
شود تقيه نمود كه در اين هنگام از برترين اعمال نزد شيعه شمرده  را و سازش هم ميمدا
ولي در حالت دوم آنرا اينگونه  ، تقيه در حالت ترس كه امر آن روشن است. شود مي

پذيرد و مورد ترغيب  اي كه از روي مدارا و سازش صورت مي اما تقيه: دهد توضيح مي

                                           
هـ در اىن 1400ل ىكم ربىع األو 4808ى ى منوره شماره ى مدىنه ـ آن چه شىخ محمد مجذوب در روزنامه)1(

 .است باره نگاشته 
 .در ضمن بخش دوم از مساىل ، 108ص ، اى در تقىه ـ رساله)2(
 .در ضمن بخش دوم از مساىل ، 198ص ، اى در تقىه ـ رساله)3(
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ترين و برترين عبادات مي  و بر مبناي آن جزو محبوب قرار مي گيرد عبادت از روي آن
ظاهرا به نوع تقيه در برابر عامه اختصاص دارد چنانچه مبناي روايات با وجود . باشد

  )1(.كثرت آنها همين است
است؟ ولي آنكه  آيا باز هم بايد گفت كه خميني از تقيه و نيرنگ دست برداشته

ت كه تقيه نزد شيعيان چندين نوع و اس گويد فراموش كرده چنين چيزي را مي
صورت دارد و تقيه اهل سنت از برترين و افضل اعمال بوده و مشروط به ضرورت 

  .و حالت اضطرار نيست
شمارد و  و در پايان الزم است بداني كه خميني عصر خلفاي راشدين را عصر تقيه مي

و بعد از او نيز  ؛)علي(تا زمان خالفت اميرالمؤمنين بعد از رسول اهللا : مي گويد
امامان و پيروان شيعيان آنان تا حدود بيشتر از دويست سال  ، تا زمان غيبت امام مهدي

  )2(.اند به تقيه مبتال بوده
باشد و او به شاذترين و انحرافي   پس روشن شد كه خميني يكي از غالت شيعه مي

كند و هرگاه  اد ميكند و بر مخالفت اهل سنت اعتم ترين نظر از نظرات آنها عمل مي
 .باشد از آن بيرون رود از روي تقيه مي

  اعتقاد او به واليت فقيه: پنجم

ي اثنا عشري معتقداند كه واليت مطلقه بر مسلمانان مخصوص اشخاص معيني  شيعه
و اين امامان  )3(.است كه خداوند آنان را با اسم و عدد همانند پيامبران برگزيده است

همانند  ، ا و عصمت و دوربودنشان از لغزش و خطا و گناهكارشان همانند كار خد
. باشد مي ‡عصمت پيامبران خداوند و فضيلت و برتري آنان باالتر از فضيلت پيامبران

 ، هجري به بعد تاكنون غائب است 26و بر حسب اعتقاد آنان آخرين امام از سال 

                                           
 .200ص ، اى درتقىه ـ رساله)1(
 .269ص ، اى در تقىه ـ رساله)2(
 .ـ نگا فصل امامت)3(
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 ، منصب وي را در خالفتدانند كه كسي مقام و  حرام مي ، ي اثناعشري بنابراين شيعه
تا . تا زمان ظهور او از غيبت و خروج او از مخفي گاهش به تصرف خود درآورد

هر پرچمي كه قبل از قيام امام مهدي برافراشته : گويد جائيكه شيعه ي اثنا عشري مي
  )1(.هرچند كه به سوي حق هم فراخواند ، صاحب آن طاغوت است ، شود

اند يك مهر و  اين رويه رفته اند و به گمان خود توانستهو شيعيان قرن هاي گذشته بر 
ي خود را به  امضا و تاييديه از امام غائب بگيرند كه سرپرستي برخي از مصالح ويژه
اما در : گويد يكي از شيوخ و علماي شيعه بسپارند نه تمام اين مصالح و اين تاييديه مي

  )2(.ان حديث ما مراجعه نماييدمورد رويدادهايي كه به وقوع مي پيوندند به راوي
دهد تا براي آگاهي از  و از البه الي اين عبارات چنان برمي آيد كه با آنها دستور مي
  .احكام حوادث و رويدادهاي جديد به شيوخ شيعه مراجعه كنيد

به همين دليل نظر و رأي اهل تشيع بر اين است كه واليت فقهاي آنان به مسايل و امثال 
رد چنانچه متن تاييديه گواهي مهدي موهوم نيز آنرا مي رساند اما آن اختصاص دا

واليت عمومي كه شامل مسايل سياسي و برپايي حكومت مي شود از ويژگي هاي 
و به همين  ، مهدي غائب و تا زمان رجعت و بازگشت او از غيبت به او اختصاص دارد

اصب و ستمگر و اشغالگر به در حالي كه به عنوان غ ، دليل بوده كه پيرامون اين مذهب
اند در پناه آنان به زندگي ادامه داده و از اينكه بر سلطنت امام  خلفاي مسلمين نگريسته

آنها استيال پيدا كرده اند حسرت خورده اند كه در فرج امام مهدي موهومشان شتاب 
كنند تا دولت آنان نيز تشكيل گردد و در تمام اين مدت با حكومت هاي موجود به 

اما غيبت به اصطالح حجت به طول و درازا  ، ي تقيه عمل نموده اند مقتضاي عقيده
و قرنها به دنبال هم سپري گرديد و بدون اينكه ظهور كند همچنان انتظار ادامه  ، كشيد

ي  در نتيجه انديشه. دارد و شيعه از دولت شرعي بر حسب اعتقاد خودشان محرومند

                                           
 .ي عربي نسخه ، 738ص ، شدـ تخريج آن از كتب شيعه سپري )1(
  .ـ تخريج آن قبال از كتب شيعه نقل و بيان شد)2(
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فقيه پيدا شد و افكار متاخرين شيعه را به خود سرگرم انتقال وظايف و نيابت مهدي به 
  .كرد

از جمله احمد نراقي و حسين ناييني بر اين  ، كند كه علماي آنها و خميني اشاره مي
باورند كه تمام اختيارات و وظايف و كارهايي كه در امور حكومتي و اداري و سياسي 

ا زمان ظهور او نائب او كه ولي ي امام مهدي است در زمان غيبت او ت در اصل بر عهده
   )1(.فقيه باشد عهده دار شده و انجام مي دهد

اي  و خميني به غير از اين دو فرد كس ديگري از علماي شيعه كه قبال چنين انديشه
زيرا او  ، كرد داشته باشند نام نبرده است و اگر كسي ديگر را مي يافت قطعا ذكر مي

  .نمايد باور خود را بدان توجيه  از چيزي جستجو مي كند كه مذهب و
ي اثناعشري تا قبل از قرن سيزده  ي فقيه نزد فرقه ي واليت مطلقه پس بنابراين انديشه

ي ارتباطي را از طرف خود جعل كرده و به  پيدا نشده است و در واقع خميني اين رشته
امام (ي اين انديشه فرا مي خواند و ضرورت برپايي دولتي به رياست نائب امام مهد

. را براي تحقق اهداف شيعه و تطبيق مذهب شيعه طرح و بدان دعوت مي نمايد ) زمان
ي  امروزه در زمان غيبت نص وجود ندارد كه شخص معيني را براي اداره: گويد و مي

پس چاره و نظر در اين باره چيست؟ آيا همين طور احكام  ، امور حكومت معرفي كند
اسالم آمد تا : يا بگوييم ؟ ؟ يا از اسالم بي عالقه شويماسالمي تعطيل شده رها شوند

اسالم : يا بايد بگوييم ؟ فقط دو قرن حكومت كند و بعد از آن مسلمانان اهمال شوند
امورات تنظيم حكومت را اهمال كرده و ناديده گرفته است؟ و ما مي دانيم كه نبود يك 

يعني پذيرش خذالن  ، شدن آنها حكومت اسالمي يعني تباه شدن مرزهاي اسالم و نابود
آيا حكومت  ؟ دهد آيا دين ما به چنين چيزي اجازه مي ، و ذلت ما در روي زمين

  )2(ضرورتي از ضروريات زندگي نيست؟

                                           
  .74ص ، ـ حكومت اسالمي)1(
 .48ص ، ـ حكومت اسالمي)2(
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از غيبت كبري امام مهدي ما بيشتر از هزار سال ميگذرد و : گويد ودر جاي ديگر مي
ظر در اين مدت طوالني مقتضاي شايد هزاران سال ديگر بگذرد و هنوز قدوم امام منت

آيا بايد احكام اسالمي همچنان تعطيل شده باقي بمانند؟ و مردم در  ، مصلحت نباشد
خالل آن مدت مديده هر چه مي خواهند بكنند؟ آيا از چنين وضعيتي هرج و مرج پيدا 

ت در نشر و بيان و اجراي آنها در مد قوانين و تعاليمي كه پيامبر اسالم  ؟ نمي شود
بيست و سه سال آن همه تالش بخرج داد و آنرا در زمين تحقق بخشيده آيا فقط براي 
آن زمان محدود بود؟ آيا مثال خداوند عمر شريعت اسالمي را براي دويست سال تعيين 

اي از اعتقاد به منسوخ بودن  داشتن چنين انديشه ، به نظر من ؟ و موجل نموده است
  )1(.اسالم بدتر مي باشد

 ، ي عدم ضرورت تشكيل حكومت اسالمي مي گويد پس هر كسي كه به انديشهسپس 
تظاهر نمايد و آنرا تبليغ نمايد در واقع ضرورت تنفيذ و اجراي احكام اسالمي را انكار 

خواند و بدنبال شموليت و فراگيري  كرده است و به تعطيلل و ناپويايي آن احكام فرا مي
  )2(.كار مي كندو ماندگاري دين اسالم حنيف را ان

چنان مي انديشد كه فقيه شيعي و پيروان  ، پس خميني با توجيهاتي كه بيان داشته
او براي استيال بر حكومت در سرزمين هاي اسالمي به نيابت از امام زمان اقدام كنند 
و او با چنين نگرشي از مقررات دين شيعه خارج شده و با سفارشات امامان بسياري 

امام غائب و شتاب نكردن در ظهور و خروج وي را توصيه كرده  كه ضرورت انتظار
  . اند مخالفت كرده است

به ثبت  ‡و روايات از امامان : حتي يكي از مراجع تقليد آنان در اين عصر گفته است
رسيده كه قيام عليه دشمنان و سالطين زمان خود را حرام مي نمايند زيرا منصب امامت 

                                           
 .26ص ، ـ حكومت اسالمي)1(
 .27-26ص ، ـ حكومت اسالمي)2(
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. كه از جانب خداوند با نص قاطع برگزيده شده باشدتنها براي كسي درست است 
  .رضايت و خشنودي آنان نسبت به اين حكومت ها مورد نظر و مقصود نيست

و اين توجيهاتي كه خميني براي بيان ضرورت برپايي حكومت شيعي و نيابت فقيه به 
ي به خود  طرح مي كند مي بايد جهت ديگر ، ي رياست حكومت جاي مهدي در زمينه

گويند و بري پيروان خود نيك  ي خود راست مي اگر واقعا علماي شيعه در گفته ، گيرد
اي مذهبي كه بر  انديش و خيرخواه هستند و آن جهت عبارت است از نقد ريشه

ي غيبت و انتظار غائب و اساسي كه آنها به اين نتيجه متناقض و چندگانگي و  خرافه
  . است سرگرداني رسانده
گواهي و شهادت مهمي است كه از طرف يكي از آيات و مراجع و  در هر حال اين

. حجت االسالم هاي شيعه بر بطالن و فساد مذهب شيعه از اساس و ريشه سر مي زند
 ، ي وي در تمام قرون گذشته بر ضاللت و گمراهي و شاهد آن است كه گروه و طايفه

منصوص  ، ني از جانب خداوندي آنان كه بايد امام معي و اين انديشه ، راه پيموده اند
 ، باشد و مدت زمان طوالني با اهل سنت نزاع كرده و آنان را بدان خاطر كافر دانسته اند

از ابتدا غلط و باطل بوده است و مجبوراند اينگونه عليه آن  ، به گواهي تاريخ و واقع امر
مي زند بعد از آنكه ي خميني كه دم از عموم واليت فقيه  انديشه وباور با استناد به گفته

زمان سپري شده بر آنان به طول مي انجامد و از خروج و ظهور كسي كه وي را امام 
  .اينگونه عليه آن بينش و منش قيام كنند ، زمان مي نامند نا اميد مي گردند

پس بر تمام صالحيات امام زمان استيال مي يابند و خميني تمام امور مهم و وظائف امام 
زيرا او . خود و بعضي از فقهاي هم گون خود و هم كيش خود مي گمارد زمان را براي

ي منصب امام غائب در رياست  معتقد است كه سرپرستي امورات مهم كه از زمره
ي  حكومت است در زمان غيبت به جاي او يك ضرورت است و براي قانع كردن طايفه

اليت فقيه را تاليف خود به اين انديشه و بينش دو كتاب خود حكومت اسالمي و و
  .كرده است
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بلكه آنرامختص فقهاي شيعه مي  ، و او موافق واليت هر كس بر امور حكومت نيست
رغم نبود  علي: آنجا كه مي گويد. داند و حكومت و سلطنت منحصر به آنها مي نمايد

اما ويژگي ها  ، نص قاطع بر شخصي معين كه در حال غيبت نائب و جانشين امام باشد
لذا اگر بر امر خود اجماع كردند و  ، م شرعي در بيشتر فقهاي امروز وجودداردي حاك

  )1(.اگر به خود بيايند مي توانند حكومتي عدالت گستر و كم نظير را ايجاد و اداره نمايند
اگر حكومت فقهاي شيعه و آخوندها در عدالت كم نظير و بي مانند مي : گويم و من مي

پس چه  نيازي به خروج و ظهور مهدي موهوم : -گويد آنگونه كه خميني مي–باشد 
مي باشد  اهللا منتظر دارند؟ و او معتقد است كه واليت فقيه شيعي همانند واليت رسول

و  ، را ولي  تمامي مسلمانان مي داند خداوند حضرت رسول : و در اين باره مي گويد
اين است اوامر و دستورات و امام  بعد از ايشان امام ولي است و معناي واليت رسول
  )2(.شرعي آن دو نافذ و قابل اجرا براي همه مي باشد

ذات اين واليت و حاكميت نزد فقيه نيز موجود است با اين تفاوت كه : پس مي گويد
تراز خود آنزمان كه آنها مي توانند او را عزل و نصب كنند به  واليت فقيه بر فقهاي هم

ي واليت مساوي مي  ه اهليت و شايستگي در مسلهجا نمي آيد زيرا فقها از ناحي
  )3(.باشند

  :ي خميني چنانچه ديده مي شود در دو اصل تمركز مي يابد پس نظريه
  . اعتقاد به واليت مطلقه و عامه براي فقيه: ابتدا
اعتقاد به اينكه غير از فقيه شيعي هيچ كس رياست حكومت اسالمي را : دوم

  .كند سرپرستي نمي

                                           
  .49-48ص ، ـ حكومت اسالمي)1(
 .51ص ، ـ حكومت اسالمي)2(
 .51ص ، ـ حكومت اسالمي)3(
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زيرا . ي اثناعشري است شدن از ادعاي تعيين امامان و انحصار آنها بر فرقهواين خارج 
فقها در تعداد معيني منحصر نمي شوند و اشخاص عيني آنها نيز براي امر واليت 
منصوص نيست و اين بدين معنا است كه شيعيان به همان مفهوم امامت از ديدگاه اهل 

اللت و گمراهي اسالف و گذشتگان سنت باز گشته اند و به مقتضي اين سخن به ض
  .خود و فساد و بطالن مذهب آنان اقرار و اعتراف كرده اند

ولي آنها اين واليت فقيه به نيابت از مهدي مي دانند تا زماني كه از غيبت باز مي گردد 
 ، اند بنابراين به نظر من اين اتجاه و بينش پس آنها از اصل مذهب خود خارج نشده

ي  تنها نماينده ، پندارند كه فقيه شيعي زيرا آنان چنان مي. بابيه ندارد تفاوتي با مذهب
با اين تفاوت كه خميني هر فقيه  ، چنانچه خود باب اينگونه مي پندارد. مهدي است
  .باب به حساب مي آورد شيعه را يك

كه خميني مهدي مورد انتظار شيعيان را خارج : و اگر بخواهي مي تواني بگويي
بلكه او با  ، زيرا صالحيات و وظايف او را به فقيه واگذار نموده استكرده است 

چنين تفكري تنها يك مهدي را خارج نكرده بلكه دهها مهدي را بيرون كرده است 
پس  ، زيرا بسياري از شيوخ و علما و آخوندهاي آنان شايستگي اين منصب را دارند

يي هستند كه براي نيابت از امام او مي گويد بيشتر فقهاي امروز ما داراي ويژگي ها
  )1(.معصوم به آنها اهليت و شايستگي مي بخشد

مي باشد و در اين زمينه  و به مقتضاي اين نيابت امر آنها همانند امر رسول اهللا
حجت بر مردم بود آنها نيز بر مردم حجت مي باشند و  همانگونه كه پيامبر : گويد مي

آنها سر باز زند و تخلف كند خداوند در روز قيامت هر كس از اطاعت و فرمانبرداري 
  )2(.به خاطر آن وي را مواخذه و گرفتار ميكند

                                           
 .113ص ، حكومت اسالمي ـ)1(
 .80ص ، ـ حكومت اسالمي)2(
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تمام آن امور كه بر عهده آنها نهاده شده و به آنها  ‡بهرحال پيامبران: گويد و مي
اند و آنها را بر اموري كه خود امين آن شده  واگذار گرديده به فقهاي شيعه واگذار نموده

  )1(.اند ين كرده اند يعني امورات و وظايف خود را به امانت به آنها سپردهاند ام
همانند حكومت مهدي موعود مي  ، بلكه اشاره مي كند كه حكومت اسالمي فقيه شيعي

شمشير علي بن  ، عصاي موسي ، و تنها چيزي كه ما در دست نداريم:باشد و گفته است
و زماني كه عزم خود را بر  ، باشد وعزميت و قاطعيت جبري آندو مي ‡ابي طالب

اقامه و برپايي حكومت اسالمي جزم نماييم به عصاي موسي و شمشير علي بن 
  )2(.نيز دست پيدا مي كنيم ‡ابوطالب

رسد اينكه جمع ميان عصاي موسي و شمشير علي  چيزي كه در اين باره به ذهن من مي
در حكومت آخوندها مي كنايه از همدستي و تعاون يهود و شيعه  ‡بن ابوطالب

و برخي از اين ذهنيت در حكومت خميني تحقق يافته است چنانچه در رسوايي . باشد
هاي خبري آنرا بيان  همكاري هاي تسليحاتي و همكاري سري فيما بين آندو كه رسانه

كند كه  و خميني اعتراف مي. رسيم به اين نتيجه مي ، اند و امر آن اشتهار يافته است داشته
يل حكومت شيعي از ناحيه شيعيان گذشته واقع نشده است آنجا كه در اين باره تشك
ما در گذشته براي تشكيل حكومتي كه خيانتكاران  مفسد را در هم بكوبد كار : گويد مي

و براي امامان ما براي دست يابي به زمام امور فرصتي فراهم . ايم  نكرده و قيامي ننموده
ي زندگاني به انتظار آن بوده اند پس بر فقهاي عادل  نشده است و تا آخرين لحظه

واجب است كه فرصت ها را غنيمت دانسته و از تمام فرصت ها براي تنظيم و تشكيل 
  )3(.حكومت اسالمي استفاده كنند

                                           
  .81ص ، ـ حكومت اسالمي)1(
 .135ص ، ـ حكومت اسالمي)2(
 .54و 40ص ، ـ حكومت اسالمي)3(
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و حكومت هاي شيعي برپاشد ولي آن حكومت ها از جانب آيات و نائبان امام معصوم 
قلمداد مي ) يعني شيعي(را اولين دولت اسالمي  اند و لذا حكومت آنها محكوم نشده

  .كنند
خميني بزرگترين جمهوري اسالمي را در ايران تاسيس : بعضي از رافضي ها مي گويند

و  ‡كرده است زيرا اولين بار است در تاريخ اسالم چنين چيزي كه خواب پيامبران
  )1(.يابد تحقق مي ، باشد مي ‡و امامان معصوم  پيامبر اسالم 

به مقام حكومت آنان  نو خلفاي او حكومت پيامبرو آخوند طالقاني معتقد است كه 
سازي است براي قيام و برپايي  نرسيده است و اين حكومت نوعي تمهيد و آماده

ما معتقديم كه جمهوري اسالمي تنها حكومتي : آنجا كه مي گويد حكومت پيامبر
دارد ولي در فجر صدر اسالم چنين  است كه در اين زمان شايستگي حيات و زندگاني

تحوالت و دگرگوني هاي اجتماعي و سياسي كه از زمان حضرت . اهليتي پيدا نكرد
ي موضوعي بر  و خلفاي راشدين كه تاكنون جهان اسالم شاهد آن است پايه رسول

  )2(.پايي جمهوري اسالمي را بنا نهاده است
ه به غلو و افراط و تقديس اشخاص تو مالحظه مي كني كه طبيعت ديدگاه شيعه هميش

ي طالقاني نسبت به جمهوري خميني ديده  چنانچه درنظريه. و انحراف در اعتقاد است
اي ادعا مي كنند كه خميني قبال به امامان شيعه چنين دولتي را مژده  مي شود بلكه عده

  )3(.داده است
برمبناي اعتقاد  –غيبت ي مهدي بعد از عودت و بازگشت از  ي سيره و آنچه شيعه درباره

 ، و او غير از كشتار و انتقام هيچ هم و غمي ندارد. كنند سپري شد روايت مي –خودشان 
                                           

 .10ص ، در مقدمه ي خود بر كتاب سر نماز خميني ، ـ احمد فهري نزد شيعيان ملقب به عالمه است)1(
ميالدي آنرا پخش نموده است و محمد جواد مغنيه آنرانقل نمـوده   31/31979روزنامه ي سفيرلبناني در تاريخ ـ)2(

است و آنرا فهم جديدي از جمهوري اسالمي دانسته كه تنها كسي كه با عقل و قلب خود در فضاي اسـالمي زيسـته   
 .113ص ، نگا خميني و دولت اسالمي است آنرا درك مي كند و مي گويد

  .39-31ص ، اسالمي خميني و حكومت/ـ محمد جواد مغنيه)3(
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او براي خونريزي و سربريدن مبعوث شده است و او عرب را : گويد تا جايي كه مي
 ي خيالي را مي يابيم و آثار و نشانه هاي در امروزه اين سيره. ي كشتار خود مي كند ويژه

دولت آيات و آخوندها آغاز شده آنجا كه خميني و اعوان و ياران او طرح دولت مهدي 
  .را با كشتارها ي ترسناك خودشان در داخل و خارج ايران آغاز نموده اند

و حقيقت اينكه جاعالن روايات قتل عام موعود بعد از خروج و ظهور عائب ناپيدا و 
ت و مهدويت وهمي بيش نيست اما آنها ي غيب دانند كه مسله گم شده به خوبي مي

ماهيت دروني خود و كينه هاي نهفته و آتشين خود را به عبارت مي كشند و بيشتر 
اي بيش نيست و  دانند كه مهدي خرافه علماي شيعه غالبا زنديق و بي دين بوده و مي

 ، ندر قتل و عام مسلمانا ، ي خود فرصت كافي هم براي تحقق آمال و آروزهاي ديرينه
اند و در آن فرصت منتظر خروج و ظهور مهدي نيستند زيرا آنها به خوبي  بدست آورده

  .چون او از اصل وجود نداشته است ، مي دانند كه مهدي هرگز ظهور نمي كند
بسبب : گويد مي حترير الوسيلةتر نبوده كه خميني خودش در كتاب  و از اين روشن

در زمان غيبت : درست نيست پس مي گويد غيبت مهدي آنها شروع و ابتدا به جهاد
جانشينان او   –كه خداوند فرج شريف وي را زود فراهم كند  –ولي امر صاحب زمان 

در اجراي مسايل سياسي و  ، كه فقهاي جامع الشرايط در فتوا و قضا مي باشند
د ولي در ابتدا به جها ، به جاي او زمام امور را بدست ميگيرند ؛سايراختيارات امام

  )1(.چنين تفويض اختياري ندارند
لشكر : ولي هنگامي كه حكومتش را برپاكرد در قانون اساسي آنرا به ثبت رساند كه

 ، تنها مسول حفظ و حراست و پاسداري از حدود و مرزها نيست ، جمهوري اسالمي
بلكه همزمان متكفل و مسؤل حمل رسالت ها و پيام هاي اعتقادي يعني جهاد در راه 

ي باشد و مسول مبارزه براي گسترش حاكميت قانون خداوند در تمامي گوشه خدا م

                                           
  .1/284 ، ـ تحريرالوسيله)1(
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  )1(.و كنار جهان نيز مي باشد
  و تو به وضوح تناقض و دو گانه گويي رامشاهده مي كني 

دهد و در  جهاد را از وظايف و اختيارات مهدي قرار مي  حترير الوسيلة خميني در
ر آن جهاد را از وظايف و تكاليف لشكر قانون حكومتشان بعد از برپايي و استقرا

كند و اين مقتضاي مذهب جديد وي در بحث واليت فقيه  جمهوري اسالمي معرفي مي
 ، گذارد مي كند و به او وا  كه در آن صالحيات مهدي را به كلي براي شيخ شيعي نقل مي

- ام است در زمان غيبت ام اند و گفته  قانون حكومت خود را بر اين اساس نوشته 
واليت امر و امامت امت اسالمي در جمهوري اسالمي ايران به  -اهللا تعالي فرجه عجل

   )2(.باشد دست فقيه مي
بنابراين بعد از قيام و برپايي حكومت آنها اولين چيزي كه شروع نمودند جنگيدن 

ي تشكيالت ها و  باشد و به وسيله هاي اسالمي با استفاده از لشكريانشان مي با ملت
ماتي كه تابع آنهاهستند در مورد والء در بعضي از اقطار مسلمانان صورت منظ
ي  پندارد كه اين جهاد جنبه پذيرد و با اين حال خميني بعضي اوقات چنان مي مي

ما نمي خواهيم سالح برداشته و : گويد دفاعي دارد و تأويل حدود معيني ندارد و مي
  )3(.نيم و دفاع هم امري است واجبك به كسي تهاجم و حمله كنيم و فقط دفاع مي

ما مي : گويد آنجا كه مي. خواهد انقالبش را صادر نمايد گويد كه مي ولي او مي
و او  )4(.هاي اسالمي صادر كنيم خواهيم انقالب اسالمي خودمان را به تمام سرزمين

خواهد مذهب  آميز انقالب را صادر كند بلكه مي خواهد تنها به صورت مسالمت  نمي
ود را با زور و قدرت بر تمام مسلمانان فرض گرداند و قبل از برپايي حكومتش بدان خ

اي كه اين امر مهم  كه راه اين هدف تنها برپايي دولت شيعه: است و مي گويد اشاره كرده

                                           
انتشارات موسسه تهيه و نگا آخرين چـاپ قـانون كـه وزارت ارشـاد      ، 16ص ، ـ قانون جمهوري اسالمي ايران)1(

 .210ص ، اسالمي آنرا صادر نموده است
  .چاپ وزارت ارشاد 18ان صرـ قانون جمهورى اسالمى اى)2(
 .10-9ص ، ل آزادسازى قدس و مهدى منتظرـ سخنرانى خمىنى پىرو مساى)3(
  .10ص ، ـ سخنرانى خمىنى پىرو مساىل آزادسازى قدس و مهدى منتظر)4(
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اي براي ايجاد وحدت امت اسالمي  و ما وسيله:گويد باشد پس مي را سرپرستي كند مي
و آزاد سازي سرزمين آن از دست ) مذهب رافضي باشد منظور او امتي است كه بر(

به جز اينكه  ، ي آنها در دست نداريم نشانده هاي دست مستعمرين و سرنگوني حكومت
كند  حكومت اسالمي خود را برپا كنيم و اين حكومت با انجام وظيفه و نقشي كه ايفا مي

 ، وي زمين هم باشددهند زيرا اگر حكومت برترين حكومت ر مورد انتقاد قرار نمي
انگيزاند در اين باره  ي آنان را بر مي فقط خشم و كينه ، مادامي كه بر مذهب شيعه نباشد

بهترين ) نخالفت ابوبكر و عمر و عثمان (نظر آنها در مورد خالفت خلفاي راشدين 
هاي به  بر زبان ، و پيوسته رسالت مهدي موهوم آنها در قتل و عام مسلمانان. دليل است

و خميني در تمام  ، هاي آنها جاري است اهللا ها و آيت اهللا صطالح خودشان حجتا
كند و بعضي از علماي شيعه آنرا  نائب اوست آن رساتل را آغاز مي ، اختيارات مهدي

به قلت كتمان و عدم رازداري مبتال : گويد اند زيرا آنها آنگونه كه امامشان مي آشكار كرده
  )1(.هستند

م براي برپايي  17/3/1979رسمي و عمومي كه در آبادان در تاريخ در يك سمينار 
دكتر محمد مهدي صادقي در ايراد سخنراني در اين  ، جمهوري اسالمي برگزار شد

كنفرانس كه به دو زبان عربي و فارسي به ثبت رسيده و راديو آنرا بسيار مهم 
گويم  ه صراحت مياي برادران مسلمان من ب: كند كرد اينگونه بحث مي توصيف مي

ي مكرمه آن  در هر جاي زمين در مغرب آن يا در مشرق آن هستيد بدانيد كه مكه
اند و قبل از اين گفته  اي بدتر از يهود آن را اشغال كرده مجموعه ، حرم امن خداوند

ي مكرمه و  بود هرگاه انقالب به اثبات رسيد و استقرار يافت به قدس و مكه
  )2(.هاي اسالمي انتقال خواهند يافت ينافغانستان و ساير سرزم
بيني كه وضعيت مكه را همانند وضعيت قدس كه يهود آنرا  پس تو آنها را مي

دانند  اند مي ها آنها را اشغال كرده است و همانند افغانستان كه كمونيست اشغال كرده 

                                           
 .1/222 ، ـ اصول كافى)1(
م پخش گردىـد و نگـا    17/3/1979بعدازظهر  12ـ اىن سخنرانى از صداى انقالب اسالمى در آبادان ساعت )2(

 .347-344ص ، دو مجوس آمد
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در  بيني كه با حكومت نصيري كافر در سوريه همديگر را و در عين حال آنها را مي
  .كنند گيرند و به هيچ وجه آن حكومت بعثي را نقد نمي آغوش مي
 16صادره در تاريخ  46ي  در شماره -ي شهيد ـ زبان علماي شيعه در قم و مجله

دهد پخش نمود در اين  ي مشرف را نشان مي عكسي كه كعبه ، هـ 1400شوال 
ارك را نشان هايي ديگر كه مسجداألقصي مب ي مشرفه عكس تصوير در كنار كعبه

شود و در ميان آن عكس دستي كه تفنگ داشت و انگشت آن روي  داد ديده مي مي
هر دو قبله : بود خورد و زير اين عكس اين عبارت نوشته شده  ماشه بود به چشم مي
  )1(..را آزاد خواهيم كرد

  :درگيري برخي علماي شيعه با مذهب خميني در واليت فقيه

ال اختيارات مهدي موهوم به تمامي به فقيه و انحصار در انتق -آثار مذهب خميني
اي از علماي شيعه را برانگيخته در ميان خميني و يكي ديگر از  عده ، واليت براي او

است  نام شريعت مداري اختالف و كشمكش تندي درگرفته  مراجع بزرگ شيعه به
  )2(.اند ي كردههمانگونه كه گروهي از علماي شيعه مخالفت خود را با اين مذهب علن

اي داشته و  و شيخ شيعه محمد جواد مغنيه از اينكه خميني چنين مذهب و انديشه
اظهار تعجب كرده و  ، است در صالح ديدها ميان معصوم و فقها فرقي نگذاشته

و امر او كامال مانند وحي است كه از جانب خداوند )3(گويد قول و سخن معصوم مي
  :گردد عزيز و عليم نازل مي

                                           
هجري و  1400ي  ذيقعده 27ي سعودي به تاريخ  ي منوره ي مدينه و نگا روزنامه 46ي  شهيد شماره ي نگا مجلهـ)1(

رييس مجلس علماي پاكستان در اثناي ديدار خود از ايـران بـر روي يكـي از    / نگا آنچه شيخ محمد عبدالقادر آزاد
بود و او آنـرا ديـده و نقـل     شده ار نوشتهاند اين شع كرده ديوارهاي هتل هميلتون در تهران كه در آن شعارها نصب مي

 .9ص ، شىخ محمد آزاد/ى خمىنى نگا فتنه ما كعبه و قدس و فلسطين را از دست كفار آزاد خواهيم كرد: كرده
  .154و153و144ص ، مبحث خمىنى و شرىعتمدارى ، خمىنى بىن دىن و دولت/ـ نگا عبدالجبار عمر)2(

  ]صلي اهللا عليه و سلم معصومند اهللا امامان نزد شيعه همانند رسول(3)
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m   U  T   S    R  Q  P  O  N  M   L  Kl 1( ٤ - ٣: النجم(  
چيزي كه با خود آورده است و با شما ( آن  گويد  و از روي هوا و هوس سخن نمي 

وحي و پيام  ) از سوي خدا بدو( جز وحي و پيامي نيست كه ) در ميان نهاده است
   . گردد مي

هدايت يافته و به (بر راشدو اين بدان معناست كه معصوم حق طاعت و واليت 
ي  و عالم و جاهل را داراست و سلطه) ناتوان و به بلوغ نرسيده(و قاصر) بلوغ رسيده

روحي و زماني با وجود او منحصر به اوست كه هيچ شريكي ندارد و گرنه واليت 
بود با علم بر اينكه هيچ كس مافوق معصوم نيست در  بود بلكه بر او مي براي او نمي

  .باشد خطا و لغزش به جز كسي كه خلق و امر به دست اوست و او خدا مي ي زمينه
زماني كه معصوم غايب شد واليت او كامال به : شود آيا بعد از اين هم بايد گفته

  )2(.يابد فقيه انتقال مي
كه چگونه حكم فقيه همانند حكم  ، شود پس اين در نظر او نهايت غلو محسوب مي

حكومت معصوم از شك و شبهات : اينگونه توضيح مي دهد گردد سپس آنرا معصوم مي
مبرا است زيرا آن دليل است نه مدلول و واقعي است نه ظاهري اما حكم فقيه مدلول 

يابد بلكه در معرض  جا خاتمه نمي است و اعتماد آن بر ظاهر است و فقط به اين
محيط و اجتماع انگاري و احساسات شخصي و تأثيرات  ي غرور و سهل فراموشي و غلبه

و چه بسا احكامي كه . گيرند و تغييرات اوضاع اقتصادي و جايگاه اجتماعي قرار مي
فقيهي زاهد و با تقوا كه قبل از   است و غير از اينكه شود و ظالمانه و غلط بوده ديده

شده باشد و گرنه مجالس گسترده و وسيع براي  رسيدن به مسند رياست شناخته
شود اما بعد از رسيدن به رياست و قدرت  ثال چنين افراد پيدا نميشناسايي شواهد و ام

رود و  شود و آن زهد وتقوي از دست مي مي تمايل به خويشان و نزديكان به او ديده
   )3(شود حكم فقيه نيز از مسير حق خارج مي

                                           
  .4و3/ـ نجم)1(
  .59ص ، ـ خمىنى و حكومت اسالمى)2(
 .60-59ص ، ـ خمىنى و دولت اسالمى)3(
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و اين شهادتي است از او بر عليه قوم خود از طرف گروهي از علما و آن اينكه 
ت رياست براي آنها فراهم شود آن صورتي از زهد و تقوي كه به آن هرگاه فرص
خميني آنها را حق واليت  ، اند رود و اين شيوخ كه اينگونه كردند از بين مي تظاهر مي

  .بر امت قايل است
ي مخالف خط و جهت خميني معتقدند كه واليت فقيه از  و دارندگان اين انديشه

آن واليت از آنچه در : تر است و چنانچه مي گويد تر و كم دوام واليت معصوم ضعيف
هم واليت فتوي و قضاوت و واليت بر اوقاف عامه و  رود و آن فراتر نمي  اخبارشان آمده

و محمد جواد مغنيه با استناد به  )1(  اموال غايب و ارث بردن از كسي كه وارث ندارد
كردن داليلي كه خميني بخشي از سخنان علماي بزرگ شيعه عليه اين مذهب و باطل 

كند و روشن كرده كه آن  ي خود بيان كرده استدالل مي براي اثبات مذهب و انديشه
كند و فرصت و مجال  داليل بر عموم واليـت فقيهي كه خميني خواسته داللت نمي

اي در آن وجود ندارد ولي فايده در اينجا اين است كه  ي آن همه داليل و فايده عرضه
نديشه و مذهب گروه خود به مقتضاي سخن آنان در كوتاهي واليت فقيه خميني عليه ا

كند كه اين مذهب به تعطيل شدن احكام اسالمي  ي حكومت واليت استدالل مي درباره
اش  باشد اما خميني داليل خود را در تأييد انديشه ي نسخ دين مي مي انجامد و به منزله

بر مذهب طايفه و گروه صادق خود باقي خواهد احكام او  كشاند كه مي به جايي نمي
ماند و آن اينكه مذهب گروه اوبر چيزي كه مخالف اصول شرع و منطق عقل و  مي

جهت مخالف خميني عمر واليت را به عموم مردم بر . طبيعت حقايق اشيا بنا شده است
 دهد بلكه اين علما در وضعيتي كه در گرداند و آن را به علماي شيعه اختصاص نمي مي

مانند تا اينكه امام غايب يعني  شان باقي مي اند با همان واليت مخصوص  آن قرار گرفته
گيرد و اين به  مهدي ظهور كرده و سرپرستي امورات دين و دنياي آنها را در دست مي

زبان امروزي يعني جدايي سياست و دولت پس مذهب در بين غلو در فقيه و يا 
ي باطل  زند و طبيعت هر مذهب و انديشه  دور ميفراخواني به جدايي دين از دولت 

و هر دو مذهب و . گونه تناقضات و دوگانگي شود  گونه است و بايد گرفتاري اين اين

                                           
  .61-60ص ، ـ خمىنى و دولت اسالمى)1(
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كند از جانب خداوند و وحي امام تعيين شده و  انديشه بر بطالن اين باورند كه ادعا مي
را براي رياست نص قاطع وجود دارد زيرا هيچكدام از اين دو مذهب شخص معيني 

تنها تعيين يك تعيين شكلي براي مهدي غايب مفقود موهوم كه . كند دولت تعيين نمي
  .گردد زيرا وجود خارجي ندارد هرگز برنمي

  قانون حكومت آخوندها

جمهوري اسالمي در ايران قانون اساسي خود را در كتابي كه وزارت ارشاد 
عالم نموده است و مواد اين هـ چاپ و نشر كرده ا1406اسالمي آن را درسال 

   )1(قانون اساسي قبال در مجله شهيد در يك چاپ ويژه پخش شده بود
تواند  واين نمايش بعضي از مواد قانون اساسي بود تا مشخص شود كه آيا اين قانون مي

دين : گويد مي 12ي  حكومت اسالمي قرار گيرد يا نه؟ قانون اساسي در ماده قانون يك
م و مذهب رسمي جعفري اثنا عشري است و اين اصل ابدي غير قابل رسمي ايران اسال

اي  نمايد به گونه باشد و همچنين قانون اساسي روي تفكر اثنا عشري تاكيد مي تغيير مي
دهد و  ي امامت ربط مي ي خميني در واليت فقيه را به قضيه كه مذهب و انديشه

   )2(.باشد ستمرار واليت امر و امامت ميا ، واليت فقيه از جهت اعتماد و اعتبار: گويد مي
بيني كه يك گروه متعصب را در دستور و قانون خودشان اعالن و خود را  پس آنها را مي

ي آنان بيان آنست كه مذهب آنان داخل نام اسالم  و اين گفته. نامند جمهوري اسالمي مي
رت و نص معين نيست بلكه الزم است مانند يك دين ديگر كه مشاركت اسالم با عبا

كنندكه مذهب آنها با  بيني كه اگر ادعا مي با اينكه تو آنها را مي. مشخص شده باشد
و زمانيكه واقعيت امر در تصور آنها  ، مذاهب ديگراسالمي جز در فروع اختالفي ندارند

كند و آنرا مذهب  اينگونه است چرا در قانون خود بر مذهب جعفري اين همه تاكيد مي
نمايد؟ سپس چرا بايد اين ماده غير قابل تغيير براي ابد باشد؟ آيا بر  مي رسمي اعالن

                                           
 .م1979قم سال  ، ى شهىد ـ چاپخانه)1(
  .9و20ص ، ـ قانون اساسى)2(
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چراخردها و دلهاي . اند اند يا اينكه نزد خداوند رحمان عهدي گرفته غيب مطلع شده
گشايند تا از افت تعصب  خود را براي ديدن حقيقتي كه نزد اهل سنت هست نمي

و اين بدان خاطر است كه  پس اين حكومت واجب است. خشك وزشت خالص شوند
است نه مذهب و زمانيكه خليفه بر چيزي  گذاري شده دولت اسالمي بر اساس اسالم پايه

كند نه بر وراثت يا تعصب  كند روي قوت دليل حساب مي گذاري مي از اين مذهب پايه
 ، ولي آنها با اين ماده و اصل سخن بعضي از شيوخ و علماي خود را كه اثني عشري

اند در بعضي از مواد اصل  برهان و مبناي استدالل خود قرار داده ، ت نه مذهبدين اس
مورد استناد  اهللا  است كه اخبار امامان را به جاي سنت رسول دوم قانون اساسي آمده

: گويد كنند آنجا كه مي دهند پس اعلي و برترين را با أدني و پاينتر عوض مي قرار مي
از روي  ، الشرايط اجتهاد مستمر از جانب فقهاي جامع نظام جمهوري اسالمي بر اساس

   )1(باشد مي ‡كتاب و سنت معصومين 
وجود ندارد زيرا آنها ايماني به آن ندارند  پس در اين ماده اعتراض به سنت پيامبر

كنند كه آنها را از انبيا و  بلكه به سنت به اصطالح خودشان معصومين عمل مي
  . دانند برتر مي ‡مرسلين

اهللا  ماند در حالي كه سنت رسول با اين وصف آيا صفت اسالمي براي اين قانون باقي مي
 و آنها به مقتضاي اين ماده به آنچه در اصول  )2(اند؟ را از حساب خود ملغي كرده

باشد عمل  كافي و بحاراألنوار مجلسي و غيره به تمامي آن كفر و گمراهيي كه در آنها مي
كنند و در  ابع و مصادر هستند كه سنت معصومين را برايشان نقل ميكنند زيرا اين من مي

مثال . شود مي  بعضي از مواد قانون اساسي تعصبات قومي و زباني به وضوح مشاهده
زبان و نوشتار رسمي و عمومي براي ملت ايران زبان : گويد اصل پانزدهم قانون مي

ها و متون رسمي و كتاب هاي  گارين ها و قراردادها و نامه فارسي است پس بايد وثيقه
بيني كه اين ماده بر اساس قوميت ايراني  درسي با اين زبان باشد پس تو مي

                                           
  .16-15ص ، ـ قانون اساسى)1(
  )آورند مترجم را نيز از معصومين به شمار مي كه شيعيان پيامبرنماند  ناگفته   2) (
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است زيرا اسالم يك لغت و زبان دارد و آن هم عربي است البته نه از اين  شده گذاشته
جهت كه زبان عرب است بلكه از آن حيث كه زبان قرآن و سنت و زبان حكومت 

   )1(.است بوده طو خلفا اهللا  رسول
نه كتاب و (رأي مردم است ، نويسد ميزان و مرجع و اصل ششم قانون اساسي مي

بايد امورات شهرها در جمهوري اسالمي ايران بر مبناي رأي : گويد پس مي) سنت
  )2(مردم اداره شود

و ترديدي نيست كه حكومت خالفت اسالمي امورات مملكت خود را با هدايت 
كند و رأي عمومي اساس حكومت در اسالم نيست بلكه رأي  اداره مي كتاب و سنت

  .هاي انساني و وضعي پايه و اساس است مردم تنها در نظام
دهد و  قانون اساسي بيشتر از هر اصل ديگري اين مبدأ را توضيح مي 57و اصل 

 شود و انجام ارزيابي حاكميت قانوني احيانا از راه همه پرسي تمام مي: گويد مي
پذيرد و مجراي آن عبارت است از قضاياي اقتصادي و سياسي و اجتماعي و  مي

شود كه بيشتر از دو سوم  گيري هنگامي اجرا مي پرسي و رأي فرهنگي و اين همه
   )3(مجموع اعضاي مجلس آنرا درخواست كنند و رأي بدهند

يچ عجيب كنند ه محروم مي و زمانيكه خود را از مصدر دوم يعني سنت پاك پيامبر
آورند و شيخ شيعه يوسف  پرسي و رأي مردم روي  نيست كه در امورات خود به همه

گويد مذهب ديگري  بحراني كه مؤلف حدائق است از آنها انتقاد گرفته و به آنها مي
كند و اين فقط  را جستجو كنند زيرا اين مذهب مقاصد و مراد آنها را برآورده نمي

                                           
ها كه يك تنـوع هسـتي و يكـي از     ها و قوميت ها و زبان است زيرا نبايد فرهنگ البته اين نگرش نيز متعصبانه )-  1(

يـر عـرب   زبان قرآن و سـنت اگـر پيـامبر غ   . باشند تحت الشعاع اين نگرش غير اسالمي از بين بروند آيات خدا مي
  مترجم. بود بود آنهم غير عربي مي مي

  .18ص ، ـ قاون اساسى)2(
 .46ص ، ـ قانون اساسى)3(
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  ).1()هـ 1406(چاپ اخير آنها در سال  ست بر مبنايبخشي از قانون اساسي آنها ا
قانون يك دولت اسالمي نمي باشد بلكه يك قانون نژاد ، البته واضح است كه اين

ورافضي جعفري مي باشد كه احكام آن را از كتاب وسنت بر ، ي فارسي پرستانه
عصومين اند بلكه بر اساس روايات كليني و هم كيشانش و آنهاي كه به سنت م نگرفته

   .معروف اند بنا نهاده اند

                                           
هاي بعدي تغييراتي از قانون بر حسب تقيه و صيانت از حيثيت و جايگاه مذهب شيعه مشاهده  البته در چاپ)1(

  شود  مي
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  باب پنجم

  نقش شيعه در جهان اسالم وحكم آنان در اسالم

  

  :اين بخش شامل دو فصل است

  

  :فصل اول

  نقش شيعه در جهان اسالم 

  :فصل دوم

حكم شيعه در اسالم
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 نقش شيعه در جهان اسالم :فصل اول

 

موضوعي ، مختلف آن مراحل وادوارل تاريخ ونقش شيعه در جهان اسالم درطو
بلكه موضوعات متعدد وجوانب مختلف ومتفاوتي دارد كه  ، گسترده وبزرگي است

بازگشت به رويدادهاي تاريخي مانند  ، خواهد نوشته هاي زياد و تالشهاي بزرگي را مي
آنچه درقرن چهارم و پنجم به بعد اتفاق افتاده است ورخدادهاي كه شيعه در آنها نقش 

پس مطالعه وتحقيق آن در جهان  ، ند يك موضوع وسيع وگسترده استا اساسي داشته
چگونه ممكن است درحاليكه مواظبت از حركات بيش ازحد وروز افزون شيعه در 

گذارند نياز به  جهان امروز درنقاط مختلف جهان اسالم وآثاري كه ازخود به جاي مي
  .داردمطالعات وتحقيقات ميداني وارتباط گسترده وسفرهاي متعدد 

كه بعنوان  ، وتحقيق بخشي ازآن دريك رساله آن هم در يك فصل از يك رساله
 .نفد اصول و پايه هاي آن در نظر گرفته شود ممكن و ميسر نيست

ويك سخن كوتاه  ، اي سريع وچشم اندازي گذرا به همين جهت دراين فصل به إشاره
  .كنم ور ودراز إكتفا ميوجزئي از كل ويك نمونه ازيك شهر ويك زمان از زمانهاي د

كنم كه بعضي ازآثارآنها را در زمينه هاي محدود ومشخص بيان  ودرحد توان تالش مي
  : تا سخن بدرازا نكشد و اين مجالها عبارتند از ، كنم

  . ي إعتقادي وفكري در زمينه - 1
 . ي سياسي در زمينه - 2
 .ي إجتماعي در زمينه - 3
 . ي إقتصادي در زمينه - 4

يم بندي فقط براي توضيح وبيان اين آثار مي باشد وگرنه حلقه هاي آن به واين تقس
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  . هم مرتبط ومتصل هستند
وبرتمام جوانب حيات و زندگاني امت ، وآن اينكه شر بدعت بر روي امت بسيار خطير

هاي نوظهور آن را مورد مطالعه  كه تاريخ اين امت وجهت گذارد وكسي اسالمي تأثير مي
براي نمونه به  ، بيند اثرات منفي آن را برتمام دولت اسالمي مي، دهد وبررسي قرار مي

ي اسباب سقوط وفروپاشي حكومت اموي مي گويد  آنچه شيخ االسالم ابن تيميه درباره
  . گوش فرا دهيد

و . حكومت بني اميه به سبب جعدبن درهم معطل: گويد مي /شيخ االسالم ابن تيميه
 )1(وپاشي گرديد اسباب ديگري دچار انقراض وفر

گويد آخرين خلفاي بني اميه بنام مروان بن محمد جعدي به همين جعد بن درهم  ومي
تا سر انجام دولت اموي  ، نسبت داده مي شود وشوم وبد يمني او به مروان برگشت

بروزكردند  كه بدعتهاي مخالف دين رسول اهللا  دچار زوال ونابودي شد زيرا هنگامي
 )2(.انتقام گرفت وديگران را برآنها ياري داد ‡پيامبرانخداوند ازمخالفان 

با آنچه بعضي از تاريخ  ، واين تفسير ديني واسالمي براي رخدادهاي تاريخي
نويساني كه تنها با اسباب مادي احداث ورويدادهاي تاريخي را تفسير مي كنند فرق 

  .يابند و اين كاري است كه تنها اهل ايمان آن را درمي، مي كند

 ي فكري وإعتقادي ناحيه
  :اين موضوع بسيار گسترده است كه به برخي از نشانه هاي آن إشاره مي كنيم

                                           
مجمـوع فتـاوى شـىخ     ، د را پيش كشيدجعدبن درهم اولين كسي است كه بحث تعطيل أسماء وصفات خداون ـ)1(

 .13/182 ، اإلسالم
 .13/177 ، ـ مجموع فتاوى شىخ اإلسالم)2(
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   ايجاد شرك درميان امت محمد 
ي آنها درمورد امام و امامت اثرات روشن و واضحي در پديد آوردن شرك  درواقع عقيده

اند كه شيعه  ت كردهاي ازاهل دين اثبا بلكه عده ، درجهان اسالم به جاي گذارده است
  .اند كه شرك و عبادت قبور را در ميان امت محمد پديد آورده اند اولين كساني بوده

درحقيقت غلو وافراط شيعه درمورد امامانشان به غلو و افراط در پرستش مقبره هاي 
  . اند آنان مبدل گشته و براي توجيه بت پرستي خود روايتهاي را جعل كرده

اولين كساني كه اين احاديث و روايات را درسفرهاي : گويد مي يميةشيخ اإلسالم ابن ت
جعل كردند رافضيهاي بدعت گذار ، زيارتي مزارهاي كه برروي قبور بنا شده بودند

وأمثال آنهابودند كه مساجد را به تعطيلي كشانده ومشاهدي را تعظيم مي كردند كه در 
وديني درآنها ابداع مي ، مي گرديدآنها به خدا شرك ورزيده مي شد ودين خدا تكذيب 

زيرا دركتاب خدا وسنت ، شد كه خداوند هيچ دليلي برصحت آن نازل نكرده بود
 )1(.ازمساجد نام برده شده نه ازمشاهد اهللا رسول

امروزه مشاهد ومزارهاي شيعه به مكاني براي شرك ورزي وعبادت غير خدا مبدل 
ي اين همه مظاهر  اند درباره عه را ازنزديك ديدهكه مناطق شي وبسياري ازكساني ، اند گشته

سوز به برخي ازسرزمينهاي اسالمي اهل  واين بالي خانمان ، كنند شرك آميز صحبت مي
اند وكتابهاي آنان بدان گواهي داده  و رافضيها منشأ آن بوده ، سنت نيز سرايت كرده است

  .وآنرا تأييد مي كند
زيرا بسيار مشهور مشاهد واماكن شرك آلود نداريم وما نيازي به ارائه نام وذكر اين 

  .ومعروف مي باشند

                                           
 .47ص ، ـ نگاه الرد على األخنائى)1(
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  جلوگيري از دين خدا
اليزال وپيوسته  -باهمه گمراهيها وتك رويهايي كه قبال بيان شد  -تفكر رافضي

اي  ي بزرگان رافضي براي ايجاد سياه لشكر ي وتكثير جمعيت خود به هروسيله ازناحيه
 .اي تبليغ مي شود بصورت گسترده، متوسل شده و

كنند  اين تبليغات مبتني بر دروغ پردازيهاي بزرگي است كه شيعه آنرا به خوبي بازي مي
و اتباع خود و مسلمانان ساده وبي سواد را فريب مي دهند و اين دروغ پردازها مي 

نمايند وبه همين خاطر  گويند كه روايتهاي اهل سنت اين مذهب شاذ شيعه را تاييد مي
ن ازآنها بسيار شنيده مي شود كه در ميان شيعه وسني هيچ گونه اختالفي وجود اين سخ
  . ندارد

و اين روش از استدالل واحتجاج در كتابها و نوشته هاي آنها بسيار به چشم مي 
  )1(.خورد از طريق كساني كه به آنها عامه مي گويند

  با اين دروغ. برگردانده كرد منفي خود شان خداوند قلب آنها را كه به خاطر عمل وكساني
اند و گمان مي كنند كه دين اسالم همين است كه اين بدعت  پردازيها فريب خورده

بنابراين ازصراط مستقيم دين اسالم خارج و به پرتگاه هاي بي ديني  ، گذاران مي گويند
  .اند وإلحاد افتاده

 ، اند ن اسالم پرداختهبه همين دليل افراطيون شيعه با دست و زبان به طعن و بدگويي دي
ابو سعيد جنايي وغيره  ، بحرين پيروان )1(وقرامطه ، پيروان بابك خرمي )2(مانند خرميه

 .0مي باشند )2(

                                           
 "وغلو آميزترين ودروغ پردازترين كتـاب آنهـا    ، اغلب كتب معاصر ومتأخرين شيعه از اين روش خالي نيستـ )1(

 براين روش پايه ريزي شده است آن كتاب با كذب روشن وآشكار تا ابد ننگ است كتابي است كه كالً "غاية المرام 
نگـاه   ولي با اين حال يكي ازمراجع بزرگ شيعه بنام محسن عاملي آن را مايه افتخار مـي دانـد   ، رساند شيعه را مي

 .ملحق الوثائق والنصوص من رسالة فكرة التقرىب
پيش ازدولت اسالمي وپيروان مزدك اباحي بودند كه به إشتراك در امـوال  خرميه دو فرقه بودند فرقه اي ازآنها  ـ)2(

وشهرهاي فارس را به تباهي كشاندند تا اينكه انوشيروان  پادشاه ساساني كـه ملقـب بـه     ، وناموس فرا مي خواندند
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بدون شك اظهار بدعت رفض بعنوان اسالم ازبزرگترين اسباب جلوگيري ازسبيل اهللا 
ل ازقيامت ي غيبت مهدي و بازگشت مردگان قب مي باشد وگرنه چگونه آدم عاقل خرافه

 وبدگوي وبد زباني نسبت به اصحاب پيامبر  ، به دنيا را براي انتقام ازدشمنان خود
 ؟ وتأويالت باطنيه را مي پذيرد

اي باشد براي اين هدف تا  وهيچ بعيد نيست كه برپايي دولت آيت اهللا ها درايران وسيله
وحدت امت اسالمي و از پيشرويهاي مسلمانان براي بازگرداندن خالفت راشده و ايجاد 

  . انتشار بيداريهاي اسالمي در جهان  جلوگيري نمايند
در حقيقت برپايي دولتي كه چهره اسالم را زشت كرده و ظاهري مخالف پيشرويهاي 

يكي  ، كشاند دهد و آرزوهاي آنان را به كام نابودي مي مسلمانان ازخود نشان مي
ي حماست و دل گرمي  ويها و شعلهازكارهايش اين است كه حرارت و گرمي اين پيشر

  .جوانان مسلمان را خاموش گرداند
دهد و به آن توجه جدي  واستعمارگركافر به شناخت اين گرايشهاي نو ظهور اهميت مي

 ، دهند شوند انجام مي مستشرقين  ناميده مي"ي كساني كه  و اين كار را بوسيله ، دارد

                                                                                                           
درحكومـت اسـالمي   وگروه دوم خرميه  ، ازدنيا رفت عادل بود آنها راازبين برد اين انوشيروان قبل ازبعثت پيامبر 

ي آزربايجان ظهور كرد وپيروان زيادي پيدا نمـود  ايـن    مانند بابكيان پيروان بابك خرمي كه در ناحيه ، ظهور كردند
دانست وبسياري ازلشكريان بني عباس را درمدت بيست سال شكست داد تا  بابك خرمي تمام محرمات را حالل مي

  . با برادرش اسحاق اسير وبه دار آويخته شد )هـ223(اينكه درايام حكومت معتصم در سال 
اي كه درزمان حكومت اسالمي ظهور كردند امتداد همان ديانت وفرهنگ فـارس قـديم مزدكيـان     بدون ترديد خرميه

نگـاه   وهمانها بودند كه به انحراف شـيعيان افزودنـد وبحـث تناسـخ وابطـال قيامـت را پـيش كشـيدند         ، اولي بودند
 ، التبصـىر فـى الـدىن   /اإلسـفراىىنى  ، 344-342ص ، الفهرسـت /ابن النـدىم  ، 36ص ، فرق الشىعة/النوبختى

 .و ما بعدش 14ص ، فضائح الباطنىة/الغزالى ، 22ص ، التنبىه والرد/الملطى ، 80-79ص
وقرامطيه يكي ازفرق اسماعيليه بودند كه قبال ازآنها بحث شد وبه اين دليل به آنها قرامطه گفته مي شـد چـون    -)3(
: فضائح الباطنيـة (سبت آنها به مردي به نام حمدان قرمط كه يكي از دعوتگران آنان درابتداي كارشان بود برميگردد ن

  ).12ص
  نگاه منهاج السنه - )4(
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وان مستشار در وزارتهاي خارجي كار مستشرقين كساني هستند كه بيشتر آنها به عن
درنتيجه سياستهاي دولتهاي بزرگ روش خود را ازگزارشات مستشرقين كه  ، كنند مي

  . ي تاريخي وطائفي امت اسالمي گرفته شده است مي گيرند ازمطالعه
گونه كه نظرات  ي خودرا با ما فراموش نكرده است همان واستعمارگر كافرتاريخ وگذشته

دهد و همانگونه كه برخي از اروپائياني كه  از رهبرانشان اين را گواهي مي واقوال بعضي
مانند استاد محمد اسد دركتابش بنام  ، اند اند آن را آشكارنموده به اسالم گرويده

   )1(."االسالم علی مفرتق الطرق"
 ، برپايي حكومت آيت اهللا ها درايران با رونق يافتن تفكر شيعي درجهان اسالم

من كافر باشد يا نه بدون شك درجلوگيري ازراه خدا وظهور وپيدايش بي هدف دش
ديني ونفاقي كه مسلمانان به آن فريفته مي شوند آثار و نقش خود را دارد و اين يك 

  .بالي بزرگ است كه روشن خواهد شد

                                           
جنگهـاي صـليبي در   : گويد و مي ، از اين موضوع بحث كرده است) شبح جنگهاي صليبي(دربحثي تحت عنوانـ )1(

 خود به عنوان موقف اروپا ازاسالم براي چندين قرن پياپي ديده مي شدي اول و مهمترين جايگاه  درجه
كه كينه توزيش  است اما به خاطر اين بيشتر از آنكه جهان اسالم از آن بهره برده باشد ازاسالم استفاده كرده: گويد و مي

توزي با تقدم زمان افزون شد اين كينه  ، ي مثبت وروي زيبا اعتراف نمي كند نسبت به اسالم كاهش نيابد به اين نقطه
احساس  ، ي مسلمان برده شود هرگاه كلمه ، و اين كينه توزي و غرض ورزي. وآنگاه بصورت عادي دگرگون گرديد

ي كه هرمرد و زن اروپاي آن را  كه بعنوان يك ضرب المثل در ترد اروپائيان درآمد به گونه پوسانيد تاجائي ملي را مي
   59ص ، االسالم علي مفترق الطرق .ه قلب او نازل شده استبه خاطر سپرده گويي كه ب

شد و اين احساسـات دشـمنانه بـر     اين احساسات دشمنانه بعد از تمامي دورانهاي تبادل فرهنگي زنده مي: گويد ومي
  .گرديد خالف آن احساس ديني كه سبب اين دشمني بود جاي خود را خالي كرده بود روز به روز دگر گون مي

كه اين چيزناشناخته و غريبي نيست زيرا در دوران شناسي ثابت شده كه انسان تمام اعتقـادات دينـي   : گويد يو باز م
ماند كه با هـر   دهد وبرخي خرافات مخصوص نزد او باقي مي را كه در دوران كودكي دريافت كرده است از دست  مي

  .60-61ص ، االسالم علي مفترق الطرق استدالل عقالني رويا رو مي شود
اين مقررات و فرضيه هاي علم روانشناسي فقط برآيين هاي اروپا مطابقت دارد ولي با دين اسالم كـه  : ومن مي گويم

 .55ص ، االسالم علي مفترق الطرق.دين فطرت است هم خواني ندارد
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  پيدايش گروه زندقه وإلحاد

دينهاي ملحد  بيان مي كند كه گروهي اسماعليه ونصيريه وبي / -شيخ اإلسالم 
 ، پردازي هاي رافضي ها را تصديق كردند ومنافق ديگر از آنجا آغاز شد كه دروغ

  )1(.پردازيهاي كه درتفسير قرآن وحديث بدان مي پردازند أكاذيب ودروغ
وامامان مزدور وحلقه به گوش مبدأ دعواي خود را با اكاذيبي كه رافضي ها سرهم 

گمراه آنها را استجابت نمايند سپس پا راازبدنام  كنند تا شيعيان برپا مي ، اند كرده
كردن وعيب جويي صحابه فراتر نهاده ومي خواهند علي را نيز مورد تهاجم وبد نامي 

 "البالغ االكبر والناموس االعظم "آنگاه درالوهيت چنانچه صاحب كتاب  ، قرار دهند
رگترين دروازه و براي آنها درجه بندي نموده است و به همين خاطر رافضي شدن بز

   )2(.دهليزي است كه به كفر و الحاد مي انجامد
پس رافضي ها به دري بر روي اين ملحدين  ازشيعه تبديل شده اند و از آنجا به 
سايراصناف واقسام الحاد در أسماءاهللا و آيات كتاب مبين خدا  داخل ميشود چنانكه 

  )3(.اند قين آنرا ثابت كردهسران ملحدين از قرامطه و باطنيه وغير آنان از مناف
كنند انها را از  چگونه روايات اثني عشري و احاديثي كه خيال مي. وقبال روشن شد كه

اند  براي آنها بستر مناسب وخوب وتربت شايسته اي براي  اهل بيت دريافت كرده
پيدايش افكار افراطي گري و خروج فرقه هاي بي دين شده است  زيرا آن روايات و 

ي  خيالي آراء و اقوال زباله و ازفرقه هاي  شاذ و تك رو شيعي با همه احاديث
ي كتب فرقه ها و مقاالت آنها  هاي آن  جمع آوري كرده است رواياتي كه بواسطه جهت

سپس مي بينيم كه روايات إثـني عشري تمامي  ، هايشان رسانيده است به أقوال و گفته
    )4(.كند اين جهت ها را گواهي و تأييد مي
                                           

 .4/3 ، ـ منهاج السنة)1(
 .4/3 ، ـ منهاج السنة)2(
  .1/3 ، ـ منهاج السنة)3(
 .الهـ نگاه همين رس)4(
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از همين جا فرقهاي زيادي  از اثني عشري نشأت گرفته كه افراط و كفر آنها 
كشفي بابي و غيره و صاحب كتاب منتقي گفته  ، شهرت پيدا كرده است مانند شيخي

  )1(.ي طوايف بدل گشته است است كه رفض و رافضي شدن به جايگاه شر و فتنه
ده كه زيرسايه رافضي بودن سپس بعضي ازگروههاي الحاد و بي دين را نام بر

ظاهر مذهب با طنيه رفض است ولي باطن آن كفر . برند  لذا غزالي مي گويد بسرمي
  )2(.محض مي باشد

آيد كه اينان  و چنان برمي. دهند درواقع آنان كافراني هستند ظاهر تشيع ازخود بروز مي
  .ندو سياهي لشكر تشكيل ده، خواهند از تشيع سواد اعظم سياهي بزرگ مي

ي آنها  كه شيخ االسالم ابن تيميه بيان كرده كه بسياري از امامان رافضي و عامه تا جاي
زنديق و ملحد و بي دين هستند كه هدف آنها نه علم است و نه دين بلكه هدف آنها 

  )3(.فقط تشكيل آن سواد اعظم مي باشد
محب الدين  ، اشدب خيزي براي رشد انواع اهواء وآيينها مي پس فضاي تشيع بستر حاصل

خطيب ثبت كرده است كه تشيع عاملي از عوامل انتشار مكاتب  كمونيستي و بهاي در 
  )4(.ايران بوده است

  تالش در گمراه كردن مسلمانان نسبت به سنت پيامبرشان

اند  يكي از آثار فكري آنان اينكه گروهي ازآ نها در رجال حديث فرو رفته و تالش كرده
اي ازاين  ماده. به روايات خود بيافزايند، كنند ه به تشيع خدمت ميبعضي از رواياتي ك

ولي . شود يافته  مي. رنگ در فرهنگ لغتهاي اهل سنت و كتب حديثي كه نزد آنان است

                                           
 .77ص ، ـ نگا المتقى)1(
 .37ص ، ـ فضايح الباطنيه)2(
 .4/70 ، ـ منهاج السنة)3(
 .44/45ص ، ـ الخطوط العريضه)4(
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اند وحق را روشن و نيرنگ رافضي را كشف و  اين خطر را هشدار داده، رجال حديث
بيان كرده . اند ها برجاي گذاشته افضياند و شيخ سويدي  اثري را كه اين ر بر مال كرده

بعضي از علماي رافضي مشغول و سرگرم علم حديث شده و . گويد است آنجا كه مي
احاديث را از محدثان مورد اطمينان شنيده و اسناد صحيح حديث اهل سنت را حفظ 

اند و احاديث صحيح و حسن را روايت ميكردند سپس موضوعاتي را كه مطابق  كرده
و بسياري از خواص اهل سنت با آن . نمودند ها بود در آن احاديث درج ميمذهب آن

امامان حديث را  ، اما خداوند به فضل خود. نيرنگ گمراه شده اند تا چه رسد به عوام
. آن احاديث موضوعه را درك كردند و برجعلي بودن آنها تصريح نمودند كه، توفيق داد

  .بعد از اينكه حال آنها آشكار شد .و خدا را شكر وضعيت آنها روشن گرديد
سپس  ، و گروهي از رافضيها به جعلي بودن و موضوع بودن آن أحاديث إقرار كردند

و آن أحاديث موضوعه تاكنون در فرهنگ لغتها و تصنيفات موجود «: گويد سويد مي
  .اند به آنها تمسك نموده)2(."ومتشيعة )1(بوده و اكثر تفضيليه 

  )3(.جعفي از جمله كساني است كه اين وسيله را به كار مي گيردگويد جابر آلوسي مي
گفته است رافضيها  "االرشاد"ابن قيم بيان كرده كه حافظ ابويعلي دركتاب خود بنام 

و ابن  ، ند ا و اهل بيت حدود سيصد هزار حديث را وضع كرده سدرباب فضائل علي 
زيرا اگر درآثاري كه نزد آنها است  ، دانيم و ما آن را بعيد نمي: گويد قيم بدنبال آن مي

  )4(.تتبع وجستجو داشته باشيد مسئله را  مطابق آنچه كه گفته شده مي يابيد

                                           
نگـاه  .تفضيليه يا مفضليه گروهي اززيديه وغيره هستند كه علي را بر ابوبكر وعمر تفضيل و برتـري مـي دهنـد   ـ )1(

 .40ص ، التسعىنىة البن تىمىة
ــدازي نشــده مخطــوط  كــه صــفحات آن راه ، عقائــد  شــىعةنقــض /ـــ الســوىدى)2( و نگــاه  ، 26-25ص ، ان

 .32ص ، ومختصر التحفة ، مخطوط ، 50ص ، السىوف المشرقة/األلوسى
 .50ص ، ـ السىوف المشرقة)3(
 .116ص ، ـ المنار المنىف)4(
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براي گمراه كردن  ، ظاهرت درمذهب أهل سنرود آنها به و

  است

اينكه گروهي از  ، و يكي ديگر از آثار فكري خطرناكي كه نيرنگ رافضي برجاي گذاشته
ر وارد مذهب اهل سنت شده و خود را ملقب به حنفي يا شافعي بزرگان شيعه به ظاه
را گمراه كنند و در اين چهره و لباس كتابهاي زيادي تأليف ) مردم(كرده تا بيشتر و بهتر 

   )1(.اند كه مذهب رافضي را تأييد مي كند كرده
هل ي انتساب به ا همانگونه برخي از شيوخ و بزرگان شيعه رافضي كه خود را به وسيله

اند افكاري مشابه به تفكر شيعي را ابداع و آن را به قعراسالم و ارد  سنت استتار نموده
) هـ716متوفي سال (طوفي نجم الدين : شيخ محمد ابوزهره معتقد است ، اند كرده

مصلحت برنص مقدم است در : خواهد از مصلحت بحث كند مي گويد كه مي هنگامي
، زيرا اين روش ، ه مذهب شيعي را ترويج دهدواقع عمدا سعي مي كند با اين شيو

                                           
به آنها پي  "ة االثني عشريةالتحف "هدف روشهاي گوناگوني دارند كه صاحب كتاب  اينوآنها براي رسيدن به ـ )1(

خواهند دربيان فضائل  كه مي آنها در فضائل خلفاي اربعه مثال كتابي مي نگارند و هنگامي ، برده و آشكار نموده است
دهند كه مذهب رفض را تأييد و بيانگر بد نامي و عيب جويي  علي چيزي بنويسند در ضمن آن عبارتي قرار مي

يا مثال كتابي درفقه برخي  .مخطوط ، 46الورقة/عشرىة ركتاب التحفة االثنىنگاه تفصىل آن دصحابه باشد 
ازمذاهب تأليف وآن را درميان واسطه هاي كه به آن مذهب گردن نمي نهند پخش مي كنند و زشتيهاي بزرگي در 

صاحب كتاب   ،يا اقرار به برخي از زشتيها، مانند عمل به قياس همراه رد أحاديث ، ضمن اين مذهب قرار مي دهند
 "اند وآن كتاب در اين راستا به كتابي إشاره مي كند كه آن راتأليف و به امام مالك نسبت داده"التحفة االثني عشرية "

ـ  كه دور افتاده است به امام مالك نسبت داده شده است و در آن درستي عمل لواط براي كسي ، نام دارد "مختصر
  .45هخطي ورق "نگاه التحفة االثنى عشرىة

نمايند كه درآنها گمان مي برند بريكي ازمذاهب اهل سنت هستند سپس بطالن آن كتابها مشخص  وكتابهاي تأليف مي
وآن را به كسي بنام  "يا چرا شيعه شدم  ، چرا مذهب شيعه رابرگزيدم: كتاب(و روشن مي شود و باز ميگردند مانند

 . كه براي بررسي آنها نيازبه تأليف جداگانه است وروشهاي گوناگوني دارند)مرعي انطاكي نسبت مي دهند
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 تواند بعد از وفات رسول اهللا ها امام مي چون نزد شيعه ، مسلك ومنهج آنان است
  .عمومي را تخصيص و يا نصي را نسخ نمايد

ي امام را ذكر نكرده  در واقع طوفي تمام اين انديشه و تفكر را آورده است هرچند كلمه
را بكار برده تا قول خود را ترويج و آن فكر و بينش را  ي مصلحت و بجاي آن واژه

آنگاه ابوزهره ثابت مي كند كه طوفي با پايين آوردن شأن و منزلت نص و  ، پخش نمايد
درواقع قصد پايين ، ي نسخ يا تخصيص توسط امام به مصالح مرسله پخش انديشه

  )2( )1.(ع مي دهندرا به نصوص شار) قدسيت(آوردن قدسيتي دارد كه امت اسالمي آن
بابزرگان اهل سنت سوء  ، البته رافضيها از تشابه اسمي برخي از اعالم و بزرگان خود

اي فكري وكم هزينه و ارزان براي گمراه كردن حقيقت  اند و حقه استفاده هم كرده
آنجا كه به نام و عناوين كساني مي نگرند كه نزد اهل سنت از  ، اند جويان بكار برده

اند سند  لذا هركس را در اسم و لقب موافق يكي ازآنها يافته، اي برخوردارند ويژهاعتبار 
  .حديث و روايت آن فرد شيعي يا سخن وي رابه آن بزرگ سني برمي گردانند

يكي  ، امام مشهور سني صاحب تفسير و تأريخ طبري، براي مثال محمد ابن جرير طبري
ري با او هم نام است و در مذهب شيعه ازبزرگان شيعه بنام محمد بن جرير رستم طب

أئمة  مناقب در "نور املعجزات"و ", املسرتشد يف اإلمامة "تأليفات و تصنيفاتي دارد مانند
  )3(.االثني عشر

                                           
يعني طوفي مي خواهد قداست عبارت و كالم خدا و رسول او را كم ارزش جلوه دهد بـه همـين خـاطر بسـيار     ) 1(

گويد امام حق دارد نص شارع را نسخ كند و اگر عـام باشـد آن را تخصـيص گردانـد وايـن را       زيركانه و ماهرانه مي
 مترجم: مداد مي كندمصالح مرسله قل

-324ص: كتاب تحفـه اثنـي عشـري   : ابوزهره در شرح حال طوفي اثبات مي كند كه وي از شيعيان بوده است ـ)2(
ي ابـويعلي آمـده    ي او درطبقات حنابلـه  ي طوفي به آنچه درباره ضمنا شيخ ابو زهره در قضاوت خود در باره  325

  .326ص ، نگاه ابن حنبل اعتماد كرده است
 ، لسان المىزان/و نگاه ابن حجر ، 2/91 ، تنقىح المقال ، 1/177 ، بحاراألنوار ، 83-2/82 ، نگاه جامع الرواة ـ)3(
5/103. 



   
1349 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

اند و آن  سال مرده اند و حتي هردو در يك ي آنها اهل بغداد و دريك زمان زيسته و هردو
وء استفاده كرده و كتابها و منابعي را كه است و شيعه ازاين تشابه اسمي س) هـ310(سال 

كتاب : جريرطبري نسبت مي دهند مانند ابن كنند به امام مذهب تشيع را تأييد مي
  )2(.هرچند اين كتاب از آن ابن جرير رافضي مي باشد )1(، المسترشد في اإلمامة

امام ابن   كند به اما آنها تا به امروز برخي از اخباري را كه مذهب آنان را تأييد مي
  )3(.گردانند جريرطبري برمي

 ، درواقع اين رفتار رافضيها امام ابن جرير طبري را در زمان خود بسيار اذيت نموده است
 ، اند اي ازعوام الناس وي را به رافضي بودن متهم كرده كند كه عده و ابن كثير إشاره مي

ي غديرخم در دو مجلد  ي قصه ارهو كتابي كه درب )4(.اند اي نادان اورا ملحد پنداشته وعده
  )5(.نگاشته شده به وي نسبت داده شده است

و اين تالش رافضيها براي برخي از علماء اهل سنت نيزآشكار و معلوم بوده است ابن 
يكي  ، ند كه دو ابن جرير وجود دارد ا پنداشته بعضي ازعلماء چنان مي: گويد كثير مي

و ابو جعفر را  ، شود وضو به او نسبت داده ميي مسح پا در  ازآن دو شيعي ومسئله
  )6(.دانند ازاين ويژگيها بدور مي

عين حقيقت ، اي ازاهل علم نسبت داده است اين و يژگيها را به عده) ابن كثير(و اين كه
است چنانچه در خالل كتابهاي ترجمه ودر البالي آثار و منابع آنها اين موضوع روشن 

  )7(.كجا و ثري كجا؟ تفاوت ميان آن دو قابل مقايسه نيست و ثريا ، و هويدا مي گردد

                                           
 .235ص ، ابن نديم الفهرست/ـ نگاه)1(
 .106ص، معالم العلماء/ابن شهراشوب، 252ص ، طبقات أعالم الشىعة فى المائة الرابعة نگاه ـ)2(
 .216-1/214 ، الغدىر/فىـ نگاه األمىنى النج)3(
  .11/146 ، ـ البداىة والنهاىة)4(
 .11/146 ، ـ البداىة والنهاىة)5(
 .11/146 ، ـ البداىة والنهاىة)6(
 .نگاه شود 7/345 ، ـ براي آگاهي درباره فرق ميان آن دو نفر به مجله المجمع العلمي العراقي)7(
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وجه با انديشه ومرام رفض  ي امام ابو جعفر ابن جريرطبري به هيچ اصال عقيده وانديشه
ي اسالم از جهت علم و عمل به كتاب خدا و سنت  همخواني ندارد وي يكي ازأئمه

  .باشد مي رسول اهللا 
و او با ابن جرير اولي  )1(، شود عفر طبري خوانده ميويك رافضي ديگر نيز به نام ابو ج

رغم  علي )2( شيعه هم فرق دارد هر چند استاد فواد سزكين آن دو را يكي دانسته است
عقد  "اي تحت عنوان  شود و روزنامه اينكه او بيشترازدو قرن فاصله ميان آنها قائل مي

يك  "عقدالزهراءي شود و ي منوره بنام اين رافضي اخير پخش م درمدينه"الزهراء
و اگر سوء إستفاده رافضيها از اين تشابه اسمي نبوده ، حكايت و داستان ساختگي است

   )3(شد اين روزنامه با اين شيوه و طريق پخش نمي
واين بحث در اين )4(ديگران نيز مانند ابن جريرهستند  ، و در اين تشابه اسمي

                                           
 ، نگاه طبقات أعـالم الشـىعة   ي ازعلماء اماميه درقرن ششم استاو ابو جعفرمحمد ابن ابو القاسم ابن علي طبرـ )1(

  .278و242ص ، فى القرن السادس
نگـاه  .انـد  منسوب كـرده ) ابن رستم(بوده  به اولي ) ابن ابو القاسم(بشارة المصطفي كه از آن دومي : پس كتاب ، ـ)2(

  .260ص ، تارىخ التراث
واين كتاب در غلو وافراط گري به اوج خود  ، بشارة المصطفى "كتاب از نقل به، سالم محمد حمدم برگزيدهـ )3(

  ).238ص (الزم بذكر است در اين كتاب جبت و طاغوت به ابو بكر وعمر تأويل مي شود  ، رسيده است
بـرداري ازاو و در واليـت او ترديـد داشـته باشـد       هركس درتقديم وبرتري علي و وجوب فرمـان  ، ودرآن گفته شده
 24سـه شـنبه   ، 4621شـماره /جرىـدة المدىنـة  .]).51ص(ست هرچنـد بـه اسـالم تظـاهر نمايـد      محكوم به كفر ا

  .7ص ،  ه1399رجب
عبد اهللا بـن مسـلم   ديگري و ، إفراط گرعبد اهللا بن قتيبة رافضي مانند ابن قتيبه  اينها نيز دو نفرند يكي ازآن دو  ـ)4(

واين ابن قتيبه رافضي هم كتابي را تحـت   ، نوشته است"وكتابي تحت عنوان المعارف   ازمعتمدين اهل سنتيبة تبن ق
نگـاه مختصـر التحفـة     عنوان همين نام به رشته تحرير درآورده است تا ازايـن طريـق بتوانـد مـردم را گمـراه كنـد      

نسخه  ، 25ص ، نقض عقائد الشىعة/والسوىدى ، نسخه خطي ، 51ص ، مختصر الصواقع ، 32ص ، عشرىة االثنى
  .خطي

ي سني كـه درآن خرافـات و اباطيـل زيـادي وجـود دارد       به ابن قتيبه  اإلمامة والسياسة "نتساب كتابمحققين درا.
انـد   بعضي ازآنان براي پيدا كردن و شناخت مؤلف اصلي اين كتاب تالش نموده اما موفق نشـده  ، اند حيرت زده شده
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  .طلبد يق جداگانه را ميكتاب قابل بسط وتوسعه نيست وبلكه يك تحق

  إسالم درجهان يتفضارانتشار 

كند  يكي ازداليلي كه نقش رافضيها را درپخش عقائدشان در ميان مسلمانان روشن مي
اينكه درعبارات و منابع قديمي آنها ثبت شده كه در ابتدا فقط اهالي يك شهر تفكرآنها 

  . را پذيرفته و آن شهركوفه بود
اوند واليت ما را براي اهل شهرها عرضه نمود و فقط اهل كوفه خد:گويد ابوعبداهللا مي
   )1(.آن را پذيرفت

پس تشيع در بالد اسالمي غير از كوفه جاي براي نشر افكار خود نيافت زيرا كوفه 
ازعلم واهل آن دور بود و اين از آثار ابن سباء مي باشد كه در كوفه تالش و فعاليت 

سازمان مخفي تشكيل دهد كه بر روش او كار  جدي نمود تا اينكه موفق شد يك
  )2(.كنند

متوجه تحولي شد كه شهر كوفه را (  ه127ت(أبو إسحاق سبيعي  هكوفوعالم شيخ 
وي اهل كوفه را كه بر مذهب اهل سنت بودند و يك نفر از آنها در  ، فراگرفته بود

                                                                                                           
را بشناسـم   اإلمامـة والسياسـة   "ي كتابگويد خيلي سعي كردم تا شخصيت و مؤلف واقع تاجائيكه عبداهللا عسالن مي
  .20ص ، اإلمامة والسىاسة/عبد اهللا عسىالن. ام ولي هنوز به چيزي نرسيده

وگرايش رافضيت درآن واضح و روشن مي باشد زيرا بدگويي نسبت به صحابه و ادعاي اينكه علي با ابـوبكر بيعـت   
هاي ازاين  عبداهللا عسالن دركتاب مذكور مثالها و نمونه ، ي امر خالفت نبوده درآن وجود دارد نكرده چون او شايسته
و نيز نگاههاي رافضي بودن براي او و بسـياري پوشـيده مانـده    . 19-18-17ص ، همان مرجع بابت بيان كرده است

ازآن ابن قتيبه رافضي است اما من كسي رانيافتم كـه بـه     اإلمامة والسياسة "است و دو ابن قتيبيه وجود دارد وكتاب
  ، ين موضوع مهم پرداخته باشد وبه آن پي برده باشدا
  .100/259 ، 60/209 ، ـ بحاراألنوار)1(
  .49ص ، عبداهللا بن سبأ/ـ نگاه سلىمان العودة)2(
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ه به آنجا و تقديم خالفت آن دو ترديد نداشت ولي هنگاميك طفضيلت ابوبكر وعمر
  )1(.بازگشت ديد كه در ميان كوفيان رفض و سخن از آن وجود دارد

اي از محققين  كه عده پس به تدريج آفت رافضيت در جهان اسالم سرايت كرد تا جايي
  )2(.دهند گويند ده درصد مجموع مسلمانان امروزي را شيعيان تشكيل مي مي

دهند و در جهان  الي را تشكيل ميو دعوتگران تشيع در اين عصر سازمانها ي مخفي فع
اسالم ازروي نقشه هاي ازپيش طراحي و مطالعه شده و با سرمايه گذاري مالي در 

هاي كه حسابهاي  حوزه ، كنند هاي علمي براي پخش بينش تشيع تدريس مي حوزه
پيرواني ، بانكي خود را از زحمات و عرق جبين اين پيروان فريب خورده انباشته بودند

شعاري كه  ، ي حب اهل بيت پر شده بود ار و احساسات آنها با شعار فريبندهكه افك
  بزرگان 

اي از آن نبرده بودند با نام خمس امام بر  و شيوخ شيعه به جز اسم و ادعا بهره
هاي بزرگي إستيالء پيدا كردند و اين سازمانهاي سري از شعارهاي كه بيشتر شبيه  دارائي

و  "تقريب بين مذاهب اسالمي "يك بار شعار  ، كردند ده ميشعارهاي ماسوني بود استفا
  )3(.شوند قد علم كرده و ظاهر مي "جمعيت اهل بيت  "بار ديگر به اسم 

و بعد از بر پايي حكومت آخوندي در ايران سفارتهاي حكومت ايران به مراكزي براي 
كايا و دعوت به رفض و شيعه گري تبديل شدند و از مراكزاسالمي و مساجد و ت

برداري  بويژه در روزهاي جمعه براي دعوت به اتجاه و تفكر رافضي بهره ، ها حسينه
  .كردند
، ي اي مجتمع تحقيقي را درمورد فعاليت رافضي دراروپا پخش و در آن گفته مجله

و تفكر شيعه در   ها و كونسلگريهاي ايران در اروپا به مراكزي براي نشرعقيده سفارتخانه
                                           

 .ـ همين كتاب)1(
 .95ص ، اإلسالم والعرب/ـ روم الندو)2(
 .514و511ص ، ـ نگاه فكرة التقرىب)3(
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و انتشار دهها بلكه صدها و هزاران ، مقيم اروپا مبدل گشته است) نه كفار(نميان مسلمانا
در اماكن ، هاي كه مخصوص فكر شيعي است و دربين مسلمانان اروپا نوشته و كتابچه
 ، گردد بويژه نزديك درهاي مساجد يا پست يا در وسايل ديگر توزيع مي، اجتماعي آنها

اي كه انگار براي نشر  به گونه ، شود ديده ميحتي در مراكز فرهنگي و كتابخانه ها 
ي  بعالوه ، ي ايراني در بين اقليت مسلمانان در اروپا دائر شده است دعوت شيعه

محتويات اين كتابخانه ها كه شامل كتابها و نشرياتي پيرامون انقالب ايراني و افكار و 
ها درسها و  ين كتابخانهكنندگان ا بينيم كه اداره ما مي ، باشد منهج اعتقادي آنان مي
  .پردازند ي اعتقادي مي دهند كه بيشتر آنها به قضيه جلساتي را ترتيب مي

كند كه در روزهاي  سپس اين مجله به اسامي برخي از كتابسراهاي اروپا اشاره مي
ي هر هفته در مورد تفكر انقالب ايراني محاضرات اعتقادي تشكيل  پنجشنبه وشنبه

 ، كنند ها و نوارهاي صوتي و غيره را توزيع مي ها و نوشته ن مجلهدهند و در خالل آ مي
اي براي نشر  بعنوان و سيله ، و مسلمانان براي حضور در اين محاضرات و همايشها

  .ي ايراني آن فراخوانده مي شوند منهج شيعي به شيوه
م جمعه در ي خود را اجير كرده كه در ايا اي از جوانان فريب خورده و مراكز ايراني عده

بويژه در مساجدي كه تعداد زيادي از  ، بعضي از مساجد به نماز گزاران بپيوندند
  . اند مسلمانان در نماز جمعه شركت كرده

كند و  و اين مجله به وقوع برخي از بر خوردها و آشوبهاي داخل مسجد إشاره مي
ها و  يراني با آن فتنهكند اين تالشهاي ا  كند چنانكه اشاره مي هاي را نيز ذكر مي نمونه

  )1(.دهد آثار منفي زيادي بر مسلمانان گذاشته است آشوبهايي كه در آنجا رخ مي

                                           
 . ه1406 ، رجب 15 ، سال هفدهم ، 760 ، شماره ، ـ نگاه مجله مجتمع)1(
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و فعليت روافض به صورتهاي متعدد و وسايل متنوع انجام مي گيرد كه درآن مبدءي 
دانند و مانند اهل سنت نيستند كه  نُه دهم دين را تقيه ميزيرا آنان  ، شود رعايت نمي
  . داشته باشند يك حالت

دانند تقيه نزد شيعه  اند از اين حيث كه نمي اي ازعلماي معاصر آنان اعتراف كرده و عده
يك روش ماكياولي است و در يك عبارت تقيه نزد آنان هدفي است كه و سيله را 

شود و اين همان  اي استفاده مي يعني براي رسيدن به هدف از هر وسيله)1(كند  توجيه مي
دين براي تحقق بخشيدن اهداف خود به آن روي  است كه افراد بي )2(.ياوليسياست ماك

  .كند ي نا مشروع و حرام را توجيه و مباح نمي اما در اسالم هدف وسيله.اند آورده
ي رافضيها براي پخش افكار و مذهبشان رنگهاي  به همين دليل وسايل مورد استفاده

اي كه گروهها و افراد  خود گرفته به گونه متنوعي از خدعه و نيرنگ و فريب و دروغ به
مجموعه اي از بزرگان وشيوخ قبائل را از طريق  ، مسلمان زيادي را قرباني كرده است

  )3(.اند نكاح متعه به طرف خود كشانده
                                           

 .49ص ، الشىعة فى المىزان/ـ محمدجواد مغنىة)1(
، باشـد  مـي } هدف وسيله را توجيه مي كنـد {ي روشي است كه مبتني بر قاعده، الزم بذكر است روش ماكياوليـ )2(

يدن به آن هرچيز ي رس يعني در معامالت و روابط و مبادالت دو طرفه آنچه مهم است رسيدن به هدف است و وسيله
به همين خاطر نيرنگ و خدعه و خيانت و دروغ و چابلوسي و خود خواهي و هرچيـز ديگـر بـه     ، باشد مهم نيست

آن ) م1527-1469(ي ايتاليـايي اسـت كـه نيكوالماكيـاولي      گيرد و اين يـك انديشـه   راحتي مورد استفاده قرار مي
نگـاه أحمـد   و به يكي از ملوك اروپا در قرون وسطي تقديم كردآن را ثبت )امــير(رارهبري مي كرد ودركتابش بنام 

 .1106-1105ص ، القاموس السىاسى/عطىة
اي كه از بغداد براي دوستش شـيخ محمـد رشـيد     هـ  عالمه بزرگوار محمد كامل رافعي در رساله1326درسال ـ )3(

اء سياحت خود درآن ديار كشف كرده وي در اثن، ي المنار در جلد شازدهم آن را پخش نمود رضا مي فرستد و مجله
ي زيادي به داشتن زنان و بهره  كه علماء شيعه با استفاده از حالل كردن نكاح متعه براي مشايخ قبائل عرب كه عالقه

   ، بردن از آنان داشته به ترويج مذهب شيعه پرداختند
سپس شيخ محمـد رشيدرضـا درمجلـد     ، ي آن برده نشد ي مذكور در مجله المنار پخش شد ولي اسم نويسنده رساله

اين مجله نام وي را فاش كرد و گفت ما در آن زمان اسم وي را ذكر نكرديم تا از طرف دولت مورد اذيت وآزار  29
 .687ص ، و نگاه مجلد دوم 29مجلد ، نگاه مجله المنارقرار نگيرد 
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گير  بيانات مهمي را نسبت به قبايل سني كه با تالشهاي پي "عنوان المجد"و حيدري در
اما عشاير بزرگي ، ايراد داشته و در آن گفته است، اند يعه شدهرافضيها و نيرنگهاي آنان ش

باشد  ي آن عشاير ربيعه مي ازجمله ، اند زياد هستند كه به تازگي در عراق رافضي شده
ي بزرگ است و حدود  و قبيله تميم كه يك قبيله ، اند كه هفتاد سال است رافضي شده

 ، رفت شياطين رافضي در ميان آنان ي آمد و شصت سال است در نواحي عراق به وسيله
و خزاعل كه قبيله بزرگي ازبني خزاعه بوده و در اثر تحريف  ، اند به رافضي تبديل شده

  ، اند به خزاعل تبديل و بيشتر از صد و پنجاه سال است كه رافضيت را برگزيده
د ي ترد باشد و مدت شصت سال است كه بوسيله ي زبيد كه چندين قبيله مي و عشيره

و يكي ديگر . اند شيعه را انتخاب كرده، رافضيان در بين آنها و نبود علما در ميان آنان
و . باشند اي از تميم مي بنو عمير هستند و آنان شاخه، اند ازعشايري كه رافضي شده

كه بسيارند و دوار و ، است و شمرطوكه، اي از بني مزيقياي أزد خزرج كه آن هم شاخه
ي آل  عماره، اند اند و از ديگر عشايري كه رافضي شده افض شدهدفافعه همه و همه ر

  .اند محمد و آن به خاطر تعداد زيادش قابل شمارش نيستند و تازگيها رافض شده
ي بني الم كه تعداد آنها نيز بسياراست و عشاير ديوانيه كه پنج عشيره را تشكيل  و عشيره

و اقرع خودش شش قبيله را تشكيل ، جليحه، جبور، عفج، بدير آل، آل اقدع. دهند مي
بدير سيزده قبيله و جليحه و جبور هركدام  وآل، اي زياد است دهد و تعداد هر قبيله مي

كم تعدادترين قبيله و عشيره عراقي كه درمدت صدسال . ي كثيرالعدد هستند چهار قبيله
   )1(.ن داردي كعب كه خودش چندين بط عشيره، اند اخيركه به رافضيت تغير عقيده داده

و به همين منوال آقاي حيدري قبايل عرب را بر مي شمارد كه بر اثر غفلت و سهل 
زيرا آنان به افاويل و سخنان ، شمارد اند بر مي انگاري اهل سنت به رافضيت گردن نهاده

يكديگر را ياري  ، گويند بگذاريد با هم باشيم و در امور اند كه مي رافضيها فريب خورده
                                           

 .118-112ص ، در بيان احوال بغداد و بصره و نجد ، ـ عنوان المجد)1(
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زيرا اختالف ما با اهل  ، پارچگي ميان اهل سنت ياييد بسوي وحدت و يكدهيم و ب
بنابر اين اهل سنت  ، تشيع به اندازه اختالف ميان مذاهب اهل سنت با همديگر نيست

 ، است ي نشر شيعه گري را براي  شيوخ آنان فراهم نموده بستر و زمينه، با سكوت خود
گرديد هيچ كس فريب  و شفاف اعالن ميكه حق و حقيقت به وضوح  و گرنه درصورتي

و آنان تا كنون مدام و پيوسته به نشر معتقدات خود در هر  ، نمي خورد و شيعه نمي شد
  .پردازند مجال و مناسبتي مي

اي ازرؤساي حكومتهايي كه پاسخگوي به  و آنها به روابط و ارتباطات خود با عده
چنانچه درگذشته ابن ، دهند مي شود بسيار اهتمام مذهب شيعه درآنها مالحظه مي

  )1(. ،مطهرحلي با خدابنده چنين كاري را انجام داده است
چنانچه  ، وچنين ارتباطاتي با سران حكومتها آثار معروف تاريخي خود را ايفا كرده

اند و اتجاه و اعتقاد رافضي در رأي و والء در مورد ايشان  امروزه با رهبرليبي چنين كرده
  .ظاهر گشته است

                                           
پسـر ارغـون    جـايتو باشد كه نام حقيقي او  ي چنگيز خان مي خدابنده هشتمين پادشاه ايلخاني و ششمين نواده[ـ )1(

يابـد سـپس رافضـي شـد و      گويد يك سال بر مذهب اهل سنت دوام مي ابن كثير مي ، پسرأبغا پسر هالكو بوده است
  .14/77 ، والنهايه البدايه .شعار و تبليغات رافضيت را در بالد خود براه انداخت
ي اسالمي و تأريخ اسالم نداشت و با ابن مطهرحلي ديدار كـرد و   زيرا تازه مسلمان شده بود و هيچ شناختي از عقيده

و ابـن مطهـر    ، مذهب باطل رافضي را پيش او زيور داد و تمام عشاير و قبائل و پيروان خود را وار به رافضيت نمود
وغيره را براي دعوت سلطان مذكور تـأليف كـرد تـا او را بـراي      منهاج الكرامة و ، حقنهج ال "كتابهاي زيادي مانند 

  . تمسك به مذهب رافضي تشويق كند
ابن كثير گفته است در زمان او فتنه ها و آشوبهاي بزرگي درگرفته است ولي خوشبختانه خداوندأ بـالد و عبـاد را از   

و قبـل از فـوت سـلطان مـذكور از      ، ت به عمر او خاتمه دادكه سي وشش سال عمر داش شر او راحت نمود درحالي
ي پليد پشيمان شد و رافضيها  ي ارشاد علماي اهل سنت از اين انديشه توبه نمود و بواسطه) هـ710(رافضيت درسال 
 ، 43ورقـه / نگـاه التحفـة االثنـى عشـرىة     و ابن مطهر حلي و ساير علماي شيعه به حله بازگشـتند  ، را دور ساخت

 .19-18ص ، الدىن الخطىب بر المنتقى و تعلىقات محب "طوطمخ"
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اند  اي از اهل قلم و اصحاب خردهاي تهي از ايمان را خريداري كرده همانگونه كه عده 
گري بنويسند و به كتابهاي شيعه تقديم  اند كه براي دعوت به شيعه و از آنها خواسته

  )1(نمايند 
و در كشورهاي اسالمي دانشجويان مستعد و باذكاوت را از دختر و پسر گزينش كرده و 

بينند تا به قم جذب شوند  مكانات تحصيلي خوبي را براي آنان تدارك ميتسهيالت و ا
و در آنجا آنان را شستشوي مغزي داده و براساس شيعه گري پرورش دهند تا در هنگام 

  . بازگشت به كشورهاي خود آن را تبليغ و انتشار نمايند
هان اسالمي به اخبار و گزارشاتي كه از تمام گوشه و كنارهاي ج: گويد شيخ ازهري مي

رسد داللت دارد بر اينكه انقالب ايران به رهبري خميني امروزه خشونت را  من مي
و تالش مي كند كه جوانان را به شكلي خاص در بسياري ازكشورهاي ، كند منتشر مي

اسالمي با تطميعهاي مختلف و متعدد مالي و تحصيلي در ايران و بسياري از روشهاي 
اي در كشورهاي خود و  كرده و آنها را وادار به ايجاد اختالف فرقهي ديگر بسيج  فريبنده

و شيخ ازهري معتقد است بر ملتهاي اسالمي الزم است  ، نمايند در ميان ملتهاي خود مي
آورد هوشيار و محتاط  نسبت به آنچه ازطرف خميني و غيره به سوي آنها هجوم مي

ده براي متالشي كردن امت اسالمي و زيرا آن حركت يكي از حركتهاي مأمور ش ، باشند
  )2(."باشد گسترش نزاع و اختالف فيما بين آنها مي

                                           
شـوند و امثـال اينهـا در آن     چنانكه دربرخي از كتابهاي آنان كه به جهان اسالم براي دعوت به تشيع ارسال مي) 1 (

  غيره و "عقائداإلمامية"و ، "أصل الشيعة"خورد مانند كتاب به چشم مي، كتابها نوشته شده
 . ه1406 ، رجب 11شنبه  ، 42سال ، 2160 ، شماره  ،ـ أخبار الىوم)2(
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ظهور گرايش بعضي از نويسندگان منتسب به اهل سنت به 

  گري شيعه

در نوشته هاي بعضي از متفكران منتسب به اهل سنت خلط و در هم آميختگيهاي از 
گر متاثر شدن آنها از  د كه بيانو نوشته هاي دارن. خورد گري به چشم مي تفكر شيعه

خواننده . اند آن را ايجاد نموده نهاي است كه رافضيها در موضوع امامت و صحابه شبه
« ي نوشته هاي بعضي از متفكرين و اديبان در رابطه با تاريخ صدراسالم يا با مطالعه

نيرنگ  ي تاثير فريب و اندازه»مسائل امامت و خالفت» يا»نشأت تفكرفلسفي در اسالم
  . را درك مي كند ، رافضيها در وارونه كردن حقايق

كساني هستند كه زرق و برق اموال و  ، و من هيچ شك ندارم كه در ميان اين گروه
رافضيها .آنها را وادار به گفتن ونوشتن چنين چيزهايي نموده است،  داراييهاي فريبنده

تا چيزهاي را كه موافق با  پردازند اموال خود را به شخصيت هاي نخبه و مشهور مي
اگر مي : اند و از قديم بعضي از پيشينيان گفته.مذهب رافضيها است براي مردم بنويسند

آنها ، ام را با پول پركنند در برابر اينكه دروغي را برزبان علي ببندم خواستم آنها خانه
زبان او دادند ولي به خداسوگند من هرگز دروغي را به  راحت اين كار را انجام مي

   )1(ام  نبسته
حال امروزه كه جيب ودستهايشان پر از دارايي و پولهاي هنگفت است و امانت 

چطور اين كار را نمي  ، و دنيا آنها را فريب داده. داري در دل بيشتر مردم كم گرديده
  )2(.كنند؟

                                           
  .2/549 ، نگاه السنة لالمام عبداهللا بن احمد. ـ و او شعبي است)1(
به درد خـود گرفتـارم نمـود وفراموشـم     : در كوزه همان تراود كه دراو است و ياگويند: چنانكه در مثل گويند{ـ )2(

كند به اين كه در چاپ  استاد محمد حسين هيكل را متهم مي ، وتمحمد جواد مغنيه ريس دادگاه جعفري در بير. كرد
اين اتهام به خاطر اين اسـت كـه او نـص    . جنيه حذف نموده است 500نصي را در برابر  "حيات محمد"دوم كتابش 
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ي اين تاثير فكري به سبب منهج ومسلك رافضيها را  و اگرمي خواهي مثال و نمونه
صاحب كتاب . دكترعلي سامي النشار: ينيدوبشنويدفبه اين مثال توجه كنبب
 "نشأةالفكر الفلسفي في االسالم "كتابي را به نام "شهداءاالسالم في عصر النبوة"
مي نويسد و در آن چيزيهاي كه چشمان رافضيها را ) پيدايش تفكر فلسفي در اسالم(

مثال . كند را تكفير مي  ياران پيامبركند تحرير نموده و بعضي از اصحاب و  روشن مي
رغم  اند وعلي رغم چيزهاي كه در مورد معاويه گفته علي«:گويد ميط در مورد معاوية

ي اصحاب  كه او را از جمله  نموده ، واهل سنت ، تالشهاي كه علماي سلفي متأخر
الش نموده اما آن مرد هرگز به اسالم ايمان نداشته و بسيارهم ت، بحساب آورند پيامبر

  )1(.»ي اسالم را خاموش كند اما بيشتر از اين را نتوانسته است كه شعله
ي چنين افتراي بزرگي برآيد؟چگونه  آيا جز رافضيها و امثال آنها كسي هست كه از عهده

اي كه همراه با پيامبر  نسبت به صحابه ، زبان خود را با چنين سخن و افترايي، مسلمان
 او امين پيامبر )2(، !كند؟ آلوده مي، ر جنگ حنين شركت داشتهجهاد نموده و د خدا 

و مدت چهل سال سرپرست امور مسلمانان بوده و به عنوان نائب و ، و كاتب وحي بوده
  )3(است.شعاير اسالمي را با مردم به پا داشته، خليفه

قايل شدن به صحابي بودن :سپس براهل سنت افتري نموده وبه گمان خود مي گويد
واين  -گو اينكه اكثريت بر مذهب او مي باشند- ، اويه قول بعضي از اهل سنت استمع

                                                                                                           
امـا  . حذف نموده و در چاپهاي بعدي آن را اصـالح نمـوده اسـت   ، موضوعي را كه ضعيف بودنش نزد او محرز بوده

نگـاه محمـدجواد   ! كه بسـيار جـاي تعجـب اسـت    ، اند ها به مقتضاي طبيعت وسرشت خود آن را تاويل نمودهرافضي
  ."حاشيه" ، 18 ص ، الشيعة في الميزان/مغنية

 .2/12 ، ـ نشأت الفكر الفلسفي)1(
  .4/458 ، االسالم ـ نگاه مجموع فتاوي شيخ)2(
 .4/472 ، االسالم ـ مجموع فتاوي شيخ)3(
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با نقل متواتر  طزيرا ايمان معاويه، دروغ وافتراي است از نوع دروغ و افتراهاي رافضيها
  ):1(و اجماع اهل علما ثابت است

ز ابو سفيان زنديق بود يعني ا«و باز در مورد پدرش ابو سفيان بن حرب مي گويدك
اين در حالي است كه ) 2(»كساني بود كه به مجوسيت فارسي ايمان داشته است

ابو سفيان را به نيابت از خود وبه عنوان عامل قرار داده بود و وقتي كه  پيامبرخدا
حال چگونه امكان دارد زنديق بوده ، معاويه در نجران عامل او بود، از دنيا رفت پيامبر

او اطمينان واعتماد كرده باشد واورا نائب خود بر امو بهعلم وعمل  باشد وپيامبر
وموافق باشيعه ها و اهل رفض كه مي گويند تعداد كمي از ) 3!(مسلمانان قرار دهد؟

خالفت را از او سلب  -به گمان انها-ودر واقع.دادند اصحاب حق را به جانب علي مي
دند كه براي بار سوم گروه كمي از اصحاب مخلص احساس نمو«:گويد مي، ...اند نموده

زيرا بار اول خالفت را از او سلب نمودند تا به خليفه  ، خالفت ازعلي سلب مي شود
و اين بار . و بار دوم نيز آن را از او غصب نمودند تا به خليفه دومش بدهند.اولش بدهند

آن را به پيري هوا پرست وگمراه  ، سوم است كه به جاي واگذاري خالفت به علي
دهد و نه عدالت را رعايت  ي واگذار مي كنند كه نه خالفت را به خوبي انجام ميكننده ا

و منظورش ازاين خليفه ذي  )4(.ترك نمود، و او هم امر را براي قريش گمراه ، كند مي
اما گو اينكه . كه تمام اصحاب برخالفت او اتفاق دارند.است طالنورين عثمان بن عفان 

  !ها را تنبيه وتوبيخ مي كنداو با اين افتراي خودهمه آن
موسومند وقايل به آن همه كفر ) دوازده امامي(در مورد رافضيهاي كه به اثني عشري 

ي پيشوايان اسالم  وشنيعتهاي بودند كه گذشت و ذم و بد گويي از آنها در سخنان همه

                                           
  4/477االسالم فتاوي شيخمجموع  - )1 (
   2/31:نشأت الفكرال فلسفي -)2(
  . 35/66، 4/454:مجموع فتاوي  شيخ االسالم -)3(
  .1/228 ، ـ نشأت الفكر الفلسفي)4(
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ب اسالم نا ، ي دوازده امامي در مجموع افكار فلسفي شيعه: گويد مي ، جاري گشته است
  )1(.را تشكيل مي دهد

  )2(.به اين تفاوتهاي عجيب و عريب بنگريد و تعجب كن
شيعيان علي كه از روي يقين و  -باشد گو اينكه گوينده يكي از رافضيها مي: گويد و مي

يقين دارندكه اوتنها اثري است ، روند ايمان او را دوست دارند و برمنهج و مسلك او مي
عثمانيها و اموي ها هستند كه به شدت  ، و در كناراو همكه ازاسالم بزرگ موجود است 

و خاندان او  و دلهايشان پر از حقد و كينه نسبت به پيامبر خدا ، از اسالم متنفراند
  )3(.باشد مي

كنم هر چند اين موضوع به تنهايي  اي بود در اين زمينه كه به آن اكتفا مي اين تنها نمونه
  .اي دارد دا گانهنياز به نقد و بررسي دقيق و ج

  تحريف تاريخ اسالم

. اند هايخود عمداً تاريخ امت اسالمي را تحريف و تشويه نموه دركتاب ونوشته، رافضيها
و آنچه  )1(.ونصر بن مزاحم المنقري )5(.وابي مخنف )4( چنانكه در روايات و اخبار كلبي

                                           
 .1/13 ، ـ نشأت الفكر الفلسفي في االسالم)1(
ت فاميلي با زن كـافر و  برايم بيان نمود كه در زندگي مردي تحوالتي روي داد به سبب ارتبا/ دكتر محمد رشاد -)2(

مشكوكي و نيز به سبب سفر او به اروپا به دستور عبدالناصر و وضع نابسامان مالي و اقتصادي كه بر فكـر و مـنهج و   
  ، عملكردش چنان تأثير نمود كه نمونه آن در ميا ن اصحاب هم كم است

 .229-1/228 ، ـ نشأت الفكر الفلسفي في االسالم)3(
علـي فـوت   : كلبي سبأي واز آنهاي بوده كه مـي گوينـد  : ابن حبان مي گويد، بن نشير الكلبي محمد بن السائبـ )4(

الجـرح  /و نگاه ابـن ابـي حـاتم    ، 3/558 ، ميزان االعتداله فوت كرده146نكرده بلكه به دنيا باز مي گردددر سال 
  .9/178 ، تهذيب التهذيب ، 271-7/270 ، والتعديل

او شيعه بسيار تندي بوده : ابن عدي مي گويد، از اهل كوفه)ابو المخنف(نف األزديلوط بن يحيي بن سعيد مخ{ـ )5(
، الـردة "از جملـه . او كتابهـاي زيـادي را تـأليف نمـوده    )هفـوت كـرده  157( درسـال ، وصاحب اخبار آنها مي باشـد 

  .111-6/110 ، االعالم تأليف زركلي ، 420-3/419 ، ميزان االعتدال و"صفين"و"الجمل"و
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آنها را باسندشان  البته طبري ، به چشم مي خورد ، شود نزد طبري در تاريخش يافت مي
  )2(آن رادر يابند .بيان نموده كه اهل علم مي توانند احوال و صحت و سقم
و يعقوبي در تاريخش يافت ، و همچنانكه در نوشته هاي مسعودي در مروج الذهب

كند به  اشاره مي "العواصم"ي  الخطيب در حاشيه و استاد محب الدين.شود مي
و دست باطنيها و قوميتهاي ، ت اموي شروع نمودهتدوين تاريخي آن پس از دول:اينكه

نقش مهمي در خاموش كردن چراغهاي ، كه در لباس تشيع خود را پنهان نموده بودند
  )3(اند و پاك نمودن صفحات روشن تاريخ داشته، خير

اي كه عالمه  ي بسيار ارزنده ابن عربي با حاشيه"العواصم من القواصم "و كسي كه كتاب
  .آن نوشته است را مطالعه كند اين نيرنگ را درك خواهد نمودمحب الدين بر 

شيخ و بزرگان شيعي هزاران صفحه از تاريخ بهترين قرني كه بشريت تا به امروز 
بسبب فحش ودشنام سياه نموده اند و اكثر اوقات خود ، ي آنرا به خود نديده است نمونه

  .اند را صرف تحريف تاريخ مسلمانان نموده

                                                                                                           
وفات نمود  واز ، ه212اورافضي توانايي بود درسال : ذهبي مي گويد، ر بن مزاحم بن يسار المنقري الكوفينص{ـ)1(

 ، 4/253 ، ميـزان االعتـدال   ومقتـل الحسـين اسـت    ، والجمـل  ، كه به چـاپ رسـيده  ، واقعة صفين: جمله تأليفات او
 .8/350 ، االعالم ، 6/157 ، لسان الميزان ، 8/468 ، الجرح والتعديل/ابن ابي حاتم ، 4/30 ، الضعفاءالكبير/العقيلي

، 425، 286، 274، 3/168، 465، 370، 272، 238، 2/237  ، 1/355، ـ روايـات الكلبـي در تـاريخ الطبـري    )2(
جا آمـده   300وروايات ابي محنف كه خيلي زياد هستند و در بيشتر از .364، 349، 6/103، 5/449، 368، 4/108
و در ، رساله را در تـاريخ  32ابي محنف : گويد مي1/399ي آقاي بل در دائرة المعارف االسالمية و دانشمند شرق. اند

كه طبري بيشتر آنها را در تاريخ . نوشته است ، ي اول هجري روي داده رابطه با حوادث گو ناگون كه در ابتداي صده
نگـاه   .انـد  ين نگاشته اند و بـه وي نسـبت داده  اند در واقع متاخر اما تأليفات ديگري كه به ما رسيده.خود آورده است

  .6/111 ، االعالم
 كه ابو الفضـل ابـراهيم  آن را نگاشـته اسـت نگـاه      )2(487، 485، 465، 4/458: وهمچنين روايات نصر بن مزاحم

  ..شدر تاريخ 10ج ، فهارس طبري
 
  .177ص ، الحاشية ، ـ العواصم من القواصم)3(
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وآن كه در كتابهاي تاريخيي كه توسط رافضيها ) رافضيت(ي بزرگ وسرطاني  واين ماده
و يا . آنرا مي بينيد "البحار"و "كافي"و يا در كتابهاي حديث آنها همچون   نوشته شده

و يا در اين عصر همچون  "احقاق حق"مانند . اند آنچه پير و استادانشان در قديم نگاشته
ي نوشته هاي  مرجع همه، تاريك وزشت پر از ترهاتكتاب الغدير ؛اين ماده سياه و

  .دشمنان دين چه شرقيها و چه غير آنها  عليه دين شده است
اش در غرب و ميان غرب زدگان  و آن نسل شكست خورده از نظر روحي كه نمونه

تمام همه آنچه مستشرقين نوشته بودند و به عنوان مصدر و اصل ارائه  ، شود مشاهده مي
يار سريع آن را فراگرفتند وبه دست آوردند وافكار خود را روي آن بنا نهادند بس، نمودند

و تاثير بسيار خطري بر .و به نشر و توزيع شبهات خود در ممالك اسالمي پرداختند
ها بوده  افكار و فرهنگ مسلمانان داشت كه در واقع شيعه گري منشأ تمام اين شر و بدي

  .است
موضوع ، وعالقه و پيوندشان با شيعه ها ، خاور شناسانمطالعه وبررسي آراءونظريات 

كه تفصيل آن در اينجا نمي .باشد بسيار مهمي است كه جاي تحقيق وبررسي دقيق مي
  .گنجد و همين اشاره كافي است

، و دروغ پردازيهاي آنها بر عليه اسالم ومسلمانان، استفاده دشمن از شبهات شيعيان
 ، مسيحيها)ه456ت(در زمان امام ابن حزم.روع كرده استتازگي ندارد بلكه خيلي وقته ش

بهتان و افتراي شيعيان را بر كتاب خدا درميدان مجادله با مسلمانان به عنوان دليل عليه 
كه ابن حزم با تمام تالش و جديت خود به جواب .بردند اسالم و مسلمانان به كار مي

چون آنها از . وه هيچ اعتباري نداردآنها پرداخته و روشن نموده كه اقوال و سخن اين گر
  .مسلمانان نيستند
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  تأثير شيعيان بر ادبيات عربي

بلكه شاعران و ، ادبيات و قلمرو شعر و نثر عربي از تاثير اهل تشيع در امان نماند
رنج و سختيهاي آل بيت در ، گري و نيرنگ سياه خود به نام وران آنها با حيله سخن

بر ضد امت و دين نقش  ، ن شعور و احساسات مردمتحريك عواطف و هيجاني كرد
  مهمي ايفا كردند 
گري درقالب شعر و ادب و مبالغه در به تصوير كشاندن سختي و  گرايشهاي شيعه

رنجهاي اهل بيت در بعضي از آثار ادبي انها كه به دست ما رسيده لمس ومشاهده 
طعن و لعن اصحاب پيامبر ي ترويج فكر شيعه گري و  شود كه شيعه ها آن را وسيله مي
 اند قرار داده.  

اند تا اباطل و خرافات را از ائمه و پيشوايان خود  ودعوت گران تشيع بسيار تالش نموده
ها و شعرهاي مملو ازغلو و زياده روي در مدح  در قالب داستانهاي هيجان انگيز و خطبه

ري از مردم ازآنها متاثر شده امامان و پيشوايان توزيع و منتشركننند كه باور و بينش بسيا
اي وارد نمود كه به جاي خدا پيشوايان  ي توحيدي آنها چنين ضربه تا جايي كه بر عقيده

  .را ارباب و خدا ي خود قرار دادند
تشيع شيوه اي از ادبيات را اختراع و به كار برد كه : گويد استاد محمد سيد كيالني مي

و تنها وهابيها .دور ترين نقطه عقب افتادگي شدباعث پايين آمدن و سقوط مسلمانان به 
توانستند در اين عرصه بالد و ممالك خود را از شر و بالي اين اساطير و اباطل محفوظ 

ي نقاط عالم اسالمي در اين حال و هوا باقي ماندند تا  اما بقيه.نگه دارند و پيروز شوند
  )1(.نجات نيافتند جايي كه تحصيل كردگان و فرهنگيانشان هم از اين گودال

                                           
 .؛ دار الكتب العربي بمصر43ص ، محمدسيد كيالني/ربيـ اثر التشيع في االدب الع)1(
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را مطالعه "القصيدة االزرية"ي مشهور و معتمد آنها  در اين راستا كافي است كه قصيده
   )1(كنيد

ي اسائه ادب نسبت به مردم و جاه و مقام خلفا و بزرگان  همچنانكه ادبيات را وسيله
ه اند به اين صورت ك و جامعه اسالمي را وارونه و مشوش ساخته.اند دين قرار داده

كه  تا جايي. اند ي خرافي و انحرافي و گمراهي را در مجتمع برجسته و ترويج داده جنبه
اند  و خلفاي مردم را در حالت هبوط و سقوط جلوه داده ، منظر و صورت مجتمع

او : اند هارون الرشيد و جريان او با ابي نواس كه گفته، چنانكه در ارتباط با خليفه
يعني تا اين حد (رفت  كرد و يك سال به حج مي زا مياي بوده كه يك سال غ خليفه

اين وضعيت مشاهده مي شود و تقيه را در حال و ، )مترجم. زاهد و خدا ترس بوده
هاي  و با استفاده از ادبيات و داستان وشعر و خطبه ، هواي عاطفي و خيالي حاكم نموده

و براي .اند خالي نمودهاند را  حماسي كينه و تنفري را كه ازامت و خلفاي امت داشته

                                           
هــ  1211متوفـاي سـال    ، شود كه مربوط به شيخشان محمـدكاظم االزري  و به آن قصيده الهائية نيز گفته مي( .ـ)1(

الزريـة فـي القصـيدة    "استاد محمود المالح كتابي را در نقـد ايـن قصـيده دارد كـه بـه      . 17/135 ، الذريعه )باشد مي
و از . ايشان در آن كتاب ياد آور مي شود كه شيخ آنها محمد رضا المظفر آنرا به او داده اسـت . مشهور است"يةاالزر

؛كـه  ( "الجـواهر  "صـاحب كتـاب   ).هــ 1266(او نقل مي كند كه شيخشان محمد بن حسن بن باقر  النجفي متوفـاي  
/ محمد جواد مغنيه: نگاه–ار مهم و معتمد است كه در زمينه فقه براي آنها بسي"شرائع االسالم "شرحي است بر كتاب 

درنامـه اعمـالش    "جواهر الكـالم "به  جاي "آرزو داشت كه كتاب القصيدة االزرية). "شرائع االسالم "مقدمه اش بر 
همچون  اين بيت كه در . ثبت شود سپس ايشان ياد آور مي شود كه بعضي از بيتهاي آن قصيده كفر صريح مي باشند

  :وده استمورد علي سر
  وهو اآلية في المحيط في الكون              ففي عين كل شيئ ترا ها

  .درعين هرچيزي آن را مي بينيد، در گيتي، اي است در دريا ها او نشانه
  يا اين شعر 

  كل مافي القضاء في الكا ئنا ت              انت مولي بقا ئها وفنا ئها
    35-33ص ، نگاه الزرية في القصيدة االزريه .ا يش در دست توستهمه آنچه در گيتي موجود است  ماندن وفن
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تاليف ابي الفرج اصفهاني "سرودهاي رافضي "آگاهي بيشتر در اين رابطه به كتاب 
  . مراجعه شود

  در قلمرو سياسي

به مشروعيت و قانوني بودن هيچ يك از  –كند  شان تاكيد مي چنانكه اصول - شيعه
مام خلفا و ت، ؛دولتهاي اسالمي در دنيا باور ندارند و به جز خالفت حضرت علي

وهمچنانكه .دانند و دولتشان را غير مشروع مي ، فرمان روايان جهان اسالم را طاغوت
، هر پرچمي كه پيش از آمدن مهدي برآفراشته شود: گويند قبال بيان كرديم آ نها مي

  .صاحبش طاغوت است
ي خود را در ميان مذهب  گم شده ، ي اين امت به همين جهت دشمن در كمين نشسته

ي اين عقيده كه از نتايج و ثمرات آن از دست  و در سايه ، ي آن ه يافت و به واسطهشيع
دادن اطاعت از اميرمسلمانان و دشمني پنهان و تنفر نسبت به امير و مامور مسلمانان 

  .است بسيا ري از اهداف خود را متحقق نمودند
مسخر در راستاي ي رافضه به ابزاري در دست دشمن و مركبي رام و بدين ترتيب زمره

ي تقيه موجب آسان شدن راه و  و عقيده.رسيدن دشمن به آمال وآرزوهايش گرديد
هاي عناصر شيعه گرديد و همچون لشكر سري و پنهان ماسونيت در  استحكام نقشه

ظاهر لباس اسالم را پوشيد و در لباس دوستي و اطاعت از امام مسلمانان شروع به 
درظاهر با آنان معاشرت كنيد تا : و گفتند. ي نمودفريب و نيرنگ عليه امت اسالم

  )1(.نهانشان را آشكار سازيد چرا كه سلطه و قدرتشان از جانب بيگانه است
هاي مختلف تاريخ محل نفوذ و بهره برداري بي دينان بوده و  شيعه در مراحل و دوره

ا را به كار هاي شوم خود آنه در راستاي خدمت به اهداف و پياده نمودن نقشه ، دشمن

                                           
 .221-2/220 ، و حاشيه اصول كافي 2/220 ، ـ اصول كافي)1(
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اند تا از  ها پيوسته وچه بسارشده كه بزرگ و رئيس بي باوران به جمع شيعه. ،گرفته است
به همين جهت شيخ . اين طريق آنها را همچون خدمتكاراني به خدمت خود بگمارند

بلكه .اند به دين اسالم باور نداشته ، اند بيشتر آنهاي كه به تشيع گرويده: گويد االسالم مي
اند اين هم به خاطر بي شعوري  سيدن به اهداف خود تظاهر به شيعه بودن نمودهجهت ر

  )1(.و ناداني شيعه بوده است
گاه  دادها و وقا يع تاريخ گواه بر اين است كه همواره تشيع مأوي و پناه در واقع روي

  .اند به دين اسالم و مسلمانان خيانت كنند ونيرنگ بزنند كساني بوده كه خواسته
گم ، آنها پايان دادند  هاي از فارس زباناني كه در مسلمانان به دولت هفت سالهگروه
ها پيدا نمودند و يهوديها هم فرصت را غنيمت يافتند تا  ي خود را در ميان شيعه شده

و امروز هم دشمنان اسالم و آنهايي كه .اهداف شوم خود را از طريق تشيع متحقق سازند
در زير چتر تشيع خود را پنهان ، ي اسالم وارد كنند پيكرهخواهند ضربه كاري را بر  مي

  اند  نموده
هاي اثني عشري  اعترافاتي كه از جانب خودشان در نتيجه اختالفاتي كه ميان فرق شيعه.

: كند كه يكي از محققين شيعه نقل مي.گواه بر راستي  اين حقيقت است ، بروز گرديد
بنيان  )2(ي درسهاي شيخ رشتي؛ هميشه درحلقه) كنيازدكوركي( ، سفير روسيه در ايران

و او . - چنانكه قبال بيان شد -گذار يكي از فرقه هاي دوازده امامي حضور مي داشت 
ي  را بر خود نهاده بود و مجله، "شيخ عيسي لنكراني"كسي بود كه در كربالء نام مستعار 

چاپ ) م 1925 -  1924( آن را در سال) سوفياتي(ي روسيه الشرق كه وزارت خارجه
  )3(.پرده را از روي اين حقيقت برداشت، وپخش نمود

كه ظاهرا اين نام (جعفرعليخان، ژنرال انگليسي باز نشسته، خدامي داند چندها بار
                                           

 .2/48 ، ـ نگاه منهاج السنة)1(
  .1/72 ، و نگاه احسن الوديعه 6/67 ، تأليف زركلي ، ـ نگاه شرح حالشدر االعالم)2(
  .53ص ، مدينة الحسين/ـ نگاه آل طعمه)3(
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خود را شيعه ) انتخاب نموده است ، را به خاطر روپوش نهادن برهويت واقعي خود
  )1(!جلوه مي داد و در تمام درسهاي كاظم رشتي حاضر مي شد

دانستند  چون قبال دشمنان مي: گويد در بيان علت اين پديده مي، اين محقق شيعه مذهب
اهل بيت را بسياردوست دارند لذا آنها از اين ) ايران وعراق(كه ساكنان اين دو منطقه 

  )2(.راه وارد شدند
ن غلو در مدح پيشوايان را در ميا، در ضمن اين مذهب اختراعي: گويد و چنانكه او مي

قرار داد و عقاب و ....آنان پخش نمود و آنها را شريك و انباز خدا در آفرينش و رزق و
  )3(.رفع نمودند ، سزا را از مرتكبين هر گناهي صغيره يا كبيره

ي  و بدين ترتيب استعمارغاصب در اين مملكت عربي و اسالمي زمينه: گويد سپس مي
  )4(.كاشت درخت تلخ و شوم حنظلي را مساعد يافت

خيلي پيش از اين گرايش صفوي نقش مهم خود را ايفا نمود و در : گويم و من هم مي
ي شيوخ و استاداني همچون مجلسي و جزائري  كشت بذر اصول افراطي گري به وسيله

  .كار خود را انجام داد... و كاشاني و
ف لباس خوار و بي ارزش تشيع را برتن نمود و خود را در صفو ، و دشمن قسم خورده

چگونه . ها پنهان نمود و چه بسا درميان آنان و جاهت و مقام را نيز بدست آورد شيعه
سپارند وراي يكنفر  اين طور نباشد در حالي كه باورشان رابه گروهي نا معلوم مي

  )5(گزينند  مجهول الهوية را مبني بر اينكه احتماال او مهدي باشد برمي

                                           
  .54ص ، مدينة الحسين/ـ نگاه آل طعمه)1(
  .53ص ، مدينة الحسين/ـ نگاه آل طعمه)2(
 .54ص ، مدينة الحسين/ـ آل طعمه)3(
 .54ص ، مدينة الحسين/ـ آل طعمه)4(

و مسلم است كه دشمن در اين حال چيزي از شهوات و آرزوهايش راكه پيش از داخـل شـدن در فكـر شـيعي     ) (1
چون آرزوهـاي جنسـيش از طريـق نكـاح متعـه      .كشيد از دست نمي دهد آوردن آن زحمت ميسالها براي به دست 

  !!برآورده مي شود، كه درشريعت آنان مقرر گرديده ، و به اما نت گرفتن فرج و آميزش با زنان) ازدواج موقت(
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را مطالعه و بررسي كند خواهد ديد كه كلنگ  عالوه بر اين كسي كه رويدادهاي تاريخ
از هر جهت وارد  ، ي دولت اسالمي ترين كلنگي بوده كه بر پيكره مدعيان تشيع خطرناك

ترين دشمن  چون آنها درظاهر با مسلمانان هستند در حالي كه در باطن بزرگ. شده
، ه و بالهاكه اساس همه فتن:چه خوب گفته شيخ االسالم ابن تيميه.مسلمانان هستند

شيعيان وكساني مي باشند كه هم دست آنان هستند و بسياري از شمشيرهاي كه عليه 
ي آنها بي دينان و  و بواسطه.از طرف آنها بوده است، اسالم از كاالن بيرون آورده شده

  )1(.اند خود را درجامعه پنهان نموده ، كافرن
لذا يهود و نصاري و  )2(.ننددا وچون آنها مسلمانان را كافرتر از يهود ونصاري مي

سرپرست و موالي خود ، مشركين را كه عداوتشان نسبت به دين براي همه محرز است
دشمني ، و با اولياي خدا كه بهترين دين داران و سرور متقيان هستند. دهند قرار مي

  )3(.كنند مي
داخل شام ) هـ 658در سال ( ، پادشاه تركهاي كافر ، مردم گواه هستند وقتي كه هوالكو

هاي شام بزرگترين حامي وپشتيبان او در راستاي برپايي دولت خود وتنفيذ  شد شيعه
و همين طور .برنامه هايش بر ضد مسلمانان و از بين بردن سلطه وقدرت انها بودند

اي برپا نمود و  دانند وقتي كه هوالكو وارد عراق شد چه علم شنگه خاص وعام مردم مي

                                                                                                           
  ! وبا دوستيĤل بيت ساقط مي شوند.وتكاليف شريعت هم با جمع نمودن نمازها آسان

مـذهب  ، و اگر كار به آيه و دليل و مرجعيت رسيد! داشته باشد چون جهاد هم تا قيام مهدي تعطيل استوكسي بيم ن
  !!قضيه را حل و فصل مي كند ، ي خمس غني و پرتوان آنها بوسيله

ودر .پس پذيرفتن مذهب آنها چه چيزي مي تواند به اوضرر برساند وقتي كه او بتواند در ميان آنان خود را پنهان كند
خودرا مزين سازد و با جمع عـزا خوانـان    ، پناه آنان براي قوم خود كار كند و به نا م مردان دين و در لباس مسلمان

  ؟!!ي بيشتري برسد جامه سياه عزا بپوشاند وگاهي هم خود را به اهل بيت نسبت دهد تابه بهره
 .3/243 ، ـ منهاج السنة)1(
 .در همين كتاب 715-714ـ نگاه ص)2(
  .3/38 ، نهاج السنةـ م)3(
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ابن علقمي وزير خليفه كه رافضيها همراه وهمراز . ه خونهاي ريختداند چ تنها خدا مي
  )1(دادند كه در وصف نمي گنجد  او بودند آشكارا و پنهان او را به انواع شيوه ياري مي

دادند و  و پيش از او هم جنگيز خان پدر بزرگ هوالكو را بر ضد مسلمانان ياري مي
جنگيدند مسلمانان باچشم  با هم  مي.. وهنگامي كه مسلمانان و مسيحيها درساحل شام 
خواستند شهر هايشان به  نمي. كردند چون خود ديده بدند كه آنها به مسيحيها كمك مي

بدست مسلمانان فتح شوند و ..دست مسلمانان فتح شود  چنانكه نخواستند عكا و
 )2(غازاندادند تا جاي كه وقتي مسلمانان درسال  پيروزي آنها را بر مسلمانان برتري مي

آنها شهرها را ويران كردند .و مسلمانان شام راتخليه نمودند.شكست خوردند) 599سال (
برتري دادن مسيحيها بر مسلمانان و : و دست به انواع فساد وجنايات زدند از جمله

برافراشتن پرچم صليبيها و قتل و غارت اموال مسلمانان و تحويل دادن اسيرهاي جنگي 
كه مردم اين جريان و امثال آن ، ..مسلمانان به مسيحيها در قبرص وو اموال وسالحهاي 

 )3(.و براي نسلهاي بعدي هم به تواتر رسيده است.را با چشمان خود مشاهده نمودند
ترين عوامل و  آنها در قديم االيام نيز مهم: محب الدين الخطيب ادامه مي دهدو مي گويد

اند تا وقتي كه مسلمانان آنجا را ازدست  هي مسيحيها بربيت المقدس بود اسباب سيطره
  )4(.آنها پس گرفتند

و كتابهاي تاريخ مملو از چنين .درواقع سخن در اين رابطه بسيار طوالني است
  تصاوير تلخ و رويداد هاي ناخوشايند مي باشد

                                           
  اين موضوع در آخر اين بحث به تفصيل خواهد آمد)1( 
اي كه شيخ االسـالم   بود اما واقعه.معروف به تتار ، از نوادگان جنگيزخان پادشاه تركهاي كافر:او برادر خدا بنده ـ)2(

   ه است آمد14/6 ، تاليف ابن كثير ، شرح و تفصيلش در البدايه والنهايه ، كند بدان اشاره مي
  .و حاشيه و توضيحات، 111-4/110در همان جلد و ج 39-38و ص ، 3/244 ، ـ منهاج السنة)3(
 .4110ص ، ـ منهاج السنة)4(
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اند چنين تاثيري داشته  هاي كه در درون دولت اسالمي زندگي كرده پس وقتي كه شيعه
به همين جهت شيخ االسالم . ترخواهد بود عا تأثير دولت آنها بيشتر و خطرناكقط، باشند

  :گويد مي )1(در مورد دولت بني بويه 
و  ، چرا كه از زنديقها، :اين دولت انواع مذاهب مختلف مذموم را سامان داده است 

  .ها و فلسفيها و معتزليها و رافضيها بوجود آمده است بسياري از قرامطه
اهل سنت و مسلمانان آنچنان دچار شكست شدند كه در وصف  ، ان قدرت آنهاو در زم

ها در سر  تا اين حد كه مسيحيها برمرزهاي اسالم چيره گشتند و قرامطه.نمي گنجد
زمينهاي مصر و مغرب و مشرق منتشر شدند وحوادث و جريانهاي زيادي به وقوع 

  )2(.پيوست
و ببين دردولت سلطان خدا بنده همان كسي «:دگوي نيز مي )3(و در مورد دولت خدا بنده

براي او تاليف نموده چه مسائلي براي آنها پيش آمد و چه آشوب وفتنه )4(كه اين كتاب
تمام شريعت خدا در ، گرفت داشت و قدرت مي هاي پديد آوردند كه اگر دوام مي

ا خدا نور ام! مي خواهند نور خدا را با با پف خاموش كنند. شد ي آن تعطيل مي سايه
و در دولت صفوي بعد  )5(.گرداند هرچند كافران دوست نداشته باشند خود را كامل مي

  . تر و شديدتر بگرديد از شيخ االسالم نيز قضيه مهم

                                           
كه شـيعه هـاي دوازده   .پايان يافت) هـ437(به وجود آمد و درسال 334كه در عراق وقسمتي از ايران در سال{ـ )1(

  .148-138ص ، و الشيعة في الميزان ، 98ص ، التاريخالشيعة في .دانند امامي آن را از آن خود مي
 .4/22 ، ـ مجموع فتاوي شيخ االسالم)2(
  .در همين رساله ، 1حاشيه، 1203ـ نگاه ص)3(
كه ابن المطهر الحلي آن را تاليف نموده وشيخ االسالم در منهاج السنة ردي بـر آن  "منهاج الكرامه"يعني كتاب  -)4(

  .نوشته است
  .3/244 ، سنةـ منهاج ال)5(
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ها و آيةاهللا ها در ايران و تشكيالت وسازمانهايشان  وتا به امروز هم تاثير دولت را فضي
يج جريان دارد و خاك مسلمانان وسر زمين هاي جاسوسيشان در خل و النه )1(در لبنان

  .اسالم را به فساد و تباهي مي كشند
نتيجه  ، شود كه تفكيك و انفصال پاكستان شرقي هم احسان الهي ظهير ياد آور مي

اين هم پاكستان شرقي كه «: آنجا كه مي گويد. تاك تيك ونيرنگ رافضي ها بوده
 ، به نام يحيي خان درهندوستان، يعهقرباني خيانتهاي يكي از فرزندان قزلباشِ ش

  )2(.شد
چون شريعت اسالمي  )3(، وشيوخ شيعه مانع تطبيق شريعت اسالمي در پاكستان شدند

شد كه سالها به نام متعه  مشغول و سرگرم آن  مانع سررسيدن به شهواتها يشان مي
م دادنش را و آنها را معاقبه وجازات مي نمود در برابرجرم و جنايتهاي كه انجا.بودند

  !!.باوجود دوستي علي هيچ گناهي ضرر ندارد: سهل و آسان نموده بودند به دليل اينكه
هاي بودسريع وگذرا به جريانهاي بسيار بزرگ ومهمي كه  و اينها كه بيان شد اشاره

و من در اينجا به ذكر دو نمونه .نياز دارد، بررسي وتفصيل آن به نوشتن چندها كتاب
  .پند واندرزهاي زيادي در بر دارند ، اگر كمي در آنها دقت شود اكتفا مي كنم كه

ي ابن علقمي ودسيسه هايش  وذكر حادثه، تأثير شيعه دردرون دولت اسالمي :نخست
  . براي سقوط دولت اسالمي

  تأثير دولتهاي شيعه بر مسلمانان و ذكر دولت صفوي به عنوان نمونه  :دوم

  هاي ابن علقمي رافضي توطئه

خليفه عباسي بود و ، جريان از اين قرار است كه ابن علقمي وزيرمستعصمخالصه 

                                           
 .محمد الغريب.تاليف د"امل والمخيمات الفلسطينية "ـ نگاه )1(
 .11ص ، ـ الشيعه والسنه)2(
و رهبر شـيعيان؛مفتي جعفـر حسـين در يـك كنفـرانس روزنامـه نگـاري مـي          .10-9ص ، ـ نگاه مظالم الشيعة)3(

    م 1/5/1979 ، نگاه االبناء الكويتيهفي شودشيعه تطبيق حدود اسالمي رارد مي كنند چون به نفع سنيها تمام مي :گويد
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اما خليفه . خليفه سني مذهب بود همچنانكه پدر و پدر بزرگش سني مذهب بودند
 ، ي پايان دادن به دولت و خالفت او نقشه، پس  اين وزير شيعي. انساني ساده وآرام  بود

ك دولت رافضي  كشيد وغفلت ونا اگاهي و از بين بردن اهل سنت و تبديل آن به  ي
ي نيل به  ونيز مقام وجايگاه خود در دولت عباسي را وسيله، خليفه از دسيسه هاي او

اين هدف قرار دارد و طي سه مرحله نقشه ودسيسه هاي خود را عليه دولت خال فت 
  .اعمال واجرا نمود

ي قطع مواد خوراكي و  طهتضعيف سپاه و در تنگنا انداختن مردم به واس :ي اول مرحله
  . خوار و بار براي سپاه و لشكر مسلمانان

كرد لشكر مسلمانان را منصرف  ابن علقمي هميشه سعي مي ، وزير« : گويد ابن كثير مي
به . ودر ليستها اسامي جنگاوران را كمتر از تعداد واقعيشان اعالم مي نمود، نمايد
رحكومت مستنصر قريب به صد هزار اي كه تعداد افراد سپاه درروزهاي آاخ گونه

جنگجو بود كه پيوسته و مدام تعداد آنها را تقليل مي داد تا اينكه در نهايت تعداد آنها 
  )1(.به ده هزار نفر رسيد، در ليستهاي اعالم شده

  .مكاتبه با تتارها :مرحله دوم
شهرها تطميع سپس با تتارها مكاتبه نمود و آنها را در تسخير نمودن :گويد ابن كثير مي

داد و از  نمود وراه را براي آنان هموار نمود و اسرارسپاه خليفه را به آنها اطالع مي مي
  )2(.گفت ضعف و كم قدرتي آنها براي تتارها سخن مي

ترس و  ايجاد با خليفه ومردم از آن جلو گيري از كشتن تتارها وبازداشتن: مرحله سوم
  .آنها دلس درهرا

وبه خليفه و اطرافيانش چنين وانمود  )3(خنگ با تتارها باز مي داشت ي مردم را از اوعامه
كرد تا قرارداد  خواهد با او صلح كند و خليفه را وادار مي كرد كه پادشاه تتارها مي مي

                                           
 .13/202 ، ـ البدايه والنهايه)1(
 .13/202 ، ـ البدايه والنهايه)2(
  .3/38 ، ـ منهاج السنه)3(
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صلح را با آنها ببندد در قبال اينكه نصف ماليات عراق را به آنها بدهد و نصف ديگرش 
خليفه به اتفاق هفتصد نفر از قضات و فقها و اميرا ن  ،و در نهايت، را براي خود بگذارد

تاتارها براو شوريدند وخليفه و ، كه در نتيجه اين نيرنگ. و ريش سفيدان پيش آنها رفتند
، وآن دسته از رافضيهاي و منافقان دور وبرش. »  همراهانش را سهل وآ سان كشتند

ابن علقمي به هوالكو  هوالكو را تحريك مي كردند كه با خليفه مصلحت نكند و
يابد؛ چون خليفه از قول خود  اين نوع مصالحه تنها يك يا دوسا ل دوام مي: گفت مي

گردد و بدين ترتيب كشتن خليفه را  پشيمان مي شود ووضعيت به حال خود باز مي
به ، شود كه ابن علقمي و نصير الدين طوسي حتي گفته مي. نمود براي آنها تز يين مي

  )1(.نمودند كه خليفه را بكشندآنها اشاره 
سپس به شهرها حمله بردند و زنان و كودكان و مردان و پير وجوان را يك سره 
قتل وعام نمودند و جز يهوديها و مسيحيها كه اهل ذمه بودند وكساني كه در پناه آنها 

   )2(كسي ديگر نجات نيافت، يا در كنار ابن علقمي رافضي بودند
و  ، مسلمان در اين جريان كشته شدند) ده مليون(زار هزاروبدين ترتيب حدودده ه

در تاريخ اسالم قتل عامي همچون اين قتل عام كه ترك كافر موسوم به تتار : گويند مي
و آنها هاشميها را نيز كشتند وزنانشان را كه از . ديده نشده است ، بوجود آورده اندند

 قحال چگونه كسي كه اهل بيت پيامبر.بودند مورد فحش و تعدا قرار دادند. عباسيها و
را دوست داشته باشد كافران را عليه آنها تحريك ومسلط مي نمايد و مسلمانان را مورد 

  )3(فحش و ناسزا قرار مي دهد؟
وهگچنين خطبا و پيشوايان و قاريان و حافظان قرآن را كشتند و براي چندها ماه 

  )4(.مساجد و جمعه و جماعت را تعطيل نمودند

                                           
 .13/201 ، البدايه والنهايه/ـ ابن كثير)1(
  .202-13/201 ، ـ البدايه والنهايه)2(
 .3/38 ، ـ منهاج السنه)3(
 .13/203  ،ـ البدايه والنهايه)4(
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خواست اهل سنت را به كلي نابود و ريشه كن كند و مساجد  حقيقت ابن علقمي ميدر
ي  و مدرسه. هاي بدعت گذار را جايگزين آنها كند و مدارس آنها را تعطيل نمايد و شيعه

بزرگ و مهمي را براي آنها بنا نهد كه مذهب تشيع را از اين كانال ترويج و تثبيت 
ي پليد را به آنها نداد و نعمتها را از آنان  يق اين نقشهكه خداي رحمن و رحيم توف.نمايد

  )1(.گرفت و چند ماه پس از اين حادثه به عمرننگ بار و پر نكبتش پايان داد
از اين حادثه هولناك و اين خيانت بزرگ دقت وتأمل كن و از غفلت بعضي از 

ن گروه پليد و از آن طرف هم حقد و كينه ونيرنگ اي ، از طرفي.سردمداران اهل سنت
ي كثيف مدت چهارده سال وزير مستعصم  اين شيعه. ،رافضي رانسبت به اهل سنت بنگر

منزلت و جاه ومقامي را به او داده بود كه به هيچ يك از وزيران ديگرش  ، و خليفه.بوده
نسبت  ، ي را كه اين وزير گرگ صفت ا نداده بود اما آن همه نيكيها نتوانست حقد وكينه

از بين ببرد تا اينكه رافضيهاي متاخر نقاب را از روي دلهايشان  ، ت داشتبه اهل سن
برداشته و اسرار شان را فاش نمود و خيانت ابن علقمي و نصير الدين طوسي نسبت به 

مثال خميني در تاييد آنچه كه نصير .مسلمانان را از بزرگترين مناقب آنها بر شمردند
بايد مردم ازدست دادن خواجه نصير الدين «:گويد مي ، الدين طوسي به بار آورده بود

چون آنها خدمات شاياني را به دين اسالم . طوسي و پيروانش را خسارت بزرگي بدانند
  .»اند كرده

خدماتي است كه پيش از او خوانساري در شرح ، در اين جا منظور خميني از خدمات
داستان ، اي مهم و مشهور اواز جمله كاره«:گويد حال نصير طوسي آنرا بيان نموده و مي

وزير شدنش براي سلطان هوالكو خان و آمدنش همراه با سلطان مؤيد به بغداد جهت 
ي ازبين بردن پادشاه بني عباس و  آنهم به وسيله.راهنمايي بندگان و اصالح شهرها بود

                                           
 .203-13/202 ، ـ البدايه والنهايه)1(
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اي كه از خون كثيف آنها جويباري به راه  اش به گونه قتل عام پيروان و دار و دسته
  )1(!نداخت و به دجله ريخت و از آنجا هم به جهنمشان فرستادا

ي قتل عام مسلمانان را از بزرگ ترين فضائل و مناقب او  آنها چنانكه بيان شد برنامه
و كشتاري را كه ابن علقمي انجام داده بود نوعي از راهنمايي بندگان .شمارند مي
غم انگيز شهيد شده اند را جهنمي  ي و سرانجام مسلماناني كه در اين فاجعه، دانند مي
و اين بدان معني است كه هوالكوي بت پرست كه به مؤيدش وصوف مي .خوانند مي

ي رافضيها نسبت به  چون دل پرحقد و كينه.و سپاهيانش اهل نجات و بهشتي اند، نمايد
ا را اين دل پر از كينه آنه! اي خواننده عزيز.مسلمانان را شفا داده والتيام بخشيده است

وكافران  نزد آنان .كه كشتار مسلمانان از بزرگ ترين آرزوهاي آنها است!! ببين
  !ازمسلمانان به آنها نزديك ترند

  )2(.اند اين جريان ابن علقمي را آورده، بزرگ ترين و مهم ترين كتابهاي تاريخ
د آن با وجو.اند و برآن گواهي مي دهند اما و كتابهاي رافضيها نيز بدان اقرار نموده

اند كه جريان را ناچيز و نا ديده بگيرند و ثبوت وحقيقت  هاي معاصر تالش نموده شيعه
اند خود در آن عصر  آنهايي كه اين جريان را ذكر نموده: آن را انكار كنند به اين بهانه كه

و اگر كسي از معاصرين آنها هم جريان را باز گو .اند اند و شاهد قضيه نبوده نزيسته
جوابشان اين )665ت(ابو شامه شهاب الدين عبدالرحمن بن اسماعيل : د مانندنموده باش
معاصر حادثه نبوده چون او  ، زيسته اما از نظر مكاني اگرچه او در آن زمان مي:است كه

  )3(!!اهل دمشق بوده است

                                           
و همچنــين نگــاه فــي ثنــاء الــروافض علــي النصــير الطوســي النــوري   ، 301-6/300 ، ـــ روضــات الجنــات)1(

  .1/356 ، الكني وااللقاب/القمي ، 3/483 ، مستدرك الوسائل/الطبرسي
طبقـات  /السـبكي  ، 5/225 ، العبر/الذهبي ، 2/313 ، فوات الوفيات/ـ و باز نگاه في قصة تĤمره ابن شاكرالكتبي)2(

 ...و ، 263-8/262 ، الشا فعية
كه به تـالش دانشـگاه بغـداد     "مؤيدالدين بن العلقمي و اسرار سقوط الدولة  العباسية/ـ نگاه محمد الشيخ ساعدي)3(

 .چاپ و منتشر گرديده است
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اند هچنانكه در انكار  و اين تالشي است در راستاي رد نمودن آنچه مورخين بيان كرده
  اند  ن سبأ تالشهاي زيادي نمودهوجود اب

ام و ازطرف يكي از تاريخ نويسان  بزرگ  بنده در كتابهاي تاريخ تحقيق زيادي نموده.
اول اين كه شيعه ها او را از مردان : باشد ام كه دارا ي سه ويژگي مي گواه مهمي را يافته

كه متوفاي اين : و سوم. كه او اهل بغداد است اين:دوم. دانند ي خود مي برجسته
امام ، كه آن هم.باشد ي بغدادي معاصر با آن حادثه مي  پس او شيعه.باشد مي) هـ674(سال

باشد كه خود شاهد جنايات ابن علقمي  فقيه علي بن انجب  معروف به ابن ساعي مي
تتارها بر بغداد يورش آوردند وخليفه )المعتصم(و در روزگار او«:گويد بوده است و مي

و علت كشته شدن آن اين بود كه مؤيد .دولت عباسي در عراق پايان دادندرا كشتند و به 
ابن (اين مرد، محسن امين )1(..و ادامه ماجرا... شيعه بود ، الدين ابن علقمي وزير خليفه

معروف ، علي بن  انجب بغدادي:گويد دارد و مي را از مردان شيعه محسوب مي)الساعي
  )2(.را در مورد خلفاء دارد اخبار زيادي ) 674ت (، به ابن ساعي

و آرزوي وجود افرادي همچون ابن علقمي و امثال او توسط شيعه ها و خالي كردن دق 
بزرگ ترين دليل ..دل توسط شيوخ معاصر و متأخر شيعها مانند خوانساري و خميني و

  .ها با نكبتي و بدبختي مسلمانان است بر ارتباط شيعه

  )3( دولت صفوي

قبول كردن مذهب تشيع ، شاه اسماعيل صفوي آن را تا سيس نموددر دولت صفوي كه 
دوازده امامي براي ايرانيان تحميلي و اجباري بود و او مذهب شيعه را مذهب رسمي 

آشام بود كه باور  شاه اسماعيل بسيارسنگ دل وبه حدي سفاك وخون. ايران قرار داد

                                           
 .137-136ص ، ـ مختصر اخبار الخلفاء)1(
 .1/305 ، ـ أعيان اشيعة)2(
 .182ص ، الشيعة في الميزان/مغنية هـ ادامه داشت1148تا    905دولت صفوي از سال ـ )3(
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بود كه معصوم است و  او در بين مردم چنان شايعه نموده )1(.كردنش مشكل است
اي وجود ندارد و با او ارتباط نزديك دارد وتنها به دستور  بين او و مهدي فاصله:گفت مي

  )2(.كند و فرمان پيشوايان دوازده گانه حركت مي
ودشنام به .او شمشير را در قتل عام و كشتار مسلمانان اهل سنت به كار انداخته بود

كه هركس دشنام . وآزمايش ايرانيان قرار داده بودامتحان    خلفاي سه گانه را وسيله
در .شنيد مي بايست آن را تاييد نمايد وعين آن را تكرار كند وناسزاي نسبت به خلفا مي

و همچنين شاه اسماعيل دستور داده بود كه . غير اين صورت گردنش را مي زدند
عار عليه خلفاي سخ آشكارا بر در و ديوار و كوچه و خيابان ومنبرها فحش و دشنام و ش

 )3(شد گانه نوشته وگفته شود و اگر كسي هم امتناع مي ورزيد به قيمت جانش تمام مي
بال فاصله مردم آن شهر را به زور اسلحه وادار به  ، كرد و هرگاه شهري را  اشغال مي

  .نمود قبول مذهب تشيع مي
 ، ار بافشار وإعمال قدرتاز او نقل شده وقتي كه تبريز را اشغال نمود در همان ابتداي ك

كرد ؛بعضي از معتمدين و پيشوايان به او پيشنهاد  مردم را به قبول مذهب تشيع وادار مي
دادند كه دراين كار عجله نكند بلكه كمي درنگ كند چون دو سوم ساكنان و اهل آنجا 

در  و تحمل اين همه بي احترامي به خلفا را ندارند آنهم روي منابر و.سني مذهب بودند
به  ، اگر در ميان مردم كسي را ببينم  اعتراض كند: مأل عام ؛اما او در جواب گفت كه

  )4(!ياري خدا شمشيرم را به كار مي اندازم وكسي از آنان را زنده نخواهم كذاشت
جريان  ، و از جهت ديگر عالوه براعمال زور و تهديد و ايجاد ترس ورعب در جامعه

تحريك احساسات و روان مردم قرار داده و دستور داد كه  ي كشته شدن حسين را وسيله

                                           
 .56ص ، لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق الحديث/ـ علي الوردي)1(
 .413ص ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتي مطلع القرن الثاني عشر اهجري/ـ كامل مصطفي الشيبيي)2(
 .58ص ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتي مطلع القرن الثاني عشر اهجري/في الشيبييـ كامل مصط)3(
و نگـاه  . 58ص ، الفكر الشيعيوالنزعات الصوفية حتي مطلع القرن الثـاني عشـر اهجـري   /ـ كامل مصطفي الشيبيي)4(

 .55ص ، تاريخ الصفويين
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جلسات سال روز و يادواره كشتن حسين را همان گونه كه امروز هم نزد آنها مرسوم 
و به تمثيل درآوردن كشتن حسين را ) تشبيه(مجلس ، تشكيل دهند و عالوه برآن ، است

گذاشت به  عجمها ميبه راه انداخت كه اين كار تأثير مهمي بر روان و احساسات 
زيرا اين نوع مجالس  ، اي كه باعث انتشار و گسترش مذهب تشيع در ايران گرديد گونه
هايي از اندوه وگريه همراه با زدن طبل ونواختن آهنگها بود كه تاثير زيادي بر  جلوه

  )1(.تحريك احساسات ودگر گوني روان آنها داشت
كردند تا با زور اسلحه و اعمال  مايت ميپادشاهان صفوي را ح ، شيخ و بزرگان رافضي

كه در رأس آنها شيخ .پذيرفتن مذهب تشيع وادار و مجبور نمايندمردم رابه  ، قدرت
اند و شاه طهماسب پسر  كه شيعه ها اورا محقق ثاني لقب داده)2(علي كركي قرار داشت 

اعه در دولت او را به جوار خود خواند و او را مفتي و آمر واجب االط، شاه اسماعيل
ها ابداع نمود از  بدعتهاي جديدي را در ميان شيعه) كركي(و اين مرد . خود قرار داد

گذارند و روي آن سجده  ها آن را در نمازهايشان مي اي كه امروز هم شيعه مهره: جمله
همچنانكه در مورد  )3(.اي نوشت هـ رساله933و در رابطه با اين بدعت در سال . برند مي

كه اين كتاب تطبيق روشي بود كه شاه  )4(.اي نوشت ه براي انسان هم رسالهجواز سجد
اسماعيل صفوي آنرا در ميان مردم براه انداخته بود تا او را پرستش كنند و براي او 

  )5(.سجده كنند
او به حدي در مذهب تشيع بدعت گذاري نموده بود كه نويسندگان غير شيعي او را به 

و در لعن و نفرين حضرت ابوبكر وحضرت  )6(اده بودندمخترع مذهب شيعه لقب د
                                           

 .59ص ، لمحات اجتماعية/ـ الوردي)1(
  )هـ به هالكت رسيد948كه در سال  ، كيعلي بن هالل الكر) (4(
 .404ص ، اش در روضات الجنات از ترجمه 416ص ، ـ الفكر الشيعي)3(
  .63ص ، ـ لمحات اجتماعية)4(
. اسـماعيل از دايـره را فضـيت بيـرون رفتـه بـود وادعـاي الوهيـت داشـت         : گويد به همين جهت حيدري مي{ـ )5(

 .117-116ص ، عنوان المجد سجده ببرندوسپاهيانشرا وادار نموده بود كه براي او 
 .98ص ، ـ النواقض)6(
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الالهوت  في لعن الجبت والطاغوت  نفحات"اي نوشته است كه آن را  هم رساله نعمر
  )1(.نام نهاده است"

شود كه او فحش ودشنام دادن را در روزهاي جمعه درمساجد  مقرر و اجباري  وگفته مي
   )2(نموده بود

در دولت صفوي مجلسي بود كه تاثيرگذاري دام ودستگاه  و يكي ديگر از بزرگان تشيع
شود كه  حتي گفته مي. كرد دولت وقت را بر مسلمانان ايران همراهي و مشاركت مي

  )3(.سبب شيعه شدن هفتاد هزار سني در ايران شده است، تأليف او"حق اليقين "كتاب 
چون شيعه . شداما به نظر مي رسد كه اين از زياده روي ومبالغات شيعه ها با

گري در ايران تنها با زور قدرت وترس جاي خود را يافت نه با فكر ومنطق 
  .ورضايت

سپس نسل بعدي در جو سوگواري وماتم ساالنه حسيني كه دولت صفوي آنرا به راه 
اي كه ديگر به  نشأ ت گرفت و فكر و عقلش  پر از كينه وحقد شد به گونه، انداخته بود

  .ش نمي دادهيچ منطق ودليلي گو
ها  وبحار االنوار مجلسي نيز نقش مهمي در اشاعه غلو وافراطي گري در ميان شيعه

اذهان مردم را از خرافات  ، ي آن اي كه  مداحان وسخن وران  به وسيله داشت بگونه
  .اند گري پر كرده وغلو وافراطي

منتشر شد و  اي چاپ و اين كتاب اولين كتابي بود كه درعهد قاجاريها در سطح گسترده
نسخه هايي زيادي از آن وارد عراق شد و بدين ترتيب منجر به گسترش و اشاعه 
معلومات آن در ميان طبقات مختلف ملت عراق شد همان گونه كه در ايران مرسوم 

  )4(.ومتداول بود
                                           

 .416ص ، ـ الفكر الشيعي)1(
  .416ص ، ـ الفكر الشيعي)2(
  .302ص ، عقيدة الشيعة/ـ دونلدسن)3(
 .78-77ص ، ـ لمحات اجتماعية)4(
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آن هم . وهمچنين نبايد جنبه ديگر آثار بد دولت صفوي را ناديده گرفت
اسالمي به راه انداخته بود و دشمنان را از پرتقال جنگهايي بود كه با دولت 

داد و آنان را تشويق مي كرد تاكنيساها  وانگليس برضد مسلمانان ياري مي
رادرخاك مسلمانان بنا كنند و قسيس وتبشيريها را به خاك مسلمانان بياورند تا با 

  )1(.اهل سنت به مبارزه بپردازند
اگر به كلمات . ها بود بر مسلمانان كه بيان گرديد شيعهاي از آثار افراد ودولت  اينها گوشه

در اين موضوع فكر كنيم و آنها را با  :ماندگار و پربهاي شيخ االسالم ابن تيميه
واقعيت هاي امروز تطبيق دهيم و در پرتو آن به وقايع تاريخ و رويدادهاي تلخ آن 

م ديد آنجا كه مي راستي وصداقت ايشان  را همچون وضوح خورشيد خواهي، بنگريم
  : فرمايد

هرخردمندي كه به رويدادهاي زمان خود و فتنه و بال و فسادهاي كه بر اسالم وارد «
و نيزخواهد ديد كه آنها ، شده بنگرد پي خواهد برد كه بيشتر آنها از جانب شيعه هابوده
چ فتنه و اند چون آنها از هي از همه دشمنان بيشتر عليه اسالم به توطئه ودسيسه دست زده

باشد  بالي و از ايجاد هر نوع فسادي ميان امت اسالمي كه برايشان ممكن بوده
  )2(.اند فروگذاري ننموده

ايم و به تواتر هم رسيده كه فتنه و بالهاي بزرگي كه  و ما با چشم خود مشاهده نموده
  )3(.همه از طرف آنها بوده اند ، در تاريخ شبيه و مانند ندارند

                                           
حاضـر العـالم   به بعد مطالعـه كـن و نيـز بـه كتـاب       93ـ شرح و تفصيل اين موضوع را در تاريخ الصفوية از ص)1(

 .مراجعه كن 117ص ، االسالمي تا ليف دكتور جميل مصري
 .3/243 ، ـ منهاج السنة)2(
 .3/245 ، ـ منهاج السنة)3(
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  ائل اجتماعيي مس در زمينه

موضوع گسترده ومهمي است كه در اين جا به گوشه اي ازجوانب آن اشاره 
  .خواهم نمود

  ارتباطشان با مسلمانان: اوال
اي  و هيچ شاخصه، كنند و در ظاهر هويت اسال مي دارند شيعه ها با مسلمانان زندگي مي

عالقه و ارتباط  و مسلم است كه اصل و اساس. نيست كه آنها را از مسلمانان جدا كند
  .ي دوستي و همكاري و ايثار استوار است مسلمانان بر پايه

نمونه  مبخشيده كه اصحاب كرام  واسالم پايه دوستي را در بين مسلمانان استحكام 
والگوي اين دوستي و محبت وايثار و وفا را با امتثال از هدايت قرآني و سنت پاك نبوي 

اين اساس  ، ي اين امت  هت دشمن در كمين نشستهاند به همين ج تقديم بشريت نموده
زيادي را براي از بين بردن  هاي مهم و مستحكم را هدف قرار داده و توطئه ها و دسيسه

وپايان دادن به اين پروژه و بناي مستحكم و به هم پيوسته را اعمال مي نمايد و براي 
دام به تخريب و ويراني اين كار از طريق مذهب تشيع وارد شده و در چهار چوب آن اق

به همين جهت شايع شده كه ارتباط  ، اين اساس محكم در مجتمع اسالمي نموده است
ي ممكن صورت مي  شيعه ها با ديگران بر اساس اذيت و آزار مسلمانان با هر و سيله

و در واقع پنهان نمودن . و اين كار را تقرب و نزديكي به خدا و عبادت مي دانند. گيرد
و نفرت از خصوصيات آنها و وفا نكردن به عهد وپيمان وعدم مراعات حقوق دشمني 

و غدر و خيانت و نيرنگ عليه . ديگران از خصوصيات و سرشت وطبيعت آنها مي باشد
اي كه حتي از قتل وخون ريزي  مسلمانان از كردار و اعمال هميشگي آنها است به گونه

  .هم پرهيز ندارند
شيعه ها با هيچ كس رابطه و دوستي برقرار نمي كنند : ي گويدشيخ االسالم ابن تيمية م

برند چون عقيده و باوري كه در دل آنها  مگر اينكه با آنان نفاق و دوروئي به كار مي
است باور ودين فاسدي است كه آنها را بر دروغ و خيانت و نيرنگ با مسلمانان و 
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گونه خالف وبدكاري تقصير و  كند و از انجام هيچ وادار مي ، سوءظن نسبت به آنان
نفرت و ، ها حتي نسبت به كساني كه آنها را هم نمي شناسد شيعه. كنند فرو گذاري نمي

به همين جهت . دشمني دارند و برسيما و رخسار و گفتارشان آثار نفاق نمايان است
نسبت به مردم ساده وصعيف هم نفرت و دشمني دارند چون قلبشان سرشار از نفاق و 

  )1(.ي استدورو
عالمه شوكاني در خالل مدت زماني كه در يمن با شيعه ها زندگي كرده تجاربي زيادي 

ايشان تأكيد . را بدست آورده و امور عجيب و مهمي را در مورد آنان كشف نموده است
رافضيها هر گز نسبت به  كسي كه مذهب آنان را نداشته با شد و بر دين : مي نمايند كه
ت ندارند بلكه در كو چكترين فرصتي كه برايشان مهيا شود به مال و جان آنها نباشد امني
كنند چون خون و مال مسلمانان نزد آنها مباح است و دوستي و محبت  او تعدي مي

  )2(!خبري از دوستي ورفاقت نيست ، ظاهريشان بر اساس تقيه است و به هنگام فرصت
عمال در مدت زماني كه با آنها زيسته  اي كه خود نامبرده اين حقايق را بر اساس تجربه

اي دوستي خالص را  ام هيچ شيعه من بارها تجربه نموده: گويد بدست آورده ومي، است
و اگر همه داراي و اموالت را ، ي ديگري نسبت به هيچ كس ندارد مگر نسبت به شيعه
و من . كند ي بردگي وپيش خدمتي تلقي مي در خدمت او بگذاريد ؛او اين كار را به منزله
ي آنها دشمن  ام به اندازه فكري را نيافته ، در ميان هيچ يك از مذاهب و فكرهاي ديگر

مخالفين خود باشند و نسبت به كسي كه بر كيش آنها نباشد تنفر داشته باشد و هيچ 
ي آنان نسبت به ناموس و شخصيت و آبروي كذشتگان پاك و  كس را نديده ام به اندازه

ان وبدگو باشد آنها بد ترين نوع لعن و نفرين را برزبان جاري مي كنند و بزرگوار ؛بد زب
نسبت به كسي كه با آنان كم ترين اختالفي داشته باشد نا شايسته ترين و نا اليق ترين 
الفاظ را برزبان مي آورند علت آن هم اين است كه و قتي آنها نسبت به گذشتگان تا اين 

                                           
 .3/260 ، ـ منهاج السنة)1(
 .71-70ص ، ـ طلب العلم)2(
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تر  باشند  طبيعي است نسبت به ديگران خيلي جرئ حد بي احترامي وبي ادبي داشته
وبي ادب تر مي باشند چون عادت گرفتن به گناه بزرگ گناهان كوچك را آسان تر و 

  )1(.نمايد ساده تر مي
اي در جامعه پروا ندارند و  آنها از ارتكاب هيچ خيانت و جريمه:كند اشاره مي : شوكاني

ام و  من بارها تجربه نموده: گويد و باز مي. نندك از انجام هيچ كار حرامي خودداري نمي
كند  اي از حرامها پرهيز نمي اند كه هيچ شيعه پيش از من هم كساني تجربه نموده

  .اي كه برايش ممكن باشد درهرجايي وبه هر گونه
و به ظاهر آنها فريب نخوريد چه بسا انسان گناهي را در جلو چشم مردم ترك كند و در 

ترين انسان جلوه دهد اما هر وقت فرصت را يافت و زمينه را  پاكخود را  ، ظاهر
دهد گو اينكه نه از خدا پروايي دارد ونه از  اي آن گناه را انجام مي مساعد ديد به گونه

  ! آتش جهنم مي ترسد ونه به بهشت اميدي دارد
كند  يسپس به بعضي از رويداد هاي كه با چشم خود ديده و شاهد جريان بوده استناد م

ام كه مؤذن بوده و هميشه در جمعه و جماعات حضور  من كساني را ديده: گويد و مي
ام كه در  و كسان ديگري را ديده. اند ند اما بعدها معلوم شده كه آنها دزد بوده ا داشته

نمود و در ميان مردم از جايگاه خاص  بعضي از مسجدهاي صنعاء  براي مردم امامت مي
نيكوي بر خوردار بوده و هميشه اهل طاعت و عبادت بوده به  و شهرت خوب و نام

ولي ! اي كه من خود تعجب مي كردم چگونه مي شود اين شخص شيعه باشد؟ گونه
بعدها مشخص شده كه او كارها وجنايت هايي مرتكب مي شود كه با شنيد نش موهاي 

  .آيد شوند و دل انسان به لرزه در مي انسان سيخ مي
را ذكر مي كند كه كمي گرايش شيعي داشته ولي بعدها در  سپس مرد ديگري

آن فرو رفته تا جاي كه كتابي را در بدگوئي و بي ادبي نسبت به اصحاب نوشته 
  .است

                                           
 .71ص ، ـ طلب العلم)1(
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و با اخالق بود با خود  ، پاك دامن ، در ابتداي امر او خيلي كوشا: شوكاني مي گويد 
ا بعدها چيز هاي در مورد او ام. ي خوب و با اخالق وبا عفتي است گفتم چه شيعه مي

  )1(.شنيدم كه از خدا مي خواهم آنها را مستور وپوشيده نمايد ودر دنيا رسوايش نكند
اما چپاول كردن اموال ودارايي يتيمان ومستضعفان وكساني كه : سپس ايشان مي گويند

دارد و اند از جانب اين گروه ستمگر امري است كه نياز به دليل و برهان ن ناتوان بوده
كه در خالل آن به . اي حواله مي كنيم منكر اين حقيقت را به تحقيق و بررسي ريشه

  )2(.صحت آنچه ما مي گوئيم پي خواهد برد
اي بودند كه خود شوكاني آنها را مشاهده نموده و ثبت كرده است  هاي زنده اينها نمونه

شيعه گري چه بالهايي را و بيان مي دارد كه . چون او در يمن با آنها زندگي كرده است
اثير بدي بر پيوند آنها با مسلمانان گذاشته و چگونه آنها را  و چه ت، بر سر پيروانش آورده

از دايره زيديه به دايره شيعه گري كشانده چنانكه درمورد جاروديه ها معروف ومشهود 
  )3(شده است 

فضيها است پس اين بيانات شوكاني از سر دشمني و كينه با را: شايد گفته شود
  .مورد دليل واقع نمي شوند

اما در حقيقت اهل سنت عادل تر و با انصاف تر و پرهيزگار تر از اين هستند كه دروغ 
بر آنها بگويند و به آنها ستم كنند چنانكه رويدادهاي تاريخ و وقايع روزگار اين حقيقت 

به خودشان عادل تر و بلكه اهل سنت از خود رافضيها نسبت . را به اثبات رسانده است

                                           
 .73ص ، ـ طلب العلم)1(
 .74ص ، ـ طلب العلم)2(
آنها را زيديه مي نامند اما در واقع آنها شيعه هستند چـون اصـحاب ويـاران پيـامبر را      اگرچه: زيديه جاروديهـ )3(

زيديـه هـا را از   "اوائل المقـاالت  "شيخ وپيشواي اماميه ها در كتابش  "مفيد  "تكفير مي نمايندبه همين جهت اقاي
در  ايـن مطلـب  ، نگـاه .مذهب اوهسـتند  چون آنها بر، دايره تشيع خارج نموده اما جاروديه ها را از آن استثناء نموده

 ...ص.همين كتاب
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شما ها ما را : با انصاف تر هستند چنانكه خودشان به آن اعتراف مي كنند و مي گويند
  )1(!!كنيم اي توصيف مي كنيد كه  ما خودمان همديگر را اين چنين توصيف نمي به گونه

تأ ليف كليني به جمله جالب و مهمي بر خورد نمودم كه بر "الكافي  "بنده در كتاب
دهد وبرصداقتاو داللت دارد و طبيعت و  درستي سخن شوكاني گواهي مي صحت و

  . سرشت را فضيها را در زمينه عالقه و پيوندشان با مردم بيان مي دارد
و اينك عين عبارت كليني است كه در . مسلم است كه اعتراف بزرگ ترين دليل است 

من در : ان به پيشوايشان گفتيكي از شيعيان به نام عبد اهللا بن كيس: كتاب الكافي آمده
ام و در معامالت و تجارت با مردم ارتباط و معاشرت دارم  سرزمين فارس بزرگ شده

ام و در مورد او  ديده )2(بسيار شده كه مرد خوش اخالق و امانت دار و با شخصيتي
ز يعني ا(ام كه او از كساني بوده است كه شما با او دشمن هستيد  ديده ، ام تحقيق نموده

و از اين طرف هم بسيار شده كه با مرداني هم نشيني و معاشرت ) اهل سنت بوده است
بوده وقتي كه در مورد او )3(و بي شخصيت ، خيانت كار، ام كه بسيار بد اخالق داشته

بوده )يعني شيعه(ام كه او از كساني بوده كه دوست دار شما  ام متوجه شده تحقيق نموده
  )4(.است

يك اخالقي و امانتداري و با شخصيتي اهل سنت گواهي مي دهد اين روايت به ن
  . دارد همچنانكه ضد اين اوصاف را براي شيعه ها بيان و اثبات مي

مردي شكايت خودرا از دست : گويد آمده مي"الكافي "ودر خبر ديگري كه باز در 
فيقانم بد بعضي از ر: گويد برد ومي اند پيش امامش مي بعضي ازرفيقانش كه رافضي بوده

ادب هستند كه من بسيار از اخالق آنها آزرده واندوهگين هستم در  بي ، تندخو، اخالق
امامش . اين چنين نيستند بلكه سمت نيكوئي دارند) ازاهل سنت(حالي كه مخالفان آنان 

                                           
 .3/39 ، ـ منهاج السنة)1(
  .2/4 ، هامش الكافي ، ـ هيأت اهل الخير)2(
 وكثيف آمده ، فاسق ، ها فاسد ودر بعضي از نسخه -)3( 
 .4/47 ، و تفسير نور الثقلين ، 2/4 ، ـ اصول كافي)4(
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بلكه بگوئيد )1(نگوئيد سمت نيكوئي دارند چون سمت مربوط به راه ومسلك است:گفت
  :رند؛ چون خداوند مي فرمايدسيماي نيكوئي دا

 m[    Z  Y  X  W   V  l٢٩: الفتح 
  . نشانه ايشان بر اثر سجده در پيشانيشان نمايان است 

و  )2(.بينم آنها را با سيماي زيبا وبا وقارومتانت مي: من هم گفتم: آن مرد مي گويد
  )3(.او سخن من را تأييد كرد

ه از تفاوت واختالف زيادي كه بين اخالق وشخص ديگري به نام عبداهللا  ابن يعفور ك
وشيعه هاي هم فكرش بسيار متعجب است جريان را به پيشوايش ارجاع مي ، سني ها

بسيار از اخالق قومي كه ، من با مردم معاشرت و همنشيني دارم:گويد دهد وبه او مي
ن آنها در شگفتم چو) 4(شما را پيروي نمي كنند بلكه فالني وفالني را پيروي مي كنند

با وفا و صادق هستند در حالي كه با مردمان ديگري هم ، امانتدار، بسيار خوش اخالق
اما آنها از }يعني شيعه هستند{نشيني و معاشرت دارم كه از شما پيروي مي كنند 
  !امانتداري و وفاء و صداقت چنداني بر خوردار نيستند

: من نشسته بودم وبا عصبانيت گفتامام رو به من كرد درحالي كه : گويد ابو عبداهللا مي
، كسي كه از پيشواي فاجر و جنايتكاري پيروي كند كه امامتش مورد تأييد خدا نيست

و كسي كه از امام و پيشواي عادل و مورد تأييد خدا پيروي كند هيچ . دين و ايمان ندارد

                                           
. كه بر مسلك وراه  نيز اطالق مـي شـود   نت اطالق مي شود همچنانمسلم است كه سمت در لغت بر وقار ومتا{)1( 

  }وقار ومتانت ، آرامش، قصد، آمده كه سمت يعني راه ومسلك"المصباح  "در
اعتراف به خـوش اخالقـي ونـرم خـوئي ومتانـت       ، جواب امامش در برابر اين شكايت .2/11 ، ـ اصول الكافي)2(

 .آن آفريده شده است وآرامي سني مذهبان بود كه هر آدمي بر
 .و به بعد آمده به آن مراجعه كنيد 956ص ، ها در الطينة ـ آن چه كه بيان شد راجع به عقيده آن)3(
  . منظورش از فالني وفالني ابو بكر وعمر است  چنانكه شارح كافي مي گويد واين اشاره به اهل سنت است 4)(
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لوم )شيعه ها( وبر اينها. دين ندارند) ها سني(يعني آنها: گفتم. لوم و عتابي بر او نيست
  )1(.بله:وعتابي نيست؟گفت

دارد با وجود  درحقيقت اين نوع برخوردها با مردم كه عتاب و ذم را از آنها برمي
باعث شده كه آنها به اين درجه از عقب افتادگي وسهل انگاري ، ارتكاب گناهان كبيره

يت امام؛ و وال: چون دين نزد آنها يعني. در برخورد با گناه و ارتكاب معاصي برسند
اي است كه هيچ كبيره وگناه بزرگي با وجود آن اشكال و ضرري  دوستي علي حسنه

ندارد و مسلم است تا وقتي كه اين اصل و پايه اصالح نشود ؛اين خصيصه و ويژگي در 
  .ميان آ نها باقي خواهد ماند

تثبيت  بسيار جاي تأمل است اينكه كتابهاي آنها اساس اين ستم و خيانت را تأييد و
مي كنند و اين نوع دشمني را پاك و بي اشكال مي دانند مشروط بر اينكه جان آنها 

  .در امان باشد و آنها ضرر نكنند
سؤال نمودم ÷از پدرم عبداهللا : گويد دركتابهاي شيعه ها آمده كه؛داوود بن فرقدي مي

شيد خود گفت خونشان حالل است اما بايد مواظب با؟ نظرت چيست در مورد ناصبيها
اگر توانستيد ديواري بر سر آنها ويران كني يا آنها را در آب غرق . را دچار دردسر نكنيد

  )2(.كني اين كار را بكن تا دليلي بر عليه تو وجود نداشته باشد
آمده؛ يكي از شيعيان براي امامش تعريف مي كند كه چگونه "رجال الكشي "و در كتاب

گاهي اوقات اتفاق افتاده كه يكي : ميگويد. ود را بكشداي از مخالفين خ توانسته مجموعه
ام وبعضي ديگر را در شب  كه او را ازروي آن انداخته  از آنها روي نردبان با ال رفته

و بعضي اوقات هم با يكي . ام ام هنگامي كه از خانه بيرون آمده اورا كشته دعوت نموده
و يادآور مي شود كه  )3(ام او را كشتهام وقتي كه خلوت شده  از آنها در راهي رفيق شده

                                           
 .1/357 ، ـ اصول كافي)1(
 .27/231 ، بحاراالنوار/المجلسي ، 18/463 ، وسائل الشيعه/الحر العاملي ، 200ص ، شرائععلل ال/ـ ابن بابويه)2(
  .343-342ص ، ـ رجال الكشي)3(
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نفر را كشته است چون فكر كرده كه آنها علي را دوست ندارند و از 13ين صورت  او بد
  )1(.جويند او تبرئه  مي

در روايات آنها آمده كه علي : جزائري مي گويد ها آقاي نعمت اهللا شيخ و پيشواي شيعه
ز مخالفين خود را زنداني نموده وبه كه وزير رشيد بوده است گروهي ا)2(بن يقطين 

نوكر وخدمتكاران خود دستور داد كه سقف زندان را روي آنها منهدم كنند و بدين 
وبعد جهت نجات خود از .نفر بوده500ترتيب همه آنها را كشته كه تعدادشان نزديك 

: دهداي به امام ومواليش موالنا كاظم مي نويسد و او هم جواب مي  خون بهاي آنها نامه
اي بر تو الزم  خونبها و ديه، گرفتي آمدي و اجازه مي اگر پيش از كشتن آنها پيش من مي

اي بايد در مقابل هريك از آنها يك رأس گوسفند نر را  نمي بود اما چون اجازه نگرفته
  )3(!!هرچند كه يك رأس گوسفند ازآنها بهتر است. به عنوان ديه وكفاره پرداخت كني

آنها در انتظار فرصتي هستند تا . ا در ميان مسلمانان زندگي مي كنندببين چگونه آنه
مسلمانان را بكشند و اين اعترافي است از جانب خودشان كه بر سوابق و پيشينه سوء و 

جاي دقت است كه پيشوايشان كشتن پانصد نفرمسلمان را . سياهشان گواهي مي دهد
نبوده اند ودستور مي دهد كه در برابرهر  تأييد مي كند تنها به اين دليل كه آنها  شيعه

يك رأس گوسفند به عنوان كفاره و ديه پرداخت نمايد آنهم تنها بدين ، يك نفر از آنان
) فقيه(اي از امامش يا نائب او بنا بر اين اگر شيعه!! خاطر كه قبال از او اجازه نگرفته است

نگرفت با ذبح نمودن خواهد انجام دهد واگر اجازه  هرچه دلش مي. اجازه گرفت
  !!گوسفندي قضيه حل مي شود

دراين : گويد مي. نوشته است) يك رأس گوسفند(اي كه بر اين ديه الجزائري در حاشيه
نمي باشد  ، ي ناچيز دقت كن كه معادل ديه برادر كوچكشان يعني يك سگ شكاري ديه

                                           
 .343-342ص ، ـ رجال الكشي)1(
اورا بـه  : گويـد  طبري مـي  ، االنوار النعمانية كند الجزائري اورا يكي از مردان نخبه وبرجسته شيعي توصيف مي{ـ )2(

  .2/308 اند وزنديق بودنش كشته خاطر بي ديني
 .2/308 ، ـ انوار النعمانيه)3(
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و مجوسي  چون ديه آن بيست درهم است وكمتر از ديه برادر بزرگشان يعني يهودي
باشد زيرا ديه آنها حدود هشتصد درهم است اين و ضعيت دنيايشان و در آخرت هم  مي

  )1(.نا چيز تر و بي ارزش تر هستند
و اين سخني است در اوج وقاحت و زشتي كه به حاشيه و توضيح نياز ندارد چون خود 

نيها نزد ي آنها نسبت به اهل سنت است مگر اين طور نيست كه س گوياي حقد و كينه
  ! ؟آنان از يهوديها ومجوسيها كافر تر هستند

  فتنه هاي داخلي : دوم
فتنه هاي هستند كه درداخل به سبب بد زباني و بي ادبي آنها نسبت به اصحاب 

از . در خالل سوگواري هاي ساالنه شان به نام شهادت حسين بر مي انگيزانند قپيامبر
كشتن حسين را در قرن چهارم هجري در زماني كه بوبهيون بر پا نمودن سوگواري 

شيعه ها در اين مراسم ساالنه فتنه وبال هاي رابرپا مي كنند كه ، اند بغداد اختراع نموده
شود به سبب بي  و ميان شيعه ها و سنيها جنگهاي زيادي بر پا مي. غير قابل وصف است

تين آشوب وفتنه نخس قادبي وبي احترامي و نا سزا گوي آنها نسبت به اصحاب پيامبر 
برپانمودند وبه د نبال آن فتنه ها )2(هجري وبراي اولين بار در تاريخ بغداد338را در سال 

ي  كه تعدادزيادي از مسلمانان قرباني آن شدند و در هر نقطه )3(وآشوب هاي اتفاق افتاد
ده پيوسته ومدام آثار اين بدعت ها موجود بو، از جهان اسالم كه شيعه وجود داشته است

  .است
چندها انسان نابود شدند و چه اندازه حقد و كينه در ميان مسلمانان بذرافشاني شد و  

با وجود تمام اينها پير و پيشواي  ، چندها اختالف و تفرقه و فتنه و درد پديدار شدند

                                           
 .2/308 ، ـ انوار النعمانيه)1(
  .74ص ، المهدي والمهدويه/ـ عبدالرزاق الحسان)2(
، 486، 482، 481، 478، 447، 445، 444، 443، 439، 425، 422 ، 421، 408، 406هـاي   ـ رويدادهاي سال)3(

  .هاي ديگر تاريخي و كتاب و در البدايه و النهايه 510



   
1391 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

خميني اين همه آثار بد را ناديده گرفته و در شبكه يك تلويزيون ايران ، شيعيان امروز
عار فرقه ناجيه و ويژگي منحصر به فرد آنها از اول اسالم تا امروز به پا گويد ش مي

همانا : و باز مي گويد)1(داشتن مجالس ماتم و سوگواري شخادت حسين بوده است 
و به پا داشتن مجالس حسينيه بوده كه در طول اين چهارده ÷گريه براي سيد الشهدا 

  )2(.اسالم را نگه داشته است ، قرن
به پا داشتن مجلس سوگواري : اند سخن بعضي از پيشوايانشان بيان شد كه گفته وقبالُهم
  )3(.بزرگ داشت شعاير خدا است ، حسين

در واقع خداوند حسين را در آن روز به سبب شهادتش گرامي داشته است و او 
و در حقيقت كشته شدن او مصيبت ، رابهترين اسوه و الگو براي شهدا قرار داده است

را ) گفتن انا هللا و انا اليه راجعون(درهنگام مصيبت استرجاع   أود و خداوند  بزرگي ب
ها انجام مي دهند  و آنچه رافضي )4(جائز و مشروع قرار داده است نه سوگواري و ماتم

گذاران از اختراع اين بدعت مشغول نمودن  هيچ ربطي به اسالم ندارد بلكه هدف بدعت
تا فرصت نشر دين خدا را در اين جهان پهناور باقي وسرگرم كردن امت اسالمي بوده 

  .نگذارند

  اباحي گري : سوم
يكي ديگر از آثار آنها در زمينه مسائل اجتماعي اباحي گري وسهل نمودن اسباب و 

                                           
در هجدهم ذي الحجه ، سال سيزدهم 589عالم بزرگوار سني ايراني آقاي محمد ضيائي در مجله المجتمع عدد )1(

  اين مسئله را نقل كرده است 1402
 ...از كتاب اقناع الالئم علي اقامةالمئاتم صفحة ، ه ق16/8/1399در تاريخ  15901ـ روز نامه اطالعات عدد)2(
 .1102ص ، ـ نگاه)3(
  .4/511 ، ـ مجموع فتاوا شيخ االسالم)4(
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يا  )1( عوامل آن در ميان مجتمع اسالمي به نام امانت و عاريه گرفتن فرج مي باشد
پنهاني توافق نمودن با هر زني كه با آنها  و)2(مباح نمودن متعه و به صورت سري 

  ).3(توافق نمايد بر انجام فاحشه و زنا است اگرچه آن زن ازدواج هم كرده باشد
اند مردمي تواند زنرا براي يك روز يا يك ماه و حتي  گفته)4(ودر مورد چند شوهري 

   )5(يك بار متعه كند 

                                           
سؤال نمودم در مـورد عاريـه گـرفتن فـرج او     ÷ (از ابو عبداهللا :هاي آنها از حسن عطار آمده كه گفت در كتابـ )1(

 ، 2/185 ، تهـذيب اال حكـام  تـأليف طوسـي     ، 537-7/536 ، وسـائل الشـيعه  . جواب دادكه اين كاراشكالي ندارد
  .3/141 ، ستبصاراال
  490ص:النهايه.بدون اجازه پدر ومادر وبدون شاهد واعالم بر گزاري مراسم عقد: طوسي مي گويد)2( 
درست : وخميني مي گويد)490ص: النهايه(.زن فاحشه را متعه نمايد ، اشكالي ندارد كه مرد: طوسي مي گويد -3) (

ودر روايات آنها از اسحق بن جريـر  آمـده    )2/292:الوسيلة تحرير(است كه زن زنا كار را مورد بهره جنسي قرار داد
آيا درست است با او . از ابو عبداهللا پرسيدم نزد ما در كوفه زني هست كه به زنا كار و فاحشه معروف است: كه گفت

ا مـي  حـاكم او ر ، خير اگر اين كارو مي كـرد : گفتم؟ آيا تابلو را نصب نموده است:گفت؟ به صورت متعه ازدواج كنم
ابـو عبـد   (سـپس او  : بله مي تواني به صورت متعه با او ازدواج كني ؛ابن جريـر مـي گويـد   : ابو عبداهللا گفت. گرفت

مواليـت   : بعد از مدتي او را ديـدم و از اوپرسـيدم  ، مخفيانه  چيزي را به يكي از پيش خدمت ونوكرهايش گفت)اهللا
كه مواليش گفته اگر تابلو را نصب كرده باشد باز اشـكالي  راجع به آن موضوع چه چيزي را به تو گفت؟ جواب داد 

  ندارد
مردي با زني ازدواج مي كند و بعد بـه  : كه گفت به رضاع گفتم.در روايات آنها از محمد بن عبداهللا اشعري آمدهـ )4(

اشـته  چه اشكالي دارد اگر شوهر ديگـري هـم د  :  دلش مي آيد وچنان خيال مي كند كه او شوهر ديگري دارد گفت
فالنـي بـا زنـي بـه صـورت متعـه        : وبه جعفر گفته شـد . 2/187 ، تهذيب االحكام ، 14/457 ، وسائل الشيعة !باشد

او هم از آن زن سؤال مي نمايد آيا شوهر داري؟ جريان بـه   ، يكي به او گفت آن زن شوهر دارد، ازدواج نموده است
يعني وسائل الشـيعه وتهـذيب   {اين جريان در دومنبع مذكور!!(مي بايست از او سوال نكند: ابو عبد اهللا رسيد او گفت

نبايد مرد از زني كه مي خواهد با او به صورت متعـه از دواج  : به همين جهت طوسي مي گويد. آمده است}االحكام 
  490ص: النهايه{بپرسد كه شوهر دارد يا نه ، كند

نامه : ودر روايات آنها آمده خلف بن حماد گفت}2/290:تحرير الوسيله/الخميني.491تأليف طوسي ص. النهايه- )1(
اي براي  ابو الحسن نوشتم واز او استفتا نمودم كه مدت متعه چه قدر است؟وآيا درست است براي يك بار انجام 

وسائل الشيعه ، 2/46فروع الكافي (بله اشكالي ندارد :عمل جماع با زن از دواج كرد؟ايشان در جواب گفت
14/479({  
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اف نموده كه بعضي از پيشوايان و بعضي از آنها نزد شيخ محمد نصيف  تصريح واعتر
به )1(نكاح متعه نوبتي را انجام مي دهند ، اند آنها با حيله و نيرنگي كه خود وضع نموده

كسي كه احوال واوضاع شيعيان را دررابطه با نكاح متعه : گويد همين جهت آلوسي مي
تواند  مي بدون نياز به هيچ برهان ودليلي. در  اين عصر به دقت مورد بررسي قرار دهد

تحت عنوان نكاح متعه  ، آنها را زنا كار محسوب نمايد چون يك زن در طول شبانه روز
اند و زنان را به سوي مردان  و بازار زنا را براي آنها مهيا نموده. كند با بيست مرد زنا مي

برند تا به دل خواه يكديگر را انتخاب  گسيل مينمايند و يا مردان را به سوي آنها مي
يند و بر سر كرايه زنا توافق نمايند و بدين ترتيب با ميل ورغبت خود به سوي نما

  )2(.شتابند غضب ونفرين ولعنت خدا مي
   )3(دارد سپس ايشان بعضي از حكايات را در اين زمينه از آنها به تفصيل بيان مي

آنها زنان و مردان را با ميل خود يا با زور و تهديد به سوي اين فاحشه و 
و .)1(آوردند كشانند و آنرا از بزرگترين و بهترين اعمال خود بحساب مي القي مياخ بي

                                           
نگـاه   متعه نوبتي اين است كه چند مرد همزمان زني را متعه نمايند وهركدام به نوبه خود با او جماع كنـد  نكاحـ )1(

آنچه شيخ عاني در رابطه با شيوع اين عمل در بعضـي از مـدارس   : وباز نگاه .227ص ، عشريه مختصر التحفه االثني
توانست طي گفتگويي كـه  )رح(شيخ محمد نصيف)46-45الذريعه ألزالةشبه كتاب الشيعة ص"بيان مي دارد در، نجف

ها را در ارتباط بـا نكـاح متعـه دوره اي     احمد سرحان داشت اقرار واعتراف پيشوايان شيعه ، با پير وپيشواي شيعيان
نزد اهل سنت ثابت شده كه نكاح متعـه  : ونوبتي كشف وبرمال سازد آنجا كه شيخ محمد نصيف  به آن شيعه مي گويد

حاال دليل شما بر جواز نكاح متعه ي نوبتي چيست؟او جـواب  . زد شيعه ها نسخ آن ثابت نشده استنسخ شده ولي ن
مي دهد كسي كه زني را مورد نكاح متعه قرار مي دهد  پس از پايان مدت متعه اورا به عقد دائم خـود در مـي آورد   

 ، از عقد دائمـش بـه او دخـول نشـده    وپيش از اينكه به او  دخول كند او را طالق مي دهد و بدين ترتيب چون پس 
دهـد وبـدين    كند همين كار را انجـام مـي   ديگر از آن مرد عده  ندارد و نفر بعدي كه با او به صورت متعه ازدواج مي

صـادر   845نگاه مجله الفتح عـدد   !!!ترتيب چند مرد از يك زن استفاده نموده بدون اينكه ازآنها عده اي داشته باشد
 .هجري1366شده در رجب سال 

 .خطي ، 3ص ، ـ كشف غيا هب الجهاالت)2(
 .خطي3ص ، ـ كشف غيا هب الجهاالت)3(
حتـي در  . دانند موجود اسـت  روايات زيادي نزد آنان راجع به اينكه آنها اين كار را از بزرگ ترين عبادات مي .ـ)1(

اش  را يك بار انجام دهد رتبه ودرجـه كسي كه اين كار : پيامبرق فرموده –نعوذ با هللا  -حديث ساختگي آنها آمده كه
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ويل وعذاب سخت قيامت براي كسي كه از نكاح متعه ابي وامتناع : مي گويند
  )1(.ورزد

: گويد اند چنانكه خميني مي وهمچنين شيخ وپيشوايانشان لواط با زنان را مباح نموده
انجام عمل جنسي از دبر و عقب زن هم درست  تر اين است كه رأي ظاهر و قوي

حال اين سخن سخيف و بي ارزش را با قول ابن نجيم مقايسه كن كه مي  )2(است
   )3(جمهور علما بر اين رأي هستند كه لواط با زن كفر آشكار است:گويد

                                                                                                           
اش همچون درجه حسن  واگر سه بـار ايـن    همچون درجه حسين است وكسي كه دو بار اين كار را انجام دهد درجه

تفسـير   .كار را انجام دهد درجه علي ودر نهايت اگر چهار با ر اين كار را انجام داد در مقام پيـامبرق قرارمـي گيـرد   
   356ص ، منهج الصادقين

. انـد  ها آن را بروي مردم باز نمـوده  گري و اغواء و سرگرداني مردم نمانده مگر اينكه رافضي تنهادري به سوي فاحشه
وكسي كه روايات واخبار آنها را بررسي ومطالعه كند به صورت يقين پي خواهد برد كه مخترع وپديد آورندگان ايـن  

گيري جنسـي از زنـان بـوده و ايـن اوبـاش واراذل در       ده وبهرهگرهايي هستند كه هم و غمشان استفا اباحي، روايات
هر سخني كه بـا  ، آورد وقتي انسان زني را به متعه و نكاح موقت خود در مي:اند كه مي گويند اينزمينه به جاي رسيده

داونـد  گويد خداوند در قبال آن حسنه اي را براي او مي نويسد وهر بار دستش را به سوي آن دراز مي كند خ او مي
خداونـد بـه    ، تا در نهايت مي گويند هر گاه غمل جنسـي بـا اوانجـام داد   ... اي را براي او در نظر مي گيرد و حسنه
   2/151 ، من ال يحضره الفقيه ، 14/442 ، ـ وسائل الشيعه .زدايد ي موهاي بدنش گناه را از او مي اندازه

پس او پسر عمـوي داشـت آن را خبـر    . ميل ازدواج نداشت وبه گمان آنها زني خواستگارهايش را رد مي نمود زيرا
چنانكه اين  روايت بيان مـي   -نمود تا با او به صورت متعه ازدواج كند آنهم به خاطر سرپيچي و تمرد از فرمان عمر

  .پس آن زن زنا را بر ازدواج شرعي تفضيل و برتري داد -دارد 
وبه 14/442باب استحباب المتعه ص، وسائل الشيعه"عه در كتاب روايات آنها را درمورد فضل وبزرگي نكاح مت:نگاه
  بعد

در روز قيامـت در حـالي زنـده مـي شـود      ، اگر كسي بميرد ومتعه اي انجام نداده باشـد . در روايات آنها آمده(ـ )1(
  .356تفسير منهج الصادقين؛ ص اند يعني گوش وبينيش بريده شده)مثله شده(كه
  .2241 ، ـ تحرير الوسيلة)2(
  .191ص ، ـ االشباه والنظائر)3(
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يعني  -گري وبي بند وباريهاي خرامته  مجموع اين صورتهاي كه بيان شد كمتر از اباحي
نيستند ؛بلكه از بي بند وباري وهرج ومرج اخالقي اروپا هم  - هاان مزدك وبابك پيرو

  . دانند كمتر نيست كه خاص وعام وقاحت وزشتي آن را مي
اين هرج و مرج و بي بند و باري اخالقي را در را ستاي  -چنانكه بيان شد-آنها

بي ارزش  فريب دادن هواداران متعه جهت گردن نهادن آنها  به مذهب خرافه و
  )1(.خود به كار مي برند

. ودر روايات آنها آمده كه آميزش بازنان مباح است مادام در مقابل اجرت وكرايه باشد
: زني نزد عمر آمد وگفت: از عبد الرحمن ابن كثير از ابي عبداهللا نقل شده كه گفت

خبر به . پس عمر دستور داد كه او را رجم كنند.مرا پاك گردان ، ام مرتكب زنا شده
مسافربودم در بياباني و :اي؟گفت ايشان پرسيدند چگونه مرتكب زنا شده. رسيد÷علي

اما او قبول نكرد و گفت تنها . بسيار تشنه ام بود ازيك نفر اعرابي درخواست آب نمودم
در صورتي به تو آب مي دهم كه هواسته ام را براورده كني وخود را در اختيار من 

فشار آورد وترسيدم كه از شدت آن بميرم پس به خواسته او تن تشنگي برايم . بگذاري
به خداي كعبه سوگند اين ازدواج شرعي بوده و زنا نبوده و :امير المؤمنين گفت. دادم

  )2(.گناه نداشته است
آنها اباحي گري وبي عفتي با زنان قوم خود اكتفا نمي كنند بلكه پيشوايانشان  

  )4(.وزنان يهود ونصاري نيز تجاوز كنند )3(نتتوصيه مي كند كه به زنان اهل س
فاحشه گري و بي بند وباري اخالقي آنها همه جوامع بشري را فرا گرفته است ودر 

آري آنها زاني هستند ودر . اند اي كه حضور داشته باشند آنجا را به فسادكشانده هرنقطه
آنان به خاطر در حالي كه  اند كنند و نام اسالم را بر خود نهاده ميان مسلمانان زندگي مي
بركردار واعمالشان  –چنانكه بيان شد -وگفتارهايشان . كوشند ايجاد فساد در زمين مي

                                           
 .اين رساله 1201ـ نگاه ص)1(
 .472-14/471 ، وسائل الشيعه ، 2/48 ، ـ فروع كافي)2(
  .2/44 ، و فروع الكافي 14/452 ، ـ نگاه وسائل الشيعه)3(
 .2/148 ، و من ال يحضره الفقيه 2/188 ، و تهذيب االحكام 14/452 ، ـ نگاه وسائل الشيعه)4(
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  . گواه است

  در زمينه اقتصادي
ي اقتصادي نيز به صورتهاي گوناگون برحيات و زندگي مسلمانان  شيعه ها در زمينه

اموال ودارايي ، ز به نام حق اهل بيتاز دير زمان تا امرو: به عنوان نمونه. اند اثر كذاشته
 ، مسلمانان را چپاول نموده وآن را در راستاي مبارزه با اين امت وفريب ونيرنگ آنان

  .صرف وخرج مي نمايند

  اين اقرار و اعتراف مهم را بشنو
ي امير ومدير  نزد همه، وقتي ابو الحسن ازدنيا ميرود: در كتابهاي شيعه آمده
ادي وجود اشت وهمين امر باعث شد كه آنها مرگ او را انكار وسرپرستانش اموال زي

مثال نزد زياد قندي هفتاد هزار دينار موجود بود ونزد علي بن حمزه  سي هزار . كنند
دينار داشت و نزدعثمان بن عيسي كه يكي از كار گذارانش در مصر بود  شش جاريه 

اي به او فرستاد تا  رضا نامه ، نابو الحس: مي گويد)راوي(. واموال ودارايي زيادي داشت
پدرت : او هم نامه اي نوشت كه.جاريه ها واموالي كه پيش او بود برايش باز گرداند

پدرم مرده وخبر مرگش : باز او درجواب نامه اي نوشت ودر آن نوشته بود. نمرده است
ي ديگري  هنام) عثمان بن عيسي(باز او . ايم به همه مردم رسيده وميراثش را تقسيم نموده

تو حق اموال و داراي اورا نداري واگر ، اگر پدرت نمرده باشد: مي نويسد ومي گويد
او به من دستور نداده است كه چيزي از آنها را به تو باز گردانم ومن آنها را ، مرده باشد
  )1(.ام وهم اكنون درعقد ونكاح من هستند عقد نموده

ت و ما آن جنبه را كه اين نص در مورد آن اين نص از كتابهاي اثني عشري نقل شده اس
مي باشد يعني استدالل بر بطالن وقف چنانكه امامشان رضا مي گويد ترك مي كنيم 
وتنها آن جنبه ديگر قضيه مد نظر ما است كه روشن مي سازد در وراي اين ثروت 

                                           
 ، 598و ص 946شـماره  ، 493ص ، و نگاه رجال الكشي 75ص ، )پدر صدوق(علي ابن حسين بابويه /مامةـ اال)1(

 .43ص ، الغيبه/و الطوسي 48/253 ، و بحاراالنوار 1120شماره
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تند و ي شهرها را مي گش آنها كه همه، اي در جريان است اندوزيها چه نبردهاي وحشيانه
هدفشان تنها اختصاص دادن ، هر كدام براي يكي از امام وپيشوايان تبليغات مي نمودند

اموال وداراييهاي فراوان به خود بوده كه اين عناصر مخفي از طريق اين تبليغاتهاي 
بدست آورده وآن را در ميان خود رد وبدل مي  اموال زيادي را ، خيالي براي امامان

  كردند 
تأمل ، بشهاي رياد شيعه گري كه در تاريخ امت اسالمي ظهور كرده اندكسي كه از جن

ترين عوامل و اسباب غافل كردن امت اسال  خواهد ديد كه آنها بزرگترين و قوي. كند
مي از دشمنانشان و به هدر دادن توانائي ونيرو هايشان در راستا ي تشكيل دولت بزرگ 

پي خواهيم برد كه عنصراساسي ا و ماده ولي اين وباز اگر دقت كنيم  ، اند اسالمي  بوده
جنبشها وتوانايي ونيروي آنها همان اموالي بوده كه به نام خمس وحق آل بيت از پيروان 

وحركتهاي شيعه گري در جهان اسالم تا امروز از اين طريق . اند رده اول خود گرفته
هاي آنها از بز رگترين خود را ازلحاظ مالي تأمين نموده اند به همين جهت آيت اهللا 
مقام ومنصبي است كه ، سرمايه داران دنيا محسوب مي شوند ومقام ومنصب آيت اهللا

. قلب همه شيعه ها در هواي آن مي تپد و چشم همه آنان در انتظار رسيدن به آن است
  چون منصب جمع نمودن اموال ودارايي هاي كالن است 

و مرجع مملو از مسائل ضد امت واز همين كانال ساالنه صدها مجله وكتاب 
  . اسالمي تغذيه شده و مي شوند

ها از جانب پيروان فريفته شده آنها  فوران  واين دارائيهاي كه بر آيات عظام شيعه
خطر شيعه گري را بزرگتر نموده وكاربجاي رسيده كه آيت اهللا ها فتواهايشان  ، كند مي

ايق را از آنها پنهان مي كنند تا اين را متوجه  كسبه وبازاريهاي بي سواد نموده وحق
  )1(.سيالب اموال به سوي آنها قطع نشود

                                           
  .همين رساله... ـ نگاه ص)1(
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ي مالي كه از مردم به نام خمس مي كيرند توجه نموده وآنرا  پيشوان تشيع بسيار برقضيه
اند تا جايي كه اگر كسي يك درهم از آن را كم كند او را  در اولويت كار خود قرار داده

  )1(مي آورند  از جمله كافران به حساب
كند خوب مي داند كه تنها كتابي وجود ندارد  كسي كه كتابهاي فقه اسالمي را مطالعه مي

بلكه تنها در كتاب . كه به صورت مستقل وجداگانه به موضوع خمس پرداخته باشد
جهاد به بحث كوتاهي در زمينه خمس غنائم جنگي ودر كتاب الزكات نيز به بحث 

اما قضيه نزد آنها بر عكس است و آنها كتاب . ورد مي كندخمس معدنها وكانها برخ
اند كه از  و بر پيروان خود واجب نموده. اند ي خمس نوشته مستقلي راجع به مسئله

تجارت وساير كسابت و محصوالت خود اعم از زراعت و صنعت و اجاره و خياطي و 
نها دخيل است مانند نويسندگي و نجاري و شكار و اجره عبادتهاي كه قضيه مالي در آ

درهمه اينها بايد خمس را به آيات عظام ... حج و روزه و زيارتها و تعليم دادن بچه ها و
  )2(بپردازند

مانند ، به جهت احتياط بايد درهر چيزي كه فائده وسود داشته باشد:ومي گويند
 همچنانكه در )3(هبه و وهديه و اموال وصيتي و شبيه اينها هم خمس پرداخته شود

سرمايه و ابزاري كه دركسابت مورد نياز هستند مانند ابزار آالت نجاري و بافندگي و 

                                           
ق آل بيت و غاصـب  از جمله ستمگران در ح ، كسي كه يك درهم يا كمتر از آن را نپر دازد:چنانكه مي گويند. ـ)1(

و در روايت از ابـي بصـير   . آيد و اگر يك درهم از آن را به حاللي بخورد از جمله كافران است حق آنها به شمار مي
ايـن  : كمترين چيزي كه انسان را به آتش جهنم مي كشاند چيست؟ گفت: از پدرم ابو جعفرسؤال نمودم: آمده كه گفت

ها  اي كه در اين عصر مراجع آن العروة الوثقي و حاشيه/اليزدي .يتيم ما هستيم و در واقع. است كه مال يتيم را بخورد
 .2/366 ، اند بر آن نوشته

خواهنـد ازجانـب    اگر مسلمانان امـروز مـي  :دكتر علي سالوس اين مبدأ واصل آنها را به بادتمسخرگرفته و مي گويد
اثـر االمامـة   /علي سـالوس .به علمايان آنها بپر دازندجعفريها به كفر متهم نشوند بايد خمس درآمد و سرمايه خود را 

 ).حاشيه( ، 394ص ، في الفقه الجعفري
  .2/389 ، ـ العروة الوثقي)2(
  .2/389 ، ـ العروة الوثقي)3(
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  )1(.به جهت احتياط درآنها نيز خمس قرار داده اند ، ابزار آالت كشاورزي و غيره
. خوار و باري كه براي معيشت و زندگي خريده و انبار مي شود مانند: حتي مي گويند

ت اوليه زندگي هستند اگر سال بر آنها گذشت بايد كه جزو ضروريا...جو و، گندم
يا ، خمس آن را پرداخت و اگركسي از فرشي بي نياز بود يا ظرف يا لباس

وكتاب يا هر چيز ديگري كه ماندني هستند واضافه بر نياز خود ، سواري ي وسيله
  )2(.بايد خمس آنها نيز پرداخت شود، باشند مي

  شود؟ بر چه كساني توزيع مي اين اموال خروشان واين سيل عظيم
خمس دهندگان؛ هم اكنون  )3(.گردد گويند درزمان غيبت امام بر فقيه شيعه توزيع مي مي

اند كه خمس به  چون امام وپيشوايانشان مقرر نموده. اموال خودرا به فقها مي پردازند
وسهمي براي  ، قوسهمي براي پيامبر، سهمي براي خدا..شش قسمت تقسيم مي شود

اگرچه او  )4(باشد مي)مهدي(كه اين سه سهم در حال حا ضر مال صاحب زمان ، امام
پس سهم  -!كه هرگز از غيبتش باز نمي گرددچون هنوز متولد نشده است- غائب است 

چون گفته اند نصف خمسي كه براي امام است در زمان . باشد او براي فقيه شيعه مي
   )5(.گردد ط باز ميغيبت او به نائبش يعني مجتهد جامع الشرائ

البته به شرط  )6(»گيرد به يتيمان ومساكين وابن سبيل تعلق مي«مانده  و سه سهم باقي
يعني مشروط بر اينكه رافضي باشند چون ايمان مختص به  )7(اينكه ايمان داشته باشند

 تازه در مورد اين سهم آخر. پندارند آنها مي باشد چنانكه آنها به دروغ وافترا چنين مي

                                           
 .395-2/394 ، ـ العروة الوثقي)1(
  .396-2/395 ، ـ العروة الوثقي)2(
 .1/439 ، س به فقيه در زمان غيبت امامالنور الساطع وجوب پرداخت خم/ـ نگاه علي كاشف الغطاء)3(
  .178ص ، و هدية العباد 2/403 ، ـ العروة الوثقي)4(
 .179ص ، و هدية العباد 2/405 ، ـ العروة الوثقي)5(
 .179ص ، و هدية العباد 2/403 ، ـ العروة الوثقي)6(
  .179ص ، و هدية العباد 2/403 ، ـ العروة الوثقي)7(
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احتياطا به مجتهد پرداخت شود بهتر : گفته اند، كه براي اين سه گروه مقرر گرديده
  )1(.است

ي آن اموال به شيخ وپيشوايان آنها داده مي شود تاآنرا  پس نتيجه اين مي شود كه همه
فقيه : آمده كه "النور الساطع"بر خود وآن سه گروه كه بيان شد انفاق نمايند در كتاب 

راي خود بر مي دارد ونصف ديگرش را مطابق نياز تقسيم مي كند اگر نصف خمس را ب
  )2(.زياد آورد زياده را خود برمي دارد و اگركم آورد بايد از سهم خود آنرا تكميل نمايد

هاي امروزي در مي يابيم كه اگر  ازماهيت و واقعيت شيعه: گويد دكتر علي سالوس مي
ي داراييش را جمع وجور كند سپس خمس  كسي بخواهد حج را انجام دهد بايد همه

وگفته اند اگر آنرا نپر دازد حجش  -.را به فقهاي كه به وجوب آن فتوا داده)يك پنجم(
كه در واقع اين كارچپاول نمودن و به باطل خوردن اموال و . بپردازند –باطل است 

  )3(.دارايي مردم است
حكومت آية اهللا ها بر  به احتمال قوي اين يكي از عوامل حرص و طمع:گويم مي

  . زياد نمودن سهم خود از تعداد حاجيان در هر سال باشد
اين نوع نگرش در ارتباط با خمس و اين كه همه اموال حق امام است نگرشي است كه 

اند و تا امروز عمل به آن استمرار يافته  ها از زمان قديم وضع نموده دين وزنديق بي 
اما در واقع بدعتي . دانند به امام موعود مي  آثار عقيده ها آن را يكي از است؛ كه شيعه

حتي  نو خلفاي راشدين قاند و در زمان پيامبر  است كه خودشان آن را پديدآورده
  . وجود نداشته است ، ها ادعاي پيروي از او را دارند كه شيعه÷اميرالمؤمنين علي 

گويند كه اموال  رد خمس ميآنچه كه رافضيها درمو: گويد شيخ االسالم ابن تيميه مي
مردم از آنان گرفته شود و به نائب امام معصوم موعود بپردازند  سخني است كه هيچ 

كه به نيكي روش آنان را در يك از اصحاب چه علي وچه غير او وهيچ كدام از تابعين 

                                           
 .179ص ، و هدية العباد 2/405 ، ـ العروة الوثقي)1(
 .1/439 ، ـ النور الساطع)2(
 .391ص ، ـ اثر االمامة في الفقه الجعفري)3(
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وهيچ يك ازكساني كه با آنها قرابت  پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند
آنرا نگفته اند وتمام آنچه در مورد علي يا  ، اند مانند بني هاشم وغيره يكي داشتهونزد

نقل . جعفربن محمد وابي ، حسن بن وعلي ، حسين ، علماي اهل بيت او همچون حسن
است چون نه  ÷اندو خالف سيره علي نموده اند در واقع دروغي است كه بر آنها بسته

چيزي از اموال مردم را ، اند ل خالفتي كه داشتهاو ونه خلفاي ديگر در مدت چهل سا
چيزي به نام خمس به روش  ÷اند و حتي در زمان واليت حضرت علي نگرفته

  . امروزي اصال وجود نداشته است
شد آن را طبق حكم ودستور قرآن و سنت پاك  مي  و اگر غنيمتي هم از كافران گرفته

در  ÷ند جالب اينكه حضرت عليتقسيم نموده و يك پنجمش را برمي داشتقپيامبر
زمان خالفت خود به علت مشكالت زياد داخلي  فرصت جنگ با كافران را نداشت تا 

  . خمس آنرا بردارد
اموال مسلمانان را به عنوان خمس از  قو همچنين بديهي و روشن است كه پيامبر خدا

اقع اين اموالي در و )1(.آنان نگرفته  و از هيچ يك از مسلمانان طلب خمس ننموده است
عنوان يكي از فرايض الهي و حقي از حقوق اهل بيت   كه پير وپيشواي شيعيان  آن را به

اند و امروزهم مانند سيل خروشان از هرجهتي به روي آنها سرازير شده  از مردم  گرفته
است و از مهم ترين عوامل و اسباب  دوام و بقاء خرافات اثني عشريها گرديده وانگيزه 

دانند اگر  چون آنها خوب مي. ي خود همين موضوع بوده است  در دفاع از عقيده آنها
كسي  به مذهبشان دست بزند  ديگر اين سيل خروشان حطام دنيا كه تا به حال جاري 

  . شود بوده ديگر  قطع مي
ي من اگر اين اموال و داراييها نمي  به عقيده: گويد به همين دليل دكتر علي سالوس مي 

چون بسياري از . رسيد ختالف بين شيعه جعفري و باقي مسلمانان به اين حد نميبود ا

                                           
 .3/54 ، ـ منهاج السنة)1(
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فقيه و پيشوايان شيعه به خاطر همين دارائي و اموال به اختالفات في ما بين دامن 
  )1(.زنند مي

، و يكي ديگر از آثارآشكار آنها اين است كه در هر شهري كه حضور پيدا كرده باشند
ترين كارهاي تجاري وشركتها و مواد خوراكي را  رگ ترين ومهمند كه بز ا تالش نموده

قبضه و درسيطره خود قرار دهند تا آنها برآذوقه و خوراك و ضروريات مردم تصميم 
  )2(.بگيرند و حكومت كنند كه واقع حال هم گواه بر اين قضيه است

ه حالل نمودن يكي ديگر از آثار آنها بر اقتصاد امت اسالمي اين است كه آنها به واسط
اند چون  ي ويرانگري را براي اقتصاد دولت اسالمي تشكيل داده هسته ، اموال مسلمانان

  اي اموال مسلمانان را چپاول وصرف مي نمايند  آنها بدون هيچ شك وشبه
اموال : دهد چنانكه در روايات آنها آمده چون رواياتشان اين چنين به آنها دستور مي

  )3(.ر جاكه آن را يافتيد وخمسش را به ما بدهيدناصبيها رابرگيريد دره
اموال و دارايي ناصبيها و تمام : ابو عبداهللا ـ آنگونه كه آنها افترا مي بندندـ مي گويد

   )4(.مايملك آنها حالل است
ي مسلمانان را بجز  اند تا همه پيشوايانشان معني ناصبي را به ميل خود توسعه داده

  )5( ، جعفريها در بر گيرد
زماني كه مسلمانان بركافران حمله ببرند و اموال آنها :و در كتابهاي فقهي آنها آمده

راتصاحب كنند احتياطا بلكه قول راجح براين است كه خمس آنرا به لحاظ اينكه 
و همين طور اگر اموال  ، غنيمت است بپردازند اگرچه در دوران غيبت امام هم باشد

                                           
 .408ص ، ـ اثر االمامة في الفقه الجعفري)1(
 .به بعد مراجعه نمائيد  312از ص "و جاء دور المجوس"ـ در اين رابطه به كتاب )2(
 .6/340 ، وسائل الشيعه/و الحر العاملي 484ص ، السرائر/ابن ادريس ، 1/384 ، االحكامتهذيب /ـ الطوسي)3(
 .11/60 ، وسائل الشيعه/الحر العاملي ، 2/48 ، تهذيب االحكام/ـ الطوسي)4(
تقديم مي ÷رابر علي ‡كساني است كه ابو بكر ووعمر، ودر رواياتشان نص گذاشته اند براين كه منظور از ناصبي ـ)5(
و نيز بـه كتـاب المحاسـن     51ص ، بشارة المصطفي ، 342-6/341 ، وسائل الشيعه  ، 471ص ، نگاه السرائر .رنددا

 .به بعد 138از ص ، المسئلة السادسة ، النفسانيه في اجوبة مسائل الخراسانية
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  )1(.موده باشند بايد خمسش را بپردازندآنها را با سرقت ياتعدي تصاحب ن
قول راجح اين است ، واگر به صورت نزاع و دعوي يا ربا آن را تصاحب نموده باشند

  )2(.ي ديگر الحاق گردد و خمس آن را بپردازند كه به سودهاي به دست آمده
و ها  شامل همه مسلمانان به جز طائفه  قبالً بيان نموديم كه معني كافر از نظر شيعه

و اين بدان معني است كه آنها غارت و چپاول نمودن اموال مردم )3(مي شود ، پيروان آنها
ويا از هر طريق  ، دانند وتصاحب اموال را از طريق ربا و دعوي وجنگ را مباح مي

كند چنانكه  دانند رويداد هاي تاريخ هم اين حقيقت را اثبات و تأييد مي ممكن حالل مي
گيرد واختالس  ا چپاول ودزديهاي را كه در خليج صورت ميه دولت فعلي آيةاهللا

 -هاي جنگي هستند كشتيهايي كه در آبهاي خليج مي باشند به اعتبار اينكه غنائم و يافته
  . اين واقعيت را اثبات و تصديق مي كنند-در حالي كه اموال مسلمانان هستند

آيا ايجابياتي ، اند حال اينبودآثار شوم وبدي كه در تاريخ اين امت به ثبت رسانده
  اند كه مورد توجه قرار گيرد؟  داشته

جواب علمي اين سؤال نياز به مو شكافي دقيق در احوال آنها و بررسي سيره وروش و 
شناخت جزئيات تاريخ آنها دارد و زحماتي كه علماي اسالم در اين راستا متحمل 

در ميان فقهاي كه مورد مراجعه اند كه  اند براي ما كافي است و آنها گواهي داده شده
اند ويا حاكم وفرمان رواياني كه اسالم را يا ري نموده ودر راه آن جهاد  مردم بوده

ي ستوده  تنها يك نفرشيعه وجود نداشته است و وزير وكارگزاراني كه سيره، اند نموده
بلكه . اند دهد تنها يك نفرشان شيعه نبوده وپاكي دارند و تاريخ برنجابت آنها گواهي مي

كه  - اكثرا شيعه ها در ميان بي دين و زنديق و ملحدها ويا در ميان جاهالن و بي خردان 
وجود داشته اند و  -اند نه از منقوالت چيزي دانسته اند و نه معقوالت را درك نموده

اند و هميشه از مسلمانان دوري  بيشتر ؛آنها در بيابانها و كوه و صحرا ها نشأت گرفته

                                           
  .368-2/367 ، اند با حاشيه و پا ورقيهاىي كه مراجع شيعه در عصر حاضر بر آن نوشته ، العروةالوثقي/ـ اليزدي)1(
 .168ص ، هدايت العباد/و باز نگاه شريعتمداري 368ص ، العروة الوثقي/ـ اليزدي)2(
  وبه بعد714نگاه از ص) 3 (
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بلكه اكثرا در ميان اهل . اند اند وبسياركم با عالمان و دين داران همنشيني نموده گزيده
اند و اگر  هوا و هوس و عياش و اوباش جهت به دست آوردن رياست و دارائي زيسته

مقام و منصبي را هم داشته باشند بسيار متعصب و بي انصاف و دور از عدالت 
  )1(.رفتارنموده اند

تأليفاتي داشته باشند كه تأثير خوبي ...هاي تفسير و حديث و فقه و مينهو اگر احيانا در ز
  )2(.بر فكر اسالمي داشته باشد غالبا آن را از تفاسير وكتابهاي معتبر اهل سنت گرفته اند

ي خود چيزي را نقل نموده باشند باعث گمراهي و بدبختي  وگرنه هرگاه از قوم وطايفه
به وضوح ديده ...چنانكه از تفاسير قمي و البرهان و. تو تاريكي فكر مسلمانان شده اس

ي احاديث هم آنها از دورترين ونا آگاه ترين مردم نسبت به  و در زمينه. مي شود
اند و هر گاه كتابي را يافته باشند كه مطابق هوا و آرزوهاي  شناخت متن واسناد آن بوده

  )3(.ندا احاديث زيادي را از آن نقل نموده، آنان بوده باشد
ي فقه هم اگر چيز خوبي دارند بي شك مال سنيها بوده و از آنها دزديده اند  ودرزمينه

اگرنه شيعه در طول تاريخ خود فقيه تمام عيا ر و آگاه به فقه نداشته است بلكه هميشه 
  .اند فقير و نيازمند اهل سنت بوده

هاي علمي را ازعلما  ا مادهدارد كه چگونه آنه شيخ االسالم ابن تيميه خيلي واضح بيان مي
ي مسايل  هرگاه آنان كتابي را درزمينه: گويند اند ايشان مي و فقهاي اهل سنت دزديده

اي  اگر در مسئله... اختالفي يادر زمينه اصول فقه نوشته باشند همچون آقاي موسوي و
واي بين علما نزاع واختالفي وجود داشته باشد هميشه جانب آن يكي را كه موافق با ه

اي به آن آب وتاب  اند و به گونه اند و به آن استدالل نموده آنها بوده است انتخاب نموده

                                           
 .1/223 ، ـ منهاج السنة)1(
 .1/246 ، ـ منهاج السنة)2(
 .3/246 ، ـ منهاج السنة)3(
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در . كند كه آنها درآن زمينه دست بااليي دارند اند كه انسان ساده وكم سواد فكر مي داده
  )1(.اند ي آن را از علماي سني گرفته صورتي كه همه

                                           
  .3/246 ، ـ منهاج السنة)1(
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  حكم عليه شيعه :فصل دوم

  

  
  :مل بر دو مبحث  استاين فصل مشت

  
  :مبحث اول

  اند حكم بدعت گذاربودن آ نها را دادهرأي علماياني كه  
  

  :مبحث دوم
  اند ير آنها را دادهتكف رأي عالماني كه حكم 
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  رأي علماياني كه حكم بدعت گذار بودن آنها را داده اند :مبحث اول

  

ا ودانشمندان اسالمي اين صحيح و مختاربيشتر علم رأي ومذهب: گويد مي )1(.امام نووي
  )2(.شوند است كه خوارج همچون ساير اهل بدعت تكفير نمي

به دليل (ها را  از اين عبارت چنين برداشت نموده كه نووي شيعه) 3(شيخ مال علي قاري
كند كه رافضيها در مذهبشان  كافر ندانسته اما به اين نكته اشاره مي)بدعت گذار بودنشان
رافضيهاي متأخّر همچون سلف وگذشتگان  ، اند؛ بنا براين اد نمودهتغيير و تحوالتي ايج
هاي نيستند كه نووي و  همچون شيعه) شيخ علي قاري(هاي زمان او خود نيستند و شيعه

  :گويد ودر توضيح اين سخن امام نووي مي.اند غير اودر موردشان صحبت نموده
هاي عصر ما بيشترشان  هاين سخن نووي در مورد رافضيهاي عصر ما نيست چون شيع«

 ، رانيز تكفير مي نمايند بنا براين قنمايند بلكه اصحاب پيامبر اهل سنت را تكفير مي
   )4(.آنها به اجماع و بدون هيچ اختالفي كافر هستند

هاي زمان نووي اصحاب را تكفير نمي كردند ـ يا  دليل اينكه رافضي: گويم و من هم مي
را از آنان نشنيده است كه اين رأي قويتر وبه حق چنين چيزي  :اينكه امام نووي

ي شيعه ها كه قبل از امام نووي نوشته  نزديك تر است زيرا در اصول ومراجع موضوعه
اين است كه امام نووي در  - اند رواياتي وجود دارد كه اصحاب را تكفير نموده، اند شده

                                           
فقيـه   ، شيخ واستاد در مذهب امام شافعي بـوده : گويد ابن كثير مي. نووييحيي بن شرف بن حسن بن حسين {ـ )1(

  .279-3/278 ، البداية و النهاية ه وفات نموده اند 676وعالم برجسته و خبره عصر خود بوده  است ايشان در سال 
  .2/50 ، ـ شرح نووي بر صحيح مسلم)2(
  كه شرح حالش بعدا خواهد آمد ) 3( 
 .9/137  ،ـ مرقات المفاتح)4(
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اند بلكه غلّات  كفير ننمودهاصحاب را ت، هاي اثناعشري دارد كه شيعه شرح مسلم بيان مي
  )1(.اند اصحاب را تكفير نموده) شيعه هاي افراطي(شيعه 

  

  حكم تكفير شيعه: مبحث دوم
بر اين . . امام بخاري وغيره ،،  امام احمد، بيشتر علما و بزرگان اسالم مانند امام مالك

  .باورند كه شيعه ها كافر هستند
يانبودن ، راجع به مسلمان بودن، اسالمدرصفحات بعد نص فتوا و نظرعلما و أئمه 
  )2(.شيعه هاي دوازده امامي و جعفري را مي خوانيد

وسپس ساير أئمه را ، سپس امام بخاري، سپس امام احمد، ابتدا فتواي امام مالك
يا پيشواياني كه در يك ، برحسب تاريخ وفاتشان بيان مي كنيم ورأي علمايان بزرگان

است  يا ازخود آنها نقل نموده ومذهبشان را دراسه نمودهشهر با اثني عشريها زيسته 
  ام  برگزيده 

  امام مالك
ازابو عبداهللا شنيدم كه گفت امام مالك : گويد خالل از ابوبكر المروذي روايت كرده ومي

  )4(از اسالم ندارد -يا گفت نصيبي - نام )3(، كسي كه اصحاب پيامبر را دشنام دهد:فرمود
  :ي يهابن كثير در تفسير آ

 m  P  O  N  M   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B  A
  a  ̀   _  ^  ]  \[    Z  Y  X  W   V  UT  S   R  Q

                                           
 .15/173 ، شرح مسلم/ـ نگاه النووي)1(

  
وصـراحتاَ قايـل بـه تكفيـر أنهـا      داننـد   ـ قبالً بيان نموديم كه آنها دشنام به اصحاب و دين و شرعشان را روا مي)3(

 هستندبه جز چند نفر كه از تعدادانگشتهاي دست تجاوز نمي كنند
  .سندش صحيح مي باشد:محقق اين رساله مي گويد، 2/557:سال/الخالل  -)4(
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  m  l  k   j  i  h  g  f           e  d  c   b
  {  z  y  x  w  v   u  t  s  rq   p   o  n

   }  |l 1( ٢٩: الفتح(  
تنباط نموده كه شيعه هاي كه نسبت به اصحاب ابن مالك از اين آيه چنان اس:مي گويد

. )2داشته باشندكافر هستند وگروهي از علما در اين رأي  با اوموافق هستند كينه ونفرت
مالك سخن زيباي گفته ودر تفسيراين آيه به حق وصواب دست يافته :قرطبي مي گويد

در واقع .طعن بزنداستچون كسي كه به شخصيت آنها توهين كند يا در رواياتشان به آنها 
   )3(خدا را تكذيب نموده ووشريعت مسلمانان را باطل وبي اعتبار نموده است

روايات اصحابي : قبال رأي مراجع رافضيهاي اين عصر را بيان نموديم كه مي گويند
ي بال مگسي ارزش  به اندازه، وعمرو ابن عاص وسمره بن جندب، همچون ابو هريره

  () ندارد

  امام احمد 
  .مام احمدروايات متعددي راجع به تكفير رافضيها نقل شده استاز ا

                                           
و  ، و كساني كه با او هسـتند در برابـر كـافران تنـد و سرسـخت      ، محمد فرستاده خدا است :معني أيه  .9/الفتحـ )1(

جويند  آنان همواره فضل خداي را مي. بيني ايشان را در حال ركوع و سجود مي. نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند
 ، توصيف آنان در تورات است ، اين. شان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان استنشانه اي. طلبند و رضاي او را مي

 ، خود را بيرون زده ) هاي خوشه( هاي و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه
اي كـه برزگـران را بـه شـگفت      بگونه ، هاي خويش راست ايستاده باشد و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه

هـا پـرورش    و جوانـه  ، زننـد  و همواره جوانه مي ، ايستند آني از حركت بازنمي. اند مؤمنان نيز همين گونه.  (آورد مي
اين پيشـرفت و قـوت و قـدرت را خـدا نصـيب      . آورند و باغبانانِ بشريت را بشگفت مي ، شوند يابند و بارور مي مي

خداوند به كساني از ايشان كـه ايمـان بياورنـد و كارهـاي     . ران را به سبب آنان خشمگين كندتا كاف ) كند مؤمنان مي
   . دهد شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي

   579الصارم المسلول ص: ونگاه، 26/116آلوسي :تأليف، روح المعاني، ونگاه، 4/219، تفسير ابن كثيرـ )2(
 16/297تفسيرقرطبي ـ )3(
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از ابا عبداهللا سؤال نمودم در مورد كسي : خالل از ابوبكر مروذي نقل مي كند كه گفت
  )1(من او را مسلمان نمي دانپم:گفت!را دشنام دهد مكه ابو بكر وعمر وعايشه

از ابا عبد اهللا شنيدم  .عبد الملك بن عبد الحميد به من خبر داد:خالل مي گويد
از اينكه اورا كافر ، كسي كه به دشنام دادن عادت داشته باشد مانند رافضيها:كهفرمود

بنامم  مي ترسم اما كسي كه اصحاب پيامبر قرا دشنام دهدبه طور قطع او كافر است واز 
  )2(اسالم بري است

ه از پدرم سؤال عبداهللا بن احمدبن حنبل به من خبر داد ك:باز هم خالل مي گويد
او را :ايشان فرمودند! نمودم در مورد مردي كه يكي از اصحاب پيامبر را دشنام مي داد

  ) 3.(دانم مسلمان نمي
امام احمد آمده كه ايشان در مورد رافضيها اين چنين :تأليف"السنه "ودر كتاب 

به را دشنام مي دهندواز آنان تبرئه مي جويندو قآنها اصحاب پيامبر :گويند مي
، علي(شخصيت آنها بي احترامي مي كنند وهمه امام وپيشوايان را به جز اين چهار نفر 

بقيه راتكفير مي كنند ودر واقع آنها هيچ گونه مسلماني ) و سلمان، مقداد، عمار
  )4(نيستند

، رافضيها به جز تعداد كمي از اصحاب  كهتعدادشان از انگشتان دست تجاوز نمي كند
ي كنند ودر دعا ها وزيارتها ومشاهد وكتابهاي منبع واسا سي  خود آنها مابقي را تكفير م
   . وهمچنين پيروانشان راتا روز قيامت تكفير مي كنند، را لعن مي كنند

                                           
ابـن بطـة   : شـرح السـنة تـأليف   :ونگـاه . اسـت »اسنادش صحيح« :محقق الرساله مي گويد. 2/557:سال/ لخالل ا)1(

  571ص:الصارم المسلول، 161ص
  .سند اين روايت صحيح است:محقق الرساله مي گويد. 557سال / الخالل  -) 2(

  . 214تأليف ابن جوزي ص ، مناقبامام احمد، ونطاه  2/557سال /الخال  -) 3)
  . با تصخيح شيخ محمد انصاري ، 87السنه تأليف امام احمد ص  -)4 (
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نمودند  را تكفير مي قامام احمد كساني كه اصحاب پيامبر :گويد ابن عبد القوي مي
كنند كه خداوند او را از آن تبرئه وعايشه را دشنام مي دادند و او را به چيزي متهم مي 

   )1(دنمو ت ميئنان قراآرا براي ي زير  كافر دانسته وآيه، نموده

 m   »  º               ¹       ¸  ¶      µ  ´  ³  ²  ±l ١٧: النور  
 نكند هرگز چنين كاري را تكرار كنيد ، اين كه اگر مؤمنيد ، كند خداوند نصيحتتان مي  
چرا كه ايمان راستين با تهمت دروغين سر . لوده چنين معصيتي سازيدو خويشتن را آ(

  ). سازگاري ندارد
امام احمد راجع به تكفير : گويد مي" مجموع فتاوی"شيخ االسالم ابن تيميه در كتاب  

  )2(ديگراختالف نظر داردن با علمايا، رافضيها
شيخ .د صراحت دارنداما عباراتي كه از امام احمد راجع به تكفير رافضيها بيان ش

اند با وجود اين كه  االسالم ابن تيميه در خصوص دليل آنهاي كه شيعه را تكفير ننموده
اشارا تي دارد كه تعارض بين سخنان امام احمد را بر ، آنها اصحاب را دشنام مي دهند

و اما كسي كه اصحاب را به نحوي دشنام دهد و در مورد : گويد ايشان مي.ترف مي كند
، بي سواد، مثال آنها را بخيل، بد گويي كند كه به عدالت و دين انها ايراد وارد نشود آنها

بايد تأديب وتعزير شود و به مجرد آن اورا تكفير .توصيف نمايد...وعدم زهد و ، ترسو
) 3(و قول علماياني كه آنها راتكفير ننموده اند بر اين ديدگاه  حمل مي شود ، نمي كنيم

اي دشنام دهد و از آنها بدگويي كند كه به دين  ر كسي آنها را به گونهبدين معني كه اگ
بي شك نزد تمام علمايان  اسالم كافر محسوب مي  ، وعدالتشان ضرر و لطمه وارد كند

  حال اگر كسي آنها را مرتد بداند چه حكمي دارد؟.شود

                                           
، متوفـاي ، تأليف امام ابو محمد رزق اهللا بن عبد القوي  تميمي/ "مايذهب اليه امام احمد"عين عبارت از كتاب  -)1(

  .مي باشد 71هـ ص480
  3/352، الفتاوي -)2(
  .في توجيه القاضي ابي يعلي لروايت عدم التكفير "در كتاب 571، ونگاه، 586ص  ، الصارم المسلول -)3 (
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  هـ 256امام بخاري متوفاي
د كه پشت سر جهمي ورافضي نماز براي من فرق نمي كن: گويد مي  : امام بخاري

ونبايد از آنها سالم كرد وبه عيادتشان رفت ، خوانده شود يا پشت سر يهودي ومسيحي
وونيز نبايد باآنهاازدواج كرد و آنها به عنوان شاهد قبول نيستند و نبايد از گوشت 

  )1( ، حيواني خورد كه آنها ذبحش نموده باشند

  )2( عبداهللا ابن ادريس

  )3(.تنها كساني كه رافضيها با او عالقه و دوستي ندارند مسلمانان هستند :گويد مي

  )4(عبدالرحمن بن مهدي

اهل كفر دو ملت هستند ؛جهميها : عبد الرحمن  بن مهدي گفت: گويد بخاري مي
  )5(.وشيعه ها

                                           
  .125خلق افعال العباد ص/امام بخاري  -)1(
او حجـة وبـه رأي ونظـرش    :ابوحاتم در مـورد او مـي گويـد   :عبداهللا بن ادريس بن زيدبن عبدالرحمن األودي -)2(

او مردي بي نظيرعصر :مي گويد امام احمد، واو يكي از امام وپيشواي مسلمانان مي باشد. استدالل واحتجاج مي شود
وحجه وصاحب ويـار سـنت وجماعـت    ، مورد ثقه ومطمئن بوده واحاديث زيادي داشت:ابن سعد مي گويد. خود بود

 ، الجرح و التعديل تأليف ابـن ابـي حـاتم    ، 145-5/144 ، تهذيب التهذيب هـ وفات يافتندإل192ايشان در سال .بود
وكوفـه محـل ظهـور وپيـدايش     )570ص: الصارم المسلول(ان ائمه كوفه بود و او از سرشناس ونخبگان در مي5/8-9

شيعه ها بوده  بنا بر اين او نسبت به آنها ومذهبشان بسيار مطلع وآگاه بوده چون صاحب خانه از همه بيشتر آگـاهي  
  داردنسبت به آنچه در خانه وجود دارد

  .خطي ، 71ص ، علي بن عبدالكافي السبكي/لرسولالسيف المسلول علي من سب ا ، 570ص ، ـ الصارم المسلول)3(
 198ت(البصـري  ، عبد الرحمن  بن مهـدي بـن حسـان بـن عبـد الـرحمن  العنبـري       ، حافظ علم ، امام وپيشواـ )4(
 .281-6/279 ، تهذيب التهذيب)هـ
 .35/415 ، االسالم ابن تيميه و نگاه مجموع فتاوي شيخ 125ص ، ـ خلق افعال العباد تأليف بخاري)5(
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  )1( الفريابي

 حرب بن اسماعيل كرماني به من خبر داد كه موسي بن هارون: خالل روايت مي كند
مردي از فريابي سؤال نمود در مورد كسي كه  ابو  : بن زياد براي ما حديث گفت

براو نماز خوانده : او كافر است گفت: ايشان جواب دادند، را دشنام مي دهد :بكر
پس چگونه با او بر : گويد من هم سؤال نمودم موسي بن هارون مي. نه: گفت ؟ شود مي

گفت او را لمس نكنيد بلكه با  ؟ اال اهللا اقرار ميكندخورد كنيم در حالي كه اوبه ال اله 
  )2(.چوب اورا در وحفرقبرش پنهان كنيد

  )3( احمد بن يونس

اگر يك نفر يهودي و يك نفر رافضي هر كدام گوسفندي را ذبح كنند از : گويد مي
خورم كه يهودي آنرا ذبح نموده است و هرگز از گوشت حيواني  گوشت آن يكي مي

                                           
حديث را از او نقل نموده است و از بزرگان و برترينهاي زمـان خـود    ) 26(بخاري  ، محمد بن يوسف الفريابي ـ)1(

 .9/535 ، تهذيب التهذيب .وفات نموده است) هـ 212(ايشان در سال ، بوده است
جود است كـه مـن او را   گويد در اسناد اين روايت موسي بن هارون مو محقق كتاب مي. 2/566 ، السنة/ـ الخالل)2(

سند اين روايـت را بـه طـور     ، 570ص ، االسالم ابن تيميه در الصارم المسلول شيخ ، )يعني مجهول است(شناسم  نمي
  .قطع به فريابي نسبت ميدهد

شود يكي از پيشوا و امامان اهل سـنت و اهـل    يا ابن عبداهللا كه به پدر بزرگش نسبت داده مي : احمد بن يونسـ)3(
احمد بن حنبل ، باشد كه از اخبار و اوضاع و مذهب شيعه ها بسيار آگاه بوده محل ظهور و پيدايش رافضيها مي ،كوفه

برو پيش احمد بن يونس  چون او شيخ االسـالم اسـت و اصـحاب صـحاح سـته نـام او را در       : مردي را دستور داد
: گويـد  نسائي مي. بسيار دقيق و ريز بين بوده است او مورد ثقه و اعتماد و: گويد ابوحاتم مي. كتابهاي خود آورده اند
موردثقه و اعتماد و بسيار راستگو بوده و ايشان صـاحب و يـاور اهـل    : گويد ابن سعدي مي. مورد ثقه و اعتماد بوده

پيش حماد بن زيد رفتم و از ايشان خواسـتم كـه كمـي در مـورد     : ابن يونس گفت: گويد ابن حجر مي. اند سنت بوده
اهـل كوفـه هسـتي؟ وفضـائل     : گفـت ، گفت تو كه هستي؟ گفتم از اهل كوفه -يا ديكته كند  -رايم بحث كندعثمان ب

به خدا سوگند برايت نمي خوانم مگـر اينكـه تـو بنشـيني و مـن ايسـتاده باشـم ايشـان در         ! عثمان را مي خواهيد؟
 .1/29 ، تقريب التهذ يب ، 1/50 ، تهذيب التهذيب وفات نمودند) هـ227(سال
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  )1(.ه رافضي آن را ذبح نموده باشد چون اومرتد و از اسالم بر گشته استنمي خورم ك

  )2) ابوذرعه

را تنقيص وبي اهميت  قهرگاه مردي را ديديد كه شخصيت اصحاب پيامبر: ميگويد
نمود بدان كه او زنديق و ملحد است چون سخن او در نهايت به لغو و ابطال قرآن و  مي

  )3(.شود منتهي مي قسنت پاك پيامبر

  )4(ةابن قتيب

كه در مقدم داشتن او بركساني كه  ÷غلو و زياده روي آنها در دوستي علي: گويد مي
كند و نيز ادعاي آنها  جلوه مي، اند آنها را بر او مقدم نموده   مواصحابش قپيامبر 

بوده است و اينكه آنها پيشوايان خود را  قمبني بر اينكه او در نبوت شريك پيامبر
 ، ها و بسياري ازمسايل پنهانيي ديگر تمام اين ياوه گويي...دانند و غيب ميعالم به 

  )5(.موجب كفر و افراط در جهل و حماقت و ابلهي آ نها گشته است

                                           
ايـن موضـوع در همـان مصـدر      ، ابوبكر بن هاني هم شبيه اين سخن را گفته است ، 570ص ، ـ الصارم المسلول)1(

  .71ص ، علي بن عبدالكافي السبكي/و نيز نگاه السيف المسلول علي من سب الرسول ، سابق آمده است
ا لوالء ابو ذرعه الرازي ازپيشوايان بزرگ عبد اهللا بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي ب: ابو ذرعه الرازي)2 (

هر حديثي كه ابو ذرعه آن را نشناسـد آن  : گفته مي شود، و حافظان حديث كه صد هزار حديث را حفظ داشته است
  هـ وفات نموده اند   264ايشان در سال . حديث اصل و اساسي ندارد

 .آمده است 767تمام عبارت او در ص ، 49ص ، ـ نگاه الكفاية)3(
چنانكه  –باشد  صاحب تأليفات ارزنده و پرارزش وسود مند مي. ي الدينوري ابو محمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبه ـ)4(

  .ه وفات نمودند 276ايشان در سال  -گويد  ابن كثير مي
 .11/48 ، البداية والنهاية ، 171-10/170 ، تاريخ بغداد ، 43-3/42 ، نگاه وفيات االعيان 
 .هـ1349چاپ السعادة در مصردرسال  ، 47ص ، في اللفظ و الرد علي الجهمية والمشبهة ـ االختالف)5(



   
1415 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

  )1(عبد ا لقاهر بغدادي 
هايي كه  ما اهل هوا و هوس از جمله جاروديهاي هاشمي و جهمي و اماميه: گويد مي

را كافر مي دانيم و به نظر ما نماز بر آنها و  ، كنند ر مينيكان وبهترينان اصحاب را تكفي
  )2(نماز پشت سر آنها درست نيست

و . براي خدا هستند) بداء(تكفير آنها واجب است چون آنها قائل به : گويد و مي 
شود و باز  كند سپس از آن منصرف مي گاهي اوقات چيزي را اراده مي: گويند مي
آمدن چيزي دستور دهد سپس آنرا نسخ نمايد بدين سبب  گويند وقتي كه به بوجود مي

  .است كه بعدا برايش روشن شده كه آن چيز بايد نسخ شود
ها  اي از آن را درمذهب شيعه ايم مگر اينكه شعبه ايم و نشنيده ما هيچ نوع كفري را نديده

  )3(.ايم يافته
 )4( قاضي ابو يعلي

اگر اصحاب راتكفير نمايند يا آنها را .. حكمدر مورد رافضيها اين چنين است: گويد مي
   )5(فاسق بدانند  بدين معني كه آنها را اليق دوزخ بدانند كافر هستند

ها چنانكه پس از انتشار اصول و منابعشان روشن شده بيشتر  و مسلم است كه شيعه
  . دانند را كافر مي قاصحاب پيامبر

                                           
ابومنصور كه در عصر خودش به صدر االسالم ملقب شده و ، عبدالقاهر بن طاهر محمد بغدادي تميمي اسفرايينيـ )1(

 ، طبقـات الشـافعية  /ينگـاه السـبك   ه وفـات نمـوده انـد    429ايشان در سـال  . فن و علم تدريس داشته است 17در 
 .2105 ، بغية الوعات/و السيوطي 186ـ2/185 ، انباه الرواة/القفطي ، 5/136-145
  .357ص ، ـ الفرق بين الفرق)2(
 .و تحقيق البير نصري نادر 53-52ص ، ـ الملل و النحل)3(
هــ   458ر سـال  عالم عصرخود در اصول وفـروع كـه د  ، محمد بن حسين بن محمد بن خلف بن فراء ابو يعليـ )4(

  .230-2/193 ، نگاه طبقات الحنابلة وفات نموده است
  .267 ، ـ المعتمدص)5(
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  ابن حزم
ني بر اينكه قرآن تحريف شده يكي است چون اما قول مسيحيها با شيعيان مب: گويد مي

سال پس از وفات پيامبر 25بلكه آنها گروهي هستند كه ) 1(رافضيها از مسلمانان نيستند
رو يهود و نصاري  پردازي پيرو و دنباله اند و آنها در كفرورزي و دروغ پيدا شده ق

   )2(.هستند
قرآن تحريف و : اين است كه هاي امامي قديم و جديد ازجمله سخنان شيعه: و مي گويد
  است  تبديل شده
قائل شدن به اينكه بين دو لوح يعني قرآن تبديل و تحريف وجود دارد : گويد سپس مي

  )3(است قكفر صريح و آشكار و تكذيب پيامبر اسالم
ميان گروه هاي منتسب به اسالم اعم از اهل سنت و معتزليها و خوارج و :گويد ومي

اختالفي نيست راجع به اينكه قبول نمودن كل قرآن واجب است و هيچ ، مرجئه و زيديه
ي آن نزد ما تالوت شده است و چيزي كم ندارد بلكه تنها گروهي از غالت و  همه

اند وتمام علمايان بر اين  افراط گران شيعه با اين موضوع مخالفت دارند و آنها كافر
يم بلكه سخن ما با ملت خودمان باوراند كه آنها مشرك هستند وما با آنان سخني ندار

اي يا بيشتراز آن از شريعت خدا  تنها كلمه قبدانيد كه پيا مبر خدا: گويد ومي )4(است
مانند دختران و پسرعمو و زنان و ، را پنهان ننموده است و نرديك ترين مردم به او

رفيقانش بر چيزي از شريعت كه از سرخ پوست يا سياه پوست ياچوپان گوسفندي 
هيچ رمز و سري را نداشته است بلكه  قو پيامبر. مطلع نيستند ، هان نموده باشدپن

هرچه داشته همان است كه مردم را به سوي آن دعوت نموده است واگر چيزي از 
بنا بر . قصور وكوتاهي در اداي تبليغ مي بود -پناه بر خدا  - ، نمود شريعت را پنهان مي

                                           
  يعني سخن آنها بر مسلمانان و كتابشان حجت نيست -)1(
  .2/213 ، ـ الفصل)2(
  .5/40 ، ـ الفصل)3(
 .1/96 ، ـ االحكام في اصول االحكام)4(
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يامش را پنهان نموده است به طور يقين كافر چيزي از پ قاين هركس بگويد پيامبر
   )1(است

  )2(اسفراييني
تكفير اصحاب و قايل شدن به تبديل و ، مانند، اي ازعقايد وباورهاي آنان  مجموعه

وآمدن مهدي وتعليم شريعت به آنها از جانب ، تحريف در قرآن و ازدياد ونقصان در آن
قه هاي امامي كه بيان نموديم بر اين موارد تمام فر: گويد را نقل نموده  وبعد مي.. او و

  :دهد سپس اين چنين عليه آنها حكم مي، اتفاق نظر دارند
آنها در حال حاضر بي دين هستند وباال تر از اين نوع كفر وجود ندارد چرا كه با «

  )3(.دين وجود ندارد، وجود چنين اعتقادي
  )4( ابو حامد غزالي

وعدم شناخت دين موجب قايل شدن آنها  )5( هابه خاطر كم فهمي رافضي: گويد مي
كنند كه او بدين خاطر از غيبيات خبر نداده  نقل مي ÷و از علي. ،است به بداء شده

  )1(تا براي خدا بداء حاصل نشود و در آن تغيير ايجاد كند

                                           
ها مـي باشـد كـه     ها واصول اثني عشري امروزيكي از پايه، اندواين اعتقاد كه ابن حزم صاحب ان را كافر مي دـ )1(

  .275-2/274 ، الفصل پيشوايان قديم وجديد آنها بر آن تأكيد مي
ايشان تأليفـات زيـادي دارنـد از    .اصول فقه وتفسير: ابو المظفر شهفوربنمحمد االسفراييني امام واستاد در دو علم)2(

، 5/11:طبقات الشـافعيه : نگاي. هـ وفات نموده است471ايشان درسال .»دينالتبصير في ال«و»التفسير الكبير«:جمله
 3/260: االعالم

  25 - 24ص، التبصير في الدينـ)3(
اي كه سخن مي گفـت نابغـه    او در هر زمينه: ابن كثير مي گويد، محمد بن محمدبن محمدبن احمد طوسي غزالي ـ)4(

وفات ) هـ 505سال (ايشان در  "فضايح الباطنيه":ازجمله دي دارد ودر علوم وفنون مختلف تأليف وتصنيفات زيا.بود
  اند  نموده
  197-3/177مرآت الجنان، 12/173، البدايه والنهايه:نگاه

كسي كه ريشه اي مذهب رافضيها را بررسي نمايد به اين حقيقت پي خواهد برد كه كج فهمي نيست بلكه روشي ـ )5(
آنها را به آن  رسانده است واين سخن غزالي مانند سـخن آمـدي   ، يشوايانشاناست عمدي كه غلو وافراط درأئمه وپ

هـا خفـي وپنهـان شـده      در حقيقت فرق بين نسخ وبداء بر شيعه :گويد مي ) 3/109:االحكام( كه در:گويد است كه مي
بررسـي كنـد و   كسي كه احـوال آنهـا را   :گويد وشيخ عبد الرزاق عفيفي توضيحاتي را براين مسئله نوشته و مي، است
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بداء در هيچ چيزي به اندازه فرمان به ذبح :كنند كه گفت و از جعفر بن محمد روايت مي
ومسلم است كه اين سخن كفر صريح  )2(.براي خدا صورت نگرفته است، لاسماعي

ي علم خدا به  است چون نسبت دادن جهل و تغيير به خداوند است در حالي كه احاطه
  )3(.همه چيز دليل بر محال بودن اين نسبت ناروا به او است

دن آنها تصريح را تكفير كند و به كافربو مگويد اگر كسي ابوبكر و عمر امام غزالي مي
ونقض اچماع نموده و منكر روايات زيادي شده كه در مورد آنها وارد شده   كند مخالفه

است مانند بهشتي بودن آنها و اثبات و تأييد ايمان و اخالق و صحت دين و ثبات 
اگر اين روايات را شنيده :گويد سپس مي. ي آنها و نيز برتريشان بر ساير مخلوقات عقيده

را تكذيب  قوجود آن آنها را تكفير كند قطعا او كافر است چون پيامبر خداباشد و با 
را تكذيب كند بنا به حكم اجماع  قي پيامبر است و كسي كه تنها يك كلمه  نموده

  )4(.كافرشده است ، واتفاق علما

                                                                                                           
پي خواهد بـرد كـه انهـا    ، درون پر فساد آنها را به دقت مورد توجه قرار دهدواز كفر والحادشان  اطالع حاصل نمايد
گري وحقه بازي عليهاسالم  اصول ومبادء شان را از يهود به ارث برده اندوراه وروش آنها را در راستاي نيرنگ وحيله

انـد ازروي قصـد وعمـدي بـوده وحسـادت       گفتـه -به بهتان وستم-مورد بداء  اند وآنچه در ومسلماناندر پيش گرفته
ورشك ورزي به اهل حق وتعصب جاهلي آنها را وادار به اين همه دروغ پردازي وحقه بازي واقـدام بـه تخريـب و    

در شريعت و قانون ودولتهاي مجري  -چه به صورت آشكار و چه به صورت مخفيانه -ويرانكاري وتحريف وتبديل 
  )حاشيه 110-3/109:اإلحكام في اصول األحكام.(نموده است ، آن

ودر . 4/97 ، ـ بحـاراالنوار   دانـد  از مجلسي نقل شده و سندش را بسيا ر قوي مـي  "بحار االنوار "اين روايت در)1(
 ، 4/118 ، بحـاراالنوار  ، 2/215 ، نگاه تفسير العياشي روايت ديگري اين سخن را به علي بن حسين نسبت مي دهد

  .3/75 ، تفسير الصافي ، 2/299 ، البرهان
  
 .336ص ، ـ نگاه كتاب التوحيد تأليف ابن بابوية)2(
 .1/110 ، ـ المستصفي) 3(
 .149ص ، ـ فضائح الباطنية)4(
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  )1( قاضي عياض

من در كافر بودن غالت شيعه هيچ گونه شكي ندارم چون : گويد قاضي عياض مي
  )2(هستند؛  ÷ا قايل به بر تري أئمه بر پيامبرانآنه

 ، در رسالت مي دانند قو همچنين قاضي عياض كساني را كه علي را شريك پيامبر
) قپيامبر(هر امامي در نبوت و حجت بودن جانشين او قگويند پس از پيامبر ومي

ثر رافضيها اين نوع تفكر و بينش مذهب اك: كند كافر مي شمارد و اشاره مي ، مي باشد
آيد اگرچه ادعاي نبوت را هم نداشته باشد  كسي ادعا كند كه برايش وحي مي 3(مي باشد

   )4(.باز كافر و بي دين است

                                           
. عياض بن موسي بن عياض بن عمرو ن اليحصبي دانشمند مغرب زمين و پيشواي اهل حديث درعصر خود{ ـ) 1(

بغية /الضبي ، 2/467 ، و العبر تأليف ذهبي 3/483 ، نگاه وفيات االعيان اند وفات نموده) هـ544(ايشان در سال
  .101ص ، تاريخ قضات االندلس/النباهي ، 437ص ، الملتمس

دانند و كسي كه منكر ضروريات باشد نزد آنهـا كـافر    هاي معاصر اين كفر را از ضروريات مذهب خود مي شيعهـ )2(
  .است

از پيـامبران بنـي    ‡و از ضروريا ت مذهب ما اين اسـت كـه أئمـه وپيشـوايان    :گويد مي "ممقاني "انامام وپيشوايش 
و كسي كه اخبار وروايات اهـل  .اند بزرگ تر و برتر هستند چون نصهاي متواتري اين حقيقت را بيان داشته ‡اسرائيل

ي ندارد كه براي آنهـا معجزاتـي روي داده   را مطالعه و بررسي كرده باشد شك) ي ما يعني  پيشوايان دوازده گانه(بيت 
بلكه مهم تر از آنها زيرا براي پيامبران يك يا دوبـاب از ابـواب علـم بـروي آنهـا       ‡همچون معجزات پيامبران. است

به سبب طاعت وعباداتي كه انسان را به مقامي همچون مقام خدا مـي رسـاند بـه     -گشوده شده اما براي پيشوايان ما
 ، تنقـيح المثـال   تمام درهاي علم برويشـان بـاز شـده اسـت     -خواهد شد، به چيزي دستور دهد بشواي كه اگر  گونه

3/232.  
ببين چگونه آنها پيشوايانشان را ابتدا به مقام پيامبران ودر نهايت به مقام خدا ميرسانند آيا هيچ كفر و الحادي بـزرگ  

 تر از اين هست؟
گوينـد   كه به گمان آنها درجه امامت از درجه نبوت برتر است وآنها مياين تفكر شيعه هاي دوازده امامي است ـ )3(

  بر مردم حجة هستند همچنانكه پيامبران بر مردم حجة هستند وهمچنين ÷ ائمه
 رافضيها قائل به اين مسئله هستندـ )4(
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كسي كه قرآن يا حرفي از آن را انكار كند يا چيزي از آن را تغيير : گويد وهمچنين مي
از دين خارج شده مي دانيم دهد يا به آن بيافزايد مانند باطنيها واسماعيليها او را كافر و 

)1(   
  

  )2(سمعاني
ي امت بر تكفير اماميها  اتفاق واجماع دارند چون آنها اصحاب  گويد همه سمعاني مي

دانند و منكر اجماع صحابه هستند و چيزهاي را به آنان نسبت  را گمراه مي قپيامبر
است نه اصحاب ) اماميها(ي آنها نيست بلكه اليق و سزاوار خودشان دهند كهشايسته مي
  )3(.م

  )4(رازي
رازي از يارانش يعني اشعريها نقل مي نمايد كه آنها شيعيان را از سه جهت تكفير 

  . مي نمودند

                                           
رآن را به ي مهمي هست وآن اينكه بعضي از پيشوايان قائل شدن به تغيير وتبديل ق در اين جا مالحظه) 1 (

اند بلكه تنها در  باشد و اسماعيليها وارد اين بحث نشده دهند اما در واقع قول دوازده اماميها مي اسماعيليها نسبت مي
  اند  تأويل قرآن سبك و روش باطنيها را دنبال كرده

  
در .غيـره ايشـان  انساب و"امام حافظ و محدث ابوسعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور تميمي سمعاني  مؤلف  ـ)2(

مناطق زيادي رفته و نزد مردان زياد و سرشناسي كسب علم و احاديث نموده تا حـدي   ، پي كسب دانش و معلومات
ابن خلكان تأليفات متعددي : گويد ابن كثير مي. كه از محضر چهار هزار نفر كسب حديث و علوم مختلف نموده است

كه شامل هزار حديث با متن و سند مي باشد كه آنها را از يك صـد  از وي ذكر نموده است از جمله آنها كتابي است 
وفيات  اند وفات نموده) هـ 562(ايشان در سال. نفر شيخ و استاد نقل نموده است اين كتاب سيار مفيد و ارزنده است

 .12/175 ، البداية و النهاية ، 3/209 ، االعيان
 .6/341 ، ـ االنساب)3(
وازجملـه تأليفـات   ، فقه و اصول، مفسر و متخصص در علم كالم، معروف به فخر رازيبن عمربن حسين  محمدـ )4(

 ، لسـان الميـزان   وفـات نمـوده اسـت   ) هـ606( توان نام برد او در سال را مي "المحصول"و "تفسير كبير "مهم ايشان
 .427-414ص ، عيون االنباء ، 115ص ، طبقات المفسرين/السيوطي ، 4/426
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نمايند و مسلم است هركس  اينكه رافضيها شيخ و بزرگان مسلمانان را تكفير مي: اول
  :فرمايد مي قمسلماني را تكفير كند خودش كافر است چون پيامبر اسالم

  »من قال الخيه يا كافز فقد باءبه احدهما«
حتمابه يكي از آن دو را در بر مي ، اي كافر: كسي كه به برادر مسلمانش بگويد
  . گيرد بنا براين تكفير آنها واجب است

آنها را ستايش نموده و آنها  قنمايند كه پيامبر خدا  اينكه آنها قومي را تكفير مي: دوم
  . مي باشد قير چنين قومي در واقع تكفير پيامبر را بزرگ داشته است پس تكف

انسان را كافر   م اينكه اجماع واتفاق امت بر اين است كه تكفير اصحاب كرام: سوم
  )1(.كند مي

  ابن تيميه
كسي كه گمان كند آياتي از قرآن كم ويا نقص يا پنهان شده است : گويد مي : ابن تيميه 

ي و خفي دارد كه اعمال و كردار مشروع و واجب را يا اينكه گمان كند كه تأويالت باطن
  در كافر بودن او هيچ گونه اختالفي وجود ندارد ، كند از انسان ساقط مي

اند بجز چند نفر انگشت  مرتد شده قو كسي كه گمان كند اصحاب بعد از پيامبر خدا
فاسق  ي اصحاب يا اينكه بگويد عامه، شمار كه تعدادشان از ده نفر تجاوز نمي كند

هستند باز در كافر بودن او شكي نيست چون نص قران را تكذيب نموده است زيرا 
  .ي اصحاب را ستايش نموده و رضايت خدا از آنان را بيان داشته است قرآن با رها عامه

آيا كسي هست كه در كفر بودن چنين سخناني شك داشته باشد؟در صورتي كه كفر 
م اين سخن اين است كه نقل كنندگان كتاب و بودنش روشن و مشخص است زيرا مفهو

  :فرمايد ي كه مي سنت كافر يا فاسق هستند و اين آيه

 m  R  Q  P  O  Nl 2( ١١٠: آل عمران(  

                                           
 .خطي 212ص ، العقول نهاية/ـ الرازي)1(
 : .110/عمران ـ آل)2(
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   ايد بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده ) اي پيروان محمد( شما 
هترين اين امت آنهاي بودند نمايد و معلوم است كه ب اين امت را بهترين امت معرفي مي

حال وقتي كه آنها كافر يا فاسق باشند معنيش اين . نمودند كه در صدر اسالم زندگي مي
است كه اين امت بد ترين و شرور ترين امتها هستند و گذشتگان اين امت هم بدترين و 

است اند بنا بر اين كفر بودن چنين سخني از بديهيات اسالم  كافرترين اين امت بوده
   )1(.وكافر بودن چنين كسي هم مسلم است

ي پيروان هوا و هوس بدتر و شرور تر و از خوارج  آنها  از همه:گويد االسالم مي شيخ
   )2(بيشتر سزاوار كشتن هستند

ي  گاهي نصهاي ثابت شده، ورزند آورده است كفر ميق وآنها نسبت به آنچه كه  پيامبر
  . قرآن را تكذيب مي كنند كنند و گاهي معاني او را تكذيب مي

خداوند در قرآن بارها اصحاب را ستايش نموده و رضايت خدا را از آنها بيان داشته و 
ازگناهان آنها صرف نظر نموده است در حالي كه آنها اين حقيقت را نمي پذيرند 

  . ،شوند وتسليم آن نمي
فرمان بر داري از  ي جمعه و جهادو اطاعت و خداوند در كتابش به انجام دادن فريضه 

  .روند دستور داده است اما آنها زير بار آن نمي ، از اولواالمر
ارد كه مومنان را موال و سرپرست خود قرار دهند و آنها را  خداوند در قرآن بيان ميد

دوست بدارند و از پيروي و اطاعت از كافران بپرهيزند اما آنها اين اوامر خدا را ناديده 
خداوند در قرآن خون و مال و ناموس  ، گيرند ان و كافران دستور ميگرفته و از منافق

مسلمانان را حرام نموده واز غيبت وتمسخر آنان نهي فرموده در حالي كه اين مسائل 
  . پيش آنها حالل وزالل هستند

                                           
  .587-586ص ، ـ الصارم المسلول)1(
  .28/482 ، االسالم ـ مجموع فتاوي شيخ)2(
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خداوند در قرآن به اتحاد و همبستگي دستور داده و از تفرقه و اختالف نهي فرموده 
ي مردم بيشتر از اتفاق و  با شند و از همه سوه والگوي تفرقه و اختالف مياست اما آنها ا

  .كنند همبستگي دوري مي
و دوستي و محبت او دستور داده و حقوق زنان او رابيان  قخداوند به پيروي از پيامبر

داشته در حالي كه آنها از پيروي و دوستي و محبت او و اداي حقوق زنان پاكش ابي و 
  ، كنند سرپيچي مي

و پاك و خالص نمودن عبادت و بندگي را  ، خداوند در كتابش توحيد و يگانگي خدا
براي او و قدرت و پادشاهي از آن او دانستن را بيان داشته اما آنها به او كفر مي ورزند و 

كنند پس  نمايند و مقابر و مردگان را بت قرار داده وآنها را تعظيم مي غير او را عبادت مي
  .اند شرك شدهآنها م

ي  ي همه خداوند در قرآن بيان مي دارد كه بر هرچيزي توانا است و او آفريننده
باشد اما آنها اسماء و صفات خدا را كم اهميت و  مي.. مخلوقات است و قهار و جبار و

  .نمايند نا ديده گرفته و اين حقيقتها را عمال انكار مي
يا غيرعالم معتقد باشد كه مبارزه با آنان هر كسي عالم : فرمايد سپس شيخ االسالم مي

سخت در ، است همچون مبارزه با طاغي و ستمگراني است كه بر عليه امام قيام نموده
اشتباه است و حقيقت شريعت اسالم را درك ننموده است چون آنها ازخود شريعت 

وارج خارج و به مقابله باسنت او پرداخته اند بلكه آنها بدتر از بغات وخ قپيامبر
چون تأويل درست تأويلي است كه « )1(.باشند و هيچ تأويل و توجيه درستي ندارند مي

صاحبش بر آن مقر ومصر باشد وقتي كه جوابي نداشت مانند تأويل علمايان نسبت به 
در حالي كه تأويل آنها به كتاب و سنت و »اند موارد اجتهاديي كه در آن اختالف داشتنه

                                           
  .485-28/484 ، ـ نگاه الفتاوي)1(
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ي است از نوع توجيه و تأويلهاي يهود ونصاري بلكه بد تر از اجماع نيست بلكه تأويل
  )1(.آن

كند كه برآنها اتمام حجة شده باشد و پيام  هنگامي آنها را تكفير مي :اما شيخ االسالم
خدا به درستي به آنها رسيده باشد به همين جهت نسبت به آنهاي كه در زير سلطه و 

  :ذيل مي آيددهد كه در  باشند چنين فتوا مي قدرت مي

سالم ابن تيميه در مورد رافضيهايي كه به اسار ت گرفته فتواي شيخ اال
  شوند مي
درساحل شام كوه بزرگي هست كه هزاران نفر شيعه در آنجا : فرمايد مي : االسالم شيخ

زندگي مي كردند و مردمان زيادي را مي كشتند و به چپاول و تصاحب اموال آنان مي 
شكست خوردند آنها اموال و داراييها و  )2(مسلمانان در سال غازان هنگامي كه، پرداختند

اسلحه و اسيران زيادي از مسلمانان راگرفته وآنها را به كافر و مسيحيهاي قبرص 
كرد فورا اورا گرفته و  فروختند و هر سربازي از سپاه مسلمانان كه به آنجا گذر مي

آنها برمسلمانان بيشتر از خطر و ضرر  دادند و در واقع خطر و ضرر تحويل آنهايشان مي
ها نشان پرچم مسيحيها را برافراشته و  ي دشمنان اسالم بود و بعضي از فرمانده همه

اند مسلمانان يا مسيحيها؟  از او مي پرسيدند كدام يك بهتر ) مسيحيها(هنگامي كه 
 ؟ شويد با چه كسي حشر مي: پرسيدند در قيامت بلكه مسيحيها سپس مي: داد جواب مي

  .و حتي بعضي از شهرهاي مسلمانان را تسليم آنها نمودند. گفت با هسيحيها مي
ي مسلمانان در مورد جنگ با آنها استفتا  ي اينها وقتي كه امير و فرمانده اما با وجود همه 

وبه آن منطقه  )3(ومشورت نمود من جواب مفصلي را راجع به كشتن وغزو آنها نوشتم
نان پيش من آمدند وم ناظره و گفتگوهاي بسيار طوالني ر اباآنها گروهي از آ، رفتيم

                                           
 .28/486 ، ـ نگاه الفتاوي)1(
  .در همين رساله... ـ نگاه ص)2(
  .آمده است 28/398 ، ـ احتماالً همان فتوايي باشد كه در الفتاوي)3(
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داشتم هنگامي كه مسلمانان شهر آنان را فتح نمودند و در آنجا مستقر شدند ما مسلمانان 
را از كشتن آنها منع و برحذر داشتيم بلكه آنها را به شهرهاي مسلمانان تبعيد و متفرق 

  )1(.جمع نشوندنموديم تا باهم جمع نشوند و دور هم 
روشن مي سازد  ، اين فتوا از جانب پيشواي بزرگ وفاضل اهل سنت آنهم در آن عصر

 قي پيامبر آن را به وسيله أكه اهل سنت همواره پيرو حقي بوده كه پروردگار
اند بلكه آنها حق را بهتر دانسته و  ي مخالفان خود را تكفير ننموده فرستاده است و همه
اند برخالف پيروان هوا و هوس كه رأي و نظري را از  تر بوده هرباننسبت به خلق خدا م

  )2(.نمايند خود ابداع نموده و مخالف آن را تكفير مي

  )3(ابن كثير

بعضي از احاديث ثابت شده در سنت را آورده كه متضمن نفي ادعا ونص وصيتي است 
گر قضيه چنان مي ا: گويد دهند وبه دنبال آن مي نسبت مي ÷كه شيعه ها آنرا به علي

كردند چون آنها از همه  آنرا رد نمي مهيچ يك از اصحاب، كنند بود كه آنها ادعا مي
چه در حال حيات وچه پس از فوت او  قوپيامبرش أبيشتر مطيع وفرمان بردار خدا

اورا مقدم  قگيرند و كسي كه پيامبر اند حال چگونه آنها سخن اورا ناديده مي بوده
 ، دارند؟ حاشا ير مي اندازند وكسي را كه او به تأخيرش انداخته مقدم مير به تأخ، دانسته

اند و هر كس در مورد اصحاب اين چنين فكر  و هرگز اصحاب چنين كاري را نكرده
متهم نموده است و كسي كه به  قي آنها را فاسق و ستمگر ومخالف پيامبر كند همه

قطعا از اسالم خارج شده و به ، رسدب قاين درجه از نافرماني وتمرداز دستور پيامبر
                                           

 .3/39 ، ـ منهاج السنة)1(
 .3/39 ، ـ منهاج السنة)2(
 ، ابـو الفـداء اسـماعيل بـن عـم بـن كثيـر        -چنانكه ذهبي مي گويد -امام ومحد ث ومفتي متخصص وكارآمد{ـ )3(

ـ   گويد ايشان تأليفات بسيار ارزنده ومفيدي دارند از جمله شوكاني مي رين ي آنها تفسيري است كه از بهترين وزيبـا ت
البـدر  /الشوكاني ، 374-1/373 ، الدرر الكامنة/ابن حجر.ه وفات نموده است774او در سال . تفاسير قرآن مي باشد

 .1/153 ، الطالع
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حكم اجماع و اتفاق علماي اسالم از دين خارج و كافر شده است و خونش حالل و 
  )1(.كشتنش واجب است

رابه عنوان خليفه  ÷علي  قادعا دارند كه پيامبر - چنانكه قبال بيان شد  - رافضيها 
اند و اين سخني  تد شدهي آنها مر اند لذاهمه آن را رد كرده ، تعيين نموده و اصحاب

  )2(.است كه معاصرين و گذشتگانشان بدان قائل هستند
  )3(ابو حامد محمد مقدسي

برهيچ :گويد پس از سخن در مورد فرق وگروههاي شيعه و عقائد و باورهايشان مي
مسلمان هوشمند و زيرك و بافهمي پوشيده نيست كه بيشتر آنچه در فصل گذشته در 

كفر صريح و آشكاراست و عناد و سرپيچي ، شيعيان بيان داشتيم مورد عقايد و باورهاي
اي از تكفير آنها و حكم بر آنها مبني بر اينكه از اسالم  ي است كه هيچ خواننده جاهالنه

   )4(.كند خارج شده و كافر هستند  صرف نظر نمي

  )5(ابو المحاسن يوسف واسطي

  :گويد دارد از جمله مي بيان مي ي آنها را اي از سخنان كفر آميزو ملحدانه مجموعه
را تكفير مي نمايند در حالي كه قرآن عدالت  قآنها كافر هستند چون اصحاب پيامبر«

  : فرمايد و پاكي آنها را ثابت نموده است چنانكه مي

 m  a  `  _    ^l ١٤٣: البقرة   
  تا گواهاني بر مردم باشيد 

  :فرمايد وند آنجا كه ميو نيزخداوند گواهي مي دهد كه آنها كافر نمي ش

                                           
  .5/252 ، ـ البداية و النهاية)1(
 .در همين رساله 1099و716ـ نگاه ص)2(
نگـاه  . هـ وفات نموده است 888ل از فقهاي شافعي مذهب كه در سا ، ـ محمد بن خليل بن يوسف رملي مقدسي)3(

 .2/169 ، البدر الطالع/الشوكاني ، 7/234 ، الضوء الالمع/السخاوي
 .200ص ، ـ رسالة في الرد علي الرافضة)4(
 .339-10/338 ، الضوء الالمع/نگاه السخاوي يوسف الجمال ابو المحاسن واسطي از علماي قرن نهمـ )5(
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 m  ½      ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±l ٨٩: األنعام   
 كفر ورزند ) سه چيز( نسبت بدان ) اين مشركان مكّه و كافران معاصر تو( اگر

 ) سه چيز( آن ) حفظ و سودبردن از( دار ما كساني را عهده ) زيرا. مهم نيست(
   زندور سازيم كه نسبت بدان كفر نمي مي

) حج( أي خدا خود را از اززيارت خانه، آنهاكافر هستند زيرا بازيارت قبر حسين
دانندزيرابه گمان خود زيارت قبر حسين گناهان را پاك مي نمايد لذا آن را  نياز مي بي

اند و  و همچنين كافر هستند به دليل اينكه جهاد را تعطيل نموده!.شمارند حج اكبر مي
  )1(.ه امام مهدي ظهورنكند جنگ با كافران درست نيستگويند تا زماني ك مي

آنها را انجام قوباز آنها از اين لحاظ هم تكفير ميشوند كه سنتهاي متواتري كه پيامبر
داده مانند نماز جماعت و نماز چاشتگاه و وتر و سنت راتبه و بسياري از سنتهاي 

  )2(.ي ديگر را بي ارزش مي دانند مؤكده
  )3(. :د قاريعلي بن سلطان محم

كسي كه يكي از اصحاب را دشنام دهد بنا به حكم اجماع فاسق و بدعت گذار : گويد مي
ها براين باورند يا  است و اگر دشنام به اصحاب را مباح بداند چنانكه بعضي از شيعه

آيد يا  اينكه دشنام دادن به اصحاب را ثواب بداند چنانكه از سخنان بعضي از آنها برمي
  )4(بنا به حكم اجماع كافر است، كافر بودن اصحاب و اهل سنت باشد معتقد به

                                           
 .خطي 66ص ، افضةـ المناظرة بين اهل السنة و الر)1(
 .خطي 67ص ، ـ السنة و الرافضة)2(
يكي از صادر كننـدگان علـم كـه صـاحب تأليفـات و      ، علي بن سلطان بن محمد هروي معروف به قاري حنفيـ )3(

شرح "كه از بزرگ ترين تأليفات او مي باشد و"شرح المشكات": هاي بسيار سودمند و با ارزش است از جمله نوشته
 ، 186-3/185 ، نگـاه خالصـه االثـر   .هـ وفات نموده اند1014ايشان در سال ، وكتابهاي زياد ديگر النخبة"و"الشفا 

 .446-1/445 ، البدر الطالع
  .خطي 6ص ، ـ شم العوارض في ذم الروافض)4(
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سپس مجموعه داليلي را از قرآن و سنت مي آورد كه متضمن مدح و ستايش اصحاب 
رافضيها در خصوص ، كند كه بر اساس اين داليل مي باشند و از آنها استنباط مي

   )1(باشند كافر مي ، اعتقادشان نسبت به اصحاب
دارد كه ادعاي رافضيها درخصوص  ذكربعضي از سخنان رافضيها بيان ميسپس ضمن 

  )2(.وجود نقص وتغيير در قرآن دليل بر كافر بودن آنها مي باشد

  )3(محمد بن عبد الوهاب

اي از عقائد و باورهاي شيعيان دوازده امامي حكم  امام محمد بن عبدالوهاب بر مجموعه
ي عقيده و باور دوازده اماميها راجع به بي  ز عرضهدهد ايشان در اين رابطه پس ا كفر مي
و نفرين نمودن آنها وبيان اينكه خداوند آنها را  مهايشان نسبت به اصحاب احترامي

  :مي گويد، ستايش و مدح نموده
دهد و احاديث زيادي  وقتي كه آيات زيادي از قرآن برفضل و بر تري آنها شهاد ت مي«

يا  ، پس كسي كه معتقد به فاسق بودن همه ، مي باشدنص بر كمال آنها  قاز پيامبر
و يا اينكه معتقد به مباح  ، بعضي از آنها باشد يا آنها را از د ين برگشته و مرتد بداند

قطعا كافر است و به ، احترامي نسبت به آنها باشد و آن را حالل بداند بودن دشنام و بي
انكار فرض بودن نماز هاي  ايمان ندارد و همان گونه كهق و پيامبرش أخدا 

پنجگانه را به دليل جهل نسبت به فرضيت آنها و يا توجيه وتأويل نمودن آياتي كه 

                                           
 .254-252ص ، ـ شم العوارض في ذم الروافض)1(
 .259ص ، ـ شم العوارض في ذم الروافض)2(
بن سليمان بن احمد تميمي نجدي پيشوا و تجدد گراي اسالمي در جزيرة العرب در قـرن  محمد بن عبد الوهاب ـ)3(

دوازدهم هجري كه دعوتش عمدتا به سوي توحيد ناب و مبارزه با بدعت بود او جرقـه اول بيـداري اسـالمي را در    
ير گذاشت ايشان در سال تأث...گر در هند و مصر و عراق و شام و تمام جهان اسالم زد و بدين ترتيب برمردان اصالح

محمد /الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته و سيرته و سليمان الندوي/نگاه عبدالعزيز بن باز وفات نمودند) هـ1206(
التجـدد فـي    ، محمد بن عبدالوهاب داعيـة ال التوحيـد  /و بهجة االثري ، ي عليهربن عبد الوهاب مصلح مظلوم و مفت

  .98-3/82 ، و مجلة الزهراء 10ص ، زعماء االصالح/و نگاه احمد امين ، هاي ديگر العصر الحديث و كتاب
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شود  فرضيت نمازها را بيان مي دارند در غير معني خود  موجب كافرشدن انسان مي
همان گونه اگر كسي آيات و احاديث متواتر مربوط به اصحاب را كم اهميت و ناديده 

نسبت به آنها جهالت به خرج دهد ويا بدون دليل آنها را تأويل وتوجيه نمايد بگيرد و 
قطعا كافر مي شود چون نصوص قرآن و احاديث متواتر بصورت قطعي فضل و برتري 

  اند آنها را بيان نموده
اگرآن ، بعضي از اصحاب را دشنام دهد در اين صورتطور خاص و اگر كسي به 

 ، ضل وكمالشان به ثبوت و تواتر رسيده است مانند خلفااصحاب از آنهاي بودند كه ف
اگر معتقد به مباح بودن فحش در حق آنها باشد وآنان را سراوار دشنام :دو حالت دارد

بي شك او كافر است چون چيزي را تكذيب نموده است كه بصورت قطعي از  ، بداند
اما اگر ، ان استثابت شده است و تكذيب چنين چيزي موجب كافر شدن انس قپيامبر

كسي آنها را دشنام داد اما معتقد به روا و مباح بودن آن نباشد در اين صورت اوفاسق 
شود و بعضي از علما  است چون دشنام دادن به مسلمان باعث فاسق شدن انسان مي

دشنام مي دهند را مطلقا كافر مي دانند خواه معتقد به روا  مكه به ابو بكر وعمر  كساني
  . باشند ياخيربودن آن 

قول ظاهر ، اما اگر يكي از اصحاب را دشنام داد كه فضل وكمالش به تواتر نرسيده باشد
وآشكارتر اين است كه فاسق شده مگر اينكه دشنام دادنش به او از اين لحاظ باشد كه 

  . است كه در اين صورت كافر مي شود قصحابه پيامبر
هند معتقد به روا و مباح بودن آن هستند و د در واقع شيعه هاي كه اصحاب را دشنام مي

انگارند وآن را از  دانند و آن را نزديكي و تقرب به خدا مي چه بسا آنرا واجب مي
  ..)1(»شمارند واجبات و ضروريات دين مي

                                           
بلكه آنها از مرز دشنام و فحش گذشته و به آن راضـي نمـي شـوند     .19-18ص ، ـ رسالة في الرد علي الرافضة)1(

ـ  : گويند بلكه آنها را تكفير مي كنند و به خصوص در مورد ابو بكر و عمرم مي ودن آنهـا  كسي كه معتقد به مسـلمان ب
ادبي و بـي احترامـي    بي .گويد و عذاب درد ناكي در پيش دارد باشد خداوند به او نظر رحمت ندارد و با اوسخن نمي

 آنها نسبت به اصحاب در طول تاريخ به حدي رسيده كه امروز از حد افراط هم گذشته است
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شوند  اهل قبله تكفير نمي: اند اينكه علما گفته«:گويد مي  :سپس محمد بن عبدالوهاب
ر آميز نبوده باشد در حالي كه هيچ شكي در اين نيست كه منظورشان بدعتي بوده كه كف

در آنچه كه به صورت قطعي از او ثابت شده كفر است و جهل نسبت  قتكذيب پيامبر
   )1(به اين قضيه به عنوان عذر محسوب نمي شود

در ، ايشان بعد ازنقل و بيان ادعاهاي كه رافضيها در خصوص نقص وتحريف قرآن
 ÷اين سخنان موجب تكفير اصحاب و حتي خود علي: گويد د؛ ميان كتابهايشان نوشته

  :فرمايد شود كه مي هم مي شود ونيز موجب تكذيب قول خدا مي
 m  q  p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  cl 2( ٤٢: فصلت(   
نه غلطي و .  (گردد متوجه قرآن نمي ، از هيچ جهتي و نظري ، هيچ گونه باطلي  

و نه علوم راستين و اكتشافات درست پيشينيان  ، در الفاظ و مفاهيم آن است تناقضي
قرآن  ) چرا كه. رسد و نه دست تحريف به دامان بلندش مي ، و پسينيان مخالف با آن

و افعالش از روي حكمت ( فرو فرستاده يزدان است كه با حكمت و ستوده است
  .)و شايسته حمد و ستايش بسيار است ، است

  "فرمايدومي 

 m   n  m   l  k      j  i  h  gl 3( ٩: الحجر(   
و تا روز رستاخيز آن را ( باشيم ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده  

  ). داريم از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي
ديگري را به آن بيافزايد  وكسي كه قرآن را از نقص محفوظ نداند و يا چيزهاي

  )4(.بي شك كافر است، وآن راازقرآن محسوب دارد

                                           
  .20ص ، ـ رسالة في الرد علي الرافضة)1(
 .42/ـ فصلت)2(
 .9/ـ الحجر)3(
 .15-14ص ، ـ رسالة في الرد علي الرافضة)4(
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مانند رافضيها كه  –راجع به كساني كه بين خود و خدا واسطه قرار مي دهند : شيخ
كنند و او را به  و يا از كساني طلب شفاعت مي –امامان خود را واسطه قرار مي دهند 

بنا به حكم اجماع كافر و بي دين ، كنند يخوانند و بر او توكل م جاي خدا فرامي
   )1(هستند

برتري دهد بنا به حكم اجماع  ‡كسي كه پيشوايان را بر انبياء: گويد وهمچنين مي
  )2(.ي زيادي از علما آنرا از رافضيها نقل نموده اند كافر است چنانكه عده

  )3(شاه عبد العزيز دهلوي
مذهب دوازده اما ميها با استفاده از كتابهاي در   پس از بررسي بسيار دقيق و موشكافانه

كسي كه باور هاي كثيف و پليدآنها را بصورت دقيق :گويد مورد اعتماد خودشان مي
داند كه آنها سهم و نصيبي از اسالم نبرده و كافر بودنشان  شناسايي و مطالعه نمايد مي

  )4(.نزد او محرز است
  

  )5( محمد بن علي الشوكاني
اساس دعوت رافضيها برنيرنگ و حقه بازي عليه اسالم و مخالفت با  گويد اصل و مي

شريعت مسلمانان است و بسيار جاي تعجب است كه علماي اسالمي و فرمان روايان 

                                           
  .الجميع : ط ، الجامع الفريد ، 283ص ، ـ رساله نواقض االسالم)1(
 .در همين رساله 614و باز نگاه ص 29ص ، ـ رسالة في الرد علي الرافضة)2(
محـب الـدين خطيـب     ،بن عبد الرحيم العمري الفاروقي ملقـب بـه سـراج الهنـد    ) ولي اهللا(عبد العزيز بن احمد  ـ)3(

ايشان دركتابهاي شيعه تبحـرو اطالعـات وسـيعي     ، باشد او نخبه و بزرگترين علماي هند در عصر خود مي: گويد مي
مقدمـه مختصـرالتحفة االثنـي عشـرية تـأليف       ، 4/138 ، نگاه االعـالم  وفات نموده است)هـ1239(داشته  ودر سال

 .صيب ، الدين الخطيب محب
 .300ص ، الثني عشريةـ مختصر التحفة ا)4(
نيـل  "و  "فـتح القـدير  "دانشمند وعالمه يمني صاحب كتاب، امام محمد بن علي بن محمد بن عبداهللا الشوكاني{ـ)5(

 ، در البـدر الطـالع   را ه شرح حالش وفات نموده است) هـ1250(او در سال، و كتابهاي بسيار سودمند ديگر "االوطار
 ه كننگا. 2/215-225
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ي نهايي از زشتي ووقاحت رسيده است سكوت  ديني در برابراين منكر كه به درجه
اند اين  وقتي كه خواسته اند اين پست فطرت وفرومايه ها نموده وآنها را رها نموده

شريعت پاك را رد كنند و با آن مخا لفت ورزند به طعن وريشخند به ناموس 
، وآنهاي كه هيچ راه نجاتي نيست جز راه ومسلك آنها ، وشخصيت متحملين و داعيان

 ، ي ملعونانه و اين روش شيطاني خود ي اين نيرنگ و توطئه و به واسطه، اند پرداخته
العقل را دچار لغزش نموده و آشكارا و بي پروا فحش و نفرين را  انسانهاي ضعيف

ي خودرا نسبت به اين  نسبت به بهترين اين امت روا داشته و دشمني و حقد و كينه
اند و احكام اين شريعت را از  ي خود پنهان داشته شريعت در دل گنديده

  .اند بندگانبرداشته
تر از اين وسيله وجود نداشته كه آنها بدان و در ميان گناهان كبيره زشت تر و قبيح 

و  أتوسل نمايند چون اين گناه بزرگ ترين سرسختي و مقاومت در برابر خدا
  .باشد و شريعتش مي قپيامبر

باشند كه هر كدام از  ي آنچه كه آنها بر آنند چهاركفرصريح وگناه كبيره مي خالصه
  .ديگري بزرگ تر وزشت ترهستند

  .أچي در برابرخداوندمقاومت و سرپي :اول
  ق.سر پيچي وعناد در برابر رسول خدا :دوم
و تالش در راستاي ابطال و كم بها  قمقابله و مبارزه با شريعت پاك پيامبر :سوم

  نمودن آن 
: اند كه در قرآن اين چنين توصيف شدهقو ياران پيامبر ن تكفير اصحاب:چهارم

 ، كند ي آنها خشمگين مي ن را بوسيلهو خداوند كافرا ، بركافران بسيارسخت گيرهستند
كه دراين شريعت ناب بيان گرديده و ثابت شده  با وجود اين.و او از آنها خشنود است و

است كسي كه مسلماني را تكفير نمايد خودش كافر است چنانكه در صحيح بخاري و 
  :فرمودقمسلم از حديث ابن عمر روايت شده كه پيامبر

  »فقد باء بها احدهما فإن كان كما قال وإال رجعت اليه، كافر اذا قال الرجل ألخيه يا«
اي كافر به يكي از آن دو باز مي گردد حال :هرگاه مردي به برادر مسلمانش بگويد
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اگر آن شخص كافر بود به او وگرنه به آن شخص كه اين جمله را بر زبان جاري 
  )1(.گردد نموده باز مي

هاي خبيث و كثيف به سبب تكفير يك  ي شيعه شود كه همه و بدين ترتيب روشن مي
ي اصحاب را  شوند حال كسي كه به دون هيچ دليل و برهاني همه  نفر صحابي كافر م

تكفيرمي نمايد جز چند نفر انگشت شمارآنهم به خاطر پنهان نمودن درون كثيف و 
حكمي اش و به خاطر گمراهي و ضاللتي كه در دل پنهان داشته است ن بايد چه  گنديده

  )2(!؟.داشته باشد

  شيوخ وعلماي دولت عثماني
اي كه در زمان پادشاه دولت عثماني؛  زين العابدين بن يوسف االسكوبي در رساله
تمام علماي متأخردولت عثماني بر : گويد محمد بن سلطان ابراهيم خان نوشته است مي

  )3(.اند كفر والحاد رافضيها حكم داده
  )4( علماء ماوراء النهر

اكثرعلماي ماوراء النهر شيعه هاي دوازده : گويد مي - صاحب تفسير آلوسي -وسيآل
اند زيرا آنها  و اموال و دارائي آنها حكم داده، امامي را كافر دانسته و به مباح بودن خون

كه چشم و گوش پيامبر بودند را دشنام  نبه خصوص ابوبكر وعمر قاصحاب پيامبر
را به  لكنند و ام المؤمنين عائشه را انكار ميك دهند و خالفت ابو بكر صديق مي

                                           
و مسـلم در   7/97 "باب من كفر اخاه من غير تأويل فهو كما قال ، كتاب االدب"در صحيح بخاري ـ اين حديث )1(
باب زيادة االيمـان   ، و ابي داود كتاب السنة ، 1/79 ، يا كافر ، باب بيان حال من قال الخيه المسلم ، كتاب االيمان"

و مالك  2637ح ، 5/22 ، من رمي اخاه بكفر باب ما جاء في ، و ترمذي كتاب االيمان ، 4687ح ، 5/64 ، ونقصانه
 ، و الطيالسـي  47، 44، 23، 2/18 ، و امـام احمـد   ، 984ص ، بـاب مـايكرهمن الكـالم    ، در الموطأ كتـاب الكـالم  

 .1842ح ، 2520ص
 .خطي16-15ص ، ذر نثر الجوهر علي حديث ابي/ـ الشوكاني)2(
 .ب 5ص ، الرد علي الشيعة/ـ االسكوبي)3(
ز ماوراء النهر رود جيحون در خراسان مي باشد كه به مناطق شرقي آن هياطله مي گفتند ودر اسالم بـه  منظور اـ )4(

  .5/45 ، معجم البلدان گويند آن ماوراء النهر وبه مناطق غربي آن خراسان وسرزمين خوارزم مي
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را بر  ÷ي آنها علي  كنند كه خداوند او را از آن تبرئه نمود و همه چيزي متهم مي
ترجيح وبرتري ميدخند تا جايي كه بعضي از  ‡به جز پيامبران اولو العزم ‡پيامبران

ها محفوظ بودن و سالم ماندن اند و آن آنها علي را بر پيامبران او لو العزم نيز برتري داده
  )1(.كنند انكار مي) تحريف(قرآن را از زياد وكم

و علماي اسالم راجع به اين مسئله بو د كه در اينجا به اين   اينهابعضي از فتاواي أئمه
اندازه اكتفا مي كنيم و در كتابهاي فقهي اقوال و سخنان زيادي راجع به تكفير آنها و 

تواند به آنها مراجعه نمايد  باشند وخواننده مي ابل دسترسي ميجود دارد كه به آساني ق
  )2( .لذا نياز به درج وذكر آنهادر اين نوشتارنيست

  اره خواهم كرداي مورد مالحظه است كه به آ نها اش در اينجا چند نكته
ايم مربوط به  اينكه اين حكم كه از طرف علمايان صادر شده و ما آن را بيان نموده:اول
باشد لذا اين بحث  از انتشار كتابهاي شيعيان و آشكار شدن عقائد و باورهايشان ميقبل 

هاي دوازده اماميي  ي عقائد شيعه كه در اين صفحات به تحرير درآمده در بر گيرنده
اند مانند نقص قرآن و  باشد كه علماي اسالم آنرا به قرامطه هاي باطني نسبت داده مي

ي مسائلي است كه در خود كتابهاي آنها آمده و شيوع پيدا  هتحريف آن و نيز در بركيرند

                                           
 .خطي 30-29ص ، ـ نهج السالمة)1(
تأليف ابن عابدين كه در آن كتاب فتواي مفصـلي از شـيخ    "الحامديةالعقود الدريةفي تنقيح فتاوي ": مثال نگاه{ ـ)2(

وهمچنين سخن ابو سعيد . 92ص ، نگاه العقود الدرية نوح حنفي آورده كه از جهات مختلفي آنها را تكفير نموده است
ودر . 92ص ، نگاه العقـود الدريـة   مفسر راذكر نموده كه ايشان حكم اجماع علما را برتكفير رافضيها بين داشته است
تكفير كساني كه :مي گويد) هـ 827( كتاب الفتاوي البزازية تأليف شيخ محمد بن شهاب معروف به ابن شيراز متوفاي

واجـب اسـت   ، ها در خصوص قائـل بودنشـان بـه بـاز گشـت مردگـان       بداء براي خدا قائل هستند ونيز تكفير شيعه
  . )6/318:لهنديةالفتاوي البزارية المطبوعة علي هامش الفتاوي ا..(و

 ، االشـباه والنظـائر   .دشنام دادن به ابوبكر وعمرن ونفرين آنها كفر اسـت :گويد ودر االشباه والنظائر تأليف ابن نجيم مي
و نگاه نواقض الروافض تأليف مخدوم شيرازي  آنجا كه سخن ازياران مذاهب چهارگانه را راجع بـه تكفيـر    190ص
 ، و كتاب تكفير الشيعه تأليف مطهر بن عبـد الـرحمن بـن اسـماعيل     ، حات بعدو صف ، 187ص ، ها آورده است شيعه
 }6/318: الفتاوي الهنديه"الفتاوي البزازية چاپشده بر حاشيه{ .51ص
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باشد و گرنه عقائد  اي از اعتقاداتشان راجع به اصول دين مي نموده و همچنين خالصه
و اين ...ي باطينيه و اند مانند عقيده ديگري هم وجود دارد كه در آن زمان معروف نبوده

  .ند تر و شديدتر استبدان معني است كه امروزه حكم بر آنها بسيار ت
شيعه هاي متأخر و معاصركثيف ترين و خطر ناكترين مذاهب را گرد آوري  :دوم
و نظر جهميه ها را راجع به نفي  ، ها را درخصوص نفي قدر اند مثال سخن قدريه نموده

نزد بعضي از رئيس و سر  –و نيز رأي صفويها را  ، صفات و اينكه قرآن مخلوق است
اينكه خدا عين اشياء است وشياء هم عين (خصوص وحدت و اتحاد در  –مذهبانشان 
و سخن خوارج و  ، و سخن سبئيه ها را جع به خدا قرار دادن علي) خدا هستند

دوستي علي : گويند ها كه مي ي تكفير مسلمانان و قول مرجئه ها در مسئله وعيديه
مع و گرد آوري ج، اي با وجود آن ضرر ندارد اي است كه هيچ كناه و سيئه حسنه
را در تعظيم و طواف قبرها و حتي ايستادن رو  از اين گذشته آنها راه مشركان ، اند نموده

به آن در نماز و پشت از قبله و خيلي چيزهاي ديگر كه تنها در دين مشرك و بي باوران 
  )1(.اند وجود دارد در پيش گرفته

ود دارد كه اين گروه راه و آيا پس از اين همه واقعيات كه بيان شد هيچ گماني وج
  اند؟ مسلك و مذهبي غير از مذهب مسلمانان براي خود انتخاب نموده

كنند اما به روشهاي گوناگوني آنرا باطل و  آنها اگر چه شهادتين را بر زبا ن جاري مي
بينيد ليكن چيزي كه طبق منهج اهل سنت راجع به تكفير آنها  اند چنانكه مي نقض نموده
گويند و مشخص هم هست كه  شود اين است كه اين سخناني كه آنها مي بايد رعايت

است كفر آشكار است و همچنان كردارشان كه از  و آنچه او آورده قمخالفت با پيامبر
نوع و جنس كردار كافران نسبت به مسلمانان است كفر است اما تكفير يك شخص 

نياز به اثبات ، ماند دوزخ مي معين از اهل قبله و حكم دادن به اينكه براي هميشه در
شرائط تكفير و نداشتن موانع آن دارد بنا بر اين ما به صورت مطلق و عام نصوص و 

داريم اما نه به صورت خاص و نسبت به  حكم تكفير و تفسيق وعد و وعيدها رابيان مي

                                           
ها چنين مذهبي را دارنـد در بـاب دوم همـين كتـاب      ـ تفصيل و شرح اين موضوع و اثبات اين كه دوازده امامي)1(

 .وبه بعد1069مطالعه كن در ص
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يك شخص معين و تا زماني كه شرايط كافي آن در فرد فراهم نباشد به ماندن او در 
اند و  كنيم  به همين جهت است كه علما كساني را كه تازه مسلمان شده زخ حكم نميدو

كنند اگر چه بعضي از حرامها را حالل نموده باشند و  يا در مناطق دور افتاده زندگي مي
اند چون حكم تكفير تنها وقتي  مرتكب حرامهايي هم شده باشند حكم كفر آنها را نداده

ه درستي ابالغ شذه باشد در حالي كه بسياري از آنهاي كه در درست است كه پيام خدا ب
اند با بسياري از نصوص و احكام  كنند يا تازه اسالم را آورده مناطق دور افتاده زندگي مي

اند بنا بر اين تنها به صورت عام و مطلق  ديني آشنا نيستند و آنچنان كه الزم باشد نشنيده
اما كسي كه به ، ت كفر است نه به صورت خاصمي توان گفت اين سخن يا اين عبار

صورت الزم بر او اتمام حجة صورت گرفته باشد و با وجود آن مرتكب آن شود تكفير 
  )1(.شود مي

  

  گفتار پاياني

و درود و  ، ها براساس نعمت و لطف او تمام خواهند شد سپاس خدايي را كه خوبي
و بر  ، ران را به وي خاتمه دادي پيامب پايان بر كسي كه خداوند زنجيره رحمت بي

و پيام او بود و در همه حال  قخاندان و ياران وي كه دوستي و پيرويشان براي محمد
  .برادر و دوستار يكديگر بودند
ي مسايل اين بحث سپري نموده و لوازم علمي آنرا از ميان  بيش از چهارسال را در زمينه

ي  ه و به ترتيب و مطالعه و كنكاش دربارهمنابع معتبراهل تشيع و ديگران گردآوري نمود
ي نوشته هاي گروهي  چقدر سخت و مالل آوراست به تحقيق و مطالعه، آنها پرداختم

و از امامي موهوم و   بپردازيد و گوش فرا دهيدكه خداوند آنان را بدبخت و گمراه نموده

                                           
و صـفحات بعـد و نيـز     12/466 ، و شـرح و تفصـيل ايـن مسـئله را در الفتـاوي      ، 501-28/500 ، ـ الفتاوي)1(

 .و به بعد نگاه كن 23/345
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ها شده  يگر افسانهو جعفري دروغين و د ، و معتقدبه كتابي دروغين، ناپيدا پيروي نموده
، دهند كه خداوند فرود آورده و اخبار و رواياتشان كتابي را مورد تاخت و تاز قرار مي

نگهداريش كرده و مسلمانان طي اعصار و قرون متمادي برآن اجماع و اتفاق 
آوري كرده و درراه  را جمع برند كه امت اسالمي آن و سنتي را زيرسؤال مي.اند نظركرده

نهند  و همچنين اجماع پيشينيان را فرومي.ري آن تالش و كوشش نمودندحفظ و نگهدا
پذيرند به گمان اينكه مهدي از مخفيگاه خودبيرون آمده و  و سخنان گروهي ناشناخته مي

  .همراه با آنان فرياد برآورد
از سوي برخي افراد ضد  قبراساس افترائات و دروغهاي منسوب به خاندان پيامبر

را كه خدا از ايشان خشنود بود و آنان هم از او راضي  قار پيامبردين ياران بزرگو
به كفر و ، ي او را منتشر ساختند در راه خدا به تالش و مبارزه پرداخته و برنامه، بودند

  .دهند ارتداد نسبت مي
  .گوييم ايمان و يقين سپاس مي ، پس خدا را بر نعمت عقل

هايي از آنرا  ز نتايجش اشاره كرده و گوشهي اين تحقيق الزم است به برخي ا در خاتمه
  :در نكات زير خالصه نماييم

اين معني ، روي است ي تشيع از نظر زبان شناختي عبارت از كمك و دنباله واژه - 1
و لذا  ، درميان مدعيان امروزي اهل تشيع و غالباً در روزگار پيشين نيز و جود ندارد

اند و در  يا منتسبين به مكتب تشيع موسوم ايشان ازنظرپيشينيان نيكوكاربه رافضي و
  .شوند حقيقت شيعه ناميده نمي

در سنت هم جز در برخي .است ي تشيع در قرآن غالبا براي نكوهش وارد شده كلمه - 2
ايي خاص به اين گروه نشده  روايات ضعيف كه باز هم برسبيل ذم وارد شده اشاره

  .است
 ، متفاوت از افراط گرايان گرفته تا ميانه روانهاي  ها و دسته اهل تشيع داراي گونه - 3

، روي از ديدگاه پيشينيان و متأخران با هم تفاوت دارد و لذا مفهوم افراط و زياده، هستند
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اي ازعقايد شيعيان اين دوران ازنظر شيعيان قرن چهارم افراط  بلكه روشن شد كه پاره
  .؟پس نزد شيعيان قرن اول چگونه بوده است، شد محسوب مي

ي شيعه در ارتباط با مراحل پيدايش آنان و دورانهاي تكامل و  بنا بر اين تعريف واژه
شدكه علي  به كسي گفته مي، و لذا درگذشته شيعه مذهب، باشد دگرگوني اعتقاديشان مي

 ، ولي پس از اعتماد سران اهل تشيع بر نوشته هاي كليني..انداخت پيش مي نرا برعثمان
ي فراگيري مسائل  انشان به عنوان منابع مورد اعتماد در زمينهمجلسي وهم فكر، قمي

روي در ميان شيعيان انتشار يافت و قايقش بر درياي تندروي به  ديني افراط و زياد
روايات » خوئي«بينيم بزرگترين مرجعشان دراين دوران اي كه مي حركت افتاد به گونه

  .دهد شان موردتأييد قرار ميابراهيم قمي را در تفسيرش با وجود كفر آميز بودن
هاي امروزي ترديد و گمان دارد كافي است از اين كتاب  كه راجع به شيعه براي هركسي

معتبر ايشان اطالع يابد تا بفهمد شيعيان امروز ديني را جداي از دين اسالم براي خود 
  .برگزيده اند

 ، مسيحيها ، وميانر ، منتسبين به مكتب تشيع امور و مسائلي را از مذهب فارسها - 4
مبني بر  قبيني پيامبر بزرگوار يهوديها و ديگران برگرفته و با تشيع در آميختند تا پيش

  .تحقق يابد، پيروي برخي از افراد اين امت از روش و قوانين پيشينيان خود
و ) ابن سبأ(اي از اين اصول به ميان جوامع اسالمي ازطريق نقطه شروع وارد نمودن پاره

ي كمي درشهركوفه  روانش آغاز شد كه در مناطق و شهرهاي بزرگ جز عده دنباله
آمد همچون شهادت علي  قكه آنچه بر سر خاندان پيامبر جز اين.مقبوليت نيافت

آنان مسئوليت منتشر ساختنش را در جهان اسالم زير نقاب تشيع و پيروي ‡وحسين 
  .برعهده داشتند قازخاندان پيامبر

كه برخي  ها و گروههاي متعددي انشعاب يافتند تا جايي همكتب تشيع به دست - 5
 ، ولي امروزه در سه گرايش بزرگ اسماعيليان ، اند به سيصد گروه رسيده: گويند مي

شوند كه گروه اخير بزرگترين و  منحصر مي) اثني عشري(ها و دوازده اماميها  زيدي
  .بيشترين جمعيت را در اختيار دارند
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اي قابل توجه پي بردم و آن اينكه هر رأي و ديدگاهي كه  مسألهدر بحثي جداگانه به 
درميان يكي ازگروههاي شيعه در مراحل گوناگونش ظهور يافته غالبا در منابع اثني 

، بيان بن سمعان، عبيد ابي ابن، اي كه نظرات ابن سبأ خورد به گونه عشريها به چشم مي
  .ت افراط و تندروي در آن وجود داردسعيد و ديگر سران و سردمداران حرك بن ي مغيره

جعفريها و اماميها هستندكه قبال به قطعيها و ، عشريها ملقب به رافضيان گروه اثني- 6
برخي براين باورند امروزه هرگاه اصطالح شيعه و تشيع ذكرشد ، موسويها موسوم بودند
ابيها و ديگران از ب، كشفيها، شيخيها:هاي زيادي از جمله دسته.گردد تنها برآنان اطالق مي

  .اند ي اثني عشريها انشعاب يافته فرقه
اهل تشيع براي اثبات عقايد و ديدگاههاي منحصر به فرد و نابهنجارشان هرمسيرو  - 7

  .اند جهتي را پيموده
برند آن  دسته ازآياتي كه دال بر مذهبشان بوده ازسوي صحابه حذف  گاهي گمان مي

  .اند گشته
  .آورند كه دليلي از دين خدا برآن وجود ندارد ي مييك بار به تأويالتي رو

گاهي مي پندارند نوشته هايي از سوي خدا جهت تأييد مذهبشان بر ائمه فرود 
  .آمده است

اند و يا داللت بر  جويند كه يا دروغ و احيانا به اخبار و رواياتي از اهل سنت تمسك مي
يله هايي دارندكه يهوديان يك آنان در اين راستا شگردها و ح، كنند پندارشان نمي

  .دهمش را در نمي يابند
تمام اينهانشانه ناتواني ايشان براثبات مذهبشان ازطريق اصول شرعي و داليل منطقي 

  .گردد محسوب مي
اند كه وجود  كسي را امام و پيشواي خويش قرارداده) هـ260(اهل تشيع ازسال - 8

رو  و دنباله  و سردمدارانشان هستند نه شيعهي رهبران  بنا براين آنان شيعه، خارجي ندارد
 ، دهد اند كه به صورت ا مام غائب خود را جلوه مي و يا پيروان شياطيني، اهل بيت

  .نمايند چنانكه احاديث بسياري را مبني برديدار با اين امام نا پيدا و معدوم روايت مي
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را از  اند زيرا آنان هماهنگ تمام فرق شيعه دراعتقاد به اين امام معدوم و دروغين متحد و
دهد چون از ميان ايشان دانشمندان و پرهيزكاراني  نجات مي قخاندان واقعي پيامبر

اند كه ماهيت اين مزدوران و مفت خواراني كه اموال و دارايي مردم را زير  برخواسته
هل كنند و به ا و تغييرات و تحريفاتي در دين خدا ايجاد مي، خورند نقاب اهل بيت مي

با پيروي از اين امام موهوم قدرت و فرمانروايي ..اند برمال ساخته، دهند بيت نسبت مي
  .قداراييها ازآن رهبران و سردمداران خواهد شد نه خاندان پيامبر

قرآن جز از طريق سرپرستي كه يكي از امامان اثني عشريها است :اهل تشيع معتقدند - 9
امام قرآن ناطق و كتاب خدا قرآن : يندگو كه مي گردد تا جايي حجت محسوب نمي

پندارند دانش قرآن پيش اين سرپرست است و كسي در آن با او  و مي، باشد ساكت مي
و لذا حق تخصيص ، آيد شريك نيست پس او تفسير قرآن و بلكه خود قرآن به شمار مي

بيان مجمل و نسخ و برداشتن حكم هرچه دلش خواست را در قرآن ، تقييدمطلق، عام
  .ي امور دين به او واگذار شده است بلكه مسؤليت همه.. دارد

اي داراي  گويند هرآيه سپس مي، اي يك معناي باطني دارد برند هر آيه شيعه گمان مي
  .هفت معناي پنهاني و در نهايت هفتادمعنا مي باشد

هاي زندگي به  كتابي كه خداوند جهت رهنمون اين امت در تمامي زمينه: گويند مي
وارترين راه فروفرستاده است راجع به ائمه اثني عشريها و دشمنانشان فرودآمده است است

  .گردند محسوب مي قكه ازنظرآنان دشمنانشان ياران بزرگوار پيامبر
  .اند اركان ايمان و حالل و حرام را به امامان تفسيرنموده، اسالم، بنابراين آيات توحيد

و پيروان مسلمانشان  مدي را به صحابهفحشاء و منكر و ستم و بيدا، كفر، شرك
  .اند تفسيركرده

آنگاه ، گردد ي بن سعيد و جابر جعفي بر مي و روشن شد كه اصل اين تأويالت به مغيره
افراط گرايان رافضيها حركت آنان را ادامه داده و به افزودن و زياده روي پرداختند تا 

هاي حامل اين همه  كنوني نوشته سردمداران، كه به دل پيشينيان خطورنكرده بود جايي
  .  آورند كف و تفاله را از جمله معتبرترين منابعشان به حساب مي
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را در قرن دوم آغاز نموده و به هشام بن حكم و »تحريف قرآن«رافضيان دروغ  -10
از جمله عوامل اعتقاد بدان اين بود كه به دليل فقدان نص ، شيطان الطاق نسبت داده شد

  .توانستند پيروانشان را بر ادعاهايشان قانع سازند ئمه و عقايدشان نميدر قرآن بر ا
ولي دربدو شروع قرن چهارم امت اسالمي عليه ايشان جبهه گيري كرده و تكفيرشان 

برائت )ابن بابويه(لذا پيشوايشان، نمودند چون در اين پرتگاه نفرت انگيز درافتاده بودند
هركه آن را به ايشان نسبت داده دروغگو : رد و گفتاهل تشيع را از اين اعتقاد اعالم ك

  .روي كردند طوسي و طبرسي نيز ازوي دنباله، از او ابن المرتضي است پس
كه آنان  دهند در حالي از اين رو برخي دانشمندان اين عقيده رابه باطنيها نسبت مي

  .اند صاحب اين ديدگاه نبوده و اثني عشريها سردمدار آن بوده
در نخستين كتاب ايشان كه موسوم به الفباي اهل تشيع است يعني كتاب  اين عقيده

اي از رهبرانشان آن راجعلي و  كتابي كه عده، سليم بن قيس نوشته شده است
  .اش را ناشناخته قلمداد نمودند نويسنده

براي امام وحي :باشند از جمله در سنت مطهرنيزداراي اصولي غيرقابل قبول مي  -11
و هركه حديثي از امام را ، آيد بلكه مخلوقي بزرگتر از جبريل پيش اومي آيد فرود مي
ي خداوند به شمار  ي ايشان بسان گفته خدا گفته است زيرا گفته:تواند بگويد بشنود مي

  .آيد مي
توانند از عرش تا فرش را  ي آن مي در نهاد آنان روح القدس وجود دارد كه به وسيله

ها به  نمايند و جمعه يازمين ازآنان پنهان گشته با آن كشف مي آنچه را در آسمان، دريابند
روند تا هر اندازه كه بخواهند از علم و دانش إلهي  تخت فرمانروايي خداوند مي

  .فراگيرند
  .نمايد خداوندسبحان با علي و ديگر ائمه مناجات و گفتگو مي: گويند مي
به ارث  قته شده كه از پيامبرخداشود و اما علم نوش ي اينها علم حادث ناميده مي همه
ديوان ، عبيطه، كتاب علي، جامعه:هاي دروغين بسياري مانند اند عبارت از نوشته برده

  .باشد شيعه و ديگران مي
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 قآنان براين باوراند كه علي اين علوم و اسرار را به طور مداوم در زمان حيات پيامبر
ي آموزش سنت  تنهاوسيله پس او است، كرد و بلكه بعداز ايشان نيز اخذ مي

نه ديگرصحابه و هركه ادعاي شنيدن و فراگيري ازغير او كند شرك  قپيامبرخدا
  .ورزيده است

پس از آن نيز ، ادامه يافت) هـ260(به باور آنان وحي و پيام الهي از طريق ائمه تاسال
هبراني ي ر جانشينان مهدي و بعد از آن هم به وسيله  قريب هفتاد و چهارسال از طريق

اي پديد  و لذا رهبرانشان بدعتهاي تازه، كه ارتباط سري با مهدي داشتند استمرارپيداكرد
اي كه پيشواي حكومت صفويان اصل جايز بودن سجده براي مخلوق و  گونه آورند به مي

و خميني عمالً وظايف مهدي را به خود و حكومتش .بر روي قبر را برايشان جعل نمود
  .انتقال داد

: گوييها است يعني ها و ياوه ي اين تفاله ن چهار منبع اصلي دارند كه دربرگيرندهشيعيا
متأخرانشان چهار مرجع ديگر را .االستبصار و من اليحضره الفقيه، التهذيب ، الكافي

آنگاه شماري از  ، اند به آنان افزوده)الوسائل و مستدرك الوسائل ، البحار ، الوافي(هم
  .اند ي منابع چارگانه كرده ا در اعتبار و اهميت ضميمهكتابهاي پيشوايانشان ر

تا آنجا كه شيخ االسالم ابن تيمية آمد و .پذيرند آنان هرچه را دركتب اخبارشان آمده مي
به رد و پاسخگويي ابن المطهرحلي پرداخت و بي خبريشان ازروايت را به باد انتقاد 

گذاري  موثق و ضعيف را پايه، نحس، نامبرده نيز روش تقسيم احاديث به صحيح، گرفت
مردم   ي ي روي آوري وي بدان اين بودكه تا ازسرزنش و مالمت توده انگيزه، نمود

رهايي يابند چنانكه به هنگام نزاع و درگيري درگرفته ميان شيعيان برا ثر اختالفشان در 
ي  تيجهو اين ن. شان به اصوليهاو اخباريها روشن شد اين مسأله و نهايتا منقسم گشتن

  .مهمي بود كه از اين بحث بدست آمد
را مانند اهل سنت تطبيق »جرح و تعديل«يكي ازرهبرانشان اعتراف نموده كه اگر دانش 

  .ماند نمايند چيزي از احاديث برايشان باقي نمي
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رو  و بيشترشان دنباله، در ميان رجال احاديثشان افرادي بدون وجود خارجي وجود دارند
ي كافرانند ولي چون شيعه  يعني ايشان در زمره، باشند ظر آنان ميمذاهب فاسد از ن

زيديها و اهل بيت غير از ، و اما احاديث اهل سنت، پذيرند اند اخبارشان را مي مذهب
و .شمارند تا آنجا كه روايات زيد بن علي را رد كردند عشريها را مردود مي اثني

شود هركه  است اخبارش پذيرفته ميرو مكتب آنان  كه امامي مذهب و دنباله اماكسي
نقص و اشكال در دين انسان آسيبي به : اند گفته كه برخي از پيشوايانشان باشد تا جايي

  .رساند صحت حديثش نمي
ي عقايد و مبادئشان را بر اساس رواياتي از جعل و تقلب كاري اين دروغ  رافضيان همه

چراكه برخي ، و ايشان از آنها مبرا هستند اند پردازان بنا نهاده كه به ائمه نسبت داده شده
برخي  كاست مانند علي ي هدايت يافته بوده و پيروي از او واجب بوده از ايشان خليفه

اند  ابوجعفر باقر و جعفرصادق از پيشوايان دين و دانش بوده ، هم چون علي بن حسين
اي پايين تر  هعد، باشد و هرچه درحق ديگران واجب بوده نسبت به آنان هم واجب مي

اي  برخي مانند حسن عسكري از ديد دانشمندان ضعيف بوده و عده، اند از ايشان بوده
ناپديد ) هـ260(ي ايشان كه ازسال  نيز موهوم و وجود خارجي ندارد مانند امام افسانه

دهند از جعل و دروغ  گشته است و هرگونه افراط و زياده رويي كه به ايشان نسبت مي
  .ينهاي قرون گذشته مي باشدپردازي بي د

ها  ي يكي از واسطه و اگربه وسيله، شود از نظر آنان اجماع حجت محسوب نمي -12
ي  چيزي به امام موهومشان نسبت داده شود كه درجهت مخالفت باتمام امت باشدگفته

، بلكه مخالفت امت اصلي مقرر در مذهبشان است، امام حجت است نه ديدگاه امت
ي شيعيان داراي  بلكه اگرهمه، اند خير و هدايت در مخالفت باامت است هكه گفت تاجايي

ي منتسب به اهل تشيع با آنان مخالفت ورزند  ديدگاهي باشند و گروهي مجهول الهويه
آيد به گمان اينكه مهدي منتظر در شكلي ناشناخته  ي  آن گروه حجت به شمار مي گفته

پس معناي آن چنين است كه مذهبشان ، ستبيرون آمده و باآن گروه مشاركت داشته ا
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درطول زمان ظرفيت اين را دارد كه شياطين انس و جن هرچه را دلشان خواست در آن 
  .كه اين گروه چنين اصل و حقي را براي خود قائل اند جعل نمايند تا زماني

در ، ي نفي صفات جهمي اشان در اصول دين روشن شد كه درباره ي عقيده درزمينه -13
در اعتقادشان به اينكه ايمان عبارت از شناخت و محبت امام است ، ي قدر قدرينف

  .نمايند ي خود را تكفيرمي باشند چون غير از طايفه مرجئه و نسبت به ديگران وعيدية مي
  .اند ي الوهيت و ربوبيت دچار شرك گشته چنانكه روشن شد در مسائل بسياري در زمينه

بر اين باورند كتابهايي آسماني بر  ‡ي آسماني و پيامبراني اعتقاد به كتابها در زمينه
خوانند و بدانها  نزد ايشان است كه آنهارا مي ‡كتابهاي پيامبران، آيد ائمه فرود مي

نمايند و آنان داراي معجزات پيامبرانند بلكه ايشان برتر ازپيامبران هستند و  حكم مي
  .شدي آنها تمام خواهد حجت خدا بربندگان به وسيله

ائمه در دنيا ، بهشت مهرفاطمه، آخرت از آن امام: ي ايمان به روز آخرت معتقدند درباره
  .گردد از بهشت ارتزاق كرده و حساب و كتاب مردم در قيامت به آنان واگذار مي

و اينكه بهشت و دوزخ ديگري جداي ازبهشت و جهنمي كه مؤمنان بدان معتقدند و 
و شهرقم دري رو به بهشت دارد و مردمان آنجا ، روند مي گان بدان جا جود دارند و مرده

  .گردند مانند ساير مردم حشر نمي
امامت و عصمت : اهل تشيع داراي عقايد منحصر به فرد ديگري نيز هستند همچون -14

  .طينة و بداء، ظهور، رجعت، غيبت، مهدويت، ي تقيه، دوازده نفر
و هركه غير از آنان را ، زده  نفر استي آن دوا امامت مسلمانان ازنظر ايشان ويژه

گردد و خداوند در قيامت به وي  سرپرست مسلمانان قرار دهد طاغوت محسوب مي
گويد و عذاب دردناكي دارد و هركه باوي بيعت كند و  و با اوسخن نمي، نمايد نگاه نمي

  .يا به بيعت او راضي باشد چنان حسابي دارد
چيزي را از ياد ، نمايند درطول عمرشان اشتباه نمياين دوازده نفر از زمان والدت و 

  .روند برند و به خطانمي نمي



   
1445 نقد و بررسي اصول مذهب شيعه اثني عشري

از آنجا كه گفتار و كردار ائمه با عصمت همخواني ندارد جهت سرپوش گذاشتن روي 
يعني كردارهاي ائمه را كه موافق با ، پندارهايشان اصل بداء و تقيه را اختراع نمودند

  .كنند و كردار هاي مخالفشان را بر بداءحمل مي ، ي مسلمانان است برتقية توده
ي  ي امامان افسانه اند زنجيره و چون اهل تشيع ائمه را به افرادي معين محدود كرده

ايشان به مرگ حسن عسكري بدون فرزند دچار آسيب گشت و لذا پس از مدتي 
گشته سردرگمي اين سخن را اختراع كردند كه وي داراي كودكي بوده و اكنون پنهان 

  .نمايد است كه او تاكنون امام مسلمانان و درآينده به سوي ايشان ظهور مي
آنگاه رهبرانشان ازطريق نمايندگان امام براختيارات وي تسلط پيدا نموده و سپس به 

ي حاكم و  تدريج آن راميان تمامي رهبرانشان تقسيم كردند لذا ايشان به دستور ائمه
شما پيروان اهل بيت هستيد : ه و آنهارا فريب داده كهفرمانرواي  مرم شيعه مذهب گشت

  .باشند و يا شيطان مي ، روان فردي موهوم ولي در واقع دنباله
دل  -يعني اهل سنت -ي اصل رجعت به برگشت امام و دشمنانشان به دنيا در باره

  .گيرند كنند كه شيعيان از آنان انتقام مي خوش مي
ئمه پيش از روز آخرت گاه و بيگاه براي برخي مردم ا:ي ظهور معتقدند راجع به عقيده

اي است كه مجلسي دركتاب  ي تازه اين مسأله عقيده.آورند ازگورهايشان سر بيرون مي
  .بحاراالنوار بدان اشاره كرده است
باشد و آن بدين معني است كه كردارهاي  اي پنهاني مي و اما اصل طينت نزد ايشان عقيده

شود و  عيان و بدكاريهاي آنها به حساب اهل سنت ريخته مينيك اهل سنت از آن شي
  .نمايند گناهان و منكرات موجود در جامعه را تحليل مي، ي آن ستم درسايه

بلكه ، اند هاي گذشته همسان شيعه هاي امروزي در منابع اخذ و فراگيري باشيعه  -15
ي بزرگ و لبريز از ها دروغ پردازيهاي سردمداران حكومت صفويان را نيزكه در نوشته

هاي كنوني انتشار اين تاريكيها را  و چاپخانه، گيرند اند بر مي كفر و بي ديني جاگذاشته
  .اند اند و لذا سوار بر مركب سنگيني از افراط و تندروي گشته آسان نموده
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پندارند ياران  اي از آنان مي ولي با وجود اين اهل سنت را فريب داده و عده
كه اين تحقيقات واقعيت ، دهند و قايل به رجعت نيستند را دشنام نمي قارزشمندپيامبر

  .امر را روشن ساختند
برند زمان عمل به تقيه پايان يافته است حال آنكه نصوص دينيشان  اهل تشيع گمان مي

گفتار و كردارشان ، آيد دهد تا مهدي موعود بيرون مي ايشان را به عمل بدان دستور مي
  .باشد پس اين گفتارآنان تقيه برتقيه است عمل به تقيه مي هم بيانگر استمرار

شايد بر روي زمين گروهي يافت نشود كه دروغ را به عنوان دين تلقي نمايد ولي اين 
  .ريزي نموده است طايفه نه دهم دين را بر اساس دروغ پايه

ي راجع به تأثيرگذاري اهل تشيع درجهان اسالم روشن شد كه آثارفكري خطرناك -16
، منصرف نمون مردم از دين خدا، مورزي در ميان امت محمد در پديدآوردن شرك

تالش در راستاي گمراه كردن مسلمانان از سنت ، سربرآوردن دسته هاي كفر و بي ديني
ي برخي انديشمندان  و تأثيرگذاري منفي در ادبيات و تاريخ و انديشه قپيامبرشان

و وسائل نهان و آشكار در رسيدن به اين هدف  منتسب به سنت را دارند و داراي ابزار
  .باشند شوم و پليد مي

، ي اجتماعي و برانگيختن فتنه و آشوبهاي داخلي ميان مسلمانان همانگونه كه در زمينه
هرگاه زمينه را مناسب  - ي مردم مسلمان ورزيدن و ترور رهبران اسالمي وتوده تعدي

و باري ازطريق ازدواج موقت و ديگر و  و پخش و گسترش فساد و بي بند -ديده باشند
  . اند سائل تأثيرگذار بوده

ي مسلمانان به زور  ي اقتصادي هم تأثيرشان در اخذ و تصاحب اموال و سرمايه در زمينه
، ي ممكن واضح و روشن است و قدرت و تخريب بنيان اقتصادي امت به هر وسيله

ي  از مهمترين عوامل ميل و عالقهگيرند  آنچه را به نام اهل بيت از اموال مردم مي
  .گردد رهبران اهل تشيع در ماندگاري  بر اختالف و نا همگوني با مسلمانان محسوب مي

مورد طعن ، تكفير صحابه، ورزي درخالل اين بحث روشن شد كه شيعيان به علت شرك
  .آيند كافر و ضد دين به شمار مي، قراردادن كتاب خدا و ديگرعقايد كفرآميز
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شود كه ميليونها انسان اسير اين خرافات و  يا چيزي شگفت آورتر از آن ديده نميدر دن
و تنها دليل آن هم اين است كه رهبران اهل تشيع با انواع وسائل فريب ، موهومات باشند

دهنده حقيقت و واقعيت امررا ازتوده ي مردم پنهان نموده و شايد بارزترين آنها ادعاي 
ه هايشان ازطريق اهل سنت و اينكه دين آنان بر اساس محبت و ايشان مبني برتأييد گفت

  .باشد، پايه گذاري شده است مروي از خاندان پيامبر دنباله
ي فشارهاي وارده  ي ياد و خاطره ي مردم را به وسيله ي اين ادعا احساسات توده درسايه

گشته بر سراهل بيت و تصويرستمهايي كه به زعم آنان از سوي صحابه متوجهشان 
  .دهند انگيزند و بچه هايشان را اينگونه پرورش مي بر مي، است

موسوم » شبيه«باشد كه امروزه به  ازآن جمله به تصوير كشيدن تراژدي ماجراي كربال مي
است و برگزاري مراسم تعزيه خواني بافراهم نمودن تمامي زمينه هاي اندوه و گريستن 

نمودن داستانها و حكايات غم انگيز در رابطه طبل زني و بازگو  ، و همراهي صداي بلند
ي عقايد به ويژه   كه اين امربه اختالل عقل و پذيرش كوركورانه، باظلم و ستم دروغين

  .انجامد ي مردم مي نزد عجمها و توده
روشن نمودن سنت  ، ي حال و وضع اهل تشيع بزرگترين وسيله جهت بررسي و معالجه

وسائل گوناگون و بيان ماهيت شيعه و مخالفتشان با  براي مسلمانان در هرجايي و با
  .باشد اصول اسالمي بدور از افراط و تفريط مي

ي  و همه ، و خاندان و تمامي يارانش قدرود بيكران الهي بر پيامبر بزرگوارمان محمد
  .ها از آن خداوند حق و حكيم است ستايش


