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 یشورا که باشد داشته یتهایمشروع و ها تیصالح یکسری دیبا ییشورا هر :شبهات

 عباس و یعل مانند نداشتند) حضور شورا آن در هاشم یبن چون بود خارج آن از فهیسق
 صحابه جانب از یا توطئه مثابه به نیا ایآ د؟؟یکنیم هیتوج را شورا نیا چطور شما و...(
 فکر که یجور هر و است حیصح یسند نظر از کردم یبررس من که نیثقل ثیحد نبود؟

 بر و ندارند را یزیچ نیچن سنت اهل یول یچ همه در میباش تیب اهل رویپ ما دیبا کنمیم
 بود؟؟ خواهد یچ شما هیتوج میگوئیم عنه الله یرض دشمنانشون

  
 
 الزم ابتدا :فهیسق یشورا در عباس( و یهاشم)عل یبن حضور عدم شبهه: به پاسخ اما و

 و یعل همان است)توسط گرفته صورت ابوبکر حضرت با عتیب شورا از پس که است تذکر به
 اما و ابوبکر حضرت خالفت بر شود یم دییتا ینوع خود نیا نیبنابرا هاشم( یبن و عباس

 مسلما داشت، نظر در را موقع آن طیشرا دیبا نداشتند حضور فهیسق در شانیا چرا نکهیا
 صلی اکرم امبریپ غسل یعنی است بوده شیخو فهیوظ و تیوص انجام مشغول یعل حضرت

 طبق و شورا در انصار و نیمهاجر حضور یعنی شورا تیمشروع و تیصالح و وسلم علیه الله
 نیا در یکس چنانچه (هیمعاو به )خطاب البالغه نهج 6 نامه در یعل حضرت خود فرموده
 حضور عتیب در آنکه پس :دیفرما یم 6 نامه در ندارد، را مخالفت حق باشد غائب شورا
 را مردم عتیب تواند ینم بوده بیغا آنکه و کند، انتخاب گرید یا فهیخل تواند ینم داشته
 یبرا یلع حضرت ضمن در «است انصار و نیمهاجر آن   از نیمسلم یشورا همانا .ردینپذ

 هانیفق متاسفانه چون و است نبوده خالفت صیحر و نداشته یا عجله خالفت تصاحب
 یم تصور نیبنابرا خواهند، یم را ایدن کل یاالمر یاول و هستند نگونهیا خودشان عهیش

 حضرت خود فرموده به کهیصورت در بوده، یم نگونهیهم حتما دیبا زین یعل حضرت کنند
 است. بوده تر ارزش کم شیبرا بز ینیب آب و پاره شکف لنگه از خالفت ،یعل

  
 از یا توطئه که اندازدیم شک به را انسان شورا یبرگزار زمان که: شبهه نیا به پاسخ اما 
 است مشترک یسن و عهیش نیب که یزیچ اتفاقا گفت: دیبا است: بوده عمر و ابوبکر یسو
 و اند بوده خبر یب مطلقا انصار( )توسط فهیسق در شورا ییبرپا از عمر و ابوبکر که است نیا
 به و رسانند یم فهیسق به را خود شانیا سپس و شود یم داده اطالع شانیا هب موضوع نیا

 خبر یب آن از شانیا خود که بوده یا توطئه چگونه نیا پس شوند. یم ملحق انصار جمع
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 نبوده عمر حضرت و ابوبکر حضرت توسط فه،یسق یشورا یبرگزار و نییتع پس اند؟؟!!! بوده
 روشن و واضح یلیخ زیچ همه دیبنگر اتیواقع به عصبت بدون چنانچه که دینیب یم است.
 همچون یانجام سر دیکن نگاه اصحاب به ینیبدب و شک نکیع با چنانچه البته و است،

 .دیکن یم دایپ انیعیش
 کتاب ثی:حدمیپرداز یم ثیحد نیا اسناد یبررس به :نیثقل ثیحد شبهه مورد در اما و 
 دهیعق نیا بر عیتش یمدع مراجع و است دهیگرد ثبت یمختلف نیمضام با که یعترت و الله

 در تنها را یگمراه از نجات و تیهدا وسلم هیعل الله صلد امبریپ ث،یاحاد نیا در که هستند
 و است، نموده واجب را دو نیا از تیتبع و دانسته شیخو تیب اهل و خدا کتاب به تمسک

 کتاب در یطبران که دارد یتیروا ارقم دبنیز :ثیاحاد نیا از یتعداد یبررس اما
 از لیطف یاب از است( یفیضع یراو )کهریجب بن میحک قیطر از (4971 ،2681()ری)الکب

 «نیالثقل  یف یتخّلفون فیک فانظروا» است: گفته امبریپ دیگو یم است، آورده ارقم دبنیز
 خدا امبریپ یا برخواست: ییصدا (نیثقل با رابطه در دیریگ یم مرا یجا چگونه که دینی)بب
 در طرف کی از که الله کتاب» فرمود: وسلم هیعل الله یصل امبریپ هستند؟ نیکدام نیثقل

 گمراه د،ییجو تمسک نبدا شما. دستان در گرید یطرف از و است جّل  و عزّ  خداوند دست
گاه مرا ریالخب فیلط خداوند همانا من، تیب اهل یگرید و شد، دینخواه  از دو آن که ساخته آ
 ...«. شوند یم وارد من بر کوثر حوض بر تا شد نخواهند جدا هم

  
 ثیحد نیا الفاظ از یبرخ که هست یگرید شواهد چون است، فیضع ثیحد نیا اسناد

 رابطه در است نفرموده امر وسلم هیعل الله یصل امبریپ آن در و دهند، یم جلوه حیرصحیغ را
 از و است، تیب اهل و قرآن همان نیثقل که داشته بدان اشاره بلکه ت،یب اهل به تمسک با

 است یحیصح یمعن نیا و .روند یم امبریپ نزد کوثر حوض بر نکهیا تا شد نخواهند جدا هم
 ،4980()ریلکب)ا در یطبران را آن و است دهیرس اثبات به آن صّحت گرید یثیحد در که

 را ثیحد نیا ثابت دبنیز از احمد امام اما و اند. آورده (3/148)الحاکم() و (4982 ،4981
 دو در و کرده تیروا را ثیحد نیا سند کی با که (189-182-5/181) در نموده اخراج
 کیشر چون اواًل: علت، دو به هم آن و ست،ین یحیصح ثیحد البته و نموده اعاده آنرا موضع
  است، ثیحد نیا صحت مانع که داشته نامناسب یذهن و خاطر ،یقاض
  
 القطان ابن هم و یبخار هم که دارد، وجود حسن بن قاسم نام به یشخص آن در :ایثان

 یطبران نزد در یشاهد ثابت بن دیز ثیحد نیا یبرا اما .شناسند ینم را او که ندیگو یم
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 بن بیحب از هم او اعمش از ک،یشر قیطر از (4970 ،4923 ،4922 ،4921) دارد، وجود
 نزد ارقم دبنیز ثیحد اسناد نیع نیا و ثابت. بن دنیز از هم او و لیطف یاب از او و ثابت یاب

 (،4969) بود یطبران
 در اختالط و حافظه سوء آن و نموده اضافه هم را یگرید علت (3/109حاکم) اما 

 آراسته یو شواهد و وهیش با را اسناد نیا که هست هم ممکن و است (کی)شر یریادگی
 دو شما انیم در من» است: نیا ثابت دبنیز ثیحد تلفظ که گفت توان یم پس .میکن

 و آسمان انیم در دراز یسمانیر که الله کتاب -1 (نیفتی)خل گذارم یم را خودم نیجانش
 بر نکهیا تا دشون ینم گسسته هم از آنها و ت،یب اهل -2 است. نیزم تا آسمان از ای نیزم

 «شوند یم وارد من بر کوثر حوض
 نموده تیروا را ارقم دبنیز ثیحد نیا گرید روش به (4986()ری)الکب کتاب در یطبران

 در مدّلس و گر لهیح یمرد هم او که دارد، وجود ثابت یاب بن بیحب اسم آن در و است،
 زین یو که دارد وجود زین العالء ابو کامل تیروا همان در باز و است. بوده ثیاحاد ارسال
 ارقم، دبنیز ثیحد شواهد از باز و ستین حیصح آنها بر اسناد و است نداشته یخوب حافظة

 دبنیز قیطر از (3052()2683()ری)الکب در یطبران که است، یغّفار دیأس بن فةیحذ ثیحد
 داشته تیروا دیاس بن فهیحذ زا زین او و لیطف یاب از خربوذ بن معروف ثنا یاالنماط الحسن
 حیصح زین ثیحد نیا و است ثیالحد منکر و فیضع حسن دبنیز زین نجایا در که است.

 .ستین
 که کنند یم نقل (2680()ری)الکب در یطبران و (4/324) در یترمذ را جابر از یتیروا

 دینخواه گمراه هرگز دیریگ اریاخت در آنرا اگر که گذاردم یزیچ شما نیب در من مردم یا
 او و یاألنماط الحسن بن دیز قیطر از جابر، ثیحد نیا .تمیب اهل عترتم: و خدا کتاب شد:
 فیضع ثیحد نیا اسناد است. داشته تیروا جابر از هم او و پدرش از دمحم جعفربن از هم

  حسن. دبنیز خاطر به است،
  

 نیا و است، یا انکارشده ثیحد اند: گفته هم ابوحاتم و (بی)التقر در حافظ که همانطور
 نیبد کند یم نقل ارقم دبنیز از را یثیحد یترمذ .ستین اثبات قابل و است باطل ثیحد

 از پس دیشو متمسک آن به اگر که گذاردم، عهیود به یزیچ شما انیم در من که مضمون
 امتداد نیزم تا آسمان از یسمانیر همچون که خدا کتاب قرآن .شد دینخواه گمراه هرگز من
 ملحق من به حوض کنار در تا شد نخواهند جدا هم از هرگز دو نیا تم،یب اهل عترتم و افته،ی

 یترمذ که ارقم دبنیز ثیحد .دیکن یم رفتار آنها با من یجا به چگونه دیبنگر پس گردند،
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 سند و ارقم. دبنیز از ثابت یاب بن بیحب از اعمش قیطر از کرده، نقل (4/343) در را آن
 دوم: .تیروا نقل در اعمش یگر لهیح نخست: .ستین حیصح علت دو به هم ثیحد نیا

 لهیح و سیتدل آنها اغلب در و نموده تیروا را یادیز ثیاحاد زین یو که ثابت یاب بن بیحب
 به اعمش که است یهمان از تربد برده کار به یو که یسیتدل یحت است. برده کار به یگر
 زین یو که داشته، انیب (نیالمدلّس  )طبقات در حافظ که یهمانطور است!!! برده کار
 آن کند، یم دییتأ را اسناد نیا در انقطاع وجود آنچه و است. نموده ارسال را یادیز ثیاحاد
 (.5949()ری)الکب در یطبران از سند، نیا از تر حیصح هست یگرید یسندها که است

 از ـ لیابوطف ـ وائله بن عامر از ثابت یاب بن بیحب ثنا اعمش از (3/109الحاکم() )کتاب
 و )مسلم نیخیش صّحت بر مشروط اما است حیصح ثیحد نیا :دیگو یم حاکم ارقم، دبنیز

 یو سیتدل شبهة یحد تا کرده، گرید یکسان از آن تیروا به حیتصر اعمش چون و (یبخار
 ارقم دبنیز نیب و خود نیب را یا واسطه نجایا در ثابت یاب بن بیحب اما و ته،برداش انیم از را

 .یو یگر لهیح خصلت و علت یبقا با است، وائله عامربن هم آن و .کند یم ذکر
  
 به تمّسک و تیب اهل از یرویپ وجود بر یلیدل آن در باز ثیحد نیا صحت فرض به و 
 بر داللت الله، کتاب کردن ذکر بعد ...( به تمّسکتم إن )ما تلفظ در چون ندارد، وجود آنها
 ثیحد نیا امبردریپ هدف اگر و است الله کتاب به راجع فقط )به( مفرد ریضم که دارد، نیا

 اهل کردن ذکر اما .شد یم آورده )بهما( صورت به آن ریضم بود، یم هم تیب اهل به تمّسک
 مردم، نکهیا یعنی .باشد یم آنها به نسبت امت کردن هیتوص خاطر به تنها نجایا در تیب

  .ندینما تیرعا را آنها احترام و ارزش
  

 یم ارانشی از فهیسق یماجرا مورد در یعل حضرت که آمده البالغه نهج 67 خطبه در
 ما از یزمامدار گفتند: انصار که دهند مي پاسخ آنها و گفتند؟ چه فهیسق در انصار که پرسد

 سخن نیا به آنها با چرا فرمود: یعل حضرت پس گردد انتخاب نیمهاجر شما از یرهبر و
 یکین به آنها کانین با فرمود: سفارش انصار درباره حضرت آن که دینکرد استدالل خدا رسول
 چگونه :دندیپرس علي حضرت از ارانشی هنگام این در و دیدرگذر آنها بدکاران از و دیکن رفتار

 اگر گوید: مي پاسخ در یعل حضرت که کرد یم دور خالفت و یزمامدار از را آنها سخن نیا
 در ما حال نداشت. ییمعنا آنها مورد در کردن سفارش بود آنان در حکومت و یزمامدار

 امبریپ تیب اهل به منحصر فقط خالفت اگر :میگوئ یم یعل حضرت خود گفته طبق نجایا
 کرده یم سفارش تیب اهل مورد در امبریپ نقدریا چرا پس است بوده وسلم هیعل الله یصل
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 بود یم تیب اهل نیب در فتخال اگر دارد( اشاره سفارشات نیا به دائم زین عهی)ش است
 ای خم ریغد در مردم بود ممکن مثال طور به و نداشت، ییمعنا آنها مورد در مکرر سفارش
 امبریپ به است شده یم یمعرف بالفصل فهیخل عنوان به یعل است معتقد عهیش که ییجاها
 تو از پس او چونکه ما، به را او سفارش نه یبکن یعل به را ما سفارش ستیبا یم تو :ندیبگو
  باشد. ما مراقب باید و شد خواهد ما بر حاکم و فهیخل

  
 ای خداوند یسو از یدستور که میریگ یم جهینت یعل حضرت سخن نیا طبق پس

 را یبزرگ خطبة عرفات در امبریپ نیهمچن  است، نبوده تیب اهل در خالفت بر مبني امبریپ
 درباره یا هیتوص چیه آن در باز کرد، هیتوص زنان به نسبت مردان به آن در و خواند مردم بر

 آن به اگر گذارم، یم جا را یزیچ شما انیم در» فرمود: بلکه نبود. امبریپ عترت به تمسک
 حی)صح به دیکن نگاه ـ «است دیمج الله کالم آن و شد، دینخواه گمراه دییجو تمسک
 گونه چیه آن در که (3074ماجه() ابن )سنن (،1905داود() یاب )سنن (،2/890مسلم()

 که آنچه نیهمچن و ندارد. جودو تیب اهل و عترت مذهب به اعتصام از یذکر
 و 5027 ،5026 ()صری)کب کتاب در یطبران و (367-4/366احمد) و (2408مسلم)
 یا ... بعد اما» :امبریپ از هم او و ارقم دبنیز از است. وهیش نیبد کنند یم تیروا (5028
 و دیایب من نزد به ـ الموت ملك ـ خداوند فرستادة است کینزد هستم، یانسان هم من مردم
 در که الله کتاب نخست ام، نهاده را گرانبها زیچ دو شما انیم در من و م،یریبپذ را او مه من
 به ضیتحر :یعنی .«دییجو تمسک آن به و دیریبگ را آن پس دارد. وجود نور و تیهدا آن

 مورد در دیآور ادی به را خدا خودم، تیب اهل زین و» فرمود: سپس آن. در رغبت و الله کتاب
 تیب اهل مورد در دیآور ادیب را خدا من، تیب اهل مورد در دیآور ادیب را خدا من، تیب اهل
  «. من

  
 یخوب به که خم، ریغد ثیحد مورد در است یتیروا نیتر حیصح ارقم دبنیز تیروا نیا 
 هیعل الله یصل امبریپ ةیتوص تنها نیا و دارد یم انیب تیب اهل مورد در را امبریپ هدف و اراده
 امبریپ یوقت آنها. تیهدا به تمّسک و اتباع وجوب نکهیا نه است، تیب اهل مورد در وسلم
 به را ما کرد ذکر را خود تیب اهل یوقت و نمود، امر آن از اطاعت به را ما برد منا را قرآن
 امام آنها نکهیا بر است یلیدل نیتر روشن نیا و داد، فرمان آنها حقوق دادن و کردن تیرعا
 به را نیمسلم بودند یم امام و فهیخل آنها اگر چون بود. خواهد گرانید در امامت و ستند،ین

  بالعکس. نه نمود یم تیوص آن
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 ،17 ،3/14) در دیسع یاب از احمد امام که را عترت و خدا کتاب مورد در یگرید ثیحد

 (60/2) در یعلیابو و (2679 ،2678()ری)الکب در یطبران و (4/343) در یترمذ و (59 ،26
 ست،ین حیصح هم باز ثیحد نیا سند اند. ساخته خارج دیسع یاب از یعوف هیعط قیطر از

 است بوده یمدّلس یراو نیهمچن و است. بوده رالخطایکث و ظالحف ءیس هیعط جناب چون
 یالکلب سائب محمدبنـ  یکلب از که اوست سیتدل وةیش از وـ  آمده (بی)التقر در چنانچهـ 
 :دیگو یم و برد، یم نام اش هیکن با را او و کرده ثیحد نقل ـ است یپرداز دروغ به متهم که

 به دیکن نگاه است. یالخدر دیسع او که بپندارد نیچن خواننده تا گفت.... ما یبرا دیابوسع
 یثیاحاد گرید از است. باطل ثیحد نیا که سازد یم روشن ،یو یوگرافیب دربارة (بی)التهذ

 یم روح قبض یزود به من مردم یا» است: امبریپ قول نیا داشته، تیروا باره نیا در که
گاه گفتم. شما به کند قطع ار شما عذر که یسخن من و روم یم جهان نیا از و شوم  دیباش آ
 بلند گرفته را یعل دست سپس گذارم، یم شما انیم در را تمیاهلب عترتم و خدا کتاب من
 هم از (یعل مع القرآن و القرآن مع یاوست)عل با قرآن و است قرآن با یعل نیا فرمود: و کرد
 را ثیحد نیا از یسمتق «گردند ملحق من به حوض کنار در که آنگاه تا شد نخواهند جدا
 اّم  به را آن گرید قسمت زین )المجمع( کتاب در و بود داشته (707()ری)الصغ در یطبران
  بودند. داده نسبت السّلمه
  
 بن صالح اسم آن در سو کی از چون است. قبول رقابلیغ و یواه زین ثیحد نیا ندس

 یسو از و است رانده سخن یو درباره (زانی)الم در یذهب که دارد وجود یکوف أسود  یاب
 دانسته، متروک را او یقطن دار که است آمده صیعق به ملّقب یمیّ الت دیابوسع اسم گر،ید

 اند، شمرده یواه را آن و دانسته، رموّثقیغ را ثیحد نیا زین گرید یکسان و یجوزجان جناب
 به تمسک چنانچه ضمن در هستند. هیالهو مجهول ثیحد نیا انیراو از یگرید کسان چون
 هم دییبفرما شود یم نیبنابرا باشد، حاضر شهیهم دیبا عترت یعنی پس است واجب عترت
 و است پرده پس در و بیغا که زمان ماما م؟ییجو تمسک آن به تا کجاست عترت نیا اکنون
 بت،یغ عصر در دییبگو هم اگر .مییجو تمسک و زده چنگ او به تا ستین یدسترس قابل
 در چون میهست شرمنده گفت دیبا است، دسترس در عهیش هانیفق از زمان امام نائب
 تیب هلا و عترت لفظ تنها و است نشده حق بر نائب و هیفق یول جناب از یصحبت ث،یاحاد

 و دیکن نص برابر در اجتهاد یفور شد ضررتان به جا هر دیتوان ینم شما و است موجود
 .دیکن یمال ماست و هیتوج و ریتفس و لیتاو را ثیاحاد
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 گفت دیبا هستند، موجود بتیغ زمان در تیب اهل از دهیرس ثیاحاد که دییبگو هم اگر 
 یحت ای و اتیروا نه است شده انیب تیب اهل و عترت خود به تمسک تنها ثیاحاد در که

 همان واقع در که امبریپ سنت باشد)همچون یم ثیاحاد منظور مییبگو که شانیا سنت
 962 یکاف اصول از الحجه کتاب ثیاحاد مجموعه تازه است( شانیا ثیاحاد به کردن عمل
 ثیداحا مجموعه العقول مراه در یمجلس جناب خودتان، عالمه صیتشخ طبق و است ثیحد
 و فیضع ثیاحاد مجموع و ثیحد 236 معتبرند سند نظر از که موثق و حسن و حیصح

 ثیحد 726 ستندین معتبر سند نظر از که هیف مختلف و موقوف و مرفوع و مرسل و مجهول
 عالم نظر طبق آن ثیاحاد چهارم سه یعنی که است یشناس امام کتاب الحجه کتاب است،

 کل بطور و (ردیبگ صورت دیبا زین آنها متن یبررس تازه ندارند)و یمعتبر سند خودتان،
 لؤلؤة در نطوریاست)هم دانسته فیضع آنرا ثیحد هزار 9 ،یکاف ثیحد هزار 16 از یمجلس
 الموضوعات و بحرالعلوم صادق محمد قیتحق به 194-195 ص: یبحران وسفی اثر نیالبحر

 اثر «االسالم فهم یال مدخل» به بنگر .44 ص ینیحس معروف هاشم اثر االخبار و اآلثار یف
  .(394 ص محمد ییحی

  
 شرح بر که یا مقدمه در که است یشعران ابوالحسن رزایم حاج عه،یش یعلما گرید از و
 ثیاحاد اکثر :.....انسدینو یم نگونهیا باشد، یم یمازندران صالح یمول فیتال یکاف اصول

 شتریب یعنی (12،صیکاف اصول شرح االسناد....)مقدمه حهیصح ریغ یالکاف یف االصول
 اسناد که یعیش مشهور عالم صدوق، خیش ای .ستین حیصح دشانسن یکاف در اصول ثیاحاد
 است. کرده بسنده نینخست یراو ذکر به غالبا و اوردهین هیالفق حضرهیال من در را اتشیروا
-1/17دوم() )چاپثیالحد رجال معجم کتاب در یخوئ جناب عه،یش گرید یعلما از
 شیخو اهتمام و جهد تیغا نکهیا با السالم همیعل ائمه ارانی و اصحاب یبراست :دیگو ی(م18
 همیعل أئمة دستورات َحَسب بر یکهنگ و ینابود از آن نمودن حفظ و ثیحد امر در را

 زمان آن در ثیاحاد نشر و نمودند یم یزندگ هیّ تق دوران در آنها اّما داشتند، مبذول السالم
 آن به بیقر یزیچ ای تواتر حّد  به ثیاحاد نیا چطور پس بود، ممکن ریغ یعلن بصورت

 اند؟ دهیرس
  
 ،ینیمحّمد)کل سه آن دست به که یثیاحاد اما :دیگو یم (20-1/19کتاب) همان در و
 یمرتض فیشر دیس نیهمچن متواتر. نه هستند آحاد اغلب است، دهیرس (یطوس و هیبابو ابن
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 ـ یطوس ابوجعفر الطائفه خیش استاد ـ دیمف خیش استاد که هـ( 436) یالهد علم به قبمل
 خبر در یا که دارد وجود  هیواقف مذهب افراد فقه، احکام اکثر ندس در :دیگو یم است، بوده
 و است شده تیروا او از و کرده تیروا دیگري از باشند، مي فرع اینکه یا هستند اصل

 و یفالن مانند حلول اصحاب مخمسه، ه،یخطاب غالت، از افرادي سند  سلسله در همچنین
 جبر اهل و مشبه که شود مي متصل یقم به و دارند، وجود شمارند،یب که یکسان و یفالن

 و مشبه شان همه ه،یبابو بن ابوجعفر جز استثناء بدون ها یقم ي همه که است یگفتن است.
  .دهد یم یگواه زیچ نیبد فشانیتصان و کتابها و دهستن یجبر
  

  که دانستم یم کاش یا که: کند یم خالصه مهم  گفته نیا به را بحث پایان، در یمرتض
 یجبر و مشبه یقم ای یغال ،یواقف فرعش، ای اصل که است نیا از یعار و سالم یتیروا  چه
 صراحت به که ییجا تا ـ هاست آن انیم در جستجو و ما انیم در شیآزما باشد، نمي
 بلکه است. حیصح ما یبرا چگونه کنند، مي نقل که احديو خبر تیروا پس :دیگو یم

 نیب از را  هیامام نیمحدث اعتبار یکل  به و میمستق  که یطور کند، یم متهم را ثیحد اصحاب
 یفرد آنان انیم در رایز د،ینما رها  خودمان حدیث اصحاب با را ما» :دیگو یم و برد یم

 و بشناسد را استدالل  که شود ینم دایپ یشخص نیهمچن و شود ینم افتی یاستدالل
-131ص / 3ج /یالمرتض فیالشر رسائل«)اند! نشده وضع استدالل یبرا نیز شانیکتابها
  است( یامام دوازده  عهیش که محمد ییحی -393ص االسالم/ فهم یال مدخل کتاب از /130
  

 ثیاحاد از یاریبس بودن یجعل شکن، بت کتاب در الله( )رحمهیبرقع عالمه ضمن در
 معروف، هاشم نیهمچن است. داده نشان خودتان الرجال علم طبق را یکاف اصول 1جلد

 منتشر ثیاحاد در جستجو و یریگیپ از بعد :دیگو یم معاصر عشري اثني یعیش دانشمند
 یهاد ائمه نیا بر را یحسودان و انیغال ره،یغ و یواف ،یکاف مانند ثیحد مجامع در شده

 به اند، شده داخل آنها منزلت به یادب یب و ائمه ثیاحاد فساد یبرا یدر هر از که مینیب یم
 تنها قرآن رایز بپاشند، آن بر را  شانیها سهیدس و سموم تا اند کرده مراجعه قرآن به آن دنبال
 صدها لذا باشد، نمي آنها محتمل دیگري چیز یچه که است ییزهایچ محتمل که است یکالم

 ائمه به را آنها سازي گمراه و دسیسه دروغ، با و کردند ریتفس اند، خواسته که یطور را هیآ
 یبطائن ابوحمزه بن یعل و ریکث بن عبدالرحمن شیعمو و حسان بن یعل چسباندند.

 با و است یگمراه و خرافات و فیتحر آنها یهمگ که اند کرده فیتأل ریتفس در را ییها کتاب
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-االخبار و اآلثار یف ندارد)الموضوعات یهمخوان و یهماهنگ قرآن اهداف و بالغت اسلوب،
 (153ص

  
 نوشته (دی)تمه عنوان تحت یصغر بتیغ خیتار یبرا که یا مقدمه در صدر محمد دیس 
 را عامل چند او و دیگو یم سخن – یعیش یعنی – یاسالم خیتار در یدگیچیپ اسباب از است،
 نیمؤلف اتیروا اسناد )پنجم: :دیگو یم آن نیپنجم در که است شمرده بر امر نیا یبرا
 جمع شانیها کتاب در را است دهیرس آنها یبرا ارانشانی از ای ائمه زا که یاتیروا همه هیامام
 پس :میگو یم باشند.( گرفته نظر در را اتیروا نیا ضعف ای صحت که آن بدون اند کرده
 و ستندین مناسب یلیخ جستن تمسک یبرا زین یغال و دزد خمس یمشت از دهیرس ثیاحاد
 تنها م؟یشو متوسل آن به الاقل تا نگذاشتند یباق خود از یریتفس کتاب کی تیب اهل چرا
 آن در جعل و یسوادیب آثار البته که است موجود یعسکر حسن امام به منسوب یکتاب

 تازه مسائل فیتکل گذشته همه از و ستین مناسب جستن تمسک یبرا زین آن و است فراوان
 است؟ پرده پس رد و غائب ای است؟ حاضر مسائل نیا حل یبرا عترت ایآ شود؟ یم چه روز
 نیا از را شما و میستین تیب اهل از یرویپ منکر عنوان چیه به ما که میشو یم متذکر البته
 فرا یبزرگ یانسانها نیچن از یرویپ به را نیمسلم مهه بالعکس بلکه م،یدار ینم حذر بر امر
 نه شانیا یواقع رویپ یول م،یندار تیب اهل از نمودن یرویپ با یمشکل ما و میخوان یم

 کنند. یم جیترو تیب اهل بنام عیتش انیمدع که یخرافات
  
 یچ همه در میباش تیب اهل رویپ ما دیبا کنمیم فکر که یجور هر :دیا گفته نکهیا اما و

 شما هیتوج میگوئیم عنه الله یرض دشمنانشون بر و ندارند را یزیچ نیچن سنت اهل یول
 یواقع رویپ شما که میستین نیا منکر چگاهیه ما و شما بر نیآفر گفت دیبا بود؟؟ خواهد یچ

 اهل از یرویپ عیتش انیمدع متاسفانه یول ست،یعال اریبس ما نظر از نیا و دیشو تیب اهل
 غاصب آن جهینت که دانند یم یعل حضرت بالفصل و منصوص خالفت به اعتقاد در را تیب

 با شانیا انیم یشباهت چگونهیه زین موارد گرید در و شود یم شانیا لعن و صحابه دانستن
 گذارند؟؟ یم عمر و ابوبکر را شیخو فرزندان نام انیعیش ایآ شود. ینم مشاهده یعل حضرت

 و کرد؟؟ برپا یعزادار و یزن نهیس مراسم وسلم هیعل الله یصل اکرم ینب رحلت یبرا یعل ایآ
 ،یتاب یب از و یکرد ینم امر ییبایشک به اگر فرمود: امبریپ دادن غسل هنگام به نکهیا ای
 در شهیهم جانکاه درد نیا و شود، تمام میااشکه تا ختمیر یم اشک آنقدر یفرمود ینم ینه
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 بارگاه و گنبد اکرم امبریپ قبر یبرا یعل حضرت ایآ (235 خطبه البالغه ماند.)نهج یم من
 ساخت؟؟

  
 حق گفتن از پس فرمود: یم نکهیا ای و بود؟؟ عصمت به قائل خود یبرا یعل حضرت ایآ 

 دانم ینم مصون کنم اشتباه که آن از را خود رایز دینکن یخوددار من به دادن مشورت ای
 فرمود: یعبد جارود منذربن به 71 نامه البالغه نهج در کند. حفظ مرا ندخداو آنکه مگر
 راه و یباش یم پدرت همانند کردم گمان و داد بیفر تو به نسبت مرا پدرت یستگیشا همانا»
 صدقات جمع براي را جارود بن منذر حضرت، آن که شود یم معلوم تواریخ از و یرو یم را او

 معاویه به ملحق و کرده اختالس را اموال او و کار این براي کرده انتخاب را او و فرستاده
 و البالغه نهج 63 نامة از و آخر. تا «غرني.. أبیک صالح فإن» : نویسد یم او به حضرت شده،
 که یحال در داده قرار کوفه عامل را یرأشع یأبوموس حضرت آن که شود مي معلوم تواریخ
 نهج 61 نامة از و کرد مخالفت حضرت با هم و آمد در منافق هم (عهیش دهیعق )بهیابوموس
 حالي در داد قرار هیت عامل را زیاد بن کمیل تحضر آن که شود مي معلوم تواریخ و البالغه

 است. کرده مذمت را وا حضرت و نمود، دشمن تسلیم را هیت شهر و نکرد مقاومت او که
 بر عامل را ابیه بن زیاد حضرت که شود مي معلوم تواریخ و البالغه نهج 44 نامه از و
 بن مصقلة که شود مي معلوم البالغه نهج 43 نامة از و است. نموده اشتباه و داده قرار فارس
 تواریخ و رجال و البالغه نهج 41 نامه از آمد.و در خائن او و داده قرار اردشیر عامل را هبیرة
 قیس تواریخ تمام طبق همچنین و است نموده اشتباه عباس ابن تعیین در شود مي وممعل
 بن محمد نصب و او عزل بواسطة و نمود معزول بود مصر بر او حاکم که را عبادة بن سعد بن
 گوش نمامین سخن به نباید و کرده اشتباه حضرتش شد معلوم و کرد سقوط مصر بکر، ابي
 نمود. مي

 چند و صباح یدعا و لیکم یدعا در و ماه سوم یدعا هیعلو فةیصح در یعل حضرت و
 اطلعت ما بخفي تفضحني ال البالء، تنزل التي الذنوب لي اغفر اللهم» : فرموده گرید یدعا
 و إسائتي و فعلي سوء من خلواتي في عملته ما یعل بالعقوبة تعاجلني ال و سري من هیعل

 و جهلي و عمدي و ايیخطا لي اغفر اللهم غفلتي، و شهواتي کثرة و هالتيج و طيیتفر دوام
 ایتعد و لحرماتك انتهاکا و كیمعاص یعل تقحما إال تیأب عندي، ذلك فکل جدي و هزلي

 أمتطت التي ةیالمط فبئس الناس، نیب فضحنيی لم و وبيیع ستر الذي لله الحمد لحدودك،
 أو ايیخطا تحول أن أعوذبك و بالذنوب، قرم لساني و رة،یکث تيیمعص و هواها، من نفسي
 الهي برك، و رحمتك دون شهوتي استعمال و هواي اتباع و ینفس یعل إسرافي أو ظلمي
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 قد و أحوج امةیالق ومی سترها یإل أنا و للعصابة تظهرها لم و ذنوبا ایالدن في علي سترت
 رءوس یعل امةیالق ومی بها حنيتفض فال نیالمسلم من للعصابة تظهرها لم إذ بي أحسنت
 ئاتیالس ألقني عقابك، فرقت ما الذنوب من قرفت ما ال لو إلهي ذنوبي، علي استر و ن،یالعالم

 علمت، قد بما ینفس یعل أسرفت و عرفت قد ما الذنوب من أصبت قد مغفرتك، و عفوك نیب
 و قلبي قسوة و فسين لیم و مسکنتي و فاقتي لك أذکر ذنوبا، نفسي أوقرت و نعما أوقرتني
 انیب یآزاد مخالفانش به یعل حضرت ایآ «.النار من العتق اللهم كیإل حاجتي عملي، ضعف

 بردند یم بکار او هیعل مسجد وسط در را یاعتراض و سخن هر خوارج چطور ر؟یخ ای داد یم
 یجمهور ایآ نمود. مقابله شانیا با یعل حضرت شدند ریشمش به دست شانیا کهیزمان تنها و
 عهده بر کند؟؟)قضاوت یم برخورد وهیش نیهم به مخالفان با زین رانیا در عهیش هانیفق

 خودتان( وجدان
 دیبا !!میگوئیم عنه الله یرض دشمنانشون بر و ندارند را یزیچ نیچن سنت اهل نکهیا و
 و سنت رویپ نطوریهم و هستند قرآن رویپ سنت اهل چون است، یانصاف یب زین نیا گفت
 حال در زین انیعیش است؟؟ هودهیب و ارزش کم شما نزد نیا ایآ و امبریپ حیصح ثیاحاد
 نیبنابرا و است غائب که است سال صدها امامشان و ندارند ضرحا یامام و تیب اهل حاضر
 اهل کتب در امبریپ ثیاحاد ایآ خوب دارند، را خودشان کتب اتیروا و ثیاحاد همان تنها
 یعل حضرت با چگاهیه سنت اهل گذشته همه از است؟؟ عهیش اتیروا از تر ارزش کم سنت

 حتم بطور شانیا یدیتوح منش و رفتار و اند نداشته یا نهیک و یدشمن عه،یش امامان و
 و نداشته تیب اهل با یمشکل سنت اهل و بود خواهد دیمف اریبس ییالگو یمسلمان هر یبرا

 خیتار طول در شهیهم باالخره و ستین معصوم یکس که دیباش داشته توجه دیبا ندارند.
 ایقضا به یکل بطور ستیبا یم ما یول اند، بوده یاشتباهات یدارا یمذهب هر در یافراد
 حتم بطور دیبنگر گروه دو هر رفتار به تعصب بدون چنانچه .مینکن عمل ینشیگز و میبنگر
 جانب از تفرقه و یتوز نهیک که دیفهم دیخواه حتم بطور شد، خواهد روشن تانیبرا قتیحق
 یپافشار بخاطر هم آن شود، یم یاسالم امت فیتضع باعث که یا تفرقه است؟ یکسان چه
 خودتان( با ندارند.)قضاوت ما یفعل حال به یسود چیه که یدیعقا بر


