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  پيشگفتار

���� ���	
�� �� ���� ����� ��� ������ ��� ����� ����� �����  � !
"#$%�&� ��'&�.  

ندي ب يابد كه تقسيم هل تشيع بپردازد در ميكه به مطالعه و بررسي كتابهاي ا كسي
عالوه بر كوشش آنان براي بازگرداندن اعتبار به ...  غيره و ، به صحيحاحاديث نزد آنان

اگرچه در اين  .گيرد برخي احاديثشان، از ارتباط و نزديكي آنها با اهل سنت نشأت مي
 ن را استوار ساختند،هاي آ اي كه منتقدان و دانشمندان تواناي اهل سنت پايه حوزه

گرايي به  راه خيانت، فريب و سردرگمي را پيمودند، به رغم اينكه تفكر شيعه شيعيان
دهد  مودن به هر آنچه مخالف ايشان است، دستور مينپرهيز از اهل سنت و عمل 

  .پردازيم چنانچه به تفصيل آن مي
اصالح كنوني « :گويد مي )100، ص 20ج  – وسائل الشيعة(در كتاب » حر عاملي«

سازگار است، بلكه ) اهل سنت(ه با اعتقاد و اصطالحات عام) احاديثبندي  تقسيم(
ان شيخ حسن و ديگران بدست سخن از در اين زمينه و و بررسي چنانكه از تحقيق

را به پرهيز از راه و روش اهل سنت ا و ائمه م آنان برگرفته شده استاز كتابهاي  آيد، مي
  ».مدر بحث ترجيح دو حديث متضاد بدان اشاره نمودياند كه  فرمان داده
يعني (اين اصطالح همانگونه كه روشن است در زمان عالمه « :گويد ، مي102در ص 

پديد آمده است و ايشان از روي ) احمد بن طاووس(و يا استادش ) ابن مطهر حلّي
  ».دان اجتهاد و ظن خود بدان اعتراف نموده

بندي كه از پيروي شيعه از اهل سنت سرچشمه  يمنامبرده معتقد است اين تقس
گيرد، اگر بر روايتها و راويانشان تطبيق گردد، آثار و عواقب زيانباري به بار خواهد  مي

اهل تشيع از زمان اعتبار ساختن تمام اصول  مستلزم بي –به گمان او  –كه  آورد، چرا
آيد، عالوه  ورت كويري در ميگردد و به ص تا دوران غايب شدن امام دوازدهم مي امامان



6 اخبار و راويان شيعه

به مردود ساختن تعديل و » جرح و تعديل«بر اين ارزيابي راويان شيعه از طريق اصل 
اند، منجر  تأييد برخي از آنان از جانب امامان معصوم كه شهادت اعتماد را بر ايشان داده

  )101 -20وسائل الشيعه، ج . (گردد مي
 بندي احاديث را از اهل علمايشان كه تقسيمكند، آن دسته از  حر عاملي اعتراف مي

اند، در اجراي روش و چارچوب آن اختالف نظر دارند، در كتاب  به عاريه گرفته سنت
و » االخبار«در كتاب ) شيخ طوسي(پيشواي اهل تشيع « :گويد ، مي99، ص 20مزبور، ج 

عد از آن هم، ديگر دانشمندان نيز از هنگام پديد آمدن اصطالحات تازه و بلكه خيلي ب
اندازند و به احاديثي ضعيف  دور مي ،اند احاديثي كه از نظر متأخرين صحيح بوده

شد  نمايند، اگر آنچه را گفتيم باعث نمي براساس اصول و معيارهاي خويش عمل مي
به روايات يابي  زد و غالباً با وجود توانايي بر دست معموالً چنين رفتاري از آنان سر نمي

ورزند، همانگونه كه صاحب كتاب  پايه اعتماد مي ضعيف و بي ياتصحيح بر روا
اند، كه آن گونه نگرش در صحت همان احاديث  و ديگران بدان تصريح كرده» المنتقي«

شود و نشانگر مخالفت با  از راههاي ديگري بدون در نظر گرفتن سندها نمايان مي
  .»باشد اصطالحهاي تازه مي

اي شديد قرار داده و او را در  مورد حمله است، شيعيانپيشواي طوسي را كه عاملي، 
سخن گفتن از ضعيف يا صحيح دانستن احاديث داراي تناقضات و اظهارنظرهاي ضد و 

اي ضعف  حديثي را به بهانه شيخ غالباً :اگر بگويي« :)20/111(گويد  داند، مي نقيض مي
ضاع و احوال راويان و از طرفي ديگر تحقيق و وارسي او. پندارد ضعيف مي راويش

نظر پيشينيان و پسينيان است بلكه  كاري بيهوده خواهد بود كه خالف اجماع و اتفاق
نصوص فراواني راجع به معتبر دانستن يا ضعيف پنداشتن راويان از جانب ائمه وجود 

ي احاديث را به دليل ضعف راويش، ضعيف اينكه شيخ برخ :گويم در پاسخ مي. دارد

گويد شيخ در تضعيف  مي» المنتقي«و همچنانكه نويسنده  ،اقع استوداند خالف  مي
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اگر منظور  :گويد بسياري احاديث، ضعف راوي را دستاويز قرار داده است، آنجا كه مي
اثبات ديدگاهش دليل  آوريش حقيقت و واقعيت آن باشد، بايستي برايشيخ از دليل 

اين حديث  :گويد ي حديثي مي رهبينيم طوسي دربا و از سوي ديگر مي... ارائه نمايد
سپس در جايي ديگر به روايت همان ضعيف است، زيرا فالن راويش ضعيف است، 

تري را هم  كند و بلكه در موارد بيشماري روايت شخص ضعيف راوي عمل مي

بودنش ضعيف » مرسل«اوقات حديثي را بخاطر و بسياري . دهد مورد استناد قرار مي

نمايد، آنگاه در مورد ديگري حديث مرسل را مستند خويش  اعتبار قلمداد مي و بي

كند و احاديث  ل ميضعيف عم تي غالباً به احاديث مرسل و راوياندهد، ح قرار مي

كه معنايش صريح و آشكار است و برخي از آنان  نهد معتبر را فرو مي و راويان» مسند«
  اند گرچه معتبر دانسته فتهدر شمار پيروان و ياران ما و مورد ستايش و تقدير قرار گر

  .اند نشده
اي از اصحاب  عده« :گويد مي ]1/14 – الحدائق الناضرة[ :در كتاب» يوسف بحراني«

ش جمال الدين بن طاووس ي طوسي يا استاد اند كه عالمه همتأخرين ما تصريح كرد
 اند و اما حديث صحيح از منظر حديث را به چهار نوع مشهور و متعارف تقسيم كرده

لّ بر صحتش كه هاي دا ي قراين و نشانه كه به وسيله پيشينيان عبارت است از چيزي
  .»بدانها اشاره نموده، تقويت شده باشد »العدة«شيخ در كتاب 

ي اخبار شيعيان به ويژه اخبار كتابهاي چهارگانه  چون بحراني معتقد به صحت همه
زيرا آثار زيانباري در  شمارد زشت ميبندي را براي حديث  باشد، اين تقسيم ايشان مي

تقسيم بندي  يبين يكه تحت كنترل ذرهكه مادام چرا. روايتهايشان به دنبال داردبا رابطه 
يابد و  ت ميميان قرار گيرد ضعيف پنداشتن آنها حتوضع راوي مزبور و تحقيق از حال و

 – ائق الناضرةالحد( ديدگاه خود را در. ماند كه مورد استناد واقع شود چيزي باقي نمي
ما براي اثبات باطل بودن اين اصطالح و صحت « :كند اينگونه ارزيابي مي )1/15-16
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ي نخست بدان اشاره نموديم كه  ه در مقدمهآنچ - 1 :احاديث خودمان داليلي داريم
باشد نه از گنجاندن خبرهاي نادرست  اساس اختالف در روايات ما از تقيه با مخالفان مي

عالوه بر آن اگر سبب اختالف جعل احاديث  .نياز پيدا شود واژهاين  غين تا بهوو در
ضرورتي وجود ندارد كه پديد آوردن هيچ  –رند اپند  چنانكه مي –بوده باشد 

  .»اصطالحات مزبور را ايجاد كند
اي است كه منشأ تمامي مصايب و  ي تقيه اختالف احاديث نتيجه ،بنابراين

حركت  .پردازان اختن احاديث از سوي دروغل و سگرفتاريهاي شيعيان است، نه جع
و  خيالي بيش نيست كه تصريح امامان پردازان از نظر يوسف بحراني چيني دروغ توطئه

پردازيم،  چنانكه در اين پيشگفتار به بررسي آن مي ايشان »علم رجال«گزارش دانشمندان 
تر و با  ت سست پايهي بحراني از خانه عنكبو گفته. ردود شمردن آن داللت داردبر م

شايد گرايش اخباري . ديدگاه موجود در كتابهاي قديم و جديد اهل تشيع متناقض است
 روندكه  وقتي. ارزش واداشته است بودنش وي را به گفتن اين ادعاي ميان تهي و بي

اختالف ميان احاديث از تقيه ناشي شده باشد، كيست كه توانايي جدا كردن تقيه از غير 
هر  :اند داشته باشد؟ شيعيان توان بيرون آمدن از ورطه را نداشته جز اينكه گفتهتقيه را 

آنچه با ديدگاه اهل سنت سازگاري دارد از روي تقيه بوده و بقيه صحيح و عمل بدان 
  .پردازيم باشد، در اين پيشگفتار به توضيح بيشتر آن مي واجب مي

ور از اهل سنت و بندي مزب تقسيم بحراني پيشينيان اهل تشيع را بخاطر عاريه گرفتن
به رغم اينكه ادعاي مذكور بويي از واقعيت نبرده  -» جرح و تعديل« عمل كردن به علم

كه  نمايد، چرا كه از روند آن تقسيم بندي نشأت گرفته، توبيخ و سرزنش مي –است 
ن ايشان از بكارگيري آن در تصحيح اخباري كه به گمان آنان صحيح بوده است، ناتوا

  .اند بوده
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دي اخبار را كه تقسيم بن» جرح و تعديل«فن « :گويد مي) 1/17الحدائق (نامبرده در 
از پيشينيان  و همچنان اخبار حاوي ستايش و يا نكوهش راويان را اند بر آن بنا نهاده

گاه در چنان چيزي بر ايشان اعتماد كرده باشند، چگونه در صحيح پس هر. اند برگرفته
يثي كه به نظر آنان صحيح و مورد اعتماد بوده و همانگونه كه گروهي از احاد پنداشتن
چنانكه . اند اند، بر ايشان اعتماد نكرده اند صحيح بودنشان را نيز ضمانت نموده آنها گفته

و سخنان شيخ در كتاب » هالفقي«و » الكافي«اي كتابهاي  كه مقدمه اين امر بر كسي
را مطالعه كرده باشد، پوشيده نيست، اگر در نقل و ) راالخبا( اينجانبو كتاب  »العدة«

  .»اند روايت اخبار عادل و مورد اعتماد بوده باشند در همه چيز اينگونه بوده
آن دسته از دانشمندان شيعه مذهب كه در  :كه ستا ي سخنان بحراني اين چكيده

اند بلكه  اوردهاند به هيچ وجه آن را به اجرا در ني اين علم از اهل سنت پيروي كرده
و  تواند بدانها اعتماد ورزد لي نميتي تناقضات است كه هيچ انسان عاقسخنان ايشان مش
گوها بدانها معتقدند، آنها را  پردازيهايي است كه ياوه ي طبيعي دروغ اين همه نتيجه

  .اند به آنها گرويدهفهمها  ترويج كرده و بعنوان ديني درآمده كه كج
در اين زمينه  -خدا وي را نگهدارد و دانشش را فزوني دهد - »اثري اهللاعبد«شيخ 

از ...  غيره و بندي حديث به صحيح و تقسيم شود كه آغاز ارزيابي مالحظه مي :گويد مي
ي شرح حال  در حاليكه آغاز تحقيق درباره –گردد  جانب اهل تشيع به قرن هفتم بر مي

و همزمان با يورش شيخ  –ردد گ راويان حديث از طرف ايشان به قرن چهارم بر مي
شروع شد، آنگاه كه ناتواني ايشان را ) منهاج السنة( االسالم ابن تيميه عليه آنان در كتاب

كه آنها  در باب شناخت دانش شرح احوال راويان حديث به باد انتقاد گرفت، چرا
 بندي حديث نزد ايشان به صحيح، موثق و يعني تقسيم –اعتراف كردند اين اصطالح 

ي عالمه  واژه –) 20/100وسائل الشيعه، ج (ضعيف در زمان عالمه حلّي پديد آمد 
حلّي است  مطهرهرگاه در كتب اهل تشيع به صورت مطلق آمد مقصود از آن همان ابن 
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شيخ آنان  –كه شيخ االسالم ابن تيميه كتاب منهاج السنه را عليه او به نگارش درآورد 
شيعيان  كه تقادهاي وارده از جانب اهل سنت باعث شداذعان نموده كه ان» حر عاملي«

ي  فائده« :گويد ريزي و به موضوع سند حديث روي آورند، مي اين اصطالحات را پايه
نكوهش اهل تشيع از جانب اهل سنت است تا نگويند احاديث  دفعاهتمام به بيان سند، 
وسائل . (»ل گشته استنيست بلكه از اصول پيشينيانشان نق» معنعن«آنان از نوع حديث 

  )20/100، ج الشيعة
بندي حديث نزد ايشان به  يعني تقسيم(اصطالح جديد  كه كند تأكيد مي» حر عاملي«

گذاري كرد، كوششي بود در راستاي  حلّي آن را پايه مطهركه ابن ...) صحيح و 
اهل ( هعاماصطالح جديد نه تنها با اعتقاد و اصالح  :گويد روي از اهل سنت، مي دنباله
، ج وسائل الشيعة. (باشد كه از كتب و منابع ايشان برگرفته شده است سازگار مي) سنت
20/100(  

اند و  رساند كه شيعيان در اهتمام به اين موضوع پس افتاده سخنان فوق اين را مي
كه هدف از آن حمايت مذهب از بليابي به صحت حديث نبوده  ي آن دست انگيزه

نزد آنان ماالمال از تناقضات و » جرح و تعديل« ه است، لذا علمقادات مخالفان بودانت
در جرح و تعديل و شرايط « :گويد مي» فيض كاشاني«اي كه  باشد به گونه اختالفات مي

ي اطمينان بخش  شود آنها را به شيوه آنها ضد و نقيضها و اشتباهاتي وجود دارد كه نمي
  )12-1/11الوافي، ج . (»برداشت، چنانكه بر آگاهان پوشيده نيست

ي اختالف ميان  ف كاشاني و حر عاملي جز در سايهقابل توجه از طر اين اعترافات
چنانكه كافي  –اخباريها و اصوليها بروز نيافت كه حركت تقيه در آن باال گرفت به ويژه 

روش . كاري ميان شيعيان رواج دارد پروايي و كمي پنهان دو خصلت بي –گويد  مي
اند اگر از سوي شيعيان  ريزي كرده عيف احاديث كه متأخران آن را پايهتصحيح يا تض

چنانكه يوسف بحراني . ماند ايشان باقي نميشود، جز شمار اندكي از احاديث براجرا 
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به اين احاديث است  ة ما يا چنگ زدنوظيف« :گويد دارد و مي پرده از روي آن بر مي
و يا بدست آوردن دين و شريعتي ديگر  اند ودهينيان نيكوكار ما بر آن بهمانگونه كه پيش

باشد چون ناقص و ناتمام و دليلي بر احكام آن وجود  غير از اين دين و شريعت مي
گيرند حال آنكه گزينه سومي در  از آن دو گزينه را بر نميندارد، به اعتقاد من هيچ يك 

ه آفت استبداد و اين ميان وجود ندارد و اين امر به لطف خدا براي هر محققي كه ب
  )47 :البحرين لؤلؤة. (»نخوت گرفتار نيامده باشد آشكار و روشن است

قابل توجهي است كه ماهيت احاديث ايشان را در پرتو اظهارات بحراني نص مهم و 
، و اينكه اگر آن را بطور دقيق بكار سازد آشكار مي آنانخاص » جرح و تعديل«دانش 

اي اعتبار ساقط و جز برگرفتن احاديث  ن از درجهي روايتهايشا بگيرند قسمت عمده
ماند، چنانكه نياكانشان چنان كردند و آنها را با  بدون تحقيق و تفحص برايشان باقي نمي

هايش پذيرفتند، و يا به ناچار بايد در پي مذهبي ديگر جز مذهب  تمام دروغها و افسانه
هاي زندگي  ا و خواستهكه مذهبشان ناكافي و پاسخگوي نيازه شيعه باشند، چرا

  .باشد نمي
پديد ي را در راستاي يهم و كوشش فكركنند كه هيچ گونه س يان اعتراف ميخود شيع

فرا از اهل سنت  –چنانچه عادت دارند  –آوردن علم حديث ندارند، بلكه آن را 
درايت «و اينكه نخستين فرد شيعه مذهبي كه به تقليد از اهل سنت در فن  اند گرفته

 ـ ه965شهور به شهيد دوم متوفاي سال م» زين الدين عاملي«به تأليف پرداخت،  »حديث
  .باشد مي

از جمله معلوماتي كه « :گويد در آن باره مي» 3/73 –مقتبس االثر « :حائري در كتاب
هيچ كس در آن ترديد ندارد اينكه پيش از شهيد دوم هيچ كدام از دانشمندان ما به امر 

  .»نگاشتند نپرداخت و بلكه تنها در علوم عمومي مي» ت حديثدراي«تأليف در دانش 
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يك كتاب و  به رغم تحقيق و كاوشي كه در ميان كتب اهل تشيع انجام دادم متأسفانه
) جعلي(ي احاديث ضعيف و موضوع  ي كوچكي را هم در زمينه يا حتي يك رساله

ي عظيم اسالمي  كتابخانه بينيم كه هاي اهل سنت بزنيم مي نيافتم، ولي اگر سري به نوشته
باشد، البته چون مذهب اهل  سرشار از كتابهاي قديم و جديد امثال اين گونه تأليفات مي

زنيها استوار گشته جاي شگفت نيست كه داراي هيچ  ي دروغها و گمانه تشيع بر پايه
عيف و ي احاديث ض ليف كتابي در برگيرندهأباشند، زيرا اگر به ت تأليفي در اين زمينه نمي

در كتاب » مجلسي«اقدامي كه  .ريخت زدند اساس دينشان فرو مي موضوع دست مي
نمود و به تضعيف صدها حديث و روايت موجود » الكافي«كتاب  در بارة »العقول مرآة«

كه او آن روايتها را  در آن پرداخت، بدون برنامه و رعايت اصول و ميزان دقيقي بود، چرا
هاي خود آورد  را بدون اشاره به ضعيف بودنشان در نوشتهضعيف پنداشت ولي همانها 

لذا انسان مسلمان در شناخت روش اهل تشيع در راستاي صحيح يا ضعيف قلمداد 
نمودن احاديث دچار حيرت و سردرگمي خواهد گشت و شگفت اينكه ايشان حتي 

. ان باشندپذيرند اگر تأييدي براي عقايدش كه به عقيده آنها كافرند مي روايات كساني
ي ا نزد شيعيان از هيچ ضابطه و قاعده» درايت و روايت«دانش حديث از لحاظ  ،بنابراين

بين  ي احاديثشان زير ذره باشند چون بخش عمده باشد، البته معذور هم مي برخوردار نمي
  .ريزند را از دست داده و فرو ميتاب مقاومت » علم الحديث«

يكي  :گويد مي )32، ص )1(لتحفه االثني عشريهمختصر ا( :اي آلوسي در كتاب عالمه
دانش «از نيرنگهاي اهل تشيع اين بود كه گروهي از دانشمندانشان ابتدا به فراگيري 

_______________________ 

ي شيخ شاه عبد العزيـز پسـر    ذكر است كه كتاب تحفة اثناعشريه به زبان فارسي نوشتهقابل  -1
ـ   ي ترجمـه  امام شاه ولي اهللا دهلوي است كه عالمه آلوسي آن را مختصر كرده به زبـان عرب

و سخنان ذكر شده در باال بطور مفصل به زبان فارسي از شاه عبد العزيز است . نموده است
خواننـده   .شانزدهم و نوزدهم كتـاب خـود ذكـر كـرده اسـت      و آن را در كيد. نه از آلوسي
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و شنيدن احاديث از محدثان مورد اعتماد اهل سنت قطع نظر از افراد عاديشان، » حديث
قرار داد و ولي خداوند سبحان اهل سنت را مشمول فضل واحسان خويش . پرداختند

ي تشخيص پاك از پليد و صحيح از جعلي  از ميان آنان برانگيخت كه وظيفهكساني را 
اي كه حتي يك واژه از ميان حديثي طوالني بر آنان پوشيده  به گونه را به عهده گرفتند،

نگريستند هر  يكي ديگر از فريبهايشان اين بود كه به نام افراد معتبر اهل سنت مي. نماند
يافتند كه اسم و لقب مشابهي با يكي از افراد خود دارند، حديث آن يك نفر  ميكه را 

كه او يكي از  ندبرد آگاه اهل سنت گمان مي دادند، آنگاه افراد بي شيعي را به او نسبت مي
كه دو نفر » سدي«، مانند ندورزيد هايش اعتماد مي امامان معتبر خودشان است وبه گفته

اولي از افراد » سدي كوچك«و ديگري » سدي بزرگ«ارند يكي وجود د» سدي«به اسم 
پردازان شيعه مذهب افراطي محسوب  مورد اعتماد اهل سنت، ولي دومي در شمار دروغ

باشد، ولي  مي و غالي است كه رافضي و تندرو» بن قتيبه اهللاعبد«يكي ديگر . گردد مي
آيد و  د اهل سنت به شمار ميجزو دانشمندان مورد اعتما» بن مسلم بن قتيبه اهللاعبد«

به رشته تحرير درآورد و آن يك نفر رافضي نيز كتابي ) المعارف(كتابي را تحت عنوان 
  .سازي تحت همان عنوان نگاشت را به قصد گمراه

اند،  از ديرباز از دست راويان دروغگوي اهل تشيع به ستوه آمده �اهل بيت پيامبر
عليه علي بن حسين » مختار« :گويد مي )مه اهللارح( »جعفر صادق«براي مثال 

  )115 –رجال الكشي . (كرد پردازي مي دروغ
برند مهر  كند ولي شيعيان گمان مي با وجود اينكه امام صادق مختار را تكذيب مي

 –رجال الكشي . (ي مختار آورده شد مادر صادق از جمله چيزهايي بود كه به وسيله
116(  

                                                                                                                                                    

. بدسـت بيـاورد   )www.aqeedeh.com(سـايت عقيـده   توانـد كتـاب را از    گرامي مـي 
  )مصحح(
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هاشمي موي سرش   هيچ يك از زنان :د كه گويا گفتهبندن امام صادق نيز دروغ مي بر
. قاتالن حسين را پيش ما آوردسر » مختار«آميزي كرد تا زمانيكه  را نه شانه زد و نه رنگ

  )116 –رجال الكشي (
پردازيهايش عليه خاندان  مختار و دروغشناخت كاملي از ) :( علي بن حسين

از يونس بن  :خواند هايش را نمي امهپذيرفت و ن هايش را نمي داشت، هديه �پيامبر
اي به علي بن حسين  نامه» مختار بن ابي عبيده« :يعقوب از ابوجعفر روايت شده كه

ي علي بن حسين  خانه هايي را نيز از عراق برايش فرستاد، وقتي به درِ نوشت و هديه
ون آمد و ي علي بير ي ورود را برايشان بگيرد ولي فرستاده رسيدند، يكي رفت تا اجازه

پذيرم و  ي من دور شويد چون هداياي آنها را نمي از خانه :خطاب به ايشان گفت
  )116رجال الكشي، . (كنم هايشان را نيز نگاه نمي نامه

ي از سرشناسان اين ميدان يككه است » ابوهارون مكفوف«پردازان  يكي ديگر از دروغ
 اهللابه ابوعبد :فتگاز ياران ما  برخيبه عمير روايت شده كه  از محمد بن ابي :باشد مي

هستي او كسي اگر دنبال خداي قديم  :اي به او گفته ابوهارون گمان برده كه تو :گفتم
و اگر دنبال آفريننده و روزي  يابي بدان را ندارد توانايي دست است كه هيچ كس

بر بر من دروغ گفته نفرين خداوند  :در پاسخ گفت. او محمد بن علي است ،ايي دهنده
  )5/237تفرشي،  اثرنقد الرجال  194 –رجال الكشي . (او باد

از  :پردازي كرده است دروغ بر برخي امامان است كه» مغيره بن سعيد«يكي ديگر 
مغيره بن سعيد سخنان خالف واقع  :ابوالحسن رضا گفت :ابويحيي واسطي نقل شده كه

 .به او چشاندخداوند گرمي آهن را را از زبان ابوجعفر روايت كرده كه 

  )194رجال الكشي، (
 اهللاز ابوعبد شنيده كه برخي يارانماناز كه  ن مسكان از كسياب در روايتي ديگري از

پدرم دروغ  ، او برنفرين خدا بر مغيره بن سعيد باد :گفت نقل شده كه از او شنيدم كه 
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ي  كه درباره خداوند هم گرمي آهن را بر او چشاند، نفرين خداوند بر كسي باد ،گفت مي
و نفرين خدا بر كسي باد كه مرا از  ،1ايم گويد كه ما در مورد خود نگفته ما چيزهايي مي

انيمان در گرديم و پيش ريد، به سوي او برميچارچوب بندگي براي خدايي كه ما را آف
  )195رجال الكشي، . (گرداند دست او است، خارج مي

ي شايع است كه ا به اندازه زعوم ايشانجعل اخبار از زبان امامان م چيني و توطئه
يعيان برخي از روايتهايي كه به گمان ايشان از روايات امامان هستند بر آنان عرضه ش

  )195رجال الكشي، . (اند اند ولي ايشان بسياري از آنها را رد نموده كرده
وليت اين كه مسئ برخي از كساني :گويد راست گفته كه مي) رح( امام جعفر صادق

رجال . (تر از يهوديها، مسيحيان، زرتشتيان و مشركان هستنداند بد ر را بر عهده گرفتهام
  )252الكشي، 

آورترين اتفاقات اينكه شيعيان برخي صحابه را به خاطر گزارش احاديث  شگفت
بينيم،  دهند، حال آنكه مي را مورد انتقاد قرار مي �مانند ابوهريره �بسيار از پيامبر
  .اند ن اهل تشيع در اين امر از ابوهريره پيشي جستهگروهي از راويا

ار حديث را از سي هز ،گزارشگر دروغ و گمراهي» تغلبابان بن « ،به عنوان مثال
، مجمع 20/116وسائل الشيعه،  ،9رجال النجاشي، . (جعفر صادق روايت كرده است

  )1/22الرجال اثر قهباني، 

_______________________ 

خميني را مطالعه كند تا دريابد آيا » الحكومة االسالمية«كتاب  52ي گرامي، ص  الزم است خواننده) 1
 !كند يا نه؟ نفرينهاي مزبور بر او صدق مي
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ي هزار حديث از باقر و شانزده هزار س :گويند است مي» محمد بن مسلم«يكي ديگر 
با اطالع از اينكه نامبرده از زبان امامان اهل  1.حديث از صادق را روايت نموده است

  .تشيع نفرين شده است
هفتاد هزار حديث از  :گويند است كه مي» جابر جعفي«پردازان  يكي ديگر از آن دروغ

هر چند كه  2.ائمه نقل كرده استاز ساير  او چهل هزار حديث ديگر رامام باقر و صد 
از  :نديده است ديگر يك بار هم پيش صادق نرفته و جز يك بار وي را نزد پدرش

وي را جز يك بار  :پرسيدم، گفت اهللاي احاديث جابر از ابوعبد رهزراره نقل شده كه دربا
ال اثر ، تنقيح المق169رجال الكشي، ( .ام و هيچگاه نزد من نيامده است پيش پدرم نديده

   .)2/203مامقاني، 
در حاليكه جز  بپرسيمما حق داريم راجع به اين همه روايات او از صادق و پدرش 

برد پنجاه هزار حديث را از او  يگمان مو جعفي  تصادق نرفته اسيك بار پيش پدر 
 اي رفت چاله و تنها به كوهها مي 3ه كه هيچ كس ديگري آنها را نشنيده استيت كرداور

فالن و فالن چيز را محمد بن علي  :گفت و مي برد فرو ميدر آن را كند و سرش   را مي
  )2/9، مجمع الرجال، 1/202تنقيح المقال،  171رجال الكشي، . (برايم بازگو كرد

گذاريم كه به  مي هروي خوانند هل تشيع را پيشاهايي از راويان  ما در اينجا نمونه
برخوردارند و رواياتشان نزد  دي در نزد شعيانزيا خوار بودنشان از اهميت رغم شراب

   :شيعيان پذيرفتني است

_______________________ 

، معجم رجال 20/343، وسائل الشيعة، 146، رجال الكشي، 2/143جامع الرواة،  224رجال النجاشي، ) 1
 .17/253الحديث، 

 .20/151وسائل الشيعة، ) 2
 .2/9مجمع الرجال  171رجال الكشي، ) 3
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ي ياران  عقيلي از زمره :از فرات بن احنف روايت شده كه :»عوف عقيلي« - 1
. كرد خوار بود ولي حديث را چنانكه شنيده بود گزارش مي و شراب �اميرالمؤمنين

، تنقيح المقال، 1/290جال، ، مجمع الر11/160معجم رجال الحديث،  90رجال الكشي، (
2/355(.  

كرد، آيا در حالت مستي؟ يا بعد از به هوش  ما نمي دانيم حديث را چگونه بازگو مي
  پرداخت؟ آمدن به روايت احاديث مي

من  :گويد الخطاب مي محمد بن حسين بن ابي :)ثابت بن دينار(ابوحمزه ثمالي  - 2
ديم كه زائده كنار باب الفيل نشسته بوبن جذاعه ازدي و حجر بن  اهللاو عامر بن عبد

را عليه من  اهللاتو ابوعبد! اي عامر :گفت اهللابه عامر بن عبد ابوحمزه ثمالي پيش ما آمد،
را  اهللامن ابوعبد :ابوعامر به او گفت. كند گساري ميابوحمزه مي :اي و گفته تحريك كرده

ام و او نيز در پاسخ  او پرسيده ي مواد مست كننده از ام ولي درباره نگيختهاني بر عليه تو
محمد بن . خوار است ولي ابوحمزه شراب :ي حرام است و گفت كننده  هر مست :گفت

. گردم طلبم و به سوي او برمي ش ميزاز خدا آمر :ابوحمزه گفت :گويد حسين مي
 63التحرير الطاووسي،  ،390-3/389معجم رجال الحديث،  177و  176رجال الكشي، (

كرد و  گساري مي ابوحمزه مي :گويد علي بن حسن بن فضّال مي) 1/191قال تنقيح الم
، تنقيح المقال 3/389، معجم رجال الحديث 1/289مجمع الرجال . (بدان متهم بود

1/191(.  
گردد و بسياري از  خوار نزد اهل تشيع فردي مورد اعتماد محسوب مي اين شراب

، شرح 70الفهرست، ص «طوسي در  :اننداند م علمايشان بر معتبر بودنش تصريح كرده
، 1/134 ةجامع الروا«، اردبيلي در 1/289مجمع الرجال «، قهباني در 138 :حال شماره

، 81شرح حال شماره  176ص » رجال الكشي«، كشي در 1072 :شرح حال شماره
، حر عاملي 67 :حال شمارهرح ش 61، ص »التحرير الطاووسي«ثاني در حسن ابن شهيد 
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» لقاباأل الكني و«عباس قمي در  207 :، شرح حال شماره20/149» ائل الشيعهوس«در 
رجال «، حلّي در 1494، شرح حال شماره 1/189تنقيح المقال «، مامقاني در 1/118

» معجم رجال الحديث«، خوئي در 277، شرح حال شماره 59بخش اول، ص » الحلّي
  .1953 :، شرح حال شماره3/385

 امام :گويند آيد و مي به شمار مياو از افراد معتبر اهل تشيع  :يعفور بن ابي اهللاعبد - 3
ي ما انجام نداده به جز  ي ديني خود را درباره هيچ كس وظيفه :صادق راجع به او گفته

، معجم رجال الحديث 2/166، تنقيح المقال 215 –رجال الكشي . (يعفور بن ابي اهللاعبد
  )1/467 ة، جامع الروا10/9

ام كه از من پيروي  يعفور نديده بن ابي اهللاهيچ كس را جز عبد :تي ديگر آمدهدر رواي
نمايد و سخنان مرا برگيرد، من به او فرمان دادم و سفارشي به او كردم از دستورم پيروي 

، معجم الرجال 2/166، تنقيح المقال 215 –رجال الكشي . (نمود و سخنم را گوش داد
  )1/467 ةالروا ، جامع10/99الحديث 

ابن مسكان از ابن  :نمود روي مي كرد و در آن زياده خواري مي ولي با وجود آن شراب
ناليد مقدار كمي شراب  هنگامي از شدت درد و بيماري مي :يعفور روايت كرده كه ابي
رفت و او را از دردش مطلع ساخت و اينكه  اهللاگشت، پيش ابوعبد نوشيد و آرام مي مي

وقتي به كوفه . شراب منوش :به او گفت. گردد آرام مي هرگاه كمي شراب بنوشد
روي آوردند كه شراب بنوشد  وي اش به برگشت بيماريش او را آشفته ساخت، خانواده

و از او دست برنداشتند تا مجبور به نوشيدنش گشت و در همان لحظه دردش آرام 
اي ابن  :فتگ. رفت و ماجرا را برايش تعريف كرد اهللاگرفت، دوباره پيش ابوعبد

كند و اگر از تو  گساري نكن چون حرام است، شيطان تو را وادار به آن مي مي ،يعفور ابي
، معجم رجال الحديث 2/166، تنقيح المقال 214 –شي كرجال ال. (رود نوميد گردد مي

10/98(  
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ة االثني مختصر التحف(: ي از كتاب ريد گزيدهرو دا كتابي كه پيش! ي گرامي خواننده
. باد درود و رحمت بيكران خدا بر او )1(ي سيد محمود شكري آلوسي نوشته )عشرية

اقسام احاديث اهل تشيع و احوال و اوضاع راويان  باب دوم در بيان« 69-47صفحات 
با شرح و تحقيق عالمه  )2(»بندي پيشينيانشان و مباحث مربوط بدان اسناد آنها و دسته

 اي  هاي گرانبهايش كه كتابخانه طر نوشتهخداوند بخا) :( »الدين خطيب سيد محب«
من در . اسالمي را بدانها تقويت و توانگر ساخت، بهترين پاداش را به وي ارزاني دارد

هايي كه در آنها به توضيح  نويسي بر آن پرداختم، حاشيه و حاشيهحد توان به شرح 
سلمانان از ام تا م برخي پيچيدگيها و شرح حال برخي افراد وارده در آن دست زده

هاي پنهان اخبار اهل تشيع و اوضاع راويان آنها آگاهي يابند و تا اينكه ثابت گردد  اليه
اند  خوار ايشان كه شيعيان، اين دانش سرشار و پرفايده را از اهل سنت فرا گرفته و ريزه

  .ب از آن استفاده نكرده و به اجرا در نياوردندسفانه خوأولي مت
تنها به اين  –ي راه دانش است  كه همواره كمترين جوينده –ي اين سطور  نويسنده
د چون بر اين مطالب ارزشمند به خود دا نويسي را ي شرح و حاشيه دليل اجازه

انگاري كردند، پس اگر  دانشمندان زبردست در انجام اين مسئوليت خطير سهل
  .را بپذيرندم خوانندگان ارجمند عيب و نقصي را يافتند معذرت

_______________________ 

بـه   )المؤمنين وفضيحة الشـياطين نصيحة (طوريكه قبال هم گفتيم كه اصل كتاب بنام تحفة اثناعشريه  -1
است نه عالمـه   پسر شاه ولي اهللا دهلويي شيخ شاه عبد العزيز محدث دهلوي  نوشتهزبان فارسي 

  )مصحح. (آلوسي
در اقسام اخبـار شـيعه و احـوال رجـال     باب چهارم «: تحفة اثناعشريه فارسي اينطور آمده استدر  -2

   )صححم. (»اسانيد ايشان
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را تا روز آخرت ي سپاسها خداوند را سزاست، درود بيكران  خن اينكه همهپايان س
اش و هر كه نيكوكارانه از ايشان  بر پيامبرت، خاندان پاك، ياران بزرگوار و خجسته

  . آمين –پيروي كرد، فروريز 
  

  ابوعبدالرحمن

  اهللامحمدمال 

   ه 1422اول ماه ربيع الثاني 
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  اقسام احاديث اهل تشيع
  

صحيح، حسن، موثق و  :باشد اصول احاديث نزد شيعيان چهار نوع مي بدان كه
  .ضعيف

ي يك نفر عادل امامي مذهب به امام  سندش به واسطه :است كه نآحديث صحيح 
جزو احاديث صحيح » منقطع«و » 2مرسل«حديث  ،بنابراين .1معصوم متصل شده باشد

_______________________ 

صحيح حديثي است كه سند آن به «: گويد مي) 77ص  –الرعاية في علم الرواية «شهيد دوم در كتاب ) 1
در جايي كه تعدد  –در تمام طبقات اي يك نفر عادل امامي مذهب از يك نفر همسان خود  واسطه

اي نيز بر آن وارد شده  به امام معصوم متصل باشد، گرچه ناهمگوني و خالف قاعده –وجود داشته باشد 
 .»باشد

كسيكه امام : مرسل نزد اهل تشيع عبارت است از اينكه«: گويد مي» 47 –الدراية «چنانكه صاحب ) 2
مقصود از اينكه او را مالقات نكرده باشد يعني در ... ده باشدروايت كرمعصوم را مالقات نكرده آن را 

اي يك نفر ديگر از او روايت نمايد، گرچه با او  كند، بدين صورت كه به وسيله آن حديثي كه نقل مي
حديث : يابد و آن اينكه هم تحقق مي �صحابي از پيامبر» ارسال«پيوند و نشست داشته باشد بنابراين 

   .»نقل نمايد �نفر صحابي ديگر از پيامبر ي يك را به واسطه
: گويد راجع به حكم حديث مرسل از نظر شييعيان مي» 73قواعد الحديث، ص «: در كتاب» عريضي«

ي مرسلها را مشروط به  گروهي حجت بودن همه: ي حجت بودن مرسل اختالف نظر وجود دارد درباره
اند، شخص مزبور خواه صحابي، بزرگواري و  ردهاينكه شخص ارسال كننده مورد اعتماد باشد انتخاب ك

يا غير از اينها باشد، و خواه يك نفر از سند حديث ساقط شده باشد و يا بيشتر از آن، اين ديدگاه از 
كند كه اهل تشيع به احاديث مرسل عمل  شيخ طوسي ادعا مي... و پدرش نقل شده است » برقي«

ي نامبرده  در تعارض با آنها قرار نگيرند، معناي گفته» مسند«كنند به شرطي كه احاديث صحيح  مي
ولي ديدگاه مشهور . باشد حجت بودن همه مرسلها به شرط عدم تناقض با حديث مسند صحيح، مي

و سائر » شهيد اول«، »عالمه«، »محقق«كه اين ديدگاه به  .باشد ميان آنان حجت نبودن آنها مي
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ا وجود اين ايشان لفظ آيند چون سند آنها به معصوم متصل نيست، ب به شمار نمي
عمير در حديثي صحيح  ابن ابي  :اند اينكه گفته كنند، كما را بر آنها اطالق مي» صحيح«

را در اطالق صحيح بر حديثي » عدالت«صفت آنان . چنين و چنان روايت كرده است
روايت  :گويند اند، و مي دانند گرچه در تعريف صحيح عدالت را قيد كرده مشروط نمي

كه بنا به  بن ابان باشد، مانند روايت حسين بن حسن ناشناخته صحيح مييك نفر 
صحيح حديث و همچنين در اطالق . مجهول الهويه است» المنتهي«در » حلّي«اي  گفته

اي شروط مذكور در تعريف را  دانند بنابراين همه امامي بودن راوي را نيز شرط نمي
  .اند ناديده گرفته

 :اند كه امام معصوم در حق او گفته باشد را كرده به صحت كسيو همچنين حكم 
حرمت كند و بكشد، يا او را نفرين نموده باشد، يا حكم به باطل  خدا وي را خوار و بي

  .اش و يا از او تبرّي جسته باشد بودن عقيده
اند با  را پذيرفته» 1بداء«و معتقدين به » ها مجسمه«، »ها مشبه«و همچنين روايات 

گردد، روايت  اي اين امور موجب كفر و كافر بودن معتقد بدانها مي همهوجود اينكه 
                                                                                                                                                    

يد دوم آن را معتبرترين نظرات اصوليان و محدثان قلمداد و شه... اماميهاي متأخر نسبت داده شده 
ي راوي ساقط شده در دست نيست،  و آن بدين خاطر است كه چون اطالعي درباره: گويد كند و مي مي

يابد، و  پس احتماالً ضعيف بودن او وجود دارد و تا افراد ساقط شده بيشتر باشند احتمال مزبور قوت مي
پس معتبر بودن . باشد، بلكه عامتر از اين است اي عادل پنداشتنش نمي نشانهمحض روايت او از امام 

باشد، كه چنين شرطي در حديث مرسل تحقق نيافته است، چنانكه  راوي شرط پذيرش روايتش مي
اند تا احاديث مرسل آنان به  و امثال او جز افراد معتبر را ساقط كرده» عمير ابن ابي«ثابت نشده كه 
 .ذيرفته گردندصورت مطلق پ

از منظر يهوديها نادان  –باشد  تر از دروغ و بهتانهاي يهوديان مي كه نام او واالتر و پاكيزه –خداوند ) 1
ها  است و نياز به نشانه ها و هدايتگري هايي دارد كه وي را به برخي امور رهنمون گرداند، و او آفريده

اند كه خوب آفريده است يا نه، و اموري را كه قبالً د آفريند و جز پس از نگاه كردن بدانها نمي را مي
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ي استواريها را  دانست برايش معلوم شد كه باعث غم و اندوهش بر مخلوقات شد كه در نتيجه همه نمي
هايي  و اسرائيليان را فرمان داد تا نشانه. روي زمين ناپديد نمود و هيچ چيز به يك صورت باقي نماند

رند تا به اشتباه آنها را ويران نسازد؛ و سخنان ديگري از آن قبيل كه حاوي هايشان بگذا را روي خانه
  .باشد دروغ و گمراهي مي

اساس مزبور به درون دين شيعيان نفوذ كرد و يا به تعبيري صحيحتر اهل تشيع آنها را  عقايد باطل و بي
  .ازيهوديان به عاريه گرفتند» بداء«تحت عنوان 

. چيزي را بعد از علم بدان پيدا كردن تأييد و تصويب نمود: اينست كه »بداء«تعريف زبان شناختي 
  )1/187ابن منظور،  –لسان العرب (

{{ �: در آيات متعددي از قرآن كريم آمده است از جمله» بداء«ي  واژه }}¨̈̈̈ uu uuθθθθ óó óó™™™™ uu uuθθθθ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### yy yy““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘………… ãã ããρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ � )سپس اهريمن آنان را وسوسه كرد تا عورات ): (20 –راف اع

  ).ي آنان را بديشان نمايد نهان از ديده

� #### yy yy‰‰‰‰ tt tt//// uu uuρρρρ ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;; šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ tt ttFFFF øø øøtttt ss ss†††† � ) شود  گر و پديدار مي براي ايشان جلوه): (47 –زمر

  ).برند كه گمانش نمي

� #### yy yy‰‰‰‰ tt tt//// uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ßß ßßNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ ŸŸ ŸŸ2222 � ) اند براي ايشان  داده اعمال زشتي را كه انجام مي): (48 –زمر

  ).گردد نمايان و آشكار مي

� ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO #### yy yy‰‰‰‰ tt tt//// ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;; .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((#### ãã ããρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ãã ããΨΨΨΨ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm && && ÏÏ ÏÏmmmm � ) بعد از آن كه ): (35 –يوسف

در تمام آيات مزبور به » بداء«ي  واژه). كنند ها را ديدند، تصميم گرفتند او را تا مدتي زنداني نشانه
  .باشد معناي ظهور چيزي كه قبالً مشخص نبوده است، مي

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏNNNN yy yy‰‰‰‰ tt tt//// ââ ââ !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øøóóóó tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ èè èè???? öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ââ ââ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ çç çç���� tt tt9999 øø øø.... rr rr&&&& � ) دشمنانگي ): (118 –آل عمران

  ).است از دهان آنان آشكار است، و آنچه در دل دارند بزرگتر
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� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ öö öö7777 èè èè???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& çç ççννννθθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ èè èè???? ΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö7777 ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ yy yy⇔⇔⇔⇔ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ªª ªª!!!! $$ اگر آنچه را كه در ): (284 –بقره ( � ####$$

در اين آيات » بداء«). كند دل داريد آشكار سازيد يا پنهان داريد خداوند شما را طبق آن محاسبه مي
  .پذيرد ردني جز بعد از مخفي نمودن صورت نمينقطه مقابل پنهان كردن است، و هيچ گونه آشكار ك

يعني زايل شدن و از ميان » ضالل«يعني آشكار گشتن و بروز چيزيكه نامعلوم بوده، و » بداء«بنابراين 
  . رفتن چيزيكه قبالً معلوم بوده است

� (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% tt tt øø øø rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% (( ((####θθθθ �� ��==== || ||ÊÊÊÊ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttãããã � معبودهايي كه جز : (37 –اف اعر

  ).اند از ما نهان و ناپيدا شده: گويند پرستيديد كجايند؟ مي خدا مي

�¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββρρρρ çç çç���� tt ttIIII øø øø���� tt ttƒƒƒƒ � ) و اما . » بافتند از آنان ناپديد گشت و آنچه بر مى«): 24 –انعام

  .غفلت يعني اينكه آنچه موجود، پديد آمده و حاضر است دانسته نشود
زيرا جهل و ناداني سراسر وجودش را ) خفاء، ضالل و غفلت(انسان داراي هر سه ويژگي مزبور است 

  .فرا گرفته است
و از آنجا كه خداوند آگاهي جزئي و كلي را از همه چيزها از ابتدا تا انتها پيش از آفريدن آنها و بعد از 

الوشيعة . (خداوند محال و غيرممكن است پايان نسبت به دانش بي) بداء، ضالل و غفلت(آن دارد، پس 
  )110موسي جار اهللا، ص  –في نقد عقايد الشيعة 

چيزي كه قبال خداوند بدان عالم نبوده برايش آشكار : از منظر اهل تشيع عبارت است از اينكه» بداء«
شبهات حول . (هر كه بداء را نداند و يا بدان اعتراف نكند بويي از علم و معرفت را نبرده است. گردد

بنابراين، هيچ انساني بدون افترا زدن به خدا و نسبت دادن جهل به او ) 52علي عصفور، ص  –التشيع 
  .گردد عالم محسوب نمي

پردازند، بخاطر رعايت امانت علمي و  گاهي اوقات برخي از شيعيان در انكار اين عقيده به منازعه مي
در كتاب » كليني«. نماييم بر ايشان را بازگو ميهايي از منابع معت شناسي تحقيق گوشه حفظ روش

ي هيچ  به وسيله: كند كه از زرارة روايت مي) باب البداء –كتاب الحجة  – 1/146األصول من الكافي «
  .بندگي خدا صورت نگرفته است» بداء«چيزي مانند 
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ن است و پس عبادت شيعيان عبارت است از عبادت پروردگاري جاهل و نادان، ولي كسي كه نادا
ي احكام و دستوراتش از روي جهل  شود؟ كسيكه همه داند چطور پرستش مي مصلحت بندگانش را نمي

  .دهد صادر شده باشد؟ لذا جز انسان جاهل عبادت جاهالنه را انجام نمي
پيش از هر چيز ديگري باعث » بداء«: عمير از هشام بن سالم از ابوعبداهللا آمده كه در روايت ابن ابي

بداء يعني از طريق : گويد محقق كافي در شرح آن مي) 1/146الكافي، (گردد  اشت خداوند ميبزرگد
ي استعمال آنرا  آشكار گشتن علم به مصلحت كاري كه پيشتر مخفي بوده مشخص گردد، سپس دايره

: شود گفته مي. بداء يعني ظهور هر چيزيكه ظاهرش خالف آن بوده است: گوييم كنيم و مي وسيعتر مي

. كرد انجام كاري برايش مشخص گرديد كه ظاهرش خالف آن را ايجاب مي: ، يعنين يفعل كذاله أ داب

پس خداوند از ديد اهل تشيع كسي است كه سرزده و به صورت ناگهاني چيزهايي برايش معلوم 
 خداوند بس واالتر از چنين سخنان پوچ و. دانسته يا خالف آن را دانسته است شود كه قبال نمي مي

ôô �اساسي است  بي ôôNNNN uu uu���� ãã ãã9999 xx xx.... ZZ ZZππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 ßß ßßllll ãã ãã)))) øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr&&&& 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ \\ \\//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ xx xx.... � ) چه سخني ): (5 –كهف

  ).گويند آنان جز دروغ و افتراء نمي!! آيد بزرگي از دهانهايشان بيرون مي
خداوند : گفت شنيدم مي �از رضا: كند كه از ديان بن صلت روايت مي) 1/148الكافي «كليني در 

براي خدا پس فرستادن . »بداء«هيچگاه پيامبري را نفرستاده مگر همراه تحريم شراب و اعتراف به 
پيامبران از سوي خدا مشروط به اينست كه به جهالت خدا اعتراف شود و ايشان آن را ميان مردم 

  .گسترش دهند و به آنان بفهمانند
هيچ پيامبري : گفت كند كه از ابوعبداهللا شنيدم مي يم نقل مي، از مرزام بن حك1/148و يا در همان كتاب 

بداء، مشيئت، سجده، بندگي و . ادعاي پيامبري نكرده تا پنج خصلت را براي خدا اثبات نكرده باشد
  .فرمانبرداري
: گفت از ابوجعفر شنيدم مي: كند كه باب كراهية التوقيت از ابوحمزة ثمالي نقل مي – 1/468و دوباره در 

 �را در سال هفتاد تعيين نمود، وقتي حسين) خروج مهدي موعود(ي ثابت، خداوند متعال اين امر ا
كشته شد خشم خدا بر ساكنان زمين شدت گرفت و آن را به سال صد و چهل به تأخير انداخت، ما 

اني براي شما آن را خبر داديم شما آن را پخش كرديد و پرده از رويش برداشتيد و خدا پس از آن زم
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دارد و در علم خدا ثابت  برد و هر چه را بر جاي مي برايمان قرار نداد، خدا هر چه را بخواهد از بين مي
  .و مقرّر است

كنند؟ طيب  آيا صريحتر از اين روايت وجود دارد؟ شيعيان اين افترا و گمراهي را چگونه تفسير مي
» العدة«شيخ طوسي در : گويد ميدر شرحي بر روايت مزبور » 1/39تفسير القمي «الموسوي در 

حصارهاي شهر : شود آشكار گشتن است چنانكه گفته مي(حقيقت بداء در لغت به معني ظهور : گويد مي
گاهي در مورد آگاهي پيدا كرن از چيزي بعد از اينكه معلوم نبوده است، . براي ما مشخص گشت

معناي حقيقتش حمل كرد بدينصورت كه ممكن است آن را بر : گويد گردد، سيد مرتضي مي استعمال مي
  .هايي كه قبالً مشخص نبود برايش آشكار گشت يعني امر و نهي) بدا هللا(

ي كارها  خداوند همه: گويند اعتقاد به بداء پاسخي است به يهوديان كه مي: گويند كتابهاي اهل تشيع مي
آنان فريب و نيرنگي است براي گول اين تأويل . را به پايان برده و ديگر كاري برايش باقي نمانده است

محرف به دست » تورات«ي بداء را از كتاب  اهل تشيع عقيده. زدن نادانان و افترايي است عليه يهوديان
  .آيد اند لذا ادعاي پاسخ به يهوديان از طريق بداء ناسپاسي نعمت به حساب مي آورده

در » نسخ«در آفرينش بسان جايگاه » بداء«جايگاه : آرايند كه كتب شيعيان سخنان خود را اينگونه مي
  .يعني بداء نسخي تكويني است همچنانكه نسخ بدائي تشريعي است. قانونگذاري است

اين تأويل تنها پيراستن سخنان ياوه و باطلشان است وگرنه بدائي در نسخ وجود ندارد چون حكمي كه 
هلت حكم و پايان پذيرفتن آن به و م. گردد به صورت موقت در علم خدا وجود داشته است نسخ مي

بله . هنگام فرا آمدن وقت مقرر پيش از صدور حكم براي خداوند معلوم بوده و بدائي وجود ندارد
آن چيز از طرف خدا پس از فرود آمدن حكم نسخ كننده و پس از وقوع از ميان : درست بگوييم

باشد نه علم و  خت و آگاهي ما ميبرداشتن آن براي ما آشكار گرديد، پس بداء مربوط به ما و شنا
دكتر موسي موسوي در كتاب ) و صفحات پس از آن 110 –الوشيعة في نقد عقائد الشيعة . (دانش خدا

اگر غلط و خطايي را باز هم به «: گويد و پس از آن مي 147، ص »الشيعة والتصحيح«ارزشمند خود 
 قيامته و خطا، و عدم خروج از آن تا قيام خطا تفسير كنيم، اين مسئله به معناي استمرار در اشتبا

به همين دليل مي خواهم بگويم كه اگر به راستي بعضي از علماي ما به شجاعت علمي، خلوص . است
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نيت، صفاي فكر، و صفاي ذهن آراسته بودند، در تفسير كالم و يا جمله اي ساختگي كه با اصول عقيده 
پر پيچ و خم را نمي پيموده و با پا فشاري بر ابقاي آن در  و بديهيات عقلي منافات دارد هرگز اين راه

اين حالت نمونه كاملي از اصرار كردن به . كتابهاي زيارت و روايت، بر اشتباه خود اصرار نمي كردند
گناه و باليدن به آن است و تا زماني كه مسئله بر اين منوال باشد، رها گشتن از اوهام بسيار مشكل بوده 

zz �: ايت الهي را داشتن، طمعي بسيار بيهوده است چون خداوند مي فرمايدو انتظار عن zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ 

ãã ããΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� öö öö5555 tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... 99 99����5555 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ •• ••ΒΒΒΒ � ) و از مردم كساني هستند كه درباره ): (8 –حج

  ).شنخداوند مجادله مي كنند بدون علم و هدايت، و به غير از كتاب رو
بر اكثريت قريب به اتفاق شيعه امامي پوشيده بوده، و حتي مي توان گفت كه از محتواي  »بداء«مفهوم 

در جواب حيران مي مانند . آن چيزي نمي دانند و در صورتي كه معناي اين نظريه از آنان پرسيده شود
. اين حال و روز بيافتدو بسيار جاي تاسف و اندوه است كه ببينيم امتي به فضل رهبريت مذهبيش به 

هزاران، بلكه صدها هزار شيعه وجود دارند كه هنگام ورود به مراقد امام دهم و  :چون مي توان گفت
اهللا  السالم عليكما يا من بدا«: اين جمله را تكرار نموده »حسن العسكري«و  »علي النقي«يازدهم، يعني 

مفاتيح ( .)وند در حق شما مرتكب بداء شده استسالم بر شما اي كساني كه خدا): (معني(. »في شأنكما
آنان نمي دانند كه اين جمله، چگونه و به چه دليل . و حتي معني آن را هم نمي دانند) 929 –الجنان 

بوجود آمده است و خطورت اين سخن را كه در آن، سلطه، علم، اراده، و حكمت را از خداوند نفي مي 
از همه اين است كه تا به امروز حتي يكي از علماي ما نيز جهت  اما شگفت انگيزتر. كند، نمي فهمند

اين جمله . حذف اين جمله از زيارت نامه ها و يا منع قرائت آن حركتي از خود نشان نداده است
همانند جمله ها و عبارات ساختگي ديگر است كه كتابهاي زيارت و روايت را پر نموده، و همان طور 

  . و روح اسالم تناقض دارد كه گفتيم با اساس عقيده
چيست؟ گفتيم كه شيعه در هنگام زيارت مراقد امامان دهم و يازدهم اين كلمه را در  »بداء«اما معني 

و همان گونه كه همه اعتقاد داريم، در عقيده شيعه امامي، امامت بر حسب . جمله ياد شده بكار مي برند
مام حسين از اين قاعده مستثني امام حسن و ا اام تسلسل از پدر به پسر بزرگتر انتقال مي يابد
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و در نتيجه امامت پس از امام حسن به فرزند بزرگتر او انتقال نيافته، بلكه به برادرش حسين . باشند مي
  . انتقال يافت

اتفاق ديگري كه در مسير امامت رخ داد اين بود كه اسماعيل، يعني پسر بزرگ امام ششم شيعه جعفر 
حيات پدرش وفات يافت، و در نتيجه امامت به برادر او موسي ابن جعفر، يعني فرزند صادق، در زمان 

يا  »بداء«اين تغيير در مسار امامت كه يك منصب الهي است، به . كوچكتر جعفر صادق انتقال يافت
و  يعني خداوند اراده خود را تغيير داده. تجديد نظر و تغيير اراده خداوند معروف است :روشنتر بگوييم

پس  ،بر اساس آن، امامت الهي از اسماعيل به موسي ابن جعفر، و سپس به فرزندان او انتقال يافته است
مي بينيم كه در اين مسئله، امامت طريق طبيعي خود را كه انتقال اين منصب از پدر به پسر بزرگتر است 

  . طي نكرده است
ده شده و به خداوند نسبت داده بداء نامي اما سوال گيج كننده اين است كه چرا تغيير مسار امامت،

پاسخ . شود، در صورتي كه اثبات اين تغيير، احتياجي به اين مسئله ندارد كه از قدرت خداوند بكاهد مي
اين سوال بايد در رابطه با اوضاع و احوال حاكم بر عهد اول جدال ميان شيعه و تشيع داده شود منصب 

به انتخاب تن نداده، و سير آن با مرگ امام شرعي عوض نمي شود  امامت هنگامي كه منصبي الهي باشد
ز او به پسر بزرگتر او انتقال بر حسب ناموس و قانون الهي، منصب امامت پس از مرگ امام شرعي ا

و به همين علت امامت را امري تكويني ناميده اند كه به متغيرات زمان و مكان تن نمي دهد و . يابد مي
در نتيجه معناي . سر بزرگتر او، همانند رابطه علت و معلول رابطه اي ذاتي و الينفك استرابطه امام با پ

اين كالم اين است كه امام پدر هيچ اختياري در تعيين امام پس از خود ندارد، و اين اختيار بر طبق 
  . اراده خداوند از قبل انجام گرفته است

و پيش از اينكه به افقهاي وسيع ديگري انتقال  اين جنگ و جدال فكري در زمان قبل از غيبت كبري
و اين مسئله در زماني اتفاق مي افتد كه مذهب اسماعيلي شروع به . يابد گريبان گير خود شيعه مي شود

طر از هم پاشيدگي داخلي تهديد ظاهر شدن در ميدان افكار اسالمي نموده، و وحدت شيعه را به خ
خداوند را تغيير پذير نمي بيند، و امامت را فقط بر حسب همان  مذهب اسماعيلي، اراده ازلي. كند مي

به اين معني كه شخص امام پدر، در تعيين امام بعدي هيچ سلطه اي نداشته، و . تسلسل موجود مي پذيرد
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پس هنگامي كه وارث شرعي، يعني اسماعيل . اين اختيار از قبل به اراده معين خداوند انجام گرفته است
بلكه امامت . او يعني جعفر صادق نمي تواند فرزند كوچكتر خود، موسي را جانشين او كندمي ميرد پدر 

و چون شيعه خود باني نظريه امامت . الهي بر طبق قاعده ياد شده، به فرزندان اسماعيل انتقال مي يابد
را پيش  »بداء«الهي است، و مي خواهد هر طور شده از اين سر در گمي و منجالب رهايي يابد نظريه 

و با ابداع . كشيده، و مسئوليت انتقال امامت از اسماعيل به موسي ابن جعفر را به خداوند متوجه مي كند
. نده مي شوداين نظريه در آن واحد امام جعفر صادق تبرئه شده، و مذهب اسماعيلي نيز مردود خوا

ه، و امامشان كه از نسل دانيم امامت نزد اسماعيلي هنوز هم استمرار داشت همان گونه كه همه مي
  . اسماعيل مي باشد، حي و حاضر زمام رهبري آنان را بدست دارد

بازگشته و مي گوييم كه اين نظريه در اوائل ظهور فرقه اسماعيليه كه وحدت شيعيان را  باز به نظريه بدا
اما چرا . يمتهديد مي كرد مطرح شد و به همين علت تا اوايل قرن سوم هجري از آن هيچ اثري نمي بين

شيعه امامان دهم و يازدهم را مخاطب قرار داده، مي گويد خداوند در حق آنان مرتكب بدا شده است؟ 
و جالب است كه مي بينيم نه موسي ابن جعفر، و نه پسر او علي الرضا، و نه نوه او محمد الجواد، هيچ 

اين امر . شد مخاطب قرار نمي گيرندكدام حتي با يك كلمه كه نشان دهنده ارتكاب بداء نسبت به آنان با
يك نكته را ثابت مي كند و آن اين است كه نظريه بداء هنگامي كه مطرح شد كه اسماعيليان پاي در 
صحنه وجود گذاشته، و با قدرت تمام خود را مطرح مي كردند و اين مسئله در اوائل قرن سوم هجري 

  . يعني در زمان امامان دهم و يازدهم اتفاق افتاد
پناه  »بداء«بعضي از اعالم شيعه جهت اثبات تغيير مسار امامت از اسماعيل به موسي ابن جعفر به 

بردند، در حالي كه امامت و انتقال آن از پدر به پسر، به صورتي كه شيعه قبل از عهد جدال ميان شيعه و 
چون بر . اده الهي نداشتتشيع به آن عقيده داشت، هيچ احتياجي به پيش كشيدن نظريه بداء، و تغيير ار

طبق وصيت امام صادق كه شاهد وفات فرزند بزرگش، يعني نامزد اول مقام امامت بود، اين مقام به 
و بدون شك امام صادق در مورد كسي كه پس از ايشان توليت امور فتوا . نامزد دوم آن انتقال مي يافت

الم امام و تعيين وارث شرعي توسط ايشان پس ك. و فقه را بدست مي گيرد راي خود را اعالم كرده بود
  . فصل خطاب بوده، و زير پا گذاشتن آن ناممكن است
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شرط عدالت  ،شخص كافر قطع نظر از صحيح بودنش اصالً پذيرفتني نيست، بنابراين
اند،  باشد گرچه در تعريف حديث صحيح بدان اشاره نموده نزد آنان مشروط و معتبر نمي

  .تواند عادل باشد زيرا كافر به هيچ وجه نمي
كه ابن بابويه آن را آشكار ساخت و ادعاي » 1قاعر«حديث موجود در  و همچنين

ايشان خط امامان و از خطهايي كه به گمان . انتساب آن را به ائمه كرد، صحيح دانستند
                                                                                                                                                    

موضوع بداء گوشه اي از كتابهاي شيعه را اشغال نموده و بعضي از علما نيز در دفاع از بداء، فصل 
لماي اين جدل به بحثهاي فلسفي و كالمي انجاميد كه كتابهاي ع. خاصي را بدان اختصاص مي دهند

مباحثي همچون اراده الهي، اجلهاي حتمي و مقدر، كه قدر را مي رانند، . آكنده از آن است »كالميه«
بعضي از علماي  .صدقه اي كه بال و آزمايش را مي راند، و كالمهاي ديگري كه اهل علم بدان آگاهند

مي بينند و  »ينينسخ تكو«از  »نسخ تشريعي«شيعه نيز راه خروج از اين گره را، در جدا نمودن 
گويند كه بداء نسخي است در تكوين، و نمي دانم كساني كه اين همه در مورد بداء نوشته و سخن  مي

)), :راندند، در اين آيه كريمه ((####θθθθ ßß ßßssss ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ àà ààMMMM ÎÎ ÎÎ6666 ÷÷ ÷÷VVVV ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ (( (( ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘ΠΠΠΠ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$  ).39:الرعد. (-####$$

راه حلي براي  .»اثبات مي كند و ام الكتاب نزد او است خداوند هر چه بخواهد محو، و هر چه بخواهد«
آن سر در گمي و معضله پيدا كردند يا نه؟ در هر صورت كساني كه در مورد بداء نوشتند، به جز انباشتن 

در صورتي كه اگر راه حلي را در آيه . اوهام بر اوهام، و سفسطه بر سفسطه، كار ديگري از پيش نبردند
كردند از آن گره كور بافته دست خودشان بود، نجات يافته و عاقبتشان به طعنه ياد شده جستجو مي 

و اين سخن مسخره را نيز كه خداوند چيزي را اراده نمود، . زدن و كاستن از سلطه خداوند نمي انجاميد
 .»اما نتيجه امر چيز ديگري از آب در آمد، بر زبان نمي راندند

ص  –مختصر التحفة االثني عشرية : (در توضيحات خود بر كتاب )رح(» محب الدين الخطيب«عالمه ) 1
حسن عسكري در سن سي سالگي درگذشت، شيعيان گمان   ه 260هنگامي كه سال : گويد مي) 48

در شهر سامراء مخفي كرده و بسان ) زيرزميني(اي دارد كه خود را در سردابي  بردند او پسر بچه
كاغذهايي است كه سؤالهاي شرعيشان را روي » رقاع«. باشد يگذاري م نياكانش معصوم و منبع قانون

گذارند، آنگاه به زعم خود جوابهاي  نويسند و شبانه در سوراخ درخت نزديك سرداب مزبور مي آن مي
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برند كسانيكه جوابها را روي آن  گمان مي. گيرند بچه را صبح تحويل ميداده شده از طرف آن پسر 
عثمان بن سعيد عمري،  نام دارند، نخستين ايشان» صاحب زمان«د كه ابواب ان نويسند كساني كاغذها مي

بودن يا  »باب«از دنيا رفت، پس از او مسئوليت   ه 30سپس پسرش محمد بن عثمان است كه در سال 
فوت كرد، و  326ميان شيعيان و سرداب به حسين بن روح نوبختي انتقال يافت تا اينكه سال سفارت 

محمد سمري سفارش كرد نامبرده نيز مسئوليت مزبور را بر عهده گرفت  را به علي بن مسئوليت درباني
. غيبت كبراي صاحب زمان به وقوع پيوست: از دنيا رفت و با مرگ او گفتند 329تا اينكه سال 

علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي، او هر » رقاع«كاغذهاي دروغين مزبور بسيار بودند، از جمله 
كرد به خط پسر بچه صاحب زمان نوشته شده كه  آورد و گمان مي كاغذي را بيرون مي  ي پارچهاز گاه

پاسخ پرسش وي را داده است كه آن را از طريق حسين بن روح از دست علي بن جعفر بن اسود 
يكي ديگر از آن كاغذها، كاغذهاي محمد بن عبداهللا بن جعفر حميري قمي است، كه . بدست آورده است

، ماه جمادي اآلخر سال 844شماره » الفتح«اي  و ارزش علمي آنها در مجله» رقاع« راجع به قبالً
  .ايم بحث به ميان آورده  هـ 1366
تطور الفكر السياسي الشيعي من الشوري إلي والية «در كتاب ارزشمند خود » احمد الكاتب«استاد 

براي اثبات ديدگاه ) مهدي(ئوري وجود مدافعان ت«: گويد مي) و صفحات بعد از آن 227الفقيه، ص 
ي مردم فرستاده است،  اند كه به باور آنان مهدي آنها را براي عده هايي را دستاويز قرار داده خويش، نامه

پايه بودنشان را كشف نموديم و اينكه  ي اين روايتها واسناد آنها ضعف و بي ولي ما بعد از تحقيق درباره
  .اند تي هستند كه مدعيان وكالت آنها را جعل كردههاي مزبور تنها شايعا نامه

كه طوسي آن را نقل مي كند از جماعتي كه نام آنها را ذكر نمي كند عن محمد التلعكبري عن  :نامه اولي
واحمد بن اسحاق ) ضعيف و مغالي: (اش مي گـويند رازي كه علماي رجال شيعه در بارهاحمد بن علي ال

را ) مهدي(نامه نگـاري كرده؟ وچه شخص جواب ) صاحب الزمان(كل با القمي ذكر نمي كند به چه ش
  .به او رسانده؟ واحتمال مي رود كه خودش نامه را درست كرده باشد

نقل مي كند از عده اي از مجهولين ) الضعيف الغالي(كه طوسي ايضا از احمد بن علي الرازي  نامه دومي
 معقول و آن قبول حكميت شخصي غير معروف واست، بعالوه اين نامه متضمن امري است غير 
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شايد هم جواب نامه را يكي از . وجودش مورد اختالف بوده، تا اينكه خودش وجودش را ثابت كند
ادعياء نيابت داده، با اينكه شك در وجود ابن الحسن مستلزم شك در صدق نواب اربعه مي شود، بنا بر 

كنيم قبل از اينكه از وثاقتش مطمئن شويم، يا تصديق به  اين نمي توانيم به يكي از نواب اربعه رجوع
  .چيزهائيكه به ما نشان ميدهيد از قبيل نامه هاي منسوب به المهدي، بكنيم

 ، آن روايت ضعيفه مي باشد، بخاطر مجهوليت و)التوقيع(اما روايت صدوق كه معروف به  )نامه سوم(
نامه متضمن اموري  و. ي اين روايت را نقل نكردندعلماء سابقين مانند كلين ضعف اسحاق بن يعقوب، و
  :است غير صحيح، از جمله

ثناي زيادي نسبت به  نامه شامل مدح و ناقل نامه نائب دوم محمد بن عثمان بن سعيد العمري بود و -1
مسئله  ترديد به نامه نگـاه كنيم، و اين مارا مجبور مي سازد با ديده شك و پدرش بوده، و خودش و

  .ز طرف العمري را احتمال كنيمجعل ا
 اباحه خمس در عصر غيبت تا وقت ظهور، اين مخالف است با استمرار احكام اسالم در هر وقت، و -2

  .علماي شيعه از مسئله اباحه خمس در عصر غيبت عدول كردند
باشد، مطالبه كردن مردم از سؤال نكردن از سبب غيبت، با اينكه فلسفه غيبت از ضروريات دين مي  -3

  .باشد) مهدي(مقدمه اي براي ايمان به  وبايد آن را دانست تا راهي و
  .غير قابل اعتماد مي باشد ضعيف و) توقيع(لذا مي توان يقين كرد كه اين نامه يا  
عبد اهللا بن (او : روايت دوم صدوق از العمري عن عبد اهللا بن جعفر نقل مي كند مي گـويد )نامه چهارم(

نزد سعد بن عبد اهللا يافته، يعني خودش بطور مستقيم نقل نكرده بلكه آن را در كتابي نامه را ) جعفر
بدون ذكر سند، از ضعيفترين نوع روايت مي باشد،  بالي كتابها ودر علم روايت، پيدا كردن در ال. يافته

نامه را به او نمي گـويد چه كسي  به اضافه اينكه سعد بن عبداهللا راه بدست آوردن نامه را ذكر نكرده و
نقل نكرده، بلكه از ) عمري پسرش محمد و عمري عثمان بن سعيد(سعد اين نامه را از عمريين  داده؟ و

شايد هم نامه . مي باشد) المهدي(شخصي كه نامش مشخص نشده است نقل مي كند، او فرض مي كند 
 المهدي تقويت مي كند، و توسط عمريين درست شده بوده، چون اين رساله نظريه آنها را مبني بر وجود

  .نامه از اعتبار ساقط مي باشد ،نيابت آنهارا محكمتر مي سازد، از اين رو
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ابن شهر آشوب آنهارا در كتابهايشان نقل كردند، مالحظه مي شود كه  اما رسائل شيخ مفيد كه طبرسي و
ائل به شيخ مفيد هم خود مفيد در هيچ يك از كتابهايش به آنها اشاره اي نكرده، اگـر نسبت اين رس

نامه ها را از شخصي اعرابي گـرفته، : صحيح باشد باز هم در آن هيچ دليلي نمي باشد، مفيد مي گـويد
اعرابي نامه هارا از شخصي ديگـري گـرفته كه او اين شخص را نمي شناخته، و نامه ها با دستخط 

فيد قبول نكرد نامه هايي كه اعرابي به او م. آنها ديكته المهدي بوده اند: مهدي نبوده، اعرابي مي گـويد
اما مفيد نامه هايي با . مهدي بودـويد كه اين كار بأمر نشان بدهد، مفيد مي گ به كسي از يارانش رسانده

  .است مهدي چنين از او خواسته بوده: دستخط خودش به مردم ابراز داشت وگـفت
مه هايي هستيم كه با دستخط مفيد باشد، كه اگـر اين مسئله صحيح هم باشد در حقيقت ما بدنبال نا

حتي شيخ  خود شيخ مفيد اعتراف دارد كه آنها نسخه اي از نامه هايي كه اعرابي مجهول به او داد، و
به امالء رسيد كه قبال اورا  آن نامه ها از شخصي: را نمي شناخت، اعرابي مي گـويد مفيد هم او

  .رساله را به او ديكته كرده است) مهديال: (شناخت، آن شخص مجهول مي گـويد نمي
 ، و او از شخصي مجهول، ازاز شخصي مجهول را در واقع ما در قبال خبر آحادي مي باشيم كه مفيد آن

  :اين هم بنوبه خود چند احتمال دارد. مي كند روايت )مهدي(
ان نسبت به مفيد مدح فراو جعل نامه از طرف مفيد، بالخصوص وقتيكه بفهميم نامه متضمن تزكيه و -1

  .آورد را پيش از نام خود مي» مفيد«، و مهدي در بخشهايي از آن نام مي باشد
  .اي آن يك نفر عرب، يا آن مرد مجهول الهويه است جعل آن نامه به وسيله -2
  .مي باشم) المهدي(من  :نامه از جعل شخصي سومي كه به نويسنده نامه كذباً گـفته -3

  .همچنين رواياتي مستحق توقف والتفات نمي باشددر علم روايت ودرايت 
ي مهمي جلب نمايم، كه موضوع دست خط  ي گرامي را به نكته در اينجا دوست دارم توجه خواننده

انسان معتقد به وجود امام . اند ها و امضاهاي زيادي است كه به او نسبت داده شده در آن نامه» مهدي«
اي زيادي به ديدن دست خط او دارند زيرا از ديدنش محروم  همهدي و بخصوص انسانهاي امروزي عالق

ها و امضاها هم باشد نگه داشته و شيعيان آن  اي از نامه كند تاريخ حتي اگر نسخه اند، و آرزو مي بوده
اي تاريخيشان حفظ نموده باشند،  هاي امام را در گنجينه دوران اهميت اين موضوع را درك كرده و نامه
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به عنوان مهمترين وسيله جهت تحقق و وارسي آن دوران و اطمينان از حقيقت مهدي و چرا كه آنها 
  .آيد شرايطي كه منجر به غايب شدنش گشت، به شمار مي

اي از  هايش به دست آوردن هر نمونه ي آثار دست خط مهدي در نامه از اين رهگذر كوشيدم تا درباره
كردم شيعيان آن دوران  من در ابتدا گمان مي. مايمآنها و راجع به امضاهايش جست و جوي كاملي بن

اند، ولي  اي نسبت به نگهداري آنها داده ، فقها و يا محدثان اهتمام ويژه)جانشينان چهارگانه(بخصوص 
اي  در دست نوشته. آوري نيز يافتم ردپايي از آن را نديدم و حول و حوش اين موضوع پيچيدگي شك

نمايد جمالتي را ديدم كه  از اسحاق بن يعقوب از عمري نقل مي» حتجاجاال«كه طبرسي آن را در كتاب 
اين امر پرده از روي خالف انتظارات يعني . »ايم مطلع نكن هيچ كس را از خطي كه نوشته«: گويد مي

ي  رساند كه دست نوشته دارد، و اين را مي هاي مهدي را بر مي اهتمام به دست خط و نگهداشت نامه
ها  براي مهدي وجود ندارد كه بتوان آن را ميزان قرار داد و صحت و سقم ساير نامه مشخص و معروفي
اي شك برانگيز  به گونه» مهدي«اي  چنانكه طوسي را ديدم در مورد دست نوشته. را با آن سنجيد

ا عمري امر نيابت ر: بخط ابي غالب الرازي يافتم: ابونصر هبة اهللا گفته«: گويد كند و مي اظهارنظر مي
وبراي مردم توقيعات را بيرون  براي پنجاه سال به عهده داشته، مردم اموال را به او حمل مي كردند

آورد، توقيعات با همان دستخطي بود كه در زمان حيات حسن عسكري بود، توقيعات در مسائل دين  مي
  .)223ص  ،الطوسي ،الغيبة. (»دنيا بود، وآنچه مردم از او مي پرسيدند جوابهاي عجيب وغريب ميداد و

نشان نمي داد؟ ) امام مهدي(چرا اين كار را مي كرد؟ كه توقيعات را با دستخط  عمريطوسي نگفته كه ال
مدعيان نيابت  اصالً شناختن دستخط عسكري هم در زمان خودش مشكل بود، چون بعضي از غُالت و

عيان در مشكل شناخت احيانا دستخط حضرت عسكري را تزوير مي كردند، بسبب تزوير دستخط شي
دستخط امام عسكري برخورد مي كردند، اين مشكل در حيات خود عسكري بود، چه رسد در زمان 
غيبت امام مهدي كه در اساس كسي او را نديده است، چه رسد به دستخطش، عموم مردم هيچ وسيله 

را دست كسي  والعمري دستخطها وتواقيع. اي براي شناختن دست خط امام مهدي در دست نداشتند
  . نمي داد، بلكه آنها را استنساخ مي كرد، چيزي كه به مردم نشان مي داد دستخط خودش بود



35  و راويان شيعه اخبار

است روايت نمودند، و اين نوع روايات را بر ديگر احاديث صحيح االسناد ترجيح 
  .دادند

  .كه قويترين و واالترين نوع حديث است اين بود حال حديث صحيح ايشان
ي يك  ي راويانش به وسيله زنجيره :نزد اهل تشيع اين است كه ؛و اما حديث حسن

نفر امامي مذهب ستايش شده بدون تصريح بر عادل بودنش، به امام معصوم متصل شده 
گرچه  1گردند بنابراين حديث مرسل و منقطع داخل تعريف حديث حسن نيز نمي. باشد

                                                                                                                                                    

ادعا كرد  طبق روايات مزعومه دستخط خودش را نشان داد و شيخ مفيد هم به همين صورت كار كرد و
نبوده، بلكه ديكته ) مهدي(استنساخ كرده كه در اساس نامه ها با خط ) امام مهدي(كه آن را از نامه 

  .المهدي به يك مرد مجهول بوده است
اي صورت  آن موقع ممكن بود مقارنه بدست مياورديم،) امام مهدي(اگـر ما نسخه هايي از دستخط 

روي اين اصل . زي اتفاق نيفتادغلط را از يكديگـر جدا مي سازيم، اما چنين چي درست و بدهيم و
ص بودن نواب اربعه بر اخفاي آن دليلي ديگـري بر عدم وجود حري سرّي بودن دستخط، و :گوييم مي
بخاطر مسائل امنيتي  حقاً وجود داشت و) امام مهدي(اگـر . مي باشد) محمد بن الحسن العسكري(

 آنها را از راه رسائل و مخفي شده بود، حتماً تالش ميكرد كه خودش را به شيعيان معرفي كند و
توقيعات را طوري مي نوشتند كه قابل شك و ترديد  نامه ها و رد، وراهنمائي ميك توقيعات رهبري و

با آنها مقارنه  تمييز كرد و نباشد، يا ممكن بود نامه ها را طوري مي نوشتند كه بتوان آنها را شناخت و
راهي براي اثبات  باالخره اين يك روش و و. قالبي معلوم ساخت صورت داد تا صحيح را از مزور و

 .»شدشخص او مي 

ي سند اگر متشكل از اماميهاي  زنجيره: گويد مي) 5 –الوجيزة في الدراية «: بهاء الدين عاملي در كتاب) 1
اي در آن بود و يا همه يا برخي غير امامي  ستايش شده به عدالت بود، صحيح، و اگر خالف قاعده

  .آيد همراه عدالت بقيه بود حسن به شمار مي
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 :اند باشد چراكه فقيهانشان تصريح كرده و مشهور مياطالق حسن بر آنها نزد آنان شايع 

را به صورت ناتمام انجام داد و وقتيكه ي كسيكه اعمال حج  درباره» زراره«روايت 
  .كه منقطع است دآيد هر چن ، جزو احاديث حسن به شمار ميدسال ديگر آن را اعاده كر

 :گويد حلي مي مطهركنند، ابن  ش ناشده اطالق ميرا بر شخص ستاي» حسن«لفظ 
آيد هر چند كه هيچ  جزو طريقهاي حسن بحساب مي» 1منذر بن جيفر«به » فقيه«طريق 

  .اند يك از افراد اين گروه وي را ستايش نكرده
هر حديثي كه  :شود عبارت است از نيز ناميده مي »قوي«كه » موثق«حديث و اما 

بر  اش تصريح اصحاب ن عقيدهدد فاسد بواشد كه با وجوكسي وارد طريق آن شده ب
» موثق«با اينكه ايشان  2.ن خالي از ضعف باشندآمعتبر بودنش وجود داشته و ساير افراد 

                                                                                                                                                    

ي يك نفر  سند آن به وسيله: حديثي است كهحديث حسن : گويد مي» 24 –قواعد الحديث «غريفي در 
امامي مذهب ستايش شده بدون تصريح بر عدالتش به امام معصوم متصل شده باشد و شرايط مزبور در 

 .راويان صحيح باشند همه يا برخي مراتب آن وجود داشته و در صورت دوم بقيه جزو
) معتبر دانستن(در مورد منذر بن جيفر توثيق : گويد مي» 18/334معجم رجال الحديث، ج «خوئي در ) 1

شايد حكم ) 1570(وي را در شمار قسم اول آورده » ابن داود«و ستايشي وارد نشده، ولي با وجود آن 
داييم وي را حسن دانسته : گويد مي» التعليقة«در » وحيد«. مزبور را بر اصالت عدالت صادر كرده باشد

صفوان، ابن مغيره و احمد بن : گردد، و اينكه بزرگاني همچون وق به او منتهي ميزيرا طريقي از صد
يعني (گويم  مي). پايان سخن وحيد(باشد،  اند بيانگر معتبر بودنش مي عيسي و ديگران از او روايت كرده

ود باشد، با وج ام منتهي شدن طريق روايت صدوق به كسي دالّ بر حسن بودنش نمي بارها گفته): خوئي
نامبرده را در شمار افراد ناشناس آورده و اما روايت بزرگان مزبور از وي » الوجيزة«اين مجلسي در 

 .اي معتبر بودنش نيست نشانه
اين است كه چون روايت » موثق«علت نامگذاري چنان حديثي به : گويد مي» 23 –الدراية «عاملي در ) 2

گردد  هم باشد و بدين ترتيب موثق از صحيح جدا مي اش مورد اعتماد است هر چند جزو مخالفان كننده
هم اينست كه » قوي«اند، و علت نامگذاريش به  گرچه هر دوي آنها در شرط معتبر بودن راوي مشترك
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از  اهللاز ابوعبد» سكوني«خبري كه  اند، مانند را بر طريق ضعيف هم اطالق كرده
، ناجيه 1وايت نوح بن دراجرا بر ر» قوي«اميرالمؤمنين روايت نموده است، و همچنين 

اند، ايشان  هبن جعفر حميري نيز اطالق كرد اهللاو احمد بن عبد 2بن ابي عماره صيداوي
ولي نه جزو افراد ستايش شده و نه جزو افراد نكوهش شده  گرچه شيعه مذهب بودند

  .اند بوده

                                                                                                                                                    

اش  به علت معتبر بودن راوي ظن قوي راجع به آن وجود دارد و آن اينكه كسيكه باوجود فساد عقيده
ند آن راه يافته است، يعني جزو يكي از گروههاي مخالف شيعه مورد تأييد اصحاب قرار گرفته به س

گردد كه يك نفر راوي  بر حديثي اطالق مي» قوي«و گاهي . اماميه باشد هر چند شيعه مذهب هم باشد
 .امامي مذهبي كه از نظر منتقدان نه تعريف شده و نه نكوهش شده باشد، آن را نقل كرده باشد

: كرد، ابن داود حلي در كتاب بود كه شيعه بودنش را از مسلمانان پنهان ميقاضي كوفه : نوح بن دراج) 1
نوح بن دراج قاضي بود كه از نظر من بايد در مورد او توقف : گويد مي» 197رجال ابن داود، ص «

  .نوح مجهول الهويه است: گويد مي) 19/119معجم رجال الحديث، «خوئي در . كرد
، تهذيب المقال 2/296، جامع الرواة 134: إيضاح االشتباه: وانيدشرح حال وي را در اين منابع بخ

، رجال 34: ، الخالصة1/283، الكني واأللقاب 146، مشايخ الثقات 578، التحرير الطاووسي 5/319
، نقد 81: ، اإليضاح80: ، الفهرست1/310، رجال النجاشي 251: ، رجال الكشي346، 163: الطوسي

 .5/20الرجال، التفرشي 
ابوحبيب اسدي بوده، نامبرده بنا به توضيحات كتب رجال اهل تشيع ناشناخته محسوب : او  كنيه )2

اختيار معرفة الرجال، طوسي : گردد، براي آگاهي بيشتر از شرح حال او اين منابع را مطالعه نماييد مي
اردبيلي  ، جامع الرواة175، خالصة األقوال حلّي 371الفهرست طوسي  219، رجال الطوسي 2/478
، سماء المقال في 584، التحرير، الطاووسي 195، رجال ابن داود حلّي 1/422، رجال النجاشي 2/357

 .20/129، معجم رجال الحديث، خوئي 2/451علم الرجال 
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 امثال آن و يا فرد در سند آن راوي فاسق و :اين است كه »ضعيف«حديث  و اما
  1.ناشناسي وجود داشته باشد
 حديث صحيح واجب است، با وجود آن، ي شيعيان عمل به بدان كه از نظر همه

كنند چنانكه زراره  ايشان برخي احاديث صحيح را روايت ولي به محتوي آن عمل نمي
يك ششم ميراث را به مادر بزرگ  :فرمود �پيامبر خدا :كند كه از ابوجعفر روايت مي

اين حديث جزو احاديث  2.وند سهمي را براي او واجب نكرده استبدهيد كه خدا
  .آيد موثوق به شمار مي

ي  راجع به سهم االرث نواده :كند كه خلف از ابوالحسن كاظم روايت مي سعد بن ابي
يك ششم ماترك براي مادر بزرگ و  :گفت. دختري و مادر بزرگ از ابوالحسن پرسيدم

آيد، پس ايشان چيزي  خبر از نظر آنان صحيح بحساب مياين . ي دختري بقيه براي نواده
  .گويند كه در عمل بدان پايبند نيستند را مي

ا بدون تحقيق و تفحص سپس بدان كه بيشتر دانشمندان شيعه قبالً روايات يارانشان ر
و فاقد افرادي بودند كه به امر تشخيص رجال سند احاديث و يا تأليف  پذيرفتند مي

چهار صد هجري حدود سال » الكشي«بپردازد، تا اينكه » جرح و تعديل«كتابي در باب 
ي اسماء رجال و شرح حال راويان به رشته تحرير در آورد، كه بسيار  كتابي را در زمينه

ضد و نقيض  بخشيد، زيرا روايات مي بيشتري ميمختصر بود و مطالعه كننده را سردرگ
  3.ايي ترجيح يكي بر ديگري را نداشتآورده بود كه توان» جرح و تعديل«در موضوع 

_______________________ 

  .24الدراية، ) 1
 ، من ال يحضره الفقيه2/278دعائم االسالم قاضي نعمان : و نيز 9/211، التهذيب طوسي 7/114الكافي ) 2

 .4/162، االستبصار 4/281
ي يك نفر روايات ضد  اين است روش دانشمندان شيعه متخصص فن رجال، تنها كشي نيست كه درباره) 3

پردازد اين است كه  ي شرح حال افراد در منابع شيعه مي آورد، مشكل هر كس كه به مطالعه و نقيض مي
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در باب » ابوجعفر طوسي«و » نجاشي«ي راويان ضعيف و  در زمينه» غضائري«آنگاه 
قلم فرسايي كرده و به تأليف كتابهاي مفصلي پرداختند ولي آنان توجيه » جرح و تعديل«

را بر  تضاد با ستايش و نكوهش را ناديده گرفته و هيچ كدام نتوانستند يكي از آن دو
تقليد ايشان را در موضوع جرح و » الدرايه« :ديگري ترجيح دهند، و لذا صاحب كتاب

  .تعديل ممنوع ساخت
  

  ي احكام نزد اهل تشيع اصول ادله

  .كتاب، خبر، اجماع و عقل :باشند تا مياراي احكام نزد ايشان چه ادله
ع بودن را از دست اي است كه به زعم فاسد آنان شايستگي منب كتاب، قرآن فرود آمده

مگر اينكه از طريق امام  توان به عنوان قرآن بر آن اعتماد ورزيد داده است، زيرا نمي
معصوم بدست آمده باشد، و قرآن بدست آمده از طريق ائمه نيز در اختيار آنان نيست، و 

ي اعتبار ساقط  از ديد ائمه از درجه –به گمان آنان  –قرآن موجود ميان مسلمانان 
   :توان بدان استدالل نمود و به دو علت نمي 1.اشدب مي

                                                                                                                                                    

اين ذم و نكوهش از روي تقيه : اند ان گفتهي فردي ستايش شده نزد ايش ي هر ذم وارده درباره درباره
گفته شده، تا بدين وسيله تهمت شيعه گرايي از او را بزدايند و تا نزد مسلمانان در مقام تهمت و ترديد 

 . قرار نگيرد

ي صحابه عرضه كرد ولي  آوري قرآن آن را بر همه بعد از اتمام كار جمع �برند علي شيعه گمان مي) 1
حاوي عيب و ننگهاي مهاجرين و انصار بود، و ايشان  –به گمان شيعيان  –ردند، زيرا همگي آن را رد ك

آوري شده را پيش آنان بياورد ولي او از اجراي  پس از آن از علي درخواست كردند كه قرآن جمع
ب ي سردا ي آنان سرباز زد مبادا تحريفي در آن پديد آورند و به ايشان خبر داد كه ساكن افسانه خواسته

آورد تا شيعيان چنانكه نازل شده است به قرائت آن  در آينده، قرآن مزبور را به صورت كامل بيرون مي
 �هنگاميكه پيامبر خدا: گويد در اين باره مي) 228-1/225االحتجاج، : (در كتاب» طبرسي«. بپردازند
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را بر مهاجرين و انصار به امر گردآوري قرآن پرداخت و بنا به سفارش پيامبر آن  �از دنيا رفت، علي
هاي صحابه برخود كرد،  ي آن به رسوايي عرضه كرد، وقتي ابوبكر قرآن را باز كرد در نخستين صفحه

قرآن را برگردان ما نيازي به آن نداريم، علي قرآن را برداشت و ! اي علي: عمر از جا پريد و گفت
علي قرآني را آورده : ، عمر به وي گفتفراخواندند –كه قاري قرآن بود  –رفت، سپس زيد بن ثابت را 

اي بدناميهاي مهاجرين و انصار است، ما نيز بر اين باوريم كه قرآن را گرد آوريم و  كه در برگيرنده
اگر من : معايب و هتك حرمتهاي صحابه را از آن حذف كنيم، زيد درخواست عمر را پذيرفت و گفت

ن بردم و علي هم قرآن خود را بيرون آورد آيا باعث خواهيد به پايا كار گردآوري را آنگونه كه مي
شما بهتر : پس راه حل چيست؟ زيد جواب داد: اعتبار كردن زحمات شما نخواهد شد؟ عمر گفت بي
اي نيست جز اينكه او را از پاي درآوريم و از دستش راحت شويم، آنگاه  راه چاره: عمر گفت. دانيد مي

بن وليد كشيد ولي ناكام ماند و نتوانست آن را اجرا نمايد كه شرح  ي خالد اي قتلش را به وسيله نقشه
  .آن گذشت

اي : وقتي عمر خليفه شد از علي خواست قرآن مزبور را بياورد تا به تحريف آن دست بزنند و گفت
نظر  اگر زحمت بكشيد قرآني را كه پيش ابوبكر برديد پيش ما هم بياوريد تا بر آن اتفاق! ابوالحسن

يابي بدان ممكن نيست، آنگاه كه پيش ابوبكر بردم بخاطر اقامه حجت بر  نه اصالً دست: علي گفتكنيم، 
ايم، يا بگوييد شما آن را پيش ما نياورديد، قرآني  خبر بوده شما بود و تا روز قيامت نگوييد ما از آن بي

آيا زمان مشخصي : عمر گفت. زنند كه پيش من است جز پاكيزگان و نوادگان جانشينم بدان دست نمي
كند و مردم را  فرزندم برخواست آن را آشكار مي» قائم«بله، وقتي كه : براي اظهار آن وجود دارد؟ گفت

  .افتد دارد، و بر سر زبانها مي به ايمان بدان وا مي
، بحاراألنوار مجلسي 44-1/43ي ششم  مقدمه» صافي«تفسير : روايت باال را در اين منابع بخوانيد

مكيال المكارم اصفهاني  45-1/44، جامع األخبار واآلثار، محمد باقر ابطحي 92/42 و 8/463
، الدر 38 –، مرآة األنوار ومشكاة األسرار عاملي 5/226، تفسير نور الثقلين جويزي 60- 1/59

، مشارق الشموس الدرية عدنان بحراني 2/208، منهاج البداعة حبيب اهللا خوئي 298 –والنجفية بحراني 
 .، و ديگر منابع اهل تشيع138 –
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در  حريفياند كه تغيير و ت از امامانشان روايت كرده فقهاي اماميهچون برخي از  -1
هايش به كلي حذف  كلمات قرآن فرود آمده به وقوع پيوسته، بلكه برخي از سوره

ي اصلي خود باقي  هابل قبول نمي باشد زيرا به گونش نيز قا و ترتيب كنوني 1.اند شده
و قرآني كه اكنون در دست مسلمانان است همان قرآني است كه عثمان  نمانده است

و هفت نسخه از آن را به مناطق مختلف فرستاد و مردم را مجبور به پذيرش و  2نوشت

_______________________ 

 .»واليت«ي  مانند سوره) 1
ي افتخارات و فضايل تاريخ زرين اين صحابي بزرگوار  از جمله �موضوع جمع قرآن از طرف عثمان) 2

به عنوان كاستي و زشتي محسوب » ابن سبأ«است كه بايد آنرا با آب طال نوشت، ولي از ديد نوادگان 
هايشان راجع به  آورند و در خالل تحقيقات و نوشته ر سر زبان ميگردد كه مغرضان آن را ب مي

بر اقدام به جمع  �ي عثمان  ي انگيزه درباره �امام بخاري. كنند بدان اشاره مي �ي عثمان زندگينامه
حذيفه بن يمان كه همراه عراقيها و شاميها در آزادسازي ارمنستان «): 9/11فتح الباري (گويد  قرآن مي
جنگيد و اختالف مسلمانان در قرائت قرآن وي را به هراس انداخته بود، پيش عثمان  ان ميو آذربايج

اين امت را درياب پيش از آنكه بسان يهوديان و مسيحيان در كتاب خدا ! اي اميرالمؤمنين: آمد و گفت
ست فرستاد كه قرآن را برايمان بفر �ام المؤمنين  –حفصه «عثمان به سوي . دچار اختالف گردند
حفصه قرآن را پيش عثمان فرستاد، او . گردانيم برداري كنيم و سپس برايت بر مي تا از روي آن نسخه

نيز زيد بن ثابت، عبداهللا بن الزبير، سعيد بن العاص و عبدالرحمن بن الحارث بن هشام را مأمور كرد تا 
چيزي از قرآن با زيد بن ثابت  هرگاه در: هايي از آن را بنويسند و به سه نفر نويسنده قريشي گفت نسخه

ايشان نيز . اختالف پيدا كرديد آن را با زبان قريشيان بنويسيد چون قرآن با زبان قريش فرود آمده است
پس از آن هر . برداري از قرآن حفصه عثمان آن را به او برگرداند چنين كردند تا اينكه پس از نسخه

  .ديگر قرآنهاي نوشته شده سوزانده شونداي فرستاد و دستور داد  اي را به نقطه نسخه
روايت ديگري را ) و ما بعد آن 234ص  –ي عثمان بن عفان  تاريخ دمشق درباره: (ابن عساكر در كتاب
حذيفه به منظور ياري رساني به عبدالرحمن بن ربيعه : گويند محمد و طلحة مي: آورد به اين مضمون مي

سعيد بن العاص وي را تا آذربايجان همراهي كرد، مدتي در  رفت،» باب«اي  به جبهه» ري«اي  از جبهه
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ام كه  من در اين سفر چيزي را شنيده: آنجا اقامت گزيدند سپس هر دو برگشتند، حذيفه به سعيد گفت
سعيد . برند و هيچگاه بر آن اتفاق نخواهند داشت اگر مردم را بدان شيوه رها كرد قرآن را به بيراهه مي

را » حمص«در ميان نيروهاي كمكي شام كه پيش ما آمدند گروهي از مردم : ؟ گفتو آن چه بود: گفت
آن را از پيامبر » مقداد«تر از قرائت كوفيان است، و اينكه  بردند قرائت ايشان صحيح ديدم كه گمان مي

آنان  را ديدم به) دمشق(اي از ساكنان  وعده. گفتند ياد گرفته است، كوفيان نيز در مقابل چنان مي �خدا
  .گفتند باشد، و آنان نيز در مقابل چنان مي تر از قرائت شما مي قرائت و قرآن ما صحيح: گفتند مي

را از خطر آنچه در  برگشت وارد مسجد شد مردم بر سر او ريختند، او ايشانحذيفه وقتي به كوفه 
ا تأييد و پشتيباني اي جنگ شنيده بود برحذر داشت كه صحابه، شاگردانشان و عموم تابعين او ر جبهه
  .كردند

اي قرائت  پسنديد؟ مگر ما شيوه چه چيزي را نمي: به او گفتند» عبداهللا بن مسعود«گروهي از شاگردان 

نامند و حمصيها قرائت مقداد  مي) لب دل( »لباب الفؤاد«ابن ام عبد، بصريها قرائت ابوموسي كه آن را 

  ايم؟ و سالم را برنگرفته
شما اعراب بدوي هستيد، : سخن به خشم آمدند و گفتندآن دسته از تابعين از آن همراهانش و حذيفه و 
به سوي شما فرستاده شده نه به سوي كساني كه از خودش داناتر باشند، ساكت ) بن مسعود(عبداهللا 

  .باشيد كه در اشتباه هستيد
ماجرا را برايش تعريف و قسم به خدا اگر تا موقع رفتن به سوي اميرالمؤمنين زنده بمانم : حذيفه گفت

به جمع مسلمانان و رأي شود تا ) در قرائت قرآن(كنم كه مانع اختالف آنها  به ايشان پيشنهاد مي
  .مردم نيز چنان گفتند و سخنان وي را تأييد كردند .ي ساكن مدينه برگردند صحابه

: سعيد بن العاص گفت. زداندا ي شما را در آتش جهنم مي پس به خدا سوگند خداوند چهره: عبداهللا گفت
سعيد، ابن مسعود و بقيه مردم با ! باشد؟ كنيد حال آنكه حق با طرفت مي آيا تو به خدا سوگند ياد مي

خشم و عصبانيت از همديگر جدا شدند، حذيفه هم از خشم برآمد و به سوي عثمان رهسپار شد تا نزد 
ضرب المثلي است كه (اي آشكارم  ترساننده من: گفت ايشان رفت و كل ماجرا را برايش بازگو كرد و مي

عثمان . متوجه شويد و خوب تشخيص دهيد) شود هنگام هشدار از وقوع خطري گريزناپذير گفته مي
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هم صحابه را گرد آورد و به حذيفه دستور داد تا در جمع آنان حضور يابد و آنچه را ديده و شنيده 
و . رناك دانستند و جملگي ديدگاه حذيفه را پذيرفتندبرايشان بازگو كند، ايشان مسأله را بزرگ و خط

  .گذاري قرآن سپري گردد نظر داشتند كه نبايد اين قرن بدون اعراب اتفاق
  چيست؟ »لباب الفؤاد«: عثمان پرسيد

  .ابوموسي است كه آنرا بر افراد بسياري قرائت كرده استي  قرآن نوشته شده »لباب الفؤاد«: گفته شد
را بر مجمع بن جارية قرائت كرده و خباب بن  آن: صحف ابن مسعود پرسيد، گفتندعثمان راجع به م

مقداد سؤال نمود، گفته  ي درباره. آوري قرآن پرداخته و مصحفي را نوشته است ارت در كوفه به جمع
اند بلكه به گردآوري  ايشان قرآن را بر پيامبر قرائت نكرده. آوري كرده است در شام قرآن را جمع: شد

  .اند مناطق خود پرداختهقرآن در 
البته كساني هم كه قرآن را خدمت پيامبر قرائت كرده بودند در (نهايتاً چند مصحف در مدينه نوشته شد 
و به مردم   و آنها را به مناطق مختلف و شهرهاي بزرگ فرستاد،) آنجا تشريف داشتند و با ايشان بودند

ا در شهرها هستند ترك نمايند، مردم نيز ارزش آن كار را داد بر آنها تكيه كنند و هر چه ر دستور
دريافتند بر آن اجماع كرده و بقيه را رها نمودند، به استثناي ساكنان كوفه زيرا قاريان قرائت عبداهللا بن 

بدانند و مردم را به باد  �مسعود از آن دوري گزيدند و نزديك بود كه خود را برتر از ياران پيامبر 
ي اين، به خدا سوگند شما ميان ما از  نه همه: تتند، ابن مسعود ميان آنان برخواست و گفانتقاد گرف

  .تفوق و برتري برخورداريد پس با خود مهربان و ماليم باشيد
بدان خوشحال  �وقتي مصحف عثمان به دست سعيد رسيد و مردم بر آن اجماع كرده و اصحاب پيامبر 

اين قرآن من : كه قرآن خود را برايش بفرستد ابن مسعود گفت گشتند، سعيد سوي ابن مسعود فرستاد
به خدا قسم ! اي عبداهللا: تواني آنچه را در دلم جاي گرفته از من بگيري؟ سعيد به او گفت است، مگر مي

من تسلطي بر تو ندارم، اگر دوست داشته باشي تابع ساكنان مدينه و گروه مسلمانان خواهي شد و اگر 
  . داني خودت بهتر مي. شوي نان جدا ميهم بخواهي از آ
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نباشد، حضرت ) براي نوشتن قرآن(بر ابن مسعود دشوار آمد كه عضو هيئت انتخابي از سوي عثمان 
در كتاب ارزشمند خود » عبدالستار الشيخ«داليل بسياري براي اين كار داشت، استاد ارجمند  �عثمان

  : معذرت عثمان به داليل زير پذيرفتني است: دگوي مي» و بعد از آن 122عبداهللا بن مسعود، ص «
شد چنان كار مهمي به  آوري در مدينه صورت پذيرفت، ابن مسعود هم در كوفه بود و نمي كار جمع -1

  .دنبالش بفرستد و در جمع گردآورندگان حضور يابدتأخير افتد تا زمانيكه عثمان 
نمونه برداري كند و سپس  �ان ابوبكرهاي ترتيب داده شده در دور صحيفه ازخواست  �عثمان -2

كسيكه به امر نوشتن و گردآوري قرآن در زمان ابوبكر  و. همه آنها را به شكل يك كتاب در آورد
ي كاتبان وحي بود لذا براي انجام مجدد آن داراي اولويتي  پرداخت، زيد بن ثابت بود، زيرا او از زمره

  .بود كه ديگران نداشتند
اي قرآن بود كه در آن آيات منسوخ و باقي مانده  شاهد آخرين عرضه –بطور يقين  –زيد بن ثابت  -3

نوشت، در خدمت او قرائت كرده بود و تا دم مرگ به امر  مشخص گرديد، و او وحي را براي پيامبر مي
  .تعليم آن اشتغال داشت

بعد از آن از صحابه تكميل و شنيده بود، و بقيه را  �ابن مسعود هفتاد و چند سوره را از زبان پيامبر -4
گرفته بود، در حاليكه زيد تمام قرآن را در زمان حيات پيامبر حفظ كرده بود كه اين نكته يكي ديگر از 

  .آيد اسباب اعتماد عثمان بر زيد به حساب مي
گرديد ولي ابن مسعود در  وحي بود يعني به عنوان استاد رسم الخط محسوب مي زيد يكي از كاتبان -5
طلبيد و لذا وي را مأمور نوشتن و سعيد را به  آوري عثمان نيز امتياز زيد را مي ائت استاد بود، جمعقر

آوري  ، مأمور ديكته كردن نمود، بنابراين جمع�اي پيامبر  اي وي با لهجه دليل شباهت زيادي لهجه
ديگر اينكه نبودن ابن  ي خواندن را در بر گرفته بود، و الخط و شيوه اي شرايط يعني رسم همه �عثمان 

  .اي به شايستگي و تكامل هيئت مزبور وارد نمي كرد مسعود صدمه
اي  كرد، و قرار هم بر اين بود هنگام اختالف لهجه قرائت مي» هذيل«اي طايفه  ابن مسعود با لهجه -6

قرائت خود قبايل با يكديگر، قرآن با زبان قريش نوشته شود، عبداهللا بن مسعود حق نداشت مردم را به 
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داراي قرائتهاي شاذ  �اي پيامبر بدان سزاوارتر بود، با اطالع از اينكه ابن مسعود  وادار نمايد بلكه لهجه
  ).حتي حين(به جاي ) عتي حين(و خالف قاعده هم هست مانند 

راجع به سوزاندن  �اي صحابه با موضعگيري و كردار حضرت عثمان از سويي ديگر، موافقت همه -7
بر گمراهي اجتماع  �آيد چون امت پيامبر آنهاي موجود دليل بهتر و حق بودن آن بحساب ميديگر قر

نظر خلفاي راشدين بر گردآوري قرآن، و موافقت دوي اخير آنها  دليل ديگر اين امر اتفاق. كنند نمي
چنين كه پيروي از . باشد ، مي�با سوزاندن همه قرآنها به جز قرآن عثمان ) �يعني عثمان و علي (

اي پس از من را  روش من و جانشينان هدايت يافته: (فرمايد كه مي �ي پيامبر  تصميمي بنا به فرموده
  .، واجب و ضروري است)برگيريد

افزون بر اين، صحابه كه از موضعگيري عبداهللا و تحويل ندادن مصحف مخصوص خود اطالع يافته  -8
به من خبر رسيده كه گروهي از ياران پيامبر : گويد مي» زهري«. آن را ناپسند شمرده و راضي نبودند

به شام سفر كردم و : كند كه از علقمه نقل مي» ابن كثير«. ديدگاه ابن مسعود را تخطئه نمودند �خدا
شمرديم، اكنون چه شده كه با فرمانروايان  ما عبداهللا را دلسوز و غمخوار مي: ابوالدرداء را ديدم كه گفت

  .ورزد مخالفت مي
اي ميان اين دو  توان اولويت زيد بر ابن مسعود را برداشت كرد، چه رابطه با وجود تمام آنها نمي ولي

: گويد مسئله وجود ندارد، و عبداهللا بن مسعود برتر از زيد بن ثابت بود، ابوبكر انباري در اين باره مي
كه عبداهللا  –بر عبداهللا  براي گردآوري قرآن و ترجيح او �انتخاب زيد از طرف ابوبكر، عمر و عثمان 

تنها به خاطر اين بود كه زيد بيشتر از  –برتر، زودتر مسلمان شده و داراي سوابق و امتيازي بيشتر بود 
اي قرآن را حفظ كرده بود، ولي عبداهللا  همه �زيرا در زمان حيات پيامبر خدا . عبداهللا حافظ قرآن بود

. حفظ كرده و بقيه را پس از درگذشت ايشان فرا گرفته بودتنها هفتاد و چند سوره را در زمان پيامبر 
پس كسيكه در زمان پيامبر قرآن را حفظ و به پايان برده باشد گزينش وي براي امر خطير جمع آوري 

  .آن سزاوارتر است
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البته نبايد ناداني اين را دستاويز قرار داده و به عنوان دليلي براي تحقير عبداهللا بحساب آورد، چون 
هم  �از ابوبكر و عمر  �باشد، زيرا زيد  تر بودن زيد دليلي بر پيشي گرفتن او از عبداهللا نمي افظح

  .گردد تر بود كه نه تنها برتر از آنان نبود بلكه هم طرازشان هم محسوب نمي حافظ
جمع ال«: آوري در نظر گرفته بودند به فرازهايي از كتاب و اما راجع به روش و چارچوبي كه هيئت جمع

  : نماييم اشاره مي) و بعد از آن 71الصوتي األول للقرآن الكريم، استاد لبيب السعيد، ص 
بر عهده داشت، يعني  �اعتماد بر عملكرد نخستين هيئت كه كار گردآوري قرآن را در زمان ابوبكر  -1

امبر روي پي اي پيش بود كه مستند به اصل نوشته شده �آن مصحفي كه نزد ام المؤمنين حفصه 
  .بود �خدا
  .نظارت اميرالمؤمنين بر هيئت -2
شنيده است بياورد، و بايد همه نسبت به آگاهي از آيات  �هر كه چه مقدار قرآن از پيامبر  -3

آوري  آوري شده مشترك باشند و هيچكدام از آنهايي كه چيزي از قرآن نزدشان بوده از كار جمع جمع
  .آن نوشته شده ترديد نداشته باشدخبر نباشند و هيچ كس در محتواي قر بي
به  �اين آيه از جمله آياتي است كه پيامبر خدا: گفتند كردند، مي هر گاه در آيه اختالف پيدا مي -4

فالن آيه و فالن  �پيامبر خدا: پرسيدند شد و از او مي فالني ياد داده است، آنگاه دنبالش فرستاده مي
نوشتند و جايي را برايش باقي  آن را مي... چنين و چنان : گفت يآيه را چطور به تو ياد داد؟ در پاسخ م

  .گذاشتند مي
  .گرفت ي قريش معيار قرار مي اي، لهجه هنگام وقوع اختالف ميان لغات مختلف راجع به آيه -5
بر قرائت متواتر و معلوم همه و ثابت شده از : اي يك لهجه اين است كه آوري بر پايه مقصود از جمع -6

هايش ناهمگون باشند تا به تفرقه و اختالف منتهي نشود، چون هيچ  اجماع گردد، گرچه شيوه �رپيامب
ي قرائت ديگري را انكار  اختالف نداشت و شيوه �كس راجع به قرائت ثابت شده از جانب پيامبرخدا

  .كرد نمي
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را  بدون عالمت مي  به تواتر رسيده بود، واژه �اي كه تلفظ آن از پيامبر هيئت هنگام نوشتن واژه -7
ها نداشته باشد، تا داللت  نوشتند كه اختصاص به يك شيوه از آن شيوه اي مي نوشتند و آن را به گونه

  .ي منقول جايز، شبيه داللت يك واژه بر دو معناي منقول درست باشد واژه بر آن دو شيوه
النظر  هاي زير قطع شتن گزينهبراي جلوگيري از ورود اشكال و اعتراض به ذهن آيندگان، اجازه نو -8

  :شد از قرائت و شنيدنش، داده نمي
  .آياتي كه تالوتشان منسوخ شده بود –أ 

  .اي اخير قرآن وجود نداشت آنچه در عرضه –ب 
  .روايت شده بودند» آحاد«آياتي كه قرائت آنها به اثبات نرسيده و يا بصورت  –ج 
ساً قرآن نبود مانند آنچه برخي صحابه به عنوان توضيح آنچه كه قرآن بودنش يقيني نبود و يا اسا –د 

  .نوشتند هاي مخصوص خود مي اي ناسخ يا منسوخ و يا غير ازآنها در مصحف معنايي، بيان آيه
المؤمنين  نظر داشتند و همچنين رهنمودهاي امير به استثناي مواردي كه اعضاي هيئت در آنها اختالف -9

هايي را كه قرآن براساس  ي زير شيوه آوري به شيوه ي قريش، كار جمعا مبني بر گزينش لهجه �عثمان 
  : گرفت آنها فرود آمده بود، در بر مي

آمد كه فاقد هر نوع  اي به نگارش در مي گرفت به گونه هايي كه بيشتر از يك قرائت را در بر مي واژه –أ 
ور احتمال قرائتهاي گوناگون اي يك روش تلفظ باشد، و بدين ترتيب كلمات مزب عالمت مشخص كننده

  .را داشت و در تمام مصحفها داراي يك رسم الخط بود
اي اخير وجود  ي دو قرائت يا بيشتر از آن بود، و آنهايي كه در عرضه هايي كه در برگيرنده واژه –ب 

ت، در اي قرائتها را داش نداشت، و آنهايي كه به سبب عاري بودن از عالمتهاي تعيين كننده احتمال همه
آمد بلكه در برخي قرآنها داراي رسم الخطي  تمام مصاحف به صورت يك رسم الخط به نگارش در نمي

  .الخطي دالّ بر قرائتي ديگر بود دالّ بر يك قرائت و برخي ديگر داراي رسم
اي اخير كه در سال وفات ايشان  در عرضه �اي آيات، روش پيامبر خدا راجع به ترتيب همه -10

اي تعيين شده از جانب خداوند بدان نگريسته  گرفت و به عنوان شيوه ، معيار قرار ميصورت گرفت
  .شد مي
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بندي خويش، نمود، و مخالفان را اذيت كرد، پس تمسك  خواندن آن بنا به ترتيب
كرد،  آن اعتماد... توان بر عام، خاص، ظاهر، نص و  ست و نميورزيدان بدان صحيح ني

ي آن منسوخ  هاي ساقط شده زيرا جايز است همه يا اكثر قرآن موجود با آيات يا سوره
  .گشته يا تخصيص خورده باشند

                                                                                                                                                    

و لذا . گرفت ها نيز چارچوب دوران پيامبر معيار قرار مي و همچنين در مورد چينش و ترتيب سوره
م نبود كه ه» ...بسم اهللا«اي  چيزي نگفته و در آغاز آن جمله» برائت«ي  ي سوره درباره �چون پيامبر

ي  اي سوره ضميمه �اي است، براساس اجتهاد اميرالمؤمنين عثمان  اي آغاز هر سوره وجود آن نشانه
  .شد» االنفال«

برداري از روي آن، زيد  اي اصلي و پيش از وادار كردن مردم به نسخه بعد از اتمام نوشتن نسخه -11
نيز بخاطر اطمينان از نبود  �سه بار آن را بازنگري كرد، سپس اميرالمؤمنين عثمان  �بن ثابت 
پس از نخستين بازنگري، زيد به اين مشكل . كاري و وجود اشتباه مجدداً آن را بازبيني نمود فراموش

 �اي  برخورد كه آيه ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ (( ((####θθθθ èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã (( (( ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ tt tt6666 øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ãã)))) ÏÏ ÏÏàààà tt ttFFFF⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999 ££ ££‰‰‰‰ tt tt//// WW WWξξξξƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ss ss???? � ) مهاجران را فراخواندم از : گويد زيد مي. را نيافت) 23 –االحزاب

اي مزبور از  اي آنها پرسيدم ولي نزد هيچكدامشان نيافتم، آنگاه انصار را فراخواندم و راجع به آيه همه
بدان دست يافتم و آن » خزيمة بن ثابت«جو كردم ولي نزد ايشان هم نيافتم تا اينكه پيش  آنها پرس و

  .را نوشتم

ôô �: بعد از بازنگري دوم، زيد اين دو آيه را نديد ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÑÑ ÑÑ^̂̂̂θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

óó óóΟΟΟΟ šš ššGGGG ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ tt ttãããã ëë ëëÈÈÈÈƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ)))) yy yymmmm ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù šš šš____ ÉÉ ÉÉ<<<< óó óó¡¡¡¡ yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ (( (( 
ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã àà ààMMMM ùù ùù==== �� ��2222 uu uuθθθθ ss ss???? (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 55 55>>>> uu uu‘‘‘‘ ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧ öö öö)))) yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ مهاجران : گويد زيد مي) 129و  128 –تا آخر سوره توبه ( � ####$$

نام داشت آن را » يمةخز«را صدا كردم نزد هيچ كدامشان نيافتم تا اينكه پيش آخرين نفر كه او هم 
  . ثبتش نمودم» توبه«ي  ديدم و در آخر سوره

 .اي سوم بازنگري به چيزي برخورد نكرد و اما در مرحله
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ند ناي از ايشان ما اند، زيرا عده قرآن همانند حامالن تورات و انجيل حامالن اين -2
دنيا طلب دين ده و گروهي نيز چاپلوس و منافق بو -العياذ باهللا - بزرگهاي  صحابه
ي دنيا از  يابي به مظاهر فريبنده ي صحابه كه براي دست بودند مانند توده فروش

اي  روي نموده و جز چهار يا شش نفر همه دنباله – البته به زعم شيعيان –رهبرانشان 

�����������، )من المرافق(اي آيه ، كالم خدا را تحريف و بج1آنان از دين برگشتند�� ����� 2 


$#"�! ,، )أئمة هي أزكى(ي  و آيه %&�# ��'%��
 �(�) *�"#$
  .گذاشتند 

همچنانكه تورات و انجيل به هيچ وجه قابل اعتماد نيست قرآن نيز چنين  ،بنابراين
ي نيز از اي قرآن نسخ گشتند، چيزهاي زياد تورات و انجيل به وسيلهو همچنانكه . است

  .داند كسي آنها را نمي ائمهكه جز  هقرآن نسخ و برداشته شد
اي حديث  نقل كننده :گوييم كه توضيح مفصل آن گذشت مي ي حديث و اما درباره

اي اعتبار  يا شيعه مذهب است يا غير آن، روايت كنندگاني كه شيعه نيستند از درجه
بلكه  3اند گردد شيعه نبوده نتهي مياند زيرا نسل نخست كه اسناد حديث بدانها م ساقط

 ، لذابوده اند پيامبرو معاندين خاندان  كتاب خدا تحريف كنندگانمرتدين و منافقين و 
ي اصل امامت، تعيين ائمه و شمار آنان  درباره. بايد شيعه مذهب باشند راويان حديث

ريق حديث نظر وجود دارد كه اثبات هيچكدام از آنها جز از ط ميان شيعيان اختالف
اي به  و با وجود آن هم قرآن اشاره ،باشد، زيرا كتاب خدا معتبر نيست پذير نمي امكان

_______________________ 

، 71الرواشح السماوية،  1/123، تأويل اآليات 10، 6، االختصاص 2/244، الكافي 8رجال الكشي ) 1
، ج 308، 108/306، ج 64/165، ج 28/236، ج 400، 352، 351، 22/333، بحاراألنوار، 141
 .291، كتاب األربعين، 110/6

 .1/451، تفسير البرهان 256فصل الخطاب ) 2
 . �يعني نسل صحابه) 3
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پس اگر ثبوت و حجت بودن حديث مترتب از ثبوت آن . چنين مسائلي نكرده است
  .آيد هم محال به حساب مي »دور«آيد كه  آشكاري پديد مي »دور«گفته باشد 
ذاتي نيست بلكه ن حجت بودن آن اصلي و اساس است، چو و بي هم باطلاجماع 

عصوم مي امام معصوم در آن است، يعني محور حجت بودنش سخن  بخاطر وجود گفته
است نه خود اجماع، اثبات عصمت و تعييين امام نيز از طريق خبر خود و يا خبر 

  .آيد آيد، باز هم دوري آشكار به وجود مي ست ميدمعصومي ديگر به 
يعني پيش از وقوع  –ع صورت گرفته ميان نسل اول و دوم از طرفي ديگر اجما

خالفت ابوبكر و  :اعتبار ندارد، چون ايشان بر مواردي همچون –اختالف ميان امت 
، تحريف قرآن، جلوگيري از رسيدن ارث پيامبر به 1عمر، حرام بودن ازدواج موقت

ع اختالف ميان امت و بعد از وقو. اجماع كردند 2از فاطمه» فدك«خاندانش و غصب باغ 
تصور كرد، به  توان صورت پذيرفتن اجماع را و متفرق گشتن آنان هم چگونه مي
ناپذير  ي دليل خدشه كه نيازمند استدالل و اقامه خصوص در مسائل مورد اختالف

  .باشد مي
زيرا تمسك ورزيدن بدان يا در مسايل شرعي و يا  ،پايه است هم باطل و بي »عقل«

است، اگر در شرعيات بدان تمسك جست از نظر اين گروه اصالً چنين در ديگر مسايل 
  .اند و معتقد به حجت بودن آن نيستند چيزي درست نيست زيرا آنان منكر قياس

انداخت بايد عقل را از آلودگيهاي گمان، عادت   اگر در ديگر مسائل بدان دستو اما 
پذير  بدون راهنمايي امام امكانامر نيز  و خطا در ترتيب و صور اشكال پيراست كه اين

عقلشان اثبات و چيزهاي  ي از انسانها چيزهايي را به وسيلهاي  نيست، چون هر عده

_______________________ 

 .مراجعه كنيد» الشيعة والمتعة«به كتاب ما ) 1
مراجعه » و بعد از آن 148شبهات حول الصحابة والرد عليها، مبحث ابوبكر الصديق، ص «به كتاب ما ) 2

 .كنيد
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نظر دارند كه در اين  آنان در اصول و فروع با هم اختالف و كنند، ديگري را انكار مي
، و با توان تنها عقل را ميزان قرار داد پس بايد به ديدگاه امام تمسك جست صورت نمي

توان امور ديني را تنها با عقل اثبات نمود زيرا عقل بنا به اجماع مسلمانان  وجود آن نمي
تواند به  اگر از شريعت ياري جويد مي ،آري. از درك و شناخت آنها ناتوان است

  .حقيقت آنها پي ببرد
پيامبر  :ي مهمي وجود دارد كه مناسب اين مقام است و آن اينكه در اينجا فائده

گذارم، اگر پس از  من دو چيز ارزشمند و گرانبها را ميان شما جا مي« :فرمايد مي �خدا
 :ندازيد گمراه نخواهيد شد يكي از آنها ارزشمندتر از ديگري استامن بدانها دست 

ثابت ) اهل سنت و اهل تشيع(اين حديث نزد هر دو گروه . »كتاب خدا و خاندانم
را فرمان داده تا در اصول و فروع دين ا م �پيامبر خداگردد كه   است، از آن برداشت مي

به اين دو منبع مهم و گرانبها برگرديم و به آنها تمسك ورزيم، پس هر كه در امور 
اعتبار  شرعي از حيث اعتقاد و عمل با آنها مخالفت نمايد گمراه و مذهبش نيز باطل و بي

رفته و در گرداب نابودي سقوط كرده  گردد و هر كه آنها را انكار كند به بيراهه تلقي مي
  .است

اند،  هاند كه اين دو ريسمان محكم را دستاويز قرار داد از دو گروه فوق تنها اهل سنت
  1.باشد ي اعتبار ساقط مي ل تشيع چنانكه گفته شد، از درجهزيرا كتاب خدا از منظر اه

_______________________ 

، قمي صاحب تفسير، مفيد، طبرسي »الكافي«ي  كليني نويسنده: بيشتر دانشمندان اهل تشيع همچون) 1
، مجلسي و ديگران معتقد به وقوع تحريف در قرآن و حذف كلماتي بلكه آياتي »االحتجاج«ي  نويسنده

النوري «د به نام ان به او داده» خاتمة المحدثين«از آن هستند، تا آنجا كه يكي از متأخرين آنان كه لقب 
ي تحرير  به رشته» فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب«كتابي را تحت عنوان » الطبرسي

اي از علماء اهل  جز اينكه عده. درآورده و در آن به ديدگاه شيعيان معتقد به تحريف قرآن پرداخته است
شركت كرده » البالغه نهج«در تأليف  ، مرتضي دومين نفري كه»التبيان«ي  تشيع همچون طوسي نويسنده
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و گروهي ديگر از » مجمع البيان«ي  اند، طبرسي نويسنده نسبت داده �و به دروغ آن را به امام علي 
برد انكار آن دسته  ي مسلمان گمان مي گاهي خواننده. اند معاصران وقوع تحريف در قرآن را انكار كرده

برند به ويژه در برابر مسلمانان،  اي كه بدان پناه مي » تقيه«از روي عقيده بوده، ولي واقعيت اينست 

  .باشد منشأ آن سخنان مي

ياران ما بر صحت : كند كه نقل مي» األنوار النعمانية«نوري در اين زمينه از الجزائري صاحب كتاب 

  .كه دال بر وقوع تحريف در قرآن هستند، اتفاق نظر دارند» متواتري«بلكه » مستفيض«احاديث 
بيش از دو هزار حديث ) وقوع تحريف در قرآن(احاديث دالّ بر آن : گويد جزائري هم چنين مي

بودن آنها را » مستفيض«اي همچون مفيد، محقق داماد، علّامه مجلسي و ديگران ادعاي  باشد و عده مي

» متواتر« اي نيز ادعاي به زياد بودنشان تصريح كرده و عده» التبيان«اند، بلكه شيخ طوسي در  كرده

: يكي از دانشمندان شيعه هندوستان در كتاب )227، ينور ،فصل الخطاب( .اند بودن آنها را نموده
: كند مبني بر انكار وقوع تحريف در قرآن را اينگونه رد مي» مرتضي«اعتقاد » 2/81ضربة حيدرية «
روي از  نيست كه دنباله حق به پيروي كردن سزاوارتر است، سيد علم الهدي معصوم از گناه و اشتباه«

اگر ثابت گردد كه وي قائل به عدم وجود هر گونه كاستي در قرآن است، پيروي از او  ،او واجب باشد

  ».و هيچ چيزي هم در آن وجود ندارد ،بر ما الزم نيست
اهل تشيع نيز جز قرآن متداول ميان مسلمانان را در اختيار ندارند : خوردگان بگويند شايد برخي فريب

خوانند، پاسخ را به  ي خود نيستند و ايشان هم مانند ساير مسلمانان قرآن را مي و داراي قرآن ويژه
و  81ص  –المسائل السرورية «: گذارم وي در كتاب است، مي» مفيد«ي پيشوايشان كه موسوم به  عهده
  : گويد مي» 82
افزايش و كم و كاستي قرائت گردد اند كه ميان دو جلد قرآن بدون  دستور داده) امامان شيعه(ايشان «

خيزد و قرآن را طوري كه خداوند فرود آورده و اميرالمؤمنين گردآوري كرده براي  تا امام قائم برمي

علت اينكه ايشان ما را از خواندن اخباري كه حروف زياده را بر نص قرآن دارند، و . مردم بخواند

و چون اگر . د كه احتمال خطا در آنها وجود داردان وارد شده» آحاد« نهي كرده اند بلكه به صورت
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گيرد و خود را نابود  كسي خالف مابين دو جلد قرآن كنوني را بخواند در معرض خطر قرار مي

  .»اند لذا ائمه ما را از خواندن خالف آنچه ميان دو جلد ثابت شده، منع نموده. كند مي
در احاديث موجود است «: گويد مي» 2/363 –مانية األنوار النع«و همچنان نعمة اهللا جزائري در كتاب 

كه امامان پيروان خود را به خواندن قرآن كنوني در نماز و ديگر اوقات و عمل به احكام آن فرمان 

كند آنگاه قرآن موجود ميان مردم به آسمان  ظهور مي» صاحب الزمان«اند تا زمانيكه موالي ما  داده

آورد و آن را قرائت  آوري اش كرده بود بيرون مي ه اميرالمؤمنين جمعشود، و امام قرآني را ك بلند مي

  .»آورد كند و احكامش را به اجرا در مي مي
) اهل سنت(و چون اگر انسان خالف قرآن كنوني را بخواند در برابر اهل خالف «: گويد مجلسي مي

اندازد لذا  يش را به نابودي ميانگيزد و جان خو اندازد، ستمكاران را عليه خود برمي خود را به خطر مي

  ).92/65، بحاراألنوار 3/31مرآة العقول ( »اند ائمه ما را از خواندن خالف قرآن كنوني نهي كرده
واجب است «: گويد مي» 165 –الفتاوي الحسينية في العلوم المحمدية «حسن عصفور بحراني در كتاب 

ول آنان قرائت گردد، و جايز نيست خالف آن اي يكي از قرائتهاي متواتر و مورد قب قرآن به شيوه

ي اصلي و ثابت از طرف امامان باشد، زيرا دوران دوران  د گرچه او همان قرائت فرود آمدهخوانده شو

صلح و تقيه است، و لذا از جانب ايشان فرمان صادر شده كه مانند ساير مردم قرائت گردد تا زمان 

  .»آموزد ظهور امام كه قرآن اصلي را به شما مي
تواند  ي ارجمند براي آگاهي از آن مي دارند خواننده» مصحف فاطمه«اهل تشيع قرآن ديگري موسوم به 

اند و يك مرجع اسالمي هم ميان آنان وجود  ي آنها جزو منابع اهل تشيع منابع زير را مطالعه كند كه همه
، معاني 528: الخصال 4/319ه ، من اليحضره الفقي8/58، ج 241، 240، 173: بصائر الدرجات: ندارد

، شرح األخبار 462، 461، اإليضاح 23/315، خاتمة المستدرك 211: ، روضة الواعظين103: األخبار
، الخرائج والجرائح 2/134، االحتجاج 1/536، أعالم الوري بأعالم الهدي 2/186، اإلرشاد 1/241
، تأويل اآليات 1/105المستقيم  ، الصراط2/384، كشف الغمة 3/374، مناقب آل أبي طالب 2/894
، 509و  1/506، الفصول المهمة في أصول األئمة 114، المحتضر 724و  2/723، ج 374، 1/102

، ينابيع المعاجز 330، 329/ 5، 267/ 2، مدينة المعاجز 330و  5/329، ج 2/267مدينة المعاجز 
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، 44، 43، 41، 40، 39، 38، 26/18، ج 22/546، بحاراألنوار، ج 195، 132، 131، 130، 129، 127
، 272، 271، 65، 47/32، ج 195، 80، 43/79، ج 37/176، ج 35/35، ج 156، 48، 47، 46، 46
، معجم أحاديث اإلمام 225مصباح الهداية  1/82، شرح زيارة الجامعة 109/67، ج 108/360ج 

  .3/388المهدي، 
ي مهدي و نوادگانش  كه ويژه» ي سرسبز زيرهج –الجزيرة الخضراء «شيعيان داستاني دارند موسوم به 

آن را اختراع كرده است، داستان » علي بن فاضل المازندراني«باشد، يكي از راويان شيعه به اسم  مي
براساس اين داستان، راوي يكي از نوادگان امام . برانگيز و ضعيف است بسيار طوالني، ركيك و نفرت

ياران پيامبر بر تحريف قرآن : ه است و همچنين در آن آمده كهرا ديد» شمس الدين محمد«مهدي به نام 
را ساقط و بدناميهاي مهاجران و انصار را حذف  »آل بيت«اجماع كرده و آيات دالّ بر فضيلت و برتري 

  .نمودند
در اينجا براي اطمينان كساني كه در اين امر شك دارند مختصراً به آن دسته از دانشمندان اهل تشيع 

، محمد »52/159بحاراالنوار «محمد باقر مجلسي در : اند نماييم كه داستان مزبور را آورده ياشاره م
با اسناد خود از علي بن فاضل، محمد كاظم هزار جويني در  –االمالي «مكي مشهور به شهيد اول در 

 ترجمة«، كركي مشهور به محقق دوم در »181جنة المأوي ص «، نوري طبرسي در كتاب »المناقب«
رسالة الغيبة واثبات وجود صاحب «الدين محمد بن امير اسداهللا تستري در  ، شمس»الجزيرة الخضراء

، ميرزا محمد رضا »المهتدي في المهدي«، ميرلوحي در »مجالس المؤمنين«، نور اهللا مرعشي در »الزمان
، هاشم بحراني در »تاثبات الهداة بالنصوص والمعجزا«، حر عاملي در »تفسير األئمة لهداية األمة«در 
رياض األبرار في مناقب األئمة «، نعمة اهللا جزائري در »تبصرة الولي في من رأي القائم المهدي«

، عبداهللا بن ميرزا »إرشاد الجهلة المصرّين علي انكار الغيبة والرجعة«، محمد هاشم هروي در »األطهار
، عبداهللا »ضياء العالمين«وني عاملي در ، ابوالحسن فت»رياض العلماء وحياض الفضالء«عيسي بيك در 

، »رسالة الجزيرة الخضراء«، شبر بن محمد حويزي در »عوالم العلوم و المعارف«بن نوراهللا بحراني در 
نامبرده اين داستان را يكي از داليل وجوب جمعه در » الحاشية علي مدارك األحكام«وحيد بهبهاني در 

الكتاب المبين والنهج «نيسابوري در (!!!) محمد عبدالنبي .زمان غيبت امام به شماره آوره است
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، اسداهللا »جالء العيون«، عبداهللا شبر در »مقابيس األنوار ونفائس األسرار«، اسداهللا كاظمي در »المستبين
نسيم الصبا في «، مير محمد عباس موسوي لكهنوي در »اإلمام الثاني عشر المهدي«گيالني اصفهاني در 

، علي بن زين »كفاية الموحدين في عقائد الدين«، اسماعيل نوري طبرستاني در »الخضراءقصة الجزيرة 
بشارة اإلسالم في «، مصطفي حيدري كاظمي در »الزام الناصب في اثبات الحجة الغائب«العابدين در 

 ، علي»مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم«، محمد تقي موسوي اصفهاني در »ظهور صاحب الزمان
تحفة العالم في شرح «، بحرالعلوم در »العبقري الحسان في تواريخ صاحب الزمان«اكبر نهاوندي در 

انيس المسافر و جليس «، يوسف بحراني در »النوادر في جمع الحديث«، فيض كاشاني در »خطبة العالم
، »ه األطهاروآل �جلسة األبرار في أحوال محمد «كشكول نيز نام دارد، هاشم بحراني در » الخواطر

، محمد صالح بحراني در »ظاهرة الغيبة ودعوي السفارة«محسن عصفور كه جزو معاصران است در 
، محمد »روضات الجنان في ترجمة المرتضي«، خوانساري در »حصائل الفكر في أحوال اإلمام المنتظر«

الفوائد «لوم در ، بحرالع»140 –قصص العلماء في ترجمة وأحوال محجة العلماء «ميرزا تكابني در 
، عبداهللا عبدالهادي در »447و  2/116المختار من كلمات المهدي «، محمد غروي در »3/136الرجالية 
، زين الدين نباطي »729 –حديقة الشيعة «اردبيلي در » 102، 56، 55 –المهدي وأطباق النور «كتاب 
، »231 –كشف القناع «در كتاب  اسداهللا تستري» 266- 2/264الصراط المستقيم لمستحقي التقديم «در 

و  »المصلح الغيبي«، حسن ابطحي در »512 –حياة أولي النهي، اإلمام المهدي «محمد رضا حكيمي در 
  .»2/172النجم الثاقب نوري طبرسي «، ياسين موسوي در حاشيه كتاب »الكماالت الروحية«

دازيم كه قائل به تحريف قرآن كريم پر و در اينجا تنها به ذكر نام و كتاب برخي علماي اهل تشيع مي
خواهد اطالع بيشتري در اين زمينه پيدا كند كتاب ما  هستند تا بحث به درازا نكشد، و كسي كه مي

را مطالعه نمايد، كه در آنجا ديدگاه و نظرات آنها را به صورت مفصل » الشيعة وتحريف القرآن«
  : ايم آورده

ي از روايات مربوط به موضوع تحريف و آيات تحريف چون كه بسيار» الكافي«كليني در كتاب  -1
  .آورد بدون آنكه به شرح و توضيح آنها بپردازد را مي –به گمان خودش  –شده 

  .1/10قمي در تفسيرش  -2
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 �ه جبريل براي محمدكند كه قرآني ك نقل مي اهللاز ابوعبد 1كليني از هشام بن سالم
  1.آورد هفده هزار آيه بود

                                                                                                                                                    

 .»520 –من هوالمهدي «ابوطالب تبريزي در كتاب  -43

 .رددمراجعه گ» أيلتقي النقيضان«براي آگاهي از آيات تحريف شده نزد اهل تشيع به كتاب ما 

» جولق«كه نسبت است براي فروش جواليق جمع ) جواليقي(اي  او هشام بن سالم جواليقي است، واژه) 1
. گردد شود و براي حمل كاال از آن استفاده مي باشد، جولق ظرف معروفي است از پشم درست مي مي

نش، علّاف، به فتح هم يا به اعتبار خريد و فروشش است و يا به اعتبار ساخت» جواليق«نسبت دادن به 
  . ي علف حيوانات فروشنده: عين و تشديد الم يعني

: اند مانند شيعه بر ستايش و معتبر دانستن وي اتفاق نظر دارند، كه گروهي از آنان بدان تصريح نموده
رجال ابن «، ابن داود حلي در بخش نخست »132، شرح حال شماره 238 –رجال الكشي «كشي در 

، قبائلي در »2243شرح حال  2/315جامع الرواة «، اردبيلي در »1676ال ، شرح ح100 –داود 
، شرح 207 –الفهرست «، طوسي در »305 –رجال النجاشي «، نجاشي در »6/238مجمع الرجال «

تنقيح المقال «، مامقاني در »1235، شرح حال 20/362خاتمة الوسائل «، حر عاملي در »781حال 
، عباس »874شرح حال  128 –معجم الثقات «طالب تبريزي در ، ابو»13858، شرح حال 3/302

شرح حال شماره  19/297معجم رجال الحديث «، خوئي در »2/720سفينة البحار «قمي در 
13332«.  
او نيز همانند هشام به جسم و . به او و متكلم شيعه مذهب، هشام بن حكم منسوب است »هاشميه«فرقه 

صورتش همانند : بود، چراكه خداوند را بدين گونه توصيف كرد كه شبيه براي خدا قرار دادن معتقد
باشد، و اينكه تنها پس از وجود آمدن  صورت انسان، بااليش ميان تهي و پايينش تو پر و بهم فشرده مي

  .كند بدانها علم پيدا مي» بداء«چيزها يا از طريق 
اين «: گويد راجع به او مي» 52و  51 –الفرق بين الفرق «در كتاب ) رح(شيخ عبدالقاهر بغدادي 

روي كرده است، زيرا  جواليقي عالوه بر رافضي بودنش در تجسيم و تشبيه خدا هم افراط و زياده
پندارد معبود او همانند صورت و شكل انسان است ولي نه از جنس گوشت و خون بلكه نوري  مي
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اي مانند حواس انسان، و دست، پا،  هو معتقد بود خدا داراي حواس پنجگان. باشد پرفروغ و سفيد مي
چشم و گوش هم دارد، و حس شنوايي با حس بينايي و همچنين ساير حواس با يكديگر تفاوت دارند 

هشام بن سالم گمان : گويد ابوعيسي الوراق مي. اي پايينش توپر است بااليش ميان تهي و نيمهي  و نيمه
مقاالت «شيخ ما ابوالحسن اشعري در . نوري سفيد است برد معبود او داراي نور سياه و ساير بدنش مي

ي خدا به ديدگاه هشام بن حكم معتقد بود و  ي صفت اراده هشام بن سالم درباره: گويد مي» االسالميين
گردد و نه جزو غير آن و  ي خدا حركت و معنايي است نه جزو ذات او محسوب مي اراده: آن اينكه

اش تحقق  خورد و خواسته را انجام دهد از جاي خويش تكان مياينكه هرگاه خدا بخواهد چيزي 
. باشند چنان ديدگاهي دارند ابومالك حضرمي و علي بن ميثم نيز كه از پيشوايان رافضيها مي. يابد مي

افعال خدا جزو اجسام به : كند كه راجع به افعال خدا گفته ابوالحسن اشعري همچنين از جواليقي نقل مي
ون در اين جهان جز اجسام چيز ديگري وجود ندارد و جايز دانسته بندگان از اجسام آيند چ شمار مي

  .خبر باشند بي
» 98-اعتقاد فرق المسلمين والمشركين «و رازي در » 1/185 –الملل والنحل «شهرستاني در كتاب 

  .اند سخناني نزديك به اين گفته
از عبدالملك بن هشام حنّاط روايت : گويند مي رافضيها خودشان اين ديدگاه را مورد تاييد قرار داده و

بپرس، در مورد چه چيزي از : جانم فدايت، از تو سؤالي بپرسم؟ گفت: گفتم �شده كه به ابوالحسن 
پندارد خدا داراي صورت و هيئت است، و آدم به  فدايت شوم، هشام بن سالم مي: پرسي؟ گفتم من مي
ي اين و  حاليكه به پهلو و موي سرم اشاره كردم گفتم نيمهي پروردگار آفريده شده است، و در  گونه
خدا جسم است ولي نه از : گويند و هشام بن حكم مي) آل يقطين(ي اين، و همچنين يونس ارباب  نيمه

اثبات هر : برند و هر دو گمان مي. جنس ساير جسمها، چيزها از او دور اند و او نيز از چيزها دور است
فالن چيز جسم است پس خدا هم جسم است ولي نه مانند ساير : كه گفته شودچيزي بدين گونه است 

باشد و نه معدوم و از دو  اجسام، چيز است نه از جنس ساير چيزها، ثابت و موجود است نه مفقود مي
اين : اي مزبور معتقد باشم؟ در پاسخ گفت حد ابطال و تشبيه خارج است، من به كدام يك از دو گفته

صفات خدا را اثبات كند و اين يكي نيز خدا را به مخلوقات تشبيه كرده است، بلند مرتبه  يكي خواسته
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óó, مد نصر روايت شده كه او راجع بهاز مح óóΟΟΟΟ ss ss9999 ÇÇ ÇÇ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ  ) نام هفتاد نفر  )بينهيعني سوره
  2.ي قريش را با ذكر نام خود و پدرانشان آورده است از طايفه

د قرائت كر اهللامردي حروفي از قرآن را براي ابوعبد :از سالم بن سلمة نقل شده كه
از اين قرائت دست بردار  :گفت اهللابوعبد. كه در قرآن موجود ميان مردم وجود نداشت

كند آنگاه كتاب خدا را به  اي مردم بخوان تا زمانيكه امامِ قائم ظهور مي و به شيوه
   )3(.اي خود قرائت كن شيوه

                                                                                                                                                    

است خدايي كه شبيه، نمونه و همتا ندارد و به سان مخلوقات نيست، به ديدگاه هيچ يك از آن دو 
ي ، مسند اإلمام الرضا اثر عطارد242 –رجال الكشي (معتقد مباش ) مولي آل يقطين و هشام بن حكم(
 )19/300، معجم رجال الحديث خوئي 2/465

اين حديث موثق است، و در «: گويد مي» 12/525مرآة العقول في شرح أخبار الرسول «مجلسي در ) 2

باشد بديهي  ها از هشام بن سالم به جاي هارون بن سالم آمده است، پس حديث صحيح مي برخي نسخه

و به باور  ،ز در نقض و تحريف قرآن صراحت دارنداست كه اين حديث و بيشتر احاديث صحيح ديگر ني

اعتمادي به  اي آنها موجب بي ند و رد همهبخش از لحاظ معني متواتر و يقينمن احاديث وارده در اين باره 

، پس چطور تر از اخبار امامت نيستند اهميت اين باب كم  د، بلكه به گمان من احاديثگرد كل احاديث مي

يعني هرگاه احاديث دالّ بر تحريف را رد كنند چگونه ) نمايند؟ ثابت مي يثامامت را از طريق حد
 ي حديث اثبات كنند؟ توانند امامت را به وسيله مي

 .1/385، مسند الرضا اثر عطاردي 126، مشارق الشموس الدرية 52/364، بحار األنوار 2/631الكافي ) 2
ـ ، معجـم احاد 89/88نوار ، بحـاراأل 4/821 ةعي، وسائل الشـ 193، بصائر الدرجات 2/633 يالكاف )3  ثي

  .3/170 نينور الثقل ري، تفس2/643برار األ ةي، حل3/643 ي، اثبات الهداة اثرحرالعامل4/44 يالمهد
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علي بن حسين اين جمالت را  :كنند كليني و ديگران از حكم بن عتيبه روايت مي

پيش از تو هيچ ما  – )ثال محدقبلك من رسول وال نبي و رسلناما أو( :قرائت كرد

  .1ث بودعلي بن ابي طالب محد :و گفت) ايم نفرستاده ي رامحدثرسول و نبي و 

_______________________ 

  : در اين زمينه از طريق اهل تشيع وارد گشته است، از جمله روايات متعددي) 1

وما أرسلنا قبلك من (: مالت را قرائت نمودكند كه ابوعبداهللا اين ج حريز از ابوعبداهللا نقل مي –أ 

  ).286 –فصل الخطاب . ()حدثمال رسول وال نبي و

tt �ي  راجع به آيه: گويد ميزرارة  –ب  ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ � ) از ) و بود رسول و پيغمبر): (51 –مريم

د، صدا را بين است كه خواب مي كسي: ابوجعفر پرسيدم كه تفاوت رسول با نبي كدام است؟ گفت

ال وما أرسلنا قبلك من رسول وال نبي و(: بيند، سپس گفت شم سر ميشنود و حوادث را با چ مي

  ).286فصل الخطاب . ()حدثم

تمام دانش : علي بن حسين گفته: حكم بن عيينه پيش ما آمد و گفت: از حارث بصري نقل شده كه –ج 
ون رفت ديد كه علي بن حسين جان سپرده حمران بن أعين بير: گويد مي. باشد علي در يك آيه مي

حكم بن عيينة از علي بن حسين نقل كرده كه كل دانش علي در يك : پس از آن به ابوجعفر گفت. است

وما أرسلنا (: اي خداوند است اين گفته: نه، گفت: داني كدام آيه است؟ گفتم مي: ابوجعفر گفت. آيه است

  ).286 –صل الخطاب ف. ()حدثمال من قبلك من رسول وال نبي و

tt,ي  ي آيه درباره: از زرارة روايت شده كه –د  ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ- تا اينكه ... از ابوجعفر سؤال نمودم

. )حدثمال وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي و(: آنگاه اين جمالت را قرائت كرد: گفت

  )286 –فصل الخطاب (

وما () مترجم –البته به گمان خودشان (ي  آنها آيه: كند كه قل ميبريد از ابوجعفر و ابوعبداهللا ن -  ه

  )287 –فصل الخطاب . (اند را تالوت كرده )حدثمال وال نبي و... أرسلنا 
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وما أرسلنا من قبلك من رسول وال (: گفت از ابوجعفر شنيدم مي: از ابوحمزة ثمالي نقل شده –و 

  )287 –فصل الخطاب . ()حدثمال نبي و

ي جانشينانم  من و همه: گفت شنيده كه مي �از علي : سليم بن قيس شامي روايت شده كهاز  –ز 
محدث بود؟  �آيا علي: از محمد بن ابي سؤال كردم: گويد هدايت يافته و محدث هستيم تا آنجا كه مي

وما (اي  مگر نخوانده: كنند؟ گفت مگر فرشتگان با غير از پيامبران هم گفت و گو مي: گفتم. آري: گفت

  )287 – فصل الخطاب(؟ )أرسلنا من رسول وال نبي وال محدث

  )287 –فصل الخطاب . (كند بن محمد نيز گفتگوي مشابهي را روايت ميابراهيم  –ح 
داني كدام  آيا مي! اي حكم: رفتم، گفت) ع(روزي پيش علي بن حسين : گويد حكم بن عينية مي –ي 
دانست و معيار شناخت امور مهمي بود كه  يش را با آن مياي است كه علي بن ابي طالب قاتل خو آيه

اطالع پيدا كردم كه ) ع(ي علمي از علوم علي بن حسين  درباره: گفت؟ با خود گفتم براي مردم مي
به من خبر ! ي پيامبر خدا دانم، اي نواده نه قسم به خدا نمي: گفتم. داد كارهاي مهم را بدان تشخيص مي

علي : گفتم )وما أرسلنا من قبلك وال نبي وال محدث(: د اين آيه استخدا سوگنبه : ده؟ گفت

  )287 –همان . (بله هر امامي از خاندان ما محدث است :محدث بود؟ گفت
وال (كند با اين تفاوت كه پس از  كليني هم به همان شيوه از محمد بن يحيي عطار از احمد نقل مي –ك 
مردي به اسم عبداهللا بن زيد كه برادر ناتني علي بن . محدث بودطالب  علي بن ابي: گويد مي) حدثم

قسم به خدا برادرت : سبحان اهللا محدث بود؟ ابوجعفر نزد ما آمد و گفت: حسين بود از روي انكار گفت
اين چيزي است كه باعث نابودي : ابوجعفر گفت. آن مرد ساكت شد: گويد احمد مي. دانست آنرا مي

  )287 –همان . (دانست أويل محدث و نبي را نميابوالخطاب گشت و ت
نقل  )ع( اي از علي بن حسين حكم بن عيينه آيه :حمران بن اعين گفت: گويد حارث بن مغيرة مي –ل 
علي مانند دوست سليمان و موسي : از ابوجعفر سؤال كردم گفت: گويد، حمران گفت كه به ما نمي كند مي

 )ثحدمال وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي و(: فتسپس گ. بود نه نبي بود و نه رسول

  )287 –همان . (ابوعفر تعجب كرد: گفت
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وب اين آيه سخن خدا محس :گفت. »از گروه ديگري بيشتر است جمعيتشان« )92/  نحل(

 – ئمتكمأئمة هي أزكي من أ( :ل آن چنين استشود بلكه تحريف گشته و اص نمي

  .)تر از امامان شما هستند ي شايستهايشان امامان
 1»احزاب«ي  ي سوره نين بخش عمدهچو هم 1»واليت«ي  اهل تشيع معتقدند سوره

» االنعام«ي  ي سوره ي احزاب در اصل به اندازه سوره. اند گرديدهاز قرآن كنوني حذف 
  .بوده كه آيات مربوط به فضايل اهل بيت و احكام امامتشان از آن حذف شده است

                                                                                                                                                    

دچار تنگدستي گشت پيش يكي از انصاريها رفت و  �پيامبر خدا: روايت شده كه) ع(از ابوعبداهللا  –م 
رايش كباب كرد، ي سر بريد و ب سپس بزغاله ماده. ، اي پيامبر خدا بله: آيا غذايي داري؟ گفت: فرمود

بودند، ولي ابوبكر و  پيامبر وقتي سر سفره رفت آرزو كرد علي، فاطمه، حسن و حسين هم همراهش مي

وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي (: عمر و سپس علي آمد خداوند اين آيه را بر او فرود آورد

، 3/615تفسير نور الثقلين  ،348تأويل اآليات . (اين چنين نازل شد: ابوعبداهللا گفت )ثحدمال و

 ).275، تفسير العسكري 17/85، بحاراالنوار 3/98تفسير البرهان 
» 181-180نوري طبرسي ص  –فصل الخطاب «ي واليت كه برگرفته از كتاب  متن كامل سوره) 1

  : باشد به شرح زير است مي
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

كنند و شما را از  ن بياوريد، آيات مرا بر شما قرائت ميام ايما اي مؤمنان، به دو نوري كه فرود آورده
آنانيكه راجع به . ترسانند، دو نوري كه از يكديگرند و من شنوا و دانا هستم عذاب روزي بزرگ مي

و كافراني كه پس از ايمان . اند كنند داراي باغهاي پرنعمت بهشت آيات پيمان خدا و رسولش را اجرا مي
شوند، خود را مورد ستم قرار دادند و  مي  با رسول نقض كردند به دوزخ انداختهآوردن پيمان خويش را 

خدايي كه نور آسمانها و زمين . شود جانشين و پيامبر را نافرماني كردند آب داغ به آنان نوشانده مي
ايي خد. دهد گزيند هر چه را بخواهد انجام مي ها را انتخاب و آنان را ميان مخلوقاتش برمي است فرشته
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پيشينيان ايشان پيامبرانشان را فريب دادند كه با فريب . كه جز او الهي نيست و بخشنده و مهربان است
همانا عذاب من دردناك است، خدا قوم عاد و ثمود را بر اثر كردارهاي . خودشان گرفتارشان كردم

و فرعون و . ترسيد خودشان نابود كرد و ماجراي ايشان را درس عبرتي برايتان قرار داده آيا نمي
روانش را بخاطر تجاوز عليه موسي و برادرش هارون غرق آب كرد تا درس عبرتي براي شما  دنباله

كند و توانايي پاسخ به سؤاالت  خدا آنان را در روز گردهمايي جمع مي. باشد و بيشتر شما فاسق هستيد
تهديد مرا برسان كه درآينده ! تادهاي فرس. باشد، و خدا دانا وحكيم است دوزخ جايگاهشان مي. ندارند

قطعاً كسانيكه از آيات و دستور من اعراض كردند ضررمند گشتند، آنانيكه . برند به واقعيت آن پي مي
دهم خدا داراي آمرزش و پاداش بزرگ  وفا به عهد با تو كردند ايشان را با باغهاي پرنعمت پاداش مي

گردانيم، ما از ستم روا  ز قيامت حقش را به او برميو علي جزو پرهيزگاران است و ما در رو. است
ات قرار داديم، او و نوادگانش  اي افراد خانواده خبر نيستيم، و او را برتر از همه داشته شده به وي بي

: كساني كه پس از ايمان كفر ورزيدند بگوبه . اند، و دشمنانشان پيشواي ستمكاران هستند جزو شكيبايان
نيا را خواستيد و در آن عجله كرديد، و نويد خدا و رسولش را از ياد برديد و پيمانها آيا زينت زندگي د

ما ! اي فرستاده. ما مثالها را برايتان زديم شايد هدايت يابيد. را بعد از تأييد و تثبيت آنها نقض نموديد
و كمال ادا نمايد و پس آيات روشني را برايت فرو فرستاديم در آنها آمده هر كه آنها را مؤمنانه به تمام 

معني اين . (باشند پس از ايشان دوري كن آنان روي گردان مي. يابند از تو آن را به عهده گيرد غلبه مي
كنيم كه هيچ چيز نفعي بر ايشان در برندارد و مورد  ما آنان را در روزي حاضر مي) مزخرفات چيست؟

پس نام . كنند ي دارند كه آن را ترك نميآنان در دوزخ جايگاه. گيرند مرحمت و عطوفت قرار نمي
ما موسي را به پيامبري فرستاديم و هارون را . ي سجودكنندگان باش پروردگارت را منزّه بدار و از زمره

ما از آنان . شكيبايي كرد  جانشينش قرار داديم هارون را مورد تجاوز قرار دادند و او به نيكوترين شيوه
پس شكيبا باش در آينده خواهند . ايشان را تا روز رستاخيز نفرين كرديم ميمونها و خوكهايي ساختيم و

ما دستورات و قوانين خود را همچون پيشينيانت به تو داديم و از ميان ايشان جانشيناني برايت . ديد
پس بگذار اندك . گردانم هر كس از دستور من سرپيچي نمايد وي را برمي. قرار داديم شايد برگردند

ما پيماني را برگردن مؤمنان ! اي فرستاده. مند شوند و از پيمان شكنان مپرس از كفر خود بهرهروزگاري 
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دار و  همانا علي شب زنده. ي شكرگزاران باش برايت قرار داديم پس آن را برگير و از زمره
يكه ستم آيا كسان: بگو. هراسيد و به پاداش پروردگارش اميدوار بود اي بود كه از آخرت مي كننده سجده

گردد و ايشان از  اند، زنجيرها به گردنشان آويخته مي اند با دانشمندان يكسان كرده و از عذاب من آگاه
دهيم و ايشان از فرمان من  ما تو را به نسل نيكوكار او مژده مي. شوند كردارهاي خود پشيمان مي

رستاخيز بر آنان باد، و كنند، پس درودها و رحمت من در حال حيات و ممات تا روز  سرپيچي نمي
خشم من بر كساني باد كه پس از تو عليه ايشان تجاوز نمودند، آنان بدكاران زيانكاري هستند، و 

برند و همه ستايشها  رحمت من بر كساني باد كه راه آنان را پيمودند و در طبقات در امن و امان بسر مي
 .سزاوار پروردگار جهانيان است

  : گذاريم روي خوانندگان گرامي مي اند پيش احزاب كه به گمان شيعيان حذف شده هايي از سوره نمونه) 1

:: �ي آيه  علي بن ابراهيم درباره -١ :: ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( (( ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ãã ãã____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ çç ççJJJJ≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& 33 33 �  - 
احزاب ) (مادران آنان هستند پيامبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويت بيشتري دارد و همسرانش

و او پدر مؤمنان است  – مهاتهموأزواجه أ وهو أب لهم: (اصل آن اينگونه بوده: گويند مي) 6 –

خداوند مؤمنان را اوالد پيامبر و پيامبر را پدر ايشان قرار داده براي ) اند و همسرانش مادران آنان
د مسئوليت سرپرستي ايشان را به پيامبر كسانيكه توانايي نگهداري و واليت جان خويش را ندارن

  )2/175تفسير قمي . (سپرده است
تا آنجا كه ... بزرگترين گناهان كبيره هفت تا هستند : كند كه نقل مي) ع(ابوالصامت از ابوعبداهللا  -٢

النبي أولي بالمؤمنين من : (فرمايد و اما نسبت به تمرّد از دستور پدر و مادر خداوند مي: گويد مي
فصل الخطاب . (ي اوالدش نافرماني كردند ولي وي را درباره) م وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهمأنفسه
 )36/14، بحاراالنوار 295

فصل الخطاب ) (وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم: (كند كه او گفته روايت مي) ع(ميداني از ابوعبداهللا  -٣
 )431و  22/200، بحاراالنوار 295

هاشم از قاسم بن ربيع از محمد بن سنان از صباح از مفضل چنين صفار از علي بن ابراهيم بن  -�
 )296فصل الخطاب . (كند روايت مي
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اي سوره احزاب را اينگونه  امام صادق آيه: گويد مي» ناسخ القرآن«سعد بن عبداهللا قمي در كتاب  -�
، 296خطاب فصل ال) (النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم: (قرائت كرد

 ).2/216منهاج البراعة 
ورد اهللا الذين {: ي احزاب را اينگونه خواند سوره 25ي  از علي بن ابراهيم روايت شده كه آيه -�

 - .}وكان اهللا قوياً عزيزاً بعلي بن أبي طالبكفروا بغيظهم لم ينالوا وكفى اهللا المؤمنين القتال 
زگرداند، در حالي كه به هيچ يك از نتايجي كه در خداوند كافران را با دلي لبريز از خشم و غم با

نياز ساخت،  طالب از جنگ بي ي علي بن ابي خداوند مؤمنان را به وسيله. نظر داشتند نرسيده بودند
 )296فصل الخطاب . (و خداوند نيرومند و چيره است

وكفي : ( قرائت كردكند كه ابوعبداهللا روايت مي) ع(سياري از جعفر بن محمد از مدائني از ابوعبداهللا  -٧
 ).296فصل الخطاب ) (بي طالببعلي بن أاهللا المؤمنين القتال 

سؤال شد در پاسخ ) ع(ي قرآن از ابوعبداهللا  درباره: كند يونس از ابوحمزه از فيض مختار نقل مي -٨

ي اهللا المؤمنين القتال بعلي بن وكف(: آوري در آن وجود دارد از جمله چيزهاي سرسام: گفت

 ).296فصل الخطاب ( )ببي طالأ

ي ليل را اينچنين قرائت  سوره 13و  12كند كه او آيه  روايت مي) ع(فيض بن مختار از ابوعبداهللا  -٩
مسلماً علي نشان دهنده است و قطعاً آخرت و  - )وإن له اآلخرة واألولى. إن علياً للهدى: (كرد

 ). دنيا همه از آن او است

آوري در آن وجود دارد مانند  چيزهاي تعجب: ؤال شد گفتو هنگامي كه راجع به قرآن از او س

 )وليإن عليا للهدي وإن له اآلخرة واأل(: و همچنين )وكفي اهللا المؤمنين التقال بعلي(ي  آيه

 )24/398بحاراالنوار (
وما كان لكم أن تؤذوا : (از محمد بن مروان نقل شده كه اين آيه را به ايشان نسبت داده است -١٠

شما حق نداريد پيغمبر خدا را  –علي واألئمة كالذين آذوا موسي فبرأه اهللا مما قالوا  رسول اهللا في
در مورد علي و امامان آزار دهيد، همانند كسيكه موسي را آزار رساندند و خدا او را از آنچه 

ي احزاب به عالوه  سوره 69و  53ي  آيه تحريفي باال تركيبي از دو آيه). (گفتند تبرئه كرد مي
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و  3/337، تفسير البرهان 1/414الكافي ). (مترجم -باشد ي في علي و األئمة مي ريف جملهتح
، مناقب ابن 296، فصل الخطاب 23/302، 13/12، بحاراالنوار 468تأويل اآليات الطاهرة  339

 ).3/13شهر آشوب 
ومن يطع هللا «: نقل شده كه گفتأبي عبد اهللا عليه السالم  ازأبي بصير  ازعلي بن أبي حمزة  از  -١١

هر كس در واليت علي و امامان « »ورسوله  في والية علي واألئمة من بعده فقد فاز فوزاً عظيماً
تأويل اآليات ( »بعد از او از خدا و رسولش اطاعت كند به پيروزي بزرگي دست يافته است

  ).303و 23/301، بحار األنوار 3/340، تفسير البرهان 1/414، الكافي 469الطاهرة 
يا أيها الذين آمنوا ال تؤذوا رسول « :روايت شده كه گفت عورفبه صورت ممحمد بن مروان  از -١٢

ايد، پيغمبر خدا  اي كساني كه ايمان آورده « »اهللا في علي واألئمة كما آذوا موسى فبرأه اهللا مما قالوا
خدا او را از  را در مورد علي و امامان آزار ندهيد، همانند كساني كه موسي را آزار رساندند و

  ).23/302، بحار األنوار 1/412، الكافي 2/197تفسير القمي ( .»گفتند تبرئه كرد آنچه مي
ومن يطع : (ي كند كه ابوعبداهللا راجع به آيه نقل مي) ع( ابوعبداهللاعلي بن ابوحمزة از ابوبصير از  -١٣

كه راجع به علي و امامان هر  –اهللا ورسوله في والية علي واألئمة من بعده فقد فاز فوزاً عظيماً 
) يابد پس از او خدا و پيغمبرش را فرمانبرداري كند، قطعاً به پيروزي و كاميابي بزرگي دست مي

، 296فصل الخطاب  2/198و  55-1/54تفسير قمي . (سوگند به خدا اينگونه فرود آمد: گفت
  ).23/301، بحاراالنوار 4/309، تفسير نورالثقليتن 4/206تفسير الصافي 

را پايين بياورند در  �كوشند قدر و منزلت ابوبكر صديق ابوالثناء آلوسي در پاسخ به رافضيها كه مي) 1
  : گويد ي مزبور مي ذيل آيه» و صفحات بعد از آن 10/100روح المعاني ج «تفسير 

) ني اثنينثا(ي  جمله: گويند باشد و مي �كنند آيه بيانگر ارزش و امتياز ابوبكر صديق  رافضيه انكار مي
ي عددي بوده است،  رساند كه وي تمام كننده هيچ امتيازي را براي ابوبكر در بر ندارد و تنها اين را مي

اند و چه بسا نيكوكار و  تنها بيانگر اين است كه دو نفر در جايي با هم بوده) ارإذ هما في الغ(ي  جمله
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نمايد چون مسلمان و كافر  اي وي ثابت نميهم ارزشي را بر) لصاحبه(ي  جمله. باشند بدكاري با هم مي
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ÄÄ �و يا . )22 –تكوير () نيست ÄÄ tt tt<<<< ÅÅ ÅÅssss9999 || ||ÁÁÁÁ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇôô ôôffffÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999$$ بلكه ). 39 –يوسف ) (اي دوستان زنداني من( � ####$$

= مطية  إن الحمار مع الحمير«: گويد آيد، مانند اين شعر كه مي دوستي ميان انسان و حيوان نيز پديد مي
جنس خودش است حيوان سواري  االغ تا زمانيكه در جمع االغهاي هم. »وإذا خلوت به فبئس الصاحب

  .است ولي هرگاه با او خلوت گزيني بدترين همدم است
غم واندوه وي يا از روي فرمانبرداري بوده و يا از روي : شود هم گفته مي) التحزن(ي  ي جمله درباره

او را  �اي فرمانبرداري را از آن برداشت كرد وگرنه پيامبر ت نيست تنها جنبهدرس. عصيان و نافرماني
كرد پس البد از روي عصيان بوده است، كه عالوه بر داللت آن بر ترس ابوبكر خالف  منع نمي

 �هم اين احتمال وجود دارد مقصود پيامبر خدا) إن اهللا معنا(ي  در جمله. كند مقصودتان را نيز اثبات مي
ي جمع آورده  ي خود با خدا باشد ولي بخاطر پر كردن خأل تنهايي ضمير را با صيغه ت همراهي ويژهاثبا

  .است

$$$$ �: در اين آيه آمده» او«نظير آن با آمدن حرف عطف  ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà2222$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 ““““ ´´ ´´‰‰‰‰ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ 

&& && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ � )24 –سبأ ) يا ما و يا شما بر هدايت يا گمراهي آشكاري هستيم   

tt �: فرمايد اين بخش آيه نيز كه مي ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ6666 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã � گردد تا  ضمير آن به پيامبر بر مي

تفكيك ضماير به وجود نيايد، در اين صورت علت انتخاب وي از طرف پيامبر براي همراهي سفر تنها 
و . كرد ماند با ايشان همدستي مي كان ميبخاطر اجتناب از نيرنگهايش بوده چون اگر در مكه همراه مشر

باشد و اگر چيزي جز  مسئوليت خريد شتر را برايشان به عهده داشت بيانگر آن مي �اينكه امام علي
كل آيه . (كردند تا از آن بحث كنيم، اين بود برداشت اهل تشيع از آيه آن وجود داشت بدان اشاره مي
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�� �: بدين ترتيب است ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννρρρρ ãã ãã)))) ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΖΖΖΖ ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù çç ççνννν tt tt)))) || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ ªª ªª!!!! $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ yy yy____ tt tt)))) ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã)))) xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 šš šš†††† ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ rr rrOOOO ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ oo ooΨΨΨΨ øø øøOOOO $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ 

†††† ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB << <<χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ (( (( tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ6666 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

77 77ŠŠŠŠθθθθ ãã ããΨΨΨΨ àà ààffff ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt)))) ss ss???? ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã)))) xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 44 44’’’’ nn nn???? øø øø���� 55 55¡¡¡¡9999 $$ $$#### 33 33 èè èèππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### šš šš†††† ÏÏ ÏÏφφφφ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm � :» ،اگر پيامبر را ياري نكنيد خدا او را ياري كرد، بدانگاه كه كافران او را بيرون كردند

يقش در حالي كه او دومين نفر بود هنگامي كه آن دو در غار شدند در اين هنگام پيامبر خطاب به رف
غم مخور كه خدا با ما است خداوند آرامش خود را بهره او ساخت و پيامبر را با سپاهياني ياري : گفت

ديديد و سرانجام سخن كافران را فروكشيد و سخن الهي پيوسته باال بوده است و  داد كه شما آنان را نمي
  ) 40: توبه.   (»خدا با عزت و حكيم است

دار و يا رجزخواني مست بيشتر شباهت  ه هذيان گويي شخص تببه جان خودم قسم اين سخنان ب
دارند، اگر خداوند سبحان از سر دلسوزي براي مؤمنان ناتوان ماجراهاي مشابه برادران يهودي و 

كرديم،  گشوديم و قلم فرسايي نمي كرد ما در پاسخ بدان زبان نمي مسيحي رافضيان را برايمان بازگو نمي
كه همراهي ابوبكر با ) إذ هما في الغار(و ) ثاني اثنين(بدون شك جمالت : گويم ولي بدان علت مي

باشد، البته داللت آن را به صورت مطلق ادعا  مي �رساند دال بر امتياز ابوبكر صديق  پيامبر را مي
بدون ترديد هيچ كس هنگام فرار از دشمن . كنيم ولي حال و مقام آشكارتر از آتش باالي كوه است نمي

كند تا از صداقت و دلسوزيش اطمينان  ديگري را به عنوان همراه و همدم خود انتخاب نمي مشخص
حاصل نكند، به ويژه وقتي كه آن ديگري سرزميني را ترك كرده باشد كه اقوام و خويشان و داراييش 

ده باشد آنجا باشند، از دوستان و هم سن و ساالنش دوري گزيده باشد و سوار بر اسب به بياباني پا نها
  .يابد گردد و گامها در آن كاهش مي خوار در آن سرگردان مي كه مرغ سنگ

ي پيامبر است كه آشفتگي وي را  رساند اين گفته يكي از داليلي كه برتري ابوبكر را به اثبات مي
صحبت از لحاظ لغوي » كني نسبت به دو نفري كه خداوند سومين آنها است چه گمان مي«: فرونشاند
ي  چرا كه اضافه. رساند ي شرايط، آن را مي تنهايي هم دال بر مقصود ما نباشد ولي به قرينهاگر به 

به ضمير براي عهد ذكري است، يعني آن همراهي كه زماني به داد وي رسيد كه در آن شرايط » صاحب«
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ود از مقص. اش برداشته است گريزد و آن ياوري كه بخاطر او دست از اهل و قبيله دوست از دوست مي
آيد  هم حقيقت نهي از غم و اندوه نيست زيرا غم و اندوه از چيزهايي به شمار مي» ال تحزن«اي  جمله

و يا نحو آن  �كه خارج از اراده و كنترل انسان است، لكن مقصود از آن دلداري دادن ابوبكر صديق 
داوند به موسي و هارون به اي آن در خطاب خ ترديد داشته، نمونه �اند ابوبكر  و آنچه گفته. باشد مي

!! ωωωω �: فرمايد خورد كه مي چشم مي !!$$$$ ss ssùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB (( ((  ÍÍ ÍÍ____ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ àà àà6666 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ  �  ) و همچنين آنجا كه به ) 46 –طه

ŸŸ �: فرمايد مي �پيامبر ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš����ΡΡΡΡ ââ ââ““““ øø øøtttt ss ss†††† óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ää ää9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% ¢¢ ¢¢ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) nn nnοοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! $$$$ ·· ··èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____  � » سخنان آنان تو را نگران نكند

  .هاي ديگر و نمونه). 65 –يونس . (»استاي عزتها از آن خد چراكه همه
مرتكب گناهي شده  †بيني خداوند فرمانبرداري وي را منع و يا يكي از پيامبران معصوم  آيا مي

  .باشد؟ خدايا تو منزهي، اين دروغ بزرگي است
و اينكه غم و اندوه غير ارادي است، منافاتي با اين ندارد كه در ذات خود هم ستودني است و هم 

هش شده، مانند ناراحت شدن براي از دست دادن عبادتي كه در آن صورت پسنديده است، و يا نكو
باشد، و آنچه گفته شده آيه عالوه بر معصيت،  براي از دست رفتن گناهي كه درآنصورت ناپسند مي

: »بيم: خوف«ي  رساند جاي انتقاد است چون قبول نداريم واژه را نيز مي �ترسيدن ابوبكر صديق 
بنابراين، . آيد به وجود مي �باشد وگرنه ترسويي موسي و هارون » بزدلي: جبن«اي  ترادف با واژهم

  .رساند به هيچ وجه ترسو بودن وي را نمي �اندوهناك بودن ابوبكر صديق 
برد پنهان گشتن  بزرگتر از پنهان شدن در غار نبود حال آنكه هيچ مسلماني گمان نمي �اندوه ابوبكر 
ترين  منصفانه. را به بزدلي متهم كند �سويي بوده و يا دليرترين تمام مردم يعني پيامبر خدااز روي تر

ابوبكر را دلداري دهد چنانكه » ال تحزن«اي  خواسته با جمله �پيامبر خدا: رأي اين است كه گفته شود

از  �اشد كه ابوبكر دلداري داده تا تعبير مزبور بيانگر آن ب) يحزنك قولهم ال(خداوند وي را با تعبير 

بلكه . آيد باشد، پس او دوست دوست خدا بحساب مي بسان او نزد خداوند سبحان مي �نظر پيامبر خدا
جهت داللت بر عزيز » ال تحزن«صرف نظر از وجود دلداري خداي متعال براي پيامبرش خود خطاب 

ان با يكديگر چگونه كند و گرنه پس گفت و گوي دوست كفايت مي �نزد پيامبر  �بودن ابوبكر 
  . باشد؟ كه اين مسأله جز از نظر مغرضان ثابت و روشن است مي
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براي » معنا«بوده و آوردن ضمير جمع  �در پاسخ به اين نكته كه همراهي خدا تنها براي پيامبر
اين توجيه چنانكه حديث پيش بر آن : بوده است، بايد گفت �جلوگيري از احساس تنهايي كردن پيامبر

آيد، عالوه بر آن اگر غم واندوه مزبور نشانه ي  اي صرف بحساب مي دارد لجاجت و مجادله داللت
براي من : اي بوده باشد چه نوع احساس تنهايي در جمله �تنها براي پيامبر �ترحم و دلسوزي ابوبكر 

تعليليه  اي اندوهناك مباش كه خدا با من است وجود دارد و اگر براي پيامبر و خودش بوده باشد جمله
و اگر احساس . گرفت، حال آنكه جمله بدين خاطر آورده شده است جاي خود را نمي» ان اهللا معنا«

تنهايي بنابر توجيه نخست و وقوع تعليل را بنا به توجيه دوم بپذيريم آن غم و اندوه دليل آشكاري بر 
طر خودش بوده، جايي تنها بخا –گويند  چنانكه مغرضان مي –و اگر . خواهد شد �ستايش ابوبكر 

براي خودت غم مخور كه خدا با من است : ماند، چه معنايي دارد گفته شود براي تعليل مزبور باقي نمي
  .نه با تو

فهميده كه آيه تنها خطاب به پيامبر بوده و آوردن  �آيا ابوبكر: گذشته از آنها بايد به رافضيها گفت
هايي نمودن پيامبر بوده است يا نه؟ اگر فهميده باشد براي از بين بردن احساس تن) معنا(ضمير جمع 

ايم كه از آن فرار كرده بوديم، و اگر هم فهميده  اي افتاده دهد و به ورطه حتما احساس مزبور رخ مي
و اگر . يابي اگر جانت هم بر آيد ايي كه بدان دست نمي باشد تو جايگاهي را براي خويش گمان برده

مالت قرآن كريم و اشارات آن به فصحاي عرب شاهد نزول وحي گمان مساوات را در عبارات و ج
را بپذيريد حال آنكه  �تواني امتياز ابوبكر سپاريد، چگونه مي ببريد برايت پذيرفتني نيست و يا جان مي

پوشيده  �در حديث انتخاب دريافت كه بر ساير صحابه حتي بر علي �اي پيامبر او چيزي را از اشاره
  . زده بودند اي آن روز ابوبكر شگفت هبود و از گري

اي دارد كه اهل تشيع آن را دين  كه اشاره به همان تقيه...) وإنا أو إياكم (اي  ي تشبيه آن به آيه درباره
نمايند، و همچنين راجع به مسأله فرود آوردن آرامش  خويش قرار داده و سخنان را بدان تحريف مي

و اگر تخصيص آن اشاره به اخراج . گردد يحات قبل مشخص ميخاطر از جانب خدا، پاسخ آن از توض
بر شاهدان  –دشمن خدا و رسول چنان ادعا كرده » كلب«چنانكه  –ي مؤمنان داشت  از زمره �ابوبكر

اي احراز پست خالفت را كه از نظر شيعه  ماند و چطور اجازه پوشيده نمي �وحي از جمله علي
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اي  كننده حال آنكه صحابه كساني بودند كه از سرزنش هيچ سرزنشدادند  همطراز نبوت است، به او مي
آيد كه آنان بر گمراهي اجتماع كرده وعلي نيز مستضعف و يا  هراسيدند، و اين مشكل پديد مي نمي

در آن صورت چنانكه مخالف گمان برده كار خاتمه . مأمور به سكوت و در نيام كردن شمشير بوده است
ي  فرسايي در راستاي سياه نمودن چهره اند و لذا نيازي به قلم سو پراكنده گشتهيافته و مؤمنان به هر 
  .دشمنان وجود ندارد

بخاطر اجتناب از نيرنگهايش در داخل مكه وي را همراه خود برده،  �در مورد آنچه پيامبر خدا
هايش  يز از نقشهاين آيه كمترين داللتي بر اخراج ابوبكر ندارد چه رسد به آنكه بخاطر پره: گوييم مي

دهد، اصالً چه  در همراهي پيامبر نيز رخ مي –اگر درست باشد  –بوده باشد، عالوه بر آن ترس مزبور 
اي  چنان نقشه �آيد كه جستجوگران به لب غار رسيدند؟ اگر ابوبكر  فرصتي بهتر از آن موقع پديد مي

اين اعتراض هم وارد . يابيد فتان دست ميزود باشيد كه در اينجا به هد: زد پروراند فرياد مي در سر مي
حلهاي متعدد را براي  از جان خود ترسيده است چرا كه اگر چنين چيزي بود راه �نيست كه ابوبكر 

از پاي (يابي بدين هدف  من براي دست: فرار از آن در اختيار داشت، حداقلش اين بود به ايشان بگويد
برند چه چيزي  چنان كه ملحدان گمان مي �همچنين اگر ابوبكر  و. ام با او بيرون آمده) درآوردن پيامبر

شد تا به پسرش عبدالرحمن يا دخترش اسماء و يا خدمتكارش عامر بن فهميره كه در رفت و  مانع مي
  .را به كافران نشان دهد �آمد با ايشان بودند، بگويد كه يكي از آنان مخفيگاه پيامبر

هم كه بزرگترين دليل بر  �در بستر پيامبر �اي خوابيدن علي لهگذشته از آن براساس اين گمان مسأ
آيد واگر باب اين پرت و پالها گشوده شود ناصبيها  گردد به وجود مي امتياز ايشان محسوب مي

هدف پيامبر از خواباندن وي در بستر خويش : بگويند �توانند در حق علي  نيز مي) دشمنان اهل بيت(
اينكه پيامبر است وي را از پاي درآورند و از دستش راحت شوند، در حاليكه اين بود مشركان به گمان 

بخاطر پرهيز  �همراهي كردن ابوبكر : ي شيعيان نيست كه تر از گفته اساس آورتر و بي اين سخن شگفت
بنابراين بايد خردورزان در گشودن اين در زشت و ناپسند بر روي جاهالن از . از نيرنگهايش بوده است

  . سخنان آلوسي رحمه اهللا تمام شد) بترسندخدا 
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   .بوده است
� ي  و همچنين بعد از آيه���-�.��� �/�0�#%12���� 2345�� ��6�حذف ) طالب بعلي بن ابي(لفظ  ���7

   1.گرديده است

, ΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß ££ ££““““ rr rr&&&& 55 55==== nn nn==== ss ss))))ΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ==== ss ss))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ -  )227/  شعراء(  
سرنوشتشان  كنند خواهند دانست كه بازگشتشان به كجا و و كساني كه ستم مي«

  .»چگونه است
و  2.بوده حذف گرديده است) ظلموا(ي  كه در اصل بعد از جمله) آل محمد(ي  واژه

  .اساس پوچ و بياز اين قبيل سخنان 
رود، در حاليكه اهل  به اتفاق زبان شناسان براي بستگان انسان به كار مي» عتره«و اما 

را به ايشان » ام كلثوم«و » رقيه« يشاندختران ا مانند �تشيع انتساب برخي بستگان پيامبر
  3.كنند انكار مي

                                                                                                                                                    

مهدي ي امام  نوشته »آيات بينات«اي گرامي به كتاب  ومات بيشتر در اين قضيه، خوانندهو براي معل
بقلم شيخ ) باقيات صالحات(و ترجمه و شرح آن به فارسي به نام ) به زبان اردو(رحمه اهللا  علي

يشان اين امر را بسيار جالب و مفصل و جامع بحث عبدالشكور لكنوي رحمه اهللا رجوع كند كه ا
  )مصحح. (اند نموده

 .321، فصل الخطاب 24/398بحاراألنوار ) 1
 .2/215خوئي  –، منهاج البراعة نهج البالغة 294، فصل الخطاب 2/125تفسير القمي ) 2
كنند كه رقيه و  ان انكار مينبر ديدگاه رافضيه كه نكاح با اهل سنت را حرام مي دانند، برخي علماي آ بنا) 3

در آورده باشد، نعمة اهللا  �بوده و آنها را به عقد عثمان بن عفان  �جزو دختران پيامبر  �ام كلثوم 
ي اينكه گفته  و اما درباره«: گويد مي» 81و  80 –األنوار النعمانية «جزائري جنايتكار در كتاب 

دو خواهري كه به عقد عثمان در آمدند يكي رقيه : (گويم بوده است، مي �عثمان داماد پيامبر: شود مي
خدايا : فرمود �لهب بود و پيش از عروسي با او طالقش داد پيامبر خدا است كه قبال همسر عتبة بن ابي
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سگي از سگهايت را بر عتبه مسلط كن و در نهايت سگي وي را در ميان يارانش زير چنگ و دندان 
فرزندي به نام عبداهللا برايش به دنيا آورد كه در كودكي بر اثر گرفت، پس از آن همسر عثمان شد و 
ي خروس بيمار شد و در گذشت، رقيه در مدينه همزمان با  بيرون آمدن چشمش از حدقه به وسيله

اش نتوانست در جنگ بدر  جنگ بدر از دنيا رفت كه عثمان بخاطر مشغول شدن به مراسم تشييع جنازه
و ديگري ام كلثوم است كه . ان به حبشه هجرت كرد رقيه نيز همراهش بودشركت نمايد، هنگاميكه عثم

دانشمندان در اين امر اختالف نظر دارند . پس از فوت رقيه به عقد عثمان درآمد و پيش او از دنيا رفت
كه آيا رقيه و ام كلثوم جزو دختران پيامبر و از خديجه بوده و يا نادختري ايشان و از يكي از دو شوهر 

  اند؟ يشين خديجه بودهپ
سپس . بود كه دختري را برايش به دنيا آورد» عتيق بن عائد مخزومي«چون خديجه نخستين بار همسر 

 �و در آخر پيامبر خدا. برايش به دنيا آورد» هند«درآمد كه دختري را به نام » ابوهالة اسدي«به عقد 
  .وي را به همسري برگزيد

را عثمان از جمله كساني بود كه در زمان پيامبر به ظاهر مسلمان و در اين اختالف هيچ تأثيري ندارد زي
نيز مانند ما مكلف به برخورد با ظاهر امور بود و به ارتباط با منافقان  �واقع منافق بود، پيامبر خدا

ايمان واقعي را  �ي مؤمنان راستين بپيوندند در حاليكه اگر پيامبر عالقه داشت به اميد اينكه به زمره
يافتند چون اكثر صحابه منافق بودند ولي آتش نفاقشان در زمان  خواست به كمترين درصد كاهش مي مي

از دين برگشتند به جز چهار  �تمام مردم بعد از پيامبر خدا: ايشان نهفته بود و لذا اميرالمؤمنين گفت
  .»نها وجود ندارداين مطالب چيزهايي هستند كه ترديدي در آ. سلمان، ابوذر، مقداد و عمار: نفر

اما آنچه عامه «: گويد مي» و صفحات بعدي 1/75االستغاثة في بدع الثالثة «: ابوالقاسم كوفي در كتاب
حضرت عثمان رقيه و ام كلثوم را به (رقيه و زينب  �كنند كه پيامبر خدا روايت مي) يعني اهل سنت(

از علم نسب شناسي و تاريخ دارد  اين رافضي آگاهي بسيار كميآيد  عقد خويش درآورد، به نظر مي
عثمان  را به عقد.) گيرد ولي عجيب اينست كه او كم اطالعي اهل سنت از دانش مزبور را به باد انتقاد مي

اند يا  در آورده است بدون شك صحت ندارد بلكه اختالف در اين است كه آيا آن دو دختر پيامبر بوده
بيند كه هر كدام ادعاي حق  تيكه اختالفي را ميان دو نفر مينه؟ براي هيچ يك از محققان جايز نيست وق
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بودن ديدگاه خويش را دارد بدون روشنگري و استدالل يكي ر ا برگزيند و بايد صحت هر كدام از آنها 
هر گاه حق بودن يكي از آن دو ديدگاه برايش آشكار گشت بدان . را مورد تحقيق و تفحص قرار دهد

پشت سر گذارد و نبايد زياد بودن مخالفان و كمي موافقان وي را دلسرد و به  اعتقاد ورزد و ديگري را
سستي بكشاند زيرا از ديد اهل تحقيق، بينش و دانش معيار حق و باطل بودن چيزي كثرت و كمي 

رقيه و زينب . صحت نظر و شواهد و قراين موجود است  ،باشد بلكه نشانه حق بودن روان نمي دنباله
و نه اوالد خديجه بودند بلكه از روي اشتباه ميان مردم كه آگاهي كمي  �نه دختر پيامبر همسران عثمان

  .»از دانش نسب شناسي و درك اسباب دارند، شايع شده است
دانشمندان ما روايت صحيحي راجع به آنان از طريق پيشوايان اهل بيت نقل «: گويد مي 80اي  در صفحه

داشت كه همسر مردي از » هاله«خويلد يك خواهر مادري به نام خديجة بنت : اند و آن اينكه كرده
ي  را به دنيا آورد، پس از آن به عقد مردي از طايفه» هاله«شد و دختري به نام » بني مخزوم«ي  قبيله

و دو پسر را برايش به » هند هند بن ابي«در آمد كه يك دختر به اسم » ابوهند«موسوم به » بني تميم«
  .»نسبت داده شدند �هايتاً اين دو دختر به پيامبر خدادنيا آورد، و ن

پنهان نموده » كاتب«ما براي پاسخ به اين پرت و پالها كه به كتاب آويخته گشته و خود را زير نام 
دانم علت پنهان كاري و مخفي نگه داشتن نام واقعيش چيست؟  اندازيم، نمي است، خود را به زحمت نمي

. باشد، واين از اركان دين شيعه است مي �كوفي ماالمال از طعن و لعن صحابهآنجا كه كتاب ابوالقاسم 
ي كتاب راجع به زينب و  من معتقد به ديدگاه نويسنده«: گويد ، مي91-1/89در شرح خود بر كتاب 

باشم و اينكه پيامبر ايشان را پس از عتبه  باشند و نه دختر خديجه، مي مي �رقيه كه نه دختر پيامبر خدا
شناسان  اي از علما، فقها و نسب ولي عده. لهب و ابوالعاص بن الربيع به عقد عثمان درآورد ابي بن

أجوبة «اند از جمله شيخ مفيد كه در كتاب  ي كتاب مخالفت كرده سرشناس و معتبر با ديدگاه نويسنده
اند و ديدگاه  دهبو �زينب و رقيه دختر پيامبر: گويد در پاسخ به سؤال پنجاه مي» المسائل الحاجبية

ابو العاص و عتبه بن (گردد، اما اينكه پيامبر خدا ايشان را به عقد دو نفر كافر  مخالفان شاذ محسوب مي
توانست آنان  درآورده اين امر پيش از تحريم ارتباط زناشويي با كافران بوده است و پيامبر مي) ابي لهب

تبة هم داراي ارتباط خويشاوندي با پيامبر بوده و را به عقد هر كسي كه بخواهد درآورد، ابوالعاص و ع
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در آن هنگام از جايگاه بزرگي برخوردار بودند، و دستوري از جانب خدا صادر نشده بود كه ازدواج با 
» أجوبة المسائل السروية«: در كتاب. كافران را ممنوع سازد تا پيامبر نيز از آن جلوگيري نمايد

ر خود را پيش از بعثت به عقد دو نفر كافر در آورد كه بت را دو دخت �پيامبر خدا«: گويد مي
عتبة بن ابي لهب و ديگري ابوالعاص بن الربيع بود، ولي هنگاميكه به پيامبري : پرستيدند يكي مي

برگزيده شد ميان آنان و دخترانش جدايي انداخت، عتبه از دنيا رفت و ايمان نياورد ولي ابوالعاص پس 
سالم، ايمان آورد و پيامبر خدا هم دخترش را با همان عقد اول به او برگرداند، پيامبر از سرباز زدن از ا

اين دو دختر همانهايي بودند كه عثمان . هيچگاه كافر نبوده و رابطه دوستي با ايشان نداشته است �خدا
هريش به عقد او بعد از مرگ عتبة و ابوالعاص آنها را به همسري برگزيد، پيامبر آنها را بخاطر اسالم ظا

شود،  ي عثمان وارد نمي درآورد سپس بعد از آن دگرگون گشت كه ايرادي بر پيامبر خدا راجع به آينده
ي گروهي ديگر پيامبر ايشان را از روي ظاهر به عقد  اين سخن بنا به ديدگاه ياران ما است، و به عقيده

د خداوند دورويي بيشتر منافقان را از گذرد و امكان دار  دانست در باطنش چه مي او درآورد و نمي

ôô �: فرمايد ايشان مخفي نگه دارد، خداوند مي ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( (( (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ tt tt)))) tt ttΒΒΒΒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ−−−−$$$$ xx xx���� ÏÏ ÏÏ ii iiΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω öö öö//// àà ààSSSS ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? (( (( ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ 44 44 ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããΖΖΖΖ yy yy™™™™ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ss???? §§ §§)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO šš ššχχχχρρρρ –– ––ŠŠŠŠ tt tt)))) ãã ããƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 88 88ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã  � ) و از اهل مدينه منافقاني «): 101 –توبه

شناسي و بلكه ما آنان را  تو ايشان را نمي. اند اند و در آن مهارت پيدا نموده هستند كه تمرين نفاق كرده
  .راجع به اهل مكه نيز چنان چيزي جايز است. »شناسيم مي

 را باوجودممكن است خداوند ازدواج با مسلمانان ظاهري را جايز دانسته و پيامبر : گويد آنگاه مي
اطالع از درونشان بدان اختصاص داده باشد همچنانكه ازدواج با بيشتر از چهار زن آزاده و نكاح بدون 

ي چند روز پشت سر هم و نماز بدون وضو بعد از  مهريه را برايش تجويز كرده است و نيز روزه
  .م نموده استبرخاستن از خواب و امثال آن را از وي ممنوع نساخته كه بر ديگر مردم تحري

 .كند هر كدام از اين پاسخها به تنهايي براي رد آنچه وارد گشته كفايت مي
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مانند زبير بن  ، وو اوالد ايشان 1همچون عباس عمويش �و برخي از خويشان پيامبر
 �فاطمه آورند بلكه اكثر نوادگان ي عترت به شمار نمي ي پيامبر را از زمره صفيه عمه

بن علي بن حسين كه دانشمندي دهند مانند زيد  را دوست ندارند و آنان را دشنام مي
_______________________ 

گمراه و منحرف، و جزو غير مؤمنان است، روايات  �از نظر شيعيان رافضي، عباس بن عبدالمطلب ) 1
  : كنيم متعددي از طرف آنان وارد شده كه ما فقط به يكي از آنها اشاره مي

مقصودش ابن (فالني : كند كه مردي پيش پدرم آمد و گفت ابوجعفر روايت ميفضيل بن يسار از 
ي  از او سؤال كن آيه: گفت. داند اي از قرآن را مي برد زمان و سبب نزول هر آيه گمان مي) بود �عباس

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο tt tt)))) ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& uu uuρρρρ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ � )و هر كس در ): (72 – االسراء

$$$$ �ي  و آيه) تر خواهد بود اين جهان كور باشد، در آخرت كورتر و گمراه yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ãã ãã)))) ÎÎ ÎÎ////$$$$ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ////#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ � ) شكيبايي ورزيد و استقامت و ! ايد اي كساني كه ايمان آورده): (200 –آل عمران

  ه كساني نازل شده است؟ي چ درباره) پايداري كنيد
دوست داشتم با كسيكه اين دستور را به تو داده روبرو بشوم و : آن مرد پيش او رفت، ابن عباس گفت

باشد؟ آن مرد پيش  از او بپرسم ولي برو از وي سؤال كن عرش چيست، كي آفريده شده و چگونه مي
نه، : آيا پرسشها را پاسخ داد؟ گفت :پدرم گفت. پدرم برگشت و سخنان ابن عباس را برايش بازگو نمود

گويم، دو آيت نخست راجع به پدرش  ي نور و علم بدون ادعا تو را پاسخ مي ولي من به وسيله: گفت
ايم  اخير در حق پدرم و ما نازل شده است و بحث استقامتي كه بدان مأمور گشته  و آيه) يعني عباس(

  .باشند اين است كه نوادگان ما پايدار مي
كدام است؟ آيا ) پايداري –رباط (راوي از ياد برده كه از اين امام بپرسد : گويد بدالرحمن ميابوع

گويند،  گويند پايداري بر نفاق يا آنچه بدان تقيه مي پايداري در راه خدا است؟ يا همچنانكه رافضيها مي
  .باشد مي

ديم، متن كامل آن در را آور �روايت مزبور طوالني است ولي ما بخش مربوط به عباس و پسرش 
» 235-1/234، معجم رجال الحديث خوئي »4/10مجمع الرجال قهباني » 25 –رجال الكشي «

 .باشد موجود مي
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و همچنين يحيي پسرش و ابراهيم و جعفر پسران موسي الكاظم و دومي  1پرهيزگار بود
  . دنآي اند حال آنكه از دوستان بزرگوار خداوند به شمار مي را كذاب لقب داده) جعفر(

_______________________ 

ي  هم از حمالت اهل تشيع در امان نمانده است، ما يك روايت را پيش روي خوانندهزيد بن علي ) 1
ساس گمان شيعيان و وقوع جر و بحث دهيم كه به ذكر خروج او عليه امام منصوص برا گرامي قرار مي

  .پردازد ميان وي و برادرش محمد بن علي بن حسين مي
از ابوجعفر (!!!) موسي بن بكر بن داب از كسيكه برايش حديث نقل كرده: روايت از اين قرار است كه

ل كوفه هايي از اه  اليكه نامهحين پيش ابوجعفر محمد بن علي رفت در سزيد بن علي بن ح: كند  نقل مي
را نيز مبني بر فراخواندن زيد بن علي، خبر از گردهمايي آنان و امر به رفتن وي پيش آنان، همراه 

اند يا پاسخ نامه ها و درخواستهاي خودت است   ها را ابتدا آنان نوشته آيا اين نامه: داشت، ابوجفر گفت
ن از حقوق و خويشاونديمان با پيامبر خودشان نوشته اند، زيرا ايشا: كه آنها آن را داده اند؟ پاسخ داد

دانند لزوم محبت و پيروي از ما در كتاب خدا وجود دارد و از طرفي ديگر  آگاهي دارند و مي �خدا
فرمانبرداري ما از طرف خدا فرض گشته و : ابوجعفر گفت. دانند زندگي سخت و جانكاه ما را هم مي

همچنان درميان آيندگان هم باقي خواهد ماند، روشي است كه در ميان پيشينيان مقرر شده است و 
باشد و فرمان خدا هم در ميان دوستانش بنا به  فرمانبرداري براي يكي از ما و محبت براي همه مي

ŸŸ �ريزي شده تا مدت زمان مشخصي وجود خواهد داشت  حكمي ناگسستني و دستوري برنامه ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

šš šš���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ¤¤ ¤¤���� ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ããƒƒƒƒ � »ز نبايد كسانيكه ايمان ندارند، مايه خشم و ناراحتي تو هرگ

ΝΝΝΝ �و ) 60 –روم . (»گردند و سبك تو را از جاي بردارند åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ))))  ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ šš šš����ΖΖΖΖ tt ttãããã zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© � :

اي  پس عجله نكن كه خدا كاري به عجله). 19 –جاثيه . (»رهانند آنان هرگز تو را از عذاب خدا نمي«
اندازد تا زودتر از موعد مقرر دچار بالها شويد و تو را در  خدا كارش را پيش نمي بندگان ندارد و

ها  ي خود بنشيند، پرده امام ما كسي نيست كه در خانه: زيد خشمگين شد و گفت: گويد راوي مي. افكند
، در راه را پايين آورد و جهاد را به تأخير اندازد، ولي امام ما كسي است كه از حريم خويش دفاع نمايد

آيا چيزي را از ويژگيهايي كه ! اي برادر: ابوجعفر گفت. خدا مبارزه كند و زيردستانش را حمايت نمايد
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و يا ضرب المثلي بر آن  �يابي؟ و دليلي از كتاب خدا يا سنت پيامبر  براي امام برشماريد در خود مي
المثلهايي زده و روشهايي  ده و ضرباقامه كنيد؟ چون خداوند چيزهايي را روا و چيزهايي را ناروا شمر

و به امام قائم اجازه نداده در امري كه زمانش فرا نرسيده پيشي جويد و به . را نيز تعيين نموده است

ŸŸ �: فرمايد خداوند راجع به شكار مي. تالش در آن بپردازد ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? yy yy‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ×× ××ΠΠΠΠ ãã ãã)))) ãã ããmmmm � : اي

آيا گناه نخجير كشتن بزرگتر است يا كشتن نفسي . 95 –مائده .) شيددر حال حرام نخجير مك! مؤمنان

####,: فرمايد و مي. كه خدا حرام كرده است؟ و براي هر چيزي جايي قرار داده است ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ùù ùù==== nn nn==== yy yymmmm 

(( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù- : مائده ) ، شكار كنيد)و از سرزمين حرم خارج شديد(هر وقت كه از احرام به در آمديد– 

ŸŸ �: فرمايد و مي. 1 ŸŸωωωω (( ((####θθθθ �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB uu uu���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyèèèè xx xx©©©© «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt tt)))) öö ööκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ#### tt tt)))) pp pptttt øø øø:::: $$ شعائر خدا را براي خود حالل ندانيد و نه : � ####$$

پس ماهها را تعيين و چهار ماه را به عنوان ماههاي حرام قرار داده و . 1 –مائده ) ماه حرام را

)) �: فرمايد مي ((####θθθθ ßß ßßssss‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ss ssππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 99 99)))) åå ååκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& çç çç���� öö öö5555 xx xxîîîî ““““ ÌÌ ÌÌ““““ ÉÉ ÉÉffff ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ پس آزادانه چهار : � ####$$

سپس ) 2 –توبه ). (توانيد خدا را درمانده كنيد ماه در زمين بگرديد و بدانيد كه شما هرگز نمي

#### �: فرمايد مي ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù yy yy‡‡‡‡ nn nn==== || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ $$ $$#### ãã ãã)))) åå ååκκκκ ôô ôô−−−− FF FF{{{{ $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠ ãã ãã)))) çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ›› ››????‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδρρρρ ää ää‹‹‹‹ ää ääzzzz uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδρρρρ çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ ôô ôômmmm $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà2222 77 77‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ óó óóRRRR ss ss∆∆∆∆- :» هنگامي كه ماههاي حرام پايان گرفت، مشركان را هر

ωωωω �: آنگاه براي آن جايگاهي قرار داد و فرمود). 5 –توبه ( »كجا بيابيد بكشيد uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ““““ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰ øø øø)))) ãã ãããããã 

ÇÇ ÇÇyyyy%%%% xx xx6666 ÏÏ ÏÏ ii iiΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm xx xxTTTT èè èè==== öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss#### yy yy____ rr rr&&&& � :»هبقره ( »آنان بسر آيد ي  اقدام به ازدواج ننماييد تا عد– 

اگر دليلي از . پس براي هر چيزي وقتي و براي هر وقتي فرمان و چارچوبي تعيين نموده است). 235
پروردگارت و روشنگري و يقيني در كارهايت داريد ادامه بده و گرنه دنبال چيزي مباش كه در آن 

برچيدن حكومتي دست نزن كه به نهايت خود نرسيده و زمان قانون مقرر آن فرا  ترديد داريد و به
گسلد و مقررات يكي پس از  نرسيده است زيرا اگر به آخر خود برسد و زمان آن پايان يابد از هم مي

برم به خدا از  پناه مي. گذارد آيد و خدا ميان امام و پيروانش ذلت و خواري را بر جاي نمي ديگري مي
خواهي ملتي را زنده  آيا مي! اي برادر. رو آگاهتر از پيشرو باشد مامي كه وقت خود را گم كند و دنبالها
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دانند و معتقدند حسن بن حسن  جعفر بن علي برادر امام عسكري را نيز كذاب مي
است، از  كه موسوم به نفس زكيه) محمد( اهللالمحض و پسر عبد اهللاعبد(ي و پسرش مثن

  .ولي ايشان از هر نوع بدي بدورند ،اند دين خدا برگشته
بن  اهللاكريا بن محمد باقر، محمد بن عبد، زاهللابراهيم بن عبد :و همچنين معتقدند

از نوادگان زيد بن حسن بن حسين، محمد بن قاسم بن حسن، يحيي بن عمر كه يكي 
نيها و حسينيها كه قائل به امامت زيد بن علي بن حسين سو گروه ح ،علي بن حسين بود

پايه در حق خاندان  گردند و ديگر سخنان پوچ و بي بودند، از دين برگشته محسوب مي
  .كنيم بريم و اظهار برائت مي ي آنها به خدا پناه مي از همه �پاك پيامبر
هاي استوار دين نزد اين گروه زشت و  د كه اركان و پايهروشن ش ،بنابراين

ي كتاب خدا و عدم اعتمادشان  كه به بيان ديدگاه آنان درباره انگيز فرو ريخت چرا نفرت
نيز تمسك ورزند چون  �پيامبر د به خاندان پاكنتوان بر آن اشاره كرديم و همچنين نمي

  .آيند ر و از دين گشته به شمار ميبه گمان فاسد ايشان برخي از افراد اهل بيت كاف
  

                                                                                                                                                    

گردانيد كه به آيات خدا كفر ورزيده، از دستورات رسولش سرپيچي كرده، بدون وجود هدايتي از جانب 
ادعاي  �ي پيامبرخدا از خواهشهاي خود پيروي نموده و بدون دليلي از طرف خدا و پيماني از سو

داني به دار آويخته شوي،  سپارم از اينكه فردا در زباله تو را به خدا مي! اند؟ اي برادر جانشيني كرده
ميان ما و تو كساني وجود دارند كه حرمت مرا : آنگاه اشك از چشمانش سرازير شد و سپس گفت

ا به غير پدرمان نسبت دادند و هتك كردند، حق ما را انكار نمودند، اسرارمان را فاش ساختند، مر
، 46/203، البحار 1/356الكافي . (خبر بوديم سخناني راجع به ما بر زبان آوردند كه ما از آنها بي

 ).5/86، مدينة المعاجزة 18/238العوالم 
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  هشيعطبقات 

هايشان  هاي گمراهي جات پيشينيان شيعه و پايه و دستهو اما راجع به احوال راويان 
   :گردند كه از اين قرارند مي متعدد تقسيم طبقاتشيعه به  :بايد گفت
ين اند اين مذهب را بدون واسطه از پيشواي گمراهان شيطان نفر كساني :اول طبقه

آيند چون تعاليم اسالم را بر زبان جاري ساخته و  اند و منافق به شمار مي شده فرا گرفته
ي  ي ورود به زمره پنهان كردند و بدين وسيله زمينهدشمني با مسلمانان را در دل 

مسلمانان و منحرف كردنشان و ايجاد تفرقه و كينه و دشمني ميان آنان برايشان فراهم 
ن آ 1.باشد مي »بن سبأ يهودي صنعاني اهللاعبد«بالمنازع ايشان  گشت، الگو و سرمشق

_______________________ 

اي به ويژه اهل تشيع در راستاي انكار وجود خارجي ابن سبأ جهت تكذيب  بدون ترديد كوشش عده) 1
هر شخص آگاهي از . نتيجه و نوميدانه است ايي شيعه از يهوديان تالشي بي فكري وعقيده تأثيرپذيري

، �زدن به صحابه  هاي اساسي دين اهل تشيع به ويژه موضوع امامت، طعنه و لطمه حقيقت و پايه
خواهم بدان  بيند، در اينجا نمي رجعت، تقيه و مهدي منتظر تأثير يهود بر دين شيعه را به وضوح مي

. موضوع بپردازم چون برخي تحقيقات اسالمي بحث ارتباط ميان دين شيعه و يهود را بر عهده گرفته اند
توضيحات من به موضوع اثبات شخصيت واقعي ابن سبأ از طريق منابع اسالمي، شيعي و برخي 

  .گردد منتسبين به جريان موسوم به خاورشناسان منحصر مي
  : سنت اهل عبداهللا بن سبأ از ديدگاه –أ 

) 6/83(و تاريخ طبري ) 148ص (در ديوان خود )   ه 84ت (بحث سبئيها از زبان اعشي همدان  -1
عبيد ثقفي و يارانش از اهل كوفه را هجو مي كند هنگاميكه آنها با  ابيوارد شده است كه او مختار بن 

دهم كه شما جزو  شهادت مي: گويد گريزند خطاب به آنان مي بزرگان قبايل كوفه فرار و به بصره مي
 .شناسم سبئيها هستيد و اي پاسبانان كفر من شما را مي

نگاه . (ها به ميان آمده استبحث سبئي)   ه 95ت (اثر حسن بن محمد بن حنفية » االرجاء«در كتاب  -2
، آنجا كه )به قلم دكتر سفر الحوالي. 361و  1/345ظاهرة اإلرجاء في الفكر االسالمي «: كنيد به كتاب

به . كند ذكر ميدر مورد آن  را نظرات علما گويد و د معناي ارجاء منسوب به حسن سخن ميدر مور
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ايم  يكي از دشمنانش اين گروه سبئيه است كه ايشان را ديده: (جهت اهميت آن به مطالب زير رجوع كن
ني در اين روايت را ابن عمر عد). ايم كه مردم از آن منحرف گشتند شده گويند به وحيي هدايت و مي

 .روايت نموده است) 249ص (كتاب االيمان 
نخستين دروغگو : كند كه نقل مي)   ه 103ت (روايتي از شعبي ) 29/7(ابن عساكر در تاريخ خود  -3

 .عبداهللا بن سبأ بود
بزرگان عراق و ملحق شدگان به شورش ) 243- 242ص (در ديوان خود )   ه 116ت (فرزدق  -4

را هجو و مورد طعن قرار داده، و ايشان را به سبأيي » لجماجمديرا«عبدالرحمن بن اشعث در جنگ 
 كأن علي دير الجماجم منهم حصائد أو أعجاز نخل تَقَعرا: گويد بودن توصيف نموده و مي

  تَعرّف همدانية سبئية وتُكره عينيها علي ما تنكرا
  رأته مع القتلي وغير بعلها عليها تراب في دم قد تعفّرا

باشند آنجا  لجماجم بسان محصوالت سرخرمن يا درختان خرماي از جا كنده شده ميايشان در دير ا
  . بندد شناسد مي شناسد و چشمانش را بر كسيكه نمي يك زن همداني گروه سبئيه مي

شدگان ديد كه شوهرش نيز تغيير يافته بود و روي او گرد و غبار همراه خون آلوده  وي را در ميان كشته
  .تو چركين نشسته اس
توان به اين نتيجه رسيد كه سبئيها داراي خط مشي سياسي و عقايد مشخصي منسوب  از اين عبارات مي

 .باشند به عبداهللا بن سبأ يهودي مي

$$$$ : ي ذيل آيه) 3/119(امام طبري در تفسير خويش  -5 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ÔÔ ÔÔTTTT ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy———— tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttµµµµ tt tt7777≈≈≈≈ tt tt±±±± ss ss???? 

çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷GGGG ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ####ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? 〈  )و اما كساني كه در دلهايشان كژي است براي «).  7: آل عمران

را )   ه 117ت (رأي قتادة بن دعامة سدوسي بصري . »افتند انگيزي و تأويل به دنبال متشابهات مي فتنه
 .دانم اگر حروريها و سبئيها نباشند نمي: كند كه نقل مي

هاي رهبرشان به  بحث سبئيه و انديشه)   ه 223ت (اثر ابن سعد ) 3/39(الطبقات الكبري : تابدر ك -6
 .ميان آمده گرچه به نام ابن سبأ اشاره نشده است
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به عبداهللا بن سبأ اشاره رفته و ) هـ 245ت (تأليف ابن حبيب بغدادي » 308 –المحبر «: در كتاب -7
 .آورد حساب مي وي را به عنوان يكي از افراد حبشيها به

خبري را مبني بر سوزاندن گروهي از سبئيان از سوي )   ه 253ت (ابوعاصم خُشيش بن اصرم  -8
 ).1/7منهاج السنة ابن تيميه . (كند روايت مي �علي
 .به عبداهللا بن سبأ اشاره شده است)   ه 255ت (ي جاحظ  نوشته: 3/81البيان و التبيين «: در -9

طالب در احاديث صحيح كتب معتبر حديث از  اي علي بن ابي ان به وسيلهاي از ملحد خبر سوزاندن عده
 .آمده است 3/538و المستدرك  7/104، نسائي 4/126داود  سنن ابي: جمله
از عكرمة نقل  8/50استتابة المرتدين : كتاب –در صحيح خود )   هـ 256ت (امام بخاري  -10
بودم  اگر من مي: ر آن به ابن عباس رسيد و گفتعلي گروهي از ملحدان را با آتش سوزاند، خب: كند مي

به روش عذاب : فرمايد سوزاندن با آتش را ممنوع ساخته و مي �سوزاندم زيرا پيامبر خدا آنها را نمي
هر كه دينش را تغيير داد او را : فرمايد رساندم چون مي ولي ايشان را به قتل مي. خدا تعذيب نكنيد

 .بكشيد
ي علي سوزانده شدند پيروان عبداهللا بن سبأ بودند چون  ده كسانيكه به وسيلهاز لحاظ تاريخي ثابت ش

 .اعتقاد به الوهيت ايشان داشتند
سبئيان در كفرشان افراط كرده : گويد ، مي389 – رجاللاحوال ا :در كتاب)   ه 259ت (جوزجاني  -11

نمودن حال و وضعشان  اله است، او نيز ايشان را به منظور تكذيب و معلوم �بردند علي و گمان مي
 :گويد سوزاند و مي

  لما رأيت األمر أمراً منكرا   أججت ناري ودعوت قنبرا
 .را صدا زدم» قنبر«وقتيكه كار را ناپسند ديدم آتشم را برافروختم و 

 .سبئيه گروهي از رافضيها هستند كه منتسب به عبداهللا بن سبأ است: گويد مي)   ه 276(ابن قتيبة  -12
طالب بود  عبداهللا بن سبأ معتقد به ربوبيت علي بن ابي: گويد مي) 73 –ل مختلف الحديث تأوي(همو در 

 .و او نيز پيروانش را با آتش سوزاند



84 اخبار و راويان شيعه

                                                                                                                                                    

ابن سبأ از جمله كساني بود كه پيش علي رفتند و راجع به ابوبكر : گويد مي)   ه 279ت (بالذري  -13
أنساب األشراف . (ايد را بدان اختصاص دادهآيا سراسر وقت خود : و عمر از او پرسيدند، در پاسخ گفت

3/382( 
نگاراني است كه اخبار ابن سبأ را با تكيه بر سيف بن عمر به  از تاريخ)   ه 310ت (امام طبري  -14

 ). 505، 494، 493، 398، 349، 340، 331، 326، 4/283تاريخ الطبري (اند  تفصيل آورده

: غلو نموده و گفتند �ي علي و همفكرانش دربارهتأكيد كرده ابن سبأ )   ه 328ت (ابن عبدربه  -15
العقد الفريد . (او آفريدگار ما است، چنانكه مسيحيان راجع به عيسي ابن مريم دچار افراط گشتند

2/405( 
عبداهللا بن سبأ و : گويد مي) 1/85مقاالت االسالميين (در )   ه 330ت (ابوالحسن اشعري  -16

گردد و دنيا را پر از  پنداشتند علي نمرده و دوباره برمي ، زيرا ميگرا بودند ط پيروانش از گروههاي افرا
 .نمايد همانگونه كه پر از ستم شده بود دادگري مي

كلبي از ياران عبداهللا بن سبأ : گويد مي) 2/253المجروحين (در كتاب )   ه 354ت (ابن حبان  -17
 .گردد به دنيا برميعلي از دنيا نرفته و پيش از رستاخيز : گويند است، آنهايي كه مي

عبداهللا بن سبأ خطاب به كسيكه : گويد مي) 5/129والتاريخ البدء (در كتاب )   ه 355ت (مقدسي  -18
اي برايمان بياوريد يقين پيدا  اگر مغزش را در كيسه: خبر مرگ علي بن ابي طالب را به وي داد، گفت

 .دران ميرد تا عربها را با چوپ دستيش پيش مي كنيم كه وي نمي مي
سبئيان در : گويد مي) 18 –األهواء والبدع  التنبيه والرد علي أهل(در كتاب )   ه 377ت (مللطي  -19

آفريدگار هستيد، علي : من كيستم؟ گفتند: علي گفت!! تو تويي: دوران علي پيش او رفتند و گفتند
 .را سوزاند درخواست توبه از ايشان كرد ولي توبه نكردند و لذا آتش بزرگي را برافروخت و آنها

گرايان شيعه را سوزاند و  اي از افراط عده �علي: گويد مي)   ه 385ت (ابوحفص بن شاهين  -20
 )1/7منهاج السنة . (گروهي را تبعيد نمود يكي از تبعيد شدگان عبداهللا بن سبأ بود

ن گروه سبئيه پيروان عبداهللا ب: گويد مي) 22 –مفاتيح العلوم (در كتاب )   ه 387ت (خوارزمي  -21
 .سبأ بودند
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 .آورد بحث عبداهللا بن سباء را مي) 3/548تثبيت دالئل النبوة (در كتاب )   ه 415ت (همداني  -22
گروه سبئيها : گويد مي) و صفحات بعدي 15 –الفرق بين الفرق (در كتاب )   ه 429ت (بغدادي  -23

داهللا بن سبأ را به اي از آنان را سوزاند و عب اظهار كردند او نيز عده �بدعت خود را در زمان علي
مدائن تبعيد كرد چون ابن عباس ايشان را از كشتنش منع كرد و به وي پيشنهاد نمود او را به مدائن 
تبعيد نمايد تا يارانش عليه وي دست به اقدامات مخالفت آميز نزنند بخصوص كه تصميم بازگشت به 

 .پيكار با اهل شام را در سر داشت
بخش : كند اين چنين نقل مي) 4/186الفصل في الملل والنحل (ب در كتا)   ه 456ت (ابن حزم  -24

اند كه معتقد به الوهيت غير خداي متعال هستند، نخستين آنان گروهي از  گرايان كساني دوم از افراط
تو او : پيش علي رفتند و رودر رو به وي گفتند. باشند مي) لعنه اهللا(پيروان عبداهللا بن سبأ حميري 

علي كه كار را بزرگ و خطرناك يافت دستور به . تو خدايي: و او كيست؟ گفتند :هستي، علي گفت
 .كردن آتش داد و ايشانرا سوزاند برافروخته

ابن سبأ در آغاز معتقد به نبوت : گويد مي) 108 –التبصرة في الدين (در )   ه 471ت (اسفرايني  -25
 .دوران گروهي به او ملحق شدند علي و سپس الوهيتش بود و مردم را بدان فراخواند كه در همان

آورد  از ابن سباء بحث به ميان مي) 116و  2/115الملل و النحل (در )   ه 548ت (شهرستاني  -26
ابن سبأ : گويد در جايي ديگر مي. گروههاي گوناگون غالي و تندرو از او منشعب گشتند: گويد مي

 .كردرا ابراز  �نخستين كسي بود كه ادعاي وجود نص بر امامت علي
 .دهد گروه سبئيه را به ابن سبأ نسبت مي) 7/24األنساب (در كتاب )   ه 562ت (سمعاني  -27
ابن سبأ كسي : گويد در شرح حال ابن سبأ مي) 29/3(در تاريخ خود )   ه 571ت (ابن عساكر  -28

ودي تبار و يه اي سبئيه به وي منتسب است، ايشان از رافضيهاي تندرو اند، ابن سبأ يمني است كه فرقه
 .بود كه به ظاهر اسالم را پذيرفته بود

سبئيها معتقد بودند علي : گويد مي) 154 –الحور العين (در كتاب )   ه 573ت (نشوان حميري  -29
 .ميرد زنده است و تا زمانيكه دنيا را با دادگري خويش فرا نگيرد و مردم را بر يك دين گرد نياورد نمي
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همچون ديگر ) 57 –فرق المسلمين والمشركين اعتقادات (در كتاب ) 606ت (فخر رازي  -30
 .دهد علي مورد تأييد قرار مي  نگاران خبر سوزاندن گروهي از پيروان عبداهللا بن سبأ را به وسيله تاريخ
ي سبئيه ارتباط آنان با ابن  وجه تسميه: يد مي گو) 2/98اللباب (در كتاب )   ه 630ت (ابن االثير  -31

روايات ) و ديگر صفحات 154، 148، 147، 144، 3/114ب الكامل همانگونه كه در كتا. سبأ است
 .آورد طبري را پس از حذف سندهايشان مي

ابن سبأ و پيروانش : گويد مي) البرهان في معرفة عقائد األديان(در كتاب )   ه 683ت (سكسكي  -32
 .نخستين كساني بودند كه قائل به بازگشت پس از مرگ به دنيا شدند

و اكثر صفحات كتاب ) 28/483و  4/435الفتاوي (در كتاب )   ه 727ت (تيميه شيخ االسالم ابن  -33
گردد، ابن سبأ ملحد آن را  اساس رافضيه به منافقان ضد دين برمي: گويد مي) منهاج السنة النبوية

 .ريزي و ادعاي وجود نص بر امامت علي و عصمت وي كرد پايه
از ابن سبأ اينگونه ياد ) 54 –في مقتل الشهيد عثمان التمهيد والبيان (در كتاب )   ه 741ت (مالقي  -34
و عبداهللا بن سبأ ... مالك اشتر، اسود بن يزيد : اي از جمله در سال سي و سه هجري عده: كند مي

 .به حركت افتادند �موسوم به ابن السوداء عليه عثمان 
: گويد مي) 2/426 الميزان(و كتاب ) 1/339المغني في الضعفاء (در كتاب )   ه 748ت (ذهبي  -35

 –تاريخ االسالم (در كتاب . كننده بود عبداهللا ابن سبأ از شيعيان غالت و تندرو و گمراه و گمراه 
 .آورد نيز بحث او را به ميان مي) 2/122-123

بنيانگذار گروه : گويد در شرح حال ابن سبأ مي) 17/20الوافي بالوفيات (در )   ه 769ت (صفدي  -36
به  �توخدايي، علي نيز او را به مدائن تبعيد كرد، وقتي علي : به علي گفت. سبأ بودسبئيها عبداهللا بن 

شهادت رسيد ابن سبأ گمان برد او نمرده چون جزئي الهي در وي وجود دارد و ابن ملجم شيطاني را به 
دا علي در ميان ابرها است كه آذرخش ص: گفت قتل رسانده كه خود را به شكل علي در آورده بود و مي

 .آيد باشد و به زمين فرود مي ي وي مي و رعد و برق تازيانه
يكي از علل توطئه گروهها : گويد مي) 7/183البداية و النهاية (در كتاب )   ه 774ت (ابن كثير  -37

 .ظهور ابن سبأ و روي آوردنش به مصر و پخش سخناني دروغين در آنجا بود �عليه عثمان
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 �هنگامي كه علي: آمده است)   ه 786ت (اي كرماني  نوشته) 34 –الفرق االسالمية (در كتاب  -38
 .باشد كشته شد ابن سبأ گمان كرد او نمرده و داراي جزئي الهي مي

بدعت سبئيان از بدعتهاي : كند اشاره مي) 2/197االعتصام (در كتاب )   ه 790ت (شاطبي  -39
 .ها تفاوت داردو با ديگر بدعت. اعتقادي متعلق به وجود خدايي ديگر همراه خدا است

عبداهللا بن سبأ : گويد مي) 578 –شرح العقيدة الطحاوية (در كتاب )   ه 792ت (العز حنفي  ابن ابي -40
با » پولس«خواست اسالم را از بين ببرد همانگونه كه  ظاهراً به اسالم گرويده بود ولي در واقع مي

 .مسيحيت چنان كرد
عبداهللا بن سبأ را بنيانگذار گروه سبئيه معرفي ) 79 –التعريفات (در كتاب )   ه 816ت (جرجاني  -41
 .سالم بر تو اي اميرالمؤمنين: گويند و اينكه پيروانش هنگام شنيدن آذرخش مي... كند مي
 �عبداهللا بن سبأ در زمان علي: گويد مي) 357-2/356الخطط (در كتاب )   ه 845ت (مقريزي  -42

انتقال روح پس از (و تناسخ ) گشت علي به دنياباز(، رجعت )سفارش به جانشيني(اعتقاد به وصايت 
 .را پديد آورد) مرگ به اجساد ديگر

اخبار ابن سبأ را از طريق غير ) 3/290لسان الميزان (در كتاب )   ه 852ت (حافظ ابن حجر  -43
اخبار مربوط به عبداهللا بن سبأ در كتب تاريخي مشهور است ولي : گويد سيف بن عمر آورده، آنگاه مي

 .خدا يك روايت هم از وي در كتب احاديث وجود ندارد به لطف
ي  ابن سبأ وارد مصر گشت و كوره: گويد مي) 9/168عقد الجمان (در كتاب )   ه 855ت (عيني  -44

ي رجعت بحث به ميان آورد و به  نمود و درباره آهنگريش را طواف كرد، به ظاهر امر به معروف مي
 .تقويت آن در دل مصريها پرداخت

انتساب گروه سبئيه به ) 1/132لب األلباب في تحرير األنساب (در كتاب )   ه 911ت (سيوطي  -45
 .دهد عبداهللا بن سبأ را مورد تأكيد قرار مي

ضمن اشاره به گروههاي مختلف اهل ) 1/80لوامع األنوار (در كتاب )   ه 1188ت (سفاريني  -46
يروان عبداهللا بن سبأ هستند، آن كسي كه به آنان پ: گويد آورد و مي تشيع از گروه سبئيه بحث به ميان مي
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هايي كند و آن دسته را كه بر آنها تسلط  تو خداي واقعي هستي، او نيز حفره: طالب گفت علي بن ابي
 .داشت، سوزاند

كند سبأ آمده در حديث فروة بن مسيك مرادي پدر عبداهللا بن  روايت مي)   ه 1205ت (زبيدي  -47
 )76-1/75تاج العروس . (بئيان استسبأ بنيانگذار گروه افراطي س

: داود حديث شماره سنن ابي(كند  سخن زبيدي نادرست است و حديث فروة بن مسيك آنرا رد مي
  ).تفسير سورة سبأ: ، كتاب3220: ، ترمذي حديث3373

سبأ مردي عرب و داراي ده : در حديث مزبور تفصيالت بيشتري در اين باره وجود دارد مبني بر اينكه
بود، شش نفر از آنها ساكن يمن و چهار نفر ديگر در شام بودند و اساس قبايل عربي لخم، جذام، پسر 

دار عرب است،  يكي از اصول كهن و ريشه» سبأ«آيند و دليل بر اين است كه  به شمار مي... غسان و 
 پس ارتباط آن با سبأ پدر عبداهللا بنيانگذار سبئيه چيست؟

ي  درباره) 317التحفة االثني عشريه ص (در كتاب )   ه 1239ت (وي عبدالعزيز بن ولي اهللا دهل -48
از بزرگترين بدبختيهاي جهان اسالم در آن دوران مسلط كردن شيطاني از : گويد ابن سبأ اين چنين مي

ي دوم مسلمانان بود كه تظاهر به اسالم كرده و ادعاي دفاع از دين و محبت  شيطانهاي يهود بر طبقه
اين شيطان عبداهللا بن سبأ از يهوديهاي صنعاء و موسوم به ابن السوداء بود ... يش كشيدند مسلمانان را پ

 .داد گرانه انجام مي كه فعاليت و دعوت خويش را با كمال شيطنت، گام به گام و حيله
خبيئة األكوان في افتراق األمم علي (در كتاب )   ه 1307ت (محمد صديق حسن خان نيز  -49

 . آورد از عبداهللا بن سبأ بحث به ميان مي) 44، 33، 8 – المذاهب واألديان

ي آنها  باشد كه همه شواهد باال مشتي از خروار سخنان دانشمندان و پژوهشگران پيشين در اين زمينه مي
يابي به كتابهايي كه در  رسانند، و چون ايشان به دليل دست واقعي بودن شخصيت ابن سبأ را به اثبات مي

آيند اطالعات بيشتري نسبت به ما دارند، نظرات آنان را انتخاب نمودم، پس  به شمار مي زمان ما ناياب
همچنانكه بسياري . گيريم ورزيم واز آنها فرا مي گردند كه ما بر ايشان اعتماد مي آنها اصلي محسوب مي

ست به كتاب دهند و بخاطر اهميت موضوع الزم ا از معاصران نيز وجود ابن سبأ رامورد تأييد قرار مي
  : زير مراجعه گردد
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اثر دكتر احمد بن عبداهللا بن ابراهيم  –العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع اإلسالمي والموقف منها 
  .كند كه به شمار زيادي از معاصران معتقد به وجود ابن سبأ اشاره مي. 531و  2/530زغيبي 

  :ه به وجود خارجي ابن سبأ معتقدندشيعياني ك –ب 

در بحث معقل بن قيس )   ه 157ت (از زبان ابومخنف، لوط بن يحيي ) 5/193(ر تاريخ طبري د -1
رياحي كه مغيرة بن شعبه فرماندار معاويه در كوفه وي را به جنگ مستورد بن علفة خارجي و 

 .پرداز بود ي سبئيان دروغ دهد، آمده كه معقل از زمره همفكرانش دستور مي
كند كه  مي)   ه 283ت (اشاره به اصفهاني ) 2/528العنصرية اليهودية ( دكتر احمد زغيبي در كتاب -2

 .وي از ابن سبأ بحث كرده است
: آورد بحث ابن سبأ را اينگونه مي) 22/23مسائل اإلمامة (در كتاب )   ه 293ت (ناشي االكبر  -3

ميرد،  رد نمينمرده و تا زمانيكه عربها را با چوب دستيش پيش نب �پنداشتند علي  گروهي ديگر مي
 .اينان موسوم به سبئيه پيروان عبداهللا بن سبأ هستند، ابن سبأ مردي يهودي و ساكن مدائن بود

عبداهللا بن سبأ نخستين شخصي بود كه : گويد مي) 20 –المقاالت والفرق (در )   ه 301ت (قمي  -4
ست و ادعا كرد علي او را ابوبكر، عمر، عثمان و ساير صحابه را مورد طعن قرار داد و از ايشان تبرّي ج

 .فرمان داده است
آورد و  از اخبار مربوط به ابن سبأ بحث به ميان مي) 23 –فرق الشيعة (در )   ه 310ت (نوبختي   -5

: وقتي خبر مرگ علي به ابن سبأ در مدائن رسيد، به آن كسي كه خبر را به وي داده بود گفت: گويد مي
اد كيسه بياوريد و هفتاد نفر عادل را نيز بر كشتنش اقامه كنيد گويي حتي اگر مغزش را در هفت دروغ مي

 .ميرد تا دنيا را به زير كنترل خود در نياورد دانيم كه وي نمرده و به قتل نرسيده و نمي مي
ابن سبأ و : گويد مي) 305 –در كتاب الزينة في الكلمات االسالمية )   ه 322ت (ابوحاتم رازي   -6

نمودند او پس از مرگش  كند و ادعا مي ها را زنده مي علي خدا است و مرده كردند پيروانش گمان مي
 .ناپديد گشته است
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كند كه  با سند خود از ابوجعفر محمد باقر نقل مي) 99-98 –الرجال (در كتاب )   ه 340ت (كشي  -7
ي از زبان و سخنان. خدا است �كرد و معتقد بود اميرالمؤمنين علي  عبداهللا بن سبأ ادعاي پيامبري مي

 )100-70 –همان . (كنند جعفر صادق و علي بن حسين در دست است كه عبداهللا بن سبأ را نفرين مي
به موضعگيري ) 1/213من اليحضره الفقيه (در كتاب )   ه 381ت (ابوجعفر صدوق ابن بابويه قمي   -8

 .كرد و به علي اشاره مي كرد كند كه هنگام دعا كردن دستانش را رو به آسمان بلند مي ابن سبأ اشاره مي
گرايان به ظاهر اسالم كه  از افراط) 257 –شرح عقائد الصدوق (در كتاب )   ه 413ت (شيخ مفيد   -9

كسانيكه ادعاي الوهيت و پيامبري را در حق علي و ائمه از . كند باشد بحث مي مقصودش سبئيان مي
 .ن را صادر كردنوادگانش نمودند، اميرالمؤمنين نيز دستور كشتن و سوزاندنشا

 )228-1/227طالب  مناقب آل ابي(در كتاب )   ه 588ت (ابن شهر آشوب  -10
ابن سبأ به كفر : گويد مي) 2/322تهذيب األحكام (در كتاب )   ه 460ت (ابوجعفر طوسي  -11

 .برگشت و به غلو و تندرويي گراييد
وقتي اميرالمؤمنين : يدگو اينچنين مي) 2/99شرح نهج البالغة (در )   ه 655ت (ابن ابي الحديد  -12

 .علي به قتل رسيد ابن سبأ عقايدش را ابراز كرد كه در نتيجه گروهي به وي پيوستند و تصديقش كردند
ابن سبأ را ضمن بحث از گروههاي ) 2/71الرجال (در كتاب )   ه 726ت (حسن بن علي حلي  -13

 .آورد سست ايمان مي
معتقد است اصل مذهب  –باشد  ي زيدي مي يعهكه يكي از امامان ش –)   ه 840ت (ابن المرتضي  -14

گردد، چون نامبرده نخستين كسي بود اعتقاد به منصوص بودن امامت را ابراز  تشيع به ابن سبأ بر مي
 )6و  5 –تاج العروس، ابن المرتضي . (نمود
ابن سبأ غالي و تندرو و : معتقد است) 1/485جامع الرواة (در كتاب )   ه 1100ت (اردبيلي  -15
 .رين شده و قائل به الوهيت و نبوت علي بودنف

 ).287و  25/286بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار (در )   ه 1110ت (مجلسي  -16
عبداهللا بن سبأ به : گويد مي) 2/234األنوار النعمانية (در كتاب )   ه 1112ت (نعمة اهللا جزائري  -17

ابن سبأ يهودي بوده : شود گفته مي. به مدائن تبعيد كرد علي وي را. تو خداي حقيقي هستيد: علي گفت
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و اسالم آورده است و در زمان يهوديتش راجع به يوشع بن نون و موسي همان عقيده داشت كه به علي 
 .گفت
 –مقدمة مرآة األنوار ومشكاة األسرار في تفسير القرآن (در كتاب )   ه 1138ت (طاهر عاملي  -18
62.( 
بحث ابن سبأ را ضمن اشاره ) 2/183تنقيح المقال في أصول الرجال (در )   ه 1323ت (مامقاني  -19

 .آورد به نقل قولهايي از منابع پيشنيان اهل تشيع مي
كند  نيز كه از شيعيان معاصر است وجود ابن سبأ را انكار نمي)   ه 1369ت (محمد حسين مظفري  -20

 ) 10 –تاريخ الشيعة . (باشد ه نميگرچه معتقد است بر اينكه هيچ  نوع ارتباطي ميان وي و شيع

خوانساري هم بحث ابن سبأ را از زبان جعفر صادق كه وي را به دليل افترا و دروغگويي نفرين  -21
 )13/141روضات الجنات . (آورد كند، مي مي
  :منكرين وجود عبداهللا بن سبأ از هر دو گروه: دوم

  .آن دسته از اهل سنت كه منكر وجود ابن سبأ هستند –أ 

دكتر طه حسين، او پيشرو نويسندگان معاصر است كه وجود ابن سبأ را زير سؤال برده و انكارش  -1
 )90 –، علي وبنوه 132الفتنة الكبري، عثمان ص . (اند كرده

دكتر علي سامي نشار، او در انكار شخصيت ابن سبأ و ناواقعي پنداشتن آن پس از طه حسين  -2
 )39-2/38الم نشأة الفكر الفلسفي في االس. (آيد مي
ي ابن سبأ متأثر  هاي اهل تشيع درباره دكتر حامد حنفي داود، نامبرده از كساني است كه به نوشته -3

عبداهللا بن سبأ و (اي بر كتاب  و آن هنگامي بود مقدمه. گشته و وجود خارجيش را انكار نموده است
ي  ن سفر ارزشمند نويسندهخوشحالم شگفت خود را راجع به اي: نوشت كه در آن آمده) اساطير اخري
و اما ديدگاه خود را در مورد عبداهللا بن سبأ . ي محقق سيد مرتضي عسكري ابراز نمايم آن يعني عالمه

شايد بزرگترين اشتباهات تاريخيي كه از دست اين گروه از محققان در رفته و : كند كه اين طور نقل مي
عليه است و دروغهاي چيده شده  اته اين افتراءاي كه متوج حقيقتش بر آنان پوشيده مانده به گونه
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التشيع (و همچنين در كتاب خود ) 21-1/18. (عبداهللا بن سبأ باشد اند، ماجراي شيعه نگشته ءعلما
 .كند بدان اشاره مي) 18 –ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة اإلسالمية 

 )7 –ادب مصر الفاطمية (دكتر محمد كامل حسين در كتاب  -4
ي ابن سبأ  كه پرده از روي ابهامات موجود درباره) 73 –عبداهللا بن سبأ (هالبي در كتاب عبدالعزيز  -5

 .كند دارد و واقعي بودن آن را انكار مي برمي
كند و گاهي  حسن بن فرحان مالكي شاگرد عبدالعزيز هالبي، او نيز گاهي وجود وي را انكار مي -6

 )658و  657: المسلمون شماره: مجلّه(كند  ا رد مينقش ابن سبأ در به وقوع پيوستن مصايب و محنتها ر
كنندگان در وجود ابن سبأ دكتر جواد علي است، او ديدگاه خود را در  يكي ديگر از منكران و شك -7

به ) 100-84 –جلد ششم  –مجلة المجمع العلمي العراقي (كه در ) عبداهللا بن سبأ(اي تحت عنوان  مقاله
 .كند اعالم مي) 610- 609ص  778لرسالة شماره ا(چاپ رسيد و همچنين در مجلّه 

بيشتر : گويد مي) 155 – 154 –الخالفة ونشأة األحزاب اإلسالمية (دكتر محمد عماره در كتاب  -8
اي به ابن السوداء نسبت  انگيز و تالشهاي افسانه ي اسالمي فعاليتهاي اعجاب منابع تاريخ و انديشه

 .، و ديگر نقل قولها از اين قبيل...ابن سبأ به فرض پذيرش آن وجود : گويد در جايي ديگر مي. دهند مي
جز اينكه نامبرده ) 86 –الغلو والفرق الغالية في الحضارة اإلسالمية (دكتر عبداهللا سامرائي در كتاب  -9

ي وجود صاحبش، مورد تأييد قرار  وجود افكار منسوب به ابن سبأ را بدون اظهار نظر قطعي درباره
 .دهد مي
  .عياني كه منكر شخصيت ابن سبأ هستندشي –ب 

بعيد نيست شخصيت : گويد مي) 61 –أصل الشيعة وأصولها (محمد حسين كاشف الغطاء، در كتاب  -1
گويان براي پر كردن  اي باشند كه قصه ابن سبأ، مجنون بني عامر، ابوهالل و امثال آن خيالي و افسانه

 .اوقات فراغ مردم جعل و ساخته باشند
ي، او دو كتاب را در اين زمينه به رشته تحرير در آورده كه وجود خارجي ابن سبأ مرتضي عسكر -2

كتاب . اي ديگر به اين موضوع اهتمام داده است نامبرده بيش از هر شيعه. كند را از اساس تكذيب مي
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 عبداهللا بن سبأ بحث حول ما كتبه المؤرخون والمستشرقون ابتداء من القرن الثاني(نخست تحت عنوان 
 .باشد مي) عبداهللا بن سبأ وأساطير أخري(و كتاب دوم ) الهجري

 –التشيع (و كتاب ) 1/12عبداهللا بن سبأ وأساطير أخري (محمد جواد مغنية، كه در مقدمه كتاب  -3
 .كند بدان اشاره مي) 18
كنم ماجراي ابن  گمان مي: گويد مي) 276-2732 –وعاظ السالطين (دكتر علي وردي در كتاب  -4

او . باشد آغاز تا آخر داستاني است خوب به هم تابيده شده و داراي تصويري زيبا و فريبنده ميسبأ از 
 )278ص. (بوده است �سرا از ابن السوداء عمار بن ياسر  معتقد است منظور داستان

رسد  به نظر مي: گويد مي) 95 –تاريخ اإلمامية وأسالفهم من الشيعة (عبداهللا بن فياض در كتاب  -5
 .بن سبأ بيشتر به افسانه شباهت دارد تا حقيقتشخصيت ا

از ديدگاه علي وردي كه بدان ) 41 –الصلة بين التصوف والتشيع (دكتر كامل مصطفي شيبي در كتاب  -6
 )88 –همان . (بوده است �كند كه منظور از ابن السوداء عمار بن ياسر  اشاره رفت پيروي مي

 ).20 –ار الدعوة االسالمية التشيع ظاهرة طبيعية في إط(طالب رفاعي در  -7
جمعي شخصيت ابن سبأ از جانب آن عده محقق شيعه مذهب  شايد هدف از اين نفي و انكار دسته

تكذيب تأثيرگذاري يهود در عقايد شيعه و زدودن غبار ابن سبأ از ساحتشان باشد، ولي چگونه بدان 
  يابند؟ دست مي

با اين نقل قولها و نصوص روشن به دست : گويد يسخنان دكتر سعد هاشمي اعجاب مرا برانگيخت كه م
رسيم كه شخصيت ابن سبأ يهودي واقعيت دارد، و شيعياني كه  آمده از منابع اهل تشيع به اين نتيجه مي

از  –اند كه نفرينهاي امامان معصوم  آن را مورد طعن و ترديد قرار داده كتابهاي خود را زير سؤال برده
شود  درست نيست و اصالً تصور نمي. اند را براي ما گزارش كرده) ابن سبأ(ي از اين يهود –ديد ايشان 

. باشد اي بوده باشد، و تكذيب ائمه معصوم از نظر اهل تشيع جايز نمي نفرينهاي آنان بر فرد ناشناخته
  )76 –ابن سبأ حقيقة ال خيال (
  :به وجود ابن سبأ هستندخاورشناساني كه معتقد  –ج 
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ع عبداهللا بن سبأ را مورد اهتمام قرار داده و به تحقيق در اخبار و مباحث مربوط به خاورشناسان موضو
ي  اند، ما هيچ نيازي به اين مغرضان نداريم كه اقدام به اثبات ابن سبأ كنند تا ما نيز به نوبه آن پرداخته

: كنم كه شاره ميخود شخصيت وي را مورد تأييد قرار دهيم، بلكه تنها از اين منظر به ديدگاه آنان ا
همانگونه كه . ي انسان مؤمن است هر كجا آن را يافت بدان سزاوارتر است شده حكمت و دانايي گم

فتح الباري . (را از ابليس آموخت» آية الكرسي«چنان كرد وقتيكه ارزش و اهميت  �ابوهريرة
4/487-488(  
شأ پيدايش سبئيها به دوران من: گويد مي)   ه 1918-1844(ژوليوس ولهاوزن : شناس آلماني شرق -1

همچنانكه از نام عجيبش پيدا است . گردد و به عبداهللا بن سبأ منتسب است علي و حسن برمي
-170الخوارج والشيعة . (يهودي بوده است: گويند يمني و به طور مشخص ساكن صنعاء و مي

171(  
و : گويد سبأ است و مي معتقد است گروه سبئيه منسوب به عبداهللا بن) م 1930-1866(فان فلوتن  -2

اما سبئيها پيروان عبداهللا بن سبأ هستند كساني كه معتقد به اولويت علي براي احراز مقام خالفت 
السيادة . (جزئي اله در علي و سپس در جانشينان پس از وي تجسم يافته است: گفتند بوده و مي

 )80 –العربية والشيعية واالسرائيليات في عهد بني امية 
حوليات اإلسالم بخش هشتم از (در بحثي كه در ) م 1926-1869(كايتاني : ناس ايتالياييخاورش  -3

ولي روايتهاي . ابن سبأ وجودي خارجي دارد: رسد منتشر شد به اين نتيجه مي)   ه 35- 33سال 
چينيهايي كه باعث بركندن دستگاه  سيف بن عمر كه در تاريخ طبري وارد شده مبني بر اينكه توطئه

كند ديدگاههاي ابن  كند، همچنانكه انكار مي عثمان شد اسباب و عواملي ديني بودند، رد مي خالفت
اين آراء : گويد گرفت در دوران او رخداده باشد و در نهايت مي سبأ كه علي را به خدايي مي

 .حاصل بينشهاي اهل تشيع در نيمه دوم قرن دوم هجري بودند
أنساب األشراف (نامبرده حين بحث از خالفت علي در كتاب ) م 1886متولد سال (لويي ديالفدا   -4

 .نمايد رسد و آن را تأييد مي به موضوع عبداهللا بن سبأ نيز مي) بالذري
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، 322م ص  1909سال ) المجلة اآلشورية(ي  اسرائيل فريدلندر، در دو شماره: خاورشناس آلماني  -5
. را نوشت) سس الشيعة وأصله اليهوديعبداهللا بن سبأ مؤ(اي تحت عنوان  مقاله 23م ص  1910و 

 .رسد كه او ترديدي در شخصيت ابن سبأ ندارد اي به اين نتيجه مي ي هشتاد صفحه در اين مقاله
همانگونه كه افراط در خدا انگاري علي كه : گويد مي) م 1921(گولدزيهر : خاورشناس مجارستاني  -6

 )205-العقيدة والشريعة في االسالم ... .(گردد  آغاز پيدايش آن به عبداهللا بن سبأ برمي
عبداهللا بن سبأ بنيانگذار : گويد مي) 215 –تاريخ األدب العربي (در كتاب ) م 1945(رينولد نكلس   -7

يهودي بوده و در زمان عثمان به اسالم : گويند گروه سبئيان و از ساكنان صنعاء يمن بود، مي
 .گرويده و سرگرم تبليغ و سفر كردن بوده است

گرد به بنام عبداهللا بن سبأ سر  در دوران عثمان دعوتگري دوره: گويد رونلدسن، مي. م. يتداو  -8
گويد، به منظور منحرف كردن مسلمانان سراسر ممالك جهان  برآورد و همانگونه كه طبري مي

 )85 –عقيدة الشيعة . (اسالم را دور زد
گرايي محسوب  بن سبأ منشأ شيعهبرناردلويس، او معتقد است كه عبداهللا : شناس انگليسي شرق  -9

 )86 –صول اإلسماعيلية أ. (گردد مي
البته شواهد بسيار ديگري وجود . هاي خاورشناسي راجع به عبداهللا بن سبأ بود اينها مهمترين نوشته

به قلم  –عبداهللا بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر اإلسالم (براي اهميت موضوع به كتاب . دارند
  .مراجعه فرمائيد) 73ان العودة، ص دكتر سليم

باشند  و اما خاورشناساني كه منكر وجود ابن سبأ هستند و يا در آن شك و ترديد دارند گروه اندكي مي
كنيم به عكس معتقدان به وجود ابن سبأ  هايشان شهرت نيافته از بحث آنها خودداري مي كه چون ايده

شناسي  ي شرق اند كه متأثر از انديشه ماد كسانيچه ايشان از خاورشناسان سرشناس و مورد اعت
باشند، و هدف آن عده از مشكوك جلوه دادن يا رد آن اين است كه بگويند صحابه عامل به وجود  مي

آمدن فتنه و مصايب و باليا بوده و نسبت دادن آن به يهوديان يا ملحدان نوعي دفاع از صحابه به شمار 
گاران بدان روي آوردند تا گناه و تقصيرات آنان را بر گردن ديگران آيد كه اخباريها و تاريخ ن مي

  : گردد اي زير برمي يابي به نتيجه از اين گذشته انكار برخي از آنان به عالقه ايشان به دست. بيندازند
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سازي و نيرنگ و فريب نه تنها گوي سبقت را از  كسي كه در بدكاري، گمراهي، گمراه
انواع  ،يشگردد، در دوران يهودي گر حسوب ميابليس ربوده كه استاد و سرمشق وي م

بازي نهايت  ختلف دروغ و حيلهسازي را تمرين كرد و در پيمودن طرق م فريب و گمراه
سعي خود را كرد و دريغ نورزيد كه در نتيجه مردمان بسياري را گمراه و منحرف نمود 

ي مردم و  فروزان هدايت را ميانشان خاموش كرد، و شروع به تغيير عقايد تودهو چراغ 
را  روكش كردن گمراهيها و پندارهاي باطل نمود، ابتدا زير نقاب محبت اهل بيت مردم

به پيروي از آنان تشويق كرد، سپس به بيان لزوم جانبداري از جانشين راستين و ترجيح 
انبوه عظيمي از مردم ساده و . اند او بر ديگران پرداخت و اينكه غير او جزو تجاوزگران

نادان سخنانش را پسنديده پنداشته و به نيكوكاري، راهنمايي و دلسوزيش اعتقاد و يقين 
  .پيدا كردند

اميرالمؤمنين  :گويد ارزش ديگري را بر آن بنا كرده و مي سپس مطالب و تفاصيل بي
و برترين مردم و نزديكترينشان به او بود، و براي  �و جانشين پيامبر هنمايند �علي

محسنات علي استدالل نموده و  فضايل و اثبات آن به آيات و احاديث وارده در بيان
  .كند دانها اضافه ميتوضيحات و سخنان خويش را نيز ب

                                                                                                                                                    

كننده ميان صحابه نبود زيرا گرايشهاي طمع و دنيا دوستي   گر و منحرف نيازي به وجود شخصي اخالل
ريزي دست به كشتار  ي قدرت بر آنان مستولي بود و لذا آگاهانه و از روي برنامه زدن بر اريكه و تكيه

ي پليد را به مردم القا  ي اسالم و مسلمانان را مخدوش و اين انديشه يكديگر زدند تا بدينوسيله چهره
نداشته باشد  �ر خداكنند كه وقتي اسالم توانايي تهذيب اخالق صحابه و اصالح رفتارشان بعد از پيامب

تحقيق مواقف الصحابة . (تر است اي روشي اصالحي در اين عصر و زمان ناتوان پس بدون شك در ارائه
 )1/314محمد محزون : اثر دكتر –في الفتنة 
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افراد مورد  هنگامي كه ديد آن ايده در ذهن و دل پيروان و هوادارنش استقرار يافته به
وي را با  �است و پيامبر خدا �ي تام االختيار پيامبر نماينده علي :اعتماد خود القا كرد

   :نصي صريح انتخاب نمود و آن اينكه

� $$$$ uu uuΚΚΚΚ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 –– ––ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ....≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ �  )1)55/  مائده  
  »....تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند كه «

ولي صحابه سفارش پيامبر را ناديده گرفته و با نيرنگ و حيله بر امير پيروز گرديدند 
ي كمي از آنان بر  را نافرماني كرده و جز عده �ه وي ستم كردند، لذا خدا و رسولو ب

  .آالت آن از دين برگشتند اثر دنيا دوستي و طمع در زيور
استناد » 2فدك«ي باغ  بر سر مسأله � براي اثبات آن به اختالف نظر فاطمه و ابوبكر

يروانش سفارش كرد اين امر را آنگاه به پ. ي آن به صلح منتهي شد كرد تا اينكه نتيجه
رو من  نگذاريد مردم بدانند شما دنباله :مخفي نگه داشته و به او نسبت ندهند، گفت

زيرا هدف من اظهار حق و رهنموني مردم به صراط مستقيم بدون كسب جاه و . هستيد
  .مقام ميان مردم است
ف و تفرقه ميان هاي شيطاني اين بود كه بگو و مگو و اختال وسوسهحاصل بروز آن 

نام و نشان شروع و  مسلمانان به وقوع پيوست و دشنام صحابه از سوي آن مردم بي
در نكوهش و تبرّي  يهاي زياد باالي منبر رفت و خطبه �منتشر شد، تا جاييكه علي

  .جستن از آنان ايراد و برخي از ايشان را به شالق زدن تهديد كرد

_______________________ 

 .35- 1/5اإلمامة في ضوء الكتاب والسنة ) 1
 .همان) 2
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مسلمانان مختلف  ت نموده و عقايد بعضيبه هدف اصابابن سبأ وقتي ديد تيرش 
تر از كار نخست را  اي خطرناكتر و تلخ ترين پيروانش را فراخواند و نقشه گشته برگزيده

بر ايشان طرّاحي كرد و آن هم بعد از گرفتن پيماني محكم از آنان بود مبني بر اينكه 
دگرگون  :است مانند اميرالمؤمنين قدرت انجام كارهايي دارد كه از توان انسانها خارج

، بيان حقايق الهي و جهان هستي، 1ها كردن اجسام، خبر از غيبها، زنده گردانيدن مرده

_______________________ 

اند بسيار زيادند، تنها بر انسانها منحصر  ردهها جعل ك ي زنده گردانيدن مرده رواياتي كه اهل تشيع درباره) 1
يي به االغ دارند چطور نبايد داشته  ي ويژه شيعه عالقه. نشده بلكه به حيوانات نيز سرايت كرده است

 - عليه السالم -از امير المؤمنين. حال آنكه برخي روايتهاي آنان از طريق االغها نقل گشته است! باشند؟
پدر و مادرم فدايت («  :به ايشان گفت –االغ پيامبرـ صلي اهللا عليه وآله اسم  -روايت است كه غفير

أنه كان ( :كه پدرم از پدر بزرگم و او از پدرش و او از پدر بزرگش روايت ميكنند! اي رسول خدا ) باد
مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح علي كفله ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد 

او با نوح عليه السالم در كشتي بود نوح پشت  ) :نبيين و خاتمهم فالحمد هللا الذي جعلني ذلك الحمارال
خاتم پيامبران بر او  ، االغي پيدا خواهد شد كه سرور واز نسل اين االغ :او را دست كشيد و فرمود

) 1/237كافي اصول ال( .»سوار ميشود پس خدا را سپاس ميگويم كه اين افتخار را به من بخشيد
و ترجمه آن به = هللا ثم للتاريخ : (حسين موسوي در نقد اين روايت شاذ و اعجاب برانگيز در كتاب

  : كند به اين نكات اشاره مي) فارسي بنام اهل بيت از خود دفاع مي كنند
  !.االغ حرف مي زند -1
در حـالي كـه ايـن    ! ايت بـاد و مادرم فد پدر: خطاب مي كند -اهللا عليه وآله صلي -االغ به پيامبر - 2

  !.مسلمانان هستند كه پدرو مادر شان را فداي رسول خدا مي كنند و نه االغها
صلي اهللا –تاجد چهارمش در صورتيكه بين نوح وپيامبرمان ) بي عن جديأحدثني ( :االغ مي گويد -3

در  -يـه السـالم  عل -كه جد چهارمش با نوح پس چگونه االغ مي گويد ،هزاران سال است -عليه وآله
  .؟!عمر مي كند قدرچاالغ  مگر ؟!كشتي بوده است
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ويژگيهايي كه هيچ چشمي آنها را فصاحت در كالم، تقوا، دليري، سخاوت و ديگر 
  دانيد؟ ده و هيچ گوشي نشنيده است، پس آيا منشأ اين امور را مييدن

ي اينها از ويژگيهاي  همه :ناتواني كردند به ايشان گفتوقتي در پاسخ بدان اظهار 
در لباس » الهوت«كند، و  ها نمود پيدا مي الوهيت و خدايي است كه در برخي پديده

                                                                                                                                                    

چند نفر از دوستان طلبه خدمت امام خوئي اصول كافي مي خوانديم، ايشان درشرح اين حديث  با باري
 تولد پيامبرمان بـه ايشـان و   هزاران سال پيش از -عليه السالم -كه نوح اين معجزه را ببينيد،: فرمودند

  !.مي دهدنبوتشان بشارت 
سخنان امام خوئي تا هنوز در ذهنم موج ميزند كه اين چگونه مي تواند معجزه باشد درحاليكه االغ  اين

و چگونـه اميرالمـؤمنين چنـين    ! مادرم فدايت بـاد ؟  ميگويد پدر و -صلي اهللا عليه وآله - به پيامبرمان
  .كنار آن گذشتم اما آنروز بنده نيز مثل بقيه از! روايتي نقل كند؟

  : گان االغها و اينك برخي روايات ديگر راجع به زنده كردن مرده

رفتيم  اي از ياران در مكه با او راه مي همراه عده: كند كه جابر بن يزيد جعفي از ابوجعفر باقر روايت مي
و اش را در دستانش گرفته بود، ايستاد، آن مرد به ا ناگاه نزد مردي كه االغش از بين رفته بود و اثاثيه

برايم دعا كن خدا االغم را زنده سازد چون راه بر من ! -صلي اهللا عليه وآله - اي پسر پيامبر خدا : گفت
ابوجعفر لبهايش را جنباند كه هيچ كس نشنيد چه گفت، ناگاه : گويد بسته شده و چيزي ندارم، جابر مي

او گذاشت و همراه ما آمد هايش را روي  ديديم االغ برخواست، صاحبش او را گرفت و اسباب و اثاثيه
  ).5/127، مدينه المعاجز بحراني 3/62اثبات الهداة عاملي . (تا وارد مكه شد

رفت سر راه به گروهي برخورد كه  در حاليكه ابوجعفر همراه وي به مدينه مي: گويد مفضل بن عمر مي
وقتي ابوجعفر را ديد رو به گريست،  اش از بين رفته بود و مي االغ يكي از آنان نابود و اسباب و اثاثيه

االغم از بين رفته و بيچاره شدم برايم دعا ! -صلي اهللا عليه وآله -ي پيامبر خدا  اي نواده: او كرد و گفت
. ابوجعفر برايش دعا كرد و خدا االغش را زنده ساخت: گويد كن تا خدا برايم زنده گرداند، مفضل مي

 )46/260ر ، بحاراالنوا5/132مدينة المعاجز بحراني (
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و وجود انا علي خدا است و هيچ خدايي جز اگردد، پس بدانيد هم نمايان مي» ناسوت«
  .ندارد

اطالع پيدا كرد خونشان را از آن سخنان  �طالب وقتي اميرالمؤمنين علي بن ابي
شان خواست توبه نمايند و از اين بيهوده اعالم كرد و تهديد به سوزاندن نمود و از اي

گوييها دست بردارند، سپس به مدائن تبعيدشان كرد ولي وقتي بدانجا رسيد همان  اوهي
  .اساس را تبليغ نمودند سخنان پوچ و بي
و آذربايجان فرستاد، و چون امير به دليل اي از هوادارنش را به عراق  ابن سبأ عده

كن نساخت، مذهبشان رواج يافت و ميان  اشتغال به تكاليفي مهمتر از آن آنها را ريشه
  .مردم پخش شد

 1ابن سبأ فعاليتهايش را گام به گام شروع كرد و در آغاز علي را بر ديگران برتري داد
و مردم را . را پيش كشيد �سپس صحابه را تكفير و در نهايت ادعاي الوهيت علي

براساس استعداد و تواناييهايشان فراخواند و ريسمان گمراهي را بر گردن هر كه از او 
گردد،  كرد، انداخت، پس وي سرمشق تمام گروههاي رافضي محسوب مي پيروي مي

برند چون معتقد به الوهيت  ولي بيشتر پيروانش از اعضاء آن گروهها او را به بدي نام مي
آيد، و لذا اخالق و  ه شمار ميگرايان ب او تنها سرمشق افراط :گويند ي بوده و ميعل

دروغ،  :كنيد مانند جات اهل تشيع را مشاهده مي ي دسته در ميان همهرفتارهاي يهوديان 
، تأويل �و بزرگان دين و حامالن كالم خدا و رسول � افترا، دشنام دادن به ياران پيامبر

كس ظاهرشان، پنهان نمودن دشمنانگي اهل حق، چاپلوسي كردن آيات و احاديث به ع

_______________________ 

واقعيت اينست كه ابن سبأ در ترجيح علي از حد تجاوز نكرد ولي رافضيها بيش از حد غلو كرده و ائمه ) 1
ي سرداب سامراء  افسانه» خميني«دانند بلكه خاخام دوزخي آنان موسوم به  را برتر از پيامبران هم مي

الخميني وتفضيل األئمة علي (به كتاب ما براي آگاهي بيشتر . برتري داده است �را نيز بر پيامبر اسالم 
 .مراجعه فرماييد) األنبياء
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ي نفاق و دورويي، تقيه را جزو اصول دين قرار  بخاطر ترس و طمع، بر تن كردن جامه
حق و  و نسبت دادن آنها به پيامبر و پيشوايان، مبارزه با 1دروغين» رقاع«دادن، جعل 

اي از كوه  اي از دريا و ذره گفتم قطره اينها كه. تأييد و تقويت باطل بخاطر اهدافي دنيوي
ي بقره بينديشيد و در صفاتي كه  اگر در سوره. گوييها و اعتقادات باطلشان بود ياوه

يابي تمام آنها مو به مو بر اين گروه  خداوند براي يهوديان برمي شمارد دقت كنيد در مي
  .يابد تطبيق مي

  

  دوم طبقه

بن سبأ بودند كه  اهللاو پيروان عبد 2، قاتالن عثمانضعيفها و منافقاناي از ايمان  عده
دادند، به عضويت اردوگاه اميرالمؤمنين در آمده و از  ي بزرگوار را دشنام مي صحابه

  .شان خود را جزو پيروان او قلمداد كردند ترس عاقبت كارهاي ناجوانمردانه
از امتيازات عالي يابي به مقامات دنيايي و برخورداري  برخي از آنان به منظور دست

شدند و بدينوسيله به اعتبار و اطمينان بيشتري دست  �دست به دامان حضرت علي
يافتند ولي با وجود آن فرومايگي و پليدي خود را براي ايشان ابراز نموده و به 

خيانتهاي آنان آشكارگشت، . درخواست او پاسخ نداده و بر مخالفتش پافشاري كردند
خدا دست درازي كرده و در حق صحابه زبان درازي و گستاخي به جان و مال بندگان 

چون و چراي آنان به  ي بي اين گروه پيشتازان و پيشينيان رافضيها و تأييد شده .نمودند
و  انآيند، چون ايشان سنگ بناي دين و ايمانشان را بر روايتهاي آن فاسق شمار مي

_______________________ 

 .ارزش بودن آن بحث كرديم و بي» رقاع«پيشتر راجع به ) 1
تأليف صادق عرجون، حقيقتاً بهترين كتابي  »الخليفة المفتري عليه«: تفصيل آن را در اين كتابها بخوانيد) 2

از زنجيره  �عثمان «و نيز كتاب ما . كند بررسي مياست كه شخصيت آن قاتالن مجرم را تحليل و 
  .شبهات حول الصحابة والرد عليها: كتابهاي
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ي آن افراد بسيار  المؤمنين به واسطهمنافقان بنا نهادند ولذا روايات اين گروه از امير
  .است

ايشان پيش  :گويند نويسان علت ورود آن منافقان به اين باب را ذكر كرده و مي تاريخ
به دليل پيوستن گروه نخست به اردوگاه امير و » 1داوري :تحكيم«از وقوع ماجراي 

_______________________ 

اي برخوردار است لذا روشن  چون ماجراي تحكيم در تاريخ سياسي حكومت اسالمي از اهميت ويژه) 1
يهايي وجود نمايد زيرا به همان اندازه كه بد تفسير شده در فهم آن نيز كژ كردن واقعيت آن ضروري مي

مهري قرار  دارد كه در نتيجه آشفتگي بسياري رخ داده و منزلت و جايگاه صحابه مورد اهانت و بي
آگاهي و گروهي  گرفته است چراكه شيوع ماجرا ميان مردم باعث شده گروهي از صحابه به نيرنگ و بي

  .ي قدرت متهم گردند ديگر به مبارزه
ضعف سند و آشفتگي : ن نقد و بررسي دو نتيجه را در برداردارزيابي روايت مربوط به آن با موازي

  .متن آن

يكي ابومخنف لوط بن يحيي و  :در سندش دو نفر راوي وجود دارد كه عدالتشان مورد نقد است
و اما ابوجناب، ابن سعد راجع . ابومخنف ضعيف و قابل اعتبار و ثقه نيست. ديگري ابوجناب كلبي است

يحيي بن قطان او را ضعيف دانسته وعثمان : اند وده، بخاري و ابوحاتم گفتهضعيف ب: گويد به او مي
  . اند دارمي و نسائي نيز وي را ضعيف پنداشته

 �اختالف ميان حضرت علي و معاويه  -1 :و اما راجع به متنش بايستي از سه زاويه بدان نگريست
ارزيابي شخصيت ابوموسي  -3 �ة مقام هر كدام از علي و معاوي -2كه به جنگ و درگيري كشيده شد 

  .�اشعري و عمرو بن عاص 
نظر دارند كه اختالف علي و معاويه بر  نگاران اتفاق تاريخ :���� موضوع اختالف ميان علي و معاوية -1

كرد علي در اين امر كوتاهي نموده و لذا  معاويه گمان مي. بود �ي خون خواهي عثمان  سر مسأله
بر گردن نياويخت چون به دليل خويشاوندي با عثمان او صاحب بيعت و فرمانبرداري از وي را 

 .خون بود و لذا معتقد بود بايد قصاص پيش از بيعت با علي صورت پذيرد
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با اين موضعگيري معاويه و همچنين به دليل اجرا نكردن دستورات علي در شام، معاويه و هوادارانش 
گرديدند، زيرا معتقد بود  تگاه خالفت محسوب مياز نظر علي به عنوان مخالف و شورش كننده عليه دس

بيعت با او به رضايت مهاجران و انصار مدينه صورت گرفته و لذا بر ساير مسلمانان جهان اسالم نيز 
شود بنابراين تصميم گرفت آنها را ناچار كرده و اگر به زور هم شده ايشان را به زير سلطه و  واجب مي

  .نفوذ خود درآورد
سازد كه روايت مزبور تا چه اندازه  روشن مي –كه صورت واقعي آن است  –به اين شيوه  فهم اختالف

  .در به تصوير كشاندن رأي آن دو داور به خطا رفته است
آن دو داور مأمور بودند اختالف ميان علي و معاويه را فيصله دهند، اختالف ميان آنان پيرامون موضوع 

بود كه اين امر  �بلكه بخاطر تأييد و اجراي قصاص قاتالن عثمان  و احراز شايستگي يكي از آنها نبود
گرفتند كه مسئوليت فيصله آن  هيچ ربطي به خالفت ندارد، پس اگر داوران اين قضيه اصلي را ناديده مي

چنانكه روايت  –كردند  بدانها سپرده شده بود، و تصميمي نهايي پيرامون موضوع خالفت اتخاذ مي
ايشان تحرير محل نزاع نكرده و اصل موضوع را نفهميده : بايست گفت آنگاه مي –رد ب مشهور گمان مي

  .رسد بودند كه اين نيز بعيد به نظر مي
معاويه مسئوليت سرپرستي شام را از جانب عمر  –: � مقام و منزلت هر كدام از علي و معاويه -2

كه خليفه شد باز  �عثمان برعهده داشت و تا وفات عمر در آن مقام باقي ماند، و  � بن خطاب
زمام امور خالفت را  �او را در مقام مزبور باقي گذاشت، سپس عثمان به شهادت رسيد و علي 

و بدين وسيله، معاويه واليت شام را از . به دست گرفت ولي او معاويه را از مقام خود عزل نمود
ز او و خرسنديشان به سبب رد دست داد ولي اعتبار و جايگاه واقعي خود را به دليل پيروي مردم ا

كه تاريخ آن را  –وقتي واقعيت چنان بوده . بيعت با علي يعني خونخواهي عثمان از دست نداد
ي عزل هر كدام از علي و  آنگاه تصميم داوران براساس روايت مزبور در برگيرنده –كند  تأييد مي

به  –علي از سوي داوران را  ولي عزل معاويه ناموجه بوده، چون اگر عزل. معاويه بوده است
بپذيريم، براي چه بايد  –فرض قبول اينكه مسئوليت آنان پايان دادن به موضوع خالفت بوده 

توانند او را از خويشاوندي عثمان عزل و يا از خونخواهي او  معاويه را عزل نمايند؟ مگر مي
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اهي با تصميم دو نفر قاضي از كدام دوره از ادوار تاريخ به ياد دارد خون خو... جلوگيري كنند؟ 
هم دليل ديگري بر بطالن داستان مشهور راجع بدون شك اين ! رياست خون خواهان عزل گردد؟

 .باشد ي داوري و تصميم صادره در آن مي به قضيه
ي تحكيم  اعتقاد به اينكه ابوموسي در قضيه :����ارزيابي شخصيت هر كدام از ابوموسي و عمرو  -3

ن عاص شد با حقايق تاريخي راجع به فضل، هوشياري و تقوا و تعهدش كه قرباني نيرنگ عمرو ب
به  �باعث سپردن برخي مسئوليتها و سرپرستي امور قضايي حكومت اسالمي از زمان پيامبر خدا

 .وي گشت، منافات دارد
كه  او را به عنوان والي بصره انتخاب كرد �كرد، عمر » عدن«و » زبيد«وي را فرماندار  �پيامبر خدا

او را فرماندار بصره و سپس كوفه قرار داد و تا شهادت  �تا شهادت او در آن پست باقي ماند، عثمان 
شود  آيا مي. نيز او را در مسئوليت سابق باقي گذاشت �وي آن مسئوليت را بر عهده داشت و علي 

يرنگي شده باشد كه و جانشينان وي قرار گرفته مغلوب چنين ن �تصور كرد كسي كه مورد اعتماد پيامبر
  !در داستان تحكيم موجود است؟

ي عمق دانش، شايستگي داوري و  صحابه و بيشتر تابعين درباره: ي ديگر در اين زمينه اينكه نكته
توان غفلت و  پس چطور مي. اند گواهي داده �هوشياري و مهارت در قضاوت و داوري ابوموسي

جهت يعني  فهمد و تصميمي بي صل ماجراي مورد نزاع را نميكه ا... ناداني او را تا اين حد تصور كرد؟ 
نمايد، سپس درگيري لفظي ميان او و عمرو صورت  ي شرعي و معاويه را صادر مي دليل خليفه عزل بي

گيرد كه اين امر با حسن اخالق و ادب گفتگويي كه صحابه خود بدان آراسته بودند، در تعارض  مي
  .باشد مي

ن تجربه و مهارتي در امر قضاوت و داوري برخوردار بوده باشد عمرو بن عاص وقتي ابوموسي از چنا
 �آمد چنان بوده است، پيامبر خدا دست عرب به شمار مي نيز كه به عنوان يكي از افراد زيرك و چيره

اي : به وي دستور داد در حضور ايشان ميان دو نفر متخاصم به داوري بنشيند و هنگامي كه عرض كرد
اگر مطابق حق قضاوت كرد دو اجر دارد : چطور در حضور تو داوري كنم؟ به وي مژده داد! خداپيامبر 

هرگاه قاضي براي استخراج : و آن هنگامي بود كه به وي فرمود. و گرنه داراي يك اجر خواهد شد
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نوميدي  وقتي داوري صورت پذيرفت و. قدرت شدند تسلط پيدا كردنشان مغلوب و بي
ند و نزديك بود مدت خالفت پايان يابد و نوبت به كبر استقرار امور خالفت سايه اف

جايي كه تحكيم  -» دومه الجندل«برسد گروه اول از  )ملك عضوض( حكومت گزنده
به محل زندگي خودشان برگشتند زيرا از پيروزي دين مأيوس  –در آن صورت گرفته 

د دين از طريق انتشار احكام شريعت، راهنمايي، روايت گشته و شروع به پشتيباني و تأيي
احاديث و تفسير قرآن مجيد نمودند چنانكه اميرالمؤمنين نيز به كوفه رفت و مشغول 

ي كمي كه ساكن كوفه  انجام همان فعاليتها شد و در آن هنگام از افراد گروه اول جز عده
  .بودند كسي در ركاب امير باقي نماند

كار ساختن گمراهيها براي آن گروه منحرف فراهم بود آنچه در دل وقتي موجبات آش
اش، فاش كردند، با  پنهان كرده بودند از اساءي ادب در حق امير و پيروان زنده و مرده

زيرا عراق،  پروراندند يابي به مقامات دنيايي را نيز در سر مي وجود اين آرزوي دست

                                                                                                                                                    

اي كوشش كرد و اصابت كرد دو اجر دارد و هرگاه پس از تالش و تأمل نتوانست به حق  حكم قضيه
  .سد يك اجر داردبر

رو هواهاي  پذيرش آن روايت بدين معني است كه عمرو بن عاص در حين انجام وظايف محوله دنباله
اي كه نه تنها زيركي و مهارتش را تحت تأثير قرار داده بلكه تقوا و خداترسي را نيز  نفساني بوده به گونه
آمد  ز بزرگان و ممتازان صحابه به شمار مياز اين گذشته، ايشان به عنوان يكي ا. به كژ راهه برده است

هيچ : گويد شيخ االسالم ابن تيميه در فتاواي خود مي. و داراي فضايل و محسنات بسياري بوده است
  .اند را به نفاق و نيرنگ متهم ننموده �كدام از پيشينيان اين امت عمرو بن عاص و معاويه 
. اي نقد موضوعي نصوص تاريخي قابل قبول نيستبدين ترتيب، روايت مزبور با هيچ يك از معياره

اي دكتر محمد محزون  تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات اإلمام الطبري والمحدثين، نوشته(
ي  اين كتاب براي كسي كه بخواهد تاريخ صحابه به صورت عموم و به ويژه آن مرحله) 2/223-232

 . ي برخوردار است از اهميت ويژه ا سخت و دشوار از تاريخ اين امت را بفهمد،
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زير نفوذ امير و در قلمرو حكومتش  ق مجاور آنها هنوز همخراسان، فارس و مناط
  . كردند كرد كه آنان با او مي بودند، امير هم با ايشان چنان برخورد مي

ي آنان با اهل  اهل سنت در اين زمينه به دليل دشمني بيش از اندازه چون روايات
هاي خود به كتب  اعتبار ندارد لذا الزم است براي اثبات گفته – به گمان شيعيان –تشيع 

  .هاي اماميه استناد كرد و نوشته
اي به كارگزار  محمد بن ابي بكر در مصر به امير رسيد، نامه گذشتوقتي خبر در

ترين كتاب  صحيح »نهج البالغه«ن نامه كه در كتاب بن عباس نوشت، اي اهللابصره عبد
   :بدين شرح است ،پس از قرآن نزد شيعيان آمده است

كه خدا (بكر  و فرماندارش محمد بن ابي فتح شده كنم مصر به تو اعالم مي و اينك«
شهيد گرديد، در پيشگاه خداوند، او را فرزندي خيرخواه، و ) او را رحمت كند

شماريم، همواره مردم را  كارگزاري كوشا، و شمشيري برنده، و ستوني باز دارنده مي
وار به ياريش براي پيوستن به او برانگيختم، و فرمان دادم تا قبل از اين حوادث ناگ

اي با ناخوشايندي  بشتابند، مردم را نهان و آشكار، از آغاز تا انجام فرا خواندم، عده
از خدا . آمدند، و برخي به دروغ بهانه آوردند، و بعضي خوار و ذليل بر جاي ماندند

بخدا سوگند اگر در پيكار با دشمن، . خواهم به زودي مرا از اين مردم نجات دهد مي
داشتم حتي  شهادت نبود، و خود را براي مرگ آماده نكرده بودم، دوست ميآرزوي من 

   )1(».يك روز با اين مردم نباشم، و هرگز ديدارشان نكنم
و سر لشكر » غامد بني«ي  كه از طايفه –حتي خبر آمدن سفيان بن عوف  همچنين و و

اي  ي رسيد خطبهو كشتار ساكنانش به و» االنبار«و لشكريانش به شهر  –بود  � معاويه
خدا سوگند، اين واقعيت قلب انسان را  به« :ايراد كرد كه حاوي اين عبارت هدايتگر بود

كند كه شاميان در باطل خود وحدت دارند، و شما در  ميراند و دچار غم و اندوه مي مي

_______________________ 

  )مصحح. (35نهج البالغه، نامه  -1
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به . زشت باد روي شما و از اندوه رهايي نيابيد كه آماج تير بال شديد. حق خود متفرقيد
جنگيد؟ اينگونه  جنگند، شما نمي كنيد؟ با شما مي كنند، شما حمله نمي ا حمله ميشم

دهيد؟ وقتي در تابستان فرمان حركت به سوي  شود و شما رضايت مي معصيت خدا مي
گوييد هوا گرم است مهلت ده تا سوز گرما بگذرد، و آنگاه كه در  دهم، مي دشمن مي

هوا خيلي سرد است بگذار سرما برود، همه اين گوييد  دهم، مي زمستان فرمان جنگ مي
كنيد، به خدا  ها براي فرار از سرما و گرما بود؟ وقتي شما از گرما و سرما فرار مي بهانه

خرد، كه  اي كودك صفتان بي! اي مرد نمايان نامرد. سوگند كه از شمشير بيشتر گريزانيد
وست داشتم كه شما را هرگز آراي، شباهت دارد، چقدر د عقلهاي شما به عروسان حجله

شناختم، شناسايي شما سوگند به خدا كه جز پشيماني حاصلي  ديدم و هرگز نمي نمي
بار سرانجام آن شد خدا شما را بكشد كه دل من از دست شما  نداشت، و اندوهي غم

هاي غم و اندوه را، جرعه جرعه به  ام از خشم شما ماالمال است، كاسه پرخون، و سينه
نديد، و با نافرماني و ذلت پذيري، راي و تدبير مرا تباه كرديد، تا آنجا كه قريش من نوشا

خدا ) بي ترديد پسر ابيطالب مردي دلير است ولي دانش نظامي ندارد: (در حق من گفت
هاي جنگي سخت و دشوار مرا دارد؟ يا در  پدرانشان را مزد دهد، آيا يكي از آنها تجربه

گيرد؟ هنوز بيست ساله نشده، كه در ميدان نبرد حاضر بودم،  پيكار توانست از من پيشي
اما دريغ، آن كس كه فرمانش را اجراء نكنند، . ام هم اكنون كه از شصت سال گذشته

  )1(».رايي نخواهد داشت
بدنهاي شما در كنار هم، اما افكار و ! ي مردما« :گويد اي ديگر مي در خطبه 

شكند، ولي  ن ادعايي شما، سنگهاي سخت را ميهاي شما پراكنده است، سخنا خواسته
هايتان كه نشستيد، ادعاها و  سازد، در خانه رفتار سست شما دشمنان را اميدوار مي

گوييد اي جنگ، از ما دور شو، و فرار  دهيد، اما در روز نبرد، مي شعارهاي تند سر مي

_______________________ 

  )مصحح( .27خطبه  نهج البالغة -1
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رهاكننده شما آن كس كه از شما ياري خواهد، ذليل و خوار است، و قلب . كنيد مي
  .)1(»...آوريد هاي نابخردانه مي آسايش ندارد، بهانه

به خدا سوگند فريب خورده آن كس كه به گفتار شما مغرور شود، «: گويد و مي
كسي كه به اميد شما به سوي پيروزي رود، با كندترين پيكان به ميدان آمده است، و 

ا تيري شكسته، تيراندازي كرده كسي كه بخواهد دشمن شما را با شما هدف قرار دهد، ب
صبح كردم در حالي كه گفتار شما را باور ندارم، و به ياري شما ! است به خدا سوگند

  )2( ». ...كنم دشمنان را به وسيله شما تهديد نمياميدوار نيستم، و 
نفرين « :گويد مي ،انگيزد شام بر مي جنگ با اهلكه مردم را براي  ياي ديگر در خطبه

شما خسته شدم، آيا بجاي زندگي جاويدان قيامت به  كه از فراواني سرزنش! بر شما
زندگي زودگذر دنيا رضايت داديد؟ و بجاي عزت و سربلندي، بدبختي و ذلت را 

كنم، چشمتان از ترس در كاسه  انتخاب كرديد؟ شما را به جهاد با دشمنتان دعوت مي
ن انسانهاي مست از خود گردد، گويا ترس از مرگ عقل شما را ربوده و چو مي

كنيد، من  شده، حيران و سرگردانيد، گويا عقلهاي خود را از دست داده و درك نمي بيگانه
پندارم، شما ياران  ديگر هيچگاه به شما اطمينان ندارم، و شما را پشتوانه خود نمي

 مانيد ساربان مي به شتران بي. شرافتمندي نيستيد كه كسي به سوي شما دست دراز كند
به خدا . شويد آوري گرديد، از سوي ديگر پراكنده مي كه هرگاه از يك طرف جمع

دهند اما  اي براي افروختن آتش جنگ هستيد شما را فريب مي شما بد وسيله! سوگند
گيرند و شما پروا نداريد، چشم دشمن  دانيد، سرزمين شما را پياپي مي فريب دادن نمي

  )٣(».بريد در غفلت بسر مي براي حمله شما خواب ندارد ولي شما
_______________________ 

  )مصحح( .29خطبه  نهج البالغة -1
  )مصحح( .29خطبه  نهج البالغة -2

  )مصحح( .34خطبه  نهج البالغة -٣
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برند،  كنم فرمان نمي گرفتار كساني شدم كه چون امر مي« :گويد ي ديگر مي در خطبه
اصل و ريشه، در ياري  اي مردم بي. كنند خوانم اجابت نمي و چون آنها را فرا مي

كه پروردگارتان براي چه در انتظاريد؟ آيا ديني نداريد كه شما را گرد آورد؟ و يا غيرتي 
كشم، و عاجزانه از شما ياري  شما را به خشم وادارد؟ در ميان شما بپا خاسته فرياد مي

كنيد، تا آن كه  سپاريد، و فرمان مرا اطاعت نمي خواهم، اما به سخنان من گوش نمي مي
توان انتقام خوني را گرفت، و نه با كمك شما  پيامدهاي ناگوار آشكار شد، نه با شما مي

خوانم، مانند شتري كه از درد بنالد،  شما را به ياري برادرانتان مي. ف رسيدتوان به هد مي
كنيد،  دهيد، و يا همانند حيواني كه پشت آن زخم باشد، حركتي نمي ناله و فرياد سرمي

تنها گروه اندكي به سوي من آمدند كه آنها نيز ناتوان و مضطرب بودند، گويا آنها را به 
  )١(».نگرند گ را با چشمانشان ميكشانند، و مر سوي مرگ مي

مدارا كردن با شتران نو باري كه از  همچونچقدر با شما مدارا كنم؟ « :گويد و مي
اي كه هرگاه از  ه فرسودهشده است، و مانند وصله زدن جام مسنگيني بار، پشتشان زخ

به  اي از مهاجمان شام گردد؟ هرگاه دسته جانبي آن را بدوزند، از سوي ديگر پاره مي
بنديد، و چون  شما يورش آورند، هر كدام از شما به خانه رفته، درب خانه را مي

كسي كه با شما ... آرميد خزيد، و چون كفتار در النه مي سوسمار در سوراخ خود مي
ها  شما در خانه! به خدا سوگند. تيراندازي كند گويا تيري بدون پيكان رها ساخته است

   )٢(».ان نبرد اندكيدفراوان، و زير پرچمهاي ميد
هاي ديگري  آورده و همچنين اماميه» نهج البالغه«هاي باال را در  تمام خطب) رضي(

  .اند نيز آنها را در كتابهايشان ذكر كرده

_______________________ 

  )مصحح( .39خطبه  نهج البالغة -١
  )حمصح( .68خطبه  نهج البالغة -٢
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ين بر اميرالمؤمن :گويد نوه محمد بن حسن طوسي مي 1علي بن موسي بن طاووس
آه عميقي  ،فر پاسخ وي را دادنددعوت كرد تنها دو ن منبر كوفه مردم را به نبرد ياغيان

معتقد آنان با وجود اينكه  :گويد طاووس مي. اند آن دو نفر كجا نشسته :كشيد و گفت
شان مبارزه بودند پيروي از او ضروري و صاحب حق است و مخالفانش به ناحق با اي

 مدارات و با ايشان �امام علي. نشان دادندد ي با او از خوكنند چنان برخورد مي
يك بار ديد كه گروهي از آنان در . كرد ولي هيچ نفعي نداشت طفت و مهرباني ميمال

مسجد كوفه سرگرم نكوهش و استهزاء به وي بودند، امام دو لنگة در را با دست گرفت 
   :و اين شعر را سرود

$.�/0. 1�2 34 5�6#$. 5�6'7%    89�	:;� �. �7<�$�� ". �=>�  
كردند دعا  عليه تمام آناني كه ادعاي پيروي از او مي ي آنان نوميد گشت و لذا از همه
و امثال اين . خدا شما را از بين ببرد زشت باديد و از اندوه برون نياييد :كرد و گفت
و همچنين سوگند ياد كرد كه هيچ كس به ايشان باور نكند و در موارد . گونه سخنان

هايش توصيف كرده و از  گفتهزيادي آنان را به سرپيچي از دستورات و گوش ندادن به 
  .كند ديدنشان اظهار برائت مي

. ي نداشتند جز لطمه زدن به شخصيت امير و نكوهش كردنش اينان هيچ وظيفه
  .نشايد كه ايشان آنگونه بوده باشد

آن دوران جز دو نفر در اين صفات مشترك و  ي شيعيان دانست كه همه و نيز مي
قتي حال و وضع نسل اول و برترين قرني كه داراي اين بدكرداريها هستند، پس و

_______________________ 

نقد الرجال : نگا. از دنيا رفت 664او رضي الدين ابوالقاسم علي بن موسي بن طاووس است كه در سال ) 1
، 357، منتهي المقال قمي 239، لؤلؤة البحرين بحراني 2/205، أمل اآلمل حر عاملي 244 –تفرشي 

 .12/182و الذريعة، طهراني ) 90.(3/467خاتمة المستدرك نوري 
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سرمشق پسينيان و الگوي پيروان هستند چنان باشد كه شنيدي پيروان و نسلهاي بعدي 
  .دهند اند؟ واي بر آنان از چيزهايي كه انجام مي چطور بوده

  

  ه سومطبق

و نور چشم فاطمه  )�رسول خدا (ي بزرگ  ستند كه از سيد مجتبي نوهكساني ه
پس از شهادت امير پيروي كرده و حدود چهل  ،� امام حسن) ي اهللا عنهارض( عذرا

تشويق نموده و به بيرون  � هزار نفر با او بيعت مردن دادند و او را بر جنگ معاويه
ي راه او را  ي نابودي اندازند و در ميانه كوفه رفتند، هدفشان اين بود وي را به ورطه

ايشان اساءي ادب كردند، چنانكه مختار ثقفي كه  دچار دردسر و ناراحتي كرده و در حق
آورد جانمازي را از زير پاي مباركش بيرون  خود را از پيروان ممتازش به حساب مي

ي را در رانش فرو برد كه امام آزار شديدي را  و يا همچون ديگري كه سر نيزه. كشيد
  .چشيد

ت از ياري امام هنگامي كه نبرد سختي در گرفت، به معاويه روي آورده و دس
 را ي او و پدرش هستند و مذهب تشيع كردند آنان پيروان ويژه ادعا ميبرداشتند با اينكه 

در حين بحث از معذرت امام ) ئمهتنزيه األنبياء واأل(مرتضي در كتاب . اند دهكرريزي  پايه
 حسن از صلح با معاويه و كنار رفتن از مقام خالفت و واگذاري آن به معاويه، بدان

رهبران  :كند ي اماميها، نقل مي نوشته) الفصول(و همچنين از كتاب . كند ماجرا اشاره مي
كردند كه به جنگ امام بيايد، بلكه برخي از آنان  اين گروه پنهاني با معاويه مكاتبه مي

وقتي از اين ناجوانمرديها اطالع پيدا كرد صلح با . خواستند ايشان را از پاي درآورند مي
  .را پذيرفت و خود را از منصب خالفت عزل نمود � معاويه
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   ه چهارمطبق
ي كوچكتر و گل خوشبوي  ه درخواست كردند نوهكآنان اكثر كوفياني بودند 

نوشتند كه پيش  هاي متعددي به او در جمع آنان حضور يابد، نامه � ، حسين�پيامبر
ين آنان نزديك شد و آنان برود، ولي وقتي همراه خانواده، خويشان و يارانش از سرزم

دشمنان شروع به افروختن آتش جنگ با وي نمودند، آن دروغگويان با وجود 
كرده و از حمايت و ياري  ، ايشان را تركي زياد برخورداري دشمن از عده و عده

بلكه بيشترشان بخاطر ترس و طمع با دشمنان برگشتند و . دادنشان دست كشيدند
انش را فراهم كردند تا اينكه كودكان و شيرخواران از و هم مسير يموجبات شهادت و

ي خاندان  ها و زنان محجبه تر اينكه در پرده نهاده شدت تشنگي جان دادند، وقيحانه
تمام  1.، روستاها و صحراها به گردش در آوردنداپيامبر را فرييفته و آنان را در شهره

  :گرفت اينها از خيانت، وفا به عهد نكردن و نيرنگشان نشأت

� ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß ££ ££““““ rr rr&&&& 55 55==== nn nn==== ss ss))))ΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ==== ss ss))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ �  )227/  شعراء(  
  .»و ستم كنندگان خواهند دانست كه بازگشتشان به كجا و چگونه است«

  

  ه پنجمطبق

آناني بودند كه در دوران تسلط مختار بر عراق و نقاط ديگر جهان اسالم وجود 
كرد، سخنان محمد بن  ردان بودند چون مختار را تأييد مياز امام سجاد روگ. داشتند

و  2حنفيه را گوش داده و معتقد به امامت وي بودند با اينكه او از نوادگان پيامبر نبود

_______________________ 

 .باشد وگرنه حقيقت خالف آن است پردازيها و افتراءات رافضيها مي اين از دروغ) 1
باشد گرچه مادرش از اسيران  �توانيم انكار كنيم او هاشمي قريشي و از اوالد علي  با وجود اين نمي) 2

 .بني حنيفه بوده است
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اين فرقه در نهايت بر اثر اعتقاد به نبوت مختار  1.هيچ دليلي بر امامت وي وجود نداشت
  .انحراف گراييدندو فرود آمدن وحي بر او از دين برگشته و به 

  

  ه ششمطبق

آنهايي بودند كه زيد شهيد را به شورش كردن وادار كرده و تعهد كمك و پشتيباني 
را به وي دادند، ولي وقتي كار جدي شد و زمان جنگ و نبرد سر رسيد امامت او را به 

و گانه انكار كردند، او را به دست دشمنان سپرده  ي تبرّي نجستنش از خلفاي سه بهانه
اش نمودند كه در نتيجه به شهادت رسيد و همان آفت و مصيبت حسين  داخل كوفه
حال . !بدكاري كردند چه تاكنون يك مشكل وجود داشت كه دو تا شد و. تكرار گرديد

؟ با وجود اينكه كسيكه خاندانش داگر فرض كنيم زيد امام نبوده آيا مگر از اوالد امام نبو
ي امت است وي را حمايت و ياري كنند به  د وظيفهمعلوم است اهل عصيان هم باش

از تبري نجستن و عدم الحاق به آن گناه و نقصي به او  .ويژه آنكه صاحب حق باشد
  .رسد نمي

كند مبني بر اينكه دشنام دادن خلفاي سه گانه  از ائمه نقل مي !كشي روايات صحيحي
زيد مظلوم بود و پشتيباني حال آنكه . باشد سبب رهايي از دوزخ و ورود به بهشت نمي

  .از مظلوم نيز با وجود قدرت و توانايي واجب و حتمي است
  

_______________________ 

) رح(كه مولف آيا يك دليل درست هم بر ادعاي رافضيه راجع به امامت امامان دروغينشان وجود دارد ) 1
كند؟ گروههاي شيعه از جعل داليل بر امامت هر كه  ي دليل بر امامت محمد بن حنفيه را انكار مي اقامه

تر از آن است دنبال اين اراذل و اوباش راه  ابن الحنفية واال مقام. معتقد به امامتش باشند پروايي ندارند
 .رود و يا مختار ثقفي دروغگو را داعي امامتش نمايد



114 اخبار و راويان شيعه

  ه هفتمطبق

كردند، با اينكه ائمه  مي را كساني بودند ادعاي واقعي بودن ائمه و فرا گرفتن از آنان
  .نمودند ايشان را تكفير و تكذيب مي

كه اين كتاب مجال  كنيم چرا ي از عقايد پيشينيانشان اشاره مي ا در اينجا به گزيده
ي آنها را ندارد ولي آب دريا را اگر نتوان كشيد هم بقدر تشنگي بايد  پرداختن به همه

  .چشيد
، شيطان الطاق و ميثمي معتقدند 1دو هشامبرخي از آنان همچون  :گوييم بنابراين مي

. است كليني در الكافي بدان اشاره كرده. خداوند متعال داراي جسمي سه بعدي است
برخي از آنها همچون هشام بن حكم و شيطان الطاق معتقد به وجود صورت براي خدا 

و ميثمي اعتقاد دارند خداوند از سر تا ناف ميان  2ي مانند هشام بن سالم عده. هستند
، بكير بن اعين، سليمان جعفري، محمد 3مانند زراره بن اعين يي ديگر عده. تهي است

  1.م نبوده استلمعتقدند خداوند در آغاز عابن مسلم طحان و ديگران 

_______________________ 

 .يعني هشام بن سالم و هشام بن حكم) 1
 .كنيم بعداً به شرح حال او اشاره مي) 2
نام وي عبدربه، : گويد راجع به زراره بن اعين مي» 314شرح حال  104 –الفهرست «طوسي در ) 3

شيبان بود،  ي بني ي رومي مردي از قبيله اعين بن سنسن برده. باشد اش ابوالحسن و زرارة لقب او مي كنيه
قرآن را فرا گرفت سپس آزادش كرد و به وي پيشنهاد نمود به خاندان او بپيوندد ولي اعين نپذيرفت و 

. پدرش كه سنسن نام داشت در سرزمين روم راهب بود. ي دوستي باشد ي ما رابطه بگذار رابطه: گفت
الكافي، من  ي ابوعلي نيز داشت، راجع به روايات زرارة در منابع معتبر شيعه همچون زرارة كنيه

زرارة در : گويد مي) 7/247معجم رجال الحديث (اليحضره الفقيه و التهذيب و االستبصار، خوئي در 
 يون زراره كه از سوچ ييراو ،ندارد يتعجب يجا چيوه. سند دو هزار و نود و چهار حديث وجود دارد

كند  تيروا را) دروغين( تايو مرو ثياحاد نهمهيقرار گرفته ا نيمورد لعن و نفر شان امامان معصوم
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  .كنند بيشترين آنها مكان و جهت را براي خدا اثبات مي
ر و ديگران معتقد به وجود خدا، پيامبران و روز عبرخي همچون ديك الجن شا

  .رستاخيز نيستند
از ) التهذيب(بن ابراهيم نصراني كه ابوجعفر طوسي در كتاب  ي از جمله زكريا عده
 اكردند و مسيحي بودنشان را آشكار ي مسيحيان را بر تن مي كند لباس ويژه يت مياو روا

  .نمودند اعالم مي
كساني  :گويد در حق ايشان مي � اي هستند كه جعفر صادق گروهي از آنان گونه

  .بندند پردازي و افترا مي دروغ � همچون تبان ملقب به احمد عليه ما خاندان پيامبر
كليني از . اند ي راويان اخبار و آثار امامان بزرگوار هشدار دادهائمه راجع به برخ

 :پيش ابوالحسن رضا رفتيم و گفتيم :كند كه ابراهيم خراز و محمد بن حسين نقل مي
هشام بن سالم، ميثمي و صاحب الطاق معتقدند خدا از سر تا ناف ميان تهي و ساير 

، تو را ، تو پاك و منزهيخدايا :ابوالحسن به سجده افتاد و گفت. بدنش تو پراست
امام عليه  .اند ذا تو را اينگونه توصيف كردهاند و ل بجا نياورده اند و توحيدت را نشناخته

  .خدا خوار و ذليلشان گرداند :آن دسته و زراره بن اعين دعا كرد و گفت
بن شنيدم هشام  :گفتم اهللابه ابوعبد :نمايد همچنين كليني از علي بن حمزه روايت مي

و نوراني است شناختنش ضروري  يگانهكند كه خدا داراي جسمي  حكم از شما نقل مي
منزه است كسيكه هيچ كس  :آنگاه گفت. گذارد باشد كه بر هر كه بخواهد منت مي مي

حد و انتها ندارد و  مانندش نيست و او شنواي بينا استداند، هيچ چيز  ماهيتش را نمي

                                                                                                                                                    

 .شود يم يكند و آن سر كارخانه دروغ پرداز يدروغ در آن النه م يدعقل از سر انسان پر اگر چرا كه
 .مراجعه شود) 186-118 –نقد والية الفقيه (براي اطالع بيشتر در اين زمينه به كتاب ما 

 .بوجود آمده است »بداء«ي باطل، اعتقاد به  و از همين عقيده) 1
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تواند بدان  و حساب و كتابي نمي نقشهم و صورت و هيچ چيز و جس شود  احساس نمي
  .احاطه پيدا كند و او را دريابد

او مهدي موعود است و  :مي گفتند و هامام صادق بود گروهي از آنان منكر درگذشت
بيشتر راويان اماميه چنانكه بر مراجعه . كنند همچنين امامت ساير امامان را نيز انكار مي

چنانچه در موارد گوناگون  1هستند» واقفيان«ي  ده نيست، از زمرهكننده به نام آنها پوشي
  .1فالني واقفي بوده است :گويند مي

_______________________ 

در امامت ابوالحسن موسي : علت نامگذاريشان بدان اين است كه. واقفيها گروهي از اهل تشيع هستند) 1
دهد حسن بن موسي نوبختي  بهترين كسي كه حقيقت آنها را برايمان توضيح مي. بن جعفر توقف كردند

د بودند امام، گروه ششم معتق«: گويد مي) و صفحات بعدي 78 –فرق الشيعة (است، نامبرده در كتاب 
موسي بن جعفر پس از پدرش است و امامت عبداهللا را انكار كرده و او را در اينكه سرجاي پدرش 

  .سرشناساني از ياران ابوعبداهللا در ميان آنان بودند. كند، تخطئه نمودند نشسته و ادعاي امامت مي
را مورد تأييد قرار دادند تا روان موسي بن جعفر در امامت وي اختالف نداشته و امامتش  سپس دنباله

اينكه براي بار دوم به زندان افكنده شد، آنگاه به اختالف گراييده و هنگام زنداني بودنش در زندان 
هارون الرشيد كه در آن درگذشت راجع به امامتش دچار شك و ترديد شده و به پنج گروه منقسم 

  : گشتند
بر اثر خوردن خرما و انگور سمي كه از طرف  »سندي بن شاهك«گروهي گمان بردند او در زندان 

يحيي بن خالد برمكي برايش فرستاده شده بود درگذشته و امام پس از او، علي بن موسي الرضا است، 
نام گرفتند زيرا مرگ موسي بن جعفر و امامت پسرش بعد از وي را قطعي قلمداد » قطعيه«اين گروه 

  .نموده و ترديدي در اين باره نداشتند
ميرد تا شرق و غرب دنيا را به زير چنگ  موسي بن جعفر در نگذشته، زنده است و نمي: روه دوم گفتندگ

در نيارد و دنيا را پر از دادگري نمايد همانگونه كه قبالً پر از ستم بوده است، و او امام قائم مهدي 
ز آن اطالع نداشته، ولي باشد، و گمان بردند او از زندان بيرون آمده و هيچ كس وي را نديده و ا مي

پادشاه و درباريان ادعاي مرگ او را كرده و قضيه را تحريف نمودند و از مردم غائب شده و پنهان 
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او قائم مهدي است اگر : و در آن باره رواياتي از پدرش جعفر بن محمد نقل كردند كه. گشته است
  .سرش از قلّه كوهي به سوي شما بغلطد باور نكنيد

تواند امام بشود تا بر  او قائم است ولي در گذشته و هيچ كس ديگر نمي: ن معتقد بودندبرخي از آنا
شود، گمان بردند او پس از مرگ برگشته ولي در جايي خود را پنهان كرده زنده  گردد و ظاهر مي مي

آنان  بينند دليل است و به كار امر به معروف و نهي از منكر مشغول است و يارانش وي را مالقات و مي
  .خيزد سبب نامگذاري قائم به قائم اين است پس از مرگ برمي: روايتهايي از پدرش بود كه

شباهت دارد، و اينكه برنگشته ولي  �او در گذشته و امام قائم است و به عيسي : گروهي ديگر گفتند
ه عيسي دارد و شباهتي ب: نمايد و پدرش گفته گردد و دنيا را مملو از عدالت مي هنگام برخاستنش برمي

  .گردد، و كشته هم شد ي پسر عباس كشته مي به وسيله
در گذشته و خدا وي را به سوي خود بلند كرده و : اند گروهي ديگر كشتنش را انكار نموده و گفته

نام گرفتند زيرا بر امامت علي بن موسي بن » واقفيها«ي اينها  همه. گرداند هنگام برخاستنش اورا برمي
  .ند و به هيچ امام ديگري اقتدا نكردندجعفر نپاييد

و ديگر امامان پس از او امام واقعي نيستند بلكه  �او زنده است و رضا : گروهي ديگر گفتند
آيد، و بر  جانيشنان اويند كه يكي پس از ديگري جانشيني وي را بر عهده گرفته تا زمانيكه بيرون مي

واقفيان برخي از مخالفان خود را كه معتقد . ن را گردن نهندمردم نيز الزم است آنها را بپذيرند و اوامرشا
نام نهادند و بدان اسم شهرت يافتند دليل آن هم اين بود كه » ممطورة«به امامت علي بن موسي بودند 

اند، علي بن اسماعيل در  اي از آنان مناظره كرده علي بن اسماعيل ميثمي و يونس بن عبدالرحمن با عده
مقصودش اين بوده شما بدبوتر از . ايد شما تنها سگهايي باران زده: ث به وي گفتهحال داغ شدن بح

امروزه نيز . گردند شوند بدبوتر از مردارها مي ي آب باران خيس مي مرداريد، چون سگها وقتي به وسيله
گروه  شود كه از است دانسته مي» ممطور«اند، چون هرگاه به كسي گفته شود او  با اين لقب شهرت يافته

  .كنندگان بر موسي بن جعفر است توقف
دانيم زنده است يا در گذشته، چون احاديث زيادي مبني بر  نمي: گروهي ديگر از آنان بر اين باورند

ي مرگ پدر، پدر  در باره. اينكه او قائم مهدي است در دست است لذا تكذيب كردنش جايز نيست
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انكار و . دهد رد كه صحت حديث را مورد تأييد قرار مياش نيز اخباري وجود دا بزرگ و نياكان گذشته
باشد چون اين مسأله از جمله چيزهايي  رد اين نيز به دليل شهرت و متواتر و قطعي بودنش جايز نمي

مانند خبر مرگ، كه مرگ حق است و خدا هم هر . است كه امكان توافق دروغين بر آن درست نيست
كنيم، و  ي مردن وزنده ماندش توقف مي عگيري ما اين است كه دربارهلذا موض. دهد چه بخواهد انجام مي

ما بر امامت وي باقي هستيم تا واقعيت امر او و كسيكه خود را جاي ايشان نشانده و ادعاي امامت 
ها  اگر امامت او مانند امامت پدرش با نشانه. گردد كند يعني علي بن موسي الرضا برايمان روشن مي مي

موجب اقرار از طرف خودش بر امامت او و مرگ پدرش گردد برايمان به اثبات رسيد  و داليلي كه
اي از آنان  هستند عده» ممطورة«گروه نيز جزو گروه اين . نماييم شويم و تصديقش مي بدان پايبند مي

ي امامتش يقين حاصل كنند و گروهي  اموري را از ابوالحسن رضا مشاهده نموده كه باعث شده درباره
  .»م روايات يارانش را باور كرده و به اعتقاد به اماتش برگشته استه

علي بن عبداهللا : روايتهاي بسياري از طريق اهل تشيع در نكوهش و تكفير واقفيان وارد شده از جمله
آنان مخالفت : نوشت. اي به ابوالحسن نوشتم كه راجع به واقفيها از او سؤال كردم نامه: گويد زهري مي
دهنده بدكاري هستند، هر كه بر آن حالت بميرد دوزخ جايگاهش خواهد بود كه بدترين جا  امحق و انج

  )2/471، مسند االمام الرضا 387رجال الكشي . (است
منحرف و : راجع به واقفيه از او سؤال شد در پاسخ گفت: كند كه فضل بن شاذان از رضا نقل مي

  )2/471، مسند الرضا 388جال الكشي ر. (سرگردانند و بر حالت بي ديني خواهند مرد
آيا به كسانيكه معتقد به زنده ماندن پدرت هستند زكات : به ابوالحسن رضا گفتم: يوسف بن يعقوب گفته

  )2/471مسند االمام الرضا  387رجال الكشي . (نه به ايشان ندهيد كه كافر و ملحد اند: بدهم؟ گفت
فدايت شوم : گويند؟ گفتم ي اين آيه چه مي مردم درباره: گفت از رضا شنيدم مي: گويد بكر بن صالح مي

ÏÏ �: فرمايد اين كه مي: كدام آيه؟ گفت ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ uu uuXXXX øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$#### îî îî'''' ss ss!!!!θθθθ èè èè==== øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ 44 44 ôô ôôMMMM ¯¯ ¯¯==== ää ääîîîî öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏèèèè ää ää9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ¢¢ ¢¢ 

öö öö≅≅≅≅ tt tt//// çç ççνννν#### yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG ss ssÛÛÛÛθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ öö öö6666 tt ttΒΒΒΒ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ � :»دست خدا به غل و زنجير بسته است: گويند يهوديان مي !

گويند نفرينشان باد بلكه دو دست خدا باز هر گونه كه بخواهد  و به سبب آنچه مي! دستهايشان بسته باد
ي واقفيان نازل شده است،  درباره: گويم ولي من مي: گفت. اختالف دارند: گفتم). 64 –مائدة ) (بخشد مي
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وجود ندارد، خدا آنان را پاسخ داد، بلكه دو دست باز است، هيچ امامي بعد از موسي : ايشان گفتند
موسى بعد از  : منظور از اين سخن آنها اين است كه. دست عبارت از امام است بنابر معناي باطني قرآن

  )2/472، مسند اإلمام الرضا 388رجال الكشي . (امامي وجود نداردبن جعفر 
نشين هستي؟  ام تو با واقفيان هم شنيده! اي محمد: فتگ از رضا شنيدم مي: گويد  محمد بن عاصم مي

ôô �: فرمايد نشيني نكن چون خداوند مي با ايشان هم: گفت. فدايت شوم بله درست است: گفتم ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### ãã ãã)))) xx xx���� õõ õõ3333 ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 éé éé&&&& tt tt““““ öö ööκκκκ tt ttJJJJ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø)))) ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊθθθθ èè èèƒƒƒƒ ss ss†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
BB BB]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÎÎ ÎÎ���� öö öö5555 xx xxîîîî 44 44 öö öö//// ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ èè èè==== ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ � :» خداوند در كتاب بر شما نازل كرده كه چون شنيديد به آيات خدا

شود، با چنين كساني منشينيد تا آن گاه كه به سخن  شود و آيات خدا به بازيچه گرفته مي كفر ورزيده مي
مقصود از ). 140 –نساء . (»گمان در اين صورت شما هم مثل آنان خواهيد بود بي. دپردازن ديگري مي

  ).2/472، مسند اإلمام الرضا 389رجال الكشي . (آيات اوصيايي است كه واقفيان بدانها كفر ورزيدند
و در مدينه پيش ابوالحسن بودم كه ناگاه مردي از ساكنان مدينه نزد او آمد : گويد سليمان جعفري مي

šš �: در پاسخ گفت. راجع به واقفيان از او سؤال كرد šš ÏÏ ÏÏΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè ùù ùù==== ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( (( $$$$ yy yyϑϑϑϑ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ àà àà���� ÉÉ ÉÉ)))) èè èèOOOO (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ{{{{ éé éé&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ nn nnFFFF èè èè%%%% uu uuρρρρ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏFFFF øø øø)))) ss ss???? 

∩∩∩∩∉∉∉∉⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ßß ßß™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### †††† ÎÎ ÎÎûûûû šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% (( ((  ss ss9999 uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 «« ««!!!! $$ $$#### WW WWξξξξƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ss ss???? � :» نفرين شدگان و

اين سنت الهي، در . وند، گرفته خواهند شد و پياپي به قتل خواهند رسيداند، هركجا يافته ش شدگان رانده
، به خدا )62-61 –احزاب . (»مورد پيشينيان جاري بوده است، و در سنت خدا دگرگوني نخواهي ديد

، مسند اإلمام 389رجال الكشي . (دهد تا آخرين نفر شان كشته نشود قسم خدا آن را سنت را تغيير نمي
  )2/472الرضا 

فدايت شوم گروهي بر پدرت : به رضا گفتم: كند كه عمير از مردي از اصحاب ما روايت مي محمد بن ابي
گويند، آنان به آنچه خدا بر محمد صلي اهللا عليه  دروغ مي: اند و معتقدند او در نگذشته است گفت پاييده

كرد عمر پيامبر  به او طوالني مي اند، اگر خدا عمر كسي را بخاطر نياز مردم وآله فرود آورده كفر ورزيده
  )2/472، مسند االمام الرضا 389رجال الكشي . (كرد را طوالني مي �خدا
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اي ايشان به شمار  ي مهدي افسانه ي شيعه درباره اين روايت از داليل قوي بر فساد عقيده: گويم مي
  .آيد مي

باعث شده بود توقف كنند، آيا  پس از اين توضيحات گاهي شايد برخي از خوانندگان بپرسند چه چيزي
» خمس امام«ي  ي خودخواهي و تصرف اموالي كه زير پرده تغيير اعتقادي عامل بود؟ يا غريزه

گشت باعث بود؟ و اينكه پس از انجام مأموريتي طوالني در اين راه به اين نتيجه رسيدند  آوري مي جمع
  شان هستند؟ كه ايشان براي تصاحب آن اموال سزاوارتر از امام معصوم

پيش از آنكه . نمايد نيز ديدگاه مرا تأييد مي» طوسي«ي  دهم و گفته من شخصاً عامل دوم را ترجيح مي
اند بسياري از  به سخنان طوسي بپردازم دوست دارم به اين مسأله بپردازم كه سردمداران واقفيه نتوانسته

هاي زيادي را به گرويدگان به  نكه سرمايهشيعيان را به صحت اين عقيده خود متقاعد سازند جز بعد از آ
آنگاه خط مشي فكريشان پيروز گشته و جيبهايشان لبريز از سرمايه و داراييها شده . اند اين اصل داده

هاي قم و نجف  و بر واقع آية اهللا. كه اين امر باعث خرّمي و سرزندگي دين اهل تشيع شده است. است
 –الغيبة (طوسي در كتاب . خورند به باطل مي» خمس«را تحت عنوان يابد كه اموال مردم  نيز انطباق مي

افراد مورد «: گويد آوري مردم به اعتقاد به توقف مي ي روي ي انگيزه درباره» و صفحات بعدي 42
عقيده را ابراز كردند علي بن ابي حمزة بطائني، زياد بن اند نخستين كسانيكه اين  اطمينان روايت كرده

 را عثمان بن عيسي الرواسي بودند، طمع دنيا داشتند و به آن روي آوردند و دل مردمانيمروان قندي و 
ي بخشيدن مقداري از آن اموالي كه از طرف حمزة بن بزيع، ابن  به دست آورده و ايشان را به وسيله

نس بن از يو... محمد بن يعقوب . المكاري، كرام خثعمي و امثال آنان به دست آورده بودند، گول زدند
پيروانش داراي اموال زيادي بودند،  كه در گذشت هر كدام از �ابو ابراهيم : كند عبدالرحمن نقل مي

كه آن چيز سبب توقف ايشان و انكار مرگش بود، زياد بن مروان قندي هفتاد هزار دينار وعلي بن 
يت امر ابوالحسن رضا حمزه سي هزار دينار داشتند، وقتي آن را ديدم و حق برايم روشن شد و واقع ابي

چه چيزي باعث شده اين كار : را دريافتم و مردم را بدان فراخواندم، آن دو پيش من فرستادند و گفتند
: كنيم، ده هزار دينار را برايم فرستادند و گفتند نياز مي خواهيد ما تو را بي را بكنيد؟ اگر مال دنيا را مي

  .»سرباز زدم و قبول نكردممن ... ساكت باش و از اين سخنان دست بردار
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 گياست كه امامت ساخت يناز اسباب عمده كه باعث توقف اصحاب بزرگ ائمه شد ا يكيو همچنان 
عشر  ياثن ي هدر اثبات امامت ائم يحيو صر يحنص صح يچندارد و ه يقتدر اسالم اصال حق يعيانش

 يا خواننده. آمد يف بوجود نمهمه اختالف و توق ينداشت ا يوجود ندارد، و اگر م يگريپس از د يكي
عالمه  يا نوشته) نصوص امامت يبررس(به كتاب شاهراه اتحاد  يهقض يندرست ا يدنفهم يبرا گرامي

نموده  يبررس يجالب و علم ياررا بس يهقض ينا يشانرجوع كند كه ا -رحمه اهللا-قلمداران  يعل يدرح
كه در آنها  يثياگر احاد«: يدگو يم يامامپس از وفات هر  يعهش يها فرقه يپس از بررس يشانا. اند

همه طوائف  ينا ياداشت آ يم يقتبه صراحت ذكر شده حق يگريپس از د يكيعشر  ياثن هءامامت ائم
امكان داشت  ياشد؟ آ يم يداخالص و مخلص ائمه پ يعيانو ش يتو فرق گوناگون در دوستداران اهل ب

و پس از  دهكر يرا به امامت معرف يخست فرزندكه امام منصوب من عند اهللا برخالف آن نصوص، ن
 )مصحح( .»...يد؟فرما يرا معرف يگرشفرزند د ي،مرگ و

  : براي مثال اين منابع را مطالعه فرماييد) 1
، 748، 2/659، ج 406، 405، 404، 297، 378، 270، 194، 120، 1/63اختيار معرفة الرجال، ج 

768 ،769 ،772 ،774 ،830 ،858.  
، 358، 357، 355، 354، 353، 350، 349، 348، 346، 345، 343، 333، 242، 201: وسيرجال الط

359 ،360 ،361 ،362 ،364 ،366 ،370 ،380 ،382 ،474 ،501 .  
  .123، 114، 102، 81، 89، 87، 72، 47: معالم العلماء
، 215، 212، 211، 210، 209، 207، 205، 202، 201، 199، 198، 197، 130، 97 :قوالخالصة األ

218 ،219 ،221 ،222 ،232 ،234 ،236 ،237 ،246 ،247 ،251 ،257 ،259 ،264 ،265 ،266 ،276.  
  .298، 268، 258، 241، 200، 194، 190، 181، 167، 141، 96، 94، 84: إيضاح االشتباه
، 235، 232، 231، 230، 229، 228، 227، 226، 210، 209، 165، 100، 90، 86: رجال ابن داود

236 ،239 ،241 ،242 ،243 ،245 ،246 ،247 ،249 ،254 ،255 ،256 ،257 ،258 ،259 ،260 ،
261 ،263 ،264 ،265 ،266 ،267 ،268 ،269 ،270 ،273 ،274 ،280 ،281 ،284 ،285 ،288 ،
298 ،308 ،309 ،310 ،311 ،312.  
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و منكر امامت نيز بسان منكر . اين دو گروه منكر شمارش و تعيين امامان هستند
با وجود اين علماء شيعه در صحيحهاي خودشان از آنان . گردد نبوت كافر محسوب مي

ي از آنان همچون حسن بن سماعه بن مهران، ابن فصال، عمرو بن  هعد. كنند روايت مي
عمرش را در حيرت و  سعيد و راويان ديگر امام دوران خود را نشناخته بود و

هر كه در حالي بميرد كه امام  :سرگرداني سپري كرد و لذا مشمول اين تهديد گشتند كه
  .زمان خود را نشناخته بود جاهالنه در گذشته است

پردازي و پافشاري بر آن  اي از آنها مانند ابوعمرو بن خرقه بصري مشغول دروغ عده
سكان امام صادق او را از مجلس خود طرد كرده و مافرادي ديگر مانند ابن . اند بوده

  .اجازه برگشتن به وي را نداده است
گروهي همچون دارم بن . اند دهكساني هم مانند ابوبصير به دروغ خود اعتراف كر

» بداء«صلت، ابن هالل جهمي و زراره بن سالم از معتقدان افراطي به  زياد بن ابي كم،ح
، صاحب الطارق و ميثمي )بن حكم(، هشام )بن سالم(هشام ي هم همچون  عده. اند بوده

  .كردند يكديگر را تكذيب مي
كنند علوم و معارف خود را از طريق  ي گروههاي اهل تشيع ادعا مي بدان كه همه

شود كه اصول و فروع  گيرند، و هر گروهي به امامي نسبت داده مي بيت فرا مي اهل
ند، و نك كنند، ولي با وجود اين يكديگر را تكذيب مي مذهب خود را از آنان روايت مي

ي امامت هر كدام ديگري را به  ي مسأله با وجود تضاد و اختالف در اعتقادات به ويژه
ي اين  ترين دليل دروغگويي همه ترين و قوي مر روشنلذا اين ا. دهد گمراهي نسبت مي

آيد چون امكان ندارد روايات و اخبار ضد و نقيض از يك خانه و  گروهها به شمار مي

                                                                                                                                                    

، 438، 360، 245، 241، 236، 230، 226، 197، 163، 147، 125، 87، 50، 41: التحرير الطاووسي
438 ،448 ،450 ،484 ،492 ،538 ،543 ،544 ،571 ،608 ،619.  
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آنكه گردد، حال  منبع سرچشمه بگيرند وگرنه مستلزم دروغ بودن برخي از آنها مي
   :فرمايد خداوند مي

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ)))) ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### || ||==== ÏÏ ÏÏδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ tt ttãããã }} }}§§§§ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ hh hh))))9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏMMMM øø øø^̂̂̂ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### öö öö//// ää ää.... tt tt)))) ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

#### ZZ ZZ����5555 ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôÜÜÜÜ ss ss???? �  ) 33/ احزاب(  
ور كند و شما را كامالً پاك خواهد پليدي را از شما اهل بيت د خداوند قطعاً مي«

  .»سازد
و نيز تواريخ شاهدند خاندان پيامبر به ويژه امامان واال مقام برترين خلق خدا پس از 

  .باشند ير بندگان مخلص ميو بهترين سا 1پيامبران

_______________________ 

توان اين گفته را بدين شيوه پذيرفت، چرا كه به اجماع امت ابوبكر صديق، عمر فاروق، عثمان  نمي) 1
شود افسانه سرداب  آيا مي. باشند برترين مردم پس از پيامبر بزرگوار مي �ذوالنورين و علي مجتبي 

بر مهاجران و انصار  – �به استثناي علي و حسنين  –سامراي رافضيان را يا حتي پيش از آن نيز 
كاهيم ولي در عقيده و اسالم ما جايي براي عواطف و  ترجيح داد؟ ما از قدر و منزلت خاندان پيامبر نمي

خاطر سياهي توانيم به  نمي. احساسات وجود ندارد و توجه به خرسندي يا خشم هيچ كسي نمي شود
چشم رافضيان از قدر و جايگاه پيشينيان و الگوهايمان بكاهيم تا آنانرا راضي كنيم، ما و ديگر آگاهان 

دانيم كه دوستي دروغين با اهل بيت محبتي نيست كه از اسالم نشأت گرفته باشد بلكه  عقايد رافضيها مي
گيرند، آيا دليلي آشكارتر از تكفير امت،  تنها نقابي است براي فريب اسالم و مسلمانان از آن بهره مي

كنم هيچ دانشمند يا دانشجويي  حالل شمردن خون، شخصيت و اموال مسلمانان وجود دارد؟ باور نمي
وجود داشته باشد بتواند بگويد دانشمندان واسقفهاي اهل تشيع مسلمانند، زيرا همچنانكه نعمة اهللا 

اين . ويد دين و خداي ما جدا از دين و خداي آنان استگ مي» األنوار النعمانية«جزائري در كتاب 
روند و سخنان  حقيقتي است كه كسانيكه تهران را پناهگاه خود قرار داده و هر از گاهي بدانجا مي

هاي قم حين شركت در كنفرانسهاي تقريب بين المذاهب ايشان را فريفته است، خود  احترام آميز آية اهللا
لي سپاس براي خدا بر اثر بر خورد با آنان و آزمايش كردنشان به اين نتيجه و. زنند را به ناداني مي
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ياهتر از شب است، داراي نفاقي هستند كه عبداهللا بن سلول از آن سر افكنده ايم كه دلشان س دست يافته
ي رو ي مرا به زياده گاهي عده. گذشته است» عبديها«و » برمكيان«ديني  و الحادشان از مرز الحاد و بي

ي تحقيق و  كنند، اين حكم از روي هوا يا تعصب صادر نگشته بلكه نتيجه در توصيفشان متهم مي
هاي قديم و جديد  ي بيش از بيست و هشت سال از عمرم است كه در بحث و بررسي نوشته مطالعه

فضي در شيعيان را! اي برادران. رافضيان سپريش نموده ام، البته اينجا مجال پرداختن مفصل بدان نيست
خواهند به اعتراف اهل سنت به مسلمان بودنشان دست يابند، آيا ايشان  اين دعوت و فعاليتهايشان مي

در فكر وحدت هستند در حاليكه خون برادران ما از اهل سنت ايران كه هنوز هم نخشكيده و پيوسته 
براي آگاهي بيشتر در اين زمينه  .كنند لذا بايد كمي بدان بينديشيم شان بيرون مي آنان را از خانه و كاشانه

، دكتر علي سالوس، استاد محمد )رح(هاي عالمه احسان الهي ظهير  واطالع از ماهيت اهل تشيع نوشته
  .عبداهللا غريب و دكتر ناصر قفاري را مطالعه فرماييد

ناك خطراما ايشان اين سخن  ،قابل ذكر است كه اصل عبارت فوق از شاه عبد العزيز رحمه اهللا است(
اند بلكه اين از اشتباه مترجم كتاب ايشان، عالمه آلوسي است كه  نكرده خالف عقيده اهل حق را ذكر

كنيم كه كتاب  براين، پيشنهاد و درخواست جدي ميبنا. متأسفانه امانت ترجمه را رعايت نكرده است
ون دستكاري ترجمه شود، شاه عبد العزيز رحمه اهللا دوباره به عربي بطور كامل و بد) تحفهء اثناعشريه(

چون ترجمهء آلوسي رحمه اهللا به اين كتاب خيلي ظلم كرده است و حقيقت چهرهء اصلي آن كتاب از 
و بهمين اساس است كه چندان قبوليت در ميان برادران عرب . انظار مسلمانان عرب دور مانده است

پس اين اختالف «): حفهء اثناعشريهت(بهرصورت، اين است عبارت شاه عبد العزيز رحمه اهللا در . ندارد
زيرا كه از يك خانه اين همه  ها بس است عاقل را دليل دروغگوئي همه فرقه و تناقض ايشان

تواند برآمد و اال بعضي اهل آن خانه كذاب و دروغگو و  روايتهاي متناقض نمي مختلف و يها ئهتوط

(tβö, :قوله تعالي ،كند باشند و اين را نص قرآني باطل ميگمراه كننده خلق اهللا  s% uρ ’Îû £ä3Ï?θã‹ ç/ Ÿωuρ 

š∅ô_§�y9s? yl•� y9s? Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yfø9$# 4’ n<ρW{ $# ( zôϑÏ% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# šÏ?#uuρ nο4θ Ÿ2̈“9$# z÷è ÏÛr&uρ ©!$# ÿ… ã&s!θ ß™u‘ uρ 4 
$ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì)ãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh)9$# Ÿ≅÷δr& ÏMø t̂7 ø9$# ö/ ä. t)ÎdγsÜãƒ uρ #Z�5 ÎγôÜs? ∩⊂⊂∪- )و ) 33: حزاباأل

ست كه از بهترين بندگان از روايات تواريخ باليقين معلوم ا ،ائمه نيز احوال بزرگان اهل بيت خصوصاً
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هستند، پس امكان  � شاننندگان به آثار پدر بزرگ بزرگوارو ايشان بهترين اقتدا ك
هايي كه آن  شود آنان از اتهامات و نقيصه دروغگو بودنشان وجود ندارد و دانسته مي

 كنند وبلكه هر گروهي از آنان به منظور ترويج مذهبشان ي ايشان نقل مي گروهها درباره
  . اند دور و مبرّا هستند جعل نموده

و اما اختالفات نظرهايي كه ميان اهل سنت وجود دارد به دو دليل با اختالفات آنان 
دانند از زمان صحابه تا  اختالف آنها اختالفي اجتهادي است، ايشان مي -1 :تفاوت دارد

ايز است به هر مجتهدي هم ج زمان فقهاي چهارگانه هر دانشمندي مجتهد بوده و براي
. رأي استنباطي خود از داليل شرع كه راجع به آن نصي وجود نداشته عمل نمايد

اختالف آنان مانند اختالف . اختالف آراء و ديدگاهها نيز براي نوع انسان طبيعي است
  1.ي دروغ و افترا باشد روايات نيست تا نشانه

اصول دين، وقوع اختالف ايشان در فروع فقهي و احكام عملي بوده نه در  -2
پس دليل بطالن مذهب به . باشد جايز است اختالف در فروع هم كه ناشي از اجتهاد مي

همچون پاكيزه  است آيد، مانند اختالف نظر مجتهدان اماميه در مسائل فقهي شمار نمي
  . بودن شراب يا پليديش و تجويز وضو گرفتن به گالب يا منع آن

 كنيم، بدان كه اشاره مي م اهل تشيع از اهل بيتدر اينجا به چگونگي برگرفتن علو
مذهب  –اند  جات شيعه ترين دسته ترين و گمراه كه قديمي –يان گرا افراط غالت و

جا كه به قصد منحرف كردنشان چنين اند از آن بن سبأ آموخته اهللاخويش را از عبد

                                                                                                                                                    

دروغ گفتن و براي رياست خود مردم را فريب  پرست و تابع دين و آئين جد خود بوده اند خدا و حق
اند و  كه اهل بيت ازين همه روايات و حكايات بري و بيخبرپس معلوم شد  ،دادن از ايشان امكان ندارد

 ) مصحح. ()»مختلف روايات مذهب خود باال باال ساخته اند كه اصلي ندارند يها اين فرقه

 .ابن تيميه –رفع المالم عن األئمة األعالم ) 1
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گمان كردند  1»يسانيهاك«و » مختاريها«وانمود كرد كه آنرا از اميرالمؤمنين برگرفته است، 
 2»يديهاز«اند،  ابوهاشم گرفته پسرش د بن علي ومذهب خود را از امير، حسين، محم

معتقد بودند اصول مذهبشان را از امير، حسين، زين العابدين، زيد بن علي و يحيي بن 
مذهب خود را از پنج نفر يعني امير تا باقر  :گفتند مي 3»باقريها«. زيد برگرفته اند

كنند مذهب و علوم خويش را از آن پنج نفر و امام  گمان مي 4»ناووسيها«. اند تهگرف
  .صادق برگرفته اند

  .اند گفتند از آن شش نفر و اسماعيل بن جعفر برگرفته مي 5»مباركيها«
از آن  7»شميطيها«ادعا داشتند از آن هفت نفر و محمد بن اسماعيل و  6»قرمطيان«

 .اند و ذو اسحاق پسران جعفر، برگرفته اهللاوسي، عبدهشت نفر و محمد بن جعفر، م
_______________________ 

 .27 –بغدادي  –الفرق بين الفرق ) 1
 .16همان، ) 2
 .45همان، ) 3
 .16، مختصر التحفة) 4
اي از اسماعيليها پيروان مبارك هستند كه معتقد بودند امام پس از جعفر فرزند ارشدش  آنان شاخه) 5

 .17 –مختصر التحفة . باشد اسماعيل سپس پسرش محمد كه آخرين امام و مهدي منتظر است، مي
قرمط نام : اند فتههستند، برخي دانشمندان گ) المبارك(ايشان گروهي از اسماعيليها و پيروان قرمط ) 6

اند نام پدرش بوده ولي  ي ديگر گفته مردي ديگر از كوفيان بوده كه عقايد قرمطيهيا را اختراع كرد، عده
نام روستايي از : اند نام خودش حمدان است كه سال دويست و هفتاد سر بر آورد، برخي گفته

نام دارند » قرامطه«مطي و پيروانش قر: گويند روستاهاي واسط است كه حمدان اهل آنجا بوده، به او مي
شان اين است كه اسماعيل بن جعفر آخرين امام و زنده است و  عقيده. و در همان جا ظهور كردند

 )17 –مختصر التحفة . (همچنين معتقد به حاللي حرامها بودند
باشد بدين  يبه گمان ايشان امامت پس از صادق از آن پنج پسرش م. پيروان يحيي بن ابي شميط بودند) 7

 ).همان(اسماعيل، محمد، موسي الكاظم، عبداهللا افطح و باالخره اسحاق : ترتيب
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اند، آنان معتقد بودند تمام  اعتقاد داشتند از بيست و دو نفر فرا گرفته 1»مهدويها«
باشند پيشواياني معصوم بحساب  پادشاهان مصر و مغرب كه از نسل محمد مهدي مي

واريخ مصر و مغرب آيند و بر همه چيز آگاهند، خود آن پادشاهان نيز چنانكه ت مي
  .اند شاهدند چنان مقامي براي خود قائل بوده

گفتند از هجده نفر كه نخستينشان اميرالمؤمنين و آخرينشان مستنصر  مي 2»نزاريها«
بر اين باورند مذهبشان را از دوازده » اماميهاي دوازده امامي«اند،  است، استنباط كرده اهللاب

  .اند محمد مهدي است استخراج كرده نفر كه اولين نفر امير و آخرين نفر

_______________________ 

 .18 –مختصر التحفة ) 1
صباحيها و حميريها هم نام دارند بنا به انتساب آن به حسن بن صباح حميري كه اقدام به دعوت براي ) 2

ز نظر آنان امامت پس از پدرش از آنِ او اي به اسم هادي كرد به گمان اينكه پسر نزار است، پس، ا بچه
است سپس براي پسرش حسن، ابن صباح معتقد بود براي امام جايز است هر چه را خواست انجام دهد 

به من وحي شده كه تكاليف شرعي از شما برداشته شده و : به پيروانش گفت. و تكاليف شرعي را بردارد
كه ميان خود اختالف نداشته باشيد و امامتان را نافرماني حرامها نيز برايتان مباح گشته مشروط به اين

پس از او پسرش محمد جاي او را گرفت كه همان اخالق و خط مشي پدرش را داشت و . نكنيد
  .پسرش عالءالدين محمد نيز چنان بود، هم او پس ازپدرش و هم ركن الدين پسر وي از دين برگشتند

و كشورش را به نابودي كشاند، او در آن زمان ساكن شهر ري و چنگيزخان در زمان نامبرده سر برآورد 
ولي تا آخر ادامه نداد بلكه نهايتاً به . هاي طبرستان پناه گرفته بود يكي از قلعه» الموت«ي  در قلعه

گشت همراه وي بود كه در ميان راه  پيروان چنگيزخان پيوست، هنگامي كه به سرزمينش برمي
نام داد سر بر آورد، ولي وقتي خبر آن به پادشاهان » جديد الدولة«را  سپس پسرش كه خود. درگذشت

تاتار رسيد گروهش را پراكنده ساختند، جديد الدولة خود را در روستاهاي طبرستان پنهان كرد و با 
مختصر . (همان وضعيت درگذشت، بدين ترتيب هيچ كدام از پسرانش نماندند كه ادعاي امامت كنند

  ).20، 19 –التحفة 
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ي آنها اشاره كرد ولي  توان به همه اهل تشيع دانشمندان بيشماري دارند كه نمي
ابان بن تغلب، هشام بن هاللي،  1سليم بن قيس :مشهورترين پيشينيانشان عبارت است از

_______________________ 

ي كتاب  گردد نويسنده محسوب مي �او سليم بن قيس عامري است كه به گمان شيعيان از ياران علي ) 1
ي  كتاب مزبور با ذهنيت و برداشت روحي و فكري شيعه در طعنه زدن به صحابه. باشد مي) السقيفة(

قيس را زير  اند صحت انتساب آن به سليم بن برخي از شيعيان معاصر كوشيده. سازگار است �كرام 
زدن به  هاي سرشناس اهل تشيع آن را از اصول دينشان كه بر غلو و افراط و طعنه سؤال ببرند ولي چهره

آورند و اينك به ذكر چند نمونه از ديدگاه  گذاري شده، به حساب مي پيشينيان امت است پايه
  : پردازيم  دانشمندانشان راجع به كتاب مزبور مي

مقصودش (صحت اين دو كتاب يعني كتاب سليم و تفسير اهل البيت «: گويد حيدر علي فيض آبادي مي
بنابراين . و صحيحتر بودن يكي از آن دو مورد اجماع و اتفاق محققان شيعه است) تفسير قمي است

محتواي اين دو كتاب از نظر شيعيان به صورت يقيني از زبان مترجم وحي نبوي صادر شده است، چون 
به نقل از  3/29منتهي الكالم . (»راستگو به اين اقيانوسهاي بيكران برمي گردد تمام علوم امامان

  )2/350استقصاء األفحام حامد حسين 
ميان هيچكدام از دانشمندان و راويان اهل تشيع اختالفي «: گويد مي) 61 –الغيبة (نعماني در كتاب 

  .»آيد بع اصول به شمار ميوجود ندارد كه كتاب سليم بن قيس هاللي منبعي از بزرگترين منا
  ).83 –خالصة االقوال . (»اين كتاب مشهور به او منتسب است«: گويد ابن الغضافري مي

كتاب سليم يكي از منابع معتبري است كه «: گويد مي) 549 –غاية المرام (هاشم بحراني در كتاب 
  .»كنند نويسندگان به كتابهاي خود از او نقل مي

و  . »كتاب سليم بن قيس هاللي در نهايت شهرت و اعتبار است«: گويد ، مي  ه 111مجلسي متوفاي سال 
  )1/32بحاراألنوار . (»ميان محدثين معروف است«: گويد مي

همچنين . »دهند كتاب او از اصول مشهور و ياران ما طرق بسياري را به وي ارجاع مي«: نوري گفته
مستدرك الوسائل . (»اند از او روايت كردهكتاب مشهوري است كه بزرگان اهل حديث  «:گويد مي
3/73(  
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ن سالم، صاحب الطاق، ابواالحوص داوود بن اسد، علي بن منصور، علي بن جعفر، بيا
بن سمعان مشهور به ابواحمد جزري، ابن ابي عمير محمد بن زياد ازدي، عبد بن مغيره 
بجلي، حادث بن مغيره مشهور به نصري، ابوبصير، محمد بن حكيم، محمد بن فرج 

محمد رخجي، ابراهيم بن سليمان خزاز، محمد بن حسين، سليمان بن جعفر جعفري، 
، سماعه بن مهران حضرمي، اناعين و پسرانش بن مسلم طحان، بكير بن اعين، زراره بن

عيسي، عثمان وعلي پسران فضّال، احمد بن محمد بن ابي ، 1علي بن ابي حمزه بطائني

                                                                                                                                                    

  .»ميان محدثان معروف و معتبر است«: گويد مي) 3/243الكني وااللقاب (قمي در 
الذريعة إلي . (»گردد كتاب سليم نزد همه به عنوان يكي از اصول مشهور محسوب مي«: گويد تهراني مي

  )2/153تصانيف الشيعة 
  .»كتاب مشهوري است«: گويد مي) 35/293 أعيان الشيعة(محسن عاملي در 

  .»كتاب سليم در زمانهاي قديم يكي از اصول مشهور و متداول بود«: گويد مي) 1/195الغدير (اميني در 
كتابي معروف و در مناطق مختلف چاپ و «: گويد مي) 2/421احقاق الحق (مرعشي نجفي در كتاب 

 .»منتشر شده است
و بلكه به طور . قرار نگرفته و از زبان امامان مزعوم شيعه نفرين شده است بطائني ضعيف و مورد تأييد) 1

و اما . ام مفصالً بدان پرداخته) 112-67نقد والية الفقيه (در كتاب . گردد اند وارد دوزخ مي قطعي گفته
) معجم رجال الحديث(ي روايتهاي بطائني در كتب چهارگانه معتبر شيعه، خوئي در كتاب  درباره

شگفت اينكه خميني دروغ . شخصي تحت اين عنوان در پانصد و چهل و پنج مورد آمده است: ويدگ مي
علت اين : شايد كسي بپرسد. اند برد برخي علماي شيعه به معتبر بودنش تصريح كرده گفته و گمان مي

ي  چيست؟ ولي وقتي كه بداند انگيزه» جرح و تعديل«دروغ عمدي و يا حداقل اين ناداني به دانش 
  .شود بوده تعجبش برطرف مي» واليت فقيه«ي شاذش راجع به  گويي خميني تاييد ايده دروغ

: گويد مي) 28-27 –استدالل علمي في والية الفقيه (و كتاب ) 471-2/470البيع (خميني در كتاب 
ناقشه اعتبار هيچ يك از راويانش جاي ترديد و م... يكي ديگر از آنها روايت علي بن ابي حمزة است «

وي از گروهي  بودن ثقه ولي. نيست به جز علي بن ابي حمزة بطائني كه بنا به قول مشهور ضعيف است
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ابن الغضائري . دانند شيعيان اخبار وي را مي: نقل شده كه) العدة(از شيخ طوسي در . نقل شده است
را در برابر تضعيف اين امور گرچه جانب معتبر و ثقه بودنش . پدرش از وي معتبرتر است: گويد مي

كند، ولي با اتكا بر ديدگاه طوسي كه بر عمل علماء به روايتهايش گواهي  علماء و متخصصان اثبات نمي
دهد و روايت بيشتر علماء و صاحب نظران از او منافاتي ميان ضعيف بودن وعمل به روايتهايش  مي

  .»كند زيرا عمل نمودن آنان جانب ضعفش را جبران مي. وجود ندارد
گوييهايي كه ناشي از جهل كامل به اصول دانش روايت نزد اهل تشيع  من در صدد پاسخ به اين ياوه

قواعد (گذارم، غريفي در كتاب  ي يكي از متخصصان آنان مي باشد نيستم، اين مسئوليت را برعهده مي
ايات و اما ادعاي شيخ طوسي راجع به خبرهايش هنگام بحث از رو«: گويد مي) 101 –الحديث 

اند مخالفش وجود ندارد و  هر چه آنان روايت كرده: گويد پردازد و مي و امثال ايشان بدان مي» فطحيها«
گيري كرد و امانتش مورد  لذا واجب است به رواياتش عمل نمود به شرطي كه در روايتش سخت

فطحيهايي همچون  و لذا علما به روايات. اطمينان باشد هر چند در اصل اعتقاد هم به خطا رفته باشد
عبداهللا بن بكير و ديگران و روايات واقفيهايي مانند سماعه بن مهران و علي بن ابي حمزة كه خالف آن 

  . »اند وجود نداشته عمل كرده
ولي . موجود است) 61 –العدة (آنچه غريفي از طوسي نقل كرده در كتاب «: گويد ابوعبدالرحمن مي

گذاران اين مذهب  وقتي پايه«: گويد نقض مي كند و مي) 44 –لغيبة ا(هاي خود را در كتاب  طوسي گفته
  . »توان به روايتهايشان اعتماد كرد ، امثال آن گونه افراد باشند چطور مي)واقفيان(

، 104- 101ص  –پندارد  چنانكه خميني مي –غريفي راجع به گواهي طوسي بر معتبر بودن بطائني 
  : باشد قابل بررسي ميشهادت طوسي از چند جهت «: گويد مي
ام كسي آن شهادت را به طوسي نسبت داده باشد، بلكه تنها ادعاي عمل شيعيان به  من نديده -1

اند، تعبيرات طوسي كه مشهور است و فقهاء و متخصصان دانش رجال  اخبارش را به وي نسبت داده
شيخ به . ر وي بوده باشدچنان برداشتي از آن نكرده اند شايد بخاطر واضح نبودن داللت آن بر اعتبا

كند و آن اينكه راويي كه داراي چنان اوصافي باشد عمل به روايتهايش واجب  ي كلي اشاره مي مسأله
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نمايد لذا درصدد دليل تراشي براي كردار  سپس براي اثبات ديدگاهش به عمل علماء استناد مي. است
  .خود بوده نه اثبات تأييد علما

تبر دانستن بطائني اين احتمال وجود دارد كه او با استناد به روايت تعبيرش در مع وضوحبه فرض  - 2
كند كه ايشان  العدة، ادعا مي: (عمير و دو همفكرش از او چنان گفته باشد، چراكه طوسي در كتاب ابن ابي

و كند كه ابن ابي عمير  تصريح مي) الفهرست(در كتاب . كنند جز از افراد معتبر روايت نمي...) ابن عمرو (
از او تصريح كرده ولي » بزنطي«نيز به روايت !!! چنانكه صدوق. اند صفوان بن يحيي از او روايت كرده

 .باشد قبال سستي آن ادعا برايت روشن شد لذا تأييد مبتني بر آن پذيرفتني نمي

كـه  وقتي كه روايت يكي از اين سه نفر از شخص موثقي به اثبات برسد، اين اشكال در تمام اسناد شيخ 
  . يابد م، استحكام ميشناسي مدرك آنها را نمي

انـد موثـق    ديديم كه طوسـي برخـي را كـه آن سـه نفـر از آنـان روايـت كـرده        : ممكن است گفته شود

ولـي   .اش بر توثيق برخي ديگر بخاطر روايت آنهـا از او  كشد از عدم تكيه دانست، و اين پرده برمي نمي
پـس  . انگاري كرده است در توثيق بسياري از افراد ثقه سهل اي است كه شيخ اين امر مزخرف و مسخره
در هر موردي كه اقتضاي ترك آن بهتر باشد تـا بـه ايـن ترتيـب      ق آنها نيستملزم به بيان صريح توثي

  .بعضي ديگر توثيق شود و آنچه را كه ذكر كرده روشن شود
چرا كه در . اند فراد ثقه روايت نكردهكه آن سه نفر جز از ا: آري، بررسي ادعاي شيخ را قبال بيان كرديم

اين امر اجتهاد كرده است و هرگاه شيخ كسي را موثق بداند و استناد آن را به روايت يكي از اين سه 
شود در حالي كه همچنان كه قبال  نفر احتمال بدهد، وارد مساله شك در توثيق ميان حسي و حدسي مي

ولي ظاهر امر اختصاص كفايت آن در . ار استگذشت بناي عرف بر كفايت احتمال حس در اخب
صورت احتمال اجتهاد مخبر است و اخبار مبتني بر آن هستند ولي در صورت علم به اجتهاد او و 

شود تا فرق ميان  احتمال استنادش در اخبار او كه جاي بحث است كفايت احتمال حس شناخته نمي
  .ستناد به اجتهاد معلوم نشوداحتمال استناد اخبار به اجتهاد محتمل و احتمال ا
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مبني بر نكوهش و تكذيب بطائني تعارض ) الغيبة(به تصريح وي در كتاب ) طوسي(تأييد شيخ  -3
بلكه با تمام داليل پيشين كه راجع به ضعيف . باشند دارد لذا هر دو ديدگاه از درجه اعتبار ساقط مي

 .گردد اعتبار محسوب مي شيخ بيي  بودنش آورده شد تضاد دارد پس داليل سابق معتبر و گفته

  : توان از چند جنبه بررسي نمود و اما شهادت شيخ بر عمل شيعه به اخبار بطائني را نيز مي
روايتش  –أ : شيخ، عمل به اخبارش را به طور مطلق نقل نكرده بلكه به دو چيز مشروط است -1

د با روايت وي وجود نداشته روايتي ديگر در تضا –ب . مخالف عمل مشهور و متداول مردم نباشد
معني اين سخن اين است كه روايت او صالحيت مقابله با روايت ديگران را ندارد لذا عمل به آن . باشد

  .باشد ي پذيرش مطلق روايتهايش نمي ي طوسي نشانه بنابراين گفته. ماند در چارچوبي محدود باقي مي
ه از اخباري كه تنها فطحيان و واقفيان و امثال كند كه ايشان آن دست شيخ از اصحاب ما روايت مي -2

مفهوم اين گفته اين است كه هيچ تفاوتي . كنند پذيرند و اعتنايي به آنها نمي آنها روايتشان كرده اند، نمي
پس اين سخن با گفته ي سابقش مبني بر اينكه شيعه روايتهاي او را . ميان بطائني و ديگران وجود ندارد

  .ذيرند، منافات دارد مگر اينكه آن را با اين قيد اخير مقيد كنيمپ با آن دو شرط مي
ي عمل به خبر  دانيم انگيزه مباني و شرايط فقها در عمل به اخبار با هم تفاوت دارند، پس نمي -3

عمير و دو ياورش از او بوده يا برخي  شايد روايت صاحبان اجماع و يا ابن ابي. بطائني چه بوده است
  .باشد ه فقيهي معتقد به حجت بودنش نميمباني ديگر ك

اند، اجماع و  هايشان آورده كند علماء اهل تشيع بر عمل به اخباري كه در نوشته شيخ ادعا مي -4
را به شرط متناقض نبودنش با » مرسل«و همچنين ادعا كرده شيعه عمل به احاديث . نظر دارند اتفاق

ي اخبار  به موجب اين سخن الزم است به همه. ددهن مورد تأييد قرار مي» مسند«احاديث صحيح 
ي احاديث مرسل سالم از  موجود در آن نوشته ها بدون توجه به سندهايشان عمل نمود ونيز به همه

ادعاي شيخ در . اند ي حديث مسند صحيح عمل كرد حال آنكه فقهاء چنان چيزي را نپذيرفته معارضه
  .دليلي براي رد يا تأييد آن وجود ندارد اينجا هم مانند آن دو ادعاي سابق است لذا

داليل سابق مبني بر ضعف بطائني و رد اعتبار اخبارش جايي براي تأييد اين ادعا و عمل بدان را  -5
 .هـ.ا. »گذارد نمي
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، ايوب بن نوح نخعي، حسن بن عباس بن 1نصر بزنطي، يونس بن عبدالرحمن قمي
حريش رازي، احمد بن اسحاق، جابر جعفي، محمد بن جمهور عمي، حسين بن سعيد 

_______________________ 

است، با وجود آن روايات   يونس بن عبدالرحمن قمي از زبان امامان شيعه به كذب معرفي و نفرين گشته) 1
معجم رجال الحديث (باشد  ي چهارگانه اهل تشيع حدود دويست و شصت و سه روايت مياو در كتابها

ي  روي خواننده برخي روايات حاوي نفرين و تكذيب ائمه در حق او را پيش). 20/218خوئي  –
  : گذاريم گرامي مي

ل يقطين آهنگ ديدار با ابوالحسن رضا كردم كه در راه با يونس مولي آ: گويد محمد بن عيسي قمي مي
از او بپرس آيا بهشت اكنون درست شده : گفت. پيش ابوالحسن: روي؟ گفتم كجا مي: برخوردم گفت

پيش ابوالحسن رفتم و نزد ايشان نشستم و : گويد قمي مي. برم كه درست نشده باشد است؟ من گمان مي
دن بهشت از او راجع به درست ش: يونس گفت: چيست؟ گفتم: گفت. پيامي از يونس برايت دارم: گفتم

. پس بهشت آدم كجا است. دروغ گفته: گفت. سؤال كن چون من معتقدم هنوز درست نگشته است
، معجم رجال الحديث، خوئي 415 –، رجال الكشي 420 –التحرير الطاووسي، ابن الشهيد الثاني (

  .)2/468ضا ، مسند الر10/329، أعيان الشيعة، محسن امين 3/261، تنقيح المقال ما مقاني 20/209
: گفت. يونس معتقد است بهشت و دوزخ آفريده نشده اند: به ابوالحسن گفتم: از ابن سنان نقل شده كه

: ، تنقيح المقال415:، رجال الكشي320 -التحريرالطاووسي. ( نفرين خدا بر او باد، بهشت آدم كجاست
  .)1/468:ا، مسند الرض10/329:، اعيان الشيعه20/209: ، معجم رجال الحديث3/341

نفرين خدا : راجع به يونس، نامه اي براي ابوالحسن نوشتم، در پاسخ نوشت: محمد بن اباديه مي گويد
، رجال 320:التحرير الطاووسي. (من از او و همفكرانش تبرّي مي جويم: بر او و يارانش، يا اينكه گفت

، مسند 10/329: ان الشيعه، اعي20/209: ، معجم رجال الحديث3/341: ، تنقيح المقال415: الكشي
  . )1/468: الرضا

به ابوالحسن بنويس كه آيا چيزي از عنصر خدا : يونس به من گفت: از يونس بن بهمن روايت شده كه
اين سؤال سؤال كسي است كه خالف سنت : برايش نوشتم، پاسخ داد: گويد در آدم وجود دارد؟ مي

. جويند ين چيزي را بشنوند كه از من يا تو برائت مينگذار يارانمان چن: به يونس گفتم. كند حركت مي
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ي آنها پسران علي بن ابي  ، محمد، عمران و عبداالعلي كه همهاهللا، عبيداهللازي، عبداهوا
  .اند شعبه بوده

فخر المحققين محمد بن حسن ابن مطهر  :و اما مولفان گروه اثني عشريه عبارتند از
، محمد بن علي طرازي، محمد بن عمر جعابي، ابوالفتح )معالم األصول(صاحب  حلّي

، جالل الدين حسن بن احمد شيخ 1جكي، ابراهيم بن علي كفعميمحمد بن علي كرا
ن بن بشر بغال، عبيد بن عبدالرحمن خشعي، فضل ، اما2محمد بن حسن صفارمقتول، 

بن شاذان قمي، محمد بن يعقوب كليني رازي، علي بن حسين بن بابويه قمي، حسين 
حمزه بن العزيز  :، سالربن علي حلبي، علي بن مهزيار اهوازي اهللابن بابويه قمي، عبيد

ابن  عبدالعزيز بن نحرير، :، ابن براج3ديلمي طبرستاني، علي بن ابراهيم بن هاشم قمي
معرفي كرد ) رح( حمزه بن علي، ابن ادريس كسيكه خود را به نام امام شافعي :زهره

شافعي بود، معين الدين مصري، ابن جنيد، حمزه  ي  مشابه كنيه )اسم پدر( اش چون كنيه
                                                                                                                                                    

-20/209، معجم رجال الحديث 3/341، تنقيح المقال 416الكشي  ، رجال322التحرير الطاووسي (
نقد والية الفقيه (براي آگاهي بيشتر كتاب اينجاب را ) 469، مسند الرضا 10/329، اعيان الشيعة 210
 .مطالعه فرماييد) 87-91

است كه نزد شيعيان مشهور و حاوي اراجيف و چرند و پرندهاي » البلد األمين«ه نويسنده كتاب نامبرد) 1
، معجم رجال 1/28حر عاملي  –امل اآلمل : (شرح حال وي را در اين منابع نگاه كنيد. باشد زيادي مي
 .)1/27، تنقيح المقال مامقاني 1/260الحديث 

كتاب وي . گردد د شيعيان از ياران امام يازدهم محسوب ميو نز) بصائر الدرجات(ي كتاب  نويسنده) 2
نامبرده نيز . باشد رغم وجود غلو و سرزنش و طعن صحابه در آن مورد قبول و اعتبار شيعيان مي علي

، الفهرست طوسي 251الفهرست نجاشي . (همچون ديگر علماي شيعه معتقد به تحريف قرآن است
 .3/10124، الذريقه تهراني 1/27اراالنوار ، بح2/279،الكني و االلقاب قمي 143

، معجم رجال الحديث 10، رجال الحلي 183الفهرست نجاشي : شرح حال وي را در اين منابع بنگريد) 3
 .4/302، الذريعة 119، الفهرست طوسي 11/193
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، كشي، نجاشي، مالحيدر عاملي، 1ابوالصالح، ابن المشرعه الواسطي، ابن عقيل، غضائري
برقي، محمد بن جرير طبري آملي، ابن هشام ديلمي و رجب بن محمد بن رجب 

  .1برسي

_______________________ 

هل تشيع بسياري از دانشمندان ا. است) الضعفاء(او احمد بن حسين بن عبيداهللا غضائري و مؤلف كتاب ) 1
در كتابهاي علم رجال از او نقل قول كرده و بسياري ديگر نيز او را مورد طعن قرار داده و انتساب 

. اند ي آنان برخي از وارثانش آن را از بين برده اند زيرا به عقيده كتاب مزبور به وي را تكذيب نموده
معجم رجال (خوئي در . دمراجعه شو) 198 –قواعد الحديث عريفي (براي آگاهي بيشتر به كتاب 

ي به  انتساب كتاب مزبور به ابن الغضافري ثابت نشده و عالمه نيز اشاره: گويد مي) 1/102الحديث 
بلكه وجود آن در زمان نجاشي و شيخ طوسي نيز مورد ترديد . اجازه ي نقل قول از آن نكرده است

ي به آن نكرده است،  يه بوده اشارههاي امام باشد، چون نجاشي با وجود اينكه درصدد بيان نوشته مي
كند، پس چطور به كتاب استادش حسين بن عبيداهللا و يا  نجاشي حتي كتابهايي را هم كه نديده ذكر مي

در حاليكه به شرح حال حسين بن عبيداهللا و ذكر كتابهايش پرداخته . كند كتاب پسرش احمد اشاره نمي
كه در موارد متعددي از احمد بن حسين نقل قول نموده و ولي به كتاب مزبور اشاره نكرده است، چنان

  .ولي بحثي از اين نكرده كه وي داراي كتابي در زمينه ي دانش رجال باشد
احمد بن حسين دو كتاب دارد كه در يكي مصنفات را : گفته) الفهرست(آري، شيخ در مقدمه كتاب 

كند كه  يد جز اينكه از گروهي نقل ميستا آورده و در ديگري اصول و مباني، شيخ هر دو كتاب را مي
  .برداري ننموده است برخي وارثانش آنها را نابود كرده و هيچ كس از آنها نسخه

ي برخي جعلي  انتساب كتاب مزبور به ابن الغضائري يقيني و ثابت نيست بلكه به عقيده: خالصه اينكه
  .است و به دروغ به وي نسبت داده شده است

اند و مخالفان شيعه را متهم بـه   اي كاش كسانيكه معتقد به ساختگي بودن كتاب: يدگو ابوعبدالرحمن مي
شـگفت  . دادند چه كسي آن را جعـل نمـوده اسـت    توضيح مي –بنا به گمان خوئي  –كنند  جعل آن مي

اينكه بيشتر آنچه در كتاب ابن الغضائري آمده در اكثر كتب علم رجال اهل تشيع بدون اشـاره بـه منبـع    
ام  ي كتب و علماي شيعه دارم به اين نتيجه رسـيده  ي ناچيزي كه درباره براساس تجربه. اند ذكر شدهآنها 
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ي علوم آنان از كالم گرفته تا عقايد و تفسير از كتب ديگران استنباط  بدان كه همه
 - 2الكافي مشهور به كليني  -1 :ث اهل تشيع عبارتند ازاند، معتبرترين كتب احادي شده

  .االستبصار - 4التهذيب  -3من اليحضره الفقيه 
اند عمل به هر آنچه در اين چهار مرجع آمده واجب  دانشمندان آنان تصريح كرده

عمل به روايت يك نفر امامي مذهب كه واالتر از راويان  :اند همچنين گفته. است
است چنانكه ابوجعفر طوسي، مرتضي و فخرالدين مشهور به احاديث باشد واجب 

علي رغم آنكه در كتابهاي فوق روايتهاي اين گروهها  .اند محقق حلي بدان تصريح كرده
  :خورد به چشم مي

اند خداوند از آغاز  و صاحب الطاق، كسانيكه معتقد بوده مانند دو هشام »ها مجسمه«
و سليمان جعفري، كسانيكه  او همچون دو احول د زراره و امثالماننعالم نبوده است 

اند مانند پسران فضّال، ابن مهران و ديگران و  مذهبش فاسد و معتقد به هيچ امامي نبوده
مانند  ،برخي جاعالن حديث كه هويت و ماهيتشان از ديد اهل تشيع دور نمانده است

                                                                                                                                                    

جويند و آنها را بـه   كند تبرّي مي كه ايشان از هر كتابي كه رجال حديث و عقايدشان را رسوا و بدنام مي

مـرا بـا درد خـود     :سـلت رمتني بـدائها و ان : گويد اين ضرب المثل كه مي. دهند مخالفانشان نسبت مي

از  –و اما راجع به نسبت دادن كتابها بـه غيرمولفهايشـان   . كند بر آنان صدق مي) گرفتار كرد و گريخت
گذرد كه يـك كتـاب يـا     خواهي بگو، يك يا دو ماه نمي از طرف اهل تشيع هر چه مي –گذشته تاكنون 

اند، چاپ و  م راستين را پشت سر گذاشتهبيشتر منتسب به افرادي خيالي كه به دين شيعه گرويده و اسال
 .كردم ها اشاره مي بود به برخي نمونه گردد، اگر بخاطر جلوگيري از به درازا كشيدن بحث نمي منتشر مي

، بحاراألنوار 2/148، الكني واأللقاب 118-2/117أمل اآلمل : شرح حالش را در اين منابع بخوانيد) 1
 .21/34، 18/362، الذريعة 1/10
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لو از روايت ابن كتاب الكافي مم ،)1احمد بن محمد جوهري(جعفر اودي و ابن عياش 
  .باشد مي پرداز عياش است كه به اجماع اهل تشيع جاعل حديث و دروغ

اخبار و احاديث گروه ما  :گويد به رغم آگاهي از اين امور مي 2شگفت اينكه مرتضي
  .رسد به حد تواتر مي

ي از معتمدانشان حديث را روايت و مهر صحت بر آنها  تر آنكه عده عجيب
باشد و تمام  اند كه جعلي و ساختگي مي گروهي ديگر اذعان كردهاند همچنين  گذاشته

چنانكه ابن بابويه مهر جعلي بودن را بر . اين اخبار در منابع صحيحشان موجود است
وجود ) الكافي(احاديث مربوط به تحريف قرآن زده ولي با وجود آن همان روايتها در 

خود احقاق حق كرده و به راه  خدا. و مفاسد و اشكاالت ديگري از اين قبيل. دارد
  .دانگرد راست رهنمون مي

_______________________ 

 226، 1/225او احمد بن محمد بن عبيداهللا بن حسن بن عياش جوهري است، نجاشي در رجال خود ) 1
كرد ولي در آخر عمرش  احاديث بسياري را روايت مي: گويد راجع به او مي 205شرح حال شماره 

م دوست من و پدرم بود و چيزهاي زيادي را از او شنيدم اساتيدمان را ديد... دچار آشفتگي شده بود 
  .ام كردند و لذا هيچ چيز را از او روايت نكرده و پرهيز نموده كه وي را تضعيف مي

چون . ، دروغ و خالف واقع است...هيچ چيز را از او  :گويد ي نجاشي كه مي اين گفته :گويد ابوعبدالرحمن مي
  )853و  618و  438رجال النجاشي شرح حال شماره . (از او ياد كرده و به احاديثش استناد نموده است

، 449، رجال الطوسي 229، رجال ابن داود 1/69جامع الرواة : شرح حال وي را در اين منابع بخوانيد
برخي . و ديگر مراجع شيعه 1/369، الكني واأللقاب 2/288، معجم رجال الحديث 1/88تنقيح المقال 

اعتباري  ضعف، لغزش و بيبه ) 909ابن حجر شرح حال شماره  –لسان الميزان (منابع اسالمي همچون 
 .اند روايتهايش پرداخته

ربيع االول  25متولد و در   ه 355او علي بن حسين بن موسي بن محمد بن موسي نام دارد كه در سال ) 2
رجال النجاشي  136، رجال ابن داود 95، الخالصة 2/284تنقيح المقال : نگا. (در گذشته است  ه 436

 ).98، الفهرست 4/20رياض العلماء ، 1/295، روضات الجنات 2/102
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?Mb@  X��2�Sw�  �:PQ��#����.  
?Md@  ��]$. X���S&�  �:PE���r�.  
?Mf@  X���S&�  �:Pu'¡.  
?Rh@  X���S&�  �:PJO�~.  
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?R?@ &�  �:P X���SQ��#����.  
?RH@  �:P  ��]$. X����E���r�.  
?RM@  X����  �:PJO�~.  
?RR@  u'O�7� ��$#$Z] X����  �:P$D�J�¦�P.  
?RU@  ��]$. X����  �:PE���r�.  
?R^@  X����  �:PJO�~.  
?Rb@ Q�':LI� X1��Z�  �:P.  
?Rd@  X1��Z�  �:PQ��#����.  
?Rf@  X��B����  �:PJO�~.  
?Uh@  X�������  �:PJO�~.  
?U?@ ��]$. Xq;����  �:P E���r�.  
?UH@  ��]$. Xi��7�  �:PE���r�.  
?UM@  Xi��7�  �:PJO�~.  
?UR@ X��'k�  �:P  V'%�$�W "� ��x q7#z t� "��Q���r.  
?UU@ � "� "��� J�� t� "#�� "#z XNK�7� $�:/�� i$L z�.$� ywP�� 

 q�m� ��$�. �t�.  
?U^@ 1�&k� yL��� ����� $_�v X1�$k� ��#$L ���S�. "� 1�&k� ywP.  
?Ub@ � ywP��e s<�K X�E�7%.  
?Ud@ � ��OI� ��� j7� � $DI� �#�_P J�� "� ��x "� J�� X$w� uD�

 J�B z�>~Ez��.  
?Uf@  $B�� ��x X���GI� �#�_PE���>�;.  
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?^h@ "#�� o��P  �#���� "� ��G "� J�� "� ��x X���7� ���J�B.  
?^?@ �� �'SL X�'Zw.�� ���o��.  
?^H@ ��Z� �:'� s%�� J�� 1�a� � �'r���7� N.�� VL�% X�'r�$Q�$�.  
?^M@  °�� ". ��OI�� q�m t� "� J�� �7.��� 3.� qB�7. ". ��Z7. �O�.

 "��� "� J�� "� ��� "� ��x X�.��� �#$m ". J�B� ��$�. �
Y���L "��.  

?^R@  V;�Z� ��� X��S7�� ����] Q��.JO�~.  
?^U@  J�� "� "��� "� ��x X�'.�.C� �ZK � }�����J;�m.  
?^^@ �>GI� 3e. �± "�� XYJ�G.  
?^b@  X�#��7� ��z�T�J<�.  
?^d@  XY�%c�� ��O�_� N��J�'�2��.  
?^f@  ��~ "� ��x "� ��� X";���JB$�.  
?bh@ �� s�x �2�
 Xq;���� ��Z'��] � q�&E��Sm.  
?b?@  $_�v X�'.�.C� �ZK � NK�7� $�:/��J�G.  
?bH@  E�;��� �<� ��x X���GI� $�:�Q��#����.  
?bM@  X���GI� $�:�����Q��#.  
?bR@  Y��'�; "� "�G X��v��� $O��� $�:�J�G.  
?bU@  "� y;�# "� "��� X��'w� y�:�$S&..  
?b^@  J�� "� ��x X��;C� NO�$L i$L � ���GI� ����.J�.��.  
?bb@  Y��'�; "� VL�% X>v���� �7#�.Q�$�.  
?bd@ � ��� "� �>� X�#���� V;�$�� >#>�J��#2.  
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?bf@  J�. "� ��x Xo�I� �'Sw� ��>.J�.��.  
?dh@  "� ��x XE�Sw�� ��>.E�Sw..  
?d?@  X�'r�4��� sO�����'_..  
?dH@  �2�
 ��x X�D�	:��� sO����Q�G��.  
?dM@ ��� g���  ��x "� ��x �'_�� X��v$�Y���r.  
?dR@ V'��� "�x X�ZD�� ��$�� ���:�..  
?dU@  sO�����';�&'_�� X� "� ��x "� ��x �Y�$#W XY���r.  
?d^@  ���� ��� X�'SZ_� sO����"#�� �$L.  
?db@ �¢�P��:�.� $_�v "� J�� sO��..  
?dd@ C� ���. J�� "� "#�� "#z X��;C� NO�$L g'Z7] �W ��SKJ�.��.  
?df@ sO�;�� ���:�.  E��7� ��G XsO���� ²�7:�.�J;cm.  
?fh@ x X�7.��� 3.� �.�.W � �L$:��� Ecm V:;� "� $#$v "� ��J�'L.  
?f?@ �G� � ��'w� �7:�.��� X��#$w� ��  E�S. ��x "�JB�$r.  
?fH@ . JO��m��&� "�x X��$�� ���:�V'�G.  
?fM@ �'Z` X�<$� ��.C� �7�. :� >#>�! E2��&�.  
?fR@  �7�. y;�# "� Y��'�; "� 2��2 X�<$�Ez�4.  
?fU@  Y�r�� X�#���~C� �_O�&� �'ZG� � �#��� ª��w� ���w.Q�$�.  
?f^@  Xª��w� ���w.E���r��~.  
?fb@  "#�� 1�{ X���w� �$w.��J�..  
?fd@ ��w. J�� X���~I� �$4 � ���rI� �J;cm.  
?ff@ �� }��7:;�� �2��. ��x X�#���~C�� �'�
I� E��$4. 
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Hhh@  $_�v X��#$w� i���.�2�
.  
Hh?@  E�;��� V;�Z� ��� X�%�Z_� i���.JO�~.  
HhH@ ����� $� ��x X�'Z_� i���..  
HhM@  "��� "� ��x X�FS:�� i���.J;�m.  
HhR@  i���.'�; ��x X��S7�� JO��m��m �V'�G.  
HhU@  X$�:/�� i$w� � c:���J�G.  
Hh^@ %��l� Y��. J�� "� ��x X$m���� �<�#�� $J�v�$P.  
Hhb@  ��]$. X�:;���� ´��.E$���. 
Hhd@ ����� X���~I� Q��..  
Hhf@ �. �'�; ��x X��S7�� i��V'�G.  
H?h@ E�S�� �#2�G� VF�..  
H??@  X�#��� o�v� VF�.JO�~.  
H?H@  "#�� 1�{ Xi�_� i�:_.J�.��.  
H?M@ � �'�� "� ��� X$w� uD�� ��OI� ��� j7� � $DI� q�:Z.! "� 

 µ�'�E$%�v.  
H?R@ y7� "� �'�; "� £¤ "� }� X���� s:Z..  
H?U@ �#���� "� J�� "� ��x XN7Z��.  
H?^@  X��'k� � N7Z����]$..  
H?b@ �'_�� X��7Z��.  
H?d@  ��]$. X�.$�� q;����E���r�.  
H?f@  X�.$�� q;����u'¡.  



152 اخبار و راويان شيعه

HHh@ �¶� ��7. J�� X$w� uD�� ��OI� �.�.W ��� j7� � �Q�$�.  
HH?@  X¯�� �;�7.Q��#����.  
HHH@ Q�:�'�� J�� X¯�� �;�7..  
HHM@  $SL "�� Xq�m t� o� qB�7.� �L.  
HHR@ ���� Y�'��; "� ��x Xq�m t� "� J�� �7.��� 3.� ��.C� qB�7..  
HHU@  Xq%��� �'Z` � q�&�� �S:7.J�G.  
HH^@ X�'Z_� °$�¤ � ". �����.  
HHb@  q'�G �z3. X�4��� ¯· i$L � ���c� ��S7.!� JO�~.  
HHd@  u'�G ��x X����� ��S7.Q�G��.  
HHf@  J�� X����� ��S7.Q�:�';.  
HMh@  �2�
 ��x X�%�Z_� ��S7.Q�G��.  
HM?@  Xq�&� �S:7.J�G.  
HMH@  X�:���]� ����� ��S7.JO�~.  
HMM@  ��$� "� >#>�� ��� X �S��J����$m.  
HMR@ ��  �S�� �SK "� ��x "� ��� XNK�7� $�:/�� i$L � A��J�G.  
HMU@ 2��l� ��.C� ���;�..  
HM^@  X��#$
�7���]$..  
HMb@  X���KI� ¯O�:rQ��#����.  
HMd@  Q�_
C� ��$#$Z] X��%zI� ��¸$D� Q�	�;.  
HMf@  �2��r ��'� "� ��x "� ��� XE$�LI� E$�L�J�B.  
HRh@ ��OI� qB�7. � ��>F��� �2��r v "� ��x X���¶� V:;� "� $#$Ecm.  
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HR?@  X�#�S7�J;�m.  
HRH@  X���GI� �K$�. � ���GC� �#�·J�G.  
HRM@  ��x X��$�� �#�·J�.��.  
HRR@ #��¶� X����
.  
HRU@  X�#��¶�Q��#����.  
HR^@  X2���� �#��%Q��#����.  
HRb@  y& X2���� �#��% !���
.  
HRd@ ¶� Y��� "� ��G X�c�� �#���'�~.  
HRf@  ¹'_� X����Q�L�P.  
HUh@ ��'w� sO�;� X $GJ�.��.  
HU?@  $_�v t� X��'�_� s'r �W ��';��J;�m � ��$�. ��>� "��.  
�JL��G �2 ��P�. N��7. $�#2.  



 

  
  


