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الخطاب  والسالم علي من اؤتي الحكمه و فضلالكتاب والصلوه  الحمدهللا منزل

و علي آله و اصحابه المتبعين سنته و سنته بال ارتياب و علي من تنعهم باحسان 

  الحساب اما بعد: الي يوم

اهللا  اين رساله مختصر و مفيدي است كه شيخ عبدالعزيز دهلوي فرزند شاه ولي
سي به رشته تحرير درآورده دهلوي آن را در شرح و توضيح حديث ثقلين به زبان فار

الحديث الثقلين ناميده است، بر آن شدم تا آن را  الدارين في شرح است و آن را سعادت
 به عربي برگردانم و توضيحاتي به مطالب آن بيافزايم تا بيشتر مورد استفاده قرار بگيرد.

ب براي ام. اميدوارم كه كتا سه قسمت مقدمه، مقصد و خاتمه ترتيب داده و آن را در
  مسلمين سودمند واقع گردد.



  مقدمه 

  تخريج حديث و شرح كلمات آن

  مسئله اول:

 صاند، كه پيامبر شيعه براي اثبات حقيقت مذهب خود از اين حديث استدالل كرده
گذارم، و تا وقتي شما به اين دو چيز چنگ  فرمايد: (من در ميان شما دو چيز مي مي

ب خدا و عترت و اهل بيت من، و اين دو از بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد، كتا
آيند)، اين بود كلمات حديثي  بر حوض نزد من ميكه يكديگر جدا نخواهند شد تا آن 

كنند اما حديثي كه در صحيح مسلم آمده از اين قرار است،  كه آنها از آن استدالل مي
ميان مكه و  كه در 1در محل آبي به نام خم صكند: پيامبر خدا زيدبن ارقم روايت مي

مدينه قرار دارد ميان ما ايستاد و به سخنراني پرداخت و فرمود: اي مردم نزديك است 
بها  كه من دعوت حق را لبيك گويم و از ميان شما بروم. من در ميان شما دو چيز گران

گذارم، اول كتاب خدا كه سرشار از هدايت و نو است به كتاب تمسك  به يادگار مي
  ه تمسك كتاب خدا تشويق كرد.جوئيد و آنگاه ب

خواهم كه در مورد اهل بيتم خدا را مدنظر  و سپس فرمود و اهل بيتم. از شما مي
را به تمسك به  صنمايند كه آنچه پيامبر كلمات حديث بر اين داللت مي .2داشته باشيد

_________________________________________________________________________ 

فه در ميان مكه و مدينه قرار دارد. معجم ما حجخم اسم چاهي قديمي است و در فاصله سه مايلي  -1

 .2/389البلدان  ، معجم2/510جم استع

لم پيش زيدبن ارقم رفتيم وقتي پيش او بن سيره و عمربن مس كند: من و حصين يزيدبن حيان روايت مي -2

اي و حديث  را ديده صاي. پيامبر خدا مند شده نشستيم حصين به او گفت: اي زيد از خير فراواني بهره

اي، اي زيد از خير فراوان  اي و پشت سر او نماز خوانده اي و همراه او در جنگ شركت كرده دهيناو را ش

ام  : اي برادرزادهاي براي ما بگو: زيد گفت شنيده صسول خدااي، اي زيد آنچه از ر مند شده بهره

سپردم را  به خاطر مي صام و بعضي از سخناني كه از پيامبر سوگند به خدا سن من باال رفته و پير شده
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آن فرمان داده است و تمسك به آن را نجات از گمراهي قرار داده كتاب خداست، 
مسلم از جابر روايت شد طور كه در صحيح  در احاديث ديگر آمده است، همان كه چنان

ام كه  (چيزي را در ميان شما باقي گذاردهدر سخنراني روز عرفه گفت:  صكه پيامبر
اگر به آن چنگ بزنيد گمراه نخواهيد شد و آن كتاب خداست، و شما در مورد من 

اي و  دهيم كه پيام خدا را رسانده مي شويد چه خواهيد گفت، گفتند: گواهي پرسيده مي
كرد و سپس آن را  اش را به سوي آسمان بلند مي نصيحت كرده اي، آنگاه انگشت سبابه

   1گفت: بار خدايا گواه باش تا سه بار) آورد و مي به سوي مردم پائين مي
ر بيت من، و اين دو هرگز از يكديگ و اما آنچه در حديث قبلي آمده (: و خاندانم اهل

مذي روايت كرده رآيند) اين كلمات را ت جدا نخواهند شد تا آن در حوض نزد من مي

                                                                                                                                                    

گويم مرا به گفتن آن اجبار  گويم آن را بپذيريد و آنچه نمي ام، پس آنچه براي شما مي فراموش كرده

در  صروزي در كنار آبي به نام خم كه در ميان مكه و مدينه قرار دارد پيامبر خدا نكنيد، سپس گفت:

ميان ما به سخنراني ايستاد او حمد و ستايش خداي را گفت و موعظه نمود و تذكر داد و سپس گفت: 

و از ميان شما بروم، من در ميان  اما بعد هان اي مردم نزديك است كه من دعوت حق را لبيك بگويم

گذارم اول كتاب خدا كه سرشار از نور و هدايت است به كتاب خدا چنگ بزنيد  دو چيز را باقي مي شما

بيتم خدا را مدنظر  و آنگاه به تمسك به كتاب خدا تشويق كرد؛ سپس گفت: و اهل بيت من در مورد اهل

بيت من خدا را  ا اهلبيت من خدا را مدنظر داشته باشيد ... در رفتار ب داشته باشيد... در رفتار با اهل

بيت او  نش از اهلآيا زنا بيت او چه كسان هستند مدنظر داشته باشيد، حصين به او گفت: اي زيد اهل

بيت او كسانيند كه همچون خود او خوردن زكات  بيت او هستند، ولي اهل نيستند؟ گفت: زنانش از اهل

رتند از: آل علي و آل عقيل و آل جعفر و براي آنان حرام است، گفت آنها چه كسانيند؟ گفت: آينان عبا

/ 4/1873الفضائل  آل عباس، گفت: صدقه و زكات براي همه اينها حرام است؟! گفت: بله. مسلم كتاب

 5028ش  5/183» الكبير المعجم«الطبراني  219285/ش 4/366، احمد 2408ش 

 2/1022كتاب المناسك  ماجه )، ابن1905ش  2/182الحج، ابوداود  كتاب 1218ش ( 2/886مسلم  -1

 .3074ش 
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است، و امام احمد اين روايت را ضعيف قرار داده است، و بسياري از علما آن را 
كند  اند حديث بر اين داللت مي اند صحيح نيست؛ و بعضي گفته ضعيف شمرده و گفته

شد چنان كه قاضي ابويعلي و ديگران اين را  بيت بر گمراهي متفق نخواهند كه اهل
اند و بلكه  نظر نداشته هاي شيعه اتفاق بيت بر هيچ چيزي از خصوصيت اند، ولي اهل گفته

  .1هاي شيعه پاك و منزه هستند آنها از خصوصيت
  

  مسئله دوم

اند كه تمسك و  قلين تثنيه ثقل است، و كتاب و عترت به خاطر آن ثقلين ناميده شدهث
گويند، از  بها و مهم ثقل مي ها به هر چيز گران به آنها مهم است، و در اصل عرب عمل

اين رو براي بزرگداشت اين دو و اهميت به جايگاه كتاب و عترت، ثقلين ناميده 
  گويد: شود، شاعر مي اند، و در اصل ثقل به تخم شترمرغ كه محفوظ باشد گفته مي شده

سردار و رئيس محترم و به  2ذكاء يمينها في كافرفذكر ثقالً رثيالً بعد ما: الفت 

ها را ثقيل ناميده است چون خداوند آنها را  ها و جن شود، و خداوند انسان ثقب گفته مي
بر ساير مخلوقات روي زمين برتر قرار داده است چون خداوند به آنها قوه تشخيص و 

  عقل عنايت كرده است.
شود چون آنها گويا همچون  ها ثقلين گفته مي نها و انسا گويد: به جن انباري مي ابن

  چيز گراني براي زمين و روي آن هستند.
و در تفسير عترت اقوال مختلفي نقل شده است كه برخي عبارتند از: عترت يعني 

اند يعني اقوام نزديك و بعضي  وندان و بستگان از قبيل فرزند و غيره، و گفتهخويشا

_________________________________________________________________________ 

. و احمد در سندش 5/328حديث را ترمذي روايت كرده است  395- 7/394السنه ابن تيميه  منهاج -1

 .182- 5/181) 59، 26، 17، 3/14نيز روايت كرده است (

  .11/85العرب ماده ثقل  لسان -2
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كه گفت: ما  شزديك، و به همين مفهوم است گفته ابوبكراند يعني فاميل و عشيره ن گفته
ها از ما  هستيم كه ايشان از اين قبيله بيرون آمد و عرب صعترت و قبيلة پيامبر

  .1طور كه آسيا از مركز شل برآمده و گرد آن قرار دارد اند همان برآمده
عني فقط كنند كه عترت ي گويد: آنها از قريش هستند و عموم فكر مي اثير مي ابن

سيده است. از  هستند، اين گفته ابن كفرزندان فاطمه صفرزند، و عترت رسول خدا
  فرمود: صپيامبر خدا گويد: در حديث زيدبن ثابت آمده هرمي مي

گذارم كتاب خدا و عترتم، اين دو  بها باقي مي در ميان شما بعد از خود دو چيز گران
  آيند. در كنار حوض نزد من مي شوند تا اينكه روز قيامت از يكديگر جدا نمي

گويد: اين حديث صحيح است؛ و مثل اين از زيدبن  گويد: محمدبن اسحاق مي و مي
ارقم و ابوسعيد خدري روايت شده است و در بعضي از روايات آمده كه: (در ميان شما 

بيت قرار  بيت) پس عترت را اهل گذارم كتاب خدا و عترتم اهل بها باقي مي د چيز گران
  اده است.د

اثير  اند: عترت يعني خانواده و خويشاوندان نزديك و ابن و ابوعبيد و ديگران گفته
  .2ترين خويشاوندان فرد گويد: عترت يعني خاص مي

فرزندان  صگويد: عترت يعني فرزند و نسل، و عترت پيامبر االعرابي مي و ابن
  فاطمه هستند.

 صاقه درخت، و عترت پيامبرو از ابوسعيد روايت شده كه گفت: عترت يعني س
بيت نزديك او  اند: عترت ايشان اهل باشند و بعضي گفته عبدالمطلب و فرزندانش مي

اند: عترت  باشند، و بعضي گفته هستند، و آنها فرزندان خودش و علي و فرزندانش مي

_________________________________________________________________________ 

 .11707ش  6/166بيهقي السنن الكبري  -1

 .3/177النهايه  -2
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اند: عترت: يعني  باشند و بعضي گفته خويشاوندان نزديك و دور آنحضرت مي صپيامبر
  وندان و پسرعموها.خويشا

به  شمشاوره نمود ابوبكر  با اصحابش در مورد اسيران بدر صپيامبر يچنان كه وقت
  او گفت: عترت و قوم تو هستند.
  هاشم بودند، و منظورش از قوم قريش بود.  منظور از عترت عباس و بني

راي بيت ايشان هستند و آنان كسانيند كه زكات ب و معروف است كه عترت پيامبر اهل
باشند كه در سوره انفال ذكر شده كه  مي صآنها حرام است، و آنها خويشاوندان پيامبر

  .1طور آمده است العرب همين گيرد، و در لسان خمس خمس به آنها تعلق مي
شود كه  با توجه به آنچه از اهل لغت در تفسير معناي عترت ذكر نموديم مشخص مي

گونه  دارند، و بيشتر آنها كلمه عترت را هماناهل لغت در تفسير عترت با هم اختالف 
از بني  صاند كه عترت خويشاوندان مؤمن پيامبر حديث گفته اند كه اهل تفسير كرده

گويند كه  يك از تفاسير گذشته با آنچه اماميه مي باشند، و هيچ مطلب مي هاشم و بني
. بلكه بسياري از خواني و توافق نداردمعترت در تعداد معيني از افراد منحصر است ه

عباس و بسياري از فرزندان عبدالمطلب كه تعدادشان هم زياد است  ها مانند ابن هاشمي
  باشند. مي صاز عترت پيامبر

  گويد:  مي 2السنه االسالم ابن تيمينه در منهاج شيخ
در مورد عترت خويش فرمود كه عترت و كتاب از همديگر هيچگاه جدا  صپيامبر

نمايد كه  راستگوست و اين سخن ايشان بر آن داللت مي صبرنخواهند شد، و پيام

_________________________________________________________________________ 

 .4/536منظور لسان العرب ماده عتر ابن  -1

 .7/395اسلنه  منهاج -2
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از اصحاب ما ـ يعني برخي از حنابله ـ و نيز اجماع عترت حجت است، و گروهي 
  .1اند و قاضي در المعتمد آن را ذكر كرده است همين را گفته

هاشم هستند كه عبارتند از : فرزندان عباس و فرزندان علي و  ما عترت همة بنيا
طالب و غيره، و تنها علي عترت نيست، و  بن عبدالمطلب و ساير بني ابي دان حارثفرزن

همچون  صاست، و همچنين علماء عترت و خاندان پيامبر صسرور عترت پيامبر
دانستند و همچنين  گفت واجب نمي عباس و غيره اطاعت از علي را در همه آنچه مي ابن

كنند و هيچ كسي از ائمه سلف نه از  علي معتقد نبود كه مردم بايد از او اطاعت
  اند كه اطاعت از علي واجب است. هاشم و نه از ديگران نگفته بني

طور ديگر ائمه نيز اينگونه بودند و همچنين اطاعت هيچ فردي از افراد  و همين
كه همه اجماع كنند و آنها عبارتند از فرزندان عباس و  عترت واجب نيست مگر آن

طالب و هرگاه همه اينها بر امري اجماع  دان حارث و ساير بنيفرزندان علي و فزن
  شمارد اطاعت از آنها واجب است. اند طبق نظر كساني كه اين را اجماع مي كرده
  

  مسئله سوم:

تواند براي شيعه دليلي باشد كه به آن بتوانند  حديث مذكور به هيچ عنوان نمي
هاي شرعي  ي و اسرار و حكمتتمسك جويند، چون كتاب خدا كه سرچشمه علوم دين

هاست، تمسك به آن يعني عمل كردن به فرامين آن و باز آمدن  و گنجينه حقايق و نكته
جا كه سرچشمه پاكي و حسن سلوك هستند   از آنچه نهي كرده است، و عترت از آن

تمسك به آنها يعني دوست داشتن آنان و پيروي از رهنمودهايشان و الگوبرداري از 
فرمايد من در ميان شما دو چيز گرانبها بعد  وقتي مي صفتار آنها، و پيامبر خداسيره و ر

 صمبر خدانمايد كه عترت و كتاب بعد از پيا گذارم...) گويا به اين اشاره مي از خود مي

_________________________________________________________________________ 

 منظور قاضي ابويعلي است. -1
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را توصيه نمود كه با اين  امت صدر كنار هم و همراه يكديگر خواهند بود، و ايشان 
طور كه پدر مهربان مردم  جا آورند، همان و حق آن دو را به رفتار خوبي داشته باشنددو 

در حديثي ديگر فرموده است  صكند، و آنچه پيامبر فرزندانش سفارش ميرا در مورد 
خواهم كه خدا را مدنظر داشته باشيد) مفهوم  كه: (در مورد اهل بيت خودم از شما مي

كند كه در مورد فرزندانم  يه ميطور كه پدر مهربان توص كند، همان مذكور را تأييد مي
  خدا را مدنظر داشته باشيد.

و آنچه در روايات ديگر آمده است به معناي اين است كه قرآن سرمشق و اسوة 
است و بايد آنها از قرآن پيروي كنند و آنان از ديگر مردم به  صعترت و خاندان پيامبر

  فرمايد:  الهي برگرفته شده كه ميعمل كردن به قرآن سزاوارترند، و اين مفهوم از فرموده 

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% HH HHωωωω öö öö//// ää ää3333 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã #### �� ������ ôô ôô____ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) nn nnοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$   )23 / الشوري(  � ####$$
  ».بگو در برابر آن از شما اجر و پاداشي نمي خواهم جز عالقه نزديكي به خدا«

به  منوطاند، پس خداوند شكر نعمت قرآن را  آنگونه كه برخي از مفسرين گفته
نمايد كه شكر اين  امت را توصيه مي صاست، و گويا پيامبر  بيت دانسته محبت اهل
دارد، پس هر  جا آورند و آنها را از ناسپاسي در برابر اين نعمت برحذر مي نعمت را به

بها شكر  كسي به اين وصيت پيامبر گوش داد و با رفتار خوب با اين دو چيز گران
يند آ و چيز از او جدا نخواهند شد تا اينكه بر حوض پيامبر ميگذارده است هرگز اين د

و هر كس كه وصيت پيامبر را زيرپا  دهد و آنگاه خداوند كاملترين پاداش را به او مي
  نكرده است برعكس اين خواهد بود  اسگذاشته و نعمت را سپ

از من  فرمايد: (بنگريد كه بعد كه در روايتي ديگر مي صبنابراين فرموده پيامبر
كنيد) در همين راستاست و به معني اين است كه فكر كنيد آيا  چگونه با اين دو رفتار مي

بعد از من شما جانشينان صادق و راستيني در مورد اين دو چيز برايم خواهيد بود يا 
  جانشينان بدي خواهيد بود.
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ن آنها از اند، چو و منظور از عترت پيامبر علمايي هستند كه به علم خود عمل كرده
شود  شوند، و فرد جاهل از اين مقام دور است، و در اصل به اين نگاه مي قرآن جدا نمي

ها پاك باشد، و اگر فرد مفيدي باشد و از نژاد  كه فرد با خوبيها آراسته باشد و از زشيت
  بيت نباشد بر ما الزم است كه از او پيروي و اطاعت كنيم. اهل

ديگر به اطاعت و پيروي كردن از قريش تشويق نموده ديثي حدر  صبنابراين پيامبر
بيت فرموده منافات و تضادي ندارد چون حكم كردن  و اين با آنچه در مورد اهل است

بر فردي از افراد عام به معني منحصر بودن عام در آن فرد نيست، بلكه اشاره به اهتمام 
  الي آن فرد است.ابيشتر و جايگاه و

كنند و همچنين بر اين داللتي  ر خالفت و حكومت داللت نميو همه آنچه بيان شد ب
جايز نيست، و بلكه بر اين داللت ندارند كه پيروي از كساني ديگر غير از عترت 

بيت و پيروي از رهنمودهايشان واجب است، با اينكه ما  نمايند كه دوست داشتن اهل مي
لكه ببيت نيست و  هلهاي ا معتقديم دوست داشتن و اطاعت از خصوصيات و ويژگي

  خلفاي راشدين نيز مستحق محبت و اطاعت هستند.
يم و غيره از عرباض بن ساريه و ترمذي و ابونع ماجه و ابودداود امام احمد و ابن

فرمود: (از سنت و روش من و از سنت خلفاي  صاند كه گفت: پيامبر خدا روايت كرده
يد و به آن تمسك جوئيد و با دندان آن آيند اطاعت كن راشدين راهيافته كه بعد از من مي

  .1را محكم بگيريد)

_________________________________________________________________________ 

روزي بعد از نماز صبح سخنراني شيوا و مؤثري  صطور كامل اينطور است: (پيامبر خدا حديث به -1

س افتادند، مردي گفت: اين ها از چشمان جاري شدند و دلها به هرا براي ما ايراد نمود كه اشك

كني؟  ما را به چه چيز سفارش مي صاست كه نشانة خداحافظي است پس اي پيامبر خدا اي وعظهم

كنم هر كس از  اي حبشي باشد وصيت مي فرمود: شما را تقواي الهي و اطاعت از امير گرچه اميرتان برده

ده بپرهيزيد كه تازه ايجاد شها و امور  شما بعد از من زنده باشد اختالف زيادي را خواهد ديد، از بدعت
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دانم تا چه  (نمي فرمود: صكند كه گفت: پيامبر خدا و ترمذي از حذيفه روايت مي
ا باقي خواهم ماند، بعد از من به دو كسي كه بعد از من هستند اقتدا مدتي در ميان شم

د عمار پيروي كنيد، و آنچه به ابوبكر و عمر اشاره كرد، و از رهنموكنيد و آنگاه 
  .1مسعود به شما گفت او را تصديق نمائيد) ابن

  
  مسئله چهارم:

گويند امام  كند و مي شيعه گاهي از اين حديث بر عصمت ائمه خود استدالل مي
است پس همان طور كه پيامبر معصوم است امام هم معصوم است،  صجانشين پيامبر

  ه او اعتماد كرد و احكام ديني را از او فرا گرفت.توان ب و اگر امام معصوم نباشد نمي
كنند، كه  اشان استدالل مي و گاهي از اين حديث براي اثبات امامت علي و ساير ائمه

براي اين مدعاي آنها نيست، زيرا اگر اينطور باشد بايد همه همچنين اين حديث دليلي 
خصوص كه عترت  بگويند به كنم شيعه چنين چيزي را افراد عترت امام باشند و فكر نمي

  هاشم و بني عبدالمطلب و غيره كه تعدادشان زياد است. عبارتند از بني
  

                                                                                                                                                    

خلفاي راشدين  گمراهي هستند، هركس از شما در چنين روزگاري قرار گرفت از سنت من و سنت

ش  4/200ابوداود  2476ش  )5/44ترمذي (د). راهيافته اطاعت كند و با دندان محكم آن را بگير

يه ) ابونعيم الحل19576، 85/17ش ( 4/126) احمد 3337، 43، 42ش  1/15ماجه  ابن 4607

5/220 ،10/115. 

)، 6863حبان  ابن(، 23467) ش 5/402، (احمد 97) ش 1/37ماجه  ابن( 3799) ش 5/688(ترمذي  -1

ذكر كرده  1233االحاديث الصحيحه ش  ، و حديث صحيح است، و آلباني آن را در سلسله3/75الحاكم 

 است.
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  مسئله پنجم:

در مورد عترت خويش  صاين حديث حجت و دليلي عليه شيعه است، چون پيامبر
شوند تا اينكه بر حوض نزد  فرمايد كه عترت او و كتاب از همديگر هيچگاه جدا نمي مي

آيند، و اين دليلي است بر اينكه اجماع عترت حجت است، و عترت بر امامت  پيامبر مي
اند و نيز بر افضل  علي اجماع نداشتند و همچنين بر امامت بقيه ائمه شيعه اجماع نداشته

عباس و غيره ابوبكر  بودن علي اجماع نداشتند. بلكه ائمه و پيشوايان عترت همچون ابن
هاشم از  بني ردارند و همچنين ساي ن بر علي مقدم ميو عمر را در امامت و افضل بود

 ها به امامت ابوبكر و عمر و تقدم آنها اقرار فرزندان عباس و جعفر و بيشتر علوي
نان از زمرة شاگردان امام مالك و ابوحنيفه و احمد و غيره اند، و افراد زيادي از آ كرده مي

اند. و  دات است كه از اماميه به شمار رفتهاند كه تعدادشان چندين برابر افرادي از سا بوده
بن علي و  هاشم و تابعين و تابعين آنها از فرزندان حسين بيت از بني آنچه از علماي اهل

اند  داشته از فرزندان حسن و غيره نقل شده اين است كه آنان ابوبكر و عمر را دوست مي
وله به تواتر از آنها نقل شده مق اند. و اين دانسته افضل و برتر ميو آن دو را از علي 

  است.
 1»الصحابه القرابه علي القرابه و ثناء الصحابه علي اثناء«حافظ ابوالحسن دار قطني كناب 

اي در باره اين موضوع بيان داشته  را در همين مورد تأليف كرده است و در آن پاره
  است.

_________________________________________________________________________ 

) اين را ذكر 86( نالبيت لمؤمنين و آلا الصحابه و امهات معجم ما اُلف عنمحمدبن ابراهيم شيباني در  -1

كرده است، و كتاب دارقطني مفقود است و فقط بخش كوتاهي از قسمت يازدهم آن باقي مانده است، كه 

  الصحابه و مناقبهم و قول فضائل«آن را تحقيق كرده است و تحت عنوان  1419الرياح در سال  محمد

 ه است.الغرباء به چاپ رسيد در مكتبه» بعضهم في بعض
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به اين مطالب  اند و همچنين هر كس از علماي اهل حديث كه در سنت تأليف كرده
ابن  والسنه خالل، والسنه، 1بن احمد السنه عبداهللا اند، مثال كناب اشاره نموده

بن  و ابوحفض 1و طلمنكي 5و ابوذر هروي. 4و كتاب المكائي، 3السنه آجري كتاب.2بطه

_________________________________________________________________________ 

است اول به صورت ناقص در مكه چاپ و سپس بار دوم در دو جلد و   كتاب او دو بار به چاپ رسيده -1

 تحقيق شده به چاپ رسيده است.

ي بطه ابوعبداهللا عسكري است، و بن محمدبن محمدبن حمدان بن عمر معروف به ابن او عبيداهللا -2

نشين گرديد و  وقتي از سفر بازگشت تا چهل سال خانهسفرهايي به مكه و بصره و ... ديگر شهرها نمود 

شد و همواره روزه بود به جز روز عيد فطر و قربان و ايام  در اين مدت هيچگاه در بازار ديده نمي

الميزان  ، لسان2/144حنابله هـ وفات يافت. طبقات ال 380الدعوه بود و در سال  ريق، و او مستجابشت

 شود و به چاپ رسيده است. اميده مي، و كتاب او ارابانه ن4/112

علما و از تعداد زيادي از  بن عبداهللا ابوبكر آجري بغدادي است، از بسياري از وي محمدبن حسين -3

زيست و عالمي عامل و پيرو سنت  حجاج و اهالي مغرب حديث فراگرفت و او در مجاورت مكه مي

السنه است، و  الشريعه في  كتاب رد كه از آن جملهو تأليفاتي داگويد او متدين و ثقه بود  بود، خطيب مي

و كتاب او  3/936ره التذك 2/243هـ در مكه ديده از جهان فرو بست. تاريخ بغداد  36ايشان در سال 

 تحقيق شده و در شش جلد به چاپ رسيده است. هعبه نام الشري

داد،  ست در بغداد حديث درس ميابن منصور طبري رازي، ابوالقاسم فقيه شافعي  بن حسن اهللا او هبه -4

كرد، و كتابي در سنت و كتابي در مورد رجال صحيحين و كتابي  فهميد و حفظ مي گويد: او مي خفيف مي

، و كتاب 2/197الشافعيه  . طبقات3/1083هـ وفات يافت. التذكره  418كرد، و در سال  در سنن تأليف 

 ه چاپ رسيده است و چهار جلد آن تحقيق شده است.السنه... نام دارد و در شش جلد ب او اعتقاد اهل

بن عفير انصاري بوذر هروي است، او شيخ حرم بود در مجاورت  وي عبيد احمدبن محمدبن عبداهللا -5

گفت و  رفت و حديث مي مي تيد خود تأليف نمود هر سال به حجزيست و معجمي در ذكر اسا مكه مي

بزرگي در تخريج صحيحين به رشته تحرير درآورد و كتابي گشت، و او ثقه و متدين بود و كتاب  برمي
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و  3ابه امام احمدالصح مچون كتاب فضائلهايي ه ها كتاب و عالوه از اين 2شاهين
اند كه بزرگترين دليل  كه در آن فضايل خلفاي ثالثه ذكر شده 5علبيو تفسير ث 4ابونعيم

باشند، و اگر اين مقدار حجت است، پس براي آنها و عليه آنها حجت  عليه شيعه مي
به اين اشاره  6الدين تقيكه شيخ  شود ... چنان باشد و اگر به از آن دليل گرفته نمي مي

ساير مخالفان اهل حق هر گاه براي اثبات عت و رده است. منظور اين است كه اهل بدك

                                                                                                                                                    

هـ درگذشت. (التذكره  434در حديث و كتابي در باره صفات و الجامع را تأليف نمود و در سال 

 .2/217المذهب  )؛ الديباج3/1103

ا آمد. هـ به دني 340او احمدبن عبداهللا بن يحيي معافري اندلسي، ابوعمر عامل قرطبه است كه در سال  -1

او در علم قرآن و احكام و معاني آن و ناسخ و منسوخ قرآن در رأس همه قرار داشت. و توجه خاصي 

گويد: او در برابر  به حديث و شناخت رجال داشت، پيشوا و متدين و پيرو سنت بود. ابن شكوال مي

 429مخرم  و ابن عبداهللا هواپرستان و اهل بدعت شمشيري بران بود، محدثين بزرگ اندلس همچون ابن

  3/1098، التذكره 1/84، الصله 4/749هـ از او حديث فراگرفته ترتيب المدارك 

شاهين است،  محدث عراق واعظ مشهور معروف به ابن بن احمد بغدادي ابوحفص مربن عثماناو ع -2

او ثقه و گويد:  ماكوال مي هـ ديده به جهان گشود. ابن 297هاي زيادي تأليف نمود. وي در سال  كتاب

مورد اعتماد بود در شام و بصره و فارس حديث آموخت و كتابي در تفسير قرآن در سي جلد تأليف 

. ناگفته نماند كه بخشي از 3/987التذكره  11/265هـ درگذشت. تاريخ بغداد  385كرد و در سال 

 كتاب او به چاپ رسيده است.

 سيده است.كتاب امام احمد بعد از تحقيق در دو جلد به چاپ ر -3

 است كه اخيراً به طور كامل به چاپ رسيده است.» اصحابي معرفه«شايد منظورش كتاب  -4

باشد.  عالبي: احمدبن محمدبن ابراهيم ابواسحاق ثعالبي صاحب تفسير و العرائس في قصص االنبياء ميث -5

، 2/203يه الشافع هـ درگذشت. طبقات 424در تفسير و زبان عربي در رأس همه بود و در سال 

 . و تفسير او هنوز به صورت نسخه خطي باقي مانده است.2/28المفسرين  طبقات

 ذكر نموده است. 397 – 7/369السنه  تيميه است. و اين مطلب را در منهاج االسالم ابن او شيخ -6
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كنند همين دليل مدعاي آنها را نقض  باطل خود به دليلي عقلي يا نقلي استدالل مي
تأليف كرده است و بسياري از داليل اي  نمايد، و يكي از فضال در اين مورد رساله مي

  باشند ذكر نموده است. آنها را كه به اين شيوه مي
ماند اينكه  نمايد و ابهام را دور مي كند، مي م مسئله را روشن ميآنچه در مقدمه گفتي

كند كه فقط ائمه و پيشوايانشان مصداق عترت هستند، اگر اين ادعاي  مخالف ادعا مي
هاي معتبر خود  آنها پذيرفته شود باز هم برايشان سودي ندارد، چون آنچه آنها در كتاب

اي است كه آنها بدان معتقدند، و اينگونه  و عقيدهاند برخالف باور  اشان نقل كرده از ائمه
اند و نه به اقوال عترت، و آنها در  روشن مي گردد كه آنان نه به قرآن تمسك جسته

كه  مورد اصول و فروع دين اقوالي دارند كه به هيچ پايه علمي استوار نيست، چنان
فصالً در مورد آن اجماالً در صفحات بعدي به آن اشاره خواهد شد و اگر بخواهيم م

طور مفصل  سخن بگوييم بايد كتاب مفصلي در اين مورد تأليف كرد كه اقوال در آن به
  كنيم. از آنجا كه عاقالن را اشاره كافي است به اختصار بدان اشاره مي، اما بيان شوند

  
  اند تمسك نجسته شيعه به ثقلين

گذارم كه اگر به آن  ا را ميگويد: (من در ميان شما دو چيز گرانبه به ما مي صپيامبر
دو چنگ بزنيد بعد از من هرگز گمراه نخواهيد شد، يكي از ديگري بزرگتر است و 

  بيتم). (عبارتند از: كتاب خدا و عترت و اهل
گويد كه در امور ديني و احكام شرعي اين دو چيز مهم را  به ما مي صاكرم رسول

ا اين دو مخالف باشد باطل است و مرجع خود قرار دهيم، پس هر عقيده و عملي كه ب
رود و حيران و  بها را انكار كند از دايره دين بيرون مي هر كسي اين دو چيز مهم و گران

  شود. سرگردان مي
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يك به اين دو ريسمان  كه از دو گروه شيعه و سني كدامبنابراين الزم است بدانيم 
دهد  ارزش قرار مي دو را بي اعتنايي نموده و آن يك به آن در بي چنگ زده است و كدام

  دهد. اشان قرار مي جويي كند و مورد عيب و به آنها عمل نمي
بايد اين موضوع را با ديد انصاف نگاه كرد چون معيار براي هر دو گروه انصاف 

اعتنا هستند و بدان عمل  است، و ما در اينجا براي اثبات اينكه شيعه به اين دو اصل بي
آوريم تا بهتر بتوانيم حقيقت را اثبات  هاي معتبر شيعه دليل مي كنند فقط از كتاب نمي

  كنيم.
  گوييم: بنابراين مي

گويند:  طور كامل نزد شيعه اعتباري ندارد و مي نخست قرآن، بايد گفت كه قرآن به
چون قرآن دستخوش تحريف قرار گرفته است و بسياري از احكام آن منسوخ هستند و 

اند  اند از آن افتاده هايي كه ناسخ و مخصص عمومات بوده ها و سوره بسياري از آيه
بنابراين همانند تورات و انجيل فاقد صالحيت است و شايسته نيست كه بدان تمسك 

اند و كم و زياد  جسته شود، و آنچه از قرآن باقي مانده است كلمات آن تغيير داده شده
  شده است.

جبرئيل كه كند كه گفت: قرآني  روايت مي 2هللاعبدا بن سالم و او از ابي از هشام 1كليني
كند كه  نصر از او روايت مي يه بود و محمدبن ابيهزار آ  آورد هفده صبراي محمد

_________________________________________________________________________ 

در  بن اسحاق كليني فقيه اماميه و يكي از بزرگترين راويان آنهاست و وي ابوجعفر محمدبن يعقوب -1

هـ) و مؤلف كتاب  3292جا درگذشت ( زيست و در همان باشد، او در بغداد مي احاديث مرجع اماميه مي

و روايت مذكور را كليني در اصول كافي كتاب  5/433الميزان  معروف حديث اماميه كافي است. لسان

 ذكر كرده است. 2/634النوادر  القرآن باب فضل

هـ  80طالب ملقب به صادق است، در سال  بن ابي بن علي بن حسين عليوي ابوعبداهللا جعفربن محمدبن  -2

بن محمد است و مادر مادرش اسماء بنت  در مدينه ديده به جهان گشود، و او پسر دختر قاسم
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گفت: در سوره (لم يكن) هفتاد نفر از قريش به اسم خود و اسم پدرانشان نام برده شده 
  بودند.

عبداهللا  ن را براي ابيبن سلمه روايت است كه گفت: مردي كلماتي از قرآ و از سالم
آنگاه ما ابوعبداهللا گفت:  خواند. خوانند نمي خواند و او به اين صورت كه مردم مي

، او گفت: و ما ارسلنا من قبلك من رسول و ال نبي و المحدث«خواندند: اينگونه 

  .1بود» شد طالب محدث (كه با او سخن گفته مي بن ابي علي
ان امه هي اربي «اند كه گفت:  عبداهللا روايت كرده و زيدبن جهم هاللي و غيره از ابي

اند و در اصل اينطور نازل شده  از كالم خدا نيست بلكه آن را تحريف كرده» من امه

   2»ائمه ازكي من ائمتكم«است 

ها مثل سوره  و همچنين آنها معتقدند و ميان آنها مشهور است كه برخي از سوره
ها همچون سوره  ، و مي گويند بعضي از سورهاند واليت كامالً از قرآن حذف شده

كه احزاب بيشتر آن حذف شده است و در اصل سوره احزاب به اندازه سوره انعام بوده 
اند از آن حذف  بيت و احكام امامتشن در اين سوره آمده آياتي كه در فضيلت اهل

  اند. گرديده

                                                                                                                                                    

جمله  اند از آن بكر صديق است، وي از بزرگان تابعين بود گروهي از او علم آموخته بن ابي عبدالرحمان

طور كه به  گفت: همان گويد او ثقه است و نيازي به معرفي ندارد، و او مي بوحاتم ميابوحنيفه و مالك، ا

هـ درگذشت.  148شقاعت علي اميدوارم به شفاعت ابوبكر به همان اندازه اميدوارم. و ايشان در سال 

  1/166والتذكره  1/327االعيان  حياتو  3/192االولياء  حليه

ن واالئمه محدثون مفهوم الحجه باب ان با مراحعه به اصول كافي كتاب در نسخه خطي اشتباهاتي بود كه -1

 ، آن را تصحيح نمودم.1/270

، در نسخه خطي محمدبن جهم هاللي آمده بود كه با مراجعه 1/292االشاره وانص  الكافي، الحجه، باب -2

 به كافي تصحيح گرديد.
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آن كلمه (ويلك) بوده كه قبل از  1اهللا معنا) (التحزن انگويند در آيه  و همچنين مي

حذف  2فوهم انهم مسئولون)(وقبعد از  (واليه علي)از آن حذف شده است، و كلمه 

حذف شده است، و  3شهر) ف(خير من الگرديده است، و كلمه (تملكه بنواميه) بعد از 

بوده كه آن را حذف  طالب) بن ابي (بعليكلمه  القتال) 4المؤمنين اهللا (و كفيبعد از 

را  صمحمد كلمه آل 5ينقلبون) بظلموا اي منقل نالذي و از آيه (و سيعلمد، ان كرده
اند، همه  كلمه علي را حذف كرده 6گويند بعد از (و لكل قوم هاد) اند، و مي حذف كرده

  در كتابش المثالب ذكر كرده است. 7ها را ابن شهرآشوب مازندراني اين
اند،  ن مثل اينها از قرآن حذف شدهكنند كه بسياري از كلمات و آيات قرآ و ادعا مي

طور كه تورات و  بنابراين باقي مانده قرآن نزد آنها با تورات و انجيل فرقي ندارد و همان

_________________________________________________________________________ 

الشيعه والقرآن ص «ست. آمده ا» الخطاب لفص«كه در  و بسياري چنان» شهرآشوب در نالمثائب  ابن -1

232.( 

 آن را نيافتم. -2

بن حسين در  بن ابراهيم قمي در تفسيرش اين را گفته است و همچنين از جعفربن محمدبن علي علي -3

 ).338الخطاب (الشيعه والقرآن  اند، فصل آن را نقل كرده» المباركه صدرالصحيفه«

 .285مي و بسياري و غيره اين را نقل كرده است، الشيعه والقرآن ص الخطاب از ابراهيم ق صاحب فصل -4

 .281قرآن ص لالخطاب از سياري و طبرسي نقل كرده است، الشيعه وا صاحب فصل -5

 .243الخطاب، الشيعه والقرآن ص  متين، به نقل از فصل  القبسات و رضوي در حبل محقق داماد در حاشيه -6

ب طبرسي مازندراني ابومحمد شيعي است، در ايام مقتضي در بغداد وعظ بن شهرآشو او محمدبن علي -7

الحدود والحدائق،  الطرائق في گفت، و مقتضي او را پسنديد و به وي خلعت داد از تأليفات او اعالم مي

المؤلفين  ؛ معجم77ص » الوعاه بغيه«هـ وفات يافت. سيوطي:  558والمثالب والواصب است در سال 

11/16. 
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انجيل قابل تمسك نيستند قرآن هم قابل تمسك نيست چون قرآن تحريف شده و تغيير 
  يافته است و يا منسوخ شده و ناسخ آن مشخص نيست.

دين معاصر تهجيكي از م 1بن محمد تقي نوري طبرسي حسين كتابي را ديدم كه سيد
» االرباب تحريف كتاب رباثبات الخطاب في  فصل«شيعه تأليف كرده بود و اسم آن را 
و در شهرها و كشورها منتشر  هبه چاپ رسيد 2ناميده است، و اين كتاب در ايران

 كتاباً شفاءعبده  الحمدهللا الذي انزل عليشود:  گرديده است، و اينگونه آغاز مي

والسالم علي حامله التوراه واالنجيل والزبور، والصلوه  الصدور، و مهيناً علي في

  گويد:  تا اينكه مي الرفيع العمور... نورالنور، والبيت

_________________________________________________________________________ 

م در  1838هـ  1254است، وي در سال  محمدبن علي نوري طبرسي  بن الدين بن محمد تقي حسين او -1

و در سال  رد و تا دم وفات در نجف باقي مانددنيا آمد و بعداً به عراق هجرت ك قريه بالو طبرستان به

ل، الوسائ ارد از آن جمله همين كتاب، و مستدركتأليفات زيادي د ،تشم درگذ 1902هـ  1320

 .)441، 1/369الكنون  ، ايضاح27/139عاملي  الشيعه اعيان

. قابل 5/159هـ مجدداً چاپ شد. الذريعه  1333هـ در تهران به چاپ رسيد سپس  1298در سال  -2

اهللا بخش بزرگي از اين كتاب را ضميمة كتابش (الشيعه  شيخ احسان الهي ظهير رحمهذكر است كه 

الخطاب در ايران به چاپ  گويد: كتاب فصل اهللا در مقدمه كتابش مي حمهوالقرآن) نموده است و احسان ر

فته است و به دست مستشرقين رسيد كه از آن مطالب رسيده و در مراكز علمي شرق و غرب انتشار يا

 اند. زيادي نقل كرده
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  مقدمه اول:

آوري قرآن و جامع آن و سبب جمع آن و بيان  در بيان رواياتي كه در مورد جمع
اي بوده است كه قرآن در معرض نقص قرار گرفته  گونه به آوري قرآن اينكه كيفيت جمع

  است، و تأليف آن برخالف تأليف مؤلفين است.
  

  مقدمه دوم:

در بيان انواع تغييراتي كه پديد آمدن آن در قرآن ممكن است، و بيان آنچه كه 
  تغييرناپذير است.

  
  مقدمه سوم:

  يير يافتن آن.در بيان اقول علماي ما در تغيير يافتن قرآن و عدم تغ
  نمايند: باب اول در بيان آنچه كه بر وقوع تغيير و تحريف و نقص در قرآن داللت مي

  كه از چند مسئله تركيب يافته است: دليل اول
  اند. تورات و انجيل به صورت زيبا و ماهرانه تحريف شده اول:
مت هم اتفاق هاي گذشته اتفاق افتاده است در اين ا در بيان اينكه هرچه در امت دوم:

  افتد. مي
  هاي گذشته. هاي منفي و مثبت اين امت با امت بيان مشابهت سوم:

نمايند كه  اي كه در آن داليلي هست كه بر اين داللت مي در بيان روايات ويژه چهارم:
  پذير است. قرآن همچون تورات و انجيل تحريف

طور طبيعي  ديده است بهآوري گر اي كه بدان قرآن جمع دليل دوم: در بيان اينكه شيوه
مستلزم آن است كه قرآن مورد تغيير و تحريف قرار گيرد، و در اينجا شيوه نوشتن وحي 

  به صورت اجمالي بيان شده است.
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التالوه وجود ندارد و آنچه را كه  در بيان اينكه چيزي به نام منسوخدليل سوم: 
  ن كاسته شده است.گويد در واقع همان چيزي است كه از قرآ التالوه مي منسوخ

اميرالمؤمنين قرآن مخصوصي داشت كه ترتيب آن با قرآن موجود  دليل چهارم:
  اي بود كه حديث قدسي و تفسير نبودند. مخالف بود و در آن چيزهاي اضافه

بن مسعود قرآن معتبري داشت كه چيزهايي داشت كه در اين  عبداهللا دليل پنجم:
  قرآن نبودند.

  د ما معتبر است ندارد.آياتي را كه مصحف ابي كه نز موجودقرآن  دليل ششم:

آوري كرد برخي از  بن عفان براي بار دوم قرآن را جمع وقتي عثمان دليل هفتم:
آوري و آنچه او انداخته است  كلمات و آيات را از آن انداخت، و در اينجا كيفيت جمع

  هاي او با يكديگر بيان شده است. و تفاوت مصحف
  ايات زيادي كه به صراحت بر كم و زياد شدن قرآن داللت دارند.رو دليل هشتم:

اش بيان  هاي مبارك گذشته خداوند اسم اوصيا و شمايل آنان را در كتاب دليل نهم:
هاي گذشته است بايد اسامي آنها را  كرده است، بنابراين در اين كتابش كه شامل كتاب

  ر اولين مصحف ذكر شده است.كرد، و در اينجا بيان شده كه اسم آنها د ذكر مي
هايي داشته است، و  اثبات اينكه قرآن در حروف و كلمات و غيره تفاوت دليل دهم:

ابطال اين قول كه قرآن به يك صورت نازل نشده است، و در اينجا شرح احوال قاريان 
  بيان شده و اثبات گرديده كه در سندهايشان تدليس بوده است. 

طور كلي قرآن  ح زيادي هست كه دال بر اين هستند كه بهروايات صري دليل يازدهم:
  كم و زياد شده است.

ايم كه در  ها آنها را ترتيب داده رواياتي كه ما برحسب ترتيب سوره دليل دوازدهم:
  نمايند. آن استدالل ميآن به شبهات مخالفين پاسخ داده شده كه از 
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  باب دوم:

ر مطلق قرآن تغيير و تحريف نيافته است و طو گويند به در بيان داليل كساني كه مي
پاسخ به داليل آنها و در اين باب بيان شده كه تورات و انجيل براي بار دوم در عهد 

  اند. تحريف شده صپيامبر
شود كه قرآن صالحيت استدالل را  هر كسي اين كتاب را مطالعه كند برايش ثابت مي

النبي اال  م يتركلزيبا گرفته است: باب من قال الباري در رد اين ادعا بسيار   ندارد، و فتح
كنند كه بخش زيادي از قرآن  اين عنوان در رد كساني است كه ادعا مي. «الدفتين ما بين

ها ساخته و  با از بين رفتن حامالن آن از بين رفته است، اين چيزي است كه رافضي
علي نص آمده و او خليفه اند تا بوسيلة اين سخن ادعايشان را كه براي امامت  پرداخته

است و  صاست و در قرآن تصريح شده كه علي خليفه پيامبر صبالفصل پيامبر
كه اين ادعايي باطل است  اند را ثابت كنند، و حال آن صحابه اين نص را پنهان كرده

تو براي من به منزله هارون براي موسي هستي و  چون صحابه گفتة پيامبر را كه فرمود:
جويند را پنهان نكردند،  را كه مدعيان امامت علي به آن تمسك مي ديگر احاديثي

نمايد و يا ان را  طور كه آنچه را كه با اين تعارض دارد يا عموميت آن را خاص مي همان
  كند پنهان نكردند.  مقيد مي

فض كرده الباري با ذكر گفتة يكي از ائمه شيعه استدالل زيبايي عليه روا مؤلف فتح
طالب است اگر چيزي در مورد  بن ابي گويد محمدبن حنفيه كه پسر علي است. او مي

عباس پسرعموي  داشت، و هچنين ابن بود او بيش از همه مردم از آن اطالع مي پدر او مي
  .1كسي كه بيشتر از همه با او همراه بود و از وي اطالع داشت شيعل

  
  فصل

_________________________________________________________________________ 

 .9/65الفتح  -1



  حديث ثقلينحديث ثقلينحديث ثقلينحديث ثقلين

 

23232323

خويشاوندان او، و شيعه  ، به اجماع اهل لغت عترت فرد يعنيصاما عترت پيامبر
هستند را انكار  ص1كلثوم كه دختران پيامبر نسب بعضي از عترت همچون رقيه و ام

و زبيربن .2دهند و فرزندانش را جزو عترت قرار نمي صكرده اند و عباس عموي پيامبر
اند، و در مورد انها  و اكثر فرزندان فاطمه را از دشمنان شمرده صصفيه پسرعمه پيامبر

زيادي برخوردار  بن حسين كه از علم و تقواي گويند، مثل زيدبن علي ن زشتي ميسخنا
به شهادت رسيد. و همچنين پسر او يحيي را از دشمنان  بود و به دست مروانيين

بن موسي كاظم و جعفربن موسي كاظم را از دشمنان  اند، و همچنين ابراهيم شمرده
كه او يكي بزرگان اوليا بود و بايزيد ، با ايناند شمرده و او را كذاب (دروغگو) لقب داده

گويند او از  كه ميو اشتباه معروفي است  3را از او گرفته است، بسطامي طريقت
  گرفته است.را  جعفرصادق طريقت

_________________________________________________________________________ 

چهار  صاند كه پيامبر گفتهگويد: (مورخين  مي 1/27االسالميه الشيعه  المعارف حسين امين در دائره -1

دختري غير از  صداشته است اما وقتي در نصوص تاريخي تحقيق كنيم دليلي براي اينكه پيامبردختر 

اش  آيد كه دختران ديگر دختران خديجه از شوهر قبلي يابيم بلكه چنين برمي باشد نمي داشته إلزهرا

 اند). بوده

الموتي و  (فلبئساند  مورد عباس نازل شده گويد اين آيات در مي 54-52كشي در رجال ص  -2

نصحي كم عاالخره اعمي واضل سبيال) (و ال ينف العشير) ( و من كان في هذه اعمي فهو في لبئس

 .لكم)انصح  ان اردت ان

هـ در شهر بسطام (بين خراسان و عراق  188بن شروسان بسطامي است كه در سال  او طيفوربن عيسي -3

يزيد يكي از زاهدان بود كه مسلمان شد، بامد پدر بزرگش شروسان مجوسي بود و قرار دارد) به دنيا آ

شود كه صحت ندارند و يا  شود و اقوالي به او نسبت داده مي عجيبي در مورد او گفته مي هايداستان

گويند او اولين كسي بود كه مذهب فنا و  اينكه به دروغ به او نسبت داده شده اند، و برخي مي

 .13/86نبالء ال سير اعالم 10/23االولياء  ود را مطرح كرد. حليهالوج وحده
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اند، و  و همچنين برادر امام حسن عسكري جعفربن علي را دروغگو لقب داده
زكيه  2زندش محمد ملقب به نفسمحض و فرال و فرزندش عبداهللا 1بن حسن مثني حسن

بن عبداهللا و زكريابن محمدباقر و  اند. و همچنين ابراهيم را از كافران مرتد شمرده
كه همه از  3بن عمر بن حسن و يحيي بن حسن و محمدبن قاسم بن حسن محمدبن عبداهللا

اند. و همچنين  بن حسين هستند را به كفر و ارتداد متهم كرده نوادگان زيدبن علي

_________________________________________________________________________ 

بن جعفر حديث  طالب هاشمي مدني ابومحمد است، از پدرش و عبداهللا بن ابي بن علي بن حسن او حسن -1

ه است، و در خالفت علي مسئول داش كم روايت نمو روايت نمود، و او با وجود راستگويي و بزرگي

گفت: كشتن  ن حسن شنيدم كه به مردي از رافضه ميب گويد: از حسن مرزوق مي بن صدقات بود، فضيل

كنم، و ايشان  كني، گفت: سوگند به خدا شوخي نمي مي  تو مايه تقرب به خداوند است، او گفت: شوخي

 .9/170دايه والنهايه لب، ا4/483النبالء  هـ درگذشت. سير اعالم 99در 

طالب هاشمي مدني ابومحمد، و مادرش فاطمه بنت حسين است،  بن ابي بن علي بن حسن بن حسن عبداهللا -2

بن  كسي را نديدم كه علماي ما او را به اندازه ايشان گرامي بدارند و اسحاق گويد: هيچ مصعب زبيري مي

اند، و محمدبن  اين معين نقل مي كند كه گفت او ثقه است، و ابوحاتم و نسائي نيز چنين گفتهمنصور از 

گويد: او از عابدان بود و او را شرافت و شكوه بود. و زباني قاطع داشت. و محمدبن  بارة او مي سعد در

سالم جمعي مي گويد: او نزد عمربن عبدالعزيز جايگاه خوبي داشت، و ايشان در زندان ابوجعفر در سن 

فت، و فرزندش وفات ياشدن   گويد او چند ماهي قبل از كشته سالگي درگذشت، و واقدي مي 57

 .5/163التهذيب  تهذيب 5/71الكبير  هـ كشته شد، التاريخ 145فرزندش محمد در رمضان سال 

هـ  250طالب است، در سال  بن ابي بن علي بن حسين بن عليبن زيد بن حسين بن عمربن يحيي او يحيي -3

ان را آزاد كرد و او به در كوفه قيام كرد و مردمان زيادي با او همراه شدند او بر كوفه چيره شد و زنداني

بن اسماعيل به قتل رسيد. و بعد از آن كه  امامت رضا دعوت داد، و در رجب همين سال به همراه حسين

او نمرده است و او  فرستادند، و فرقه جاروديه گفتنداو را كشتند سرش را براي خليفه عباسي به سامرا 

، البدايه والنهايه 1/159ل والنحل المل، 4/137الفضل گردد تا آن را آكنده از عدل نمايد.  به دنيا بازمي

11/5. 
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اند را به كفر و  كه قايل به امامت زيدبن علي بودهبسياري از سادات حسني و حسيني 
هاي انساب و تاريخ  و حال آنكه كتاب .1اند ارتداد متهم كرده و آنان را گمراه دانسته

ها به امامت زيدبن علي و  ها و حسيني بيت از حسني گويند كه اغلب اهل سادات مي
  اند. فضيلت او معتقد بوده

اما جمهور اثناعشريه به كافر بودن و جهنمي بودن اين بزرگان معتقدند چنان كه در 
هايشان ذكر شده است، و دليلش معلوم است چون نزد آنها انكار امامت  المعاد كتاب باب

يكي از ائمه همچون انكار نبوت است، و منكر امامت كافر است و كافر براي هميشه در 
وقت را قبول نداشتند بلكه امامت بعضي از  همئبزرگان امامت اماند و اين  جهنم باقي مي

كردند. و برخي از اثناعشريه معتقدند كه اينها مثل عباس  ائمه گذشته را نيز انكار مي
  خدا از اهل اعراف هستند. عموي رسول

د با شفاعت نشو اند كه اينها بعد از آن كه در جهنم عذاب داده مي و برخي گفته
شوند، و اين هر دو قول باطل است، اما قول اول با  آن بيرون آورده مياجدادشان از 

قواعد و اصول اماميه مطابقت دارد، و آن اينكه به اجماع شفاعت در حق كفار پذيرفته 
شود، و اعراف جاي هميشه ماندن نيست، و اضافه بر اين اينها نمي توانند اهل  نمي

اثناعشريه ند و منكر امامت برحسب ادعاي ا اعراف باشند چون انان منكر امامت بوده
رود، و هيچ  كنند كه دوستدار علي به دوزخ نمي كافر است. با وجود اين همه، روايت مي

  اند. ترديدي نيست كه اين بزرگان دوستداران علي بوده
بيت توهين كرده و به آنان  بنابراين پرواضح است كه فرقه اثناعشريه به بزرگان اهل

و خوارج به آنان چنين چيزهايي را نسبت  2نواصباند كه  سبت دادهچيزهايي را ن

_________________________________________________________________________ 

 اند. ذكر شده 53همه اينها در مختصر تحفه اثناعشريه ص  -1

اند و آنها گروهي از خوارج  ورزند و با او مخالفت كرده دشمني مي شنواصب كساني هستند كه با علي -2

 .1/758العرب ماده نصب  باشند. لسان مي
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كند كه  اند، و به راستي كه اين مثل معروف چقدر در حق اين فرقه صدق پيدا مي نداده
  ».دشمن دانا به ز دوست نادان«
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  تفاصيل

ها و  ها و روايات اثناعشريه مورد بررسي و كاوش قرار گيرند زشتي اگر كتاب
گردد، اما ما در اينجا برخي از عقايد كفرآميز آنها  آشكار مين روز روشن هايش چو عيب

  اي از عقايد آنان را به اطالع برسانيم: كنيم تا نمونه را نقل مي
گويند كه امام زمان چنان ترسو و بزدل است كه بيش از هزار سال است  آنها مي اول:

هايي  ي اين مدت انقالبكه از ترس گروهي اندك پنهان شده است، با اينكه در ط
صورت گرفته و دولت عباسي منقرض شده و دولت چنگيزي زمام قدرت را به دست 

و  بيت بودند. گرفته است آنهايي كه بعد از پذيرفتن اسالم طرفدار و دوستدار اهل
ها مذهب شيعه را انتخاب كردند، و همچنين دولت صفويه بر خراسان و عراق  بعضي

مذهب در ميان پادشاهان ياوران شيعه بودند، و روزگاري اين  ها تسلط يافت و صفوي
رواج يافت و اين فرقه به امامت رسيدند و در هند و سند وزير ل و بورب دكن و بنگا

  .1زمان به آنها اطمينان نكرد و ظهور نيافتشدند اما باز هم امام 
اي گروه «گفت: كنند كه او  دق روايت مياهايشان از امام ص آنها در همه كتابدوم: 

  ».شيعيان خدمت و كار كنيزان ما براي ماست و شرمگاهايشان از آن شما است
اند و  هاي ناپاك بافته هاي ناروايي كه انسان بريم از اين تهمت بارخدايا به تو پناه مي

  .2اند به چنين بزرگاني نسبت داده

_________________________________________________________________________ 

سال است كه حكومت شيعه در ايران برقرار است اما باز هم امام  ن هم نزديك به سيو در اين زما -1

 داشت. كند با اينكه در اين روزگار كه نظام شيعه معتقد است نبايد از كسي هراسي مي زمانشان ظهور نمي

در مورد  السالم روايت كرده است كه: (از اباعبداهللا عليه 3/141نزديك به همين طوسي در االستبصار  -2

 ÷عاريه گرفتن شرمگاه پرسيدم فرمود: اشكالي ندارد). و همچنين روايت كرده است: (به ابوجعفر

گفتم (زراره): فرد دوست دارد كه كنيزش را در اختيار برادرش قرار دهد و آن را براي او حالل گرداند، 

 فرمود: اشكالي ندارد).



  حديث ثقلينحديث ثقلينحديث ثقلينحديث ثقلين

 

28282828

ختر بانوي زنان عالم د 1كلثوم كه آنان در مورد اماند  آنها به ائمه نسبت داده سوم:
  .2»اولين شرمگاهي بود كه به زور از ما گرفته شد«اند:  گفته †فاطمه زهرا
دهند كه در مورد دختر جگرگوشه و پارة تن  اهللا چگونه به خود اجازه مي سبحان

اندازد و كوهها را  پيامبر چنين سخني را به زبان بياورند سخني كه آسمان را به لرزه مي
دارند و چرا چنين  بيت روا مي احترامي را به اهل چرا چنين فحش و بيدهد،  تكان مي

  نمايند. دار مي دامان پاك آن بزرگ زن را اينگونه لكه
و دوم اينكه چرا اينگونه به اميرالمؤمنين و حسن و حسين چنين بي غيرتي را نسبت 

از اين سخن ، كدام تهمت دهند ها را نسبت مي دهند و چرا به امام صادق اين دروغ مي
  شود. بيت ثابت مي بزرگان اهلغيرتي  تواند باشد سخني كه به اقتضاي آن بي بزرگتر مي

خصوص چگونه آنها  آورند، به زبان مي كجا چنين بزرگاني چنين سخنان زشتي را به
گويند، بلكه حتي  از آلت تناسلي زناني كه خويشاوند و نزديك به آنها هستند سخن مي

جويند، چگونه اين فرقه به خود اجازه  گفتن چنين حرفهايي دوري مي اراذل و اوباش از
نسبت دهند،  صدهند كه چنين سخني را به زبان بياورند و آن را به پارة تن پيامبر مي

  آيا ممكن است كسي كه ادعاي اسالم داشته باشد چنين سخني را بگويد.

_________________________________________________________________________ 

كلثوم در زماني كه  است، ام صدرش فاطمه دختر پيامبرطالب است و ما بن ابي كلثوم دختر علي وي ام -1

كلثوم  كشته شد ام شدرآمد و تا وقتي كه عمر شهنوز به سن بلوغ نرسيده بود به ازدواج عمربن خطاب

بن  همسر وي بود. و عمر از او صاحب فرزنداني به نام رقيه و زيد گرديد، و بعد از شهادت عمر عون

كلثوم  ازدواج كرد. و سپس عون وفات يافت و برادرش محمدبن جعفر با ام كلثوم طالب با ام جعفربن ابي

كلثوم  از مدتي ام كلثوم ازدواج كرد و بعد ازدواج نمود و محمد نيز درگذشت و برادرش عبداهللا با ام

 4/9954االستيعاب  8/464سعد  يك از اينان صاحب فرزندي نشده طبقات ابن وفات يافت، اما از هيچ

 .293االصاقه 

 .2/141الكافي/الفروع  -2
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  ال حول و القوه اال باهللا.
دادند و  دختران و خواهرانشان را به كافران ميبيت  گويند كه اهل آنها مي چهارم:

 2بن زبير دختر حسين كه در عقد نكاح مصعب 1كردند، مثل سكينه كافران با آنها زنا مي
  .بود، و غيره از سكينه

اند، كه  هاي كافر بوده ديگر خويشاوندان آنها كه به گمان اثناعشريه در نكاح ناصبي
  به تفصيل ذكر شده است. علوي هاي انساب سادات در كتاب
دهند كه او به قرآن اهانت كرده و آن را به زمين  آنها به امام صادق نسبت مي پنجم:

اند كه او به قرآن اهانت  طور كه عثمان را نيز متهم كرده كوبيده و پرت كرده است، همان
 مسعود را آتش زد، و درست همين اتهام را به امام نموده است، زيرا او مصحف ابن

  اند. صادق زده
يه را تالوت كند كه ايشان اين آ صادق روايت ميكليني از زيدبن جهم هاللي و او از 

انكاثاً تتخذون ايمانكم  نقضت غزلها من بعد قوه(وال تكونوا كالتي كرد كه: 

  دخالً بينكم ان تكون ائمه هي ازكي من ائمتكم)

گفتم: اربي خوانده مي شود، گفتم: فدايت شوم ائمه؟!، فرمود: بله سوگند به خدا، 
  فرمود: اربي چيست و با دستش اشاره كرد و با اهانت قرآن را به زمين انداخت.

_________________________________________________________________________ 

ر با او يبزبن  القيس كناني بود، مصعب رؤلب و مادرش رباب دختر اماط بن ابي بن علي حسين  سكينه بنت -1

بن حكيم با او ازدواج كرد و  بن عبداهللا عثمانبن  بن عثمان ازدواج كرد و سپس كشته شد، آنگاه عبداهللا

بن عفان با او ازدواج كرد اما او نيز بعد از مدت  ن عثمانعمروب  مدتي بعد وفات يافت سپس زيدبن

ان بن مرو دواج كرد، و عامل عبدالملكبن عوف با او از بن عبدالرحمان زماني درگذشت و آنگاه ابراهيم

عبدالملك آنها را از يكديگر جدا كرد چون ابراهيم بدون ولي با او ازدواج كرده بود، طبقات دستور به 

 .4/352الثقات  4/352سعد  ابن

 .2/141الكافي.الفروع -2
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اند كه طبق تصريح اميرالمؤمنين با ايمان  آنها به ائمه چيزهايي را نسبت داده ششم:
 كرده و در طول اند و حق را پنهان مي كرده گويند كه ائمه تقيه مي تضاد دارد، آنان مي

گويد:  البالغه مي كه اميرالمؤمنين در نهج اند، و حال آن كرده زندگي خود باطل را اظهار مي
ن ان شما باشد بر دروغ با آاست كه شما راستگويي را حتي اگر به زي(نشانه ايمان اين 

  تان باشد ترجيح دهيد).كه به سود
ه واالي آنان را اند كه جايگا اثناعشريه به ائمه تفسيرهايي را نسبت داده هفتم:

نمايد و به اضافه برخالف قواعد عربي و سياق و سباق كالم است و نيز  دار مي خدشه
گردد و ديگر چيزهايي كه به  موجب تفكيك ترتيب جمله و از هم پاشيدن ضميرها مي

  شود. دهند كه موجب بدگماني به آنان مي ائمه نسبت مي
نمايد با اينكه  هند كه از جهاد منع ميد نصوص و رواياتي را به ائمه نسبت مي هشتم:

نموده است، و اين باور بين دانند كه قرآن به جهاد تحريك و تشويق  هاي مكتب مي بچه
فرمايد: (آن دو هرگز از هم جدا  نمايد و حال آنكه پيامبر مي ثقلين تضاد ايجاد مي

  آيند). من مي تا اينكه بر حوض نزدشوند  نمي
معياري براي شناخت اقوال  صشود كه پيامبر معلوم مي صراحتو از اين حديث به 

  و مذاهب عترت پاك است.
دهند كه ائمه آميزش و همبستر شدن با زني كه طالق داده  آنها به ائمه نسبت مي نهم:

در حقيقت جايز قرار دادن زنا چيزي اند، و حال آنكه چنين  دانسته شده را جايز مي
  باشد. مي

ها را  دهند كه آنها بازي كردن با آلت تناسلي و بيضه نسبت مي اثناعشريه به ائمه دهم:
ائمه از چنين چيزي پاك هستند، چون نماز يكي اند، و حال آنكه  دانسته در نماز جايز مي
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كاري باشد، و دوماً  تواند جايي براي بازي و بيهوده باشد پس چگونه مي از اركان دين مي
   1چنين بازي چه لطفي دارد...؟!

اند كه آنها نماز خواندن با لباس پليد با وجود لباس پاك،  به ائمه نسبت داده هم:يازد
   2ها. اند ائمه از اين تهمت اند. پاك دانسته را جايز مي

اند كه براي نمازگزار جايز است  اند كه آنان معتقد بوده به ائمه نسبت داده دوازدهم:
  يشان ذكر شده است.ها كه در نماز زنش را ببوسد. همه اينها در كتاب

اند كه آنها مرد را از آموزش واجبات دين به زنان منع  به ائمه نسبت داده سيزدهم:
  كند كه گفت: روايت مي 3بن حر از اديمالطائفه  اند، شيخ كرده مي

پرسيدم كه آيا اگر زن در خواب چيزي ببيند (احتالم شود) غسل بر  ÷از اباعبداهللا
دهند. از اين  ولي به زنها نگوئيد چون اين را بهانه قرار مياو واجب است؟ فرمود: بله، 

اند و اين به اتفاق  دانسته جنابت را جايز ميشود كه ائمه نماز خواندن در حالت  الزم مي
شود  كفر است و راضي بودن به كفر كفر است، پناه بر خدا. و همچنين از اين الزم مي

 اند. ف نسبت به واجبات شرعي رضايت داشتهكه ائمه به جهالت و نا آگاه بودن فرد مكل
برد و برخالف عدالت و  و اين با مقام امام متضاد است و صالحيت او را زير سؤال مي

ترين روايت در اين مورد روايت  تر از اين و زشت مروت است و صريح

_________________________________________________________________________ 
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 .214/216التحفه  ن ك مختصر -2

بن حر خثعمي هروي است از جعفر صادق روايت كرده است حمادبن عثمان از او روايت كرده  او اديم -3

 .1/337الميزان  الشيعه ذكر كرده است، لسان است و كشي او را در رجال
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به اين مردم اصول  كند كه گفت روايت مي 2÷است كه از كاظم 1المحاسن صاحب
  اد ندهيد.دينشان را ي

گويد ائمه از تعاليم اصول دين باز  اهللا! چه روايت زشتي است كه مي حانسب
  اند. داشته مي

اند،  كرده اند كه آنها به اوامر خداوند عمل نمي اثناعشريه به ائمه نسبت داده هم:چهارد
اينكه اند، با  كرده اند چون آنها تقيه نمي خصوص به امام باقر و صادق اين اتهام را زده به

تقيه دين من و دين پدرانم است)، اي كاش «كنند كه امام صادق گفته است:  ادعا مي
  دانستم كه چرا اين دو امام دين پدرانشان را ترك كردند و چه زشتي در آن ديدند. مي

اند، و  گفته كنند كه برخالف نص صريح قرآن سخن مي آنها ائمه را متهم مي دهم:پانز
قلين پديد آمده است و آنها مردم را در مورد دين دچار حيرت خاطر تضاد بين ث بدين

اند: طال و نقره غيرمسكوك و  اند كه گفته  اند، اثناعشريه از ائمه روايت كرده كرده مي
ورشان اين اند. منظ گرفته از آن زكات ميساخته نشده زكات ندارند، اما با وجود اين 

  فرمايد:  كه مي هي قرار دهنداست كه ائمه را مصداق وعيد ال

� šš šš ÏÏ ÏÏ%%%%©© ©©!!!!$$ $$#### uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã””””ÉÉ ÉÉ∴∴∴∴õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ || ||==== yy yyδδδδ©© ©©%%%%!!!!$$ $$#### ss ssππππāā āāÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏ����øø øø9999$$ $$####uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωωuu uuρρρρ $$$$pp ppκκκκtt ttΞΞΞΞθθθθàà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ÎÎ ÎÎ6666yy yy™™™™ «« ««!!!!$$ $$#### �    

_________________________________________________________________________ 

شيخ ابوجعفر احمدبن محمدبن خالدبن عبدالرحمان برقي است، او از برق رود قم بود، و در سال كتاب  -1

 .20/122هـ وفات يافت. الذريعه  280

طالب هاشمي ابوالحسن مدني كاظم است،  بن ابي بن علي بن حسين بن جعفربن محمدبن علي وي موسي -2

گويد او ثقه و راستگو و امامي از ائمه  م ميهـ در مدينه ديده به جهان گشود، ابوحات 128در سال 

و مدينه بازگرداند و در ايام رشيدا مسلمين است، و خليفه مهدي او را به بغداد فراخواند. سپس او را به

هـ در زندان درگذشت. سير  183در مدينه اقامت داشت سپس در زمان رشيد به زندان رفت و در سال 

 .6/270النبالء  اعالم
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  )34توبه/(  
كنند و آن را در راه خدا خرج  و كساني كه طال و نقره را اندوخته مي«

  ».نمايند نمي

  1خداوند اين فرقه را روسياه كند.
اند  اند كه ائمه براي كسي كه فرزندش را از دست داده جايز قرار داده گفته هم:شانزد

فرمايد كه به هنگام مصيبت صبر كنيد  پاره كند، و حال آنكه خداوند ميكه گريبانش را 
  فرمايد:  قراري ننمائيد، و مي و بي

� !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷FFFF uu uu;;;;≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& ×× ××ππππ tt tt7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ •• ••ΒΒΒΒ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ¬¬ ¬¬!!!! !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ �  )156/بقره(  

گويند: ما از آنِ خدائيم و  رسد مي آن كساني كه هنگامي كه بالئي بدانان مي«
  ».گرديم سوي او بازمي به

  .2و در حديث آمده است: هر كسي گريبانش را پاره كند از ما نيست
اند كه قصاص مختص كساني است كه كور نيستند، و  ائمه نسبت دادهآنها به هم: هفد

  ا نص كتاب مخالف است.اين ب
اند اگر فرد ذمي مسلماني را به قتل  اند كه ائمه گفته آنها به ائمه نسبت داده جدهم:ه

  فرمايد: شود. و اين مخالف گفته الهي است كه مي برساند فرزند او به بردگي گرفته مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÌÌ ÌÌ““““ ss ss???? ×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ————#### uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘ øø øø———— ÍÍ ÍÍρρρρ 33 33““““ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& �  )/164انعام(  
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صورت بزند و  فرمود: هر كس به صكند و مي گويد كه پيامبر بن مسعود روايت مي حديث را عبداهللا -2

. مسلم 1232ش  1/435جنائز ر دهد از ما نيست. بخاري كتاب الگريبان پاره كند و فرياد جاهالنه س

ماجه  . ابن1860ش  4/19نسائي  999ش  3/324ائز. نالج ترمذي كتاب 103ش  1/99االيمان  كتاب

 .1584ش  1/504
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  ».كشد بر دوش نمي هيچ كس گناه ديگري را«

  فرمايد:  و مي

�  ”””” ÌÌ ÌÌ““““ øø øøgggg ss ss†††† ìì ìì$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!#### uu uuρρρρ  tt ttãããã  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss9999 uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ îî îîŠŠŠŠθθθθ ää ää9999 öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ AA AA————%%%% yy yy`̀̀̀  tt ttãããã  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!#### uu uuρρρρ �    

  )33/لقمان(  
كند  پذيرد و كاري براي او برآورده مي نه پدري مسئوليت اعمال فرزندش را مي«

  ».پذيرد و نه فرزندي اصالً مسئوليت اعمال پدرش را مي

صورت  دهند پس در اين اين را انتقام و در شريعت جايز قرار ميو وقتي شيعه 
فرقي ندارد. و به بردگي گرفتن فرزند  صحكومت چنگيزخان با شريعت محمدي
رود كه با  خاطر آن است كه بيم آن مي جنگد به كافري كه حربي است و با مسلمين مي

شود، و فرزند  استه ميمسلمين بجنگد كه با به بردگي گرفتن او از تعداد جنگجويان ك
ذمي جنگجو نيست و در لشكر اهل جنگ قرار ندارد، پس به چه دليل برده قرار داده 

شود، پرواضح است كه اين كار عهدشكني و برخالف همه اديان است، چون در همه  مي
 فرمايد: اديان وفا به عهد واجب است و همچنين با نص قرآن مخالف است كه مي

  شود. كسي، كسي را كشت در برابر آن كشته مي اگر 1(النفس بانفس)
االول كه روز كشته شدن  اند كه در روز نهم ربيع اشان نقل كرده آنان از ائمه بيستم:

شود،  اي نوشته نمي كسي هيچ گناه صغيره و كبيره عمر است تا سه روز براي هيچ
  .2بنابراين در اين سه روز كفر و همه گناهان مباح هستند

  

_________________________________________________________________________ 
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آن استنجاء گرفته اند آبي كه با  اند كه آنها گفته اشان نسبت داده به ائمه م:بيست و يك
  .1ديگر كارها و براي وضوء استفاده كردو شرب  توان از آن براي ده پاك است و ميش

كه امت مرحومه (مورد  صاند كه امت محمدي بيست و دوم: از ائمه روايت كرده
اند، چنان كه صيرفي از  (نفرين شده) ناميده رحمت قرار داده شده) است را امت ملعونه

ها تشبيه  روايت كرده است، و در بعضي روايات امت پيامبر را به خوك ÷عبداهللا ابي

(كنتم فرمايد:  روايت كرده است. با اينكه خداوند مي ÷كه كليني از صادق اند چنان داده

  ايد. آفريده شده شما بهترين امتي هستيد كه به سود مردم خير امه اخرجت للناس)

: (وكذلك جعلناكم امه وسطاً) و اينگونه شما را فرمايد و خداوند در بارة اين امت مي
خواهند ميان ثقلين تضاد و مخالفت  متي ميانه قرار داديم. و خالصه اينكه اين فرقه ميا

و  اند، هايي كه در آن شيعه با ثقلين مخالفت كرده ايجاد نمايند. اين بخشي بود از شيوه
صورت مفصل در چند فصل از تحفه اثناعشريه بيان شده  در اين مورد بهمشروح كالم 

اي در  يابد كه اين فرقه هيچ بهره است، كه هر كسي آن را مورد مطالعه قرار دهد در مي
  اتباع از عترت ندارند چه برسد به قرآن.

  
  خاتمه

چنگ بزنند، و از اهل اند كه به هر دو ثقل (قرآن و عترت)  اهل سنت توفيق يافته
اند، الحمدهللا  خصوص اهل حديث و گروه حق به هر دو تمسك جسته سنت به

  العالمين. رب
كنند كه  كنند ادعا مي بايد دانست كه متقدمين شيعه و راوياني كه از ائمه روايت مي

ب اند، اما فرزندان و برادران ائمه آنها را تكذي آنها به اقوال و افعال عترت تمسك جسته

_________________________________________________________________________ 
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دانند كه كردار و گفتار هر كس براي فرزندان و برادران و  اند، و عقال مي كرده
خويشاوندانش پنهان نمي ماند و قطعاً برايشان هويدا و آشكار است و آن را از ديگران 

خصوص وقتي كه فرزندان و برادران و  دانند، به شوند بهتر مي كه گاهي با فرد همراه مي
هاي شيعه روايات زيادي  ب و فكر و همراه او باشند. در كتابخويشاوندان فرد بر مذه

دانند آمده است كه برادران و فرزندان و خويشاوندان ائمه كساني را  كه آن را صحيح مي
اند، ما در اين مورد يكي دو مسئله را ذكر مي  اند تكذيب نموده كه از ائمه روايت كرده

شكار گردد كه آنها اين روايات را به دروغ كنيم تا دليل دروغگويي آنها روشن شود و آ
  اند. داده به ائمه نسبت مي

است و به علم و تقوا و پرهيزكاري و  1كه يكي از فرزندان امام سجاد شزيد شهيد
زهد معروف بود و از بزرگان سلف اين امت است، در موارد زيادي ياران امام سجاد را 

ل زياد همچون برتر قرار دادن ائمه از نمايد و آنها در مساي به دروغگويي متهم مي
داند، ما در اينجا  خلفاي ثالثه و اظهار بيزاري از آنان، گمراه ميپيامبران، ناسزا گفتن به 
كنيم، آنها  ترين مسئله فرقه اثناعشريه است ذكر مي ترين و اساسي مسئله امامت را كه مهم

د بنابراين بايد اين مسئله براي همه ان بيت بر اين مسئله اجماع كرده كنند كه اهل ادعا مي
  بيت هستند معلوم و مشخص باشد.  كساني كه از اهل

_________________________________________________________________________ 

در كربالء  شين هاشمي مدنيالعابدين ابوحس طالب، زين بن ابي بن اميرالمؤمنين علي بن حسين علي -1

و  ن زمان بيستخاطر عمربن سعد گفت به او تعرض نشود او در آاين   حضور داشت اما مريض بود، به

عباس و ديگران حديث  اندي سال سن داشت، از پدرش و عمويش حسن و از عايشه و ابوهريره و ابن

بن حسين نديدم ولي او حديث كم روايت  تر از علي كس را فقيه گويد هيچ ميروايت كرده است، زهري 

داشت و ابوحازم  تر دوست ميبيشرا بيت خود برتر بود و عبدالملك از همه او  ، و او از همه اهلكرد مي

هـ  94االول  العابدين ناميده شده و در ربيع گويد: هيچ هاشمي برتر از او نديده ام، او زين اعرج مي

 .7/268التهذيب  ، تهذيب1/74الحفاظ  هتذكر 5/211سعد  درگذشت. طبقات ابن
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به من گفت: زيدبن علي در حالي كه  2كند كه گفت احول روايت مي 1كليني از ابان
فردي از اگر  پنهان بود كسي را به دنبال من فرستاد، نزد او آمدم، او گفت: اي ابوجعفر:

گويد: گفتم اگر چنين كسي باشد پدر يا  كني؟ مي همراه او حركت ميما نزد تو بيايد آيا 
آيم، آنگاه او به من گفت: مي خواهم بيرون بيايم  برادرت است، و من همراه او بيرون مي

كنم، گفت: آيا  و با اين قوم جهاد كنم همراهم بيا، گفتم: فدايت شوم اين كار را نمي
جان من و تو فرقي ندارد، وقتي خدا را روي  داري، گفتم: خودت را از من عزيزتر مي

كنند،  زمين حجتي است كسي كه همراه تو قيام كرده و كسي كه با تو نيامده فرقي نمي
نشستم او تكه گوشت بزرگ را در دهان من  گفت: اي ابوجعفر با پدرم سر سفره مي

آيا دلش سوخت،  كرد، و اينگونه برايم دلش مي گذاشت و لقمه را برايم سرد مي مي
گويد: گفتم: او  روم و تو را خبر كرد و مرا خبر نداد، مي سوخت كه به جهنم مي نمي

روي و مرا خبر داد كه اگر  ترسيد كه اگر تو را خبر كند و تو قبول نكني به جهنم مي
  يابم و اگر نپذيرم اشكالي ندارد كه به جهنم بروم. قبول كنم نجات مي

احول را در تعيين امامت محمدباقر  شزيد شهيداين روايت دليل صريحي است كه 
  .3تكذيب كرده است

  

_________________________________________________________________________ 

ثقه و گرامي و در ميان ياران ما بن رباد ابوسعد بكري كوفي قهبائي در مورد او مي گويد:  بن ثغلب ابان -1

و ذهبي در بارة او » كرد او در تشيع افراط مي«گويد:  عقيلي در مورد او مي» مقام بزرگي داشت

وفات يافت.  ه 141شود، و در سال  ن شمرده نميبن عتيبه روايت كرده و از تابعي گويد: از حكم مي

 .1/18لرجال ا مجمع 6/308النبالء  ، سير اعالم1/36ضعفاءالعقيلي 

رواسي كوفي احول است طوسي او را در رجال شيعه ذكر كرده است و گفته او از  ناو جعفربن عثما -2

 .2/119الميزان  اند لسان اعمش و غيره روايت كرده

 .1/257الكافي  -3
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  شيخ 2بن يسار از امالي منين في احوال فضيلالمو در كتاب (مجالس 1قاضي نوراهللا
ر امام باقر و جانشين پدرش كند كه فضيل از امام جعفر صادق پس نقل مي 3بابويه ابن

رفت با او  مي 4با لشكر هشام كند كه گفت: وقتي زيدبن علي براي جنگ روايت مي
رفتم او از من  شام جعفر صادقمبه مدينه نزد ا شبعد از شهادت زيد ،بودم همراه

پرسيد و گفت: اي فضيل آيا تو در جنگ با اهل شام با عمويم همراه بودي؟! گفتم: بله، 
مباح در اينجا او از من پرسيد كه چند نفر از آنان كشته شد، گفتم: شش نفر، فرمود: در 

كني؟! گفتم: اگر در حالل  بودن كشتن آنها و حالل بودن ريختن خون آنان شك نمي
خداوند مرا جنگيدم، آنگاه او گفت:  داشتم با آنان نمي  بودن ريختن خون آنها مشكلي مي

ها شريك بگرداند، سوگند به خدا عمويم زيد و يارانش شهيد هستند، مثل  در آن خون
  گذشت. نب و يارانش طال بن ابي آنچه بر علي

آيد كه او بر  شود از آن چنين برمي در اين تشبيهي كه در كالم امام صادق مشاهده مي
اند، پس از اين الزم  اين عقيده بوده است كه امام زيد و اميرالمؤمنين در يك مقام بوده

_________________________________________________________________________ 

هـ وفات يافت. و او  1019الدين است كه در سال  وي قاضي نوراهللا مرعشي تستري شهيد، جمال -1

المشاهير ... است كه چند بار چاپ شده است. الذريعه  المؤمنين في احوال كتاب مجالسصاحب 

19/370. 

 .2/315هـ ، الذريعه  1300امالي شيخ صدوق معروف به مجالس چاپ تهران سال  -2

بن بابويه قمي ابوجعفر مقيم ري بود، وي شيخ و فقيه رافضه بود در  بن موسي بن حسين او محمدبن علي -3

و از شيوخ اماميه حديث فرا گرفت. ذهبي مي گويد در رأس علماي اماميه شد هـ وارد بغداد  355 سال

وفات يافت.  388هايي تأليف كرد كه در ميان رافضه رواج دارند و در ري سال  قرار داشت و كتاب

 16/304النبالء  گويند سيصد كتاب تأليف كرده است. سير اعالم المثل است و مي حافظه او ضرب

 .5/270الرجال  مجمع

4-  
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وگرنه ، كه زيد در همه عقايدش برحق بوده است و قيام او اصالتاً بوده نه نيابتاً شود مي
   .ت و او را به اميرالمؤمنين تشبيه دادتوان او را شهيد دانس نمي

گفته است ياوه و باطل است به چند دليل  شل در جواب امام شهيد زيدآنچه احو
  عبارتند از:

دليل اول: ابراهيم پدرش را به اسالم دعوت داد و او ايمان نياورد و جهنمي شد، 
ه را كه بيشتر به صالح بوده ترك كرده است، اگر گويد ابراهيم آنچ چنان كه احول مي

شيعه بگويند كه پدر ابراهيم مؤمن بوده و كافر نبوده است و كسي كه ايمان نياورده 
گويند مربي و يا عمويش بود. و ابراهيم او  كه شيعه مي عمويش آزر بوده است، آزر چنان

هيم او را به و باز هم ابراكه در قرآن تصريح شده است،  زده است چنان را پدرم صدا مي
ايمان دعوت داده است پس طبق قول احول ابراهيم با اين دعوت دادن بر او ستم كرده 

  است.
اند و  طور همه انبياء خويشاوندان خود را به ايمان دعوت داده و همين

كه ايمان  صاند مثل ابولهب و ديگر خويشاوندان پيامبر خويشاوندانشان ايمان نياورده
به اند  ند، پس بر اساس نظريه احول پيامبران با اين دعوت بر آنها ستم كردهنياورد

باشد و او براي امت از  ما كه سبب حيات جاوداني امت خويش مي صخصوص پيامبر
تر و رحمتي براي جهانيان بود. و چنان كه مالعبداهللا مشهدي  پدران و مادرانشان مهربان

بن يمان روايت  تعيين نكرده است، او از حذيفه در اظهار الحق نقل كرده پيامبر امام
جانشيني براي خود مقرر كن، فرمود: اگر من  صكند كه گفت: گفتند: اي پيامبر خدا مي
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شويد، آنچه حذيفه به شما  جانشيني تعيين كنم و شما از او سرپيچي كنيد عذاب داده مي
  .1عبداهللا خواند آن را بخوانيدو آنچه  گفت او را تصديق كنيد،

خاطر هر عذري كه باشد  دليل دوم: اگر امامت از اصول واجبات است، ناآگاه بودن به
شود، و وقتي امام سجاد پسرش زيد را از اين مسئله مهم آگاه نكرد تا جايي  ميپذيرفته 

كه او امامت امام باقر را انكار نمود و براي خودش ادعاي امامت كرد طبق ادعاي شيعه 
شود بايد شيعه  ت، و اگر به خاطر اين جهالت معذور شمرده مياو جهنمي و جاهل اس

و معذور بدانند و حتي بايد نواصب را نجات يافته بدانند بزرگان صحابه را نجات يافته 
طور متواتر به آنها نرسيد و از روايت مخالف سالم  چون نصوص امامت اميرالمؤمنين به

  اند. نبوده
عبداهللا روايت مي كند كه گفت: هيچ  ن و او از ابيو كليني در روايتي طوالني از مقر

كس به  ايم و هيچ رود به جز كسي كه ما را شناخته و ما او را شناخته كس به بهشت نمي
  ايم و او ما را نشناخته است. رود جز كسي كه ما او را نشناخته جهنم نمي

ري دليل سوم: سخن زيد و مذهبش كه پدرش او را از امام وقت و صاحب رهب
بزرگ و حجت خدا در زمين با خبر نكرده است و امام را مشخص نكرده و ترسي 

بيند اشتباه محض  كه يك را دو تا مينداشته كه اگر بگويد او نپذيرد، جواب احول 
  است!!

هاي امام را براي او بيان نكرد و عالمتش را براي او  صورت كلي نشانه و پدرش به
ه او فالني است نه او، در صورتي كه اثناعشريه ذكر نكرد تا امام خودش بداند ك

_________________________________________________________________________ 

، و ابوداود 3812ش  5/675بن يمان  المناقب، باب مناقب حذيفه اين حديث را ترمذي در كتاب -1

روايت كرده است، و حديث مذكور ضعيف است نگاه كنيد  441ش59طيالسي در سندش 

 .1/798 الترمذي ضعيف
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شوند، مثل امام وقتي  هايي دارد كه در غير از او يافته نمي ها و نشانه گويند امام ويژگي مي
  هايي كه زيد فاقد آن بود. شود ختنه شده است و ديگر نشانه متولد مي

ات دين را به بود بايد او ضروري صچهارم: وقتي امام سجاد امام و جانشين پيامبر
گذاشت،  آموخت و بين خويشاوندان و اجانب در تبليغ احكام فرق نمي هر مكلفي مي

طور كه شايستة جايگاه نبوت و امامت است، بلكه بايد خويشاوند را بيشتر هشدار  همان

و خويشاوندان  1قربين)و انذر عشيرتك اال(ايد: مفر كه خداوند مي داد چنان و بيم مي

تا اهالي مكه و  2القري و من حولها) (و لتنذر امفرمايد:  يم ده و مينزديك خود را ب

  اطرافيان آن را بيم دهي.
با صراحت امامت ائمه را بيان نموده و  صگويند كه پيامبر دليل پنجم: شيعه مي

كرده است، و ادعا ذكر ترتيب آنها را تصريح نموده و اسامي آنان را يكي پس از ديگري 
كرده است، پس پذيرفتن سخن پدر است خداوند به او چنين وحي كنند كه ممكن  مي

شد تا مثل  براي او گفته مي صدر اينجا نقشي ندارد بلكه بايد نص و تصريح پيامبر
  پذيرفت. آورد و آن را مي ساير احكام به آن ايمان مي

دليل ششم: نيازي نيست كه پدر به فرزندش برساند چون طبق ادعاي شيعه اين در 
تر بود و آن را در  بيت معروف به حد تواتر رسيده بود به خصوص نزد اهلجهان 

دانستند، و پيروان  و مانند تعداد ركعات نماز و اوقاتش آن را مي ندخواند هايشان مي خانه
آموزند، و اين مسئله از  همه مسائل اساسي دين را مي مذاهب و اديان به كودكانهمه 
ام سجاد اين مسئله را از فرزند عزيزش پنهان كرد، با ترين مسائل بود، پس چرا ام مهم

_________________________________________________________________________ 

1-  

2-  
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صحبت او و رهرو راه او  اينكه با اجماع هر دو گروه زيد از فرزندان امام سجاد و هم
  بود، پس دليلي نداشت كه امام سجاد از اين بترسد كه زيد آن را رد يا تكذيب نمايد.

اي بود،  با خبر نكرد چه فايده دليل هفتم: در اينكه امام سجاد پسرش را از اين مسئله
پذيرد و يا  چون بعد از آن امام وقت او را دعوت خواهد داد و او يا دعوتش را مي

اي نداشته است و ائمه بايد از  پذيرد، پس خبر ندادن امام سجاد پسرش را فايده نمي
ا منزه دانسته شوند برخي از علماي شيعه در پاسخ به اين پرسش كه چر يچنين كارهاي

ب يوسف است كه ااند كه اين قضيه مثل خو امام سجاد پسرش زيد را آگاه نكرد گفته
اينگونه يوسف از يعقوب او را از اينكه آن را براي برادرانش تعريف كند منع كرد تا 

الفارق است،  بماند. بايد گفت كه اين قياس فاسدي است و قياس مع مكر آنها در امان
يوسف و نه بر يعقوب واجب بود، و از اصول دين و  چون تعريف خواب يوسف نه بر

كرد كه يوسف  يك بشارت محض بود كه بر اين داللت مياز مسائل شرعي نبود، بلكه 
ها را اعالم دارند  خواهد بود، و بر انبياء الزم نيست كه حتماً مژده از بزرگان برگزيدگان

خودپسندي نشود و همچنين  خاطر آن كه مژده داده شده دچار بلكه در موارد زيادي به
  اند. ديگران با او حسادت نورزند از اعالم آن منع كرده

شد به آنها  نميو در حديث صحيح آمده است: (اگر قريش دچار غرور و تكبر 
  .1براي نيكوكارانشان چه چيزهايي نزد خداوند فراهم است) گفتم كه مي

  و در حديثي ديگر از معاذبن جبل روايت است:

_________________________________________________________________________ 

هللا تميمي از جابربن عبداهللا روايت كرده كه گفت از بن عبيدا بن اسماعيل عدي در شرح حال يحيي ابن -1

گويد يحيي  عدي مي شنيدم كه فرمود: (قريش روز قيامت پيشاپيش مردم قرار دارند ...) ابن صپيامبر

و ابن  278، و شافعي در سند ش 25288ش  6/158كند احمد  از افراد ثقه روايات باطل نقل مي

 2و البزار مسند  2/278السنه عاصم در  و ابن ابي 323087، 32381ش  6/401شيبه در المنصف  ابي

 و حديث ضعيف است. 112
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   1ورزند) بشارت ندهيد كه سستي مي (مردم را
اي كه  مشروط به تعبير خواب او نبود برخالف امامت ائمه ÷وسفو ثبوت نبوت ي

آيند كه بايد امام سابق به امامت امام بعد تصريح كند، و امكان دارد كه بدون تصريح  مي
  او مكلف از آن آگاه شود.

اي است كه ذكر  مين شيوهكوتاه سخن اينكه تمسك فرقه اثناعشري به عترت به ه
كنند كه دستخوش تحريف و  و ادعا مي نموديم و قرآن به گمان آنها قابل تمسك نيست

تغيير قرار گرفته و كم و زياد شده است، بنابراين هر دو ريسمان از دست شيعه باز شده 
  اند. هاي گمراهي و ضاللت حيران و سرگردان باقي مانده و در دره

هايي را به  دهيم و زشتي با اينكه بعضي از عترت را كافر قرار مي اگر شيعه بگويند ما
جوئيم و به  دهيم اما به رواياتي كه از ديگر عترت نقل شده تمسك مي بعضي نسبت مي

نمائيم برخالف اهل سنت كه به قول هيچ كس از عترت  گفتار و كردار آنان عمل مي
روي از اقوال و افعال شخص. جويند، و تمسك يعني پي كنند و تمسك نمي عمل نمي

مثل اينكه كسي قرآن را به جايي بيندازد كه شايسته نيست و مرشد و هادي را رها كند، 
عمل به احكام قرآن و اقتدا به كارهاي مرشد و هادي حتي به اندازه سرمويي اما از 

تخلف نورزد، ترديدي نيست كه اين فرد به هر دو تمسك جسته است به خالف كسي 
كند، و به  دهد اما اصالً به احكام آن عمل نمي آن را روي سر و چشم خود قرار ميكه قر

كند، ترديدي  هاي او عمل نمي گذارد اما به گفته راهنما و مرشد خود تا آخرين احترام مي
نيست كه اين فرد به قرآن و راهنما تمسك نجسته است بلكه در حقيقت او از آن دو 

  گردان است. روي
بايد به طور مفصل پاسخ داده شود تا روشن گردد كه اين فرقه به هيچ  هبه اين شبه

اند و اهل سنت هستند كه به ريسمان  چيزي از اقوال قرآن و عترت تمسك نجسته
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اند و به كتاب و سنت و اقوال عترت پاك تمسك  محكم و ناگسستني چنگ زده
از آن جمله كتاب  هاي مفصل شرح داده شده است. اند، و اين مطلب در كتاب جسته

به ابواب الهيات و نوات و عقايد و فقهيات اين كتاب مراجعه كنيد، » تحفه اثناعشريه«
هاي معروفشان با ثقلين مخالفت  خواهيد ديد كه اين فرقه با روايات معتبر و كتاب

ها و اينكه آنها با ثقلين  كس در مورد حقيقت اين فرقه اند، و آنگاه براي هيچ كرده
  ماند. ا فاصله دارند ترديدي باقي نميه فرسنگ

نمائيم كه آن را  رسد از خداوند مسئلت مي در اينجا اين رساله مباركه به پايان مي
براي جويندة حق مفيد بگرداند و بوسيله آن وي را به راه راست هدايت كند. در رمضان 

  رسيد.هجري كه هوا گرم و سوزان بود كار نگارش اين كتاب به پايان  1336سال 
  الوكيل، و ال حول و ال قوه اال باهللا العلي العظيم. اهللا و نعم و حسبنا

  


