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مقدمه نخستین چاپ ویراست جدید

سپاس خدای را که ما را به این راه راست هدایت کرد و اگر لطف او نبود ما راه یافته نمی شدیم و درود 

  ی ِصَراٍط ُمْسَتِقْیٍم
َ
َتْهِدْی إل

َ
و سالم بر پیام آور الله، محمد که خطاب به او گفته است:  إّنَک ل

]الزخرف: 52[؛ البته که تو به راه راست راهنمایی می کنی.

ُمَهاِجِریَن 
ْ
وَن ِمَن ال

ُ
ل ّوَ

َ
اِبُقوَن الأ و درود بر آل و اصحابش که خدا آنها را این گونه ستوده است:  َوالّسَ

ْنَهاُر 
َ
اٍت َتْجِری َتْحَتَها الأ ُهْم َجّنَ

َ
َعّدَ ل

َ
 َعْنُه َوأ

ْ
ِضی الّلُه َعْنُهْم َوَرُضوا َبُعوُهم ِبِإْحَساٍن ّرَ

َ
ِذیَن اّت

َّ
نَصاِر َوال

َ
َوالأ

َعِظیُم  ]التوبه: 100[ 
ْ
َفْوُز ال

ْ
َبًدا َذِلَك ال

َ
َخاِلِدیَن ِفیَها أ

و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که با نیكوکاری از آنان پیروی کردند خدا از ایشان 

خشنود و آنان ]نیز[ از او خشنودند و برای آنان باغهایی آماده کرده که از زیر ]درختان[ آن نهرها روان است 

همیشه در آن جاودانه اند این است همان کامیابی بزرگ.

و درود و سالم بر همه کسانی که تا روز قیامت به آنها اقتدا می کنند و بر نقش قدم آنها می روند.

اما بعد: این چاپ نخست ویراست جدید کتابم "باورهای شیعه اثنا عشری در قالب پرسش و پاسخ" 

است که پس از درخواستهای فراوان به خوانندگان تقدیم می گردد. علمای بزرگ و اندیشمندان به اهمیت 

یع آن در جهان اسالم متفق اند. منت و سپاس سزاوار خدای یگانه است. چاپ، نشر، ترجمه و توز

ــا  ــخه های م ــه نس ــبت ب ــده نس ــالح ش ــخۀ اص ــاپ نس ــن چ ــد( هفتمی ــت جدی ــاپ )ویراس ــن چ ای

قبــل اســت و پانزدهمیــن چــاپ چاپهــای افســت قبلــی اســت. خداونــد آن را بــرای مؤلــف، ناشــر، و 

همــۀ کســانی کــه در نشــر و پخــش ایــن کتــاب ســهیم بوده انــد، ســودمند گردانــد در روزی کــه مــال و 

 ثــروت و فرزنــد و دارایــی ســودی نمی بخشــند،جز کســی کــه بــا قلبــی ســالم پیــش اللــه حاضــر شــود.

و احلمدهلل اّواًل و آخراً و صیل اهلل یلع عبده و رسوهل حممد و آهل و صحبه امجعنی.

مولف

عبدالرحمن بن سعد الشثری

المدینة المنورة 1432/11/15
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مقدمه چاپ یازدهم

و  آهل  و  نبینا حممد  املتقنی،  امام  و  املرسلنی،  السالم یلع سید  و  والصلوة  العاملنی،  احلمد هلل رب 
صحبه امجعنی.

خداوند را سپاس می گویم که بر من منت نهاد و این کتاب »باورهای شیعۀ اثنا عشری، در قالب پرسش 

گاه  آ و  از خداوند شنوا  اتمام رسید.  به  و نسخۀ چاپ های گذشته  بوده  استقبال مردم همراه  با  پاسخ«  و 

مسألت دارم این کتاب را سودمند قراردهد که بر افكار و اندیشه های جوانان شیعه تاثیر مثبت داشته باشد. 

امید است دالیل قاطع و روشن این کتاب، آنان را به ضرورت بازگشت به عقیدۀ سلف صالح قانع سازد. 

بحمد الله این کتاب، دانشنامه و مرجعی شده است برای کسانی که قصد دارند از مذهب شیعه اثنا 

گاهی یابند، همچنین این کتاب پاسخی بر باورهای  عشری، مباحث پراکندۀ مربوطه و عقاید فاسد آن آ

سالح  که  می گوید  کتاب  این  توصیف  در  علما  از  یكی  حتی  است.  مذهب  این  خودساخته  و  جعلی 

دعوتگران اهل سنت است. 

بحمدالله با این کتاب، شناخت عقاید شیعه اثنا عشری، شناخت شیوه پاسخ دادن به عقاید منحرف 

گاهی از منابع اصلی شان، مبانی تفكر آنها و چگونگی رشد و ارتقای غلو و انحراف در باور شیعه  آنها، آ

برای مسلمانان به آسانی فراهم شده است.  

نسخه های  نایاب شدن  از  و پس  ویرایش جدید  و  با تصحیح  کتاب  یازدهم  که چاپ  را سپاس  خدا 

گذشته و درخواست مكرر مردم، به مسلمانان تقدیم می شود. هدف ما از چاپ مجدد کتاب این است که 

سودمندی، بهره وری و تاثیرگذاری آن به خواست خداوند فراگیر و مستدام باشد. شاید با این کتاب، خداوند 

قلب هایی را هدایت کند که راه مستقیم را بپیمایند و ما و کسانی را که مسئولیت چاپ این کتاب را به عهده 

گرفته اند، مصداق این فرموده  رسول اکرم قرار دهد ]که خطاب به حضرت علی فرمودند[:»اگر 

خداوند یک نفر را توسط تو هدایت کند، از صدقه دادن شتران سرخ رنگ برای تو بهتر است«.1 »هر گاه 

یه، علمی که از آن بهره برده شود  انسان وفات کند، عمل او منقطع خواهد شد مگر در سه مورد: صدقۀ جار

و فرزند نیکی که برای او دعا کند«.2 

ــث  ــلم حدی ــمی(، مس ــی الهاش ــب القرش ــن أبی طال ــی ب ــب عل ــاب مناق ــاری، ح 3701 )ب ــح بخ 1 . صحی

ــب(.  ــن أبی طال ــی ب ــل عل ــن فضائ ــاب م ــماره 6376 )ب ش

2 . صحیح مسلم، ح 14 .1631 )باب ما یلحق االنسان من الثواب و العقاب بعد وفاته( 
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تمایز این چاپ با چاپ های گذشته، افزایش تحقیق و تحلیل، اضافاتی در استخراج متون و روایات 

منقول از شیوخ گذشته و معاصر شیعه و افزودن منابع است.1 بنابراین چاپ یازدهم از چاپ های گذشته، 

کامل تر است.

ــه راه  ــض ب ــی رواف ــران مذهب ــی از س ــه برخ ــت ک ــده ای اس ــراه کنن ــات گم ــب تبلیغ ــن، تكذی ــدف م 1 . ه

ــا  ــن اســت کــه شــیعیان امــروز ب ــد. ادعــای آنهــا ای ــاور کرده ان ــز ب گاهــان ســنی نی ــد و برخــی از ناآ انداخته ان

شــیعیان گذشــته تفــاوت دارنــد و اندیشــه های شــیعه در ایــن زمــان، باالتــر از اصــول آلــوده و انحرافــی پیشــین 

ــا واقعیــت موجــود اســت؛ زیــرا کتاب هــا و واقعیــت کنونــی آنهــا گواهــی بــر  اســت... ایــن ادعــا در تضــاد ب

دروغ بــودن ایــن ادعــا اســت کــه ثابــت می کنــد شــیعۀ امــروز همــان شــیعۀ گذشــته بــا همــان اصــول ، فــروع 

و مراجــع اســت و ارتبــاط دو عصــر و نســل در رافضیــت و فــروع آن در اوج خــود قــرار دارد. برخــی از دالیــل 

ایــن گفتــه عبارتنــد از:

نخســتین دلیــل، یكــی بــودن منبــع شــیعه در تلقــی و دریافــت مذهــب از همــان ابتــدای ظهــور شــیعه تــا عصــر 

کنونــی در امــور ذیــل می باشــد:

1_ تكیــۀ آنهــا در تعلیــم و تعلــم بــر کتابهــای اسالفشــان. واینكــه مجامــع هشــتگانه همــواره ســتون های مذهــب 

رافضــی بــرای معاصریــن بــه شــمار مــی رود. آنگونه کــه آغــا بــزرگ تهرانــی در»ذریعــه« و ... تصریــح دارد.

2_ فعالیــت شــیعه در چــاپ و انتشــار کتــب گذشــتگان بــا اشــراف علمای شــان تــا عصــر حاضــر. ایــن کتابهــا، 

حــاوی بــت پرســتی، شــرک، طعنــه، ناســزاگویی، نفریــن و کافــر شــمردن یــاران پیامبــر اســت کــه هیــچ 

واکنــش و اعتراضــی از ســران آنهــا در ایــن زمینــه یافتــه نمی شــود.

ــتند؛ در  ــر هس ــده متوات ــع آم ــن مناب ــه در ای ــر آنچ ــه ه ــان و اینك ــر منابع ش ــیعه ب ــی ش ــران مذهب ــد س 3_ تاکی

ــو و گمراهــی آشــكارند. ــی کــه آنهــا سرشــار از غل حال

4_ شعائر عبادی شیعه بر همین اصولی استوار است که از هر جهت مخالف با اسالم هستند.

ــاع  ــا دف ــد و از آنه ــاری می کنن ــول پافش ــن اص ــر ای ــیعه ب ــر ش ــای معاص ــه: علم ــت ک ــن اس ــل ای ــن دلی دومی

ــول  ــن اص ــوی ای ــه س ــالت ب ــریات و مج ــا، نش ــند و در کتاب ه ــاب می نویس ــا کت ــد آنه ــد و در تایی می کنن

دعــوت می دهنــد... ســپس حكومــت آیــت الله هــا روی کار آمــد و گمراهــی آشــكار در کتاب هــای آنهــا، بــه 

ویــژه در تالیفــات رهبرشــان خمینــی جلــوۀ خاصــی داشــت و توانایی هــای خــود ســاختۀ مهــدی موهوم شــان  

ــت. ــتیال یاف ــرد اس ــر می ب ــان بس ــه در نه ک

ایــن جهــش بــزرگ در اســتیال بــر صفــات امــام مهــدی، در تعبیــر رایــج آنهــا بــه عنــوان »ولــی فقیــه« نمــود پیــدا 

ــام »  ــه ن ــون اساســی حكومــت رافضــی و مجوســی ب ــن توافقنامــه حكومــت آیــت الله هــا، قان ــد. آخری می کن

قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران« اســت.

ســپس آنــان در ایــن کتابهــا اضطــراب و اختــالف دارنــد. پــس ای بــرادر مســلمان! تعجــب نكــن؛ زیــرا انــكار 

و کتمــان و اصــرار جــزء دین شــان اســت. )التبشــیر بالتشــیع، ص 10 – 15، شــیخ بكــر بــن عبداللــه ابوزیــد، 

بــا اندکــی تصــرف(. 
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یم که با این کتاب راه را برای نسل نوپای شیعه در بازگشت به مذهب حق گشوده باشیم و مانعی  امیدوار

را که در بین آنها و شناخت حقیقت مذهب باطلشان بود، از راه برداشته باشیم. بحمدالله طبق گفتۀ برخی 

به  کتاب  این  با خواندن  و  توفیق خداوند  به  از جوانان شیعه  برخی  منوره،  مدینۀ  دانشگاه  دانشجویان  از 

مذهب اهلسنت گرایش پیدا کرده اند.

این کتاب مشارکت  توزیع  و  نشر  را که در چاپ،  از خداوند می خواهم که عمل من و عمل کسانی 

و سایر  فرزندان، همسران  والدین،  ما،  و  بپذیرد  ما  از  و  دهد  قرار  در جهت رضای خود  فقط  داشته اند، 

برادران مان را در جهت همان سخن و عملی توفیق دهد که مورد رضا و پسند اوست و دل های ما را بر دینی 

که او می پسندد و رسولش را بدان برانگیخته است، گرد آورد. 

همچنین از خداوند می خواهم که دل ها را بر دینش استوار گرداند و به سوی طاعتش سوق دهد و گرنه 

دل به سوی گناه گرایش پیدا می کند و از زمرۀ جاهالن قرار خواهد گرفت. 

الرحیم، مالک یوم ادلین و صیل اهلل یلع حممد صاحب احلوض  الرمحن  العاملنی،  و احلمد هلل رب 
املورود و یلع آهل و صحبه و سلم تسلیما کثریا.

عبدالرحمن بن سعد بن علی آل بصّیص الشثری

لیلی االفالج، 27رمضان 14311

1 . از شــما خواننــدۀ گرامــی انتظــار دارم کــه بــا ارســال پیــام، پیشــنهادات و نظــرات خــود را بــه بنــده برســانید. 

مومــن بــرادر مومــن اســت. خداونــد بــه کمــک بنــده می آیــد تــا مادامــی کــه انســان در کمــک رســانی بــرادر 

خــود باشــد. 
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مقدمه چاپ هشتم

احلمدهلل رب العاملنی و الصالة و السالم یلع خاتم األنبیاء املرسلنی نبّینا حممد علیه و یلع آهل و 
أصحابه أفضل الصالة و أتّم التسلیم. اما بعد:

ْث  ] الضحی: 11[  و  َك َفَحّدِ ا ِبِنْعَمِة َرّبِ ّمَ
َ
به منظور تحدیث نعمت که الله تعالی فرموده است:  َوأ

شادمان کردن دل مسلمانان بنابر حدیث: »و أحّب األعمال إلی اهلل تعالی سرور تدخله علی مسلم«1 عرض 

اثناعشری در قالب پرسش و پاسخ( از سوی علما و طالب اهل  می شود که این کتاب )باورهای شیعه 

توحید با استقبال رو به رو شد و دعوتگران توحیدی به چاپ و نشر، ترجمه و توزیع آن همت گماشتند و 

هنوز هم درخواستها در داخل و خارج کشور ادامه دارد. و الحمد لله.

بعضی از علما نظر دادند که در این چاپ شماره آیات و سوره ها و فهرستی از مهم ترین منابع اضافه شود 
ً
و کتاب با دو رنگ چاپ شود، لذا درخواستشان را عملی کردم. فجزاهم الله خیرا

و  افزودم  کرده ام  نقل  کتاب های شان  از  که  فصل هایی  و  ابواب  ذکر  با  را  حدیث ها  شماره  همچنین 

اشتباه های چاپی را که بسیار اندک بود اصالح کردم و سال وفات مؤلفان را نیز افزودم.

و الحمدلله امتیاز دیگر این چاپ افزودن تاییدیه هایی از شیخ صالح بن محمد اللحیدان، رییس شورای 

، است.
ً
عالی قضایی و شیخ محدث عبدالله بن عبدالرحمن السعد جزاهما الله تعالی خیرا

این است آنچه گفتنی بود، و الحمدلله رب العالمین.

مولف

عبدالرحمن بن سعد الشثری

1 . ایــن روایــت را إبــن أبــی الدنیــا )م 281( در "قضــاء الحوائــج" ح 36 بــا عبــارت »أحــب النــاس إلــی اللــه 

أنفعهــم لعبــاده« آورده اســت و طبرانــی )م 360( در "الكبیــر" ح 13646. بــه روایــت عمــرو بــن دینــار از ابــن 

عمــر آورده اســت. إبــن عســاکر )م 571( در "تاریــخ مدینــة دمشــق" 293.292/41 آورده و آلبانــی )م 1420( 

در "صحیــح الترغیــب و الترهیــب" ح 955 صحیــح دانســته اســت.
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تاییدیۀ هیأت فتوای داراالفتاء لیبی
که  الشثری، معلوم شد  نوشته شیخ عبدالرحمن  اثناعشری«  »باورهای شیعه  از کتاب  گاهی  آ از  پس 

کتابی سودمند است.

مؤلف در این کتاب باورهای این فرقه منحرف را از کتابهای خودشان آشكار کرده است. بنابراین به نشر 

و توزیع آن توصیه می شود تا مردم از این مذهب باطل دوری جویند و از آن برحذر داشته شوند.

هیأت فتوای داراالفتای لیبی 
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تاییدیۀ شیخ صالح بن محمد اللحیدان

رگ ییس شورای عالی قضایی و عضو هیئت علمای بز ر

احلمدهلل وحده و الصالة و السالم یلع من ال نیب بعده، نبینا حممد و یلع آهل و صحبه.
شیخ عبدالرحمن بن سعد بن علی الشثری، از بنده خواستند که کتاب ایشان »باورهای شیعۀ اثنا عشری« را 

که به صورت پرسش و پاسخ نگاشته اند، مطالعه کنم و یادداشتی بر آن بنویسم. ایشان در این کتاب 162 پرسش 

مطرح کرده و پاسخ آنها را بعد از هر پرسش آورده است. سه تن از علمای بزرگ برایش تقریظ نوشته اند که نام های 

این علما را بدین ترتیب آورده بود: 1. شیخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین، 2. شیخ عبدالله بن محمد الغنیمان، 

3. شیخ عبدالرحمن بن صالح المحمود. به نظر من تقریظ سه تن از علمای بزرگ مجالی برای تاییدیه و یادداشت 

من نگذاشته بود، اما مؤلف با اصرار از بنده خواست و من نیز به درخواست ایشان پاسخ دادم.

بیش از 130 صفحۀ این کتاب را خواندم. اعتنای مولف کتاب )خداوند به ایشان پاداش نیكو دهد( 

بر این بوده که قضاوت دربارۀ عقیدۀ این گروه از منابع خودشان باشد و تالش کرده که عبارات را از خود 

منابع شان نقل کند؛ زیرا امانت علمی می طلبد که ارجاع به همان کتاب هایی باشد که خودشان به عنوان 

منبع علمی قبول دارند. مولف، از عهدۀ این کار به خوبی برآمده است.

بنده به کسانی که این کتاب به دستشان می رسد، توصیه می کنم با دقت و تأمل آن را بخوانند. خوانندۀ 

این کتاب از مطالبی که باعث تعجب عقال است، شگفت زده خواهد شد؛ زیرا شیوۀ سخن روایات شیعه 

و  پیامبران  از  را  آنها  می گویند  سخن  خود  امامان  از  وقتی  آنان  است.  خنده آور  بسیار  اندیشمندان  برای 

رسوالن و فرشتگان باالتر قرار می دهند و درباره فرشتگان چیزهایی می گویند که با عقل همخوانی ندارد 

خواننده، شگفتی هایی در این کتاب می بیند و خواهد گفت: آیا این شیعیان اندک خردی دارند؟! 

آنان در باره والیت می گویند که: »از نماز، زکات، حج و روزه افضل است« 

این مطلب در یكی از کتاب های اصول مذهبشان )کافی( آمده است.

دربارۀ عید غدیر می گویند: »هر کس آن را انكار کند، اسالم را انكار کرده است« 

می پندارند امام شان جایگاهی دارد که هیچ فرشته مقرب و نبی مرسل به آن مقام نمی رسد. و این از 

که  دارد  تكوینی  و درجه ای عالی و خالفت  واال  امام جایگاهی  ضروریات مذهبشان است. می گویند: 

ذرات جهات هستی در برابر والیت و سیطرۀ آنها خاضع است.

پس این نفوذ و این جایگاه واال کجاست که در این جنگ های خانمان سوز به دادشان برسد؟

گفته اند: »فقیه شیعه به منزله موسی و هارون است« شاید تشبیه به موسی و هارون به سبب رابطۀ قدیم 

مذهب شان با ابن سبای یهودی باشد . والله اعلم
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بنده قصد ندارم به انحرافات این قوم که مؤلف در این کتاب نقل کرده است اشاره کنم؛ بلكه دوست 

دارم سنی و شیعه آن را بخوانند؛ زیرا هدف شناخت حق و شناخت مناره های شامخ آن است و اینكه باطل 

و گمراهی ها و رسوایی ها آن بر مال گردد.

دوست دارم که شیعیان جویای حقیقت با روشن شدن حق هدایت یابند و کسانی که بر راه و روش حق 

گاه باشند.   استوارند، از لغزشگاه های شیعه آ

بنده به دانشجویان و دوستداران سربلندی اسالم تاکید می کنم که برای شناخت فاصله میان شیعه و 

اهل سنت این کتاب را بخوانند.   

تالش ما بر این است که حقیقت را تبیین کنیم و طالب علم، راه رسیدن به حقیقت را برای دیگران بیان کنند تا 

فرزندان اهل سنت از باورهای شیعه دربارۀ صحابه، قرآن، وحی )که می گویند منقطع نیست( و فرشتگان آگاهی یابند. 

بی تردید امت اسالم نیاز مبرم دارد که بر منهجی واضح گرد آیند و به قرآن و سنت رجوع کنند و با کسانی 

که پیامبر آنان را برترین های روزگار دانسته است، محبت ورزند. امیدوارم که طالب دینی در زمینۀ تبیین 

راه های هدایت و تشویق به سوی آنها و شناسایی راه های گمراهی و بر حذر داشتن مردم از آنها فعال باشند.  

همچنین به جوانان شیعه توصیه می کنم که کتاب هایی همانند این کتاب را بخوانند تا عقل و منطق سران 

مذهبی خود را بشناسند. شاید این کار سبب اصالح شیعه و رهنمون شدن آنها به صراط مستقیم باشد، 

همان راهی که خداوند دربارۀ آن می فرماید:

اُكم ِبِه  ْم َوّصَ
ُ

ْم َعن َسِبیِلِه َذِلك
ُ

َق ِبك ُبَل َفَتَفّرَ  الّسُ
ْ
ِبُعوا

َ
ِبُعوُه َولَا َتّت

َ
ّنَ َهَذا ِصَراِطی ُمْسَتِقیًما َفاّت

َ
 َوأ

ُقوَن  ]انعام: 153[1؛ پیامبر برای بیان این راه اینگونه مثال زدند که خط مستقیمی رسم کردند  ْم َتّتَ
ُ

ك
َّ
َعل

َ
ل

سپس خطوط کجی در دو سوی این خط کشیدند و دربارۀ خط مستقیم فرمود: این صراط مستقیم است و 

خطوط اطراف آن همان راه های انحرافی هستند که بر سر هر راه شیطانی نشسته است ...

از خداوند می خواهم علمی را که به ما آموزش داده است سودمند بگرداند و در نعمت هایی که به ما داده 

برکت عنایت کند و این کتاب را نافع قرار دهد و به دست مردم برساند تا اهل حق دسیسه های پنهانی دروغ 

پردازان را بدانند و از میان پیروان مذهب اثنا عشری عاقالنی که جویای حقیقت و خیر بوده و از خواهش 

و تعصب دور هستند، به راه حق رهنمون شوند.

در هر کار از خدا مدد می جوییم و بازگشت همگان به سوی اوست. 

و صیل اهلل یلع نبّینا حممد و آهل و صحابته و من إهتدی بهداهم.

صالح بن محمد اللحیدان

1428/7/17هـ.ق

1 .این راه )که من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم( راه مستقیم من است. پس از آن پیروي کنید و از راههاي )باطلی که 

شما را از آن نهي کرده ام ( پیروي نكنید که شما را از راه خدا )منحرف و ( پراکنده می سازد.
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ین رحمه اهلل  تاییدیه شیخ عبداهلل بن عبدالرحمن الجبر

یاست کل افتاء  عضو سابق ر

سپاس برای الله که محمد را به فرمان خود فرستاد تا مژده دهنده و بیم دهنده و فراخواننده به سوی 

الله و چراغی فروزان باشد و یاران او را برتری و فضیلت واال عنایت کرد. درود و سالم پیوسته خدا بر محمد 

و آل و اصحابش.

است،  کرده  تالیف  الشثری  سعد  بن  عبدالرحمن  شیخ  محترم  پژوهشگر  که  را  گرانسنگ  کتاب  این 

خواندم. مولف در این کتاب درباره عقیده روافض دوازده امامی مطالبی گردآورده است.

این روافض اکنون به موقعیتی دست یافته و در دنیا گسترش یافته اند و به  عقیده باطل خود فرا می خوانند 

و به مردم وانمود می کنند که دوستدار اهل بیت پیامبرند در حالی که تنها به امام علی بن ابی طالب و دو 

بنی هاشم  بقیه  و  پسر عموهایش  و  به عموها  و  می کنند  محبت  اظهار  یادش  ز فرزندان  میان  از  فرزندش 

اعتنایی ندارند.

از سوی دیگر عقیده خود را درباره بقیه صحابه به خصوص خلفای چهارگانه به جز علی ابراز داشته 

آنها  گویی  دشنام  و  لعن  به  آشكارا  تمام  وقاحت  با  و  بوده اند  مشرک  و  منافق  آنها  که  نموده اند  اعالم  و 

می پردازند چنان که کتاب ها و نوار های صوتی و دعوتگران شان به این امر تصریح دارند.

نویسنده )وفقه الله( باورهای پنهانی این گروه را از کتاب های خودشان که جرأت نشر آنها را ندارند، 

نقل نموده و اهداف نهانی شان را برمال ساخته است.

گاه  از خوانندگان می خواهیم که مردم را از بغض و کینه ای که این گروه با سنت و اهل سنت دارند، آ

گاهند، فریب نخورند. از خداوند می خواهیم مسلمانان گمراه  کنند تا کسانی که از ماهیت واقعی اینها نا آ

و کج رو را به راه آورد و نیرنگ مكاران را باطل گرداند. الله تعالی داناتر است و صلی الله علی محمد و 

آله و صحبه و سلم.

ین عبدالله بن عبدالرحمن الجبر

عضوبازنشسته گروه افتاء

1426/1/8هـ
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تاییدیه شیخ عبداهلل بن محمد الغنیمان،

 رئیس سابق تحصیالت عالی دانشگاه اسالمی مدینه منوره
 و مدرس مسجد نبوی

احلمد هلل رب العاملنی، و صیل اهلل یلع عبده و رسوهل حممد و یلع آهل و أزواجه و أصحابه.
ین وظایف، حراست عقاید مسلمانان از انحراف و فساد است. راه رسیدن به این هدف،      ازمهمتر

با اضدادشان شناخته می شوند. در حدیث  اشیا  زیرا طبق مقولۀ مشهور،  انحراف است؛  و  شناخت شر 

صحیح آمده است که حذیفه بن یمان گفت: »مردم از رسول الله دربارۀ خیر و بهبودی می پرسیدند و 

من از چیزهای زیان آور می پرسیدم تا مبادا در آن فرو افتم« و این نشانۀ فهم و درک او بود. 

یكی از تهدیداتی که متوجه عقاید عموم مسلمانان است:

و در عصر کنونی قدرت  در تضاد است.   الله با سنت رسول  این مذهب  رافضی است.  مذهب 

گرفته است. حكومت هایی هستند که با هزینه های زیاد و تربیت افرادشان، در صدد ترویج این مذهب بر 

آمده اند و با قدرت مشغول انتشار آن در سراسر جهان هستند. 

  کتاب حاضر »عقائد شیعه در قالب پرسش و پاسخ«، خأل بزرگی را پر می کند و مانع پذیرش و راه یابی 

این عقائد به دل های مسلمانان است.  

خداوند، مولف این کتاب، برادر عبدالرحمن بن سعد الشثری را بهترین پاداش عنایت کند و به علم و 

تالش ایشان بیفزاید.

و صلی الله و سلم علی عبده و رسوله محمد و آله و صحبه.

عبدالله بن محمد الغنیمان
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تاییدیۀ شیخ عبدالرحمن بن صالح المحمود،

استاد سابق عقیده در دانشگاه اسالمی امام محمد بن سعود

و  آهل  نبّینا حممد و یلع  املرسلنی  و  األنبیاء  السالم یلع أرشف  و  الصلوة  و  العاملنی  احلمدهلل رب 
صحبه أمجعنی. 

کتاب سودمند حاضر را که به منظور آسانی به شیوۀ پرسش و پاسخ نگاشته شده است، مطالعه کردم. 

قرآن، سنت، شیوه و عقیدۀ سلف  نور  با  آنها را خداوند  بینش و دید  برای کسانی که  این کتاب  موضوع 

صالح منور کرده است، آشكار و شفاف است. از خداوند می خواهیم ما را در زمرۀ همین افراد قرار دهد. 

گاهی ندارند یا در دام نیرنگ  اما متاسفانه برای کسانی که از حقایق دین مسلمانان و باور درست اسالم آ

سكوالرها و دعوتگران روافض و بدعت گرانی که از آنان متأثر شده اند، افتاده اند، موضوع این کتاب مبهم 

و پیچیده است. 

موضوع این کتاب، پرده برداری از حقیقت روافض اثنا عشری است که این کتاب به صورت ساده و 

آشكار به پرده برداری از عقاید علمی و عملی آنها می پردازد، عقایدی که در زمینۀ انواع توحید سه گانۀ 

ربوبیت، الوهیت و اسما و صفات بر شرک اکبر استواراند. این کتاب به آشكار ساختن انواع غلو در امامان 

مرتد  و  نفرین  زدن،  طعنه  ناسزاگویی،  و   پیامبر سنت  و  کریم  قرآن  در  آنها  گزافه گویی  دوازده گانه، 

دانستن صحابه و ده ها گفتار و کردار عجیب که این کتاب مفید به آنها اشاره کرده است. 

تمایل دارم در این جا توجه خوانندگان را به چند نكته جلب کنم:

1. نخست: گرچه این کتاب به شكل پرسش و پاسخ نگاشته شده است، اما طالب علوم دینی نیازمند 

آن هستند؛ زیرا گزیده ای مستند و مهم را از عقائد این گروه ارائه می دهد. علما و طالب، نیاز به همچنین 

مختصری دارند که چكیدۀ کتاب های مطول و بزرگ شیعه را در قالبی ساده به آنها برساند.

2. ویژگی دوم: این کتاب، مستند بودن آن است. هر روایت، سخن و نقل قولی برگرفته از منبع اصلی 

ومورد اعتماد شیعه است. 

3. سوم: از آنجا که مذهب این گروه باطل و فاسد است، حاوی بسیاری از تناقضات است. نگارندۀ 

این کتاب کوشیده است از منابع شیعه این تناقضات را آشكار سازد تا عبرتی برای فریب خوردگان و دعوتی 

به جویندگان راه حق باشد. از خداوند برای همگان خواستار هدایتم. 

4. چهارم: باب عقاید، دوستی و برائت )تولی و تبری( نباید بر اساس انگیزه ها و مزایده های سیاسی 

رایج میان امت اسالم باشد به گونه ای که  دوست صمیمی دیروز که فرق بین ما و او مانند فرق بین یک 

فرد شافعی و مالكی بود، امروز فقط به خاطر دگرگونی شرایط نه به خاطر عامل عقیدتی و معیار خدایی، 
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دشمن و کافر قرار بگیرد و عقائد فاسد و گمراه کننده به او نسبت داده شود. این شیوه از هیچ کس به ویژه 

بایستی مواضع و  نیست.  به سوی خدا هستند، پذیرفتنی  به علم و علما و دعوت  از کسانی که منتسب 

معیارهای آنها ثابت و راسخ باشد. 

در پایان، از دوست گرامی و پژوهشگر بزرگوارمان، شیخ عبدالرحمن بن سعد الشثری سپاسگذارم که 

این نوشتۀ مختصر را در وقت مناسبش به امت هدیه داد و امت اسالمی را از تهدید ویرانگر هشدار داد. از 

خداوند می خواهم که این کتاب را سودمند قرار دهد و نویسنده و کسانی را که چاپ و نشر این کتاب را بر 

عهده دارند، از پاداش نیک محروم نسازد. 

عبدالرحمن صالح المحمود

یاض 1428/1/1هـ.ق ر



15
باورهای شیعه اثنا عشری )سؤال و جواب(

تاییدیه شیخ عبداهلل بن عبدالرحمن السعد )حفظه اهلل(

احلمدهلل و الصالة و السالم یلع من ال نیب بعده 
اثنا  »باورهای شیعۀ  عنوان  با  الشثری  بن سعد  ما، شیخ عبدالرحمن  برادر گرامی  که  را  کتاب حاضر 

عشری« نگاشته است، مطالعه کردم و بسیار زیبا و مفید یافتم. ایشان عقیدۀ شیعه را به کامل ترین شكل 

ممكن و با استناد از منابع مشهور و معتبر آنها بیان کرده است.

خوانندۀ این کتاب با یقین راسخ به بطالن و فساد این مذهب اذعان خواهد کرد. ایشان به رغم آشكار 

بودن این مطلب بطالن مذهب شیعه را از منابع خودشان اثبات کرده است. زیرا پاره ای از مذهب شیعه، 

پارۀ دیگر را منهدم و بخشی از آن بخشی دیگر را به شكل کامل نقض می کند. 

امال شده توسط 

عبدالله بن عبدالرحمن السعد

142/6/15هـ.ق
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تاییدیه شیخ محمدبن عبداهلل اإلمام )حفظه اهلل(

احلمدهلل، و أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشیک هل، و أشهد أن حممدا عبده و رسوهل صیل اهلل 
علیه و سلم 

کتاب برادر گرامی، شیخ عبدالرحمن بن سعد الشثری را با عنوان »باورهای شیعۀ اثنا عشری«، مطالعه 

کردم. این کتاب را گرانمایه و بسیار سودمند برای مسلمانان یافتم. دوست دارم در دسترس همگان باشد تا 

از نفوذ و گسترش رافضی اثنا عشری در جهان اسالم در امان بمانند. 

و  از کتاب ها  به گونه ای که  نهایت عدالت و انصاف رفتار کرده است  با  با دعوتگران رافضی  مولف، 

سخنان تایید شدۀ خودشان آنها را محكوم کرده است. اکنون هیچ بهانه ای دست آنها نیست که بگویند 

علیه  و سخنگو  گواه  بزرگ ترین  کتاب های شیعه،  است.  گرفته  دیگران  کتاب های  از  را  اطالعات  مولف 

آنها هستند. نگارنده، گمراهی های شیعه را به خوبی گردآوری و بیان کرده است. از خداوند مسألت دارم 

استقبال از این کتاب را عام و سودمندی آن را کامل بگرداند. 

محمد بن عبدالله اإلمام

دار الحدیث معبر 28ربیع الثانی 1434هـ.ق
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مقدمۀ چاپ اول

احلمد هلل رب العاملنی، و الصالة و السالم یلع أرشف األنبیاء و املرسلنی.
به  آن، راهنمایی  به  و توصیه  به حق  ارشاد، دعوت  تبلیغ، خیرخواهی،  انجام وظیفۀ واجب  به منظور 

سوی حق، به کارگیری اسباب برای دفع آسیب از مسلمانان، اقدام به تألیف این کتاب نمودم. هدف این 

است که امت اسالم، همان گونه که خواست خداست، امت یكپارچه، همبسته و مهربان باشد که از نظر 

اعتقاد، سخن و عمل از اسالم پیروی کند و به کتاب و سنت چنگ زند، و هواهای نفسانی آنها را از هم 

پراکنده نكند و افكار بنیان برافكن به درون آنها راه نیابد و دشمنان به خواسته های شوم خود  نرسند. خداوند 

می فرماید:

ی 
َ
ُه َوَمن یْعَتِصم ِبالّلِه َفَقْد ُهِدی ِإل

ُ
ْم َرُسول

ُ
ْم آیاُت الّلِه َوِفیك

ُ
یك

َ
ی َعل

َ
نُتْم ُتْتل

َ
وَن َوأ ُفُر

ْ
یَف َتك

َ
 َوك

به راه راست رهنمون شده  ] آل عمران:101[؛ هر کس به خداوند چنگ زند، بی تردید    ْسَتِقیٍم  ّمُ ِصَراٍط 
است.

در جایی دیگر می فرماید:

اُكم ِبِه  ْم َوّصَ
ُ

ْم َعن َسِبیِلِه َذِلك
ُ

َق ِبك ُبَل َفَتَفّرَ  الّسُ
ْ
ِبُعوا

َ
ِبُعوُه َولَا َتّت

َ
ّنَ َهَذا ِصَراِطی ُمْسَتِقیًما َفاّت

َ
 َوأ

ُقوَن  ]انعام: 153[؛ این راه )که من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم( راه مستقیم من است از آن  ْم َتّتَ
ُ

ك
َّ
َعل

َ
ل

پیروی کنید و از راه های )باطلی که شما را از آن نهی کرده ام( پیروی نكنید که شما را از راه خدا )منحرف 

و( پراکنده می سازد. این ها چیزهایی است که خداوند شما را بدان توصیه می کند تا پرهیزگار شوید.

مسلمانان صدر اسالم بر همان دین حق و هدایتی که خداوند پیامبرش را بدان برانگیخته بود، استوار 

بودند. زمانی که خلیفۀ راشد، عثمان بن عفان شهید شد و فتنه در بین امت واقع شد، مسلمانان در جنگ 

فرمود:   پیامبر آنها  دربارۀ  که  دین خارج شدند، کسانی  از  مارقه1 )خوارج(  با هم جنگیدند.  صفین 

ین گروه به حق آنها را از بین  برد«.2  »گروهی متمرد هنگام دو دستگی مسلمانان بغاوت می کند که نزدیک تر

1 . مارقــه: یكــی از القــاب خــوارج اســت. خــوارج کســانی هســتند کــه پــس از قضیــۀ تحكیــم  علیــه حضــرت 

علــی شــوریدند. روز نهــروان حضــرت علــی بــا آنهــا جنگیــد. پیامبــر در احادیــث متعــددی دســتور 

بــه قتــال آنهــا داده اســت. در صحیــح بخــاری و صحیــح مســلم ده حدیــث آمــده کــه ســه حدیــث از آنهــا را 

امــام بخــاری و بقیــه را مســلم روایــت کــرده اســت. مراجعــه شــود بــه: ابــن أبــی العــز حنفــی)ت 792(، شــرح 

عقیــدة الطحاویــة ص 530. ابــن قیــم همــۀ ایــن احادیــث را در» تهذیــب الســنن 148.153/4آورده اســت. 

دربــارۀ عقیــدۀ آنهــا مراجعــه شــود بــه: بغــدادی )ت 428(، الفــرق بیــن الفــرق ص 72 بــه بعــد. ابــن حــزم )ت 

456(، الفصــل 51.56/5، شهرســتانی )ت 548(، الملــل و النحــل146/1 و مــا بعــد آن. 

2 . صحیح مسلم از روایت ابو سعید خدری )کتاب الزکاة حدیث 2458باب ذکر الخوارج و صفاتهم(.
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تمرد خوارج زمانی بود که دو داور قضاوت کردند و مسلمانان بدون توافق از هم جدا شدند. 

پس از بدعت خوارج، بدعت های تشیع پدید آمد1 و ظهور فرقه ها آن گونه که پیامبر در احادیث 

 متعدد ارشاد فرموده بودند پیاپی ادامه داشت. یكی از این روایات، حدیث ابوهریره است که پیامبر

در آن ارشاد فرمودند: »یهود به هفتاد و یك فرقه و نصاری به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند. و امت من به 
هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهند شد.«2

شیعه، از کوفه پدید آمد.3 در روایات شیعه آمده است که هیچ یک از شهرهای مسلمانان دعوت آنها را 

نپذیرفت بجز کوفه.4 سپس در مناطق دیگر انتشاریافت، همانگونه که عقیدۀ »ارجاء« از کوفه پدید آمد. 
قدریه، معتزله و گرایش های فاسد از بصره ظهور کردند. جهمی ها از خراسان بلند شدند. ظهور همۀ این 
بدعت ها بر حسب دوری آنها از مرکز نبوی بود؛5 زیرا بدعت فقط در سایۀ جهل و نبود علما و اهل ایمان 

شكل می گیرد؛ از این رو امام ایوب سختیانی )ت 131( می فرماید: »خوشبختی یک جوان و غیر عرب این 
است که خداوند آنها را به سوی یک عاِلم اهل سنت راهنمایی کند«.6 و این به سبب تاثیر پذیری سریع آنها 

از تندبادهای فتنه و بدعت است؛ زیرا توانایی آنها در شناخت گمراهی و رموز آن ضعیف است.

ین شیوه برای مبارزه با بدعت و تفرقه، نشر سنت بین مردم و بین گمراهانی است که از سنت  لذا بهتر

فاصله دارند؛ از این رو امامان اهل سنت برای معرفی بدعتی ها و پاسخ به شبهات آنها بپا خاستند. امام 

ــیخ  ــم )ت 828(،. ش ــن عبدالحلی ــد ب ــه، احم ــن تیمی ــنة 218.219/1 اب ــاج الس ــه: منه ــود ب ــه ش 1 . مراجع

ــنة« در  ــاج الس ــاب» منه ــد:» کت ــنة می فرمای ــاج الس ــده منه ــص ش ــاب تلخی ــۀ کت ــان در مقدم ــه غنیم عبدالل

نقــض ادعاهــای شــیعه و قدریــه از مهــم تریــن کتاب هــای مجاهــد شــكیبا و صبــور، شــیخ اإلســالم احمــد بــن 

عبدالحلیــم بــن عبدالســالم می باشــد. ایشــان در ایــن کتــاب از اهــل حــق دفــاع کــرده و باطــل را رســوا و نابــود 

کــرده اســت. جوانــان امــروز نیــاز مبــرم بــه خوانــدن ایــن کتــاب و شــناخت محتوایــش دارنــد. امــروز، رافضیــت 

در هــر کشــور اســالمی رخنــه کــرده و بــا صــورت زشــتش آن را تغییــر داده و نیش هــای ســوزناک خویــش را در 

آورده و دام هایــش را جلــوی آنانــی کــه حقیقتــش را نمی شناســند، گســترانده اســت و ماننــد هــر منافــق مــكار و 

گاهی  حیلــه گــر آشــكار بــر خــالف آنچــه در دل دارد، بــر زبــان مــی آورد. بنابرایــن کســانی کــه از حقیقــت آنهــا آ

ندارنــد و ماننــد ایــن کتــاب را نخوانــده انــد، فریــب روافــض را خورده انــد. 

ــراق  ــث افت ــارۀ حدی ــه درب ــن تیمی ــث 5910. شــیخ اإلســالم اب ــل )ت 241( حدی ــن حنب 2 . مســند احمــد ب

ــاوی 345/3. ــوع الفت ــت. مجم ــانید اس ــنن و مس ــهور در س ــح و مش ــث صحی ــن حدی ــد: ای ــت می گوی ام

3 . ابن تیمیه، مجموع الفتاوی 301/20.

ــد  ــود: خداون ــه فرم ــو عبدالل ــد:» اب ــی )ت 1111( می گوی ــر مجلس ــد باق ــوی، محم ــت صف ــیخ حكوم 4 . ش

ــر،  ــه«. مجلســی، محمــد باق ــی شــهرها عرضــه کــرد. هیــچ کــس نپذیرفــت بجــز کوف ــر اهال والیــت مــا را ب

ــه(. ــه علی ــوات الل ــارت ایشــان صل ــاب فضیلــت زی ــوار 259/100ح7)ب بحــار األن

5 . ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی 300.301/20.

6 . اللكائی، هبة الله بن حسن )ت 418(، شرح أصول اعتقاد أهل السنة 60/1
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احمد بن حنبل در مبارزه با زنادقه و جهمیه، امام بخاری در مبارزه با جهمی ها، ابن قتیبه )ت 276( در 

مبارزه با جهمیه و مشبهه، امام دارمی )ت 280( در واکنش به بشر مریسی و ... نمونه های روشن این ادعا 

هستند.

اکنون ما در زمانی بسر می بریم که درهای جهان بر یكدیگر گشوده شده و تیره های مختلف در کشورهای 

مسلمانان زیاد شده است و تعداد حامیان فرقه  ها در بحبوحۀ مبارزه خواهی دشمنان زیاد شده است؛ آن 

گونه که در حدیث ثوبان آمده که پیامبر فرمود: »به زودی دشمنان همدیگر را از هر گوشه و کرانه علیه 

شما  فرا می خوانند، همان گونه که خورندگان غذا یکدیگر را بر کاسۀ غذا فرا می خوانند. راوی می گوید: 

یاد هستید، اما مانند  گفتیم: آیا به خاطر اندک بودن ما در آن روز است؟ پیامبر فرمود: شما آن روز ز

کف سیل می مانید. ترس و هیبت شما از دل های دشمن تان بیرون کشیده می شود و در دل های شما وهن 
قرار داده می شود. گفتیم: "وهن" چیست؟ فرمود: محبت دنیا و ناپسند داشتن مرگ است«.1

در چنین اوضاعی، گاه بسیاری از علمای بزرگ در میدان دعوت ناپدیدند و گاه از روشنگری اعتقادی 

امت شانه خالی می کنند و در چنین حالی که به سبب ضعف اعتقادی و ضعف تثبیت مبادی اعتقادی در 

دل های فرزندان مسلمان، غفلت در نظام آموزشی رخنه کرده است، و از سوی دیگر عوامل بازدارنده ای 

وجود دارند که از کاشتن و تثبیت عقیدۀ سلف در مغزهای امت جلوگیری می کنند و در پی ریشه کن کردن 

مسلمانانند. همۀ این اقدامات در دو هدف خالصه می شود:

هدف نخست: شکستن حایل والیت و برائت )دوستی و دشمنی( بین مسلمان و کافر و بین سنی و 

از  با شعارهای فریبنده ای؛  بدعتی است. این حایل در ساختار جدید موسوم به »مانع روانی« است که 

قبیل تسامح، دلجویی، گذاشتن اختالف فرعی، رها کردن تندروی، تعصب، نوع دوستی2، جهانی شدن3 

ــث  ــل، حدی ــن حنب ــد ب ــند احم ــن(، مس ــاب الفت ــث 139)کت ــف، حدی ــیبة، )235(، المصن ــی ش ــن أب 1 . اب

22397، ســنن ابــو داود )ت 275(، حدیــث 4297)بــاب فــی تداعــی األمــم علــی أهــل اإلســالم(. آلبانــی آن 

را در "صحیــح الجامــع" بــه شــماره 8183 صحیــح دانســته اســت.

2 . شــیخ بكــر بــن عبداللــه، ابــو زیــد رحمــه اللــه گفتــه اســت: ایــن مــوارد هماننــد وســایل تشــویق و تبلیغات 

ــا صلــح، مهربانــی و انســان دوســتی. ایــن  ــرادری، مســاوات، ی فراماسونری)تبشــیری( اســت؛ یعنــی آزادی، ب

امــر از طریــق فراخوانــدن بــه ســوی: روح گرایــی جدیــد اســت کــه بــر حاضــر کــردن ارواح مســلمان، یهــودی، 

ــن  ــر ای ــت. خط ــی اس ــم جهان ــر صهیونیس ــات ویرانگ ــن از تبلیغ ــت. ای ــتوار اس ــی و ... اس ــیحی، بودای مس

دعــوت را اســتاد، محمــد محمــد حســین در کتابش»الروحیــة الحدیثــة دعــوة هدامــة، تحضیــر األرواح و صلتــه 

بالصهیونیــة العالمیــة« بیــان کــرده اســت. 

ــه  ــد ک ــوت می ده ــه ای دع ــت یگان ــتجو از حقیق ــه جس ــه ب ــت ک ــری اس ــش معاص ــدن، گرای ــی ش 3 . جهان

عصــارۀ همــۀ ادیــان جهــان اســت. در واقــع هــدف از ایــن گرایــش نابــودی اســالم اســت. مراجعــه شــود بــه: 

ــد. ــو زی ــة، ص 270.371 از شــیخ بكــر اب معجــم المناهــی اللفظی
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و دیگر واژه های جذاب و فریبنده شكسته می شود. در پس این شعارها، توطئه های ویرانگری است که تنها 

هدف آنها  از بین بردن مسلمان متعهد است. 

تا  است.  اسالم  امت  کردن  متالشی  و  از هم گسستن  منظور  به  دینی  گاهی  آ نا  دوم: گسترش  هدف 

بدین وسیله مسلمان بدون هیچ هزینه ای در اختیار و زیر پرچم باند بازی و حزب گرایی آنها قرار بگیرد. و 

اهداف دیگری که هم اکنون مسلمانان را در یک بحران فكری پوچ شدیدی قرار داده است که توازن زندگی 

و پایۀ اجتماعی آنها را که وحدت عقیدتی باشد، از بین برده و متزلزل ساخته است. هر کس به میزانی که 

از این عوامل، فریب خورده، به همان مقدار آسیب دیده و دچار ضعف بینش و گمراهی شده است و بدین 

ترتیب هوا پرستان و بدعت گرایان میدان همواری برای نشر و پخش بدعت خود یافته اند تا آنجا که در 

دسترس همگان قرار گرفته است. این گمراهی و بدعت از طریق هر امر عبادی جدید و بدون دلیل شكل 

می گیرد که خارج از حوزۀ محدود سازی عبادات به نص و منابع آن است. بدین طریق بدعت گرایان گردن 

از  را یكی پس  اقوام  نفسانی،  برپا کرده اند. خواسته های   کشیده و گمراهی آشكار شده و در زمین فساد 

دیگری به بیراهه می کشانند. چه بسا به گوش می رسد که هزاران مسلمان و شهرهایی از سرزمین اسالمی به 

شیوه ها و آیین هایی گرویده اند که اسالم آنها را محو کرده است. فجایع دیگری نیز وجود دارد که مسلمانان 

در حرارت آن می تپند و تلخی آنها را می چشند.1 

بنابراین تصمیم گرفتم کتابم را در خصوص عقیدۀ شیعۀ اثنا عشری که به صورت پرسش و پاسخ نگاشته 

یادآوری  قصد  به  سپس  کنم  خالصه  و  مختصر  را  کتاب2  این  که  دیدم  مناسب  برسانم.  چاپ  به  بودم، 

فرایض دین و نجات مسلمانان فریب خورده ای که در دام فتنه افتاده اند، دوباره دست به فشرده سازی همان 

مختصر زدم. همۀ این اقدامات به خاطر حفاظت و نجات دین و اهل آن از دشمنان و متجاوزان دینی بود.

شیخ اإلسالم ابن تیمیه می گوید: »دیده بانان علم و دین وظیفه دارند که علم دین را حفاظت کنند 

و به امت برسانند. اگر علم دین را به امت نرساندند یا در حفاظت آن غفلت کردند، بزرگ ترین ستم را در 

حق مسلمانان روا داشته اند؛ از این روست که خداوند متعال می فرماید:

ِئَك 
َ
ول

ُ
أ ِكَتاِب 

ْ
ال فِی  اِس  ِللّنَ اُه  َبیّنَ َما  َبْعِد  ِمن  ُهَدى 

ْ
َوال َبیَناِت 

ْ
ال ِمَن  َنا 

ْ
نَزل

َ
أ َما  ُتُموَن 

ْ
یك ِذیَن 

َّ
ال ِإّنَ   

اِعُنوَن  ]بقره:159[3
َّ
َعُنُهُم الل

ْ
یلَعُنُهُم الّلُه َویل

1 . مراجعه شود به: هجر المبتدع تالیف شیخ بكر ابو زید» رحمه الله« ص 5.6 با اندکی تصرف.

2 . ایــن کتــاب در ابتــدا بــا نــام "مختصــر ســوال و جــواب فــی أهــم المهمــات العقدیــة لــدی الشــیعة اإلمامیة" 

بــا بیــش از 400 صفحــه از انتشــاراتی در ریاض منتشــر شــد. 

3 .بــي گمــان کســاني کــه پنهــان مــي دارند آنچــه را کــه از دالئــل روشــن و هدایت فــرو فرســتاده ایــم ، بعــد از آن که آن 

را بــراي مــردم در کتــاب )تــورات و انجیــل ( بیــان و روشــن نمــوده ایــم ، خــدا و نفریــن کنندگان )چــه از میان فرشــتگان و 

چــه از میــان مؤمنــان انــس و جــان ( ، ایشــان را نفریــن مــي کنند )و خواســتار طــرد آنــان از رحمت خــدا خواهند شــد (. 
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زیان کتمان آنان به چارپایان و غیر آن سرایت می کند. لذا نفرین کنندگان حتی حیوانات، آنها را نفرین 
می کنند«.1

همچنین می فرماید: »پاسخ دهنده به اهل بدعت، مجاهد است حتی یحیی بن یحیی می فرمود: »دفاع 

از سنت، برتر از جهاد است«.2 ذهبی )ت 748( می افزاید: »به یحیی گفتم: مجاهد مالش را هزینه می کند 

و خودش را خسته می کند و در راه خدا جهاد می کند، آیا این شخص )مدافع سنت( از او نیز برتر است؟ 

گفت: بله، خیلی بیشتر«.3 از این جاست که سلف و امامان ما در مخالفت و نكوهش بدعت بسیار جدی 

بوده اند و فریاد بدعت ستیزی را در همۀ نقاط جهان بلند کردند و با تمام توان مردم را از فتنۀ بدعت گران 

گاه ساختند و در این امر چنان کوشیدند که برای هیچ یک از منكرات دیگر؛ مثل فواحش، ستم وسرکشی  آ
این قدر نكوشیدند؛ زیرا زیان بدعت و میزان ویرانگری دینی و منافات آن با شریعت سخت تر است.4

پیدا  زمان  هر  مردم  بین  در  را  اسالم  »اگر خواستی جایگاه  است:  گفته  عقیل )ت 513(  بن  الوفا  ابو 

کنی، به شلوغی آنها بر درهای مساجد و لبیک آنها در عرفه نگاه نکن، بلکه به موافقت و همبستگی آنها 

ی، )نفرین خدا بر آنها( زندگی را در سرودن شعر و گفتن نثر  با دشمنان اسالم بنگر. ابن راوندی و معرِّ

ی می گفت: باطلی را تالوت کردند و شمشیری را  گذراندند. این یكی می گفت: حدیث خرافه است. معرِّ

تیز کردند و گفتند: آیا  ما راست گفتیم. ما می گفتیم: آری! منظورش از باطل قرآن است. سال ها زندگی 

کردند. قبور آنها تعظیم شد و تصانیف آنها به فروش رفت. این خود حاکی از سردی و کم ارزشی دین در 

قلب ها است«.5 و الحول و القوة اال بالله العزیز الحكیم.

از خداوند مسألت دارم این کتاب و اصل آن را سبب با برکتی در وادار کردن دل ها برای عملی کردن 

این سنت دیرینه جهادی و دفاعی در زندگی مسلمانان قرار دهد. آری دفاع از سنت، دفاع از حریم اسالم 

که  امروزه  ویژه  به  است.  منكر  از  نهی  و  معروف  به  امر  و  جهاد  انواع  از  و  خداوند  تعبدی  حقوق  از  و 

نیاز مبرم آن احساس می شود؛ زیرا به سبب فراوانی گمراه کنندگان، فریب خورده و درنده صفت، فشار 

هواپرستی و راه های آن زیاد شده است. امروزه بیمار دالنی با دیدگاه های شرم آوری؛ از قبیل سكوالریسم، 

لیبرالیسم،یعنی نفاق، تجدد گرایی، روشن فكری و اباحی گری در بین مسلمانان رخنه کرده اند. 

یر پوشش شعارهای آزادی ادیان، مجمع ادیان، همبستگی ادیان جهانی و ...  این دعوت هرزه و فاسد ز

ــاوای شــیخ اإلســالم  ــد:» فت ــه می گوی ــاز رحمــه الل ــن ب ــاوی 187/28. امــام اب ــة، مجمــوع الفت ــن تیمی 1 . اب

ابــن تیمیــه از جامــع تریــن کتــاب هــا در موضــوع عقیــده اســت«. تحفــة اإلخــوان ص 37.38.

2 . منبع سابق 13/4.

3 . ذهبی، سیر أعالم النبالء 518/10.

4 . ابن قیم، مدارج السالكین 327/1

5 . عبدالله بن محمد بن مفلح، )ت 763( اآلداب الشرعیة 268/1
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انجام می گیرد که در سایۀ آن دعوت نافرجام تقریب بین مذاهب و دعوت های دیگری شكل گرفته اند که 

اصل قاعدۀ »والیت و برائت« را از دل ها بیرون می کنند؛ در حالی که خداوند می فرماید:
یَك  ] مائده: 49[.1

َ
 الّلُه ِإل

َ
نَزل

َ
ن یْفِتُنوَك َعن َبْعِض َما أ

َ
ْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم أ

َ
ِبْع أ

َ
 َولَا َتّت

از رنج آورترین این هواها، دسیسه ای است که خاستگاه آن کفر و کافران است. این دسیسه، چسباندن 

انواع تهمت ها و طعنه ها به سنت و پیروان آن است. عامالن به سنت را به باد تمسخر می گیرند. این توطئه، 

از گسترده ترین عرصه های تاخت وتاز باطل است که باطل پرستان آشكارا و در روز روشن در آن فعالیت 

دارند. 

بدتر از این، مانع تراشی های سست عنصران و پست همتان ما است؛ کسانی که با زخم های کوتاهی و 

کتمان حق از پا در آمده اند و در نشر علم بخیل هستند، هرگاه فردی از برادران شان برای یاری حق و سنت 

بشتابد، عالوه بر کوتاهی خود او را بی یار و مددگار می گذارند. 

مقابل  در  الهی  و شعائر  که حدود  است  آن کس  در  دیانتی  و  می فرماید: »چه خیر   قیم ابن  امام 

دیدگانش مورد هتاکی قرار می گیرند، دین خدا رها می شود و از سنت پیامبر روگردانی می شود، اما این 

شخص خونسرد، ساکت و شیطان گنگی است؛ همان گونه که سخنگوی ناحق، شیطان ناطقی است! آیا 

این ها عامل فاجعۀ دینی نیستند؟! اینان کسانی هستند که در صورت تأمین منافع و حفظ منصبشان، پروایی 

به فجایعی که بر دین می آید، ندارند. بهترین آنها کسی است که در برابر فجایع دینی اظهار اندوه و تاسف 

می کنند. هرگاه کسی دربارۀ مال و مقامش که قابل چشم پوشی است، ادعایی مطرح کند، به فداکاری و 

بخشش و تالش و جدیت می پردازد و در حد توان خود از مراحل سه گانۀ رویارویی با منكر کار می گیرد.

این گروه با وجود بی ارزش بودن و مبغوض بودنشان نزد خدا، در دنیا بدون آنكه پی ببرند به بزرگ ترین 

مصیبت که »مرگ دل ها« باشد، گرفتار شده اند؛ زیرا هرگاه حیات قلب کامل تر باشد، یاری رساندن او به 
دین و برآشفتنش به خاطر خدا، کامل تر و قوی تر است«.2

شاید کسی سؤال کند که: فایدۀ نگارش این کتاب و بر مال ساختن حقیقت مذهب شیعۀ اثنا عشری 

چیست و این امر در سایۀ جهانی شدن، پیش و پس نخواهد شد، مگر آنكه خدا بخواهد؟

روز  تا  امت  این  در  همواره  که  می گویند  ما  به   پیامبر سنت  و  الله  کتاب  که  است  این  پاسخش 

رستاخیز گروهی خواهند بود که بر دین حقی که خدا محمد را بدان برانگیخته است، استوارند. مانند 

ه از اّمتم، پیرو حق و عمل کننده به دستور خدا می باشند، 
ّ

این فرمودۀ رسول اکرم: »همیشه یك عد

کسانی که از آنان حمایت نمی کنند، یا با آنان مخالف هستند نمی توانند به ایشان ضرر و زیانی برسانند و 

ــو را از برخــی چیزهایــی کــه  ــان برحــذر بــاش کــه ت ــال و آرزوهــای ایشــان پیــروی مكــن، و از آن 1 . و از امی

خــدا بــر تــو نــازل کــرده اســت بــه دور و منحــرف نكننــد.

2 . ابن قیم، إعالم الموقعین 121/2.
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تا روزی که دستور خدا فرا رسد این وضع ادامه می یابد«.1 

همچنین ایشان فرمودند که: امتش بر گمراهی اتفاق و اجماع نخواهد کرد. عبدالله بن عمر می گوید 

که رسول الله فرمود: »بی تردید خداوند امت من یا فرمود امت محمد را بر گمراهی جمع نمی کند و 
کمک خدا همراه با جماعت است«.2

همچنین در حدیث دیگری رسول الله ارشاد فرمود: »هیچ پیامبری را خداوند در امت های گذشته 

نفرستاد، مگر اینكه برای او از امتش دوستانی خالص و یارانی بودند که به سنت و روش او متوسل شده 

 جانشینانی به مسند خالفت آنان نشستند که می گویند آنچه را انجام 
ً
و به فرمان او اقتدا می کردند، بعدا

نمی دهند و انجام می دهند آنچه را که بدان مأمور نشده اند. کسی که با دست خویش با آنها جهاد کند 

مؤمن است. کسی که با دلش با آنها جهاد کند مؤمن است وکسی که با آنها به زبان خویش جهاد کند مؤمن 
است و پس از این مرحله، به اندازۀ دانه سپندی ایمان وجود ندارد«.3

انكار قلبی این است که باور داشته باشد این امر منكر است و آن را ناپسند بداند. اگر این کیفیت در قلب 

پدید آید، حاکی از وجود ایمان در قلب است. ولی هر گاه در قلب این کیفیت شناخت معروف و انكار 

منكر نباشد، همین ایمان نیز از قلب خارج می شود. 

بی تردید، تبیین فرقه های خارج از جماعت مسلمین و فاصله گیرنده از سنت، برای رفع ابهام و بیان 

حقیقت برای مردم و نشر دین خداوند و اقامۀ حجت بر مخالفان کتاب و سنت ضروری و اجتناب ناپذیر 

گاهی نابود شود و هر کس قصد حیات جاودانه را دارد، با  است تا هر کس هالک شدنی است با دلیل و آ

حجت و دلیل پیرو حق باشد. حقیقت بر هیچ کس پوشیده نمی ماند، این گمراهان، فقط پیروان خود را 

با شبهه افكنی و سخنان توهم برانگیز به بیراهه می کشند. به همین دلیل پیروان این گروه های مخالف با 

گاه ساختن نادان و افشا سازی حال زندیق برای هشدار مردم و شناخت  کتاب و سنت یا زندیق اند یا نادان. آ

آنها ضروری است. آشكار ساختن احوال بدعتی ها و افشا سازی سخنان و عباداتشان که مخالف با کتاب 

و سنت است، به اجماع مسلمین واجب است. از احمد بن حنبل سؤال شد: »آیا فردی که نماز می خواند 

و روزه می گیرد و اعتكاف می نشیند نزدت پسندیده تر است یا کسی که دربارۀ اهل بدعت سخن می گوید 

و آنها را معرفی می کند؟ ایشان گفت: فایدۀ نماز، روزه و اعتكاف شخصی است؛ اما فایدۀ سخن گفتن 

1 . صحیح بخاری حدیث 3641 )باب سؤال المشرکین أن یریهم النبی آیة، فأراهم إنشقاق القمر(.

ــكاة  ــر مش ــش ب ــی در تحقیق ــة( آلبان ــزوم الجماع ــی ل ــاء ف ــا ج ــاب م ــث 2167)ب ــذی، حدی ــنن ترم 2 . س

المصابیــح 61/1 ح 173 المكتــب اإلســالمی چــاپ 1992، آن را صحیــح دانســته و امــا لفــظ "التجتمــع امتــی 

ــی )ت 855( در عمــدة القــاری 52/2 ضعیــف دانســته اســت.. ــة" را عین علــی ضالل

ــد و  ــان یزی ــان و أن اإلیم ــن اإلیم ــر م ــن المنك ــی ع ــون النه ــان ک ــاب بی ــث 50)ب ــلم، حدی ــح مس 3 . صحی

ــان(. ــر واجب ــن المنك ــی ع ــروف و النه ــر بالمع ــص، و أن األم ینق
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دربارۀ اهل بدعت به عموم مسلمانان بر می گردد و برتر است«.

امام احمد بن حنبل به صراحت فرمود که منفعت افشا سازی بدعت به عموم مسلمانان بر می گردد 

و از انواع جهاد در راه خداست؛ زیرا پاکسازی دین و شریعت خداوند از بدعت و دفع تجاوز و دشمنی 

گروه  این  ضرر  دفع  برای  را  افرادی  خداوند  اگر  است.  کفایی  واجب  مسلمانان  اتفاق  به  بدعت گرایان 

مهیا نمی کرد، دین فاسد می شد و فساد دین، از فساد و تباهی استیالی دشمن حربی بیشتر بود. زیرا اگر 

 فاسد می کند، اما این گروه اگر استیال یابند، نخست دین 
ً
اشغالگری چیره شود، قلب ها و ایمان شان را تبعا

و قلب مسلمانان را آلوده و فاسد می کنند.1

یهود، نصارا، منافقان و همۀ ملت های کفر که مترصد فرصت هستند، این گروه های منحرف را به سان 

ابزاری برای ایجاد فتنه در بین مسلمانان به کار می گیرد. بی تردید افشاگری در زمینۀ این گروه های منحرف، 

فرصت دشمن را برای توسعۀ دامنۀ اختالف نفوذش از بین می برد زیرا زندیق های بدعتی برای گمراه کردن 

مردم در تالشند و در پی فزونی تعداد و فریب دادن پیروانشان هستند و باور خود را به عنوان اسالم واقعی 

معرفی می کنند، اگر این ها به حال خود رها شوند، گناه این بی توجهی و رها سازی آنها مرادف با بازداشتن 

از دین و شریعت خداوند است. حتی سبب گمراهی بسیاری از ملحدان این بوده است که گمان  کرده اند 

اسالم واقعی همان است که اهل بدعت بدان تمسک جسته اند و از طرفی چون عمل آنها را در تضاد با 
عقل می دیدند به اصل دین کافر  شدند.2

اگر فرض کنیم که پیروان مذهب شیعه هرگز مذهبشان را رها نمی کنند و آنانی که منسوب به اهل سنت اند 

به گمراهی مذهب شیعی اعتراف نمی کنند، باز هم این امر مانع از ابالغ رسالت و بیان حقیقت نخواهد 

بود، بلكه این امر، فریضۀ تبلیغ و امر به معروف و نهی از منكر را طبق روایتی از امام اهل سنت، احمد بن 
حنبل و قول بسیاری از اهل علم ساقط نمی کند.3

شما را بخدا اگر دروغ پردازان هواهای نفسانی خود را ظاهر کنند و مسلمانان و علما تعدادی سكوت 

کنند و تعدادی دیگر شانه خالی کنند، پس چه زمانی حق تبیین می شود؟ نتیجۀ این سكوت و بی توجهی، 

ظهور سخنان باطل و غلبه خواهشات متراکم بر دین حق است، بلكه می تواند آداب دین را در سرشت 

مسلمانان تغییر دهد. پس چگونه سكوت در برابر باطل رواست؟در حالی که خداوند می فرماید:  َبْل 
ا َتِصُفوَن   ] انبیا:18[4 َویُل ِمّمَ

ْ
ُم ال

ُ
ك

َ
َباِطِل َفیْدَمُغُه َفِإَذا ُهَو َزاِهٌق َول

ْ
ی ال

َ
َحّقِ َعل

ْ
َنْقِذُف ِبال

1 . ابن تیمیه، مجموعة الرسائل و المسائل 110/5 با حاشیۀ شیخ محمد رشید رضا )متوفای 1354(.

2 . قفاری، ناصر بن عبدالله، مقدمة کتاب أصول مذهب الشیعة اإلثنی عشریة 5.8/1

3  ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم 147.149/1

4 بلكــه حــق را بــه جــان باطــل مــي اندازیــم ، و حــق مغــز ســر باطــل را از هــم مــي پاشــد و باطــل هرچــه 

زودتــر محــو و نابــود مــي شــود . واي بــر شــما )اي کافــران ( بــه ســبب توصیفــي کــه مــي کنیــد.
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گاه باشید که بپاخاستن و بسیج عمومی برای پرتاب تیر از تیردان حق به سوی مخالفان کتاب و سنت  آ

و پاسخ به شبهات آنها و بر مال ساختن نیرنگ های شان، حق خدا بر بندگان و حق مسلمانان بر علمای شان 

است که هر مخالف، گمراه و خطاکار را پاسخ دهند تا هوا پرستان با سرشت پاک مسلمانان بازی نكنند و 

فساد راه نیندازند و اتحاد آنها را به هم نزنند و دین آنها را به دین تحریف شده و توده ای از خرافات مذهبی 

و هواهای نفسانی تبدیل نكنند.1 وال حول والقوة إال بالله. 

برخی از علمای بزرگ که در این زمینه زحمت های فراوانی را متحمل شده و آزمون خوبی پشت سر 

گذاشتند عبارتند از: شیوخ االسالم ابن تیمیه، ابن قیم، محمد بن عبدالوهاب، دعوتگران نجدی و بسیاری 

دیگر. در عصر حاضر نیز می توان به شیخ شهید، احسان الهی ظهیر، محمد مال الله، ناصر بن عبدالله 

القفاری رحمهم الله و دیگران اشاره کرد.

 بنده در نقل روایات و متون، بر کتاب های معتبر و اصلی شیعه دوازده امامی و به برخی از کتاب های 

»ِفرق شیعی« اتکا نمودم تا عدالت رعایت و حجت بر آنها تمام شود. تناقض گویی های آنها را در باورهای 

اساسی شان بیان کردم تا کمک بزرگی باشد برای آن دسته از جوانان شیعه که با خواست خدا به دین برحق، 

مذهب یاران و اهل بیت پیامبر برگردند.

پس از سپاسگزاری از الله سزوار است از همۀ مشایخ و اساتیدی که بنده را راهنمایی و ارشاد نموده 

عبدالرحمن  بن  عبدالله  است:  زیر  به شرح  آنان  از  برخی  اسامی  کردند، سپاسگزاری  کنم.  دعا  برایم  و 

الجبرین، صالح بن محمد اللحیدان، عبدالرحمن بن ناصر البراک، عبدالله بن محمد الغنیمان، صالح 

الصالح  عبدالرحمن  العمر،  حماد  بن  عبدالرحمن  الراجحی،  عبدالله  بن  عبدالعزیز  الفوزان،  فوزان  بن 

المحمود، ناصر بن عبدالله القفاری، محمد بن ناصر السحیبانی، ابراهیم بن محمد الخرعان، عبدالعزیز 

بن سالم العمر، عبدالرحمن بن عبدالله العجالن، عبدالمحسن بن محمد العباد البدر و دیگران. 

خداوند از طرف من و اسالم بهترین پاداش را به آنان عنایت فرماید و جایگاه آنان و نیاکان، فرزندان و 

خانواده های ما و همۀ مسلمانان مرده و زنده را در بهشت برین قرار دهد. آمین

اکنون شما را بیشتر منتظر نمی گذارم و با استمداد از الله یگانه و با توان و قدرت او که برای ما کافی و 

بهترین کارساز و مددگار است، کتاب را آغاز می کنیم.

مؤلف: عبدالرحمن بن سعد الشثری

ابتدای رجب 1425

ــا  ــالم ص 5.11ب ــول اإلس ــن أص ــف م ــی المخال ــرد عل ــه، ال ــن عبدالل ــر ب ــد، بك ــو زی ــود: اب ــه ش 1 .مراجع

ــرف. ــص و تص تلخی
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1      شیعه چه کسانی هستند؟

         شیخ آنها، محمد بن محمد بن نعمان ملقب به »مفید« این گونه پاسخ داده است: »آنها پیروان امیر 

مومنان علی هستند. به والیت وامامت بال فصل1 ایشان بعد از رسول الله و نفی امامت از کسانی 

که پیش از او در مقام خالفت بوده اند، باور دارند. همچنین معتقدند که حضرت علی در اعتقاد، تابع 
هیچ یک از خلفای پیش از خود به طور اقتدا نبوده2، بلكه متبوع و پیشوا بوده است.3

تحلیل:
امروزه، اطالق واژۀ شیعه فقط به فرقۀ »اثنا عشری« اختصاص دارد؛4 زیرا این فرقه، اکثریت شیعه را در 

ایران، عراق، سوریه، لبنان و حكومت های خلیج تشكیل می دهد.دوم اینكه منابع حدیثی و روایی شان در 

برگیرندۀ آرای همۀ فرقه های گذشته شیعه در طول تاریخ است.

ــرت  ــل حض ــال فص ــت ب ــه خالف ــه ب ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه کس ــی ب ــیعۀ امام ــه ش ــت ک ــن اس ــور ای 1 . منظ

علــی بعــد از رســول اللــه اعتقــاد داشــته باشــد. الزمــۀ ایــن اعتقــاد، نپذیرفتــن مشــروعیت  خالفــت 

خلفــای ســه گانــه )ابوبكــر، عمــر و عثمــان( اســت. پــس از نــگاه شیخ شــان، واژۀ »تشــیع« بــه کســی اطــالق 

ــهادت  ــان ش ــا زم ــه ت ــول الل ــات رس ــۀ وف ــب از لحظ ــن ابی طال ــی ب ــت عل ــال ف ــه خ ــه ب ــود ک می ش

علــی معتقــد باشــد.

2 . نظــر شــیخ آنهــا ایــن اســت کــه حضــرت علــی گرچــه بــه ظاهــر تابــع خلفــای ســه گانــه بــوده، امــا در 

واقــع متبــوع آنهــا بــوده اســت؛ زیــرا از نظــر ایــن شــیخ پیــروی ایشــان از خلفــای ثالثــه بنابــر تقیــه و ظاهــر 

ســازی بــوده اســت نــه بــر اســاس اعتقــاد و بــاور قلبــی. 

ــن  ــی الفــرق بی ــاب القــول ف ــارات ، ص 35 ب ــی المذاهــب المخت ــل المقــاالت ف ــد )ت 413( ، اوائ 3 . مفی

ــه إلــی التشــیع و المعتزلــة فیمــا اســتحقت بــه اســم اإلعتــزال.  الشــیعة فیمــا نســبت ب

4 . ایــن مطلــب را حســین نــوری طبرســی )متوفــای 1340( در کتــاب »خاتمــة مســتدرک الوســائل« 119/1 در 

فایــدۀ دوم شــرح حــال الكتــب و مؤلفیهــا: 24، اثبــات الوصیــة گفتــه اســت. کتــاب مســتدرک، تعلیقــی اســت 
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2    اصل مذهب شیعه از کجا نشأت گرفت؟

        قول راجح نزد محققان این است که بانی آن عبدالله بن سبأ یهودی است، بلكه این مطلب در کتابهای 

خود شیعه به چشم می خورد. در کتاب های آنها چنین آمده است: نخستین کسی که امامت علی را 

شهرت داد، ابن سبأ یهودی بود. اساس تشیع بر همین عقیده امامت استوار است همچنین آمده است که: 

ابن سبأ نخستین کسی بود که نكوهش و ناسزاگویی را دربارۀ ابوبكر، عمر و عثمان، خویشاوندان سببی 

رسول الله اظهار داشت. طراح نظریه  رجعت و الوهیت حضرت علی نیز ابن سبأ بود.

عالمۀ آنها، حسن نوبختی می گوید: »سبأیه« به یاران عبدالله بن سبأ گفته می شود. او از جمله کسانی 

بود که به ابوبكر، عمر، عثمان و صحابه، ناسزاگویی را ابراز نمود و از ایشان برائت جست و مدعی شد که 

حضرت علی او را به این کار دستور داده است. حضرت علی او را دستگیر کرد و در این باره از وی 
جویا شد. ابن سبا اعتراف کرد و حضرت علی دستور قتلش را صادر کرد.1

 نوبختی در ادامه می گوید: »گروهی از اهل علم از یاران حضرت علی حكایت کرده اند که عبدالله 

بن سبا، نخست یهودی بود سپس اظهار اسالم کرد و با حضرت علی محبت جست. او زمانی که یهودی 

بود درباره  یوشع بن نون پس از حضرت موسی همین مقوله را می گفت2. پس از اظهار اسالم بعد از 

وفات رسول الله ،درباره حضرت علی همین عقیده را ابراز داشت. ابن سبا، نخستین کسی است که 

 به دشمنی 
ً
فرضیت امامت حضرت علی را مطرح و مشهور ساخت و از دشمنان ایشان اعالم برائت کرد و علنا

بامخالفانش به پا خاست »و آنها را تكفیر کرد«3 از این جاست که مخالفان شیعه بر این باورند که اصل تشیع و 

ــا  ــر محمــد بــن حســن حــر عاملــی )متوفــای 1104(. مرجــع تقلیدشــان، آق ــر کتــاب »وســائل الشــیعه« اث ب

بــزرگ تهرانــی ) م1389( در کتــاب »الذریعــة إلــی تصانیــف الشــیعة« 110.111/2شــماره 436 گفتــه اســت: 

گاهــی داشــته باشــند و در اســتنباط احــكام بــه آن  »بــر عمــوم مجتهــدان الزم اســت کــه از کتــاب مســتدرک آ

مراجعــه کننــد«. نیــز گفتــه اســت: »در عصــر حاضــر، حجــت بــر مجتهــد بــدون مراجعــه بــه مســتدرک تمــام 

نمی شــود...«. مجتهــد شــیعه، محمــد آل کاشــف الغطــاء )م 1376( گفتــه اســت: »امــروزه واژۀ شــیعه بــه طــور 

مطلــق بــر امامیــه اختصــاص دارد. )أصــل الشــیعه و أصولهــا( ص 63 المقصــد الثانــی.

1 . نوبختی، حسن، فرق الشیعة ص 50

2 . یعنــی در زمــان یهودیتــش بــه الوهیــت ایــن دو بزرگــوار قایــل بــود بعــد از تظاهــر بــه اســالم همیــن ادعــا 

را درمــورد حضــرت علــی مطــرح کــرد.

ــات  ــن المقدم ــه م ــق ب ــا ومایتعل ــرق وادیانه ــان الف ــی بی ــور ف ــوار النعمانیه2|234ن ــری، االن ر .ک: الجزای

واللواحــق(         

3 . عبــارت داخــل گیومــه در نســخه ای از کتــاب »فــرق الشــیعة« نوبختــی و قمــی بــا تحقیــق دکتــر عبدالمنعم 

حنفــی _ چــاپ دارالرشــید 1412هـ موجود اســت.
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رافضیت از یهودیت گرفته شده است«.1

سعد قمی، بلند پایه ترین شیخ مذهب شیعه موضع ابن سبأ را این گونه بیان می کند: »زمانی که خبر 

وفات حضرت علی به ایشان رسید، ادعا کرد که ایشان وفات نكرده است و عقیده بازگشت ایشان را 
مطرح کرده و در آن غلو کرد«.2

 3   ائمۀ اثنا عشری را از دیدگاه شیعۀ امامیه معرفی کنید؟

       نخستین خلیفه راشد، حضرت علی بن أبی طالب. کنیت ایشان ابوالحسن و لقب شان مرتضی 

است. بیست و سه سال پیش از هجرت به دنیا آمد و در سال 40 هجری به شهادت رسید.

2. حسن بن علی بن أبی طالب، کنیت ایشان، ابومحمد و لقبش زکی است. )2ـ50 هـ ق(

3- حسین بن علی بن أبی طالب. کنیت ابو عبدالله و لقب شهید )3ـ61 هـ ق(

4. علی بن حسین بن علی بن أبی طالب. کنیت أبومحمد لقب زین العابدین )38ـ95 هـ ق(

5. محمد بن علی بن حسین بن علی بن أبی طالب. کنیت أبو جعفر. لقب باقر. )57ـ114 هـ ق(

صادق.  لقب  عبدالله.  أبو  کنیت  أبی طالب.  بن  علی  بن  حسین  بن  علی  بن  محمد  بن  جعفر   .6

)83ـ148هـ ق(

7. موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن أبی طالب. کنیت أبو ابراهیم. لقب کاظم. 

)128-183 هـ ق(.

8. علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن أبی طالب. کنیت ابو الحسین. 

لقب رضا. )148-203 هـ ق(.

9. محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن أبی طالب. کنیت أبو 

جعفر. لقب جواد )195-220 هـ ق(.

10. علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن أبی طالب. 

1 . نوبختــی، حســن ،فــرق الشــیعه، ص 50، )اختــالف الشــیعه العلویــه بعــد قتــل امیرالمومنیــن علی الســبأیه 

، رجــال کشــی، ص 77(.

ــكور  ــواد مش ــد ج ــر محم ــرق ص 10.21. دکت ــاالت و الف ــه )م 301(، المق ــن عبدالل ــعد ب ــی، س 2 . قم

ــالمی  ــرق اس ــگ ف ــتند )فرهن ــبا هس ــن س ــه ب ــروان عبدالل ــیعه و پی ــالت ش ــرق غ ــبائیه از ِف ــت: »س ــته اس نوش

ص224چــاپ دوم 1372 آســتان قــدس رضــوی(. رجــال کشــی، محمــد کشــی )م 305( و ابــو جعفــر طوســی 

ــبا. ــن س ــه ب ــوان: عبدالل )460( ج 2ص 191ح 174 عن

اردبیلــی ) م 1101( در»جامــع الــروات و ازاحــة االشــتباهات عــن الطــرق واالســناد« ج 1ص485 بــاب العیــن 

گفتــه اســت: ابــن ســبا غالــی ملعونــی اســت کــه امیرالمومنیــن او را ســوزاند. او معتقــد بــود کــه علــی خداســت 

و او پیامبــر اســت. خــدا نفرینــش کنــد بــه کفــر بازگشــت و غلــو نمــود.
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کنیت أبو الحسن. لقب هادی. )212ـ 254 هـ ق(.

11. حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفربن محمد بن علی بن حسین بن علی بن أبی طالب. 

کنیت أبومحمد. لقب عسكری. )232ـ 260ه.ق(.

12. محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن 

علی بن أبی طالب. کنیت او را أبوالقاسم و لقبش را مهدی نهاده اند و بر این باورند که در سال 255یا 256 
به دنیا آمده و تاکنون زنده است.1

4    آیا گروهی از شیعه بر این باورند که جبرئیل در آوردن وحی اشتباه کرده است؟

      آری! »غرابیه« معتقدند »چون شباهت محمد با علی از شباهت زاغ به زاغ و مگس به مگس بیشتر 

بود، جبرئیل مامور ابالغ وحی به علی شد، اما در ابالغ رسالت اشتباه کرد و وحی را بر محمد نازل کرد؛ 
بدین جهت است که جبرئیل را نفرین می کنند«.2

تحلیل مهم: 
با در نظر داشتن روایت پیش رو، آیا بین گفتار غرابیه و گفتۀ سران مذهبی شیعۀ اثناعشری تفاوتی وجود 

دارد، آنجا که شیخ آنها، کلینی چنین افترا بسته است که: شخصی از ابوجعفر پرسید: »آیا قرآن برای آنان 

 بسنده نیست؟ گفت: آری، به شرطی که مفسری برای آن بیابند. شخص مذکور گفت: مگر رسول الله

قرآن را تفسیر نكرده است؟ گفت: آری، برای یک نفر تفسیر کرده است و صفات آن فرد را برای امت تبیین 
کرده است و آن فرد، علی بن أبی طالب است.3

از این روست که مراجع  شیعه، قرآن را کتاِب صامت)خاموش( می نامند و امام را قرآن ناطق)گویا(؟!.4

1 . کلینــی)م 328(، اصــول کافــی 402.403/1بــاب مــا جــاء فــی اإلثنــی عشــر و النــص علیهــم. برخــی از 

علمــای شــیعه معتقدنــد کــه: کتــاب کافــی بــه امــام موهوم شــان عرضــه شــد، آن را تاییــد کــرد و گفــت: »ایــن 

کتــاب بــرای شــیعۀ مــا کافــی اســت« بحــار األنــوار 377/89 ح8 بــاب متشــابهات قــرآن. مراجــع شــیعه دربــارۀ 

کســی کــه معتقــد باشــد قــرآن بــدون کتــاب »کافــی« بــرای هدایــت مــردم کفایــت می کنــد، فتــوای گمراهــی 

ــل  ــد: »ابوالفض ــی می گوی ــه برقع ــارۀ عالم ــاری درب ــام خوانس ــه ن ــیعه ب ــد ش ــع تقلی ــی از مراج ــد. یك می دهن

ــرا او در ایــن کتــاب »پرتویــی از قــرآن« ثابــت می کنــد کــه کتــاب »کافــی کلینــی«  برقعــی گمــراه اســت؛ زی

ــام ص 90. دارعالــم الكتــب،  ــرای هدایــت مــردم کافــی نیســت، قــرآن کافــی اســت. )برقعــی، ســوانح األی ب

اول، 1431(

ــور البراهیــن أو أنیــس الوحیــد فــی شــرح التوحیــد 310/2 تحقیــق: رجایــی، موسســه نشــر،  2 . جزائــری، ن

اول 1417.

3 . کلینی، اصول کافی، 179/1 ح 6. باب فی شان )اّنا انزلناه فی لیلة القدر( و تفسیرها.

4 . حــر عاملــی، محمــد بــن حســن )م 1104(، الفصــول المهمــة فــي أصــول األئمــة 595/1 ح 5،)بــاب 33: 
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شیوخ شیعه بر حضرت علی افترا بسته اند که ایشان گفته است: »این کتاب خاموش خداوند است 

ِذیَن 
َّ
و من کتاب گویای او هستم«. شیخ آنها، عیاشی به دروغ از ابوبصیر دربارۀ این فرمودۀ خداوند:  َفال

 َمَعُه  روایت کرده است که ابوجعفر فرمود: 
َ

نِزل
ُ
ِذی أ

َّ
وَر ال  الّنُ

ْ
َبُعوا

َ
وُه َواّت وُه َوَنَصُر ُر  ِبِه َوَعّزَ

ْ
آَمُنوا

منظور از »الّنور« علی است«.1

تعارض:
فرمودۀ  این  دربارۀ   ابوجعفر »از  می گوید:  کابلی  خالد  ابو  که:  کرده اند  روایت  چنین  دروغ  به 

ابو خالد! سوگند  فرمود:  ای  ایشان  کردم.   سؤال  َنا 
ْ
نَزل

َ
أ ِذی 

َّ
ال وِر  َوالّنُ َوَرُسوِلِه  ِه  ِبالّلَ َفآِمُنوا    خداوند: 

به خدا که منظور از »النور« امامان آل محمد تا روز قیامت اند. سوگند به خدا که آنان همان نور خداوند 
هستند که فرو فرستاده است.2

تحلیل:
شیعۀ اثنا عشری بر این باور است که رسالت به حضرت علی داده شده است بدون اینكه اشتباهی 

در این زمینه رخ داده باشد؛ زیرا افترا بسته اند که رسالت رسول الله فقط به منظور معرفی حضرت 

َبیَناِت 
ْ
ِبال   در حالی که خداوند می فرماید:  بود!!  برای علی  قرآن  تفسیر  پیامبر  و وظیفۀ  بود   علی

وَن  ] نحل:44[؛ آنان را با دالئل  ُر
َّ

ُهْم یَتَفك
َّ
َعل

َ
یِهْم َول

َ
 ِإل

َ
ل اِس َما ُنّزِ ْكَر ِلُتَبیَن ِللّنَ یَك الّذِ

َ
َنا ِإل

ْ
نَزل

َ
ُبِر َوأ َوالّزُ

فرو  آنان  بر  که  را  آنچه  برای همۀ مردم روشن سازی  تا  نازل کردیم  قرآن  تو  بر  و  )فرستادیم(  کتاب ها  و 

فرستاده شده است و باشد که اندیشه کنند. 

تأمل بیشتر را به خوانندگان گرامی واگذار می کنیم! 

5    آیــا کســی از ســران مذهبــی شــیعه بــر ایــن بــاور اســت کــه ســخن امــام، قــرآن را منســوخ 
ــد؟ ــص می کن صی ــش را تخ ــا عام ــد و ی ــق آن را مقی ــا مطل ــد ی می کن

     آری! تعداد آنها فراوان است! شیخ آنها، محمد آل کاشف الغطاء می گوید: »فلسفۀ تدریج اقتضا 

می کرد که برخی از احكام شرع تبیین و برخی دیگر مخفی نگه داشته شود، اما ایشان ـ درود خدا بر او باد 

ـ آنها را نزد أوصیای خود به ودیعت گذاشت؛ هر وصی به دیگری توصیه کرده است که در فرصت مناسب 

عــدم جــواز اســتنباط هیــچ حكمــی از احــكام نظــری قــرآن از طریــق معانــی ظاهــر آن مگــر پــس از شــناخت 

تفســیر، ناســخ و منســوخ و محكــم و متشــابه آن از ائمــه(، وســائل الشــیعة 323/18 ح12، )کتــاب القضــاء: 

بــاب تحریــم قضــاوت بغیــر از کتــاب و ســنت و وجــوب نقــض حكــم بــا آشــكار شــدن اشــتباه در قضــاوت(، 

شــاهرودی، علــی بــن محمــد )م 1405(، مســتدرک ســفینة البحــار 21/9.

1 . عیاشی، محمد بن مسعود )م 320(، تفسیر عیاشی 35/2 شماره حدیث 88. )سوره اعراف(

2 . کلینی، أصول کافی 139/1 ح1. باب أّن األئمة نورالله.
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و حسب حكمت آن را منتشر سازد؛ از قبیل عامی که تخصیص شود و مطلقی که مقید گردد و یا مجملی 

که تبیین شود و... لذا پیامبر عامی را ذکر می کند و مخصصش را پس از مدتی در حیات خود بیان 

می کند و گاهی مخصصش را اصال بیان نمی کند، بلکه نزد وصیش به ودیعت می گذارد تا در وقت مناسب 
بیان کند.1

این گفتۀ شیعه مبتنی بر این اعتقاد است که امام، قّیم قرآن است که به »امام گویا« از او تعبیر می شود.

 آن گونه که شیوخ شیعه بر حضرت علی افترا بسته اند که ایشان گفته است: »این کتاب خاموش 

خداوند و من کتاب گویای او هستم«. 

 افترای دیگر مراجع شیعه این است که امامان آنها: »گنجینه های علم خداوند، افراد ویژۀ وحی الهی و 

پرست دین خداوند اند که کتاب الله بر آنها نازل شده، توسط آنها خداوند پرستش شده است واگر آنها  سر
نبودند، خداوند شناخته نمی شد«.2

در روایتی آمده است که: »ائمه، محافظان سر الهی هستند«.3 
در روایت دیگر آمده است:»آنچه نزد الله تعالی است، فقط توسط ما فهمیده می شود«.4

تحلیل:
بنابراین: مسألۀ تخصیص قرآن کریم یا مقید کردن مطلق آن و یا منسوخ شدنش، نزد مراجع شیعه با 

وفات رسول الله به پایان نرسیده است؛ زیرا به باور آنها گفتار نبوی و قانون گذاری الهی ادامه دارد...

زیرا علمای شیعه، آن گونه که شیخ آنها مازندرانی گفته است، معتقدند که:»سخن هر یک از ائمۀ أطهار 

سخن الله تعالی است. در سخنان آنها هیچ اختالف و تناقضی نیست؛ همان گونه که در سخن الله تعالی 

هیچ اختالفی نیست. هر کس از ِخرد سالم و طبع صحیح برخوردار باشد، دلیل این یگانگی برای او نمایان 
است«.5

1 . أصل الشیعة و أصولها، ص 81 )تمهید و توطئه(

ــد  ــل آل محم ــی فضائ ــری ف ــات الكب ــر الدرج ــروخ )م 290(، بصائ ــن ف ــن ب ــن حس ــد ب ــار، محم 2 . صف

138/1ح 3، بــاب فــی األئمــة و أنهــم حجــة اللــه و بــاب اللــه و والة أمــر اللــه و وجــه اللــه و جنــب اللــه و عیــن 

اللــه(، کلینــی، أصــول کافــی 138/1ح 1)بــاب أن األئمــة والة أمراللــه.

3 . کفعمــی، ابراهیــم )م 900(، البلــد األمیــن و الــدرع الحصیــن ص 418، » الزیــارة الجامعــة«، مســتدرک 

الوســائل 404/10 شــماره عمومــی حدیــث 12262شــماره خــاص:5 بــاب نــوادر مــا یتعلــق بالمــزار.

4 .طبرســی، فضــل بــن حســن )م 548( ، إعــالم الــوری بأعــالم الهــدی، ص 274. الرکــن الثالــث فــی ذکــر 

اإلمــام الباقــر الفصــل الرابــع.

5 .  مازندرانــی، محمــد صالــح، )م 1080(، شــرح أصــول کافــی 225/2، )بــاب روایــة الكتــب و الحدیــث و 

فضــل الكتابــة و التمســک بالكتــب(
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شیخ مازندرانی در ادامه می گوید: »اگر بگویی که بر این اساس باید جایز باشد که هر کس  حدیثی 

از ابو عبدالله بشنود از پدرش یا نیاکانش روایت کند، حتی می تواند بگوید که: الله چنین گفته است. در 

پاسخ می گویم: این مسألۀ دیگری است که از این حدیث استنباط نمی شود. آری! از روایت ابو بصیر و 
روایت جمیل از ابو عبدالله که پیشتر گذشت، جواز این مسأله بلكه اولویت آن فهمیده می شود.1

 شیخ آنها، کلینی، در این زمینه بابی با این عنوان منعقد کرده است: »باب التفویض إلی رسول الله
و إلی األئمة علیهم السالم فی أمر الدین«.2

تحلیل:
که  می رسد  نتیجه  این  به  کند،  بررسی  و  تحلیل  را  آن  بخش های  و  بیندیشد  گفته  این  در  کسی  اگر 

هدف این سخن از سوی سران مذهبی شیعه یا نادانان آنها یا .. تحریف اسالم و تغییر شریعت حضرت 

ائمه روایت  و   الله از رسول  آنچه  به  اینجاست که چرا سران مذهبی شیعه  محمد است. سؤال 

کرده اند، عمل نمی کنند؟ أئمه می فرمایند: »هر گاه دو حدیث )متعارض( از جانب ما به شما رسید، به 

کتاب الله عرضه کنید و با آن بسنجید. آنچه موافق کتاب الله بود، بر آن عمل کنید و آنچه مخالف کتاب 
الله بود رها کنید.3

اِر  ُب ُوُجوُهُهْم فِی الّنَ
َّ
شیوخ شیعه باید این فرمودۀ خداوند را به یاد بیاورند که می فرماید:  یْوَم ُتَقل

  ا
َ
ِبیل وَنا الّسَ

ُّ
َضل

َ
َبَراءَنا َفأ

ُ
َطْعَنا َساَدَتَنا َوك

َ
ا أ

َ
َنا ِإّن وا َرّبَ

ُ
ا * َوَقال

َ
ُسول َطْعَنا الّرَ

َ
َه َوأ َطْعَنا الّلَ

َ
یَتَنا أ

َ
وَن یا ل

ُ
یُقول

]احزاب/66ـ67[؛

روزی )را خاطرنشان ساز که در آن( چهره های ایشان در آتش زیر و رو و دگرگون می گردد )و فریادهای 

حسرت بارشان بلند می شود و( می گویند: ای کاش! ما از خدا و پیغمبر فرمان می بردیم )تا چنین سرنوشت 

دردناکی نمی داشتیم ( و می گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیروی کرده ایم و آنان ما را از راه به 

در برده اند و گمراه کـرده اند.

6    سران مذهب شیعه دربارۀ تأویل قرآن چه اعتقادی دارند؟

         نخست اینکه شیوخ شیعه معتقدند که قرآن معانی پوشیده و باطنی دارد که با معانی ظاهری آن متفاوت 
است؛ از این رو بر پیامبر و حضرت علی افترا بستند که ایشان فرمودند: »قرآن ظاهر و باطنی دارد«.4

1 .منبع سابق

2 .کلینی، أصول کافی191.194/1. کتاب الحجة.

3 .طوســی، محمــد بــن حســن )م 460( ، اإلســتبصار فیمــا اختلــف فیــه مــن األخیــار،144/1ـ145، کتــاب 

الطهــارة ح9، حــر عاملــی، وســائل الشــیعة 441/14ح3

4 .محمد کاشانی )م 1091(، تفسیر صافی30.31/1. مقدمۀ چهارم.
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تحلیل:
امامان دوازده گانۀ  از ذکر  الله  این است که کتاب  اعتقاد کرده  این  به  چیزی که علمای شیعه را وادار 

شیعه خالی است و دشمنان آنان )صحابۀ پیامبر( را با صراحت نام نبرده است. این امر موجب گشته 

است که آرامش سران مذهبی شیعه درهم شكسته شود و فساد و تباهی در امرشان رخ دهد؛ با این وجود با 

صراحت تمام اعتراف می کنند که قرآن از ذکر امامان آنها خالی است. شیخ آنها، عیاشی چنین افترا بسته 

است: »از ابو عبدالله روایت شده است که ایشان فرمود: اگر قرآن همان گونه که نازل شده است، تالوت 
می شد، نام های ما را در آن می دیدید«.1

ببینید: خداوند ما و شما را به راه راست رهنمون شود. مراجع شیعه نخست ادعا کردند که: هر آیه یک 

معنای ظاهری و یک معنای باطنی دارد. پس از آن این نظریه را ارتقا دادند و گفتند: قرآن ظاهر و باطنی 
دارد و برای هر معنای باطنی، باطن دیگری وجود دارد تا هفت باطن«.2

سپس ارزیابی های شیوخ مذهب شیعه به هدف نخورد و گفتند: »واضح ترین و آشكارترین واقعیت این 

است که هر آیه و فقره از قرآن کریم ظاهر و باطن و تفسیر و تأویلی دارد، بلكه آن گونه که از اخبار مشهور 

معلوم می شود، هر یک از آنها هفت إلی هفتاد باطن دارد«. احادیث زیادی که نزدیک به تواترند، دال بر 

این هستند که بسیاری از شأن نزول و تفسیر این معانی باطنی در بیان منزلت ائمۀ أطهار و اظهار شكوه و 

گاه  جایگاه رهبران برگزیده؛ یعنی نبی مختار و آل بیت ایشان است. بلكه واقعیت همان گونه که بر فرد آ

از اسرار کالم الهی و استفاده کننده از چشمه های علوم امانت داران الهی پوشیده نیست، این است که 

اکثر آیات فضیلت و مدح، بلكه همۀ آنها دربارۀ أئمه و دوستان آنها نازل شده و همۀ آیات توبیخ، تهدید، 

قباحت و نكوهش دربارۀ مخالفان و دشمنان أئمه نازل شده است... خداوند متعال، اغلب باطن قرآن را 

دربارۀ دعوت امامت و والیت قرار داده است؛ همان گونه که ظاهر آن دربارۀ دعوت توحید، نبوت و رسالت 
قرار داده است«.3

1 .تفسیر عیاشی، 25/1ح4. ما عنی به األئمة من القرآن.

لــی العزیزیــة فــي األحادیــث الدینیــة 107/4)الجملــة الثانیــة:  2 .إحســائی، ابــن أبــی جمهــور، عوالــی الآل

ــة  ــی 31/1 )المقدم ــیر الصاف ــانی، تفس ــد کاش ــه(، محم ــه و حاملی ــم و أهل ــة بالعل ــث المتعلق ــی األحادی ف

الرابعــة: فــي ُنبــذ ممــا جــاء فــي معانــی وجــوه اآلیــات، و تحقیــق القــول فــی المتشــابه، و تأویلــه(. مازندرانــی 

می گویــد: هــر آیــه ای شــصت هــزار مفهــوم دارد کــه مفهــوم اغلــب آنهــا هنــوز باقــی مانــده اســت و علــم همــۀ 

ایــن تأویــل هــا نــزد اهــل ذکــر اســت«. شــرح أصــول کافــی 211/2)بــاب روایــة الكتــب و الحدیــث و فضــل 

الكتابــة و التمســک بالكتــب(.

3 .فتونــی عاملــی، علــی بــن محمــد، مقدمــۀ تفســیر برهــان موســوم بــه: مــرآة األنــوار و مشــكاة األســرار ص 

ــده  ــته نش ــاب او نگاش ــد کت ــی مانن ــد کتاب ــرده و گفته ان ــاد ک ــت« ی ــه لقب»حج ــی را ب ــیعه، فتون ــیوخ ش 6. ش

ــماره 2893.  ــة 264/20ش ــائل 54/2، الذریع ــتدرک الوس ــت.ر.ک:خاتمه مس اس
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ثانیا: باور شیعه این است که اکثر قرآن دربارۀ امامان و دشمنان آنها)صحابه( نازل شده است. شیخ 
آنها، فیض کاشانی می گوید: »اغلب قرآن دربارۀ أئمه و دوستان و دشمنان شان نازل شده است«.1

بن  پنداشته است که: حضرت علی  )م 1107(  کتكانی  بحرانی  بن سلیمان  حتی شیخ شیعه، هاشم 

النورانیة فی  نام »اللوامع  به  این زمینه  تنهایی ذکر شده است و کتابی در  به  أبی طالب 1154بار در قرآن 

أسماء علی و أهل بیته القرآنیة« تألیف کرده است.

تحلیل:
خوانندۀ گرامی و منصف! اگر همۀ صفحات قرآن را یكی یكی ورق بزنید و در همۀ لغتنامه های عربی 

جستجو کنید، نام هیچ یک از امامان دوازده گانۀ شیعه را در آن نمی یابی!! شیوخ شیعه به این حد بسنده 

نكرده اند ـ آن گونه که عادت آنها در ارتقا دادن دروغ و اخبار ساختگی است ـ بلكه قرآن را به چهار قسمت 

تقسیم کرده اند. 

حجت آنها، کلینی به ابو عبدالله به دروغ نسبت داده که ایشان گفته است: »نزول قرآن در چهار مورد 

بوده است، یک چهارم آن حالل، یک چهارم حرام، یک چهارم سنن و احکام و یک چهارم دیگر دربارۀ 
اخبار گذشتگان و حوادث آینده و قضاوت بین شما است«.2

تحلیل:
نام أئمۀ دوازده گانه کجا آمده است؟ 

چون که نامی از ائمۀ دوازده گانه در روایت گذشته نیامد، برخی از سران مذهبی شیعه در پی جبران این 

موضوع برآمدند و شیخ آنها، کلینی روایت دروغین زیر را جعل کرده است: »اصبغ بن نباته گفته است از 

امیر مومنان شنیدم که گفت: قرآن در سه بخش فرود آمده است، یک سوم آن دربارۀ ما و دشمنان ما، یک 
سوم آن سنن و امثال و یک سوم دیگر آن احکام و فرائض هستند«.3

پس از کلینی، شیوخ دیگر شیعه در صدد جبران برآمدند و سهمیه را افزایش دادند و چنین افترا بستند: 

»ابوجعفر فرمود: نزول قرآن در چهار بخش بوده است، یک چهارم آن دربارۀ ما، یک چهارم دربارۀ دشمنان 

ما، یک چهارم سنن و أمثال و یک چهارم دیگر فرائض و احكام هستند«.4 با در نظر داشتن این روایت، 

1 .کاشــانی، محمــد، تفســیر صافــی 24/1. مقدمــۀ ســوم. فــی نبــذ ممــا جــاء فــی أّن جــل القــرآن إّنمــا أنــزل 

فیهــم و ...

2 .کلینی، أصول کافی 822/2، کتاب فضل القرآن. ح 3 باب النوادر

3 .همان منبع، حدیث 2، اللوامع النورانیة، ص 25.

ــور  ــد علــی بــن جمعــة )1112(، تفســیر ن ــاب فضــل القــرآن ح4،  حویــزی، عب 4 .أصــول کافــی 822/2کت

ــره167/1ح571. ــوره بق ــن، س الثقلی
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برخی از مسلمانان احساس کردند که در این تقسیم برای أئمه، امتیاز منحصر به فردی نسبت به مخالفان 

آنها در قرآن نیامده است؛ لذا شیخ آنها، عیاشی به این موضوع پی برد و روایت چهارمی را در این باره جعل 
کرد که عین روایت گذشته است؛ اما این جمله را افزدوه است که: »بخش های عمدۀ قرآن از آن ماست«.1

شیخ آنها، کاشانی در تفسیر »صافی« عیاشی را رسوا کرده و گفته است: »این جمله را عیاشی در روایت 
افزوده است که: بخش های عمدۀ قرآن از آن ماست«.2

ــا ذکــر  ــد چیســت؟ لطفــا ب ــارۀ  قــرآن می گوین 7     أصــل و ریشــۀ ایــن تأویل هایــی کــه درب
مثــال بیــان کنیــد.

       نخستین کتاب تفسیری شیعه که اساس این شیوۀ تفسیری را پایه گذاری کرد، تفسیر شیخ آنها، جابر 

بن یزید بن حارث جعفی کوفی)م 127( است که در تكفیر اصحاب رسول الله مشهور بود. 

تحلیل:
تعجب اینجاست که تضعیف و تأیید جابر بن یزید در کتاب های مذهب شیعه متناقض است!

روایاتی وجود دارد که جابر بن یزید را مرجع و مرکز علوم اهل بیت می داند و صفات الوهیت را به او 

أمین می گوید: »جابر  آنها، محسن  از درون رحم ها خبر دارد... شیخ  می دهند که علم غیب می داند و 
جعفی هفتاد هزار حدیث را از امام باقر نقل کرده است«.3

روایات دیگری می بینیم که جابر جعفی را متهم می کند و او را دروغگو و دجال می خوانند. روایتی از 

زراره نقل کرده اند که او می گوید: »دربارۀ احادیث جابر از ابو عبدالله پرسیدم؟ ایشان فرمود: فقط یک بار 

او را در محضر پدرم دیدم و هیچ گاه نزد من نیامد«.4 تناقض در این روایات آشكار است. این گونه تناقض 

دربارۀ رجال و شیوخ مذهبی شیعه زیاد است!! 

مطلب مهم:

ِإنَساِن اْكُفْر 
ْ
 ِلل

َ
یَطاِن ِإْذ َقال

َ
َمَثِل الّش

َ
کتاب های اثنا عشری، تفسیر لفظ شیطان را در این آیۀ قرآن:  ك

ِمیَن  ]الحشر:16[
َ
َعال

ْ
َه َرّبَ ال َخاُف الّلَ

َ
نَك ِإنِّی أ  ِإنِّی َبِریٌء ّمِ

َ
ا َكَفَر َقال ّمَ

َ
َفل

از شیخ خود جابر جعفی به ارث برده اند که می گوید منظور از »شیطان« در این آیه امیرالمؤمنین عمر بن 

1 .عیاشی، تفسیر عیاشی 20/1ح1.

2 .کاشــانی، محمــد، تفســیر صافــی24/1، )المقدمــة الثالثــة فــی نبــذ مــا جــاء فــی أّن جــل القــرآن إّنمــا أنــزل 

فیهــم و ...(

ــت(،  ــل البی ــی أه ــل عل ــس: التحام ــث الخام ــیعة 45/1 )البح ــان الش ــن، أعی ــن أمی ــن ب ــی، محس 3 .عامل

ــادق ص 143. ــام الص ــاب:  اإلم ــف کت ــه در نج ــكده فق ــس دانش ــین )م 1381( رئی ــد حس ــر، محم مظف

4 .رجال الكشی 264/3ح 335.
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خطاب است که بیشتر از ابلیس شكنجه می شود. عین همین تفسیر را شیعۀ اثنا عشری به ارث برده و شیوخ 

آنها این تفسیر را در کتاب های معتبر و منابع اصلی خود گنجانده اند و نسل در نسل نقل کرده و بر آن اعتماد 
کرده اند حتی کسی را که قائل به این مطلب نباشد، تكفیر کرده اند؛ در حالی که ریشۀ این سخن یهودی است.1

شیوخ شیعه به دروغ به ابوجعفر این روایت را نسبت داده اند که: »خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نكرده 

َقْد َبَعْثَنا 
َ
مگر با والیت ما و برائت از دشمنان ما و این مطلب در این فرمودۀ خداوند آمده است:  َول

یِه 
َ
َعل ْت 

َ
َحّق ْن  ّمَ َوِمْنُهم  الّلُه  َهَدى  ْن  ّمَ َفِمْنُهم  اُغوَت  الّطَ  

ْ
َواْجَتِنُبوا الّلَه   

ْ
اْعُبُدوا ِن 

َ
أ ُسولًا  ّرَ ٍة  ّمَ

ُ
أ فِی ُكّلِ 

ُة ؛ یعنی با تكذیب آل محمد گمراهی بر آنها واجب گردید.2
َ
لال

َ
الّض

شیوخ پیشین شیعه، ابوبكر و عمر را »جبت و طاغوت« توصیف می کنند. 

و  جبت  از  »منظور  فرمود:  ایشان  که  است  بسته  افترا  ابی جعفر  بر  دروغ  به  کلینی  آنها،  االسالم  ثقة 

طاغوت، فالنی و فالنی هستند«.3 

مجلسی می گوید: »منظور از فالنی و فالنی، ابوبکر و عمراند«.4 أمیرالمومنین عمر فاروق را با 

ی 
َ
اِفُر َعل

َ
ك

ْ
اَن ال

َ
لفظ »دومی« ]یعنی خلیفۀ دوم[ توصیف می کنند؛ از این رو دربارۀ این فرمودۀ خداوند:  َوك

ِه َظِهیًرا  ]فرقان:55[5؛ چنین افترا بسته اند که منظور از »الكافر« خلیفه دوم بود که علیه امیر المومنین  َرّبِ
»ظهیر« و پشتیبان بود.6

شیخ شیعه، صفار، بر ابو جعفر افترا بسته است که ایشان گفت: »تفسیر آن  به لحاظ معنای باطنی 

قرآن این است که: علی در اطاعت و والیت، پروردگار او )عمر( است«.7 ]یعنی عمر علیه پروردگارش 

علی معاون بود[

َما ُهَو ِإلٌه َواِحٌد  ]نحل:51[8؛ گفته اند 
َ
 ِإلَهیِن اْثَنیِن ِإّن

ْ
ِخُذوا  الّلُه لَا َتّتَ

َ
دربارۀ این فرمودۀ خداوند:  َوَقال

ید؛ بلکه امام یکی است«.9 که »یعنی دو امام برنگیر

1 .تفســیر عیاشــی 240/2ح 8و 9، تفســیر صافــی84/3 )ســورۀ ابراهیــم(، تفســیر البرهــان 317/4ح4 )ســورۀ 

ابراهیم(.

ــان 445/4ح5،  ــیر البره ــی 134/3، تفس ــیر الصاف ــل(، تفس ــورة النح ــی 280/2ح 25 )س ــیر عیاش 2 .تفس

ــل(. ــورة النح ــن 53/3ح79 )س ــور الثقلی ــیر ن تفس

3 .کلینی، أصول کافی 324.325/1ح83 )باب فیه نكت و نتف من التنزیل فی الوالیة(.

4 .مجلسی، بحار األنوار306/23ح2، باب إّنهم أنوارالله.

5 .ترجمه:  کافر علیه پروردگارش پشتیبانی می کند.

6 .قمی، علی بن ابراهیم )م 307(، تفسیر قمی ص472، تفسیر نور الثقلین25/4ح82، سورۀ فرقان.

7 .بصائر الدرجات الكبری169/1ح5، )النوادر من االبواب فی الوالیة(

8 .ترجمه: خداوند فرمود: دو معبود برنگیرید، به درستی خدا معبود یگانه است.

9 . تفسیر عیاشی 283/2ح36، تفسیر نور الثقلین 60/3ح111سورۀ نحل.
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فرمودۀ  این  در  »رّبها«  دربارۀ  ایشان  که  شنید  عبدالله  ابو  از  »او  که:  بسته اند  افترا  مفضل  از  نقل  به 

َها 1؛ فرمود که منظور از »ربها« پروردگار زمین؛ یعنی امام زمین  ْرُض ِبُنوِر َرّبِ
َ
أ

ْ
ْشَرَقِت ال

َ
خداوند:  َوأ

از روشنایی  مردم  آنگاه  اتفاقی می افتد؟ گفت:  زمین خارج شود چه  امام  که  است. من گفتم: هنگامی 

خورشید و نور ماه بی نیاز خواهند شد و به نور امام بسنده خواهند کرد«.2 

 ا َوْجَهُه
َّ
ا ُهَو ُكّلُ َشیٍء َهاِلٌك ِإل

َّ
َه ِإل

َ
ا ِإل

َ
ًها آَخَر ل

َ
ِه ِإل ا َتْدُع َمَع الّلَ

َ
همچنین در این فرمودۀ خداوند:  َول

]قصص:88[؛ و با خداوند معبود دیگری را ]به نیایش[ مخوان. جز او معبود ]راستینی[ نیست. هر چیزی 

هالك شونده است مگر ذات او. 

دربارۀ لفظ »وجهه« می گویند: مگر امامان؛ یعنی همه هالک خواهند شد مگر أئمه شان. شیخ شیعه، 

قمی بر ابو جعفر به دروغ افترا بسته است که ایشان گفت: »ما همان وجه هستیم که خلق از آن به خدا 
راه می یابند«.3 در روایتی دیگر آمده است که »ما أئمه« همان وجه الله هستیم که نابود شدنی نیست«.4

َک  بر امام صادق افترا بسته اند که ایشان گفت: »وجه الله، ما هستیم«.5 همچنین در تفسیر آیۀ   َوَیبَقَی َوْجُه َرّبِ

ِبِلَقاء  م 
ُ

ك
َّ
َعل

َ
ل الآیاِت  ُل  یَفّصِ ْمَر 

َ
الأ ُر  یَدّبِ   می فرماید:  خداوند  می گوید:  خمینی  آنها،  بزرگ  امام 

ْم ُتوِقُنوَن ؛ منظور از »رّبکم«؛ یعنی پروردگار شما که همان امام است«.6
ُ

ك َرّبِ

تحلیل:
و  آنها  دوازده گانۀ  امامان  شامل  گذشت،  اکنون  که  شیعه  مذهبی  سران  از  قرآن  تفسیر  مثال های  این 

مخالفانشان است. آنها برای اثبات این امر، هزاران روایت جعل کرده اند. تفسیر باطنی آیات قرآن که سران 

مذهبی شیعه جعل کرده اند، برای ابو عبدالله نقل شد و به ایشان گفته شد که: »از شما نقل شده است که 

خمر، میسر، انصاب و ازالم)شراب، قمار، بتان و تیرها( که در قرآن آمده اند، مردانی هستند؟ ایشان فرمود: 
خداوند بندگانش را به چیزی که فراتر از دانششان باشد، مخاطب قرار نمی دهد«.7

1 .زمین با نور پروردگارش منور شد.

2 .قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی ص595، تفسیر صافی 331/4. سوره زمر

3 .قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر قمــی ص505، ســوره قصــص مجلســی، بحاراألنــوار 192/24ح7. بــاب 

إّنهــم جنــب اللــه و وجــه اللــه.

 وجهــه، تفســیر صافــی 
ّ

ــاب تفســیر قــول اللــه: کل شــیئ هالــک إال ــه، التوحیــد ص145ح4، ب ــن بابوی 4 .اب

ــوار 201/24ح33. ــار األن ــص، بح ــوره قص 108/4، س

5 . تفســیر صافــی 110/5، ســوره رحمــن. بحــار االنــوار 192/24 ح 6. بــاب إّنهــم جنــب اللــه.. و أمثالهــا. 

طباطبایــی، محمــد عراقــی )م 1402( المیــزان فــی تفســیر القــرآن 103/19: ســوره رحمــن.

6 .خمینی، روح الله، مصباح الهدایة إلی الخالفة و الوالیة ص،145.

7 .رجال کشی360/4ح 513، وسائل الشیعة 383/12ح13.
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بی تردید این گفتۀ ابو عبدالله که در معتبر ترین کتاب های رجال شناسی شیعه آمده است، تحریف های 

سران مذهبی شیعه و کج روی های آنها را در کتاب الله و آیاتش از اساس نابود می کند. خداوند می فرماید: 

وَن  ]یوسف:2[؛ به درستی که ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم تا 
ُ
ْم َتْعِقل

ُ
ك

َّ
َعل

َّ
َناُه ُقْرآًنا َعَرِبیا ل

ْ
نَزل

َ
ا أ

َ
 ِإّن

َحاِفُظوَن  ]حجر:9[ ؛بی گمان 
َ
ُه ل

َ
ا ل

َ
ِإّن ْكَر َو َنا الّذِ

ْ
ل ا َنْحُن َنّزَ

َ
خرد ورزید. در جایی دیگر می فرماید:  ِإّن

ما قرآن را فرو فرستادیم و ما حافظ آن هستیم.

حجت قاطع علیه شیوخ شیعه
ابو  که  حالی  در  است؛  آمده  آنها  موثق  و  معتمد  کتاب های  در  شیعه  مراجع  باطنی  تأویالت  این   .1

عبدالله دربارۀ قائلین این تأویالت می گوید که آنها بدتر از یهود، نصارا، آتش پرستان و مشرکین هستند. 

خود شیوخ شیعه این روایت را از ابو عبدالله نقل می کنند که ایشان دربارۀ آنها فرمود: »آنها بدتر از یهود، 

نصارا، آتش پرستان و مشرکین هستندو سوگند به خدا که هیچ کس مانند آنها عظمت خداوند را کوچک 

نكرده است... سوگند به خدا! اگر سخنانی را که اهل کوفه دربارۀ من می گویند تایید کنم، زمین مرا خواهد 
بلعید. من جز بندۀ مملوکی نیستم که مالک هیچ نفع و ضرری نیستم«.1

2. این تأویالت، دیدگاه های اجتهادی نیستند که در بین شیوخ شیعه قابل بحث و مناقشه باشند؛ بلكه 

اینها متون مقدس و قطعی الثبوت هستند که ویژگی وحی، بلكه باالتر از وحی را دارند؛ زیرا قابل نسخ 

نیستند، بر خالف قرآن که گاهی امامشان آن رامنسوخ می کند!! 

چنین افترا بستند که »سفیان السمط می گوید: به ابو عبدالله گفتم: فدایت شوم، فردی که مشهور به 

دروغ گویی است، از جانب شما حدیث بیان می کند که برای ما ناپسند و زشت است؟ ابو عبدالله گفت: 

آیا به تو دربارۀ روز می گوید که من گفتم شب است و یا دربارۀ شب می گوید که من گفتم روز است؟ 

گفتم: نه. فرمود: اگر برای تو از قول من این طور هم روایت کرد، او را دروغگو نشمار؛ زیرا در این صورت 
تو مرا دروغگو شمردی.!«2

برای  آنها معتبرند. ظاهر تفسیر  باطنی دارد که هر دوی  نزد سران مذهبی شیعه، تفسیر قرآن ظاهر و 

ــراد  ــو الخطــاب الب ــی زینــب اســمه مقــالص أب ــن أب 1 .رجــال کشــی 367/4ح538)مــا روی فــی محمــد ب

ــة  ــي و األئم ــي النب ــو ف ــي الغل ــاب نف ــوار 294.295/25ح53)ب ــار األن ــی، بح ــدی(، مجلس ــدع األس األج

ــال  ــم رج ــی )م 1413(، معج ــوی خوئ ــض...(، موس ــی التفوی ــان معان ــم، و بی ــه و علیه ــه علی ــوات الل صل

10012ح17. الحدیث262/15شــماره 

ص  الدرجــات  بصائــر  مختصــر   ،)786( اول  شــهید  بــه  ملقــب  ســلیمان،  بــن  محمــد  2 .حلــی، 

190ح242)بــاب مــا جــاء فــی التســلیم لمــا جــاء عنهــم و مــا قالــوه(، مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 

211.212/2ح110)بــاب أن حدیثهــم صعــب مســتصعب و أن کالمهــم ذو وجــوه کثیــرة، و فضــل التدبــر فــي 

ــم(. أخباره
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عموم شیعه گفته می شود و باطن آن فقط برای خواص شیعه است، کسانی که استعداد پذیرش و تحمل آن 

را داشته باشند.

عبدالله بن سنان نقل می کند که ذریح محاربی به من گفت: »به ابو عبدالله گفتم که خداوند در کتابش 

این فرمودۀ  به آن عمل کنم. گفت: آن دستور چیست؟ گفتم:  به من دستوری داده است و دوست دارم 

یوُفوا ُنُذوَرُهْم ، فرمود:  ِلیْقُضوا َتَفَثُهْم  دیدار با امام است و 
ْ
یْقُضوا َتَفَثُهْم َول

ْ
خداوند است:  ُثّمَ ل

یوُفوا ُنُذوَرُهْم  همان مناسک است. عبدالله بن سنان می گوید: نزد ابو عبدالله رفتم و گفتم: فدایت 
ْ
 َول

فرمود:  ایشان  ، چیست؟  ُنُذوَرُهْم  یوُفوا 
ْ
َول َتَفَثُهْم  یْقُضوا 

ْ
ل ُثّمَ    فرمودۀ خداوند  این  از  شوم. منظور 

گرفتن سبیل و کوتاه کردن ناخن و مانند آن. گفتم: فدایت شوم، ذریح محاربی از شما نقل کرده است که 

یوُفوا ُنُذوَرُهْم   همان مناسک 
ْ
شما به او گفته اید منظور از  ِلیْقُضوا َتَفَثُهْم  دیدار با امام است و  َول

است. ایشان فرمود: ذریح راست می گوید و تو هم راست می گویی. قرآن ظاهر و باطنی دارد. چه کسی 
می تواند آنچه را ذریح تحمل می کند، تحمل کند؟ 1

تحلیل:
این متن و متون دیگر تصریح دارند که قرآن معانی ظاهری و باطنی دارد. معانی ظاهری برای عموم مردم 

گفته می شود و معانی باطنی ویژۀ افراد خاص است که ظرفیت پذیرش آن را داشته باشند و تعداد آنها اندک 

است که چه بسا در دسترس نیستند!، چه کسی ظرفیت ذریح را دارد«!

سؤال اینجاست که وقتی ائمۀ شیعه از نشر و بیان این علم باطنی بخل می ورزند و تنها برای کسانی بیان می کنند 

که در سطح ذریح باشند، پس چرا کتاب های شیعۀ اثنا عشری با این شیوۀ امامان شان مخالفت ورزیده و این علم 

ویژه را برای عموم و خواص و حتی برای دشمنان دین خود، أعم از اهلسنت و دیگران بیان کرده است. این امر 

شگفت انگیزی است!! البته تعجبی ندارد ؛ زیرا اینها خود را به سبكبالی و قلت کتمان توصیف کرده اند. 

شیخ شیعه، کلینی روایت کرده است که علی بن الحسین فرمود: »به خدا سوگند دوست دارم قطعه ای 
از گوشت ساعدم را برای از بین بردن دو خصلت شیعه فدا کنم، یک سبک سری و دیگری قلت کتمان«.2

1 .کلینــی، فــروع الكافــی، 743/4ح4)بــاب إتبــاع الحــج بالزیــارة(، صــدوق، محمــد بــن علــی )م 318( ، 

مــن ال یحضــره الفقیــه373.374/2 ح 3037 )بــاب قضــاء التفــث(، بحرانــی، هاشــم، البرهــان فــی تفســیر 

ــاب  ــیعة 437/10ح4)ب ــائل الش ــن، وس ــن حس ــد ب ــی، محم ــر عامل ــج(، ح ــورة الح القرآن286/5ح13)س

ــوار  ــار األن ــر، بح ــد باق ــی، محم ــج(، مجلس ــد الح ــا بع ــة و خصوص ــي و األئم ــارة النب ــتحباب زی ــد اس ک تأ

ــا(. ــم و نوادره ــزل فیه ــا ن ــل م ــع تأوی ــاب جوام 360.361/24ح84)ب

بــن حســن، وســائل  عاملــی، محمــد  الكتمــان(، حــر  کافــی 575/2ح1)بــاب  أصــول  2 .کلینــی، 

الشــیعة258/11ح2)باب وجــوب کتــم الدیــن عــن غیــر أهلــه مــع التقیــة(، بحــار األنوار416/68ح40)بــاب 

ــظ(. ــم الغی ــو و کظ ــم و العف الحل
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این تفسیرهای باطنی که شیوخ شیعه انجام می دهند و به سوی آن دعوت می دهند، مصداق بارز کج روی 

ِحُدوَن فِی آیاِتَنا 
ْ
ِذیَن یل

َّ
و الحاد در آیات قرآن است؛ در حالی که خداوند در این  باره می فرماید:  ِإّنَ ال

وَن 
ُ
ُه ِبَما َتْعَمل

َ
وا َما ِشْئُتْم ِإّن

ُ
ِقیاَمِة اْعَمل

ْ
تِی آِمًنا یْوَم ال

ْ
ن یأ اِر َخیٌر ام ّمَ َقی فِی الّنَ

ْ
َفَمن یل

َ
یَنا أ

َ
ا یْخَفْوَن َعل

َ
ل

َبِصیٌر ]فصلت:40[؛بی گمان کسانی که در آیات ما به کژی و باطل می گرایند بر ما پوشیده نخواهند بود. آیا 
کسی که در آتش انداخته می شود بهتر است یا کسی که در نهایت امنیت و آسایش در روز قیامت )به سوی 

حشر و حساب( می آید؟ هرچه می خواهید بكنید و او به آنچه می کنید بیناست«.

ــل  ــادی و تریــف قــرآن قائ ــه کمــی، زی ســتیخ کــس از ســران مذهبــی شــیعه کــه ب 8     نخ
شــد، چــه کســی بــود؟

      شیخ شیعه، هشام بن حکم )متوفای190( بود که قائل به تجسیم )جسم بودن خدا( بود.1 او ادعا 

کرد که قرآن در زمان خلیفۀ راشد، عثمان بن عفان ساخته شد و زمانی که صحابه مرتد شدند )طبق 
گمان او(، قرآن حقیقی به آسمان برده شد.2

قیس  بن  سلیم  آنها،  کتاب شیخ  درآورد،  نگارش  به  را  قرآن  تحریف  عقیدۀ  که  کتاب شیعه  نخستین 
ـ ق است. حجاج خواست او را بكشد، فرار کرد و به أبان بن أبی عیاش پناه جست.3 هاللی، متوفای 90ه

زمانی که مرگ سلیم بن قیس فرا رسید، این کتاب را به أبان بن أبی عیاش داد و »أبان بن أبی عیاش از او 

1 .خوئی، معجم رجال الحدیث 328/20ح3)13361:هشام بن سالم(.

2 .ملطــی، ابــی الحســین، التنبیــه و الــرد، ص25.26. ســران مذهبــی شــیعه هشــام بــن حكــم را ثقــه و مــورد 

اعتمــاد می داننــد: مفیــد، »جوابــات أهــل الموصــل« ص45. ســبب قائــل شــدن وی بــه تحریــف و تغییــر قــرآن 

ــه ویــژه اینكــه  ــام امامــان آنهــا خالــی اســت؛ از ایــن رو ایــن دروغ را جعــل کردنــد ب ایــن بــود کــه قــرآن از ن

هشــام بــن حكــم نخســتین کســی  بــود کــه دربــارۀ امامــت ســخن گفــت. ســران مذهبــی شــیعه دربــارۀ هشــام 

ــای  ــی از کتاب ه ــامان داد... یك ــیعه را س ــب ش ــرد و مذه ــاز ک ــی ب ــه خوب ــت را او ب ــث امام ــد:» بح می گوین

او» اإلمامــة« اســت. ندیــم، محمــد بــن اســحاق )م 380(، »الفهرســت« 175/1)الفــن الثانــی مــن المقالــة 

الخامســة مــن کتــاب الفهرســت فــي أخبــار العلمــاء و أســماء مــا صنفــوه مــن الكتــب(.

3 .وی، أبــان بــن أبــی عیــاش، فیــروز أبــو اســماعیل )م 138(  اســت. حســن بــن علــی حلــی )م 726(دربــارۀ 

او می گویــد:» أبــان بــن أبــی عیــاش ضعیــف اســت. گفتــه شــده کــه او کتــاب ســلیم بــن قیــس را جعــل کــرد. 

رجــال ابــن داود حلــی ص226 )القســم الثانــی، بــاب الهمــزة  رقــم 2(. نــگاه شــود: جامــع الــرواة و إزاحــة 

اإلشــتباهات عــن الطــرق و اإلســناد9/1)باب األلــف(، رجــال الطوســی ص 126شــماره 1264)أصحــاب أبــی 

جعفــر محمــد بــن علــی بــن الحســین(.
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روایت کرد. غیر از أبان کسی دیگر از او روایت نكرده است«.1 »این نخستین کتاب شیعه است«.2 

ین کتابی است که در اسالم تصنیف شده  این کتاب: »یکی از پایه ها و أصول شیعه است و قدیمی تر

است و این احسان خداوند بر گروه امامیه است«.3 

در بین سران مذهبی شیعه، هیچ اختالف نظری نیست که کتاب سلیم بن قیس هاللی از بزرگ ترین و 

قدیمی ترین کتاب های اصول است که اهل علم و حامالن حدیث أهل بیت روایت کرده اند؛ زیرا همۀ آنچه 

در این کتاب است، از رسول الله و أمیرمومنان نقل شده است... از أبی عبدالله صادق روایت شده 

است که ایشان فرمود: »هر کس از دوست داران و شیعیان ما کتاب سلیم بن قیس هاللی را نداشته باشد، 
از امر و اسباب ما چیزی ندارد، این کتاب أبجد شیعه و رازی از اسرار آل محمد است«.4

کشی می گوید که أبان بن أبی عیاش این کتاب را بر علی بن حسین خواند و ایشان فرمود: »سلیم راست 
گفته است. این حدیث را می شناسیم«.5

این همه تعریف در حالی است که این کتاب أصل اعتقاد مراجع شیعه سبائیه را که همان، معبود قرار دادن 

حضرت علی است، به همراه دارد؛ زیرا در این کتاب آمده است که هنگامی که شیوخ شیعه حضرت علی را 

ندا می کنند، چنین می گویند: »ای اول،  ای آخر،  ای ظاهر و  ای پنهان،  ای کسی که به هر چیز آگاه و دانا است«؟!!! 

1 .برقــی، احمــد بــن محمــد )م 274( ، الرجــال، ص3.4، ابــن ندیــم، محمــد بن اســحاق، الفهرســت219/1 

)فقهــاء الشــیعةو محدثیهــم و علمائهــم و الفــن الخامــس مــن المقالــة السادســة مــن کتــاب الفهرســت: فــي 

أخبــار العلمــاء و أســماء مــا صنفــوه مــن الكتــب، و یحتــوی علــی أخبــار فقهــاء الشــیعة و أســماء مــا صنفــوه من 

ــاب الســین المهملــة شــماره 226(، الذریعــة  الكتــب(، رجــال ابــن داود الحلــی ص 259)القســم الثانــی: ب

ــن  ــی تصانیــف الشــیعة 154/2 شــماره 590. در کتاب هــای رجــال شناســی اهــل ســنت نامــی از ســلیم ب إل

قیــس نیســت. 

2 .ابــن ندیــم، محمــد بــن اســحاق، الفهرســت219/1)فقهاء الشــیعةو محدثیهــم و علمائهــم. الفــن الخامــس 

ــار  ــب(، بح ــن الكت ــوه م ــا صنف ــماء م ــیعة و أس ــاء الش ــار فقه ــی أخب ــوی عل ــة .. و یحت ــة السادس ــن المقال م

ــاب(  ــادر الكت ــی مص ــم مؤلف ــی تراج ــة ف ــة الثانی ــه: المقدم ــه و تعریف ــا فی ــار و م ــی البح ــوار8/108، )ف األن

ــماره 590. ــیعة 153/2ش ــف الش ــی تصانی ــة إل الذریع

3 .مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار8/108، المقدمة الثانیة.

4 . آقا بزرگ تهرانی، محمد حسن، الذریعة إلی تصانیف الشیعة 152/2شماره 590.

ــود:  ــگاه ش ــی(، ن ــس الهالل ــن قی ــلیم ب ــی 184/2ح167)س ــال الكش ــر، رج ــن عم ــد ب ــی، محم 5 .الكش

ــائل  ــن، وس ــن حس ــد ب ــی، محم ــر عامل ــا(، ح ــة و وجوبه ــاب الوصی ــكام 2174/9ح14)ب ــب األح تهذی

ــدة و  ــب المعتم ــی الكت ــة ف ــة المنقول ــي و األئم ــث النب ــل بأحادی ــوب العم ــاب وج ــیعة353/18ح78 )ب الش

روایتهــا و صحتهــا و ثبوتهــا( بحــار األنــوار 79/1 )الفصــل الخامــس فــی ذکــر مــا ال بــد منــه مــن ذکــره ممــا 

ــب...(. ــاب الكت ــره أصح ذک
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برخی از روایات کتاب سلیم بن قیس هاللی حضرت علی را با این القاب مخاطب قرار می دهد: 

گاه و دانا هستی«. »ای اول، ای آخر، ای ظاهر و  ای پنهان، ای کسی که به هر چیز آ

 روایت دیگری جعل کرده اند که: »امیر مومنان با ابوبكر و عمر و گروهی از مهاجرین و انصار بیرون 

رفت تا به بقیع رسید و به مكان مرتفعی توقف کرد. زمانی که خورشید دو طرفش را ظاهر کرد، امیر مومنان 

گفت: سالم بر تو  ای مخلوق جدید و فرمانبردار خدا! پس از این سالم، صدا و زمزمه ای از آسمان شنیدند 

که چنین پاسخ می دهد: »و علیک السالم  ای اول،  ای آخر،  ای ظاهر و  ای پنهان،  ای کسی که به هر چیز 

گاه و دانا هستی. هنگامی که ابوبكر، عمر و مهاجرین و انصار سخن خورشید را شنیدند، بیهوش افتادند.  آ

سپس بعد از چند ساعت به هوش آمدند؛ در حالی که امیر مومنان آن مكان را ترک کرده بود. ابوبكر و عمر 

همراه این گروه نزد رسول الله آمدند و گفتند: تو می گویی که علی انسانی مثل ما است؛ در حالی که 
خورشید او را با کلماتی مخاطب قرار داد که خداوند خودش را با آن کلمات توصیف می کند«.1

تناقض 
هوش  به  ساعت  یک  از  بعد  می گوید: »سپس  که  کرده اند  جعل  دیگری  روایت  که  کرده اند  فراموش 

آمدند«.2

این باور در کتاب های اساسی و منابع معتبر شیعه نیک و مستحسن پنداشته شده است. 

همچنین این روایت را جعل کرده اند که: »خداوند دربارۀ علی فرمود: »ای محمد، علی اول است، علی 

آخر است، علی ظاهر است، علی باطن است و علی به هر چیز دانا است. محمد  فرمود: پروردگارا! 
مگر دارندۀ این صفات تو نیستی؟«3

آیت الله آنها، عبدالحسین عاملی به صراحت تمام و آشكارا در ابیاتی چنین می گوید: 

الّســامیة أبــا حســٍن أنــَت عیــُن اإللــِه قدرِتــه  عنــواُن   و 

ای ابو الحسن تو عین خدا و عنوان قدرت برترش هستی،

 بعلــِم الغیــوِب
ُ

 فهــل عنــدک تعــُزُب مــن خافیــة و أنــَت المحیــط

1 .کتــاب ســلیم بــن قیــس ص 453.454)أمیــر المومنیــن یكلــم الشــمس بأمــر النبــي صلــی اللــه علیــه و 

آلــه(.

2 .قمــی، شــاذان بــن جبرئیــل)م 660( ، کتــاب الفضائــل ص70)خبــر کالم الشــمس مــع علــی رضــی اللــه 

عنــه(.

ــة و  ــی األئم ــوادر ف ــاب الن ــری 475/2ح37)ب ــات الكب ــر الدرج ــن، بصائ ــن حس ــد ب ــار، محم 3 . صف

أعاجیبهــم(، بحــار األنــوار 377/18ح82)بــاب إثبــات المعــراج و معنــاه و کیفیتــه و صفتــه، و مــا جــری فیــه و 

ــراق(.  ــف الب وص
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تو بر همۀ غیب ها احاطه داری، مگر از تو ذره ای پنهان می ماند، 

ــات ــی الكائن ــُر رَح ــَت ُمدب الباقیــِة و أن ایجادهــا   
ُ
ــة

ّ
عل  و 

تو تدبیرکنندۀ چرخ گیتی و انگیزۀ پایدار وجود آن هستی، 
ً
نجــی غدا

ُ
 األمُر إن شــئَت ت

َ
لــک

 
بالناصیــِة تســفُع  شــئَت  إن   و 

اختیار امور به دست توست، اگر بخواهی فردا نجات می دهی و اگر بخواهی به پیشانی سیلی می زنی 
و عذاب می دهی«.1

شاعر دیگر آنها نیز به صراحت می گوید:

ــٍة جمیــُع صفــاِت الــّربِّ فیــه تجّمعت ــرِّ و حكم  ِلس
ّ

ــت إال ــا اجتَمَع  و م

همۀ صفات خدا در ایشان گرد آمده اند، این صفات در او جمع نشده اند مگر به خاطر حكمت و 
مصلحتی«.2

مصیبت بزرگ بر شیوخ شیعه:
برخی از سران مذهبی شیعه، پدیدۀ بزرگی را در کتاب سلیم بن قیس کشف کرده اند. لذا قبل از اینكه 

سازند.  ظاهر  را  امر خطیر  این  که  دیدند  مناسب  برکنده شود،  بیخ  از  امامی  دوازه  شیعه  مذهب  اساس 

خوانندۀ محترم! فكر نكن این امر عظیم معبود قرار دادن امیر مومنان است. نه! این نیست؛ زیرا این موضوع 

نزد آنها از مسلمات به شمار می رود؛ بلكه امر خطیر و ویرانگر این است که سلیم بن قیس، "امامان شیعه را 

سیزده نفر قرار داده است"! این همان بالی بزرگ است که اساس مذهب شیعۀ دوازده امامی را به فروپاشی 

تهدید می کند.

9     ســخن از نقــص و زیــادی و تریــف قــرآن از جانــب ســران مذهبــی شــیعه در آغــاز چگونــه 
شــروع شــد؟

       نخستین سخن با کتاب سلیم بن قیس و تنها با دو روایت آغاز شد که نزدیک بود این دو روایت 

از بین برود، اما شیخ شیعه، علی بن ابراهیم قمی )متوفای307( این موضوع را دوباره إحیا کرد و گفت: 

»قرآن ناسخ و منسوخ دارد« تا جایی که گفته است: »برخی از حروف قرآن جا به جا شده و برخی از آن 

تحریف شده و برخی از آن بر خالف آن چیزی است که خداوند نازل فرموده است«. در ادامه می گوید: 

1 .دیــوان شــعراء الحســین، الجــزء األول مــن القســم الثانــی الخــاص بــاألدب العربــی ص 48. ناشــر: محمــد 

باقــر اروانــی چــاپ تهــران. 

2 .حائری أعلمی، محمد حسین، دائرة المعارف الشیعیة 153/1.
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اِس  ِللّنَ ْخِرَجْت 
ُ
أ ٍة  ّمَ

ُ
أ َخیَر  نُتْم 

ُ
ك   است:  قرآن  سخن  این  است،  کرده  نازل  خدا  آنچه  خالف  »نمونۀ 

ابو عبدالله به تالوت کنندۀ این آیه گفت:   ، ِبالّلِه  َوُتْؤِمُنوَن  ِر 
َ

ُمنك
ْ
ال َوَتْنَهْوَن َعِن  وِف  َمْعُر

ْ
ِبال وَن  ُمُر

ْ
َتأ

ٍة« چگونه بهترین امت است که امیر مومنان، حسن و حسین را به قتل می رساند؟ گفتند: نزول  مَّ
ُ
یَر أ

َ
»خ

ْخِرَجْت 
ُ
نُتْم َخیَر أّمة  أ

ُ
واقعی آیه چگونه است  ای فرزند رسول الله؟ گفت: اینگونه نازل شده است:  ك

نَْزَل 
َ
یف در قرآن این آیه است: »لِكِن اهلُل یْشَهُد بِما أ اِس . قمی در ادامه می گوید، اما نمونۀ تحر ِللّنَ

یَها الرَُّسوُل بَلِّْغ ما 
َ
َمالئَِكُة یْشَهُدون« آیه دیگر اصل آن چنین بوده: »یا أ

ْ
ِمِه َو ال

ْ
ُ بِِعل

َ
نَْزهل

َ
َك یف یلع أ

َ
إِل

 
ْ
 َوَظلَُموا

ْ
یَن َكَفُروا ِ

َّ
َُه«، آیۀ دیگر: »إِنَّ ال َك ِمْن َربَِّك یف یلع، َو إِْن لَْم َتْفَعْل فَما بَلَّْغَت رِسالَ

َ
نِْزَل إِل

ُ
أ

یَن َظلَُموا آل 
َّ

هْم  لَم یُكِن اهلُل ِلْغِفَر لَُهْم َواَل ِلْهِدیُهْم َطِریقاً« و این آیه »َو َسیْعلَُم ال آل حمّمٍد حقَّ
َموِْت«، 

ْ
هْم یف َغَمراِت ال ین ظلموا آل حمّمٍد حقَّ

ّ
ی ُمنَْقلٍَب ینَْقِلبُوَن« و »َو لَْو تَرى ال

َ
هْم أ حمّمٍد حقَّ

در پایان می گوید: مثال های این تحریف زیادند که در جاهای مناسبش بیان می کنیم«.1

یکی از آنها، محمد بن حسن صفار )متوفای 290( است که می گوید، ابو جعفر گفت: کتاب خدا را 

تغییر داده و کعبه را تخریب کردند و  عترت را کشتند و همۀ امانت های الهی را در هم شكسته و از بین 
بردند«.2

یف به قرآن، سرآمد شیوخ شیعه، سعد بن عبدالله قمی )ت320( است که  یکی دیگر از قائلین تحر

می گوید: »باب دربارۀ تحریف در آیاتی که بر خالف آنچه خدا نازل کرده است و مشایخ ما از علمای آل 
محمد روایت کرده اند«.3

فرد دیگر این گروه، محمد بن مسعود عیاشی است که می گوید: »ابو جعفر فرمود: اگر در کتاب خداوند 

اضافه و کم نمی شد، حق ما بر هیچ عاقلی پوشیده نمی ماند«.4 

1 .قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر قمــی ص 14.18مقدمــۀ مولــف. نیــز نــگاه شــود: فصــل الخطــاب فــی 

تحریــف کتــاب رب األربــاب، ص 25، المقدمــة الثالثــة از حســین نــوری طبرســی )م 1320(.

2 .صفــار، محمــد بــن حســن، بصائــر الدرجــات 296/2ح3 )بــاب فــی قــول رســول اللــه صلــی اللــه علیــه 

و آلــه: إنــی تــارک فیكــم الثقلیــن: کتــاب اللــه و أهــل بیتــی(. نیــز نــگاه شــود: فصــل الخطــاب فــی تحریــف 

کتــاب رب األربــاب ص26 مقدمــه ســوم. 

3 .مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 60/89ح47)بــاب مــا جــاء فــی کیفیــة جمــع القــرآن و مــا یــدل 

علــی تغییــره(. نیــز نــگاه شــود: فصــل الخطــاب فــی تحریــف کتــاب رب األربــاب از حســین نــوری طبرســی 

ص26 مقدمــۀ ســوم.

4 .عیاشــی، محمــد بــن مســعود، تفســیر عیاشــی 25/1ح6)مــا عنــی بــه األئمــة مــن القــرآن(. نــگاه شــود: 

فصــل الخطــاب فــی تحریــف کتــاب رب األربــاب، ص26 مقدمــۀ ســوم. 
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شیخ دیگر آنها، محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی )ت328( است. وی بر ابو عبدالله چنین 
افترا بسته است: »ابو عبدالله گفت: قرآنی که جبرئیل بر محمد نازل کرد هفده هزار آیه داشت«.1

یکی دیگر علی بن أحمد أبو القاسم کوفی )ت352( است که گواهی به اجماع شیعه بر تحریف قرآن 

می دهد و می گوید: »اجماع اهل قبله و آثار از خواص و عوام بر این صورت گرفته است که قرآنی که اکنون 

در دست مردم است، همۀ قرآن نیست، بخشی از قرآن از بین رفته است که در دست مردم نیست. بر همین 

اساس گفتیم که: در صحیفه ها، مطالبی بود که عثمان آنها را ناپسند می دانست لذا از دست مردم گرفت و 
محو کرد. این کار برای اثبات دشمنی او با خدا و رسول کافی است«.2

یکی دیگر: فرات بن ابراهیم کوفی)ت352(است او بر أبی جعفر باقر افترا بسته است که ایشان گفت: »اصل 

نَْزَل اهلُل َبْغیاً یف یلع«.3 
َ
ْن یْكُفُروا بِما أ

َ
ْنُفَسُهْم أ

َ
این آیه را جبرئیل این گونه نازل کرد: »بِئَْسَما اْشَتَْوا بِِه أ

یکی دیگر: محمد بن ابراهیم نعمانی )ت380( است که به اصبع بن نباته به دروغ این روایت را نسبت 

داده است که او گفت: »از حضرت علی شنیدم که ایشان فرمود: گویا خود را میان عجم ها می بینم 

که خیمه های آنها در مسجد کوفه نصب شده و قرآن را به همان شكلی که قرآن نازل شده است، آموزش 

می دهند. من گفتم:  ای امیر مومنان! مگر این قرآن طبق نزول حقیقی نیست؟ فرمود: خیر، اسم هفتاد نفر 

 یشی ها با اسم پدرانشان از قرآن محو شده است و اسم ابولهب فقط به قصد اهانت به رسول الله از قر
یرا عموی پیامبر است«.4 باقی گذاشته شده است؛ ز

یکی دیگر: شیخ شان محمد نعمان، ملقب به مفید )ت413( است که: در کتابش »اوائل المقاالت«ص 

46 اجماع سران مذهبی شیعه را بر این کفر ثبت کرده و گفته است: »امامیه اتفاق نظر دارند که پیشوایان 

از  و  یدند  ورز مخالفت  قرآن  نظم  و  ساختار  از  بسیاری  در  است(  صحابه  بزرگان  وی  )منظور  گمراهی 

یدیه، مرجئه و أصحاب حدیث در همۀ  مقتضای قرآن و سنت پیامبر تجاوز کردند. معتزله، خوارج، ز
آنچه ما برشمردیم، بر خالف امامیه اجماع کرده اند«.5

ــل  ــود: فص ــگاه ش ــوادر(، ن ــاب الن ــرآن ح29ب ــل الق ــاب فض ــی 826/2)کت ــول کاف ــد، أص ــی، محم 1 .کلین

الخطــاب فــی تحریــف کتــاب رب األربــاب از ص25.26)مقدمــۀ ســوم(. امــا تعــداد آیــات قــرآن مجیــد نــزد 

ــت!! ــا کجاس ــا ت ــاوت از کج ــن تف ــد. ببی ــاوز نمی کن ــه تج ــلمانان از» 6236« آی مس

2 .ابــو القاســم، علــی بــن أحمــد، اإلســتغاثة فــي بــدع الثالثــة 92/1)فیمــا أبدعــه الثالــث منهــم(، نیــز نــگاه 

شــود: فصــل الخطــاب فــی تحریــف کتــاب رب األربــاب، ص26 مقدمــۀ ســوم.

3 .ابو القاسم، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات الكوفی ص60ح23)سورة البقرة(.

ــد  ــیعة عن ــوال الش ــر أح ــي ذک ــاء ف ــا ج ــا م ــة ص 333.334ح5)ب ــم، الغیب ــن ابراهی ــد ب ــی، محم 4 .نعمان

ــر(. ــدی المنتظ ــن ظهورالمه ــم حی ــفینة البحار108/7)العج ــتدرک س ــده(، مس ــه و بع ــم و قبل ــروج القائ خ

5 .مفید، محمد نعمان، اوائل المقاالت ص46)القول في الرجعة و البداء و تألیف القرآن(.
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در کتاب »اإلرشاد« به دروغ به ابی جعفر نسبت داده است که ایشان فرمود: »هر گاه قائم آل محمد 

ظهور کند، خیمه هایی برای کسانی نصب می کند که قرآن را به همان شکل که خداوند نازل فرموده است 

یرا آن قرآن با قرآن  به مردم آموزش دهند. آن روز برای کسانی که قرآن را حفظ کرده اند بسیار دشوار است؛ ز

فعلی از نظر تالیف و ترتیب مخالف است«.1 یكی دیگر از قائلین تحریف قرآن، طبرسی، صاحب کتاب 
اإلحتجاج است.2

یکی دیگر: نعمت الله جزائری )ت1112( است که می گوید: »یاران و مشایخ ما در کتاب های اصول 

یف، کمی و  یادی که به حد تواتر می رسد، نقل کرده اند که: قرآن دچار تحر حدیث و دیگر کتابها روایات ز
یادی شده است«.3 ز

یف قرآن، ابو الحسن عاملی )ت1140( است. وی می گوید: »طبق اخبار و  یکی دیگر از قائلین تحر

روایات متواتر، حقیقت این است که قرآنی که اکنون در اختیار ما است، پس از وفات رسول الله دچار 

برخی تغییرات شده است و کسانی که پس از ایشان قرآن را جمع آوری کردند، بسیاری از کلمات و آیات 

را حذف کردند. قرآن محفوظ و مطابق با نزول حقیقی، همان است که علی جمع آوری و حفاظت کرد 
تا اینکه به فرزندش، حسن رسید. همین طور منتقل شد تا اینکه به قائم رسید و اکنون نزد ایشان است«.4

در آخر قرن سیزدهم، رسوایی بزرگ برای شیعه رقم خورد؛  سرآمد شیوخ شیعه، حسین نوری طبرسی 

)ت1320( کتاب ضخیم خودش را دربارۀ اعتقاد شیوخ شیعه بر این کفر تالیف کرد و نام آن را »فصل 

یف کتاب رب األرباب« نهاد و در مقدمۀ کتابش می گوید: »این کتاب ارجمند و ظریفی  الخطاب فی تحر

یف قرآن و رسوایی های ستمکاران و دشمنان نوشته ام و آن را نامگذاری کرده ام  است که در بارۀ اثبات تحر

به »فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب األرباب«. دارای سه مقدمه و دو باب است. حكمت های بدیع 

و تازه ای در این کتاب گنجانده ام که هر چشمی را خنک می کنند. از ذاتی که گنهكاران امید رحمتش را 
دارند، امیدوارم که این کتاب را برایم در روزی سودمند قرار دهد که مال و فرزند هیچ سودی نمی رسانند«.5

این کتاب برای همیشه ننگی برای شیعه قرار گرفت.

1 .مفیــد، محمــد نعمــان، اإلرشــاد ص365)فــی ذکــر قیــام القائــم عجــل اللــه فرجــه(. شــیخ شــان آقای مجلســی 

نیــز ایــن را در بحارالنــوار 339/57 ح 85 )بــاب ســیرة و أخالقــه و عــدد أصحابــه و خصائــص زمانــه( آورده اســت

ــی،  ــوم؛ کلین ــی الق ــه عل ــرآن و عرض ــه للق ــاج 153.156/1، جمع ــی، اإلحتج ــن عل ــد ب ــی، احم 2 .طبرس

ــوم(. ــۀ س ــاب ص 31)مقدم ــل الخط ــماره 3، فص ــیه ش ــی 634/2، حاش ــول کاف أص

3 .جزائری، نعمت الله، نور البراهین أو أنیس الوحید فی شرح التوحید 526/1 )باب القرآن ما هو؟(.

4 .ابو الحسن عاملی، مرآة األنوار ص62)مقدمه دوم در بیان وقوع تحریف در قرآن...(.

5 . فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب األرباب، ص1.
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10    لطفــا عقیــدۀ شــیوخ شــیعه را دربــارۀ وجــود تریــف و تغییــر در قــرآن کریــم بــه طــور 
بیــان کنیــد؟ خالصــه 

یف قرآن و حذف و اضافه ای        شیخ آنها، مفید می گوید: روایات مشهوری از ائمۀ هدایت دربارۀ تحر
که ستمگران در آن به وجود آورده اند، وجود دارد«.1 همچنین می گوید: »امامیه اتفاق نظر دارند که پیشوایان 

یدند و از حقیقت نزول  گمراهی )منظور وی صحابه است( در بسیاری از ساختار و نظم قرآن مخالفت ورز

یدیه، مرجئه و أصحاب حدیث در همۀ آنچه ما  پیچی کردند. معتزله، خوارج، ز قرآن و سنت پیامبر سر
ذکر کردیم، بر خالف امامیه اجماع کرده اند«.2

شیخ آنها، عاملی می گوید: »پس از بررسی روایات و جست وجوی آثار، صحت این باور به گونه ای 
ین  یف قرآن( از مسلمات مذهب شیعه و بزرگ تر برایم آشکار شد که می توانیم بگوییم که این موضوع )تحر

مفاسد غصب خالفت است«.3

شیخ دیگر آنها، یحیی )شاگرد کرکی( در کتابش »اإلمامة« در بحث مطاعن )شماره 9( بر خلیفۀ سوم 
می گوید: »اجماع اهل قبله از خواص و عوام بر این صورت گرفته است که قرآنی که اکنون در دست مردم 

است، کل قرآن نیست، بخشی دیگر از قرآن از بین رفته است که اکنون در دست مردم نیست«.4

 شیخ شان، عدنان بجرانی )م 1348( پس از بر شمردن روایاتی دال بر تحریف می گوید: »اخبار فراوان 
یف و  یرا قول تحر دیگری که قابل شمارش نیست و از حد تواتر گذشته است و نقل آنها فایده ای ندارد، ز
یقین شیوع یافته و نزد صحابه و تابعین از مسلمات بوده است؛ حتی فرقۀ بر حق بر این اجماع  تغییر بین فر

یات مذهب شان است.5  کرده و از ضرور

داده است. شیخ شیعه، سبزواری می گوید: »چنین  فتوا  بودن منكر ضروریات مذهب  کافر  بر  شیعه 
کسی به خاطر انكار امری که به ضرورت ثابت شده است، کافر است«. همچنین می گوید: »او به خاطر 
انكار یكی از امور ضروری و مسلم شرع کافر است«.6 ]پس کسی که منكر تحریف قرآن باشد، طبق این 

فتوا کافر است[

ــن  ــوم م ــر ق ــا ذک ــرآن، و م ــف الق ــی تألی ــول ف ــاالت ص80.81)الق ــل المق ــان، أوائ ــد نعم ــد، محم 1  . مفی

ــان(. ــه و النقص ــادة فی الزی

2 .همان ص46 )القول فی الرجعة والبداء و تالیف القرآن(.

3 .ابو الحسن عاملی، مرآة األنوار ص84)مقدمه دوم در بیان وقوع تحریف در قرآن فصل چهارم...(.

4 .فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب األرباب، ص 31)المقدمة الثالثة(.

5 . مشارق الشموش الدریة فی حقّیة مذهب األخباریة، ص 126.

6 .ســبزواری، موســوی، مهــذب األحــكام فــی بیــان الحــالل و الحرام382/1)نجاســة الخــوارج و النواصــب(. 

ــیده  ــلم رس ــت و مس ــد بداه ــه ح ــه ب ــب امامی ــه در مذه ــری ک ــكار ام ــد:» ان ــی می گوی ــیعه، مجلس ــیخ ش ش

اســت، آن فــرد را بــه مخالفیــن ملحــق می کنــد و از دیــن ائمــۀ أطهــار خــاج می کنــد«. مجلســی، العقائــد ص 

57)الفصــل األول: فیمــا یتعلــق بأصــول العقائــد(.
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این  از گوساله و سامری  انجام دادند و  را  یاران محمد عمل قوم موسی  »اما  مجلسی می گوید: 

امت؛ یعنی ابوبکر و عمر پیروی کردند و منافقان، خالفت رسول الله را از خلیفۀ ایشان غصب کردند 

و آن دو نفر )ابوبکر و عمر( به خلیفۀ خداوند؛ یعنی کتابی که فرو آورده تجاوز کردند. کتاب خدا را تغییر 
دادند و طبق خواهش خود عمل کردند«.1

شده  حذف  قرآن  از  یادی  ز آیات  که  آمد  خواهد  این باره  در  مشهوری  »روایات  می گوید:  همچنین 

است«.2 

یادی؛ مانند دعای دو  یارت غدیر و ... و در دعاهای ز یادی؛ مانند ز یارت های ز عاملی می گوید: »در ز

یف قرآن پس از پیامبر وجود دارد«. او بیست و یک  یحی دربارۀ تحر یش و ... عبارت های صر بت قر
روایت را در اثبات عقیده اش به تحریف قرآن ذکر کرده است.3

یاد هستند حتی نعمت الله جزائری  طبرسی دربارۀ روایات تحریف قرآن می گوید: »این روایات بسیار ز

یف قرآن داللت می کنند، بیش از دو هزار حدیث  آنگونه که از وی نقل شده می گوید: روایاتی که بر تحر

هستند«.4 

دربارۀ  یحی  صر و  معتبر  یاد،  ز روایات  قرآن؛  در  یف  تحر اثبات  در  یازدهم  دلیل  می گوید:  همچنین 

فروافتادگی و کمی در قرآن کنونی است افزون بر آنچه که در ضمن دالیل گذشته به صورت پراکنده گذشت 

و این قرآن کمتر از آن چیزی است که به گونۀ معجزه آمیز بر قلب سرور انس و جن نازل شد بی آنكه 

اختصاص به سوره یا آیه ای داشته باشد. این روایات در کتاب های معتبری که قابل اعتماد و مرجع علمای 

ما هستند، به طور پراکنده وجود دارد و با امداد الهی بر هر آنچه از این روایات اطالع یافتم، جمع آوری 
نمودم«.5

تواتر رسیده  به  الهی  از وحی  این مطلب که قرآن  »پذیرفتن  الله جزائری می گوید:  شیع شیعه، نعمت 

با  به رد کردن روایات مشهور، بلکه متواتری است که  نازل کرده است، منجر  است و جبرئیل همۀ آن را 

یف در قرآن از نظر لفظ، ماده و اعراب داللت دارند؛ با وجودی که اصحاب ما  صراحت تمام بر وقوع تحر
بر صحت و تایید این روایات  اتفاق نظر دارند«.6

1 .مجلسی، محمد باقر، حیاة القلوب 541/2.

2 .مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار 235/35)باب آیة التطهیر(. 

3 . ابو الحسن عاملی، مرآة األنوار ص67)مقدمه دوم در بیان وقوع تحریف در قرآن...(.

4 .طبرسی، حسین، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب األرباب ص 125. 

5 .همان منبع ص 183.

6 .جزائری، نعمت الله، األنوار النعمانیة 357/2)نور فیما یختص بالصالة(.
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تحلیل:
 ْم َتْغِلُبوَن

ُ
ك

َّ
َعل

َ
َغْوا ِفیِه ل

ْ
ُقْرآِن َوال

ْ
ا َتْسَمُعوا ِلَهَذا ال

َ
وا ل ِذیَن َكَفُر

َّ
 ال

َ
خداوند متعال می فرماید:  َوَقال

آن(  تالوت  هنگام  به  )و  ندهید،  فرا  گوش  قرآن  این  »به  گفتند:  بودند  شده  کافر  که  آنان  و  ]فصلت:26[؛ 

ا 
َ
ِإّن َو ْكَر  الّذِ َنا 

ْ
ل َنّزَ َنْحُن  ا 

َ
ِإّن   پیروز شوید«. در جای دیگر می فرماید:  اندازید، شاید  راه  به  سروصدا 

 خود نگهبان آن هستیم«. همچنین 
ً
]حجر:9[؛ بی گمان ما قرآن را فرو فرستاده ایم و قطعا   َحاِفُظوَن 

َ
ل ُه 

َ
ل

ْن َحِكیٍم  ِفِه َتنِزیٌل ّمِ
ْ
ا ِمْن َخل

َ
َباِطُل ِمن َبیِن یَدیِه َول

ْ
ِتیِه ال

ْ
ا یأ

َ
ِكَتاٌب َعِزیٌز )41( ل

َ
ُه ل

َ
ِإّن می فرماید:  َو

َحِمیٍد  ]فصلت:41-42[؛ البته این قرآن کتابی است ارجمند که باطل از جلو و از پشت آن راه ندارد، نازل 
شده از جانب خدای حكیم ستوده شده.

11    آیا موضوع تریف قرآن در باور شیعه به حد تواتر رسیده است؟

      بله!! 

که  آن چیزی است  از  بیشتر  نازل شده،   پیامبر بر  که  »قرآنی  می گوید:  عبدالله شبر  عالمۀ شیعه، 

امروزه در دست ما است. روایات مشهوری که نزدیک به حد تواتر است، داللت می کند که مطالب بسیاری 

از قرآن حذف شده اند، این مطلب را در کتاب خود »منیة المحصلین فی حقیة طریقة المجتهدین« توضیح 

داده ایم.1 

حجت قاطع 
ی الّلِه 

َ
وُه ِإل روایت کرده اند که حضرت علی  دربارۀ این فرمودۀ خداوند:  َفِإن َتَناَزْعُتْم فِی َشیٍء َفُرّدُ

ِویلًا 2] نساء:59[؛ فرمود: منظور از 
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
یْوِم الآِخِر َذِلَك َخیٌر َوأ

ْ
ُسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َوال َوالّرَ

برگرداندن به حكم الله، تمسک جستن به کتاب محكم خداوند است.3

 زیرا طبق باور ایشان، کتاب خداوند از تحریف مصون است. 

در دروغگو بودن سران مذهبی روافض همین بس که امیر مومنان علی بن أبی طالب که نزد اکثریت 

1 . شبر، عبدالله، مصابیح األنوار فی حل مشكالت األخبار 295/2ح153.

2 . و اگــر در چیــزي اختــالف کردیــد آن را بــه خــدا و پیامبــر برگردانیــد، اگــر بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان 

داریــد ایــن بــراي شــما بهتــر و خــوش فرجــام تــر اســت«.

3 . موســوی، محمــد بــن حســین، معــروف بــه رضــی، نهــج البالغــة، نامــۀ شــماره 294 )و مــن عهــوده کتبــه 

لألشــتر النخعــی لمــا واله مصــرو أعمالهــا حیــن اضطــرب أمرأمیرهــا محمــد بــن أبــی بكــر و هــو أطــول عهــد 

ــن أبــی  ــان علــی ب ــر مومن ــه امی ــه(. ایــن کتــاب مجموعــه ای از ســخنان و خطبه هــای واهــی و منســوب ب کتب

ــة  ــار و کیفی ــالف األخب ــل إخت ــاب عل ــوار 244/2ح48)ب ــار األن ــر، بح ــد باق ــی، محم ــت. مجلس ــب اس طال

الجمــع بینهــا و العمــل بهــا و وجــوه اإلســتنباط و بیــان أنــواع مــا یجــوز اإلســتدالل بــه(.
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شیعه خالق و معبود و نزد برخی نبی ناطق و نزد بقیۀ شیعه امام معصوم به حساب می آید، پنج سال و نه 

ماه خلیفه و زمامدار امور بود و همین قرآن در مساجد و در همه جا خوانده می شد و خود ایشان مردم را 

با همین قرآن امامت می کرد و همین مصاحف را همراه داشت، اگر ایشان طبق باور سران مذهبی شیعه، 

اندکی تغییر در آن می دید، آیا مردم را بر همین وضع رها می کرد؟ پس از ایشان نوبت به فرزندش حضرت 

حسن رسید، ایشان نیز مانند پدرش خلیفه شد و به همان شیوه عمل کرد. پس چگونه برای این خائنان 

و فاجران گواراست که بگویند در قرآن حرفی کم و اضافه شده و یا تغییری در آن صورت گرفته است؟! 

بی تردید اگر چنین مسأله ای می بود جهاد ایشان با تحریف کنندگان قرآن و تغییر دهندگان اسالم، واجب تر 

و سزاوارتر از جهاد با مخالفان اهل شام بود که فقط در یک موضوعی با ایشان اختالف نظر داشتند. پس 

از دانشمندان منصف مسیحی و  با دلیل و منطق آشكار شد. حتی برخی  الله  دروغ شیوخ شیعه بحمد 

یهودی بر خالف گفتۀ شیوخ شیعه که ادعای اسالم را دارند، اعتراف می کنند که قرآن از هر گونه تحریف 

و دستبرد مصون است؟! 

دانشمند فرانسوی، "لوبلو" می گوید: »امروزه قرآن تنها کتاب ربانی است که هیچ تغییری در آن نیامده 

است«.1 

دانشمند یهودی، "مویر" می گوید: »مصحفی که عثمان جمع آوری کرد، با تواتر دست به دست منتقل 

شد تا اینكه بدون تغییر به ما رسید. بی تردید قرآن با توجه و عنایت ویژه ای حفاظت شد به گونه ای که 

کوچک ترین تغییری در آن رخ نداد؛ بلكه می توانیم بگوییم که در نسخه های بی شمار و متداول قرآن که در 

کشورهای اسالمی وجود دارد، مطلقا هیچ تغییری در آنها رخ نداده است. همۀ فرقه های متنازع اسالمی، 

تنها یک قرآن دارند. این استفادۀ عمومی از خود متن قرآن از جانب همۀ مردم تاکنون، بزرگ ترین دلیل بر 
صحت متن موجود و نازل شدۀ قرآن است که این مصحف به خلیفۀ مظلوم، عثمان بر می گردد«.2

12    لطفــا برخــی از مثال هایــی را بیــان کنیــد کــه شــیوخ شــیعه در آن بــه صراحــت اعتقــاد 
ــته اند؟ ــراز داش ــرآن اب ــف ق ــه تری ــبت ب ــود را نس خ

این سوره والیت علی ذکر  بسته اند که در  افترا  به دروغ  آنها سورۀ والیت است؟!  از  یکی  آری!       

بعثناهما  الین  الویل  و  بانلیب  آمنوا  آمنوا  الین  أیّها  »یا  آنها می فرماید:  قرآن  شده است و خداوند در 

یهدیانكم إیل رصاط مستقیم، نیّب و ویّل بعضها من بعض و أنا العلیم اخلبری، إّن الین یوفون بعهداهلل 
هلم جّنات انلعیم، و الین إذا تلیت علیهم آیاتنا اکنوا بآیاتنا مکّذبنی فاّن هلم یف جهنم مقاماً عظیماً. 
 باحلق و ما اکن اهلل لظهرهم 

ّ
إذا نودی هلم یوم القیامة أین الظاملون املکذبون للمرسلنی، ما خلفهم إال

1 .محمد عبدالله دراز، مدخل إلی القرآن الكریم، ص 40، دارالقلم کویت، 1413.

2 .همان.



باورهای شیعه اثنا عشری )سؤال و جواب(52

إیل أجل قریب سبح حبمدک رّبک  و یلّع من الشاهدین.
    »ای مومنان! ایمان آورید به آن نبی و ولی که آنها را فرستادیم تا شما را به راه راست هدایت کنند. نبی 

گاه هستم. کسانی که به عهد خدا پایبندند، به بهشت های  و ولی با یكدیگر وابسته و دوست اند. من دانا و آ

آنها را دروغ پنداشتند،  آنها تالوت می شدند و  پر از نعمت دست خواهند یافت. کسانی که آیات ما بر 

در جهنم جایگاه ترسناک و بزرگی دارند آنگاه که روز قیامت فرا خوانده می شوند که کجایند ستمگران و 

تكذیب کننده پیامبران رها کردن شان پیامبران را به حق بوده و خداوند آنها را به زودی غالب نخواهد کرد. 
پاکی خداوند را همراه با حمد و سپاسش بیان کن و علی از گواهان است.1

دروغگوی آنها، نوری طبرسی آن را  چنین تکمیل کرده است:

»بسم اهلل الرمحن الرحیم یاأیهاالین آمنوا آمنوا بانلورین أنزنلاهما یتلوان علیكم آیایت و 
حیذرانكم عذاب یو م عظیم. نوران بعضهما من بعض و أنا السمیع العلیم. إن الین یوفون 
بعهد اهلل و رسوهل یف آیات هلم جنات انلعیم )کذا( والین كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم 
میثاقهم و ما اعهدهم الرسول علیه یقذفون یف اجلحیم. ظلموا أنفسهم و عصوا الویص الرسول 
أوئلك یسقون من محیم. إن اهلل الی نور السموات األرض بما شاء و اصطىف من املالئكة و 
جعل من املؤمننی أوئلك یف خلقه یفعل اهلل ما یشاء الهلإ إال هو الرمحن الرحیم. قد مکرالین 
من قبلهم برسلهم فأخذهم بمکرهم إن أخذی شدید ألم. إناهلل قد أهلك اعداً و ثموداً بماکسبوا 
و جعله ملك متذکرة أفالتتقون. و فرعون بما طىغ یلع موىس وأخیه هارون أغرقته ومن تبعه 
أمجعنی. لکون لكم آیة و إن أكرثكم فاسقون. إن اهلل جیمعهم یف یوم احلرش فالیستطیعون 

اجلواب حنی یسألون. إن اجلحیم مأواهم و أن اهلل علیم حکیم. 
یأیهاالین اکنوا عن آیایت و حکیم معرضون. مثل الین یوفون بعهدك أین جزیتهم جنات 
انلعیم. إن اهلل لو مغفرة و أجر عظیم. و إن علیاً من املتقنی. و إنا نلوفینه حقه یوم ادلین. ما حنن 
عن ظلمه بغافلنی. و کرمناه یلع أهلك أمجعنی. فإنه وذریته لصابرون. و إن عدوهم إمام املجرمنی 
قل لذلین كفروا بعد ما آمنوا طلبتم زینة احلیاة ادلنیا و استعجلتم بها ونسیتم ما وعدكم اهلل و 

رسوهل و نقضتم العهود من بعد توكیدها و قدرضبنا  لكم األمثال لعلكم تهتدون.
یأیها الرسول قد أنزنلا إلك آیات بینات فیها من یتوفاه مؤمناً و من یتوله من بعد یظهرون. 
فأعرض عنهم إنهم معرضون. إنا هلم حمرضون. یف یوم الیغین عنهم یشء و الهم یرمحون. إن 
هلم جهنم مقاماً عنه الیعدلون. فسبح باسم ربك و كن من الساجدین. و لقد أرسلنا موىس 
و هارون بما استخلف فبغوا هارون. فصرب مجیل فجعلنا منهم القردة و اخلنازیر و لعناهم إیل 

1 .مجلســی، تذکــرة األئمــة ص9ـ10، طبرســی، حســین، فصــل الخطــاب فــی تحریــف کتــاب رب األربــاب 
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یوم یبعثون. فاصرب فسوف یبرصون. و لقد آتیناك بك احلكم اکلین من قبلك من املرسلنی. 
و جعلنا لك منهم وصیاً لعلهم یرجعون. و من یتویل عن أمری فإین مرجعه فلیتمتعوا بكفرهم 

قلیاًل فالتسأل عن انلاکثنی.
 یأیها الرسول قد جعلنالك یف أعناق الین آمنوا عهدا فخذه و كن من الشاکرین. إن علیاً 
قانتاً باللیل ساجداً حیذر اآلخرة و یرجوا ثواب ربه قل هل یستوی الین ظلموا و هم بعذایب 
یعلمون. سنجعل األغالل یف أعناقهم و هم یلع أعماهلم یندمون. إنا برشناك بذریته الصاحلنی. 
و إنهم ألمرنا الخیلفون. فعلیهم مین صلوات و رمحة أحیاء و أمواتا یوم یبعثون یلع الین یبغون 
علیه ممن بعدك غضیب إنهم قوم سوء خارسین. و یلع الین سلکوا مسلکهم مین رمحة و هم یف 

الغرفات آمنون. و احلمدهلل رب العاملنی.1
ای مومنان! ایمان آورید به دو نوری که فرو فرستادیم. بدین منظور که آیات مرا بر شما تالوت  کنند و 

از عذاب روز رستاخیز بیم دهند. دو نوری که بعضی از آنها از بعضی دیگر است و من شنوا و دانا هستم. 

کسانی که به عهد خدا و رسولش در آیاتی پایبند هستند، برایشان بهشت های پر از نعمت است. کسانی که 

پس از ایمان آوردن، با شكستن پیمان و نقض عهدشان با پیامبر کافر شدند، در جهنم انداخته می شوند. 

نوشانده می شوند.  داغ جهنم  از آب  پیامبر شدند،  نافرمان  وصی  و  بر خویشتن ظلم کردند  که  کسانی 

خداوندی که زمین و آسمان را به آنچه خواسته منور کرده و از مومنان و فرشتگان، گروهی را گزینش کرده 

است. هر آنچه را خدا بخواهد انجام می دهد. نیست معبودی جز او، بخشندۀ مهربان است. کسانی که 

آنها را مجازات کردیم. مجازات من سخت و  بازی کردند، ما  نیرنگ  پیامبرانشان  با  بودند،  آنها  از  پیش 

دردناک است. خداوند، قوم عاد و ثمود را به سبب عملكردشان نابود کرد و عبرتی برای شما قرار داد، آیا 

عبرت نمی گیرید؟ فرعون و همۀ پیروانش را به سبب بغاوتش بر موسی و هارون غرق کردیم تا برای شما 

نشانه ای باشد. ولی اغلب شما فاسق هستید. خداوند همۀ آنها در روز رستاخیز جمع می کند و هنگامی 

که از آنها سؤال می شود، نمی توانند پاسخ دهند. جهنم، جای آنها است و خداوند دانا و باحكمت است. 

ای پیامبر! هشدارم را ابالغ کن به زودی خواهند دانست. کسانی که از دستور و آیات من روی گردانی 

کردند، زیان دیدند. مثال کسانی که به عهد تو وفا کردند، به آنها بهشت های پر از نعمت را پاداش می دهم. 

خداوند صاحب بخشش و پاداش بزرگ است. قطعا علی از متقیان است و ما در روز قیامت حق ایشان را 

کامل خواهیم داد. از ستمی که بر او شده، بی خبر نیستیم. او را بر همۀ اهل تو برتری دادیم. ایشان و نسلش 

شكیبا هستند و دشمن آنها، پیشوای مجرمان است. به کسانی که کافر شدند بگو که شما زیبایی زندگی دنیا 

را خواستید و برای آن شتاب کردید و وعده های خدا و رسول را فراموش کردید و عهدها را پس از مؤکدشدن 

نقض کردید. مثال ها را برایتان بیان کردیم تا هدایت یافته شوید از آنها روی بگردان چون آنها روی گردانند.

1  فصل الخطاب ، ص 107 – 108.
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 ای پیامبر! بر تو آیات واضح نازل کردیم. هر کس با ایمان آن را کامل بگیرد و پس از تو متولی آن شود، 

غالب خواهد شد. از آنها روی بگردان چون آنها رو گردانند. ما آنها را حاضر خواهیم کرد در روزی که هیچ 

چیزی به آنها سود نمی رساند و نه آنها مورد ترحم قرار خواهند گرفت. برای آنها در جهنم جایی است که 

از آن دور نخواهند شد. تسبیح خدا را بیان کن و از سجده کنندگان باش. موسی را برانگیختیم و هارون را 

جانشین او، آنها از هارون سرپیچی کردند پس صبری نیكوست و ما آنها را به خوک و بوزینه تبدیل کردیم 

و تا روز قیامت ملعون قرار دادیم. صبر کن به زودی خواهند دید. به تو مانند پیامبران پیشین حكم عطا 

کردیم و برای تو از میان آنها وصی قرار دادیم تا آنها برگردند. هر کس از امر من اعراض کند، من محل 

بازگشت او هستم. پس با کفرشان اندکی بهره ببرند و از پیمان شكنان سوال نخواهی شد. ای پیامبر! برای 

تو در گردن مومنان

 عهدی قرار دادیم، آن را بگیر و از سپاسگزاران باش. قطعا علی در شب عبادت می کند و از آخرت 

به  آیا مساوی هستند کسانی که ستم کردند؛ در حالی که  امید دارد. بگو  پاداش پروردگار  به  بیم دارد و 

گاه بودند. طوق ها در گردنشان انداخته خواهد شد و بر کردارشان پشیمان می شوند. ما به تو  عذاب من آ

بشارت می دهیم به نسل نیک ایشان و اینكه از فرمان ما سرپیچی نخواهند کرد. از جانب من بر رفتگان و 

زندگان آنها در روزی که برانگیخته می شوند، درود و رحمت باد. بر کسانی که علیه آنها بعد از تو بغاوت 

می کنند، غضب من باد، آنها گروه زیان دیده هستند. و بر کسانی که راه آنها را پیمودند، رحمت من باد و 

در باالخانه ها با امنیت و آرام به سر می برند. و الحمد لله رب العالمین.

سپس شیخ شیعه، نوری طبرسی چنین تحلیل می کند: »شیخ محمد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی 

در کتاب مثالب طبق آنچه از او نقل شده است، ذکر کرده است که آنها همۀ سورۀ والیت را از قرآن حذف 
کرد ه اند، شاید این سوره همان باشد. والله العالم«.1

تحلیل:
این کلمات بافته شدهی سخیف و مأخوذ از برخی الفاظ قرآن کریم شگفت آور است. از آن جا که 

قرآن کریم از گمراهی های شیعه خالی است، شیوخ شیعه را سراسیمه و آشفته ساخته است؛ از این روست 

که مسألۀ وصیت برای امامت حضرت علی و تكفیر صحابه را به سبب نافرمانی و اجرا نكردن این وصیت 

ن 
َ
ی أ

َ
ِجّنُ َعل

ْ
ِئِن اْجَتَمَعِت الِإنُس َوال

َّ
مطرح می کنند. خداوند بلند مرتبه در این باره زیبا می فرماید:  ُقل ل

ْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهیًرا  ]اسراء:88[؛ بگو اگر انسان ها و 
َ
ُتوَن ِبِمْثِلِه َول

ْ
ُقْرآِن لَا یأ

ْ
 ِبِمْثِل َهَذا ال

ْ
ُتوا

ْ
یأ

جن ها جمع شوند که همانند این قرآن را بیاورند، نمیتوانند اگر چه همدیگر را حمایت کنند.

کلینی چنین افترا بسته است، جابر می گوید: »جبرئیل این آیه را بر محمد این گونه نازل فرمود: »َو إِْن 

1 . همان منبع ص108.
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تُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمثِْلِه«؛ یعنی اگر شما در تردید هستید از 
ْ
ا یلَع َعبِْدنا یف یلع فَأ

ْ
نل ا نَزَّ ُکنْتُم یِف َریٍب ِممَّ

آنچه ما نازل کردیم دربارۀ علی پس بیاورید سوره ای مانند آن.1

ُهْم َفَعلُوا ما یوَعُظوَن  نَّ
َ
همچنین افترا بسته است که ابوجعفر این آیه اینگونه نازل شده است: »َو لَْو أ

لَُهْم«؛ اگر آنها انجام می دادند آنچه را نصیحت می شدند دربارۀ علی، برای آنها  بِِه یف یلع لاَكَن َخریاً 
بهتر بود.2

ُ یف والیة یلع و والیِة األئمة من بَعِده 
َ

آیۀ دیگر را چنین تحریف کرده است: »َو َمْن یِطِع اهلَل َو رَُسوهل

َفَقْد فاَز فَْوزاً َعظیماً«3؛ هر کس از خدا و رسول در والیت علی و والیت ائمۀ بعد از ایشان اطاعت کند، 
به رستگاری بزرگ دست یافته است.

 آَدَم ِمن 
َ

افترای دیگر که ابی عبدالله گفته است این آیه این گونه نازل شده است : »َولََقْد َعِهْدنَا إِیل

َقبُْل لکماٍت یف حممِد و یلعٍّ و فاطمَة و احلسن و احلسنی و األئمة من ذریتهم فنیس، و اهلل َهَکَذا 
فاطمه،  دربارۀ محمد، علی،  آن سخنانی  از  پیش  آدم  به  به درستی سفارش کردیم  ٍد«؛  حُمَمَّ یلَعَ  نََزلَت 
حسن، حسین و ائمۀ از ذریت شان، ولی او فراموش کرد. به خدا سوگند که همین گونه بر محمد نازل شده 

است.4

است:  شده  نازل  گونه  این  اصل  در  آیه  این  است  گفته  عبدالله  »ابی  که:  است  بسته  افترا  همچنین   

یَِة 
َ

بِنْیَ َحیُْث أْنبَأتُُكْم  رَِسالََة َربِّ یِفْ ِوال
»فََستَْعلَُمْوَن َمْن ُهَو یِفْ َضاَلٍَل ُمِبنْیٍ * یَا َمْعرَشَ الُمَکذِّ

5» ِة ِمْن  َبْعِدهِ َمْن ُهَو یِفْ َضاَلٍَل ُمِبنْیٍ ٍّ  َو األئِمَّ یلَعِ
افترای دیگر: »احمد بن محمد بن ابی نصر گفته است: ابوالحسن مصحفی به من داد و گفت: در آن 

ْیَن َكَفُرْوا( دیدم که بعد از آن اسم  نگاه نكن ولی من آن را باز کردم و این آیه را خواندم )لَْم یَُكْن الِّ
هفتاد نفر با نام و نشان پدران شان نوشته است، سپس به من پیام داد که مصحف را باز گردان «6

انبیا  ابوالحسن نقل شده است که گفت: والیت علی در صحیفه های آسمانی تمام  افتری دیگر: »از 

 مــن التنزیــل فــی الوالیــة(، مناقــب آل أبــی طالــب از 
ٌ

1 .اصــول کافــی 1/ 315ح 26)بــاب فیــه نكــٌت و نتــف

محمــد بــن علــی بــن شهرآشــوب مازندرانــی)ت588( 3/ 682)فصــل فــی تســمیته بعلــی و المرتضــی و ... 

غیــر ذلــک(.

 من التنزیل فی الوالیة(.
ٌ

2 .کلینی، محمد بن یعقوب، أصول کافی 1/ 320)باب بیه نكٌت و نتف

3 .همان 1/ 312

4 . اصول کافی 314/1 ح 23 )باب فیه نكت و نتف من التنزیل فی الوالیة(

5 . همان کتاب 318/1 ح 45. 

6 . اصــول کافــی، 824/2 )کتــاب فضــل القــرآن ح 17 بــاب النــوادر(، تفســیر صافــی 40/1 مقدمــه مولــف 

)المقدمــة السادســة فــی نبــذ ممــا جــاء فــی جمــع القــرآن و تحریفــه و زیادتــه و نقصــه و تاویــل ذلــک( 
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مكتوب بوده است، خداوند هیچ رسولی را نفرستاده جز با نبوت محمد و وصیت علی علیه السالم«1 افترا 
ُه فَاتَِّبُعْوا قُْرآنَُه( 2

َ
بسته اند که خداوند فرموده است: )إّن َعِلّیاً مَجَْعُه َو قُْرآنَُه * فَإَذا قََرأ

آیت شان نوری طبرسی با افترا بر ابن مسعود گفته است: »روایت شده است که ابن مسعود منكر 
این بوده که فاتحه و معوذتین جزء قرآن باشند«.3

کاشانی گفته است: »از همه این اخبار و روایت دیگر از طریق اهل بیت مستفاد می شود که این قرآن که 

دست ماست به طور کامل آن قرآنی نیست که بر محمد نازل شده است، بلكه بعضی از آن خالف ما 

انزل الله و بعضی تغییر و تحریف شده و چیزهای زیادی از آن حذف نیز شده است، از جمله: اسم علی در 

بسیاری از موارد »و لفظ آل محمد بیش از یک بار و نامهای منافقان نیز از سر جایشان حذف شده است«4 

و همچنین طبق ترتیبی که مورد رضای خدا و رسولش بود، باقی نمانده است.5 

خمینی گفته است: »ما در قرآن سوره منافقون داریم نه سوره کافرون«6 

وقتی از او پرسیدند که چرا نام علی و امامت منصوص وی در قرآن نیامده است؟ در جواب گفت: 

»ممكن  بود در صورتی که امام را در قرآن ثبت می کردند آنهایی که جز برای دنیا و ریاست با اسالم و قرآن 

سر و کار نداشتند و قرآن را وسیلۀ اجرای نّیات فاسد خود کرده بودند آن آیات را از قرآن بردارند و کتاب 

آسمانی را تحریف کنند و برای همیشه قرآن را از نظر جهانیان بیندازند «.7   

تحلیل مهم: 
 اقتباس های گذشته گواه این مطلب است که در قرآن یادی از امامان و وصایت علی وجود ندارد، و 

این مطلب اساس شان را از بنیاد کنده است، لذا در برابر شیوخ مذهب شیعی راهی وجود نداشت جز این 

که بگویند قرآن تحریف و کم و زیاد شده است و عوام را با این عقیده همسو کنند. از این جاست که آقای 

 گذشت( گفته است: اخبار تحریف قرآن نزد آنان کمتر از اخبار و احادیث امامت 
ً
مجلسی )چنان که قبال

نیست و هرگاه تحریف ثابت نشود نه امامت ثابت می شود و نه دیگر عقاید شیعی. آری مجلسی خوب 

دریافته است، دیدیم که نه قرآن تحریف شد و نه مسأله امامت و رجعت و دیگر باورهای انحرافی شیوخ 

1 . اصول کافی 331/1 ح 6 )باب فیه نتف و جوامع من الروایة فی الوالیة( 

)
ً
مه الف باب و اّنه کان محدثا

ّ
2 . بحار األنوار 156/40 ح 54 )باب علمه علیه السالم و اّن النبی عل

3 . فصل الخطاب ص 31 )المقدمة(

4 . عبــارت داخــل گیومــه در نســخه ای تصویــر بــرداری شــده از تفســیر صافــی ص 24 مقدمــه ششــم، بحــث 

جمــع قــرآن آمــده اســت.

5 . تفسیر صافی 49/1 )المقدمة السادسة فی نبذ فیما جاء فی جمع القرآن و تحریفه ...(

6 . ابوالفضل برقعی، سوانح االیام ص 144.

7 . خمینی، کشف االسرار ص 114، گفتار دوم در امامت، عنوان: چرا قرآن اسم امام را نبرده.
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مذهب ثابت گشت. خدای بزرگ چه نیكو گفته است: 

ِكَتاِب 
ْ
ِذی َبیَن یَدیِه َوَتْفِصیَل ال

َّ
ِكن َتْصِدیَق ال

َ
ن یْفَتَرى ِمن ُدوِن الّلِه َول

َ
ُقْرآُن أ

ْ
 َوَما َكاَن َهَذا ال

ن ُدوِن   َمِن اْسَتَطْعُتم ّمِ
ْ
ْثِلِه َواْدُعوا  ِبُسوَرٍة ّمِ

ْ
ُتوا

ْ
وَن اْفَتَراُه ُقْل َفأ

ُ
ِمیَن )37(  ام یُقول

َ
َعال

ْ
ّبِ ال لَا َریَب ِفیِه ِمن ّرَ

الّلِه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَن ) )38   ]یونس 37-38[ 
چنان نیست که این قرآن از جانب غیر خدا ]و[ به دروغ ساخته شده باشد؛ بلكه تصدیق ]کننده[ آنچه 

پیش از آن است می باشد و توضیحی از آن کتاب است که در آن تردیدی نیست ]و[ از پروردگار جهانیان 

است. یا می گویند آن را به دروغ ساخته است بگو اگر راست می گویید سوره ای مانند آن بیاورید و هر که 

را جز خدا می توانید فرا خوانید.

13    پــس تعــداد صحیــح آیــات قــرآن کریــم بنابــر بــاور شــیوخ شــیعی چقــدر اســت، آیــا در ایــن 
بــاره اتفــاق نظــر دارنــد؟

      نه، بلکه اختالف دارند!!

شیخ بزرگ شان کلینی، افترا بسته است که: »از همام بن سالم نقل شده که ابو عبدالله گفت: قرآنی که 

ییل به محمد آورد 17000 آیه بود«1   جبر

 آنها صحت این افسانه را تایید کرده اند!!

مجلسی گفته است: »این خبر صحیح است«2 

یف آن از طرق ما به تواتر معنوی  شیخ شان آقای مازندرانی گفته است: »اسقاط بعضی از قرآن و تحر

ثابت شده است، چنان که برای تامل کننده در تمام کتابهای حدیثی از اول تا آخر آشکار می گردد«3 

تحلیل: 
شیوخ شیعه ابتدا این افسانه را با تعداد »هفت هزار آیه«4 جعل کردند.  

سپس تعداد را تا »ده هزار آیه«5 باالبردند. 
سپس در مزایده علنی به »17000«6 رساندند.

1 . اصــول کافــی 826/2 )کتــاب فضــل القــرآن ح 28 بــاب النــوادر، تفســیر نــور الثقلیــن 313/1 ح 20 ســوره 

آل عمــران(

2 . مجلسی، مرآة العقول فی شرح اخبار الرسول 525/12 )کتاب فضل القرآن، باب النوادر(. 

3 . مازندرانی، شرح اصول کافی، 88/11 )کتاب فضل القرآن باب النوادر(.

4 . مرآة العقول 525/12 )کتاب فضل القرآن(

5 . کتب الوافی 1781/9 )9089.7: باب اختالف القرءات و عدد اآلیات(

6 . فصــل الخطــاب ص 183 )الدلیــل الحــادی عشــر: االخبــار الكثیــرة المعتبــرة الصریحــة فــی وقــوع الســقط 

و دخــول النقصــان فــی الموجــود مــن القــرآن( 



باورهای شیعه اثنا عشری )سؤال و جواب(58

سپس مزایده به »18000«1 رسید و هنوز هم در حال ترقی است!

14    شــیوخ و مراجــع امامــی اثناعشــری معاصــر دربــاره قــول بــه تریــف قــرآن کــه از باورهــای 
مذهبی شــان اســت، چیســت؟

      مراجع معاصر شیعه به چهار دسته تقسیم شده اند:

 منکر این عقیده شده اند.
ً
    دسته اول: به طور نمایشی اصال

چنان که عبدالحسین امینی نجفی )متوفای 1392( در پاسخ امام بن حزم که عقیده تحریف شیعه را 

نقل کرده است، گفته است: »کاش این جرأت مند به منبعی از کتاب های موثق شیعه یا نقل قولی از علمایی 

که جامعه برای آنها اهمیتی قایل هستند، یا از یکی از طالب پیشگام در دانش و لو گمنام یا حتی به گفته 

عوام بی علم شیعه یا فرد روستایی ساده، اشاره می کرد ... این فرقه های شیعه است که امامیه پیشاپیش آنها 

یب است«2.    است همه اتفاق دارند که محتوای بین دو جلد قرآن، همان قرآن الر

تحلیل: 
خداوند خود این عبدالحسین نجفی را از جایی که خودش هم پی نبرده، به اعتراف در آورده است که در 

همین کتابش3 این آیه جعلی را آورده است: »الوم أكملت لكم دینكم بإمامته فمن لم یأتّم به و 

بمن اکن من ودلی من صلبه إیل یوم القیمة فأوئلک حبطت أعماهلم و یف انلار هم خادلون، إّن 
إبلیس أخرج أدم من اجلنة مع کونه صفوة اهلل باحلسد، فالحتسدوا فتحبط أعمالكم و 

تزّل أقدامكم«
او  از صلب  قیامت  تا روز  که  فرزندانم  به  و  او  به  او کامل کردم، هر کس  امامت  با  را  دین تان  امروز 

آنكه  وجود  با  شیطان  همانا  بود.  خواهند  آتش  در  همیشه  و  شده  حبط  اعمال شان  نكند،  اقتدا  می آیند، 

حضرت آدم برگزیده خدا بود بر اثر حسادت او را اخراج کرد پس شما حسادت نكنید تا اعمال تان 

حبط نشود و قدم هایتان نلغزد. 

نازل شده  ابیطالب4  ابن  آیه در حق علی  این  الله فرموده است:  افترا بسته که رسول  آقای نجفی 

است. بنگر که خدا چگونه رسوایش کرده است که فرزند به خدا نسبت داده است! و مرتكب چیزی شده 

که یهود و نصارا و دیگر مشرکان مرتكب نشده اند. با افترا بر خدا و از زبان خدا می گوید: »فرزندانم از 

1 . اصول کافی 826/2 )کتاب فضل القرآن ح 28: باب النوادر(. 

ــف  ــب و التآلی ــول الكت ــالح ق ــد و إص ــنة و األدب 147/3 )نق ــاب و الس ــی الكت ــر ف ــی، الغدی ــی نجف 2 . امین

ــزورة(. الم

3 . همان منبع 425/1 )الغدیر فی الكتاب العزیز. 

4 . همان منبع.
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صلب او تا روز قیامت« یعنی امامان شان فرزندان الله هستند؟ از صلب علی! پناه بر خدا از شرک و 

َماَواُت  اُد الّسَ
َ
ا )89( َتك َقْد ِجْئُتْم َشیًئا ِإّدً

َ
ًدا )88( ل

َ
ْحَمُن َول َخَذ الّرَ

َ
وا اّت

ُ
اهل شرک. الله فرموده است:  َوَقال

ِخَذ  ن یّتَ
َ
ْحَمِن أ ًدا )91( َوَما ینَبِغی ِللّرَ

َ
ْحَمِن َول ن َدَعْوا ِللّرَ

َ
ا )90( أ  َهّدً

ُ
ِجَبال

ْ
ْرُض َوَتِخّرُ ال

َ
أ

ْ
ْرَن ِمْنُه َوَتنَشّقُ ال یَتَفّطَ

ا )94(  ُهْم َعّدً ْحَصاُهْم َوَعّدَ
َ
َقْد أ

َ
ْحَمِن َعْبًدا )93( ل ا آتِی الّرَ

َّ
ْرِض ِإل

َ
أ

ْ
َماَواِت َوال ًدا )92( ِإن ُكّلُ َمن فِی الّسَ

َ
َول

ِقیاَمِة َفْرًدا ) )95 ]مریم: 88 -95[
ْ
ُهْم آِتیِه یْوَم ال

ُّ
ل

ُ
َوك

و گفتند ]خدای[ رحمان فرزندی اختیار کرده است . واقعا چیز زشتی را ]بر زبان[ آوردید. چیزی نمانده 

است که آسمانها از این ]سخن[ بشكافند و زمین چاك خورد و کوه ها به شدت فرو ریزند. از اینكه برای 

]خدای[ رحمان فرزندی قایل شدند. ]خدای[ رحمان را نسزد که فرزندی اختیار کند. هر که در آسمانها 

و زمین است جز بنده وار به سوی ]خدای[ رحمان نمی آید. و یقینا آنها را به حساب آورده و به دقت شماره 

کرده است. و روز قیامت همه آنها تنها به سوی او خواهند آمد.

دسته دوم:

آنها گفته است: روایات  از  آن کوشیده اند، گروهی  اما در توجیه  اند؛  اعتراف کرده  به وجود تحریف 

تحریف »ضعیف و اندک است و خبرهای واحد مفید علم نیست یا باید به نحوی معتبر تاویل شود یا به 

دیوار زده شود«1 

تحلیل: 
در برابر این گفته بزرگان شان که همواره تكرار می کنند چه پاسخی دارند؟ آنها می گویند: اخبار وقوع 

تحریف و نقص و زیاده در قرآن به حد استفاضه و تواتر رسیده است. کسی که روایات تحریف را روایت 

می کند و به آنها اعتقاد دارد و ابراز عقیده می کند، جائز نیست به او اعتماد شود.

می گویند  امامان  که  تحریف  روایات  از  بسیاری  »مراد  اما  است،  ثابت  روایات  دوم می گویند:  گروه 

درباره فالن و فالن نازل شده است، تفسیر بر حسب تنزیل در مقابل بطن و تاویل است«2. 

تحلیل: 
این گروه،  از دیدگاه  از آن؛ زیرا چه گونه تفسیر صحابه  نه دفاع  تایید مقوله تحریف است  این گفته، 
تحریف به حساب می آید ولی تحریف شیخ شان، قمی، کلینی، و مجلسی تفسیر قرآن به حساب می آید؟!
»یا ]آیات زاید بر قرآن[ جزو آیاتی است که  گروه سوم مراجع شیعه می گویند: مراد از آن نسخ است 

تالوت شان منسوخ شده است«3   

1 . اصل الشیعة و اصولها ص 67 )النبوة(.

2 . طباطبایــی، المیــزان فــی تفســیر القــرآن 108/12 )کالم فــی أّن القــرآن مصــون مــن التحریــف، الفصــل 

الثانــی(.

3 . کتاب الوافی 1781/9 )9080 – 7: باب اختالف القرءات و عدد اآلیات(
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حجت قاطع: 
اما مرجع تقلید امروزی شیعه که امام اکبر و آیت عظمی، رییس حوزه علمیه و مرجع بزرگ ابوالقاسم 

الموسوی الخویی نامیده می شود، گفته است: »اعتقاد به نسخ تالوت، همان اعتقاد به تحریم و اسقاط 

است«1 

را  آن  مرتكب  خداوند  و  است  بشر  کار  تحریف  است،  واضح  تحریف  و  نسخ  بین  فرق  حالیكه  در 

ِت ِبَخیٍر 
ْ
ْو ُننِسَها َنأ

َ
نكوهش کرده است. اما نسخ کار خداست، خدا فرموده است:  َما َننَسْخ ِمْن آیٍة أ

به ]دست[  را  آن  یا  کنیم  نسخ  را  ، هر حكمی  َقِدیٌر  َی ُكّلِ َشیٍء 
َ
َعل الّلَه  ّنَ 

َ
أ ْم 

َ
َتْعل ْم 

َ
ل

َ
أ ِمْثِلَها  ْو 

َ
أ ْنَها  ّمِ

فراموشی بسپاریم بهتر از آن یا مانندش را می آوریم مگر ندانستی که خدا بر هر کاری تواناست. و این کار 

به هیچ صورت مستلزم دستبرد به کتاب الله نیست.

به والیت  مربوط  آنچه  و  ناقص است  اما  نیست،  یف  تحر دارای  قرآن موجود  گروه چهارم می گوید: 

امیرالمومنین بوده است، افتاده است: »بهتر است این مبحث به تنقیص )فروکاهی( وحی عنوان گذاری 

شود یا به نزول و عدم نزول وحیی دیگر تصریح شود تا کفار نتوانند بر اساس اقوال ضعیف بگویند: کتاب 
یف شده است2 اسالم بنابر اعتراف گروهی از مسلمانان تحر

تحلیل:
این گفته نیز همانند قبلی، دفاع نیست؛ بلكه تاکیدی بر وقوع تحریف از طریق نقص و کمبود است. 

گروه پنجم می گوید: قرآن موجود دارای نقص و فزونی نیست؛ اما ما شیعه اثنا عشری معتقدیم که قرآنی 

بوده است که امام علی بعد از کفن و دفن پیامبر و اجرای وصیت های او با دست خود نوشته است ... و هر 

امام آن را به عنوان ودیعه الهی دست به دست کرده و محفوظ داشته است تا آن که نزد مهدی قائم رسیده 

و محفوظ است«3  

تحلیل:
قائالن این گفته اعتراف می کنند که قرآنی دیگر وجود دارد، پناه بر خدا از کفر و گمراهی.

دسته سوم:

یف قرآن تظاهر می کنند و از سوی دیگر به شیوه های مکارانه به اثبات و  از یک سو به انکار نقص و تحر

یف کوشش می کنند؟ نقص و تحر

زشت ترین چهره ای که این راه را پیموده، شیخ شان خویی، مرجع سابق شیعه در عراق و جاهای دیگر 

1 . خویی، البیان فی تفسیر القرآن ص 205 )صیانة القرآن من التحریف: نسخ التالوة(.

2 . الذریعة الی تصانیف الشیعة 314/3 شماره 1151.

3  خراسانی، االسالم علی ضوء التشیع ص 204.
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است که در تفسیر البیان خود می گوید: »قول مشهور، بلکه پذیرفته شده بین علما، محققان شیعه، عدم 
یف است«1 تحر

تحلیل:
خود خوئی به صحت برخی از روایات تحریف اذعان دارد و می گوید: »کثرت روایات موجب یقین 

قطعی است که بعضی از آنها از ائمۀ معصومین صادر شده است و کمتر از اطمینان داشتن به این روایات 

نیست. در بین آنها روایاتی است که با سندهای معتبر نقل شده است«.2 

همین خوئی که عقیدۀ علمای شیعه را دربارۀ تحریف قرآن نفی میكند؛ عقیدۀ خودش را دربارۀ وجود 

مصحف حضرت علی که دارای اضافاتی است که در قرآن نیست، این گونه بیان میكند: »تردیدی 

نیست که امیر مومنان مصحفی در اختیار داشت که در ترتیب سوره ها با قرآن موجود متفاوت بود، اتفاق 

نظر علمای برجسته در این باره، ما را از تكلف در اثبات آن بی نیاز میكند. این گفته که مصحف ایشان 

این  که  نیست  این  بر  دال  اما  است؛  است، گرچه صحیح  آن خالی  از  قرآن موجود  که  داشت  اضافاتی 

اضافات جزو قرآن بوده و با تحریف حذف شده است بلكه قول صحیح این است که این اضافات تفسیر 
قرآن با عنوان »تأویل« بوده است«.3

بر معانی غیر  را  قرآن  آیات    پیامبر آنها، صحابۀ  خوئی معتقد است که امت اسالمی و در رأس 

حقیقی حمل کردند، اما تحریفات کلینی، قمی و عیاشی در آیات قرآن، به نظر او تفسیر حقیقی قرآن به 

شمار میروند؛ چگونه آقای خویی همۀ مشایخ و اساتید قمی را تایید کرده است؛ در حالی که تفسیر قمی 

مملو از روایاتی است که قائل به وقوع تحریف در قرآن است.
آقای خوئی، رئیس حوزههای آنها میگوید: »از این رو، به معتمد و موثق بودن همۀ اساتیدی که علی 
بن ابراهیم در تفسیرش از آنها روایت کرده است، اذعان داریم به اضافه اینكه سند به یكی از معصومین 

منتهی می شود«.4

اعتراف ذلت بار:
خوئی، خودش را رسوا کرده و عقیدۀ خود را دربارۀ تحریف قرآن این گونه ابراز داشته است: »امت اسالمی 
بعد از پیامبر، برخی از کلمات قرآن را تغییر داد و کلمات دیگری را جایگزین آنها کرد: از جملۀ آنها: 

یِر 
َ

یِهْم غ
َ
َعل نَعمَت 

َ
أ  َمن 

َ
ابی عبدالله است که: »ِصَراط از  ابراهیم قمی به سندش از حریز  روایت علی بن 

1  البیان فی تفسیر القرآن ص 201 )صیانة القرآن من التحریف: رأی المسلمین فی التحریف(.

2 .موســوی، خوئــی، البیــان فــی تفســیر القــرآن ص 225)صیانــة القــرآن مــن التحریــف: شــبهات القائلیــن 

بالتحریــف(.

3 .منبع سابق ص 223

4 .معجم رجال الحدیث49/1)المقدمة الثالثة(.
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ابا  یَن«، روایت دیگر، از عیاشی از هشام بن سالم است که می گوید: »از 
ِّ
ال

َّ
یِهْم َو غیر الض

َ
َعل وِب 

ُ
ض

ْ
َمغ

ْ
ال

 ِعْمَراَن( ]آل عمران / 33[، ایشان 
َ

 ِإْبَراِهیَم َوآل
َ

ی آَدَم َوُنوًحا َوآل
َ

ف
َ

َه اْصط
ّ
عبدالله دربارۀ این آیه قرآن پرسیدم: )ِإنَّ الل

پاسخ داد: در اصل این گونه بوده است:»آل ابراهیم و آل محمد علی العالمین« اسمی را به جای اسم دیگر 
گذاشتند«. یعنی در قرآن تغییر ایجاد کردند و به جای »آل محمد« آل عمران را جایگزین کردند.1

    بخش چهارم: آشکار کردن این کفر و استدالل از آن:

نوری  حسین  گرفت،  دوش  بر  را  آشكار  کفر  این  سنگینی  که  کسی  شیعه،  مذهبی  سران  میان  از 

طبرسی)1320ت( بود که کتابی با عنوان» فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب األرباب« تالیف کرد 

تا عقیدۀ سران مذهی شیعه را در این باره اثبات کند. آقای طبرسی، همۀ اقوال متفرق شیوخ شیعه و آیات 

تحریف شدۀ ادعایی آنها را در این کتاب گردآورده است. این کتاب در سال 1298 در ایران به چاپ رسید.

15    آیا کسی از شیوخ معتبر شیعه، به وجود آیات سخیف در قرآن قائل شده است؟

       آری! نوری طبرسی، شیخ آنها می گوید: »نظم قرآن متفاوت است. برخی از فقرات آن فصیح اند 

که به حد اعجاز می رسد. برخی دیگر، سخیف اند. فصاحت نیز دارای سطوح مختلفی است که بعضی از 
آیات در اوج فصاحت و برخی دیگر در پایین ترین سطح آن قرار دارند«.2

تحلیل:
)اما  باشد!  و سخیفی  پوچ  که حاوی چیز  می دانند  این  از  باالتر  را  تألیفات شان  مذهبی شیعه،  سران 

ِذیَن 
َّ
 ال

َ
دربارۀ کتاب خدا این گونه قضاوت می کنند. مترجم.( سپاس برای خدایی که فرموده است:  َوَقال

ْم َتْغِلُبوَن  ]فصلت:26[.3
ُ

ك
َّ
َعل

َ
َغْوا ِفیِه ل

ْ
ُقْرآِن َوال

ْ
ا َتْسَمُعوا ِلَهَذا ال

َ
وا ل َفُر

َ
ك

قرآن کریم، در باالترین قلۀ فصاحت و بالغت و بیان قرار دارد و شرایط کالم بلیغ در هر سوره، آیه و 

 َرُسوٍل َكِریٍم *  َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعٍر 
ُ

َقْول
َ
ُه ل

َ
کلمه به طور کامل یافت می شود. خداوند می فرماید:  ِإّن

ِمیَن  ]الحاقة:43-40[.4 
َ
َعال

ْ
ّبِ ال ن ّرَ وَن * َتنِزیٌل ّمِ ُر

َ
ا َما َتَذّك

ً
ا ِبَقْوِل َكاِهٍن َقِلیل

َ
ا َما ُتْؤِمُنوَن * َول

ً
َقِلیل

ــوم  ــف: المفه ــن التحری ــرآن م ــة الق ــرآن ص232)صیان ــیر الق ــی تفس ــان ف ــم، البی ــو القاس ــی، اب 1 . خوئ

الحقیقــی للروایــات(.

2 . طبرسی، حسین، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب األرباب ص 102)الدلیل العاشر(.

3 .و کافــران گفتنــد: بــه ایــن قــرآن گــوش ندهیــد و در )هنــگام تــالوت آن( بیهــوده گویــي و جــار و جنجــال 

کنیــد تــا شــما پیــروز شــوید«

4 . ایــن )قــرآن ( گفتــاري اســت از پیغمبــر بزرگــواري. گفتــۀ هیــح شــاعري نیســت .شــما کمتــر ایمــان مــي 

آوریــد. ســخن هیــح غیبگــو و کاهنــي نیســت . شــما کمتــر پنــد مــي گیریــد. )بلكــه کالمــي اســت کــه(  از 

جانــب پــروردگار جهانیــان نــازل شــده اســت.
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یكی از صورت های اعجاز قرآن کریم، نظم بدیع آن است که با هر سبک و قالب معروف عربی و غیر 

عربی متفاوت است؛ زیرا نظم و سبک قرآن هیچ تناسبی با نظم شعر ندارد، به همین سبب خداوند سبحان 
ِبیٌن  ]یس:69[.1 ٌر َوُقْرآٌن ّمُ

ْ
ا ِذك

َّ
ُه ِإْن ُهَو ِإل

َ
ْعَر َوَما ینَبِغی ل ْمَناُه الّشِ

َّ
می فرماید:  َوَما َعل

16    لطفا نمونه هایی از تفسیر شیوخ شیعه را دربارۀ بعضی از آیات قران بیان کنید؟

      آری! قرآن کریم را به امامان شیعه تفسیر می کنند. کلینی، شیخ شیعه روایتی جعل می کند که: 

ِذی 
َّ
ال وِر  َوالّنُ َوَرُسوِلِه  ِه  ِبالّلَ َفآِمُنوا    فرمودۀ خداوند  این  دربارۀ  ابو جعفر  از  کابلی می گوید:  »ابوخالد 

آل  ائمۀ  »النور«  از  منظور  که  خدا  به  سوگند  خالد!  ابو  گفت: ای  ایشان  پرسیدم.  ]تغابن:8[.2   َنا
ْ
نَزل

َ
أ

محمد تا روز قیامت هستند. سوگند به خدا که آنها همان نور خدا هستند که فروفرستاده و سوگند به 
خدا که آنها نور خدا در آسمان ها و زمین هستند«.3

ِقیَن  ]بقره:1-2[.4به  ُمّتَ
ْ
ل ِ
ّ
ِكَتاُب لَا َریَب ِفیِه ُهًدى ل

ْ
آقای قمی، در تفسیر این آیۀ قرآن:  الم * َذِلَك ال

دروغ گفته است: »ابو بصیر از ابو عبدالله روایت کرده که ایشان گفت: »منظور از »الكتاب« علی است 
ِقیَن  ،بیان شیعۀ ما است«.5 ُمّتَ

ْ
ل ِ
ّ
که شكی در او نیست و  ُهًدى ل

   همچنین لفظ »نور« را در جای دیگر قرآن به ائمۀ شان تفسیر میكنند.

 کلینی افترا بسته است که: »ابو عبدالله دربارۀ فرمودۀ خداوند:

َجاَجُة  الّزُ ُزَجاَجٍة  فِی  ِمْصَباُح 
ْ
ال ِمْصَباٌح  ِفیَها  اٍة 

َ
َكِمْشك ُنوِرِه  َمَثُل  ْرِض 

َ
أ

ْ
َوال َماَواِت  الّسَ ُنوُر  ُه  الّلَ  

ْو 
َ
َول یِضیُء  َزیُتَها  اُد 

َ
یك َغْرِبیٍة  ا 

َ
َول َشْرِقیٍة  ا 

َّ
ل َزیُتوِنٍة  ٍة 

َ
َباَرك ّمُ َشَجَرٍة  ِمن  یوَقُد  ی  ُدّرِ ٌب 

َ
َكْوك َها 

َ
ّن

َ
أ

َ
ك

ّلِ َشیٍء 
ُ
ِبك ُه  َوالّلَ اِس  ِللّنَ  

َ
ْمَثال

َ
أ

ْ
ال ُه  الّلَ َویْضِرُب  یَشاء  ِلُنوِرِه َمن  ُه  الّلَ یْهِدی  ُنوٍر  ی 

َ
َعل وٌر 

ُ
ّن َناٌر  َتْمَسْسُه  ْم 

َ
ل

ِمْصباُح 
ْ
َعِلیٌم ]نور: 35[6،می گوید: منظور از »مشاكة« فاطمه است و »فیها ِمْصباٌح« حسن است. »ال

1 . و به او شعر نیاموختیم و )آموختن شعر( سزاوار او نیست، آن جز پندي و قرآني آشكار نیست.

2 . پس به خدا و پیغمبر او و نوري که نازل کرده ایم ایمان بیاورید.

3 .کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، اصــول کافــی 139/1)کتــاب الحجــة،ح 7بــاب أن األئمــة نــور اللــه(، نجفــی 

علــی،)940( تأویــل اآلیــات الظاهــرة فــي فضائــل العتــرة الطاهــرة 696/2ح2 )ســورة التغابــن و مــا فیهــا مــن 

اآلیــات فــی األئمــة الهــداة(. بحرانــی، هاشــم، تفســیر البرهــان 27/8 ح2 )ســورة التغابــن(.

4 .الف. الم. میم. این کتابي است که هیچ شكي در آن نیست و راهنماي پرهیزگاران است.

ــور  ــیر ن ــی، تفس ــد عل ــزی، عب ــرة(، حوی ــورة البق ــی، ص 33)س ــیر القم ــم، تفس ــن ابراهی ــی ب ــی، عل 5 .قم

ــرة(. ــورة البق ــن 26/1ح5)س الثقلی

6 . خداونــد نــور آســمانها و زمیــن اســت. وصــف نــور او ]در دل مؤمنــان[ ماننــد چراغدانــی اســت کــه در آن 

چراغــی ]افروختــه باشــند[ و آن چــراغ ]نیــز[ در آبگینــه ای اســت، آن آبگینــه گویــی ســتاره ای درخشــان اســت 

کــه از ]روغــن[ درختــی بــا برکــت، ]همــان درخــت[ زیتــون کــه نــه شــرقی اســت و نــه غربــی، افروختــه مــی 
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نَّها َکْوَکٌب ُدرِّی«: فاطمه، ستاره ای درخشان در بین زنان اهل 
َ
یف زُجاَجٍة«، حسین است. »الزُّجاَجُة َکأ

ِقیٍة َو ال َغْربِیٍة«، یعنی  دنیا است. »یوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمباَرَكٍة« ابراهیم علیه السالم است. »َزیتُونٍَة ال رَشْ

نه یهودی است و نه نصرانی. »یكاُد َزیتُها ییضُء«، نزدیک است که علم و دانش از آن فواره زند. »َو لَْو 

َُّ نِلُورِهِ َمْن یشاُء«، خداوند هر  لَْم َتْمَسْسُه ناٌر نُوٌر یلَع نُوٍر«، امامی پس از امام دیگر است. »یْهِدی اهلل
کس را بخواهد به سوی ائمه رهنمون می سازد«.1

  آیاتی را که از شرک و کفر باز می دارد، به شرک در والیت علی یا کفر به والیت ایشان تفسیر می کنند!!

ی 
َ
ِإل یَك َو

َ
وِحی ِإل

ُ
َقْد أ

َ
آقای قمی به دروغ بر ابا جعفر افترا بسته است که: »ایشان دربارۀ این آیه:  َول

َت  ]زمر:65[ گفت: تفسیرش این است که اگر با والیت علی به والیت کسی 
ْ

ْشَرك
َ
ِئْن أ

َ
ِذیَن ِمْن َقْبِلَك ل

َّ
ال

دیگر بعد از خودت امر کنی، عملت باطل می شود و از زمرۀ زیان کاران خواهی شد«.2

کلینی به دروغ روایت کرده است که: »ابو عبدالله دربارۀ این آیه:

َت  ]زمر:65[.3 گفت: یعنی اینکه اگر غیر از او را 
ْ

ْشَرك
َ
ِئْن أ

َ
ِذیَن ِمْن َقْبِلَك ل

َّ
ی ال

َ
ِإل یَك َو

َ
وِحی ِإل

ُ
َقْد أ

َ
 َول

یان کاران خواهی بود«.4 یک ساختی، از ز در والیت شر

عیاشی به دروغ روایت کرده است که: »ابو جعفر گفت: تفسیر این فرمودۀ خداوند:  إّنَ الّلَه لَا یْغِفُر 

ن یْشَرَك ِبِه ؛ این است که هر کس منکر والیت علی باشد، خداوند او را نمی آمرزد. و بخش دیگر آیه: 
َ
أ

 َویْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن یَشاء ؛یعنی کسی را می بخشد که به والیت علی باور دارد«.5
   علمای شیعه، آیاتی را که به پرستش معبود یگانه و اجتناب از طاغوت امر می کند، به والیت ائمه و 

برائت از دشمنان شان تفسیر می کنند؟! 

روایت دروغینی به ابو جعفر نسبت داده اند که: »ایشان فرمود: خداوند هیچ پیامبری را نفرستاده جز به 

شــود. نزدیــك اســت کــه روغنــش اگــر چــه آتشــی بــه آن نرســیده باشــد، روشــنی بخشــد. نــور در نــور اســت. 

خداونــد هــر کــه را بخواهــد بــه نــورش رهنمــون مــی شــود و خداونــد بــرای مــردم مثلهــا مــی زنــد و خداونــد 

بــه همــه چیــز داناســت.

1 .کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی140/1)کتاب الحجة ح5 باب أن األئمة نور الله(.

ــورة  ــی 328/4)س ــیر الصاف ــانی، تفس ــض کاش ــر(، فی ــورة الزم ــی ص 593)س ــیر القم ــی، تفس ــی، عل 2 .قم

ــن 498/4ح105. ــور الثقلی ــی، تفســیر ن ــد عل ــزی، عب ــر(، حوی الزم

3 .و ]ای پیامبــر[ بــه راســتی کــه بــه تــو و بــه کســانی کــه پیــش از تــو بودنــد، وحــی کــرده شــد: اگــر شــرك 

آوری، بــی گمــان عملكــردت نابــود شــود. و بــه یقیــن از زیانــكاران شــوی.

ــف مــن  ــه نكــت و نت ــاب فی ــاب الحجــة ح76 ب ــی 323/1)کت ــن یعقــوب، اصــول کاف ــی، محمــد ب 4 .کلین

ــة(. ــی الوالی ــل ف التنزی

5 .تفسیر عیاشی، 271/1ح149)سورة النساء( و نگاه شود: تفسیر البرهان 239/2ح5)سورة النساء(.
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ُسولًا  ٍة ّرَ ّمَ
ُ
َقْد َبَعْثَنا فِی ُكّلِ أ

َ
والیت ما و برائت از دشمنان ما و این مطلب در این آیۀ قرآن آمده است:  َول

ُة  ]نحل:36[.1 
َ
لال

َ
یِه الّض

َ
ْت َعل

َ
ْن َحّق ْن َهَدى الّلُه َوِمْنُهم ّمَ اُغوَت َفِمْنُهم ّمَ  الّطَ

ْ
 الّلَه َواْجَتِنُبوا

ْ
ِن اْعُبُدوا

َ
أ

یعنی به سبب تكذیب آل محمد گمراهی بر آنها محقق شد.2

 ِإلَهیِن 
ْ
ِخُذوا  الّلُه لَا َتّتَ

َ
به ابا عبدالله افترا بستهاند که: »ایشان فرمود: این فرمودۀ باری تعالی:  َوَقال

اْثَنیِن  ]النحل:51[.3 بدین معناست که دو امام برمگیرید، امام تنها یكی است«.4
  آیاتی که دربارۀ کافران و منافقان آمده اند، مصداق آنها را بزرگان صحابۀ سول الله صلی الله علیه و 

سلم میدانند.

َنا  وا َرّبَ ِذیَن َكَفُر
َّ
 ال

َ
به ابا عبدالله روایت دروغینی نسبت دادهاند که : »ایشان دربارۀ این آیه:  َوَقال

ْسَفِلیَن  ]فصلت:29[5،فرمود: 
َ
أ

ْ
وَنا ِمَن ال

ُ
ْقَداِمَنا ِلیك

َ
ُهَما َتْحَت أ

ْ
ِإنِس َنْجَعل

ْ
ِجّنِ َوال

ْ
اَنا ِمَن ال

َّ
َضل

َ
َذیِن أ

َّ
ِرَنا ال

َ
أ

منظور آن دو هستند سپس گفت: فالنی شیطان بود.

آقای مجلسی، عالمۀ شیعه می گوید: »منظور از آن دو، ابوبکر و عمر هستند و منظور از فالنی، عمر 

است؛ یعنی آن جنی که در آیه آمده است، عمر است و از این رو جنی نامیده شد که شیطان بود بدین سبب 

که به خاطر ولد الزنا بودن، دام شیطان بود یا به سبب اینکه در مکر و نیرنگ مانند شیطان بود. بنابر قول 
اخیر، احتمال دارد که بر عکس باشد و مراد از فالنی، ابوبکر باشد«.6

 ُخُطَواِت 
ْ
ِبُعوا

َ
اَتّت

َ
افترا بسته اند که: »ابو بصیر از ابو عبدالله روایت می کند که ایشان دربارۀ این آیه:  َول

َیاِطْیِن ، فرمود: منظور از دنبال نكردن گام های شیطان این است که از والیت دومی و اولی پیروی 
َ

الّش
نکنید«.7

1 . و بــه یقیــن در ]میــان[ هــر امتــی رســولی را بــر انگیختیــم، ]بــا ایــن دعــوت[ کــه: خداونــد را بندگــی کنیــد و 

از طاغــوت بپرهیزیــد. از ایشــان کســی بــود کــه خداونــد ]او را[ هدایــت کــرد و از آنــان کســی بــود کــه گمراهــی 

بــر او محقــق گشــت.

الصافــی  تفســیر  النحــل(،  عیاشــی، 280/2ح25)ســورة  تفســیر  بــن مســعود،  2 .عیاشــی، محمــد 

النحــل(. 134/3)ســورة 

3 . و خداوند فرمود: دو معبود مگیرید. فقط او معبود یگانه است.

4 .عیاشــی، محمــد بــن مســعود، تفســیر عیاشــی، 283/2ح36)ســورة النحــل(، حویــزی، عبــد علــی، تفســیر 

نــور الثقلیــن 60/3ح111)ســورة النحل(.

5 . و کافــران گوینــد: پــروردگارا، آن دو تــن از جــّن و انــس کــه مــا را گمــراه ســاختند، بــه مــا بنمــا. تــا آن دو را 

زیــر گامهایمــان قــرار دهیــم تــا پســت و پامــال شــوند.

6 .مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول488/26)تتمة کتاب الروضة ح523(.

7 .عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی،121/1ح300)سورة البقرة(.
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اُغْوِت  ]نساء:51[،  ِجْبِت َو الّطَ
ْ
افترا بسته اند که: »ابو جعفر دربارۀ این فرمودۀ خداوند:  ُیْؤِمُنْوَن ِبال

می گوید: منظور از جبت و طاغوت، فالنی و فالنی هستند«.1
عالمۀ آنها، آقای مجلسی می گوید: »منظور از فالنی و فالنی، ابوبکر و عمرند«.2

    روزها و ماه ها را به ائمۀ شان تفسیر می کنند؟!

ُهوِر ِعنَد الّلِه اْثَنا َعَشَر َشْهًرا فِی ِكَتاِب الّلِه 
ُ

َة الّش افترا: »به دروغ از امام باقر دربارۀ این آیه:  ِإّنَ ِعّدَ

از  ایشان فرمود: منظور  ]توبه:36[3روایت کرده اند که    ْرَبَعٌة ُحُرٌم 
َ
أ ِمْنَها  ْرَض 

َ
َوالأ َماَوات  الّسَ َق 

َ
َخل یْوَم 

دوازده ماه، امام علی و امامان دوازده گانه پس از او هستند... و منظور از چهار ماه حرام، چهار همنام: علی 
امیرالمومنین، علی بن الحسین، علی بن موسی و علی بن محمد هستند«.4

 به دروغ به ابوالحسن عسكری این روایت را نسبت داده اند که ایشان فرمود: »شنبه، اسم رسول الله

است. یکشنبه، کنایه از امیر المومنین، دوشنبه، حسن و حسین، سه شنبه، علی بن حسین و محمد بن علی 

و جعفر بن محمد هستند. چهارشنبه، موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و من هستیم. 
پنجشنبه، فرزندم حسن بن علی است و جمعه، فرزند فرزندم است..«.5

فضیحت:
روایاتی را جعل کرده اند که برخی روزها را مذمت می کند؟! از جملۀ آنها، افترایی بر ابو عبدالله است 

که: »ایشان فرمود: روز شنبه برای ما، یكشنبه برای شیعۀ ما، دوشنبه برای دشمنان ما، سه شنبه برای بنی 
امیه و چهارشنبه روز نوشیدن دوا است«.6

به موسی بن جعفر روایت جعلی نسبت داده اند که: »ایشان فرمود: هیچ روزی شوم تر از روز دوشنبه 
نیست«.7

1 .صفــار، محمــد بــن حســن، بصائــر الدرجــات الكبری87/1ح3)بــاب شــناخت امامــان هدایت از پیشــوایان 

ــاء(،  ــورة النس ــیر عیاشی273/1ح153)س ــی، تفس ــتند(، عیاش ــوت هس ــت و طاغ ــا جب ــه آنه ــی و اینك گمراه

عمــاد طبــری، محمــد بــن علــی، بشــارة المصطفــی لشــیعة المرتضــی، ص297ح37.

2 . مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار 306/23ح2)باب أنهم أنوار الله، و تأویل آیات النور فیهم(.

3 .شــمار ماههــا بــه نــزد خداونــد، در کتــاب الهــی از روزی کــه آســمانها و زمیــن را آفریــد دوازده مــاه اســت. 

چهــار ]مــاه[ از آن حــرام اســت.

4 .شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب 230/1)فصل فی اآلیات المنزلة فیهم(.

5 .ابن بابویه، الخصال، ص 396ح102)باب السبعة(، مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار 239/24ح1.

6 .حــر عاملــی، وســائل الشــیعة 43/5ح18)بــاب وجــوب تعظیــم یــوم الجمعــة، و التبــرک بــه و اتخــاذه عیــدا 

و اجتنــاب جمیــع المحرمــات فیــه(.

7 .ابن بابویه، الخصال 385/2ح67)باب السبعة(، قمی، عباس، سفینة البحار 519/1)باب الثاء بعده النون(.
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تناقض 
به امیر المومنین علی روایت جعلی نسبت داده اند که ایشان فرمود: »هر مومنی روز دوشنبه وفات 

کند، خداوند او را هیچ گاه با دشمنان ما از بنی امیه در آتش جهنم جمع نخواهد کرد و هر مومنی روز سه 
شنبه فوت کند، خداوند او را در رفیق اعلی با ما حشر خواهد کرد«.1

اوج سبک مغزی
امیر  به  را  قرآن  در  اسامی حشرات موجود  به حدی رسیده است که  سطح سبک مغزی شیوخ شیعه 

َه  الّلَ المومنین، علی بن أبی طالب تفسیر می کنند؟! به عنوان مثال، دربارۀ این فرمودۀ باری تعالی:  ِإّنَ 

ا َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها  ]بقره:26[2، شیخ آنها، آقای قمی بر ابو عبدالله افترا  ن یْضِرَب َمَثلًا ّمَ
َ
لَا یْسَتْحیی أ

می بندد که: »ایشان گفت: »بعوضة« )پشه( علی بن أبی طالب است«.3

ِذیَن 
َّ
 ال

ْ
وا ُحْسنَی َفاْدُعوُه ِبَها َوَذُر

ْ
ْسَماء ال

َ
17    سران مذهبی شیعه، این فرمودۀ باری تعالی:  َوِلّلِه الأ

وَن  ]اعراف:180[4را چگونه تفسیر می کنند؟
ُ
 یْعَمل

ْ
ْوَن َما َكاُنوا ْسَمآِئِه َسیْجَز

َ
ِحُدوَن فِی أ

ْ
یل

به مصیبتی  فرمود: هر گاه  »ایشان  که:  داده اند  نسبت  روایتی جعلی   امام رضا به       شیوخ شیعه 

ْسَماء 
َ
الأ َوِلّلِه    آیه:  این  در  خداوند  را  مطلب  این  و  ید  بگیر کمک  خداوند  از  ما  وسیلۀ  به  برخوردید، 

ُحْسنَی َفاْدُعوُه ِبَها  بیان فرموده است. ابوعبدالله گفته است: سوگند به خدا که نام های نیک خداوند 
ْ
ال

ما هستیم که بدون شناخت ما از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد؟ با این نام ها خداوند را بخوانید«.5

18   سخنان امامان اثناعشری نزد سران مذهبی شیعه چه جایگاهی دارند؟

ین سخن خداوند است         مانند سخنان خدا و رسول هستند. می گویند: »حدیث هر یک از ائمۀ طاهر
و همان گونه که در سخن خداوند اختالفی  وجود ندارد، در سخن آنان نیز تردید و اختالفی وجود ندارد«.6

1 .بحرانی، هاشم)م 1107(، معالم الزلفی ص 431 ح1)باب 60ما للمومن إذا مات فی ای یوم(.

2 .به راستی خداوند از آنكه به پشه ای یا باالتر ]و فروتر[ از آن مثل زند، پروایی ندارد.

الثقلین45/1ح64)سورة  نور  تفسیر  علی،  عبد  حویزی،  البقرة(،  ص37)سورة  القمی  تفسیر  علی،  3 .قمی، 

البقرة(.

ــش  ــه در نامهای ــان را ک ــد و آن ــا[ بخوانی ــه ]دع ــا[ او را ب ــه آن ]نامه ــس ب ــك دارد. پ ــای نی ــد نامه 4 . و خداون

ــد. ــد دی ــد، خواهن ــد، ]ســزای[ آنچــه را مــی کردن ــد، رهــا کنی کجــروی مــی کنن

ــاص  ــد، اإلختص ــراف(، مفی ــورة األع ــی، 45/2ح119)س ــیر عیاش ــعود، تفس ــن مس ــد ب ــی، محم 5 .عیاش

ص252، فیــض کاشــانی، محمــد بــن شــاه، تفســیر الصافــی 245.255/2)ســورة األعــراف(، تفســیر البرهــان 

ــراف(. ــورة األع 249/3ح3)س

6 .شرح أصول کافی 225/2)باب روایة الكتب و الحدیث و فضل الكتابة و التمسک بالكتب(.
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حتی ادعا می کنند که: »هر شخص حدیثی از ابو عبدالله بشنود، می تواند آن را از پدرش یا یكی از 

نیاکانش روایت کند، بلکه می تواند مستقیما از خداوند نقل کند و بگوید که خداوند چنین فرموده است؛ 

بلكه این گونه روایت کردن بهتر است؛ زیرا ابو بصیر می گوید:»به ابو عبدالله گفتم: آیا می توانم سخنی را 

که از شما شنیدم، از پدرت روایت کنم یا حدیث پدرت را از شما روایت کنم؟ ایشان گفت: هر دو حالت 

برابر است، اما اینکه از پدرم روایت کنی، بهتر است. ابو عبدالله به جمیل گفت: آنچه از من می شنوی، از 
پدرم روایت کن«.1

تعارض:
خود کلینی از ابی عبدالله روایت کرده است که او گفت: »از دروغ »مفترع« بپرهیزید. پرسیدند: دروغ 

 ]
ً
»مفترع« چیست؟ فرمود: این است که فردی برای تو حدیثی نقل کند و تو او را وا گذاری و ]مستقیما

ازفرد اول که حدیث از او روایت شده است روایت کنی2«

همچنین گفته اند که: »بدین ترتیب امامت، همان ادامه نبوت است3«

رهبر بزرگ آنان، خمینی نوشته است: »آموزه های ائمه همانند آموزه های قرآن است که مخصوص یک 

نسل نیست؛ بلکه این آموزه ها تا قیامت مربوط به همۀ مردم است در هر زمان و در هر مکانی که باشند. 

اجرای آن آموزه ها و پیروی از آنها واجب است.4«

از جانب  نازل شده  ]امام[ معصوم همانند کالم  اوامر  و  »تمام سخنان  مغنیه می گوید:  محمد جواد 

ا َوْحی یوَحی  ]نجم 3 و 4[
َّ
َهَوى * ِإْن ُهَو ِإل

ْ
خداوند است«  َوَما ینِطُق َعِن ال

از روی خواهشات خود سخن نمی گوید، سخنان او جز وحی نازل شده نیست.5

تحلیل:
طبق اعتقاد شیعه، سخنان پیامبر تا آخرین امام شان ادامه دارد. آیا طبق اعتقاد شان وجود ائمه به 

پایان  رسیده؟ این روایات به صراحت گویای آن است که شیعیان، دروغ ظاهر و آشكار را جائز می دانند. 

زیرا به طور مثال: سخنانی را به حضرت علی نسبت می دهند که ایشان نگفته است؛ بلكه یكی از 

نوادگان ایشان گفته است،حتی طبق روایت سابق، این نسبت دروغین، بهتر وسزاوارتر است.

ــک  ــة و التمس ــل الكتاب ــث و فض ــب و الحدی ــة الكت ــاب روای ــوب 40/1ح4)ب ــن یعق ــد ب ــی، محم 1 .کلین

ــب(. بالكت

2 . اصول کافی 1 / 41 حدیث شماره 12 باب روایة الكتب و الحدیث و فضل الكتابة.

3 . مظفر، محمد رضا عقائد االمامیه فی ثوبه الجدید ص 95 )فصل سوم(.

4 . الخمینی، الحكومة االسالمیه ص 116. 117 )نظام الحكم االسالمی(.

5 . خمینی والدولة االسالمیه، ص 59.
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19    پس سنت یا حدیث از نگاه بزرگان شیعه چیست؟

      سنت از نظر آنها، »سنت معصومین است1.«

»این بدان دلیل است که ائمه از جانب خداوند برای رساندن احکام واقعی، توسط پیامبر  می گویند: 

منصوب شده اند؛ پس ائمه جز به احکامی که از نظر خداوند واقعیت دارد، حکم نمی کنند2.«

طبق این نظریه، سنت یا حدیث تنها به پیامبر اکرم که یگانه معصوم است منحصر نیست.

و در کالم ائمه دوازده گانه، تفاوتی هنگام کودکی و سّن رشد عقلی وجود ندارد!

زیرا یكی از صفات ائمه آنها این است که باید معصوم باشد: »یکی از صفات الزمی و مهم؛ بلکه از 

تا وفات،  از سن کودکی  باید  یعنی  باشد.  پیامبر معصوم  باید مانند  امام  امامت آن است که  شرایط 

یا سهوی پاک باشد.  پنهان( به صورت عمدی  ناهنجاری های ظاهری و باطنی )پیدا و  از تمام رذایل و 

همچنین از سهو، خطا و نسیان باید مصون باشد3.«

20    طبــق ایــن عقیــده آیــا پیامبــر قبــل از وفات شــان تمــام احــکام شــریعت را رســانده 
اســت؟

نزد  را  آن  بقیه  و  به مردم رسانده است  را خودشان  و دین  از شریعت  فقط بخشی   پیامبر نه!       

علی به ودیعت گذاشته است.

آیت الله عظمای آنان، شهاب الدین نجفی می گوید: »فرصت پیامبر کوتاه بود و مجال تعلیم تمام 

احکام دین را نیافت ... پیامبر اشتغال به جنگ را بر بیان تفصیلی احکام ترجیح دادند... به خصوص 

پیدا می کنند کافی  نیاز  آن  به  آنچه که در طول قرن ها  یافت و آموختن  برای در آمادگی مردم آن زمان  که 

نبود4.«

امام بزرگ شیعیان، خمینی می گوید: »روشن است که اگر پیامبر امر امامت را آن گونه که خداوند 

به ایشان دستور داده بود، به مردم می رساند و در این زمینه تمام تالش خود را انجام می داد، در کشورهای 

اسالمی این اختالفات، درگیری ها و جنگ ها رخ نمی داد. و در اصول و فروع دین این اختالفات ظاهر 

نمی شد5.«

خمینی در جای دیگری می گوید: »پیامبران در اجرای اهداف شان موفق نشده اند. خداوند در آخرالزمان 

1 . قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ص 90 چاپ وزارت ارشاد.

2 . محمد رضا مظفراصول فقه مقارن 3 / 51

3 . عقاید االمامیة فی ثوبه الجدید، ص 97 )فصل سوم: امامت(

4 . از تعلیقات آیت الله نجفی بر احقاق الحق و ازهاق الباطل تستری 2 /288 – 289 مطلب دوم

5 . خمینی، کشف االسرار ص 137 – 138. حدیث دوم در امامت.
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فردی را مبعوث خواهد کرد که برای اجرای اهداف پیامبران اقدام خواهد کرد1.«

21    دیدگاه بزرگان شیعه در مورد روایات صحابه چیست؟

       آل کاشف الغطاء در مورد عقیده شیعه در این مسئله می گوید: »شیعه فقط روایاتی را از سنت؛ یعنی 

یق اهل بیت به صورت صحیح از جدشان، روایت شود یعنی احادیثی نزد  احادیث نبوی، می شمارند که از طر

ین العابدین از حسین السبط از پدرش امیر المؤمنین از  شیعه معتبر است که صادق از پدرش باقر از پدرش ز

یره، سمره بن جندب، مروان حکم، عمران بن  رسول الله روایت کند؛ اما آنچه که افرادی همانند ابو هر

حطان خارجی، عمرو بن العاص و امثال آنان روایت بکنند، نزد امامیه به اندازه پشه ای ارزش ندارد2.«

به همین دلیل، طبق اصول شیعه »هر چیزی که از ائمه روایت نشود باطل است3.«

حجت قاطع
بزرگان شیعه، غیر معتبر دانستن روایات صحابه را به دلیل اینكه به زعم آنان امامت یكی از ائمه آنان 
یعنی حضرت علی را انكار کرده اند، توجیه می کنند. پس چرا روایات کسانی را که چند تن از ائمه آنها را 

انكار می کنند، می پذیرند؟
چرا علمای شیعه چنانكه حر عاملی تاکید کرده است، بر روایات گروه »فطحیه«4 امثال عبدالله بن بكیر عمل 

می کنند؟ چرا اخبار و روایات گروه »واقفیه«5 مثل سماعه بن مهران و روایات گروه »ناووسیه«6 را می پذیرند، 

1 . مسئلة المهدی مع مسائل اخری ص 23.

2 . اصل الشیعه و اصولها ص 83 – 84 )مقدمه(.

3 . اصــول کافــی 1 / 300 )کتــاب الحجــه بــاب: انــه لیــس شــیئ مــن الحــق فــی یــد النــاس اال مــا خــرج مــن 

عنــد االئمــه و ان کل شــیئ لــم یخــرج مــن عندهــم فهــو باطــل.
ــد  ــن محم ــادق ب ــر ص ــن جعف ــه ب ــت عبدالل ــر امام ــم ب ــام شش ــس از ام ــه پ ــتند ک ــانی هس ــه: کس 4 . فطحی

اعتقــاد دارنــد؛ از ایــن جهــت بــه آنهــا فطحیــه گفتــه می شــود کــه عبداللــه بــن محمــد کچــل )افطــح( بــود.
ســری پهــن و عریــض داشــت.

اکثــر مشــایخ و فقهــای ایــن گــروه قایــل بــه امامــت عبــد اللــه بــن جعفــر بودنــد، امــا عبداللــه هفتــاد روز بعــد 
از پــدرش وفــات کــرد. رجــال کشــی 3 / 328 شــماره 472 )بحــث فطحیــه(. نیــز بــه کتــاب مســائل االمامــه 

ص 46 تالیــف عبداللــه بــن الناشــئ االکبــر  )ت 293( مراجعــه شــود. 
ــن جعفــر( متوقــف شــده اند و  ــم شــیعیان )موســی ب ــر امامــت امــام هفت 5 . »واقفــه« کســانی هســتند کــه ب

امامــت ائمــه بعــدی را قبــول ندارنــد، بدیــن صــورت کــه می پندارنــد موســی بــن جعفــر وفــات نكــرده و زنــده 
اســت و منتظــر ظهــورش هســتند.

بــه کتــاب مســائل االمامــه ص 47، رجــال کشــی 6 – 512 – 520 )بحــث واقفــه(، المقــاالت و الفــرق ص 93، 
اثــر ســعد قمــی مراجعــه شــود.

6 . »ناووســیه« پیــروان فــردی بــه نــام »نــاووس« هســتند و اعتقــاد دارنــد کــه امــام ششــم شــیعیان وفــات نكــرده و 

زنــده اســت و بــه زودی ظهــور خواهــد کــرد و حكومــت را بــه دســت خواهــد گرفــت.
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با وجود آنكه اعضای این گروه ها بسیاری از ائمه شیعه را قبول ندارند؛ اما بزرگان شیعه راویان آنها را 

تایید و توثیق کرده اند!

بن  بن ولید خزار، معاویه بن حكیم، مصدق  امثال محمد  راویان »فطحیه«  از  کشی در مورد برخی 

صدقه، محمد بن سالم بن عبدالحمید می گوید: »همه این افراد »فطحیه« هستند، آنها از بزرگان علما و 
فقها و افراد عادل هستند و برخی از آنها رضا را دیده اند.«1

مجلسی هم گفته است که شیعیان به روایات این افراد عمل می کنند. مجلسی می گوید: »بنابر آنچه 

گفتیم، شیعیان به روایات فطحیه، امثال عبدالله بن بكیر و... و اخبار واقفه امثال سماعه بن مهران عمل 
می کنند.«2

بزرگان شیعه بسیاری از سران »واقفه« را توثیق کرده اند؛ در حالی که سخنان امام معصوم شان ابو الحسن 

را نادیده گرفته اند که گفته است: »واقف دشمن حق است و در گناهی گرفتار است که اگر در همین حالت 

بمیرد جایگاه او جهنم است و جهنم جایگاه بسیار بدی است.«3 در جایی دیگر گفته است: »در حیرت 
زندگی می کنند و بی ایمان از دنیا می روند.«4 و نیز: »آنها کفار، مشرک و بی دین هستند.«5

حجت قاطع
کلینی )از بزرگان شیعه( از ابن حازم روایت کرده است که او به ابو عبدالله  گفت: »در مورد یاران 

رسول الله به من خبر بده که آیا در روایت از پیامبر راست گفته اند یا دروغ پردازی کرده اند؟ ابو 

عبدالله گفت: آنان راست گفته اند6.«

َباِطَل َكاَن َزُهوًقا  )اسراء: 81(
ْ
َباِطُل ِإّنَ ال

ْ
َحّقُ َوَزَهَق ال

ْ
چه زیبا!! الله اکبر!  َوُقْل َجاء ال

حق آمد و باطل نابود شد، همانا باطل نابود شونده است.

به کتاب فرق الشیعه ص 94 بحث )اختالف الشیعه بعد موته( و المقاالت و الفرق، ص80 مراجعه شود.

1 . رجــال کشــی 6 / 605 شــماره 1062  در مــورد محمــد بــن ولیــد خــزار – معاویــه بــن حكیــم و مصــدق 

بــن صدقــه...

ــة الجمــع بینهــا و العمــل بهــا و وجــوه  ــار و کیفی ــل االخب ــاب عل ــوار 2 / 253 حدیــث 72 )ب 2 . بحــار االن

ــه.( ــواع مــا یجــوز االســتدالل ب ــان ان االســتنباط و بی

3 . رجال کشی 515/6 شماره 861، بحار األنوار )همان(

4  .همان منبع، ح862، بحار األنوار، 263/48 ح 19.

ــب  ــاب رد مذه ــوار 48 / 263ج 18 ب ــار االن ــه، بح ــورد واقفی ــماره 860 در م ــی 6 / 515 ش ــال کش 5 . رج

ــه.(. الواقفی

6 . کلینی، اصول کافی 50/1 کتاب فضل العلم حدیث 3 باب اختالف الحدیث.
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22   واقعیت داستانهای رقاع چیست و آنها در مذهب شیعه چه جایگاهی دارند؟

     »وقتی امام شیعیان حسن عسکری وفات یافت، برای ایشان فرزندی دیده نشد و فرزند مشخصی 

نداشت.

 در مورد بارداربودن همسران و کنیزان ایشان تحقیق شد و باردار بودن هیچ یک از آنها ثابت نشد. لذا 

یان نزد  میراث ایشان بین مادر و برادر ایشان تقسیم گردید و مادر ایشان وصیت شان را اجرا کرد. و این جر
قاضی و پادشاه به ثبت رسید.«1

این جریان یک واقعیت کمر شكن برای شیعه و پیروان آن بود. برخی گفتند: »امامت به پایان رسیده 

است2.«

برخی مدعی شدند: »حسن بن علی )عسکری( بدون فرزند وفات کرده و برادر ایشان جعفر بن علی 

به امامت رسیده است3.«

یشانی و سرگردانی که بزرگان شیعه در آن به سر می بردند فردی به نام )عثمان بن سعید عمری(  در میان این پر

مدعی شد که حسن عسكری دارای فرزند پنج ساله ای است که از دید مردم پنهان است و غیر از عثمان بن 

سعید کسی دیگر نمی تواند او را ببیند؛ و این کودک بعد از پدر خود امام است و عثمان بن سعید را به نمایندگی 

خود در جمع آوری اموال )خمس( و نایب خود در پاسخ گویی به مسائل دینی انتخاب کرده است4.

وقتی عثمان بن سعید در سال 280 هـ . ق وفات کرد، فرزندش محمد بن عثمان همان ادعای پدرش 

را  تكرار کرد. و زمانی که محمد در سال 305 هـ . ق وفات کرد، حسین بن روح نوبختی در این ادعا 

جانشین او شد. 

الحسن علی بن محمد سمری )متوفی 329(  ابو  دنیا رفت،  از  . ق  نوبختی در سال 326 هـ  وقتی 

جانشین او شد. به باور شیعیان او آخرین مدعی نیابت و سفارت از طرف مهدی است5.

یاد شدند، بزرگان شیعه مدعی اتمام  وهنگامی که مدعیان وکالت برای دست یافتن به این سرمایه کالن ز

نیابت و سفارت و شروع غیبت کبری همزمان با وفات سمری شدند.

این مدعیان نمایندگی از مهدی پرسش های مردم بی خرد را دریافت می کردند همچنان که پول های شان 

را به جیب می زدند و از طرف مهدی جواب آنها را به مردم باز می گرداندند؛ و این پاسخ ها را  که طبق گمان 

1 . قمی، سعد المقاالت و الفرق، ص 102.

2 . بحار االنوار 51 / 213 )باب ذکر االدلة التی ذکرها شیخ الطائفه علی اثبات الغیبة(.

3 . المقاالت و الفرق ص 108 – 110.

4 . بحرانی محمد صالح حصائل الفكر فی احوال االمام المنتظر ص 36.37.

5 . بــه کتــاب الغیبــة، تالیــف طوســی ص 237 – 266 عنــوان الســفراء الممدحــون فــی زمــان الغیبــة، مراجعــه 

. د شو
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شیعیان با خط خود مهدی نوشته شده بود »توقیعات« نام نهاده بودند1.

جایگاه توقیعات خرافی نزد شیعیان.

این توقیعات در حد گفته الله و پیامبر نزد شیعیان اعتبار دارند. حتی در هنگام تعارض، بزرگان 

شیعه این توقیعات را بر احادیث صحیحی که از پیامبر روایت کرده اند نیز ترجیح می دهند.

چنان که »ابن بابویه« یكی از بزرگان شیعه در مورد حدیث صحیحی که در صحیح ترین کتاب شیعیان 

آمده، ولی با این توقیعات خرافی تعارض دارد، گفته است: »من به این حدیث فتوا نمی دهم، بلكه به دست 

نوشته حسن بن علی که نزد من است فتوا می دهم2.«

شیخ حر عاملی در تشریح این سخن گفته است: »چون دست نوشته خود معصوم از نقل روایت به 

واسطه راویان دیگر قوی تر است3.«

بزرگان معاصر شیعه این دست نوشته ها را »از سنت هایی که غیر قابل تغییر و تبدیل هستند« می شمارند4.

23   چرا طوسی کتاب »تهذیب االحکام« را نوشت و تعداد احادیث آن چقدر است؟

       این کتاب از زمان تالیف تا کنون یكی از اصول معتبر شیعه محسوب می شود و احادیث این کتاب 

به 13590 حدیث می رسند. وبعد از الكافی شیخ کلینی، دومین کتاب معتبر است.

تحلیل:
جای تعجب است که مؤلف کتاب، آقای طوسی در کتاب »عدة االصول« خود، تصریح کرده است 

که احادیث و اخبار کتاب تهذیب مقداری بیشتر از پنج هزار حدیث است، یعنی به شش هزار نمی رسد.

1 . ر.ک: بحار االنوار 51 / 359 – 362 باب احوال السفراء...

2 . مــن ال یحضــره الفقیــه 4 / 717 ح 5474 )بــاب الرجلیــن یوصــی الیهمــا فینفــرد کل واحدمنهمــا بنصــف 

لترکة(. ا

3 . وســائل الشــیعه 20 / 248 خاتمــه کتــاب، فائــده دهــم در مــورد پاســخ بــه اعتراضــی کــه ممكــن اســت 

بــه اقــوال گذشــته وارد شــود. 

رهبــران شــیعیان بــه ایــن توقیعــات اهمیــت ویــژه ای داده و آنهــا را جمــع آوری کرده انــد، چــون در اعتقــاد آنهــا 

ایــن توقیعــات بخشــی از وحــی اســت کــه باطــل تــوان رســوخ در آن را نــدارد. )الــف( اصــول کافــی 393/1 

)بــاب مولــد الصاحــب(. )ب( کتــاب کمــال الدیــن و تمــام النعمــة 2 / 438 )بــاب ذکــر التوقیعــات الــوارده 

عــن القائــم، تالیــف قمــی ابــن بابویــه ملقــب بــه صــدوق. )ج( کتــاب الغیبــة ص 285 تالیــف طوســی، فصــل: 

ــات  ــی 2 / 466 – 498. توقیع ــة(. )د( طبرس ــان الغیب ــی زم ــه ف ــة امامت ــی صح ــة عل ــزات الدال ــور معج ظه

ــی کــه از  ــاب توقیعات ــری، 2 / 21 – 24 )در ب ــه، تالیــف جزای ــوار النعمانی ــاب االن ــة المقدســة )هـــ( کت الناحی

مــوالی مــا صاحــب الزمــان بــه برخــی از علمــای مــا فرســتاده شــده(.

4 . خنیزی، ابو الحسن الدعوة االسالمیه الی وحدة اهل سنة و االمامیه 11212 .
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آیا معنی این سخن آن است که بیشتر از نصف احادیث این کتاب در عصرها و زمانهای مختلف اضافه 

شده اند؟ بدون شک این احادیث توسط دست های مخفی از طرف بزرگان شیعه به نام اسالم افزوده شده اند!

اما سبب تدوین این کتاب به گفتۀ طوسی: »اختالفات، تعارض، منافات و تضادی است که در بین 

احادیث شیعه وارد شده است، تا جایی که هیچ حدیث و خبر صحیحی وجود ندارد که در مقابلش حدیثی 

ین طعن و ایراد بر  متضاد و متعارض نباشد؛ حتی که برخی از مخالفان ما این تضاد و تعارض را بزرگتر

مذهب شیعه برشمرده اند1.«

نویسنده، بسیاری از تناقضات بزرگان شیعه را بدون دلیل و مدرک به تقیه حمل کرده است، فقط به این 

سبب که برخی از دالئل با مخالفان شان )اهل سنت( موافق است.

24    کتــاب »الکافــی« در مذهــب شــیعه چــه جایگاهــی دارد، آیــا از دســتبرد و افــزوده شــدن 
احادیــث دیگــر ســالم مانــده اســت و آیــا بــر تعــداد کتاب هــا و احادیــث آن اتفــاق دارنــد؟

       برخی از بزرگان شیعه اعتقاد دارند، وقتی کلینی کتاب الكافی را به امام غائب دوازدهم یا سیزدهم2 

شیعیان نشان داد، ایشان این کتاب را پسندیده و گفتند: »این برای شیعیان ما کافی است3«

ین تصنیف شیعیان  ین کتاب اسالمی و بزرگتر عباس قمی یكی از بزرگان شیعه، می گوید: »کافی بزرگتر

است و جهان شیعه شبیه آن را به خود ندیده است.«

محمد تقی مجلسی گفته است: »همانند کافی در میان مسلمانان نگاشته نشده است4.« 

مال محمد  امین استرآبادی هنگام برشمردن فضایل این کتاب گفته است: »از بزرگان خود شنیده ایم که 

در اسالم کتابی شبیه و حتی نزدیک به آن )الکافی( تصنیف نشده است5.«

تحلیل:
خواننده محترم همگام با بنده فقط برخی از ابواب الكافی، گذشته از متن آن را بررسی کن و بیندیش 

در این کتاب چقدر افزوده اند.
خوانساری –از بزرگان شیعه- می گوید: »در مورد کتاب الروضه –یكی از بخش های الكافی-اختالف 

کرده اند که آیا نوشته خود کلینی است یا بعد از ایشان در کتاب الكافی افزوده شده است6؟«.

1 . طوسی، تهذیب االحكام 1 / 9 )مقدمه مؤلف(

2 . بــه ســؤال 95 مراجعــه شــود کــه طبــق روایــات آنهــا ثابــت می شــود کــه ائمــه آنــان ســیزده نفــر هســتند و 

ایــن اســاس عقیــده آنهــا را بــه هــم می ریــزد

3 . بحار االنوار 89 / 377 حدیث 8 )باب متشابهات القرآن و تفسیر المقطعات...(

4 . بحار االنوار ج110 ص 70.

5 . الكنی و االلقاب 2 / 593 – 594 شماره 628 نوشته عباس قمی متوفی 1359.

6 . روضات الجنات 6 / 118.
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به نجم  از کتاب های شیعه  ابن مطهر حلی متوفی )726( هنگام اجازه روایات خودش  عالمه شیعه 

الدین مهنا المدنی می گوید: »کتاب الكافی نوشته کلینی با اسنادی که ذکر شد. شامل پنجاه کتاب است1.«

الكافی پنجاه  حسن بن حیدر کرکی عاملی )متوفی 1076( از علمای معتبر شیعه می گوید: »کتاب 

کتاب با اسنادی است که هر حدیث را متصال به ائمه می رساند2.«

در حالی که شیخ الطائفه طوسی )متوفی 460( می گوید: »کتاب الكافی، شامل 30 کتاب است که 

اولین کتاب آن کتاب العقل است... و آخرین کتاب، کتاب الروضه است..؛ نسبت به کتاب ها و روایات 

الكافی، شیخ مفید به ما خبر داده است3.«

نتیجه به دست آمده از سخنان گذشتۀ علمای شیعه:

از قرن پنجم تا یازدهم، بیست کتاب بر الكافی افزوده شده و هر کتاب شامل ابواب زیادی است.

یعنی در طول این مدت، چهل درصد به این کتاب افزوده شده است،با در نظر گرفتن تبدیل و تغییر 

الكافی  به  بیست کتاب  به راستی چه کسی  فقراتی دیگر در روایات!!!  فزونی  یا  الفاظ روایات، و حذف 

افزوده است؟ آیا امكان دارد افزودن این روایات از طرف علمای یهود باشد، آیا یک یهودی این کار را انجام 

داده است یا چندین نفر؟ و آیا ارتكاب این عمل کار ساده و طبیعی است؟

کسی که بتواند بر پیامبر، یاران و خویشاوندان ایشان دروغ نسبت بدهد، بی گمان به بزرگان خود 

بیش از این نسبت می دهد.

از همه شیعیان می پرسم:

آیا هنوز هم کتاب شما »الكافی« مورد تایید امام معصوم و غایب تان در سرداب است؟ آیا هنوز هم امام 

شما به نظریه خود در مورد تایید »الكافی« استوار است و آن را برای شیعیان خود کافی می داند؟

برای خود و شما از خداوند هدایت می طلبیم!

25   بزرگان معاصر شیعه در مورد بهره گیری از این منابع شان چه می گویند؟

       بزرگان شیعه در پذیرفتن مطالب، طبق اصول بزرگان گذشتۀ خود اعتماد کرده اند.اصولی که در چهار 
الفقیه جمع آوری شده اند. بزرگان  التهذیب، االستبصار، و من ال یحضره  الكافی،  کتاب اول شان یعنی: 

معاصر شیعه امثال آقا بزرگ تهرانی4، محسن االمین5 و دیگران این مطلب را تایید کرده اند.

1 . بحار االنوار 107 / 146 کتاب االجازات: 8 : صورة اجازه العالمة للسید مهنا ابن سنان مدنی.

ــی  ــار؛ پاورق ــر عبدالرســول عبدالغف ــی« اث ــی و الكاف ــاب »الكلین ــه کت ــز ب ــات 6 / 114. نی 2 . روضــات الجن

شــماره یــک ص 403 رجــوع شــود.

3 . الفهرست طوسی ص 210 – 211 )باب الالم رقم 17(

4 . به کتاب الذریعه 17 / 254، شماره کتاب: 96 مراجعه شود.

5 . مراجعــه شــود بــه اعیــان الشــیعه 1 / 207 )طبقــات فقهــاء و محدثیــن مــن الشــیعه، کتابهــای  کتاب هــای 
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حر عاملی -از بزرگان شیعه- گفته است: »مولفان کتاب های چهارگانه و امثال آنان نسبت به صحت 

احادیث کتاب های شان و ثبوت و نقل آن از اصول متفق علیه گواهی داده اند1.

عبدالحسین موسوی )م 1377(  –یكی دیگر از بزرگان شیعه- می گوید: »بهترین کتاب هایی که در این 

مورد تدوین شده اند کتاب های چهارگانه اند، این کتاب ها در اصول و فروع از قرن اول تا به االن مرجع 

ال  من  و  االستبصار،  التهذیب،  الكافی،  از:  عبارتند  هستند،  متواتر  که  کتاب  چهار  این  بوده اند.  امامیه 

یحضره الفقیه.

صحت مضامین آنها قطعی است و کتاب الكافی از بقیه قدیمی تر، بزرگتر، بهتر و معتبرتر است2.«

لذا بزرگان معاصر شیعه با بزرگان گذشته خود در این مورد اختالفی ندارند و همه به یک سرچشمه و یک 

منبع مراجعه می کنند. فقط این نیست! بلكه از نظر بزرگان معاصر شیعه بعضی از منابع فرقه اسماعیلیه3 

به منابع معتبر و موثق تبدیل شده است، مانند کتاب: »دعائم االسالم« تالیف نعمان بن محمود بن منصور 

)متوفی 363(؛ ایشان اسماعیلی است و بعد از جعفر صادق هیچ یک از ائمه شیعه اثنا عشری را قبول 

ندارد. طبق اصول اعتقاد شیعه او کافر است، زیرا یک یا چند ائمه آنها را منكر شده است4. با این وجود 

بزرگان شیعه در کتاب های خود به او اعتماد کرده اند5.

تالیف شده در حدیث از سدۀ چهارم تا سدۀ پانزدهم.

1 . وسائل الشیعه 245/20، خاتمه کتاب فائده نهم.

2 . موسوی عبدالحسین شرف الدین، المراجعات ص 729 )مراجعه شماره 110(.

3 . اســماعیلیه فرقــه ای اســت کــه اعتقــاد دارد امــام بــر حــق بعــد از جعفــر صــادق، فرزنــدش اســماعیل بــن 

ــه  ــر امامــت بقی ــد و منك ــاد دارن ــر اعتق ــن جعف ــن اســماعیل ب ــه امامــت محمــد ب ــن ب ــر اســت. همچنی جعف

ــه وجــود  ــون و دروز از فرقه هــای اســماعیلیه ب ــدان جعفــر هســتند. فرقه هــای قرامطــه، حشاشــون، فاطمی فرزن

آمدنــد. اســماعیلیه دارای فرقه هــای متعــددی اســت و طبــق اختــالف شــهرها القاب شــان نیــز متعــدد اســت.

مذهــب اســماعیلیه: ظاهــرش رافضــی اســت، امــا باطــن آن کفــر محــض اســت، آنــان منكــر صفــات خداونــد 

ــادات را  ــن اعتق ــتند. ای ــرگ هس ــس از م ــدن پ ــده ش ــر زن ــد و منك ــل می دانن ــادت را باط ــوت و عب ــتند، نب هس

ــام در مذهب شــان رســیده باشــند. ــن درجــه و مق ــه باالتری ــرادی کــه ب ــرای اف ــد مگــر ب اظهــار نمی کنن

مراجعــه شــود بــه: الزینــة، تالیــف رازی ص 278، الفهرســت، تالیــف ابــی ندیــم 186/1–187 »فــن پنجــم از 

مقالــه پنجــم از کتــاب الفهرســت فــی اخبــار العمــاء و اســماء مــا صنفــوه مــن الكتــب... الــكالم علــی مذهــب 

االســماعیلیه...« التنبیــه و الــرد تالیــف الملطــی ص 32.

ــوب  ــهر آش ــن ش ــی ب ــن عل ــد ب ــی محم ــف مازندران ــاء، ص 139 تالی ــم العلم ــه: معال ــود ب ــه ش 4 . مراجع

)متوفــی 489(

5 . مراجعــه شــود بــه کتــاب الحكومــة االســالمیه ص 71 حاشــیه )1( نظــام الحكــم االســالمی: الفقهــاء امنــاء 

لرسل ا
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26    آیــا در مذهــب تشــیع در مــورد تقســیم بندی حدیــث، هماننــد مذهــب اهل ســنت، اصطــالح 
صحیــح، حســن و ضعیــف وجــود دارد؟

      طبق نظر تشیع این تقسیم بندی، کاری جدید و بدعت است! دلیل این ادعا آن گونه که خود اعتراف 

می کنند: »فائده ذکر آن ]سند[ دور ساختن خرده گیری عامه1 به شیعیان است که می گویند احادیث شیعه 

»معنعن« نیست، بلکه از اصول بزرگان شان نقل شده است.

»و اصطالح جدید موافق اعتقاد و اصطالح عامه است که از کتاب های آنها اخذ شده است، چنانکه 

با بررسی و تحقیق همین نتیجه به دست می آید2.«

تحلیل:
مفهوم این سخن آن است که برای دانستن صحت و ضعف احادیث، معیار واقعی ندارند، و این معیارها 

صوری هستند و حقیقت ندارد و منظور از تعیین این معیارها دور ساختن این نقد اهل سنت از شیعیان 

است که: احادیث شیعیان سند ندارند و آنها احادیث صحیح را از احادیث ضعیف  تشخیص نمی دهند.!!

27   آیــا در مذهــب تشــیع در مــورد جــرح و تعدیــل برخــی از راویــان شــیعی تناقــض و اختــالف 
ــود دارد؟ وج

       بله! کاشانی می گوید: »در جرح و تعدیل و شرایط آنها چنان اختالفات، تناقضات و اشتباهاتی وجود 

دارد که امکان برطرف شدن آنها به شکلی که اطمینان قلبی به دست آید، وجود ندارد و این مطلب بر افراد 

مطلع مخفی نمی ماند3.
)یعنی:  شیعه  ائمه  از  نفر  سه  شاگرد  اعین،  بن  زراره  شیعیان  مشهور  محدث  تناقض گویی  این  نمونه 

محمد باقر، جعفر صادق و موسی کاظم( است. کشی -از بزرگان شیعه- از ابی عبدالله روایت کرده 
که ایشان فرمود: »زراره از یهودیان، مسیحیان و کسانی که معتقد به عقیده تثلیث هستند، بدتر است4.«

کشی خودش روایت کرده است که ابو عبدالله گفته: »ای زراره اسم تو در میان اسامی بهشتیان بدون 
الف آمده است، -زراره می گوید- گفتم بله فدایت شوم، اسم واقعی من عبد ربه است، اما ملقب به زراره 

شدم5.«

1 . منظــور از عامــه اهــل ســنت و جماعــت اســت. نــوری طبرســی می گویــد: » عامــه، کســانی هســتند کــه 

خــود را اهــل ســنت و جماعــت می نامنــد« فصــل الخطــاب ص 28 مقدمــه ســوم.

2 . وســائل الشــیعه 20 / 243 )خاتمــه کتــاب فائــده نهــم در بیــان اســتدالل بــه صحــت احادیــث کتاب هایــی 

کــه ایــن کتــاب را از آنهــا نقــل کرده ایــم و امثــال آنهــا، و وجــوب عمــل کــردن بــه آن...

3  کتاب الوافی 1/ 25 المقدمة الثانیه فی التوقیف لمعرفة االسانید.

4 . رجال کشی 237/2 ح 276 )زراره بن اعین( تاریخ آل زراه ج 61/1 ، اثر الزراری ابو غالب، متوفی )368(.

5 . رجال کشی 2 / 216  ح 208 )زراره بن اعین(
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تحلیل:
این گونه تناقضات بسیار زیاد دیده می شود. مثال در مورد جابر جعفی، محمد بن مسلم، ابو بصیر اللیث 

المرادی،برید عجلی، حمران بن اعین و دیگران. کسانی که چنین حالتی داشته باشند، به چه معیاری در 

باره روایات و اخباری که آنان روایت کرده اند داوری شود؟

حجت قاطع:
طوسی –از بزرگان شیعه- در مورد اکثر علما و مصنفان شیعه می گوید: »بسیاری از مصنفان مذهب ما 

و صاحبان اصول، منتسب به مذاهب فاسد هستند؛ هرچند که کتاب های شان قابل اعتماد باشد«1.

الله اکبر! این چه تناقضی است، کتاب های شان قابل اعتماد و خودشان دارای مذهب فاسد هستند!

28   آیا اجماع از دیدگاه تشیع حجت است؟ چه زمان؟

      اجماع نزد آنان حجت نیست مگر اینكه یكی از ائمه معصوم شان در آن اجماع وجود داشته باشد.

حجت  ما  نزد  است،  معصوم  قول  شامل  چون  »اجماع  است:  گفته  حلی  مطهر  ابن  شیعه  دانشمند 

یاد باشد،  است. لذا هر گروهی که سخن شان مشتمل بر قول امام معصوم باشد، خواه تعدادشان کم یا ز

اجماع آنان به خاطر سخن امام معصوم حجت است نه به خاطر اجماع2.«

پس اجماع »به خاطر همراه بودن قول معصوم حجت است نه به خاطر اجماع بودنش3«.

تحلیل:
وقتی به عصمت امام اعتقاد دارند و می گویند قول امام به تنهایی کافی است پس ارزش و جایگاه اجماع 

نزدشان چیست؟ گفته او به تنهایی کافی است!.

29   عقیده بزرگان شیعه در مورد توحید الوهیت خداوند چیست؟

این عقیده در پرتو پرسش و پاسخ های آینده، ظاهر و آشكار خواهد شد. انشاءالله

30    طبق اعتقاد شیعه، اهلل چگونه پرستش می شود؟

بزرگان شیعه اعتقاد دارند که اگر ائمه شیعه نمی بود خدا هرگز پرستش نمی شد.

وَن  ]نمل: 63[ )از آنچه که آنان با الله شریک می گیرند، الله برتر و واالتر است(
ُ

ا یْشِرك ُه َعّمَ ی الّلَ
َ
 َتَعال

1 . طوسی، الفهرست  ص 32 )مقدمه( – وسائل الشیعه 233/20 فایده هفتم.

2 . حلــی ابــن مطهــر ، تهذیــب االصــول الــی علــم االصــول ص70 ، مراجعــه شــود بــه: اوایــل المقــاالت ص 

121 )القــول فــی االجمــاع(
3 . کتــاب الســرائر الحــاوی لتحریــر الفتــاوی 539/2 )کتــاب النــكاح: مــن فجــر بعمتــه او خالتــه.( تالیــف: 

حلــی ابــو جعفــر محمــد بــن منصــور بــن ادریــس )متوفــی 598(
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ینش  ید، و آفر به دروغ به ابو عبدالله نسبت داده اند که –العیاذ بالله- ایشان گفته است: »الله ما را آفر

ین شکل و شمایل صورت بست، خداوند ما را چشم خود در میان بندگان،  یبا ساخت، و در بهتر ما را ز

زبان گویای خود در میان مخلوقاتش و مهر و محبت گشوده اش بر سر بندگانش ساخت و وجه خود قرار 

داد که از آن سو به او گرایند و ما را باب خود قرار داد که او را نشان دهد و گنجینه دار خود در آسمان و 

زمین اش نمود.

یان می افتند، به وسیله  به وسیله ما –به برکت ما- درختان میوه می دهند و میوه ها می رسند و نهرها به جر

ما از آسمان باران می بارد و گیاهان زمین می رویند و با پرستش ما الله پرستش می شود، اگر ما نمی بودیم 

الله پرستش نمی شد1.«

31    آیا بزرگان شیعه به حلول و اتاد کلی اعتقاد دارند؟

بله! آنها اعتقاد دارند که ممکن است خداوند در یکی از بندگان خود حلول کند. آنان بعد از اعتقاد 

به حلول جزئی یا حلول خاص در وجود علی به دروغ به ابو عبدالله نسبت دادند که ایشان  گفته 

است: »سپس ]خدا[ با دست راست خود ما را لمس کرد، پس نورش در وجود ما سرایت کرد2.«

درآمیخته  خودش  وجود  با  را  ما  »الله  است:  گفته  ن  ایشا  که  داده اند  نسبت  جعفر  ابو  به  دروغ  به  و 

است3.«

و به دروغ به صادق نسبت داده اند که ایشان گفته است: »ما با خدا حاالت خاصی داریم که ما در 

آن حالت، خود او هستیم و او ما است؛ اما او خودش است و ما خومان هستیم4«.

خمینی رهبر بزرگ شیعیان گفته است: »علی تجلی بزرگ خداوند است5«.

خمینی گفته است: »ظهور و وجودی غیر از وجود و ظهور خداوند تبارک و تعالی وجود ندارد و جهان 

در نزد آزادگان فقط خیال اندر خیال است6.«

1 .اصــول کافــی 103/1، )کتــاب التوحیــد، حدیــث 5 بــاب النــوادر(، التوحیــد ص 146 ح 8 )بــاب تفســیر 

قــول اللــه تعالــی کل شــیئ هالــک اال وجهــه(، تفســیر نــور الثقلیــن 340/5 ح 12 ســوره تغابــن

2 . اصول کافی 334/1 )باب مولد النبی و وفاته(

3 . اصــول کافــی 329/1 )کتــاب الحجــة ح 91 بــاب فیــه نكــت و نتــف مــن التنزیــل فــی الوالیــة. مناقــب آل 

ابــی طالــب 115/4 )بــاب امامــة ابــی ابراهیــم موســی بــن جعفرالكاظــم(، تفســیر الصافــی 135/1 ســوره بقــره.

4 . شــرح زیــارة الجامعــة الكبیــرة 107/2 احســائی احمــد بــن زیــن الدیــن متوفــی)1241(، مصبــاح الهدایــه 

ــه  ــر بقی ــی ذک ــون: ف ــه و الثالث ــة الحادی ــة 236/2 الخصیص ــص الفاطمی ــی، الخصائ ــف خمین ص 114 تالی

ــر المؤمنیــن تالیــف کجــوری محمــد. شــمائل امی

5 . اهل البیت فی فكر االمام الخمینی ص 17 )المقام المعنوی المیر المؤمنین(

6 . مصباح الهدایه، ص 123.
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یبایی و کمال  »او تمام وجود است و کل او وجود است. تمام ز خمینی در جایی دیگر گفته است: 

یبایی و کمال است و غیر از او همگی درخشش نور، تراوش وجود و سایه ذات او  است و او تمامش ز

می باشند«1.

حسین بن منصور حالج متوفای )309( از صوفیان مشهور شیعه می گفت: »ای خدای خدایان و ای 

رب االرباب، وجودم را به من بازگردان، تا به وسیله من بندگانت دچار فتنه نشوند، ای کسی که او من است 

و من او هستم2.«

تحلیل:
در دین اسالم به صورت قطعی ثابت است که غیر از الله معبود دیگری وجود ندارد؛ الله خالق همه 

چیز است و غیر از او همه مخلوق اند.

ْحَمِن َعْبًدا  ]مریم: 93[ )در آسمان ها و زمین موجودی  ا آتِی الّرَ
َّ
ْرِض ِإل

َ
أ

ْ
َماَواِت َوال  ِإن ُكّلُ َمن فِی الّسَ

نیست، مگر این که در پبشگاه خدا به عنوان بنده حاضر خواهد شد.(

َحّقِ  ]نساء: 171[ )ای اهل کتاب در دین 
ْ
 ال

َ
ی الّلِه ِإلّا

َ
 َعل

ْ
وا

ُ
ْم َولَا َتُقول

ُ
 فِی ِدیِنك

ْ
وا

ُ
ِكَتاِب لَا َتْغل

ْ
ْهَل ال

َ
 یا أ

خود غلو نكنید و بر خدا جز سخن راست نگویید.(

َمِسیُح اْبُن َمْریَم  ]مائده: 17[ )به تحقیق کسانی که گفتند خدا، 
ْ
 ِإّنَ الّلَه ُهَو ال

ْ
وا

ُ
ِذیَن َقآل

َّ
َقْد َكَفَر ال

َ
 ل

مسیح فرزند مریم است، کافر شدند(

بزرگترین ادعای مسیحیان که خدا و رسول خدا آنها را تكفیر کرده اند، حلول و اتحاد در وجود عیسی 

مسیح بود. لذا هر کس که به حلول و اتحاد در غیر مسیح اعتقاد داشته باشد، )همچنان که شیعه و امثال 

آنان اعتقاد دارند( سخن و اعتقاد آنان بدتر از اعتقاد مسیحیت خواهد بود، زیرا که مسیح از تمام اینها برتر 

و واالتر است.

با  پیروی شود. دجال  او  از  تا  ادعای خدایی می کند  که  پیروان دجال هستند،  از جنس  بزرگان شیعه 

وجودی که به آسمان دستور باریدن می دهد و آسمان به اذن خداوند می بارد، و به زمین دستور رویاندن 

می دهد و او به حكم خدا می رویاند، بازهم همان دروغگوی یک چشم و دجال است. پس هرکس بدون 

انجام چنین کارهای خارق العاده ادعای خدایی بكند، کمتر از دجال خواهد بود. لذا هر کسی که به حلول 

و اتحاد خداوند در وجود انسان و معبود بودن بشر اعتقاد داشته باشد نزد همه مسلمانان کافر است.

32   منظور آیات قرآن در زمینه توحید عبادت، نزد بزرگان شیعه چیست؟

منظور از این آیات نزد شیعیان، اثبات والیت )امامت( علی و بقیه ائمه و گروهشان است.

1 . خمینی شرح دعاء السحر ص 33 تقدیم فهدی احمد، موسسة الوفاء بیروت چاپ دوم 1402.

2 . اخبار الحالج ص 29–نشر مكتبة الجندی. مصر سنة 1970 م
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»اخبار، تایید کنندۀ این هستند که شرک به الله و شرک در عبادت الله، به شرک در والیت و امامت تاویل 

یک دانسته شود که اهل امامت نیست و اینکه با والیت  می شوند؛ یعنی منظور این است که با امام کسی شر

یک بدانند1. آل محمد والیت کسانی دیگر را شر

به عنوان مثال معنی این آیه:

  َخاِسِریَن
ْ
وَنّنَ ِمَن ال

ُ
َتك

َ
َك َول

ُ
یْحَبَطّنَ َعَمل

َ
َت ل

ْ
ْشَرك

َ
ِئْن أ

َ
ِذیَن ِمْن َقْبِلَك ل

َّ
ی ال

َ
ِإل یَك َو

َ
وِحی ِإل

ُ
َقْد أ

َ
 َول

]زمر:65[ در صحیح ترین کتاب شیعیان این گونه آمده است: »ان ارشكت یف الوالیة غریه2« )اگر کسی دیگر 

را در والیت با او )امام( شریک بدانی(.

یک مورد دیگر آن است که به دروغ به ابو عبدالله نسبت داده اند که ایشان در مورد آیه 12 سوره غافر: 

ِبیِر  گفته است: 
َ

ك
ْ
َعِلی ال

ْ
ِه ال ُم ِلّلَ

ْ
ُحك

ْ
ِإن یْشَرْك ِبِه ُتْؤِمُنوا َفال ُه َوْحَدُه َكَفْرُتْم َو ُه ِإَذا ُدِعی الّلَ

َ
ّن

َ
م ِبأ

ُ
َذِلك

َد بوالیة  من امر اهلل بوالیته )َكَفْرُتْم َوإِن یرْشَْك بِِه( من لیست هل والیة )تُْؤِمنُوا(  »اذا ذکر اهلل و وحِّ
بان هل والیة3« )هرگاه خدا یاد کرده شود و تنها به والیت کسی که به والیتش امر کرده بیگانه دانسته شود، کفر 

می ورزید و اگر از کسی که والیتی ندارد نام برده شود ایمان می آورید که او اهل والیت است.(

ٌه َمَع اهلِل  )آیا 
َ
ِءل

َ
همچنین به دروغ به ابو عبدالله نسبت داده اند که ایشان در مورد آیه 63 سوره نمل  أ

با الله معبودی دیگر هست؟( گفته است: »ای: اماُم هدی مع اماِم ضالٍل« )یعنی آیا در کنار امام هدایت 
امام گمراهی وجود دارد؟4

دلیل قاطع:
ابو عبدالله در مورد کسانی که به این گونه تفاسیر اعتقاد داشته باشند، گفته است: »کسی که این سخن 
الله  را گفته است او به خدا شرک ورزیده است –این جمله را سه بار تكرار کردند- من از او بیزارم و به 
ٌه َمَع اللِه( منظور خداوند خودش 

َ
ِءل

َ
تعالی پناه می جویم - این سخن را سه بار تكرار نمودند- بلكه در آیه)أ

است5. ]و هیچ اشاره ای به امام و ائمه ندارد[.

 من التاویالت الماثورة من االئمة...(.
ً
ح نبذا

ِّ
1 . مرآة االنوار ص 327 )المقدمة الثانیه فی بیان ما یوض

االنوار  بحار  الوالیة(،  فی  التنزیل  من  نتف  و  نكت  فیه  )باب   76 ح  الحجة  )کتاب   323/2 کافی  اصول   . 2

380/23 ح 69 )باب تاویل المؤمنین و االیمان و المسلمین و االسالم بهم و بوالیتهم، و الكفار و المشرکین و 

الكفر و الشرک و الجبت و الطاغوت و الالت و العزی و االصنام باعدائهم و مخالفیهم؛ تفسیر نور الثقلین 498/4 

ح 103 سوره زمر.

3 . تفسیر قمی سوره غافر ص 597، تاویل اآلیات الظاهره فی فضائل العترة الطاهره 530/2 ح 9 سوره مومن، 

شرح اصول کافی 80/7 )باب فیه نكت و نتف من التنزیل فی الوالیة، تفسیر صافی 336/4 سوره مومن.

ــوار 361/23 ح 18  ــرة الطاهــره 401/1 ســوره نمــل؛ بحــار االن ــل العت ــات الظاهــره فــی فضائ ــل اآلی 4 . تاوی

ــل المومنیــن و االیمــان و المســلمین و االســالم بهــم و بوالیتهــم. ــاب تاوی ب

5 . بصائر الدرجات 517/2 ح 4 باب فیه شرح امور النبی و االئمه... نیز: تفسیر البرهان 545/6 سوره زمر.
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33   معیار قبولی اعمال نزد بزرگان شیعه چیست؟

باور داشتن امامت امامان شان1.

شریک  خدا  با  آنچه  از  است  واالتر  و  برتر  بسیار  )خداوند   ]63 ]نمل:    وَن 
ُ

یْشِرك ا  َعّمَ ُه  الّلَ ی 
َ
َتَعال  
می گیرند(

بزرگان شیعه در این مورد به دروغ ادعا کرده اند که:

الف( »هرکس به والیت علی اعتقاد نداشته باشد، عملش باطل است2.«

را  قرار داده است، کسی که علی  بندگانش  بین خود و  به عنوان نشانه )معیار(  را  »خداوند علی  ب( 

شناخت مؤمن است و کسی که او را انکار کرد کافر است، کسی که او را نشناخت گمراه است، کسی که 

چیزی را با او منصوب کند، مشرک است و کسی که والیت او را پذیرفت وارد بهشت خواهد شد3.«

ج( اگر کسی به والیت ما اقرار نماید و با همین اعتقاد بمیرد نماز، روزه، زکات و حج او پذیرفته می شود 

و اگر به پیشگاه خداوند متعال به والیت ما اقرار نكند، خداوند هیچ یک از اعمال او را نمی پذیرد4.«

د( »اگر خداوند کسی را عمری طوالنی دهد که هزار سال در میان رکن و مقام ابراهیم و بین قبر )روضۀ 

پیامبر اکرم( و منبر، خداوند را پرستش کند، سپس در بستر خود همانند قوچ املح مظلومانه کشته 

شود و سپس بدون اعتقاد به والیت ما خدا را مالقات کند، بر خداوند الزم است که او را سرنگون در جهنم 

بیندازد5.«

خمینی گفته است: »والیت اهل بیت و شناخت آنان شرط قبول شدن اعمال و از امور )عقاید( پذیرفته 

یات مذهب مقدس تشیع است و اخبار وارد شده در این موضوع و مفهوم بسیار  شده است؛ بلکه از ضرور

زیاد است6.

تعارض:
شیعیان این روایات را که در کتاب های معتبرشان آمده اند، چگونه جواب می دهند:

الف( از علی بن أبی طالب روایت شده که فرمود: »از پیامبر خدا شنیدم که بعد از نزول آیه 

1 . بحار االنوار 166/27 باب انه ال تقبل االعمال اال بالوالیة.

2 . تفســیر قمــی ص 344 ســوره ابراهیــم، تفســیر نــور الثقلیــن 533/2 ح 46 ســوره ابراهیــم، بحــار االنــوار 

.166/27

3 . اصول کافی 331/1 )کتاب الحجة ح 7 باب فیه نتف و جوامع من الروایة فی الوالیة(.

4 . امالــی صــدوق ص 328 ح 11 )مجلــس(44 ، بحــار االنــوار 167/27 ح2 )بــاب انــه ال تقبــل االعمــال 

اال بالوالیــة(.

5 . ثواب االعمال ص 251 ح 16 )عقاب الناصب(، بحار االنوار 180/27 ح 27.

6 . اهل البیت فی فكر االمام خمینی ص 38 باب الوالیة و قبول االعمال.
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 شوری: 23[ می فرمود: »جبرئیل گفت:  ای محمد[  ُقْربَی
ْ
َة فِی ال َمَوّدَ

ْ
ا ال

َّ
ْجًرا ِإل

َ
یِه أ

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ا أ

َّ
 ُقل ل

هر دین، اساس و ستون و فرع و بنایی دارد، اصل و ستون دین )اسالم( جمله »ال اله اال الله« است و فرع 
و ساختمان آن، محبت و دوستی با شما اهل بیت است، در مواردی که با حق موافقت داشته باشد و به 

سوی آن فراخواند1.«

این نص، گواهی دادن به توحید را جزء اصول دین قرار داده است، نه والیت را، و محبت با اهل بیت را 

بخشی از فروع دین شمرده است و آن مشروط به این است که با حق موافقت داشته و به سوی آن فرا خواند.

همچنین کسانی از امت های گذشته که علی و اهل بیت او را نشناختند و از دنیا رفتند گناه آنان چیست؟

34   آیــا مراجــع شــیعه بــه وجــود واســطه بــیخ اهلل و بندگانــش اعتقــاد دارنــد؟ ایــن واســطه ها 
چــه کســانی هســتند؟

بله!

بزرگان شیعه اعتقاد دارند که ائمه آنان واسطه بین الله و بندگانش هستند به همین سبب مجلسی –از 

بزرگان شیعه- بابی بسته با عنوان »باب 6: ان انلاس ال یهتدون اال بهم و انهم الوسائل بنی اخللق و بنی 

اهلل و انه ال یدخل اجلنة اال من عرفهم« باب ششم: همانا مردم فقط به وسیله امامان هدایت می شوند، 
آنان وسیله ای هستند بین الله و بندگانش و همانا وارد بهشت نمی شوند مگر کسانی که آنها را شناخته 

باشند.

و به دروغ گفته است: »رسول خدا به علی فرمودند: »سه چیز هستند که قسم می خورم )سوگند( 

آنها درست هستند:

یق شناخت شما، وارد بهشت  تو و اوصیای بعد از تو عرفایی هستید که خدا شناخته نمی شود مگر از طر

نمی شود مگر کسی که شما را بشناسد و شما او را  بشناسید و عرفایی هستید که، وارد جهنم نمی شود مگر 

کسی که شما را نشناسد و شما او را نشناسید2.

مجلسی گفته »آنان حجاب خدا و واسطه بین او و بندگانش هستند3.«

تحلیل:
این اعتقاد مراجع شیعه ما را به یاد اعتقاد بت پرستان می اندازد! خداوند متعال می فرماید:

َه  َفی ِإّنَ الّلَ
ْ
ِه ُزل ی الّلَ

َ
ُبوَنا ِإل ا ِلیَقّرِ

َّ
ْوِلیاء َما َنْعُبُدُهْم ِإل

َ
َخُذوا ِمن ُدوِنِه أ

َ
ِذیَن اّت

َّ
َخاِلُص َوال

ْ
یُن ال ِه الّدِ ا ِلّلَ

َ
ل
َ
 أ

ــر  ــم اج ــاب ان مودته ــوار 247/23 ح 19 ب ــار االن ــوری، بح ــوره ش ــرات ص 397 ح 528 س ــیر ف 1 . تفس

ــالة. الرس

2 . بحار االنوار 99/23 ح 2 باب ان الناس ال یهتدون اال بهم و انه ال یدخل الجنة اال من اعرفهم.

3 . منبع سابق 97/23 ح 3 باب ان من انكر واحدا منهم انكر الجمیع.
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گاه باشید:  اٌر  ]زمر: 3[ )آ
َ

ا یْهِدی َمْن ُهَو َكاِذٌب َكّف
َ
َه ل ُم َبیَنُهْم فِی َما ُهْم ِفیِه یْخَتِلُفوَن ِإّنَ الّلَ

ُ
یْحك

آییِن پاك از آِن خداست، و کسانی که به جای او دوستانی برای خود گرفته اند ]به این بهانه که:[ ما آنها را 

جز برای اینكه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیك گردانند، نمی پرستیم، البّته خدا میان آنان در باره آنچه که 

بر سر آن اختالف دارند، داوری خواهد کرد. در حقیقت، خدا آن کسی را که دروغ پرداِز ناسپاس است 

هدایت نمی کند .(

35   انبیــاء چگونــه هدایــت یافته انــد؟ از نظــر بــزرگان شــیعه اثنــا عشــری راه رؤیــت اهلل 
تعالــی چیســت؟

 آدم که  سوگند  خدا  »به  است:  گفته  عبدالله  ابی  که  شده اند  مدعی  دروغ  به  شیعه  بزرگان 

یند و از روح خود در وجود او بدمد؛ مگر به وسیله  شایستگی پیدا نکرد که الله با دست خود او را بیافر

والیت علی، الله تعالی با موسی به سخن نپرداخت مگر به وسیله والیت علی. الله تعالی عیسی فرزند 

را  سخن  برابر علی. سپس می گوید:  در  فروتنی  به خاطر  نداد مگر  قرار  برای جهانیان  نشانه ای  را  مریم 

خالصه می کنم: هیچ موجودی شایستگی دیدار الله را پیدا نمی کند مگر به وسیله پرستش ما1.«

ــا وحدانیــت پرســتش شــود و راه رســیدن بــه اهلل در اعتقــاد  36   اهلل چگونــه شــناخته شــود و ب
بــزرگان شــیعه چیســت؟

به وسیله امامان شیعه!

آنان به دروغ ادعا کرده اند که ابی جعفر گفته: »الله به وسیله ما پرستش می شود، الله به وسیله ما شناخته 

می شود و به وسیله ما الله، یگانه دانسته می شود2.«

»ما راه رسیدن به خداهستیم.3«

»خدا به وسیله ما شناخته شده است وبه وسیله ما الله پرستش شده است، ما راهنمایان به سوی خدا 

هستیم، اگر ما نبودیم الله پرستش نمی شد.4«

همچنین به دروغ مدعی هستند: »ما صاحبان امرخداوند و گنجینه های علم اوهستیم، و محل نزول 

1 . االختصاص ص 250، بحار االنوار 294/26 ح 56 باب تفضیلهم علی االنبیاء و علی جمیع الخلق و اخذ 

میثاقهم عنهم و عن المالئكة و عن سائر الخلق و ان اولی الحزم انما صاروا اولی الحزم بحبهم.

2 . اصــول کافــی 104/1 کتــاب التوحیــد ح 10 بــاب النــوادر، بحــار االنــوار 102/23 ح8 بــاب ان النــاس ال 

یهتــدون اال بهــم و انهــم الوســایل بیــن الخلــق و بیــن اللــه و انــه ال یدخــل الجنــة اال مــن عرفهــم.

3 . ارشاد القلوب الی الصواب المنجی من عمل به من الیم العقاب 490/2 باب فی بعض قضایا امیر المؤمنین، 

احادیث فی فضائل اهل البیت تالیف دیلمی حسن بن ابی الحسن از بزرگان شیعه در قرن 8.

4 . قمی،  ابن بابویه، التوحید ص 147 ح 9 باب تفسیر قول الله »کل شیء هالک اال وجهه«
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وحی، و اهل دین خداوند هستیم، کتاب خدا بر ما نازل شده وبه وسیله ما الله پرستش شده است، اگر ما 

نمی بودیم خداوند شناخته نمی شد، ما وارثان پیامبرخدا و خاندان او هستیم.1«

تحلیل:
الله تعالی فرموده است:

ْرِشًدا  ]کهف: 17[ ُه َوِلیا ّمُ
َ
ن َتِجَد ل

َ
 َفل

ْ
ُمْهَتِدی َوَمن یْضِلل

ْ
ُه َفُهَو ال  َمن یْهِد الّلَ

)خدا هرکه را راهنمایی کند او راه  یافته است، و هر که را بی  راه گذارد، هرگز برای او یاری راه بر نخواهی 

یافت.(

]قصص: 56[ )در    ُمْهَتِدیَن 
ْ
ِبال ُم 

َ
ْعل

َ
أ َوُهَو  یَشاء  َه یْهِدی َمن  الّلَ ِكّنَ 

َ
َول ْحَبْبَت 

َ
أ َمْن  َتْهِدی  ا 

َ
ل َك 

َ
ِإّن  

حقیقت، تو هر که را دوستداری نمی توانی راهنمایی کنی، لیكن خداست که هر که را بخواهد راهنمایی 

می کند، و او به راه  یافتگان داناتراست.(

37   از دیدگاه بزرگان شیعه خداوند دعای پیامبرانش را چگونه قبول می کند؟

دعا فقط به وسیله اسمای ائمه قبول می شود.

به دروغ به ابو جعفر نسبت داده اند که ایشان گفته است: »کسی که به وسیله ما از خدا دعایی بخواهد 

رستگار است و اگر به وسیله ما نخواهد خود هالک شده است و دیگران را به هالکت انداخته است«2.

تحلیل:
خداوند متعال فرموده است:

َحًدا  ]جن: 18[ )و مساجد ویژه خداست، پس هیچ کس را با 
َ
ِه أ ا َتْدُعوا َمَع الّلَ

َ
ِه َفل َمَساِجَد ِلّلَ

ْ
ّنَ ال

َ
 َوأ

خدا مخوانید.(

اِلِمیَن  ]یونس: 106[ 
َ

َن الّظ َك ِإًذا ّمِ
َ
َت َفِإّن

ْ
َك َفِإن َفَعل  َولَا َتْدُع ِمن ُدوِن الّلِه َما لَا ینَفُعَك َولَا یُضّرُ

 
ً
)و به جای خدا، چیزی را که سود و زیانی به تو نمی رساند، مخوان؛ که اگرچنین کنی، در آنصورت قطعا

از جمله ستمكارانی.(

1 . بصائــر الدرجــات الكبــری 138/1 ح 3، بــاب فــی االئمــة انهــم حجــة اللــه و بــاب اللــه و والة امــر اللــه و 

وجــه الــذی یؤتــی منــه و جنــب اللــه و عیــن اللــه و خزنــة علمــه جــل جاللــه و عــّم نوالــه.

ــیعه 659/4 ح12  ــائل الش ــی(، وس ــزء الثان ــی، ص 154 ح 116 )الج ــیعة المرتض ــی لش ــارة المصطف 2 . بش

ــی الدعــا بمحمــد و آل محمــد اســتحباب التوســل ف
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38  طبــق دیــدگاه بــزرگان شــیعه خداونــد چگونــه دعــای پیامبرانــش را اجابــت کــرده 
اســت؟

زمانی که به ائمه توسل کردند و از آنها شفاعت خواستند.

رهبر مذهبی دولت صفوی در بحار الظلمات بابی بدین مضمون مرتب ساخته است: »باب اّن داعء 

االنبیاء استجیبت بالوسل و االستشفاع بهم صلوات اهلل علیهم.1«
به دروغ به علی بن موسی الرضا نسبت داده اند که ایشان گفته است: »وقتی نوح در شرف غرق شدن 

قرار گرفت به حق ما به درگاه الله تعالی دعا کرد، پس خداوند متعال او را از غرق شدن نجات داد. وقتی 

سرد  ایشان  بر  را  آتش  خداوند  پس  خواست،  کمک  خداوند  از  ما  حق  به  شد  انداخته  آتش  در  ابراهیم 

الله  از  ما  به حق  و  کرد  انتخاب کرد، دعا  یا  در به طرف  داد، وقتی موسی مسیری  قرار  باعث سالمتی  و 

یا خشک شد. و همانا زمانی که یهودیان قصد کشتن عیسی را داشتند، ایشان به  خواست، پس در

وسیله حق ما از الله یاری خواست، پس الله او را از نجات داد و به طرف خود باال برد2.

شیعه، مهدی خود را به عنوان یا »ارحم الراحمین« می خوانند3.

وَن  ]اعراف: 190[ )پس خدا از آنچه ]با او[ شریك می گردانند برتراست.(
ُ

ا یْشِرك ی الّلُه َعّمَ
َ
 َفَتَعال

خمینی در مورد امام دوازدهم )مهدی( شیعیان گفته است: »امور امروز به دست اوست4.«

حتی بزرگان شیعه گفته اند که ائمه دعاها را اجابت می کنند و به کسانی که آنها را می خوانند نزدیک 

هستند.

وَن  ]اعراف: 190[ )پس خدا از آنچه ]با او[ شریك می گردانند برتراست.(
ُ

ا یْشِرك ی الّلُه َعّمَ
َ
 َفَتَعال

ابو الحسن )امام هادی( نوشته و گفته است:  امام  به  نامه ای  از بزرگان شیعه  به دروغ می گویند یكی 

»انسان می خواهد به امام خود برساند، آن مطلبی را که می خواهد به پروردگارش برساند. ]حال باید چه 

بكند؟[ از طرف امام جواب آمد: »اگر حاجتی داشتی فقط لبهایت را حرکت بده، جواب خواسته ات به تو 

خواهد رسید5.«

نیز روایت کرده اند که ابن حمزه از محمد بن فرج نقل می کند که گفت: »امام هادی به من فرمود: هرگاه 

1 . بحار االنوار 319/26 ابواب سائر فضائلهم و مناقبهم و غرایب شؤونهم.

2 . وســائل الشــیعه 659/4 ح 13 بــاب اســتحباب بالتوســل فــی الدعــاء بمحمــد و آل محمــد، بحــار االنــوار 

325/26 ح 7 بــاب ان دعــاء االنبیــاء اســتجیبت باالتوســل و االستشــفاع بهــم.

3 . جمال االسبوع بكمال العمل المشروع، ص 280 تالیف علی بن موسی بن طاؤس متوفی 664.

4 . خمینی، کشف االسرار ص 137.138 )الحدیث الرابع: الحكومة من هم اولی االمر(.

5 . بحــار االنــوار 22/94 ح 18 بــاب االستشــفاع بمحمــد و آل محمــد فــی الدعــاء، و ادعیــة التوجــه الیهــم، 

و الصلــوات علیهــم و التوســل بهــم.
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خواستی سؤالی بپرسی، آن را در نامه ای بنویس و نامه را زیر سجاده خود بگذار و ساعتی صبر کن سپس آن 

را بیرون بیاور و بنگر. محمد به فرج می گوید: من انجام دادم و پاسخ سؤال خود را نوشته شده در آن یافتم«1 

تحلیل:
ُئوَن  ُتَنّبِ

َ
وَن َهُؤلاء ُشَفَعاُؤَنا ِعنَد الّلِه ُقْل أ

ُ
ُهْم َولَا ینَفُعُهْم َویُقول  َویْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الّلِه َما لَا یُضّرُ

وَن  ]یونس: 18[ ) و به جای خدا، 
ُ

ا یْشِرك ی َعّمَ
َ
ْرِض ُسْبَحاَنُه َوَتَعال

َ
َماَواِت َولَا فِی الأ ُم فِی الّسَ

َ
الّلَه ِبَما لَا یْعل

چیزهایی را می پرستند که نه به آنان زیان می رسانند و نه به آنان سود می دهند. و می گویند: »اینها نزد خدا 

گاه می گردانید؟«  شفاعت گران ما هستند.« بگو: »آیا خدا را به چیزی که در آسمانها و در زمین نمی داند، آ

او پاك و برتر است از آنچه ]باوی[ شریك می سازند.(

39   طبــق اعتقــاد شــیوخ شــیعه چگونــه مــاه بــه دســت پیامبــر اکــرم بــه دو نیــم تبدیــل 
شــد؟

.2با شفاعت جستن و متوسل شدن به دعای علی ابن أبی طالب

40   طبــق اعتقــاد شــیعه آیــا می شــود بــه کســی دیگــر غیــر از اهلل تعالــی اســتغاثه –طلــب 
کــرد؟ فریادرســی-  و  کمــک 

یرا آنها پناهگاه و نجات اند.  باید به ائمه استغاثه کرد؛ ز

به دروغ به پیامبر خدا نسبت داده اند که ایشان فرمودند: »... و اما ابوالحسن برادرم: او از کسانی که بر تو 

ظلم کرده اند انتقام خواهد گرفت... برای نجات از ظلم پادشاهان و وسوسه شیاطین علی بن الحسین مخصوص 

است. به برکت موسی جعفر از خداوند عافیت بخواه و به برکت محمد بن موسی در دریاها و خشكی ها عافیت 

را طلب کن، به وسیله محمد بن علی از خداوند رزق طلب کن، و اّما حسن بن علی برای فریادرسی در آخرت 

است و هرگاه شمشیر قتل به تو نزدیک شد از صاحب الزمان کمک بخواه او به تو کمک خواهد کرد3.«

حجة االسالم محمود شریعت خراسانی گفته است: »هرگاه اراده فریادرسی از امام زمان را کردی این 

ذکر را روی کاغذی بنویس و آن را روی قبری از قبور معصومین بگذار، یا نامه را ببند و بر آن مهر بزن و 

داخل گلی از خاک پاک بگذار و آن را در رودخانه، چاه عمیق و یا برکه ای بینداز؛ نامه به دست موالی ما 

صاحب االمر خواهد رسید و خود ایشان برطرف شدن نیاز تو را بر عهده خود خواهد گرفت4.«

1  الثاقب فی المناقب 548 ح 7.

2 . صحیفة االبرار، ص 2 )ذکر معجزة لرسول الله تالیف میرزا محمد تقی(، نشر دار الجیل.

3 . بحار االنوار 33/91 ح 22 )باب االستشفاع بمحمد و آل محمد فی الدعاء، و ادعیة التوجه الیهم...

4 . خراســانی محمــود الشــریعت، الحكومــة العالمیــه لالمــام المهــدی فــی القرآن و الســنة، ص 224)مراســلة 

االمــام المهــدی(  مجمع احیــاء الثقافــة االســالمیة، اول، 1382.
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تناقض:
این  »امهلل  است:  بوده  این  صادق  جعفر  امام  دعای  از  بخشی  که  است  شده  روایت  شیعه  کتب  در 

اصبحت ال املک نلفیس رضاً و النفعاً و الحیاًة و الموتا1ً« )خداوندا، من در حالی صبح کرده ام که نه 
مالک سود و زیان خود و نه اختیاردار زندگی و مرگ و برانگیخته شدنم هستم، ناتوان و درمانده ام و زیانم 

آشكار است و عذر و بهانه ای ندارم... آرزوها کهنه شده و رشته امید جز از سوی تو بریده شده است.(

خداوند واالمرتبه چه زیبا فرموده است:

الف(:

وَن 
ُ
ِقیاَمِة َوُهْم َعن ُدَعاِئِهْم َغاِفل

ْ
ی یوِم ال

َ
ُه ِإل

َ
ا یْسَتِجیُب ل

َّ
ِه َمن ل ن یْدُعو ِمن ُدوِن الّلَ َضّلُ ِمّمَ

َ
 َوَمْن أ

اُنوا ِبِعَباَدِتِهْم َكاِفِریَن  ]احقاف: 6/5[ )و کیست گمراه تر از 
َ
ْعَداء َوك

َ
ُهْم أ

َ
اُس َكاُنوا ل ِإَذا ُحِشَر الّنَ * َو

آن کس که به جای خدا کسی را می خواند که تا روز قیامت او را پاسخ نمی دهد، و آنها از دعای  شان بی 

 خبرند؟ * وچون مردم محشور گردند، دشمنان آنان باشند و به عبادت شان انكار ورزند.(

ب(:

اِر  ]زمر: 8[ )و برای  ْصَحاِب الّنَ
َ
َك ِمْن أ

َ
ا ِإّن

ً
ْفِرَك َقِلیل

ُ
ْع ِبك یِضّلَ َعن َسِبیِلِه ُقْل َتَمّتَ ِ

ّ
نَداًدا ل

َ
ِه أ  َوَجَعَل ِلّلَ

خدا همتایانی قرار می دهد تا ]خود ودیگران را[ از راه او گمراه گرداند. بگو: »به کفرت اندکی  برخوردار 

شو که تو از اهل آتشی.(

ج(: 

َغیَر الّلِه َتْدُعوَن ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَن * َبْل 
َ
اَعُة أ ُم الّسَ

ُ
َتْتك

َ
ْو أ

َ
َتاُكْم َعَذاُب الّلِه أ

َ
م ِإْن أ

ُ
یُتك

َ
َرأ

َ
 ُقْل أ

اگر  بگو:  ]انعام: 41/40[ )بگو: »    وَن 
ُ

ُتْشِرك َما  َوَتنَسْوَن  ِإْن َشاء  یِه 
َ
ِإل َتْدُعوَن  َما  ِشُف 

ْ
َفیك َتْدُعوَن  ِإیاُه 

عذاب خدا شما را در رسد یا رستاخیز شما را دریابد، اگر راستگویید، کسی غیر از خدا را می خوانید؟« * 
]نه[ بلكه تنها او را می خوانید، و اگر او بخواهد رنج و بال را از شما دور می گرداند، و آنچه را شریك ]او[ 

می گردانید فراموش می کنید.(

41    طبق نظر بزرگان شیعه پیامبران اولوالعزم چگونه به این مقام رسیدند؟

به وسیله محبت شان با ائمه شیعه!
مجلسی در کتاب خود بحار االنوار بابی با این مضمون آورده است: »تفضیلهم یلع االنبیاء و یلع مجیع 
اخللق و اخذ میثاقهم عنهم و عن املالئكة و عن سائر اخللق و ان اویل العزم انما صاروا اویل العزم 

حببهم صلوات اهلل علیهم.2«

ــن  ــی ب ــاؤس عل ــن ط ــف اب ــادق تالی ــا ص ــة موالن ــن ادعی ــاره م ــا نخت ــر م ــوات ص 185 )ذک ــج الدع 1 . مه

ــاء( ــاح و المس ــد الصب ــه و االذکار عن ــاب االدعی ــوار 317/83 ح 67 )ب ــارا الن ــی )664(، بح ــی متوف موس

2 . بحار االنوار 267/26 کتاب االمامه، ابواب سائر فضلهم و مناقبهم و غرائب شؤونهم
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این باب در مورد برتری ائمه بر تمام پیامبران و تمام مخلوقات خدا و در بارۀ پیمان گرفتن از پیامبران، 

فرشتگان و بقیه مخلوقات در مورد امامت ائمه است، و همچنین در بارۀ اینكه پیامبران اولوالعزم به سبب 

محبت ائمه به این مقام رسیده اند.

ــا آوردن  41     کــدام یــک نــزد بــزرگان شــیعه برتــر و بزرگتــر اســت: رفــ�خ بــه قبــور ائمــه یــا بج
رکــن پنجــم اســالم »حــج«؟

یارت قبور ائمه. رفتن به ز

آنها به دروغ به ابو عبدالله نسبت داده اند که: ایشان به مردی که از یمن برای زیارت قبر حسین آمده بود، 

گفت: »همانا زیارت قبر ابی عبدالله برابر است با حج مقبول و پذیرفته شده، پاک و خالص که در رکاب 

رسول خدا انجام شود. مرد یمنی تعجب کرد. ابو عبدالله گفت: آری! قسم به خدا از دو حج با چنین 

اوصافی برتر است. مرد یمنی دوباره تعجب کرد. ابو عبدالله داشت برتری را اضافه می کرد تا آن که گفت: 

زیارت حسین با سی حج مقبول و پذیرفته شده در رکاب پیامبر برابر است.1«

و بر پیامبر خدا افتراء بسته اند که -نعوذ بالله- ایشان گفته است: »کسی که به زیارت او )حسین( 

بعد از مرگش برود، الله تعالی برای او حجی از حج های من ثبت می کند. راوی پرسید: آیا واقعا یک حج 

از حج های شما؟ پیامبر فرمود: بله! و حتی به اندازه دو حج. فرمود: آیا واقعا دو حج؟ پیامبر فرمود: بله! 

حتی به اندازه چهار حج، و پیامبر همواره در جواب او اضافه می کرد تا اینكه ثواب آن را به 70 برابر 

حّجی که در رکاب پیامبر انجام بگیرد با همراه عمرۀ آن، رساند.2«

یارت قبر حسین برتر از یک میلیون حّجی است که در کنار مهدی انجام بگیرد  و به دروغ می گویند: »ز

و برتر از یک میلیون عمره ای است که در رکاب رسول الله انجام بگیرد.3«

و این افتراء را بزرگتر کرده اند و گفته اند: »برابر است با دو میلیون حج، دو میلیون عمره و دو میلیون غزوه؛ 

البته حج، عمره و غزوه ای که در کنار پیامبر خدا یا یکی از ائمه راشدۀ شیعیان انجام گرفته باشد4.«

بابویه، وسائل  ابن  1 . ثواب االعمال و عقاب االعمال ص121.122 ح 40 )ثواب من زار قبر الحسین( قمی 

الشیعه 488/10 ح 13 باب استحباب اختیار زیارة الحسین علی الحج و العمرة المندوبین.

2 . وسائل الشیعه 489/10 ح 14 باب استحباب اختیار زیارة الحسین علی الحج و العمرة المندوبین.

3 . کتاب المزار، تالیف شیخ مفید ص 46 باب فضل زیارته یوم عرفه، تهذیب االحكام 1325/6 ح28 کتاب المزار، 

)باب فضل فی زیارتة(، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ص 223 )مجلس فی ذکر مقتل الحسین و فیه و مئة الف 

الف عمرة( تالیف محمد الفتال نیشابوری متوفی )508(، وسائل الشیعه 492/10 ح2 باب تاکد استحباب زیارة 

الحسین لیلة العرفه و یوم العرفه و یوم العید، بحار االنوار 88/98 ح 18 باب فضل زیارته فی یوم عرفه او العیدین.

قولویه قمی  تالیف  یوم عاشورا(  الحسین  زار  ثواب من  )باب 71:  المزار، ص 167 ح 9  و  الزیارات  4 . کامل 

ابوالقاسم جعفر بن محمد متوفی )368(، بحاراالنوار 290/98 ح 1 باب کیفیة زیارته یوم عاشوراء.
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* باز هم دروغ را به اوج رسانیده  و گفته اند:

یارت  الف( از ابی الحسن رضا روایت شده که فرمود: »کسی که قبر ابی عبدالله را در کنار فرات ز

یارت کرده است1.« کند، گویا الله تعالی را بر باالی عرش عظیم ز

ب( از ابی عبدالله روایت شده است که گفت: »کسی که در روز عاشورا در حالی که حق حسین را 

یارت کرده باشد2.« یارت کند، مانند کسی است که خدا را در عرش او ز می شناسد، قبر او را ز

او چه  به  قبر حسین را زیارت کند  ابی عبدالله گفت: »کسی که  به  از زید شحام روایت شده که  د( 

یارت کرده باشد3.« می رسد؟ فرمود: ثواب او مانند کسی است که الله را در عرش او ز

هـ( هر کس قبر فرزندم علی را زیارت کند، نزد الله همانند هفتاد حج مقبول پاداش دارد. هر کس او را 
زیارت کند و شب نزد او بماند همانند کسی است که الله را در عرشش زیارت کرده است«4

آیا این افزودن ها و مزایده ها متوقف شده است؟

تناقض:
چه  حسین  قبر  زیارت  مورد  در  گفتم:  عبدالله  ابی  »به  گفت:  که  کرده اند  روایت  سدیر  بن  حنان  از 

می گویید؟ زیرا از بعضی از شما )برخی از ائمه( به ما خبر رسیده است که زیارت قبر حسین برابر با یک 

حج و عمره است؟ حنان می گوید: ابو عبدالله فرمود: »این سخن چقدر ضعیف و بی اساس است، برابر 

با این همه عبادت نخواهد بود؛ اما آن را زیارت کنید و جفا نورزید؛ زیرا او سرور شهیدان جوان و سرور 

جوانان بهشت است5.«

1 . ثــواب االعمــال ص 112 ح 1 »ثــواب مــن زار قبــر الحســین«، کامــل الزیــارات، ص 143 ح 2 )البــاب 59: 

ان مــن زار الحســین کان کمــن زار اللــه فــی عرشــه، بحــار االنــوار 69.70/98 ح 3 بــاب جوامــع مــا ورد مــن 

الفضــل فــی زیارتــه.

ــال 64/3  ــال االعم ــورا(، اقب ــوم عاش ــه ی ــل زیارت ــاب فض ــد ص 51 )ب ــیخ مفی ــف ش ــزار تالی ــاب الم 2 . کت

تالیــف ابــن طــاوس متوفــی )664( فصــل فیمــا نذکــره مــن فضــل زیــارة الحســین یــوم عاشــورا، نــور العیــن 

فــی المشــی الــی زیــارة قبــر الحســین، ص 49 ح 3 بــاب 17، ان مــن زار الحســین کمــن زار اللــه فــی عرشــه، 

تالیــف محمــد اصطهباناتــی.

3 . کامــل الزیــارات، ص 143 ح 1 بــاب 59: ان مــن زار الحســین کان کمــن زار اللــه فــی عرشــه، مســتدرک 

وســائل الشــیعه 10/ 185 رقــم الحدیــث العــام 11806 الرقــم الخــاص 11 بــاب تاکــد اســتحباب زیــارة النبــی 

و االئمــه خصوصــا بعــد الحــج.

4  فروع کافی 767/4 کتاب الحج ح 4 باب فضل زیارة ابی الحسن الرضا علیه السالم.

ــت،  ــیعه اس ــوم ش ــرن س ــزرگان ق ــری از ب ــه حمی ــناد ص 99.100 ح 336. عبدالل ــرب االس ــری، ق 5 . حمی

ــاق(. ــاد و االعت ــرة و الجه ــج و العم ــدل الح ــه  تع ــاب ان زیارت ــوار 35/98 ح 44 )ب ــار االن بح
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دلیل قاطع و کمر شکن:
کلینی از ابی عبدالله روایت کرده که ایشان فرمود: امیر المؤمنین فرمودند: »پیامبر اکرم مرا برای 

ویران ساختن قبرها و نابود کردن مجسمه ها فرستاد1.«
بازهم کلینی روایت کرده: »ابو عبدالله فرمود: امیر المؤمنین فرمود: »پیامبر مرا به مدینه فرستاد و 
فرمود: هیچ عكسی را نمی گذاری مگر اینكه محوش کنی، قبری را نمی گذاری مگر آنكه با زمین هموارش 

کنی و هیچ سگی را زنده نمی گذاری2.«

اما بزرگان شیعه خانه مخلوقات )قبر( را با خانه خالق )کعبه( تشبیه می دهند.

اساس دین اسالم بر این مبنا است که: فقط الله را پرستش کنیم و هیچ یک از مخلوقاتش را با او شریک 

َماَواِت  و برابر و همنام ندانیم، خداوند این مطلب را در آیات ذیل به وضوح بیان کرده است:  َرّبُ الّسَ

ُه َسِمیا  ]مریم: 65[؛ پروردگار آسمانها و زمین 
َ
ُم ل

َ
ْرِض َوَما َبیَنُهَما َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتِه َهْل َتْعل

َ
أ

ْ
َوال

و آنچه میان آن دو است. پس او را بپرست و در پرستش او شكیبا باش. آیا برای او هم نامی می شناسی؟

ب(

َحٌد  ]اخالص: 4[؛ و او هیچ همتایی ندارد.
َ
ُه ُكُفًوا أ

َّ
ن ل

ُ
ْم یك

َ
 َول

ج(

ُموَن  ]بقره: 22[؛ پس برای خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی که 
َ
نُتْم َتْعل

َ
 َوأ

ً
نَدادا

َ
 ِلّلِه أ

ْ
وا

ُ
 َفلَا َتْجَعل
خود می دانید.

پس کسی که در محبت، ترس و امید کسی را با خدا شریک بداند، او مشرک و کافر است.

43   آیــا از دیــدگاه بــزرگان شــیعه، کســی دیگــر غیــر از خــدا حــق حــالل ســاخ�خ و حــرام 
دانســ�خ را دارد؟

بله!

»ائمه ما صاحب اختیارند؛ هرچه را حالل کردند آن حالل  افتراء بسته اند:  ابو جعفر به دروغ  آنان به 
است و هرچه را حرام دانستند حرام است3.«

ــیعه  ــائل الش ــوت، وس ــق البی ــاب تزوی ــروءة ح 11 ب ــل و الم ــزی و التجم ــاب ال ــی 1516/6 کت ــروع کاف 1 . ف

ــه و تجصیصــه و  ــی و االئمــة  و الجلــوس علی ــر النب ــر قب ــر فــی غی ــاء علــی القب ــاب کراهــة البن 549/2 ح 6 ب

ــه. تطییب

2 . فروع الكافی 1516/6 کتاب الزی و التجمل و المروءة ح 14 باب تزویق البیوت.

ض الــی رســول اللــه صلــی اللــه علیــه و ســلم فقــد  ــوِّ
ُ
3 . بصائــر الدرجــات 238/12 ح 3 بــاب فــی ان مــا ف

ثــون(، بحــار االنــوار 333/25 ح 12 )فصــل فــی بیــان 
َّ

فــّوص الــی االئمــه، االختصــاص ص 330 )انهــم محد

التفویــض و معاینــه(
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و به علی بن موسی الرضا افتراء بسته اند که ایشان گفته است: »مردمان در طاعت و بندگی، بندگان ما 

هستند1.«

دلیل قاطع:
الف( 

ًها َواِحًدا 
َ
 ِإل

ْ
 ِلیْعُبُدوا

َ
 ِإلّا

ْ
وا ِمُر

ُ
َمِسیَح اْبَن َمْریَم َوَما أ

ْ
ن ُدوِن الّلِه َوال ْرَباًبا ّمِ

َ
ْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أ

َ
 أ

ْ
َخُذوا

َ
 اّت

وَن  ]توبه: 31[؛ اینان دانشمندان وراهبان خود ومسیح پسر مریم را به جای 
ُ

ا یْشِرك  ُهَو ُسْبَحاَنُه َعّمَ
َ
َه ِإلّا

َ
 ِإل

َ
لّا

با آنكه مأمور نبودند جز اینكه خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز او  خدا به الوهیت گرفتند، 

نیست. منزه است او از آنچه ]باوی[ شریك می گردانند.(

ب( 

ِمیَن * َوَما 
َ
َعال

ْ
م ِبَرّبِ ال

ُ
یك ِبیٍن* ِإْذ ُنَسّوِ اٍل ّمُ

َ
ِفی َضل

َ
ا ل ِه ِإن ُكّنَ وا َوُهْم ِفیَها یْخَتِصُموَن * َتالّلَ

ُ
 َقال

ُمْؤِمِنیَن * 
ْ
وَن ِمَن ال

ُ
ًة َفَنك َنا َكّرَ

َ
ّنَ ل

َ
ْو أ

َ
ا َصِدیٍق َحِمیٍم * َفل

َ
َنا ِمن َشاِفِعیَنَ ل

َ
ُمْجِرُموَن * َفَما ل

ْ
ا ال

َّ
َنا ِإل

َّ
َضل

َ
أ

ْؤِمِنیَن  ]شعراء:96-103[ )آنها در آنجا با یكدیگر ستیزه می کنند  ْكَثُرُهم ّمُ
َ
آیًة َوَما َكاَن أ

َ
ِإّنَ فِی َذِلَك ل

] و [ می گویند : »سوگند به خدا که ما در گمراهی آشكاری بودیم* آنگاه که شما را با پروردگار جهانیان 

برابر می  کردیم * و جز تباهكاران، ما را گمراه نكردند * در نتیجه شفاعتگرانی نداریم * و نه دوستی نزدیك 

 در این ]سرگذشت درس[ عبرتی است 
ً
* و ای کاش که بازگشتی براِی ما بود و از مؤمنان می شدیم * حقا

و ]لی[ بیشترشان مؤمن نبودند.(

ابو عبدالله در توضیح آیات فوق گفته است: »قسم به خدا –مراجع دینی-مردم را به پرستش واقعی خود 

فرا نخوانده اند، و اگر هم فرا می خواندند مردم قبول نمی کردند، بلكه آنان کارهای ممنوع و حرام را برای 

مردم جایز قرار دادند و حالل و جایز را بر آنها حرام و ممنوع کردند؛ بدین ترتیب مردم آنان را عبادت کردند 

بدون آنكه احساس کنند2.«

44   از دیدگاه شیعه کدام یک مقدم تر است؛ اطاعت از اهلل یا اطاعت از علی؟

از نظر آنان اطاعت از علی مقدم تر از اطاعت الله است.! نعوذ بالله

ِه َوَقاًرا  ]نوح: 13[ )شما را چه شده است که از شكوه خدا بیم ندارید؟( ا َتْرُجوَن ِلّلَ
َ
ْم ل

ُ
ك

َ
ا ل  ّمَ

و  تعالی فرموده است: »کسی که حق علی را شناخت، پاک  الله  به دروغ مدعی هستند که  بنگرید: 

ــی  ــو ف ــاب نفــی الغل ــوار 279/25 ح 21 )ب ــد، االمالــی ص 253 ح 3 )مجلــس ســی ام(، بحــار االن 1 . مفی

النبــی و االئمــه صلــوات اللــه علیــه و ســلم و بیــان معانــی التفویــض و مــا الینبغــی ان ینســب الیهــم منهــا و 

مــا ینبغــی ان ینســب(

2 . اصول الكافی 42/1 کتاب فضل العلم ح 1 باب التقلید.
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پاکیزه شد. و هرکس حق او را منكر شد کافر گشت و زیان کار شد، قسم به عزتم که وارد بهشت خواهم کرد 

کسی را که از او اطاعت کند، گرچه از من نافرمانی کند. سوگند به عزتم که وارد جهنم خواهم کرد کسی را 

که از او نافرمانی کند، گرچه از من اطاعت کند1.«

45   اعتقاد بزرگان شیعه در مورد خاک و ِگل قبر حسیخ چیست؟

شیعیان به دروغ افترا  کرده اند:

الف( »همانا خاک و ِگل قبر حسین دوای هر دردی است2.«

ب( »خداوند خاک قبر جدم حسین را درمانی برای هر بیماری و امنیتی از هر خوف و هراس قرار داده است3.«

ج( ابو عبداله گفته است: »فرزندان خود را با خاک قبر حسین تحنیک کنید که این خاک امنیت دهنده است4.«

تعارض:
دچار فراموشی شده که جایی دیگر به دروغ افترا کرده اند که ابی عبدالله گفته است: »فرزندان خود را 

با آب فرات تحنیک کنید5.«

خمینی – امام بزرگ شیعیان- گفته است: »با تربت قبر حسین خاکی غیر از خاک قبر خودش مخلوط 

نشود حتی خاک قبر پیامبر و قبور دیگر ائمه، طبق قول )فتوی( صحیح تر6.«

46   آیا بزرگان شیعه به استفاده کردن از طلسم و رمز و کمک خواس�خ از افراد و اشیاء 
ناشناخته اعتقاد دارند؟

بله! نمونه هایی از این مورد:

اهلل  »بسم  مضمون:  این  با  است  زده  جادو  افراد  برای  المؤمنین  امیر  از  طلسمی  که  بربسته اند  دروغ 

1 . الفضائــل ص 153 )خبــر االســقف و ســؤاله( طبعــة المطبعــة الحیدریــه بالنجــف 1381، کشــف الیقیــن 

فــی فضــل امیــز المؤمنیــن ص 8 تالیــف حلــی یوســف بــن مطهــر، بحــار االنــوار 10/27 ح 27 )ان اســمائهم 

مكتــوب علــی العــرش(

2 . بحــار االنــوار 118.138/98 حــدود 38 روایــت در بــاره فضیلــت و آداب و احــكام خــوردن آن آمــده اســت 

و بــاب جداگانــه ای دارد بــا عنــوان: )بــاب تربتــه و آدابهــا و احكامهــا(

3 . االمالــی ص 318 ح 193 )المجلــس الحــادی عشــر تالیــف شــیخ الطائفــة الطوســی ابــی جعفــر محمــد 

بــن الحســین، بشــارة المصطفــی ص 335 ح 26 )الجــزء الســابع(، بحــار االنــوار 119/98 ح 4 )بــاب تربتــه 

و فضلهــا و آدابهــا و احكامهــا(

4 . کامــل الزیــارات و المــزار،  ص 335 ح 2 )البــاب 92: ان طیــن قبــر الحســین شــفاء و امــان؛ الســجود علی 

تربــة الحســینیه، ص 369 )اســتحباب تحنیــک المولــود بهــا( تالیــف الخراســانی محمد مهدی الموســوی

5 . کامل الزیارات و المزار ص 49 ح 17 )الباب 13 فضل الفرات و شربه و الغسل فیه(

6 . تحریر الوسیله 153/2 )کتاب االطعمه و االشربه، القول فی غیر الحیوان، المسألة التاسعة(
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الرمحن الرحیم،  ای کنوش  ای کنوش، ارشش عطنیطنیطح یا مطیطرون فر یا لسنون، ما وما، ساما 
سویا طیطشا لوش خیطوش، مشفقنی مشا صعوش او طیعینوش لطفیتکش1.«

بر  یا  از شما در سفری گم شد  ایشان گفته است: »هرکس  داده اند که  به علی نسبت  به دروغ  و 

یادم برس. چون در میان برادران جنی شما یک  خودش ترسید، فریاد بزند »یا صالح اغثین«  ای صالح به فر

جن به نام صالح وجود دارد ...2«

تحلیل:
خداوند متعال در مورد مشرکین فرموده است:

از  مردانی  )و  ]جن: 6[    َرَهًقا  َفَزاُدوُهْم  ِجّنِ 
ْ
ال َن  ّمِ ِبِرَجاٍل  یُعوُذوَن  ِإنِس 

ْ
ال َن  ّمِ  

ٌ
ِرَجال ُه َكاَن 

َ
ّن

َ
َوأ  

آدمیان به مردانی از جّن پناه می  بردند و بر سرکشی آنها می  افزودند(

می کرد  تلقین  او  به  که شیطان  کاهنی  پیش  »مردم  است:  گفته  ابو جعفر  که  است  کرده  روایت  قمی 

می رفتند و به کاهن می گفتند: به شیطان خودت بگو فالنی به تو پناه آورده است3.«

فیض کاشانی در تفسیر  َفَزاُدوُهْم َرَهًقا  گفته است: »با پناه بردن به جنات بر تكبر و سرکشی آنها 

می افزودند4.«

47   استخاره به وسیله فال گرف�خ در مذهب شیعه چه حکمی دارد؟

جایز است5.

شیعیان افترا بسته اند که: »استخاره امیر المؤمنین علی بن أبی طالب اینگونه است که اول حاجت خود 
را نیت کن و استخاره خود را بر روی دو کاغذ بنویس و هر کدام را در گلوله ای از گل فندق شكل بگذار و 
فَعل )انجام نده(، و آنها را داخل ظرفی 

َ
روی یكی بنویس ِافَعل )انجام بده( و بر روی دیگری بنویس ال ت

ــی  ــس ف ــل الخام ــه... الفص ــی آداب االدعی ــر: ف ــاب العاش ــالق، ص 415 )الب ــكارم االخ ــی، م 1 . طبرس

ــد( ــن الفوائ ــره م ــظ و غی ــه للحف ــوذات االم ــاب ع ــوار 193/91 ح 3 )ب ــار االن ــراز( ، بح االح

ــه فــی مجلــس واحــد  ــن اصحاب ــر المؤمنی ــة: علــم امی ــی المائ ــاب الواحــد ال 2 . الخصــال 618/2 ح 10 )ب

اربــع مائــة بــاب ممــا یصلــح للمســلم فــی دینــه و دنیــاه، وســائل الشــیعه 410/8 ح 4 )اســتحباب التیامــن لمــن 

 عــن الطریــق و ان ینــادی یــا صالــح: ارشــدونا. و فــی البحــر یــا حمــزه(
َّ

ضــل

ــوره  ــی 234.235/5 )س ــیر الصاف ــم(، تفس ــن و احواله ــة الج ــاب حقیق ــوار 98/63 ح 61 )ب ــار االن 3 . بح

جــن(

4 . تفسیر صافی 235/5 )سوره جن(

5 . فــروع الكافــی 311/3 )کتــاب الصلــوة ح 3 بــاب صفــة االســتخاره(، المصبــاح فــی االدعیــة و الصلــوات و 

الزیــارات و االحــراز و العــوذات ص 513.516 )الفصــل الخامــس و الثالثــون فــی االســتخبارات و هــی کثیــرة( 

ــف کفعمی تالی
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آب بگذار، هر کدام از آنها که باالی آب آمد، به آن عمل کن و خالف آن عمل نكن1.«

برخی از بزرگان شیعه مكان رأس الحسین را مخصوص استخاره دانسته اند.

تحلیل:
این استخاره و استخاره های فراوان دیگر مخالف این دستور الله تعالی هستند:

یُة  ُمَتَرّدِ
ْ
َمْوُقوَذُة َوال

ْ
ُمْنَخِنَقُة َوال

ْ
ِهّلَ ِلَغیِر الّلِه ِبِه َوال

ُ
ِخْنِزیِر َوَما أ

ْ
ْحُم ال

َ
ُم َول ّدَ

ْ
َمیَتُة َوال

ْ
ُم ال

ُ
یك

َ
َمْت َعل  ُحّرِ

ْم ِفْسٌق 
ُ

ْزلَاِم َذِلك
َ
 ِبالأ

ْ
ن َتْسَتْقِسُموا

َ
ُصِب َوأ ی الّنُ

َ
یُتْم َوَما ُذِبَح َعل

َ
 َما َذّك

َ
ُبُع ِإلّا َكَل الّسَ

َ
ِطیَحُة َوَما أ َوالّنَ

ْتَمْمُت 
َ
ْم َوأ

ُ
ْم ِدیَنك

ُ
ك

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
یْوَم أ

ْ
ْم َفلَا َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن ال

ُ
 ِمن ِدیِنك

ْ
وا ِذیَن َكَفُر

َّ
یْوَم یِئَس ال

ْ
ال

ِإْثٍم َفِإّنَ الّلَه َغُفوٌر  ِ
ّ
ُم الِإْسلَاَم ِدیًنا َفَمِن اْضُطّرَ فِی َمْخَمَصٍة َغیَر ُمَتَجاِنٍف ل

ُ
ك

َ
ْم ِنْعَمِتی َوَرِضیُت ل

ُ
یك

َ
َعل

ِحیٌم  ]مائده: 3[ )حرام کرده شد بر شما مردار و خون )یعنی خون مسفوح( و گوشت خوک و آنچه نام  ّرَ
غیر خدا به وقت ذبح آن یاد کرده شود و آنچه به خفه کردن مرده باشد و آنچه  با سنگ یا چوب مرده باشد 

و آنچه از جای بلند افتاده بمیرد و آنچه با شاخ زدن مرده باشد اال آنچه که بعد ]از این آفت ها[ ذبح کرده 

باشید و حرام است آنچه ذبح کرده شود بر نشانه های معبود باطل )نشانه به صورت قبر و ضریح( و حرام 

کرده شد آنكه طلب کنید معرفت قسمت خود به تیرهای فال، این فسق است. امروز کافران از دین شما نا 

امید شدند پس مترسید از ایشان و بترسید از من، امروز کامل کردم برای شما دین شما را و تمام کردم بر 

شما نعمت خود را و اختیار کردم اسالم را دین برای شما پس هرکه ناچار شود در گرسنگی غیر مایل به 

گناه، پس الله آمرزنده مهربان است.(

رسول  که  هستند  مخالف  کرده اند  نقل   پیامبر از  شیعه  ائمه  که  روایات  از  برخی  با  همچنین  و 

خدا روش استخاره را در تمام امور به صحابه همانند سوره های قرآن می آموخت و می فرمود: »اگر 

کسی از شما به انجام کاری تصمیم بگیرد. باید دو رکعت نماز غیر از نمازهای فرض بجا آورد، سپس این 

دعا را بخواند: »امهلل این استخریک بعلمک و استقدرک بقدرک و اسئلک من فضلک العظیم فانک 

تقدر و ال اقدر و تعلم و ال اعلم و انت عالم الغیوب2.«

1 . فتــح االبــواب بیــن ذوی االلبــاب و بیــن رب االربــاب فــی االســتخارات ص 263 )البــاب التاســع عشــر: 

ــی )664(،  ــاوس متوف ــن ط ــف اب ــاء( تالی ــن و الم ــی الطی ــن ف ــه رقعتی ــاورة الل ــن مش ــه م ــا رأیت ــض م ــی بع ف

ــوار 238/88 ح 4  ــار االن ــا(، بح ــاع و کیفیته ــتخاره بالرق ــتحباب االس ــاب اس ــیعه 127/5 ح 4 )ب ــائل الش وس

ــادق( ــاب اســتخبارة بالبن )ب

ــن  ــوادر م ــی ن ــع ف ــل الراب ــه – الفص ــن االدعی ــی آداب م ــر ف ــاب العاش ــالق، ص 323 )الب ــكارم االخ 2 . م

ــاع( ــتخاره بالرق ــاب االس ــوار 228/8 ح 4 )ب ــار االن ــوات(، بح الصل
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48   حکم بد فالی گرف�خ به اماکن خاص و زمان های خاص نزد شیعه چیست؟

بد فالی گرفتن به اماکن و زمان های خاص از باورهای شیعه است.

مراجع آنان روایات دروغین بسیاری در این مورد ساخته اند؛ مانند:

)الف( »از ابی ایوب الخزار روایت شده، که فرمود: »خواستیم به مسافرتی برویم، پیش ابی عبدالله 

آمدیم و به ایشان سالم دادیم. فرمود مثل اینكه شما می خواهید برکت روز دوشنبه را دریابید. گفتیم: بله. 

فرمود: چه روزی می تواند شوم تر از روز دوشنبه باشد. در این روز پیامبر بزرزگوار خود را از دست دادیم و 

وحی از ما قطع شد. روز دوشنبه به مسافرت نروید، روز سه شنبه بروید1.«

تحلیل:
اگر روزها شوم هستند آیا شومی به امام حسن و حسین بر می گردد؟! چون طبق اعتقاد آنان ائمه همان 

روزهای هفته هستند.

آنان به حسن عسكری افتراء زده اند که –پناه بر خدا- فرموده است: »شنبه نام گرامی پیامبر است، 

یک شنبه کنایه از امیر المؤمنین است و منظور از دوشنبه حسن و حسین هستند2.«

و به پیامبر افتراء بسته اند که ایشان گفته است: »از مصر دوری گزینید و ماندن در آن را نخواهید« 

راوی می گوید فكر می کنم پیامبر فرمود: »چون موجب بی غیرتی و دّیوثی می شود3.«

و دروغ بربسته اند که »نگویید اهل شام« بلكه بگویید »اهل شوم، آنها فرزندان مصر هستند، که به زبان 

داؤد مورد لعنت قرار گرفتند و خداوند برخی از آنها را به میمون و خوک تبدیل کرد4.«

تحلیل:
خداوند متعال در مورد سرزمین شام گفته است:

ُه ِلُنِریُه 
َ
َنا َحْول

ْ
ِذی َباَرك

َّ
ْقَصی ال

َ
َمْسِجِد الأ

ْ
ی ال

َ
َحَراِم ِإل

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
َن ال یلًا ّمِ

َ
ْسَرى ِبَعْبِدِه ل

َ
ِذی أ

َّ
 ُسْبَحاَن ال

ِمیُع الَبِصیُر  ]اسراء:1[ )پاک است آنكه ببرد بنده خود را شبی از مسجد الحرام به  ُه ُهَو الّسَ
َ
ِمْن آیاِتَنا ِإّن

سوی مسجد اقصی که برکت نهادیم گرداگرد آن تا بعضی نشانه های خود را به او بنمایانیم هر آیینه اوست 

شنوا وبینا.(

ــام  ــفر و االی ــا الس ــتحب فیه ــی یس ــات الت ــام و االوق ــاب االی ــه 308/2 ح 2401 )ب ــره الفقی ــن ال یحض 1 . م

واالوقــات التــی یكــره فیهــا الســفر؛ کتــاب الســرائر الحــاوی لتحریــر الفتــاوی 682/3 )بــاب االیــام التــی یكــره 

فیهــا الســفر( نیــز فــروع کافــی 2125/8 کتــاب الروضــه ح 492 حدیــث الفقهــا و العلمــاء.

2 . بحار االنوار 239/24 ح 1 )باب تاویل االیام و الشهور باالئمه(

3 . منبع گذشته 211/57 ح 15 )باب الممدوح من البلدان و المذموم منها و غرائبها(

4 . منبع های گذشته 208/57 ح 8 )باب الممدوح من البلدان و المذموم منها و غرائبها(
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49   آیا نزد بزرگان شیعه استمداد از غیر اهلل )ندای غیر اهلل( جایز است؟ چه زمانی؟

بله! نزد بزرگان شیعه ندای غیر الله  و استمداد از آنها جایز است به شرطی که غیر الله رب تصور 

نشود. )اعتقاد رب بودنش را داشته نباشد(

خمینی گفته است: »شرک چیزی از غیر خدای عالم خواستن است به عنوان اینكه او خداست و اگر 

جز این شد شرک نیست، مرده و زنده در این معنا فرق نمی کند، گرچه کسی از سنگ و کلوخ حاجت طلبد 

مشرک نشود هر چند کار لغو و باطلی کرده باشد«1.

تحلیل:
این ادعا دقیقا همان شرک مشرکین زمان جاهلیت است.

خداوند متعال گفته است: 

َه  َفی ِإّنَ الّلَ
ْ
ِه ُزل ی الّلَ

َ
ُبوَنا ِإل ا ِلیَقّرِ

َّ
ْوِلیاء َما َنْعُبُدُهْم ِإل

َ
َخُذوا ِمن ُدوِنِه أ

َ
ِذیَن اّت

َّ
َخاِلُص َوال

ْ
یُن ال ِه الّدِ ا ِلّلَ

َ
ل
َ
 أ

گاه باشید:  اٌر  ]زمر: 3[ )آ
َ

ا یْهِدی َمْن ُهَو َكاِذٌب َكّف
َ
َه ل ُم َبیَنُهْم فِی َما ُهْم ِفیِه یْخَتِلُفوَن ِإّنَ الّلَ

ُ
یْحك

آییِن پاك از آِن خداست، و کسانی که به جای او دوستانی برای خود گرفته اند ]به این بهانه که:[ ما آنها 

را جز برای اینكه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیك گردانند، نمی پرستیم، البّته خدا میان آنان در باره آنچه 

بر سر آن اختالف دارند، داوری خواهد کرد. در حقیقت، خدا آن کسی را که دروغ پرداِز ناسپاس است 

هدایت نمی کند.(

50    از دیدگاه شیعه، اهلل تعالی در شب معراج چگونه با پیامبر سخن گفت؟

آنها به دروغ افتراء زده اند که: »از عبدالله بن عمر روایت شده که فرمود: »از پیامبر خدا شنیدم، در 

حالی که از ایشان پرسیده شد! با چه زبانی الله در شب معراج با شما سخن گفت. فرمود: با زبان و لهجه علی 

بن أبی طالب با من سخن گفت، پس به من الهام کرد که گفتم: »پروردگارا تو با من سخن گفتی یا علی2؟«

تحلیل:
ِمیُع الَبِصیُر  ]شوری: 11[ )نیست مانند  یَس َكِمْثِلِه َشیٌء َوُهَو الّسَ

َ
خداوند متعال فرموده است:  ل

او چیزی و اوست شنوا و بینا(

ــردگان  ــوان: از م ــخ آن. عن ــوال اول و پاس ــی ص 49 )س ــی ص 30، عرب ــرار، فارس ــف االس ــی کش 1 . خمین

ــت.( ــرک نیس ــتن ش ــت خواس حاج

2 . ارشــاد القلــوب تالیــف دیلمــی ابــی الحســن 298/2 )بــاب فضائــل امیــر المؤمنیــن علــی بــن ابــی طالــب 

فصــل: فــی حبــه و التوّعــد علــی بغضــه و فضایــل فاطمــه . کشــف الیقیــن فــی فضایــل امیــر المؤمنیــن، ص 

.229
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51     آیا شیعیان بیخ اهلل و ائمه تفاوتی قایل هستند؟

نه! تفاوتی قایل نیستند.

آنان  بر  آن حالت  در  دارند که  ابتدایی  برزخی  »یک حالت  امامان شان  که:  ادعا کرده اند  آنان  بزرگان 

یان می یابد و در این دعا به همین مطلب اشاره شده است: »ال فرق بینک و بینهم  صفات ربوبیت جر

 انهم عبادک املخلصون« »بین تو )خدا( و بین آنان )ائمه( تفاوتی وجود ندارد، مگر اینکه آنان بندگان 
ّ
اال

مخلص تو هستند1.«

تحلیل:
ْرِض 

َ
َماَواِت َوالأ َن الّسَ ْزًقا ّمِ ُهْم ِر

َ
خداوند فرمود است. الف:  َویْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الّلِه َما لَا یْمِلُك ل

ُموَن  ]نحل: 73-74[ )و به غیر 
َ
نُتْم لَا َتْعل

َ
ُم َوأ

َ
 ِإّنَ الّلَه یْعل

َ
ْمَثال

َ
 ِلّلِه الأ

ْ
َشیًئا َولَا یْسَتِطیُعوَن * َفلَا َتْضِرُبوا

خدا کسی را می پرستند که در آسمانها و زمین به هیچ وجه اختیار روزی آنان را ندارند و ]به کاری[ توانایی 

ندارند.پس برای خدا مثل نزنید، که خدا می  داند و شما نمی دانید(

ِمیُع الَبِصیُر  ]شوری: 11[ )نیست مانند او چیزی و اوست شنوا و  یَس َكِمْثِلِه َشیٌء َوُهَو الّسَ
َ
ب:  ل

بینا(

51    از دیدگاه شیعیان شرک چیست؟ و مفهوم برائت از مشرکان چیست؟

»اعتقاد نداشتن به امامت  کلمه شرک در تمام قرآن نزد بزرگان شیعه تاویل یا اطالق می شود به: 

امیرالمؤمنین و ائمه دیگر از نسل ایشان، و ترجیح دادن دیگران بر ائمه2.«

لیحبطن  اشركت  لان    آیه   تفسیر  در  بالله-  –نعوذ  ایشان  که  داده اند  نسبت  جعفر  ابو  به  دروغ  به 

عملک  فرموده است: »الن ارشكت بوالیة یلع لحبطن عملک3.«
ابو الحسن عاملی -از بزرگان شیعه- گفته است: »اخبار تاکید کننده این مطلب است که آیات شرک در 

ذات و شرک در عبادت الله به شرک در والیت و امامت توجیه و تاویل می شود4.«

مامقانی –یكی دیگر از بزرگان شیعه- گفته است: »نتیجه روایاتی که آنها را ذکر کرده است این است که 

1 . مصابیح االنوار فی حل مشكالت االخبار 397/2 ح 222.

2 . بحــار االنــوار 390/23 ح 100 )بــاب تاویــل المؤمنیــن و االیمــان و المســلمین و االســالم بهــم و بوالیتهــم 

ــم و  ــام بأعدائه ــزی و االصن ــالت و الع ــوت و ال ــت و الطاغ ــرک و الجب ــر و الش ــرکین و الكف ــار و المش و الكف

مخالفیهــم(

3 . تفســیر فــرات ص 370 ح 502 )ســوره زمــر( مراجعــه شــود بــه : بحــار االنــوا 152/36 ح 132 )البــاب 

التاســع و الثالثــون(

4 . مرآة االنوار ص 327 )المقدمة الثالة: ما یوضح نبذا من التاویالت الماثوره من االئمه(
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روز قیامت حكم کفر و شرک بر کسی که شیعه اثنی عشری نباشد، اطالق می شود1.«

 در مورد بت ها 
ً
مجلسی –رهبر مذهبی شیعه- گفته است: »خالصه سخن این است که آیات شرک ظاهرا

است، اما باطن و مفهوم آنها در مورد خلفای ستم گری است که با ائمه بر حق شریک قرار داده شده اند و به 

ْخَرى  منظور باطنی 
ُ
أ

ْ
اِلَثَة ال

َ
ى * َوَمَناَة الّث ُعّزَ

ْ
اَت َوال

َّ
یُتُم الل

َ
َفَرأ

َ
جای آنان تعیین شده اند. پس در آیات  أ

آیه از الت: اولی، و العزی: دومی و منات سومی، است که مردم آنها را امیر المؤمنین و خلیفه رسول خدا 

نامیدند و القاب صدیق، فاروق و ذی النورین و امثال آنها دادند2.«

مجلسی نیز گفته است: »یكی از چیزهایی که بخشی از ضروریات دین امامیه شمرده شده است؛ برائت 

و نفرت از ابوبكر، عمر و عثمان است3.«

آری کسی که منكر ضروریات دین باشد نزد بزرگان شیعه کافر است چنانكه قبال گذشت4.

و اولین کسی که از مشرکین – به اعتقاد شیعه یعنی صحابه - اعالم برائت کرده ابن سباء یهودی است. 

)چنانكه قبال گذشت(.

پس اعالم برائت از مشرکین به اعتقاد بزرگان شیعه برائت از صحابه است، و این همان چیزی است 

که آخوندهای شیعه در راهپیمایی ناروای خود در موسم حج، در بهترین روزها و اشرف اماکن دنیا انجام 

می دهند.

بلكه بخشی از عقاید مراجع شیعی این است که: هر سال در مراسم حج ابوبكر و عمر در مقابل شیعیان 

ظاهر می شوند و آنان در هنگام رمی جمرات به سوی آن دو سنگ پرتاب می کنند.

»هر سال وقتی موسم حج فرا رسد، آن دو فاسق غاصب از قبرها بیرون کشیده می شوند و این جا بین 

هر دو فاصله ایجاد می شود و غیر از امام عادل کسی آن دو )ابوبكر و عمر( را نمی بیند، من اولی را با دو 

سنگ زدم و دومی را با سه سنگ زیرا دومی خبیث تر از اولی است5.«

1 . تنقیح المقال فی علم الرجال 208/1 )الفائدة العشرون( تالیف مامقانی عبدالله متوفی )1351(

2 . بحار االنوار 96/48 ح 106 )معجزاته و استجابة دعواته و معالی اموره و غرائب شانه(

3 . العقائد، ص 58،  )الفصل االول فیما یتعلق بأصول العقائد( نسخه ش، ق، ح، م، د.

4 . همان، ص  52.

5 . بصائــر الدرجــات الكبــری فــی فضائــل آل محمــد 49/2 ح 8 )بــاب فــی االئمــة انهــم یعرضــون علیهــم 

اعدائهــم و هــم موتــی و یرونهــم، تالیــف صفــار، االختصــاص شــیخ مفیــد ص 277 )فــی ان طاعــة االوصیــاء 

مفترضــة(، بحــار ااالنــوار 305.306/27 ح 10 )بــاب انهــم یظهــرون بعــد موتهــم و یظهــر منهــم الغرائــب و 

یاتیهــم ارواح االنبیــاء و تظهــر لهــم االمــوات مــن اولیائهــم و اعدائهــم(
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تــی، ورود بــه بهشــت یــا جهنــم – طبــق  53   آیــا ســتارگان و ســیاره ها در خوشــبختی و بدبخ
دیــدگاه مراجــع شــیعه- تاثیــری دارنــد؟

بله! )طبق اعتقاد شیعیان ستاره ها و سیاره ها چنین تاثیری دارند(.

کلینی –از بزرگان شیعه- به ابی عبدالله افتراء زده است که ایشان گفته است: »کسی که قصد سفر یا 

ازدواج داشته باشد در حالی که ماه در برج عقرب باشد، »حسنی« )یعنی بهشت( را نخواهد دید1.«

خمینی گفته است: »همبستری در حالی که قمر در عقرب است )ماه در برج عقرب باشد( در روزهای 

پایانی ماه و در روزهای شوم هر ماه مكروه است2.«

تحلیل:
بدفالی گرفتن به اشیاء و اماکن بخشی از عقاید مشرکین است چنان که خداوند فرموده است:  َفِإَذا 

ِعنَد  َطاِئُرُهْم  َما 
َ
ِإّن لا 

َ
أ َعُه  ّمَ َوَمن  ِبُموَسی   

ْ
وا یُر یّطَ َسیَئٌة  ُتِصْبُهْم  ِإن  َو َهِذِه  َنا 

َ
ل  

ْ
وا

ُ
َقال َحَسَنُة 

ْ
ال َجاءْتُهُم 

ُموَن  ]اعراف:131[ )پس هنگامی که نیكی ]و نعمت[ به آنان روی می آورد 
َ
ْكَثَرُهْم لَا یْعل

َ
ِكّنَ أ

َ
الّلُه َول

می گویند: »این برای ما ]شایسته[ است« و چون گزندی به آنان می رسید، به موسی و همراهانش شگون 

گاه باشید که ]سرچشمه[ بدشگونی آنان تنها نزد خداست ]که آنان را به بدی اعمالشان کیفر  بد می زنند. آ

می دهد[، لیكن بیشترشان نمی دانند.(

ــر علــم غیــب آگاه  ــر از ذات خــود فــرد دیگــری را هــم ب ــاور شــیعه غی ــد طبــق ب ــا خداون 54   آی
کــرده اســت؟

»خداوند  است:  گفته  الله-  معاذ   - ایشان  زده اندکه  افترا  المؤمنین  امیر  بر  دروغ  به  شیعیان  بله! 
هیچ پیامبری را نفرستاده است مگر اینکه من وام های او را پرداخت می کنم و وعده هایش را وفا می نمایم، 

خداوند من را برای یادگیری علم و پیروزی برگزیده است. من دوازده بار به مالقات الله رفته ام و الله خود 

را به من شناسانده است و به من کلیدهای علم غیب را داده است3.«

همچنین بر ابی عبدالله افتراء زده اند که ایشان –معاذ الله- گفته است: »من هر آنچه را که در آسمان ها 
و زمین ها است می دانم، و هر آنچه را در بهشت و جهنم است می دانم، و هر چه را که در گذشته بوده و در 

آینده خواهد بود می دانم4.«

1 . الروضــة مــن الكافــی 2103/8 )کتــاب الروضــة ح416 حدیــث نــوح یــوم القیامــه(، عیــون اخبــار الرضــا 

282/1 ح 35 )28: بــاب فیمــا جــاء عــن االمــام علــی بــن موســی مــن االخبــار المتفرقــه.(

2 . تحریر الوسیله217/2 )کتاب النكاح: مسأله: 5(.

3 . تفسیر فرات، ص 67 ح 37 )سوره بقره(، بحار االنوار 350/39 ح 23 )باب 90: ما بّین من مناقب نفسه المقدسه(.

4 . بحــار االنــوار 111/26 ح 8 )بــاب انهــم ال یحجــب عنهــم علــم الســماء و االرض و الجنــة و النــار و انــه 

عــرض علیهــم ملكــوت الســماوات و االرض و یعلمــون علــم مــا کان و مــا یكــون الــی یــوم القیامــة.(.
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یحی دارند همچنان که  حتی بزرگان شیعه اعتقاد دارند: »ائمه نسبت به هر چیزی علم تفصیلی و تشر

الله تعالی هر چیزی را اینگونه می داند. آنها به تمام آنچه که در گذشته اتفاق افتاده یا در آینده اتفاق خواهد 

گاهی آنها پنهان نمی ماند ...  افتاد یا االن موجود هستند همه را می دانند و به اندازه یک ذره از علم و آ

گاهی شان نه تنها به آنچه که قبال اتفاق افتاده است یا االن موجود است بلکه به تمام آنچه در همۀ  پس آ

فراوان همین است...  متواتر  نیست. همچنان که مقتضای روایات  اتفاق می افتد، جای شگفتی  عالمها 

یات مذهب آنهاست1.« حتی می توان ادعا کرد که این از عقاید امامیه و از ضرور

خمینی گفته است: »بدان که لیلة القدر چون لیلة مكاشفه رسول خدا و ائمه هدی است، از این جهت 

کشف جمیع امور ملكّیه از غیب ملكوت برای آنها می شود... و این مكاشفه، مكاشفۀ ملكوتیه است که 

محیط بر جمیع ذرات عالم طبیعت است و هیچ امری بر ولّی امر از امور غیب مخفی نخواهد بود... و در 

روایات، عرض اعمال بر ولّی امر، رسول الله و ائمه هدی وارد است2.«

تحلیل:
ُم 

َ
 ُهَو َویْعل

َ
ُمَها ِإلّا

َ
َغیِب لَا یْعل

ْ
خداوند متعال در مورد خودش در قرآن می فرماید:  َوِعنَدُه َمَفاِتُح ال

 
َ
ْرِض َولَا َرْطٍب َولَا یاِبٍس ِإلّا

َ
َماِت الأ

ُ
ٍة فِی ُظل ُمَها َولَا َحّبَ

َ
 یْعل

َ
َبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإلّا

ْ
َبّرِ َوال

ْ
َما فِی ال

ِبیٍن  ]انعام: 59[ )و کلیدهای غیب، تنها نزد اوست. جزاو ]کسی[ آنرا نمی داند، و آنچه را  فِی ِكَتاٍب ّمُ
در خشكی و دریاست می داند، و هیچ برگی فرو نمی افتد مگر ]اینكه[ آن را می داند، و هیچ دانه ای در 

تاریكیهای زمین، و هیچ تر وخشكی نیست مگر اینكه در کتابی روشن ]ثبت[ است.(

یاَن یْبَعُثوَن  ]نمل: 65[ )بگو 
َ
وَن أ ُه َوَما یْشُعُر ا الّلَ

َّ
َغیَب ِإل

ْ
ْرِض ال

َ
أ

ْ
َماَواِت َوال ُم َمن فِی الّسَ

َ
ا یْعل

َّ
 ُقل ل

نمی داند هر که در آسمانها و زمین است غیب، مگر خدا و نمی دانند که کی برانگیخته شوند(.

55   عقیده بزرگان شیعه در مورد توحید ربوبیت چیست؟

در پرسش ها و پاسخ های آینده به صورت خالصه این عقیده ظاهر می گردد ان شاء الله تعالی.

56   آیا بزرگان شیعه به وجود رّبی در کنار اهلل اعتقاد دارند؟

بزرگان شیعه به علی افتراء زده اند که ایشان گفته است: »من شاخه ای از شاخه های ربوبیت 

هستم3.«

1 . صــراط الحــق فــی المعــارف االســالمیة و االصــول االعتقادیــه 290.292/3 )البــاب الثامــن: فــی علــوم 

االئمــة تالیــف: محســنی محمــد آصــف از معاصریــن شــیعه

2 . خمینــی، آداب الصــالة، بــاب چهــارم، فصــل هفتــم، شــمه ای از تفســیر ســوره قــدر، تتمــه در ذکــر فضــل 

لیلــة القــدر ص 512.

3 . شرح زیارت الجامعة الكبیرة 70/1 )و اصول الكرم(.
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و سپس در این گمراهی خود چنان غلو و افراط کرده اند که بر علی افترا زده اند که ایشان-پناه بر 

خدا- گفته است: »من همان پروردگار زمین هستم که زمین به وسیله او سكون و آرامش پیدا می کند1.«

َها  ]زمر: 69[ )زمین به وسیله نور پروردگارش روشن گشت(  ْرُض ِبُنوِر َرّبِ
َ
أ

ْ
ْشَرَقِت ال

َ
و در مورد آیه  َوأ

گفته اند: منظور از »ربها« در این آیه امام االرض است2.«

ِه  ]کهف: 87[ گفته اند )یُردُّ ایل امری  ی َرّبِ
َ
ُبُه ُثّمَ یَرّدُ ِإل َم َفَسْوَف ُنَعّذِ

َ
ا َمن َظل ّمَ

َ
 أ

َ
و در مورد آیه  َقال

را عذاب  او  المؤمنین  امیر  و  بازگردانده می شود  المؤمنین  امیر  به سوی  فیعذبه عذابا نكرا(  املؤمننی 
سختی خواهد داد3.

تحلیل:
ِمَن  وَن 

ُ
َفَتك آَخَر  ًها 

َ
ِإل ِه  الّلَ َمَع  َتْدُع  ا 

َ
َفل   است:  کرده  خطاب  گونه  این  پیامبرش  به  متعال  خداوند 

ِبیَن  ]شعراء: 213[ )پس مخوان با خدا معبود دیگر را آنگاه باشی از عذاب شدگان( 
َ

ُمَعّذ
ْ
ال

  یِه ُتْرَجُعوَن
َ
ِإل ُم َو

ْ
ُحك

ْ
ُه ال

َ
ل ا َوْجَهُه 

َّ
ِإل ا ُهَو ُكّلُ َشیٍء َهاِلٌك 

َّ
ِإل َه 

َ
ِإل ا 

َ
ًها آَخَر ل

َ
ِإل ِه  ا َتْدُع َمَع الّلَ

َ
 َول

]قصص: 88[ )و مخوان با خدا معبود دیگری را، نیست هیچ معبود به حق غیر او، هر چیز هالک شونده است 

مگر خود او، فرمان روایی خاص اوست و به سوی او باز گردانده می شوید(

57   از دیدگاه شیعه متصرف و گرداننده امور دنیا و آخرت چه کسی است؟

به گفته شان: امامان شان است.

»مگر نمی دانی که دنیا و  –پناه بر خدا- گفته است:  ایشان  افترا زده است که   ابو عبدالله به  کلینی 

آخرت مال امام است آن را جایی که بخواهد می گذارد و به کسی که بخواهد عنایت می کند4.«

تحلیل:
ِه  ]مومنون: 84- وَن ِلّلَ

ُ
ُموَن * َسیُقول

َ
ْرُض َوَمن ِفیَها ِإن ُكنُتْم َتْعل

َ
أ

ْ
َمِن ال ِ

ّ
خداوند فرموده است:  ُقل ل

85[ )بگو زمین و هرچه در آن است از آن کیست؟ خواهند گفت از آن الله است.(

ا 
َ
َفل

َ
أ ُقْل    آنها را توبیخ فرمود که  وقتی مشرکان اعتراف کردند خداوند به قصد رّد عقیده شرکی شان 

1 . مــرآة االنــوار، ص 99 )المقدمــة الثالثــة: فــی بیــان مــا یوضــح نبــذا مــن التاویــالت المأثــوره مــن االئمــه... 

ــابع( الفصل الس

2 . کورانــی، علــی العاملــی، فســیر قمــی ص 595 ســوره زمــر، تفســیر البرهــان 565/6 ح 1 )ســوره زمــر(، 

معجــم احادیــث االمــام المهــدی 381/5 )ان االرض تشــرق بنــور المهــدی(

3 . مــرآة االنــوار، ص 100 )المقدمــة الثالــة: فــی بیــان مــا یوضــح نبــذا مــن التاویــالت المأثــوره مــن االئمه... 

الفصــل الســابع(، بحــار االنــوا 194/7 ح 59 )بــاب احــوال المتقیــن و المجرمیــن فــی القیامة(.

4 . اصول الكافی 308/1 )کتاب الحجة ح 4 باب ان االرض کلها لالمام(
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وَن  )بگو پس چرا پند نمی پذیرید(. ُر
َ

َتَذّك
ِه  ]مومنون:  وَن ِلّلَ

ُ
َعِظیِم * َسیُقول

ْ
َعْرِش ال

ْ
ْبِع َوَرّبُ ال َماَواِت الّسَ ّبُ الّسَ سپس خداوند فرمود:  ُقْل َمن ّرَ

86-87[ )بگو کیست پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ؟ خواهند گفت این همه مال 

خدا است.(

 وقتی مشرکان به این مطلب اقرار نمودند، خداوند آنها را توبیخ نمود و شرک آنها را رد کرد و فرمود: 

ُقوَن  ؛ )بگو پس چرا پند نمی پذیرید(. ا َتّتَ
َ
َفل

َ
 ُقْل أ

ُموَن 
َ
یِه ِإن ُكنُتْم َتْعل

َ
ا یَجاُر َعل

َ
وُت ُكّلِ َشیٍء َوُهَو یِجیُر َول

ُ
ك

َ
در ادامه می فرماید:  ُقْل َمن ِبیِدِه َمل

ِه   ]مومنون: 88-89[ )بگو کیست آنكه به دست اوست پادشاهی همه چیز و او امان می دهد  وَن ِلّلَ
ُ
* َسیُقول

و امان داده نمی شود بر خالف او، بگویید اگر می دانید. خواهند گفت که این همه مال خدا است.(

را رد می کند: آنها  این سخن خویش شرک  با  و  نموده  توبیخ  را  آنها  اقرار  کردند خداوند   بازهم وقتی 

وَن  بگو پس از کجا فریب داده می شوید. ی ُتْسَحُر
َّ ن
َ
ِه ُقْل َفأ وَن ِلّلَ

ُ
  َسیُقول

ٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن 
َ
ُه ِمن َول َخَذ الّلَ

َ
اِذُبوَن )90( َما اّت

َ
ك

َ
ُهْم ل

َ
ِإّن َحّقِ َو

ْ
َتیَناُهم ِبال

َ
و ادامه می دهد:  َبْل أ

َغیِب 
ْ
ا یِصُفوَن )91( َعاِلِم ال ِه َعّمَ ی َبْعٍض ُسْبَحاَن الّلَ

َ
ا َبْعُضُهْم َعل

َ
َعل

َ
َق َول

َ
ٍه ِبَما َخل

َ
َذَهَب ُكّلُ ِإل

َّ
ٍه ِإًذا ل

َ
ِإل

]مومنون: 89-92[ )بلكه آورده ایم به ایشان سخن راست و هر آیینه آنان    وَن 
ُ

ا یْشِرك ی َعّمَ
َ
َهاَدِة َفَتَعال

َ
َوالّش

دروغ می گویند. خداوند هیچ فرزندی نگرفته است و نیست همراه او هیچ خدای دیگر. اگر چنین بود آن 

گاه ببردی هر خدایی چیزی که آفریده بود و هر آیینه غالب آمدی بعض ایشان بر بعض. به پاکی صفت 

می کنم خدا را از آنچه تقریر می کنند. داننده نهان و آشكار است، پس برتر است از آنچه شریک می آورند.(

58   طبــق اعتقــاد بــزرگان شــیعه چــه کســی اتفاقــات و رویدادهــای طبیعــی را  در جهــان بــه 
وجــود مــی آورد؟

.علی ابن أبی طالب

وَن ]نمل: 63[ )آیا معبودی با خدا هست، برتر است خدا از آنچه که 
ُ

ا یْشِرك ُه َعّمَ ی الّلَ
َ
ِه َتَعال َع الّلَ ٌه ّمَ

َ
ِإل

َ
أ

شریک می گیرند.(

به دروغ از سماعه بن مهران روایت کرده اند که او گفت: »نزد ابی عبدالله بودم که در آسمان رعد و برق 

شد. ابوعبدالله گفت: هان! این رعد و برق که اتفاق افتاد، طبق دستور صاحب شما بود: گفتم صاحب ما 

کیست؟ گفت: امیر المؤمنین1.«

1 . االختصــاص، ص 327، بحــار االنــوار 32.33/27 ح 4 )بــاب انهــم ســخر لهــم الســحاب و یســر لهــم 

االســباب(
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و به دروغ گفته اند: »امیر المؤمنین سوار ابری شد و در حالی که باالی ابر قرار داشت گفت: من چشم 

خدا در زمین هستم، من زبان گویای خدا در میان بندگانش هستم، من آن نور خدا هستم که خاموش 

نمی شود، من دروازه و آستان خدا هستم که از آنجا وارد می شوند و من حجت خدا بر بندگانش هستم1.«

تحلیل:
ای مسلمان منصف و عاقل! با خواندن این روایات به چه نتیجه ای می رسی آیا کسی که آنها را جعل 

کرده به ربوبیت علی و شریک بودن او با الله تعالی در ربوبیت باور ندارد؟«

َبْرَق َخْوًفا َوَطَمًعا َویْنِشیُء 
ْ
ُم ال

ُ
ِذی یِریك

َّ
در حالی که خداوند متعال در کتاب خود می فرماید:  ُهَو ال

  ]رعد: 12[ )و اوست آنكه می نماید شما را برق، برای پیدا کردن ترس و امید و بر می دارد 
َ

َقال َحاَب الّثِ الّسَ
ابرهای گران را(

59    آیــا بــزرگان شــیعه اعتقــاد دارنــد کــه امامان شــان تــوان آفریــدن و زنــده کــردن مردگان 
را دارند؟

بله! )چنین اعتقادی دارند(

آنها به دروغ نقل کرده اند که راوی بزرگ شان، ابن قبیصه گفته است: »جابر بن یزید جعفی به من گفته 

است؛ آقایم باقر را دیدم که فیلی از گل ساخته بود، سپس سوار آن شد و به هوا پرید تا این که به مكه رفت 

و سوار بر آن فیل بازگشت. ابن قبیصه می گوید: من این ادعای جابر را باور نكردم تا این که با امام باقر 

مالقات کردم و از ایشان پرسیدم: جابر در مورد شما چنین و چنان به ما خبر داده است.

پس امام باقر فیلی مانند فیل قبلی ساخت و سوارش شد و من را هم با خود سوار کرد و به مكه برد و 

باز گرداند2.«

روایتی دیگر جعل کرده اند که: علی یكی از جوانان قبیله مادر خود )از بنی محزوم( را زنده کرد، 

بنابر  از قبر برخاست. چون  پا لگد زد، جوان در حالی که زبانش دگرگون بود  با  او را  به صورتی که قبر 

باورشان، به سنت ابوبكر و عمر مرده بود3.«

نیز جعل کرده اندکه: علی تمام مردگان قبرستان »جبانه« را زنده کرد. روایت خرافی شان می گوید:

»وقتی علی وسط »جبانه« رسید سخنی بر زبان آورد که بر اثر آن دل های شان به لرزه افتاد و در وجود 

ــحابتان  ــر 551/1 ح 351 ) 230: الس ــی البش ــج عل ــل الحج ــر و دالی ــی عش ــه االثن ــز االئم ــة معاج 1 . مدین

اللتــان رکــب احداهمــا و ارکــب غیــره االخــری و مــا فــی ذالــک فــی المعجــزات( تالیــف: هاشــم البحرانــی ، 

بحــار االنــوار 34/27 ح 5 )بــاب انهــم ســخر لهــم الســحاب و یســر لهــم االســباب(

2 . مدینه معاجز االئمه 10/5 ح 1422 )الباب الخامس فی معاجز االمام ابی جعفر(.

3 . اصول الكافی 347/1 )کتاب الحجة ح 7باب مولد امیر المؤمنین.
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آنها ترسی که خدا می خواست وارد شد و چهره های شان رنگ باخت1.«

راوی خرافی  آمد،  بیرون  ماده  از سنگ صد شتر  و  زد  به سنگ  جعل کرده اند که: علی ضربه ای 

می گوید: »علی با چوب دستی پیامبر بر سنگ زد و از سنگ صدای ناله ای همانند ناله شتران 

ماده در هنگام زایمان، شنیده شد و در همین حالت ناگهان سنگ شگافت  و از آن سر یک ماده شتر بیرون 

آمد که مهار شتر به آن آویزان بود، پس علی به فرزندش حسن گفت: آن را بگیر. پس از آن سنگ صد شتر 

سیاه رنگ بیرون آمد که با هر کدام یک بچه شتر همراه بود2.«

افترایی دیگر که گفته اند: علی سام - از فرزندان حضرت آدم- و اصحاب کهف را زنده کرده است3.

تحلیل:
ْرِض 

َ
أ

ْ
َماء َوال َن الّسَ م ّمِ

ُ
ُزُقك َق ُثّمَ یِعیُدُه َوَمن یْر

ْ
َخل

ْ
 ال

ُ
ن یْبَدأ ّمَ

َ
خداوند متعال فرموده است: )الف(:  أ

ْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَن  ]نمل: 64[ )نه بلكه کسی را می پرستیم که نو پیدا 
ُ

ِه ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنك َع الّلَ ٌه ّمَ
َ
ِإل

َ
أ

آیا  از آسمان و زمین.  را  را که روزی می دهد شما  بار چنین می کند و کسی  باز دیگر  و  آفرینش  می کند 

معبودی هست با خدا؟ بگو بیارید حجت خود را اگر راست گو هستید.(

َقُه 
ْ
ا َوَنِسی َخل

ً
َنا َمَثل

َ
ِبیٌن * َوَضَرَب ل ْطَفٍة َفِإَذا ُهَو َخِصیٌم ّمُ

ُ
ْقَناُه ِمن ّن

َ
ا َخل

َ
ّن

َ
ِإنَساُن أ

ْ
ْم یَر ال

َ
َول

َ
)ب(:  أ

ِذی َجَعَل 
َّ
ٍق َعِلیٌم * ال

ْ
ّلِ َخل

ُ
ٍة َوُهَو ِبك  َمّرَ

َ
ل ّوَ

َ
َها أ

َ
نَشأ

َ
ِذی أ

َّ
ِعَظاَم َوِهی َرِمیٌم * ُقْل یْحییَها ال

ْ
 َمْن یْحیی ال

َ
َقال

ی 
َ
ْرَض ِبَقاِدٍر َعل

َ
أ

ْ
َماَواِت َوال َق الّسَ

َ
ِذی َخل

َّ
یَس ال

َ
َول

َ
ْنُه ُتوِقُدوَن * أ نُتم ّمِ

َ
ْخَضِر َناًرا َفِإَذا أ

َ
أ

ْ
َجِر ال

َ
َن الّش م ّمِ

ُ
ك

َ
ل

وُن * َفُسْبَحاَن 
ُ

ُه ُكْن َفیك
َ
 ل

َ
ْن یُقول

َ
َراَد َشیًئا أ

َ
ْمُرُه ِإَذا أ

َ
َما أ

َ
َعِلیُم * ِإّن

ْ
اُق ال

َّ
َخل

ْ
ی َوُهَو ال

َ
ُهم َبل

َ
َق ِمْثل

ُ
ْن یْخل

َ
أ

یِه ُتْرَجُعوَن  ]یس: 77-83[؛ )مگر آدمی ندانسته است که ما او را از 
َ
ِإل وُت ُكّلِ َشیٍء َو

ُ
ك

َ
ِذی ِبیِدِه َمل

َّ
ال

لی آورد و آفرینش خود را 
َ
نطفه  ای آفریده ایم، پس بناگاه وی ستیزه  جویی آشكار شده است. و برای ما َمث

فراموش کرد؛ گفت: »چه کسی این استخوانها را که چنین پوسیده است زندگی می بخشد؟« بگو: »همان 

کسی که نخستین  بار آنرا پدید آورد و اوست که به هر ] گونه [ آفرینشی داناست.« همو که برایتان در درخت 

سبز فام اخگر نهاد که از آن ]چون نیاز تان افتد[ آتش می  افروزید. آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده 

توانا نیست که ]باز[ مانند آنها را بیافریند؟ آری، اوست آفریننده دانا. چون به چیزی اراده فرماید،کارش 

این بس که می گوید: »باش«؛ پس ]بی درنگ[ موجود می شود. پس ]شكوه مند و[ پاك است آن کسی که 

ملكوت هر چیزی دردست اوست، و به سوی او بازگردانیده می شوید.(

ــفاء  ــی و ش ــاء الموت ــی احی ــه ف ــه علی ــوات الل ــه صل ــتجابة دعوات ــاب اس ــوار 194/41 ح 5 )ب ــار االن 1 . بح

ــک(. ــو ذال ــا و نح ــداء بالبالی ــالء االع ــی و ابت المرض

2 . منبع سابق 198/41 ح 10 همان باب.

3 . مناقب آل ابی طالب 810/3 )فصل فی مساواته مع عیسی(
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60    وجود باالترین درجه توحید نزد بزرگان شیعه کدام است؟

ین درجه( اعتقاد پیدا کردن به وحدة الوجود. و حقیقت آن است که وجود ائمه عین وجود  )باالتر

الله سبحانه و تعالی هستند و این نهایت توحید است1.

ا َكِبیًرا  ]اسراء: 43[ )او پاک است و بس بلند است از آنچه که می گویند(. ّوً
ُ
وَن ُعل

ُ
ا یُقول ی َعّمَ

َ
 ُسْبَحاَنُه َوَتَعال

تحلیل:
رویكرد صوفیانۀ افراطی در مذهب اثنی عشری رسوخ کرده و در اذهان بزرگان معاصر مذهب النه ساخته 

است. آری! در میان افكار غلو آمیز متصوفه و عقاید افراطی شیعه مشابهت و مناسبت زیادی وجود دارد.

61    عقیده مراجع شیعه در مورد توحید اسما و صفات چیست؟

این دیدگاه به صورت مختصر در مسایل آینده ظاهر خواهد گشت ان شاء الله تعالی.

سیم هستند؟ 62   آیا بزرگان شیعه قایل به تج

بله!

هشام بن حكم اولین نفر از بزرگان شیعه بود که گفت: الله تعالی دارای جسم است. هشام معتقد بود که 

الله جسم دارد و دارای حد و نهایت است. الله طویل، عریض و عمیق است. و طول الله تعالی به اندازه 

عرض اوست، و  الله به اندازه هفت وجب از وجب های خودش است2.

ا َكِبیًرا  ]اسراء: 43[ )او پاک است و از آنچه می گویند برتر است(. ّوً
ُ
وَن ُعل

ُ
ا یُقول ی َعّمَ

َ
 ُسْبَحاَنُه َوَتَعال

جی روایت کرده است که او گفته: به ابو الحسن نامه نوشتم و از ایشان 
َّ

صدوق از محمد بن الفرج الُرخ

در مورد آنچه که هشام بن حكم در مورد جسم –بودن الله- و هشام بن سالم در مورد صورت گفته است 

سؤال کردم. ابو الحسن در جواب من نوشت: سرگردانی را از خود دور کن و در مقابل وسوسه شیطان به 

خدا پناه ببر. سخن حقیقت آن نیست که هر دو هشام گفته اند3.

همچنین صدوق از سهل بن زیاد روایت کرده است که گفت: سال 255 به ابو محمد نامه ای نوشتم 

که: بزرگان ما در توحید اختالف کرده اند برخی  معتقد هستند خداوند دارای جسم است و برخی از آنها 

می گویند: خداوند دارای صورت است4.

1 . ر. ک: جامع السعادات، ص 132.133 تالیف محمد مهدی بن ابی ذر نراقی متوفی )1209(

ــه نفســه تعالــی(،  ــر مــا وصــف ب ــاب: النهــی عــن الصفــة بغی 2 . اصــول الكافــی 73/1 )کتــاب التوحیــد. ب

ــول و االتحــاد. ــاب نفــی الجســم و الصــورة و التشــبیه و الحل ــوار 288/3 )ب بحــار االن

3 . ر. ک: التوحید، ص 94.95 ح 2 )باب انه لیس بجسم و ال بصورة(.

4 . منبع سابق، ص 99 ح 14 )باب انه لیس بجسم و ال بصورة(.
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ابن مرتضی زیدی گفته است: »اکثر شیعیان قایل به تجسیم هستند مگر عده کمی که با معتزله مخلوط 

شده اند1.«

تعارض:
می کنند  فكر  ما  بردگان  از  برخی  گفتم:  عبدالله  ابی  »به  گفت:  که  کرده اند  روایت  اج  سرَّ یعقوب  از 

خداوند صورتی همانند صورت انسان دارد. دیگری گفته است: خداوند به شكل یک جوان بدون ریش با 

موهای فرفری و انبوه است. ابو عبدالله به سجده افتاد سپس سر از سجده برداشت و فرمود: »پاک است 

آن ذاتی که هیچ کس شبیه او نیست، چشم ها نمی توانند او را درک کنند و هیچ علمی نمی تواند او را احاطه 

کند2.«

حجت قاطع:
مجلسی گفته است: اعتقاد داشتن به حلول خداوند در وجود بندگانش، و این که الله تعالی دارای جسم 

است... همه این نوع از اعتقادات کفر است3.«

و روایت کرده اند: »از علی بن محمد و ابو جعفر )جواد( روایت شده است که آنها گفته  اند کسی که 

قائل به تجسیم است به او زکات ندهید و پشت سر او نماز نخوانید4.«

63   عقیده بزرگان شیعه در مورد »تعطیل« چیست؟

پس از آن که بزرگان شیعه در اثبات صفات خداوندی برای ائمه خود غلو و افراط نمودند تا جایی که 

برخی به وحدة الوجود اعتقاد پیدا کردند. در آواخر قرن سوم تغییراتی در مذهب شیعه آغاز شد. به صورتی 

که مراجع شیعه از بزرگان معتزله متاثر شدند. معتزله، الله تعالی را از صفاتی که در قرآن و حدیث برای او 

ثابت شده اند بی بهره می دانند.
ابن مطهر –از بزرگان شیعه- به این مطلب تصریح کرده و گفته است: »مذهب ما شیعیان در اسماء و 

صفات خداوند متعال همانند مذهب معتزله است5.«

تحلیل:
خداوند متعال پیامبرانش را برای  اثبات صفات خود به صورت تفصیلی و نفی صفات به صورت مجمل 

فرستاده است، به همین دلیل اثبات صفات در قرآن مجید به صورت مفصل؛ و نفی به صورت مجمل بیان 

1 . المنیة و االمل، ص 19، الحور العین ص 148.149.

2 . التوحید ابن بابویه ص 101 ح 9 )باب انه لیس بجسم و ال بصورة(.

3 . العقائد ص 48 )الباب االول فیما یتعلق باصول العقائد(.

4 . التوحید ص 98 ح 11 )باب انه لیس بجسم و ال بصورة(.

5 . نهج المسترشدین فی اصول الدین، ص 32 تالیف ابن مطهر حلی حسن بن یوسف متوفی )726(.
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ِمیُع الَبِصیُر  ]شوری: 11[ )مانند او  یَس َكِمْثِلِه َشیٌء َوُهَو الّسَ
َ
می شود. خداوند متعال گفته است:  ل

چیزی نیست و او شنوا بیناست(

 روش قرآن در مورد نفی همین است.
ً
یَس َكِمْثِلِه َشیٌء  غالبا

َ
این نفی به صورت اجمال آمده است:  ل

آیات آخر سوره حشر.  و مثل    الَبِصیُر  ِمیُع  الّسَ َوُهَو    مانند:  به صورت مفصل می آید،  اثبات  اما 

شواهد در این زمینه بسیار است.

لوق بودن قرآن چیست؟ 64   عقیده بزرگان شیعه در مورد محخ

شیعیان در این مورد همانند جهمیه1 و معتزله2 رفتار نموده و قایل به مخلوق بودن قرآن هستند

مجلسی –از بزرگان شیعه- در کتاب بحار االنوار، کتاب القرآن، بابی با عنوان: »القرآن مخلوق« آورده است3.

عالم و سید شان آقای محسن امین این مطلب را تایید کرده و گفته است: »شیعه و معتزله به مخلوق 

بودن قرآن اعتقاد دارند4.«

مخلوق دانستن قرآن بر اساس آن است که شیعیان صفت کالم را از الله تعالی نفی و انكار می کنند. 

ا َكِبیًرا  ]اسراء: 43[ )او پاک و بس برتر است از آنچه که می گویند( ّوً
ُ
وَن ُعل

ُ
ا یُقول ی َعّمَ

َ
  ُسْبَحاَنُه َوَتَعال

دلیل قاطع:
از امام رضا در مورد قرآن پرسیدند، ایشان فرمود: »قرآن کالم الله است و مخلوق نیست5.«

65   عقیــده شــیعیان در مــورد رؤیــت پــروردگار توســط مومنــان در قیامــت چیســت؟ و بــر 
کســی کــه اعتقــاد بــه رؤیــت داشــته باشــد، چــه حکمــی صــادر می کننــد؟

آنها افتراء زده اند که: اسماعیل بن فضل روایت کرده که از ابو عبدالله جعفر صادق سوال کردم 

که آیا الله تعالی در قیامت دیده می شود؟.

1 . جهمیــه: پیــروان جهــم بــن صفــوان هســتند. نفــی صفــات خداونــد متعــال »ارجــاء« »جبــر« فنــا شــدن 

بهشــت و جهنــم بعضــی از عقایــد باطلــه اوســت... مراجعــه شــود بــه )التنبیــه و الــرد( ص 97.100 تالیــف 

الملطــی.

ــه ص 538  ــول الخمس ــرح االص ــی )415( در ش ــی متوف ــی معتزل ــد همدان ــن احم ــار ب ــی عبدالجب 2 . قاض

گفتــه اســت و عقیــده مــا در ا یــن زمینــه )مخلــوق بــودن قــرآن( ایــن اســت کــه قــرآن کالم و وحــی خداونــد 

اســت و قــرآن مخلــوق و محــدث اســت(

3 . بحار االنوار 117/89 و در این باب 11 روایت نقل کرده است

4 . اعیان الشیعه 154/1 )ما انفردت به الشیعه االمامیه عن االشاعرة فی اصول العقائد(.

5 . تفسیر العیاشی 19/1 ح 17 فی فضل القرآن.
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پاسخ دادند: خداوند از این پاک و واالتر است. ای پسر فضل: همانا چشمان درک نمی کنند مگر چیزی 

ینندۀ رنگ ها و کیفیت هاست1.« را که رنگ و کیفیت داشته باشد در حالی که خداوند آفر

حر عاملی نفی رؤیت را از اصول ائمه قرار داده است2.

شیخ شان جعفر نجفی هم کسانی را که به الله برخی از صفات مانند رویت )دیدن شدن و...( را نسبت 

بدهند، مرتد می خواند3.

تحلیل:
این عقیدۀ مراجع شیعه متضمن نفی وجود واقعی خداوند متعال است؛ زیرا کسی که اصال کیفیتی 

نداشته باشد موجودیتی هم ندارد.!

ایشان گفته  دارد که  تناقض  ابی عبدالله روایت کرده  از  آنچه حجت شان کلینی  با  ادعا  این  همچنین 

است: »لیكن الزم است که برای خدا کیفیتی اثبات کنیم که دیگران مستحق چنین کیفیتی نباشند و با او در 

این کیفیت شریک نشوند، کیفیتی که قابل احاطه نباشد و غیر از الله کسی آن را نداند4.«

جواب قاطع و دندان شکن:
خداوند متعال فرموده است:

َها َناِظَرٌة  ]قیامه: 22-23[ )چهره هایی در آن روز شاداب و با  ی َرّبِ
َ
اِضَرٌة * ِإل

َ
 )الف(  ُوُجوٌه یْوَمِئٍذ ّن

طراوت اند؛ به سوی پروردگار خود ناظرند.(

َمْحُجوُبوَن  ]مطففین: 15[ )هرگز چنین نیست، آنان در آن روز از 
َّ
ِهْم یْوَمِئٍذ ل ّبِ

ُهْم َعن ّرَ
َ
ا ِإّن

َّ
ل

َ
 )ب(  ك

دیدار پروردگارشان بازداشته می شوند.(

ابو بصیر از ابی عبدالله پرسید »به من خبر دهید: آیا مومنان روز قیامت خدا را می بینند؟ فرمود: 

آری5.

1 . بحار االنوار 31/4 ح 5 )باب نفی الرویة و تاویل اآلیات فیها(

ــن و ال یدرکــه  ــراه عی ــه ســبحانه ال ت ــاب 19: ان الل ــی اصــول االئمــة 177.181/1 )ب 2 . الفصــول المهمــه ف

بصــر فــی الدنیــا و ال فــی اآلخــرة و ال فــی النــوم و ال فــی الیقظــة(. در ایــن بــاب هفــت حدیــث نقــل کــرده.

3 . جعفر خضر نجفی، کشف الغطاء عن خفیات مبهمات الشریعة الغراء ص 417 .

4 . اصول الكافی 63/1 کتاب التوحید ح 6 باب اطالق القول بانه شیء.

5 . ابــن بابویــه، التوحیــد ص 113 ح 20 )بــاب مــا جــاء فــی الرویــة(، بحــار االنــوار 44/4 ح 24 )بــاب نفــی 

یة(. الرو
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66   آیــا شــیعه بــه صفــت نــزول اهلل بــه آســمان دنیــا اعتقــاد دارنــد؟ و بــر کســانی کــه ایــن 
ــد، چــه حکمــی  ــه کــه شایســته عظمــت اوســت- ثابــت می کنن ــرای اهلل ـ آن گون صفــت را ب

می کننــد؟ صــادر 

بزرگان شیعه نزول رب جل جالله را به آسمان دنیا نفی می کنند1 و بر کسانی که این صفت را –برای 

الله- ثابت می کنند حكم کفر داده اند.

محمد بن مظفر از بزرگان معاصر شیعه گفته است: »هرکس اعتقاد داشته باشد که خداوند به آسمان 

دنیا نزول می فرماید، یا برای بهشتیان همانند ماه ظاهر می گردد، یا امثال این اعتقادات. او به منزله کسی 

یده است.. و همچنین کسی که اعتقاد داشته باشد خداوند روز قیامت خودش  است که به خداوند کفر ورز

را به بندگانش نشان می دهد، چنین کسی به کفار ملحق می شود«2.

حجت قاطع:
مردی از ابو عبدالله پرسید: »شما اعتقاد دارید که رب جل جالله به آسمان دنیا نزول می فرماید؟

ابو عبدالله پاسخ داد: »به این مطلب اعتقاد داریم؛ زیرا روایات و اخبار در این زمینه به صحت رسیده اند.3«

امام هشتم شیعیان رضا گفته است: »مردم در توحید سه مذهب دارند: 1- اثبات صفات با تشبیه، 

2- نفی صفات، 3- اثبات صفات بدون تشبیه، مذهب اثبات صفات با تشبیه جایز نیست. و مذهب نفی 

صفات هم درست نیست. روش درست در مذهب سوم است؛ یعنی اثبات صفات بدون تشبیه4.«

67   آیــا درســت اســت کــه مراجــع شــیعه امامیــه اثنــی عشــری ائمــه خــود را بــا صفــات اهلل تعالــی 
توصیــف می کننــد؟ و بــا اســامی اهلل تعالــی آنهــا را صــدا می زننــد؟

بله!  در صحیح ترین کتاب شیعه این مطلب آمده است.

کلینی بر ابی عبدالله افتراء بسته که در مورد آیه  َو ِلّلِه الأْسَماُء الُحْسنَی َفاْدُعْوُه ِبَها  گفته است: »سوگند 

به خدا که ما همان اسمای حسنی هستیم که خداوند هیچ عمل بندگانش را بدون شناخت ما نمی پذیرد5.«

1 . برای دیدن برخی از روایات که نزول خداوندی را انكار می کنند، مراجعه شود به منابع ذیل:

)الف( اصول کافی 90.91/1 )کتاب التوحید باب الحرکة و االنتقال(

)ب( بحاراألنوار 313/3 )باب نفی الزمان و المكان و الحرکة و االنتقال عنه تعالی(.

2 . عقائد االمامیه ص 36 )الفصل االول: االلهیات 5: عقیدتنا فی الله( تالیف مظفر.

3 . بحار االنوار 331/3 ح 35 )باب نفی الزمان و المكان و الحرکة و االنتقال عنه تعالی(.

4 . بحار االنوار 304/3 ح 41 )باب نفی الجسم و الصورة و التشبیه و الحلول و االتحاد و انه ال یدرک با الحواس(.

5 . اصــول الكافــی 103/1 )کتــاب التوحیــد ح 4 بــاب النــوادر، تفســیر العیاشــی45/2 ح 119 )ســوره اعراف(، 

تفســیر الصافــی 113/1 )ســوره بقره(.
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بزرگان شیعه این مسئله را مفصال بیان کرده اند: )الف( بر ابو جعفر )باقر( افتراء بسته اند که –پناه بر خدا- 

»ما همان آیات مثانی )تکرار شونده( هستیم که خداوند به پیامبر ما عنایت کرده اند،  ایشان گفته است: 

ما وجه الله )ذات خداوند( هستیم که بر روی زمین در میان شما رفت و آمد می کنیم، ما عین الله )چشم 

به رحمت  بندگانش  بر  بینای خداوند( در میان مخلوقاتش هستیم. ما دست گشوده خداوند هستیم که 

گشوده است، شناخت هر که ما را شناخت و نشناخت آن کس که ما را نشناخت1.«

)ب( به دروغ به ابی عبدالله نسبت داده اند که –پناه بر خدا- ایشان گفته است: »خداوند ما )ائمه( را 

یبا شکل داده، ما را چشم خود در میان بندگانش قرار داده  ید و ما را شکل داد پس ز یبا آفر ید پس ز آفر

است. و زبان گویای خود در میان مردم و دست گشوده شده خودش بر بندگانش با مهربانی و دلسوزی، 

و وجه خود قرار داد که از آن سوی به او گرایند و ما را دری قرار داد که او را نشان دهد، و گنجینه دار خود 

در آسمان و زمینش قرار داده است. به برکت وجود ما درختان میوه می دهند، میوه ها می رسند، رودخانه ها 

یان می یابند، و به برکت وجود ما باران از آسمان می بارد و گیاهان زمین می رویند و با عبادت ما الله  جر

پرستش شد. اگر ما نمی بودیم الله پرستش نمی شد2.«

)ج( به دروغ گفته اند: »به برکت وجود آنان )ائمه شیعه( خداوند گناهان را محو می سازد، به برکت آنان 

ستم را دفع می کند و رحمت خویش را می فرستند، مردگان را زنده می کند، و زندگان را می میراند، به وسیله 

آنان بندگانش را می آزماید و به وسیله آنها در میان بندگانش داوری می کند3.«

)د( بر ائمه خود افترا بسته اند که گفته اند: »بعد ما را می آورند و بر عرش پروردگار خویش می نشینیم4.«

)هـ( به دروغ ادعا کرده اند که »شب معراج خداوند در حق علی خطاب به پیامبرش گفت: »ای محمد! 

علی اول، آخر، ظاهر و باطن است علی به هر چیزی دانا است5.«

)و( کشی )از بزرگان شیعه( بر ابو جعفر )باقر( افترا بسته است که –پناه بر خدا- ایشان گفته است: »امیر 

المومنین فرمود: من وجه الله و جنب الله هستم من اول، آخر، ظاهر و باطن هستم من وارث زمین هستم 

من راه خدا هستم6.«

1 . اصول الكافی 103/1 )کتاب التوحید ح3 باب النوادر(.

2 . اصول الكافی 103/1 )کتاب التوحید ح 5 باب النوادر(.

3 . ابــن بابویــه، التوحیــد ص 162 ح 1 )بــاب معنــی العیــن و االذن و اللســان(، بحــار االنــوار 240/26 ح 2 

)بــاب جوامــع مناقبهــم و فضایلهــم...(.

4 . تفسیر العیاشی 335/2 ح 145 )سوره بنی اسرائیل(؛ تفسیر البرهان 607/4 ح 9 سوره اسراء.

5 . بصائــر الدرجــات الكبــری 475/2 ح 37 )بــاب النــوادر فــی االئمــه و اعاجیبهــم(، بحــار االنــوار 180/91 

ح 7 )بــاب ادعیــة الشــهادات و العقائــد(.

6 . رجال 283/3 ح 374 )فی معروف بن خربوذ(. 
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تحلیل:
ی  ]نازعات: 

َ
ْعل

َ
أ

ْ
ُم ال

ُ
ك َنا َرّبُ

َ
این سخنان بزرگان شیعه چقدر شبیه سخنان فرعون است، که مدعی بود  أ

24[؛ من خدای بزرگتر شما هستم.

ُذو  َك  َرّبِ َوْجُه  َویْبَقی    ائمه شیعه هستند.  ذیل،  آیات  در  از وجه  منظور  بزرگان شیعه معتقد هستند 

ائمه  و مدعی هستند که  ]قصص: 88[    َوْجَهُه  ا 
َّ
ِإل َهاِلٌك  ّلُ َشیٍء 

ُ
ك   ]الرحمن: 24[    ِإْكَراِم 

ْ
َوال اِل 

َ
َجل

ْ
ال

گفته اند: »ما همان وجه خداوند هستیم که هالک و نابود نمی شود1.«

ا َوْجَهُه  منظور از وجه ما هستیم2.
َّ
ّلُ َشیٍء َهاِلٌك ِإل

ُ
جعل کرده اند که: ابی عبدالله گفته در آیه  ك

خودش  ]خشم[  از  را  شما  خداوند  ؛    َنْفَسُه  اهلُل  ُم 
ُ

ُرك ُیَحّذِ َو    آیه  تفسیر  در  که:  کرده اند  جعل 

می ترساند. رضا گفته است یعنی علی مردم را می ترساند به وسیله ذات خداوند3.«

ْوا َفَثّمَ َوْجُه 
ُّ
افترا بسته اند که: ابو مضمار از امام رضا روایت کرده که ایشان در مورد آیه  َفأیَنَما َتَول

اهلِل؛ )هر کجا که رو کنید خداوند همانجا است(. گفته منظور از وجه الله علی است4.

تعارض:
ْوا َفَثّمَ َوْجُه اهلِل ؛ منظور 

ُّ
به دروغ به حضرت علی افترا زده اند که ایشان گفته در آیه  َفأیَنَما َتَول

بقیة الله )یعنی مهدی( است5.

حجت قاطع:
روایت کرده اند که امام شان و صاحب الزمان در مورد بزرگان شیعه گفته است: »خداوند از آنچه به او 

نسبت می دهند برتر است، او پاک و ستوده شده است، ما )ائمه( شریكان خدا در علم و قدرت او نیستیم، 

خودش  کتاب  در  است-  مبارک  نامهایش  –که  خداوند  همچنانكه  نمی داند.  غیب  کسی  او  از  غیر  بلكه 

ا اهلُل َو َما  جاهالن و احمقان شیعه 
َّ
َماَواِت و الأْرِض الَغْیَب إل ُم َمْن فِْی الّسَ

َ
فرموده است:  ُقْل لاَیْعل

و کسانی که بال پشه از دینشان محكم تر است، ما را آزرده اند و کسانی که بال پشه از دینشان محكم تر 

است. پس من الله را که معبودی غیر از او نیست گواه می گیرم و او به عنوان شاهد کافی است... من بری 

ــی 108/4  ــیر الصاف ــه(، تفس ــک اال وجه ــیء هال ــه )کل ش ــول الل ــیر ق ــاب تفس ــد ص 145 ح 4 ب 1 . التوحی

ــه. ــد الل ــه و ی ــه و وجــه الل ــب الل ــاب انهــم جن ــوار 201/24 ح 33 )ب )ســوره قصــص(، بحــار االن

2 . التوحید ص 145 ح 5 )باب تفسیر قول الله )کل شیء هالک اال وجهه(.

3 . مناقــب آل ابــی طالــب 822/3 )فضــل فــی الشــواذ مــن مناقبــه، بحــار االنــوار 88/39 )البــاب 73: فــی 

الشــواذ مــن مناقبــه(.

4 . مناقب آل ابی طالب 882/3 )فضل فی الشواذ من مناقبه(

5 . طبرسی، احتجاج 252/1 )احتجاج علی زندیق...(
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و بیزارم از کسی که اعتقاد داشته باشد که ما غیب می دانیم و یا در ملک خداوند شریک هستیم یا ما را در 

جایگاهی غیر از جایگاهی قرار دهد که خدا برای ما پسندیده و ما را برای آن آفریده است1.«

68   مفهوم ایمان نزد بزرگان شیعه چیست؟

بزرگان شیعه تمام ایمان را منحصر کرده به ایمان داشتن به ائمه دوازده گانه شان.

ابن مطهر حلی گفته: »مسئله امامت یکی از ارکان همان ایمانی است که مردم به سبب آن مستحق ورود 

جاویدان به بهشت و مستحق نجات از خشم خداوند می شوند2.«

امیر محمد کاظمی قزوینی گفته است: »کسی که والیت و امامت علی را منكر باشد ایمان او ساقط 

شده است و عملش باطل گشته است3«.

تحلیل:
ُتِلیْت  ِإَذا  َو وُبُهْم 

ُ
ُقل ْت 

َ
َوِجل الّلُه  ُذِكَر  ِإَذا  ِذیَن 

َّ
ال ُمْؤِمُنوَن 

ْ
ال َما 

َ
ِإّن   است:  فرموده  متعال  خداوند 

َزْقَناُهْم ینِفُقوَن )3(  ا َر لَاَة َوِمّمَ ِذیَن یِقیُموَن الّصَ
َّ
وَن )2( ال

ُ
ل

َّ
ِهْم یَتَوك ی َرّبِ

َ
یِهْم آیاُتُه َزاَدْتُهْم ِإیَماًنا َوَعل

َ
َعل

ْزٌق َكِریٌم  ]انفال: 2-4[ )مؤمنان، همان  ِهْم َوَمْغِفَرٌة َوِر ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد َرّبِ
َّ
ا ل

ً
ُمْؤِمُنوَن َحّق

ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ْول

ُ
أ

آنان خوانده شود بر ایمان شان  کسانی اند که چون خدا یاد شود دل های شان بترسد، و چون آیات او بر 

ل می کنند. همانان که نماز را به پا می دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم 
ّ
بیفزاید، و بر پروردگار خود توک

انفاق می کنند.

 مؤمنند، برای آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزِی نیكو خواهد بود.(
ً
ا

ّ
آنان هستند که حق

امامت ذکری  از والیت و  آنكه  افراد شهادت داده است بدون  این  ایمان  بر  دیدیم که: خداوند متعال 

نُفِسِهْم 
َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ْم یْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ِبأ

َ
ِه َوَرُسوِلِه ُثّمَ ل ِذیَن آَمُنوا ِبالّلَ

َّ
ُمْؤِمُنوَن ال

ْ
َما ال

َ
به میان بیاورد.  ِإّن

اِدُقوَن  ]حجرات: 15[ )جز این نیست که مومنان کسانی هستند که ایمان  ِئَك ُهُم الّصَ
َ
ْول

ُ
أ ِه  فِی َسِبیِل الّلَ

آورند به خدا و پیغمبر او، باز شبهه نكردند و جهاد نمودند با اموال خود و جانهای خود در راه خدا، آن 

جماعت اند راستگویان(در این آیات خداوند این افراد را صادق در ایمان معرفی کرده است بدون آنكه از 

امامت یادی نماید. 

1 . االحتجــاج 473.474/2 )توقیعــات الناحیــة المقدســه( و اللفــظ لــه، بحــار االنــوار 266.267/25 ح 9 

)بــاب نفــی الغلــو فــی النبــی و االئمــه(.

2 . منهــاج الكرامــة فــی اثبــات االمامــة ص 1 تالیــف حلــی بــن مطهــر متوفــی )726(، شــیخ االســالم ابــن 

تیمیــه کتــاب قطــوری بــه نــام »منهــاج الســنة النبویــة« در رد ایــن کتــاب نوشــته اســت و عالمــه ذهبــی  و اســتاد 

عبداللــه بــن محمــد الغنیمــان آن کتــاب را خالصــه نموده انــد و عالمــه برقعــی بــه فارســی ترجمــه کــرده اســت.

3 . الشیعة فی عقائدهم و احكامهم  ص24 تالیف کاظمی قزوینی امیر محمد –از بزرگان معاصر شیعه..
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یْؤِمُنوَن  ِذیَن 
َّ
ال  )2( ِقیَن  ُمّتَ

ْ
ل ِ
ّ
ل ُهًدى  ِفیِه  َریَب  لَا  ِكَتاُب 

ْ
ال َذِلَك   )1( الم    است:  فرموده  همچنین 

 ِمن َقْبِلَك 
َ

نِزل
ُ
یَك َوَما أ

َ
 ِإل

َ
نِزل

ُ
ِذیَن یْؤِمُنوَن ِبَما أ

َّ
َزْقَناُهْم ینِفُقوَن )3( وال ا َر لاَة َوِمّمَ َغیِب َویِقیُموَن الّصَ

ْ
ِبال

ُمْفِلُحوَن  ]بقره: 5-1[
ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ْول

ُ
ِهْم َوأ ّبِ

ن ّرَ ی ُهًدى ّمِ
َ
ِئَك َعل

َ
ْول

ُ
َوِبالآِخَرِة ُهْم یوِقُنوَن )4( أ

)الف، الم، میم. این است کتابی که در ]حقانیت[ آن هیچ تردیدی نیست؛ ]و[ مایه هدایت تقواپیشگان 

است:آنان که به غیب ایمان می آورند ، و نماز را بر پا می دارند، و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق 

می کنند؛و آنان که بدانچه به سوی تو فرود آمده و به آنچه پیش از تو نازل شده است، ایمان می آورند؛ و 

به آخرت یقین دارند.آنهایند که از هدایتی از جانب پروردگارشان برخوردارند و آنها همان رستگارانند.(

در این آیات نیز، خداوند این افراد را هدایت یافته و رستگار معرفی کرده است و از امامت یادی نفرموده است.

همۀ این آیه های کریمه به بطالن عقیده شیوخ تشیع درباره امامت داللت دارد. و الحمدلله.

69    آیــا بــزرگان شــیعه بــه شــهادت ســومی غیــر از دو شــهادت )توحیــد و رســالت پیامبــر اکــرم( 
اعتقــاد دارند؟

بله! و آن شهادت به والیت علی است به همین جهت جمله »اشهد ان علیاً و یل اهلل« را در 

اذان و بعد از نماز تكرار می کنند و به مردگان خود تلقین می کنند.

یرا  ز اذان است؛  اجزای مستحبۀ  از  به والیت  نماند که شهادت  »از ذهنتان دور  است:  گفته  مجلسی 

شیخ، عالمه و شهید و دیگران به آمدن روایت در این زمینه گواهی داده اند1.«

کلینی به دروغ به ابی جعفر )باقر( نسبت داده است که ایشان –پناه بر خدا- گفته است: »اموات خود را 

در هنگام مرگ به جمله »اشهد ان ال اهل اال اهلل و والیت« تلقین نمایید2.«

70    اعتقاد شیعه در مورد ارجاء چیست؟

نزد مرجئه ایمان عبارت از شناخت الله تعالی است؛ اما نزد مراجع شیعه، ایمان عبارت است از: 

شناخت امام یا محبت با او. به همین جهت بر پیامبر خدا افترا بسته اند که –نعوذ بالله- ایشان گفته 

یان نمی رساند و بغض علی گناهی  است: )الف( »محبت علی حسنه ای است که همراه با آن هیچ گناهی ز

است که همراه با آن هیچ نیکی سودی نمی رساند3.«

1 . بحار االنوار111/84 )باب االذان و االقامه(.

2 . فروع الكافی 82/3 )کتاب الجنائز ح 5 باب تلقین المیت(، تهذیب االحكام 195/1 ح 6 )کتاب الطهارة: باب 

تلقین المحتضرین و توجیههم عند الوفات و ما یصنع بهم فی تلک الحال و تطهیرهم بالغسل و اسكانهم االکفات(، 

وسائل الشیعه 422/2 ح 2 )کتاب الطهارت: باب استحباب تلقین المحتضر االقرار باالئمه و تسمیتهم باسمائهم(.

3 . کتــاب الفضایــل، ص 95 )فــی بعــض فضایــل االمــام علــی(، کشــف الغمــة فــی معرفــة االئمــة 123/1 

)فــی فضــل مناقبــه( تالیــف اربلــی ابــی الحســن علــی بــن عیســی متوفــی )693(.
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ید1.« )ب( »اگر تمام جهانیان بر محبت علی متحد می شدند، خداوند جهنم را نمی آفر

اینکه  مگر  باشد  دانه خردل محبت علی  اندازه یک  به  او  قلب  در  که  نمی میرد  زنی  و  مرد  »هیچ  )ج( 

خداوند او را وارد بهشت می کند2.«

)د( »هیچ یک از گذشتگان و آیندگان وارد بهشت نمی شود مگر آنکه با علی محبت داشته باشد، و هیچ 

یک از گذشتگان و آیندگان وارد جهنم نمی شود مگر اینکه با او بغض داشته باشد3.«

توجه: حتی اگر کسی با شیعیان محبت داشته باشد و به دین آنها اعتقادی هم نداشته باشد؛ وارد بهشت 

»کسی که شما را به خاطر  افتراء بسته اند که ایشان گفته است:  می شود. بر همین اساس بر ابی عبدالله 

عقیده تان دوست داشته باشد وارد بهشت می شود اگرچه به آنچه شما می گویید باور نداشته باشد4.«

تحلیل:
خداوند فرموده: 

ُه ِمن ُدوِن الّلِه 
َ
ِكَتاِب َمن یْعَمْل ُسوًءا یْجَز ِبِه َولَا یِجْد ل

ْ
ْهِل ال

َ
َمانِی أ

َ
ْم َولا أ

ُ
َماِنیك

َ
یَس ِبأ

َّ
)الف(  ل

َوِلیا َولَا َنِصیًرا  ]نساء: 123[ )نیست کار به وفق آرزوی شما و نه به وفق آرزوی اهل کتاب. هر که بكند کار 
بد جزا داده خواهد شد به آن و نیابد برای خود به جز خدا هیچ دوستی و نه یاری دهنده(

ا یَرُه  ]زلزله: 7-8[ )پس هر که  ٍة َشّرً  َذّرَ
َ

ٍة َخیًرا یَرُه * َوَمن یْعَمْل ِمْثَقال  َذّرَ
َ

)ب(  َفَمن یْعَمْل ِمْثَقال

هموزن ذره ای نیكی کند ]نتیجه[ آن را خواهد دید. و هر که هموزن ذره ای بدی کند ]نتیجه[ آنرا خواهد 

دید.(

به تمام عقاید دینی را کنار گذاشته اند و طبق اعتقادشان  ایمان  الله، رسول خدا، و  به  ایمان  شیعیان، 

در شریعت اسالم غیر محبت با علی چیزی باقی نگذاشته اند. حال! کسانی که از امت های گذشته او را 

نشناخته  اند گناه شان چیست؟

و اگر با محبت علی گناهان، ضرری نمی توانند برسانند، پس به مهدی معصوم که ]طبق قاعده لطف نزد 

شیعه[  لطفی از جانب خدا در تكلیف است، نیازی نیست چون وقتی او نباشد سیئات و معاصی خواهد 

1 . کتاب الفضایل، ص 110 )فی بعض فضایل االمام علی(

2 . االمالــی للطوســی، ص 330 ح 107 )المجلــس الحــادی عشــر(، بشــارت المصطفــی، ص 361 ح 46 

)الجــزء الســابع(، کشــف الغمــة 23/2 )فضــل فــی ذکــر مناقــب شــتی و احادیــث متفرقــه(.

3 . علــل الشــرایع 162/1 ح 1 )بــاب 130: العلــة التــی مــن اجلهــا صــار علــی بــن ابــی طالــب قســیم اللــه 

بیــن الجنــة و النــار(، مختصــر بصائــر الدرجــات، ص 485 ح 576 )تتمــة مــا تقــدم مــن احادیــث الــذر، بحــار 

االنــوار 195/39 ح 5 )بــاب انــه قســیم الجنــة و النــار و جــواز الصــراط.

ــارة.  ــاب الطه ــكام 310/1 ح 181 )کت ــب االح ــة(، تهذی ــاب الروض ــی 2089/8 ح 367 )کت ــروع الكاف 4 . ف

بــاب تلقیــن المحتضریــن(.
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بود. وقتی محبت علی کافی است، برابر است که امام وجود داشته باشد یا نداشته باشد. و اگر واقعیت آن 

است که شیعیان ادعا می کنند پس پیامبران فرستاده نمی شدند، کتاب های آسمانی نازل نمی شدند و ادیان 

الهی به وجود نمی آمد. »چون نیازی به آنان نبود.«

71    آیــا بــزرگان شــیعه بــر خــالف رهنمــود خداونــدی و روش پیامبــر خــدا شــعائر و اعمالــی 
ازاتــی تعیــیخ کرده انــد؟ بدعــت گــذاری نموده انــد و بــرای آنــان پــاداش و محج

از شــما تقاضــا داریــم در ایــن زمینــه نمونه هایــی ذکــر نماییــد. )اهلل تعالــی شــما را مــورد 
آمــرزش و رحمــت خــود قــرار دهــد(

بله )شیعیان چنین بدعت هایی را پایه گذاری کرده اند.( مثال بعد از نماز فرض لعنت فرستادن بر ابوبکر، 

ین عبادات معرفی نموده اند1. عمر، عثمان، معاویه، عائشه و حفصه را ایجاد کرده اندو آن را از بزرگتر

)ب( زدن به سر و صورت و پاره کردن گریبان به نام عزای حسینی را از بزرگترین عبادات می شمارند2.

)ج( از کاشف الغطاء از بزرگان شیعه در مورد گرامیداشت روز دهم محرم هر سال با به نمایش گذاشتن 

نحوه قتل حسین و اتفاقاتی که برای شان و خانواده شان افتاده است و نشان دادن حزن و غم با داد و فریاد، 

واویال گفتن، گریه سر دادن، زدن بر سر و صورت و یا حسین یا حسین گفتن و... پرسیدند، کاشف الغطاء 

وِب  ]حج /32[ هر کس شعائر دین 
ُ
ُقل

ْ
َها ِمن َتْقَوى ال

َ
ِه َفِإّن ْم َشَعاِئَر الّلَ در جواب گفت:  َذِلَك َوَمن یَعّظِ

خدا را محترم شمارد این از صفت دل های با تقواست. بی تردید این موکب های عزا و به نمایش در آوردن 

آن حوادث دردناک از بزرگترین شعائر )نشانه های( فرقۀ شیعه جعفری است3.

بدون  تردید و  و  بدون شک  امامیه  نگاه شیعه  »از  تبریزی گفته است:  میرزا جواد  )د( مرجع شیعیان 

اختالف نظر و بدون اشکال، زدن بر سر و صورت و پوشیدن لباس سیاه از شعائر )نماد های( اهل بیت و 

وِب  ]حج /32[   به شمار 
ُ
ُقل

ْ
َها ِمن َتْقَوى ال

َ
ِه َفِإّن ْم َشَعاِئَر الّلَ ین مصداق های آیه  َذِلَك َوَمن یَعّظِ از بزرگتر

می آیند همچنین این مراسم از نمادهای غم و اندوه است که نصوص بسیاری بر رجحان آن در مصایب 

و ماتم اهل بیت داللت دارند. هرکس در جهت تضعیف این شعائر و کم جلوه دادن اهمیت آن در میان 

جوانان شیعه، تالش کند او از مجرمان و ستم کنندگان در حق اهل بیت است. و روز قیامت بابت گمراه 

ساختن مردم در مورد مظالم ائمه بازخواست خواهد شد4.«

ــائل  ــاء(، وس ــالة و الدع ــد الص ــب بع ــاب التعقی ــالة ح 10 ب ــاب الص ــی 224/3 )کت ــروع الكاف 1 . ر.ک: ف

ــمائهم(. ــالة بأس ــب الص ــن عقی ــداء الدی ــن اع ــتحباب لع ــاب اس ــیعه، 599/4 ح 1 )ب الش

2 . زنجانی، عقائد االمامیه 289/1 )المواکب الحسینیه(.

3 . اآلیات البینات فی قمع البدع و الضالالت، ص 5 تالیف محمد حسین آل کاشف الغطاء.

ــع:  ــل الراب ــینیة، الفص ــة الحس ــال و الترب ــة کرب ــوراء و قداس ــم عاش ــن مراس ــا ع ــار 246/9 دفاع 4 . االنتص

ــاپ اول 1422. ــروت چ ــیرة، بی ــی، دار الس ــف عامل ــین تالی ــام الحس ــی االم ــة عل ــكاء و النیاح ــتحباب الب اس
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خمینی گفته است: »مهم ُبعد سیاسی این دعاها و شعائر است1.«

حتی سرودن شعر در مورد شهادت حسین را از اسباب ورود به بهشت قرار داده اند و در این زمینه 

بر امام صادق افتراء بسته اند که ایشان گفته است: »هر کس شعری در مورد حسین بگوید و یک نفر را 

بگریاند، وارد بهشت می شود، و هر کس شعری در مورد حسین بگوید و گریه کند وارد بهشت می شود  

وهر کس شعری در مورد حسین بسراید و خودش ادای گریه را در بیاورد وارد بهشت می شود2.«

و به  دروغ گفته اند: »ائمه شیعه ضامن ورود بهشت برای شیعیان خود هستند.«

کلینی افتراء بسته است: ابو بصیر روایت کرده که ابو عبدالله به او گفت: »وقتی از کوفه برگشتی )فالنی( 

پیشت خواهد آمد. به او بگو: جعفر بن محمد به تو می گوید عملی را که در پیش گرفته ای کنار بگذار من 

برای تو ورود به بهشت را نزد خدا ضمانت می کنم.«

وقتی آن مرد در شرف مرگ شد ابو بصیر را فرا خواند و به او گفت: ای ابو بصیر، رفیقت به وعده اش در 

حق ما عمل کرد. و بعد وفات کرد. ابو بصیر می گوید: وقتی به سفر حج رفتم به مالقات ابو عبدالله رفتم 

از ایشان اجازه ورود خواستم. وقتی وارد شدم در همان ابتدا در حالی که یک پای من در صحن خانه و یک 

پای دیگر در راهرو بود؛ به من گفت:  ای ابا بصیر به وعده خود در برابر رفیقت وفا کردم3.«
کشی –از بزرگان شیعه- به دروغ از عبدالرحمن حجاج روایت کرده است که او گفت: در یكی از سال ها 

به سفر رفتم و پول زیادی از ابو ابراهیم پیش من بود. علی بن یقطین دست من نامه ای داد و از ایشان 
دعا خواسته است. وقتی از کارهایم فارغ شدم و مال را به ایشان رساندم گفتم: فدایت گردم علی بن یقطین 
از من خواسته است که از شما برای اودعایی بگیرم. فرمود: برای آخرت خود دعا خواسته. گفتم بله! پس 
دست خود بر سینه اش گذاشت و فرمود: »برای علی بن یقطین ضمانت کردم که آتش جهنم به او نرسد4.«

تحلیل:
واقعا این سوگند و تضمین در مقابل پروردگار چیست؟ گویا خزانه های رحمت خداوندی نزد آنهاست، 
و کلیدهای هر چیز نزد آنهاست. آنها بلیت بخشش یا محرومیت را تقسیم می کنند، آیا آنها با الله تعالی 

در تصرف و اداره جهان شریک اند؟

1 . عاشورا فی فكر االمام الخمینی ص 46 )الفصل الرابع: عاشوراء حیة(.

2 . ثــواب االعمــال، ص 112 ح 2 )ثــواب مــن انشــد فــی الحســین شــعرا فبكــی او ابكــی او تباکــی(، کامــل 

الزیــارات ص 103 ح 2 )البــاب 33 مــن قــال فــی الحســین شــعرا فبكــی و ابكــی...(.

ــد،  ــن محم ــر ب ــه جعف ــی عبدالل ــد اب ــاب مول ــة ح 5 ب ــاب الحج ــی 361.362/1 ح 5 )کت ــول کاف 3 . اص

ــی خــرق  ــن محمــد الصــادق. فصــل ف ــر ب ــه جعف ــی عبدالل ــة اب ــاب امام ــی طالــب 1119/4 )ب مناقــب آل اب

العــادات لــه، کشــف الغمــة فــی معرفــة االئمــة 341/2 )ذکــر االمــام الســادس جعفــر الصــادق بــن محمــد بــن 

علــی بــن الحســین بــن علــی بــن ابــی طالــب. ذکــر مــن روی مــن اوالده(.

4 . رجال الكشی 490.491/5 ح 808 )علی بن یقطین و اخوته(.
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 * ا  َمّدً َعَذاِب 
ْ
ال ِمَن  ُه 

َ
ل َوَنُمّدُ   

ُ
یُقول َما  ُتُب 

ْ
َسَنك ا 

َّ
َكل  * َعْهًدا  ْحَمِن  الّرَ ِعنَد  َخَذ 

َ
اّت َغیَب ام 

ْ
ال َع 

َ
ل اّطَ

َ
أ   

وَن ِبِعَباَدِتِهْم  ُفُر
ْ

ا َسیك
َّ
ا * َكل ُهْم ِعّزً

َ
وُنوا ل

ُ
یك ِ

ّ
ِه آِلَهًة ل َخُذوا ِمن ُدوِن الّلَ

َ
ِتیَنا َفْرًدا * َواّت

ْ
 َویأ

ُ
َوَنِرُثُه َما یُقول

گاه شده یا از ]خدای[ رحمان عهدی گرفته است؟ نه  ا  ]مریم: 78-82[ )آیا بر غیب آ یِهْم ِضّدً
َ
وُنوَن َعل

ُ
َویك

چنین است. به زودی آنچه را می گوید، می  نویسیم وعذاب را برای او خواهیم افزود. و آنچه را می گوید از 

او به ارث می بریم و تنها به سوی ما خواهد آمد. و به جای خدا، معبودانی اختیار کردند تا برای آنان ]مایه[ 

عزت باشند. نه چنین است. به زودی ]آن معبودان[ عبادت ایشان را انكار می کنند ودشمن آنان می گردند.(

72   از دیدگاه بزرگان شیعه در 14 قرن گذشته چه چیزی اسالم را نگه داشته است؟

یه کردن برای حسین و بر پا نمودن مجالس عزای حسینی در طول چهارده  خمینی گفته است: »گر

قرن اسالم را حفظ و نگهداری کرده است1.«

»اگر این مجالس نمی بود تمام تالش های حسین بن علی و پیامبر اسالم که در جهت تاسیس 

مذهب تشیع انجام داده است از بین می رفت2.«

الفان خود "وعیدۀ3 خوارج" هستند؟ 73   چه دلیلی وجود دارد که شیعیان در برخورد با محخ

مفید –از شیوخ شیعه- گفته است: »امامیه اتفاق دارند که همه اصحاب بدعت کافر هستند، و بر 

حاکم الزم است بعد از دعوت دادن و ارائه نمودن دالیل بر آنان، همه را به توبه نمودن از بدعت فرا بخواند 

اگر توبه کردند و به مسیر درست برگشتند –که خوب است- و گرنه همه را بکشد به خاطر مرتد شدن شان، 

و هر کس از آنان در همان حالت بدعت بمیرد او اهل جهنم است4.«

به همین جهت ابن بابویه گفته است: »اعتقاد ما در مورد کسانی که در یک امر از دین با ما مخالف 

هستند مساوی است با اعتقاد ما در مورد کسانی که در همۀ امور دین با ما مخالف هستند5.«

پس بزرگان شیعه در مورد مخالفان خود "وعیدیه" هستند چنانكه در مورد موافقان و هم کیشان خود، 

"مرجئه" هستند.

1 . روزنامــه اطالعــات ایــران، شــماره 1509 تاریــخ 1399/8/16 هـــ ق. مراجعــه شــود: بــه اقنــاع الالئــم علــی 

اقامــة المآتــم.

2 . خمینی، کشف االسرار ص 193 )الحدیث الثانی فی االمامة: نظرة الی التعزیه(.

ــه"  ــل آنهــا "مرجئ ــد. نقطــه مقاب ــره را موجــب کفــر می دانن ــاه کبی ــد کــه گن ــه" گروهــی از خوارج ان 3 . "وعیدی

ــه انســان نمی رســاند. )مترجــم( ــی ب ــا داشــتن ایمــان، هیــچ معصیتــی زیان ــد ب هســتند کــه می گوین

4 . أوائل المقاالت ص 49 )القول فی اصحاب البدع و ما یستحقون علیه من االسماء و االحكام(.

5 . االعتقادات ص 110 )باب االعتقاد فی التقیه(.
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به همین جهت افتراء بسته اند که: »وقتی قیامت بر پا می شود ما )ائمه( حساب و کتاب شیعیان خود 

را به عهده می گیریم و اگر کوتاهی در حق خدا داشته باشد ما در موردش داوری می کنیم پس خداوند 

حكم ما را می پذیرد و اگر کسی در حقوق العباد کوتاهی داشته باشد ما از آن شخص بخشش می خواهیم 

پس به ما بخشیده می شود و اگر کوتاهی اش در حق ما باشد ما از کسانی که بخشیده اند و معاف کرده اند 

سزاوارتریم به بخشش1.«

74   اعتقاد بزرگان شیعه در مورد ایمان به فرشتگان چیست؟

*آنان معتقدند که فرشتگان از نور ائمه شان به وجود آمده اند.

بن  علی  چهره  نور  از  »خداوند  است:  گفته  خدا-  بر  –پناه  که  بسته اند  افتراء   پیامبر بر  دروغ  به 

أبی طالب هفتاد هزار فرشته آفریده است که برای او و شیعیان و دوست داران او تا قیام قیامت دعا کنند2.«

یه کردن بر قبر حسین است: * یكی از مسئولیت  های فرشتگان، گر

ابو عبدالله شنیدم که می گفت: »خداوند  از  ادعا کرده اند: »از هارون روایت شده است که  به دروغ 

چهار هزار فرشته غبار آلود و ژولیده حال را مسئولیت داده است تا کنار قبر حسین تا قیامت گریه کنند3.«

* آرزوی فرشتگان آسمان ها:

به دروغ به ابی عبدالله افتراء بسته اند که ایشان گفته است: »هیچ فرشته ای در آسمان ها و زمین وجود 

گاه  آن  دهد.  اجازه  حسین  قبر  یارت  ز برای  آنان  به  که  می کنند  درخواست  خداوند  از  اینكه  مگر  ندارد 

گروه هایی از آسمان –برای زیارت قبر حسین- فرود می آیند و گروه هایی به آسمان ها عروج می کنند4.«

* طبق دیدگاه بزرگان شیعه فرشتگان به مسأله والیت ائمه موظف هستند:

و  آنكه عقوبت  به  رغم  قبول کردند،  را  این وظیفه  فرشتگان مقرب  بزرگان شیعه می گویند: »فقط  اما 

نکردن  قبول  به سبب  فرشتگان  از  یکی  حتی  کنند،  مخالفت  که  فرشتگانی می شود   مجازات شامل همه 

والیت امیر المومنین به شکستن بالش مجازات شد.«

ــة؛  ــار المجموع ــن االخب ــا م ــن الرض ــاء ع ــا ج ــاب 13: فیم ــا 372/2 ح 213، ب ــار الرض ــون اخب 1 . عی

بحاراالنــوار 40/8 ح 24 بــاب الشــفاعة.

2 . مائــة مناقــب )یكصــد منقبــت(، شــادان قمــی از شــیوخ قــرن چهــارم، ص 42 )منقبــت نوزدهــم(، بحــار 

االنــوار 320/23 ح 35 )بــاب انهــم انــوار اللــه و تاویــل آیــات النــور فیهــم(

3 . فــروع الكافــی 764/4 )کتــاب الحــج ح 6 بــاب فضــل زیــارة ابــی عبداللــه الحســین(، ثــواب االعمــال ص 

115.116 ح 17 )ثــواب مــن زار قبــر الحســین(.

4 . ثــواب االعمــال ص 124 ح 45 )ثــواب مــن زار قبــر الحســین(، تهذیــب االحــكام 1322/6 ح 15 )کتــاب 

المــزار بــاب فضــل زیارتــه ) وســائل الشــیعه 474/10 ح 10 )بــاب تاکــد اســتحباب زیــارة الحســین بــن علــی 

و وجوبهــا کفایــة(.



باورهای شیعه اثنا عشری )سؤال و جواب(120

افراد خرافاتی شیعه بر ابی عبدالله افتراء بسته اند که ایشان گفته است: »خداوند والیت امیر المومنین 

را عرضه نمود، همه فرشتگان آن را پذیرفتند فقط فرشته ای به نام "فطرس" نپذیرفت پس خداوند بالش را 

شكست«. 

و این فرشته بیچاره همراه جبرئیل برای تبریک تولد حسین به محضر پیامبر آمد. پیامبر به او 

دستور داد تا خود را به گهواره حسین بمالد تا شفا یابد. رسول خدا گفت: »من به بال او نگاه می کردم که 

خون در آن جریان پیدا می کرد و طوالنی می شد تا به بال دیگر برابر شد و همراه با جبرئیل به آسمان عروج 

کرد و به جای خودش برگشت1.«

*زندگی فرشته ها وابسته به ائمه شیعه و درود فرستادن بر آنهاست.

و  دوست دارانش،  و  أبی طالب  بن  علی  المومنین  امیر  بر  فرستادن  درود  آبی جز  و  »غذا  مالئكه  پس 

استغفار کردن برای شیعیان گناهكار و دوستان ائمه، ندارند2.«
»فرشتگان قبل از تسبیح و تقدیس ما )امامان( و تسبیح شیعه ما تسبیحی نمی دانستند«3

ید  *فرشتگان از فرط محبت شان با علی به خدا شکوه کردند، پس خدا فرشته ای از نور به شکل علی آفر

یارت می کنند، الله را تسبیح و تقدیس می کنند و ثواب آن  و فرشتگان هر روز جمعه هفتاد هزار مرتبه او را ز

را به دوست داران علی هدیه می نمایند4.«

*خداوند فرشتگان را فقط به خاطر پذیرفتن والیت علی شرافت بخشیده است.

به خاطر  فرشتگان جز  آیا  »و  فرمودند:  ایشان  بر خدا-  –پناه  که  داده اند  نسبت   پیامبر به  به دروغ 

محبت با محمد و علی و پذیرفتن والیت آن دو به شرافت و کرامت رسیده اند؟ حقیقت این است که هیچ 

کس از دوست داران علی نیست که قلبش را از تقلب و فریب و نجاست گناهان پاک کرده باشد مگر اینکه 

از فرشتگان پاکتر و افضل می شود5.«

*اگر فرشتگان با هم مشاجره کنند )درگیر شوند( جبرئیل به زمین فرود می آید و علی را با خود به آسمان 

می برد تا بین آنها صلح ایجاد کند6.«

1 . بصائر الدرجات الكبری 151.152/1 ح 7 )باب ما خص الله به االئمه من آل محمد  و والیة المالئكة(، بحار 

االنوار 340.341/26 ح 10 )باب فضل النبی و اهل بیته... علی المالئكة و شهادتهم بوالیتهم(.

2 . ابــن بابویــه، جامــع االخبــار ص 9 ، بحــار االنــوار 349/26 ح 23 )بــاب فضــل النبــی و اهــل بیتــه علــی 

المالئكــة و شــهادتهم بوالیتهــم(.

3  جامع األخبار ص 9، بحاراالنوار 26/ 344 ح 16.

4 . ارشاد القلوب 298/2 )باب فضایل امیر المومنین علی بن ابی طالب فضل فی حبه والتوعد علی بغضه(.

5 . تفسیر الحسن العسكری ص 352 )اشارة الی ان محبی علی افضل من المالئكة(.

6 . مفید، االختصاص ص 213 . 
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ید شاید  *اگر دو شیعه با هم خلوت کنند »فرشتگان محافظ به همدیگر می گویند این دو را تنها بگذار

رازی با هم داشته باشند و خداوند راز آنها را پوشیده باشد«1.

تعارض:
این )اعتقاد شیعه( در واقع تكذیب این سخن الله است:

  َدیِه َرِقیٌب َعِتیٌد
َ
ل ا 

َّ
ِإل ِفُظ ِمن َقْوٍل 

ْ
َماِل َقِعیٌد * َما یل یِمیِن َوَعِن الّشِ

ْ
یاِن َعِن ال ّقِ

َ
ُمَتل

ْ
ی ال

َ
ّق

َ
 ِإْذ یَتل

]ق: 17-18[ )آنگاه که یاد می گیرند دو یادگیرنده، به پهلوی راست نشیننده و به پهلوی چپ نشیننده به زبان 

نمی آورد آدمی سخنی مگر نزدیک او نگهبانی است.(

)آیا   ]80 ]زخرف:    ُتُبوَن 
ْ

یك َدیِهْم 
َ
ل َنا 

ُ
َوُرُسل ی 

َ
َبل َوَنْجَواُهم  ُهْم  ِسّرَ َنْسَمُع  ا 

َ
ل ا 

َ
ّن

َ
أ یْحَسُبوَن  ْم 

َ
أ  

می پندارندکه ما نمی شنویم سرگوشی شان را؟ آری می شنویم و فرستادگان ما نزدیک ایشان می نویسند.(

*هر اسم و صفتی که در قرآن برای فرشتگان آمده است، طبق دیدگاه بزرگان شیعه منظور از آنها ائمه 

شیعه اثنی عشری هستند.

به همین سبب مجلسی شیخ شان بابی با این عنوان آورده است: »باب: در مورد این که ائمه صف بستگان 

و تسبیح گویان، دارای مقام بلند، حمل کنندگان عرش، نویسندگان بزرگوار و نیک کردار هستند2.«

تحلیل:
دست درازی بزرگان شیعه بر مقام فرشتگان مقرب و دروغ بستن بر آنان در حد انكار وجود فرشتگان 

است. زیرا انكار کردن مسئولیت ها، خصوصیت ها و شرافت فرشتگان توسط مراجع شیعه و والیت را دین 

فرشتگان قرار دادن و سپس انكار وجود فرشتگان به وسیله تاویل و چسباندن اسامی و القاب آنان که در 

قرآن آمده است به  ائمه یا نسبت دادن مسئولیت ها و کارهای آنان به ائمه و عقاید دیگر شیعیان در حق 

فرشتگان مرادف با انكار وجود آنهاست. در حالی که خداوند متعال در مورد فرشتگان می فرماید:  َبْل 

بندگان گرامی اند  )بلكه  ]انبیاء: 27-26[    وَن 
ُ
یْعَمل ْمِرِه 

َ
ِبأ َوُهم  َقْوِل 

ْ
ِبال یْسِبُقوَنُه  ا 

َ
ل َرُموَن )26( 

ْ
ك ّمُ ِعَباٌد 

پیشی نمی گیرند بر خدا به هیچ سخن و ایشان به فرمان وی کار می کنند.(

اِفِریَن  ]بقره: 98[ )هر که 
َ
ك

ْ
ل ِ
ّ
 َفِإّنَ الّلَه َعُدّوٌ ل

َ
ال

َ
ِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِریَل َوِمیك

َ
ا ّلِّلِه َوَملآِئك  َمن َكاَن َعُدّوً

باشد دشمن خدا و فرشتگان وی و پیغامران وی و جبرئیل و میكائیل پس هر آیینه خدا دشمن است آن 

کافران را(

1 . وســائل الشــیعه 539/8 ح 2 )بــاب تحریــم حجــب الشــیعه(، تفســیر نــور الثقلیــن 110/5 ح 22 )ســوره 

ق(، بحــار االنــوا 321/5 ح 1 )بــاب ان المالئكــة یكتبــون اعمــال العبــاد(.

2 . بحار االنوار 87/24 )کتاب االمامة( در این باب 11 روایت آورده است.
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75   اعتقــاد بــزرگان شــیعه در مــورد ایمــان بــه رکــن ســوم – ایمــان بــه کتاب هــای آســمانی- 
؟ چیست

در این زمینه دو مسئله وجود دارد:

مسئله اول: بزرگان شیعه ایمان دارند که خداوند کتاب های آسمانی بر ائمه آنان نازل کرده است مانند:

)1( مصحف علی: خوئی – رییس حوزه های شیعه-می گوید: »وجود مصحف امیر المومنین که با 

قرآن موجود در ترتیب سوره ها تفاوت دارد از باورهایی است که شک و تردید در آن مناسب نیست و اجماع 

علمای اعالم ما را از زحمت اثبات آن بی نیاز کرده است1.«

یكی از اعتقادات شیعه آن است که جبرئیل قرآن را بر علی امالء می کرد. به دروغ بر ابی عبدالله 

افتراء بسته اند که ایشان گفته است: »رسول مكرم اسالم علی را با دفتری خواست و بر علی بطن قرآن 

را امالء می کرد و در همین حین پیامبر بی هوش شد و جبرئیل ظهر قرآن را بر علی امالء کرد. وقتی پیامبر 

به هوش آمد، فرمود: ای علی این سخنان را چه کسی بر تو امالء کرد؟ علی گفت: ای رسول خدا شما بر 

من امالء کردید. پیامر خدا فرمود: من بطن قرآن را بر تو امالء کردم و جبرئیل ظهر قرآن را امالء کرد، 

بدین ترتیب قرآنی بود که بر علی امالء می شد2.

)2( کتاب علی: یكی از یاوه گویان شیعه آن را این گونه توصیف کرده است: »این کتاب به اندازه 

 با دست خود نوشته و رسول خدا  ران یک مرد پیچیده بود ... و بخدا سوگندکه این کتاب را علی

امالء کرده است3.«

)3( مصحف فاطمه: بر ابی عبدالله به دروغ افتراء زده اند که ایشان گفته است: »فاطمه مصحفی به 

ارث گذاشت. این مصحف قرآن نیست ولی کالمی از کالم خدا بود که بر فاطمه نازل کرده بود با امالی 

.»4.رسول خدا و دست نوشته علی

و به دروغ مدعی شدند: »در مصحف فاطمه سه برابر قرآن شما است، قسم به خدا یک حرف هم از 

1 . البیان فی تفسیر القرآن ص 223 )حفاظت قرآن از تغییر و تحریف(

2 . االختصاص ص 275 )امالء جبرئیل علی امیر المومنین(.

ــه  و  ــول الل ــب رس ــم کت ــارت الیه ــه ص ــه و ان ــی االئم ــاب ف ــری 332/1 ح 14 )ب ــات الكب ــر الدرج 3 . بصائ

ــن. ــر المومنی کتــب امی

4 . بصائــر الدرجــات 315/1 ح 14 )بــاب فــی االئمــه  انهــم اعطــوا الجفــر والجامعــه و مصحــف فاطمــه(، 

بحــار االنــوار 41.42/26 ح 73 )بــاب جهــات علومهــم و مــا عندهــم مــن الكتــب و انــه ینقــر فــی آذانهــم و 

ینكــت فــی قلوبهــم(.

ــع علــوم ائمــه اســت«،  ــه اســت: »مصحــف فاطمــه یكــی از مناب محمــد ســند از شــیوخ معاصــر شــیعه گفت

ــوم. ــه ص 242 محاضــرات محمــد ســند: ترتیــب محمــد علــی بحــر العل االمامــة االلهی
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قرآن شما در آن نیست. راوی می گوید –گفتم: قسم به خدا علم همین است. فرمود: بله علم واقعی همین 

است و آن نیست1.«

تعارض:
در روایت گذشته مدعی شدند که مصحف فاطمه کالم خدا است و پیامبر امالء می کرد و علی 

می نوشت؛ اما فراموش کردند و به دروغ روایتی ساختند که: »در مصحف فاطمه هیچ چیزی از مطالب 

قرآن نیست و آن مصحف چیزی است که بر فاطمه بعد از وفات پدرش صلی الله علیهما و علی اوالدهما 

القا شده است2.«

خمینی رهبر شیعیان گفته است: »حدیثی دیگر می گوید: »جبرئیل بعد از وفات پیامبر می آمد و 

اخبار غیب برای فاطمه می آورد و امیرالمومنین آنها را می نوشت و آن مصحف فاطمه است3«.

تناقض:
کلینی به دروغ گفته است: از ابی بصیر یک حدیث طوالنی از پیامبر خدا روایت کرده است: »بعد 

َن  ُه َداِفٌع *  ّمِ
َ
یَس ل

َ
اِفریَن بولایة علّیٍ  ل

َ
ك

ْ
ل ِ
ّ
 َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع * ل

َ
ل

َ
به پیامبر وحی شد و فرمود:  َسأ

 َمَعاِرِج
ْ
ِه ِذی ال الّلَ

راوی می گوید –گفتم جان من به فدایت ما این آیات را این گونه نمی خوانیم )والیت علی اضافه است( 

فرمود: قسم به خدا که جبرئیل این آیات را همین گونه بر محمد نازل کرده است و به خدا سوگند که 

این چنین در مصحف فاطمه ثبت شده است4«.

اما چگونگی نزول این مصحف:

بزرگان شیعه در وصف دقیق مصحف خیالی فاطمه گفته اند: »ابو بصیر روایت می کند: از ابو جعفر 

محمد بن علی )باقر( در مورد مصحف فاطمه پرسیدم: -باقر- فرمود بعد از وفات پدرش بر او نازل شده 

است. گفتم: آیا در این مصحف از قرآن چیزی هست؟ فرمود: خیر؛ چیزی از قرآن در آن مصحف وجود 

ندارد. گفتم: پس آن را برایم توصیف کنید. فرمود: دارای دو صفحه جلد از زبرجد قرمز بر طول و عرض 

کاغذ. گفتم: فدایت شوم. کاغذش را برایم توصیف کن. فرمود: برگه هایش از مروارید سفید است که به 

1 . اصول الكافی 171.172/1 )کتاب الحجة ح 1 باب فیه ذکر الصحیفه و الجفر الجامعه و مصحف فاطمه(.

2 . بصائــر الدرجــات الكبــری 321/1 ح 27 )بــاب فــی االئمــه انهــم اعطــوا الجفــر و الجامعــه و مصحــف 

فاطمــه و انــه ینقــر فــی آذانهــم و ینكــت فــی قلوبهــم...(

3 . روضــه کافــی 1969/8 کتــاب الروضــه ح 18. بحــار االنــوار 324/35 ح 22 بــاب قولــه تعالــی  ()و لمــا 

 إذا قومــک منــه یصــدون( ]زخــرف: 57[.
ً
ضــرب ابــن مریــم مثــال

ــع معتقــدات العــوام(  ــن تنب ــة( )مــن ای ــی االمام ــی ف ــث الثان ــی، کشــف االســرار، ص 143 )حدی 4 . خمین

ــی. ــت( ص 125، فارس ــوام از کجاس ــده ع )عقی
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آن –از جانب خدا- گفته شده به وجود بیا پس به وجود آمد. گفتم: فدایت شوم در آن مصحف چه نوشته 

شده است. فرمود: اخبار آنچه در گذشته اتفاق افتاده و هر آنچه که در آینده تا قیامت اتفاق خواهد افتاد و 

در آن اخبار هر طبقه آسمان، تعداد فرشتگان و موجودات دیگر که در آسمان هستند، و تعداد همه پیامبرانی 

که خداوند آنها را آفریده است چه مرسل و چه غیر مرسل، اسامی پیامبران و نام همه کسانی که پیامبران 

به سوی آنان فرستاده شده اند، اسامی همه کسانی که بعثت پیامبران را پذیرفته  یا رد کرده اند، اسامی همه 

کافران و مسلمانان از اولین تا آخرین، اسامی همه شهرها، توصیف همه شهرهای مشرق و مغرب زمین، 

تعداد مومنان و کافران هر شهر، حالت تمام کسانی که تكذیب کرده اند، صفت نسل های گذشته و داستان 

زندگی آنان، تعداد طاغوت هایی که به حكومت رسیده اند و زمان زمام داری و حكومت آنان، اسامی ائمه و 

توصیف آنان، و دارایی هر یک از آنان، توصیف بزرگان آنان و تعداد همه کسانی که در هر دوره ای از ادوار 

گذشته اند. گفتم: فدایت شوم کل ادوار چقدر بوده است؟ فرمود: پنجاه هزار سال که مشتمل بر هفت دوره 

است. در این مصحف اسامی همه موجوداتی که الله آفریده و مدت عمر آنان، صفت اهل بهشت و همه 

کسانی که به بهشت وارد می شوند و تعداد همه کسانی که به جهنم وارد می شوند موجود است و در آن علم 

قرآن به همان گونه که نازل شده است، علم تورات و انجیل و زبور به همان کیفیتی که نازل شده اند و تعداد 

تمام درختان و سنگ و کلوخ همۀ جهان در آن مصحف درج شده است1.«

خواننده محترم به نظر شما این مصحف خیالی بزرگ چند جلد و چند صفحه خواهد بود؟!!! جالب 

است که راوی ابو بصیر می گوید: امام شان در ادامه گفته است: »من این مقداری که از مصحف برایت 

آن  از  نگفته ام و حتی یک حرف  تو  به  از صفحه دوم هنوز چیزی  و  بود  اول  از ورق  تنها  توصیف کردم 

نگفته ام2«.

)4( کتابی که بر رسول خدا قبل از وفاتش نازل شد:

کلینی بر ابی عبدالله افتراء زده است که ایشان گفته است: »خداوند بر پیامبرش قبل از وفات ایشان 

کتابی نازل کرد و گفت:  ای محمد این وصیت تو به نجیبان خانواده ات است؟ پیامبر گفت:  ای جبرئیل 

نجیبان چه کسانی هستند؟ فرمود: علی و فرزندان او. بر روی کتاب مهرهایی از طال بود، پیامبر آن کتاب 

را به علی داد و به او دستو داد تا یک مهر )یا انگشتر( را باز کند و به آنچه که در آن نوشته شده است عمل 

کند علی انگشتری را باز کرد و به آنچه در آن بود عمل کرد. بعد آن را به فرزندش حسن داد و حسن هم 

یک انگشتر را باز نمود ... و این کار تا قیام مهدی ادامه دارد3.«

ــه  ــوات الل ــا )صل ــر مصحفه ــیعی ص 105.106 ح 34 خب ــری الش ــتم الطب ــن رس ــه الب ــل االمام 1 . دالئ

ــرا( ــة الزه ــف فاطم ــار 207/6 )مصح ــفینة البح ــتدرک س ــا(، مس علیه

2 . منبع سابق. 

3 . اصول الكافی 203.204/1 ح 2 )باب ان االئمه لم یفعل شیئا و ال یفعلون اال بعهد من الله و امر منه(.
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تحلیل:
ُمْؤِمِنیَن  ]حشر: 2[ )خراب می کردند خانه های شان را به دست 

ْ
یِدی ال

َ
یِدیِهْم َوأ

َ
 یْخِرُبوَن ُبیوَتُهم ِبأ

خویش و به دست مسلمانان نیز خراب شد.(

طبق این روایات، پیامبر می پرسد: نجیب چه کسی است؟

 تا هنگام وفاتش برگزیده و نجیب را نمی شناخت. یعنی اینكه طبق این روایت، پیامبر پس پیامبر

برگزیده و وصی خاندان خود را تا قبل از وفات خود به مردم معرفی نكرده بود و حتی خودش نمی شناخت.

عبرت  )پس   ]2 ]حشر:    ْبَصاِر 
َ
أ

ْ
ال ولِی 

ُ
أ یا  وا  َفاْعَتِبُر ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ال یِدی 

َ
َوأ یِدیِهْم 

َ
ِبأ ُبیوَتُهم  یْخِرُبوَن   
گیرید ای خداوند دیده ها(

)5( لوح فاطمه: طبق عقیده شیعه این لوح کتابی است که از جانب الله بر پیامبرش نازل شده است و 

پیامبر آن را به دخترش فاطمه هدیه کرده است. به روایت ابو بصیر به دروغ مدعی شده اند که ابی عبدالله 

از جابر در بارۀ لوح فاطمه پرسید: جابر گفت: »خدا را گواه می گیرم که بر مادرت در حیات پیامبر وارد 

شدم و والدت حسین را به ایشان تبریک گفتم، در دست ایشان لوح سبز رنگی مشاهده کردم، فكر کردم 

زمرد است و در آن نوشته ای سفید شبیه رنگ خورشید دیدم...«

الرحیم این کتابی است از جانب خداوند  الله الرحمن  در آن نوشته بود، خداوند گفته است: »بسم 

مقتدر و حكیم برای محمد پیامبر، نور سفیر، حجاب و دلیل خداوند، روح االمین آن را از جانب خداوند 

فرود آورده است... من هیچ پیامبری را نفرستاده ام که زمان او تكمیل شود و مدت او به پایان رسد؛ مگر 

اینكه برای او وصیّی انتخاب کرده ام. من تو را بر سائر انبیاء و وصی تو را بر تمام اوصیاء برتری داده ام. و 

تو را با دو فرزند و دو نوه ات حسن و حسین گرامی داشته ام و حسن را پس از انقضای مدت پدرش منبع و 

سرچشمۀ علم خود قرار داده ام، و حسین را خازن وحی خود قرار داده  ام.«

در پایان روایت آمده است: »ابو بصیر گفته اگر در عمرت غیر از این حدیث، روایت دیگری نمی شنیدی 

برای تو کافی بود. اکنون آن را پنهان نگه دار مگر از اهل آن1.«

این روایت را بزرگان شیعه در مورد موجود بودن این لوح این گونه توصیف کرده اند: »این روایت مشهور 

و معروف است که شیعیان بر صحت آن اجماع نموده اند و هیچ کس در مورد آن اختالفی ندارد.2«

1 . اصــول الكافــی 403.405/1 )کتــاب الحجــة ح 3 بــاب مــا جــاء فــی االثنــی عشــر و النــص علیهــم(، ابــن 

بابویــه، عیــون اخبــار الرضــا 71.73/1 )بــاب 6: النصــوص علــی الرضــا باالمامــة فــی جملــة االئمــه االثنــی 

. عشری(

2 . حقیقــت مصحــف فاطمــه عنــد الشــیعه ص 49 »لــوح فاطمــه« تالیــف اکــرم بــرکات از شــیوخ معاصــر 

شــیعه.
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دلیل قاطع و رسوا کننده:
بر  آنها را سست کرده و سقف تشیع را  بنیاد  آورده اند که اساس و  این کتاب خیالی روایاتی  در مورد 

سرشان فرو ریخته است.

خودشان گفته اند که علی  جزو اوصیاء نیست. در روایت خود گفته اند که ابو جعفر )باقر( از جابر 

بن عبدالله انصاری روایت کرده است که: بر فاطمه وارد شدم و جلوی ایشان لوحی بود که اسامی اوصیاء 

از فرزندان فاطمه در آن نوشته شده بود. دوازده نفر را حساب کردم که آخرین آنان قائم بود. در میان آنان 
سه نفر به نام محمد و سه نفر به نام علی بود.1

)6( صحیفه فاطمه:

طبق ادعای دروغین آنان توصیف این صحیفه این گونه است:

ابی عبدالله از جابر روایت شده که گفت: بر بانوی خودم فاطمه دختر رسول الله وارد شدم تا ایشان 

را به خاطر تولد فرزندش حسین تبریک بگویم. در دست ایشان صحیفۀ سفیدی از مروارید بود. به ایشان 

گفتم ای بانوی زنان این چه صحیفه ای است که در دست شما می بینم. فرمود: در این صحیفه نام های ائمه 

از فرزندانم نوشته است. به ایشان گفتم: صحیفه را به من بدهید تا به آن نگاهی بیندازم. فرمود:  ای جابر اگر 

ممنوع نمی بود این کار را می کردم؛ اما از دست زدن به آن نهی شده است مگر این که پیامبر، وصی پیامبر، 

یا اهل بیت پیامبر به آن دست بزند2.«

)7( دوازده صحیفه:

به دروغ بر پیامبر افتراء زده اند که ایشان گفته است: »خداوند متعال بر من دوازده صحیفه و دوازده 

مهر نازل کرده است، اسم هر امام بر روی مهر او و وصف او در صحیفه اش نوشته شده است.3«

)8( صحیفه های علی:

یكی از این صحیفه ها صحیفه ای است که دارای نوزده صحیفه است که آن را رسول الله اهدا کرده 

است یا نزد ائمه شیعیان پنهان کرده است.

به دروغ به ابو جعفر نسبت داده اند که گفت: امیر المومنین فرمود: »نزد من صحیفه ای است که دارای 

1 . اصول 408/1 )کتاب الحجة ح 9 باب ما جاء فی االثنی عشر و النص علیهم(.

ــی  ــة االثن ــة االئم ــی جمل ــة ف ــا باالمام ــی الرض ــوص عل ــاب 6: النص ــا 70/1 ح 1 )ب ــار الرض ــون اخب 2 . عی

عشــر.

3 . کمــال الدیــن و تمــام النعمــة 255/1 ح 11 )بــاب مــا روی عــن النبــی فــی النــص علــی القائــم و انــه الثانــی 

عشــر مــن االئمــه(؛ الصــراط المســتقیم الــی مســتحقی  التقدیــم 155/2 )البــاب العاشــر فــی مــا جــاء مــن 

النصــوص المتظافــره علــی اوالده. القطــب الثانــی فــی ذکــر العــدد المصاحــب لالســماء و الترتیــب لالئمــه. 

الفصــل الخامــس( تالیــف البیاضــی علــی بــن یونــس متوفــی )877(.
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نوزده صحیفه است که آن را رسول الله اهدا کرده است.1«

)9( مصحف ذوابة السیف:

بر ابی عبدالله افتراء بسته اند که ایشان فرمود: »در دستۀ شمشیر علی صحیفۀ کوچكی بود. علی 

فرزندش حسن را خواست و این صحیفه را به دست ایشان داد. و به ایشان چاقویی داد و فرمود: این را باز 

کن. حسن نتوانست آن را باز کند. علی آن را برای حسن باز کرد، بعد به حسن فرمود: آن را بخوان. 

حسن خواند: الف، با، سین، الم. به همین ترتیب یک یک حرف می خواند. بعد آن صحیفه را پیچید و به 

فرزندش حسین داد او نیز نتوانست که آن را باز کند پس علی آن را برای حسین باز کرد و به او فرمود: پسرم! 

بخوان پس حسین آن را خواند همانند آنچه که حسن خوانده بود. پس علی صحیفه را بست و به پسرش 

محمد حنفیه داد و او نتوانست که صحیفه را باز کند و علی آن را باز کرد و به او گفت بخوان و محمد حنفیه 

نتوانست از صحیفه حرفی را در بیاورد. علی صحیفه را گرفت. و پیچید و به دستۀ شمشیرش آویزان نمود.

راوی می گوید به ابی عبدالله گفتم: در آن صحیفه چه بود؟ فرمود: در آن حروفی بود که هر حرف آن 

هزار حرف را باز کند.

ابو بصیر می گوید: ابو عبدالله گفته: از آن صحیفه تا کنون فقط دو حرف خارج شده است2– فقط دو 

حرف رمزگشایی شده است -.

)10( جفر ابیض و جفر احمر

کلینی به دروغ روایت کرده است که »حسین بن ابی عالء گفته است: از ابو عبدالله شنیدم که می گفت: 

نزد من »جفر سفید« است گفت در آن چه چیزی وجود دارد، فرمود: زبور داود، تورات موسی، انجیل 

عیسی، صحیفه های ابراهیم، حالل و حرام و مصحف فاطمه است... –و باز فرمود- نزد من »جفر قرمز« 

است. گفتم در آن چه چیزی است. فرمود: سالح است و فقط برای ریختن خون باز می شود. آن را صاحب 

شمشیر برای قتل )انتقام( باز خواهد کرد.

عبدالله بن یعفور به او گفت: خداوند تو را سالم نگهدارد آیا فرزندان حسن از ماجرا خبر دارند؟ فرمود: 

بله قسم به خدا همچنان که شب و روز را می دانند، اما حسادت و طلب دنیا آنها را به انكار وادار کرده 

است؛ اما اگر حق خود را از راه حق طلب می کردند برای آنان بهتر بود.3«

ــی  ــی ه ــة الت ــة الجامع ــم الصحیف ــة ان عنده ــی االئم ــاب ف ــری 294/1 ح 12 )ب ــات الكب ــر الدرج 1 . بصائ

ــات  ــاب جه ــوار 24/26 ح 19 )ب ــار االن ــا( بح ــبعون ذراع ــی س ــده و ه ــی بی ــط عل ــه  و خ ــول الل ــالء رس ام

ــم(. ــی قلوبه ــت ف ــم و ینك ــی آذانه ــر ف ــه ینق ــب و ان ــن الكت ــم م ــا عنده ــم و م علومه

2 . بصائــر الدرجــات الكبــری 86.87/2 )بــاب فیــه الحــروف التــی علــم رســول اللــه علیــا ، بحــار االنــوار 

56/26 ح 115 )بــاب جهــات علومهــم و مــا عندهــم مــن الكتــب و انــه ینقــر فــی آذانهــم و ینكــت فــی قلوبهم(

3 . اصول الكافی 173/1 )کتاب الحجة ح 3 فیه ذکر الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمه(، بصائر 
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)11( صحیفه الناموس:

در این صحیفه اسامی شیعیان هر کدام از ائمه تا قیامت نوشته شده است.

به دروغ مدعی شده اند: »حبابة الوالبّیة گفته است: به ابی عبدالله گفتم من برادرزاده ای دارم و به فضل 

شما اقرار دارد، دوست دارم که به من خبر دهید آیا از شیعیان شما هست یا نه؟

او  بیاور!  را  ناموس  فالنه  فرمود: ای  فالنی.  فرزند  فالنی  گفتم:  گفت،  چیست؟حبابة  اسمش  فرمود: 

هم صحیفه بزرگی آورد، پس بازش نمود و در آن نگاهی کرد و فرمود: بله! و این اسم او و این اسم پدر 

اوست.1«

)12( صحیفه العطیبه:

به علی افتراء زده اند که –پناه بر خدا- ایشان گفته است: »قسم به خدا اگر نشاط داشته باشم و به 

من اجازه بدهند برای شما صحبت می کردم تا این که یک سال تمام می شد و من –در طول یک سال- حتی 

یک حرف را تكرار نمی کردم. و قسم به خدا نزد من صحیفه های بسیاری هست. قطایع پیامبر و اهل 

بیت ایشان و در میان آنها صحیفه ای است که به آن »عبیطه« گفته می شود. چیزی ناگوارتر از این صحیفه 

برای عرب وجود ندارد و در این صحیفه شصت قبیله عرب به باطل رفته اند که در دین خدا هیچ سهمی 

ندارند.2«

)13( الجامعه:

کلینی افترا بسته است که ابو بصیر از ابی عبدالله روایت کرده است که ایشان گفت: »نزد ما »الجامعه« 

وجود دارد و آنان چه می دانند جامعه چیست. گفتم جان من فدایت! جامعه چیست؟ فرمود: صحیفه ای 

 .و با دست خط علی و امالی خود پیامبر . است به طول 70 در 70 ذراع با ذراع رسول الله

یمه  در آن صحیفه هر حالل و حرام و هر چیزی که مردم بدان نیاز پیدا می کنند، موجود است. حتی جر

یک خراش.3«

الدرجات الكبری 304.305/1 ح 1 )باب فی االئمة انهم اعطوا الجفر و الجامعة و مصحف فاطمه(.

ــماءهم و  ــه اس ــذی فی ــیعتهم ال ــوان ش ــن دی ــة م ــد االئم ــا عن ــاب م ــری 341/1 )ب ــات الكب ــر الدرج 1 . بصائ

اســماء آبائهــم(، بحــار االنــوار 121/26 ح 10 )بــاب انهــم یعرفــون النــاس بحقیقــة االیمــان  و بحقیقــة النفــاق 

ــا  ــر عم ــر مخب ــم خب ــه ال یزیله ــم و ان ــیعتهم و اعدائه ــماء ش ــة و اس ــل الجن ــماء اه ــه اس ــاب فی ــم کت و عنده

یعلمــون مــن احوالهــم(

ــوار 27/26 ح 67  ــار االن ــب(، بح ــر الكت ــه ام ــر فی ــاب آخ ــری 303/1 ح 15 )ب ــات الكب ــر الدرج 2 . بصائ

ــی قلوبهــم(. ــی آذانهــم و ینكــت ف ــه ینقــر ف ــاب جهــات علومهــم و مــا عندهــم مــن الكتــب و ان )ب

3 . اصــول الكافــی 171.172/1 )کتــاب الحجــة ح 1 بــاب فیــه ذکــر الصحیفــة و الجفــر و الجامعــه و مصحف 

) طمه فا
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تحلیل:
عجیب تر و ناپسندتر این که این کتاب ها از جانب الله تعالی نازل شوند و به امیر المومنین علی و ائمه 

بعد از او اختصاص یابند؛ ولی از نگاه همه مردم حتی شما شیعیان، مخفی بمانند به جز قرآن اهل سنت 

که آن را هم بزرگان شما ناقص و تحریف شده می دانند.

حال، مخفی نگه داشتن این گنجینه ها از نگاه شما توسط امامان چه فایده ای دارد و باالخره قرآن واقعی 

و این کتاب ها اآلن کجا هستند؟

می گویند: »آن -قرآن- اآلن نزد موالی ما مهدی است همراه با کتاب های آسمانی دیگر و آثار به جای 

مانده از انبیاء1«.

طبق اعتقاد شیعه این صحیفه ها نزدیک به 1300 سال است که نزد مهدی آنان محفوظ است. به راستی 

چرا؟ چرا؟ آیا دست های پلید سبائی یهودی این روایات را در کتاب های شما نگنجانده است و بر ائمه 

شما دروغ نبسته است؟ همه ما می دانیم مسلمانان غیر از یک کتاب که همان قرآن موجود و محفوظ است، 

َحاِفُظوَن  ]حجر: 9[
َ
ُه ل

َ
ا ل

َ
ِإّن ْكَر َو َنا الّذِ

ْ
ل ا َنْحُن َنّزَ

َ
کتاب دیگری ندارند. خداوند فرموده است:  ِإّن

و  یهود  با  مشابهت  از  شما  بزرگان  آیا  است.  نصاری  و  یهود  ویژگی های  از  کتاب ها  بودن  متعدد  اما 

نصاری باز نمی آیند؟؟

مسئله دوم:

بزرگان شیعه ایمان دارند که »تمام کتاب های آسمانی نزد ائمه آنان هستند و ائمه با کتاب های آسمانی 

بین مردم قضاوت می کنند.«!

کلینی به دروغ ادعا کرده است که امام ابو الحسن انجیل را در مقابل یک مسیحی به نام »بریه« خواندند. 

بریه گفت: »پنجاه سال است که دنبال تو یا امثال تو می گشتم. )راوی می گوید( بریه ایمان آورد و ایمانش 

هم خوب شد«.

رسیده  شما  دست  به  چگونه  آسمانی  کتب  دیگر  و  زبور  انجیل،  »تورات،  پرسید:  شان  امام  از  بریه 

است؟«

امام فرمود: »این کتاب ها نزد ما میراثی هستند از گذشتگان، مثل آنان ما هم می خوانیم و مثل آنان به 

این کتاب ها اعتقاد داریم؛ خداوند حجت خود را بر روی زمین چنان قرار نداده است که از چیزی پرسیده 

شود و بگوید نمی دانم2«.

1 . االنــوار النعمانیــه 262/2 )نــور فیمــا یختــص بالصلــوة( نیــز  ر.ک: مناقــب آل ابــی طالــب 204/1 )صفات 

األئمة( 

2 . اصــول الكافــی 164/1 )کتــاب الحجــة ح 1 بــاب ان االئمــه عندهــم جمیــع الكتــب التــی نزلــت مــن عنــد 

اللــه و انهــم یعرفونهــا علــی اختــالف الســنتها(، تفســیر نــور الثقلیــن 329.330/1 ح 103 )ســوره آل عمــران(.
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تحلیل:
از روایت باال این نتیجه به دست می آید که بزرگان شیعه مدعی هستند که ائمه آنان کتاب های آسمانی را 

همانند انبیاء و پیامبران می خواندند تا به پرسش های مردم پاسخ دهند. این خود خارج شدن از دایره اسالم 

ن 
َ
و اعتقاد به وحدت ادیان است؛ در حالی که خداوند متعال می فرماید:  َوَمن یْبَتِغ َغیَر الِإْسلَاِم ِدیًنا َفل

َخاِسِریَن  ]آل عمران: 85[ )هر کس طلب کند غیر از اسالم دین دیگری را 
ْ
یْقَبَل ِمْنُه َوُهَو فِی الآِخَرِة ِمَن ال

پس هرگز قبول کرده نخواهد شد از او، و در آخرت از زیان کاران است.(

یَك 
َ
َنا ِإل

ْ
نَزل

َ
خداوند با نزول قرآن همۀ کتاب های آسمانی را نسخ کرده است، چنان که می فرماید:  َوأ

ِبْع 
َ
 الّلُه َولَا َتّت

َ
نَزل

َ
م َبیَنُهم ِبَما أ

ُ
یِه َفاْحك

َ
ِكَتاِب َوُمَهیِمًنا َعل

ْ
َما َبیَن یَدیِه ِمَن ال ِ

ّ
ًقا ل َحّقِ ُمَصّدِ

ْ
ِكَتاَب ِبال

ْ
ال

َواِحَدًة  ًة  ّمَ
ُ
أ ْم 

ُ
ك

َ
َجَعل

َ
ل الّلُه  َشاء  ْو 

َ
َول َوِمْنَهاًجا  ِشْرَعًة  ْم 

ُ
ِمنك َنا 

ْ
َجَعل ّلٍ 

ُ
ِلك َحّقِ 

ْ
ال ِمَن  َجاءَك  ا  َعّمَ ْهَواءُهْم 

َ
أ

ِفیِه  ِبَما ُكنُتْم  م 
ُ

ُئك َفیَنّبِ ْم َجِمیًعا 
ُ

ی اهلل َمْرِجُعك
َ
ِإل َفاْسَتِبُقوا الَخیَراِت  فِی َمآ آَتاُكم  ْم 

ُ
َوك

ُ
یْبل ِ

ّ
ل ِكن 

َ
َول

 
َ

نَزل
َ
ن یْفِتُنوَك َعن َبْعِض َما أ

َ
ْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم أ

َ
ِبْع أ

َ
 الّلُه َولَا َتّت

َ
نَزل

َ
م َبیَنُهم ِبَمآ أ

ُ
ِن اْحك

َ
َتْخَتِلُفوَن * َوأ

َفاِسُقوَن 
َ
اِس ل َن الّنَ ِإّنَ َكِثیًرا ّمِ ن یِصیَبُهم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم َو

َ
َما یِریُد الّلُه أ

َ
ّن

َ
ْم أ

َ
 َفاْعل

ْ
ْوا

َّ
یَك َفِإن َتَول

َ
الّلُه ِإل

َقْوٍم یوِقُنوَن  ]مائده: 48-50[ )و ما این کتاب  ِ
ّ
ًما ل

ْ
ْحَسُن ِمَن الّلِه ُحك

َ
َجاِهِلیِة یْبُغوَن َوَمْن أ

ْ
َم ال

ْ
َفُحك

َ
* أ

]قرآن[ را به حّق به سوی تو فرو فرستادیم، در حالی که تصدیق کننده کتابهای پیشین و حاکم بر آنهاست. 

ی که به 
ّ

پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حكم کن، و از خواسته های  شان ]با دور شدن[ از حق

]اّمتها[ شریعت و راه روشنی قرار داده ایم. و اگر خدا  از شما  پیروی مكن. برای هر یك  تو آمده،  سوی 

می خواست شما را یك اّمت قرار می داد، ولی ]خواست[ تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید. پس 

در کارهای نیك بر یكدیگر سبقت گیرید. بازگشت ]همه[ شما به سوی خداست؛ آنگاه درباره آن چه در 

گاهتان خواهدکرد.  آن اختالف می کردید آ

و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوری کن و از خواسته های شان پیروی مكن و از آنان بر 

حذر باش؛ مبادا تو را در بخشی از آنچه خدا بر تو نازل کرده به فتنه در اندازند. پس اگر پشت کردند، 

بدانكه خدا می خواهد آنان را فقط به ]سزای[ پاره ای از گناهان شان برساند، و در حقیقت بسیاری از مردم 

بهتر  از خدا  داوری چه کسی  دارند،  یقین  برای مردمی که  و  آیا خواستار حكم جاهلیت اند؟  نافرمانند. 

است؟(

76   از دیدگاه شیعه کدام یک برتر است، رسول اهلل و پیامبران دیگر یا ائمه شیعه؟

امامان شیعه )نزد آنان از انبیاء برتر هستند(.

 حتی شیخ شان علباء بن دّراع اسدی یا دوسی )از بزرگان شیعه( »علی بن أبی طالب را از رسول الله

برتر می دانست و فكر می کرد علی بن أبی طالب رسول الله را به عنوان پیامبر فرستاده و علی را »اله« 
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می نامید و علباء پیامبر اسالم را نکوهش می کرد )نعوذ بالله من ذالک( و فکر می کرد او فرستاده شده بود 

تا مردم را به سوی علی فرا بخواند؛ اما به سوی خود فرا خواند1«.

دلیل قاطع:
بازهم بزرگان شیعه را می بینیم که »علباء« را تعظیم و تقدیس می کنند.  اعتقادات فاسد  این  با وجود 

و حتی روایتی به دروغ به ابی عبدالله نسبت داده اند که ایشان گفته است: »ما ورود تو را به بهشت 

ضمانت می کنیم.2«

مجلسی )از بزرگان شیعه( در کتاب خودش بحار االنوار چنین بابی بسته است. »این باب در مورد: 

برتری امامان بر همه پیامبران، و همۀ مردم است، و در مورد پیمان گرفتن از پیامبران در مورد محبت با ائمه، 

فرشتگان و همه مردم، و این که پیامبران اولوالعزم به خاطر محبت امامان اولوالعزم شدند«.

مجلسی در این باب 88 حدیث آورده است و گفته است: »اخبار در مورد برتری امامان بر تمام مردم 

حتی پیامبران قابل شمارش نیستند و ما در این باب فقط تعداد کمی از این روایات را آورده ایم.3«

فقط این ادعا نیست، بلكه -از دیدگاه شیعه- پیامبران به فضایل و درجات خود نرسیده اند مگر به خاطر 

امامان شیعه.

بر ابی عبدالله افتراء بسته اند که ایشان گفته است: »قسم به خدا آدم به خاطر والیت علی لیاقت آن را 

یند و در کالبد او از روح خود بدمد، و موسی به خاطر والیت  به دست آورد تا خدا او را به دست خود بیافر

یم نشانه  علی با خداوند متعال هم کالم و هم صحبت شد، و به خاطر فروتنی در مقابل علی، عیسی بن مر

و عالمتی برای مردم جهان قرار گرفت. و بعد فرمود: خالصه سخن این که هیچ مخلوقی لیاقت آن را ندارد 

که خداوند به سوی او نظر کند مگر به خاطر پرستش ما4«.

نیز افترا بسته اند که »یونس چون والیت علی را منکر شد خداوند او را آنقدر در شکم ماهی زندان 

کرد تا به والیت علی اقرار کرد.5«

خمینی گفته است: »امام دارای مقام ستوده شده، درجه بلند و خالفت تکوینی است. در مقابل والیت 

1 . بحــار االنــوار 305/25 حاشــیه شــماره یــک )بــاب نفــی الغلــو فــی النبــی و االئمــه و بیــان معانــی التفویض 

و مــا ال ینبغــی ان ینســب الیهــم و مــا ال ینبغی(.

2 . رجال الكشی 271/3 ح 352 )فی علباء بن دراع االسدی و ابی بصیر(.

3 . بحار االنوار 297/26 )کتاب االمامة، ابواب علومهم(.

4 . منبــع ســابق: 294/26 ح 56 )بــاب تفضیلهــم علــی االنبیــاء و علــی جمیــع الخلــق و اخــذ میثاقهــم عنهــم 

و عــن المالئكــة و عــن ســائر الخلــق و ان اولــی العــزم انمــا صــاروا اولوالعــزم بحبهــم (.

5 . بصائــر الدرجــات الكبــری 165/1 ح 1 )بــاب آخــر فــی والیــة امیــر المومنیــن(، بحــار االنــوار 282/26 

ح 36 )بــاب ســابق(.
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یات مذهب ما این است که: امامان ما دارای  امام تمام ذرات هستی خاضع و فروتن اند و یکی از ضرور

چنان جایگاهی هستند که هیچ فرشته مقرب و هیچ پیامبر مرسلی به آن دست نخواهد یافت.1«

این ادعا اینجا تمام نمی شود بلكه مدعی هستند، خداوند متعال هیچ پیامبری را نفرستاده است مگر 

اینکه علی با او همراه و همگام بوده است.

 
ً
به دروغ بر رسول الله افتراء زده اند که ایشان گفته است: »هیچ پیامبری نیامده مگر اینکه علی باطنا

)مخفیانه( در کنار او مبعوث شده است و در کنار من ظاهرا )آشکارا( است.2«

حجت قاطع:
»از جعفر صادق روایت شده است که: »یكی از دانشمندان مسیحی نزد امیرالمومنین آمد و گفت:  

ای امیر المومنین آیا شما پیامبر هستید؟ فرمود: وای بر تو من فقط برده ای از بردگان محمد هستم.3«

به صورت تواتر از علی ثابت است که فرمود: »بهترین افراد این امت بعد از پیامبرش ابوبكر و 

عمر هستند4«.

 تهمت  زننده را 
ّ

همچنین فرمود: »هر کس را نزد من بیاورند که مرا از ابوبكر و عمر برتر بداند بر او حد

اجرا خواهم کرد5«.

حال علی با کسانی که او را برتر از پیامبران می دانند چه رفتاری خواهد کرد؟ بدون شک بطالن 

با عقل و ضروریات دین، بررسی تاریخ و  و فساد این مذهب ظاهر و آشكار است. بطالن این مذهب 

سیرت، سالمت فطرت نمودار می گردد و نیازی نیست برای اثبات بطالن این مذهب خود را دچار زحمت 

و تكلیف کنیم و این بزرگترین دلیل و مدرک بر فساد مذهب رافضی ها است.

77   آیــا بــا بعثــت رســول اهلل و نــزول قــرآن کریــم حجــت خداونــد بــر مــردم تمــام می شــود؟ 
یــا بــه وســیله امامــت امامــان شــیعه ایــن حجــت تمــام می گــردد؟

)از دیدگاه شیعه( حجت خدا بر مردم با امامت ائمه تمام می شود.

کلینی –ثقة االسالمشان- می گوید: » باب در مورد این که حجت خدا فقط به وسیله امام بر مردم تمام 

می گردد.6«

1 . الحكومة االسالمیة ص 56 _الوالیة التكوینیة(.

2 . االسرار العلویه ص 183 )علی سّر االنبیاء( تالیف مسعودی محمد فاضل.

3 . بحار االنوار 283/3 ح 1)باب اثبات قدمه تعالی و امتناع الزوال عنه(.

4 . الصــوارم المهرقــه فــی جــواب الصواعــق المحرقــه ص 25 شــماره 10 تالیــف شوشــتری نــور اللــه متوفــی 

)1019( )امــا او ایــن را حمــل بــر تقیــه کــرده اســت(.

5 . مجلسی، العیون و المحاسن 122.123/2.

6 . اصول الكافی 126/1 )کتاب الحجة( در این کتاب چهار روایت آورده است.
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بر امام صادق افتراء بسته است که ایشان گفته اند: 

)الف( »با پرستش ما الله پرستش می شود اگر ما نمی بودیم الله پرستش نمی شد.1«

)ب( با عبادت ما الله پرستش می شود اگر ما نمی بودیم الله پرستیده نمی شد.2«

)ج( »اگر آنان )ائمه شیعه( نمی بودند خداوند متعال شناخته نمی شد.3«

)د( مجلسی در این افترا افزوده و گفته است: »و روش عبادت خداوند شناخته نمی شد.4«

حجت قاطع:
تنها به وسیله پیامبران حجت خداوند بر مردم تمام می گردد، همچنانكه خداوند متعال فرمود است:

ُسِل  ]نساء: 165[ )تا نباشد مردمان را بر الله حجت بعد از  ٌة َبْعَد الّرُ ی الّلِه ُحّجَ
َ
اِس َعل وَن ِللّنَ

ُ
 یك

َ
 ِلَئلّا

فرستادن پیغامبران و هست خدا غالب.( 

ْم َشْطَرُه 
ُ

 ُوُجوَهك
ْ
وا

ُّ
َحَراِم َوَحیُث َما ُكنُتْم َفَول

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
ِ َوْجَهَك َشْطَر ال

ّ
 َوِمْن َحیُث َخَرْجَت َفَول

ْم 
ُ

یك
َ
ِتّمَ ِنْعَمِتی َعل

ُ
 ِمْنُهْم َفلَا َتْخَشْوُهْم َواْخَشْونِی َولأ

ْ
ُموا

َ
ِذیَن َظل

َّ
 ال

َ
ٌة ِإلّا ْم ُحّجَ

ُ
یك

َ
اِس َعل وَن ِللّنَ

ُ
 یك

َ
ِلَئلّا

ُم 
ُ

ُمك ِ
ّ
َویَعل ْم 

ُ
یك َویَزّكِ آیاِتَنا  ْم 

ُ
یك

َ
َعل و 

ُ
یْتل ْم 

ُ
نك ّمِ َرُسولًا  ْم 

ُ
ِفیك َنا 

ْ
ْرَسل

َ
أ َكَما   * َتْهَتُدوَن  ْم 

ُ
ك

َّ
َعل

َ
َول

ُموَن  ]بقره: 150-151[ )و از هر کجا بیرون آمدی، ]به 
َ
 َتْعل

ْ
وُنوا

ُ
ْم َتك

َ
ا ل م ّمَ

ُ
ُمك ِ

ّ
َمَة َویَعل

ْ
ِحك

ْ
ِكَتاَب َوال

ْ
ال

هنگام نماز[ روی خود را به سمت مسجدالحرام بگردان؛ و هر کجا بودید روی های خود را به سوی آن 

بگردانید، تا برای مردم بر شما حجتی نباشد. غیر از ستمگرانشان،  پس از آنان نترسید، و از من بترسید، 

تا نعمت خود را بر شما کامل گردانم، و باشد که هدایت شوید. همانطور که در میان شما، فرستاده ای از 

خودتان فرستادیم، ]که[ آیات ما را بر شما می خواند، و شما را پاك می گرداند، و به شما کتاب و حكمت 

می آموزد، و آنچه را نمی دانستید به شما یاد می دهد.(

78   آیا شیعیان به نزول وحی بر امامان خود اعتقاد دارند؟

یات  یكی از اصول آنان این است که: »امامان فقط با وحی سخن می گویند... و این عقیده از ضرور

دین امامیه است«5.

1 . اصول الكافی 138/1 _کتاب الحجة ح 6 باب اّن االئمه و الة امر الله و خرنة علمه، تفسیر نور الثقلین 340/5 
ح 12 )سوره تغابن(.

2 . التوحید ص 146 ح 8 تالیف ابن بابویه )باب تفسیر قول الله تعالی کل شیء هالک اال وجهه(.
3 . اصول الكافی 139/1 )کتاب الحجة ح 2 باب ان االئمه خلفاء الله فی ارضه و ابواب التی یوتی منها(، بحار 
االنوار 29/35 ح 24 )باب فی فضائل سید االخیار و امام االبرار و حجة الجبار و قسیم الجنة و النار و اشرف 

الوصیین و وصی سید النبیین. باب 1 تاریخ والدته و حلیته و شمائله(.
4 . بحار االنوار 29/35 ح 24 )فی فضائل سید االخیار باب: 1 تاریخ والدته و حلیته و شمائله(.

5 . منبــع ســابق 17.155 )بــاب علمــه و مــا دفــع الیــه مــن الكتــب و الوصایــا، و آثــار االنبیــاء، و مــن دفعــه 
الیــه، و عــرض االعمــال علیــه، و عــرض امتــه علیــه(.
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گوشش  به  وحی  صدای  ما  از  »برخی  است:  گفته  ایشان  که  بسته اند  افتراء  )صادق(  عبدالله  ابی  بر 

کشیده  همانند  را  وحی  صدای  ما  از  برخی  می آید،  سویش  به  خواب  در  وحی  ما  از  برخی  می رسد. 

شدن زنجیر بر تشت می شنود، و نزد برخی از ما فرشته وحی با شکلی بزرگتر از شکل جبرئیل و میکائیل 

می آید1.«

»فرشتگان در خانه های ما بر ما وارد می شوند، و بر  همچنین به دروغ گفته اند که صادق گفته است: 

روی فرش های ما در حال حرکت هستند و بر سفره های ما حاضر می شوند، و میوه های تازه و خشک هر 

فصل را برای ما می آورند. بال های فرشتگان بر باالی سر ما در حال حرکت هستند، بچه های ما بر روی بال 

فرشتگان در حال گردش و رفت و آمد هستند، حشرات را از نزدیک شدن به ما باز می دارند، وقت هر نماز 

بر ما وارد می شوند و همراه ما نماز می خوانند، هیچ شب و روزی بر نمی گذرد مگر اینکه اخبار تمام اهل 

زمین و اتفاقاتی که در زمین رخ می دهد، نزد ما هستند2.«

امام اکبرشان خمینی گفته است: »والیت عبارت است از نزدیک شدن )به خدا( یا محبوبیت، یا عبارت 

است از تصرف یا ربوبیت یا جانشینی3.«

خمینی می افزاید: خداوند در روز قیامت به ولی امرشان می گوید: »از طرف ذات همیشه زنده و پاینده 

که نمی میرد به شخص همیشه زنده و پاینده که نخواهد مرد، اما بعد من به هرچیزی که می گویم: به وجود 

 به وجود می آید، و به تو )ولی( این قدرت و اختیار را می دهم که به هر چیزی دستور دهی و بگویی 
ً
بیا، فورا

که به وجود بیا آن چیز به وجود می آید4.«

از آنچه می گویند پاک  ]انبیاء: 22[ )الله، خداوند عرش    ا یِصُفوَن  َعّمَ َعْرِش 
ْ
ال َرّبِ  ِه  الّلَ َفُسْبَحاَن   

است.(

کامل  ولی  و عملی  نیروی های علمی  از  و جزئیات خودش  اجزا  تمام  با  همچنین می گوید: »جهان 

هستند5.«

همچنین ادامه می دهد: » امام دارای مقامی ستوده شده، درجه ای واال و خالفت تكوینی است که تمام 

ذرات جهان هستی در مقابل والیت و قدرت او خاضع هستند، و یكی از ضروریات مذهب ما این است 

1 . بصائــر الدرجــات 451/1 ح 4 )بــاب فــی االئمــه انهــم یخاطبــون و یســمعون و یاتیهــم صــور اعظــم مــن 

جبریــل و میكاییــل(، بحــار االنــوار 358/26 ح 23 بــاب ان المالئكــة تاتیهــم و تطــأ فرشــهم و انهــم یرونهــم(.

2 . الخرائــج و الجرائــح 852/2 ح 67 )البــاب 16 فــی نــوادر المعجــزات تالیــف راونــدی ســعید بــن عبداللــه 

متوفــی )573(، کامــل الزیــارات ص 297 ح 2 )البــاب الثامــن بعــد المئــة؛ نــوادر الزیــارات(.

3 . خمینی، مصباح الهدایة الی الخالفة و الوالیة ص 57.

4 . منبع سابق ص 92.

5 . منبع سابق، ص 130.
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که امامان ما دارای چنان مقام بلندی هستند که هیچ فرشته مقرب و هیچ نبی مرسلی به آن نمی رسد1.«

قبال گذشت که از نظر شیعه منكر ضروریات مذهب کافر است2!!!

خمینی گفته است: »یک فقیه شیعی به منزله موسی کلیم الله و برادرش هارون است3.«

به همین دلیل می بینیم جواد مغنیه )از بزرگان شیعه( مدعی شده است که: خمینی از موسی کلیم الله 

برتر است4.

از این جاست که کلمه »امام« را برای خمینی اطالق می کنند؛ زیرا به عقیده آنها امامت از نبوت برتر و 

افضل است، چنان که بعدا خواهد آمد.

به همین جهت آقای مرتضی، کُتبی، استاد روانشناسی اجتماعی دانشگاه تهران و روزنامه نگار فرانسوی 

گفته است: »اکثر قریب به اتفاق ملت ایران روح الله خمینی را آیت الله نمی دانند، بلكه امام می نامند و 

این یک لقب نادر و کمیاب است که در تاریخ شیعه به کسی داده نشده است5. 

 به همین دلیل است که اسم خمینی را در شعارها داخل کرده و اسم او را بر اسم گرامی پیامبر اسالم

مقدم کرده اند و می گویند: »الله اکبر، خمینی رهبر6.«

دلیل رسوا کننده:
خداوند متعال خطاب به پیامبرش )محمد بن عبدالله( فرمودند: 

ْسَحَق 
ْ
إ ِإْسَماِعیَل َو ی ِإْبَراِهیَم َو

َ
ْوَحیَنا ِإل

َ
ِبییَن ِمن َبْعِدِه َوأ ی ُنوٍح َوالّنَ

َ
ْوَحیَنا ِإل

َ
یَك َكَما أ

َ
ْوَحیَنا ِإل

َ
ا أ

َ
 ِإّن

یَماَن َوآَتیَنا َداُووَد َزُبوًرا * َوُرُسلًا َقْد َقَصْصَناُهْم 
َ
وَن َوُسل یوَب َویوُنَس َوَهاُر

َ
ْسَباِط َوِعیَسی َوأ

َ
َویْعُقوَب َوالأ

وَن 
ُ

 یك
َ
ِریَن َوُمنِذِریَن ِلَئلّا َبّشِ ُسلًا ّمُ ِلیًما * ّرُ

ْ
َم الّلُه ُموَسی َتك

َّ
ل

َ
یَك َوك

َ
ْم َنْقُصْصُهْم َعل

َّ
یَك ِمن َقْبُل َوُرُسلًا ل

َ
َعل

ِمِه 
ْ
ُه ِبِعل

َ
نَزل

َ
یَك أ

َ
 ِإل

َ
نَزل

َ
ِكِن الّلُه یْشَهُد ِبَما أ

َّ
اَن الّلُه َعِزیًزا َحِكیًما * ل

َ
ُسِل َوك ٌة َبْعَد الّرُ ی الّلِه ُحّجَ

َ
اِس َعل ِللّنَ

 َضلَالًا َبِعیًدا 
ْ
وا

ُّ
 َعن َسِبیِل الّلِه َقْد َضل

ْ
وا  َوَصّدُ

ْ
وا ِذیَن َكَفُر

َّ
َفی ِبالّلِه َشِهیًدا * ِإّنَ ال

َ
ُة یْشَهُدوَن َوك

َ
َملآِئك

ْ
َوال

َم َخاِلِدیَن ِفیَها   َطِریَق َجَهّنَ
َ
 * ِإلّا

ً
ُهْم َولَا ِلیْهِدیُهْم َطِریقا

َ
ِن الّلُه ِلیْغِفَر ل

ُ
ْم یك

َ
 ل

ْ
ُموا

َ
 َوَظل

ْ
وا ِذیَن َكَفُر

َّ
* ِإّنَ ال

ِإن  ْم َو
ُ

ك
َّ
 َخیًرا ل

ْ
ْم َفآِمُنوا

ُ
ك ّبِ

َحّقِ ِمن ّرَ
ْ
 ِبال

ُ
ُسول ُم الّرَ

ُ
اُس َقْد َجاءك یَها الّنَ

َ
ی الّلِه یِسیًرا * یا أ

َ
اَن َذِلَك َعل

َ
َبًدا َوك

َ
أ

اَن الّلُه َعِلیًما َحِكیًما  ]نساء: 170-163[
َ
ْرِض َوك

َ
َماَواِت َوالأ ِه َما فِی الّسَ  َفِإّنَ ِلّلَ

ْ
وا ُفُر

ْ
َتك

1 . الحكومة االسالمیة ص 56 )الوالیة التكوینیة(.

2 . ر.ک: پرسش و پاسخ دهم همین کتاب.

3 . الحكومة االسالمیة ص 99 )ما هو المراد بالعلماء(.

4 . ر.ک: الخمینی و الدولة االسالمیة ص 107.

5 . کتاب ایران: المجتمع و الدین عند االمام خمینی ص 216.

6 . الثورة البائسة ص 162.163 تالیف دکتر موسی موسوی.
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)ما همچنانكه به نوح وپیامبران بعد از او، وحی کردیم، به تو ]نیز[ وحی کردیم؛ و به ابراهیم و اسماعیل 

و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان ]نیز[ وحی نمودیم، و به داوود 

زبور بخشیدیم. و پیامبرانی ]را فرستادیم[ که قبال ]ماجرای[ آنان را بر تو حكایت نمودیم؛ و پیامبرانی ]را 

نیز برانگیخته ایم[  که  ]سرگذشِت[ ایشان را بر تو بازگو نكرده ایم. و خدا با موسی آشكارا سخن گفت. 

پیامبرانی که بشارت گر وهشدار دهنده بودند، تا برای مردم، پس از ]فرستادن[ پیامبران، در مقابل خدا 

]بهانه و[ حّجتی نباشد، و خدا توانا و حكیم است. لیكن خدا به ]حقانیت[ آن چه بر تو نازل کرده است 

گواهی می دهد. ]او[ آنرا به علم خویش نازل کرده است؛ و فرشتگان ]نیز[ گواهی می دهند. و کافی است 

که خدا گواه باشد. بی تردید، کسانی که کفر ورزیدند و ]مردم را[ از راه خدا بازداشتند، به گمراهِی دور 

و درازی افتاده اند.  کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردند، خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد و به راهی 

هدایت کند، مگر راه جهّنم، که همیشه در آن جاودانند؛ و این  ]کار[  برای خدا آسان است. ای مردم، آن 

پیامبر ]موعود[، حقیقت را از سوی پروردگارتان برای شما آورده است. پس ایمان بیاورید که برای شما 

بهتر است. و اگر کافر شوید ]بدانید که[ آن چه در آسمانها و زمین است از آِن خداست، و خدا دانای 

حكیم است.

79   اعتقاد بزرگان شیعه در مورد رکن پنجم ایمان –یعنی ایمان به روز قیامت- چیست؟

آنان آیات مربوط به قیامت را به مسئله رجعت تاویل و توجیه می کنند. چنان که در آینده می خوانید.

بر امام صادق افتراء بسته اند که ایشان گفته است: »مگر نمی دانی دنیا و آخرت در دست امام است هر 

جا که بخواهد آن را می گذارد و به هر کس که بخواهد عنایت می کند1.«

80    از نظــر بــزرگان شــیعه چــه کســی مــرگ را بــرای مومنــان آســان و بــرای کفــار ســخت 
می کنــد؟

و   اسالم پیامبر  یافتن  حضور  به  باشیم  داشته  اعتقاد  که  است  »واجب  است:  گفته  مجلسی 

امامان دوازده گانه در هنگام موت آدم های نیک و بد، مومن و کافر؛ آنان مومنان را از شفاعت خود برای 

را  بر منافقان و دشمنان اهل بیت مرگ  آسان شدن سختی های موت و سكرات مرگ سود می رسانند. و 

سخت می کنند. اما در کیفیت این حضور و این که آیا پیامبر و ائمه درجسد و کالبد اصلی شان حاضر 

می شوند یا در قالبی نمایشی، فكر کردن الزم نیست2.«

1 . اصول الكافی 308/1 )کتاب الحجة ح 4 باب االرض کلها لالمام(.

2 . العقاید ص 66.67 تالیف مجلسی )الفصل االول: فیما یتعلق باصول العقائد(.
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ات میت از عذاب قبر می گردد؟ 81    از نظر بزرگان شیعه چه چیزی سبب نج

»این که مقداری از خاک قبر حسین در میان حنوط و کفن میت گذاشته شود1.«

تعارض:
از دیدگاه قرآن نجات فقط برای اهل توحید است: 

ْهَتُدوَن  ]انعام: 82[ ْمُن َوُهم ّمُ
َ
ُهُم الأ

َ
ِئَك ل

َ
ْول

ُ
ٍم أ

ْ
 ِإیَماَنُهم ِبُظل

ْ
ِبُسوا

ْ
ْم یل

َ
 َول

ْ
ِذیَن آَمُنوا

َّ
 ال

ایمان خود را به شرک، برای ایشان است ایمنی و ایشانند راه  نیامیختند  ایمان آورده اند و  )کسانی که 

یافتگان.(

82   اولیخ چیزی که از میت در هنگام گذاش�خ او در قبر پرسیده می شود چیست؟

محبت امامان شیعه!!!

بیت  ما اهل  پرسیده می شود محبت  آن  انسان در مورد  »اولین چیزی که  به دروغ مدعی هستند که: 

است2.«

پرسش  یک  به  یک  دارند  اعتقاد  آنان  به  که  امامانی  مورد  در  و  می پرسند  میت  عقاید  از  فرشته  »دو 

می نمایند. اگر در مورد یكی از آنان پاسخی ندهد با ستون هایی از آتش او را می زنند و قبرش تا قیامت پر 

از آتش می شود. و مواظب باش که وجود این فرشته ها و سؤاالت آن دو را به چیز دیگری توجیه و تاویل 

نكنی، چون از ضروریات دین هستند3.«

قبال گذشت که منكران ضروریات دین، طبق اعتقاد آنان کافر هستند.!

تعارض:
به پیامبر اسالم افتراء زده اند که ایشان به علی گفتند: »اولین چیزی که میت از آن سؤال می شود  

عبارت است از: شهادت به یگانگی خدا، اقرار به نبوت رسول الله و این که تو )علی( ولّی مومنانی4.«

ــم  ــع به ــا یصن ــاة و م ــد الوف ــم عن ــن و توجیهه ــن المحتضری ــاب تلقی ــكام 209/1 ح 65 )ب ــب االح 1 . تهذی

ــاب  ــائل الشــیعه 469.470/1 ح 1.3 )ب ــان(، وس ــی تلــک الحــال و تطهیرهــم بالغســل و اســكانهم االکف ف

ــر(. ــة الحســینیة مــع المیــت فــی الحنــوط و الكفــن و فــی القب اســتحباب وضــع الترب

2 . عیــون اخبــار الرضــا 377/2 ح 258 )بــاب 31 فیمــا جــاء عــن الرضــا مــن االخبــار المجموعــة(، بحــار 

االنــوار 79/27 ح 18 )بــاب ثــواب حبهــم و نصرهــم و والیتهــم و انهــا امــان مــن النــار(.

3 . العقائد ص 68 تالیف مجلسی )الفصل االول: فیما یتعلق باصول العقائد(.

ــرائع  ــالم و ش ــض االس ــی مح ــون ف ــا للمام ــه الرض ــا کتب ــاب 35 م ــا 453/2 ح 8 )ب ــار الرض ــون اخب 4 . عی

ــة  ــار 104/10 )الروای ــفینة البح ــتدرک س ــاد(، مس ــبة العب ــاب محاس ــوار 273/7 ح 41 )ب ــار االن ــن(، بح الدی

ــة(. ــی عظــم نعمــة الوالی ــة ف الرضوی
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83   آیا از دیدگاه شیعه بعد از مرگ قبل از قیامت مردگان زنده می شوند؟

آری!

»به دروغ مدعی هستند که: در زمان ظهور قائم یا اندکی جلوتر، جماعتی از مومنان زنده می شوند تا 

چشمان شان با دیدن امامان و دولت و حکومت آنان خنک شود. و گروهی از کفار و مخالفان نیز برای 

انتقام گرفتن زودرس از آنها در دنیا هم زنده می شوند1.«

84   طبــق دیــدگاه بــزرگان شــیعه چــه کســانی از ایســتادن طوالنــی در میــدان محشــر و از 
عبــور کــردن بــر پــل صــراط اســتثناء هســتند؟

مردم شهر قم -پایگاه حكومت صفویان در ایران-.

بر ابی عبدالله صادق  افتراء بسته اند که در مورد مردم قم گفته است: »آنان در قبرهای خود مورد 

حساب و کتاب قرار می گیرند و از همان جا )قبرها( به بهشت برده می شوند2.«

تحلیل:
به همین دلیل است که شیوخ قم بزرگترین دالالن خرید و فروش زمین در این شهر شده اند.!

85   اعتقاد شیعه در مورد دروازه های بهشت چیست؟ این درب ها برای ورود چه کسانی هستند؟

به دروغ به امام رضا افتراء زده اند که ایشان گفته است: »بهشت هشت درب دارد، یکی مخصوص 

ورود اهل قم است، آنان بهترین شیعیان ما از میان سایر شهرها هستند، خداوند والیت ما را در خمیرمایۀ 

آنان نهاده است3.«

تحلیل:
یكی از بنگاه داران امالک از بزرگان معاصر شیعه به تعداد درب های باز شده به قم، افزوده و بر امام 

رضا افتراء زده است که ایشان گفته است: »بهشت هشت درب دارد، سه تا از این درب ها مخصوص اهل 

قم است، پس خوشا به حال آنان، خوشا به حال آنان4.«

پس ای شیعیان عرب منتظر چه هستید، درب های سه گانه بهشت خود را دریابید قبل از اینكه بر روی 

شما بسته شود.

1 . العقائد ص 75 تالیف مجلسی )الفصل االول: فیما یتعلق باصول العقائد(.

2 . بحــار االنــوار 218/60 ح 48 )بــاب: الممــدوح مــن البلــدان، و المذمــوم منهــا و مــن غرائبهــا(، مســتدرک 

ســفینة البحــار 442/8 )بــاب فضــل بیــت المقــدس تالیــف: شــاهرودی(.

3 . بحار االنوار 216/57 ح 39 )باب: الممدوح من البلدان، و المذموم منها و غرائبها(.

4 . بحار االنوار 228/57 ح 62 )باب: الممدوح من البلدان، و المذموم منها و غرائبها(.
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86   طبق اعتقاد شیعه در قیامت چه کسانی از مردم حساب و کتاب می گیرند؟

امامان شیعه )از مردم حساب و کتاب می گیرند(

بر امام صادق افتراء بسته اند که ایشان گفته است: »پل صراط، میزان و حساب و کتاب شیعیان ما، 

در اختیار ما )امامان( است1.«

سپس این سهم را بیشتر هم کرده اند، حر عاملی گفته است: »حساب وکتاب تمام مردم روز قیامت به 

دست امامان شیعه است2.«

بر ابی الحسن اول افتراء بسته اند که ایشان گفته است: »بازگشت مردم به سوی ما است و حساب و 

کتاب آنان به دست ما است، اگر گناه و کوتاهی در حق خدا انجام داده شود حتما از خدا می خواهیم که 

حق خود را )به خاطر ما( ترک کند، و خدا هم پیشنهاد ما را قبول می کند3.«

تحلیل:
خداوند متعال فرموده است:

وَن  ]شعراء: 113[ )نیست حساب آنان مگر بر پروردگار  ْو َتْشُعُر
َ
ی َربِّی ل

َ
ا َعل

َّ
)الف(  ِإْن ِحَساُبُهْم ِإل

من اگر بدانید(

یَنا ِحَساَبُهْم  ]غاشیه: 25-26[ )هر آیینه به سوی ما است رجوع 
َ
یَنا ِإیاَبُهْم * ُثّمَ ِإّنَ َعل

َ
)ب(  إِّنَ ِإل

ایشان. باز هر آیینه بر ماست حساب ایشان(

87   طبق اعتقاد شیعه انسان چگونه از پل صراط عبور می کند؟

پا شود،  بزرگان شیعه بر رسول الله افتراء بسته اند که ایشان گفته است: »ای علی وقتی قیامت بر

من، تو و جبرئیل بر پل صراط می نشینیم، فقط کسانی از پل عبور می کنند که برائت و امان نامه والیت تو را 

داشته باشند4.«

ــرة النصــری(،  ــن المغی ــد الشــحام و الحــارث ب 1 . رجــال الكشــی 283/4 رقــم 155 ح 2 )مــا روی فــی زی

بحــار االنــوار 78/47 ح 56 )ابــواب تاریــخ االمــام الهمــام مظهــر الحائــق ابــی عبداللــه جعفــر بــن محمــد... 

بــاب 5 معجزاتــه(.

2 . الفصول المهمه فی اصول االئمه 446/1 باب 116 )در این باب دو حدیث آورده(.

3 . الروضــة مــن الكافــی 2037/8 ح 162 )کتــاب الروضــة: حدیــث النــاس یــوم القیامــة(، الفصــول المهمــه 

447/1 ح 2 )بــاب ان حســاب جمیــع الخلــق یــوم القیامــة الــی االئمــة(.

4 . االعتقادات ص 70 )باب فی االعتقاد فی الصراط(.
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واهــد بــه  واهــد بــه بهشــت می فرســتد و هــر کــه را بخ 88  چــه کســی اســت کــه هــر کــه را بخ
جهنــم می فرســتد؟

علی بن أبی طالب!!!

کلینی بر حضرت علی افتراء بسته است که ایشان گفته است: »من نماینده خدا در تقسیم بهشت 

و جهنم هستم هیچ کس وارد آن نخواهد شد مگر طبق تقسیم من1.«

کار بزرگان شیعه به جایی رسیده است که مدعی شده اند: علی گفته است: »سوگند به خدا من 

قاضی و حاکم بین مردم در روز قیامت هستم، من تقسیم کننده بهشت و جهنم هستم. وارد آن نخواهد شد 

هیچ فردی مگر مطابق تقسیم من، من فاروق اکبر هستم2.«

بر امام صادق افتراء بسته اند که ایشان گفته است: »وقتی قیامت برپا شود منبری گذاشته می شود که 

همه مردم آن رامی بینند مردی باالی منبر می رود، فرشته ای جانب راست او و فرشته دیگری جانب چپ او 

می ایستد. فرشته دست راستی اعالم می کند ای مردم! این علی بن أبی طالب است هر کس را که بخواهد به 

بهشت وارد می کند، فرشته دست چپی اعالم می کند: ای مردم این علی بن أبی طالب است هر کس را که 

بخواهد به جهنم می فرستد3.«

که  می شود  شنیده  صدایی  شود:  داده  حرکت  بهشت  درب های  دست گیره های  اگر  گفته اند:  حتی 

می گوید: یا علی.

بر رسول الله افتراء بسته اند که –پناه بر خدا- ایشان گفته است: »دست گیره های بهشت از جنس 

یاقوت قرمز هستند که بر صفحه    هایی از طال نصب شده اند، اگر دست گیره ای به صفحه کوبیده شود صدا 

می دهد و می گوید: یا علی4.«

1 . اصول الكافی 142/1 )کتاب بالحجة ح 3 باب ان االئمه هم ارکان االرض(.

2 . بصائــر الدرجــات 299/2 ح 4 )بــاب فــی امیــر المومنیــن انــه قســیم الجنــة و النــار(، تفســیر فــرات ص 

178 ح 230 و اللفــظ لــه )ســوره یونــس(، بحــار االنــوار 153/26 ح 42 )بــاب انــه ال یحجــب عنهــم شــیئ 

مــن احــوال شــیعتهم و مــا تحتــاج الیــه االمامــة مــن جمیــع العلــوم و انهــم یعلمــون مــا یصیصبهــم مــن البالیــا 

و یصبــرون علیهــا، و لــو دعــوا اللــه مــن دفعهــا لالجیبــوا(.

ــرائع  ــل الش ــار(، عل ــة و الن ــیم الجن ــه قس ــن ان ــر المومنی ــی امی ــاب ف ــات 298/2 ح 1 )ب ــر الدرج 3 . بصائ

163.164/1 ح 4 )بــاب 130 العلــة التــی مــن اجلهــا صــار علــی بــن ابــی طالــب قســیم اللــه بیــن الجنــة و 

ــار(. الن

4 . علــل الشــرائع 164/1 ح 5 )بــاب 130 العلــة التــی مــن اجلهــا صــار علــی بــن ابــی طالــب قســیم اللــه 

بیــن الجنــة و النــار(.
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89   اعتقاد بزرگان شیعه در مورد کسانی که وارد بهشت می شوند چیست؟

بزرگان شیعه بر پیامبر خدا افتراء بسته اند که ایشان به علی گفت: »ای علی آیا به تو بشارتی 

به من خبر  از طرف خدا  این دوستم جبرئیل  فرمود:  بفرمایید؟  ندهم؟ علی گفت: ای رسول خدا چرا؟ 

می دهد که خداوند به دوستان و شیعیان تو هفت صفت عنایت کرده است... هشتاد سال قبل از سایر مردم 

امت ها وارد بهشت می شوند1.«

بعد به این نتیجه رسیدند که بهشت خود را تنها منحصر به خود کنند.!!

بنابر این روایتی ساختند که می گوید: »بهشت برای آنان )شیعیان( و کسانی که با آنان دوستی داشته 

یده شده است2.« یده شده است و جهنم برای دشمنان آنان آفر باشند، آفر

تحلیل:
 
ً
 َمن َكاَن ُهودا

َ
َة ِإلّا َجّنَ

ْ
ن یْدُخَل ال

َ
 ل

ْ
وا

ُ
شیعیان با یهود و نصاری مشابهت دارند، که می گفتند:  َوَقال

ْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَن  ]بقره: 111[
ُ

 ُبْرَهاَنك
ْ
َماِنیُهْم ُقْل َهاُتوا

َ
َك أ

ْ
ْو َنَصاَرى ِتل

َ
أ

)و گفتند هرگز به  بهشت در نیاید مگر آنكه یهود باشد یا ترسا باشد این آرزوی باطله ایشان است. بگو 

دلیل خود را بیاورید اگر راست می گویید.(

90    اعتقاد مراجع شیعه در مورد ایمان به قضا و قدر چیست؟

بندگان  کارهای  و  افعال  که  است  آن   محمد آل  از  درست  »قول  است:  گفته  مفید  شیخ شان 

مخلوق خدا نیست... از ابی حسن علی بن محمد بن علی بن موسی الرضا صلوات الله علیهم در مورد 

افعال بندگان پرسیده شد: گفته شد آیا افعال عباد مخلوق الله هستند؟ پاسخ داد: اگر مخلوق الله می بودند 

ُه  دراین 
ُ
ُمْشِرِكیَن َوَرُسول

ْ
َن ال ّنَ الّلَه َبِریٌء ّمِ

َ
هیچ وقت الله از آنها اعالم برائت نمی کرد و نمی فرمود:  أ

آیه منظور برائت از آفرینش خود مشرکان نیست؛ بلكه برائت از اعمال و افعال آنان است3.«

یح نمی کردند، تا  بزرگان شیعه همواره موافق بودن با مذهب معتزله را در مورد ایمان به قضا و قدر تصر

اینكه حّر عاملی صراحتا در کتاب خود نوشت: »باب 47: ان اهلل سبحانه خالق لک شیئ اال افعال العباد« 

و گفته است: »من می گویم: مذهب شیعه و معتزله این است که افعال بندگان از خودشان صادر می شود 

و آنان خالق افعال خود هستند4.«

1 . االمالی تالیف صدوق ص 416.417 ح 15 )المجلس الرابع و الخمسون(، بحار االنوار 9/68 ح 4 )باب فضایل الشیعه(.

2 . شرح االخبار فی فضائل االئمة االطهار 6/3 ح 923 )بقیة فضایل اهل البیت: توبه آدم( تالیف قاضی نعمان 

متوفی )363(.

3 . تصحیح اعتقادات االمامیة ص 42.44 )خلق افعال العباد(.

4 . الفصول المهمه فی اصول االئمه 275/1 )الباب 47: ان الله سبحانه خالق کل شیئ اال افعال العباد(.
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تحلیل:
کلینی از ابی جعفر )باقر( و از ابی عبدالله روایت کرده است که آنان گفته اند: الله تعالی مهربانتر از آن 

است که مخلوقاتش )بندگانش( را مجبور به انجام کار گناه کند و سپس به خاطر ارتكاب آن، آنان را عذاب 

دهد. و الله قدرتمند تر از آن است که کاری بخواهد انجام دهد و آن کار صورت نگیرد.

و او می گوید: از آنان پرسیده شد: آیا بین جبر و قدر درجه سومی هم هست؟ فرمودند: بله درجه ای 

وسیع تر از فضای میان آسمان و زمین1«.

دلیل قاطع
َتُه 

َ
ا اْمَرأ ِ

ّ
ابو عبدالله )صادق( گفته است: »افسوس بر قدریه، در حالی که این آیه را می خوانند  إل

ْرَناَها ِمَن الَغاِبِرْین  وای بر آنان چه کسی به جز الله برای این زن مقدر کرد که از بازماندگان باشد2. َقّدَ

تحلیل:
این روایت مذهب شیعه را در مورد اثبات قضاء و قدر تشریح می کند و به عقیده علمای گذشته شیعه در 

مورد اثبات قضاء و قدر اشاره می کند. متأخرین شیعه این روایات را بدون هیچ دلیلی جز تقلید از معتزله 

رها کرده اند و از روایات بسیاری که خالف عقیده است چشم پوشی کرده اند.

حتی بزرگان شیعه در تقلید از مذهب معتزله فراتر رفته اند و مدعی هستند که یكی از اصول دین شان 

عدل است، کامال همانند مذهب معتزله. معنی این سخن، انكار قضاء و قدر الهی است.

هاشم معروف گفته است: »عدل نزد امامیه رکنی از ارکان دین، بلكه اصلی از اصول اسالم است3.«

دلیل قاطع:
از برخی از بزرگان شیعه اعتقاد به قضا و قدر همانند اعتقاد اهل سنت ثابت شده است4.

1 . اصول الكافی 112/1 )کتاب التوحید ح 9 باب القدر و الجبر و االمر بین االمرین(.

ــوار  ــر(، بحاراالن ــوره الحج ــی 116/3 )س ــیر الصاف ــراف(، تفس ــوره اع ــی 26/2 ح 57 )س ــیر العیاش 2 . تفس

56/5 ح 102 )بــاب نفــی الظلــم  الجــور عنــه تعالــی، و ابطــال الجبــر و التفویــض و اثبــات بیــن االمریــن و 

ــار و االســتطاعه. ــات االختی اثب

3 . الشــیعه بیــن االشــاعره و المعتزلــه )الخالصــه( ص 240 تالیــف هاشــم معــروف، عقیــدة المومــن ص 43 

تالیــف قبــالن عبداالمیــر.

4 . عقایــد االمامیــه االثنــی عشــریةتالیف: زنجانــی 175.176/3 )عقیــدة الشــیعة االمامیــة االثنــی عشــریة 

فــی القضــا و القــدر(، عقایــد االمامیــة فــی ثوبــه الجدیــد ص 55.56 )الفصــل االول: االلهیــات عقیدتنــا فــی 

القضــا و القــدر.
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91    اعتقــاد داشــ�خ بــه وجــود اوصیــاء را چــه کســی اختــراع کــرد تعــداد اوصیــاء چنــد نفــر 
اســت؟ آخریــن وصــی طبــق اعتقــاد شــیعیان چــه کســی اســت؟

همچنان که قبال گذشت عبدالله بن سبأ یهودی اولین کسی بود که اعتقاد به وجود اوصیاء را اختراع 

کرد.

ابن بابویه قمی در مورد عقاید شیعه گفته است: »هر پیامبر یک وصی دارد که به امر خداوند به او توصیه 

شده است«.

ابن بابویه ادامه می دهد: »تعداد اوصیاء 124/000 نفر است1«.

دلیل قاطع:
تعداد   الله امیرالمومنین گفت: »رسول  که  است  نقل شده  ابی حجاز  »از  که  بسته اند  افتراء 

پیامبران را بر عدد 124000 نفر به پایان رساند و من تعداد اوصیاء را بر عدد 124000 نفر به پایان رساندم. 

و مسئولیت هایی به عهده من گذاشته شده که اوصیاء دیگر آن مسئولیت ها را نداشته اند، از خداوند کمک 

می خواهم2.«

مجلسی در کتاب اخبار خود افتراء بسته است که: »حسن بن علی بعد از وفات پدرش سخنرانی کردند 

و در سخنرانی خود از علی یاد کردند و فرمودند: »ایشان خاتم الوصیین، وصی خاتم االنبیاء، امیر 

صدیقان، شهداء و صالحان هستند3.«

مفهوم این سخن آن است که بعد از علی وصی دیگری نمی آید، و امامت امامان بعد از ایشان باطل 

است، چون آنان وصی نیستند و این اصل و اساس مذهب شیعه را ویران می کند و از آن هیچ چیزی باقی 

نمی گذارد. چگونه بزرگان شیعه متوجه این مطلب مهم نشده اند!!

 ِفیِه اْخِتلَاًفا َكِثیًرا  ]نساء: 82[ )و 
ْ
َوَجُدوا

َ
ْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغیِر الّلِه ل

َ
خداوند راست گفته است:  َول

اگر از نزدیک غیر خدا می بود البته در آن اختالف بسیار می یافتند(

92    منزلت و جایگاه امامت نزد بزرگان شیعه در چه حدی است؟

)1( امامت مانند نبوت است.

گفته اند: »امامت مانند نبوت یک منصب الهی است4.«

1 . االعتقادات البن بابویه ص 92 )باب فی االعتقادات فی عدد االنبیاء و االوصیاء(.

2 . بصائرالدرجات الكبری 252/1 ح 2 )نادر من الباب(

3 . بحار االنوار 361/43 ح 3 )باب خطبه بعد شهادة ابیه و بیعة الناس له(.

4 . اصل الشیعه و اصولها ص 61 )المقصد الثانی(.
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)الف( »واقعیت آن است که امامت مانند نبوت یكی از اصول ]دین[ است1.«

)ب( »جایگاه امامت مانند نبوت است2.«

)ج( خمینی گفته است: »امامت از همان آغاز و حتی در آخرین لحظات زندگی پیامبر همتای 

نبوت بود3.«

به همین دلیل به امیرالمومنین علی افتراء بسته اند که ایشان گفته است: »کسی که به والیت من اقرار 

ین  نکند اعتقاد داشتنش به نبوت پیامبر برای او سودی نخواهد داشت، متوجه باشید نبوت و امامت قر

هم هستند4.«

 سپس در غلو و افراط خود افزوده و مدعی شدند:

)2( امامت از نبوت برتر و واالتر است.

نعمت الله جزایری گفته است: »این )امامت( از نبوت برتر و واالتر است5.«

در احادیث روایت شده از کلینی6، آمده است که: امامت از جایگاه نبوت باالتر است.

باز هم این غلو و افراط را بیشتر کرده  و مدعی شدند:

)3( امامت یکی از اصول دین است و ایمان هیچ کس بدون اعتقاد به امامت کامل نیست.

محمد رضا مظفر از علمای معاصر شیعه گفته است: »ما معتقدیم: امامت یکی از اصول دین است و 

ایمان بدون اعتقاد به امامت کامل نیست7«.

عالم و فقیه معاصر شیعه جعفر سبحانی گفته است: »تمام شیعیان از همان آغاز اتفاق داشتند که امامت 

یکی از اصول دین است... به همین جهت اعتقاد به امامت ائمه از لوازم ایمان صحیح شمرده می شود8.«

1 . االمامة فی اهم الكتب الكالمیة ص 43 )االمامة من االصول)تالیف میالنی علی )از معاصران( نشر: مهر 

چاپ اول سال 1413.

2 . حــق الیقیــن فــی معرفــة اصــول الدیــن 185/1 )کتــاب االمامــة: فصــل االول االدلــة علــی نصــب االئمــة 

ر )متوفــی 1242(. ــبَّ
ُ

تالیــف عبداللــه ش

3 . خمینی، کشف االسرار ص 173 )الحدیث الثانی فی االمامة: االمامة صنو النبوة( .

4 . بحار االنوار 3/26 ح 1 )کتاب االمامة باب نادر فی معرفتهم بالنورانیة ...(.

5 . قصــص االنبیــاء ص 13 تالیــف الجزائــری متوفــی )1112( )المقدمــة: فــی بیــان مــا یشــترک فیــه االنبیــاء و 

فــی عددهــم و بیــان اولــی العــزم منهــم و الفــرق بیــن النبــی و االمــام و جملــة مــن احوالهــم(، تحقیــق الحــاج 

محســن، دار البالغــة چــاپ ســوم، ســال 1413.

6  اصول الكافی 124/1 )کتاب الحجة باب طبقات االنبیاء و الرسل و االئمة(.

7 . عقاید االمامیة فی ثوبه الجدید ص 91 )الفصل الثالث االمامة(. 

8 . سبحانی، جعفر، الملل و النحل 257 ناشر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ دوم، سال 1408.
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عاملی –ملقب به شهید ثانی- گفته است: »نزد طائفه امامیه پذیرفتن امامت امامان یکی از اصول ایمان 

است همان گونه که از مذهب آنان معلوم می گردد1.«

 گذاشته که منكر ضروریات دین نزد آنها کافر است و از سوی دیگر دربارۀ امامت گفته اند: 
ً
قبال

ین رسالت رسول خدا است. )4( امامت بزرگتر

یت و مسئولیت دینی پیامبر امر امامت بوده  ین مامور »بزرگتر شیخ شان هادی تهرانی گفته است: 

است2.«

هیچ بخشی از غلو و افراط در باره امامت نگذاشته اند مگر اینكه در آن وارد شده  و گفته اند.

ین رکن آن است. )5( امامت یکی از ارکان اسالم و حتی بزرگتر

کلینی بر ابو جعفر )باقر( افتراء بسته است که ایشان گفته است: »اسالم بر پنج پایه بنا شده است: 

نماز، زکات، روزه، حج، و والیت و در مورد هیچ پایه ای به اندازه والیت تاکید نشده است3.«

همچنین بر ایشان افتراء بسته است که ایشان گفته است: »اسالم بر پنج چیز استوار شده است: نماز، 

فرمود:  است.  برتر  اینها  از  یک  کدام  پرسیدم:  گفت:  حدیث-  –راوی  زراره  والیت،  و  روزه  حج،  زکات، 

والیت از دیگران برتر است، چون کلید آنها است4.«

تحلیل:
این ادعا دروغ؛ بلكه کفر است، زیرا شهات و گواهی بر وحدانیت خدا و نبوت رسول خدا )ال اله 

اال الله محمد رسول الله( از مسئله امامت بزرگتر است. کافر بدون شهادت و اقرار به یگانگی و پذیرفتن 

نبوت پیامبر مسلمان نمی شود. این شهادت نخستین چیزی است که پیامبر خدا در مورد اثبات 

آن با کفار جنگیدند، خداوند متعال در این زمینه فرموده است:

َمْرَصٍد  ُهْم ُكّلَ 
َ
ل  

ْ
َواْقُعُدوا وُهْم  َواْحُصُر َوُخُذوُهْم  ُموُهْم 

ُ
َوَجدّت ُمْشِرِكیَن َحیُث 

ْ
ال  

ْ
وا

ُ
َفاْقُتل   )الف( 

ُهْم  ]توبه: 5[ )بكشید مشرکان را هر جا که بیابید و 
َ
 َسِبیل

ْ
وا

ُّ
َكاَة َفَخل  الّزَ

ْ
لَاَة َوآَتُوا  الّصَ

ْ
َقاُموا

َ
 َوأ

ْ
َفِإن َتاُبوا

1 . حقایــق االیمــان ص 131 )المبحــث الثانــی: فــی جــواب الــزام یــرد علــی القائلیــن مــن االمامیــة بعمــوم 

ــه  ــه آیــت الل ــا( ناشــر کتابخان ــان الكفــر هــو عــدم االیمــان عمــا شــأنه ان یكــون مومن االســالم مــع القــول ب

ــال 1409. ــاپ اول س ــم چ ــی ق مرعش

ــف آل  ــزان ص 4 تالی ــن المی ــادی، عی ــی ه ــف طهران ــل ص 115 تالی ــة و المقت ــی الوالی ــوة ف ــع النب 2 . ودای

ــف. کاش

3 . اصــول الكافــی 434/2 )کتــاب االیمــان و الكفــر ح 1 بــاب دعائــم االســالم( عبدالهــادی فضلــی عالــم 

ــة  ــة منهجی ــة دراس ــة الدینی ــودش )التربی ــاب خ ــعودی در کت ــگاههای س ــی از دانش ــابق یك ــتاد س ــیعی و اس ش

ــن اســت«. ــی از ارکان دی ــت: »امامــت رکن ــه اس ــدة االســالمیة( ص 63 گفت الصــول العقی

4 . اصول الكافی 435/2 )کتاب االیمان و الكفر ح 5 باب دعائم االسالم(.
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بگیرید و در بند کنید ایشان را و بنشینید برای ایشان به هر کمین گاه. پس اگر توبه کنند و بر پا دارند نماز را 

و بدهند زکات را پس بگذارید راه ایشان را(

یِن  ]توبه: 11[ )پس اگر توبه کنند و  ْم فِی الّدِ
ُ

َكاَة َفِإْخَواُنك  الّزَ
ْ
لَاَة َوآَتُوا  الّصَ

ْ
َقاُموا

َ
 َوأ

ْ
)ب(  َفِإن َتاُبوا

بر پا دارند نماز را و بدهند زکات را پس ایشان برادران شما یند در دین(

خداوند آنها را بعد از توبه کردن برادران دینی ما معرفی کرده است و از امامت هیچ نامی نبرده است.

دلیل رسوا کننده:
بزرگان شیعه را برادرشان آل کاشف الغطاء رسوا کرده است چونكه گفته است: »اما شیعیان امامیه یک 

رکن -بر ارکان دین اسالم- اضافه کرده اند و آن اعتقاد به امامت است1.«

)6( امامت تمام دین اسالم است.

اُم  تسلیم شدن در 
َ
ْیَن ِعْنَداهلِل الإْسل بر امام باقر افتراء بسته اند که گفته است: »منظور از آیه  إّنَ الّدِ

برابر والیت علی است2.«

 ًة
َ
ِم َكآّف

ْ
ل ْوا فِْی الّسِ

ُ
ْدُخل

ُ
بر زین العابدین و امام صادق افتراء بسته اند که آنان گفته اند: »منظور از آیه  ا

این است که به طور کامل در والیت وارد شوید3.«

دلیل قاطع:
بزرگان شیعه روایت کرده اند که: بعد از شهادت امیرالمومنین عثمان وقتی مردم خواستند با حضرت 

علی بیعت کنند ایشان فرمودند: »مرا رها کنید و دنبال کسی دیگر بروید، ما با کاری مواجه هستیم که 

وجوه و رنگ های متفاوتی دارد. قلب ها برای آن راست نمی گردند و عقل ها بر آن ثابت نمی مانند، افق ها 

ابری است و دالیل ناشناخته شده است. بدانید اگر پیشنهاد شما را بپذیرم شما را به چیزی وادار می کنم که 

خود می دانم و به سخن هیچ فردی و سرزنش هیچ کسی گوش نخواهم داد. و اگر مرا رها کنید من یكی مثل 

خودتان خواهم بود و شاید نسبت به کسی که انتخاب می کنید از همه شما حرف شنوتر و مطیع تر باشم. 

اگر من به عنوان وزیر باشم بهتر از این است که امیر شما باشم4.«

این متن داللت می کند که حضرت علی از جانب رسول خدا به امامت منصوب نشده است وگرنه 

برای ایشان اصال جایز نبود که بگوید: »مرا رها کنید و دنبال کسی دیگر بروید.«

1 . اصل الشیعه و اصولها ص 61 )المقصد الثانی(.

2 . مناقب آل علی671/3 )فصل فی انه االیمان و االسالم والدین و السنة و السالم والولی(.

3 . مناقب آل علی 672/3 )فصل فی انه االیمان و االسالم والدین و السنة و السالم والولی(.

ــاب  ــماره 92 )ب ــه 393/2 ش ــج البالغ ــرح نه ــی )679(، ش ــم متوف ــن میث ــی ب ــن عل ــم ب ــی، میث 4 . بحران

ــره(. ــن و اوام ــب امیرالمومنی ــن خط ــار م المخت
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این متن مقدس –به اعتقاد مراجع شیعه- تمام ادعاها و دروغ هایی را که شیعیان در مورد ادعای منصوص 

بودن امامت علی و امامان دیگر ساخته اند نابود می سازد.

همچنین روایت کرده اند که حضرت علی فرموده است: »با من کسانی بیعت کرده اند که با ابوبكر،  

بیعت  نه کسانی که در  بودند. پس  بیعت کرده   آنان  با  با همان شرایطی که  بیعت کرده اند  عمر و عثمان 

حضور داشته اند حق انتخاب دوباره دارند و نه غائبان حق رد دارند.

شورا فقط حق مهاجرین و انصار است. اگر آنان بر فردی اجماع کردند و او را امام خود نامیدند. قطعا 

مورد رضایت خدا خواهد بود.

اگر کسی با طعن و ایراد یا بدعت گذاری از اطاعت فرمان شان بیرون رود، او را برگردانند. اگر نپذیرفت 

با او بجنگند؛ زیرا در غیر مسیر مسلمانان قدم برداشته است. خداوند هم او را در گمراهی اش رها می کند1.

این متن دلیل بر این است که هیچ نصی در مورد امامت علی نیست. شورای انتخاب امام، حق 

مهاجرین و انصار است. بر هر فردی توافق کردند او امام مسلمانان خواهد بود کسی که این اجماع را 

با او واجب است. اگر در این مورد نصی از  نپذیرد به خاطر پیروی نكردن از مسیر مسلمانان جنگیدن 

پیامبر خدا در مورد امامت علی موجود می بود، هرگز علی چنین سخنانی بر زبان نمی آورد.

همچنین روایت کرده ند که حضرت علی فرموده است: »به خدا قسم من هیچ تمایلی به خالفت 

نداشته ام و به والیت، هیچ نیازی نداشته ام؛ اما شما مرا برای آن فراخواندید و مرا به پذیرش آن مجبور کردید2.«

در این نص پذیرفتن خالفت از جانب خودش را به انتخاب و فراخواندن آنان مربوط می داند، نه به نص 

.و انتصاب خدا و رسول خدا

آیا این متن دلیل بر این نیست که تمام افتراها و ادعاهای مراجع شیعه در مورد امامت ساخته و پرداخته 

ابن سبای یهودی است؟.

اد کرده اند نام ببرید؟ 93   لطفا برخی از اعیاد و جشن هایی را که بزرگان شیعه آن را ایج

از مشهورترین اعیادی  که بزرگان شیعه آن را ایجاد کرده اند، عید غدیر است.

ااز  عبدالله عالیلی –از بزرگان معاصر شیعه- در یكی از سخنرانی هایش که در تاریخ 1380/12/18 

رادیو لبنان پخش شد، گفته است: »عید غدیر بخشی از اسالم است، کسی که منکر آن باشد اصل اسالم 

را منکر شده است3.«

1 . همان منبع 787/4 شماره 6 )باب مختار من کتب موالنا امیر المومنین الی اعدائه و امرائه: و من کتاب له الی معاویه(.

2 . شرح نهج البالغه 632/4 شماره 197.

3 . الشیعه فی المیزان، ص 534 حاشیه شماره 1 )ال سنة و الشیعه( تالیف جواد مغنیه )متوفی 1400( رئیس 

دادگاه جعفریه لبنان.
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محمد جواد مغنیه گفته است: »جشن گرفتن این روز )غدیر( جشن گرفتن برای خود قرآن کریم و سنت 

پیامبر است، جشن گرفتن برای اسالم و روز اسالم است.

منع کردن از جشن روز غدیر به منزله منع کردن از عمل به قرآن و سنت، و تعالیم و مبادی اسالم است1.«

بر ابی عبدالله –صادق- افتراء زده اند که ایشان غدیر را تعیین کرده است و گفته است: »روز غدیر خم 

ین عید است که روز 18 ذوالحجه است2.« برتر

اعیاد دیگر آنان:

)ب( عید قتل عمر بن الخطاب به دست ابو لولو فارسی مجوسی.

جزایری –از بزرگان شیعه- بابی بسته است، با عنوان »نوری آسمانی که: ثواب روز قتل عمر بن الخطاب 

را آشکار می کند«.

و با سند خود آورده است که روز قتل عمر نهم ربیع االول است.
و به دروغ گفته است که امام ابو الحسن عسکری به جشن گرفتن روز قتل عمر اعتقاد داشته 

است و گفته است: »چه روزی گرامی تر و خوشحال کننده تر از این روز نزد اهل بیت می تواند باشد.«

بر پیامبر افتراء بسته اند که ایشان در باره جشن گرفتن این روز، خطاب به حسن و حسین گفته است: 
»این روزی است که خداوند دشمن خودش و دشمن پدر بزرگ شما را نابود می کند ... این روزی است که قدرت 
و شوکت دشمن جد شما و کمک کننده دشمن شما شكسته می شود... این روزی است که فرعون، هامان و ظالم 
اهل بیت من و غاصب حق آنان مفقود می گردد... و بر شانه هایش شالق رسوایی را حمل می کند و مردم را از راه 
خدا گمراه می کند، کتاب خدا را تحریف می کند، سنت من را تغییر می دهد... خداوند به من وحی کرد و فرمود: 
به کرام الكاتبین دستور داده ام از نوشتن گناهان مردم تا سه روز -به برکت این روز- قلم را بردارند و گناهان مردم 
را ثبت نكنند. ای محمد من آن روز را عید قرار داده ام... و به عزت و بزرگی و بلندی مقام خودم قسم خورده ام هر 
کس در آن روز بر خرج خانواده و نزدیكانش بیفزاید؛ مال و عمر او را بیفزایم و او را از جهنم آزاد سازم و تالش او 

را مورد تقدیر قرار دهم و گناهان او را ببخشم و اعمال او را بپذیرم...«3
و بر شخصیت محبوب خود ابو لولو مجوسی لقب »بابا شجاع الدین« اطالق می کنند4. همچنان که 

نوروز را همانند مجوسیان گرامی می دارند5.

1 . الشیعه فی المیزان ص 534.

 و اجتنــاب 
ً
2 . وســائل الشــیعه 43/5 ح 18 )بــاب وجــوب تعظیــم یــوم الجمعــه و التبــرک بــه و اتخــاذه عیــدا

جمیــع المحرمــات فیــه(، تحریــر الوســیله 270/1 )القــول فــی اقســام الصــوم: و امــا المنــدوب منــه(.

3 . االنوار النعمانیه108.111/1 )نور سماوی یكشف عن ثواب قتل عمر بن الخطاب(.

4 . الكنی و االلقاب 61/2 )بابا شجاع الدین ابولولؤة(.

5 . وســایل الشــیعه 173.174/5 )بــاب اســتحباب صــالة یــوم النیــروز و الغســل فیــه و الصــوم و لبــس انظــف 

ــنین و  ــال الس ــاب اعم ــة کت ــوار 419/95 )تتم ــار االن ــه(، بح ــاء فی ــب الم ــه و ص ــب و تعظیم ــاب و الطی الثی

الشــهور: بــاب عمــل فــی یــوم النیــروز(، دائــرة المعــارف الشــیعه 202.203/29 تالیــف اعلمــی حائــری.



149
باورهای شیعه اثنا عشری )سؤال و جواب(

تحلیل:
روایات شیعه اقرار دارند که نوروز از اعیاد فارسیان )مجوسیان قبل از اسالم( است1.

94   آیا امامت نزد بزرگان شیعه در یک عدد خاص منحصر است؟

اولین و بزرگترین شیخ شیعه –ابن سبای یهودی- وصیت را به علی منحصر می کرد. چنانكه 

بر علی افتراء بسته اند که –پناه بر خدا- ایشان گفته است: »من خاتم یک صد و بیست و چهار وصی 

هستم2.«

اما دیگران آمدند و امامت را به فرزندان ایشان عمومیت دادند.

ادعا  بود که  اولین کسی  الطاق  یا شیطان  الطاق  »مومن  آمده است:  الكشی  تالیف  الرجال  در کتاب 

می کرد امامت، منحصر به افراد خاصی از اهل بیت است. وقتی امام زید بن علی خبر شدند، او را خواست 

و فرمودند: »ای ابو جعفر! من با پدرم علی بر سفره می نشستم، پدرم لقمه های چرب رابه من می داد. و 

لقمه های داغ را برای من سرد می کرد از روی شفقت و مهربانی که نسبت به من داشت. آیا نسبت به ورود 

به جهنم بر من شفقت نداشته است که تعالیم دین را به من نیاموخته است ولی به تو آموخته است؟ گفتم: 

فدایت شوم! به خاطر شفقت و مهربانی اش بر تو که مبادا در جهنم بیفتی به شما خبر نداده است!! ترسیده 

است که سخنان او را نپذیری و آن گاه وارد جهنم شوی و به من خبر داده تا اگر بپذیرم نجات کنم و اگر 

نپذیرم پروایی نسبت به ورود من به جهنم نداشته باشد3.«

تحلیل:
اینگونه بود که شیطان الطاق دروغ امامت را ساخت، دروغی که از اصول دین شیعیان شد. و امام علی 

بن حسین )زین العابدین( را متهم کرده اند که اصول دین را حتی از فرزندش که یكی از برگزیدگان اهل 

بیت بود پنهان کرده است همچنان که امام زید را متهم کرده است که از جهت قابلیت و استعدادپذیرش 

امامت پدرش از ضعیف ترین افراد شیعه هم پایین تر است و علمای شیعه این خبر را در معتبر ترین منابع 

خودشان روایت کرده اند و علنا اعالم می کنند که شیطان الطاق با پررویی تمام مدعی شده که مطالبی در 

مورد اصول دین آنها از پدر امام زید بن علی یاد گرفته است که خود امام زید از پدرش یاد نگرفته است.

1 . بحار االنوار 108/48 ح 9 )باب عبادته –الكاظم. و سیره و مكارم اخالقه و وفور علمه(.

2 . بصائــر الدرجــات 252/1 ح 2 )نــادر مــن البــاب(، بحــار االنــوار 342/39 ح 13 )ابــواب اآلیــات النازلــة 

فــی شــانه الدالــة علــی فضلــه و امامتــه: بــاب90: مــا بّیــن مــن مناقــب نفســه القدســیه.

3 . اصــول الكافــی 123/1 ح 5 )بــاب االضطــرار الــی الحجــة(، االحتجــاج 376/2 )احتجــاج مومــن الطــاق 

زیــد بــن علــی(.
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95   آیا بیخ بزرگان شیعه در مورد تعداد امامان اختالفی وجود دارد؟

بله

کلینی بر ابی جعفر )باقر( افتراء بسته است که ایشان گفته است: »والیت الله رازی است که الله به 

جبرئیل گفته است. و جبرئیل آن را مخفیانه به پیامبر گفته است و پیامبر هم به صورت مخفیانه به علی 

گفته است و علی هم آن را به هر کس که الله خواسته است به صورت مخفیانه گفته است1.«

مازندرانی از بزرگان شیعه گفته است: »-علی فقط- به اوالد پاک خود و تعدادی از مسلمانان رازدار 

خبر داده است2.«

این روایت تعداد و افرادی را مشخص نكرده است گویا که کار در هنگام ساختن این روایت در یک 

عدد خاص منحصر نشده نبود؟ 

بعدها کار امامت به تدریج پیشرفت کرد و روایاتی یافته شد که: تعداد ائمه را هفت نفر نشان می داد 

و می گفت: »هفتمین نفر ما قائم )مهدی( ما است3.« همین مورد تایید اسماعیلیه است. اما زمانی که 

عدد امامان به نظر فرقه »موسویه« یا »قطعیه« که »اثنی عشری« نامیده شدند، افزایش یافت، روایتی که 

االن ذکر شد منبع شک در میان پیروان این مذهب قرار گرفت و پایه گذاران مذهب شیعه برای نجات از 

این حدیث و دور کردن شک پیروان شان تالش کردند و روایت ذیل را پخش و نشر کردند که: از داوود 

ابو الحسن )رضا( گفتم: فدایت شوم. در مورد حقانیت شما چیزی در  رقی روایت شده که گفت: »به 

سینه ام احساس نمی کنم مگر حدیثی که از ذریح شنیدم که آن را از ابی جعفر روایت می کند. گفت: کدام 

حدیث؟ گفتم: از او شنیدم که می گفت: »هفتم ما قائم ماست ان شاءالله« فرمود: تو، ذریح و جعفر راست 

گفتید. داوود می گوید: قسم به خدا شک و تردید من بیشتر شد. بعد فرمود: ای داوود بن خالد! قسم به خدا 

اگر موسی به آن دانشمند نمی گفت: »مرا شكیبا خواهی یافت ان شاءالله« هرگز موسی موفق نمی شد 

از او سوال کند. همچنین اگر ابو جعفر هم ان شاءالله نمی گفت همان چیزی که گفته بود اتفاق می افتاد.

داوود می گوید: من سخن را قطع کردم و...4«

بزرگان شیعه این روایات را از باب بداء و تغییر اراده و خواست خداوند می دانند. چنان که بعدا این 

بحث به صورت مفصل خواهد آمد.

1 . اصول الكافی 577/2 )کتاب االیمان و الكفر ح 10 باب الكتمان(.

2 . شرح اصول الكافی 132/9 )کتاب االیمان و الكفر ح 10 باب الكتمان(.

3 . رجــال الكشــی 439/5 ح 700 )فــی ذریــح المحاربــی(، بحــار االنــوار 260/48 ح 13 )بــاب رد مذهــب 

الواقفیه(.

4 . منبع سابق.
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باز کار امامت در میان بزرگان شیعه پیشرفت کرد و در الكافی و غیره روایات و احادیثی یافته می شود 

که می گوید: امامان سیزده تا هستند.

کلینی و طوسی1 و دیگران افتراء بسته اند که: »از ابی جعفر )باقر( روایت شده است که فرمود: رسول 

خدا فرموده است: من و دوازده نفر از فرزندان من و تو ای علی میخ ها و کوه های زمین هستیم، به 

وسیله ما خداوند زمین را از فرورفتن نگه داشته است وقتی دوازده نفر از فرزندانم رفتند آن گاه زمین با مردم 

فرو می رود و مهلتی به آنان داده نمی شود«.

تحلیل:
از این روایت چنین به نظر می رسد که امامان بدون علی دوازده نفر هستند و با امام علی سیزده نفر 

می شوند. قسم به خدا این تمام بنیاد شیعه را نابود می سازد.

کلینی افتراء بسته است که »ابو جعفر از جابر بن عبدالله روایت کرده است که بر فاطمه وارد شدم 

و در مقابل ایشان لوح و نوشته ای بود که در آن اسامی اوصیاء از فرزندان فاطمه نوشته شده بود، من دوازده 

ین آنها قائم بود  شمردم2.« نفر را که آخر

برای بیان گمراهی شیعیان کافی است بحث را با این روایت به پایان برسانم:

فرات کوفی بر امام زید بن علی بن حسین افتراء بسته است که ایشان گفته است: »از ما فقط پنج نفر 

معصوم هستند به خدا سوگند که نفر ششمی وجود ندارد3.«

قاطع ترین دلیل:
ای پیروان مذهب شیعه آیا می دانید بزرگان شما به چند مهدی اعتقاد دارند؟ عجیب ترین اعتقادی که 

بزرگان شما دارند این است که می گویند بعد از قائم شما دوازده مهدی دیگر می آیند.

بر ابو جعفر افتراء بسته اند که از پدرانش و آنها از علی روایت می کنند که فرمود: »رسول الله در 

شبی که وفات کردند، فرمودند ای ابو الحسن! یک کاغذ و دوات بیاور. سپس رسول الله وصیت خود 

را امالء کردند تا اینجا که رسیدند، گفتند: ای علی؛ بعد از من دوازده امام خواهد آمد و پس از آنان دوازده 

مهدی خواهد آمد و تو اولین نفر از دوازده امام هستی.«

1 . اصــول الكافــی 409/1 )کتــاب الحجــة ح 17 بــاب: مــا جــاء فــی االثنــی عشــر و النــص علیهــم(، الغیبــة 

للطوســی ص 102 )الــكالم فــی الواقفــه(.

ــاب مــا جــاء فــی االثنــی عشــر و النــص علیهــم(، کمــال  2 . اصــول کافــی 408/1 )کتــاب الحجــة ح 9 )ب

الدیــن و تمــام النعمــة ص 256 ح 13 )بــاب الرابــع و العشــرون مــا روی عــن النبــی  فــی النــص علــی القائــم 

فانــه الثانــی عشــر مــن االئمــه(.

3 . تفسیر فرات ص 339 ح 464 )سوره احزاب(.
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و سخن را ادامه داد تا به اینجا رسید: »و حسن1 امامت را به فرزندش محمد حفاظت شده از خاندان 
محمد تحویل دهد و اینها دوازده امام شدند. و بعد از او )مهدی( دوازده مهدی دیگر خواهد آمد. 
وقتی وفات مهدی فرا برسد والیت را به فرزندش اولین نفر از مقربانش خواهد سپرد او همانند من و اسم 

پدرم سه اسم خواهد داشت که عبارت اند از عبدالله، احمد و مهدی و او اولین نفر از مومنان است«2.

تعارض:
طوسی –از بزرگان شیعه- روایت کرده است: که مهدی ها بعد از مهدی یازده نفر هستند.

»از ابی حمزه روایت شده که از ابی عبدالله در ضمن یک حدیث طوالنی روایت شده است که ایشان 
فرمود: »ای ابو حمزه از نسل ما بعد از قائم یازده مهدی دیگر از نسل حسین می آیند3.«

دلیل بنیان برانداز:
روایت کرده اند که علی خاتم الوصیین است. پس در این صورت بعد از ایشان وصی دیگری وجود 

ندارد. این روایت بنیان مذهب آنان را ویران می کند و سقف رافضی گری را بر سرشان آوار می سازد.
نگهبان  من  هستم،  خداوند  امین  »من  است:  گفته   علی که  هستند  معتقد  شیعه  خرافاتی  افراد 
گنجینه ها و رازدار او هستم، من حجاب او، چهره او ذات، صراط و میزان او هستم، من جمع کننده بندگان 
–روز قیامت- به طرف او هستم، من آن کلمه خداوند هستم که به وسیله آن اشیای متفرق را جمع و اشیای 
جمع را متفرق می سازد، من اسامی زیبا، امثال برتر و آیات بزرگ الله هستم... ازدواج دادن اهل بهشت 
به سوی من است و حساب و کتاب  بازگشت همه مردم  به اختیار من است.  و عذاب دادن اهل جهنم 
گرفتن از آنها به دست من است. من امیر مومنان، رئیس متقیان، نشانه گذشتگان، زبان سخن گویان، خاتم 
اوصیاء، وارث انبیاء، جانشین و خلیفه خداوند، راه راست پروردگار و ترازوی عدالت او هستم. من حجت 
خداوند بر اهل آسمان ها و اهل زمین و مابین آنها هستم. من همان کسی هستم که در ابتدای آفرینش شما 
خداوند به وسیله من بر شما استدالل گرفت. من شاهد و گواه روز قیامت هستم. من همان کسی هستم 
که علم آرزوها و مصیبت ها و سخنان قاطع –فیصله کننده- و نسب ها و نژادها را می دانم... من همان کسی 
او مسخر  برای  ماه  و  دریاها، ستارگان  کوه ها  بادها،  تاریكی ها، روشنایی  ها،  برق،  و  ابر، رعد  که  هستم 
شده اند ... من هدایت کننده و رهنما هستم. من همان کسی هستم که تعداد هر چیزی را دقیق و شمارش 
شده می دانم ... من کسی هستم که پروردگارم اسم خود، کلمه خود، حكمت، علم و فهم خود را به من 

بخشیده است4.«

1 . حسن عسكری.

ــوار  ــار االن ــان(، بح ــب الزم ــة الصاح ــی امام ــدل عل ــا ی ــة، ص 107.108 )م ــاب الغیب ــی، کت 2 . طوس

260.261/36 ح 81 )بــاب نصــوص الرســول (.

3 . طوســی، کتــاب الغیبــة ص 309 )فصــل: فــی ذکــر طــرف مــن صفاتــه و منازلــه و ســیرته(، مختصــر بصائــر 

الدرجــات ص 110 ح 110 )الكــرات و حاالتهــا و مــا جــاء فیهــا(.

4 . کتاب الرجعة ص 205 تالیف احمد احسایی.
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تحلیل:
َه َحّقَ َقْدِرِه  وا الّلَ طبق این روایت، بزرگان شیعه چه چیزی را برای خداوند باقی گذاشته اند؟  َوَما َقَدُر

وَن  ]زمر: 
ُ
ا یْشِرك ی َعّمَ

َ
ماَواُت َمْطِویاٌت ِبیِمیِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعال ِقیاَمِة َوالّسَ

ْ
ْرُض َجِمیًعا َقْبَضُتُه یْوَم ال

َ
أ

ْ
َوال

67[ )و نشناختند خدا را حق شناختن او و زمین همه یكجا در مشت او باشد روز قیامت و آسمان ها پیچیده 

شوند در دست راست او پاک است و برتر است از آنكه برای او شریک مقرر  کنند(.

96   آیا شیعیان بر اثر اختالف در تعداد ائمه یکدیگر را تکفیر کرده اند؟

بله! به صورت گسترده –از خداوند عافیت می طلبیم-

مثال سال 199، شانزده نفر نزد ابو الحسن دوم )امام رضا( جمع شدند و فردی به نام جعفر بن عیسی 

به ایشان گفت: »آقای من! از این اختالفی که نسبت به دوستان خود در آن گرفتار شده ایم به خدا و به شما 

شکایت می کنیم. فرمود: شما در چه حالتی گرفتار هستید؟ جعفر گفت: به  خدا قسم آنها ما را زندیق و 

کافر می دانند و از ما اظهار برائت و تنفر می کنند. رضا گفت: یاران علی بن حسین و محمد بن علی و یاران 

جعفر و موسی همچنین اختالفاتی با هم داشتند. یاران زراره دیگران را تکفیر می کردند. دیگران نیز آنان را 

تکفیر می کردند. یونس گفت: قربانت شوم آنها فکر می کنند ما بی دین و زندیق هستیم1.

تحلیل:
این حالت نسل اول آنان بود پس حال کسانی که بعد از آنان آمده اند تا عصر بزرگان شیعه در این زمان 

اِرِهْم یْهَرُعوَن(]صافات: 
َ
ی آث

َ
ُهْم َعل

َ
یَن * ف

ِّ
ال

َ
ْوا آَباءُهْم ض

َ
ف

ْ
ل
َ
ُهْم أ چگونه خواهد بود! خداوند راست گفته است: )ِإنَّ

69-70[ )هر آیینه ایشان گمراه یافتند پدران خود را پس ایشان در پی پدران خود به سرعت رانده می شوند.(

97   راهــی کــه بــزرگان شــیعه بــرای بــرون رفــت از درد ســری کــه بــا اعتقــاد بــه معــدود بــودن 
تعــداد ائمــه در آن گرفتــار شــده بودنــد انتخــاب کردنــد چیســت؟

اعتقاد داشتن به نیابت یک فرد مجتهد )ولی فقیه( از امام غائب. با وجود این اعتقادشان در مورد 

تعیین نیابت دچار اختالف شده است2.

98   حکم کسی که امامت یک نفر از ائمه را منکر شود چیست؟

»شیعیان امامیه اتفاق نظر دارند که: هر کس امامت یكی از امامان را منكر شود و اطاعتی او را که 

الله فرض قرار داده منكر شود کافر و گمراه است و مستحق ورود همیشگی به جهنم می گردد3.«

1 . رجال الكشی 549/6 ح 956 )ما روی فی یونس بن عبدالرحمن و هشام بن ابراهیم المشرقی...(.

2 . الخمینی و الحكومة االسالمیة ص 68.

3 . اوائل المقاالت ص 44 )القول فی تسمیة جاحدی االمامة و منكری ما اوجب الله تعالی لالئمة من فرض الطاعة(.
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مجلسی از بزرگان شیعه گفته است: »بدان که اطالق لفظ کافر و مشرک بر کسانی که به امامت امیر 

المومنین و فرزندانش اعتقاد ندارند و دیگران را بر آنان ترجیح می دهد، بر این مطلب داللت می کند که 

آنان کافر هستند و همیشه در جهنم خواهند ماند1.«

تحلیل:
قبال گذشت که شیعیان روایت کسانی را که به چندین امام از امامان شیعه اعتقاد ندارند، می پذیرند؛ 

مانند روایات گروه فطحیه امثال عبدالله بن بكیر و روایات گروه واقفیه امثال سماعه بن مهران و افراد گروه 

ناووسیه...

ائمه هستند  از  اینكه منكر بسیاری  با وجود  از راویان این گروه ها را  با این وجود بزرگان شیعه برخی 

توثیق کرده اند.!

99     در کتــب معتبــر شــیعه موضــع پیامبــر و امامــان شــیعه در مــورد صحابــه چگونــه آمــده 
اســت؟

]و  بیامرز  را  انصار  بعدی  نسل های  و  فرزندان  انصار،  »خداوندا  است:  فرموده  چنین   پیامبر

فرمود:[  ای گروه انصار! آیا راضی نمی شوید که دیگران با گوسفند و چهارپایان برگردند و شما در حالی 

برگردی د که رسول خدا در سهم شما باشد. گفتند: چرا راضی هستیم ای پیامبر خدا. پیامبر فرمود: 

را  دیگری  انصار مسیر  و  بپیمایند  را  مردم مسیری  اگر  رازداران من هستند  و  از وجود من  بخشی  انصار 

بپیمایند من مسیر انصار را خواهم پیمود. خداوندا انصا را مغفرت فرما2.«

حضرت علی فرموده است: »اهل سبقت به سبقت خود موفق شدند و مهاجران نخستین با فضل 

خود رفتند3.«

نیز فرمود: »من یاران پیامبر را دیده ام، در میان شما یكی را نمی بینم که مانند ایشان باشد. آنان چون 

شب را با سجده و نماز به پایان می رساندند، صبح، رنجور و ژولیده موی و غبار آلود بودند. یا پیشانی شان 

اثر  بر  بودند،  قیامت مثل اخگر مشتعل  از ترس  برای گریه روی خاک.  یا صورت شان  بود  روی سجده 

1 . بحــار االنــوار 390/33 )بــاب تاویــل المومنیــن و االیمان و المســلمین و االســالم بهــم و بوالیتهــم و الكفار 

و المشــرکین و الكفــر و الشــرک و الجبــت و الطاغــوت و الــالت و العــزی و االصنــام باعدائهــم و مخالفیهم(.

ــی  ــر النب ــی ذک ــن االول: ف ــوری ص 132 )الرک ــالم ال ــن(، اع ــزوة حنی ــث غ ــاد 77 )بح ــد، االرش 2 . مفی

المصطفــی محمــد البــاب الرابــع: فــی ذکــر مغــازی رســول اللــه بنفســه و ســرایاه...(، تفســیر منهــج 

ــه کاشــانی. ــح الل ــن 340/4 تالیــف فت ــزام المخالفی ــی ال ــن ف الصادقی

3 . نهــج البالغــه ص 346 شــماره 258 )و مــن کتــاب لــه الــی معاویــه جوابــا عــن کتــاب منــه(، بحــار االنــوار 

105/33 ح 407 )بــاب کتبــه الــی معاویــه و احتجاجاتــه علیــه و مراســلته الیــه و الــی اصحابه(.
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سجده های طوالنی پیشانیهای شان پینه بسته بود. وقتی نام خدا به میان می آمد آن قدر گریه می کردند که 

آنان تر می شد و از ترس عذاب و کیفر و امید ثواب و پاداش، مانند درختی که در بادهای شدید  دامن 

می لرزد، می لرزیدند1.«

و فرمود: »در مورد یاران پیامبر شمارا توصیه می کنم که به آنان توهین و بدگویی نكنید چون آنان 

یاران پیامبرتان هستند. آنان همان یاران او هستند که در دین هیچ بدعتی ایجاد نكردند و صاحب بدعتی را 

احترام نگذاشتند. بله! در مورد آنان مرا توصیه فرمود2.«

حضرت علی در مورد انصار فرموده است: »هنگامی که پیامبر و یاران او را پناه دادند و الله 

و دین او را یاری کردند، عرب ها یكپارچه آنها را مورد هدف قرار دادند و یهودیان بر علیه آنان هم پیمان 

شدند، قبایل یكی پس از دیگری با آنان نبرد کردند و آنها هم برای یاری دین الله آماده شدند و روابط خود 

را با عرب ها قطع کردند و پیمانهای خود را با یهود گسستند و برای مبارزه با اهل نجد، تهامه، مكه و یمامه 

آماده شدند و پرچم دین را بر افراشتند و در مقابل ضربات قهرمانان، شكیبایی و استقامت نمودند. تا اینكه 

عرب ها در مقابل پیامبر تسلیم شدند و رسول الله قبل از وفات خود از آنان کارهایی دید که باعث 

شادمانی و خنک شدن چشمان ایشان گشت3.«

یاران محمد  اینگونه دعا می فرمود: »خداوندا مخصوصا  انصار  برای  نماز  العابدین در  حضرت زین 

را –رحمت فرما- آنانی که حق یاری را به جای آوردند، آنان که در راه یاری رساندن به پیامبر نیک 

آزموده شده اند، خداوند -بهترین پاداش خود را- به کسانی برسان که از آنان به نیكی پیروی کنند کسانی 

که می گویند: خداوندا ما و برادران ما را که در ایمان آوردن از ما سبقت گرفته اند بیامرز...

آنانی که در راه غالب ساختن کلمه پیامبر از زنان و فرزندان خود دور شدند و در راه تثبیت نبوت او با 

پدران و فرزندان خود جنگیدند4.«

ابو عبدالله -امام صادق- گفته است: »یارارن پیامبر دوازده هزار نفر بودند هشت هزار نفر از اهل 

مدینه دو هزار نفر از اهل مكه و دو هزار نفر از میان بردگان. در میان آنان هیچ فردی از قدریه، مرجئه، 

1 . نهج البالغه ص 144 خطبه شماره 97 )و من کالم له فی اصحابه و اصحاب رسول الله(.

2 . مجلسی حیاة القلوب 621/2.

3 . الغــارات 479.480/2 تالیــف ابراهیــم الثقفــی متوفــی )283(، االمالــی، تالیــف طوســی ص 173.174 

ح 45 )المجلــس الســادس(، شــرح نهــج البالغــه و اللفــظ لــه 319.320/20 )کتــاب ســفیان الغامــدی فــی 

االنبــار( تالیــف ابــن حدیــد معتزلــی شــیعی متوفــی )656(، بحــار االنــوار 48/34 )بــاب ســائر مــا جــری مــن 

الفتــن مــن غــارات اصحــاب معاویــه علــی اعمالــه(.

ــاع  ــی اتب ــالة عل ــی الص ــن ص 44.45 )ف ــن الحس ــی ب ــام عل ــای ام ــه دعاه ــجادیه مجموع ــه س 4 . صحیف

ــم(. ــل و مصادیقه الرس
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خوارج معتزله و خودرأی دیده نمی شد. شب و روز در حال گریه بودند و می گفتند: خدایا روح ما را بگیر 

قبل از اینكه از نان خمیر بخوریم1.«

از امام رضا در مورد این سخنان پیامبر پرسیده شد که گفته است: )الف( »یاران من همانند ستارگان 

هستند به هر کدام که اقتدا کردید، هدایت می شوید. )ب( »به خاطر من با یاران من کاری نداشته باشید.«

فرمود: این سخنان صحیح و درست اند« )راوی از طرف خود به تاویل پرداخته و می گوید:( منظور امام 

کسانی بودند که بعد از پیامبر تغییر مسیر ندادند2.

حسن عسكری روایت کرده است که حضرت موسی کلیم الله از الله تعالی پرسیدند: »آیا در میان 

یاران سایر پیامبران افرادی گرامی تر از یاران من وجود دارد؟

یاران  تمام  بر  یاران محمد  برتری  و  نمی دانی که فضیلت  فرمود: »ای موسی مگر  خداوند در جواب 

پیامبران دیگر همانند برتری آل محمد بر آل تمام پیامبران است3.«

همچنین روایت کرده است که خداوند متعال به حضرت آدم فرمود: »اگر کسی با محمد و یاران 

نیكوکارش حتی با یک نفر از آنان بغض داشته باشد خداوند او را گرفتار چنان عذابی خواهد کرد که اگر 

آن عذاب بر تعداد تمام آفریده های خدا نازل شود همه آنها را نابود خواهد کرد4.«

را  روایت هــا  ایــن  آیــا  کرده انــد؟  تاویــل  چگونــه  را  روایت هــا  ایــن  شــیعه  بــزرگان    100
؟ نــد فته ا یر پذ

این روایت را بر تقیه حمل کرده اند5.
چون این روایات در مقابل روایاتی که صحابه پیامبر را لعن و تكفیر می کنند بسیار کم است به همین 

جهت بر این روایات ها عمل نمی کنند.
مفید –از بزرگان شیعه- می گوید: »سخنانی که از روی تقیه از امامان صادر شده است نسبت به روایات 

و اخباری که بر آنان عمل می شود، اندک  هستند«6.

1 . الخصال 640/2 ح 15 )باب الواحد الی المائة: کان اصحاب رسول الله اثنی عشر الف(.

2 . عیــون اخبــار الرضــا 404/2 ح 33 )بــاب 32 فــی ذکــر مــا جــاء عــن الرضــا مــن العلــل(، بحــار االنــوار 

18.19/28 ح 26 )بــاب افتــراق االمــة بعــد النبــی علــی ثــالث و ســبعین فرقــة و انــه یجــری فیهــم مــا جــری 
فــی غیرهــم مــن االمــم و ارتدادهــم عــن الدیــن(، االنــوار النعمانیــة 100/1 )نــور مرتضــوی(.

3 . تفســیر الحســن العســكری ص 12 )تفضیــل امــة محمــد علــی جمیــع االمــم(، بحــار االنــوار 341/13 ح 

18 )بــاب مــا ناجــی بــه موســی ربــه و مــا اوحــی الیــه مــن الحكــم...(.

4 . تفســیر الحســن العســكری ص 361 )ذکــر توبــة آدم و توســله بمحمــد و آلــه (، بحــار االنــوار 331/26 ح 

12 )بــاب ان دعــاء االنبیــاء اســتجیب بالتوســل و االستشــفاع بهــم(.

5 . به مطالب مربوط به عقیده آنان در باره تقیه مراجعه شود: از سوال شماره 129 تا 133 همین کتاب.

6 . مفید، تصحیح اعتقادات االمامیة ص 147.148 )باب فی االحادیث المختلفة(.
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بزرگان شیعه عقیده خود را در مورد تقیه بازیچه قرار داده و مطابق با خواستۀ خود از آن سوء استفاده 

می کنند. پس این مذهب موجود در واقع مذهب اهل بیت نیست، بلكه مذهب کلینی، مجلسی، مفید و 

امثال آنان است. این ادعا در صفحات آینده ثابت خواهد شد.

101    آیــا بــزرگان شــیعه در مــورد ســتایش صحابــه و محبــت بــا آنــان از پیامبــر و امامــان خــود 
پیــروی کرده انــد یــا خیــر؟

به صورت خالصه می توان گفت: خیر.

و این ادعا در پرتو تشریح دو مسئله آینده ان شاء الله مشخص خواهد شد.

مسئله اول:  شیعیان معتقد هستند، بعد از وفات پیامبر تمام مسلمانان و صحابه –پناه بر خدا- مرتد شده اند.

محمد رضا مظفر –از بزرگان شیعه- گفته است: »پیامبر وفات کردند و البد همه مسلمانان... به 

عقب برگشتند« )مرتد شدند(1.

حتی مدعی شده اند که از میان تمام مردم فقط یک نفر واقعا به پیامبر ایمان آورد و او همان کسی بود که 

برای جستجوی حقیقت از محل زندگی اش مهاجرت کرد ... آری او همان سلمان فارسی بود2.

تحلیل:
ببینید بزرگان شیعه بر تمام مسلمانان اعم از صحابه و خویشاوندان نزدیک پیامبر تهمت مرتد شدن 

و برگشتن از دین را زده اند. از گمراهی و گمراهان به خدا پناه می بریم.

شوشتری از بزرگان شیعه در مورد صحابه گفته است: »محمد آمد و مردم بسیاری را هدایت کرد؛ اما 

آنان پس از وفات او مرتد شدند3.«

نوری طبرسی از بزرگان شیعه گفته است: »ما گروه امامیه معتقدیم که صحابه –به استثنای تعداد کمی- 

همه شان مرتد شدند4.«

بر ابی جعفر )باقر( افترا زده اند که ایشان گفته است: »مردم بعد از وفات پیامبر مرتد شدند به جز 

سه نفر. پرسیدند آن سه نفر چه کسانی بودند؟ فرمود: مقداد بن اسود، ابوذز غفاری و سلمان فارسی5.«

1 . السقیفه ص 19.

2 . کتاب الشیعه و السنة فی المیزان ص 20.21 محاکمه بقلم س خ.

3 . احقاق الحق و ازهاق الباطل، ص 315 تالیف قاضی مال نور الله بن عبدالله الشوشتری متوفی )1019(.

4 . فصل الخطاب ص 100.

5 . الروضــة مــن الكافــی 2084/8 )کتــاب الروضــة ح 341 حدیــث علــی بــن الحســین مــع یزیــد لعنــه الله(، 

تفســیر العیاشــی 199/1 ح 148 )ســوره آل عمــران(، رجــال الكشــی 67/1 ح 12 )ســلمان الفارســی(، مناقــب 

آل علــی بــن ابــی طالــب 752/3 )ذکــر مــا ورد فــی بیعتــه(، تفســیر الصافــی 389/1 )ســوره آل عمــران(.
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تعارض اول:
نفر  آن چهار  پیامبر مرتد شدند،  از وفات  بعد  نفر  به جز چهار  جزائری گفته است: »همه مردم 

عبارت اند از سلمان، ابوذر، مقداد و عمار و این مطلب اتفاقی و بدون ایراد است1.«

تعارض دوم:
پیامبر وفات  فرمود: »زمانی که  ایشان  )باقر( روایت کرده است که  ابو جعفر  از  فضیل بن یسار 

کردند همۀ مردم به جاهلیت قبل از اسالم برگشتند به جز علی، مقداد و سلمان و ابوذر. راوی می گوید: 

پرسیدم پس عمار )سرانجامش چی شد(؟ فرمود: کسانی که هیچ خللی در ایمان آنان وارد نشد همین سه 

نفر بودند2.«

توجه: در روایت می گوید همین سه نفر بودند در حالی که اسامی چهار نفر ذکر شده است.

دلیل کمر شکن و قاطع:
این روایات شومی که بزرگان شیعه آنها را ساخته  و پرداخته اند، نقاب از چهره واقعی تشیع خود ساخته 

برمی دارد و نشان می دهد که شیعیان همچنان که دشمن پیامبر و یارانش هستند دشمن اهل بیت نیز 

می باشند.

کودنی شان به حدی است که نمی دانند طبق این روایات –که فقط سه یا چهار نفر مرتد نشدند- حسن، 

حسین، فاطمه، خانواده عقیل، خانواده جعفر، خانواده عباس )عموی پیامبر( و فرزندان دیگر حضرت 

علی همه مرتد شدند و به جاهلیت قبل از اسالم -پناه بر خدا- برگشته اند.

خواننده گرامی خودتان قضاوت نمایید: آیا این نوع روایات دلیل واضح و روشنی بر این ادعا نیست که 

مذهب تشیع در واقع پرده  ای است برای اجرای اهداف پلید علیه اسالم و مسلمانان؟

جعل کنندگان این نوع روایات دروغین در واقع دشمنان صحابه و اهل بیت هستند؟

.مسئله دوم: اعتقاد داشتن به منافق بودن اکثر صحابه در زندگی پیامبر

 یت آنان به طمع مقام و جایگاه پیامبر شوشتری گفته است: »تعداد کمی مسلمان شدند... و اکثر

تظاهر به اسالم کردند... لذا گسترش و نفاق و ایجاد اختالف در نهادشان بود3.«

کاشانی گفته است: »برخی از شاگردان صحابه از حقیقت حال آنان بی خبر بودند چون بر این باور 

بودند که همۀ صحابه عادل هستند و هیچ یک از صحابه از حق عدول نكرده است. در حالی که نمی دانستند 

1 . االنوار النعمانیة 81/1 )نور مرتضوی(.

2 . تفســیر العیاشــی 223/1 ح 149 )ســوره آل عمــران(، تفســیر الصافــی 389/1 )آل عمــران(، تفســیر البرهــان 

116/2 )ســوره آل عمــران(، بحــار االنــوار 333/22 ح 46 )فضایــل ســلمان و ابــی ذر و مقــداد و عمــار(.

3 . احقاق الحق و ازهاق الباطل ص 1.
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که اکثر صحابه نفاق خود را پنهان نگه می داشتند و بر خدا بی پروایی می کردند و جهت اختالف با غرور 

بر پیامبر افترا می کردند1.«

دلیل قاطع:
از امام ابی عبدالله )صادق( روایت کرده اند که ایشان گفته اند: »یاران پیامبر دوازده هزار نفر بودند، 

هشت هزار از اهل مدینه، دو هزار از اهل مكه و دو هزار نفر از بردگان آزاده شده، در میان آنها یک نفر 

قدریه مرجئه، خوارج، معتزله و اهل رأی دیده نمی شد. شب و روز گریه می کردند و می گفتند: روح ما را 

قبض کن قبل از اینكه نان خمیر بخوریم2.« 

تحلیل:
آنان را ستوده  به رضایت خود از صحابه گواهی داداه و  خداوند در جاهای متعدد قرآن کریم نسبت 

است:

ِضی الّلُه َعْنُهْم  َبُعوُهم ِبِإْحَساٍن ّرَ
َ
ِذیَن اّت

َّ
نَصاِر َوال

َ
ُمَهاِجِریَن َوالأ

ْ
وَن ِمَن ال

ُ
ل ّوَ

َ
اِبُقوَن الأ )الف(  َوالّسَ

 َعْنُه  ]التوبه: 100[ )و سبقت کنندگان نخستین از مهاجران و انصار و آنانی که از آنها پیروی کردند 
ْ
َوَرُضوا

به نیكویی. خشنود شد خدا از این جماعت و ایشان خوشنود شدند از وی(

نَفُقوا ِمن َبْعُد 
َ
ِذیَن أ

َّ
َن ال ْعَظُم َدَرَجًة ّمِ

َ
ِئَك أ

َ
ْول

ُ
َفْتِح َوَقاَتَل أ

ْ
نَفَق ِمن َقْبِل ال

َ
ْن أ م ّمَ

ُ
ا یْسَتِوی ِمنك

َ
)ب(  ل

ُحْسنَی  ]حدید: 10[ )برابر نیست از شما آنكه خرج کرد پیش از فتح مكه و قتال کرد 
ْ
ُه ال ا َوَعَد الّلَ

ًّ
ل

ُ
وا َوك

ُ
َوَقاَتل

با آنكه اینچنین عمل بعد از فتح مكه کرده باشد. آن جماعت در مرتبه بزرگترند از آنانكه خرج کردند بعد 

از فتح و قتال کردند و هر یک را وعده داده است خدا حالت نیک.(

یْبَتُغوَن  ًدا  ُسّجَ ًعا 
َّ
ُرك َتَراُهْم  َبیَنُهْم  ُرَحَماء  اِر 

َ
ّف

ُ
ك

ْ
ال ی 

َ
َعل اء  ِشّدَ

َ
أ َمَعُه  ِذیَن 

َّ
َوال ِه  الّلَ  

ُ
ُسول ّرَ ٌد  َحّمَ ّمُ   )ج( 

ِه َوِرْضَواًنا  ]فتح: 29[ )محمد پیغامبر خدا است و آنان که همراه اویند سخت اند بر کافران،  َن الّلَ ا ّمِ
ً
َفْضل

از  را  ایشان را رکوع کننده و سجده کننده، می طلبند فضل و خوشنودی  مهربان اند در میان خود می بینی 

خداوند(

ِكیَنَة   الّسَ
َ

نَزل
َ
وِبِهْم َفأ

ُ
َجَرِة َفَعِلَم َما فِی ُقل

َ
ُمْؤِمِنیَن ِإْذ یَبایُعوَنَك َتْحَت الّش

ْ
ُه َعِن ال َقْد َرِضی الّلَ

َ
)د(  ل

َثاَبُهْم َفْتًحا َقِریًبا  ]فتح: 18[ )هر آیینه خوشنود شد خدا از مسلمانان و قتی بیعت می کردند با 
َ
یِهْم َوأ

َ
َعل

تو زیر درخت. پس دانست آنچه در دل ایشان است پس فرود آورد اطمینان دل بر ایشان و ثواب داد ایشان 

را فتحی نزدیک(

1 . تفسیر الصافی 9/1 مقدمه کتاب.

2 . الخصــال 640/2 ح 15 )بــاب الواحــد الــی المائــة. کان اصحــاب رســول اللــه اثنــی عشــر الــف(، بحــار 

االنــوار 305/22 ح 2 )بــاب فضــل المهاجریــن و االنصــار و ســائر الصحابــه و التابعیــن و جمــل احوالهــم(.
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َوِرْضَواًنا  ِه  الّلَ َن  ّمِ ا 
ً
َفْضل یْبَتُغوَن  ْمَواِلِهْم 

َ
َوأ ِدیاِرِهْم  ِمن  ْخِرُجوا 

ُ
أ ِذیَن 

َّ
ال ُمَهاِجِریَن 

ْ
ال ُفَقَراء 

ْ
ِلل   )هـ( 

اِدُقوَن  ]حشر: 8[ )آن فقیران هجرت کننده راست آنان که بیرون  ِئَك ُهُم الّصَ
َ
ْول

ُ
ُه أ

َ
َه َوَرُسول وَن الّلَ َوینُصُر

و  را  خوشنودی  و  خویش  پروردگار  از  را  نعمت  می طلبند  ایشان.  اموال  و  خانه های شان  از  شدند  کرده 

نصرت می دهند خدا را و پیغامبر را این جماعت ایشانند راست وعده(

و آیات بسیار دیگر

چگونه برای انسان عاقل رواست که آنچه را هر مسلمان به صورت قطعی و یقینی از قرآن می داند به خاطر 

روایات ساختگی بزرگان شیعه. که از پروردگار نمی ترسند و احترامی برای خداوند قایل نیستند رد کند.

تصــر  محخ صــورت  بــه   ابوبکــر حضــرت  مــورد  در  را  امامیــه  شــیعیان  عقیــده  لطفــا     102
یســید؟ بنو

* حضرت علی با خرسندی و رضایت پشت سر حضرت ابوبکر در نمازها اقتدا می کرد.

طبرسی گفته است: »علی بلند شد و برای نماز آماده شد و به مسجد آمد و پشت سر ابوبکر نماز خواند1.«

م 
ّ
طوسی در مورد نماز خواندن علی پشت سر ابوبكر و برخی از صحابه کرام گفته است: »این مسل

و آشکار است2.«

ین فرد این امت بعد  * از حضرت علی به صورت متواتر ثابت است که ایشان فرموده است: »بهتر
از پیامبر اکرم ابوبکر است و بعد از او عمر می باشد.«3

نیز فرمود: »اگر فردی را نزد من بیاورند که مرا بر ابوبکر و عمر برتری می دهد بر او حد تهمت زننده را 

اجرا خواهم کرد4.«

* هنگامی که از حضرت علی سبب بیعت با خالفت ابوبكر را پرسیدند؛ فرمود: »اگر ابوبکر را 

سزاوار خالفت نمی دانستم او را نمی گذاشتیم5.«

1 . االحتجــاج 94/1 )احتجــاج امیــر المومنیــن علــی ابــی بكــر و عمــر لمــا منعــا فاطمــة فدک بالكتــاب و الســنة(، 

مــرآة العقــول 340/5 ح 3 )بــاب مولــد الزهــراء(، کتــاب ســلیم بــن قیــس ص 125 چــاپ دار االرشــاد االســالمی.

2 . تلخیــص الشــافی 158/2 تالیــف ابــی جعفــر الطوســی متوفــی )460( طوســی ایــن عمــل را تظاهــر بــه 

اقتــداء دانســته نــه اقتــدای واقعــی!

3 . مناقــب امــام علــی بــن ابــی طالــب 521/1 ح 451 بــاب 53 حدیــث منزلــت اثــر محمــد بــن ســلیمان 

کوفــی از بــزرگان قــرن ســوم بــا تحقیــق محمــد محمــودی، ناشــر، موسســه فرهنــگ ایــران، اول 1412؛ تســتری 

الصــوارم المهرقــه ص 25 شــماره 10.

4 . العیون و المحاسن 122.123/2.

ــه روایــت ابــن ابــی الحدیــد، شــرح  5 . الســفینة و فــدک ص 40 تالیــف جوهــری ابوبكــر متوفــی )323( ب

نهــج البالغــه 278/2 )اختــالف الروایــات فــی قصــة الســقیفه( تالیــف ابــن ابــی الحدیــد.
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آیا –در مورد جانشینی و خالفت- وصیت نمی کنی،  ایشان گفتند:  به  بود  * زمانی که ضربت خورده 

فرمود: رسول خدا در این مورد وصیتی نكرده است که من وصیت بكنم. اگر الله تعالی برای امت اراده 

خیر نماید آنها را بر بهترین فرد جمع می نماید. همچنان که آنها را بعد از وفات پیامبر به بهترین شان 

جمع نمود1.

نموده ای،  بدان چه خلفای راشدین را اصالح  نما  ما را اصالح  فرمود: »خداوندا  و در سخنرانی خود 

پرسیدند: آنان کیستند؟ فرمود: ابوبكر و عمر دو پیشوای هدایت. کسی که به آنان اقتدا نماید حفاظت 

می شود. و کسی که از آنان الگوپذیری کند به راه راست هدایت می گردد2.«

چند نفر از مردم عراق خدمت زین العابدین علی بن الحسین حاضر شدند و »در مورد ابوبكر، 

عمر و عثمان سخنان نا مناسبی بر زبان آوردند. زین العابدین از آنان پرسید: به من بگویید آیا خداوند در 

ِه  َن الّلَ ا ّمِ
ً
ْمَواِلِهْم یْبَتُغوَن َفْضل

َ
ْخِرُجوا ِمن ِدیاِرِهْم َوأ

ُ
ِذیَن أ

َّ
ُمَهاِجِریَن ال

ْ
ُفَقَراء ال

ْ
مورد شما گفته است:  ِلل

اِدُقوَن  ]حشر: 8[ )مهاجرانی که بیرون کرده شدند از  ِئَك ُهُم الّصَ
َ
ْول

ُ
ُه أ

َ
َه َوَرُسول وَن الّلَ َوِرْضَواًنا َوینُصُر

خانه های شان و اموال شان. می طلبند نعمت را از پروردگار خویش و خوشنودی را و نصرت می دهند خدا 

و پیغامبر را این جماعت ایشانند راست وعده(

آنان گفتند: خیر در مورد ما گفته نشده است.

زین العابدین پرسید: پس آیا شما کسانی هستید که در مورد آنان در قرآن گفته شده است: 

ا یِجُدوَن فِی ُصُدوِرِهْم َحاَجًة 
َ
یِهْم َول

َ
وَن َمْن َهاَجَر ِإل ِإیَماَن ِمن َقْبِلِهْم یِحّبُ

ْ
اَر َوال ُؤوا الّدَ ِذیَن َتَبّوَ

َّ
 َوال

ْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة  ]حشر: 9[ )آنان که جای گرفتند به دارالسالم 
َ
نُفِسِهْم َول

َ
ی أ

َ
وَن َعل وُتوا َویْؤِثُر

ُ
ا أ ّمَ ّمِ

و جای پیدا کردند در ایمان پیش از مهاجران، دوست می دارند هر که هجرت می کند به سوی ایشان و 

نمی یابند در خاطر خود دغدغه از طرف آنچه داده شد مهاجران را و دیگران را بر خویشتن ترجیح می دهند 

گرچه خود نیازمند باشند.(

گفتند: نه در مورد ما گفته نشده است.

فرمود: شما از بودن در جمع این دو گروه اظهار برائت کردید و من گواهی می دهم که شما از گروه سوم 

هم نیستید که خداوند در مورد آنان فرموده است:

ا َتْجَعْل فِی 
َ
ِإیَماِن َول

ْ
ِذیَن َسَبُقوَنا ِبال

َّ
َنا َوِلِإْخَواِنَنا ال

َ
َنا اْغِفْر ل وَن َرّبَ

ُ
ِذیَن َجاُؤوا ِمن َبْعِدِهْم یُقول

َّ
 َوال

انصار  و  مهاجران  از  بعد  آمدند  که  )آنان  ]حشر: 10[    ِحیٌم  ّرَ ُؤوٌف  َر َك 
َ
ِإّن َنا  َرّبَ آَمُنوا  ِذیَن 

َّ
ل ِ
ّ
ل ا 

ًّ
ِغل وِبَنا 

ُ
ُقل

1 . الشافی فی االمامة ص 171 تالیف علم الهدی المرتضی علی بن الحسین.

ــن  ــوارده م ــبهات ال ــی رد الش ــاب 14: ف ــم 149.150/3 )الب ــتحقی التقدی ــی مس ــتقیم ال ــراط المس 2 . الص

ــه(. مخالفی
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می گویند پروردگارا بیامرز ما را و برادران ما را که سبقت گرفتند بر ما به ایمان آوردن و پیدا مكن در دل ما 

هیچ کینه نسبت به آنان که ایمان آوردند. ای پروردگار ما هر آیینه تو بخشاینده مهربانی.(

سپس -با عصبانیت- فرمود: از پیش من برخیزید خداوند شما را گرفتار سازد1.«

از ابو جعفر )باقر( در مورد تزیین شمشیر پرسیدند. فرمود: »اشكالی ندارد، ابوبكر صدیق شمشیر 

ایشان صدیق،  بله می گویم  فرمود:  او می گویید: »صدیق«؟  به  پرسید شما  تزیین می کرد. یكی  را  خود 

راست  آخرت  و  دنیا  در  را  او  سخنان  خداوند  نگوید  صدیق  ایشان  به  کس  هر  هستند.  صدیق  صدیق، 

نگرداند2.«

تعدادی از بزرگان و اشراف کوفه و کسانی که با زید بیعت کرده بودند، نزد زید آمدند و گفتند: »خداوند 

بر تو رحم نماید شما در مورد ابوبكر و عمر چه نظری دارید؟ فرمود: در مورد آنان جز به نیكی سخن 

نمی گویم. همچنانكه از اهل بیت خود جز سخنان نیک و خوب از آنان نشنیده ام. آنان بر ما و بر هیچ فرد 

دیگری ستم و جفا نكرده اند و بر کتاب الله و سنت پیامبر عمل کرده اند.

وقتی اهل کوفه این سخنان ایشان را شنیدند ایشان را ترک کردند و به برادرش باقر تمایل نشان دادند. زید 

فرمود: »رفضونا الیوم، امروز ما را واگذاشتند.و از آن روز به آنان رافضی گفته شد3.«

رهبر معتزله، نشوان الحمیری از امام زید روایت کرده است که وقتی کوفیان به ایشان گفتند: اگر از 

آنان )ابوبكر و عمر( اظهار برائت نكنی شما را ترک خواهیم کرد.

زید فرمود: الله اکبر پدرم برای من روایت کرده که رسول خدا به علی فرمود: »قومی خواهد 

شناخته  آن  وسیله  به  که  دارند  لقبی  آنان  داشت،  خواهند  را  بیت(  )اهل  ما  محبت  ادعای  که  آمد 

که شما  بروید  بگذران چون مشرک هستند.«  تیغ  دم  از  را  آنان  کردید  را مالقات  آنها  وقتی  می شوند 

هستید4. رافضی 

103   آیا شیعیان در مورد اعتقاد داش�خ به محبت با ابوبکر از امامان خود پیروی کرده اند؟

خیر!
 اعالم کرده اند و در این زمینه از امامان 

ً
بزرگان شیعه تكفیر، تفسیق و لعن و توهین به ابوبكر را علنا

خود پیروی نكرده اند.

1 . کشــف الغمــة فــی معرفــة االئمــة 242/2 )ذکــر االمــام الرابــع(، الصــوارم المهرقــه ص 232 شــماره 85. 

ایــن گفتــار زیــن العابدیــن را نویســنده بــر تقیــه حمــل کــرد اســت.
2 . الصوارم المهرقه ص 219 شماره 74 –نویسنده این سخنان را بر تقیه حمل کرده است.

3 . ناســخ التواریــخ 590/2 تحــت عنــوان: )احــوال االمــام زیــن العابدیــن تالیــف میــرزا تقــی خــان ســپهر، 

اعیــان الشــیعه 1/ 222)عنــوان: نویســندگان شــیعه در موضــوع تاریــخ، ســیره و مغــازی(.

4 . حمیری، الحور العین، ص 185.
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:اعتقادات شیعیان نسبت به حضرت ابوبكر

)الف( »ایشان اکثر عمر خود را در خدمت به بت ها گذرانده است1.«

)ب( ایشان »بت پرست بوده است2.«

)ج( ایشان از گفتن شهادت »اشهد ان ال اله اال الله« در هنگام وفات خودداری  کرد و خبر داد که »وارد 

تابوتی از آتش خواهد شد که قفلی آتشین بر آن زده شده است. گفت در این تابوت دوازده نفر هستند من 

و این رفیقم در آن هستیم.

نفر دیگر در یک گودال جهنم قرار  با ده  بله  -راوی می گوید- پرسیدم: منظورت عمر است؟ گفت: 

داریم. بر آن گودال تخته سنگی بزرگ قرار دارد وقتی خداوند بخواهد جهنم را شعله ور کند آن سنگ را 

برمی دارد3.«

ابوبکر در حالی  بزرگان صفویه می گوید: »در روایات خاّصه )شیعه( وارد شده است که  از  جزائری 

پشت سر پیامبر نماز می خواند که یک بت در گردن او آویزان بود و برای بت سجده می کرد4.«

و  تكفیر می کنند  پیروان مسیلمه کذاب  و  مرتدین  با  مبارزه  به سبب  را   ابوبكر شیعیان، حضرت 

به سبب جمله مشهور ابوبكر که فرمود: »اگر در پرداخت یک زانو بند شتر، یا یک بزغاله که به رسول 

الله به عنوان زکات پرداخت می کردند، خودداری کنند با آنان مبارزه می کنم« این کار ابوبكر یک کار 

بی رحمانه و ستم بزرگ، و تجاوز آشكاری بود... و اگر مدافعان او بگویند: ... این سخن آنها در نظر هر 

انسان فهیم، از دین خداوند و دین پیامبر خدا خارج است. و اگر بگویند: او ظالم بوده است پس برای 

رسوایی، کفر و جهالت او کافی است5.«

اینكه  ترس  از  را  ابوبكر  اکرم  رسول  اینكه  و  است6.  داشته  یقین   ابوبكر ایمان  عدم  به  مجلسی 

گاه نكند، با خود به غار برد!. مشرکان را از محل اختفای او آ

شیخ شان آقای ابن طاوس گفته است: »از لطائف روایات این است که پیامبر خدا ابوبکر را فقط 

نکند،  را رهنمایی  تا کفار  بردند  با خودش در شب هجرت همراه  او  از  به خاطر احساس ترس و خوف 

1 . الصراط المستقیم 155/3 )الباب 14، فصل فی رد الشبهات الوارده من مخالفیه(.

2 . مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین ص 177 تالیف رجب بن محمد بن رجب الُبرسی الحلبی که تا 

سال )813( زنده بود؛ بحار االنوار 172/25 کتاب االمامه، باب جامع فی صفات االمام.

3 . کتــاب ســلیم بــن قیــس ص 208 )فــی بعــض اقــوال محمــد بــن ابــی بكــر عنــد مــوت والــده الخلیفــة( 

چــاپ: دار االرشــاد االســالمی، بحــار االنــوار 131/30 ح 7 )بــاب مــا اظهــر ابوبكــر و عمــر مــن الندامــة علــی 

غصــب الخالفــة عنــد المــوت(.

4 . االنوار النعمانیه 35/1 )نور مرتضوی(.

5 . االستغاثه فی بدع الثالثه 32.33/1 )فصل: ذکر بدع االول منهم(.

6 . مراجعه شود به: مرآة العقول 567/26 ح 571 )تتمة کتاب الروضة(.
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پیامبر به علی دستور دادند در رختخواب ایشان استراحت کند و از ابوبکر احساس ترس نموده که 

یش را به محل ایشان راهنمایی نکند پس او را با خود همراه کرد و به غار برد1. قر

شیخ معاصر آنها ابو علی اصفهانی می گوید: همان گونه که فرعون به خدا ایمان نیاورد و با کفر و شرک 

زندگی بسر کرد و حجت خدا، موسی را اذیت و آزار رساند و در نتیجه، او و همدستانش به عذاب 

خدا گرفتار شدند، همین طور ابوبکر ملعون به خدا ایمان نیاورد و مشرک و کافر بود و بر امیر مومنان ظلم 

ین عذاب گرفتار خواهد کرد. کسانی که از وی پیروی  و ستم روا داشت؛ بنابراین خداوند او را به سخت تر
می کنند، با او برانگیخته می شوند و با سخت ترین عذاب دچار خواهند شد.2

هچنین افترا بستندکه: حضرت ابوبكر رسول الله را متهم می کرد که ایشان جادوگر است!!3

آیت الله معاصر آنها، محمد باقر صدر، ابوبكر را متهم می کند که وجدان صحابه را می خرید. وی 

می گوید: چگونه این امر را از فردی مثل ابوبكر بعید بدانیم؛ در حالی که وی همان کسی است که مال را 

ابزاری برای فریفتن مردم و جلب نظر آنها قرار می داد4.

یچه قرار  یم و مخالفتهای آنها با قرآن و باز امام بزرگ آنها خمینی می گوید: »اکنون با شیخین کار ندار

دادن احکام خدا و حالل و حرام کردن از پیش خود و ستمهایی که بر فاطمه دختر پیامبر و اوالد او کردند 

و جهل آنها به دستورات خدا و احکام دین ... و این اشخاص بیخرد چپاول چی ستمگر الیق امامت و 

اولواالمر نیستند5«.

104   دیدگاه ائمه دربارۀ حضرت عمر بن خطاب را به اختصار بیان کنید؟

حضرت علی می گوید: »سپس حاکمی سرپرست امور آنها شد که دین را برپا داشت و خودش 

استوار شد تا اینكه پایه های دین را مستحكم کرد6«.

بن خطاب  از حاکم، عمر  »منظور  می گویند:  دنبلی  و  بحرانی  میثم  از جمله  البالغه،  نهج  شارحان 

است... معنای »ضربه بجرانه«: با توصیف مستعار، کنایه از استحكام و استقرار آن است؛ مانند استقرار 

1 . علــی بــن طــاوس الحســینی، الطرائــف فــی مذهــب الطوائــف 111/2 )حدیــث الغــار و عــدم الفضیلــة فــی 

. مجــرد مصاحبــة النبــی

2 . ابوعلی اصفهانی، فرحة الزهراء. ص 34چ اول1422.

ــد  ــة عن ــب الخالف ــی غص ــة عل ــن الّندام ــر م ــر و عم ــر أبوبك ــا أظه ــاب م ــار األنوار130/30ح7)ب 3 . بح

ــوت(. الم

4 . محمد باقر صدر، فدک فی التاریخ ص 89 ت 1402.

5 . خمینی، کشف األسرار ص 111، گفتار دوم در امامت، پرسش سوم و جواب آن. 

6 . نهــج البالغــه ص 504 ح 487)بــاب: المختــار مــن حكــم امیــر المومنیــن و مواعظــه(. خصائــص األئمــة 

از ابوالحســن محمــد بــن حســین موســوی بغــدادی ص 124)ت 406(.



165
باورهای شیعه اثنا عشری )سؤال و جواب(

یافتن شتر خوابیده بر زمین1«.

بیعت حضرت علی با حضرت عمر *

 حضرت علی می گوید:» زمانی که وفات ابوبكر فرا رسید، عمر)( را فراخواند و والیت را به او سپرد 
پس ما شنیدیم و اطاعت کردیم و با او خیرخواهی کردیم. ایشان سیرت پسندیده و صورت نیكو داشت«.2

ازدواج حضرت عمر با  ام کلثوم، دختر حضرت علی

مؤرخ بزرگ شیعه، احمد بن أبی یعقوب در تاریخ خودش این موضوع را آورده است. ایشان می گوید:»در 

این سال عمر از ام کلثوم، دختر حضرت علی که مادرش فاطمه دختر رسول الله بود، خواستگاری 

کرد. علی گفت: وی کوچک است. عمر گفت: هدفم آن نیست که تو در نظر داری... در نهایت عمر با 
یۀ او را ده هزار دینار مقرر کرد«.3  ام کلثوم ازدواج کرد و مهر

نکتۀ خنده دار 
شیخ حكومت صفوی گفته است: »علی بن اِبن طالب به یک زن جنی یهودی در نجران دستور داد و او 

به شكل  ام کلثوم درآمد و امیرمومنان این زن جنی را به ازدواج عمر درآورد«.4

* بیم حضرت علی بر جان حضرت عمر از سوی رومی ها و باور ایشان به این که عمر پناهگاه 

مومنان، اصل عرب و قرارگاه مسلمین است:

 قصد کرد که شخصا برای جنگ با رومی ها برود، با حضرت علی هنگامی که امیر مومنان عمر

مشورت کرد. حضرت علی این گونه پاسخ دادند: اگر خودت به جنگ این دشمن بروی و در نبرد با 

آنها مغلوب شوی، برای مسلماناِن مناطق دور دست پناهگاهی باقی نمی ماند و پس از تو مرجعی نخواهد 

بود که به او مراجعه کنند. به سوی آنها مرد جنگ آزموده ای را بفرست و خیرخواهان و سخت کوشان را 

برای همراهی ایشان تشویق کن. اگر خداوند این مرد را پیروز گرداند، خواسته ات برآورده شده است. اگر 

غیر از این باشد، شما پناهگاه و گردانندۀ امور مسلمین خواهی بود«5.

در روایت دیگری از قول حضرت علی آمده است: اگر ایرانی ها فردا تو را ببینند، خواهند گفت که 

1 . شــرح نهــج البالغــة1030/5خ 439)بــاب: المختــار مــن حكــم أمیــر المومنیــن علیــه الســالم( از میثــم 

رة النجفیــة، شــرح نهــج البالغــة از دنبلــی ص 394.
ُّ

بحرانــی، الــد

2 . الغارات 1/ 307 از ثقفی 

ــی  ــروع کاف ــیعی)ت 284(، ف ــوب ش ــن یعق ــد ب ــاب( از احم ــن خط ــر ب ــام عم ــخ یعقوبی40/2)أی 3 . تاری

1010/5ح1و2)بــاب تزویــج أم کلثــوم(، تهذیــب األحكام1962/8ح157)بــاب عــدد النســاء(، مناقــب علــی 

ــم الهــدی، الشــافی ص 116 ــه(، عل ــه و خدام ــی أزواجــه و آوالده و أقربائ ــب 848/3)فصــل ف ــی طال ــن أب ب

4 . مرآة العقول 42/20ح 2)باب تزویج أم کلثوم( 

5 . نهج البالغه خ 134.
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این مرد اصل و رهبر عرب است. اگر او را کشتید، به آسایش و راحتی خواهید رسید1.

*تمنای حضرت علی که با داشتن عملی مثل عمل حضرت عمر با خداوند دیدار کند.

زمانی که ابولؤلؤی مجوسی حضرت عمر را زخمی کرد، دو پسر عموی پیامبر، حضرت علی 

بن أبی طالب و عبدالله بن عباس  نزد حضرت عمر رفتند. ابن عباس می گوید: صدای  ام کلثوم دختر علی 

بن أبی طالب را شنیدیم که فریاد می زد: وای عمر. ابن عباس گفت:... سوگند به خداوند اسالم آوردن تو 

مایۀ عزت  و حکومت داری تو سبب فتح شد. زمین را از عدالت پر کردی. عمر گفت: ای فرزند عباس! 

آیا در حق من به این مطلب گواهی می دهی؟ )راوی( می گوید: گویی ابن عباس گواهی دادن را ناگوار 

دانست و درنگ کرد. حضرت علی به ابن عباس گفت: بگو آری، من نیز همراه تو هستم. سپس ابن عباس 

گفت: آری.

با پارچه ای پوشانده شد، حضرت علی به  هنگامی که حضرت عمر پس از غسل و تكفین 

سوی او  نگاه کرد و گفت: »برای من هیچ چیزی پسندیده تر از این نیست که خداوند را با مثل اعمال نامۀ  

این فرد چادر پوشیده مالقات کنم2.«

بزرگداشت حضرت عمر به اهل بیت به حدی بود که حضرت حسین را بر فرزندش، عبدالله برتری 

می داد تا جایی که سخن مشهورش را دربارۀ حضرت حسین ابراز داشت: مویی که بر سر ما روییده است، 

بر اثر نعمت های شما بوده است3.

ــه از  ــی اهلل عن ــاب رض ــن خط ــر ب ــیخ عم ــر املومن ــه أمی ــان ب ــیعه در اعتقادش ــزرگان ش ــا ب 105    آی
امامــان خــود پیــروی کرده انــد؟

خیر. بلكه تكفیر، نفرین و بزهكار بودن عمر بن خطاب را آشكارا اعالم کرده اند. 

 :از باورهای شیعه دربارۀ عمر بن خطاب

شیخ جزائری دربارۀ ایشان می گوید: عمر مخنث بود... وی بیماری داشت که داروی آن آب مردان بود4.

سخنان دیگری از این قبیل که نقل آنها شرم آور است.

بزرگان شیعه دربارۀ ازدواج  ام کلثوم با عمر بن خطاب چنین تحلیلی دارند: »عقل جواز نکاح با 

ــی الشــخوص  ــن الخطــاب ف ــد استشــاره عمــر ب ــه و ق ــۀ 146)و مــن کالم ل 1 . نهــج البالغــه ص 196 خطب

ــال الفــرس بنفســه(. لقت

2 . علــم الهــدی، کتــاب الشــافی ص 171 ، ابــن بابویــه قمــی، معانــی األخبــار ص 389ح 102)بــاب نــوادر 

المعانــی(. مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 117/28ح5)کتــاب الفتــن و المحــن، البــاب الثالــث(. 

3 . ابن أبی الحدید، شرح نهج البالغة236/12)سیرة عمر بن الخطاب(. 

4 . نور مرتضوی، األنوار النعمانیة 63/1
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کافران را ممنوع نمی داند، فقط شرع مانع آن است. عمل علی در احكام شرعی قوی ترین دلیل است که 

نكاح دادن دختر مسلمان به کافر  به اجبار ممتنع نیست، اما از روی اختیار جایز نیست1.«

از باورهای خرافی شیعه است که کفر عمر اگر بدتر از کفر ابلیس نباشد، مساوی با کفر ابلیس است و 

شیطان از چند برابر بودن عذاب عمر شگفت زده می شود و می گوید: این چه کسی است که خداوند چنین 

عذاب مضاعفی را بر او مسلط کرده است؛ در حالی که من همۀ خلق را گمراه کردم2.

امام بزرگ شیعیان، خمینی، عمر بن خطاب، خلیفۀ راشد پیامبر را به کفر و زندقه متهم می کند و 

می گوید: »پیامبری که تالش کرد و به خاطر ارشاد و هدایت آنها )صحابه( رنج ها کشید. در حالی از این 

دنیا رفت که در گوش هایش کلماتی از ابن خطاب بود که از اصل کفر و زندقه ظاهر شده و با آیات قرآن 

کریم نیز در تضاد بودند«3.

آقای مجلسی می گوید: »برای هیچ عاقلی مجال نیست که در کفر عمر بن  خطاب تردید داشته باشد. 

لعنت خدا و رسولش بر او باد و بر هر کس که او را مسلمان می داند و بر هر کس که از لعنت کردن او امتناع 

می ورزد4.«

بزرگان شیعه، روز کشته شدن حضرت عمر را جشن می گیرند و  آن  را عید قرار می دهند و به دروغ ادعا 

می کنند که امام حسن عسكری مرگ عمر را روز عید قرار داده است و کمیت شاعر، در حضور امام باقر 

این اشعار را سروده است:

ذنبیهمــا علــی  یــن  المصرِّ إّن 

ــا ــن  عنقیهم ــدة م ــا العق و الخالع

کالجبــت و الطاغــوت فــی مثلیهمــا

قلبیهمــا فــی  الفنتــة  الُمخفیــا  و 

ــا ــی ظهریهم ــوزر عل ــال ال و الحام

روحیهمــا علــی  اللــه  فلعنــة 

دو فردی که بر گناهشان اصرار می ورزیدند و فتنه را در قلبشان پنهان می داشتند

آن دویی که پیمان را از گردنشان دور کردند و بار گناه را بر دوش حمل کردند

مانند شیطان و طاغوت هستند پس لعنت خدا بر روح آنها باد.

امام باقر پس از شنیدن این اشعار خندید5.

1 . الصراط المستقیم 129/3 باب 14: فی رد الشبهات الوارده من مخالفیه 

2 . تفسیر العیاشی240/2ح9)سورة ابراهیم(، تفسیر البرهان317.318/4ح5)سورة ابراهیم(.

3 . خمینی، کشف األسرار ص 137.138)الحدیث الثانی فی اإلمامة: مخالفة عمر لكتاب الله(.

4 . مجلسی، محمد باقر، جالء العیون ص 45

5 . الصــراط المســتقیم29/3)تتمه بــاب 12 فــی الطعــن فیمــن تقدمــه بظلمــه و عدوانــه، النــوع الثانــی: فــی 

عمــر(.
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ابولؤلؤ را »بابا شجاع الدین« لقب داده اند1.

شیخ معاصر آنها ابوعلی اصفهانی می گوید:»آیا می دانی ابولؤلؤ چه کسی است؟ ابؤلؤلؤ، مردی از ایران 

و اسم فارسی او فیروز است. از مجاهدان و برجستگان مسلمانان، بلکه از شیعیان مخلص و جانثار امیر 

یرا دعای حضرت زهرا بر دو دست  ین سعادت را نصیب خود کرد؛ ز مومنان بود. این مرد بلندمرتبه، بزرگ تر

مبارک ایشان اجابت شد و قاتل زهرا را کشت و بشر را از فتنه و شر او نجات داد. ما، پس از این سال های 

طوالنی، صادقانه می گوییم: رحمت خدا بر تو باد ای ابؤلؤلؤ! شادی را در دل های غمگین فرزندان زهرا 

یارت  وارد کردی ... از شیعۀ امیرمومنان انتظار می رود که صاحب این مزار پاک و درخشان را در کاشان ز

کنند. رحمت خدا بر او باد2.«

به دروغ جعل کرده اند که حضرت عمر رسول الله را به جادوگری متهم می کرد3.

امام شان خمینی در " کشف األسرار" بابی با این عنوان آورده است "مخالفت های عمر با قرآن"4.

، بزرگان روافض می گویند که »بر کفر عمر پس از اظهار ایمانش اجماع به دست آمده است«5.
ً
و اخیرا

106   باور بزرگان شیعه دربارۀ هر دوی ابوبکر و عمر چیست؟

را جزو  باور  این  بلکه  است،  آنها واجب  از  تبّرا جستن  و  دو  آن  لعنت  که  دارند  نظر  اجماع  آنها 

مسلمات دین امامیه می دانند6.

پیشتر گذشت که منكر امر مسلم دین به باور شیعه کافر است.  

و نیز گفته اند: هر کس آن دو را هنگام غروب لعنت کند، تا صبح هیچ گناهی برای  او نوشته نمی شود7.

مجلسی به دروغ می گوید: »از غالم علی بن حسین روایت شده که: باری به تنهایی همراه ایشان بودم 

گاه نمی سازی؟ گفت: دو کافر هستند و هر کس  و بدو گفتم: آیا دربارۀ این دو مرد، ابوبكر و عمر من را آ

دوستشان بدارد او هم کافر است«8.

1 . مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 199/95)بــاب مــا یتعلــق بســوانح شــهور الســنة العربیــة(، الكنــی 

و األلقاب190/1)ابؤلؤلــؤ(.

2 . ابوعلی اصفهانی، فرحة الزهراء ص 123.125

3 . بحاراألنوار130/30ح7)باب ما أظهر أبوبكر و عمر من الندامة علی غصب الخالفة عند الموت(.

4 . کشف األسرار ص 124)گفتار دوم در امامت: مخالفت عمر با قرآن(.

5 . مفید، الفصول المختارة  ص27، مجلسی، العیون و المجالس 9/1.

6 . مجلسی، العقائد ص58)الفصل األول: فیما یتعلق بأصول العقائد(.

7 . محمد صالح جوهری، ضیاء الصالحین  ص513.

8 . مجلسی ، بحار األنوار 381/30ح165)باب کفر الثالثة، و نفاقهم، و فضائح أعمالهم، و قبائح آثارهم، و فضل 

التبّری منهم، و لعنهم(، مستدرک الوسائل178/18، شماره عمومی ،22438)باب جملة ما یثبت به الكفر و اإلیمان(. 
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شیعه بر این باور است »که آنها ذره ای از ایمان نداشتند«1. 

مجلسی می گوید: »ابوبکر و عمر به سبب اینکه به سوی اسالم هجرت نکردند و بر کفرشان باقی مانده 

ْعَراُب أَشّدُ 
َ
لأ

َ
و اسالمشان نفاق و هجرتشان شکاف و ستیزه گری بود، مصداق این آیه قرار می گیرند  ا

ْفًرا َو ِنَفاًقا ؛ بادیه نشینان از نظر کفر و نفاق سخت ترند«2.
ُ

ك
آیت الله معاصر آن ها، عبدالحسین رشتی می گوید: »قطعا ابوبکر و عمر سبب گمراهی این امت تا روز 

قیامت شدند3 

ُهَما َتْحَت 
ْ
ِإنِس َنْجَعل

ْ
ِجّنِ َوال

ْ
اَنا ِمَن ال

َّ
َضل

َ
َذیِن أ

َّ
ِرَنا ال

َ
َنا أ به دروغ از أبی عبدالله دربارۀ این آیات قرآن  َرّبَ

ْسَفِلیَن  ]فصلت: 29[ نقل کرده اند که ایشان فرمود: آن دو تا هستند. سپس گفت: فالنی 
َ
أ

ْ
وَنا ِمَن ال

ُ
ْقَداِمَنا ِلیك

َ
أ

شیطان بود4. مجلسی می گوید: منظور از هما، ابوبكر و عمر بوده و منظور از فالنی، عمر است«.5

گمان  که  است  آورده  کسانی  حکم  دربارۀ  جعلی  روایت  دو  مقدسشان،  کافی  در  کلینی  شیعه،  شیخ 

می کنند ابوبکر و عمر سهمی در اسالم دارند. به أبی عبدالله روایت جعلی نسبت داده است که ایشان 

آنها سخن  با  قیامت  این سخن بری است«. »سه فردند که خداوند روز  از  ایشان  فرمود: »در حالی که 

نمی گوید و آنها را پاک نمی گرداند و برای آنها عذاب دردناک است: کسی که ادعای امامتی را بكند که 

سزاوار آن نیست. دوم: کسی که امام منصوب الهی را انكار کند. سوم: شخصی که گمان کند آن دو نفر 

بهره ای در اسالم دارند«6.

شیعه، ابوبكر و عمر را دو بت قریش می نامند. دروغگوی آنها علی کرکی می گوید: »مشهور است که 

علی بن أبی طالب در قنوت وتر لعن دو بت قریش را می خواند، منظور آن از دو بت، ابوبكر و عمر بود«7.

.دعای معروف سران مذهبی شیعه بر ضد ابوبکر و عمر و دخترانشان، عایشه و حفصه

1 . حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول األخیار إلی أصول األخبار ص 94.

2 . مرآة العقول 125.126/25ح18)کتاب الروضة(.

3 . عبدالحسین بن عیسی الرشتی،  کشف اإلشتباه ص 98)ت 1373(.

4 . الروضة من الكافی2137/8ح523)حدیث الفقهاء و العلماء(.

5 . مرآة العقول488/26ح523)تتمة کتاب الروضة(.

6 . أصــول الكافی279.280/1)کتــاب الحجــة ح4و ح12 بــاب مــن إدعــی اإلمامــة و لیــس لهــا بأهــل، و مــن 

جحــد األئمــة أو بعضهــم، و مــن أثبــت اإلمامــة لمــن لیــس لهــا بأهــل(.

7 . علــی الكرکــی، نفحــات الالهــوت فــی لعــن الجبــت و الطاغــوت ص 192)الفصــل الســابع: روایــات مــن 

طــرق أهــل البیــت فــی جــواز لعنهــم(.
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این دعا را به دروغ به حضرت علی نسبت می دهند و از با فضیلت ترین اذکار صبح و شام نزد شیعه 

به شمار می رود. متن و ترجمۀ دعا بدین شرح است:

ئَکَ 
َ

یِن أَكاَل إنَعاَمکَ وََجـَحدا آال َ »أللَُّهمَّ الَعـن َصنیَم  قَُریٍش وَِجبتَیَها َو طاُغـوتَیها وابنَـتَیِهَما الذلَّ
ال أحاكَمکَ َو أبَطال  فا ِکتابَکَ َو َعـطَّ خالَفا أمَرکَ َو أنَكرا وَحیکَ وََعـَصیا رَُسولَکَ َو قَـلَّبا دینَکَ َو َحرَّ
ا بِِبالَدکَ. أللَُّهمَّ  ا أعدائَکَ َوأفـَسداِعباَدکَ َوأرَضَّ

َ
فَـرائَِضکَ َو احَلَدا یف آیاتِکَ وَعـاَدیا اَوِلائکَ َو وال

ِة َورََدما بابَُه َوَنَقـضا َسقـَفُه َو أحلَـقا َسـمـآئَُه بِأرِضِه  وَّ ـُ ب ُـّ الَعـنُهما َوأنَصارَُهما فَـَقـد أخَربا بَیَت الـن
ُ َو أخلَیا ِمنرَبَُه ِمن وَِصیِه 

َ
واَعِلُه بِسافِـِلِه َو ظاِهَرُه بِباِطـِنِه َوأستَاَصال أهلَُه َو أبادا أنصارَُه َو َقتاَل أطفاهل

َو ما أدراکَ ما َسَقـٍر  َسَقٍر  ُهـَما یف 
ِّ

َو َخل َذنبَُهَما  م  َفَعـظِّ بَِربِِّهما  تََه َوأرَشاک  ُنبُّوَّ َو وارِِث ِعلِمِه وََجَحدا 
َّوُه َو ُمؤِمٍن  التُبیق َو التََذر. أللَُّهمَّ الَعـنُهم بَِعـَدِد لُکِّ ُمنَکٍر أتَوُه َو َحقٍّ أخَفـوُه َو ِمـنـرَبٍ َعلَوُه َو ُمنافٍِق َول
 آَذوُه َوَطـریٍد آَووُه َو صاِحٍب َطـَرُدوُه َو اکفِـٍر نََصـُروُه َو إماٍم َقَهـُروُه َو فَرٍض َغـرُیوُه َو أثٍَر 

ٍّ
أرَدوُه َو َویِل

َُّسوُه َو إرٍث  لُوُه ََو ُحكٍم قَلَّبُوُه َو ُکفـٍر أبَدُعوه ََو ِکذٍب َدل ـُوُه َو َخرٍب بَدَّ أنَكُروُه َو رَشٍّ أضَمُروُه َو َدٍم أراق
ُسوُه َو َجوٍر بََسُطـوُه َو ُظـلٍم نََشـُروُه  َغَصبُوه وَفٍء اقتََطُعوُه َو ُسحٍت أَكلُوُه َو ُخٍس أستََحلُّوُه َو باِطٍل أسَّ
وُه وََغـدٍر أضَمُروُه  َو  ُموُه وََحراٍم أَحلُّوُه َو نِـفاٍق أرَسُّ ـََقـُضـوُه َو َحـالٍل َحرَّ ن َو وَعٍد أخلَُفـوُه َو َعهـٍد 
َو  َمنَُعـوُه  َو َحقٍّ  ُّوُه  أَذل وُه وََعـزیٍز  َو َذلٍل أَعزُّ ُدوُه  بَدَّ َو َشمٍل  قُـوُه  وُه َو َصکٍّ َمزَّ َفتَُّقوُه وَِضلٍع َکَسُ بَطٍن 
لُوها  َعطَّ أحاكٍم  َو  َغرُیوها  ُسنَّة  َو  تََرُكوها  فَریَضٍة  َو  فُـوها  َحرَّ آیٍة  بُِكلِّ  الَعـنُهم  أللُّهمَّ  خالَُفوُه.  إماٍم 
َو  أبَطــلُوها  َدعـَوی  َو  ـُوها  نََكـث أیَماٍن  َو  َضیَُّعوَها  وَِصـیٍَّة  َو  َکتَُمـوها  َشهـاداٍت  َو  َقَطُعوَها  َوأرَحاٍم 
بٍَة إرتَـُقـوها َو ِدباٍب َدحرَُجوها َوأزیاٍف  ـَ ـُوهاَو ِخـیانٍَة أورَُدوها َو َعـق نٍَة أنَكـُروها َو حیـلٍَة أحَدث ِـّ بَـی
ِ َو ظاِهِر الَعالِنیِة لَعـناً دائـماً أبَـداً رَسَمـداً ال إنِقـطاَع أِلَمـِدهِ 

لَِزُموها. أللُّهمَّ الَعنُهما یف َمکنُوِن السِّ
َو  حُمِّبیُهم  َو  أنصارِِهم  َو  أِلعـوانِِهم  َو  لَُهم  آِخـُرُه  ـَُروُح  الی َو   ُ

ُ
هل أوَّ یغـُدو  لَعــناً  َعـَدِدهِ  ـِ ل نَـفـاَد  ال  َو 

َو  ـم  ـِ ه ـِ بَِكـالم ـَدیـَن  الـُمــقـت َو  بِـاحِتجـاِجِهـم  انلَّـاِهـضـیـَن  َو  إلَـیِهـم  لَمنَی  الُمسِّ َو  ُموالِهم 
الـّنـاِر.  أهُل  نـُه  ـِ م یـسـتَـغـیـُث  َعــذابـاً  بـُهـم  َعــذِّ ُهـمَّ  ـّ ألـل بِـأحکـاِمـِهـم  قـیـَن  ـَدِّ الـُمــصـ

آمنَی رَبَّ العاملنََی.«
 خدایا بر دو بت، دو شیطان و دو طاغوت قریش و دخترانشان لعنت فرست. آن دو نفری که از إنعام تو 

بهره جستند و نعمت هایت را انكار کردند، با دستور تو مخالفت کرده و وحی تو را انكار کردند. دین تو 

را تغییر داده و نافرمان رسول تو شدند و کتاب تو را تحریف کرده و احكام تو را نابود کردند. در آیات تو 

کجرو شده و دشمن دوستانت و دوست دشمنانت قرار گرفتند. بندگانت را به فساد کشاندند و شهرهای تو 

را برباد ساختند. 

خدایا! آن دو و یاورانشان را لعنت کن. آنها خانۀ نبوت را تخریب کرده و دروازۀ آن را منهدم کردند و 

سقف آن را فرو ریخته و باالی آن را با زمین و ظاهر آن را با درونش یكسان کردند. اهل بیت نبوت را ریشه 



171
باورهای شیعه اثنا عشری )سؤال و جواب(

کن کرده و یاوران اهل بیت و کودکان را کشتند. منبر نبوت را از وصی و وارث علم آن تهی کردند و منكر 

نبوتش و مشرک به پروردگارش شدند. خدایا! گناه آنها را دو چند گردانیده و آنها را در جهنم جاودانه گردان. 

چه می دانی که جهنم چیست؟ جایی است که هیچ چیز را باقی نمی گذارد. بار الها! به اندازۀ تعداد هر 

گناهی که انجام دادند بر آنها لعنت فرست و نیز به اندازۀ هر حقی که کتمان کردند و هر منبری که باال 

رفتند و هر منافقی که حاکمش گماردند و هر مؤمنی که کشتند و هر ولی که آزارش دادند و هر دشمنی 

که پناه دادند و هر دوستی که آواره اش کردند و هر کافری که یاریش رساندند و هر امامی که مقهورش 

ساختند و هر فرضی که تغییر دادند و هر حدیثی که منكرش شدند و هر بدی که در دل داشتند و هر خونی 

که ریختند و هر روایتی که تحریفش کردند و هر حكمی که تغییرش دادند و هر کفری که ابداع کردند و 

هر دروغی که جعل کردند و هر ارثی که غصب کردند و هر مال غنیمتی که چپاول کردند و هر حرامی 

که خوردند و هر خمسی که برای خود حالل شمردند و هر باطلی که پایه گذری کردند و هر ستمی که 

روا داشتند و هر وعده ای که خالف آن کردند و هر عهدی که نقض کردند و هر حاللی که حرام کردند و 

هر حرامی که حالل کردند و هر نفاقی که در نهان داشتند و هر خیانتی که پنهان کردند و هر شكمی که 

پاره اش کردند و هر پهلویی که شكستند و هر اجتماعی که پراکنده اش کردند و هر خواری که عزیزش 

گرداندند و هر عزیزی که خوارش کردند هر حقی که منع کردند و هر امامی که مخالفتش کردند، خدایا! 

در قبال همۀ این ها لعنت کن. بار الها! بر آنها لعنت فرست در مقابل هر آیه ای که تحریف کردند و هر 

فرضی که رها کردند و هر سنتی که تغییر دادند و هر حكمی که از عمل به آن بازداشتند و در قبال رشته های 

خویشاوندی که بریدند و گواهی هایی که کتمان کردند و هر وصیتی که تلف کردند و هر عهدی که نقض 

کردند و هر ادعایی که رد کردند و هر بیعتی که منكرش شدند و هر مكری که اختراع کردند و هر خیانتی 

که مرتكب شدند و هر گردنه ای که باال رفتند و هر باطلی که به آن چنگ زدند. خدایا! در ظاهر و نهان بر 

آنها لعنت ابدی و همیشگی فرست که منقطع نبوده و شمار آن پایان پذیر نباشد، لعنتی که از صبح آغاز 

شود و غروبی نداشته باشد، هم آنها را لعنت کن و هم یاوران، دوست داران و ارادتمندان و هم پیمانان، 

پیروان و تاییدکنندگان آنها را. 

سپس چنین بگوید: بار الها! به لعنت و عذابی گرفتار کن که جهنمی ها از آن پناه بخواهند. چهار مرتبه 
بخواند«.1

بلند مرتبه و دارای شأن رفیعی است.  این دعا نزد شیعه می گوید: »این دعا،  مجلسی دربارۀ جایگاه 

عبدالله بن عباس از علی روایت می کند که ایشان در نماز با همین دعا قنوت می خواند و می فرمود: 

1 . البلــد األمبــن و الــدرع الحصیــن ص 246.647)فصــل فــی ذکــر قنوتــات األئمــة علیهــم الســالم(. نــگاه 

شــود: کاشــانی، علــم الیقیــن، 701.713/1، أســد اللــه حائــری، مفتــاح الجنــان ص 113.114، تحفــة عــوام 

مقبــول از منظــور حســین ص 423.424
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»کسی که این دعا را می خواند، گویی همراه پیامبر در بدر، احد و حنین با یک میلیون تیر می جنگد1.«

سران شیعه، ابوبکر و عمر را فرعون و هامان می نامند. به دروغ ادعا می کنند که راوی آن ها، مفضل از 

اباعبدالله سؤال کرد: »که فرعون و هامان چه کسانی هستند؟ ایشان فرمود: ابوبکر وعمر هستند«2.

آنها ابوبکر و عمر را دو بت می نامند. عیاشی به دروغ می گوید که ابوحمزه از ابوجعفر سؤال کرد:)در 

حالی که ایشان از این تهمت بری است(: خداوند تو را نیكو گرداند، دشمنان تو چه کسانی هستند؟ ایشان 

فرمود: بت های چهارگانه. گفتم: چه کسانی هستند؟ گفت: أبوالفصیل، رمع، نعثل، معاویه و هر کس که 

یده است3.« هم باور آنها باشد. هر کس با این ها دشمنی ورزد، گویا با دشمنان خدا دشمنی ورز

شیوخ شیعه، ابوبکر و عمر را الت و عزی می نامند4و می گویند: هر گناهی که از زمان آدم تا آخر الزمان 

انجام گیرد، گناهش بر عهدۀ ابوبکر و عمر است! این دو طبق روایتی که از ابی عبدالله دارند، کسانی 

هستند که: هابیل، فرزند آدم را کشتند، برای سوزاندن حضرت ابراهیم علیه السالم هیزم جمع کردند، 

یوسف را در چاه انداختند، یونس را در شكم ماهی حبس کردند. یحیی را کشتند و مسیح 

را به دار آویختند. دانیال و جرجیس را شكنجه دادند و سلمان فارسی را کتک زدند. بر دروازۀ خانۀ 

امیر مومنان، فاطمه، حسین و حسین آتش افروختند تا ایشان را با آتش بسوزانند. آنها شكم فاطمه را با لگد 

زدند که سبب سقط محسن شد. امام حسن را مسموم کرده و حسین را کشتند و فرزندان، پسرعموها 

و یارانش را ذبح کردند. فرزندان رسول الله را اسیر کردند و خون آل محمد را ریختند. 

یخته شود و هر شرمگاهی که به حرام نکاح شود و هر ربا، حرام، فحشا، گناه و ستمی  هر خونی که ر

که از زمان آدم تا قیام امام زمان ما انجام گیرد، همۀ این گناهان را امام زمان برای این دو یادآور می شود و 

ــت  ــل البی ــن أه ــة ع ــة المروی ــات الطویل ــی القنوت ــاب ف ــالة. ب ــاب الص ــوار 260/85ح 5)کت ــار األن 1 . بح

ــالم.  ــم الس علیه

جعــة(، کاشــانی، قــرة  2 . مختصــر بصائــر الدرجــات ص 424 شــماره 512)تتمــۀ مــا تقــدم مــن أحادیــث الرَّ

العیــون، ص 432.433، بحــار األنــوار 17/53)بــاب مــا یكــون عنــد ظهــوره علیــه الســالم(، الــزام الناصــب 

ــور  ــم ظه ــی عالئ ــن: ف ــن الثام ــری ت 1333 )الغص ــرذی حائ ــی ی ــب285/2 از عل ــة الغائ ــات الحج ــی إثب ف

القائــم مــن آیــات القــرآن و أخبــار الّنبــی ... الفــرع الرابــع(.

3 . تفســیر العیاشــی 122/2ح155)ســورة البــراءة(، بحــار األنــوار 58/27ح16)بــاب وجــوب مــواالة أولیاءهم 

ــی نزدیــک  ــل و بكــر از نظــر معنای ــرا فصی ــل: ابوبكــر اســت؛ زی ــد:  ابوالفصی و معــاداة أعدائهــم. وی می گوی

بــه هــم هســتند. رمــع، مقلــوب اســم عمــر اســت و نعثــل: عثمــان اســت؛ همانگونــه کــه در کتاب هــای لغــت 

آمــده اســت.

4 . نــگاه شــود: کمــال الدیــن و تمــام النعمــة 240/1ح 2)بــاب 23: نــص اللــه تبــارک و تعالــی علــی القائــم 

علیــه الســالم و أنــه الثانــی عشــر مــن األئمــة(، عیــون أخبــار الرضــا 84/1 ح27)بــاب النصــوص علــی الرضــا 

باإلمامــة(، احمــد إحســائی کتــاب الرجعــة ص 112.
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آنها نیز اعتراف می کنند سپس دستور می دهد تا از ستم های رواداشته شده بر حاضران در آن قصاص گرفته 

شود. پس از این بر درخت به دار آویخته می شوند و به دستور امام زمان، آتشی که از زمین بیرون می آید، 

یا پراکنده سازد.  آنها را همراه با درخت می سوزاند. سپس به باد دستور می دهد تا خاکستر آنها را در در

مفضل می گوید: گفتم: سرورم! این آخرین عذابشان خواهد بود؟ أبی عبدالله گفت: هرگز ای مفضل! 

سوگند به خدا که دوباره برگردانده می شوند و قصاص همۀ مظالم از آنها گرفته خواهد شد تا جایی که در 

هر شبانه روز هزار بار کشته شده و به عذابی که خواست خداوند باشد برگردانده می شوند1.«

خالصه آنكه سران شیعه اتفاق نظر دارند که: »ابوبکر و عمر مشرک بوده و در حیات پیامبر منافق 

بوده اند«.2 

همچنین اتفاق نظر دارند که آن دو به سبب پیشی گرفتن از علی در امر خالفت، در جهنم جاودانه 

امیر  بر  گیرندگان  پیشی  که  دارند  نظر  اتفاق  یدی ها  ز از  بسیاری  و  مفید می گوید:»امامیه  می مانند. شیخ 

مومنان در امر خالفت، گمراه و فاسقند و به سبب تأخیر انداختن امیر مومنان از مقام رسالت، نافرمان و 
ستمگرند و به خاظر ظلمشان در جهنم جاودانه اند«.3

عالم فرزانه شان مجلسی می گوید: »احادیثی که بر کفر ابوبکر و عمر، پاداش لعنت آنها، تبری جستن 

از آنها و  بدعت های آن دو  داللت دارند، بیش از آن است که در این جلد یا جلدهای مختلف گنجانده 
شود. آنچه روایت کردیم، نمونۀ کافی است برای کسی که خداوند هدایت او را به راه راست بخواهد«.4

شیخ معاصر آنها ابو علی اصفهانی می گوید: »مسألۀ اثبات کفر ابوبکر و عمر از امور مسلم دین است 
یادی آمده است و برخی از آنها به طور تبّرک ذکر می کنیم«.5 که در روایات ز

تحلیل:
آیا کسی که ذره ای عقل بشری داشته باشد، این خرافات را می پذیرد؟ 

ــزام  ــة(، ال ــث الرجع ــن أحادی ــدم م ــا تق ــة م ــماره 512)تتم ــات ص415.417ش ــر الدرج ــر بصائ 1 . مختص

الناصــب 281.282/1)الغصــن الثامــن: فــي عالئــم ظهــور القائــم مــن آیــات القــرآن و أخبــار النبــی و األئمــة 

الطاهریــن و أهــل العرفــان و الحســاب و الكهنــة مــن الخاصــة و العامــة: الفــرع الرابــع(.

2 . مفید، الفصول المختارة  ص 26

3 . اوائل المقاالت 41.42)القول فی المتقدمین علی أمیرالمومنین(

4 . بحــار األنــوار 399/30ح165)بــاب کفــر الثالثــة و نفاقهــم و فضائــح أعمالهــم و قبائــح آثارهــم و فضــل 

التبــری منهــم  و لعنهــم(. 

5 . فرحة الزهراء ص 33)عدم ایمان أبی بكر و عمر(.
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حجت قاطع 
کلینی روایت می کند که »زنی از جعفر صادق دربارۀ ابوبكر و عمر پرسید: آیا آنها را دوست بداریم؟ 

جعفر صادق به او گفت: آنها را دوست بدار. زن گفت: زمانی که با پروردگارم مالقات کنم، خواهم گفت 
که تو مرا دستور به دوستی با آنها داده ای. امام گفت: آری«.1

بلكه فراتر از این، زید بن علی بن حسین بن علی بن أبی طالب به یارانش فرمود که ایشان »از هیچ یكی 
از نیاکانش نشنیده است که از ابوبكر و عمر تبری بجویند«.2

شیخ آن ها، أبوجعفر محمد بن حبیب می گوید: »به سبب زید بود که لفظ رافضه بر شیعیان اطالق شد. 

زیرا آنها نخست با زید بیعت کردند سپس او را )دربارۀ دوستی شیخین( آزمودند، ایشان دوستی ابوبكر و 
عمر را  برگزید که در نتیجه، او را رها کردند و از آن زمان، به »رافضه« نامگذاری شدند.3

107   لطفــا برخــی از مواضــع حضــرت علــی و حضــرت عثمــان را بــه اختصــار بــرای مــا بیــان 
کنیــد؟

برخی از این مواضع عبارتند از: 

یه فاطمه به علی توسط عثمان : شیخ اربلی ضمن داستان فروختن حضرت  *پرداخت شدن مهر

علی شمشیرش را  به خاطر مهریه فاطمه می گوید: حضرت علی می گوید: »رفتم و زره را به قیمت 

400 درهم سیاه به عثمان فروختم. زمانی که پول را از ایشان گرفتم و ایشان نیز زره را تحویل گرفت، گفت:  

ای ابوالحسن! مگر من سزاوارتر به زره و تو سزاوارتر به دراهم نیستی؟ گفتم: بله. عثمان گفت: زره از جانب 

من به شما هدیه  است. زره و دراهم را گرفتم و به محضر رسول الله رسیدم و خدمت ایشان تقدیم 
کردم و اقدام عثمان را برای ایشان بیان کردم، پیامبر برای عثمان دعای خیر نمود ...«.4

حجت قاطع و کمرشکن
.این است عملكرد علی و بیعتش با امیر مومنان عثمان

سران شیعه دربارۀ کسی که با عثمان بیعت کرده است، چه فتوایی دارند؟ 

فتوای کفر او را داده اند!!.5 از خداوند سالمتی می خواهیم. 

1 . الروضة من الكافی 1995/8)کتاب الروضة ح 71 حدیث أبی بصیر مع المرأة(.

2 . هاشم حسینی ، اإلنتفاضات الشیعیة  ص 497.

3 . محمد بن حبیب، المحبر  )ت 245( ص 483، صوارم ص 225 شماره 76: )إنا نرفضک، فقال: إذهبوا فأنتم الرافضة(.

4 . کشــف الغمــة 314/1)فــی ذکــر تزویجــه صلــی اللــه علیــه و ســلم فاطمــة ســیدة نســاء العالمیــن(. نیــز 

ترجمــۀ» مناقــب خوارزمــی« بخــش بیســتم ص336، ســامه، چــاپ دوم 1375. 

5 . مجلسی، حق الیقین ص 270.
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.تنبیه حضرت علی فرزندان خود، حسن و حسین را به خاطر یاری نکردن عثمان *

به دو  تاریخ نگار شیعی، مسعودی می گوید: »حضرت علی وارد منزل شد و غمگین و افسرده بود. 

فرزندش گفت: چگونه امیرمومنان کشته شد و شما جلوی در بودید! به حسن سیلی زد و بر سینۀ حسین 
کوبید و محمد بن طلحه را ناسزا گفت و عبدالله بن زبیر را نفرین کرد«.1

108   آیا سران شیعه دربارۀ عثمان از عقیدۀ امامان خود پیروی کرده اند؟

خیر! بلكه تكفیر و لعنت بر عثمان را آشكارا ابراز می دارند. از جمله باورهای آنها دربارۀ عثمان این 

است که معتقدند: »اسم عثمان بر زبان مردم چیزی غیر از کافر نبود. به دروغ می گویند: حذیفه دربارۀ 

عثمان می گفت: بحمدالله در کفر عثمان هیچ تردیدی وجود ندارد.«2 

     سران شیعه بر این باورند که »صحابه، تابعین و سایر مومنان اتفاق نظر دارند که عثمان بن عفان 
خونش مباح و کشتن وی واجب است و غسل دادن، نماز خواندن بر او و دفنش جایز نیست«.3

شیوخ شیعه گفته اند: »اجماع و تواتر بر کفر عثمان، برائت از وی و خروج او از حوزۀ اسالم و ایمان 

وجود دارد«.4 

یختن خون وی و تکفیر او  افترا بسته اند که اجماع صحابه و تابعین بر حالل شمردن کشتن عثمان، ر

وجود دارد«.5  به باور شیعه »عثمان کافر و سزاوار کشته شدن بود.6 سران شیعه، عثمان را به کفتار 

با او مقاربت می کند سپس او را می خورد.  دربارۀ ایشان  تشبیه می کنند؛ زیرا وقتی کفتار شكار می کند 

می گویند که زنی را برای اجرای حد شرعی نزد وی آوردند، ایشان با او مقاربت کرد و سپس حد را بر او 

جاری کرد... کلبی در کتاب »مثالب«  می گوید: »عثمان بازیچه بود، ادای زنان را در می آورد و دایره)دف( 
می زد«.7

شیوخ شیعه، قورباغه را از شیعه و پیروان عثمان می دانند. روایت جعل کرده اند که: »مردی از این گروه 

نزد ابوجعفر بود و دربارۀ عثمان با ایشان گفتگو می کرد که ناگاه قورباغه ای از باالی دیوار قور قور کرد. 

1 . مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر، از علــی بــن حســین مســعودی)ت 346( 364/2)الثــورة علــی عثمان(. 

نیــز بــه کتــاب» نواســخ التاریــخ« و » الفوائــد الرضویــة« مراجعه شــود.  

2 . عبدالله شبر، حق الیقین فی معرفة أصول الدین 247/1)مثالب عثمان(. 

3 . منبع سابق 248/1)جواب من اعترض علی اإلمامیة بتعرضهم للصحابة(. 

4 . منبع سابق 249/1)جواب من اعترض علی اإلمامیة بتعرضهم للصحابة(.

5 . منبع سابق 249/1)جواب من اعترض علی اإلمامیة بتعرضهم للصحابة(.

6 . بحار األنوار 166/31)باب تفصیل مثالب عثمان و بدعه و اإلحتجاج بها علی  المخالفین(.

ــة  ــوار النعمانی ــود: األن ــگاه ش ــان(. ن ــی عثم ــث: ف ــوع الثال ــاب 12: الن ــتقیم 30/3)الب ــراط المس 7 . الص

65/1)نــور مرتضــوی(.
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ابوجعفر گفت: آیا می دانی این قورباغه چه می گوید: گفت: نمی دانم. ابوجعفر گفت: او می گوید: از یاد 
عثمان باز بیایید و گرنه علی را ناسزا می گویم«.1

شیخ صفوی ها، مجلسی می گوید: »بی تردید عثمان از قرآن سه چیز را حذف کرد: مناقب امیر المومنین، 
ِذ أبابكٍر خلیال«.2

ّ
یش و خلفای سه گانه را؛ مثل این آیه: »یا لتین لم أت فضایل اهل بیت و مذمت قر

معتقدند که عثمان، ابن مسعود را کتک زد تا مصحف وی را بگیرد و مانند مصحف خود تغییر دهد 
تا جایی که قرآن محفوظ و صحیح باقی نماند«.3

شیخ آنها، جزائری می گوید: »به ارتداد عثمان و برگشتن او از ایمان گواهی داده اند«.4 جزائری می گوید: 
عثمان در زمان پیامبر از کسانی بود که ایمان را اظهار و نفاق را در باطن پنهان می داشت«.5

سران شیعه معتقدند که هر کس در قلبش دشمنی عثمان را نداشته باشد و آبرویش را حالل نشمارد و به 
کفرش باور نداشته باشد، او دشمن خدا و رسول است و به آنچه خدا نازل کرده کافر شده است«.6

َة ِفْرَعْوَن  نقل 
َ
ِذیَن آَمُنوا ِاْمَرأ

َّ
ل ِ
ّ
ا ل

ً
ُه َمَثل روایت جعل کرده اند که: ابو عبدالله دربارۀ این آیه  َوَضَرَب الّلَ

کرده اند که ایشان گفت: این مثالی است که خدا برای رقیه، دختر رسول الله که با عثمان بن عفان ازدواج 

ِنی ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه  می گوید: منظور از فرعون، سومی  کرد، زده است. دربارۀ این جمله از آیه  َوَنّجِ
اِلِمیَن  بنو امیة هستند«.7

َ
َقْوِم الّظ

ْ
ِنی ِمَن ال و عملكرد اوست. و منظور از  َوَنّجِ

َحٌد  ] البلد:5[ چنین تفسیر کرده اند که منظورش 
َ
یِه أ

َ
ن یْقِدَر َعل

َّ
ن ل

َ
یْحَسُب أ

َ
این سخن خداوند را  أ

عثمان بن عفان است در قضیۀ کشتن دختر پیامبر. قمی در تفسیر خود چنین افترا بسته است: »از ابو 

َحٌد  نقل شده است که: منظورش عثمان است در 
َ
یِه أ

َ
ن یْقِدَر َعل

َّ
ن ل

َ
یْحَسُب أ

َ
جعفر دربارۀ این آیات  أ

َبًدا ؛ منظورش آن کسی است که پیامبر را با این 
ُّ
ا ل

ً
ُت َمال

ْ
ك

َ
ْهل

َ
 أ

ُ
قضیۀ کشتن دختر پیامبر . یُقول

َحٌد  گفت: مراد فسادی است که عثمان د دل 
َ
ْم یَرُه أ

َّ
ن ل

َ
یْحَسُب أ

َ
مال در جیش عسرة مجهز کرد.  أ

ُه َعیَنیِن  : یعنی خود رسول الله . َوِلَساًنا : منظور از لسان امیر مومنان 
َّ
ْم َنْجَعل ل

َ
ل

َ
داشت.  أ

است.  َوَشَفَتیِن  : منظور از دو لب حسن و حسین هستند«.8

1 . بصائر الدرجات180.181/2 ح2)باب فی األئمة أنهم یعرفون منطق المسوخ و یعرفونهم(.

2 . محمد باقر مجلسی، تذکرة األئمة از ص 9.

3 . میرزا محمد باقر موسوی، بحر الجواهر، ص .347

4 . األنوار النعمانیة 64/1 

5 . منبع سابق 81/1.

6 . نفحات الالهوت فی لعن الجبت و الطاغوت ص 140.

7 . تأویل اآلیات الظاهرة 700/2 ح8)سورة التحریم(، تفسیر البرهان 62/8 ح4)سورة التحریم(.

8 . تفســیر القمــی ص 754. 755)ســورة البلــد(، مجلســی نیــز در بحــار ذکــر کــرده اســت 251/9 ح157)مــا 

ورد عــن المعصومیــن فــی تفســیر آیــات البــاب و تأویلهــا(.
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دهانشان  از  بزرگی  ]کهف:5[؛ سخن    َكِذًبا  ا 
َّ
ِإل وَن 

ُ
یُقول ِإن  ْفَواِهِهْم 

َ
أ ِمْن  َتْخُرُج  َكِلَمًة  ُبَرْت 

َ
ك  

خارج شد، آنها سخنی جز دروغ نمی گویند.

را   الله رسول  دختر  رقیه  »عثمان،  می گوید:  مجلسی  است«.   رقیه »مقتول،  می گویند:  آنها 
کشت و با کنیزش زنا کرد«.1

تحلیل:
از آنجا که سرانجام دروغ رسوایی است، در روایت دیگری ادعا کرده اند که مقتول ام کلثوم است؟! شیخ 

جزائری می گوید: »ام کلثوم پس از خواهرش، رقیه با عثمان ازدواج کرد و در نكاح عثمان وفات کرد. سبب 
وفات این بود که عثمان وی را به شدت زد تا اینكه جان داد«.2

همچنین به دروغ ادعا کرده اند که عثمان پهلوهای دختر پیامبر را شکست.3
سران شیعه ادعا می کنند که رقیه، دختر پیامبر به سبب زدن عثمان از دنیا رفت.4

109    موضــع ســران شــیعه دربــارۀ خداونــد کــه عثمــان بــن عفــان را بــرای حاکمیــت مســلمانان 
پــس از عمــر بــن خطــاب مقــرر کــرد چیســت؟

آنها عبادت خداوند را به نشانۀ اعتراض بر این که عثمان را امیر مسلمانان پس از عمر بن خطاب 

قرار داد، رها کردند. 

امام بزرگ آنها، خمینی می گوید: »ما چنین خدایی را عبادت نمی کنیم که ساختمان بلندی را برای 

یب کند و معاویه، یزید، عثمان و سرکشان  عبادت، عدالت و دینداری بسازد و سپس خودش آن را تخر
دیگر را در جایگاه حکمرانی بر مردم بنشاند و سرنوشت امت را پس از وفات پیامبر تعیین نکند«.5

110    لطفا عقیدۀ سران شیعه را دربارۀ خلفای سه گانه به اختصار بیان کنید؟
بزرگان شیعه بر این باورند که »براءت جویی از ابوبکر، عمر و عثمان از مسلمات دین امامیه است«.6

همانگونه که پیشتر بارها بیان شد، هر شخص منكر یكی از مسلمات دین باشد، نزد شیعه کافر محسوب 

می شود. 

1 . بحــار األنــوار 174/31)بــاب تفصیــل مثالــب عثمــان و بدعــه و اإلحتجــاج بهــا علــی المخالفیــن(، نــگاه 

شــود بــه کتــاب »تاریــخ نبینــا صلــی اللــه علیــه و ســلم« 160/22. 162ح22

2 . األنوار النعمانیة367/1)نور فی مولود النبی صلی الله علیه و سلم و عدد اوالده و زوجاته(

3 . نگاه شود: مرآة العقول 186/26 ح 321)تتمة کتاب الروضة(، سیرة األئمة اإلثنی عشر از هاشم حسینی 67/1

4 . الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم 34/3)الباب الثانی عشر: النوع الثالث: فی عثمان(.

5 . خمینی، کشف األسرار ص 123.124)الحدیث الثانی فی اإلمامة: السؤال الثالث و الرد علیه(.

6 . العقائد ص 58)الفصل األول: فیما یتعلق بأصول العقائد(.
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تابوت سربسته و مقفل  باور دارند که جایگاه خلفای سه گانه »در چاهی در عمق جهنم و در  *آن ها 

است. روی این چاه تخته سنگی است. هر گاه خداوند ارادۀ شعله ور کردن این آتش را کند، تخته سنگ را 
از روی چاه بر می دارد و جهنم از سوزش و تپش این چاه پناه می خواهد«.1

*سران شیعه بر این باورند که لعنت کردن آنها بعد از هر نماز واجب است.حجت آن ها، کلینی روایت 

بوسلمة السراج می گویند: از اباعبدالله شنیدیم که پس 
ّ
دروغین جعل کرده است که: »حسین بن ثویر و أ

آنها را  از  از هر نماز چهار مرد و چهار زن را نفرین می کند: فالن و فالن و فالن و معاویه، نام هر یک 

می گرفت. و از زنان فالن و فالن و هند و ام الحكم، خواهر معاویه«.2 آقای مجلسی می گوید: سه کنایۀ 
اول:  به ترتیب خلفای سه گانه و دو کنایۀ اخیر عائشه و حفصه هستند«.3

*هر کس در شب از آنها )خلفای سه گانه( بیزاری بجوید و در همان شب بمیرد، وارد بهشت می شود.4 
آقای مجلسی می گوید: »بیزاری جستن از ابوبکر، عمر و عثمان از مسلمات دین امامیه شمرده می شود«.5

»هر گاه در توالت  آنها:  بر  برای لعنت فرستادن  ین مکان ها، اوقات و أحوال  ین و مناسب تر *مقدس تر

مشغول قضای حاجت طبیعی بودی، وقت هر تخلیه و استنجا و تطهیر با اطمینان خاطر بگو: بار الها! لعنت 

فرست بر عمر سپس بر ابوبکر و عمر، سپس بر عثمان و عمر سپس بر معاویه و عمر سپس بر یزید و عمر سپس 
یاد و عمر سپس بر ابن سعد و عمر سپس بر شمر و عمر سپس بر لشکر آنها و عمر ...«.6 بر ابن ز

به سوی دوستی  امیه  بنی  و  و عثمان  ابوبكرو عمر  از دوستی  بازگشت  نزد سران شیعه:  توبه  از  *مراد 

علی. شیخ آنها، قمی بر أبی جعفر چنین دروغی نسبت داده است که ایشان دربارۀ این سخن خداوند: 

َبُعْوا 
َ
َواّت   امیه  بنی  و  و فالن  و فالن  از والیت فالن  کردند  توبه  یعنی  فرمود:  ؛    َتاُبْوا  ِذْیَن 

َّ
ِلل َفاْغِفْر   

َک؛ یعنی از والیت علی ولی الله پیروی کردند«.7
َ
َسِبْیل

1 . اإلحتجــاج 86/1)ذکــر طــرف ممــا جــری بعــد وفــاة رســول اللــه صلــی اللــه علیــه و ســلم مــن اللجــاج و 

الحجــاج فــی أمــر الخالفــة(.

2 . فــروع الكافــی 224/3)کتــاب الصــالة ح 10 بــاب التعقیــب بعــد الصــالة و الدعــاء(. نــگاه شــود: تهذیــب 

األحــكام 520/2 ح 169)کتــاب الصــالة. بــاب کیفیــة الصــالة و صفتهــا و المفــروض مــن ذلــک و المســنون(، 

وســائل الشــیعة 499/4 ح 1)بــاب اســتحباب لعــن أعــداء الدیــن عقیــب الصــالة بأســمائهم(.

3 . مرآة العقول 157/15ح 10)باب التعقیب بعد الصالة و الدعاء(.

4  . نــگاه شــود:أصول الكافــی 751/2)کتــاب الدعــاء ح 3بــاب: القــول عنــد اإلصبــاح و اإلمســاء(، وســائل 

الشــیعة 709/4ح 6)بــاب نبــذة ممــا یســتحب أن یقــال کل یــوم(.

5 . العقائد ص 58)الفصل األول: فیما یتعلق بأصول العقائد(.

6 . آللئ األخبار، محمد تور سیرکانی. 93/4 چاپ قم. 

ــن  ــور الثقلی ــیر ن ــر( ،  تفس ــورة غاف ــی 335/4)س ــیر الصاف ــر(، تفس ــوره غاف ــی ص 597)س ــیر قم 7 . تفس

512/4ح 13)ســورة المومــن(.
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حفصــه  و  عائشــه   ،اهلل رســول  همســر  دو  دربــارۀ  شــیعه  مذهبــی  بــزرگان  عقیــدۀ     111
؟ چیســت

بر کفر عائشه و حفصه عقیده دارند.

سران شیعه به دروغ این روایت را جعل کرده اند که:»از امام صادق دربارۀ این سخن باری تعالی  َِإْذ 

َواِجِه َحِدیًثا  نقل شده است که منظور از بعض ازواجه، حفصه است. او کافر  ْز
َ
ی َبْعِض أ

َ
ِبی ِإل َسّرَ الّنَ

َ
أ

َفَقْد  ِه  الّلَ ی 
َ
ِإل َتُتوَبا  ِإن    او و خواهرش می گوید:  دربارۀ   خداوند  َهَذا  َك 

َ
نَبأ

َ
أ َمْن    این سخن  با  شد 

َما ؛ منظور از »صغت قلوبكما«؛ یعنی گمراه شد. مراد از » زیغ« کفر است«.1
ُ

وُبك
ُ
َصَغْت ُقل

شیخ محمد حسین طباطبایی عراقی )ت 1402( در تفسیرش می گوید: »از ابا عبدالله دربارۀ این آیه 

وٍط ، نقل شده است که این مثالی است که خداوند 
ُ
َة ل

َ
َة ُنوٍح ِاَوْمَرأ

َ
وا ِاْمَرأ ِذیَن َكَفُر

َّ
ل ِ
ّ
ا ل

ً
ُه َمَثل َضَرَب الّلَ

برای عایشه و حفصه زده است که علیه پیامبر موضع گیری کردند و راز ایشان را فاش کردند«.2

رساندند.  قتل  به  را   الله رسول  که  بودند  پدرانشان  و  حفصه  و  عایشه  که  معتقدند  شیعه  *مراجع 

شیخ آنها، عیاشی این روایت دروغین را جعل کرده است: »از ابی عبدالله روایت است که ایشان گفت: 

ْو ُقِتَل 
َ
اَت أ َفِإن ّمَ

َ
آیا می دانید که رسول الله به موت طبیعی وفات کرد یا کشته شد؟ خداوند می گوید:  أ

ْم ؛ بنابر این آیه، ایشان پیش از موت، سم نوشانده شد. عایشه و حفصه ایشان را 
ُ

ْعَقاِبك
َ
ی أ

َ
ْبُتْم َعل

َ
انَقل

سم نوشاندند؛ از این جهت است که ما می گوییم این دو و پدرانشان بدترین مخلوقات خداوند هستند«.3

و  بر  عایشه  لعنت خداوند  که  نقل می کند  امام صادق  از  معتبر  به سند  مجلسی می گوید: »عیاشی 
یرا آنها پیامبر را با مکر و نیرنگ مسموم کردند و به قتل رساندند«.4 حفصه و پدرانشان باد؛ ز

خبیثی  موجودات  پدرانشان  مثل  حفصه  و  »عایشه  می گوید:  اصفهانی  علی  ابو  شیعه،  معاصر  شیخ 

بودند که عامل بسیاری از فتنه ها؛ از جمله مسموم کردن پیامبر شدند... هنگامی که با این نتیجه مواجه 
ین کنیم«.5 می شویم، باید نسبت به آن دو خبیث و نجس)عایشه و حفصه( بغض داشته باشیم و آنها را نفر

1 . الصراط المستقیم 168/3)الباب الرابع عشر: فی رد الشبهات الواردة من مخالفیه، فصل فی أختها حفصة(، 

بحار األنوار 246/22 ح 17)أبواب ما یتعلق به صلی الله علیه و سلم. باب أحوال عائشة و حفصة(.

2 . المیزان فی تفسیر القرآن 346/19

3 . تفسیر العیاشی 224/1ح 152)سورة آل عمران(، تفسیر الصافی 389.390/1 )سورة آل عمران(.

4 . حیــاة القلــوب از مجلســی 700/2، شــیعی معاصــر، نجــاح الطائــی، عقیــدۀ خــود و ســران شــیعه را دربــارۀ 

اینكــه صحابــه، پیامبــر صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم را بــا ســم بــه قتــل رســاندند، در کتــاب خــود بــا عنــوان» 
ــروت،1425.  ــراث بی ــاء الت ــدی إلحی ــوم دار اله ــاپ س ــت. چ ــته اس ــراز داش ــد؟« اب ــی محم ــل النب ــل أغتی ه

معلــوم می شــود کــه ایــن عقیــدۀ نحــس هنــوز هــم در شــیعه معاصــر وجــود دارد.

5 . فرحة الزهراء ص 98.99 از شیخ معاصر آن ها، ابو علی اصفهانی چ اول 1422.
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*سران شیعه بر این باورند که عایشه و حفصه مرتکب عمل فحشا شدند!!! 

شیخ بزرگ آنها، آقای قمی سوگند می خورد که منظور از این سخن باریتعالی که »فخانتاهما، خیانت 
کردند«، عمل فاحشه است. البته حد بر فالنی به خاطر کاری که در راه انجام داد جاریخواهد شد«.1

112   عقیدۀ سران شیعه دربارۀ ام املومنیخ عایشه چیست؟

ابن عصفور می گوید: »باور قطعی داریم که معاویه،  شیخ  اتفاق نظر دارند.  دربارۀ کفر عایشه   *
طلحه، زبیر، آن زن)عایشه(، اهل نهروان و دیگرانی که با علی، حسن و حسین جنگیدند، کافر هستند...«.2

شیخ شان محمد طاهر شیرازی می گوید:»یكی از دالیل امامت دوازده امام ما این است که عایشه کافر و 
مستحق آتش جهنم است«.3 سران شیعه بر این باورند که عایشه بعد از وفات رسول الله مرتد شد.4

* همچنین اعتقاد دارند که یکی از درهای هفت گانۀ جهنم ویژۀ عایشه است.

ْبَواٍب  ]حجر:44[ می گویند: از جعفر بن محمد نقل شده 
َ
َها َسْبَعُة أ

َ
در تفسیر این سخن باری تعالی  ل

است که می گوید: جنهم را با هفت دروازه اش می آورند ... دروازۀ ششم برای عسکر )عایشه( است«.5

* مراجع شیعه بر این باورند که عایشه رضی الله عنها زانیه است. فرد خبیث شیعی، رجب برسی روایت 

دروغین جعل کرده که: »حسن بن علی به ام المؤمنین عایشه گفت: »پارچۀ سبز را بیرون آوردی که در 

آن پول هایی بود که از راه خیانت جمع کرده بودی و چهل دینار از آنها را برداشتی که وزن آنها را نمی دانستی 

و بین دشمنان و کینه توزان علی از تیم و عدی تقسیم کردی و با کشتن ایشان دلت را خنک کردی. عایشه 
گفت: همین طور بود«.6

1 . تفسیر القمی ص 712)سورة التحریم(، شرح أصول الكافی 105/10 ح 2)باب الضالل(.

2 . محاســن اإلعتقــاد فــی أصــول الدیــن از حســین آل عصفــور بحرانــی )ت 1216( ص 157)فیمــا یجــب 

اإلعتقــاد بــه مــن أمــر اإلمــام الثانــی عشــر(.

3 . األربعیــن فــي إمامــة األئمــة الطاهریــن از محمــد طاهــر بــن محمــد حســین شــیرازی نجفــی 

البیــت(  اهــل  أعــداء  مثالــب  فــی  ورد  مــا  األربعــون:  قمــی)ت1098(. ص 615)الدلیــل 

ــدی  ــق: مه ــی )ت 1186( تحقی ــف بحران ــب ص 236از یوس ــی الناص ــان معن ــی بی ــب ف ــهاب الثاق 4 . الش

ــم  ــی چ 1)1419(. ق الرجائ

ــور از  ــار. منظ ــاب الن ــوار 301/8 ح 57 )ب ــار األن ــر(، بح ــورة الحج ــی 263/2 ح 19)س ــیر العیاش 5 . تفس

ــوار 302/8 ح 57  ــگاه شــود: بحــار األن ــه عنهــا اســت. ن ــن عایشــه رضــی الل ــزد شــیعه، أم المومنی عســكر ن

ــی رد  ــاب 14: ف ــتقیم 161/3)ب ــراط المس ــود: الص ــگاه ش ــد. ن ــرور« می نامن ــه را »أم الش ــار(. عایش ــاب الن )ب

ــی أم الشــرور(. ــه. فصــل:  ف ــواردة مــن مخالفی الشــبهات ال

6 . مشــارق أنــوار الیقیــن فــی أســرار أمیــر المومنیــن ص 134)الفصــل الرابــع: فــی أســرار الحســن بــن علــی(، 

بحــار األنــوار 276/32ح 221)البــاب الخامــس: أحــوال عایشــة بعــد الجمل(.
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 ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظیٌم  ]نور:16[؛ بار الها تو پاکی این تهمت بزرگی است.
* مفسران شیعه اجماع نظر دارند که خداوند عایشه را از تهمت زنا تبرئه نکرد و آیاتی که در ابتدای 

سورۀ نور نازل شده اند، برای تبرئۀ پیامبر از زنا است نه برای تطهیر و تبرئۀ عایشه.1

به خداوند پناه می بریم از دروغگویانی که خداوند را در خصوص تبرئۀ عایشه تكذیب کردند.

می گوید:  پلید  مجلسی  می کند.  جاری  عایشه  بر  را  حد  موعود  مهدی  که  باورند  این  بر  شیعه  سران 

»هنگامی که مهدی ظهور کند، عایشه را زنده کرده و حد را بر آن جاری می کند.2 

شیخ دروغگوی شیعه، به دروغ این روایت را از ابوجعفر جعل کرده است که وقتی امام زمان قیام کند، 
حمیرا به سوی وی برگردانده می شود تا این که حد را بر او جاری می کند«.3

* همچنین باور دارند که عایشه ایمان خود را نقض کرد. شیخ عیاشی این روایت دروغین را به أبی 

ٍة  ُقّوَ َبْعِد  َها ِمن 
َ
ِتی َنَقَضْت َغْزل

َّ
 َكال

ْ
وُنوا

ُ
َولَا َتك   عبدالله نسبت داده است که »ایشان  دربارۀ این آیه 

اًثا  گفت: مصداق  این آیه عایشه است که ایمان خود را نقض کرد«.4
َ
نك

َ
أ

تحلیل:
را  ایشان  خداوند  که  حالی  در  می زنند؛  ناپاکی  و  فحشا  تهمت   عایشه حضرت  به  شیعه،  سران 

به ساحت  اهانت  و  آزار رسانی، عیب جویی  بزرگ ترین  این  تبرئه کرد.  این تهمت  از  در کتاب خودش 

َخِبیَثاُت 
ْ
ال   می فرماید:  خداوند  است.  بوده  بدکار  زن  یک  شوهر  ایشان  بگویند  که  است   پیامبر

وَن 
ُ
ا یُقول ُؤوَن ِمّمَ ِئَك ُمَبّرَ

َ
ْول

ُ
یَباِت أ یُبوَن ِللّطَ یِبیَن َوالّطَ یَباُت ِللّطَ َخِبیَثاِت َوالّطَ

ْ
َخِبیُثوَن ِلل

ْ
َخِبیِثیَن َوال

ْ
ِلل

ْزٌق َكِریٌم  ] نور: 26[؛ زنان بدکار سزاوار مردان بدکار و مردان بدکار سزاوار زنان بدکارند  ْغِفَرٌة َوِر ُهم ّمَ
َ
ل

و زنان پاک، سزاوار مردان پاک و مردان پاک سزاوار زنان پاک اند، اینان از آنچه آنها افترا می بندند، مبرا و 

پاک هستند. سوگند به خدا که به ام المومنین عایشه تنها کسی تهمت می زند، که کافر و منافق باشد و 

خدا و رسولش را دروغگو دانسته بداند.

113   آخرین موضع سران شیعه دربارۀ پیامبر  و دو همسرش، عایشه و حفصه چیست؟

آقای علی غروی، یكی از شیوخ حوزه می گوید: »باید شرمگاه پیامبر در آتش جهنم وارد شود؛ 
یرا ایشان با برخی از زنان مشرک همبستری کرد«.5)العیاذ بالله( ز

1 . الصراط المستقیم 165/3 )باب 14: فی ردِّ الشبهات الواردة من مخالفیه. فصل: في أم الشرور(.  
2 . مجلسی، حق الیقین ص 347، نگاه شود: تفسیر قمی ص 712)سورة التحریم(.

3 . علــل الشــرائع 565/2 ح 10)بــاب 385: نــوادر العلــل(، مختصــر بصائــر الدرجــات ص 476 ح 567)فی 
وجــوب التقیــه فــی زمــن حــكام الجــور(، بحــار األنــوار 314/52 ح 9)بــاب ســیره و أخالقــه و عــدد أصحابــه 

و خصائــص زمانــه و أحــوال أصحابــه(.
4 . تفسیر عیاشی 291/2ح 65)من سورة النحل(، تفسیر نور الثقلین 83/3 ح 211)سورة النحل(. 

5 . موسوی، کشف األسرار و تبرئة األئمة األطهار از موسوی ص 24
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حجت قاطع و کمرشکن
این مبحث را با روایتی بنیان برافكن که اساس شیعه را بر می اندازد، به پایان می بریم! شیخ آنها، أبو علی 

محمد بن محمد أشعث کوفی این روایت را به حسین بن علی نسبت می دهد که: ابوذر وی را خبر داد که 

رسول الله، پیش از وفات مسواک خواستند و آن را به عایشه دادند و فرمود: با لعاب دهانت مسواک 

را برایم نرم کن. عایشه مسواک را نرم کرد و به پیامبر داد. ایشان شروع به مسواک زدن کرد و این جمله را 

گفت: ای حمیرا ! لعاب دهان من با لعاب دهان تو مخلوط شد. سپس لب های خود را به حرکت در آورد 
که گویی او را مخاطب قرار می دهد و سرانجام وفات نمود«.1

همسران  و  یاران  عمل  که  دانست  باید  رافضی،  سران  مزبور  سخنان  تلخی  وجود  با  و  حال  هر  به   

پیامبر، منقطع شده است، اما خداوند دوست داشت که پاداش آنها منقطع نشود! خداوند می فرماید: 

َن  ّمِ ا 
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َرُه َفاْسَتْغل ُه َفآَز

َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
أ

ْجًرا َعِظیًما  ]فتح: 29[؛ محمد، پیامبر خداست و کسانی که با اویند 
َ
ْغِفَرًة َوأ اِلَحاِت ِمْنُهم ّمَ وا الّصَ

ُ
َوَعِمل

را  را در رکوع و سجود می بینی فضل و خشنودی خدا  آنان  با همدیگر مهربانند  ]و[  بر کافران سختگیر 

خواستارند عالمت ]مشخصه[ آنان بر اثر سجود در چهره هایشان است این صفت ایشان است در تورات و 

مثل آنها در انجیل چون کشتی است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه های خود 

بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از ]انبوهی[ آنان ]خدا[ کافران را به خشم دراندازد خدا به کسانی از 

آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده است.

از  بعضی  بر  را  راشدین  سه گانۀ  خلفای  نام   علی حضرت  که  کرده اند  اعتراف  شیعه  سران  خود 

فرزندانش گذاشت که به ترتیب عبارتند از: ابوبكر که مادرش لیلی دختر مسعود حنظلی بود. دوم، عمر 

عثمان  دیگری  بود.  البنین  مادرش ام  که  عثمان  بود. سوم،  بكریه  ربیعه  بنت  الصهبا  مادرش ام حبیب  که 

یعقوبی  کرد.  چنین   حسن حضرت  همچنین  بود.2  خثعمی  عمیس  بنت  اسماء  مادرش  و  أصغر 

1 . اشعث کوفی، األشعثیات ص 212، مستدرک وسائل الشیعة 434.435/16شماره عمومی 20470 شماره خاص 

2)باب جواز أکل لقمة خرجت من فم الغیر، و الشرب من إناء شرب منه، و مّص أصابعه و لسان الزوجة و البنت(.

2 . نــگاه شــود: تاریــخ یعقوبــی 120/2)خالفــة أمیــر المومنیــن علــی بــن أبــی طالــب(، التنبیــه و اإلشــراف 

از علــی مســعودی شــیعی)ت 342( ص 298، مقاتــل الطالبیــن از ابــو الفــرج علــی بــن الحســین األصفهانــی 

الشــیعی )ت356( ص 84، اإلرشــاد از مفیــد ص 186)بــاب ذکــر أوالد أمیــر المؤمنیــن و عددهم، و أســماءهم 

، و مختصــر مــن أخبارهــم(، إعــالم الــوری ص 210.211)الرکــن الثانــی: فــی ذکــر اإلمــام الوصــی األفضــل 

أمیــر المومنیــن، بــاب 5: فــی ذکــر أوالد أمیرالمومنیــن و عددهــم و أســماءهم(، جــالء العیــون ص 582.
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می گوید: حضرت حسن هشت پسر داشت که عبارتند از: ... عمر، قاسم، ابوبكر و عبدالرحمن از مادران 
مختلف.1حضرت حسین نیز یكی از فرزندانش را ابوبكر نام نهاد.2

114   حقیقت سرزمیخ فدک طبق بیان منابع شیعه چیست؟

فدک، آبادیی در خیبر است. گفته شده در اطراف حجاز است. در این منطقه چشمه و نخل وجود 

دارد. از مناطقی است که خداوند به صورت مال غنیمت و بدون جنگ به پیامبرش عطا فرمود. پس از 

وفات رسول اللهحضرت فاطمه خواستار میراث خود از زمین فدک شد. ابن میثم بحرانی می گوید که 

ابوبكر در پاسخ به فاطمه گفت: تو همان سهمی را می بری که پیامبر داشت. پیامبر از فدک به اندازۀ 

خرج شما برداشت می کرد و بقیه را در راه خدا تقسیم می کرد. همانگونه که پیامبر با شما عمل می کرد، من 

نیز آنگونه خواهم کرد. حضرت فاطمه به این امر راضی شد و از ایشان در این باره عهد گرفت. ابوبكر 

محصول فدک را برداشت می کرد و به مقدار نیاز به أهل بیت پرداخت می کرد و خلفای بعد از ایشان نیز 
به همین روش عمل کردند.3

زید بن علی بن الحسین می گوید: سوگند به خداوند که اگر حكومت به من می رسید، همانند ابوبكر 
عمل می کردم.4

حجت قاطع و کمرشکن
از تناقض گویی های این گروه این است که در کتاب علی چنین روایت کرده اند: »در آن آمده است که 

زنان از زمین مرد متوفی حق ارث ندارند. ابوجعفر گفت: سوگند به خدا که این مطلب را علی با دست خود 
نوشت و پیامبر امال فرمود«.5

1 . تاریخ یعقوبی، 137/2)وفاة الحسن بن علی(.

2 . التنبیه و اإلشراف ص 263، جالء العیون ص 582. همچنین به کتابهای زیر مراجعه شود: مروج الذهب، فارسی 

ج 2 ص 67، چاپ چهارم 1370 هـش. کتاب شیعه کیست؟ تشیع چیست؟ تالیف محمد جواد مغنیه، چاپ چهارم 

1361. اعالم الوری، طبرسی ص 203. ارشاد مفید ص 186. تاریخ یعقوبی ج 2 ص 21، کشف الغمه اردبیلی ج 2 ص 

64. این نام گذاری ها نشانه محبت است؛ زیرا امامان شیعه از گذاشتن نام دشمن بر فرزندان خود نهی کرده اند و دستور 

تغییر آنها را داده اند. ر. ک: وسائل الشیعه، ج 15 ص 123، تولی و تبری ص 56 نوشتۀ هیأت تحریریه موسسه در راه حق. 

ــر  ــا أمی ــب موالن ــن کت ــار م ــاب المخت ــماره 44)ب ــة 875/5 ش ــج البالغ ــرح نه ــد، ش ــی الحدی ــن أب 3 . اب

ــی ص 331. ــة از دنبل ــدرة النجفی ــن(، ال المومنی

4 . ابــن أبــی الحدیــد، شــرح نهــج البالغــة 35/16 از ابــن أبــی الحدید/351)فــدک فــی الســیر و األخبــار(، 

الصــوارم المهرقــة ص 226شــماره 77.

5 . بصائر الدرجات 332/1 ح 14)باب فی األئمة و أنه صارت إلیهم کتب رسول الله صلی الله علیه و سلم و کتب أمیر المومنین(، 

بحار األنوار 514/26 ح 101)باب جهات علومهم، و ما عندهم من الكتب، و أنه ینقر فی آذانهم، و ینكت فی قلوبهم(.
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کلینی از ابو جعفر روایت کرده است که »زنان از زمین مرد، هیچ چیزی به ارث نمی برند«.1

115   آیــا کتاب هــای شــیعه گفته انــد کــه خداونــد بــر آنهــا خشــم گرفــت و فاطمــه بــر علــی 
خشــم گرفــت؟

بله.از ابو الحسن موسی نقل کرده اند که ایشان فرمود: »بی تردید خداوند بر شیعه خشمگین شد 

و به من اختیار داد که خودم را انتخاب کنم یا آنان را«.2 مازندرانی می گوید: این خشم به سبب مخالفت 
فراوان و قلت اطاعت آنها است...«3

تحلیل:
این گواهی امام معصوم شیعه بنابر باور آنها است که خداوند بر شیعه به خاطر گمراهی مذهب شان خشم 

گرفته است. پس ای جوانان شیعه! چرا بر چنین مذهبی که اهل آن مورد خشم خداوند هستند، برقرار ماند!

خشم پیامبر و دخترش فاطمه را بر علی زمانی که  ایشان قصد ازدواج با دختر ابو جهل را داشت 

روایت کرده اند... حتی پیامبر علی را این گونه نصیحت کرد: »ای علی! آیا نمیدانی که فاطمه پاره  

تن من است و من از او هستم. هر کس او را بیازارد، من را آزرده است و هر کس من را بیازارد، خداوند را 

آزرده است و هر کس فاطمه را بعد از وفاتم بیازارد مانند این است که در زندگی من او را آزرده است و هر 
کس او را در زندگیم بیازارد، اینگونه است که او را پس از وفاتم آزرده است.4

را  او من  و نفس من است. خوشحالی  و روح  تن  پارۀ  فرمود: »فاطمه   پیامبر روایت کرده اند که 
شادمان می کند و ناراحتی او مرا ناراحت می کند«.5

همچنین زمانی که فاطمه سر حضرت علی را در آغوش کنیزش دید، او را به خشم آورد و فاطمه به 

ایشان گفت: ای ابو الحسن تو کارش را ساختی؟ حضرت علی فرمود: خیر ای دختر رسول خدا! سوگند 

به خدا که هیچ کاری انجام ندادم. هدفت چیست؟ فاطمه گفت: به من اجازه بده تا به منزل رسول خدا 
بروم. حضرت علی به ایشان اجازه داد. فاطمه چادرش را پوشید و نقاب زد و قصد منزل پیامبر کرد.6

1 . فروع الكافی 1678/7)کتاب المواریث ح 4. باب: أن النساء ال یرثن من العقار شیئا(.

2 . شرح أصول الكافی 41/6 ح 5)با أن األئمة یعلمون متی یموتون و أنهم ال یموتون إال باختیار منهم(.

3 . منبع سابق 41/6

4 . علــل الشــرائع 184/1ح 2)بــاب 149: العلــة التــی مــن أجلهــا دفنــت فاطمــة رضــی اللــه عنهــا باللیــل و 

لــم تدفــن بالنهــار(.

5 . بحار األنوار 63/27 ح21)باب وجوب مواالة أولیاءهم و معاداة أعدائهم(.

6 . علــل الشــرائع 163/1 ح2)بــاب: 130: العلــة التــی مــن أجلهــا صــار علــی بــن ابــی طالــب قســیم اللــه 

بیــن الجنــة و النــار(، بشــارة المصطفــی ص 163 ح127)الجــزء الثانــی(، بحــار األنــوار 147/43 ح 3)بــاب 

کیفیــة معاشــرتها مــع علــی(.
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116   معنای عصمت امام چیست؟ آیا این مسئلۀ نزد آنها اتفاقی است؟

»بدان که امامیه، بر عصمت امامان از گناهان کبیره و صغیره  اتفاق نظر  آقای مجلسی می گوید: 

دارند. هیچ گناهی از آنها نه عمدا و نه سهوا صادر نمی شود. نه اشتباهی در تأویل صورت می گیرد و نه 
خداوند چیزی را از ذهنشان فراموش می گرداند«.1

تحلیل:
این تصویری که مجلسی از عصمت ائمه ارائه می دهد و اتفاق نظر شیعه را نقل می کند، طبق نصوص 

قرآن، حدیث و اجماع مسلمین برای پیامبران هم محقق نشده است. مسلمانان اعتقاد دارند که امت با 

کتاب خدا و سنت رسول الله از گمراهی محفوظ می ماند، اما سران شیعه معتقدند که امت با بودن 

امام غایب از گمراهی مصون است؛ زیرا امام مانند نبی است، بلكه اعتقاد دارند که از نبی هم بلند مرتبه 
 گذشت. امامت در نگاه شیعه، امتداد و استمرار نبوت است.2

ً
تر است. چنان که قبال

ام نگرفته است؟ 117   آیا شیعه باور دارد که از امام هیچ فراموشی و سهوی انج

بله! این امر از مسلمات مذهب آنها است. شیخ معاصر آنها، ابن مظفر می گوید:»از صفات مهم و 

ضروری امام، بلکه از شرایط امامت معصوم بودن آن ... از خطا، سهو و فراموشی است«.3 شیخ معاصر 
آن ها، محمد آصف محسنی می گوید:»شیعه، بر عصمت ائمه اجماع نظر دارند«.4

آقای مجلسی می گوید: »علمای امامیه، بر عصمت انبیا و ائمه از گناهان صغیره و کبیره أعم از 

عمدی و غیر عمدی و فراموشی اجماع نظر دارند. خواه پیش از نبوت و امامت باشد خواه بعد از نبوت و 

امامت، بلكه از وقت والدت آنها تا هنگام مالقات با خداوند معصوم هستند. در این باره هیچ کس جز 

صدوق محمد بن بابویه و شیخ او، ابن الولید مخالفت نكرده است. آن دو، قائل به رخ دادن سهوی هستند 

شاید مخالفت این دو  که از جانب خداوند برای آنها عارض شود نه سهوی که از جانب شیطان باشد. 
یرا این دو دارای شهرت در نسب هستند«.5 خللی به اجماع وارد نمی کند؛ ز

1 . بحار األنوار 209/25)باب عصمتهم و لزوم عصمة اإلمام(.

ــی  ــن ف ــق الیقی ــود: ح ــگاه ش ــة(. ن ــث: اإلمام ــل الثال ــد ص 95)الفص ــه الجدی ــی ثوب ــة ف ــد اإلمامی 2 . عقائ

ــیعة و  ــل الش ــة(، أص ــب األئم ــی نص ــة عل ــل األول: األدل ــة: الفص ــاب اإلمام ــول الدین158/1)کت ــة أص معرف

ــول(. ــن األص ــة م ــة ص 43)اإلمام ــب الكالمی ــم الكت ــی أه ــة ف ــی(، اإلمام ــد الثان ــا ص 61)المقص أصوله

3 . عقائــد اإلمامیــة فــی ثوبــه الجدیــد ص 97)الفصــل الثالــث: اإلمامــة(، نــگاه شــود: تصحیــح اعتقــادات 

اإلمامیــة از مفیــد ص 135)فصــل فــی الغلــو و التفویــض(.

ــم. خاتمــة حــول  ــی الخات ــگاه شــود: صــراط الحــق 102.103/3)المبحــث العاشــر: فــی عصمــة النب 4 . ن

نفــی الســهو و النســیان عنهــم(.

5 . بحار األنوار 108/17)تاریخ نبینا صلی الله علیه و سلم. باب سهوه و نومه عن الصالة(.
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عبدالله شبر می گوید: »واجب است که واسطه میان خداوند و بندگانش نبی یا امام معصوم باشد و این 
مسئله، از خصوصیات منحصر به فرد امامیه است«.1

یم«.2 امام بزرگشان خمینی می گوید: »امامانی که در بارۀ آنها هیچ تصوری از سهو و غفلت ندار

پرداخته  این موضوع  به  آینده  تقیه در شیعه شد. )در صفحات  و  بداء  باور  پیدایش  اعتقاد، سبب  این 

خواهد شد(. هر گاه تناقض یا اختالفی در سخنان آنها رخ می دهد، می گویند: این تقیه یا بداء است. امام 

آن ها، سلیمان بن جریر در این باره اعتراف کرده است، همان فردی که مذهب امامیه را رها کرد و گروهی 

از شیعه دنباله روی وی شدند.

تحلیل: 
به امام رضا گفته شد: »در بین اهل کوفه گروهی هستند که گمان می کنند پیامبر در نمازش دچار 

سهو نشدند. ایشان فرمود: دروغ می گویند، نفرین خدا بر آنها باد. آن ذاتی که دچار سهو نمی شود، خداوند 
یگانه است«.3

 َجْهَر َوَما یْخَفی
ْ
ُم ال

َ
ُه یْعل

َ
ُه ِإّن ا َما َشاء الّلَ

َّ
ا َتنَسی )6( ِإل

َ
ُؤَك َفل خداوند بزرگ به حق می فرماید:  َسُنْقِر

فراموش نخواهی  را  آن  دیگر  تو  و  آموخت،  تو خواهیم  به  و  تو خواهیم خواند  بر  را  قرآن  ما  ]أعلی 6-7[؛ 

 او آشكارا و نهان را می داند.
ً
کردمگر چیزی را که خدا بخواهد . قطعا

رسوایی بزرگ
سران متقدمین شیعه، برائت خود را از این عقیده ابراز می دارند، بلكه قائلین این عقیده را کافر می دانند. 
آنها می گویند که رد و انكار روایاتی که سهو پیامبر را اثبات می کند، به ابطال دین و شریعت می انجامد. 
ابن بابویه می گوید:»غالیان و مفوضه، لعنت خدا بر آنها باد، سهو پیامبر را انكار می کنند... اگر جایز 
باشد که روایات وارد شده در این باب انكار شوند، پس رد همۀ روایات و اخبار ممكن می شود و از رد همۀ 

روایات، ابطال دین و شریعت الزم می آید«.4
دیده می شود که سران متأخر شیعه، انكار سهو را از مسلمات دین می دانند و منكر امر مسلم دین نزد 
آنها کافر است. حتی شیخ آنها عبدالله شبر دربارۀ کسی که سهو از پیامبر را ممكن بداند، گفته است که 

این امر: »موجب کفر است«.5

1 . حق الیقین فی معرفة أصول الدین 135/1)کتاب النبوة: الفصل الثانی: العصمة(.

2 . الحكومة اإلسالمیة ص 95)منصب العلماء محفوظ دائما(.

3 . عیــون أخبــار الرضــا 540.541/2)بــاب 46 مــا جــاء عــن الرضــا علیــه الســالم فــی وجــه دالئــل األئمــة 

و الــرد علــی الغــالة و المفوضــة لعنهــم اللــه(، بحــار األنــوار 350/25 ح1)بــاب نفــی الســهو عنهــم(.

4 . من ال یحضره الفقیه 139/1ح1032)باب احكام السهو فی الصالة(. نگاه شود: عدم سهو النبی صلی الله 

علیه و سلم از مفید ص 18، بحار األنوار 111/17)باب سهوه و نومه صلی الله علیه و سلم عن الصالة(.

5 . حق الیقین فی معرفة أصول الدین 135/1)کتاب النبوة: الفصل الثانی: العصمة(.
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 بنابراین سران متقدمین شیعه، متاخرین را تكفیر می کنند و متاخرین، متقدمین را کافر می دانند! آری!

 ِفیِه اْخِتلَاًفا َكِثیًرا  ]نسا:82[؛ و اگر از جانب غیر خدا بود قطعا 
ْ
َوَجُدوا

َ
ْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغیِر الّلِه ل

َ
 َول

در آن اختالف بسیاری می یافتند.  

118   لطفــا بــه اختصــار بیــان کنیــد کــه ســران شــیعه، چگونــه بــاور خــود را در خصــوص 
عصمــت ائمــه ارتقــا دادنــد؟

پیشتر گذشت که نخستین استاد آن ها، ابن سبأ یهودی اعتقاد به اله بودن علی را ابراز داشت و طبق 

دیدگاه سران شیعه، هیچ سخنی از او دربارۀ عصمت علی نقل نشده است.
* سپس شیخ آن ها، هشام بن حكم این عقیده را ارتقا داد و گفت: »امام گناه نمی کند«.1

اشتباه  از خطا و  پیامبر معصوم  مانند  باید  »امام  امام می گوید:  دربارۀ  الغطاء  آل کاشف  آن ها،  شیخ 
باشد«.2

تحلیل: 
بی تردید این سخن شیعه که امام گناه نمی کند، با اعتقاد دیگر آنها دربارۀ قدر در تضاد است که قایل 

به آزادی و اختیارند و می گوید بنده خالق فعل خودش هست. آنچه برای تو ای خوانندۀ منصف به دست 

می آید این است که: مفهوم عصمت نزد شیعه پیشینۀ بیشتری از مذهب آنها دربارۀ قدر دارد و این باور را 

از معتزله در سدۀ سوم گرفتند«.

*سپس شیخ بابویه، معروف به صدوق)ت381( دیدگاه عصمت را ارتقا داد و دربارۀ ائمه گفت: »آن ها 

معصوم و پاک از هر پلیدی هستند. دچار هیچ گناه کوچک و بزرگ نمی شوند. در اوامر الهی نافرمانی او را 

نمی کنند و آنچه بدان  امر می شوند، انجام می دهند. هر کس عصمت را از آنها در یک مورد نفی کند، آنها 

را نشناخته است و هر کس آنها ر ا نشناسد، او کافر است. اعتقاد ما دربارۀ ائمه این است که: آنها معصوم 

گاهی دارند. در هیچ موردی از احوالشان  ین و نهایی خود آ و متصف به صفت کمال هستند. به امور آغاز
به نقص، نافرمانی و جهل متصف نمی شوند«.3

*سپس شیخ مفید عصمت را ارتقا بخشید و گفت: »عصمت، مرحمتی است که خداوند در حق فرد 

مکلف عنایت می فرماید به گونه ای که با وجود قدرت بر گناه و ترک معصیت، وقوع گناه و ترک طاعت از 
وی ممتنع می شود«.4

1 . نگاه شود: بحار األنوار 192.193/25ح 1)باب عصمتهم و لزوم عصمة اإلمام(.

2 . أصل الشیعة و أصولها ص 61)المقصد الثانی(.

3 . اإلعتقادات ص 96)باب اإلعتقاد فی العصمة(، بحار األنوار 72/11)باب عصمة األنبیا(. 

4 . مفید، النكت اإلعتقادیة ص 37)الفصل الثالث فی النبوة(.
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تحلیل:
چنان که شما خوانندۀ گرامی مالحظه می کنید، مفهوم عصمت با پاره ای از افكار اعتزالی؛ از قبیل لطف 

الهی و اختیار انسانی، آمیخته شده است. معنای عصمت این نیست که خداوند امام را بر ترک معصیت 

اجبار کند، بلكه الطافی را بر ایشان ارزانی می دارد که در کنار آن، گناه را به اختیار خود ترک می کند! 

* سپس مجلسی این باور را تقویت کرد و گفت: »علمای امامیۀ ما، بر عصمت انبیا و امامان از گناهان 

صغیره و کبیره خواه از روی عمد باشد یا از روی خطا و نسیان، پیش از نبوت و امامت و پس از آن اتفاق 
نظر دارند، بلکه از زمان والدتشان تا هنگام وفات معصوم هستند«.1

رسوایی 
خود مجلسی دربارۀ عصمت ائمه می گوید: »کوتاه سخن اینكه این مسأله بی نهایت پیچیده است؛ زیرا 

بسیاری از روایات و اخبار  حكایت از صدور سهو از آنها دارند و علمای ما از سویی بر عصمت ائمه اتفاق 
دارند مگر تعداد اندکی از آنها که قائل به عدم جواز هستند..«.2

تحلیل:
این اعتراف آشكاری از مجلسی است که اجماع شیعه بر عصمت ائمه با روایات آنها در تضاد است. 

این تناقض آنها را بر این داشته است که ناگزیر بگویند که سران شیعه بر گمراهی اجماع کرده اند.!!

119    اگــر ممکــن اســت لطفــا برخــی از ادعاهــای شــیعه دربــارۀ فضایــل ائمــه را بــرای مــا بیــان 
کنیــد؟

آری! سران شیعه روایت ساختگی بسیاری را در باب فضائل ائمه بیان کرده اند و بسا اوقات آنها 

این موضوع  به  را در کتاب های معتبرشان  زیادی  ابواب  الوهیت هم رسانده اند! شیوخ شیعه،  به مقام  را 

اختصاص داده اند که برخی از اینها عبارتند از:

1- )باب در بیان اینکه ائمه از انبیا داناترند(! در این باب سیزده حدیث جعل کرده اند که یكی از آنها به 

شرح زیر است: از ابو عبدالله به دروغ روایت کرده اند که ایشان فرمود: »سوگند به پروردگار کعبه)تا سه بار 

گاه می کردم که من داناتر و عالم تر  این جمله را تكرار کردند(، اگر در میان موسی و خضر می بودم، آنها را آ
از آنها هستم و آنها را از اموری باخبر می کردم که در علم آنها نبود«.3

1 . بحار األنوار 350.351/25)باب نفی السهو عنهم(.

2 . منبع سابق 351/25)باب نفی السهو عنهم(.

ــه ال  ــاب: أنَّ األئمــة یعلمــون علــم مــا کان و مــا یكــون، و أن ــاب الحجــة ح1. ب 3 . أصــول کافــی 188/1)کت

یخفــی علیهــم الشــیء صلــوات اللــه علیهــم(.
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2- باب »برتری ائمه بر انبیا و همۀ مخلوقات و عهد گرفتن از انبیا، فرشتگان و سایر موجودات و اینکه انبیای اولو 

العزم به سبب محبت به این مقام رسیدند«.1 در این باب 88 حدیث جعل کرده اند که برخی از آنها عبارتند از: 

به دروغ به ابو عبدالله نسبت داده اند که ایشان گفت: »سوگند به خداوند! حضرت آدم فقط با والیت 
علی بود که سزاور این منقبت قرار گرفت که خداوند با دست خویش او را بیافریند و از روح خود در او 
بدمد. خداوند با موسی سخن نگفت مگر با والیت علی، خداوند حضرت مسیح را تنها با خضوع 
و کرنش در مقابل علی، نشانه ای برای جهانیان قرار داد و سپس گفت: کوتاه سخن اینكه هیچ موجودی 

سزاوار نگاه به سوی او نشد مگر با بندگی ما ائمه«.2
در روایتی آمده است: ... حضرت یونس، والیت علی را انکار کرد که خداوند ایشان را در شکم 

ماهی زندانی کرد تا اینکه اقرار به والیت نمود.3 

امام بزرگ شیعه، خمینی می گوید: »بی تردید امام جایگاه ستودنی و مقام بلندی دارد و دارای خالفت 
تکوینی است که همۀ ذرات عالم در مقابل والیت و سیطرۀ او کرنش می کنند. از مسلمات مذهب ما این 

است که امامان ما جایگاهی دارند که هیچ پیامبر مرسل و فرشتۀ مقربی به جایگاه آنها نمی رسد«.4

3- باب در مورد این که »دعای انبیا با توسل و طلب شفاعت از ائمه پذیرفته می شود«. شانزده حدیث 

جعلی را در این خصوص روایت کرده اند که یكی از آنها به شرح زیر است:
»از امام رضا چنین نقل شده است: »هنگامی که نوح در آستانۀ غرق شدن قرار گرفت، به ما متوسل 
شد و خداوند او را از غرق شدن نجات داد. زمانی که ابراهیم در آتش انداخته شد با توسل به ما خداوند 

یا برای او  یا شد، به ما توسل جست و راه در آتش را برای او سرد و ایمن قرار داد. زمانی که موسی وارد در

شکافته شد. هنگامی که یهود کشتن حضرت عیسی را قصد کرد، متوسل به ما شد که خداوند او را از قتل 
نجات داد و به سوی خود باال برد«.5

1 . بحار األنوار 267/26)کتاب اإلمامة، ابواب سائر فضائلهم و مناقبهم و غرائب شؤنهم(.

ــوار 294/26ح  ــار األن ــه(، بح ــالم و األئم ــه الس ــی علی ــة عل ــوب والی ــار ص 250)وج ــد، اإلختص 2 . مفی

ــئونهم(.  ــب ش ــم و غرائ ــم و مناقبه ــائر فضائله ــواب س ــة، اب ــاب اإلمام 56)کت

ــه(،  ــه علی ــوات الل ــن صل ــر المؤمنی ــة أمی ــی والی ــر ف ــاب آخ ــری 165/1 ح 1)ب ــات الكب ــر الدرج 3 . بصائ

بحــار االنــوار 282/26 ح 34)کتــاب اإلمامــة. بــاب: تفضیلهــم علــی األنبیــا، و علــی جمیــع الخلــق، و أخــذ 

میثاقهــم عنهــم، و عــن المالئكــة، و عــن ســائر الخلــق، و أن أولــی العــزم إنمــا صــاروا أولــی العــزم بحبهــم(، 

ــات(. ــن 433/4ح 106)ســورة الصاف ــور الثقلی تفســیر ن

ــی ص 43.  ــالمی( فارس ــت اس ــت فقیه)حكوم ــة(. والی ــة التكوینی ــالمیة ص 56)الوالی ــة اإلس 4 . الحكوم

ــاپ اول 1373. ــی چ ــام خمین ــار ام ــر آث ــم و نش ــه تنظی موسس

ــیعة 659/4  ــائل الش ــدی )ت 573( ص 105، وس ــه الراون ــن عبدالل ــعید ب ــن س ــب الدی ــص از قط 5 . القص

ح 13)بــاب اســتحباب التوســل فــی الدعــاء بمحمــد و آل محمــد صلــی اللــه علیــه و ســلم(، بحــار األنــوار 

325/26 ح 7)بــاب أن دعــا األنبیــاء اســتجیب بالتوســل و اإلستشــفاع بهــم صلــوات اللــه علیهــم أجمعیــن(.



باورهای شیعه اثنا عشری )سؤال و جواب(190

تحلیل: 
ادعای سران  این  نداشته اند.  ائمه وجودی  انبیا،  زیرا در زمان  ابلهانه ای است؛  و  ادعای جاهالنه  این 

شیعه، دعوت به شرک با خداست؛ زیرا آنها کلید اجابت و مالک پذیرش دعا را ذکر نام های ائمه می دانند؛ 

در حالی که انبیاء با یاد خداوند و با توحید او، دعا کردند و از خداوند یاری جستند. خداوند دربارۀ 

  اِلِمیَن
َ

نَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّی ُكنُت ِمَن الّظ
َ
ا أ

َّ
َه ِإل

َ
ا ِإل

َّ
ن ل

َ
َماِت أ

ُ
ل

ُ
حضرت یونس می فرماید:  َفَناَدى فِی الّظ

]انبیا: 87[؛ در تاریكی ها خداوند را ندا داد که فقط تویی معبود بر حق، تو پاکی و من ستمكار.

4- »ائمه علم آنچه در آسمان و آنچه در زمین است، علم گذشته و آینده، علم حوادث شب و روز علم 
لحظه ها را دارند و نزد آنها علم انبیا و بیشتر از آن است«.1

اسامی  که  دارند  اختیار  در  کتابی  می شناسند.  نفاق  حقیقت  و  ایمان  حقیقت  با  را  مردم  »ائمه،   -5
بهشتیان، اسامی شیعه و دشمنان آنها در آن است. هیچ خبری آنها را از احوالشان غافل نمی سازد«.2

6- باب »ائمه، هر گاه قصد دانستن کنند، می دانند«. در این باب سه حدیث روایت کرده اند«.3

7- باب »ائمه، وقت وفاتشان را می دانند و با موت اختیاری و ارادی می میرند«. هشت حدیث ذیل این 
باب روایت کرده اند«.4

8- »هیچ موردی از احوال شیعه شان و همۀ علومی که امت بدان نیاز دارد، بر ائمه پوشیده نیست. آنها 

بالیایی را که بر سرشان می آید، می دانند و بر آن صبر می کنند. اگر دفع بالیا را از خدوند بخواهند، اجابت 

گاهند و علم نهان ها و بالیا و فصل خطاب و والدت ها  می شود. از آنچه در ضمیر و باطن انسانهاست، آ
را می دانند«.5

را نمی دانست.  را نمی شناخت و حتی اسم خودش  پروردگار خود  یل  نبود، جبر امیر مومنان  اگر   -9

چنین افترا بستند: »جبریل نزد پیامبر نشسته بود. حضرت علی وارد شد. جبریل برای علی برخاست. 

پیامبر به جبریل گفت: آیا در مقابل این جوان بر می خیزی؟ جبریل گفت: او بر من حق تعلیم دارد! 

پیامبر فرمود: این تعلیم چگونه است؟ گفت: زمانی که خداوند مرا آفرید، پرسید: تو کیستی؟ اسمت 

انوار  این جوان در عالم  اینكه  تا  پاسخ دادن متحیر ماندم.  چیست؟ من کیستم و اسم من چیست؟ در 

پدیدار گشت و جواب را به من آموزش داد  وگفت: بگو تو پروردگار بلند مرتبه هستی و اسم تو جلیل 

1 . ینابیــع المعاجــز و أصــول الدالئــل از هاشــم بــن ســلیمان بحرانــی )ت1107( ص 35)بــاب: أن عندهــم 

علــم مــا فــی الســماء و علــم مــا فــی األرض ...(.

2 . بحار األنوار 117/26 )در این باب 40 حدیث آمده است(.

3 . اصول کافی 186/1)کتاب الحجة(.

4 . منبع سابق 186.188/1)کتاب الحجة(.

5 . بحار األنوار 137/26و153 در این باب 40 حدیث روایت شده است. 
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است. من بندۀ ذلیلم و اسمم جبریل است. از این جهت بود که به احترام او برخاستم و تعظیمش کردم«.1

عبادت  را  پروردگارشان  و  می خوانند  قرآن  و  می گویند  سخن  و  می شنوند  مادر  شکم  در  ائمه،   -10

و  می آیند  فرود  آنها  بر  شام  و  صبح  و  می کنند  اطاعت  آنها  از  فرشتگان  شیرخوارگی،  هنگام  می کنند. 
مناره هایی در هر شهر برای أئمه نصب می شود و از آن مناره ها به أعمال بندگان نگاه می کنند.2

11- »ائمه، فرزندان خداوند و از صلب علی بن أبی طالب هستند؟! 

آیت الله شان عبدالحسین النجفی این آیۀ خود ساخته را نقل کرده است:»الوُم أكملُت لُكم دینَكم 

بإمامته فَمن لم یأتمَّ به و بمن اکن من ودلی من صلبه إیل یوم القیامة فأوئلک حبطت أعماهلم و یف 
انلار هم خادلون«.3

12- ائمه، ستون های زمین هستند:

»ایشان فرمود: به من خصلت هایی داده شده که تاکنون به هیچ  بر امیر مومنان چنین افترا بستند که: 

کسی پیش از من عطا نشده است. علم نهان ها، بالیا، نسب ها و فصل الخطاب به من عطا شده است؛ 
بنابراین گذشته ای از من فوت نشده و آنچه از نگاهم پنهان است بر من پوشیده نیست«.4

13- »باب در بیان اینکه هیچ علمی را خداوند به پیامبرش آموزش نداد مگر اینکه به ایشان دستور داد 
یک پیامبر در علم است«.5 تا آن را به امیر مومنان آموزش دهد و ایشان شر

تحلیل:
این ادعاهای سران شیعه دربارۀ ائمه، در اوج شگفتی و کفر قرار دارند و با این روایات، گاهی ائمه را 

از جایگاه امامت به جایگاه نبوت و حتی به مرتبۀ الوهیت می رسانند. پناه می بریم به خداوند از شیطان و 

گروهش. هیچ کس تردیدی ندارد که این ادعاها بعینه بزرگ ترین کفر است، بلكه هیچ فردی از پیشینیان و 

آیندگان چنین کفر و گمراهی را نیاورده است.

1 . أحسائی، شرح الزیارة الجامعة الكبیرة 371/1 )و شهداء علی خلقه و أعالما لعباده(.

2 . نــگاه شــود: کمــال الدیــن و تمــام النعمــة 393.394/2 ح 2)بــاب مــا روی فــی میــالد القائــم صاحــب 

الزمــان حجــة اللــه بــن الحســن بــن علــی بــن محمــد بــن علــی بــن موســی بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــی 

بــن الحســین بــن علــی بــن أبــی طالــب(، الیتیمــة و الــدرة الثمینــة ص 190 از هاشــم بحرانــی.

3 . الغدیــر 525/1ترجمــه: امــروز دیــن را بــا امامــت ایشــان بــر شــما کامــل کــردم. هــر کــس بــه ایشــان  و 

ــد. ــم می مانن ــه در جهن ــود و. همیش ــل می ش ــا باط ــال آنه ــد، اعم ــدا نكن ــان اقت ــب ایش ــن از صل ــدان م فرزن

4 . أصول کافی 141.142/1)کتاب الحجة ح2باب أن األئمه هم أرکان األرض(.

5 . منبع سابق 190/1)کتاب الحجة(، سه حدیث در این باب روایت کرده اند.
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120    آیــا شــیعه بــا باقــی بــودن معجــزات ائمــه حتــی پــس از مرگشــان بــاور دارنــد؟ و ایــن بــاور در 
زندگــی اجتماعــی آنهــا چــه نقشــی داشــته اســت؟

آری! بلكه این باور نزد آنها همواره تجدد پذیر و نو بوده است و شكل واقعی به خود می گیرد که در 

دو ناحیه تبلور پیدا می کند:

اول: معجزات و امور خارق العاده ای که شیوخ شیعه به امام غائبشان نسبت می دهند؟

دوم: ادعاهای شیوخ شیعه دربارۀ به دست آمدن امور خارق العاده نزد قبور امامان؛ از قبیل داستان هایی 

که حاکی از شفا یافتن بیماری های العالج هستند. گفته می شود که نابینایی به مجرد مجاور قرار گرفتن 

می روند؟!!!  آنها  قبور  به  شفا  طلب  برای  خوک ها  و  االغ  ویژه  به  حیوانات  و  است  شده  بینا  ضریح  با 

آنها  از  ائمه  و  امانت ها گذاشته می شوند  ائمه  نزد ضریح  که  دارد  آن  از  که حكایت  دیگری  داستان های 

نگهداری و حفاظت می کنند.1 بدین ترتیب موجودی حساب خادمان حرمهای مطهر افزایش یافت!

121   حکم زیارت قبور و آرامگاه های ائمه و و اولیا نزد سران شیعه چیست؟
یكی از تكالیف مذهبی شیعه است و تارک آن کافر می شود!.2

به دروغ روایت کرده اند که »هارون بن خارجه از امامشان ابو عبدالله پرسید: حكم کسی که زیارت قبر 
حسین بن علی را بدون عذر ترک کند چیست؟ ایشان فرمود: »این شخص جهنمی است«.3

تناقض:
به دروغ به ابی جعفر نسبت داده اند که ایشان فرمود: »هر کس از شیعۀ ما به زیارت قبر حسین نرود، 

دین و ایمانش ناقص است و اگر وارد بهشت شود، رتبۀ او از مومنین دیگر در بهشت پایین تر است«.4

122   از نگاه آنان چه آدابی بر زیارت کنندۀ قبور واجب است؟

آداب زیادی دارد که برخی از آنها عبارتند از:

*غسل کردن قبل از ورود به زیارتگاه و ایستادن و اجازه خواستن مسنون. اگر بی وضو شد، غسل را 
دوباره انجام دهد.5

1 . ر.ک: بحار األنوار 312.318/42.

2 . نگاه شود: کامل الزیارات و المزار ص 183)باب78: فیمن ترک زیارة الحسین علیه السالم(، تهذیب األحكام 

1306/6)کتاب المزار، باب فضل زیارته(، وسائل الشیعه 481/10 ح 1)باب کراهة ترک زیارة الحسین(.

ــیعة  ــائل الش ــین(.، وس ــارة الحس ــررک زی ــن ت ــاب 78: فیم ــزار ص 184ح 1)ب ــارات و الم ــل الزی 3 . کام

ــین(. ــارة الحس ــرک زی ــة ت ــاب کراه 481/10ح 13)ب

4 . کامل الزیارات و المزار ص 183 ح 1)باب: 78:فیمن ترک زیارة الحسین(.

5 . بحار األنوار 124.139/97)باب آداب الزیارة و أحكام الروضات و بعض النوادر(.
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*حاضر شدن با تواضع و خضوع در لباس های پاک، تمیز و نو.1

ایستادن بر قبر و بوسیدن آن، آیت الله العظمی شان محمد شیرازی می گوید: »ضریح آنها را می بوسیم؛ 
همانگونه که حجر األسود را می بوسیم«.2

مجلسی می گوید: »بر تكیه دادن بر ضریح و بوسیدن آن تصریح شده است«.3

*یكی دیگر از آداب زیارت قبور، گذاشتن گونه بر قبر است.4 گفته اند که: »هیچ کراهیتی در بوسیدن 
ضریح نیست، بلكه نزد ما سنت است. اگر به تقیه نیاز باشد، در این هنگام ترک آن بهتر است«.5

*از آداب دیگر قبور ائمه، طواف کردن قبر است. در بحار األنوار آمده است: »... مگر اینكه دور مشاهد 
شما طواف کنیم«.6

تعارض در روایات:
این در حالی است که خودشان روایاتی را نقل کرده اند که از این کار باز می دارد، برخی از آنها عبارتند 

از : »برای هیچ قبری طواف نكن«.7

از طواف  مراد  که  دارد  وجود  احتمال  »این  می گوید:  پاسخ   در  و  می کند  رد  را  روایت  این  مجلسی 
ط( باشد.8 ممنوعه در اینجا، قضای حاجت طبیعی )التغوُّ

*رو به رو قرار دادن صاحب قبر و پشت به قبله ایستادن در نماز:

مجلسی می گوید: »رو به رو قرار دادن قبر امر واجب است گرچه موافق قبله هم نباشد... رو به رو قرار 
گرفتن قبر برای زائر به منزلۀ رو به رو قرار گرفتن قبله است و همان سمت )وجه( خداست...«.9

1 . منبع سابق.

2 . مقالة الشیعة ص 8، مرجع تقلید، محمد شیرازی.

3 . بحا األنوار 134/97ح 24)باب ثواب تعمیر قبور النبی و األئمة صلوات الله علیهم، و تعاهدها و زیارتها..(.

4 . نگاه شود: عمدة الزائر فی األدعیة و الزیارات ص 31، حیدر حسینی  کاظمی

5 . بحار األنوار 136/97ح 24)باب ثواب تعمیر قبور النبی و األئمة...(

6 . بحــار األنــوار 126/97ح 3)بــاب آداب الزیــارة و أحــكام الروضــات و بعــض النــوادر(، مســتدرک وســائل 

الشــیعة 366/10 شــماره عمومــی 12193شــماره خــاص 2)بــاب اســتحباب اختیــار اإلقامــة فــی شــهر رمضــان 

و الصــوم علــی الســفر للزیــارة و اإلفطــار(.

7 . فروع الكافی 1566/6)کتاب الزی و التجمل و المروءة ح 8 باب کراهیة أن یبیت اإلنسان وحده و الخصال 

المنهی عنها لعلة مخوفة(، علل الشرائع 276/1 ح1)باب 200: علة النهی عن البول فی الماء النقیع(.

8 . بحار األنوار 127/97 ح4)باب آداب الزیارة و أحكام الروضات و بعض النوادر(.

ــم  ــه علیه ــوات الل ــة صل ــائر األئم ــارة س ــالم و زی ــه الس ــه علی ــاب زیارت ــوار 369/101ح 12)ب ــار األن 9 . بح

ــد(. حیهــم و میتهــم مــن البعی
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حجت کمرشکن
امیر مومنان می گوید: »ای مردم! آیا می دانید که پیامبر بر کسی که قبرها را محل نماز خواندن 

قرار دهد نفرین کرده است«.1

یارت قبور، افتادن بر قبر و خواندن دعای مأثور است. نقل شده است که: »هنگامی  *از آداب دیگر ز

که به دروازه رسیدی، خارج از گنبد بایست و با چشمت به سمت قبر اشاره کن و بگو: ای سرورم! ای ابا 

عبدالله!  ای فرزند رسول الله! برده و فرزند برده و فرزند کنیزت خوار و ذلیل به بارگاه تو ایستاده و در ثنای 

منزلت واالی تو مقصر و به حق تو معترف است. برای پناه جستن به ذمه ات نزدت آمده و آهنگ حرم تو 

را کرده و به مقام تو رخ کرده است...« سپس بر قبر بیفت و بگو:»ای موالیم! هراسان نزدت آمده ام، به من 
امن عطا کن، جویندۀ پناه تو هستم به من پناه بده، نزدت فقیر آمده ام، توانگرم گردان! ای سرور و موالیم...«.2

نماز  قرار دادن کعبه و گزاردن دو رکعت  قبر و پشت سر  قرار دادن  قبله  قبور،  یارت  ز *از جملۀ آداب 

واجب به سوی قبر است.

آن چنین  در  که  است  فرستاده  از سردابش  آنها  برای  فوری  پیام  امامشان  که  کرده اند  روایت  دروغ  به 

آمده است: »اما در خصوص نماز: کعبه پشت سر نماز گزار باشد و قبر را رو به روی خود قرار دهد.جایز 

نیست که پیشاپیش او نماز بخواند و نه سمت راست و نه سمت چپش؛ زیرا نماز گزار نه جلوتر از امام قرار 
می گیرد و نه مساوی«.3

سران شیعه بر این باورند که امامانشان کعبه هستند؟!!

از این روست که روایت دروغینی به ابی عبدالله نسبت داده اند که ایشان فرمود: »در کتاب خداوند، ما 

نماز، زکات، روزه، حج، ماه حرام، شهر حرام، کعبة الله، قبلة الله و وجه الله هستیم. خداوند می فرماید: 
هر کجا رخ گردانید، همانجا وجه خداست«.4

شیخ آل کاشف  الغطا می گوید: متوجه شدن به سوی کعبه در نماز به خاطر نور علی بن أبی طالب 

است که در آنجا به دنیا آمده است. وی می گوید: »در حقیقت، توجه به سوی کعبه، متوجه شدن به سمت 
همان نور علی بن أبی طالب است«.5

1 . فقه الرضا ص 188.189)باب آخر فی الصالة علی المیت(.

2 . بحار األنوار 253/98ح 41)باب زیارته صلوات الله علیه فی لیلتی عید الفطر و عید األضحی(.

3 . اإلحتجاج 490/2)توقیعات الناحیة المقدسة(، بحار األنوار 128/97 ح 8)باب آداب الزیارة...(.

4 . بحــار األنوار303/24ح14بــاب دربــارۀ اینكــه ائمــه نمــاز، زکات، حــج، روزه و ســائر عبادات انــد و گنــاه 

ــی طالــب 678/3،  ــز ر.ک: مناقــب آل اب ــد. نی ــرآن آمــده اســت، منظــور دشــمنان ائمه ان و معاصــی کــه در ق

فصــل دربــارۀ اینكــه »رضــوان، بعثــت، فطــرت، قبلــه، قیامــت و ... علــی اســت. 

5 . محمد حسین آل کاشف الغطاء، جنة المأوی .



195
باورهای شیعه اثنا عشری )سؤال و جواب(

سران شیعه همچنین اعتقاد دارند که ائمۀ آنها مساجدند!

ْم ِعنَد 
ُ

 ُوُجوَهك
ْ
ِقیُموا

َ
به دروغ از أبی عبدالله روایت کرده اند که ایشان دربارۀ این فرمودۀ خداوند  َوأ

ّلِ َمْسِجٍد  گفت: مراد از مسجد در این آیه ائمه هستند«.1
ُ
ك

همچنین باور دارند که مراد از »سجود« در قرآن، والیت ائمه است.

ُجوِد َوُهْم َساِلُموَن  که خداوند می فرماید  ی الّسُ
َ
از این رو دربارۀ این آیۀ قرآن  َوَقْد َكاُنوا یْدَعْوَن ِإل

علی  آن والیت  از  منظور  که  بودند، می گوید  که سالم  در حالی  فرا خوانده می شدند  به سجده  دنیا  در 

است که در دنیا بدان فرا خوانده می شدند؛ در حالی که توانایی آن را داشتند.2 روایت دروغین دیگری نقل 
کرده اند که: »نزد هر قبر باید دو رکعت نماز خوانده شود«.3

ین تقرب ها می دانند... و به پیروان خود القا می کنند که این  سران شیعه، این امور شرک آمیز را از برتر

بلندی  گناهان،  شدن  محو  جهنم،  از  آزادی  بهشت،  ورود  گناهان،  بخشش  سبب  شرکیات،  و  خرافات 
درجات و اجابت دعاها می شود«.4

گفته اند: این امور شرک آمیز »مساوی با حج، عمره، جهاد و آزاد کردن بردگان است«.5

حتی آیت الله سیستانی تا این جا پیش رفته که نماز خواندن نزد قبر خیالی علی بن أبی طالب را أفضل 

»روایت شده که نمازخواندن نزد قبر علی بن أبی طالب  از نماز خواندن در کعبه می داند. وی می گوید: 
دویست هزار درجه دارد«.6

تناقض:
ابا عبدالله از پدرش روایت می کند که ایشان فرمود: »پیامبر از نماز خواندن بر قبر یا نشستن بر آن 

یا تكیه دادن به قبر یا ساخت و ساز بر آن  نهی فرمود«.7

وانگهی آیا این نصوص دروغین و  منسوب به ائمه، دعوت به شرک و تغییر دین خدا نیست؟ آیا این 

1 . تفسیر العیاشی 16/2ح 18)من سورة األعراف(، تفسیر الصافی 188/2)سورة األعراف(.

ــن  ــور الثقلی ــیر ن ــم(، تفس ــوة القل ــی 215/5)س ــیر الصاف ــم(، تفس ــورة القل ــی ص 718)س ــیر القم 2 . تفس

396/5ح 51)ســورة القلــم(. 

3 . بحار األنوار 134/97 ح24)باب آداب الزیارة، و احكام الروضات، و بعض النوادر(.

4 . بحار األنوار 21.28/98باب 5)کتاب المزار: أبواب فضل زیارة سید شباب أهل الجنة(.

5 . بحار األنوار 28.44/98باب 5 ضمن)کتاب المزار: أبواب فضل زیارة سید شباب أهل الجنة...(.

6 . سیستانی، منهاج الصالحین. العبادات ص187)کتاب الصالة: مكان المصلی(. 

ــالة  ــاب الص ــتبصار 352/1)کت ــادات(، اإلس ــاب الزی ــالة، ب ــاب الص ــكام 693/3ح 16)کت ــب األح 7 . تهذی

ح4بــاب الصــالة علــی المدفــون(، وســائل الشــیعة 503/2 ح5)بــاب جــواز الصــالة علــی المیــت بعــد الدفــن 

لمــن لــم یصــل علیــه ...(.
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شیوه، ترجیح باور مشرکین بر دین اسالم و  معاوضۀ بت پرستی در مقابل توحید نیست؟ آری! به خدای 

یگانه سوگند که همین گونه است. این دینی که پیروانش را دستور می دهد که قبر را رو به روی خود قرار 

داده و کعبه را پشت سر ، چه دینی نامیده می شود؟ و این سران دروغگوی شیعه که خانه های شرک را به 

نام زیارتگاه ها آباد ساخته و خانه های توحید؛ یعنی مساجد را تعطیل کرده اند )واقعیت موجود، بهترین 

َشَرُعوا  اء 
َ
ُشَرك ُهْم 

َ
ل ْم 

َ
أ   به درستی می فرماید:  مرتبه  بلند  گواه است!( چه می نامیده می شوند؟ خداوند 

 ِلیٌم
َ
ُهْم َعَذاٌب أ

َ
اِلِمیَن ل

َ
ِإّنَ الّظ ُقِضی َبیَنُهْم َو

َ
َفْصِل ل

ْ
ا َكِلَمُة ال

َ
ْول

َ
ُه َول َذن ِبِه الّلَ

ْ
ْم یأ

َ
یِن َما ل َن الّدِ ُهم ّمِ

َ
ل

]شوری:21[؛ آیا برای آنها شریكانی هست که برایشان دینی پدید آورده اند که خدا بدان اجازه نداده است. 

اگر این سخن قاطعانه و داورانه نبود، میانشان داوری می گردید. قطعا ستمكاران عذاب دردناکی دارند.

حجت قاطع و کمرشکن:
امام باقر روایت می کند که رسول الله فرمود: »قبر من را قبله یا مسجد قرار ندهید؛ زیرا خداوند 

یهود را زمانی نفرین کرد که قبور انبیای خود را مساجد قرار دادند«.1

123   آیا شهرهای کوفه و کربال نزد شیعه برتری و تقدس دارند؟

فراگیر شود،  گاه مصیبت ها  »هر  فرمود:  ایشان  که  بسته اند  افترا  امام صادق  بر  سران شیعه  آری! 

امنیت در کوفه و اطراف آن است«.2 

روایت دروغین دیگری نیز به امام صادق دربارۀ برتری مسجد کوفه نسبت داده اند که ایشان فرمود: »سمت 

راست آن باغی از باغچه های بهشت است. در میان آن باغچه ای از باغچه های بهشت است. در قسمت آخر 
آن باغچه ای از باغچه های بهشت است. هیچ بندۀ نیک و پیامبری نیست مگر در آن نماز گزارده است«.3

به دروغ از ابا عبدالله روایت کرد اند که ایشان دربارۀ وحی خدا خطاب به کعبه می گوید: »اگر خاک 

کربال نبود، تو را برتری نمی دادم. اگر آن چیزی که خاک کربال در خود دارد نبود، نه تو را می آفریدم و نه 

آن خانه ای که بدان افتخار می ورزی. پس به جای خود باش و استقرار بیاب و پست و متواضع، خوار و 

بی ارزش باش و بر خاک کربال برتری جویی نكن. در غیر این صورت بر تو خشم می گیرم و تو را در آتش 
جهنم پرت می کنم«.4

ــوح و  ــور و الن ــارة القب ــة و زی ــد المصیب ــزع عن ــة و الج ــاب التعزی ــه 71/1ح 532)ب ــره الفقی ــن ال یحض 1 . م

المآتــم(، علــل الشــرائع 351/2ح1)بــاب 75: العلــة التــی مــن أجلهــا ال تتخــذ القبــور قبلــة(، بحــار األنــوار 

ــوادر(. ــض الن ــات، و بع ــكام الروض ــارة، و أح ــاب آداب الزی 128/97 ح7)ب

2 . شجرة طوبی ص 21)المجلس الثامن: فی فضیلة قم و وجه تسمیتها(.

3 . منبع سابق ص 13.

4 . کامل الزیارات و المزار ص 246ح 2)باب 88: فضل کربال و زیارة الحسین(.
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بر زبان کربال چنین بافته اند که او گفت: »من سرزمین مقدس و میمون خدا هستم. شفا در خاک و آب 

من قرار دارد و بر این فخر فروشی نمی کنم«.1 

آیت الله کاشف آل الغطا دربارۀ کربال می گوید: »به طور مسلم برترین خطۀ زمین است، همانگونه 

گواهی  نیز  روایت  و  آثار  از  بسیاری  و  کرده اند  تصریح  بدان  زمان  این  بزرگوار  نویسندگان  از  برخی  که 
می دهند«.2

پیشتر بارها گذشت که منكر امر مسلم و ضروری، نزد شیعه کافر است.

آیت الله میرزا حسین حائری می گوید: »پس از اینكه این خطۀ مبارک، مدفن امیر مومنان شد، زیارتگاه 
مومنان، قبله گاه موحدان، مطاف پادشاهان و مسجد نماز گزاران قرار گرفت«.3

تحلیل:
به باور شیعه، کربال به خاطر جسد حضرت حسین این فضائل را به دست آورد، پس چرا مدینۀ 

منوره به خاطر وجود پیكر مبارک پیامبر حتی بعضی از این مناقب را کسب نكند؟ یا اینكه )فرضیه 

سوم را بپذیریم( که به باور شیعه جسد امام حسین افضل است.! سخن آیت الله آل کاشف الغطا بر این 

فرضیه صحه می گذارد، وی می گوید: »آیا حقیقت بی شائبه این نیست که پاک ترین نقطۀ زمین، ضریح و 
مرقدمعززترین شخصیت روزگار باشد؟!4

در بعضی از متون مقدس شیعه آمده است:»حجر أسود از جای خود در کعبه برداشته می شود و در 

حرمشان در کوفه گذاشته می شود. بر امیر مومنان افترا بسته اند که ایشان در مسجد کوفه ایراد خطبه فرمود 

و گفت: »ای اهل کوفه! خداوند به شما چنان نعمت و برتری عنایت کرده که هیچ کس را عطا نكرده است؛ 

پایان  ابراهیم بوده است... روزها و شب ها  مصالی شما، خانۀ آدم، خانۀ نوح، خانۀ ادریس و مصالی 
نمی پذیرند تا اینکه حجر األسود در آن نصب خواهد شد«.5

1 . منبع سابق 249ح 17)باب: 88فضل کربال و زیارة الحسین(.

2 . آل کاشف الغطاء، األرض و التربة الحسینیة ص 55.56

3 . میرزا حسن حائری،أحكام الشیعه  32/1. نگاه شود: تاریخ کربال از عبد الجواد آل طعمة ص 115.116

4 . آل کاشف الغطاء، األرض و التربة الحسینة ص 56

5 . مــن ال یحضــره الفقیــه 92/1ح 696)بــاب فضــل المســاجد و حرمتهــا و ثــواب مــن صلــی فیهــا(، وســائل 

کــد اســتحباب قصــد مســجد األعظــم بالكوفــة و لــو مــن بعیــد، و إکثــار الصــالة  الشــیعة 309/3 ح18)بــاب تأ

فیــه فرضــا و نفــال، خصوصــا فــی میمنتــه و و ســطه، و اختیــاره علــی غیــره مــن المســاجد إال مــا اســتثنی، و 

حــدوده، و کراهــة دخولــه راکبــا(، کتــاب الوافــی 1447/14)14502.23: بــاب فضــل الكوفــة و مســاجدها(.
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تحلیل: 
این خرافات سبب شد تا قرامطه جنایت ننگین و مشهور خود را در بیت الله انجام دهند و حجراألسود 

را در سال 317هـ .ق بیرون کند، اما نتوانستند آن را در حرمشان در کوفه قرار دهند، چرا؟!1

آیا منابع شیعه، آبشخور امثال این اعمال قرامطه نیست پس چرا فقط این اهتمام و عالقه مندی به کوفه 

است؟!

یا بدین سبب است که دین ابن سبأ یهودی گوش شنوایی در شهرهای مسلمین جز کوفه نداشت! 

را  یهودی)تشیع(  سبأ  ابن  دین  ایمان،  و  اسالمی  دانش  به  قربشان  سبب  به  اسالمی  شهرهای  زیرا 

نپذیرفتند. این کوفه بود که با این مصیبت دچار شد و تحت تاثیر تبلیغات ابن سبای یهودی قرار گرفت. 

ابن سبا شهرها را گشت و هیچ جایی را برای پذیرش دعوتش بجز کوفه نیافت، این مكان دورافتاده، در 

آن برهه از زمان از نور علم و ایمان فاصله داشت؛ از این رو بود که تشیع از کوفه ظهور کرد، کما اینكه 

»ارجاء« از کوفه نشأت گرفت. قدر، اعتزال، شیوه های فاسد از بصره آغاز شد. جهمیه از اطراف خراسان 

پدید آمدند. سبب ظهور این بدعت ها به اعتبار فاصلۀ شان از مرکز نبوت بود. هر گاه در امتی بدعت ها 

ظاهر گشته است، ریشه در دوری آنها از سنت های پیامبر و دوری اهالی آن از دیار علم و ایمان بوده 

است؛ از این روست که تباهی و بربادی رخ می دهد. این تحلیل را با سخن باری تعالی خاتمه می دهم: 

َقاُم ِإْبَراِهیَم  ] آل  ِمیَن * ِفیِه آیاٌت َبیَناٌت ّمَ
َ
َعال

ْ
ل ِ
ّ
ا َوُهًدى ل

ً
َة ُمَباَرك

َّ
ِذی ِبَبك

َّ
ل
َ
اِس ل  َبیٍت ُوِضَع ِللّنَ

َ
ل ّوَ

َ
 أ

عمران: 96-97[؛ نخستین خانه ای که برای مردم بنیانگذاری شده است، خانه ای است که در مكه قرار دارد. 

پر برکت و نعمت است و هدایت جهانیان است. در آن نشانه های روشنی است.

124   اعتقاد شیعه دربارۀ نماز، دعا، توسل و حج گزاردن به قبور ائمه چیست؟

امام بزرگ شیعه، خمینی می گوید:»به اولیای امر، نگهبانان زمان و شفیعان انس و جن؛ یعنی پیامبر 

و امامان معصوم توسل جسته می شود. این انسان های بزرگوار، شفیع و واسطه قرار داده می شوند. برای 

هر روز یک نگهبان و پناه دهنده مقرر شده است؛ روز شنبه به وجود مباک پیامبر وابسته است. روز 

یكشنبه برای امیر مومنان، روز دوشنبه برای دو سبط و نوۀ پیامبر، روز سه شنبه برای امامان سجاد، باقر 

و صادق، روز چهارشنبه برای امام کاظم، رضی و تقی نقی، روز پنجشنبه برای امام عسكری و روز 
جمعه برای امام زمان عجل الله فرجه الشریف است«.2

 بر ابا عبدالله این روایت دروغین را افترا بسته اند که ایشان دربارۀ نماز نزد قبر موهوم امام حسین

فرمود: »در ازای هر رکعتی که نزد قبر ادا می کنی، مانند ثواب کسی است که هزار حج، هزار عمره انجام 

1 . مفید،کتاب المسائل العكبریة ص 84.102 )متوفای 413(.

2 . اآلداب المعنویة للصالة ص 569.570



199
باورهای شیعه اثنا عشری )سؤال و جواب(

داده و هزار گردن را آزاد کرده است و گویا در راه خدا  یک میلیون بار  همراه پیامبری مرسل جهاد کرده 
است«.1

کلینی، روایت دروغینی نقل کرده است که مردی نزد أبا عبدالله آمد و گفت: »من 19حج انجام داده ام، 

یارت  ابا عبدالله فرمود: آیا قبر امام حسین را ز به بارگاه خداوند دعا کنید که حج بیستم را نصیبم کند. 
یات قبر ایشان از بیست حج بهتر است«.2 کرده ای؟ گفت: خیر. امام فرمود: البته ز

تعارض:
خود کلینی بر ابو عبدالله دروغ بسته است که ایشان فرمود: »اگر زیارتش کنی، خداوند در ازای آن 

بیست و پنج حج برای تو می نویسد.3

تعارض:
باز خود کلینی جایی دیگر بر أبا عبدالله افترا بسته است که ایشان فرمود: »زیارت قبر حسین برابر با 

بیست حج و بیشتر است و با بیست عمره و حج برابری می کند«.4

تعارض: 
افترا:بسته اند که  »هر کس قبر ابا عبدلله را زیارت کند، خداوند برای او هشتاد حج مقبول می نویسد«.5

تعارض: 
با عبدالله به دروغ افترا بسته اند که ایشان فرمود: »هر کس نزد قبر حسین با شناخت حق آن بیاید، 

ّ
بر أ

مانند کسی است که صد حج همراه رسول الله انجام داده باشد«.6

تعارض:
حجت شیعه، کلینی بر أبا عبدالله به دروغ نسبت داده است که ایشان فرمود: »هر مومنی نزد قبر حسین 

گاه به حقش باشد، خداوند ثواب بیست حج و عمرۀ مقبول  در غیر روز عید حاضر شود؛ در حالی که آ

و بیست  حج و عمرۀ مقبول با پیامبر مرسل یا امام عادلی به او عطا می فرماید. هر کس روز عید به قبر 

1 . تهذیب األحكام1342/6ح 9)کتاب المزار، باب حد حرم الحسین علیه السالم و فضل کربال...(.

2 . فــروع الكافــی 764/4 کتــاب الحــج ح3)بــاب فضــل زیــارة أبــی عبداللــه الحســین(، ثــواب األعمــال ص 

122 ح41)ثــواب مــن زار قبــر الحســین علیــه الســالم(.

3 . همان 764/4)کتاب الحج ح4 باب فضل زیارة أبی عبدالله الحسین(.

4 . همان منبع. 

5 . ثواب األعمال ص 121ح 39)ثواب من زار قبر الحسین علیه السالم(.

6 . کامــل الزیــارات ص 156ح 7)إن زیــارة الحســین تعــدل حججــا(، ثــواب األعمــال ص 121 ح38)ثــواب 

مــن زار قبــر ...(.
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حسین بیاید، خداوند ثواب صد حج و عمرۀ مقبول و صد غزوه همراه پیامبری مرسل یا امام عادل نصیبش 

برایم نوشته می شود؟ گفت:  ایستادن در موقف ]عرفات[ چه مقدار  ازای  ایشان گفتم: در  به  می گرداند. 

امام به مثل حالت خشم به من نگاه کرد و گفت: ای بشیر! هر گاه مومن نزد قبر حسین در روز عرفه بیاید و 

از رود فرات غسل کند سپس متوجه او شود، خداوند در ازای هر قدم یک حج کامل با مناسكش برای او 
می نویسد. به گمانم ایشان فرمود: و یک غزوه«.1

یارت ایشان و قبرش را برای شما بیان می کردم، حج را به  نکتۀ پایانی: »سوگند به خدا! اگر فضیلت ز
کلی رها می کردید و هیچ کس از شما حج نمی گزارد«.2

کاش برای آنها بیان می کرد!!!

باور شیعه در خصوص فضیلت حج برای قبر  حسین در روز عرفه

»خداوند متعال غروب روز عرفه، به زائران قبر  به دروغ بر أبی عبدالله افترا بسته اند که ایشان فرمود: 

نظر کند؟ گفت: آری! گفتم: چگونه  به اهل موقف  آنکه  از  پیش  ایشان گفتم:  به  نظر می افکند.  حسین 

یرا در بین آنها )أهل موقف(، ولد الزناها وجود دارد، اما در بین این ها )زائران  این ممکن است؟ گفت: ز
حسین( ولد الزنا نیست«.3

چنین افترا بستند:»زید شحام می گوید: به أبا عبدالله گفتم: زائر قبر حسین چه پاداشی دارد؟ گفت: 
»مانند کسی است که خداوند را بر عرش مالقات کند«.4

به أبا عبدالله به دروغ نسبت داده اند که ایشان فرمود: »هر گاه مومن نزد قبر حسین در روز عرفه بیاید و 

از رود فرات غسل کند سپس متوجه او شود، خداوند در ازای هر قدم یک حج کامل با مناسکش برای او 
می نویسد. به گمانم ایشان فرمود: یک عمره و یک غزوه«.5

1 . فروع الكافی 763/4)کتاب الحج ح 1باب فضل زیارة أبی عبدالله الحسین(.

2 . کامــل الزیــارات و المــزار ص 245.246ح 1)بــاب 88:فضــل کربــال و زیــارة الحســین(. وســائل الشــیعة 

515/14کتــاب الحــج، بــاب اســتحباب التبــرک بكربــالء

3 . کامــل الزیــارات و المــزار ص 163ح 3)بــاب 70: ثــواب زیــارة الحســین یــوم عرفــة(، ثــواب األعمــال ص 

118ح 27)ثــواب مــن زار قبــر الحســین علیــه الســالم(.

4 . کامل الزیارات ص 143ح1)باب59: إن من زار الحسین کان کمن زار الله فی عرشه و کتب فی أعلی علیین(، 

تهذیب األحكام 1326/6ح 35)باب فضل زیارته(، بحار األنوار 76/98ح 29)باب 10: جوامع ما ورد من الفضل 

فی زیارته و نوادرها(، نور العین فی المشی إلی زیارة قبر الحسین ص 49ح 1)باب 17: إن من زار الحسین کمن زار 

الله فی عرشه(، مستدرک وسائل الشیعة 185/10 شماره عمومی حدیث 11806 شماره خصوصی 11)أبواب المزار 

و ما یناسبه، باب 2: تأکد استحباب زیارة النبی و األئمة خصوصا بعد الحج.

5 . فــروع الكافــی 763/4)کتــاب الحــج ح1 بــاب فضــل زیــارة أبــی عبداللــه الحســین(، ثــواب األعمــال ص 

118 ح25)ثــواب مــن زار قبــر الحســین علیــه الســالم(.
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125   آیا سران شیعه، این فضائل موهوم را تنها به زیارت قبور امامانشان منحصر می دانند؟

خیر! بلکه این فضائل را به قبور اولیا، مشایخ، نزدیکان و دوستانشان سرایت می دهند!؟

یارت کردی،  به دروغ به ابو الحسن عسكری نسبت می دهند که ایشان فرمود: »اگر تو قبر عبدالعظیم را ز
یارت کردی«.1 مانند این است که حسین را ز

یارت کند وارد  با دروغ به علی بن الرضا نسبت داده اند که ایشان فرمود: »هر کس قبر عمۀ من را در قم ز
بهشت می شود«.2

به دروغ به أبا الحسن موسی بن جعفر نسبت داده اند که ایشان فرمود: »هر کس قبر فرزندم را زیارت 

کند، پاداش او نزد خداوند مانند کسی است که هفتاد حج مقبول انجام داده است. )راوی( می گوید: گفتم: 

هفتاد حج؟ گفت: بله و هفتصد حج. گفتم: هفتصد حج؟ گفت: بله و هفتاد هزار حج... هر کس او را 
یارت کند و شبی نزدش بماند، مانند کسی است که خداوند را بر عرش مالقات کرده باشد«.3 ز

امامش را به خشم آورد و ایشان در سهمیه و پاداش افزود!!! 

تحلیل:
انجام  در مكه  و عمره  و موهوم حج  بزرگ  این فضائل  با وجود  آنها  پس چرا عموم شیعه،بلكه سران 

می دهند و مسجد نبوی زیارت می کنند؟ 

136   لطفا برخی از فضائل موهوم زیارت قبر علی را به اختصار بیان کنید؟

آری! به دروغ این روایت را به جعفر صادق نسبت داده اند که ایشان فرمود: »هر کس پدر بزرگم را 

گاهی از حقش زیارت کند، خداوند در ازای هر قدم، ثواب  یک حج مقبول و عمرۀ مبرور را برای او  با آ

می نویسد. سوگند به خدا  ای ابن مارد! خداوند آن قدمی را که به خاطر زیارت قبر امیر مومنان غبارآلود 
شده خواه سوار باشد یا پیاده، خوراک آتش نمی کند. ای ابن بارد! این حدیث را با آب طال بنویس«.4

ــه الحســنی  ــن عبدالل ــم ب ــر عبدالعظی ــاة قب ــاب 107: فضــل  زی ــارات و المــزار ص 295ح1)ب 1 . کامــل الزی

ــم الحســنی بالــری(. ــر عبدالعظی ــارة قب ــواب زی ــواب األعمــال ص 127)ث بالــری(، ث

ــم(،  ــر بق ــن جعف ــی ب ــت موس ــة بن ــارة فاطم ــل زی ــاب 106 فض ــارات،ج2 ص 294 ح2)ب ــل الزی 2 . کام

وســائل الشــیعة 539/10ح 2)بــاب اســتحباب زیــارة قبــر فاطمــة بنــت موســی بــن جعفــر بقــم(، بحــار األنــوار 

ــارة فاطمــة ...بقــم(. ــاب زی 265/102ح 3)ب

3 . کامل الزیارات و المزار ص 278ح 13)باب ثواب زیارة أبی الحسن( ، تهذیب األحكام 1349/6ح 3)فضل زیارته(.

4 . تهذیــب األحــكام 1306/6ح 6)کتــاب المــزار. بــاب فضــل زیارتــه(، وســائل الشــیعة 458/10ح 3)کتــاب 

ــة  ــب و کراه ــی طال ــن أب ــی ب ــن عل ــر المؤمنی ــارة أمی ــتحباب زی ــاب اس ــبه: ب ــا یناس ــزار و م ــواب الم ــج أب الح

ترکهــا(.
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گاه به حقش باشد  سران شیعه این روایت را نیز جعل کرده اند: »هر کس قبر امیر مومنان را زیات کند و آ

و سرکشی و تكبر نداشته باشد، خداوند پاداش یكصد شهید را به وی عطا می کند و گناهان گذشته و آیندۀ 

وی را می آمرزد و در زمرۀ امن یافتگان حشر می شود و حساب بر وی آسان می شود و فرشتگان به استقبال 

او می آیند. هر گاه برگردد او را تا منزلش مشایعت می کنند. هر گاه بیمار شود، از وی عیادت می کنند و اگر 
بمیرد، فرشتگان استغفار کنان او را تا قبرش همراهی می کنند«.1

سخن آخر:

کلینی به دروغ به أبا عبدالله دربارۀ کسی که نزدش بیاید و قبر امیر مومنان را زیارت نكند، چنین افترا 

یارتش می کنند و انبیا و مومنان نیز  یارت نمی کنی کسی را که فرشتگان همراه خداوند ز بسته است: »آیا ز
یارتش می کنند... «.2 ز

زائر علی، روز قیامت در جایگاه پیامبر قرار دارد.

بر پیامبر چنین افترا بستند: »ای علی! هر کس در زندگی یا پس از مرگم مرا زیارت کند، یا هر کس 

تو را یا دو فرزندت را در زندگی یا پس از مرگشان زیارت کند، من روز قیامت ضامن او هستم که او را از 
سختی ها و خطرهای آن روز نجات دهم و در جایگاه خودم قرار دهم«.3

 بــه اختصــار بیــان  127  لطفــا برخــی از فضائــل موهــوم شــیعه را دربــارۀ زائــر قبــر حســیخ
کنیــد؟

شیوخ شیعه روایات زیادی را در این زمینه جعل کرده اند که برخی از آنها عبارتند از:

همان گونه که پیشتر گذشت زائر قبر حسین، روز قیامت در جایگاه پیامبر قرار دارد.	 

یارت قبر حسین را می دانستند، از 	  از أبا جعفر روایت کرده اند که ایشان گفت:»اگر مردم فضیلت ز
شوق و رغبت جان می دادند و تن های شان از حسرت پاره پاره می شد...«.4

1 . بشــارة المصطفــی، ج 2، ص 174ح144، کشــف الغمــة فــی معرفــة األئمة21/2)فصــل فــی ذکــر مناقــب 

ــاب  ــبه: ب ــا یناس ــزار و م ــواب الم ــج: أب ــاب الح ــیعة 458/10ح1)کت ــائل الش ــة(، وس ــث متفرق ــتی و أحادی ش

اســتحباب زیــارة أمیــر المومنیــن علــی بــن أبــی طالــب و کراهــة ترکهــا(.

458/10ح2)کتاب  الشیعة  وسائل  ثوابها(،  و  الزیارات  فضل  3)باب  ح  الحج  763/4کتاب  الكافی  فروع   . 2

الحج. أبواب المزار و ما یناسبه. باب استحباب زیارة أمیر المومنین علی بن أبی طالب و کراهة ترکها(.

الفقیــه  یحضــره  ال  مــن  ثوابهــا(،  و  الزیــارات  فضــل  بــاب  ح2  الحــج  763/4)کتــاب  الكافــی   . 3

أجمعیــن(. علیهــم  اللــه  صلــوات  األئمــة  و  النبــی  زیــارة  ثــواب  405/2ح3165)بــاب 

4 . کامــل الزیــارات و المــزار ص 138.139ح3)بــاب 56: مــن زار الحســین تشــوفا الیــه(، وســائل الشــیعة 

489/10ح18)کتــاب الحــج. أبــواب المــزار و مــا یناســبه. بــاب اســتحباب اختیــار زیــارة الحســین علــی الحــج 

و العمــرة المندوبیــن(.
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از زراره روایت است که ایشان گفت: »از ابا عبدالله شنیدم که ایشان فرمود: روز قیامت، زائران حسین 	 

از دیگران وارد  پیش  چهل سال  آنها چیست؟ گفت:  برتری  دارند. گفتم:  برتری  بر دیگران  بن علی 
بهشت می شوند؛ در حالی که دیگرمردم  هنوز درگیر حساب و کتاب هستند«.1

به أبو الحسن رضا به دروغ منسوب کرده اند که ایشان گفت: »هر کس حسین بن علی را با شناخت 	 
گاهی از حقش زیارت کند، بر روی عرش با خداوند گفتگو خواهد کرد«.2 و آ

همچنین افترا بستند که: »هر کس قبر أبا عبدالله را در لب فرات زیارت کند، گویی خداوند را باالی 	 
عرش مالقات کرده است«.3

حجت قاطع و کمرشکن:
سران شیعه این روایتی را  که خودشان روایت کرده اند چگونه پاسخ می دهند: »حّنان از سدیر روایت 

می کند که ایشان گفت: به ابا عبدالله گفتم: دربارۀ زیارت قبر حسین چه می گویی؛ زیرا از جانب برخی از 

شما به ما رسیده است که مرادف با یک حج و عمره است؟ ایشان گفت: چقدر این روایت ضعیف است، 

این همه فضیلت ندارد، اما زیارتش کنید و در حق او جفا نكنید؛ زیرا ایشان سرور  شهدای جوان و سرور 
جوانان  بهشتی است«.4

تهد شیعه و کسی که آن را نقد کند و نپذیرد چیست؟ 128   عقیدۀ سران شیعه دربارۀ محج

او  این است که:  الشرائط  ما دربارۀ مجتهد جامع  آنها، محمد رضا مظفر می گوید:»عقیدۀ  شیخ 

نایب امام در زمان غیبتش است. وی حاکم و رئیس مطلق است. همانند امام، بین مردم قاضی و حكم 

است و در میان مردم حكومت می کند. هر کس او را رد کند، امام را رد کرده است و رّد امام، رّد خداست 
و این امر در حد شرک با خداست«.5

بو عبدالله گفت: »جانم فدایت باد! به من بگو آیا منتقد و منکر 
ّ
به دروغ روایت کرده اند که ابو بصیر به أ

1 . حر عاملی، وسائل الشیعة 478/10ح40)باب تأکد استحباب زیارة الحسین بن علی و وجوبها کفایة(.
ــا  ــین عارف ــن زار الحس ــواب م ــاب 54: ث ــزار ص 137ح19)ب ــارات و الم ــل الزی ــی، کام ــه قم ــن قولوی 2 . اب

ــه(. بحق

3 . شیخ صدوق ثواب األعمال ص 112ح1)ثواب من زار قبر الحسین(.3

الشــیعه  وســائل  عاملــی،  حــر  شــیخ  اإلســناد ص 99.100ح 336،  قــرب  عبداللــه،  4 . حمیــری، 

489/10ح15)کتــاب الحــج. أبــواب المــزار و مــا یناســبه. بــاب اســتحباب اختیــار زیــارة الحســین علــی الحــج 

و العمــرة المندوبیــن(، مجلســی، بحــار األنــوار 35/98ح44)بــاب أن زیارتــه علیــه الســالم تعــدل الحــج  و 

ــاق(. ــاد و اإلعت ــرة و الجه العم

5 .  عقائــد اإلمامیــة فــی ثوبــه الجدیــد ص 18)عقیدتنــا فــی المجتهــد(. نــگاه شــود: کشــف األســرار، خمینی 

ص 207عربــی، گفتــار ســوم: روحانــی، )دلیــل حكومــت فقیــه در زمــان غیبت (.
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من؛ مانند منکر و منتقد شماست؟ گفت: ای ابو محمد! هر کس بر تو دربارۀ این امر خرده بگیرد، گویی بر 
خدا و رسولش خرده گرفته است«.1

خمینی می گوید: »این ویژگی ها... در بیشتر فقهای ما در این زمان یافت می شود«.2

همچنین می گوید: »فقها، وصی های  پیامبر بعد از ائمه و در حال غیبتشان هستند... با اینکه فقیه، 

نبی نیست، اما وصی پیامبر است و در زمان غیبت، پیشوای مسلمانان، رهبر و قاضی آنها خواهد بود که در 
بین آنها با عدالت قضاوت می کند«.3

نیز می گوید: »امروز، فقها حجت بر مردم هستند؛ همانگونه که پیامبر حجت بودند. هر آنچه بر 

دوش پیامبر بود، ائمه، آن امو را پس از خودشان به فقها واگذار کردند«.4خمینی می گوید: هر آنچه برای 
پیامبر و ائمه ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و هیچ تردیدی در این موضوع نیست«.5

تحلیل: 
سران شیعه، با این عقیده از اهل بیت به طور کلی فاصله گرفته و به این معدوم چنگ زده اند و به نام این 

امام معدوم، خودشان را به جای امام نشانده اند و هر یكی از آنها، آیت الله، حجة الله، امام، حاکم مطلق و 

قابل پیروی و خراج گیرنده است و هیچ کس از اهل بیت با آنها در این قضیه شریک و قابل مقایسه نیست.

مفاد سخن محمد جواد مغنیه در بحث طوالنی اش این است که: چگونه خمینی نیابت مطلق از امام 
غایب را ادعا می کند؛ در حالی که امام غایب نزد ما به منزلۀ خدا یا پیامبر است...6

بر یک فرد شیعی واجب می دانند که از یک مجتهد زنده و معین تقلید کند، در غیر این صورت: »همۀ 

عباداتش باطل قرار می گیرند گرچه در طول عمرش روزه بگیرد، نماز بخواند و عبادت کند مگر در صورتی 
پذیرفته می شود که عمل او با دیدگاه مجتهدی که پس از این از او تقلید  کند، موافق قرار بگیرد«.7

1 . کلینــی، فــروع الكافــی 2026/8)کتــاب الروضــة ح120 حدیــث محاســبة النفــس(، بحرانــی، هاشــم بــن 

ســلیمان، معالــم الزلفــی ص 427ح1)بــاب 59: شــیعة محمــد صلــی اللــه علیــه و ســلم شــهداء و إن ماتــوا 

ــض  ــود بع ــداد بجح ــر و اإلرت ــوت الكف ــاب ثب ــیعه 36/1ح20)ب ــائل الش ــی ، وس ــر عامل ــهم(، ح ــی فرش عل

الضروریــات و غیرهــا ممــا تقــوم الحجــة فیــه بنقــل الثقــات(.

2 . خمینی، الحكومة اإلسالمیة ص 52)نظام الحكم اإلسالمی: الحاکم فی زمن الغیبة(.

3 . منبع سابق ص 79.80)نظام الحكم اإلسالمی: القضاء من شئون الفقیه العادل(.

4 . منبع سابق ص 84)نظام الحكم اإلسالمی: مكاتبة اسحاق بن یعقوب(.

5 . منبع سابق ص 84)نظام الحكم اإلسالمی: موید آخر(.

6 . خمینی، الدولة اإلسالمیة ص 59.

7 . عامی، فارس علی، عقائد اإلمامیة فی ثوبه الجدید، ص 17)عقیدتنا فی التقلید بالفروع(.
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تحلیل: 
این جایگاه بلند مجتهدان شیعه، ما را به یاد جایگاه پاپ ها و کشیش های مسیحی می اندازد، بلكه اینها 

فراتر از کشیش ها هستند.

129   تقیه و فضیلت آن نزد سران مذهب شیعه چیست؟

شیخ مفید می گوید: »تقیه، عبارت است از کتمان حق، مخفی داشتن اعتقاد در آن، مخفی کاری 
با مخالفان و ترک آشكار کردن آنچه موجب زیان دنیوی یا دینی باشد«.1

محمد جواد مغنیه، تقیه را اینگونه معرفی می کند:»تقیه، یعنی اینكه غیر از آنچه باور داری بگویی یا 
عمل کنی تا زیان را از خودت یا مالت دور کنی یا کرامتت را حفظ کنی«.2

اثنا  شیعه  مذهب  به  ایمان  کتمان  و  الجماعت  و  اهلسنت  مذهب  به  ایمان  ابراز  یعنی  تقیه،  بنابراین 

عشری.
به دروغ به حضرت علی نسبت داده اند که: »تقیه، از برترین اعمال یک مومن است«.3

به حسین بن علی نیز به دروغ نسبت داده اند که ایشان فرمود: »اگر تقیه نمی بود، دوست ما از دشمن 

از »خبء« عبادت  به چیزی محبوبتر  »خداوند  داده اند که:  نیز نسبت  ابا عبدالله  شناخته نمی شد«.4به 

نشده است، گفتم: »خبء« چیست؟ گفت: تقیه«.5 
روایت جعلی دیگر منسوب به ابا عبدالله است که می گوید: »هر کس تقیه ندارد، ایمان ندارد«.6

و ابوجعفر است که ایشان می گوید: »تقیه، دین من و پدرانم است و هر کس تقیه ندارد، ایمان ندارد«.7

امام بزرگ آنها، خمینی می گوید: »پیامبر می فرماید: »خداوند، انبیا را بر سایر بندگان به این سبب 
برتری داد که با دشمنان خدا به شدت مدارا و به خوبی تقیه می کردند«.8

1 .  مفید، تصحیح اعتقادات اإلمامیة ص 137)فصل فی التقیة(.

2 . مغنیــه، محمــد جــواد، الشــیعة فــی المیــزان ص 100)التقیــة و البــداء و الجفــر و مصحــف فاطمــة بیــن 

الســنة و الشــیعة(.

3 . تفسیر الحسن العسكری ،ص 293)وجوب اإلهتمام بالتقیة و قضاء حقوق المومنین(.

4 . منبــع ســابق ص 293 )وجــوب اإلهتمــام بالتقیــة و قضــاء حقــوق المومنیــن(، وســائل الشــیعة 

252/11ح5)بــاب وجــوب اإلعتنــاء و اإلهتمــام بالتقیــة و قضــاء حقــوق اإلخــوان المومنیــن(.

5 .  صــدوق، معانــی األخبــار ص 157ح 1)بــاب معنــی الخــبء الــذی مــا عبداللــه بشــئ أحــّب إلیــه منــه(، 

وســائل الشــیعة 247/11ح14)بــاب وجــوب التقیــة مــع الخــوف إلــی خــروج صاحــب الزمــان(.

6 . کلینی، أصول کافی 573/2)کتاب اإلیمان و الكفر ح5باب التقیة(.

7 . منبع سابق 574/2)کتاب اإلیمان و الكفر ح12باب التقیة(.

8 . خمینی، المكاسب المحرمة 163/2
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تحلیل: 
این سخنان پیشین را سران شیعه به امامانی نسبت می دهند که زمان شهادت یا وفاتشان چنین است: 

علی40هـ.ق، فرزندش حسین61 هـ.ق، ابوجعفر 114هـ.ق و ابا عبدالله 148هـ.ق، همۀ این ائمه در 

زمان شكوه و عزت اسالم می زیسته اند. چه نیازی به تقیه در آن زمان بود مگر اینكه دین فرد تقیه کننده غیر 

از اسالم باشد. پناه بر خدا از این افتراها.

130   حکم تارک تقیه نزد سران مذهب شیعه چیست؟

یر است: *تارک تقیه مستحق کیفرهای ز

»اگر  گفت:  ایشان  که  بسته اند  افترا  دروغ  به   صادق امام  بر  است.  نماز  تارک  مانند  تقیه؛  تارک   *
می گفتم که تارک تقیه؛ مانند تارک نماز است، درست گفته بودم«.1

* بیش از این غلو کرده و گفته اند: »گناهان مهلک عبارتند از: انكار نبوت یا امامت یا ستم بر برادرانش 
یا ترک تقیه«.2

ه دهم دین در تقیه است و هر کس تقیه نکند، دینی ندارد«.3
ُ
* بیشتر  از گذشته غلو کرده  و گفته اند: »ن

*فراتر از این غلو کرده و گفته اند: ترک تقیه گناه نابخشودنی است. »علی بن الحسین، زین العابدین 

می گوید: خداوند هر گناه مومن را می بخشد و او را در دنیا و آخرت پاک می گرداند بجز دو گناه را: ترک 
تقیه و تلف کردن حقوق برادران«.4

کلینی به دروغ روایت می کند که ابو عبدالله گفت: »ای سلیمان! شما بر دینی هستید که هر کس آن را 
کتمان کند، خداوند عزتش می دهد و هر کس آن را نشر کند، خداوند ذلیلش می گرداند«.5

*سرانجام گفته اند:
تارک تقیه کافراست6 »خارج از دین خدا و دین امامیه است«.7

1 .  صــدوق، محمــد بــن علــی، مــن ال یحضــره الفقیــه 253/2ح1928)بــاب صــوم یــوم الشــک(، وســائل 

ــة مــع الخــوف إۀی خــروج صاحــب الزمــان(. الشــیعة 248/11ح 26)بــاب وجــوب التقی

2 . خمینی، المكاسب المحرمة 163/2.

3 . کلینی، أصول کافی 572/2)کتاب اإلیمان و الكفر ح2باب التقیة(.

عاملی،  حر  شیخ  المومنین(،  حقوق  قضاء  و  بالتقیة  اإلهتمام  293)وجوب  ص  العسكری  الحسن  تفسیر   . 4

وسائل الشیعة 252/11ح5)باب وجوب اإلعتناء و اإلهتمام بالتقیة و قضاء حقوق اإلخوان المومنین(.

5 . أصول کافی 576/2)کتاب اإلیمان و الكفر ح3باب الكتمان(.

ــاب  ــوار 347/78ح4)کت ــاب حــق النفــوس(، مجلســی، بحــار األن ــه الرضــا ص338)ب ــه، فق ــن بابوی 6 . اب

الروضــة. بــاب مواعــظ موســی بــن جعفــر و حكمــه(.

7 . اإلعتقادات ص 108)باب اإلعتقادات فی التقیة(.
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تحلیل:
»سفیان سمط می گوید: به ابا عبدالله گفتم: جانم فدایت باد! از جانب شما فردی مشهور به دروغگویی 

نزد ما می آید و حدیث بیان می کند و ما ناپسندش می دانیم. ابا عبدالله گفت: آیا می گوید که من گفتم 

ایشان فرمود: اگر برایت این سخن را از طرف من نقل کرد،  شب، روز و روز شب است؟ گفتم: خیر. 
دروغگویش نشمار؛ زیرا در این صورت مرا دروغگو شمرده ای«.1

این متن و مشابه آن زیاد است که حاکی از آن است که برخی از شیعیان روایات سران خود را از ائمه 

ناپسند می دانند، اما مجبور به ایمان کورکورانه به این روایات هستند.

=فرموده است: حدیث آل محمد مشكل و  ایشان گفت:»پیامبر  به دروغ روایت کرده اند که  از جابر 

دشوار است. ایمان نمی آورد به آن مگر فرشتۀ مقرب یا نبی مرسل و یا بنده ای که خداوند قلبش را برای 

ایمان آزموده باشد. هر حدیثی که از آل محمد شنیدی و دلتان بر آن نرم شد و آن را شناختید، بپذیرید و آن 

حدیثی که از آن منزجر شدید و برای شما ناشناخته بود، به سوی خدا و رسول و عالمی از آل محمد ارجاع 

دهید. به راستی هالک شده کسی است که حدیثی را که در نمی یابد برایش بازگو کنید و او بگوید به خدا 
چنین نیست. به خدا چنین نیست، در صورتی که انكار مساوی با کفر است«.2

131   نزد سران شیعه، چه زمانی تقیه ترک می شود؟

برای فرد شیعی تا مادامی که در سرزمین مسلمانان است تقیه الزم است. علمای شیعه، دار اإلسالم 

را دار التقیه می نامند! 

چنین افترا بسته اند که: »تقیه در دار التقیه واجب است«.3 
دار اإلسالم را نیز حكومت باطل می نامند.

به دروغ روایت کرده اند که: »هر کس به خدا و روز آخرت ایمان دارد، در حکومت باطل فقط با تقیه 
سخن بگوید«.4

داراإلسالم را حكومت ستمكاران نیز نامیده اند. 

1 . حلی، حسن بن سلیمان، ص 108)باب اإلعتقادات فی التقیة(.

ــوه(،  ــا قال ــم و م ــاء عنه ــا ج ــلیم لم ــی التس ــاء ف ــا ج ــاب م ــات ص 190ح242)ب ــر الدرج ــر بصائ . مختص

ــوه  ــم ذو وج ــتصعب، و أن کالمه ــب مس ــم صع ــاب أن حدیثه ــوار 211.212/2ح14)ب ــار األن ــی، بح مجلس

ــم(. ــی أحواله ــر ف ــل التدب ــرة، و فض کثی

2 . بصائــر الدرجــات، 62/1ح1)بــاب فــی األئمــة آل محمــد حدیثهــم صعــب مســتصعب(، کلینــی، اصــول 

کافــی 302/1، کتــاب الحجــة ح1بــاب مــا جــاء فــی أن حدیثهــم صعــب مســتصعب(.

3 . شعیری، محمد بن محمد، جامع األخبار ص 110، بحار األنوار 395/72ح13)باب التقیة و المداراة(.

4 . منبع سابق ص 110 و بحار األنوار 412/72ح61)باب التقیة و المداراة(.
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یضۀ واجبی بر ما است. هر کس آن را ترک  به دروغ روایت کرده اند که:»تقیه، در حکومت ستمکاران فر
یده و از آن جدا شده است«.1 کند، بی تردید با دین امامیه مخالفت ورز

سران شیعه، معاشرت با اهلسنت را با تقیه واجب گردانیده اند. 
شیخ شان عاملی بابی با عنوان »باب وجوب معاشرت با عامه با تقیه« بسته است.2

تعارض:
چنین افترا بسته اند که: »هر کس پیش از ظهور امام زمان تقیه را رها کند از ما نیست«.3 

چرا ؟ 

یرا ترک تقیه منجر به تاخیر وجود تعداد کافی از  شیخ آنها محمد باقر صدر اینگونه پاسخ می دهد: »ز
یاران مخلص و پاک ایشان می شود که وجود آنها یکی از شرایط اساسی ظهور است«.4

132  چرا برخی از شیعه پشت سر امامان مسجد احلرام و مسجد نبوی نماز می خوانند؟

»هر کس با آنها در صف اول ]با تقیه[ نماز بخواند؛  سران شیعه این روایت را جعل کرده اند که: 
مانند کسی است که پشت سر رسول الله نماز خوانده است«.5

امام بزرگ آنها آقای خمینی در توجیه روایت می گوید: بی تردید نماز خواندن با ایشان دارای فضیلت 
بزرگی است، همچنین نماز خواندن با آنها در حال تقیه نیز اینچنین است«.6

به دروغ افترا بستند که: »هر کس پشت سر منافقین با تقیه نماز بخواند؛ مانند کسی است که پشت سر 
ائمه نماز گذارد«.7

1 . مجلسی، بحار األنوار 412/72ح79)باب التقیة و المداراة(.

2 . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة 251/11)کتاب األمر بالمعروف و النهی عن المنكر، باب 26(.

3 . صــدوق، محمــد بــن علــی، کمــال الدیــن و تمــام النعمة346/2ح5)بــاب 35: مــا روی عــن الرضا...فــی 

النــص علــی القائــم و فی غیبتــه...(، حر عاملــی، وســائل الشــیعة248/11ح25)باب وجــوب التقیه مــع الخوف 

إلــی خــروج صاحــب الزمــان(، الحویــزی، عبــد علی بــن جمعــة، تفســیر نــو الثقلین47/4ح13)الشــعراء(.

4 . صدر، محمد، تاریخ الغیبة الكبری ص 353

5 . کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، الكافــی 250/3ح6)بــاب الرجــل یصلــی وحــده ثــم یعیــد...(، مجلســی، 

بحــا األنــوار 421/72ح79)بــاب التقیــة و المــداراة(.

6 . خمینی، روح الله، رسالة فی التقیة ضمن الجزء الثانی ص 108

ــة و  ــاب التقی ــوار 395/72ح13)ب ــار األن ــار ص 110، بح ــع األخب ــد، جام ــن محم ــد ب ــعیری، محم 7 . ش

ــداراة( الم
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133   آیا تقیه، هنوز نقش خطیر خود را در مذهب شیعه ایفا می کند؟

آری. تقیه، همواره تاثیر عملی خود را در زمینه های متعددی ایفا می کند که برخی از آنها عبارتند از:

نخست اینکه: دعوتگران تفرقه و اختالف و زندیقان شیعه، از تقیه برای باقی گذاشتن اختالف در میان 

مسلمانان استفادۀ ابزاری کرده اند. آنها با استفاده از تقیه، احادیث صحیح رسول الله و آن دسته از آثار 

ائمه را که با احادیث نبوی موافق است رد می کنند؛ به دلیل اینكه از روی تقیه برای موافقت با اهل سنت 

 انجام شده اند، احادیثی را که در مدح صحابه آمده است، حمل بر تقیه می کنند... می گویند پیامبر

بر اساس تقیه دو دخترش را به ازدواج عثمان بن عفان و أبی العاص بن الربیع درآورد، همچنین حضرت 
علی، دخترش ام کلثوم را بر اساس تقیه به ازدواج عمر بن خطاب در آورد...1

دوم اینکه: سران شیعه، عقیدۀ تقیه را به عنوان ابزار برون رفتی از تناقضات و اختالفات وارده در احادیث 

از  این مذهب  تناقض در احادیث شیعه، قوی ترین دلیل است که  به کار می برند، پدیدۀ  و روایات شان 

جانب غیر الله است. 

 ِفیِه اْخِتلَاًفا َكِثیًرا  ]نسا: 82[
ْ
َوَجُدوا

َ
ْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغیِر الّلِه ل

َ
ُقْرآَن َول

ْ
وَن ال ُر َفلَا یَتَدّبَ

َ
 أ

شیخ شیعه، یوسف بحرانی از سراسیمگی و اضطرابی که شیعه در روایات ائمه دارند پرده بر می دارد که 

آنان نمی دانند کدام قول را برگزینند، آیا توقف کنند یا پیروان خود را در برگزیدن اقوال متعارض اختیار دهند 

یا چه راه حلی را باید در برابر این روایات متعارض اختیار کنند. وی می گوید: »اساس احکام، خالی از 
یاد است«.2 یرا اختالفات در تعارض ادله و تناقض نشانه ها ز شک و تردید و اضطراب نیست؛ ز

حجت کمرشکن:
اختالف فراوان در روایت سران شیعه، موجب شده که بسیاری از شیعه ها حتی سران آنها این مذهب را 
رها کنند. شیخ و حجت آنها، طوسی در زمان خودش به این امر اعتراف  کرده چه برسد به زمان ما! حجت 
آنها، طوسی از تعارض در احادیث شان اینگونه ابراز نگرانی می کند: »اختالف، تناقض و تضاد در روایت 
ما به قدری است که هر حدیثی با تضادی روبه رو است، هیچ روایتی نیست مگر اینكه حدیث دیگری 

آن را نفی می کند تا جایی که مخالفان ما این تناقض را از بزرگ ترین عیب های مذهب ما قرار داده اند«.3 
همچنین شیخ شیعه، فیض کاشانی از اختالف طایفۀ خود شكوه دارد و می گوید: »در یک مسأله بر 
بیست قول یا سی و حتی بیشتر از این  اختالف نظر دارند، بلكه نظرم این است که هیچ مسألۀ فرعی نمانده 

که در آن یا متعلقاتش اختالف نكنند«.4

1 . نگاه شود: مرآة العقول 45/20ح2)باب فی تزویج أم کلثوم(.

2 . بحرانی، یوسف بن محمد، الدرة النجفیة ص61

3 . طوسی، محمد بن حسن، تهذیب األحكام9/1)مقدمۀ مولف(.

4 . فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، الوافی 16/1)المقدمة األولی: فی التنبیه علی طریق معرفة العلوم الدینیة(.
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سوم اینکه: پیشتر گذشت که سران شیعه به عصمت ائمۀ خود قائلند و آنها را از سهو، اشتباه و فراموشی 

سران  بنابراین  می کنند؛  ثابت  را  ادعا  این  خالف  آنها  معتمد  کتابهای  که  حالی  در  می دانند؛  معصوم 

شیعه متوسل به تقیه شدند تا بتوانند بر ادعای خود مبنی بر عصمت ائمه پافشاری کنند، عصمتی که اگر 

فروپاشید، همۀ مذهب شیعه فرو خواهد پاشید.

چهارم اینکه: بر اثر عقیدۀ تقیه، اصلی با عنوان وجوب مخالفت با اهل سنت و منحصر دانستن هدایت 

در مخالفت با آنان پدید آمد. هر توافقی را که از ائمۀ آنها در تعامل با اهل سنت نقل شده است بر تقیه 

حمل می کنند! به ابا عبدالله به دروغ نسبت داده اند که ایشان گفت: »هر گاه دو حدیث متفاوت یافتید، 
ید که مخالف با این قوم )یعنی اهل سنت( باشد«1 همان حدیثی را بگیر

در روایتی آمده است که: »همان حدیثی را برگزینید که از سخن عامه دورتر باشد«.2

نشانۀ حق بودن شیعه، مخالفتشان با اهلسنت است حتی اگر سخن اهلسنت با قرآن یا سخن پیامبر 

موافق باشد. این مطلب در باور سران مذهب شیعه آشكار است.

134  رجعت چیست و برای چه کسی است و نظر سران شیعه دربارۀ رجعت چیست؟

رجعت؛ »یعنی برگشتن بسیاری از مردگان پیش از قیامت به دنیا است«3 »بر همان صورتی که قبال 

بوده اند«.4 به باور شیعه کسانی که به دنیا بر می گردند عبارتند از:»پیامبر خاتم، سایر انبیا، امامان معصوم، 
مخلصین در اسالم و مخلصین در کفر غیر از طبقۀ جاهلی موسوم به مستضعفان«.5

باور شیعه دربارۀ رجعت: مفید، شیخ شیعه می گوید: »امامیه به برگشتن بسیاری از اموات به دنیا پیش 

از رستاخیز اتفاق نظر دارند«. روایتی افترا بسته اند که می گوید: »هر کس به بازگشت ما ایمان نیارد و متعۀ 
ما را حالل نداند، از ما نیست«.6

1 . حــر عاملــی، وســائل الشــیعة361/18ح30)باب وجــوه الجمــع بیــن األحادیــث المختلفــة و کیفیــة العمــل 

ــا و العمــل  ــع بینه ــة الجم ــار و کیفی ــالف األخب ــل إخت ــاب عل ــوار 233/2ح17)ب ــار األن ــی، بح ــا(، مجلس به

 شــی"(.
ّ

بها...(.)ایــن گفتــۀ شــان نیــز معــروف اســت کــه "خالفــوا العامــة فــي کل

2 . نــوری طبرســی می گویــد: عامــه، کســانی هســتند کــه خودشــان را اهلســنت و الجماعــت می نامند(فصــل 

ــد و خــود را » خاصــة« می گوینــد؛  الخطــاب ص 28)مقدمــۀ ســوم(.] شــیعه، مســلمانان را » عامــه« می نامن

همانگونــه کــه یهــود گفتنــد:» مــا فرزنــدان و دوســتان خــاص خــدا هســتیم«؟!!

3 . مفید، محمد بن محمد، أوائل المقاالت ص 46)القول فی الرجعة و البداء و تألیف القرآن(.

4 . منبع گذشته ص 77.78)القول فی الرجعة(.

5 . تارا، جواد ، دائرة المعارف العلویة 253/1

4. مفید، محمد بن محمد، أوائل المقاالت ص 46)القول فی الرجعة و البداء و تألیف القرآن(.

6 . صدوق، محمد بن علی، من ال یحضره الفقیه 584/3ح4585)باب المتعة(، فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی 

440/1)سورۀ نسا(، شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة484/14ح10)باب إباحتها(، زنجانی،ابراهیم، عقائد اإلثنی عشریة.
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شیخ شیعه آقای مجلسی، می گوید: »شیعه، در همۀ عصرها بر رجعت اتفاق نظر داشته است و مثل 
خورشید در روز روشن در بین آنها شهرت داشته است«.1

طبرسی، حر عاملی، ابن مظفر و... می گویند: »همۀ شیعۀ امامیه بر رجعت اتفاق نظر دارند«.2 بلكه 
یات مذهب امامیه نزد همۀ علمای معروف و نویسندگان مشهور شیعه است«.3 عقیدۀ رجعت، »از ضرور

همان طور که پیشتر گذشت، منكر امر مسلم نزد شیعه کافر است. منكر رجعت، منكر خداست.

بر علی بن أبی طالب به دروغ چنین افترا بسته اند که ایشان فرمود: »هر کس منكر بازگشت دوبارۀ من به 

زمین و منكر دعوت من پس از این دعوت و برگشتن مجدد بعد از رجعت شود، منكر ما شده است و هر 
کس ما را انكار کند، خدا را انكار کرده است«.4

تحلیل: 
 َرّبِ اْرِجُعوِن 

َ
َمْوُت َقال

ْ
َحَدُهُم ال

َ
خداوند با آیات زیر رجعت را باطل قرار داده است:  َحتَّی ِإَذا َجاء أ

  یْبَعُثوَن  ی یْوِم 
َ
ِإل َزٌخ  َبْر َوَراِئِهم  َوِمن  َها 

ُ
َقاِئل ُهَو  َها َكِلَمٌة 

َ
ِإّن ا 

َّ
ُت َكل

ْ
َتَرك ِفیَما  ْعَمُل َصاِلًحا 

َ
أ ی  ِ

ّ
َعل

َ
ل  *

]مومنون99-100[؛ تا آنگاه که مرگ یكی از ایشان فرا رسد می گوید پروردگارا مرا بازگردانید )99( شاید من 

در آنچه وانهاده ام کار نیكی انجام دهم نه چنین است این سخنی است که او گوینده آن است و پشاپیش 

آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد )100( 

یِهْم لَا یْرِجُعوَن  ]یس:31[؛ مگر ندیده اند که 
َ
ُهْم ِإل

َ
ّن

َ
وِن أ ُقُر

ْ
ْن ال ُهم ّمِ

َ
َنا َقْبل

ْ
ك

َ
ْهل

َ
ْوا َكْم أ ْم یَر

َ
ل

َ
و  أ

چه بسیار نسلها را پیش از آنان هالك گردانیدیم که دیگر آنها به سویشان بازنمی گردند )31(

135  چرا به باور سران شیعه، همۀ انبیا و مرسلیخ بازگردانده می شوند؟

تا اینكه زیر پرچم علی به عنوان سرباز بجنگند؟! به ابا عبدالله دروغ بسته اند که ایشان گفت: »هیچ 

1 . مجلسی، بحار األنوار 122/53)باب الرجعة(.

2 . طبرســی، فضــل بــن الحســن )ت 548( ، مجمــع البیــان فــی علــوم القــرآن 252/5، حــر عاملــی، محمــد 

بــن حســن )ت 1104(، اإلیقــاظ مــن الهجعــة بالبرهــان علــی الرجعــة ص 63.64)البــاب الثانــی: فی اإلشــارة 

إلــی اإلســتدالل علــی صحــة الرجعــة، و امكانهــا، و وقوعهــا(، بحــار االنــوار 123/53( عامــر، فــارس علــی، 

عقائــد اإلمامیــة فــی ثوبــه الجدیــد ص 144)عقیدتنــا فــی الرجعــة(.

3 . حــر عاملــی، محمــد بــن حســن، اإلیقــاظ مــن الهجعــة بالبرهــان علــی الرجعــة ص 82)البــاب الثانــی: 

ــن شــبر  ــه ب فــی اإلشــارة إلــی اإلســتدالل علــی صحــة الرجعــة، و امكانهــا، و وقوعهــا(. شــیخ شــان، عبدالل

ــه اســت: »رجعــت از ضروریــات مذهــب شــان اســت« )حــق الیقیــن 297/2، الرجعــة( گفت

4 . حــر عاملــی، محمــد بــن حســن، اإلیقــاظ مــن الهجعــة بالبرهــان علــی ص 344.345)بــاب 10: فــی ذکر 

جملــة مــن األخبــار المعتمــدة الــواردة فــی األخبــار بالرجعــة لجماعــة مــن األنبیــاء و األئمة(. 
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پیامبری را خداوند نفرستاده مگر اینکه همۀ آنها را به دنیا باز خواهد گرداند تا پیش روی أمیر المومنین علی 
بن أبی طالب بجنگند«.1

لوقــات چــه زمانــی خواهــد بــود و چــه کســی حســاب را عهــده دار  136   روز قیامــت محاســبۀ محخ
خواهــد بود؟

پیش از روز قیامت خواهد بود! به ابا عبدالله به دروغ نسبت داده اند که ایشان فرمود: »بی تردید 

مسئول حساب مردم پیش از روز رستاخیز حسین بن علی خواهد بود، اما در روز قیامت فقط اعزام به 
بهشت و دوزخ خواهد بود«.2

تعارض: 
وَن  ]شعرا:113[؛ نیست حساب آنها مگر با  ْو َتْشُعُر

َ
ی َربِّی ل

َ
ا َعل

َّ
خداوند می فرماید:  ِإْن ِحَساُبُهْم ِإل

پروردگار من اگر می دانستید. 

یَنا ِحَساَبُهْم   ] غاشیه:26[؛ سپس بر ماست حساب آنها.
َ
در جای دیگر می فرماید:  ُثّمَ ِإّنَ َعل

ســیخ کســی کــه رجعــت را مطــرح کــرد چــه کســی بــود؟ و چگونــه ایــن بــاور بــه  137  نخ
مذهــب شــیعه راه پیــدا کــرد؟

بدان تصریح کرده اند.  کتابهای شیعه  آنگونه که  یهودی؛  بن سبأ  بنیانگذار مذهب شیعه، عبدالله 

نخست قایل به رجعت رسول الله و سپس قایل به رجعت علی شد. وقتی خبر وفات علی بن 

أبی طالب به وی رسید، به خبردهنده گفت: دروغ می گویی. اگر سرش را در هفتاد کیسه بیاوری و هفتاد 

نفر عادل را بر کشته شدنش گواه بگیری، قطعا می دانیم که ایشان نمرده و کشته نشده است و نمی میرد تا 
اینكه مالک زمین شود«.3

سپس این باور تقویت شد تا اینكه اغلب فرقه های شیعه که بیش از سیصد  فرقه اند، قائل به رجعت 

امامشان شدند؛ به عنوان مثال گروهی از کیسانیه منتظر محمد بن حنفیه هستند و گمان می کنند که ایشان 

زنده و در کوه رضوی محبوس است تا آنكه به ایشان اجازۀ خروج داده  شود.

1 . حلــی، حســن بــن ســلیمان، مختصــر بصائــر الدرجــات ص 83ح87)بــاب الكــرات و حاالتهــا و مــا جــاء 

فیهــا(، مجلســی، بحــار األنــوار 41/53ح9)بــاب الرجعــة(.

2 . حلــی، حســن بــن ســلیمان، مختصــر بصائــر الدرجــات ص 87ح93)بــاب الكــرات و حاالتهــا و مــا جــاء 

فیهــا(، مجلســی، بحــار األنــوار 43/53ح13)بــاب الرجعــة(.

3 . نوبختــی، حســن بــن موســی، فــرق الشــیعة ص 51)اختــالف الشــیعة العلویــة بعــد قتــل امیــر المومنیــن 

علــی الســبأیة(، نــگاه شــود بــه: المقــاالت و الفــرق ص 21.
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همچنین گروه محمدی منتظر امامشان، محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب 
هستند و نه مرگش را تایید می کنند و نه کشته شدنش را«.1

ستیخ قایل به بدا کیست؟ 138  بدا چیست؟ باور شیعه دربارۀ بدا چیست و نخ

به نظر شیخ شان آقای مجلسی، بدا دو معنا دارد:
اول: به معنای ظهور و انكشاف است. دوم: پیدایش دیدگاه و نظر جدید است.2

بدا در واقع، باور گمراه کنندۀ یهودی است؟! با این حال، یهود منكر نسخ است؛ زیرا به باور آنها، نسخ 

مستلزم بدا است.3 باور به بدا، از آنجا به فرقه های شیعه سبایی منتقل شد، همۀ آنها قایل به بدا هستند، زیرا 

برای خداوند پیدایش دیدگاه های متعدد رخ می دهد. 

ا َكِبیًرا  ]اسراء:43[. او ]پاك و[ منزه است و از آنچه می گویند  ّوً
ُ
وَن ُعل

ُ
ا یُقول ی َعّمَ

َ
 ُسْبَحاَنُه َوَتَعال

بسی واالتر است.

باور به بدا، از اصول عقائد شیعه به شمار می رود. به ابا عبدالله به دروغ نسبت داده اند که ایشان فرمود: 
»خداوند آنگونه که با بدا پرستش شده، با چیز دیگری مثل آن پرستش نشده است«.4

دروغ دیگری به ایشان نسبت داده اند که ایشان فرمود:»اگر مردم می دانستند که در بدا چه پاداشی است، 
از سخن گفتن دربارۀ آن خسته نمی شدند«.5

بدا، بین سران شیعه مسألۀ اجماعی است؛ به گونه ای که»بر اطالق کردن لفظ بدا بر توصیف باریتعالی 

اجماع کرده اند«.6 
اکنون  ای برادر مسلمان، خواندن افترایی را که کلینی بر ابا الحسن بسته است، تحمل کن. او به دروغ 
از ایشان روایت می کند که وی فرمود: »برای خداوند پس از ابو جعفر دربارۀ ابو محمد چیزی آشکار شد 

که پیش از این دربارۀ او نمی دانست«.7

1 . نگاه شود به: المقاالت و الفرق ، ص 27.43

2 . نگاه شود: بحار األنوار 114.122/4)باب البداء و النسخ(.

ــفر  ــره 12.14( ، س ــل 32فق ــفر الخروج)فص ــره 5(، س ــادس فق ــل الس ــفر التكوین)الفص ــود: س ــگاه ش 3 . ن

قضــاة )فصــل دوم فقــره 18(، نــگاه شود:ناشــئ األکبــر، عبداللــه، مســائل اإلمامــة و مقتطفــات مــن الكتــاب 

ــی المقــاالت ص 75. األوســط ف

4 . نگاه شود: التنبیه و الرد از ابو الحسن ملطی ص 20

5 . کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی104.105/1)کتاب التوحید ح1باب البداء( یازده حدیث ذکر کرده 

است، مجلسی، بحار األنوار 107/4ح19)باب البداء و النسخ( 70 حدیث روایت کرده است.

ــه،  ــن بابوی ــداء(، اب ــاب الب ــد ح12ب ــاب التوحی ــول کافی106/1)کت ــوب، اص ــن یعق ــد ب ــی، محم 6 . کلین

ــخ(. ــداء و النس ــاب الب ــوار، 108/4ح26)ب ــار األن ــی، بح ــداء(، مجلس ــاب الب ــد ص 325ح7)ب التوحی

7 . شیخ مفید، محمد بن محمد، أوائل المقاالت ص 46)القول فی الرجعة و البداء و تألیف القرآن(.
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تحلیل:
ای سران شیعه! 

ْطَواًرا  ]نوح:13-14[؛شما را چه شده است که از شكوه 
َ
ْم أ

ُ
َقك

َ
ِه َوَقاًرا * َوَقْد َخل ا َتْرُجوَن ِلّلَ

َ
ْم ل

ُ
ك

َ
ا ل  ّمَ

خدا بیم ندارید )13( و حال آنكه شما را مرحله به مرحله خلق کرده است )14( 

ِبیِمیِنِه  َمْطِویاٌت  ماَواُت  َوالّسَ ِقیاَمِة 
ْ
ال یْوَم  َقْبَضُتُه  َجِمیًعا  ْرُض 

َ
أ

ْ
َوال َقْدِرِه  َحّقَ  َه  الّلَ وا  َقَدُر َوَما   

وَن  ]زمر:67[؛ و خدا را آنچنان که باید به بزرگی نشناخته اند و حال آنكه روز 
ُ

ا یْشِرك ی َعّمَ
َ
ُسْبَحاَنُه َوَتَعال

قیامت زمین یكسره در قبضه ]قدرت[ اوست و آسمانها پیچیده به دست اوست او منزه است و برتر است 

از آنچه ]با وی[ شریك می گردانند. 

باور شما که می گویید خداوند به چیزی مثل بدا عبادت نشده، مستلزم این است که خداوند را  این 

به جهل توصیف  کنید؛ در حالی که خداوند پاک و بلند مرتبه است. اما در خصوص امامانتان این گونه 

می گویید: به دروغ به ابا عبدالله نسبت داده اید که ایشان فرموده است:»امام هر گاه قصد دانستن کند، 
می داند«.1

حجت کمرشکن:
کلینی روایت می کند:»منصور بن حازم می گوید: از ابا عبدالله پرسیدم: آیا امكان دارد امروز چیزی 

اتفاق بیفتد که دیروز در علم خداوند نبوده است؟ گفت: خیر. هر کس چنین بگوید، خداوند او را رسوا 

سازد. گفتم: آیا علم گذشته و آینده تا قیامت در علم خداوند نیست؟ گفت: آری، پیش از اینكه مخلوق 
را بیافریند«.2

برای جسارت سران شیعه دربارۀ خداوند همین بس است که پنهان ماندن فرجام یک امر را از خداوند 

ممكن می دانند و دربارۀ ائمه این امكان را نفی می کنند، پس امامان خود را از اشتباه تبرئه کردند و اشتباه 

بر خداوند را ممكن می دانند!!

139  چــرا بــه عقیــدۀ بــداء گرویدنــد؛ در حالــی کــه ایــن بــاور بــا کتــاب، ســنت، اقــوال ائمــه و 
عقــل منافــات دارد؟

شیخ آنها، سلیمان بن جریر می گوید: »ائمۀ شیعه، دو مقوله برای شیعیان خود وضع کرده اند که 

هیچ گاه دروغگو شمرده نشوند، این دو مقوله، عقیدۀ بدا و جواز تقیه است. تفصیل بداء این است که: 

ــول  ــی، اص ــم(، کلین ــم عل ــاء أن یعل ــه إن ش ــام بأن ــی اإلم ــاب ف ــات الكبری102/2ح2)ب ــر الدرج 1 . بصائ

ــوا(. ــوا علم ــاؤوا أن یعلم ــه إذا ش ــاب أن األئم کافی186/1ح1)ب

2 . کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، اصــول کافــی 106/1)کتــاب الحجــة ح11، بــاب البــداء(، مجلســی، بحــار 

األنــوار 89/4ح29)بــاب العلــم و کیفیتــه..(.
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وقتی امامان شیعه خودشان را برای پیروان خود در زمینۀ علم گذشته و آینده به جایگاه انبیا نشاندند و به 

آنها گفتند که آینده چنین و چنان خواهد شد، حال اگر مطابق با گفتۀ آنها رخ دهد، خواهند گفت که مگر 

به شما نگفته بودیم که ما از جانب الله همانند انبیا باخبر خواهیم شد و بین ما و بین خداوند، مثل همان 

گاهی می یابند. اگر بر خالف گفتۀ آنها رخ دهد، به پیروان خود خواهند  اسبابی است که انبیا توسط آنها آ

گفت: برای خداوند در این زمینه، نظر جدیدی روی داده است«.1 

به عنوان مثال، سران شیعه دربارۀ ائمه ادعا می کنند که: علم آجال، ارزاق، بالیا، أعراض و بیماری ها را 
می دانند، اما همۀ آنها مشروط به بدا هست«.2

پس، بدا نیرنگی برای پوشاندن دروغی است که خالف واقع خبر دادند. سران شیعه، پیروان خود را به 

اقتضای این باور، وادار به تسلیم شدن در برابر تناقض، دروغ و اختالف می کنند. به دروغ افترا بستند که 

هنگامی که امامشان بر خالف واقع خبر داد، گفت:»هر گاه برای شما سخنی بیان کردیم و راست درآمد، 

بگویید خدا و رسولش راست گفتند. اگر خالف واقع درآمد باز هم بگویید خدا و رسولش راست گفتند، 
در این صورت دوبار پاداش داده می شوید«.3

ــاد کــرد  ســتیخ کســی کــه ایــن بــاور را ایج 140   بــاور ســران شــیعه دربــارۀ َغیبــت چیســت و نخ
چــه کســی بــود؟

یبت از نظر شیعه از باورهای اساسی محسوب می شود«.4
َ

شیخ شیعه آقای عبدالله فیاض می گوید:»غ

سران شیعه باور دارند که زمین یک لحظه هم از وجود امام خالی نخواهد ماند!!

کلینی به دروغ بر ابا عبدالله افترا بسته است که ایشان فرمود:»اگر زمین بدون امام باقی بماند، متعفن خواهد شد«.5 

باز هم به دروغ به ابو جعفر نسبت داده است که ایشان فرمود: اگر امام یک لحظه از روی زمین برداشته 

یا هنگامی که متالطم و مواج می شود،  شود، اهل زمین از لرزش زمین به لرزه می افتند؛ همان گونه که در

همه چیز را می لرزاند«.6 

ــن  ــون ع ــادق الراجع ــد الص ــن محم ــر ب ــه جعف ــی عبدالل ــة أب ــون بإمام ــیعة ص 92.93)القائل ــرق الش 1 . ف

ــرق ص 78. ــاالت و الف ــعد، المق ــی، س ــود: قم ــگاه ش ــة(. ن ــداء و التقی ــول بالب ــه. الق امامت

2 . نگاه شود: تفسیر قمی ص 631)سورة الدخان(، مجلسی، بحار األنوار 101/4ح12)باب البداء و النسخ(.

ــع و  ــی المن ــاء ف ــا ج ــاب م ــی ص 305ح13)ب ــة للتعمان ــس(، الغیب ــورة یون ــی ص 288)س ــیر القم 3 . تفس

ــخ(. ــداء و النس ــاب الب ــوار 99/4ح8)ب ــار األن ــی، بح ــر(، مجلس ــب األم ــمیة لصاح ــت و التس التوقی

4 . فیاض، عبدالله، تاریخ اإلمامیة و أسالفهم من الشیعة ص 165

5 . کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی 127/1ح 12)کتاب الحجة ح10 باب األرض ال تخلو من حجة(.

6 . شــرح اصــول کافی127/5ح12)بــاب أن األرض ال تخلــو مــن حجــة(، مجلســی، بحــار األنــوار 

34/23ح56)بــاب اإلضطــرار إلــی الحجــة و أن األرض ال تخلــو مــن حجــة(.
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این باور بدین سبب است که امام نزد شیعه"حجت بر أهل زمین" است«.1از نظر شیعه، هیچ حجتی 
یرا قرآن بدون قّیم حجت نیست«.2 غیر از امام نیست حتی قرآن نیز بدون امام حجت به شمار نمی رود؛ ز

و قّیم، آنگونه که از متون عقیدتی شیعه بر می آید، یكی از امامان دوازده گانۀ شیعه است.

بنابر اعتراف سران شیعه، نخستین کسی که این باور را ایجاد کرد، عبدالله بن سبا یهوی بود که قائل به 
توقف بر علی و غیبت آن شد.3

141   ما حق داریم از سران شیعه بپرسیم که امام شما امروز کجاست؟

به  شیعه  منابع  کرد.  فوت  260ه.ق  سال  در  جانشین  بدون  شیعه  یازدهم  امام  عسكری،  حسن 

صراحت می گویند که: »ایشان وفات کرد و اثری از او دیده نشد و فرزندی برای ایشان نیز شناخته نشده 
است و میراث ایشان به برادرش، ابو جعفر و مادرش تعلق گرفت«.4

 سران شیعه، پس از آنكه حسن بدون فرزند وفات کرد سراسیمه شدند و دربارۀ تعیین جانشین ایشان به 
دسته های مختلفی تقسیم شدند تا جایی که طبق گفتۀ نوبختی و مفید تعداد این دسته ها به چهارده فرقه 
رسید.5و طبق گفتۀ قمی به پانزده فرقه یا بیشتر  و طبق گفتۀ مسعودی به بیست فرقه  رسید.6حتی برخی از 
سران شیعه بر این باورند که: »امامت منقطع شده است«.7 نیز گفته اند که: »امامت پس از حسن باطل 

شده و ائمه از روی زمین برداشته شده اند و حجتی از آل محمد بر زمین نیست«.8

1 . حمیری، قرب اإلسناد ص 317ح 1228، کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی 134.135/1)کتاب الحجة 

ح15باب فض طاعة األئمة(، الخرائج و الجرائح115/1ح191)باب اول: فی معجزات نبینا محمد]فدک[(.

2 . کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، أصــول کافی119/1)کتــاب الحجــة ح2بــاب اإلضطــرار إلــی الحجــة(، علــل 

الشــرائع190/1ح1)باب 152: علــة إثبــات األئمــة صلــوات اللــه علیهــم(.

3 . نــگاه شــود: المقــاالت و الفــرق ص 19.20، فــرق الشــیعة ص 51)اختــالف الشــیعة العلویــة بعــد قتــل 

أمیــر المومنیــن علــی علیــه الســالم الســبأیة(.

4 . فرق الشیعة ص 126)تواریخ الحسن العسكری(، نگاه شود: المقاالت و الفرق ص102.

5 . نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعة ص 126)افتراق أصحاب الحسن بعد وفاته علی اربع عشرة فرقة(، شیخ 

مفید، محمد بن محمد، الفصول المختارة ص 320)فصل: افتراق الشیعة بعد موت اإلمام العسكری و تعداد الفرق(.

ــین،  ــن حس ــی ب ــعوی، عل ــرق ص 102، مس ــاالت و الف ــه، المق ــن عبدالل ــعد ب ــعری، س ــود: أش ــگاه ش 6 . ن

ــر(. ــی عش ــام الثان ــب 217/4)اإلم ــروج الذه م

ــواب  ــوار، 212/51)أب ــار األن ــی، بح ــرق ص 108، مجلس ــاالت و الف ــه، المق ــن عبدالل ــعد ب ــعری، س 7 . أش

النصــوص مــن اللــه تعالــی و مــن آبائــه.. بــاب ذکــر األدلــة التــی ذکرهــا شــیخ الطائفــة علــی اثبــات الغیبــة(.

ــام  ــوت اإلم ــد م ــیعة بع ــراق الش ــل: افت ــارة ص 320)فص ــول المخت ــد، الفص ــن محم ــد ب ــد، محم 8 . مفی

العســكی و تعــداد الفــرق(، مجلســی، بحــار األنــوار 22/37)بــاب فــی ذکــر مذاهــب الذیــن خالفــوا الفرقــة 

ــم(. ــه علهی ــوات الل ــی عشــر صل ــی القــول باألئمــة األثن المحقــة ف
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نزدیک بود که وفات حسن عسكری و نگذاشتن فرزندی بعد از خود، پایان مذهب شیعه و تشیع را رقم 

بزند؛ زیرا ستون آن یعنی امام، سقوط کرد؛

 اما  تفكر»غیبت امام« تنها پایه ای بود که کیان این مذهب را پس از شكاف برپا داشت و در جلوی تودۀ 

مردم شیعه، این مذهب را از فروپاشی کامل رهانید؛ از این رو اعتقاد به غیبت فرزندی از حسن عسكری، 

تنها محوری است که عقائد شیعه حول آن می چرخد و اغلب شیعه پس از سرگردانی و سراسیمگی بدان 

گرایش پیدا کردند. برای سران شیعه، راهی جز این نبود؛ یعنی تفكری که قائل به غیبت امام است تا پرده ای 

بود که  ابن سبأ یهودی کسی  باشد.رهبر شیوخ شیعه  آنان و مانع فروپاشی مذهب شیعه  بر دسیسه های 

عقیدۀ منصوص بودن امامت علی را ایجاد کرد، عقیده ای که اساس مذهب تشیع قرار گرفت، پس ابن سبأ 

دیگری به نام أبو عمر عثمان بن سعید العمری األسدی العسكری)ت280( وجود دارد که پس از انقطاع 

نسل حسن، جایگزین تفكر امامت را وضع کرد یا اینكه ال أقل او یكی از برجسته ترین افراد این مجموعه 

به شمار می رود. »شیعه، بر عدالت، ثقه بودن و امانتداری او اتفاق نظر دارند«.1او افترا بسته است که امام 
حسن عسکری فرزندی داشت که در سن چهار سالگی پنهان شد.2

یح دارند که این فرزند چند ماه یا یک سال و  شیخ شیعه، آقای مجلسی می گوید: »اغلب روایات تصر
چند ماه از پنج سال کمتر سن داشت«.3

با وجود این که کتاب های شیعه اعتراف می کنند که این فرزند نه در حیات پدرش ظاهر شد »و نه عموم 
مردم پس از وفات پدر او را دیده اند«.4

اما این مرد )عثمان( همان کسی است که ادعا می کند امام زمان را می شناسد و وکیل ایشان در دریافت 

اموال شیعه و پاسخ دادن به سؤاالت ایشان است.!

تحلیل:
شگفت این جاست است که سران شیعه ادعا می کنند فقط سخن معصوم را می پذیرند حتی اجماع را 

بدون سخن معصوم نمی پذیرند؛ در حالی که در خصوص مهم ترین باور اعتقادی شان، ادعای مردی غیر 

معصوم را می پذیرند. دیگران نیز مثل این مرد ادعا کرده اند و هر یكی از آنها خود را نماینده و دروازۀ امام 

1 . طوســی، محمــد بــن حســن، کتــاب الغیبــة، ص 240)فصــل: فــی ذکــر طــرف مــن أخبــار الســفراء الذیــن 

کانــوا فــی حــال الغیبــة(.

2 . منبع سابق: ص283)فصل: فیما ذکر فی بیان مقدا عمره علیه السالم(.

3 . مجلسی، بحار األنوار103/25ح6)باب أحوالهم فی السن(.

4 . مفیــد، محمــد بــن محمــد، اإلرشــاد ص 345)فصــل: ذکــر وفــاة أبــی محمــد الحســن بــن علــی و موضــع 

قبــره و ذکــر ولــده(، اربلــی، علــی بــن عیســی، کشــف الغمــة 176/3)بــاب ذکــر وفــاة أبــی محمــد الحســن بــن 

علــی و موضــع قبــره و ذکــر ولــده(.
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غایب معرفی می کند. جدال بین این جیره خواران شدید است و هر یكی از آنها امضایی را ظاهر می سازد 

که به گمان وی از امام معصوم صادر شده است و در آن، دیگران را نفرین و تكذیب می کند. برخی از این 

افراد را شیخ شان آقای مجلسی در بابی با این عنوان »ذکر المذمومین الذین اّدعوا البابیة و السفارة کذبا و 
افتراء لعنهم الله« آورده است.1

حتی عثمان و همراهان وی، ابتدا آشكار ساختن اسم این فرزند موهوم و محل وجودش را انكار  کردند. 

من  از   محمد ابو  رفتن  از  پس  ما  »دوستان  گفت:  ایشان  که  است  روایت  صالحی  عبدالله  ابو  از 

گاه سازید، فاش  خواستند که اسم و مكان ایشان را بپرسم. پاسخ چنین آمد: اگر شما آنان را بر اسم او آ

می کنند و اگر مكانش را بدانند، به سوی آن راه می یابند«.2 

کلینی به دروغ روایت می کند: »ابو عبدالله می گوید: جز کافر، کسی دیگر اسم صاحب االمر را بر زبان 

نمی آورد«.3 هنگامی که از حسن عسكری سؤال شد که چگونه او را یاد کنیم؟ گفت: بگویید: »حجت آل 
محمد، صلوات الله علیه وسالمه(«.4

نکتۀ شرم آور و ذلت بار:
به نظر می آید که اقدام به پنهان داشتن اسم و مكان وی، فقط تالشی در راستای پوشاندن این دروغشان 

است؛ زیرا چگونه سران شیعه دستور به کتمان می دهند؛ در حالی که خودشان اهل بیت می گویند:»هر 

پرستش  و  شناخته  را  خدا  غیر  گمراهانه  که  سوگند  خدا  به  نشناسد،  بیت  اهل  ما،  میان  از  را  امام  کس 
می کند«.5

همچنین می گویند: »هر کس در حالی بمیرد که امامش را نشناسد، بر مرگ جاهلیت مرده است«.6

1 . مجلســی، بحــار األنــوار 367/51)بــاب: ذکــر المذمومیــن الذیــن اّدعــوا البابیــة و الســفارة کذبــا و افتــراء 

لعنهــم اللــه(.

2 . اصــول کافی247/1)کتــاب الحجــة ح2بــاب فــی النهــی عــن اإلســم(، حــر عاملــی، محمــد بــن حســن، 

وســائل الشــیعة260/11ح7)باب تحریــم تســمیة المهــدی و ســائر األئمــة و ذکرهــم وقــت التقیــة و جــواز ذلــک 

مــع عــدم الخــوف(.

3 .  اصــول کافی247/1)کتــاب الحجــة ح2بــاب فــی النهــی عــن اإلســم(، کمــال الدیــن و تمــام النعمــة ص 

587ح1)بــاب: النهــی عــن تســمیة القاســم(.

4 . اصول کافی246/1)کتاب الحجة ح1باب فی النهی عن اإلسم(،

5 . أصول کافی129/1)کتاب الحجة ح4باب معرفة اإلمام و الرد إلیه(.

ــرف  ــم یع ــن ل ــاب م ــال: عق ــد األعم ــن176/1ح273)کتاب عقائ ــد، المحاس ــن محم ــد ب ــی، احم 6 . برق

ــه(. امام



219
باورهای شیعه اثنا عشری )سؤال و جواب(

حجت قاطع و کمرشکن 
از آنجا که عقیدۀ شیعه بر دروغ و افترای سران شیعه استوار است؛ از این رو فراموش کرده اند که آنها بر 

کسی که امامشان را به نامش یاد کند ]نام او را ببرد[، فتوای کفر می دهند؛ زیرا از جابر بن عبدالله انصاری 

روایت کرده اند که رسول الله فرمود:»مهدی، از نسل من است، نام ایشان، نام من است و کنیۀ او، 
کنیۀ من است«.1

همان گونه که عثمان منادی عقیدۀ غیبت بود، پسرش، ابو جعفر محمد بن عثمان )ت 34 یا 305( نیز 

پس از او دعوتگر این عقیده بود؛ در نتیجه، شیعه به چندین دسته تقسیم شدند و همدیگر را نفرین کردند 
و از یكدیگر برائت جستند و عامل همۀ این تنش ها، آزمندی در جمع آوری مال بود«.2

این  که  کرد  تعیین  را  نوبختی  روح  بن  حسین  القاسم،  ابو  خودش  از  پس  عثمان،  بن  محمد  سپس 

جانشینی سبب تنش عمیق، جدایی و نفرین گویی زیاد بین جیره خواران شد.3سرانجام برای رفع تنش، ابن 
روح سمت نمایندگی و سفارت را برای علی بن محمد سمری وصیت کرد.4

سمری، سه سال این منصب را در اختیار داشت و به ناکامی دچار شد و احساس کرد سمتش به عنوان 

وکیل قابل اعتماد امام غائب، پوچ و بیهوده است. هنگامی که در بستر مرگ از وی سؤال شد که:»بعد از تو 
وصی تو چه کسی خواهد بود؟ گفت: خدا کار خودش را به سرانجام می رساند«.5

به غیبت صغری است. سران شیعه، عقیدۀ غیبت را  امام زمان، موسوم  از  نفر  این چهار  نیابت  زمان 

تقویت کردند و  به جای اینكه نیابت را به یک نفر بسپارند که مستقیما با امام مالقات کند، پایان ارتباط 

منتشر ساختند  را  موهوم  امام  به  منسوب  امضای  اثنا عشری  نهادهای  و  اعالن کردند  را  امام  با  مستقیم 

1 . طبرســی، فضــل بــن حســن، إعــالم الــوری بأعــالم الهــدی ص 413)القســم الثانــی مــن الرکــن الرابــع: 

الــكالم فــی إمامــة صاحــب الزمــان(.

2 . طوســی، محمــد بــن حســن، کتــاب الغیبــة ص236)فصــل: فــی ذکــر طــرف مــن أخبــار الســفراء الذیــن 

کانــوا فــی حــال الغیبــة(.

ــا  ــن ســعید العمــری أب ــن عثمــان ب ــی جعفــر محمــد ب ــع ســابق ص 251)ذکــر إقامــة أب ــگاه شــود: منب 3 . ن

ــه(. ــه علی ــوات الل ــن روح مقامــه بعــده بأمــر اإلمــام صل القاســم الحســین ب

4 . نــگاه شــود: منبــع ســابق ص 264)ذکــر أمــر.. الســمری بعــد... الحســین بــن روح و انقطــاع األعــالم بــه 

ــی ص  ــار النب ــه و أخب ــار الل ــا ورد مــن أخب ــاب م ــوار 107.108/51)ب ــواب(، مجلســی، بحــار األن وهــم األب

بالقائــم مــن طــرق الخاصــة والعامــة(.

5 .  صــدوق، محمــد بــن علــی، کمــال الدیــن و تمــام النعمــة ص 397ح12)بــاب42: مــا روی فــی میــالد 

القائــم صاحــب الزمــان، حجــة اللــه بــن الحســن بــن علــی بــن محمــد بــن علــی... صلــوات اللــه علیهــم(، 

مجلســی، بحــار األنــوار 361/51ح7)ذکــر أمــر أبــی الحســین علــی بــن محمــد الســمری بعــد الشــیخ أبــی 

القاســم الحســین بــن روح و إنقطــاع األعــالم بــه و هــم األبــواب(.
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مبنی بر اینكه هر مجتهد شیعی، نایب امام زمان است. در این امضا آمده است: »در رخدادها و امورتان 

یرا آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر شما هستم«.1  به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ ز

اما اینكه چرا آنها را به کتاب و سنت ارجاع نداد؟ چرا این کار را انجام دادند و به سمری نمایندۀ امام 

نسبت دادند؟ یكی از نائبان مهدی، شیخ ابو جعفر ، محمد بن علی شلمغانی می گوید:»ما با ابو القاسم 

گاهانه وارد این قضیه شدیم، ما بی محابا بر این قضیه هجوم آوردیم؛ همان گونه که سگها  حسین بن روح آ
بر الشۀ مردار هجوم می آورند«.2

آری! مسألۀ غیبت امام زمان که یكی از ارکان مذهب شیعه به شمار می رود، از مسائلی است که بسیاری 

از سران شیعه را به سبب شک و تردید در امر وی و طوالنی شدن غیبت و بی اطالعی از احوال او مبهوت 

ساخته است. آری! حق دارند که چنین سراسیمه شوند؟!

شیخ آنها، ابن بابویه قمی می گوید:»به نیشابور برگشتم و در آنجا اقامت گزیدم، اکثر مراجعان شیعه ای که 
نزدم می آمدند، موضوع غیبت آنها را حیران کرده بود و دربارۀ امام زمان دچار شبهه و تردید شده بودند«.3

ای خوانندۀ عاقل و منصف!

بابویه قمی )متولد 381 هـ( وجود داشته است!  ابن  آنها،  امام زمان در عصر شیخ  این تردید دربارۀ 

اکنون تصور کنید پس از گذشت این قرون طوالنی، تردید به چه سطحی رسیده است؟!

142  سران شیعه، سبب غیبت مهدی موهومشان را چه می دانند؟
می گویند علت غیبتش این است که: »می ترسد کشته شود«.4

1 . طوسی، محمد بن حسن، کتاب الغیبة ص 197)فصل: فی ظهور المعجزات الدالة علی صحة إمامته فی زمان 

الغیبة(، قطب راوندی، سعید بن هبة الله، الخرائج و الجرائح1114/3ح30)باب بیستم: فی عالمات و مراتب نبینا و 

أوصیائه(، طبرسی، فضل بن حسن، اإلحتجاج470/2)توقیعات الناحیة المقدسة(، حر عاملی، محمد بن حسن، 

وسائل الشیعة 370.371/18ح9)باب وجوب الرجوعفی القضا و الفتوی إلی رواة الحدیث من الشیعة فیما رووه عن 

األئمة من أحكام الشریعة..(.] نمایندگان چهارگانه را » سفیران خاص« و سایر فقها را نائبان عام می نامند[. مترجم.

2 . طوســی، محمــد بــن حســن، کتــاب الغیبــة ص 264)ذک إقامــة.. العمری.. الحســین بــن روح مقامــه بعده 

بأمــر اإلمــام(، مجلســی، بحــار األنــوار 359/51)ذکــر إقامــة أبــی جعفــر محمــد بن عثمــان بن ســعید..(.

ــاب(،  ــف الكت ــبب تألی ــه: س ــام النعمة14/1)مقدم ــن و تم ــال الدی ــی، کم ــن عل ــد ب ــه، محم ــن بابوی 3 . اب

مجلســی، بحــا األنــوار 73/1)فصــل پنجــم: فــی ذکــر بعــض مــا ال بــد مــن ذکــره ممــا ذکــره أصحــاب الكتــب 

المأخــوذ منهــا فــی مفتتحهــا(.

ــاب  ــن، کت ــن حس ــد ب ــی، محم ــة(، طوس ــی الغیب ــاب ف ــة ح9ب ــاب الحج ــی 251/1)کت ــول کاف 4 .  اص

ــوار  ــار األن ــی، بح ــور(، مجلس ــن الظه ــر م ــب األم ــة لصاح ــة المانع ــر العل ــی ذک ــل: ف ــة ص 225)فص الغیب

ــه(. ــی غیبت ــه ف ــاس ب ــاع الن ــة إنتف ــة و کیفی ــة الغیب 90/52ح1)عل
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تحلیل:
چگونه این افترا را ابراز می کنند؛ در حالی که عموم شیعه را ملزم به این باور می کنند که ائمه از وقت 
ر شما 

َ
مرگشان باخبرند حتی از کیفیت وفاتشان و فقط با اختیار و رضایت خودشان می میرند.1 اگر امام منتظ

»به خاطر ترس جان خود مخفی شده«2 پس چرا زمانی که شیعیان آل بویه بر عراق استیال یافتند و خلفای 
عباسی را تابع امر خود قرار دادند و با شمشیرهای یاجوج و ماجوج اسالم را نابود کردند، ساکن سرداب 
ظهور و اعالن وجود نكرد. آیا آن زمان فرصت مناسبی برای تعجیل فرج و ظهور ایشان نبود؟ چرا زمانی که 
شاه اسماعیل صفوی قیام کرد و از خونهای اهلسنت جوی خون به جریان انداخت، ایشان ظهور نكرد؟ 
چرا زمانی که کریم خان زند )از بزرگ ترین سالطین ایران( بر روی سكه اسم امام زمان را حک می کرد 
و خود را وکیل ایشان تلقی می کرد، ایشان ظهور نكرد؟ چرا امروز ظهور نمی کند؛ در حالی که حكومت 

خمینی اعالن موجودیت کرده است و در همۀ امور ادعای نیابت از امام معصوم را دارد؟!
چرا تا امروز ظهور نكرده است؛ در حالی که  بنابر ادعای شان چهل سال است که تعداد شیعه برای 
ظهور به دو صد میلیون نفر رسیده است3، و اکثرشان از منتظران او هستند؟!چگونه امام زمان تا این مدت 
طوالنی زنده مانده است؛ در حالی که مردی از امامشان، علی الرضا سؤال کرد: »فدایت شوم، گروهی بر 
پدرت توقف کرده اند و ادعا می کنند ایشان نمرده است. علی الرضا گفت: دروغ گفته اند و بر کتابی که بر 
محمد نازل شده کافر شدند. اگر خداوند به خاطر نیاز انسانها در مدت عمر کسی افزایش می داد، بی 

تردید أجل رسول الله را طوالنی می کرد«.4

143  فتــوای ســران مذهــب شــیعه دربــارۀ کســی کــه منکــر ظهــور امــام زمانشــان باشــد 
؟ چیســت

به دروغ روایت کرده اند که پیامبر فرمود:»هر کس قائم را که از نسل من است، انکار کند، در 
واقع مرا انکار کرده است«.5 

1 . نــگاه شــود: کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، أصــول کافی186/1)بــاب أن األئمــة یعلمــون متــی یموتــون..( 

هشــت روایــت در ایــن بــاره ذکــر کــرده اســت.
2 . طبرسی، فضل بن حسن، إعالم الوری بأعالم الهدی ص 451)القسم الثانی من الرکن الرابع: الكالم فی إمامة 

صاحب الزمان(، قطب راوندی، سعید بن هبة الله، الخرائج و الجرائح953/2)باب هفدهم(.
ــالمیة:  ــة اإلس ــكیل الحكوم ــبیل تش ــالمیة ص 136)س ــة اإلس ــه، الحكوم ــی، روح الل ــود: خمین ــگاه ش 3 . ن

ــل(. ــدی الطوی ــی الم ــة عل المقاوم
4 . الكشــی، محمــد بــن عمــر، رجــال الكشــی517/6ح867)فی الواقفــة(، مجلســی، بحــار األنــوار 

الواقفیــة..(. مذهــب  رد  265/48ح25)بــاب 
5 . ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمة ص 379ح8)باب 39: فیمن أنكر القائم الثانی عشر 

الله علیه و آله  النبی صلی  الله، و أخبار  من األئمة(،مجلسی، بحار األنوار 73/51ح20)باب ما ورد من أخبار 
بالقائم من طرق الخاصة و العامة(.
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        شیخ آنها، ابن بابویه قمی می گوید:»مثال آن کسی که منكر امام زمان در دوران غیبتش است، مانند 
ابلیس است که از  سجدۀ آدم امتناع ورزید، اینچنین از امام صادق، جعفر بن محمد روایت شده است«.1

یاد و متواتر هستند«.2     لطف الله صافی می گوید:»روایات دربارۀ فضیلت انتظار ز

انتظار برای خروج امام زمان از غیبتش، از اصول دین شیعه به شمار می رود.

کلینی به دروغ روایت کرده است که أبا جعفر به ابی الجارود گفت: »سوگند به خدا! به تو همان دین 

 ،خود و نیاکانم را عطا می کنم که الله را بدان می پرستیم: گواهی به ال إله إال الله، محمد رسول الله

اقرار به آنچه از جانب خدا آمده است، دوستی با ولی ما و برائت از دشمنان ما، گردن نهادن به دستور ما، 
انتظار قائم ما، اجتهاد و تقوی«.3

144   سران شیعه از اختراع کردن عقیدۀ غیبت چه سودی برده اند؟

بزرگ ترین فایده، برگشتن اغلب شیعه از دینشان بوده است!

خوانندۀ محترم! شگفت زده نشو، این سخن من نیست، بلكه در جفر مقدس آنها وجود دارد! یكی   

تاخیرش، طول عمرش  غیبتش،  زمان،  امام  دربارۀ والدت  آن،  امام جعفر صادق می گوید:»در  یاران  از 

اندیشیدم. دربارۀ پیدایش تردیدها در دل های شیعه در طول  از ایشان در آن زمان  و ابتالی مومنین پس 
غیبتش، برگشتن اغلب آنها از دینشان و بیرون کشیدن حلقۀ اسالم از گردنشان تأمل کردم«.4

145  نزد سران شیعه، نماز جمعه چه وقت واجب می شود؟

نماز جمعه واجب نمی شود تا اینكه مهدی از سرداب خود خارج شود و نماز را با آنها برپا کند؛ از 

این رو گفته اند: جمعه و حكومت برای امام مسلمین است.5برخی از شیوخ شیعه به این امر اعتراف کرده 

و گفته اند: »شیعه، از زمان ائمه تارک جمعه بوده اند«.6 

ــة  ــی المالئك ــره تعال ــی أم ــر ف ــام النعمة25/1)الس ــن و تم ــال الدی ــی، کم ــن عل ــد ب ــه، محم ــن بابوی 1 . اب

بالســجود آلدم(.

ــس  ــو مجل ــه، عض ــف الل ــر ص499)لط ــی عش ــام الثان ــی اإلم ــر ف ــب األث ــه، منتخ ــف الل ــی، لط 2 . صاف

ــان  ــه عضویــت شــورای نگهب ــه دســتور خمینــی ب ــود ســپس  ب ــون اساســی ب ــرای نوشــتن قان ــران ب ــرگان ای خب

ــام ص91. ــوانح األی ــل، س ــو الفض ــی، اب ــود: برقع ــگاه ش ــد(. ن درآم

3 . کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، اصــول کافــی 437/2)کتــاب اإلیمــان و الكفــر ح10بــاب دعائــم اإلســالم(، 

حویــزی، عبــد علــی بــن جمعــة، تفســیر نــور الثقلیــن 566/4ح43)ســورة الشــوری(.

ــوار  ــار األن ــی، بح ــة(، مجلس ــی الواقف ــكالم ف ــة ص 117)ال ــاب الغیب ــن، کت ــن حس ــد ب ــی، محم 4 . طوس

ــه(. ــی غیبت ــم عل ــتدالل بغیباته ــاء و اإلس ــنن األنبی ــن س ــه م ــا فی ــاب م 220/51ح9)ب

5 . عاملی، محمد جواد، مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العالمة69/2)کتاب الصالة(.

6 . این مطلب را شیخ خالصی در کتاب خودش» جمعه« ص 131 نقل کرده است.
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امام بزرگ شیعه، خمینی پس از طوالنی شدن غیبت امام زمان می گوید: »در این زمان، نماز جمعه 

واجب است که بین نماز ظهر و جمعه اختیار دارد، ولی جمعه بهتر است و نماز ظهر به احتیاط نزدیكتر 
است«.1

146   آیا پیش از خروج مهدِی شیوخ شیعه جهاد کردن جایز است؟

چنین افترا بسته اند: »جنگیدن با غیر امامی که اطاعتش واجب نیست، حرام است؛ مانند مردار، 

خون و گوشت خوک.2 

فرجه  تعالی  الله  )عجل  زمان  سلطان  و  امر  ولی  غیبت  عصر  »در  می گوید:  بزرگشان،خمینی  امام 

ایشان در اجرای  ایشان که فقهای جامع شرائط فتوی و قضاوت هستند، جانشینان  نائبان عام  الشریف( 
سیاست ها و سایر امور امام بجز آغاز جهاد هستند.3

تعارض:
مرقوم  اساسی چنین  قانون  در  کرد،  برپا  را  بزرگ شان، خمینی حكومتش  امام  و  الله  آیت  که  زمانی 

پیام عقیدتی؛  بلكه حامل  تنها مسئول حراست مرزها نیست،  ایران...  داشت:»ارتش جمهوری اسالمی 
یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه برای گسترده شدن حاکمیت قانون الهی در همۀ نقاط جهان نیز می باشد«.4

اهدینی که شهرهای کفار را در طول تاریخ فتح کردند چیست؟ 147  پس حکم محج

امامشان می گوید:»برایشان هالکت باد. شتاب می کنند. در دنیا و آخرت قاتل محسوب می شوند. 
سوگند به خدا که کسی جز شیعۀ ما شهید نیست گرچه بر بسترهای شان بمیرند«.5

148  عقیدۀ سران شیعه دربارۀ عملکرد امام زمان در هنگام ظهورش چیست؟

.1_ انتقام از ابوبکر، عمر و عایشه

سران شیعه تصریح دارند که مهدی آنها، ابوبكر و عمر را زنده می کند و بر تنۀ درخت خرما به دار 

1 . خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة205/1)البحث فی صالة الجمعة: المسألة األولی(.

2 . کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، فــروع کافــی 787/5)کتــاب الجهــاد ح2بــاب دخــول عمــرو بــن عبیــد و 

المعتزلــة علــی أبــی عبداللــه(، طوســی، محمــد بــن حســن، تهذیــب األحــكام 1380/6ح2)کتــاب الجهــاد و 

ســیرة اإلمــام. بــاب مــن یحــب معــه الجهــاد(.

3 . خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة 435/1)المرتبة الثالثة: اإلنكار بالید، ختام فیه مسائل: المسألة الثانیة(.

4 . قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ص 16. نگاه شود: چاپ دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد ص 10.

ــاب  ــام. ب ــیرة اإلم ــاد و س ــاب الجه ــكام 1374/6ح3)کت ــب األح ــن، تهذی ــن حس ــد ب ــی، محم 5 . طوس

ــه(. ــبیل الل ــی س ــة ف المرابط
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می آویزد و روزانه هزار بار آنها را می کشد سپس آنها را بر درخت می آویزد و به آتشی که از زمین خارج می شود 

دستور می دهد که آنها و درخت را بسوزاند؛ سپس به باد دستور می دهد که خاکستر آنها را در دریا پراکنده 
سازد. مفضل می گوید: گفتم ای سرورم! آیا این آخرین عذابشان خواهد بود. گفت:هرگز ای مفضل!1
دعاهایی را تصنیف می کنند که هر روز با آنها دعا کنند تا  امامشان ظهور کند و انتقام بگیرد.2

مجلسی می گوید: »وقتی مهدی ظهور کند، عایشه را زنده کرده و حد را بر او جاری می کند«.3

2_ گذاشتن شمشیر در بین عرب ها.

یدن باقی مانده است و با دست به حلقش  »ابو عبدالله می گوید: در بین ما و عرب ها فقط سر بر
اشاره کرد«.4

تحلیل: 
این ریشه کنی و نسل کشی عمومی و فراگیر عرب، فرقی بین شیعه و سنی قائل نیست؛ در حالی که در 

بین عربها شیعیان عرب نیز وجود دارند؛ از این رو شیوخ فارسی بر ابو عبدالله افترا بستند که ایشان فرمود: 

»از عرب ها بر حذر باشید، زیرا خبر بدی در انتظار آنهاست. هیچ یک از آنها با امام زمان همراه نخواهد 
شد«.5

جنگ خمینی علیه ملت عراق، بدون فرق بین شیعه و سنی، آغاز اجرای این باور؛ یعنی قتل عام همۀ 

عرب ها است.  ای شیعیان عرب! آیا وقت آن نرسیده است که بدانید بنیانگذار مذهب شما، عبدالله بن سبأ 

یهودی و برادران مجوسی وی هستند. ببینید چگونه شما را با امام زمانشان تهدید می کنند که هر گاه ظهور 

کند، همۀ شما را به قتل خواهد رساند. بنگرید که سران مذهب شما برای دین واقعی شان؛ یعنی مجوسی 

ــن  ــدم م ــا تق ــة م ــماره 512 )تتم ــات ص 417 ش ــر الدرج ــر بصائ ــلیمان، مختص ــن س ــن ب ــی، حس 1 . حل

أحادیــث الرجعــة(، مجلســی، بحــار األنــوار 14/53)بــاب مــا یكــون عنــد ظهــوره(، جزائــری، نعمــت اللــه، 

ــه(. ــة رجعت ــی کیفی ــور ف ــة 85.86/2)ن ــوار النعمانی األن

2 . نــگاه شــود: حلــی، حســن بــن ســلیمان، مختصــر بصائــر الدرجــات ص 430 شــماره 514)تتمــة مــا تقــدم 

مــن أحادیــث الرجعــة(، طبیســی نجفــی، محمد رضــا، الشــیعة و الرجعــة ص 139

3 . مجلسی، محمد باقر، حق الیقین ص 347.

ــا  ــه و م ــیرته و فعل ــه و س ــی صفت ــا روی ف ــاب م ــة ص 241ح24)ب ــم، الغیب ــن ابراهی ــد ب ــی، محم 4 . نعمان

نــزل مــن القــرآن فیــه(، مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 349/52ح101)بــاب ســیره و أخالقــه و عــدد 

ــه(. ــوال أصحاب ــه، و أح ــص زمان ــه، و خصائ أصحاب

ــه و  ــه و منازل ــن صفات ــرف م ــر ط ــی ذک ــل: ف ــة ص 308)فص ــاب الغیب ــن، کت ــن حس ــد ب ــی، محم 5 . طوس

ــه، و  ــدد أصحاب ــه و ع ــیره و أخالق ــاب س ــوار 333/52ح62)ب ــار األن ــر، بح ــد باق ــی، محم ــیرته(، مجلس س

ــه(. ــوال أصحاب ــه، و أح ــص زمان خصائ
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و یهودی چه چیزی بافته اند! سران شیعۀ شما چنین افترا بستند که امیرمومنان پادشاه دین مجوسی را زنده 

کرد و به جمجمۀ کسری گفت: »ای جمجمه! تو را سوگند می دهم، از من و خودت خبر بده؟ جمجمه با 

زبان فصیح گفت: تو امیر مومنان، سرور أوصیا و امام متقیان هستی، اما من بندۀ خدا و فرزند کنیز خدا، 

کسری بن انوشیروان  هستم... اما با وجود این کفر، خداوند مرا از عذاب جهنم نجات داد... و آتش بر 
من حرام شده است«.1

چرا مهدی موهوم شما شمشیر خود را برایتان به کار می بندد؟ آیا رسول الله، امیرمؤمنان و همۀ 

امامان شما عرب نیستند؟ آیا مهدی موهوم شما عرب نیست؟ یا ایشان از فقهای یهود اصفهان است؟!
به دروغ افترا بستند که: »این امر اتفاق نمی افتد تا اینكه نه دهم مردم از بین بروند«.2

تناقض:
 به دروغ روایت کرده اند که: »محمد بن مسلم و ابو بصیر می گویند: از ابا عبدالله شنیدیم که می فرمود: 

»این امر اتفاق نمی افتد تا زمانی که دو سوم مردم از بین بروند«.3

3_ کشتن حجاج بین صفا و مروه.

به دروغ روایت کردند که: »گویی من حمران بن أعین و میسر ابن عبدالعزیز را می بینم که مردم را به 

سختی با شمشیرهای شان بین صفا و مروه می زنند«.4 امام بزرگ آنها، خمینی که باور دارد فقیه شیعی نایب 

امام زمان است، تالش کرد با پیروان خودش این رؤیای مجوسی گونۀ خود را در شهر حرام، مكۀ مكرمه در 

سال 1407م محقق سازد، اما خداوند آرزوهای آنها را ناکام گذاشت سپس پیروان وی دست به عملیات 

انفجارها در حج 1409م زدند که برخی از حجاج، قربانی این عملیات شدند. خداوند، حجاج و بازسازان 

خانۀ خود را از نیرنگ اینها حفاظت کند.

1 . مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 214/41)تاریــخ أمیــر المومنیــن(، نــوری، حســن بــن محمــد تقــی، 

مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل 168.169/18 شــماره عمومی22410شــماره خصوصی1)بــاب حكــم 

الغــالة و القدریــة(.

ــل  ــون قب ــی تك ــات الت ــی العالم ــاء ف ــا ج ــاب م ــة ص 283ح54)ب ــم، الغیب ــن ابراهی ــد ب ــی، محم 2 . نعمان

قیــام القائــم و یــدل علــی أن ظهــوره یكــون بعدهــا کمــا قالــت األئمــة(، مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 

244/52ح120)بــاب عالمــات ظهــوره صلــوات اللــه علیــه مــن الســفیانی و الدجــال و غیــر ذلــک و فیــه ذکــر 

بعــض أشــراط الســاعة(.] در حــال حاضــر در عــراق و ســوریه بــا همدســتی روســیه، آمریــكا و هــم پیمانانــش 

نــه دهــم مســلمانان عــرب را نابــود کــرده انــد؛ خــدا می دنــد ایــن ســیل ویرانگــر کجــا متوقــف خواهــد شــد؛ 

حســبنا اللــه و نعــم الوکیــل. )مترجــم(

3 . طوسی، محمد بن حسن، الغیبة ص 229)فصل فی ذکر العلة المانعة لصاحب األمر من الظهور(.

4 . مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 40/53ح7)أبــواب النصــوص مــن اللــه تعالــی و مــن آبائــه علیــه 

الســالم بــاب 29: رجعــت(.
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4_ منهدم کردن مسجد الحرام، مسجد النبی و حجرۀ نبوی.

منهدم  را  النبی  و مسجد  الحرام  زمان، مسجد  »امام  می گوید:  عبدالله  »ابو  که:  بستند  افترا  اینچنین 
می کند تا به بنای اصلی شان بازگرداند«.1

زمانی که ظهور مهدی موهوم از مخفیگاهش به تاخیر افتاد، قرامطه در نبردشان به مكه در سال 317، 

حجر األسود را کندند ولی به قم نبردند، بلكه به بحرین بردند و بیست و دو سال در منطقۀ آنها باقی ماند!! 

چرا امام زمان چنین کاری می کند؟ قبلۀ مردم کجا خواهد بود؟  

بر حضرت علی افترا بسته اند که ایشان در مسجد کوفه سخنرانی کرد و گفت: »ای اهل کوفه! خداوند 

به شما چنان برتری داده که به هیچ کس آن برتری را عطا نفرموده است؛ مصالی شما، خانۀ آدم، خانۀ 
نوح، خانۀ ادریس و مصالی ابراهیم است... روزگار به پایان نمی رسد تا حجر اسود در آن نصب نشود«.2

نیز افترا بسته اند که: مهدی شیعه می گوید: »به یثرب می آیم و حجره را منهدم می کنم«.3

آیت الله معاصر آنها، حسین خراسانی می گوید: »گروه های شیعه همواره در انتظار روز نزدیکی هستند 

خانۀ  و طواف  شوند  آنها  وارد  آرامش  با  تا  شد  فتح خواهد  آنها  برای  مقدس  سرزمین های  دیگر  بار  که 

یارت کنند. در آنجا  پروردگارشان را انجام دهند و مناسکشان را ادا کرده و قبور سادات و مشایخ خود را ز

پادشاه ستمکاری نخواهد بود که با ریختن آبروی آنها و از بین بردن حرمت اسالمشان و ریختن خونهای 

محفوظ آنها بر آنها ستم روا دارد و اموال محترم آنها را با ستم و جور چپاول کند. خداوند آرزوهای ما را 
برآورده سازد«.4

ــه و ســیرته(،  ــه و منازل ــة ص 306)فصــل: فــی ذکــر طــف مــن صفات ــن حســن، الغیب 1 . طوســی، محمــد ب

ــه...(. ــه و عــدد أصحاب ــاب ســیره و أخالق ــوار 338/52ح80)ب ــر، بحــار األن مجلســی، محمــد باق

ــر  ــاجد..(، ح ــل المس ــاب فض ــه 92/1ح696)ب ــره الفقی ــن ال یحض ــی، م ــن عل ــد ب ــه، محم ــن بابوی 2 . اب

ــم  ــجد األعظ ــد مس ــتحباب قص ــد اس ک ــیعة309/3ح18)باب تأ ــائل الش ــن، وس ــن حس ــد ب ــی، محم عامل

ــی 1447/14)14502.23:  ــی، الواف ــاه مرتض ــن ش ــد ب ــانی، محم ــض کاش ــد...(، فی ــن بعی ــو م ــة و ل بالكوف

ــاجدها(. ــة و مس ــل الكوف ــاب فض ب

3 . طبــری شــیعی، محمــد بــن جریــر، دالئــل اإلمامــة ص542ح522)معرفــة مــن شــاهد صاحــب الزمــان 

ــات ص  ــر الدرج ــر بصائ ــلیمان، مختص ــن س ــن ب ــی، حس ــا(، حل ــن أصحابن ــه م ــة و عرف ــال الغیب ــی ح ف

392ح508)تتمــة مــا تقــدم مــن أحدیث الرجعــة(، مجلســی، محمد باقــر، بحــار األنــوار 104/53ح131)باب 

الرجعــة(.

4 . خراســانی، حســین، اإلســالم علــی ضــوء التشــیع ص132.133، او کتابــش را بــه کتابخانــه دارالتقریــب 

قاهــره هدیــه داده اســت و روی جلــد آن نوشــته اســت کــه بــه زبــان عربــی، فارســی و انگلیســی ترجمــه شــده و 

مــورد تاییــد وزارت معــارف ایــران اســت.



227
باورهای شیعه اثنا عشری )سؤال و جواب(

در مراسم رسمی بزرگداشت انقالب خمینی که در آبادان در 1979/3/17م برگزار شد، یكی از شیوخ 

آنها، به نام دکتر محمد مهدی صادقی در سخنرانی خود به صراحت بیان داشت که: »ای برادران مسلمان 

در شرق و غرب! به صراحت می گویم که مكۀ مكرمه، حرم امن الهی را گروهی از یهود اشغال کرده اند.1 

در پایان وعدۀ فتح آن را داد. 

آنها:  جملۀ  از  می شود؛  پخش  کثرت  به  باور  این  بیانگر  تصاویر  خمینی،  حكومت  رسانه های  در 

تصویری است که خانۀ کعبه را به نمایش می گذارد که در کنار آن مسجد األقصی قرار دارد و در بین این 

دو، دستی بر تفنگی نهاده که زیر آن این متن نوشته شده است: »سُنحّرر القبلتین؛ هر دو قبله را به زودی 
آزاد خواهیم کرد«.2

یعت آل داود3. پا کردن حکم و شر 5_ بر

کلینی بابی با این عنوان آورده است: »باب دربارۀ این که وقتی أئمه ظهور کنند، با حكم داود و آل داود 

قضاوت می کنند و از مردم گواه و حجت خواسته نمی شود. به دروغ روایت کرده است که: »از علی بن 

حسین سوال شد: با چه حكمی قضاوت خواهید کرد؟ گفت: حكم آل داود، اگر در مسأله ای با مشكل رو 
به رو شدیم، روح القدس آن را به ما تلقین خواهد کرد«.4

تناقض: 
بر ابوجعفر به دروغ افترا بستند که: ایشان فرمود: »قائم، با شریعت آدم قضاوت هایی می کند که برخی 

از یارانی که در جلویش شمشیر زده اند، منكر آنها می شوند. آنها را جلو می آورد و گردنشان را می زند. بار 

دوم با شریعت و حكم داود قضاوت می کند که برخی از یارانی که در جلویش شمشیر زده اند منكر آن 

می شوند. ایشان جلو می آید و گردنشان را می زند. بار سوم با روش ابراهیم قضاوت می کند که برخی از 

افرادی که در جلویش شمشیر زده اند، منكر آن می شوند، آنها را جلو می آورد و گردنشان را می زند، سپس 
بار چهارم طبق شریعت محمد قضاوت می کند و هیچ کس منكر آن نمی شود«.5

1 . این سخنرانی از صدای انقالب اسالمی از آبادان در ساعت 12ظهر روز 1979/3/17 پخش شد.

2 . مجلــۀ ایرانــی شــهید شــماره 46 در تاریــخ 1400/10/16، نــگاه شــود: نشــریۀ »المدینــة« چــاپ ســعودی 

.1400/11/27

3 . یعنی آنها دین اسالمی را منسوخ می کنند و به دین یهود بر می گردند!

ــر  ــم إذا ظه ــه أهن ــی األم ــاب ف ــة ح4 ب ــاب الحج ــول کافی300/1)کت ــوب، أص ــن یعق ــد ب ــی، محم 4 . کلین

ــم آل داود(. ــوا بحك ــم حكم أمره

ــه، و  ــدد أصحاب ــه، و ع ــیره و أخالق ــاب س ــوار 389/52ح207)ب ــار األن ــر، بح ــد باق ــی، محم 5 . مجلس

ــه...(. ــص زمان خصائ
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تناقض:
چنین افترا بستند: »هر گاه قائم أهل بیت قیام کند، به طور مساوی تقسیم می کند و در بین رعیت عدالت 

برقرار می کند. هر کس از او اطاعت کرد، از خدا اطاعت کرده است و هر کس نافرمان او شد، نافرمانی 

خدا را انجام داده است. مهدی، به این سبب مهدی نامیده شد که به امور مخفی و پنهان هدایت می شود و 

تورات و سایر کتاب های آسمانی را از غاری در انطاکیه بیرون می آورد و در میان اهل تورات با تورات و در 
میان اهل انجیل با انجیل و در میان اهل زبور با زبور و در میان اهل قرآن با قرآن قضاوت خواهد کرد«.1

در واقع یعنی، به دین جهانی که شعار فراماسونری را سر می دهد، فرا می خواند؟!2

بر امام باقر افترا بستند که ایشان فرمود:» سوگند به خداوند! گویی من به سمت ایشان در بین رکن و 
مقام نگاه می کنم که ایشان با مردم بر کتاب جدید بیعت می کند و بر عرب سخت و خشن است«.3

تحلیل: 
ای شیعیان بیچارۀ عرب! با این وجود، روایات پیشین شما اعتراف می کند که مهدی شما، کتابی غیر از 

قرآن موجود نزد مسلمانان می آورد و بر خالف سیرۀ پیامبر، علی، حسن و حسین با مردم رفتار 

می کند. سرانتان به دروغ روایت کرده اند که: »خداوند متعال حضرت محمد را رحمتی برای جهانیان 
فرستاد و قائم را نقمتی برای دنیا«.4

زراره، از ابو جعفر دربارۀ قائم پرسید: »آیا به سیرت و راه و روش محمد می رود؟ فرمود: هرگز! 

هرگز!  ای زراره! به راه و روش ایشان نمی رود! گفتم: فدایت شوم، چرا؟ گفت: پیامبر در میان امتش با 

احسان رفتا می کرد و دل های مردم را به دست می آورد، اما قائم با قتل پیش می رود و کتابی که در اختیار 

1 . نعمانــی، محمــد بــن ابراهیــم، الغیبــة ص 243 ح26)بــاب 13: مــا روی فــی صفتــه و ســیرته و فعلــه و مــا 

نــزل مــن القــرآن فیــه(، مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 351/52ح103)بــاب ســیره و أخالقــه، و عــدد 

أصحابــه، و خصائــص زمانــه...(.

2 . بلكــه شــیخ آنهــا، شــریف رضــی)ت406( در کتابــش: خصائــص أمیــر المومنیــن علــی بــن أبــی طالــب 

ص 41 می گویــد کــه امیــر مومنــان می فرمــود: اگــر زمینــه برایــم فراهــم شــود، بیــت اهــل تــوارت بــا تــورات 

و بیــن اهــل انجیــل بــا انجیــل و بیــن اهــل زبــور بــا زبــور و بیــن اهــل قــرآن بــا قــرآن قضــاوت خواهــم کــرد.

الغیبة ص 200ح1)باب 11: ما روی فیما أمر به الشیعة من الصبر و الكف و  ابراهیم،  3 . نعمانی، محمد بن 

اإلنتظار للفرج و ترک اإلستعجال بأمر الله و تدبیره(، مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار 135/52ح40)باب فضل 

انتظار الفرج، و مدح الشیعة فی زمان الغیبة و ما ینبغی فعله فی ذلک الزمان(.

4 . ابــن بابویــه، محمــد بــن علــی، علــل الشــرائع 566/2ح10)بــاب 385: نــوادر العلــل(، فیــض کاشــانی، 

ــار  ــر، بح ــد باق ــی، محم ــا(، مجلس ــورة األنبی ــی 359/3ح107)س ــیر الصاف ــی، تفس ــاه مرتض ــن ش ــد ب محم

ــه(. ــه، و أحــوال أصحاب ــه و خصائــص زمان ــه و عــدد أصحاب ــاب ســیره و أخالق ــوار 314.315/52ح9)ب األن
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دارد، به او دستور می دهد که با کشتن پیش رود و هیچ کس را مهلت توبه ندهد«.1

و  حسن  علی،   ،پیامبر بر خالف سیرت  قائم  که  است  این  شیعه  نزد سران  روایت  این  مقتضای 

حسین رفتار خواهد کرد! آیا این قائم موعود شما، همان حكومت یهود )اسرائیل( یا دجال نیست؟!

چرا با شریعت آل داود قضاوت می کند؟ آیا این اشاره به ریشه داشتن تشیع در یهودیت نیست؟ الزمۀ 

برپایی حكومت اسرائیل این است که شریعت آل داود بر آن حاکم باشد. از نخستین کارهای حكومت 

اسرائیل از دم تیغ گذراندن مسلمین به ویژ عرب ها خواهد بود. رؤیای حكومت اسرائیل منهدم ساختن 

گذاران  بنیان  بیاورند.  جدیدی  کتاب  قرآن  جای  به  که  دارند  آرزو  و  است  حرام  مسجد  و  نبوی  مسجد 

مذهب تشیع ادعا می کنند که تعداد امامان شیعه، به اندازۀ نوادگان بنی اسرائیل است و جبریل را نیز دشمن 

ِبَك ِبِإْذِن الّلِه 
ْ
ی َقل

َ
ُه َعل

َ
ل ُه َنّزَ

َ
ِجْبِریَل َفِإّن ِ

ّ
ا ل می دانند؛ در حالی که خداوند می فرماید:  ُقْل َمن َكاَن َعُدّوً

 َفِإّنَ 
َ

ال
َ
ِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِریَل َوِمیك

َ
ا ّلِّلِه َوَملآِئك اَن َعُدّوً

َ
ُمْؤِمِنیَن *ك

ْ
َما َبیَن یَدیِه َوُهًدى َوُبْشَرى ِلل ِ

ّ
ًقا ل ُمَصّدِ

اِفِریَن  ] بقره:98-97[.2
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6_ تغییر قانون میراث.

بر امام صادق افترا بسته اند که ایشان فرمود: »خداوند دو هزار سال پیش از آفرینش اجسام، بین ارواح، 

برادری و مواخات برقرار کرد. هر گاه قائم اهل بیت قیام کند، همان برادری را که در عالم ارواح بین آنها 
مواخات انجام گرفته میراث بر قرار می دهد نه برادری را که از مادر و پدرش متولد شده اند«.3

149  آیا زمانی برای ظهور قائم موهوم شیعه نزد سران شیعه وجود دارد؟

آری. کلینی به دروغ روایتی به امیر مومنان نسبت داده است که از ایشان سؤال شد: این تحیر و 

غیبت  تا چه زمان است؟ گفت: شش روز یا شش ماه یا شش سال. گفتم: این امر شدنی است؟ فرمود: 

آری آنگونه که آفریده شده است....4 در این مدت ظهور نكردلذا سران شیعه هفتاد سال را تعیین کردند، 

1 . نعمانــی، محمــد بــن ابراهیــم، الغیبــة ص 236.237ح14)بــاب 13: مــا روی فــی صفتــه و ســیرته و فعلــه 

و مــا نــزل مــن القــرآن فیــه(، مجلســی، محمــد باقــر، بحــا األنــوار 353/52، ح109)بــاب ســیره و أخالقــه و 

عــدد أصحابــه و خصائــص زمانــه و أحــوال أصحابــه(.

2 . بگــو : کســي کــه دشــمن جبرئیــل باشــد )در حقیقــت دشــمن خــدا اســت ( زیــرا کــه او بــه فرمــان خــدا 

قــرآن را بــر قلــب تــو نــازل کــرده اســت )نــه ایــن کــه خودســرانه دســت بــه چنیــن امــري زده باشــد ( . قرآنــي 

کــه کتابهــاي آســماني پیشــین را تصدیــق مــي کنــد ، و هدایــت و بشــارت بــراي مؤمنــان است.کســي که دشــمن 

ــد  ــه خداون ــت(. چ ــمن او اس ــد دش ــد )خداون ــل باش ــل و میكائی ــتادگان او و جبرئی ــتگان و فرس ــدا و فرش خ

دشــمن کافــران اســت .

3 . ابن بابویه، محمد بن علی، اإلعتقادات ص 48)باب اإلعتقاد فی النفوس و األوراح(.

4 . کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی 338/1ح7)باب فی الغیبة(.
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باز هم ظهور نكرد این بار به 140 سال تغییر دادند. این بار نیز ظهور نكرد آن گاه سران شیعه اعالم کردند 

که وقت معینی برای خروج ایشان نیست؟! این اعالم پس از آن صورت گرفت که انتظار آنها طوالنی شد 

و سرگردانی آنها شدت گرفت!!.

ابو عبدالله روایت می کند و  خود حجت آنها، کلینی به دروغ چنین روایت می کند که: »ابوبصیر از 

می گوید: دربارۀ قائم از ایشان پرسیدم. ایشان گفت: تعیین کنندگان وقت دروغ گفته اند، ما اهل بیت وقت 
تعیین نمی کنیم«.1

ــودۀ پیروانشــان  ــرون رفــت ســران شــیعه از عقیــدۀ وجــوب انتظــار مهــدی در مقابــل ت 150   راه ب
چــه بــوده  اســت؟

اینکه والیت فقیه را عام و فراگیر قرار دادند؟ به دروغ به ابو جعفرنسبت داده اند که ایشان فرمود: 

»هر پرچمی که پیش از قیام قائم بلند شود، حامل آن طاغوتی است که به غیر از خدا پرستش می شود«.2 

مازندرانی می گوید: »گرچه حامل این پرچم به سوی حق هم دعوت دهد«.3 

      نامه ای را جعل کرده اند که برخی از ویژگی های مهدی موهوم را به آنها عطا می کند: »اما دربارۀ 

یرا آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنها  رخدادهای زمان، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ ز
هستم«.4

سران شیعه به این نتیجه رسیدند که والیت فقهای آنان ویژۀ مسایل افتاء و امثال آن است، اما والیت 

عامه که شامل برپایی حكومت است، از ویژگی های امام غایب است که بعد از بازگشت این مسئولیت را به 

ــگاه  ــت(، ن ــة التوقی ــاب کراهی ــة ح3 ب ــاب الحج ــی 275/1)کت ــول کاف ــوب، أص ــن یعق ــد ب ــی، محم 1 . کلین

شــود: نعمانــی، محمــد بــن ابراهیــم، الغیبــة ص301ح6)بــاب 16: مــا جــاء فــی المنــع و التوقیــت و التســمیة 

لصاحــب األمــر(.

ــوم  ــوح ی ــث ن ــة ح452حدی ــاب الروض ــن الكافی2114/8)کت ــة م ــوب، الروض ــن یعق ــد ب ــی، محم 2 . کلین

ــل  ــیف قب ــروج بالس ــم الخ ــیعة23/11ح6)باب حك ــائل الش ــن، وس ــن حس ــد ب ــی، محم ــر عامل ــة(، ح القیام

ــم(. ــام القائ قی

3 . شرح أصول کافی، 447/12)کتاب الروضة: حدیث نوح یوم القیامة(.

ــاب 45: ذکــر التوقیعــات  ــن و تمــام النعمــة ص 440ح4)ب ــی، کمــال الدی ــن عل ــه، محمــد ب ــن بابوی 4 . اب

الــواردة عــن القائــم(، طوســی، محمــد بــن حســن، الغیبــة ص 67فصــل فــی ظهــور المعجــزات الدالــة علــی 

صحــة إمامتــه فــی زمــان الغیبــة(، قطــب الدیــن، ســعد بــن هبــة اللــه، الخرائــج و الجرائــح 1114/3ح30)بــاب 

ــات  ــاج 470/2)توقیع ــی، اإلحتج ــن عل ــد ب ــی، احم ــه(، طبرس ــا و أوصیائ ــب نبین ــات و مرات ــی عالم 20: ف

ــوب  ــاب وج ــیعة 370.371/18ح9)ب ــائل الش ــن، وس ــن حس ــد ب ــی، محم ــر عامل ــة(، ح ــة المقدس الناحی

الرجــوع فــی القضــاء و الفتــوی إلــی رواة الحدیــث مــن الشــیعة...(.
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گاهی اش به این خرافه، از طوالنی  عهده خواهد گرفت تا جایی که آیت الله و امام بزرگ شیعیان به سبب آ

شدن انتظار به ستوه آمد و گفت: بیش از هزار سال از غیبت کبرای امام مهدی گذشته است و چه بسا که 

هزاران سال دیگر به طول بینجامد...(.1 

خمینی، دربارۀ خود و همدستانش از سران شیعه، می گوید: »آنها حجت بر مردم هستند؛ همان گونه 

که رسول الله حجت بر آنها بود... هر کس از اطاعت آنها سربازند، خداوند او را موررد محاسبه و 

مؤاخذه قرا خواهد داد«.2 

نیز می گوید: »خالصه اینکه، هر آن چیزی که به انبیا تفویض شده بود، انبیا، به آنها تفویض کرده اند و 
آنان را در اموری که خودشان امین شمرده می شدند، امانتدار شمرده اند«.3

حجت قاطع: 
این گواهی مهمی از آیت الله و حجت آنها، خمینی است که بیانگر آن است که مذهب شیعه از اساس 

باطل بوده است. و این گواهی مهم که اجماع شیعه در قرون گذشته بر باطل بوده و باور آنها دربارۀ تصریح 

به امام معین امر فاسدی است، امری که  صحابه را به خاطر آن کافر شمردند. تاریخ و واقعیت، فساد این 

باور را به وضوح ثابت کرد. اکنون برای برون رفت از این تنگنا ناچار هستند که عقیدۀ تازه ای را به نام فراگیر 

بودن والیت فقیه ایجاد کنند. پس از گذشت روزگار و نا امید شدن از ظهور امام زمان، همۀویژگی های 

امام را در اختیار گرفتند. خمینی، این ویژگی ها را برای خود و دوستان دیگرش از فقهای شیعه، اختصاص 

داد و گفت: »به رغم آنكه هیچ نصی بر تعیین نایب امام زمان در حال غیبتش وجود ندارد، اما ویژگی های 
حاکم شرعی... در اغلب فقهای ما در این عصر وجود دارد«.4

151   حقیقت انتساب سران شیعه به اهل بیت چیست؟

و  کودکانه  خرد  دارندگان  مرد،  مشابه  نامردان  »ای  فرمود:  مومنان  امیر  که  می کند  روایت  کلینی 

عقلهای حجله نشینان، کاش شما را نمی دیدم و نمی شناختم. این چه شناختی است که پشیمانی به بار 

آورده و مذمت در پی داشته است. خدا مرگتان دهد. دلم را خون کردید و سینه ام را از خشم انباشتید...« .5 

ــتمرار  ــرورة اس ــة: ض ــكیل الحكوم ــرورة تش ــة ض ــالمیة ص 29)أدل ــة اإلس ــه، الحكوم ــی، روح الل 1 . خمین

ــكام(. ــذ األح تنفی

2 . منبع سابق ص 84)نظام الحكم اإلسالمی: مكاتبۀ اسحاق بن یعقوب(.

3 . منبع سابق ص 74)نظام الحكم اإلسالمی: أهلیة الفقهاء لقیادة األمة(.

4 . منبع سابق ص 52)الحاکم فی زمن الغیبة(.

ــج  ــاد(. نه ــل الجه ــاب فض ــاد ح6ب ــاب الجه ــی 775/5)کت ــروع الكاف ــوب، ف ــن یعق ــد ب ــی، محم 5 . کلین

ــه 27. ــة خطب البالغ
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حسین در دعایش علیه شیعه می گوید: »بار الها! اگر تا مدتی به آنها مهلت دادی، آنان را به فرقه های 

یرا ما را فراخواندند  مختلف و گروه های متعدد پراکنده بگردان و هیچ گاه والیان را از آنها خوشنود نگردان؛ ز
تا یاری رسانند سپس با ما دشمنی کرده و ما را به قتل رساندند«.1

 ایشان هنگامی که زخم خوردند، فرمود: »سوگند به خدا! به باورم معاویه برایم از اینها بهتر است. ادعا 

می کنند که آنها شیعۀ من هستند. در پی کشتنم شدند و اثاثیه ام را چپاول کرده و مالم را به غارت بردند. 

سوگند به خدا! اگر از معاویه عهد بگیرم و خونم را مصون بدارم و خانوداه ام را ایمن کنم، بهتر است از اینكه 

اینها مرا بكشند و خانواده و اهل بیتم تلف شوند. سوگند به خدا! اگر با معاویه بجنگم، گردنم را می گیرند 

و به وی تحویل می دهند«.2 

هنگامی که زین العابدین زنان کوفه را با گریبان چاک کرده گریه کنان و در حال نوحه سرایی به همراه 

یه و نوحه سرایی می کنند، چه کسی  مردان دید، »با صدای ضعیف و با جسمی علیل گفت: اینان برای ما گر

غیر از اینها ما را به قتل رساند«؟!3 

یه  زینب دختر علی   گفت: »ای اهل کوفه! ای اهل خیانت و نیرنگ و بی وفایی!.. آیا بر برادرم گر

می کنید؟ آری! سوگند به خدا گریه کنید. شما سزاوارتر به گریه هستی. زیاد بگریید و کم بخندید. ننگ 

این)کشتار بیرحمانه( دامنگیر شما شده و زشتی آن بر دوش شماست... با خشم خدا بازگشتید و به خواری 

و رسوایی گرفتار شدید.4 

یک  و  داشتند  تردید  ما  دربارۀ  آنها  ما می بودند، سه چهارم  مردم شیعۀ  »اگر همۀ  باقر می گوید:  امام 
چهارم دیگر احمق می بودند«.5

1 . شیخ مفید، محمد بن محمد، اإلرشاد ص 241)شهادة الحسین و أهل بیته(، طبرسی، احمد بن علی، إعالم الوری 

ص 253)الرکن الثالث: فی ذکر اإلمام الحسین. الفصل الرابع: فی ذکر جملة مختصرة من أخبار خروجه و مقتله(.

2 . طبرســی، احمــد بــن علــی، اإلحتجاج290/2)احتجاجــه علــی مــن أنكــر علیــه مصالحــة معاویــة و نســبه 

ــاب العلــة التــی مــن  ــوار 20/44ح4)ب ــر فــی طلــب حقــه(، مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األن إلــی التقصی

أجلهــا صالــح الحســن بــن علــی معاویــة بــن أبــی ســفیان علیــه اللعنــة(.

3 . طبرســی، احمــد بــن علــی، اإلحتجــاج 304/2)خطبــة زینــب بنــت علــی بــن أبــی طالــب أهــل الكوفــة 

فــی ذلــک الیــوم، تقریعــا لهــم و تأنیبــا(، مفیــد، محمــد بــن محمــد، األمالــی ص 321ح8)المجلــس الثامــن و 

الثالثــون(، مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 162/45ح7)بــاب الوقائــع المتأخــرة عــن قتلــه(.

4 . طبرســی، احمــد بــن علــی، اإلحتجــاج 304/2)خطبــة زینــب بنــت علــی بــن أبــی طالــب أهــل الكوفــة 

فــی ذلــک الیــوم، تقریعــا لهــم و تأنیبــا(، مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 163/45 ح7)بــاب الوقائــع 

المتأخــرة عــن قتلــه إلــی رجــوع أهــل البیــت إلــی المدینــة و مــا ظهــر مــن إعجــازه فــی تلــک األحــوال(.  

ــأنه  ــب ش ــوره و غرائ ــی أم ــه و معال ــاب معجزات ــوار 251/46ح45)ب ــر، بحاراألن ــد باق ــی، محم 5 . مجلس

ــماره 316. ــائل 285/5ش ــتدرک الوس ــی، مس ــد تق ــن محم ــین ب ــوری، حس ــه(. ن ــه علی ــوات الل صل
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نیز ایشان می فرماید: »اگر شیعیانم را متمایز سازم، جز ادعا چیز دیگری از آنها نمی یابم. اگر آنها را 

بیازمایم، فقط آنها را از دین برگشته می یابم. اگر آنها را محک بزنم، از هزار نفر یكی را مخلص نمی یابم. 

اگر غربالشان کنم، باقی نمی ماند مگر آن چیزی که مال من است)خود غربال(. آنها از دیرباز است که بر 
تخت ها تكیه زده اند و ادعا می کنند که ما شیعۀ علی هستیم«.1

زمانی که سران شیعه نزد ابا عبدالله آمدند، به ایشان گفتند: »لقب توهین آمیزی برای ما گذاشته اند به 

گونه ای که کمرمان شكست و دل های ما مرد و حاکمان بر اساس حدیثی که فقهای شان روایت کردند، 

خدا  به  خیر،  گفت:  آری.  گفتم:  است؟  رافضی  منظورتان  گفت:  عبدالله  ابو  دانستند.  مباح  را  خونمان 
سوگند! آنها شما را به این نام نامگذاری نکردند، بلکه خدا شما را به این نام موسوم کرد«.2

شیخ حكومت صفوی بابی با عنوان »فضیلت رافضه و ستایش نامگذاری به آن« منعقد کرده و چهار 
حدیث در این باره روایت کرده است.3

حجت قاطع:
علی بن یزید شامی می گوید: ابو الحسن گفت: ابو عبدالله فرمود: »خداوند هیچ آیه ای دربارۀ منافقان 

نازل نكرد مگر آنكه این آیه دربارۀ کسانی است که خود را منتسب به تشیع می دانند«.4

152   آیا اهل بیت از ناسزاگویی و طعنۀ سران شیعه در امان مانده اند؟

خیر، بلکه سران شیعه فتوا به ارتداد همۀ اهل بیت بجز علی داده اند. سران شیعه به دروغ روایت 

کرده اند که ابا جعفر گفت: »زمانی که پیامبر فوت کرد، همۀ مردم به جاهلیت برگشتند جز چهار نفر: 

علی، مقداد، سلمان و ابوذر«.5 

1 . کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، الروضــة مــن الكافــی 2073/8)کتــاب الروضــة ح290 حدیــث یاجــوج و 

ماجــوج(.

2 . منبع سابق 1953/8)کتاب الروضة ح6 خطبة الطالوتیة(.

3 . مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 96.98/65بــاب 17 ضمن)أبــواب اإلیمــان و اإلســالم و التشــیع و 

معانیهــا و فضلهــا و صفاتهــا(.

ــمه  ــب اس ــی زین ــن أب ــد ب ــی محم ــی366/4ح536)ما روی ف ــال کش ــر، رج ــن عم ــد ب ــی، محم 4 . الكش

ــیعة و  ــات الش ــاب صف ــار األنوار166/65ح20)ب ــر، بح ــد باق ــی، محم ــاب(، مجلس ــن الخط ــالص اب مق

ــوی(. ــل و التق ــی العم ــث عل ــرار و الح ــم و ذم اإلغت أصنافه

5 . عیاشــی، محمــد بــن مســعود، تفســیر العیاشی223/1ح149)ســورة آل عمــران(، فیــض کاشــانی، محمــد 

بــن شــاه مرتضــی، تفســیر الصافــی 389/1)ســورة آل عمــران(، بحرانــی، هاشــم بــن ســلیمان، البرهــان فــی 

ــاب  ــوار 333/22ح46)ب ــار األن ــر، بح ــد باق ــی، محم ــران(، مجلس ــورة آل عم ــرآن 116/2ح7)س ــیر الق تفس

ــر الصحابــة(. کاب فضایــل ســلمان و أبــی ذر و مقــداد و عمــار ، و فیــه فضائــل بعــض أ
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     به دروغ روایت کرده اند که حضرت علی در پذیرش اسالم تردید داشت و از پیامبر مهلت 

خواست و گفت: »این دین، با دین پدرم مخالفت دارد و من در این باره می اندیشم«.1  

نام »مذل  به  را   بن علی لیلی، حسن  بن  است:  سفیان  آمده  آنها چنین  کتابهای  از  برخی  در     

المومنین«؛ یعنی خوارکنندۀ مومنان می خوانند«2؛ زیرا ایشان از خالفت به نفع معاویه دست بردار شد.

حتی که لشكریان حسن بن علی بر ایشان شوریدند و خیمه اش را غارت کردند و سامانش را گرفتند 
و ابن بشیر أسدی در تهیگاهش ضربه زد و ایشان را زخمی به مدائن بازگرداندند«.3

دربارۀ جعفر بن علی چنین می گویند: »جعفر، دارای فسق آشكار، فاجر هرزه، دلباختۀ شراب است. 

پست ترین مردی است که تاکنون دیده ام. هتاک ترین فرد نسبت به خودش و در نگاه خودش سبک و ناچیز 

است... «.4 

محدث معروف شیعه، زراره )خداوند رسوایش کند( در ریش ابو عبدالله باد معده خارج می کرد. 

زراره می گوید: »از ابا عبدالله دربارۀ تشهد سؤال کردم؟ گفت: أشهد أن ال إله إال الله وحده ال شریک له، 

و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. گفتم: التحیات و الصلوات؟ گفت: التحیات  والصلوات. وقتی بیرون 

آمدم، با خود گفتم اگر فردا مالقاتش کنم، حتما سؤال خواهم کرد. فردا دوباره از تشهد پرسیدم. ایشان مثل 

گذشته پاسخ داد. گفتم: التحیات و الصلوات؟ گفت: التحیات و الصلوات. گفتم پس فردا دوباره سوال 

خواهم کرد. یک روز بعد دوباره از تشهد پرسیدم. ایشان همان پاسخ گذشته را تكرار کرد. گفتم: التحیات 

و الصلوات؟ گفت: التحیات و الصلوات. وقتی بیرون آمدم، در ریشش باد معده خارج کردم و گفتم: هرگز 

رستگار نخواهد شد«.5 

ای سران شیعه! آیا این مطلب با عقل همخوانی دارد؟! آیا شرم ندارید؟!  

1 . ابــن طــاووس، علــی بــن موســی، ســعد الســعود ص 216)فصــل: فیمــا نذکــره مــن مجلــد آخــر تفســیر 

الكلبــی أولــه ســورة محمــد ص إلــی آخــر القــرآن(.

2 . شــیخ مفیــد، محمــد بــن محمــد، اإلختصــاص ص 82، حانــی، حســن بــه شــعبة از شــیوخ شــیعه در قــرن 

چهــارم، تحــف العقــول عــم آل الرســول ص 224، طبــری، ابــن رســتم الشــیعی، دالئــل اإلمامــة ص166 ح8، 

علــم الهــدی، علــی بــن حســین، تنزیــه األنبیــاص 169.

ــد  ــی، محم ــاس(، مجلس ــن عب ــه ب ــد الل ــی 366/4ح536)عبی ــال کش ــر، رج ــن عم ــد ب ــی، محم 3 . الكش

.)ــر ــار و قنب ــم التم ــری و میث ــید الهج ــوال رش ــاب أح ــوار 128/42ح11)ب ــار األن ــر، بح باق

4 . کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، أصــول کافــی 386/1)کتــاب الحجــة ح1 بــاب مولــد أبــی محمــد الحســن 

بــن علــی(، فتــال نیشــابوری، محمــد بــن احمــد، روضــة الواعظیــن ص 282)مجلــس فــی ذکــر إمامــة أبــی 

محمــد الحســن بــن علــی العســكری و مناقبــه(.

ــن( )فلمــا خرجــت ضرطــت  ــن أعی ــن عمــر، رجــال الكشــی 237/2ح 265)زرارة ب 5 . الكشــی، محمــد ب

فــی لحیتــه(.
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بد  همدم  و  یار  العشیر«؛  لبئس  و  المولی  »لبئس  باریتعالی  سخن  »این  که:  کردند  روایت  دروغ  به 
]حج:13[، دربارۀ عباس عموی پیامبر نازل شده است«.1

کلینی، شیخ شیعه، عبدالله به عباس را کافر می دانست.2 سران شیعه، دربارۀ فرزند امام رضا تردید 

داشتند که آیا او فرزندش هست یا خیر، همسرش را به ارتكاب زنا متهم کردند و قانع نشدند تا آنكه قیافه 

شناسان را در این باره داور قرار دادند که در نهایت بنابر تشخیص قیافه شناسان امامشان را تایید کردند«.3 

به دروغ چنین روایت کرده اند که: »فاطمه از ازدواجش با علی ناخرسند بود و گفت: ای رسول خدا! مرا 
به ازدواج علی بن أبی طالب در آوردی؛ در حالی که او تهیدست و فقیر است«.4

153  تعداد دختران پیامبر نزد سران شیعه چند است؟

و  ینب، دو همسر عثمان دختران رسول خدا  ز و  »رقیه  ابوالقاسم کوفی می گوید:  پیشوای شیعه، 

فرزندان خدیجه، همسر پیامبر نبودند.عموم مردم به این دلیل دچار شبهه شدند که شناخت آنها به 

نسب ها و درک اسباب اندک بود«.5 

برخی از سران شیعه می گویند: »با کنكاش در متون تاریخی، هیچ دلیلی نیافتیم که فرزند دختری غیر 

از زهرا از پیامبر به ثبوت رسیده باشد، بلكه ظاهر امر این است که دختران دیگر، دختران خدیجه از 

شوهر اول پیش از محمد بوده اند«.6 
آقای مجلسی می گوید: »رقیه و زینب، دختران هاله، خواهر خدیجه بودند«.7

154  عقیدۀ سران شیعه دربارۀ آفرینش سنی و شیعه چیست؟

باور آنها این است که شیعه از یک ِگل ویژه آفریده شده و سنی از ِگل دیگر سپس به صورت معینی 

بین این دو گل آمیختگی ایجاد شده است. گناهان و جرائم شیعه به سبب تاثیرپذیری از گل سنی است و 

1 . منبع سابق 129/1ح105)عبدالله بن عباس(.

2 . کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، أصــول کافــی 177/1کتــاب الحجــة ح2بــاب فــی  شــأن )إنــا انزلنــه فــی لیلــة 

ــیها. القدر(و تفس

3 . منبع سابق 177/1 )کتاب الحجة ح14 باب اإلشارة و النص علی أبی جعفر الثانی(.

4 . اربلــی، علــی بــن عیســی، کشــف الغمــة فــی معرفــة األئمــة 321/1)فــی ذکــر تزویجــه فاطمــة ســیدة نســاء 

العالمیــن(، مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 139/43ح35)بــاب تزویجها(.

5 . کوفی، علی بن احمد، اإلستغاثة فی بدع الثالثة128/1)فیما أبدعه الثالث منهم(.

6 . حســین امیــن، دائــرة المعــرف اإلســالمیة الشــیعیة 27/1، نجفــی، جعفــر خضــر )ت 1227( کشــف الغطــا 

عــن مبهمــات الشــریعة الغــراء 57/1)الفــن األول: اإلعتقــادات. المبحــث الثانــی: فــی النبوة(.

7 . مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار 179/5)تاریخ مولد النبی صلی الله علیه و آله و وفاته(.
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نماز، روزه و امانت داری سنی، به سبب تاثیرپذیری از گل شیعه است. روز قیامت، گناهان و جرائم شیعه، 

بر دوش سنی ها گذاشته خواهد شد و نیكی های اهل سنت به شیعه می رسد«.1 

یاد در اصول و جاهای دیگر روایت کرده اند.  جزائری می گوید: »علمای ما، این روایت ها را با اسانید ز
اکنون مجالی برای انکار و خبر واحد دانستن آنها نیست، بلکه این اخبار در حد مشهور و متواتر اند«.2

تحلیل:
ْقَتُه ِمن ِطیٍن  ]ص: 76[؛ گفت 

َ
اٍر َوَخل

َ
ْقَتِنی ِمن ّن

َ
ْنُه َخل َنا َخیٌر ّمِ

َ
 أ

َ
ابلیس نیز به خداوند گفت:  َقال

)شیطان( من از او بهترم، من را از آتش آفریدی و او را از ِگل. 

این عقیدۀ شیعه، متناقض با عقیدۀ آنها دربارۀ قضا و قدر است؛ آنگونه که در سؤال شماره 90 گذشت.

اقتباس های خنده آور.
*افترا: »خاک قبر حسین: شفای هر بیماری و دوای اکبر است«.3

*افترا: »سجده بر خاک قبر حسین، تا زمین هفتم را نورانی می کند«.4
*افترا: »برترین چیزی که روزه دار با آن افطار می کند،خاک قبر حسین است«.5

*افترا: »فرزندان خود را با تربت حسین تحنیک کنید؛ زیرا این خاک سبب امنیت است«.6

ــا  ــن أجله ــی م ــة الت ــاب 240: العل ــرائع 478.480/2ح1)ب ــل الش ــی، عل ــن عل ــد ب ــه، محم ــن بابوی 1 . اب

قــد یرتكــب المومــن المحــارم، و یعمــل الكافــر الحســنات(، مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 

246.248/5ح36)بــاب الطینــة و المیثــاق(، نیــز نــگاه شــود: کلینــی در اصــول کافــی 423/2بابــی بــا ایــن 

عنــوان» بــاب گل کافــر و مومــن« بســته وهفــت حدیــث را در ایــن بــاب روایــت کــرده اســت. همــواره ایــن نــوع 

احادیــث در حــال گســترش و افزایــش اســت و در زمــان شــیخ مجلســی )بحــار 225.276/5( بــه 67 عــدد 

ــود! ــتر می ش ــث بیش ــد احادی ــان، تولی ــذر زم ــا گ ــت و ب ــیده اس رس

2 . جزایری، نعمت الله بن عبدالله، األنوار النعمانیة 293/1)نور طینی(.

3 . ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات و المزار ص 252ح4)باب91: ما یستحب من طین قبر الحسین 

و أنه شفاء(، شیخ مفید، محمد بن محمد، کتاب المزار ص125و 143)باب فضل طین قبر الحسین(، طوسی، 

محمد بن حسن، تهذیب األحكام 1342/6 ح11)کتاب المزار. باب حد حرم الحسین و فضل کربال...(، محمد 

فتال نیشابوری، روضة الواعظین ص453)فصل فی ذکر فضل کربال و فضل التربة(.

4 . شیخ صدوق، محمد بن علی، من ال یحضره الفقیه 105/1ح829)باب ما یسجد علیه و ما ال یسجد علیه(.

5 . مجلســی، محمــد باقــر، بحــا األنــوار 133/88ح33)بــاب عمــل لیلتــی العیدیــن و یومهمــا و فضلهمــا و 

التكبیــرات فیهمــا و فــی أیــام التشــریق(.

ــن  ــد ب ــی، محم ــین(، طوس ــر الحس ــن قب ــاب طی ــزار ص 144)ب ــاب الم ــد، کت ــن محم ــد ب ــد، محم 6 . مفی

ــال...(. ــل کرب ــین و فض ــرم الحس ــد ح ــاب ح ــزار. ب ــاب الم ــب األحكام1342/6ح12)کت ــن، تهذی حس
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155  عقیدۀ آنها دربارۀ اهل سنت و کسانی  که آنها را نواصب1 و عامه می نامند، چیست؟

1_ تنها احکام اسالم در ظاهر بر آنها اجرا می شود، اما اتفاق نظرشان این است که آنها جهنمی 

هستند.

مجلسی به نقل از برخی علمای خود می گوید: »کسانی که قائل به مسلمان بودن اهل سنت هستند، 

منظور آنها این است که جاری شدن اغلب احکام اسالم بر آنها در ظاهر درست است، نه اینکه آنها در 

واقع مسلمان هستند؛ از این رو، اجماع دوزخی بودن آنها را روایت کرده اند... 

از روایات بسیاری چنین بر می آید که اهل سنت نیز در حكم کفار هستند، اما چونكه خداوند می دانست 

حاکمان ستمگر بر شیعه چیره می شوند و آنان وادار به معاشرت و همزیستی با اهل سنت می شوند و برای 

شیعه، ترک معاشرت، اختالط و ازدواج با آنها امكان پذیر نیست، به منظور آسایش و گشایش، خداوند 

امور جاری  آنها در همۀ  بر  را  قائم ظهور کند، حكم کافران  آنها جاری کرد. هر گاه  بر  را  احكام اسالم 

با این توجیه، طبق اشارۀ شیخ مفید و  می کند. در آخرت، برای همیشه همراه کفار وارد آتش می شوند. 
شهید ثانی، همۀ روایات تطبیق پیدا می کنند«.2

تناقض:
امام بزرگ شیعه، خمینی می گوید: »ابن تیمیه و پیروان او... افرادی خارج از راه و رسم دانش، معرفت 

و دین به شما می روند و حقوق دینی و دنیوی را از آنها ساقط می کنیم«.3

2_ اهل سنت، به اجماع آنها کافر و نجس هستند:

سران شیعه دربارۀ اهل سنت چنین باور دارند: »نجس و بدتر از یهودی و  نصرانی و مجوسی است و به 

اجماع علمای امامیه، کافر و پلید است«.4 
نراقی گامی فراتر می نهد و می گوید: »از سگ پلیدتر هستند«.5

ــائل  ــة المس ــی أجوب ــانیة ف ــن النفس ــش» المحاس ــور )م 1216(در کتاب ــین آل عصف ــیعه، حس ــیخ ش 1 . ش

ــات أئمــه تصریــح دارد کــه ناصــب کســی اســت  ــد: )روای الخراســانیة: المســألة السادســة ص 147« می گوی

ــه، اهلســنت هســتند(. ــدی نیســت کــه منظــور از ناصب ــچ تردی ــه ســنی معــروف اســت... هی ــزد آنهــا ب کــه ن

2 . مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 368.370/8)بــاب فــی ذکــر مــن یخلــد فــی النــار و مــن یخــرج 

منهــا(.

ــذه  ــراء ه ــی ق ــكام إل ــه: اإلحت ــة علی ــؤال األول و اإلجاب ــرا ص 58)الس ــف األس ــه، کش ــی، روح الل 3 . خمین

ــطور(. الس

4 . جزایــری، نعمــت اللــه بــن عبداللــه، األنــوار النعمانیة306/2)ظلمــة حالكــة فــی بیــان أحــوال الصوفیــة و 

النواصــب(، الحدائــق الناضــرة 178/5)حكــم المخالفیــن(.

5 . نراقی، مستند الشیعة 163/14.
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یح وجود دارد که اجماع بر کفر  شیخ شان آقای سبزواری می گوید: »دربارۀ خوارج، روایت ظاهر و صر

آنها را نقل می کند... در حالی که هر خارجی، ناصبی نیز هست... اما همۀ اجماع های قوی و نقل شده و 

ین اختالف داللت دارند «.1  بسیاری از روایات نیز، بر نجاست نواصب بدون کوچک تر

امام بزرگ شیعه، خمینی می گوید: »به نجاست آنها به دالیلی استناد می شود که یکی از آنها روایات  

مستفیضی است که بر کفر آنها داللت دارند«.2 همچنین می گوید: »برای زن مومن جایز نیست که با فرد 

یرا آن دو  ناصبی ازدواج کند... همچنین برای مرد مومن جایز نیست که با زن ناصبی و غالی ازدواج کند؛ ز

در حکم کفار هستند گرچه خود را به دین اسالم منتسب کنند«.3 

خویی می گوید: »بر نجاست مخالفان می توان با سه صورت استدالل کرد، نخست اینکه در روایات 

بسیاری که به حد مستفیض می رسند آمده است که مخالف آنها کافر است... «.4 

همچنین می گوید: »قول صحیح تر این است که ناصب در حکم کافر است گرچه شهادتین را بر زبان 

بیاورد و به معاد باور داشته باشد«.5 نیز می گوید: »از متن روایات و ادعیه و زیارات، جواز لعن مخالفین 

ثابت می شود. همچنین برائت از آنان و زیاد سب نمودن آنها و متهم کردن آنها و بدگویی و غیبت از این 

جماعت به حكم روایات واجب است. بلكه شبهه ای در کفرشان نیست؛ زیرا انكار والیت و امامان، حتی 

انكار یكی از آنها و باور به خالفت غیر ائمه... موجب کفر و زندقه است. روایات متواتر صریح بر کفر 
منكر والیت داللت دارند«.6

3_ نماز خواندن بر آنها جایز نیست و ذبیحۀ آنها نیز حرام است:

امام بزرگ آنها، خمینی می گوید: »طبق قول صحیح، نماز خواندن بر هر مسلمانی واجب است گرچه 

مخالف حق باشد. نماز خواندن بر کافر با همۀ اقسامش حتی مرتد و نیز کسانی که به دین اسالم منتسب اند 

و فتوای کفر آنها صادر شده است همانند نواصب، جایز نیست.7 همچنین می گوید: »ذبیحۀ همۀ فرقه های 
اسالمی حالل است بجز نواصب گرچه تظاهر به اسالم نیز بکنند«.8

1 . مهذب األحكام 384/1)نجاسة الخوارج و النواصب(.

2 . خمینی، روح الله، کتاب الطهارة 84/2، موسسه اسماعیلیان در قم1410

3 . خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة 260/2)القول فی الكفر: مسألة 7(.

4 . خوئی، کتاب الطهارة 84/2

5 . محسن معلم، النصب و النواصب ص 609)طهارة الناصبی و نجاسته. دار الهادی ص1 1418ه.ق

ــی 12/2. ط11412ه.ق دار  ــاث الخوئ ــر أبح ــالت تقری ــی المعام ــة ف ــاح الفقاه ــرزا، مصب ــدی، می 6 . توحی

ــروت.  ــادی، بی اله

7 . خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة 74/1)القول فی الصالة علی المیت(.

8 . منبع سابق 136/2)القول فی الذباحة: المسألة األولی(.
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سؤال: ممكن است برخی سؤال کنند چرا برخی از شیعیان اثنا عشری بر مردگان اهلسنت در مسجد 

الحرام و مسجد النبی نماز می خوانند؟ 
پاسخ: تا آنها را دعای بد کنند.1

ابن بابویه قمی، شیخ شیعه می گوید: »اگر میت از مخالفان بود2، در تکبیر چهارم اینگونه دعا کن: بار 

الها! این بنده و فرزند بنده ات را رسوا بگردان. وارد جهنم کن. بار الها! کیفر سخت و عذاب دردناکت را 

یرا او دشمن دوستانت و دوست  به او بچشان و درونش را پر از آتش گردانده و لحدش را تنگ بگردان؛ ز

دشمنانت بود. بار الها! در عذابش تخفیف مده و باران عذاب را بر او بباران. هر گاه جنازه اش بلند شد 

بگو: بار الها! او را بلند مرتبه و پاک نگردان«.3 

همچنین می گوید: »برای هیچ کس از اهل ایمان 4جایز نیست که مخالف حق را در خصوص والیت 

غسل دهد و نه بر آن نمازبخواند مگر اینكه در مواقع ضرورت و بنابر تقیه این کار را انجام دهد. پس در 

این صورت، او را همانند مخالفان غسل دهد و هر گاه بر او نماز خواند، در نماز نفرینش کند و برای او 
دعا نكند«.5

1 . کلینی، محمد بن یعقوب، أصول کافی122/3)کتاب الجنائز. باب الصالة علی الناصب( در این باره هفت 

حدیث را ذکر کرده است. کفعمی، ابراهیم بن علی، المصباح ص 13)فی الصالة علی المیت(.

ــا،  ــه آنه ــت الل ــد. آی ــته باش ــتی داش ــر دوس ــر و عم ــا ابوبك ــه ب ــت ک ــی اس ــف کس ــا از مخال ــور آنه 2 . منظ

محمــد حكیــم در کتابــش» المحكــم فــی أصــول الفقــه« 194/6 می گویــد: ظاهــر امــر ایــن اســت کــه مــراد 

از عامــه، مخالفانــی هســتند کــه ابوبكــر و عمــر را دوســت گرفته انــد و بــا وجــود اختــالف فرقشــان، خالفــت 

آنهــا را شــرعی و قانونــی می داننــد. عالمــۀ آنهــا، یوســف بحرانــی می گویــد: زمانــی کــه لفــظ مخالــف مطلــق 

ذکــر شــود، منظــور مخالــف در امامــت ومقــدم کننــدۀ دیگــران در ایــن امــر اســت. الشــهاب الثاقــب فــی بیــان 

معنــی الناصــب ص245. 

3 . ابن بابویه، علی، فقه الرضا ص178)باب الصالة علی المیت(.

ــی  ــت: »ایمان ــه اس ــی گفت ــای بحران ــان آق ــدث ش ــه مح ــان ک ــیعه چن ــیوخ ش ــزد ش ــان ن ــل ایم ــراد از اه 4  م

اســت کــه عبــارت از معرفــت امــام و قبــول داشــتن اوســت« الشــهاب الثاقــب ص 97. همچنیــن می گویــد: 

ــده نداشــتند، بلكــه  ــه عصمــت و امامتــش عقی ــد و ب مخالفینــش، کســانی هســتند کــه احــكام وی را نپذیرفتن

ــتر  ــه پیش ــد: چنانچ ــن می گوی ــب ص 228. همچنی ــهاب الثاق ــمرده اند. الش ــا ش ــایر خلف ــزو س ــان را ج ایش

ــد. اگــر چنیــن  ــدا نمی کن ــه صــدق پی ــر امامی ــر غی ــد کــه: ایمــان ب ــر ایــن داللــت می کنن ــات ب گذشــت، روای

ــق  ــدارد.. الحدائ ــاوری ن ــن ب ــی چنی ــه کس ــی ک ــت؛ در حال ــت اس ــه بهش ــران ب ــه اش ورود دیگ ــود الزم می ب

ــی اإلیمــان(. ــق معن ــات: تحقی ــوف و الصدق ــاب الوق ــرة الطاهــرة 204/22)کت ــی أحــكام العت الناضــرة ف

5 . مفیــد، محمــد بــن محمــد، المقنعــة ص 85)بــاب تلقیــن المحتضریــن... (، طوســی، محمــد بــن حســن، 

تهذیــب األحــكام 225/1ح149)بــاب تلقیــن المحتضرین...(.
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4_ آنها ولد الزنا هستند:

به  فرمود: »سوگند  ایشان  که  است  بسته  افترا  عبدالله  ابا  بر  کلینی  آنها،  و سردستۀ شیوخ  شیخ شیعه 

خدا ای ابا حمزه! همۀ مردم بجز شیعۀ ما، ولد الزنا هستند«.1 

عیاشی چنین روایت می کند: »جعفر بن محمد گفت: هر فرزندی که به دنیا می آید، یكی از ابلیس ها 

نزدش حاضر می شود. اگر خدا متوجه شود که فرزند از شیعۀ ماست، او را از شیطان باز می دارد. اگر از 

شیعۀ ما نباشد، شیطان انگشت اشاره اش را در مقعد وی فرو می کند که در نتیجه، همجنس باز می شود... 
اگر نوزاد دختر باشد، انگشتش را در شرمگاهش فرو می کند که در نتیجه، فاحشه می شود«.2

5_ اینها)اهل سنت( میمون و خنزیر هستند.3

6_ وجوب کشتن و ترور اهل سنت:

افترا: ابن فرقد می گوید: »به ابا عبدالله گفتم: دربارۀ کشتن ناصبی نظرت چیست؟ گفت: خونش مباح 

است، اما من بر تو بیم دارم لذا اگر توانستی دیواری را بر او فرو ریزی یا در آب غرقش کنی تا بر علیه تو 

مدرکی نداشته باشد، پس این کار را انجام بده«.4 

دست  به  زیاد  و  مستفیض  روایات  از  که  حقیقتی  و  »صراحت  می گوید:  بحرانی  یوسف  آنها،  شیخ 

می آید، کفر، شرک، ناصبی بودن و مباح بودن مال و خون مخالف را می رساند«.5 همچنین می گوید:»به 

مقتضای این روایات و تصریح علمای نیک کردار، اگر برای کسی ممكن بود که بدون اینكه زیانی بر او 

یا بر یكی از برادرانش وارد شود کسی از آنان را ترور کند یا مالش را به یغما ببرد، جایز است که دیانتا به 

خاطر خدا این کار را انجام دهد«.6 

ــة(،  ــوم القیام ــوح ی ــث ن ــة ح431 حدی ــاب الروض ــة 2109/8)کت ــوب، الروض ــن یعق ــد ب ــی، محم 1 . کلین

ــا(. ــم و نوادره ــزل فیه ــا ن ــل م ــع تأوی ــاب جوام ــوار 311/24ح17)ب ــار األن ــی، بح مجلس

ــوار  ــار األن ــی، بح ــد(، مجلس ــورة الرع ــی 234/2ح73)س ــیر عیاش ــعود، تفس ــن مس ــد ب ــی، محم 2 . عیاش

ــخ(. ــداء و النس ــاب الب 121/4ح64)ب

3 . نــگاه شــود: مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 30/27ح2)بــاب أنهــم یقــدرون علــی إحیــاء الموتــی، 

.) و إبــراء األکمــه و األبــرص، و جمیــع معجــزات األنبیــاء

ــوادر العلــل(، حــر  ــاب 385: ن ــن علــی، علــل الشــرائع 584.585/2ح57)ب 4 . شــیخ صــدوق، محمــد ب

عاملــی، محمــد بــن حســن، وســائل الشــیعة 568.569/18ح5)بــاب قتــل مــن ســب علیــا أو غیــره مــن األئمة 

و مطلــق الناصــب مــع األمــن(، مجلســی، محمــد باقــر، بحــار األنــوار 231/27ح39)بــاب ذّم مبغضهــم، و 

أنــه کافــر حــالل الــدم، و ثــواب اللعــن علــی أعدائهــم(، بحرانــی، یوســف بــن احمــد، الحدائــق الناضــره فــی 

أحــكام العتــرة الطاهــرة 156/18)فــی أن المخالــف لیــس مســلما علــی الحقیقــة(. 

5 . بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة 360/10)الصالة علی المؤمن دون الخارجی و نحوه(.

6 . فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی ص266.267



241
باورهای شیعه اثنا عشری )سؤال و جواب(

حتی کشتن گنجشک ها را واجب می دانند؛ زیرا به باور سران شیعه، آنها با اهل سنت دوستی دارند!  آیت 
الله جزائری می گوید: »روایت شده که گنجشک فالنی و فالنی را دوست دارد و او سنی است پس کشتن، 

إعدام و خوردنش به هر صورت شایسته است«.1

7_ وجوب سرقت اموال اهل سنت:
افترا: »مال ناصبی را هر کجا یافتی، بگیر و خمسش را به ما پرداخت کن«.2

افترا: »تصرف مال ناصبی و هر چیزی که در اختیار دارد، برای تو حالل است بجز زنش؛ زیرا نكاح اهل 
شرک جایز است« ]طبق عرف نكاح شود[.3

خمینی می گوید: »اقوی این است که ناصبی ملحق به کافر حربی است و هر جا کسی توانست اموالش 
را بگیرد چه با جنگ و چه بی جنگ جایز است«4 

8_ وجوب اختالف با آنها:
شیخ صدوق چنین افترا بسته است: »علی بن أسباط می گوید: به امام رضا گفتم که اتفاقی برایم پیش 
می آید که باید حكم شرعی آن را بدانم و در شهر فردی از دوستانت را نمی یابم که نزدش بروم و سؤال کنم. 
یرا حق  ایشان گفت: نزد فقیه شهر برو و از او استفتا کن. هر گاه به تو فتوایی داد، بر خالف آن عمل کن؛ ز

در خالف گفتۀ اوست«.5

به دروغ به امام صادق نسبت داده اند که ایشان فرمود: »هر گاه دو روایت متناقض دیدید، بر کتاب خدا 
ید و آنچه مخالف بود رد کنید. اگر در کتاب خدا نیافتید،  پیش کنید. آنچه با کتاب خدا موافق بود، بپذیر
آن دو را بر روایات عامه6)اهلسنت( عرضه کنید، اگر موافق با روایاتشان بود، ترکشان کنید و اگر مخالف 

ید«.7 با روایاتشان بود، بپذیر

1 . الجزائری، نعمة الله بن عبدالله، األنوار النعمانیة 308/2.

ــم(،  ــس و الغنائ ــاب الخم ــزکاة: ب ــاب ال ــب األحــكام 849/4ح7)کت ــن حســن، تهذی ــد ب ــی، محم 2 . طوس

بحرانــی، هاشــم، البرهــان فــی تفســیر القرآن326/3ح21)ســورة األنفــال(، حــر عاملــی، محمــد بــن حســن، 

وســائل الشــیعة 436.437/12ح1)بــاب حكــم مــال الناصــب و امرأتــه و دمــه(، جزایــری، نعمــت اللــه بــن 

عبداللــه، األنــوار النعمانیــة 308/2)ظلمــة حالكــة فــی بیــان أحــوال الصوفیــة و النواصــب(.

3 . تهذیب األحكام 1540/6ح275)باب المكاسب(، حر عاملی، وسائل الشیعة 437/12ح2)باب حكم مال الناصب..(

4  خمینی، تحریرالسیلة ج 1 ص 352، دارالعلم

5 . شــیخ صــدوق، محمــد بــن علــی، علــل الشــرائع 519/2ح4)بــاب 315: العلــة التــی مــن أجلهــا یجــب 

ــاب  ــكام 1480/6ح27)کت ــب األح ــن، تهذی ــن حس ــد ب ــی، محم ــة(، طوس ــول العام ــا تق ــالف م ــذ بخ األخ

القضایــا و األحــكام. بــاب مــن الزیــادات فــی القضایــا و األحــكام(، حــر عاملــی، محمــد بــن حســن، وســائل 

الشــیعة 360/18ح23)بــاب وجــوه الجمــع بیــن األحادیــث المختلفــة و کیفیــة العمــل بهــا(.

ــت  ــنت و الجماع ــود را اهلس ــه خ ــت ک ــانی اس ــب کس ــه، مذه ــب عام ــد: مذه ــی می گوی ــوری طبرس 6 . ن

ــوم(. ــۀ س ــاب ص28)مقدم ــل الخط ــد. فص می نامن

7 . حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة 361/18ح29)باب وجوه الجمع بین األحادیث المختلفة و کیفیة العمل بها(.
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ین عبادت دانستن. ین بر اهل سنت و آن را بزرگ تر 9_ اجماع شیعه بر وجوب لعن و نفر

محمد حسن نجفی، شیخ شیعه می گوید: »امید که هجوگفتن و نکوهش اهل سنت در اجتماع عمومی 

ین عبادت بندگان است تا ما دامی که تقیه مانع آن نباشد. و برتراز این، غیبت کردن از اهل سنت  از برتر

است، امری که همۀ شیعه، اعم از علما و عوام در همۀ زمان ها و مكانها بر آن عامل بوده اند و دفترها را از 

ین تقرب ها نزد شیعه محسوب می شود. پس ادعای  ین عبادات و کامل تر آن پر کرده اند، بلکه از بزرگ تر

حصول اجماع در این باره بعید نیست؛ آن گونه که از برخی علما نقل شده است. بلکه می توانیم ادعا کنیم 
یات به شمار می رود«.1 که این مسئله عالوه بر قطعی بودن از ضرور

همان گونه که پیشتر بارها گذشت، منكر امر ضروری نزد شیعه کافر است! ]پس هر شیعه ای که این امر 

ضروری ترک کند ...؟[

چرا سران شیعه این گونه با اهل سنت برخورد می کنند؟

شیخ شان آقای طوسی اینگونه پاسخ می دهد: »دلیلش این است که مخالف اهل حق کافر است پس 
حكم او مانند حكم سایر کفار است«.2

شیخ محمد حسن نجفی نیز می گوید: »به هر حال، این سخن نشأت گرفته از تواتر و شهرت روایات 
نسبت به تکفیر مخالفین است«.3

156  آیا دربارۀ متعه فضیلتی آمده؟ طبق عقیدۀ سران شیعه، حکم منکر متعه چیست؟

به دروغ به پیامبر نسبت داده اند که ایشان فرمود: »هر کس با زن مومنی متعه کند، گویا هفتاد 

یارت خانۀ خدا رفته است«.4  بار به ز

دروغ دیگری به پیامبر نسبت داده اند که ایشان فرمود: »هنگام معراج، جبریل به من ملحق شد و 
گفت: ای محمد! خداوند متعال می گوید: من زنان متعه کنندۀ امت تو را بخشیدم«.5

1 . نجفــی، محمــد حســن، جواهــر الــكالم فــی شــرح شــرائع اإلســالم 62/22. تحقیــق: عبــاس قونــی، دار 

الكتــب اإلســالمیة، تهــران 1367

2 . طوسی، محمد بن حسن، تهذیب األحكام 225/1ح149)کتاب الطهارة. باب تلقین المحتضرین و توجیه هم 

عند الوفاة و مایصنع ...(. در خصوص اطالعات بیشتر دربارۀ این عقیده نگاه شود: مصباح التهجد از طوسی ص 

252، کتاب کافی ص 157. از ابو الصالح حلبی )م 447(، غنیة النزوع ص 104 از ابن زهره حلبی )م 585( ، اشارة 

السبق از ابو المجد حلبی ص104، الجامع للشرائع از یحیی بن سعید حلی ص 121)باب صالة الجنازة(، کفایة 

األحكام از سبزواری )م 1090(  ص 22، غنائم األیام479.480/3،  از میرزا قمی )م 1221(  وسائل الشیعه از حر 

عاملی 486.488/2)باب کیفیة الصالة علی المخالف و کراهة الفرار من جنازته إذا کان یظهر اإلسالم(. 

3 . نجفی، محمد حسن، جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم 93.94/36.

4 . موسوی، حسین، کشف األسرار و تبرئة األئمة األطهار ص35 )المتعة و ما یتعلق بها(.

5 . ابن بابویه، محمد بن علی، من ال یحضره الفقیه 586/3ح4603)کتاب النكاح. باب المتعة(.
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سید آنها، فتح الله کاشانی نیز به دروغ به ایشان روایتی نسبت داده  که پیامبر فرمود: »هر کس یک 

بار متعه کند، به مقام حسین می رسد. هر کس دو بار متعه کند، به مقام حسن می رسد. هر کس سه بار متعه 
کند، به مقام علی بن أبی طالب می رسد و هر کس چهار بار متعه کند، به درجۀ من نایل خواهد آمد«.1

 ایمان مومن تا زمانی که متعه نکند، کامل نمی شود. همچنین روایت دروغینی نقل کرده اند که: »ایمان 

یرا مباح بودن  مومن کامل نمی شود تا زمانی که متعه نکند«.2 بر منكر متعه، فتوای کفر صادر کرده اند؛» ز

متعه از مسلمات مذهب امامیه است«.3 متعه، نزد شیعه »به اجماع مسلمین مشروع است«.4 

م و ضروری از نظر آنها کافر است.
َّ
و منکر امر مسل

تناقض:
خودشان از حضرت علی روایت کرده اند که ایشان فرمود: »روز خیبر، پیامبر گوشت های خرهای 

اهلی و نكاح متعه را حرام قرار دادند«.5 از ابو عبدالله دربارۀ متعه سؤال شد. ایشان فرمود: »خودت را با 
آن آلوده نكن«.6

حجت قاطع:
از ابو عبدالله دربارۀ متعه روایت کرده اند که ایشان فرمود: »نزد ما این عمل را فقط زنان بدکار انجام 

می دهند«.7

1 . کاشانی، فتح الله، منهج الصادقین ص356

2 . ابن بابویه، محمد بن علی، من الیحضره الفقیه 588/3ح4615)باب المتعة(.

3 . حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة 486/14)أبواب المتعة: باب اباحتها(.

4 . موســوی، عبدالحســین، الفصــول المهمــة ص 163)فــی دوام حلهــا و اســتمرار اباحتهــا(. موسســة البــالغ 

1423ط1

ــر  ــكاح(، ح ــكام الن ــل أح ــاب تفصی ــكام 1705/7ح10)ب ــب األح ــن، تهذی ــن حس ــد ب ــی، محم 5 . طوس

ــا(. ــاب اباحته ــیعة 486/14ج32)ب ــائل الش ــن، وس ــن حس ــد ب ــی، محم عامل

6 . اشــعری، احمــد بــن محمــد، النــوادر ص 87ح198)بــاب نــكاح المتعــة و شــروطها(، مجلســی، محمــد 

ــتدرک  ــی، مس ــد تق ــن محم ــین ب ــوری، حس ــة(، ن ــكام المتع ــاب أح ــار األنوار318/100ح34)ب ــر، بح باق

ــع  ــة م ــة المتع ــاب کراه ــاص 1)ب ــماره خ ــی 17268ش ــماره عموم ــائل 455/14 ش ــتنبط المس ــائل و مس الوس

ــاء(. ــاد النس ــنعة أو فس ــتلزامها الش ــا و اس ــی عنه الغن

ــی،  ــر عامل ــروطها(، ح ــة و ش ــكاح المتع ــاب ن ــوادر ص87ح200)ب ــد، الن ــن محم ــد ب ــعری، احم 7 . اش

محمــد بــن حســن، وســائل الشــیعة 494/14ح5)بــاب عــدم تحریــم التمتــع بالزانیــة و إن أصــرت(، مجلســی، 

ــاب أحــكام المتعــة(. ــوار 318/103ح36)ب ــر، بحــار األن محمــد باق
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حجت سوزنده:
خداوند متعال در قرآن مجید فقط همسر و کنیز را حالل قرار داده و افزون بر این را، با آیات سورۀ نور حرام 

ُهْم َغیُر 
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َّ
قرار داده است:  َوال
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ُ
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هستند، مگر بر همسران یا کنیزانشان مورد مالمت و توبیخ قرار نمی گیرند. هر کس غیر از این طلب کند، 

پس آنها متجاوز به شمار می روند.

ۀ شیرخوار، زن زنا کار و با زن و دخترش جایز است؟ 157   آیا نزد سران شیعه، متعه با بچ

بله! امام بزرگ شیعه، خمینی می گوید:»اما بقیۀ لذت جویی ها؛ مانند لمس به شهوت، دربرگرفتن 
و به ران مالیدن اشكالی ندارد حتی با بچۀ شیرخوار«.1

طوسی می گوید: »اجازه ای دربارۀ تمتع با زن بدکار روایت شده است؛ اما در این صورت او را از گناه 
باز می دارد«.2

خمینی، امام بزرگ شیعه، دربارۀ متعه با زن بدکار می گوید: »متعه با زن بدکار با کراهیت جایز است به 
ویژه اگر از زنان بدکار و مشهور باشد. اگر با وی متعه انجام داد، او را از گناه باز دارد«.3

چه بسا متعه کنندگانی هستند که زن و مادرش، زن و عمه یا خاله اش را )دانسته یا نادانسته( در نکاح 

خود در آورده اند؛ یكی از بزرگان و مشایخ آنها این کار را انجام داده است. نخست با زنی متعه انجام داده 
و از او دختری به دنیا آمده  سپس بعد از چند سال با همان دختر ازدواج کرده است.4

158  خمس و باور شیعه دربارۀ آن چیست؟

باره جعل  این  ادعا می کنند و روایتی در  امامان خود  برای  مالیاتی است که شیوخ شیعه  خمس، 
یضه است«.5 کرده اند که می گوید: »پرداخت خمس به ما، فر

1 . خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة 221/2)کتاب النكاح. المسألة الثانیة عشرة(.

2 . طوسی، محمد بن حسن، تهذیب األحكام 1706/7)کتاب النكاح. باب تفصیل أحكام النكاح(.

3 . خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة 265/2)القول فی النكاح المنقطع: المسألة:18(.

4 . ایــن ماجــرا را شــیخ موســوی در کتــاب خــودش» کشــف األســرار و تبرئــة األئمــة األطهــار« ص 46 گفتــه 

اســت)المتعة و مــا یتعلــق بهــا(.

ــن  ــه، محمــد ب ــن بابوی ــال(، اب ــن مســعود، تفســیر العیاشــی 68/2ح65)ســورة األنف 5 . عیاشــی، محمــد ب

علــی، مــن ال یحضــره الفقیــه 222/2ح1650)کتــاب الخمــس(، حــر عاملــی، محمــد بــن حســن، وســائل 

ــه(. ــاب وجوب ــه الخمــس: ب ــواب مــا یجــب فی ــاب الخمــس، اب الشــیعة 514/6ح2)کت
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عوامل اختراع خمس:
برانگیختن علما و طالب برای پیروی از مذهب شیعی است. ابو بصیر می گوید: »به ابو جعفر گفتم: 

ین چیزی که بنده را وارد آتش می کند، چیست؟ گفت: خوردن یک  خداوند تو را به صالح برساند آسان تر
دهم از مال یتیم و یتیم ما هستیم«.1 در روایت دیگری آمده است: در اخراج خمس، کلید رزق شما است.2

تحلیل:
روایتی از ضریس کناسی نقل می کنند که ایشان می گوید: »ابو عبدالله به من گفت: آیا می دانی از کجا 

زنا در میان مردم رخنه کرد؟ گفتم: فدایت شوم نمی دانم. گفت: از جهت خمس ما اهل بیت مگر شیعیان 
پاک ما؛ زیرا این خمس برای آنها از زمان والدتشان حالل است«.3

سران شیعه در منابع قابل اعتمادشان ثابت کرده اند که ائمۀ آنها، خمس را از شیعیان ساقط کرده اند، اما 

سران شیعه در آن زمان آن را به زمان غیبت مقید کردند تا اینكه مهدی موهوم آنها از مخفیگاه مقدسش 

بیرون بیاید. هنگامی که دیدند هرگز خارج نمی شود، چنین افترا بستند که: امام مهدی غایب، از سردابش 

پیام فوری و امضا شده ای فرستاده که در آن چنین می گوید: »خمس برای شیعیان ما مباح شده است و تا 
وقت ظهور ما، برای شان حالل است.4

امام  اجازۀ  به  مگر  نیست  جایز  این  در  تصرف  هیچ کسی  »برای  می گوید:  حلی  یحیی  شیعه،  شیخ 

قبیل خمس، نكاح،  از  برای شیعه تصرف کردن در حقوقشان؛  اما در زمان غیبت:  در وقت حضورش، 

تجارت،  مسكن و... را حالل قرار داده اند. امام صادق می گوید: هر زمینی که در دست شیعۀ ما است، 
برای آنها حالل است تا وقتی که قائم ما ظهور کند به لطف و کرم ایشان«.5

1 . ابــن بابویــه، مــن ال یحضــره الفقیــه 222/2ح1651)کتــاب الخمــس(، حــر عاملــی، محمــد بــن حســن، 

وســائل الشــیعة514/6ح1)باب وجوبــه(.

2 . کلینــی، اصــول کافــی 419/1)کتــاب الحجــة ح25. بــاب الفــئ، و األنفــال، و تفســیر الخمــس، و حــدوده، 

و مــا یجــب فیــه(.

3 . کلینــی، اصــول کافــی 418/1)کتــاب الحجــة ح16بــاب الفــی و األنفــال و تفســیر الخمــس، و حــدوده، 

ــاب  ــزکاة: ب ــس و ال ــاب الخم ــة ص 280)کت ــد، المقنع ــن محم ــد ب ــد، محم ــیخ مفی ــه(، ش ــب فی ــا یج و م

ــادات(. العب

ــب  ــم و مرات ــارۀ عالئ ــاب 20 درب ــج و الجرائح1114/3ح30)ب ــن ســعد، الخرائ ــن ب ــدی، قطــب الدی 4 . راون

نبــی مــا و اوصیائــش(.

5 . ابــن ســعید، یحیــی بــن احمــد، الجامــع للشــرائع ص 151)بــاب الخمــس و األنفــال و قســمتهما(، محقــق 

حلــی، جعفــر بــن حســن، شــرائع اإلســالم فــی مســائل الحــالل و الحــرام ص 182.183)کتــاب الخمــس(.
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159  لطفا به طور خالصه مراحل رشد خمس را نزد سران تاجر شیعه بیان بفرمایید؟

*مرحلۀ نخست: پس از انقطاع سلسلۀ امامت و غیبت مهدی موهوم، خمس فقط حق امام غایب 

بود. بیش از بیست دزد به پا خاستند و ادعای نیابت از امام موهوم و مخفی را مطرح کردند تا خمس را 
بگیرند و به ایشان در سردابش برسانند«.1

یدند و قائل به وجوب پرداخت  *مرحلۀ دوم: در این مرحله، به نائبان امام بابت دزدی شان حسادت ورز

خمس شدند، اما نه به نائبان، بلکه گفتند خمس باید از مال خارج شود و در زمین دفن شود تا اینكه امام 
غایب از سردابش بیرون آید و آنها را تحویل بگیرد«.2

برای دفن در زمین، بلکه  نه  اما  به وجوب پرداخت خمس شدند،  این مرحله قائل  مرحلۀ سوم: در   *

گفتند که نزد مرد امانتداری گذاشته شود. این امانتداری فقط در فقهای شان پیدا می شود که این امانت را 
به مهدی غایب می رسانند«.3

* مرحلۀ چهارم: وجوب تحویل این خمس ها به فقهای مذهب شیعه، نه برای حفاظت، بلکه برای اینکه 
یع کنند«.4 آن را بر افراد مستحق و نیازمند اهل بیت توز

*مرحلۀ پنجم: فقهای شیعه، خمس را در مصارفی که خودشان مناسب می بینند، مصرف می کنند؛ مانند 

نشر کتابهای شان. نخست، بخش بزرگ خمس را خود فقیه بگیرد.5 

به ویژه اینكه همۀ فقهای شیعه خود را از اهل بیت می شمارند.  

زمانی که برخی از پیروانشان از دادن این مبالغ به حسابشان امتناع ورزیدند، این روایت را جعل کردند 

که می گوید: »هر کس یک درهم و یا کمتر از آن را ندهد، در زمرۀ ستمگران و غاصبان حقشان قرار خواهد 
گرفت، بلكه هر کس این امتناع را جایز و حالل بداند، از کافران به شمار می رود... «.6

1 . موسوی، عبدالحسین، کشف األسرار و تبرئة األئمة األطهار ص 69.

ــن  ــال و م ــر األنف ــی ذک ــل ف ــة 264/1)فص ــه اإلمامی ــی فق ــوط ف ــن، المبس ــن حس ــد ب ــی، محم 2 . طوس

یســتحقها(.

3 . منبع سابق264/1، موسوی، عبدالحسین، کشف األسرار و تبرئة األئمة األطهار ص70

4 . ابــن حمــزه طوســی، محمــد بــن علــی، الوســیلة إلــی نیــل الفضیلــة ص137، خوئــی، ابوالقاســم موســوی، 

منهــاج الصالحیــن. العبــادات 347.348/1)مســأله 1259و1264(. موســوی، عبدالحســین، کشــف األســرار 

و تبرئــة األئمــة األطهــار ص71)ملخــص تطــور نظریــة الخمــس(.

ــاج  ــوی، منه ــم موس ــی، ابوالقاس ــی 548/9)ت1337(، خوئ ــروة الوثق ــم، الع ــد کاظ ــی، محم 5 . طباطبائ

ــار  ــة األطه ــة األئم ــرار و تبرئ ــف األس ــین، کش ــوی، عبدالحس ــألة 1265(، موس الصالحین347.349/1)مس

ــس(. ــة الخم ــور نظری ــص تط ص71)ملخ

6 . طباطبائی، محمد کاظم، العروة الوثقی230/4)کتاب الخمس(.
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رقابت بین سران شیعه دربارۀ چگونگی به دست آوردن بزرگ ترین مقدار ممكن از این خمس ها به اوج 

خود رسید. در بین آنها به طور علنی فراخوان تخفیف سرسام آور برای کسی که در تحویل این مبالغ شتاب 

کند، داده می شود. بدین ترتیب بازار رقابت های تجاری )مقدس( بین سران آنها زیاد شد.
یکی از علمای شیعی 50 درصد یا چیزی مشابه این تخفیف می داد، دیگری بیشتر و به همین ترتیب.1

آخرین مرحلۀ ارتقای این نظریه در سالهای اخیر این بوده است که فتوا دادند: »هر کس قصد حج یا 

عمره را دارد، باید همۀ دارایی های خود را ارزش گذاری کند وخمس آن را به فقهای شیعه تحویل دهد. در 
غیر این صورت، حج و عمرۀ او باطل خواهد شد!!«.2

حجت کوبنده:
عبدالله به سنان می گوید: از ابو عبدالله شنیدم که می فرمود: »خمس، فقط ویژۀ غنایم است نه اموال 

دیگر«. 3

سخن آخر دربارۀ عقیدۀ شیوخ شیعه در مورد مالیات خمس:

سران شیعه، این باور را به پیروی از علمای مسیحی در قرون وسطی، زمانی که بر پیروانشان مالیات و 

عشر تعیین می کردند، اختراع کردند. ولز مسیحی می گوید: »کلیسا، مالیات عشرها را بر پیروانش مقرر 
کرد و این امر را به عنوان نیكوکاری شمار نمی کرد، بلكه مانند یک حق از پیروانش مطالبه می کرد«.4

160    عقیدۀ سران مذهب شیعه دربارۀ بیعت چیست؟

به دروغ به ابی عبدالله نسبت داده اند که ایشان گفته است: »هر پرچمی که پیش از قیام قائم برافراشته 
 شود، حامل آن طاغوت است«.5

1 . موسوی، عبدالحسین، کشف األسرار و تبرئة األئمة األطهار ص74)ملخص تطور نظریة الخمس(.

2 . خوئی، ابوالقاسم موسوی، مناسک الحج ص22

ــی،  ــس(، طوس ــاب الخم ــره الفقیه222/2ح1647)کت ــن ال یحض ــی، م ــن عل ــد ب ــه، محم ــن بابوی 3 . اب

محمــد بــن حســن، تهذیــب األحــكام 850/4ح16)بــاب الخمــس و الغنائــم(، طوســی، محمــد بــن حســن، 

ــی،  ــر عامل ــال(، ح ــد ح ــاال بع ــان ح ــتفیده اإلنس ــا یس ــس فیم ــوب الخم ــاب وج ــتبصار 392/2ح6)ب اإلس

ــال  ــی م ــم دار الحــرب و ف ــی غنائ ــاب وجــوب الخمــس ف ــن حســن، وســائل الشــیعة 515/6ح1)ب محمــد ب

ــس(. ــاب الخم ــة 144/2ح1491)کت ــول المهم ــاغ، الفص ــن صب ــی، اب ــب...(، مالك ــی و الناص الحرب

4 . ولز، معالم تاریخ اإلنسانیة 895/3. ترجمۀ عبدالعزیز توفیق.

5 . کلینی، محمد بن یعقوب، الروضة من الكافی 2114/8)کتاب الروضة ح452 حدیث نوح یوم القیامة(، نعمانی، 

محمد بن ابراهیم، الغیبة ص115ح9)باب ما روی فیمن ادعی اإلمامة و من زعم أنه إمام و لیس بإمام، و أن کل رأیة ترفع 

قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت(، حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة 23/11ح6)باب حكم الخروج بالسیف 

قبل قیام القائم(، مازندرانی در شرح اصول کافی 447/12 می گوید: گرچه حامل این پرچم به سوی حق هم دعوت دهد.
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»هر  می دهند:  فتوا  کند، چنین  مراجعه  آنها  و حاکمان  اهل سنت  به  دادخواهی  برای  که  دربارۀ کسی 

کس در مورد حق یا باطلی برای دادخواهی نزد آنها برود، نزد طاغوت رفته است. اگر به نفع او قضاوت 

یرا این مال را با قضاوت طاغوت گرفته  شد، مالی که می گیرد حرام است گرچه حق ثابت وی نیز باشد؛ ز

است«.1 

امام بزرگ آنها، خمینی دربارۀ این حدیث چنین اظهار نظر می کند: »امام... از مراجعه نزد حاکمان 

ستمگر در مسائل حقوقی و جزایی به طور عموم نهی کرده است. مفهوم نهی این است که هر کس نزد 

در حالی که خداوند به انکار کردن   آنها مراجعه کند، نزد طاغوت برای پذیرفتن قضاوتش مراجعه کرده؛ 
طاغوت دستور می دهد«.2

سران شیعه فتوا می دهندکه: در حکومت های اهل سنت، کار کردن جایز نیست، مگر به شرط اینکه توطئه 

علیه حکومت ها و اهالی آن و سودمندی شیعه را در دل داشته باشد. در غیر این صورت، مرتکب عمل 

موازی با کفر به خدا شده است؟! 

روایتی جعل کرده اند که می گوید: »سلیمان جعفری می گوید: به ابو الحسن رضا گفتم: دربارۀ همكاری 

با سلطان چه می گویی؟ گفت ای سلیمان! وارد شدن به کارشان، کمک کردن به آنها و تالش در جهت رفع 

نیازشان، مساوی کفر است.  نگاه کردن به سوی آنها از روی عمد، از گناهان کبیره ای است که مرتکب آن 
سزاوار آتش جهنم می شود«.3

امام بزرگ آنها، خمینی می گوید: »اگر شرایط تقیه، یكی از ما را مجبور به ورود به دستگاه سالطین کرد، 

خودداری از این عمل واجب است. حتی اگر منجر به قتلش شود مگر اینکه در ورود ظاهری آن، کمک 
واقعی به اسالم و مسلمین باشد؛ مانند دخول علی بن یقطین و نصیر طوسی«.4

1 . کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، اصــول کافــی 52/1)کتــاب فضــل العلــم ح10بــاب اختــالف الحدیــث(، 

ــی،  ــة(، طوس ــی الزنادق ــادق عل ــام الص ــات اإلم ــاج 356/2)احتجاج ــن، اإلحتج ــن حس ــل ب ــی، فض طبرس

ــی  ــادات ف ــاب مــن الزی ــا و األحــكام. ب ــاب القضای ــب األحــكام 1485/6ح52)کت ــن حســن، تهذی محمــد ب

ــكام(. ــاو األح القضای

2 . خمینی، الحكومة اإلسالمیة ص 91)نظام الحكم اإلسالمی: تحریم التحاکم إلی حكام الجور(.

ــن  ــد ب ــی، محم ــر عامل ــاء(، ح ــورة النس ــی 264/1ح110)س ــعود، تفسیرعیاش ــن مس ــد ب ــی، محم 3 . عیاش

ــتثنی(. ــا اس ــر إال م ــل الجائ ــن قب ــة م ــم الوالی ــاب تحری ــیعة 138/12ح12)ب ــائل الش ــن، وس حس

4 . خمینــی، روح اللــه، الحكومــة اإلســالمیة ص 147)ســبیل تشــكیل الحكومــة اإلســالمیة: تطهیــر المراکــز 

الدینیــة(.
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161    آیــا بــرای شــیعه جایــز اســت کــه پیــش از ظهــور قائــم بــا حاکمــی از حاکمــان مســلمان 
بیعــت کنــد؟

نصوصی که سران شیعه از ائمه نقل می کنند، از مدت یازده قرن هر شیعی را دعوت می دهد که با 

هیچ یک از خلفای مسلمین بیعت نكند مگر در لباس تقیه و بر آنها واجب است که روزانه هر صبح بیعت 

خویش را با امام زمان تجدید کنند. یكی از دعاهای سران شیعه، دعای عهد است که در آن چنین آمده 

ُ یف ُعنُیق، 
َ

ُ یف َصبیَحِة یْویم هذا َو ما ِعْشُت ِمْن اَیایم َعْهداً َو َعْقداً َو بَیَعًة هل
َ

ُد هل است: »اَللّـُهمَّ ِایّن اَُجدِّ

الاَُحوُل َعنْها َو الاَُزوُل اَبَداً. 
     بار الها! در صبح این روز و روزهای آیندۀ زندگی ام، عهد و بیعتی را که بر گردنم هست تجدید می کنم 

و هیچگاه از آن جدا و متمایل به سمت دیگری نمی شوم.1

سبب و انگیزۀ این دعا چیست؟

شیخ معاصر آنها، محمد جواد مغنیه می گوید: مذهب تشیع، در هیچ حالی از مخالفت حاکم جدا 

نیست به ویژه زمانی که این شروط: نص، حكمت، افضلیت و... در آن یافته نشود؛ از اینجاست که شیعه، 
همواره حزب مخالف از نظر دین و ایمان تشکیل داده است«.2

162   چه زمان برای یک شیعه عمل کردن در حکومت خلفای مسلمیخ جایز است؟

خمینی می گوید: »طبیعی است که اسالم اجازۀ ورود به دستگاه های ستمگران را می دهد به شرطی 

که هدف حقیقی از این اقدام، کاستن ستم یا کودتا علیه حاکمان وقت باشد، بلكه این رخنه و نفوذ واجب 
است و در این باره اختالفی وجود ندارد«.3

همچنین می گوید: »اگر شرایط تقیه، یكی از ما را مجبور به ورود به دستگاه سالطین کرد، خودداری از 

این عمل واجب است. حتی اگر منجر به قتلش شد مگر اینکه در ورود ظاهری آن، کمک واقعی به اسالم 
و مسلمین باشد؛ مانند دخول علی بن یقطین و طوسی.4

شیخ معاصر آنها، عبدالهادی فضلی می گوید: »زمینه سازی برای امام موعود با اقدام سیاسی از طریق 
برانگیختن بینش سیاسی و خیزش مسلحانه انجام می گیرد«.5

1 . قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان ص538.539)دعاء العهد(.

2 . مغنیة، محمد جواد، الشیعة و الحاکمون ص42)شروط اإلمام(.

3 . خمینــی، روح اللــه، الحكومــة اإلســالمیة ص 147)ســبیل تشــكیل الحكومــة اإلســالمیة: تطهیــر المراکــز 

الدینیــة(.

4 . منبع سابق ص147

5 . فضلی، عبدالهادی، فی انتظار اإلمام ص70. یكی از اساتید اسبق دانشگاه سعودی.
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163   لطفا بارزترین فتوحات شیعه را که در طول تاریخ محقق ساخته اند و در کتاب های شان 
آمده است، برای ما شرح دهید؟

یک وجب از سرزمین کفار را فتح نكردند، بلكه در حد توان خود شهرهای مسلمانان و ناموس و 

دارایی های شان را به کفار و پیروان ادیان دیگر تحویل دادند. تاریخ گواه این مدعا است. از جمله آنكه: 

برخی از سران شیعه از جنایات ابوطاهر قرمطی در خانۀ خدا و در حق حجاج در سال 317 سخن گفته اند. 

حجاج خانۀ خدا از هر طرف خود را به سالمت به مكه  رساندند که ناگهان در روز ترویه، ابوطاهر قرمطی 

علیه آنها شورش کرد و اموال آنها را به غارت برد و کشتن آنها را مباح دانست و در صحن ها و راه های مكه 

و در مسجد الحرام و در درون خانۀ کعبه، تعداد زیادی از حاجیان را به قتل رساند. قرمطی، در حالی که 

حاجیان اطرافش در خاک و خون می غلطیدند و شمشیرها  علیه آنان کار می کرد، بر دروازۀ کعبه نشسته بود 

و چنین می گفت: »من خدا هستم و مخلوق را آفریدم و من نابودشان می کنم و دستور داد تا همۀ کشته ها را 

در چاه زمزم دفن کنند. بسیاری از آنها را در جای قتل شان در حرم و در مسجد حرام دفن کرد. گنبد زمزم 

را تخرب  کرد و دستور کندن کعبه و بیرون کشیدن غالفش را صادر کرد. غالفش را در بین دوستانش تقسیم 

کرد. به مردی حكم داد که باال رود و میزاب کعبه را از جایش برکند. این مرد به سر افتاد و مرد. آنگاه از 

کندن میزاب باز آمد. سپس دستور به کندن حجر األسود داد. مردی از لشكرش آمد و با آهنی که در دست 

داشت، به حجر األسود می کوبید و می گفت: کجاست پرندۀ ابابیل؟ کجاست سنگ سجیل؟ سپس حجر 

األسود را کند و با خود برد و تا بیست و دو سال با آنها ماند و در این سال مراسم حج انجام نگرفت و مردم 
از وقوف عرفه بازداشته شدند.1

همچنین جنایات ابن العلقمی، وزیر خلیفۀ عباسی، معتصم و نصیر الدین طوسی را بیان کرده اند. این 

دو در فروپاشی سپاه اسالمی تالش کردند. بسیاری از سپاهیان را از بغداد راندند که تعداد ارتش به ده هزار 

رسید. با تاتارها مكاتبه کردند و آنها را برای گرفتن بغداد تشویق کردند و رمز و راز کشور و ضعف های 

آن را برای آنها منكشف ساختند. زمانی که لشكر تاتار هجوم آورد، ابن العلقمی، خلیفه و مسلمانان را از 

جنگیدن بازداشت و وانمود کرد که مغول ها فقط برای مصالحه آمده اند. خلیفه را قانع کرد که با اطرافیان 

ویژۀ  خود به قصد مصالحه به سمت تاتارها برود. ابن العلقمی و برادرش، طوسی، تاتارها را به عدم صلح 

با مسلمین و کشتن خلیفه و همراهانش ترغیب کرده بودند. در نتیجه، خلیفه و همراهانش کشته شدند 

سپس تاتارها به بغداد حمله کردند و همۀ اهالی آن را اعم از مرد، زن و بچه کشتند و هیچ کس بجز اهل 

ذمه، یهود و نصاری نجات نیافت؟!! نزدیک به یک میلیون مسلمان را در بغداد کشتند. هیچ کشتاری در 

اسالم مانند کشتار مسلمانان به دست تاتارها نبوده است. هاشمی ها را کشتند و زنان عباسی و غیر عباسی 

1 . مفید، محمد بن محمد، المسائل العكبریة ص84.102
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را اسیر کردند.1

با وجود این جنایات هولناک باز هم  می بینیم که سران شیعه، شیخ خود علقمی و دوستش طوسی را 

ستایش و تكریم می کنند و جنایت آنها را در حق مسلمانان از افتخاراتشان می دانند.

مجلسی، شیخ خودش، نصیر الدین طوسی را این گونه توصیف می کند: »شیخ أعظم، خواجه نصیر 

الدین طوسی قدس الله روحه وزیر پادشاه هالکو بود«.2 

مردم  آنها  امثال  و  و عالمه  الدین طوسی  نصیر  فقدان خواجه  »با  می گوید:  آنها، خمینی  بزرگ  امام 
یان می کنند، اینان افرادی بودند که خدمات ارزنده ای برای اسالم تقدیم کردند«.3 احساس ز

پیش از این، شیخ او خوانساری از خدمات ارزندۀ نصیر طوسی با این جمالتش پرده برداری کرده است: 

»از اقدامات مشهور وی، حکایت دیدار خواهی وی با پادشاه موقر در حوزۀ حراست ایران، هالکوخان 

بن تولی خان بن چنگیزخان از بزرگان سالطین تاتار و ترکان مغول است. ایشان در قافلۀ پادشاه موید با 

یشۀ ستم و فساد را برکنده و  آمادگی کامل به دار السالم، بغداد آمد تا به ارشاد و اصالح مردم بپردازد و ر

شعلۀ حق تلفی و سرکشی را با نابودساختن حوزۀ حکومت عباسی ها و به راه انداختن کشتار عمومی در 

میان پیروان این فرومایگان خاموش کند تا اینکه از خون های نجس آنها رودخانه ها به راه انداخت و در رود 
دجله انداخت و از انجا به جهنم که محل تیره بختان و بدان است، روانه ساخت«.4

این شیخ دیگرشان، علی بن یقطین، وزیر خلیفه رشید است که در یک شب پانصد مسلمان را به قتل 

رساند. جزائری می گوید: »در روایات آمده است که علی بن یقطین، وزیر هارون الرشید که از خواص 

1 . ابــن الســاعی، علــی بــن انجــب، اخبــار الخلفــا ص 126.127، امیــن، محســن، أعیــان الشــیعة 

العلقمــی(.  287.306/13)9082محمــد 

ــر در  ــون نف ــم میلی ــه نی ــک ب ــال 1436 نزدی ــا س ــال 1432ه.ق ت ــت. از س ــبیه اس ــروز ش ــا ام ــروز ب ــدر دی چق

ســوریه کشــته و نزدیــک بــه 11میلیــون آواره شــدند. هــزاران زن مســلمان هتــک حرمــت شــده و هــزاران کــودک 

ــا همــكاری رافضی هــای ایــران و عــراق، لبنــان،  مثلــه شــدند. ایــن جنایــات، توســط نصیری هــای ســوریه و ب

ــی و یهــودی انجــام گرفــت. ســقوط  ــا کمــک برخــی از حكومت هــای بــت پرســت، مســیحی، عرب یمــن و ب

صنعــا در ســال 1435 بــه دســت حوثی هــای یمــن و نبــرد آنهــا در جنــوب کشــور در نیمــۀ ســال 1436از مــا 

دور نیســت. حســبنا اللــه و نعــم الوکیــل.

ــی  ــن الشــهید الثان ــاب اإلجــازات، صــورة إجــازة الشــیخ حســن ب ــوار 12/106)کت 2 . مجلســی، بحــار األن

ــن  ــد ب ــی، محم ــر عامل ــة(، ح ــرة المعروف ــازة الكبی ــینی باإلج ــد الحس ــید محم ــن الس ــن ب ــم الدی ــید نج للس

ــماره 13480. ــث 33/21ش ــال الحدی ــم رج ــماره 1070، معج ــل 347/2ش ــل اآلم ــن، أم حس

3 . خمینی، الحكومة اإلسالمیة ص 132)سبیل تشكیل الحكومة اإلسالمیة: تبلیغ اإلسالم الحقیقی للناس(.

ــد  ــادات 279/6)588: محم ــاء و الس ــوال العلم ــی أح ــات ف ــات الجن ــر ، روض ــد باق ــاری، محم 4 . خوانس

بــن محمــد بــن الحســن المعــروف بالخواجــة نصیــر الدیــن الطوســی(. نــگاه شــود: قمــی، عبــاس، الكنــی و 

ــر العلقمــی(. األلقــاب 743/2)الوزی
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شیعه بود. گروهی از مخالفین در زندانش بودند. خادمانش به دستور وی سقف های زندان را بر زندانی ها 
یبا به پانصد نفر می رسید«.1 یر آوار جان دادند. تعداد آنها، تقر منهدم کردند و همگی ز

این امامشان، سلطان أعظم شاه عباس اول است که وقتی بغداد را فتح کرد، دستور داد که قبر ابوحنیفه را 

مستراح قرار دهند. دو قاطر را وقف کرد و بر دروازۀ بازار بست تا هر کس ارادۀ قضای حاجت دارد، سوارش 

شود و به قبر ابوحنیفه برای قضای حاجت برود. روزی، خادم قبر ابوحنیفه را فراخواند و گفت: چه کسی 

را در این قبر خدمت می کنی؟ اکنون ابوحنیفه در طبقۀ زیرین جهنم است؟ گفت: در این قبر سگ سیاهی 

است که پدربزرگت، شاه اسماعیل وقتی بغداد را فتح کرد، استخوان های ابوحنیفه را بیرون کرد و به جای 
آن سگ سیاهی را دفن کرد و من خدمت این سگ را انجام می دهم«.2

یرا مرحوم شاه  شیخ جزائری بر این داستان چنین اظهار نظر می کند: »این فرد در سخنش راستگو بود؛ ز
اسماعیل چنین کارهایی انجام داده بود«.3

164   آیــا ســران شــیعه بــا مــا اهل ســنت بــر پــروردگار واحــد، نبــی واحــد و امــام واحــد یکپارچــه 
و متحــد خواهنــد شــد؟

امام شیعه، نعمت الله جزایری اینگونه پاسخ می دهد: »ما با آنها بر یک معبود، بر یک نبی و یک امام 

یرا آنها)اهل سنت( می گویند که پروردگار آنها همان ذاتی است که محمد پیامبر  گرد هم نخواهیم آمد؛ ز

یم، بلکه باور ما این است  او و ابوبکر جانشینش است؛ در حالی که ما به چنین پروردگار و پیامبری باور ندار
که پروردگاری که جانشین پیامبرش ابوبکر باشد، نه پروردگار ما است و نه این پیامبر، پیامبر ما است.4

همچنین امام بزرگ آنها، خمینی اینگونه اظهار نظر می کند: »ما چنین خدایی را عبادت نمی کنیم که ساختمان 

بلندی برای عبادت، عدالت و دینداری بسازد سپس خودش این ساختمان را تخریب کند و یزید، معاویه، عثمان 
و سرکشان دیگر را بر کرسی حکومت بنشاند و سرنوشت این امت را پس از پیامبرش تعیین نکند«.5

تحلیل: 
پس از این سخنان، آیا کسی که ذره ای ایمان و خرد داشته باشد، در گمراهی مذهب شیعه اثنا عشری و 

انحراف این فرقه از دین اسالم، لحظه ای درنگ می کند؟!

1 . جزایری، نعمت الله، األنوار النعمانیة 308/2)ظلمة فی بیان أحوال الصوفیة و النواصب(.

2 . منبــع ســابق 324/2)نــور فــی الطهــارة و الصــالة(، بحرانــی، یوســف، الكشــكول 351/1)بعــض کرامــات 

قبــر أبــی حنیفــة، مكتبــة الهــالل، بیــروت ط1 ســال 1986م.

3 . همان

4 . منبع سابق 278/2)نور فی حقیة دین اإلمامیة و أنه یجب إتباعه دون غیره(.

5 . خمینی، روح الله، کشف األسرار ص 123.124)الحدیث الثانی فی اإلمامة: السؤال الثالث و الرد علیه(.
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خاتمه

برادر مسلمان! پس از این سیر کوتاه در شناخت عقیدۀ شیعۀ اثناعشری، بدان که: ما هیچ هماهنگی 

با گروه هایی که مخالف با کتاب و سنت هستند نداریم مگر بر اساس همان اصول شرعی که قرآن کریم 

 الّلَه 
َ
 َنْعُبَد ِإلّا

َ
لّا

َ
ْم أ

ُ
َمٍة َسَواء َبیَنَنا َوَبیَنك

َ
ی َكل

َ
 ِإل

ْ
ْوا

َ
ِكَتاِب َتَعال

ْ
ْهَل ال

َ
در این آیه بیان کرده است:  ُقْل یا أ

  ا ُمْسِلُموَن
َ
ّن

َ
 ِبأ

ْ
 اْشَهُدوا

ْ
وا

ُ
 َفُقول

ْ
ْوا

َّ
ن ُدوِن الّلِه َفِإن َتَول ْرَباًبا ّمِ

َ
ِخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا أ  َولَا ُنْشِرَك ِبِه َشیًئا َولَا یّتَ

] آل عمران: 64[.1

این اصول عبارتند از: توحید خداوند، رها کردن شرک به خدا، اطاعت از خداوند در داوری و قانون 

گذاری و پیروی از خاتم النبیین. 

بایستی این آیه شعار هر مناقشه باشد. هر تالشی که برای محقق ساختن غیر این اصول انجام می شود، 

مسلمانان  و  آنها  میان  در  که  می کنند  ادعا  شیعه  سران  امروز،  است.2   باطل  است.  باطل  است.  باطل 

اختالفی وجود ندارد و مسلمانان را به مراجعۀ کتابهایشان فرا می خوانند؟!  

چگونه مسلمانان به کتاب های شیعه اعتماد و اطمینان دارند؛ در حالی که خدشه و لطمه به کتاب خدا 

یف شده است. چگونه مسلمانان  یح دارند که قرآن ناقص و تحر را به صورت تواتر بیان می کنند و تصر

می توانند  مسلمانان  چگونه  شد.  خواهند  متحد  آنها،  باطنی  تفسیر  و  انحرافی  تأویل  اساس  بر  شیعه  با 

ادعاهای شیعه را مبنی بر نزول کتاب های آسمانی بر ائمه پس از قرآن باور کنند؟

چگونه مسلمانان با شیعه در خصوص سنت متحد می شوند؛ در حالی که سران شیعه ادعا می کنند که 

اقوال ائمۀ اثنا عشری مانند اقوال رسول الله است و پیامبر، بخشی از دین را کتمان کرد و نزد ائمه به 

ودیعت گذاشت. آنها به حكایت های نامه های منسوب به امام زمان باور دارند و دینشان را بر آن استوار 

می کنند و روایات دروغگویان و دجال ها را قبول دارند و بهترین بندگان خداوند را بعد از پیامبران بد 

می گویند. چگونه مسلمانان با شیعه متحد می شوند؛ در حالی که آنها مادران مومنان، عایشه و حفصه، دو 

همسر رسول الله را تهمت زنا می زنند. چگونه این اتحاد صورت می گیرد؛ در حالی که شیعه اجماع 

را انكار می کند و به عمد در پی مخالفت مسلمانان است و مخالفت مسلمین را نشانۀ حقانیت دین خود 

1 . بگــو : اي اهــل کتــاب ! بیاییــد بــه ســوي ســخن دادگرانــه اي کــه میــان مــا و شــما مشــترك اســت )و همــه 

آن را بــر زبــان مــي رانیــم ، بیائیــد بــدان عمــل کنیــم ، و آن ایــن ( کــه جــز خداونــد یگانــه را نپرســتیم ، و چیــزي 

ــه ، بــه خدایــي نپذیــرد . پــس  را شــریك او نكنیــم ، و برخــي از مــا برخــي دیگــر را ، بــه جــاي خداونــد یگان

هــرگاه )از ایــن دعــوت ( ســر بــر تابنــد ، بگوییــد : گــواه باشــید کــه مــا منقــاد )اوامــر و نواهــي خــدا ( هســتیم .

2 . ابوزید، بكر به عبدالله، اإلبطال لنظریة الخلط بین دین اإلسالم و غیره من األدیان ص29



باورهای شیعه اثنا عشری )سؤال و جواب(254

می داند. چگونه اتحاد با شیعه ممکن است؛ در حالی که همۀ مسلمانان و در رأس آنها، یاران و همسران 
پیامبر را تكفیر می کنند«.1

چگونه مسلمانان با شیعه یکپارچه می شوند؛ در حالی که آنها چنین می گویند: »ما با آنها بر یک معبود، 

ذاتی  آنها همان  پروردگار  آنها )اهل سنت( می گویند  یرا  ز آمد؛  امام گرد هم نخواهیم  نبی و یک  بر یک 

است که محمد پیامبر او و ابوبکر جانشینش است؛ در حالی که ما به چنین پروردگار و پیامبری باور 

یم، بلکه باور ما این است که پروردگاری که جانشین پیامبرش ابوبکر باشد، نه پروردگار ما است و نه  ندار
این پیامبر، پیامبر ما است«.2

امروزه اهل سنت از جانب دشمنان و مسلماناِن منتسب به اسالم که در دل شان بیماری است، آماج فتنه های دینی 

یب بین شیعه و سنی« است، قرار بگیرند. این بدعت،  قرار گرفته اند تا مرتكب بدعت بزرگ که همان »تقر

یان بزرگی برای اهلسنت بوده است که  یب، موجب ز گمراهی را رنگ دینی و شرعی می دهد. دعوت تقر

تصور آن برای کسی ممکن است که از تعداد قبایلی که در عراق به رافضیت گرویدند، اطالع یابد. عراق به 

سبب همین بدعت تقریب، از اکثریت سنی به اکثریت شیعه تبدیل شده است. »کتاب حیدری عراقی با 

عنوان »عنوان المجد«3، از قبایلی نام می برد که به رافضیت گرویدند. این قبایل عربی عبارتند از: کعب، 

1 . قفاری، ناصر بن عبدالله، مسألة التقریب بین أهل السنة و الشیعة 357.390/1

2 . جزایــری، نعمــت اللــه، األنــوار النعمانیة278.279/2نــگاه شــود: خمینــی، روح اللــه، کشــف األســرار 

ــی فــی اإلمامــة...(. ص123.124)الحدیــث الثان

3 . یكی از تاریخ نگاران به نام صبغة الله حیدری بغدادی )م 1103( نوشته است: »عشایر بزرگی که به همین 

یاداند. از جمله: ... قبیله ربیعه که در جهت شرقی بغداد سكونت دارند با  زودی در عراق به رفض گراییده اند، ز

ریاست خود هفتاد سال است که رافضی شده اند ... یكی از عشایر بزرگ عراق بنی تمیم است که در نواحی عراق 

یكی دیگر از عشایر بزرگ عراق که رافضی  شیاطین روافض، رافضی شدند ...  شصت سال پیش به سبب تردد 

شده اند "خزاعل" است که 150 سال پیش رافضی شدند... یكی دیگر عشیره "زبید" است که دارای چندین قبیله 

است که شصت سال پیش به سبب تردد روافض، رافضی شدند ... بعضی دیگر از قبایلی که رافضی شدند عبارتند 

از: "بنوعمیر" ... و ... "شمر طوکه" با جمعیتی زیاد ... و ... "الدوار" ... و ... "الدفاعه"... و ... عشایر "عماره آل 

را  تعداد شان  نزدیكی بصره که  تا  آن  "الهندیة" و همجوار  ... عشایر  و   ... تعدادشان بی شمار است  محمد" که 

جز خدا کسی دیگر نمی داند... و ... عشیره "بنی الم" که دارای تیره های زیاد است... و ... عشایر "الدیوانیة" که 

مشتمل بر پانزده قبیله به نام های: آل اقرع، آل بدیر، عفج، جبور، جلیحة و "االقرع" که سیزده قبیله است و هز قبیله 

جمعیت زیادی دارد و آل بدیر سیزده قبیله است با جمعیت باال، عفج هیجده قبیله و جلیحة مشتمل بر چهار قبیله 

پر جمعیت است و اما جبور نیز چهار قبیله است.

   از عشایر بزرگ عراق که در مدت کمتر از یکصد سال رافضی شده اند: عشیرۀ کعب است که دارای تیره های زیادی 

است ..« )عنوان المجد فی بیان احوال بغداد و البصرة و النجد، ص 113 – 118، دارالحكمة، اول، 1419(
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عمارة، بنی الم، خزاعل و... هر کس این کتاب را بخواند، به خاطر از بین رفتن سرمایۀ اهل سنت با بیرون 

دام های  از  قبایل  این  صیانت  خصوص  در  نابخشودنی  غفلت  خاطر  به  و  صفوفشان  از  قبایل  این  رفتن 

رافضیت و تشیع، از حسرت جان می دهد. تحول در عراق از اکثریت سنی به اکثریت شیعه بدین شكل 

میسر شد. همچنین در کشورهای ما وراء النهر، خراسان، ایران و دیگر کشورهای غیر عرب نیز به این دام ها 

گرفتار شدند.

در عصر کنونی و پس از انقالب ایران، دعوتگران شیعه به جنگل های آفریقا، جایی که جهل و فقر بیداد 

می کند، یورش بردند و با استفاده از دو عامل فقر و جهل گروه ها و افرادی را به سمت رافضیت سوق دادند. 
ال حول و ال قوة إال باهلل العزیز احلکیم.1

سران روافض برای انتشار رافضیت با هر ابزاری به ویژه با شعار تقریب برنامه ریزی می کنند. در هر 

کشور اسالمی پس از عراق شروع به فعالیت کرده اند و قلم هایی را اجیر کرده اند و افراد سست ایمان  و 

غافالن و جاهالن را فریب داده اند و از آنها به عنوان شیپور برای نشر روافضیت بهره جویی می کنند. 

یب، بیشتر علما از بیان  بطالن این بدعت و آشكار ساختن حق سكوت کرده اند.   به سبب دعوت تقر

یب، کتاب ها و شبكه های رافضی ها و بدعتی های دیگر در کشورهای اهل سنت یافته می شود.   به نام تقر

می کنند.  فعالیت  آسانی  به  اسالمی  کشورهای  قلب  در  گذاران  بدعت  و  شیعه  علمای  تقریب،  نام  به 

کتاب های شان را نشر می کنند. فاسقان، نادانان، دنیا طلبان و صاحبان رسانه و شبكه های ماهواره ای در کشورهای 

اهل سنت از آنها برای سخنرانی و مصاحبه به قصد انتشار برنامه های ناپاک شان دعوت و استقبال می کنند.

یب افتاده اند، بیدار می شوند... مسئولیت آنها بسیار خطیر و بزرگ است. آیا  آیا کسانی که در دام تقر

کتاب های عقیدتی و روایی معتبر روافض را نمی خوانند؟ آیا کتاب های تاریخی را مطالعه نمی کنند؟ آیا 

کتاب خدا و سنت رسول الله را نمی خوانند؟ آیا درس توحید را نمی خوانند... اگر مخلص باشند، فورا 

از این بدعت رجوع می کنند، اگر مخلص نباشند، پس توشۀ بدی برای آخرتشان تقدیم کرده اند؟! 

با نظر به این حقایق، اهداف خطیر تقریب را در بندهای زیر خالصه می کنیم:

1_ تقریب، در هدف و ابعادش، دعوتی با نیرنگ مخفی است که هدف آن دعوت به سوی گرویدن به 

رافضیت، به دام انداختن در دام های باطنیه و در نهایت ورود به ارتداد فراگیر از اسالم ناب و دور کردن 

مسلمانان از دین است.

ــه  ــده را را ب ــن پدی ــان ای ــت و مورخ ــده اس ــته ش ــال 1286 نوش ــاب در س ــن کت ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج بای

فعالیت هــای رافضــی و ظهــور جهــل و فقــر و کوتاهــی علمــای اهــل ســنت در انجــام وظیفــه و رســیدگی بــه 

ــد.  ــبت می دهن ــا نس آنه

ــة  ــد. مجل ــو زی ــر اب ــیخ بك ــب ص18.19از ش ــوة التقری ــة دع ــی حقیق ــیع ص 28.30 و ف ــیر بالتش 1 . التبش

ــال 1435. ــان ص1 س البی
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2_ سران شیعه، تحت پوشش »تقریب« برخی از علمای اهل سنت را اغفال می کنند تا با استفاده از 

فتاوا، مكاتبات، مشارکت ها و پژوهش های تطبیقی آنها، مرکبی مناسب برای نشر رافضیت و حجتی در 

برابر مسلمانان جاهل فراهم آورند. علمای اهلسنت و به تبع، عموم مردم، قربانی تقیۀ روافض و نیرنگ آنها 

قرار می گیرند. به درستی که از اهل سنت به عنوان مرکبی برای نشر رافضیت استفاده می کنند.

3_ پرده گذاشتن بر حملۀ همه جانبۀ رافضی ها بر اهل سنت.
گاهی یافتن از مذهب اهل سنت.1 4_ در نهایت، صیانت و دور داشتن شیعه از آ

یب، نیرنگی است که هدف آن، رافضی کردن امت و گسترش دادن تشیع است؛  بنابراین، دعوت به تقر

بنابراین با اطمینان می گوییم: دعوت به تقریب در حالی که حقیقتش برمال شده است، به هیچ وجه ابزار 

شایسته ای برای الفت امت، بستن شكاف و اصالح بین آنها نیست، بلكه تقریب، دعوت به تشیع است که 

مبتنی بر حیله و دسیسه به منظور تقریب بین حق و باطل می باشد. تا آن گاه که این توطئۀ خطرناک بتواند 

اهل سنت را به زمین بزند، فتنه ها را شعله ورتر و اختالفات را عمیق تر کنند و آن هنگام است که اصول 

مخفی مذهب شیعه بروز پیدا می کند تا زمینه برای آتش زدن امت در لحظۀ پیش بینی شده فراهم شود... 

سوگند به خدا! فراخوانی به این دعوت و تایید آن و فراهم کردن زمینه برای آن حرام است. بر علما واجب 

یب را بر مال سازند و دین باطل و اصل فاسدشان   گاهی از حقیقت رافضیت، حقیقت تقر است که پس از آ

را تبیین کنند. باید جلوی یورش فكری آنها را بگیرند و بر هر کسی که نفوذی بر هر کشور اسالمی دارد، 

واجب است که مانع دعوت و دعوتگران آنها شود. تنها اسالم با نور و صفایش و انكار امور مناقضش و 

بندگان  ایفا کند و خداوند مددگار  از تفرقه می تواند نقش  تالش برای برگرداندن مردم به سنت و نجات 
نیكش خواهد بود2

رئیس و اعضای کمیسیون دائمی افتا؛ آقایان شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، شیخ عبدالرزاق عفیفی، 

شیخ عبدالله بن قعود و شیخ عبدالله الغدیان گفته اند: 

قرار  یچه  باز را  دین  نصوص  بهایی ها  و  بابی ها  از  آنها  پیروان  و  نصیری ها  اسماعیلی ها،  »دروزی ها، 

داده اند و اموری را برای خود مشروع می سازند که خداوند اجازه نداده است. به خاطر پیروی از خواهش 

نفس و تقلید از نخستین رهبر فتنه و عامل اختالف پراکنی و گمراهی، عبدالله بن سبا یهودی، شیوۀ یهود و 

یب وی  یادی فر یف و تغییر دین برگزیده اند. شر و مصیبت این فرد فراگیر شد و گروه های ز نصارا را در تحر

را خوردند و پس از اسالم مرتد شدند و به سبب آن، در میان مسلمانان تفرقه ایجاد شد. 

است.  حاصلی  بی  دعوت  اسالم،  راستین  جماعت  و  گروه ها  این  بین  همگرایی  به  دعوت  بنابراین   

یرا دل های  تالش برای محقق ساختن تعامل بین آنها و بین مسلمانان راستین، تالش نافرجامی است؛ ز

1 . التبشیر بالتشیع ص 41.42، حقیقة دعوة التقریب ص27.28 از شیخ بكر ابو زید 

2 . منبع سابق ص91.92 و فی حقیقة دعوة التقریب ص 60.61
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آنها و یهود و نصارا، در گمراهی، کجروی، کفر، کینه توزی مسلمانان و توطئه چینی علیه آنها به همدیگر 

گره خورده است گرچه گرایش ها، شیوه ها، اهداف و هواهای نفسانی آنها متفاوت باشد. مثال آنها در این 
خصوص، مثال یهود و نصارا با مسلمین است.1

از جنگ جهانی دوم در خصوص  ایرانی پس  با قمی رافضی  ازهر  از شیوخ  به خاطر هدفی، گروهی   

یب و همگرایی موهوم رایزنی کردند و تعداد اندکی از علمای مخلص و پاکدل نیز فریب خوردند و  تقر

یب  مجله ای با عنوان »مجلة التقریب« راه اندازی کردند. دیری نگذشت که حقیقت نیرنگ بازان برای فر

یب ناکام ماند. جای شگفتی نبود، دل ها جدا، افکار مخالف و  خوردگان2 آشکار شد و اقدامات گروه تقر
عقاید متناقض بودند. بعید است که دو ضد و نقیض با هم جمع شوند«.3

از شیخ ما، عبدالعزیز بن باز پرسیده شد )س7: با توجه به شناخت شما از تاریخ روافض، موضع شما 

در خصوص قضیۀ تقریب بین اهل سنت و شیعه چیست؟ 

ج 7: همگرایی بین رافضی ها و اهلسنت غیر ممکن است؛ زیرا عقیده ها متفاوت است. عقیدۀ اهل سنت 

و الجماعت، توحید خداوند، اختصاص عبادت برای خدا است و عقیده دارند که با خدا هیچ احدی خوانده 

نشود، نه فرشتۀ مقرب و نه نبی مرسلی. تنها خداست که غیب می داند. عقیدۀ اهل سنت، محبت با صحابه و 

اظهار رضایت از آنهاست. باور آنها این است که صحابه برترین انسان ها پس از پیامبران هستند و برترین صحابه، 

ابوبكر سپس عمر سپس عثمان سپس علی هستند، اما عقیدۀ رافضی ها خالف این است و امكان جمع بین 

این دو عقیده وجود ندارد؛ همانگونه که امكان جمع بین یهود، نصارا و بت پرستان و اهل سنت به خاطر اختالف 

عقیده ای که توضیح دادیم وجود ندارد. همچنین تقریب بین روافض و اهل سنت ممكن نیست«.

س8: آیا امکان تعامل با شیعه به منظور ضربه زدن به دشمن خارجی مانند کمونیست و ... وجود دارد؟

ج 8: این امر را ممكن نمی دانم، بلكه بر اهل سنت واجب است که امت واحد و پیكر واحد شوند و 

روافض را به پیروی از کتاب و سنت صحیح دعوت دهند، اگر پذیرفتند، برادان ما قرار می گیرند و بر ما الزم 

1 . رئیــس اســبق حكومــت یهــود، آرییــل شــارون می گویــد: »بنــده پیشــنهاد دادم کــه بخشــی از ســالح های 

اهدایــی اســرائیل را  بــه شــیعه بدهنــد هــر چنــد در ظاهــر اقدامــی سمبولیســم و نمادیــن باشــد... هیچــگاه در 

تاریــخ طوالنــی گذشــته در میــان شــیعه و حتــی دروزی هــا کســی را ندیــدم کــه واقعــا دشــمن اســراییل باشــد«. 

خاطــرات آرییــل شــارون ص584. ترجمــه: أنطــوان عبیــد. مكتبــة بیســان، ط 1، 1412.

ــۀ  ــس اتحادی ــد، رئی ــرده ان ــح ک ــب تصری ــوت تقری ــش در دع ــب خوردن ــه فری ــه ب ــانی ک ــن کس 2 . از آخری

جهانــی علمــای مســلمانان، یوســف قرضــاوی اســت. ایشــان می گویــد: مــن تــا چندیــن ســال بــرای تقریــب 

بیــن مذاهــب تــالش کــردم. در زمــان رئیــس جمهــور گذشــته، محمــد خاتمــی بــه ایــران ســفر کــردم. آنهــا بــر 

مــن و بــر افــراد زیــادی مثــل مــن می خندیدنــد و می گفتنــد کــه آنهــا قصــد تقریــب بیــن مذاهــب را دارنــد«. 

ــخ 1434/7/23. ــۀ الشــرق األوســط شــماره 12605در تاری روزنام

3 . فتاوای کمیتۀ دائمی افتا 86.87/2 مجموعه 1س 2فتوای شماره 7807. گردآورنده: احمد درویش.
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است که با آنها همكاری کنیم. اما تا ما دامی که بر بغض و ناسزاگویی ابوبکر و عمر دشنام گویی صحابه 

و عموم اهل بیت جز چند نفر معدود؛ مانند علی، فاطمه، حسن و حسین و دوازده امام را معصوم و عالم 
غیب بدانند، بر باطل بوده و همۀ این باورها با عقیدۀ اهل سنت و الجماعت در تضاد است.1

وظیفۀ علما و طالب علوم دینی این است که برای نشر عقیدۀ سلف صالح و تبیین آن و جداسازی آن 

از مذاهب اهل بدعت به پا خیزند و توطئه های تبشیری رافضی و دروغ پردازی ها و حواشی آنها را آشكار 

سازند و انحرافات، گمراهی و اصول فاسد این عقیده را بیان کنند. تنها خداست مددگار و بر او باید اعتماد 

کرد.

این امت مرحوم، امتی است که هرگز بر گمراهی اتفاق نخواهد کرد و همواره در میان آن گروهی از 

اهل علم و اهل قرآن و هدایت هستند که تا روز رستاخیز بر حق استوارند و از دین خدا تحریف غلوگران، 

دروغ باطل گرایان و تأویل پوچ نادانان را می زدایند. بر ما و همۀ مسلمانان واجب است که به تعلیم، تبیین، 

خیرخواهی و ارشاد امت بپردازیم و جلوی دشمنی ها و تهاجم علیه را اسالم  بگیریم.
هر که نسبت به خطری هشدار داد، گویا مژده داده است.2

»هر کسی که خداوند خواهان خوشبختی او باشد، توفیقش می دهد که از دیگران عبرت گیرد و شیوۀ 

کسانی را برگزیند که مورد یاری و تایید خداوند قرار گرفته اند و از شیوۀ کسانی که مورد اهانت و رسوایی 
خداوند قرار گفته اند، دوری می کند«.3

»امهلل إنا نعوذبک أن نرجَع یلع أعقابِنا، أو نُفنت عن دیننا«؛ بار الها! به تو پناه می بریم از اینكه به 
عقب)کفر( بازگردیم یا در دینمان دچار فتنه شویم«.4

ابو عامر، عبدالله بن لحی می گوید: »با معاویة بن أبی سفیان حج کردیم. هنگامی که به مکه آمدیم، 

پس از نماز ظهر برخاست و گفت: پیامبر فرموده است: »اهل دو کتاب )یهود و نصارا(، در دینشان 

از  پیروی  )منظور  شد  خواهد  پراکنده  فرقه  سه  و  هفتاد  به  امت  این  و  شدند  تقسیم  گروه  دو  و  هفتاد  به 

خواهشات است( همۀ آنها بجز یک فرقه وارد جهنم می شوند و آن جماعت است. در امت من کسانی 

پدید خواهد آمد که هوس های نفسانی در وجودشان سرایت می کند همان گونه که بیماری هاری در همه 

1 . مجمــوع فتــاوای بــن بــاز 130.131/5 نــگاه شــود: رســالۀ مــن بــا عنوان)الفرقــان فــی بیــان حقیقــة التقارب 

و التعایــش و التســامح بیــن الفــرق و األدیــان( بــا تعلیــق شــیخ صالــح فــوزان، شــیخ عبدالعزیــز الراجحــی و 

شــیخ محمــد ســلمی.

2 . اإلبطال لنظریة الخلط بین دین اإلسالم و غیره من األدیان ص11

3 . مجموع الفتاوی 388/35.

ــاب الحــوض(، مســلم حدیــث 2293)بــاب  4 . از دعــای ابــن ابــی ملیكــه ، بخــاری حدیــث 6220)ب

إثبــات حــوض نبینــا و صفاتــه(.
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رگها و مفاصل کسی که مورد گزش سگ قرار گرفته است، سرایت می کند. سوگند به خدا ای عرب ها! اگر 
شما برای احیای سنت نبی خود به پا نخیزید، برای دیگران سزاواتر است که این کار را نکنند«.1

ابو سعید خدری می گوید: »رسول الله برای ایراد خطبه بلند شد و یكی از توصیه هایش این بود که: 

»هر گاه فردی حق را تشخیص داد،هیبت و ترس مردم او را از گفتن حق مانع نشود«. راوی می گوید: ابو 
سعید گریست و گفت: سوگند به خدا! چیزهایی را دیده ایم و هیبت زده شده ایم«.2

از میان آن امت بر  ایجاد کرد، خداوند سنتی را همسان آن  پیامبر فرمود: »هر گاه قومی بدعتی 
می دارد«.3

ید و از  پیامبر می فرماید: »راه من و راه خلفای راشدین هدایت یافته را الزم و با دندان محکم بگیر
یرا هر شیوۀ خودساخته بدعتی است و هر بدعت گمراهی است«.4 امور نوپدید برحذر باشید؛ ز

اجماع  به  گرایان  بدعت  و  بدعت ها  از  مسلمانان  دادن  »هشدار  می گوید:  تیمیه  ابن  اإلسالم  شیخ 
مسلمین واجب است«.5

یب( بپرسی که راه محقق ساختن اتحاد  یبنده )تقر برادر مسلمان! »اگر پس از فروبستن این دروازۀ فر

امت اسالمی و ایجاد الفت بین مسلمانان و اتحاد آن بعد از چند دستگی و استحکام اخوت و برادری بین 

یعت اسالم و راهنمایی آن و بر اساس دعوت همۀ پیامبران تا  آحاد امت چیست؟ پس پاسخ آن طبق شر

خاتم النبیین، محمد بن عبدالله مطلبی، هاشمی این است:

1_ باید همۀ تالش ها برای نشر اسالم ناب و رسوخ آن در دل ها متمرکز شود. این امر با خیزش اهل سنت 

ی 
َ
ی الّلِه َعل

َ
ْدُعو ِإل

َ
گاهی میسر است.  ُقْل َهِذِه َسِبیِلی أ و الجماعت و دعوت به سوی خدا با بصیرت و آ

ُمْشِرِكیَن  ]یوسف:108[6
ْ
 ِمَن ال

ْ
َنا

َ
َبَعِنی َوُسْبَحاَن الّلِه َوَما أ

َ
 َوَمِن اّت

ْ
َنا

َ
َبِصیَرٍة أ

1 . مســند احمــد حدیــث 16979، ابــو داود حدیــث 4597)بــاب شــرح الســنة(. امــام ابــن تیمیــه می گویــد: 

ایــن حدیــث محفــوظ اســت. اقتضــاء الصــراط المســتقیم 122/1، آلبانــی نیــز ایــن حدیــث را صحیــح گفتــه 

اســت، ضــالل الجنــة فــی تخریــج الســنة 8/1حدیــث 2)ذکــر األهــواء المذمومــة...(.

ــر(،  ــن المنك ــی ع ــروف و النه ــر بالمع ــاب األم ــة ح4007)ب ــن ماج ــث 11516، اب ــد حدی ــند احم 2 . مس

ــة(. ــوم القیام ــی ی ــن إل ــه بمــا هــو کائ ــی أصحاب ــر النب ــا أخب ــا جــاء م ــاب م ــث 2191)ب ترمــذی حدی

3 . مسند احمد حدیث 16970 ابن حجر در فتح الباری 267/13 سند این حدیث را خوب توصیف کرده است.

حدیث  ابوداود  الراشدین(،  الخلفاء  سنة  اتباع  42)باب  حدیث  ماجه  ابن   ،17145 حدیث  احمد  مسند   . 4

4607)باب فی لزوم السنة( ترمذی حدیث 2676)باب ما جاء فی األخذ بالسنة و اجتناب البدع(.

5 . مجموع الفتاوی 231/28.

گاهــي و بینــش بــه ســوي خــدا مــي خوانــم و پیــروان  6 . بگــو: ایــن راه مــن اســت کــه مــن )مردمــان را( بــا آ

مــن هــم )چنیــن مـــي باشــند( . و خــدا را منــّزه )از انبــاز و نقــص و دیگــر ناشایســت ( مــي دانــم ، و مــن از زمرۀ 

مشــرکان نمــي باشــم )و کســي و چیــزي را شــریک خــدا نمــي انــگارم ( . )یوســف/108(
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برای تحقق کلمۀ توحید و جایگزین کردن مقتضای آن در دل ها، این شیوه، مبدأ حرکت و کلید همگرایی 

و همبستگی و گردآمدن پیرامون آن است. راه دیگری نیست. این آغاز و پایان است. بایستی از نظر سخن، 

عمل و ایمان بر شیوۀ نبوت گام نهاد. از همین مبدأ، توحید الوهیت، محو بت پرستی ها و رسوم گمراهی 

و نابودی بدعت ها و خرافات محقق می شود. با همین مبدأ، حكومت و داوری به غیر شرع خدا از بین 

می رود و تاریكی جهل، با نور علم شرعی و بجای مانده از پیامبر نابود می شود. باید دغدغۀ همیشگی 

امت »أصل دین و خالفت نبوت« باشد، یعنی امر به معروف که بزرگ ترین معروف توحید است و نهی از 

منكر که پست ترین منكر شرک است.

َنْقِذُف  َبْل    فرمودۀ خداوند:  این  برای محقق ساختن  به کار گرفتن همۀ تالش های دعوتگران   _2
ا َتِصُفوَن  ]انبیا:18[1 َویُل ِمّمَ

ْ
ُم ال

ُ
ك

َ
َباِطِل َفیْدَمُغُه َفِإَذا ُهَو َزاِهٌق َول

ْ
ی ال

َ
َحّقِ َعل

ْ
ِبال

تا امت از هر بدعت و گمراهی رهایی یابد. این امر با کشف بدعت و اثبات بطالن آن امكان پذیر است 

و الزمۀ این امر،رصد کردن مواضع ضعف امت و مخفی گاه های عاللت آن است تا اینكه امت اسالمی به 

سمت زندگی اسالمی ناب و خالی از پلیدی ها، گمراهی ها و اوهام رهنمون شود.

 از مهم ترین اقدامات در این زمینه، به پا خاستن در مقابل تبلیغات منحرف و فریبنده با بیان ستم ها و انحراف 

آنها است. از جمله تبیین پایه های پوچ و غیر اسالمی مذهب و مكتب رافضی است که آنها را از صراط مستقیم 

دور نگه داشته است. این تبیین باید با انصاف و عدالت و با استناد به منابع معتمد آنها باشد، منابعی که بخش های 

پنهان آن را دارند آشكار می کنند و چاپ و نشر آنها را گسترش می دهند و زیر سایۀ این منابع به دروغ بر اسالم ابراز 

ترحم و گریه می کنند؛ در حالی که به گمراهی و انحراف خود متمسک هستند. بایستی مواضع علمای اسالم در 

خصوص شیعه در طول تاریخ بیان شود تا مذهب آنها آشكارتر و پنهان کاری آنها در جلوی انظار بر مال گردد و از 

اختالف افكنی آنها جلوگیری شود و همۀ آنها به خدا و رسول و قرآن و سنت و جماعت مسلمانان بازگردند. این 

اقدام به خاطر ترحم بر آنها و صیانت امت از انحراف و خروج از راه راستین است.

3_ تالش بی دریغ برای هدفمند کردن این روش: یعنی دعوت به اتحاد مسلمانان در سایۀ اصل جامع 

»کتاب و سنت«، اسالم ناب، پیراسته از اوهام و افكار انحرافی که بدان چسبیده است. این افكار و اوهام 

ضمن مجموعه ای از بیماری های شهوانی و شبهات و انحراف و تک تازی شكل می گیرد. حقیقت دستور 

به اتحاد همین است چنان که خداوند متعال فرموده است:

بزنید و  به ریسمان خدا چنگ  ] آل عمران: 103[، همگی     
ْ
ُقوا َتَفّرَ َولَا  َجِمیًعا  الّلِه  ِبَحْبِل   

ْ
َواْعَتِصُموا  
متفرق نشوید. 

1  . ترجمــه :بلكــه )مــا چنیــن نمــي خواهیــم و ( حــق را بــه جــان باطــل مــي اندازیــم ، و حــق مغــز ســر باطــل 

را از هــم مــي پاشــد و باطــل هرچــه زودتــر محــو و نابــود مــي شــود . واي بــر شــما )اي کافــران ( بــه ســبب 

توصیفــي کــه مــي کنیــد )از بــي هدفــي جهــان، و از افترائــي کــه بــر خــدا و فرســتاده یــزدان مــي بندیــد (.
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اساس تعاون و همکاری واقعی را خداوند این گونه بیان می فرماید:

ْقَوى  ]مائده:2[، با همدیگر بر نیكی و تقوا همكاری کنید. بّرِ َوالّتَ
ْ
ی ال

َ
 َعل

ْ
 َوَتَعاَوُنوا

ی الّلِه 
َ
وُه ِإل مرجع شرعی را در هنگام تنش و تنازع این گونه بیان می فرماید:  َفِإن َتَناَزْعُتْم فِی َشیٍء َفُرّدُ

ُسوِل  ] نسا:59[؛ اگر در چیزی اختالف کردید، آن را به خدا و رسول ارجاع دهید. َوالّرَ
بر  باید به سمت برقراری ارتباط بین مسلمین در دعوت به سوی یک وحدت جامع حرکت کنیم که 

اساس استواری وحدت اعتقادی، پراکندگی ها را جمع کند و این اساس و مبدا در اسالم، کتاب الله و سنت 

رسول الله است. محكم ترین حلقه های ایمان، »والء و براء« است. یعنی دوستی با سنت و اهل آن و 

دوری از بدعت و بانیان و پیروان آن. 

هر فرقۀ مدعی اسالم که خواهان اتحاد با جماعت مسلمانان است، در حالی که به اصول  بنابراین، 

بدعت گرایانه و گمراه کننده متمسک است و به سوی آنها دعوت می دهد و بر پایبندی بر آن اصول اصرار 

می ورزد، هماهنگی با آنها در چنین حالتی، نقض اسالم، متزلزل ساختن ایمان و تخریب اصل »والء و 

براء« است به گونه ای که والء جایگزین براء می شود.

یب و همگرایی با آنها ممکن است؛ در حالی که به نواقض  به طور مثال به رافضه بنگر که چگونه تقر

یب هم فرا می خوانند؟!  اسالم چنگ زده اند و همواره در پی انتشار و دعوت به آنها هستند و از طرفی، به تقر

گاه باشید! گاه باشید که این توطئه ای بر ضد اسالم و اهل سنت در قالب تقریب است. ای مسلمانان آ آ

ای مسلمان! قبل از پایان سخن به این نكتۀ بیدارگرانه توجه کن:

هیچ گاه با یک رافضی در هیچ موضوعی وارد گفتگو مشو پیش از آنكه با وی بر این اصل توافق نكردی، 

که هنگام بروز اختالف باید به کتاب و سنت رجوع شود. باید پیش از بحث اقرارنامه ای به تو تحویل دهد 

که به کتاب و سنت اقرار کرده و از اصولی که متناقض با کتاب و سنت هستند، بیزاری بجوید. بایستی 

برائتش را در کشور و دیارش و در بین اهل و بستگان و علمای شیعه اعالم کرده باشد. در غیر این صورت 

تو را به سرابی می برد که در نهایت به گل و الی رافضیت می رساند و از مرکب »تقیه« تحت عنوان تقریب 
بهره جویی می کند. امهللَّ هذا ابلالغ و علیک الکالن و ال حول و ال قوة إال باهلل العزیز احلکیم.1

کتابم را با حدیث حذیفة بن یمان به پایان می برم، ایشان می گوید: »مردم از رسول خدا درباره 

آنها شوم. بدین جهت، گفتم: ای  امور خیر می پرسیدند و من از حوادث بد می پرسیدم که مبادا گرفتار 

رسول خدا ! ما در جاهلیت و بدی بسر می بردیم. پس خداوند این خیر )نبوت شما( را به ما عطا کرد. آیا 

ری هم وجود دارد؟ فرمود: آری. گفتم: آیا بعد از این شر خیری هست؟ فرمود: 
ّ

بعد از این خیر، فتنه و ش

و  راه  از  فرمود: گروهی، راهی غیر  آن چیست؟  پرسیدم: رخنه  بود«.  آن، رخنه ای خواهد  اما در   »بلی، 

1 . التبشیر بالتشیع 93.100، و فی حقیقة دعوة التقریب ص 62.68.
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سنت من در پیش می گیرند و در کارهایشان، امور خوب و بدی می بینی«. گفتم: آیا بعد از آن خیر، شّری 

خواهد آمد؟ فرمود: »بلی، دعوتگرانی خواهند بود که بر دروازه های جهنم )فتنه ها( ایستاده اند و مردم را 

فرا می خوانند هر کس دعوت آنها را قبول کند او را در آن ]فتنه های جهنمی[ می اندازند«. گفتم: ای رسول 

خدا! آنان را برای ما توصیف کن. فرمود: »آنان همانند ما هستند و به زبان ما سخن می گویند«. گفتم: اگر 

آن زمان را دریافتم، دستور شما چیست؟ فرمود: »با جماعت مسلمانان و پیشوای آنها باش«. پرسیدم: اگر 

مسلمانان، جماعت و رهبری نداشتند، چه کار کنم؟ فرمود: »در آن صورت، از همۀ آن گروهها، دوری 

یشۀ درختی را با دندان محکم بگیری و بر آن حال استقامت کنی، تا مرگ به  کن. اگر چه مجبور شوی ر
سراغت بیاید«.1

»ابوالعالیه می گوید: اسالم را فراگیرید، هر گاه اسالم را فرا گرفتید، از آن روگردان نشوید. به راه مستقیم 

چنگ بزنید؛ زیرا صراط مستقیم اسالم است. از صراط مستقیم به راست و چپ متمایل نشوید. به سنت 

پیامبرتان چنگ بزنید و از این خواهشات و هواهای نفسانی بر حذر باشید«.

گاه است. از هواهای  به این سخن ابوالعالیه بنگر که چقدر پر محتوا است و چقدر به زمان خودش آ

نفسانی هشدار می دهد که پیروان آنها از اسالم اعراض کرده اند. اسالم را به سنت تفسیر می کند و بر بزرگان 

تابعین و علمای آن زمان هراس دارد که مبادا از کتاب و سنت خارج شوند!!

ْسِلْم ، آن گاه که پروردگارش 
َ
ُه أ ُه َرّبُ

َ
 ل

َ
با تامل مفهوم این آیات الهی بر تو آشكار می گردد:  ِإْذ َقال

یَن  ُم الّدِ
ُ

ك
َ
ی ِبَها ِإْبَراِهیُم َبِنیِه َویْعُقوُب یا َبِنی ِإّنَ الّلَه اْصَطَفی ل به او گفت : فرمان بردار باش.  َوَوّصَ

ْسِلُموَن ، و ابراهیم فرزندان خود را به این آئین سفارش کرد ، و یعقوب )نوه او  نُتم ّمُ
َ
 َوأ

َ
لّا

َ
َفلَا َتُموُتّنَ إ

نیز چنین کرد . هر کدام به فرزندان خویش گفتند:( ای فرزندان من! خداوند ، آئین )توحیدی اسالم( را 

برای شما برگزیده است . )پس به ما قول بدهید که یك لحظه هم از آن دوری نكنید( و نمیرید جز این که 

 َمن َسِفَه َنْفَسُه ، چه کسی از آئین ابراهیم رویگردان 
َ
ِة ِإْبَراِهیَم ِإلّا

َّ
ل مسلمان باشید.  َوَمن یْرَغُب َعن ّمِ

خواهد شد مگر آن که خود را خوار و بیخرد دارد.

امثال این اصول مهم و بزرگ که اساس و بنیاد اصلی دین هستند، اما مردم از آنها غافلند. با شناختن این 

اصول، معنای احادیث این باب و نظایر آن به خوبی فهمیده می شود.

اما انسانی که این آیات و امثال آن را می خواند و اطمینان دارد که به او مربوط نیست و این آیات را دربارۀ 

َقْوُم 
ْ
ال  

َ
ِإلّا الّلِه  َر 

ْ
َمُن َمك

ْ
یأ َفلَا  الّلِه  َر 

ْ
 َمك

ْ
ِمُنوا

َ
َفأ

َ
أ   بداند که:  باید  نابود شدند،  و  بودند  قومی می داند که 

1 . بخــاری حدیــث 3411)بــاب عالمــات النبــوة فــی اإلســالم(، مســلم حدیــث 1847)بــاب وجــوب مالزمــة 

جماعــة المســلمین عند ظهــو الفتــن...(.
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وَن   ]اعراف:99[؛1 آیــا آنان از چاره سازی ناگهانی خدا ایـمن و غافل شده اند؟.. در حالی کـه از  َخاِسُر
ْ
ال

چاره سازی نهانی و مجازات ناگهانی خدا جز زیـانكاران  ایمن و غافل نمیگردند.

بار الها! من در این کتاب از روی خیرخواهی حق را بیان کردم برای هر مسلمانی که قدر خود را شناخت 

و با ایمان به خدا و پذیرش دین و اعتقاد به پیامبری حضرت محمد حق را باور داشت. خدایا! گواه 

باش.

از خداوند می خواهم مسلمانان گمراه را هدایت نصیب کند و از ما و آنها عذاب را دفع کند و نیرنگ 

نیرنگ بازان را از ما و آنها دور سازد و همۀ ما را تا روزی که با او مالقات می کنیم، بر دین اسالم استوار 

نگه دارد و به من توفیق اخالص در گفتار و عمل نصیب کند. نیت و ذریۀ مرا اصالح فرماید و خاتمه ام را 

نیكو گرداند و از شر اشرار مصون دارد و مرگم را شهادت در راه خودش بر حق و اخالص در حال پیشروی 

نه فرار از معرکه، قرار دهد و مرا، پدر و مادرم را و فرزندان و خانواده ام و اساتیدم و همۀ مسلمانان مرده و 

زنده را بیامرزد.

الها! تو را در برابر کسانی که به من و والدینم و خانواده ام قصد سوء دارند، قرار می دهم و از شرشان به 

تو پناه می جویم.

الهی! یاور و بازویم تویی، به کمک تو نیرو می گیرم و به یاری تو بر دشمن می تازم و می جنگم.

 یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و إّیاک نستعین؛ تنها تو را می پرستم و فقط از تو یاری می خواهم.

ای پروردگار آسمانهای هفتگانه و  ای صاحب عرش بزرگ! در برابر کسانی که قصد آزار دادن من و 

خانواده ام را دارند، از قبیل روافض، و دوستان هم پیمان و ستمگرشان، پناهگاهم باش. بار الها! کفایتم 

کن به آنچه مشیت توست. پناه میبرم به تو از اینكه کسی بر من زیاده روی و طغیان کند. پناه گیرنده ات 

عزیز و ستایشت گرانقدر است و هیچ معبودی جز تو نیست. ای فرو فرستندۀ قرآن و ای حرکت دهندۀ ابرها 

و ای مغلوب کنندۀ گروه ها، آنها را مغلوب کن و ما را علیه آنها یاری ده. نیست هیچ معبودی جز تو. پاک 

 من از ستمكاران هستم. نیست هیچ معبودی جز خداوند بزرگ و بردبار، نیست 
ً
و بی عیب هستی تو. قطعا

هیچ معبودی جز خداوند صاحب عرش بزرگ، نیست هیچ معبودی جز خداوندی که پروردگار آسمانها و 

زمین و صاحب عرش بزرگوار است. تو برای من کافی هستی و چه خوب پشتیبانی است. تو برای من کافی 

هستی و چه خوب پشتیبانی است. تو برای من کافی هستی و چه خوب پشتیبانی است. به رحمتت امید 

بستم. لحظه ای مرا به نفسم وگذار مكن.

1 . محمد بن عبدالوهاب، کتاب فضل االسالم ص 28 – 29. 
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همه امورم را سامان بده که خدایی جز تو نیست، الهی! من برده تو و پسر برده و کنیز تو هستم. اختیارم 

به دست توست، دستور تو در حق من نافذ است، داوری تو در حق من عین انصاف است. به حق همه 

نامهایت که بر خودت گذاشته ای یا در کتابی نازل کرده ای یا به یكی از بندگانت آموخته ای یا نزد خودت در 

علم غیب نگه داشته ای، از تو می خواهم که قرآن را بهار دلم و نور چشمم و صیقل غمهایم و دفع اندوهم 

بگردان. هیچ توان و قدرتی جز نیروی الله مقتدر و حكیم وجود ندارد. الله پروردگار من است کسی را با 

او شریک نمی کنم. ستایش برای الله پروردگار عالم است. و صلی الله و سلم علی عبده و رسوله محمد 

و آله و صحبه اجمعین.

عبدالرحمن بن سعد الشثری.

.1425/7/1
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ین منابع مهم تر
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أحكام الشیعة، میرزا حائري، انتشارات امام جعفر صادق کویت، چ 3 س 1396.  •
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رجال الكشي، طوسي، تحقیق: میبدي وموسویان، مؤسسه چاپ إیران 1382 .  •
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البرهان في تفسیر القرآن، هاشم بحراني، مؤسسه اعلمي چ 2 س 1427 .  •

البیان في تفسیر القرآن، أبي القاسم خوئي، دارالثقلین قم  چ 4 س 1425.  •
البلد األمین، کفعمي، تعلیق: عالء الدین اعلمي، مؤسسه اعلمي چ 2 س 1425.  •
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الحدائق الناضرة بحراني، تحقیق: محمد تقي ایرواني، داراألضواء، چ 2 س 1405.  •
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الخرائج والجرائح، راوندي، تحقیق مؤسسه المهدي، نشر مؤسسة النور چ 2 س 1411.  •

الخصال، ابن بابویه، تحقیق: الغفاري، مؤسسه اعلمي، چ 1 س 1410 .  •
خمیني و حكومت اسالمي، محمد مغنیة، دار العلم للمالیین بیروت 1979م چ 1.  •

خصائص األئمة، رضي، تحقیق: امیني، مجمع البحوث، نشر: آستان قدس رضوي 1406.  •
خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، رضي، مؤسسه اعلمي چ 1 س 1406 .  •

الطرائف، ابن طاووس حسیني، تحقیق: علي عاشور، مؤسسه اعلمي 1420 .  •
الصوارم المهرقة، قاضي تستری، مؤسسة البالغ  چ 1 س 1427 .  •

الصراط المستقیم، بیاضي، تحقیق: محمد باقر بهبودي، المكتبة المرتضویة 1425 .  •
صحیفة األبرار، میرزا محمد تقي، دار الجیل بیروت 1414 .  •

صراط الحق في المعارف اإلسالمیة، محمد آصف محسني، ذوي القربی چ 1 س 1428.   •
عروة الوثقی، طباطبائي، تحقیق و چاپ: مؤسسه النشر چ 1 س 1417.  •

العقائد، مجلسي، تحقیق: حسین درکاهي، مؤسسه الهدی  چ1 س 1378 .  •
عاشوراء  از منظر امام خمیني، مرکز فرهنگی امام خمیني چ 3 س 1428 .  •

علل الشرائع ابن بابویه قمي، دار المرتضی، چ 1 س 1427 .  •
علي ومناوئوه، نوري جعفر، مؤسسة الوفاء، بیروت 1402 .  •

عمدة الزائر في األدعیة والزیارات، کاظمي، دار التعارف بیروت 1399  چ 3 .  •
عیون أخبار الرضا، ابن بابویه قمي، دار المرتضی، چ 1 س 1429 .  •

عوالي الآللئ، ابن أبي جمهور، تحقیق: آقا مجتبی، انتشارات سید الشهداء ایران چ 1 س 1403.  •
عقائد اإلمامیة االثني عشریة، زنجاني، مؤسسه اعلمي چ 3 س 1413 .  •

عقائد اإلمامیة، مظفر، األمیرة للنشر، چ 1 س 1429 .  •
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عقائد اإلمامیة، محمد رضا مظفر، انتشارات أنصاریان قم )سایت جهانی الشیعه(.  •
الغدیر، عبد الحسین امیني نجفي،  انتشارات الغري، نجف 1372 چ 2.  •

الغیبة، محمد نعماني، تحقیق: فارس حسون، مؤسسة انتشارات مدین  چ 1 س 1426.  •
السقیفة، جوهري به روایت ابن أبي الحدید. تحقیق: امیني  شرکة الكتبي بیروت چ 2 س 1413.  •

سعد السعود، ابن طاووس، انتشارات المطبعة الحیدریة، نجف، چ 1 س 1369.  •
سفینة البحار، عباس قمي، دار األسوة چ 2 س 1416 .  •

الشیعة بین اشاعرة ومعتزلة، هاشم معروف، دار القلم بیروت 1978م. چ 1.  •
الشیعة في عقائدهم وأحكامهم، قزویني، دارالزهراء بیروت 1397 چ 3.  •

الشیعة في المیزان، محمد مغنیة، تحقیق: غریري، مؤسسة دار الكتاب چ 1 س 1426 .  •
الشیعة والحاکمون، محمد مغنیة، تحقیق: سامي غریري مؤسسه دار الكتاب چ 1 س1426.  •

الشیعة والرجعة، محمد طبیسي نجفي، انتشارات اآلداب، نجف س 1385 .  •
الشهاب الثاقب في بیان معنی الناصب، بحراني . تحقیق: مهدي رجائي چ 1 عام 1419.  •
شرح أصول الكافي، مازندراني، تحقیق: عاشور، مؤسسه التاریخ العربي چ 2 س 1429.  •

شرح الزیارة الجامعة الكبیرة، احمد احسائي، دارالمفید بیروت چ 1 س 1420 .  •
شرح نهج البالغة، میثم بحراني، انتشارات فخراوي چ 1 س 1428.  •

شرح نهج البالغة، ابن أبي الحدید، تعلیق: اعلمي، مؤسسه اعلمي چ 2 س 1425.  •
نهج البالغة، محمد موسوي، دار الكتاب العربي، شرح: محمد عبده، مراجعة زهوة  1427.  •

الفصول المختارة من العیون والمجالس، مفید، دار األضواء بیروت چ 4 س 1405.  •
الفصول المهمة، حر عاملي، تحقیق: قائیني، دارإحیاء التراث العربي چ 1 س 1418.  •

الفصول المهمة، عبد الحسین موسوي، مؤسسه البالغ چ 1 س 1423.  •
الفهرست، ابن ندیم، تحقیق: عبدالرؤوف و ایمان جالل، س 2006.  •

الفهرست، محمد بن حسن طوسي، مؤسسه الوفاء بیروت س 1403 چ 3.  •
فقه الرضا، ابن بابویه، تحقیق: مؤسسه آل البیت، انتشارات: المؤتمر العالمي چ 1س 1406.  •

فرق الشیعة، حسن بن موسی نوبختي، دار األضواء چ 2 س 1427.  •
فروع الكافي، کلیني، دار المرتضی بیروت لبنان چ 1 س 1428 .  •

فدك في التاریخ، محمد باقر صدر، مرکز األبحاث, انتشارات شریعة قم چ 1 س 1423.  •
•  قرب اإلسناد، حمیري، تحقیق: مؤسسه آل البیت علیهم السالم إحیاء التراث چ 1س 1413.

قصص األنبیاء، جزائري، تحقیق: حاج محسن، دار البالغة چ 3 س 1413.  •
الدعوة اإلسالمیة ابي حسن خنیزي، انتشارات التجاریة بیروت 1376.  •
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الدرة النجفیة، یوسف بن أحمد بحراني، تهران س 1314.  •
دائرة المعارف الشیعیة، حسین امین، دارالتعارف بیروت، چ 2 س 1393.  •

دائرة المعارف الشیعیة العامة، محمد حسین اعلمي، مؤسسه اعلمي چ 2 س 1413.  •
دالئل اإلمامة، ابن رستم، تحقیق: بخش الدراسات اإلسالمیة مؤسسه البعثة چ 1 س 1413.  •

الذریعة إلی تصانیف الشیعة، تهراني، دار األضواء بیروت چ 3 س 1403.  •
رجال الطوسي، تحقیق: جواد اصفهاني، مؤسسه النشر اإلسالمي چ 4 س 1428.  •
ة ) شامل ج 2 رسائل خمیني (، خمیني، انتشارات العلمیة 1385 . رسالة في التقیَّ  •

رسالة التعادل والترجیح، خمیني، انشارات: تنظیم و نشر آثار امام خمیني چ 1 س 1417.  •
روح اإلسالم، امیر علي، ترجمه: أمین شریف، انتشارات النموذجیة 1961م .  •

روضات الجنات خوانساري، الدار اإلسالمیة چ 1  س 1411 .  •
روضة الواعظین، محمد فتال نیشابوري، دار المرتضی چ 1 س 1429 .  •

الزینة، رازي، تحقیق: سامرائي، شامل:  کتاب الغلو والفرق الغالیة، انتشارات الحكومة 1392.  •
الكنی واأللقاب عباس قمي، مؤسسة النشر اإلسالمي چ 1 س 1425 .  •

الكشكول، یوسف بحراني، دار و مكتبة الهالل بیروت چ 1 س 1986م .  •
کتاب الفضائل، شاذان بن جبرائیل قمي، مؤسسه اعلمي چ 1 س 1408.  •

کتاب الغیبة، طوسي، تحقیق: غفاري و جعفري، دار الكتب اإلسالمیة چ 1 س 1423 .  •
کتاب الرجعة، احمد احسائي، الدار العالمیة بیروت چ 1 س 1414 .  •

کتاب الرجال، ابن داود حلي، تحقیق: محمد آل بحر العلوم، انتشارات الحیدریة 1392 .  •
کتاب السرائر، ابن ادریس حلي، تحقیق: گروه تحقیق مؤسسه النشر چ 5  س 1428.  •

کتاب سلیم بن قیس، تحقیق: محمد باقر، چاپ: قم، مؤسسه نشر الهادي 1420 .  •
کتاب سلیم بن قیس کوفي، دار اإلرشاد اإلسالمي بیروت چ 3 س 1414 .  •

کتاب الوافي، فیض کاشاني، ناشر انتشارات أمیر المؤمنین اصفهان چ 1.  •
کتاب المحبر، ابن حبیب روایت سكري، تصحیح: شتیتر، داراآلفاق الجدیدة بیروت .  •

کتاب مختصر اخبار الخلفاء البن الساعي، چ 1 انتشارات: األمیریة، بوالق مصر سنة 1309.  •
کتاب الطهارة، خمیني، ناشر: مؤسسه اسماعیلیان قم س 1410 .  •

کمال الدین وتمام النعمة، ابن بابویه، مؤسسه اعلمي چ 2 س 1424 .  •
کامل الزیارات جعفر ابن قولویه قمي، دار المرتضی چ 1 س 1429 .  •

کشف األسرار، خمیني، ترجمه: دکتور محمد البنداري، دار عمار چ 1 س 1408 .  •
کشف األسرار وتبرئة األئمة األطهار، سید حسین موسوي، دار الیقین چ 1 س 1421 .  •
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کشف الغمة في معرفة األئمة، علي بن عیسی أربلي، دار المرتضی چ 1 س 1427 .  •
کشف االشتباه، عبدالحسین رشتي، انشارات عسكریة تهران 1368 .  •

کشف الغطاء جعفر خضر، تحقیق : مكتب اإلعالم، بخش خراسان چ 1، 1422 .  •
کشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین، یوسف حلي، تحقیق: درکاهي . دارالمفید بیروت.  •

کنز الفوائد، محمد کراجكي، تحقیق: عبد الله نعمه . داراألضــــواء س 1405.  •
معالم الزلفی بحراني، تحقیق مؤسسه إحیاء الكتب، ناشر مؤسسه انصاریان چ 1س 1424.  •

المقاالت والفرق، سعد قمي، تصحیح: محمد مشكور، انتشارات حیدري 1963م .  •
المحاسن، برقي، تحقیق: مهدي رجائي، مجمع جهانی اهل بیت چ 2 س 1416 .  •

المحاسن النفسانیة، حسین آل عصفور، انتشارات دار المشرق العربي الكبیر .  •
المكاسب المحرمة، خمیني، با حاشیه: تهراني، مؤسسه اسماعیلیان چ 3 س 1410 .  •

المراجعات، موسوي، تحقیق: حسین راضي، الدار اإلسالمیة چ 4 س 1417.  •
المبسوط في فقه اإلمامیة، طوسي، تصحیح: محمد کشفي . انتشارات المرتضویة 1387 .  •

ر، مؤسسة النور چ 2 س 1407 . بَّ
ُ

مصابیح األنوار في حل مشكالت األخبار، عبد الله ش  •
مصباح الفقاهة في المعامالت، تشریح مباحث خوئي، توحیدي، دارالهادي چ 1 س 1412.  •

مائة منقبة، ابن شاذان، تحقیق: مدرسة المهدي، زیر نظر: ابطحي چ 1 س 1407 .  •
الملل والنحل، جعفر سبحاني، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم چ 2 س 1408.  •
معاني األخبار، محمد بن علي بن بابویه قمي، دار المرتضی چ 1 س 1429 .  •

مهج الدعوات، ابن طاوس، دارالمرتضی چ 1 س 1427 .  •
مستند الشیعة، نراقي، مؤسسه آل البیت، إحیاء التراث چ 1 س 1415.  •

مشارق أنوار الیقین، ُبرسي، تحقیق: علي عاشور، مؤسسه اعلمي چ 2 س 1427 .  •
مهذب األحكام، عبد األعلی سبزواري، مؤسسه المنار، چ 4 س 1413 .  •

مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب مازندراني، دار المرتضی چ 1 س 1428 .  •
من ال یحضره الفقیه، ابن بابویه قمي، مؤسسه اعلمي چ 1 س 1426 .  •

منهاج الصالحین: العبادات، خوئي، انتشارات: مهر، قم چ 28.  •
محاسن االعتقاد، حسین آل عصفور، مجمع البحوث العلمیة بحرین چ 1 س 1414.  •

مروج الذهب ومعادن الجوهر، علي مسعودي، دار القارئ چ 1 س 1426 .  •
مرآة العقول، مجلسي، دار الكتب اإلسالمیة چ 2 س 1404 .  •

مستدرك الوسائل، طبرسي، تحقیق: مؤسسه آل البیت إحیاء التراث چ 2 س 1408 .  •
المصباح، کفعمي، تصحیح: حسین اعلمي . مؤسسه اعلمي چ 2 س 1424 .  •
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مختصر بصائر الدرجات، حسن بن سلیمان حلي، دار المفید بیروت چ 1 س 1423 .  •
النوادر، احمد اشعري، تحقیق ونشر: مؤسسه المهدي قم چ 1 س 1408  .  •

النكت االعتقادیة، مفید، چاپ دوم 1414 دارالمفید چاپ بیروت .  •
النصب والنواصب، محسن المعلم، دارالهادی چ 1 س 1418 .  •

نهج المسترشدین، حلي، تحقیق: حسیني و یوسفي، مجمع الذخائر، قم إیران .  •
نور البراهین، جزائري . تحقیق: رجائي، مؤسسه النشر چ 1 س 1417 .  •

نور العین، محمد اصطهباناتي، مؤسسه مولود کعبه چ 1 س 1425 .  •
اللوامع النورانیة، بحراني، داراألضواء چ 1 س 1424 .  •

الوسیلة، ابن حمزة، تحقیق: حسون، نشر: انشارات مرعشي، چ خیام س 1408 .  •
وسائل الشیعة، حر عاملي، تقدیم: مرعشي، مؤسسه اعلمي چ 1 س 1427 .  •

الیتیمة والدرة الثمینة، هاشم البحراني، تحقیق: فارس حسون، مؤسسه اعلمي س1415 .  •
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