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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  

 و السالم علي خير االنام صلوات ربي و سالمه عليه و علي آله و               �الحمد هللا رب العالمين ، و الصلو      

  :صحبه و سلم ، و بعد 

  

) 1ل البيـت   و لـم اخـسر آ  ��ربحت الـصحا ( ب معروفش قضيبي را بعد از انتشار كتا     برادر دعوتگر   

  .شناختم ، كتابي كه وي آنرا عنوان سلسله كتاب هايش قرار داده است 

اين عنوان نشانه هاي بزرگي دارد و به وضوح فرق اهل سنت و شيعه را بيان مي نمايد ، و همچنين 

و حـديث  . حـث مـي كنـد     ب�موضوع اين كتاب بسيار با اهميت است ؛ چون در حـديث پيـامبر    

است ، و مؤلف بـا وجـود كـم       ) عترت  ( است ، و ثقل اصغر نزد شيعه        ) قرآن  ( جزئي از ثقل اكبر     

  . حجم بودن كتاب حق مطلب را ادا نموده است 

  :خواننده محترم 

بر شما پوشيده نيست كه اهل سنت بر قرآن كريم اعتماد مي كنند ، قرآن كه كالم خداست كه آن را           

 نازل فرموده است ، و يكي از عنايات و الطاف الهي نسبت به امت اين �ان معجزه بر محمد به عنو

  است كه قرآن را حفاظت نموده و به آن اضافه نشده و از آن كم نگرديـده اسـت ، خداونـد متعـال                    

  ٩: ا���� �g�h�i�j����k�l�m�n�z}:  مي فرمايد 

  »و را محققاً محفوظ خواهيم داشت البته ما قرآن را بر تو نازل كرديم و ما هم ا« 

  

پس قرآن موعظه و شفايي است براي دلها و مايه هدايت و رحمت است بـراي مومنـان ، خداونـد                     

 `�_�~�{��|�}����r�s�t�u�v��w�x�y�z}: متعال مي فرمايـد     

z����	
�� :٥٧  
 بـر مومنـان     اي مردم عالم نامه اي كه همه پند و اندرز و شفاي دل هاي شما و هدايت و رحمت                  « 

  »راست از جانب خدا براي نجات شما آمد 

بر سنت امام اهل بيت و پيشواي جهانيـان         ،  اي خود   هو همچنين اهل سنت در اثبات عقايد و آئين          

 تأسي مي جويند و � اعتماد و تكيه مي كنند ، آيا اهل سنت به خاطر اينكه فقط به پيامبر       �محمد  

  !مت هستند ؟از ايشان پيروي مي نمايند قابل مال

                                                 
 .اين كتاب نيز به فارسي ترجمه و چاپ شده است  1



  .پس پيامبر امام و پيشوا است ، و اصل دين نزد ما اهل سنت همين است 

 �و مسلمان نمي تواند به قرآن كريم يا به رسول خدا طعنه بزند و يا از جايگاه قرآن يا رسول خدا  

 و تمسك به سنت ها و رهنمود ايشان كه اساس اصالح و          �پس بايد همه به تعظيم پيامبر        .بكاهد  

وت هستند ، فرا خوانده شوند ، ومؤلف كالم علما را در مورد سند و معناي حديث ثقلـين ذكـر                  دع

  .كرده ، كه كفايت مي كند 

يعني ايمان قطعـي داشـتن بـه اينكـه خداونـد            ) أن محمداً رسول اهللا     ( و نزد ما اهل سنت شهادت       

 فرستاده است ، پـس تـصديق         را برگزيده و او را به عنوان پيامبر براي انسان ها و جن ها              �محمد  

ايشان در آنچه امر نموده و پرهيز از آنچه نهي كرده واجب است ، و هر خبري كه از طريق صحيح                     

از او نقل شده ايمان آوردن به آن واجب است و همان طور كه ايشان خبرداده اتفاق خواهد افتـاد ،                     

  . واجب است �و اطاعت از ايشان 

��x}:  باشد ، خداوند متعال مي فرمايد        �اطن مطابق با عبادت پيامبر      و بايد عبادت ما در ظاهر و ب       
y�z�{�|�}�~�_�̀�a�b�c�d�e�f�g�h�����������i��j�k�l�m�
on�p�q�r�s�t�u��v�xw�y�{z�|���}�~���¡�z ٧: ا����  

و آنچـه خـدا از امـوال كـافران ديـار برســول خـدا غنيمـت داد آن متعلـق بـه خـدا و رســول و           « 

رسوالست و يتيمان و فقيران و راهگذاران اين حكم براي آن است كـه غنـائم دسـت                  خويشاوندان  

بدست ميان توانگران شما نگردد و شما آنچه رسول حق دستور دهد بگيريد و هـر چـه نهـي كنـد                      

  .»واگذاريد و از خدا بترسيد كه عقاب خدا بسيار سخت است 

اشت ، دوسـت داشـتني فراتـر از دوسـت            را صادقانه از ته قلب دوست د       �و همچنين بايد پيامبر     

  هـيچ يـك از شـما مـومن كامـل           : (  مي فرمايـد     �داشتن خود و پدر و مادر و همه مردم ، پيامبر            

متفق عليه ، و اين ) . نمي شود مگر اينكه من براي او از پدر و فرزند و همه مردم محبوب تر باشم                 

  .لفظ از بخاري است 

 برده مي شود بايد بر او درود و سالم فرستاد ، و همچنـين ال و                 �و همچنين هرگاه كه اسم پيامبر       

 بايد دوست داشـت و همچنـين محبـت          �خويشاندان آن حضرت را به خاطر خويشاوندي ايشان         

  . بوده اند واجب است �صحابه چون همراه و يار ايشان 

امام منتظر   ته اند بجز   اهللا همه به رحمت خدا پيوس      مائمه رحمه ... و در اينجا كلماتي اضافه مي كنم        

پس كشمكشي براي قدرت و اين كه خليفه چه كسي مـي شـود بـاقي نمانـده اسـت و كـشمكش                       

  . سياسي به پايان رسيده است 

و مهدي منتظر ـ  همانطور كه همه كساني كه به آن باور دارند اقرار مي نمايند ـ وقتي بيرون بيايـد    

له آن صاحب زمين مـي گـردد و قـدرت سياسـي و              معجزات و امور خارق العاده اي دارد كه بوسي        



فكري خود را گسترش مي دهد ، و او از سوي خدا ياري مي شـود و بـه بـشر نيـاز نـدارد ، پـس                     

  . بنابراين بايد كشمكش و نبرد شيعه و سني كم شود و هر دو طرف به مصالح خود بنگرند 

  .وصلي اهللا علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين 

  ن عبداهللا الدرويش صالح ب

   قطيف دادگاه عموميقاضي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  مقدمه مؤلف 

   

 و السالم علي خـاتم المرسـلين ، و امـام المهـاجرين ، محمـد بـن                  �الحمدهللا رب العالمين و الصلو    

  .عبداهللا ، و علي آله و صحبه و من وااله الي يوم الدين 

  ...اما بعد 

  : خداوند متعال از پنهان كردن حق بر حذر داشته و مي فرمايد 

{�p�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z�{�|�}��~�¡�¢�£�¤�

¥�¦�§��̈©�ª�«�¬�®��°¯�±�²�³�́ z١٥٩: ا������������������ة� – 

١٦٠  
آنگروه از اهل كتاب كه آيات و ادله واضحه ايرا كه براي هدايت خلق فرستاديم كتمان نموده پـس از آنكـه بـراي                        « 

مگر آنهـايي كـه     . بيان كرديم آنها را خدا لعن مي كند و جن و انس و ملك نيز لعن مي كند                   ردم در كتاب آسماني     م

توبه كردند و مفاسد اعمال خود را اصالح نمودند و بيان كردند براي مردم آنچه را كتمان مي كردند پس توبـه ايـن                         

  » . كه منم پذيرنده توبه و مهربان به خلقگروه را مي پذيرم 

و با توجه به اين آيات بر من الزم بود تا آنچه از حق را مي دانم بيان كنم ، چنان كه خداوند متعال                        

: ا�����اب�ª�«�¬�®��̄°�±��³²�́�µ�¶�¸ �z©̈��}: مــي فرمايــد 

٣٩  
اين سنت خداست در حق آنانكه تبليغ رسالت خدا بخلق مي كنند و از خدا مي ترسند و از هـيچ           « 

  »ترسند و خدا براي حساب ومراقبت كار خلق به تنهايي كفايت مي كند كس جز خدا نمي 

��y} :و اين رسانيدن پذيرفته شود اين چيزي است كه آرزو داريم ، خداوند متعال مـي فرمايـد                   

z�{�|�~}���¡�¢�¤£�¥�¦�§��̈©�z ��  ١٨: ا��
خداونـد آنهـا را بـه     آن بندگاني كه چون سخن حق بشنوند نيكوتر آنرا عمل كنند آنان هستند كه               « 

  »لطف خاص خود هدايت فرموده و هم آنان به حقيقت خردمندان عالمند 

  ٢٢: ا�#"! ��µ�¶�̧��¹ �z} :و مي فرمايد 

  »و تو مسلط توانا بر آنها نيستي « 

  

  : خواننده ي محترم 

در روزي كه باطل گسترش يافته است ، الزم ديدم كه حق را براي كساني كه خدا و جهان آخـرت                     

  .را مي طلبند بيان كنم 



  

  : خواننده محترم 

علماي شيعه ـ  خداوند ما و آنها را به سوي حق هدايت كند ـ از حديث ثقلين چنين فهميده اندكه   

اهل سنت از اهل بيت پيروي نمي كنند وبه آنچـه آنهـا آورده انـد تمـسك نجـسته انـد و بلكـه از                     

   .نده ادشمنان اهل بيت پيروي كرد

 حقيقت براي شما روشن گردد واين شبه رفع شود ، وبرايتان مشخص شود كـه چـه                  براي آن كه   و

كساني اهل بيت را دوست دارند و چه كساني به آنها دشمني مي ورزند ايـن كلمـات را بـه رشـته                       

  .تحرير در آوردم

  واز همه كساني كه از نوشته هاي گران سنگ آنان درمـورد ايـن موضـوع اسـتفاده بـرده ام تـشكر                       

قطيف ، كه لطـف     دادگاه عمومي شهر    م به خصوص شيخ صالح بن عبداهللا الدرويش قاضي           مي كن 

پاداش بـا   ند ، و از خداوند مي خواهم كه ايشان را در اجر و          ودند وبر كتاب من مقدمه اي نوشت      فرم

  . من شريك گرداند

  

ـ    : خواننده محترم وحق جو      ه اميـد خـدا   تقليد وتعصب را كنار بگذار و با بصيرت وعقل بخوان تا ب

  .حقيقت كامالً برايت روشن شود 

                                                  

                                                   وصلي اهللا وسلم علي نيينا محمد وعلي اله وصحبه

  محمد قضيبي                                                        ابو خليفه ، علي 

  م 2008هـ 1429                                                               

   كشور پادشاهي بحرين– منامه –                                                   قضيبه 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

       



   اهل بيت چه كساني هستند؟ 

اهل البيت : ي از مهمترين مراجع لغت است ـ  مي گويد ابن منظور در كتابش لسان العرب ـ  كه يك

يعني خاص ترين افـراد او ، و اهـل بيـت            : يعني كساني كه در خانه سكونت دارند ، و اهل الرجل            

  1 �ش يعني علي ن و داماد يعني همسران و دخترا�پيامبر 

ريه و نسل خاص فـرد ،  از اين رو مردم مي گويند عترت يعني ذ        : ( و ابن قتيبه رحمه اهللا مي گويد        

 ، منظورش فرزندان فاطمه است ، و عترت يعني ذريه و            �عترت رسول اهللا    : و كسي كه مي گويد      

 بر همين داللت مـي نمايـد   �يعني از آنها و ديگران ، و قول ابوبكر     : نزديكترين خويشاوندان فرد    

آن سرچشمه گرفتـه اسـت ، و         هستيم كه از آن بيرون آمده و از          �ما عترت پيامبر خدا     : كه فرمود   

و ابوبكر بر اين بود كـه در   )عرب ها از ما جدا شده اند همانطور كه آسيا از مركزش جدا مي شود 

  2.حضور قوم چيزي را ادعا كند كه آنها آن را نمي دانستند 

اين در لغت بود اما در شريعت ، خداوند در قرآن كريم مي گويد كه همسران پيـامبر از اهـل بيـت                       

  تند ، هس

��u�v�w�x�y�����z�{�|���}�~�_��̀a�b�c} :خداونـــد متعـــال مـــي فرمايـــد 

d�e �z%&'٧: ا�  
بياد آر هنگامي كه موسي به اهل خود گفت مرا آتشي بنظر آمد ميروم تا از آن بزودي خبر بيـاورم                     «

   .»يا شايد براي گرم شدن شما شعله اي برگيرم 

 مي باشد   كه در آيه ذكر شده همسرش     ) اهله  ( راد از   و با موسي كسي جز زنش همراه نبود ، پس م          

�̀�_�~�|{�}��s�t�u�v�w�x�y�z}: و خداوند متعال مي فرمايد      ،  

a�b�c�d�e������f�g���h�i�j�k �z()�� :٢٥  
 و هر دو به جانب در بشتافتند و زن پيراهن يوسف از پشت بدريد كه در آن حال شوهر آن زن را           «

 گفت جزاي آنكه با اهل تو قصد بد كند جز آنكـه يـا بزنـدان برنـد يـا بـه                       بر در منزل يافتند و زن     

   .»عقوبت سخت كيفر كنند چه خواهد بود 

 به فرزند مژده داده شـد در حـالي          �و آيه سخن زن پادشاه را حكايت مي كند ، و وقتي ابراهيم              

  كه زنش عقيم بود ، 

 _̂��[��\�]��O�P�Q�R�TS�U�V�W�X�Y�Z}: خداوند متعال مي فرمايد     

�zد�٧٣: ه  
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فرشتگان با او گفتند آيا از كار خدا عجب داري رحمت و بركات خدا مخصوص شما اهـل بيـت             «

  »رسالت است زيرا خدا بسيار ستوده صفت و بزرگوار است 

 است ، و او آن وقت �هر كس در اين آيه تأمل كند مي بيند كه مخاطب در اينجا زن ابراهيم 

جمع تعبير كرد و نون كه براي ) ميم ( شوهرش هم مورد خطاب است با فرزند نداشت ، و چون 

و در مورد آيه ) رحمت اهللا و بركاته عليكم : ( زنان بكار مي رود را نياورد ، چنان كه مي فرمايد 

��w}  :تطهير كه در سوره احزاب آمده همين طور است ، خداوند متعال مي فرمايد ����x�y�z���
{�|����}�~�_��̀�z ٣٣: ا���اب  

خدا چنين مي خواهد كه رجس هر آاليش را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عيب « 

  .» پاك و منزه گرداند 

از آنجا كه علماي شيعه توانايي پاسخگويي به اين اشكال را ندارند ادعا كردند كه در آيه تطهير  و

در غير از محل خود قرار داده شده ، مصالح دنيوي  احزاب تحريف صورت گرفته استي سوره 

  .است ، چنان كه مجلسي گفته است 

،  شايد آيه تطهير را در جايي قرار داده اند كه فكر كردند مناسب با آنجاست: (مجلسي مي گويد 

  . 3... )ويا به خاطر بعضي از مصالح دنيوي اشان آن در سياق خطاب به زنان پيامبر، قرار داده اند 

�}  :ن به زن تفسير كرده اند ، چنان كه در فرموده الهي كه مي فرمايدا در قرآر) هلا(وشيعه كلمه 

A�B�C�D�E�F�G�H�I�J��K��L�M�N�O�P���Q�R�S�T��U�

V�� �����W��X���Y�Z� ���[�\��]�z ,-٢٩: ا��     
و اهل بيت خود از حضور شعيب رو به ديار خويش  آنگاه كه موسي عهد خدمت به پايان رسانيد «

 آتشي از جانب طور ديد به اهل بيت خود گفت شما در اينجا مكث كنيد كه آتي به نظرم رسيد كرد

  »ميروم تا شايد از آن خبري بياورم يا براي گرم شدن شما شعله اي برگيرم 

  1.منظور از اهل زن است :  آمده است در كتاب الحدائق الناضره

  هـر كـسي  :  روايت اسـت كـه گفـت    �ز علي ا: و همچنين در اين مورد اين روايت را مي آورند  

دو ركعـت نمـاز     وقتي زنش را نزد او آوردند       : تا اينكه مي گويد     ...  مي خواهد كسي را به ازدواج       

  .2... اللهم بارك في اهلي و بارك لهم في : بخواند و سپس دستي بر پيشاني اش بكشد و بگويد 

  ...آنها مايه ي بركت بگردان بار خدايا زنم را مايه ي بركت بگردان و مرا براي 
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) مـيم  ( نـث آمـدن بـا    كنيم معني آيه تطهير كه به جـاي مؤ و همچنين اگر به حديث كساء مراجعه  

 :  به يكي از همسرانش مي گويـد         �جماعت و مذكر آمده روشن مي شود ، در حديث كساء پيامبر           

  ) .تو بر خير هستي ( 

مات گرچه در لفظ فرق مي كننـد امـا در معنـا و         حديث با عبارت مختلفي روايت شده ولي اين كل        

  .مضمون يكي هستند 

���w}وقتي اين آيه كه :  روايت است كه گفت �از عمر بن سلمه ناپسري پيامبر  ���x�y�z� ��
{�|����}�~�_��̀�z ٣٣: ا���اب        

 عيب خدا چنين مي خواهد كه رجس هر آاليش را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر« 

  »پاك و منزه گرداند 

 نازل شد آنگاه پيامبر فاطمه و حسن و حسين را فرا خواند و علي           �سلمه بر پيامبر    در خانه ي  اُم      

اللهـم هـوالء اهـل بيتـي فاذهـب      : ( پشت سر ايشان بود و سپس با چادري آنها را پوشاند و گفت     

 نبي اهللا ؟ قال انت علي مكانك و انت و انا معهم يا: عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا ، قالت ام سلمه 

  1)علي خير 

   پـاكيزه بگـردان ،   بار خدايا اينها اهل بيت من هستند ، پليدي را از آنها دور نمـا و آنـان را كـامالً            ( 

تو در جايـت بـاش تـو بـر خيـر و      : و من هم با آنها هستم اي پيامبر خدا ؟ فرمود     : م سلمه گفت    اُُ

  تو بر خيـر هـستي تـو از همـسران پيـامبر            : يگر آمده است كه فرمود      و در روايتي د   ) خوبي هستي   

  . مي باشي 

  :مثالي براي توضيح بيشتر حديث كساء 

براي رفتن جهت اداي فريضه ي حج آمادگي هايي انجام مي شود ، يكي از اين كارها واكـسن زدن     

سن زد آيا دوبـاره  است ، و وقتي كسي مي خواهد به حج برود واكسن مي زند ، پس اگر فردي واك      

  .سن برايش كافي است بايد واكسن زده شود ؟ يا همان واك

پس داستان اهل كساء همين طور اسـت ، پيـامبر           . به نظرم سوال واضح و جوابش هم واضح است          

 علي و فاطمه و حسن و حسين را زير عبايش قرار داد ، و همسرانش را زير آن قرار نداد ؛ چون     �

 بعد از نزول ايـن آيـه        �ر مورد آنها نازل شده بود ، دليلش اين است كه پيامبر             قبالً آيه ي تطهير د    

بار خدايا اينها اهل بيت من هـستند ، پليـدي را از آنهـا دور نمـا و آنـان را كـامالً پـاكيزه         ( : گفت  

  . )بگردان 
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گردانـد ، و  د خواست كه پليدي را از آنها دور نمايد و آنان را كـامالً پـاك ب       از خداون  �پس پيامبر   

اگر آيه متضمن اين مي بود كه خداوند خبر داده بود كه پليدي را از آنها دور نموده و آنان را كامالً                      

خداوند از شما اهل بيت پليدي :  و خداوند گفته بود پاك گردانيده است ، نيازي به طلب دعا نبود ،

  . را دور نموده و كامالً پاكتان نموده است 

ل بيت آا اشاره كنم كه منابع شيعه رواياتي در بر دارند كه تصريح مي كنند كه  مناسب است در اينج

  . مفهومي ديگر دارد �

م سلمه رضي اهللا عنها راوي حديث از زمره كساني بود كه            از جمله اين روايات يكي اين است كه اُ        

:  اهل تو نيـستم ؟ فرمـود          آيا از  �پيامبر او را به همراه پنج تن زير عبا قرار داد ، چون او به پيامبر                 

  . 1آنگاه مرا زير عبا قرار داد : م سلمه مي گويد ، اُبله 

بار خدايا ، مرا و اهل بيتم را بسوي خودت ببـر            :  فرمود   �و در روايتي ديگر آمده است كه ايشان         

  2.و تو هم هستي : اي رسول خدا ، و من هم با شما هستم ؟ فرمود : نه به سوي دوزخ ، گفتم 

 روايت است كه او بعد از آن كه فرزندان و برادران و اهل بيت خود را جمع كرد و                    �ز حسين   و ا 

  3.بار خدايا ما عترت پيامبر هستيم : به آنها نگاه كرد و لحظه اي گريست و سپس گفت 

را منحصر در خودش و پسرش زين العابدين قرار نـداد بلكـه بطـور عـام همـه                   پس حسين عترت    

 روايـت  �و از زيد بن علي بن حـسين  .  عترت قرار داد ءبيت كه با او بودند جز    كساني را از اهل     

  4.من از عترت هستم : است كه گفت 

  5.و همچنين فرزندان مسلم بن عقيل چنين گفتند 

در ميـان  :  در خود حديث ثقلين بعد از ايـن كـه گفـت    �پيامبر : و در روايات شيعه آمد است كه      

آل علي ، : ؟ گفت اهل بيت تو چه كساني هستند : ، به او گفته شد   ... شما دو چيز گران مي گذارم     

  6.و آل جعفر ، و آل عقيل ، و آل عباس 

  7.زبير همواره مردي از ما اهل بيت بوده است :  گفت �و علي در مورد زبير 

  8.او از ما اهل بيت است : و همچنين امام صادق به بسياري از يارانش مي گفت 
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   تـو امـوي و از مـا اهـل بيـت      :  به سعد بن عبدالملك كه در بني اميه اسـت مـي گويـد               و امام باقر  

   .1هستي

ت كنيد آنها شما را از گمراهـي        از پيشگامان عترت من اطاع    : فرمود   روايت است كه     �و از پيامبر    

و سنت  باز مي دارند و به راه درست راهنمايي مي كنند ، و شما را به حق فرا مي خوانند ، و كتاب                       

  2.مرا احيا مي نمايند و بدعت ها را از بين مي برند 

، امـا ايـن خالصـه    و اگر بخواهيم از مفهوم عترت سخن بگوييم سخن ما بسي طوالني خواهد شد   

اي كه ذكر شد بيانگر اين مطالب است كه اصطالح عترت نزد ائمه اهل بيت در دوازده نفر منحصر                   

  ! ي دانند كه در خانه چه هست  اهل خانه بهتر  م طور كه گفته اندنبوده است و همان

  

  

  

  استدالل شيعه به حديث ثقلين

ل سـنت آن را ضـعيف قـرار    به حديثي استدالل كرده اند كه بسياري از علماي اه         شيعه اثنا عشري  

در ميان شما چيزي را باقي گذاشته ام كـه اگـر بـه آن تمـسك         : ( داده اند ، و آن حديث اين است         

  3)اهل بيتم و كتاب خدا وعترت من : اه نخواهيد شد جوئيد گمر

 امر شده و آنها دوازده نفر هـستند ،  �به عترت پيامبر  و ادعا مي كنند كه در اين حديث به تمسك           

 ايـن دوازده نفـر خليفـه و پيـروي از آنهـا          �و اين حديث دليلي است بر اينكه بعد از رسول خدا            

 جايز نيست ، بلكه رواياتي كه از دوازده امام نقل مي كنند به ، و اطاعت از غير از اينها     واجب است   

و اين ديدگاه متقـدمين علمـاي شـيعه         : صراحت مي گويد كه منكر امامت دوازده امام ، كافر است            

است ، اما متاخرين مي گويند كه منكر امامت كافر نمي شود مگر آنكه بعد از ثبوت دليل شـرعي و             

براي او ثابت نشده باشد كـافر  كر آن شود ، اما اگر امامت از روي دليل   قطعي از روي عناد قصداً من     

  4.نمي شود ، چون بر حسب اجتهاد خودش امامت را انكار كرده است 

                                                 
  .319 / 2 ، البرهان 85ص :   ، االختصاص 337 / 46 بحار االنوار - 1
  . 375 / 16 بحار االنوار - 2
و تعداد  ) 8 / 3المعجم الكبير طبراني ( نكر الحديث مي باشد  كه يكي از راويان آن انماطي است كه م3786 ترمذي كتاب المناقب - 3

صحيح تر قرار داده اند مانند عالمه آلباني كه در اين كتاب مفهومي كه ايشان » و عترتي اهل البيت « اندكي از علما اين حديث را با عبارت 

 .از حديث برگرفته اند را توضيح خواهد داد 
و متقدمين و متاخرين بر كافر بودن صحابه اتفاق دارند ، با اينكه صحابه اهل اجتهاد بوده اند ، و آيا شيعه  و اين تناقض متاخرين است - 4

 .دليلي بر ثبوت د ليل شرعي قطعي دارند كه صحابه را كافر قرار دهند 



« : و اين قول با آنچه دو عالم بزرگ شيعه مفيد و مجلسي نوشته اند مخالف است آنها مـي گوينـد           

ت يكي از ائمه را انكار نمايد كـافر و گمـراه اسـت و               اماميه بر اين اتفاق كرده اند كه هر كسي امام         

  1»مستحق جاودانه ماندن در دوزخ است 

برادر حق جو سخن مفيد و مجلسي را مورد مالحظه قرار بده كه مي گويند اگر كسي امامت يكـي                    

از ائمه را انكار كند كافر و گمراه است و مستحق جاودانه ماندن در دوزخ است ، و نگفته انـد كـه                       

ورش انكـار  ظـ كه در عبارت اين دو آمـده من       » جحد  « ايد انكار از روي عناد جحد باشد ، و كلمه           ب

  . فرضي از فرض هاي طاعت است 

 تامل كند مي بيند كه كالم ايشان با سخن          �اما اگر كسي در كالم امير المومنين علي بن ابي طالب            

مخالف است ، در كتاب نهـج البالغـه      مفيد و مجلسي مخالف است و بلكه با قول همه دوازده امام             

كه خالفت مي تواند در دست او يـا كـسي ديگـر             اقرار مي كند     � در خطبه علي     رضياثر شريف   

 بيعـت  يواو را فرا خواندند كه بـا   �باشد ، و از او ثابت است كه وقتي بعد از كشته شدن عثمان   

  2»د مرا رها كنيد  كسي ديگر غير از من را بجوئي« : نمايند گفت 

آمده از نظر صحت و ثبوت آن ) و عترتي اهل البيت ( ور اين است كه در حديثي كه با كلمه ي ظمن

 راوي � بحث است ، و آنچه در صحيح مسلم ثابت است اين است كه زيد بـن ارقـم              �از پيامبر   

امبر  تمسك به كتاب خدا امر شد و در مورد اهل بيت توصيه نمود ، و پي                آن است در آن آمده كه به      

و اهل بيت من ، خدا را در مورد اهـل بيـتم         :  به تمسك به كتاب خدا تشويق نمود سپس فرمود           �

كتاب خداوند است ، و در مورد اهل بيت پس آنچه به تمسك به آن امر شده      مد نظر داشته باشيد ،      

  .ان داده شود  فرمان داد كه مورد توجه قرار بگيرند و حقوقي كه خداوند به آنها داده به آن�پيامبر 

اي ! امـا بعـد ، هـان    :  فرمود � روايت است كه پيامبر �و اينك عبارت حديث ، از زيد بن ارقم          

نزديك است كه فرستاده ي پروردگارم بيايد و من اجابت كنم ، و مـن در                 ،  مردم من بشري هستم     

  هـدايت و نـور   ميان شما دو چيز گران بها مي گذارم اولين آن كتاب خداوند اسـت كـه سرشـار از      

رغيب مي باشد پس كتاب خدا را بگيريد و به آن تمسك جوئيد ، و آنگاه به تمسك به كتاب خدا ت                    

مورد اهل بيتم تذكر مي دهـم كـه اهللا را           در   شما را     ، و اهل بيت من   : و تشويق نمود ، سپس گفت       

  .ياد داشته باشيد م كه خدا را به مد نظر داشته باشيد ، در مورد اهل بيتم به شما متذكر مي شو

  اي زيد اهل بيت او چه كساني هستند ؟ آيـا زنـانش از اهـل بيـتش نيـستند ؟                     : حصين به او گفت     

زنانش از اهل بيتش مي باشند ، ولي اهل بيت كسانيند كـه بعـد از او از زكـات محرومنـد ،             : گفت  
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: ، گفـت  باس هـستند  آنها آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل ع      : گفت   آنها چه كسانيند ؟   : گفت  

  1.بله : زكات براي همه ي اينها حرام است است ؟ گفت 

  

  

  

  

  

  

  مفهوم تمسك به ثقلين از ديدگاه اهل سنت

گرفتن كتاب خدا يعني تمسك به آن و عمل نمودن به آنچه در آن آمده است ، امـا در مـورد اهـل                        

 در مورد آنها وصـيت      �  نقل شده اين است كه ايشان      � آنچه در حديث صحيح از پيامبر        �بيت  

. نمود كه مورد توجه باشند و حقوقي كه خداوند متعال براي ايشان مقرر نموده به آنهـا داده شـود                     

را صحيح قرار داده عالمه محمـد ناصـر الـدين آلبـاني     ويكي از علماي اهل سنت كه حديث ثقلين      

 اما او در مورد معنـا و        رحمه اهللا است كه با توجه به همه طرق حديث آن را صحيح شمرده است ،               

مفهوم حديث چيزي مي گويد كه كامالً با آنچه شيعه از حديث مي فهمند مخـالف اسـت ، و ايـن                      

  : متن كالم او رحمه اهللا است 

خواننده محترم بدان كه معروف است كه شيعه از اين حديث استدالل مي كنند و خيلي آنرا تكرار    « 

   سنت فكر مي كنند آنها درست مي گويند ، امـا همـه اشـتباه               مي نمايند ، تا جايي كه بعضي از اهل        

  :  مي كنند به دو دليل 

  از عترت كه در حديث آمده بيشتر و گـسترده تـر از چيـزي اسـت كـه شـيعه مـراد       اول اينكه مراد  

 مي گيرند ، و اهل سنت آن را رد نمي كند بلكه به آن تمسك جسته اند ، عترت يعنـي اهـل بيـت                      

 در بعضي از طرق حديث توضيح داده شده است ، مانند حديث مورد نظر كه در آن  و اين�پيامبر  

 زنانش مي باشـند كـه از        �و عترتم يعني اهل بيتم ، و اهل بيت پيامبر           ) و عترتي اهل بيتي     ( آمده  

  زمره ي آنها عائشه صديقه رضي اهللا عنها مي باشـد ، چنـان كـه خداونـد متعـال بـه صـراحت در                        

 Q ((: به اين اشاره مي نمايد كه اهل بيت پيامبر زنانش هستند ، و مي فرمايد                 سوره ي احزاب    
R   S T U WV X Y Z [ \  ] ^ _ ` a b c 
d e ((32:  األحزاب   
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اي زنان پيغمبر شما مانند ديگر زنان نيستيد اگر خدا ترس و پرهيزگار باشيد پس زنهـار نـازك و                    « 

  »است به طمع افتد و درست سخن گوييد نرم سخن نگوييد مبادا آنكه دلش بيمار 

و دليل اينكه منظور از اهل بيت در اين آيه همسران پيامبر هستند آيه ي قبل و بعد اين آيه است كه           

��Q�R���S�T�U�WV�X�Y�Z�[�\��]��̂_��̀a�b} :مــي فرمايــد 
c�d�e�f��g�h�i�j�k�l�nm�o��p�q�r�s�t�

vu�w�����x�y�z���{�|����}�~�_���̀a�b�c�d��e�
f���g��h�i�kj�l���m�n��������o�p�q��z ٣٤ - ٣٢: ا���اب   

اي زنان پيغمبر شما مانند ديگر زنان نيستيد اگر خدا ترس و پرهيزگار باشيد پس زنهار نـازك و                    « 

و در           . نرم سخن نگوييد مبـادا آنكـه دلـش بيمـار اسـت بـه طمـع افتـد و درسـت سـخن گوييـد                      

 آرام گيريد و مانند دوره جاهليت پيشين آرايش و خود آرايي مكنيـد و نمـاز              خانه هايتان بنشينيد و   

خدا چنين مي خواهد كـه    بپا داريد و زكات مال به فقيران بدهيد و از امر خدا ورسول اطاعت كنيد                

 و از آنهمه . رجس هر آاليش را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عيب پاك و منزه گرداند        

متذكر شويد و پند گيريد و همانا خـدا         يات الهي كه در خانه هاي شما تالوت مي شود           حكمت و آ  

  »و آگاه است را بخلق لطف و مهرباني است 

 قـرار  � آيه آمده مختص علي و فاطمه و حـسن و حـسين    اينو شيعه كلمه ي اهل بيت را كه در        

  گونـه آيـات خداونـدي را تحريـف         داده اند و زنان پيامبر را جزو اهل بيت نمي داننـد ، و آنهـا اين                

ئيد كنند ، چنان كه اين مطلـب در جـاي خـود توضـيح داده      مي نمايند تا هواپرستي هاي خود را تا       

و احاديثي كه به معناي آن آمده انـد نهايـت ايـن اسـت كـه      ) ل عبا آ( شده است ، و حديث كساء   

قرار مي دهند ، چنان كه حافظ بن تر مي نمايند و علي و اهل علي را جزو آن داللت آيه را گسترده  

 توضـيح داده كـه مـراد از اهـل بيـتش       �بر كثير و غيره گفته اند ، و همچنين حديث عتـرت پيـام   

  .همسرانش و علي و خانواده اش مي باشند 

يعنـي اهـل بيـت او و        : عتره الرجل   : آمده مي گويد     600 / 5المرقاه  در   چنان كه    توربشتيبنابراين  

يكش ، و از آن جا كه عترت را به صورت هاي زيادي استفاده مـي كردنـد پيـامبر                    خويشاوندان نزد 

تـا دانـسته شـود كـه منظـورش نـسل و              )اهـل بيـت مـن       ( مفهوم آن را اينگونه توضـيح داد كـه          

  .خويشاوندان نزديك و همسرانش ، مي باشد 

هـستند ، امـام   دوم اينكه از اهل بيت علماي صالح اهل بيت و متمـسكان بـه قـرآن و سـنت مـراد                      

 هستند ، آنانكه بر دين او مي باشند و به امـر     �عترت اهل بيت پيامبر     : ابوجعفر طحاوي مي گويد     

  .و فرمان او تمسك جسته اند 



و شيخ علي قادري در حواله مذكور سخني مانند همين را ذكر كرده و سپس مي گويد كه دليل ذكر                    

  اهل بيت احوال صـاحب بيـت و خانـه را بهتـر    اغلب : كردن اهل بيت به طور خاص اين است كه      

 مي دانند ، پس منظور علماي اهل بيت هستند كه از سيره ي پيامبر آگاه و روش و شيوه ي ايـشان                    

و حكم و حكمت او را مي دانند ، و اينگونه مي توان اهل بيت را در كنار كتاب خدا قرار داد ،چنان 

  ١٢٩: ����ةا �l�m�n��z}: كه خداوند متعال مي فرمايد 

  .يعني كتاب و حكمت را به آنها مي آموزد 

و مانند همين است فرموده ي الهي كه در آيـه ي تطهيـر خطـاب بـه همـسران      لباني ـ  آمي گويم ـ  

���b�c�d��e�f���g��h�i�kj�l���m�n��������o�p�q}�:پيامبر مي گويـد     
z34: األحزاب��   

ي شما تالوت مي شود متذكر شويد و پند گيريـد            و از آنهمه حكمت و آيات الهي كه در خانه ها           «

  »و همانا خدا را بخلق لطف و مهرباني است و آگاه است 

   

 تمسك جسته اند ، �پس روشن شد كه مراد از اهل بيت يعني آنان از اهل بيت كه به سنت ايشان              

چنان ر داده  اين رو اهل بيت را يكي از ثقلين قرا   زپس منظور از اهل بيت در حديث همين است ، ا          

  : كه در حديث زيد بن ارقم گذشت ، و سخن ابن اثير در النهايه به همين اشاره دارد او مـي گويـد                  

آن دو را ثقلين ناميده است چون تمسك به آن دو يعني كتاب و سنت و عمل كردن به آنها دشوار     ( 

 تعظـيم و گراميداشـت   است ، و به هر چيز مهم و گران بهايي ثقل گفته مي شود ، و بنابراين بـراي               

  .)آنها ، آن دو را ثقل ناميده است 

مي گويم ـ يعني آلباني ـ خالصه اينكه قرار گرفتن اهل بيت در كنار قرآن در اين حديث مانند ذكر   

و سنت خلفاي راشدين    سنت مرا   :  (  است كه فرمود     �سنت خلفاي راشدين در كنار سنت پيامبر        

  ) ... را الزم بگيريد 

آنها عمل نكردند مگر به سنت من ، پس نسبت دادن به آنهـا              :  مي گويد    199 / 1قادري  شيخ علي   

خاطر آگاهي آنها از سنت است و يا به خاطر اين است كه از سنت اسـتنباط كـرده و آنـرا بـر                ه  يا ب 

  1.پايان سخن آلباني رحمه اهللا » گزيده اند 

از آن عليـه    ه است تا شيعه اثنـا عـشري         پس كجا شيخ آلباني حديث را منحصر در دوازده امام كرد          

  !اهل سنت دليل بياورد ؟
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و از اينجا مي فهميم كه شيعه اثنا عشري تصحيح آلباني را پذيرفته اند اما آنچه او از حديث فهميده                

  .را قبول نكرده اند ، شما اگر تصحيح او را قبول مي كنيد استنباط او از حديث را نيز قبول كنيد 

قول و ديدگاه كسي كه براي آن دليلـي نـدارد ، ملـزم              گرفتن  به  ت هيچ كسي را     اهل سنت و جماع   

نمي كنند ، و بلكه فقط به گرفتن قول و ديدگاهي فرد را ملزم قرار مي دهند كه آن قول و اسـتنباط                    

  .كامالً واضح است اينجا دليلي داشته باشد ، و كالم شيخ آلباني در 

  

  

  قليناهل سنت و شيعه در عمل به حديث ث

  :اهل سنت و ثقلين 

به فرض اينكه حديث صحيح باشد و اشكالي در آن وجود نداشته باشد ، بايد نگـاه كنـيم كـه چـه                

  !يا شيعه اثناعشري ؟كسي به حديث عمل كرده اهل سنت 

  :جواب اين سوال 

  :سنت و جماعت هستند اهل قرآن ناقالن _ أ

از نموده يعني كتاب خـدا ، معـروف و ثابـت            آن آغ  به �نخست به چيزي آغاز مي كنيم كه پيامبر         

  به مـا رسـيده اسـت و در نقـل آن يـك         است كه كتاب خدا با تواتر از طريق اهل سنت و جماعت           

 وجود ندارد ، و آن همين قرآنـي اسـت كـه امـروز بـين مـسلمين                    هم راوي شيعه امامي اثناعشري   

  !نقل كرده اند ؟ �ئمه اهل بيت ، پس كجا هستند ناقالن شيعه كه اين قرآن را از امتداول است 

و معلوم است كه زراره و جابر جعفي و هشام بن حكم از كسانيند كه احاديث زيادي از امام جعفر                    

  !و غيره روايت كرده اند ، پس چرا قرآن كريم را از ائمه روايت نكرده اند ؟ �صادق 

   كـه بـا سـند متـصل بـه           حمزه الزيات است   فرا گرفته است     �و كسي كه قرآن را از جعفر صادق         

  .1، روايت نموده و او رحمه اهللا از اهل سنت و جماعت بود  �ل بيت و از آنها به پيامبر آ

  ! كجايند ؟پس راويان شيعه اثنا عشري 

  :مثال 

   ٧٨: ا�'1"ء�²�������³�́�µ �z±�°̄��®��¬��}:خداوند متعال مي فرمايد 

  » مرگ شما را فرا رسد هر كجا باشيد اگر چه در كاخ هاي بسيار محكم« 

در اين آيه را با يك كاف مي خوانند يا          ) يدرككم  ( سوال اين است كه آيا شيعه اثناعشري كلمه ي          

  ؟با دو كاف 
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اگر شيعه اثنا عشري آن را با يك كاف مي خوانند سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است ، كه   

اگر با دو كاف مي خوانند بـاز هـم ايـن قرائـت را از     را از كدام راوي گرفته اند ، و آنها اين قرائت    

  كدام راوي گرفته اند ؟

  .سندي ندارند و بلكه قرآن را از اهل سنت شنيده و همان طور مي خوانند پس شيعه 

  را بهتر مي دانند پس آنها از شيعه به ثقـل اصـغر        ) قرآن  ( و از آنجا كه اهل سنت از شيعه ثقل اكبر           

  .آگاهترند ) عترت  ( 

و اينك اسانيد كساني را ارائه مي كنيم كه قرآن را با طرق متواتر براي ما روايت كرده انـد ، و آنهـا                        

، و از آنها بيست راوي قرائت هـاي  ئمه قرائت ها مي باشند اد اهل سنت    قاريان دهگانه هستند و نز    

  :قرآن را روايت كرده اند و هر امامي دو راوي دارد 

  .رش و قالون روايت كرده اند از او و كه  قاري مدينه امام نافع-1

عمر بن خطاب ، زيد بن ثابت ، ابي بن كعـب ،             : و اين قرائت از شش تن از صحابه كه عبارتند از            

  .عبداهللا بن عباس ، عبداهللا بن عياش ، و ابي هريره رضي اهللا عنهم ، روايت شده است 

  :  قاري مكه امام ابن كثير كه از بزّي و قنبل روايت كرده است -2

و اين قرائت از پنج تن از صحابه روايت شده است كه عبارتند از عمربن خطاب ، زيد بـن ثابـت ،        

  . عبداهللا بن عباس و عبداهللا بن سائب رضي اهللا عنهم ابي بن كعب ،

  .وسي از او روايت كرده اند  قاري بصره امام ابو عمرو بصري ، كه دوري و س-3

عمر بن خطاب و عثمان بن عفان و علي         : و اين قرائت از يازده صحابي روايت شده كه عبارتند از            

بن ابي طالب و عبداهللا بن مسعود و ابي موسي اشعري و عبداهللا بن عباس و عبـداهللا بـن عيـاش و                       

  .ضي اهللا عنهم عبداهللا بن سائب و ابي بن كعب و زيد بن ثابت و ابو هريره ر

 قاري شام امام بن عمر كه از او هشام و ابن ذكوان روايت كرده اند و اين قرائت از عثمـان بـن                        -4

  .عفان روايت شده است 

و اغلـب  ( ، كه شـعبه و حفـص از او روايـت كـرده انـد                قاري كوفه امام عاصم بن ابي النجود         -5

 تن از صحابه    ششو اين قرائت از     ) . نند  مسلمين امروز قرآن را با روايت حفص از عاصم مي خوا          

عثمان بن عفان ، علي بن ابي طالب ، عبداهللا بن مسعود ، زيد بن ثابت ، : روايت شده كه عبارتند از 

  .رضي اهللا عنهم ...... ؟........ابي بن كعب ، 

ـ        . امام حمزه زيات كه از او خلف و خالد روايت كرده اند              -6 ت اين قرائت از شـش صـحابي رواي

عثمان بن عفان ، علي بن ابي طالب ، زيد بن ثابت ، ابي بن كعب ، عبداهللا بـن              : شده كه عبارتند از     

  . بن ابي طالب رضي اهللا عنهم  حسين بن عليمسعود ،

  . امام علي بن حمزه كسائي ، كه ابو حارث و حفص دوري از او روايت نموده اند -7



عمر بن خطاب ، عثمان بن عفان ، علي بـن           : ارتند از   و اين قرائت از ده صحابي روايت شده كه عب         

عبداهللا بن عباس ، عبداهللا بن عياش ،        ابي طالب ، ابي بن كعب ، زيد بن ثابت ، عبداهللا بن مسعود ،                

  .ابوهريره و حسين علي بن ابي طالب رضي اهللا عنهم 

  .حضرمي كه رويس و روح از او روايت كرده اند  امام يعقوب -8

عمر بن خطاب ، عثمان بن عفان ، علي بن          : از يازده صحابي روايت شده كه عبارتند از         اين قرائت   

 ابو موسي اشعري ، عبداهللا بن عباس ،  ،ابي طالب ، ابي بن كعب ، زيد بن ثابت ، عبداهللا بن مسعود 

  .عبداهللا بن عياش ، عبداهللا بن سائب و ابوهريره رضي اهللا عنهم 

  .ز او ادريس و اسحاق روايت كرده اند  كه ا امام خلف البزار ،-9

عثمان بن عفان ، ابي بن كعب ، علي بـن           : و اين قرائت از شش صحابي روايت شده كه عبارتند از            

  .رضي اهللا عنهم ابي طالب ، عبداهللا بن مسعود ، زيد بن ثابت و حسين بن علي بن ابي طالب 

  . روايت كرده است  امام ابو جعفر مدني كه از ابن وردان و ابن جماز– 10

زيد بن ثابت ، ابي بـن كعـب ، ابـن            : و اين قرائت از پنج صحابي روايت شده است كه عبارتند از             

  1.عباس ، و عبداهللا بن عياش و ابوهريره رضي اهللا عنهم 

 نقل كرده اند ، در ميان آنها شيعه اثناعـشري نديـديم ، و               �اينها كساني بودند كه قرآن را از پيامبر         

كه خداوند در ميان ناقالن آن كسي را قرار نداده كه بـه       ز صورت هاي اعجاز قرآن كريم است        اين ا 

صحابه پيامبر طعنه مي زند ، آن صحابه اي كه قرآن را فرا گرفتند و جمع نمودند و حفـظ كـرده و                       

  !  ؟نقل كردند آيا شيعه اثنا عشري ـ هدانا اهللا و اياهم ـ مي توانند غير از اين را اثبات كنند

شيعه اثناعشري ادعا مي كنند كه از زمره ناقالن قرآن حفص و عاصم هستند و اين دو شيعه هستند                   

، و آن طور نيست كه اهل سنت مي گويند كه همه ناقالن قرآن و حـامالن آن فقـط از اهـل سـنت                       

  .بوده اند 

  :پاسخ به اين مسئله 

ل قرآن از ائمه اهل بيت تا به پيامبر برسـد ،        اول اينكه شيعه بعد از آن كه از اثبات يك سند براي نق            

  .ناتوان ماندند اين ادعا را كردند 

عه هستند به سخن موثقي نياز دارد دوم اينكه اين ادعا كه رجال اسناد قرائت عاصم همه كوفي و شي      

  !و مدعي بايد دليل بياورد 

  : كنند ز را ثابتند ، بايد شيعه دو چيسوم اينكه اگر رجال اسناد قرائت عاصم شيعه هست

اول اينكه بايد از كتاب هاي جرح و تعديل و تراجم الرجال و طبقات ، ويژه اهل سنت و الجماعت      

  .ثابت كنند كه عاصم و حفص شيعه بوده اند 
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 كتـاب هـاي رجـال    دوم وقتي آنها اين مسئله را نمي توانند از كتاب هاي ما ثابـت كننـد ، آن را از                   

لفين كتـاب هـا   ا مؤ  الكشي و يا طوسي و غيره ثابت كنند تا ببينيم كه آي            تاب رجال اثناعشري مانند ك  

  آن دو را از راويان و رجال خود مي دانسته اند يا نه ؟

 حم اينكه كشي نجاشي و ابن داود و حلي و خاقاني و برقي در كتاب هـاي رجـال خـود شـر                     چهار

ن نيـاورده انـد ، بـا اينكـه اينهـا      حالي براي حفص بن سليمان بيان نكرده اند و ذكري از او بـه ميـا    

  .عشري به شمار مي آيند  معتمدترين كتاب هاي شيعه در رجال شيعه اثنا

خود در زمره اصحاب امام صادق نـام         1نهايت اين است كه طوسي حفص بن سليمان را در رجال            

يز از ن3 از او پيروي كرد و حائري در منتهي المقال 2الرجال   در مجمعقهبائيبرده است ، و     

، و همـه در مـورد   او نقل كرده است ، اما قهبائي و حائري هر دو از طوسي نقل مي كننـد                  

حفص جرح و تعديلي نياورده اند و نگفته اند كه او از شيعيان اثناعـشري اسـت ، و آيـت                  

از او نام برده و اشـاره اي بـه شـيعه بـودن حفـص             4اهللا تستري در كتابش قاموس الرجال       

يعنـي رجـال    » عنوان رجال شيخ عام تر است       : ما گفتيم   « :  مي گويد    نكرده است ، سپس   

 شيعه اثناعشري باشد نفي كرده و گفته اسـت كـه             ، طوسي ، پس تستري اين را كه حفص       

 كساني كه طوسي در رجال خود نام برده شيعه نيستند بلكه او بـه طـور عـام بيـان                      ي همه

  .رده است كرده و افرادي از نواصب را در رجال خود ذكر ك

 است ، به معناي تأئيد آن فرد و         5فالني از ياران صادق     : پنجم اينكه آيا اگر شيعه اثناعشري بگويند        

  دليلي بر اماميه بودن اوست ؟
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 يكي از مسايل مهم كه براي بسياري از عوام شيعه اثناعشري و بلكه حتي براي فرهنگيانشان مخفي مانده اسـت ، مـسئله نـص بـر ائمـه            - 5

يا قبل از آن آماده و اسامي ائمه در آن تصريح شـده انـد  ، امـا اگـر كـسي       �است ، و گمان مي برند كه جدول دوازده امام در زمان پيامبر   

 مشخص نبود � امام كيست براي ياران امام صادق        �تامل كند كه چنين امري واضح نبوده است ، به عنوان مثال اين امر كه بعد از صادق                   

  ، اما هنوز امـام صـادق زنـده بـود كـه بعـد از او اسـماعيل امـام         بلكه در زمان امام صادق معروف بود كه بعد از او اسماعيل امام مي شود           ! 

مردم ـ يعني شـيعه ـ فكـر     : (   مي گويد 83مي شود ، اما هنوز امام صادق زنده بود كه اسماعيل وفات يافت ، طوسي در كتاب الغيبه  ص 

و ) . ز او رسيد به بطـالن تـصور خـود پـي بردنـد          مي كردند اسماعيل بعد از پدرش امام مي شود ، وقتي ديدند امامت به كسي ديگر غير ا                 

فـرق الـشيعه   ( بودند ـ يعني به امامت عبداهللا بن جعفر معتقد بودند  ـ چنان كـه نـوبختي در     فطعيه بيشتر علماي شيعه بعد از وفات صادق 

ن ك ( ي غير از موسي كاظم شـدند ،  شيعه بعد از وفات امام صادق به پنج فرقه تقسيم شدند چهار تا مدعي امامت برا  : مي گويد    ) 77ص  

، و همچنين بعد از وفات امام عسكري به پانزده فرقه تقسيم شدند كه همه جز يك گروه از آنها مدعي امامت بـراي        ) 79 – 66فرق الشيعه   

ده امام مـشخص و  ، پس اين به ما مي گويد كه اگر ليست دواز ) 96ن ك فرق الشيعه نوبختي ص ( غير از محمد بن حسن عسكري بودند    

  !!منصوص مي بود اين اختالف و تفرقه در مهم ترين اركان دين پديد نمي آمد 



اين توثيق و تائيد فرد به شمار نمي آيد         : ( آيت اهللا تستري كه يكي از علماي شيعه است مي گويد            

   .1) از شيعه اماميه است ، و حتي از اين نمي توان گفت كه فرد

  .2احمد بن خصيب از ياران هادي شمرده شده است با اينكه او ناصبي است 

 بـه  �آيا اهل سنت عقايد  باورهاي خود را از آل بيت مي گيرند ؟ امام اهل بيت كه اهل بيت : ب  

 �د سبب خويشاوندي ايشان داراي فضيلت و برتري هستند ، سرور انسانيت پيامبر هـدايت محمـ               

 براي اهل سـنت حجـت هـستند ، و اقـوال و افعـال و          �است ، و اقوال و افعال و تائيدات ايشان          

تقريرات ايشان بعد از قرآن دومين منبع است ، وقتي كلمه سنت اطالق مي شود منظور از آن سنت                   

  . است �پيامبر خدا 

 �ائمـه اثناعـشري     اين سخن كه فرا گرفتن دين و عقيده از كسي علي و حسن و حسين و ديگـر                   

�:  نازل شده مخالف است ، چنان كه خداوند مي فرمايد �به صراحت با آنچه بر پيامبر     جايز نيست   

{�AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF���� ����GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN������ ������OOOO�� ��
PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS������������������ ������������������TTTT�� ��UUUU�� ��WVWVWVWV���� ����XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��z �2�3١٠٠: ا�  

 پيـروي آنـان كردنـد    آنانكه سبقت به ايمان گرفتند از مهاجر و انصار و آنان كه به طاعت خداوند         « 

خدا از آنها خشنود است و آنها از خدا خشنودند و خدا بر آنها بهشتي كه از زير درختـانش نهرهـا                      

  »جاريست مهيا ساخته كه بر آن تا ابد متنعم باشند و اين به حقيقت سعادت بزرگ است 

ه خداوند از كـساني     و به اتفاق شيعه و سني هيچ كسي از انصار از اهل بيت نبوده اند و مي بينيم ك                  

پـس اگـر    .كه بعد از انصار و مهاجرين مي آيند و از انصار يا مهاجرين پيروي مي كنند مي پـذيرد                    

پيروي غير از علي و حسن و حسين و ديگر ائمه شيعه جايز نمي بود ، براي كساني كه بعد از آنهـا       

وجود ندارد كـه فقـط بايـد از          اين هيچ دليلي      انصار جايز نمي بود ، و عالوه بر        مي آيند اطاعت از   

محدثين اهل سنت كتاب هائي در فضائل  . پيروي شود    �علي و حسن و حسين و ديگر ائمه شيعه          

و مناقب اهل بيت تاليف كرده اند مانند كتاب فـضائل علـي يـا الخـصائص الكبـري نـسائي ، و در            

 كتاب هـاي اهـل       آمده است و همچنين در ديگر      �ل بيت   آبخاري و مسلم ابواب زيادي در فضل        

                                                                                                                                            
روايات متواتري كه از طريق عام و خاص به ما رسيده اند تعداد ائمه را كه دوازده هستند تعيين كرده و اسم : ( ابو القاسم خوئي مي گويد 

   . 453 / 2راط النجاه في اجوبه االستفتاءات ص!! ) هر يكي را پس از ديگري تعيين نكرده است 

و سپس نسبت داده شدن فرد كه از ياران امام صادق است از اين الزم نمي شود كه اثناعشري باشد چون چنين اختالفي در مورد امامت 

 .براي اطالعات بيشتر مراجعه كنيد به كتاب االمامه و النص از فيصل نور . هست 
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 كه از ديدگاه شـيعه      � تامل كند مي بيند كه علي         ، و هر كسي در كتاب هاي معتبراهل سنت         سنت

  1!!امام اهل بيت است از ميان خلفاي اربعه از همه بيشتر حديث روايت كرده است 

 � حديث از علـي      66و در اصول كافي     .  روايت كرده اند     � روايت از علي     163بخاري و مسلم    

يت مي كنند صحيح و ثابت است بر خالف رواياتي كه در كافي ذكر شده اند كه علمـاي شـيعه              روا

  .اعتراف مي كنند كه همه آنچه در كافي هست صحيح نيست 

 و او از پدرش باقر رضـي اهللا عنهمـا در صـحيح مـسلم             ن اهل سنت از امام جعفر صادق        و همچني 

  .م از اركان اسالم است  روايت كرده اند و حج ركن پنج�صفت حج پيامبر 

و اين تنها حديثي است كه مسايل حج را به تفصيل بيان مي كند و فقهاي اهـل سـنت آنـرا مـستند             

و هر سال عبادت حج را تا به امروز بر اساس اين حديث كه امام صـادق از                  . خويش قرار داده اند     

 روايـت مـي كنـد       � از پيامبر     و او  �پدرش باقر رضي اهللا عنهما و او از جابر بن عبداهللا انصاري             

  .انجام مي دهند 

وقتي روايات از ائمـه بـا   : و در اينجا از هر شيعه اي ـ خداوند ما و آنها را هدايت كند ـ مي پرسم   

 متناقض و متعارض باشند ـ كه چنين مواردي زياد است ـ شما چه موضعي   �اقوال و افعال پيامبر 

  !اتخاذ مي كنيد ؟

 پيروي مي كنم ، و �وند مرا هدايت كرد و سني شدم ، از حديث رسول خدا من بعد از آن كه خدا

. در گذشته وقتي شيعه بودم از قول آخوند پيروي مي كردم بدون آنكه مناقشه و بحثي كرده باشـم                    

عقيده ي ما در مورد مجتهدي كه جامع الشرائط است اين است كـه              : ( محمد رضا مظفر مي گويد      

ران غيبت است و حاكم و رئيس مطلق است ، و همان اختياراتي كه امام در  در دو�او نايب امام    

فيصله نمودن در قضاياي مردم و حكومت بين مردم دارد ، او نيز دارا مي باشد ، و كسي كه سـخن                     

سخن و فرمان خدا را رد كرده است ، و اين در            و فرمان او را رد كند سخن و فرمان امام را رد كند              

   .2)!! به خداست حد شرك ورزيدن 

   بيايد اهل سنت اقوال غير از پيـامبر هـر كـسي كـه باشـد را رهـا                    �وقتي حديث صحيح از پيامبر      

كه اهـل   : است ، آيا بعد از اين كسي مي تواند بگويد            � امام اهل بيت     �مي كنند ، و رسول خدا       

  !  را ترك كرده اند ؟�سنت فقه اهل بيت 

  شيعه و ثقلين: دوم 

نا عشري ـ هدانا اهللا و اياهم ـ به حديث ثقلين عمل كرده اند و به كتاب خدا و عترت آيا شيعه اث

   تمسك جسته اند ، يا اينكه به كتاب و عترت تمسك نجسته اند ؟�پيامبر 
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  : پاسخ به اين سوال 

  : شيعه و قرآن : الف 

 اند كه اين سخن بسياري از علماي شيعه گفته اند كه قرآن تحريف شده و ناقص است و ادعا كرده           

همان طور كه اهـل       ، ي پاك و بري است    ين سخن نو حال آنكه عترت از چ     ( عترت معصومين است    

  . )سنت معتقدند 

از ) ثقل اكبر (  كه گناه و جرم طعنه زدن به قرآن          ان عاقل و هوشياري پوشيده نيست     و براي هر انس   

  .بزرگتر است ) ثقل اصغر ( طعنه زدن به عترت 

فطرتش سالم باشد امكان ندارد كه به اين باور داشته باشد كه قرآن تحريف شده است                مسلماني كه   

��A}: نيست ، چنان كه مـي فرمايـد   ؛ چون او ايمان دارد كه هيچ كسي از خداوند راستگوتر   

B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�NM�O�P�RQ�S�
T�U�V�W�X �z١٢٢: ا�'1"ء   

كردند بزودي آنها را به بهـشتي در        ) خود و خلق    ( الح  آنان را كه به خدا گرويدند و كارها به ص         « 

آوريم كه زير درختانش نهرها جاريست تا منزلگاه ابدي آنها باشد وعده ي خدا حق است و كيست 

  »كه در گفتار راستگوتر از خداست 

    ٩: ا���� �g�h�i�j����k�l�m�n�z}: و خداوند فرموده است 

  »يم و ما هم او را محققاً محفوظ خواهيم داشت البته ما قرآن را بر تو نازل كرد« 

  

و با وجود نص صريحي كه بر اين داللت مي نمايد كه قرآن از دست كساني كه آنرا اضافه يـا كـم                       

دهند ، محفوظ است ـ چون حفاظت با اين سه چيـز منافـات دارد ـ مـي بينـيم كـه        نمايند يا تغيير 

 حتي بعضي از آنها گفته اند 1آن تحريف شده است ،بسياري از علماي شيعه اثناعشري مي گويند قر

  .العياذ باهللا . در قرآن آيات سخيف و پوچ هست : 

شيعه مي گويند كه آنها اهل بيت را دوست دارند و از آنها دفاع مي كننـد ، و اهـل سـنت دشـمنان           

  .اهل بيت را دوست مي دارند و از آنها دفاع مي نمايند 

اهل بيت به صراحت : ت مي دارد و از آنها دفاع مي كند ، مي گويد آيا كسي كه اهل بيت را دوس

  كه قرآن تحريف شده است ؟ گفته اند 

                                                 
 . 37 – 36 / 1و انهم يعلمون علم كله ، مقدمه تفسير قمي  باب انه لم يجمع القرآن كله اال االئمه عليهم السالم ، 286 اصول كافي ص - 1

 ، لوائل المقاالت 29 ، فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب االرباب ص 525 / 12 ، المراه العقول 358 – 357 / 2االنوار النعمانيه 

 . و غيره و به اضافه متاخرين شيعه 99 – 88 ، آراء حول القران ص 59 ش 80ص 



آنچه را كه به اهل سـنت       اما اهل سنت    . چنين سخني طعنه به اهل بيت است و دفاع از آنها نيست             

   .نسبت داده شده انكار مي كنند و اين روايات را تكذيب مي نمايند 

  بعضي هستند كه اين سخن را به اهل بيت نسبت نمي دهند ؟: اگر بگوئي 

موضع شما در مورد كساني كه تحريف را به اهل بيت نسبت مي دهنـد چيـست       : به شما مي گويم     

براي محبت و دوست داشـتن اهـل بيـت بـا بيـزاري جـستن از       ! آيا از آنها اظهار بيزاري مي كني ؟ 

بيـزاري  يف قرآن را به اهل بيت نـسبت مـي دهنـد ،         و عقيده تحر  كساني كه از روي ظلم و تجاوز        

، عقيده اهل سـنت در مـورد   بجوي و هرگز چنين سخني از دهان پاك اهل بيت بيرون نيامده است        

  .اهل بيت همين است و اهل سنت جان و مال خود را براي دفاع از اهل بيت فدا مي كنند 

 را دوست مي دارد و به آنهـا اقتـدا           �پس حقيقت و واقعيت ثابت مي كنند كه چه كسي اهل بيت             

  .مي كند 

و سوال مهم در اينجا اين است كه آيا علماي شيعه بدون سبب گفته اند قرآن تحريف شده است ؟                    

  .طبيعي است كه بدون سبب نگفته اند 

اسبابي كه به خاطر آن علماي شيعه اثنا عشري مدعي تحريف قرآن شده اند زيادند و مهم ترين آن                   

  :از عبارتند 

 سخن گفته نشده است ، بنابراين علمـاي شـيعه ادعـا       �در قرآن به صراحت از امامت علي         -1

  1!! است  از قرآن انداخته شده �كرده اند كه اسم علي 

براي رهايي يافتن از تناقضي كه اعوام شيعه با آن مواجه مي شـوند كـه در قـرآن صـحابه و                       -2

 �و بـاور آنهـا صـحابه و همـسران پيـامبر       ستايش شده اند ، و در عقيده       �همسران پيامبر   

از  مورد مـذمت هـستند       �ستايش شده اند و در عقيده و باور آنها صحابه و همسران پيامبر              

 .كه قرآن تحريف شده است اين رو براي رهايي از اين تناقض علماي شيعه مدعي شده اند 

آنهـا در قـرآن     يل  ادعاي تحريف قرآن در آمدي است براي اين سخن كه اسامي ائمه و فـضا               -3

 2.موجود بوده است 

 را تزكيـه و     �اگر بگوئيد كه قرآن تحريف نشده است ، آنها با اين سـخن اصـحاب پيـامبر                   -4

، چون اگر آنها بر دين خود استوار نمي بودند چگونه قرآن را سـالم و بـدون                  تأئيد كرده اند    

 ! نقص و تحريف به ما مي رساندند ؟

  ! يل عصمت دوازده امام از قرآن كجاست ؟وقتي به شيعه گفته مي شود دل -5
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به : سياق آيه در مورد همسران پيامبر است مي گويند          : مي گويند آيه تطهير ، به آنها گفته مي شود           

  .1خاطر مصلحت هاي دنيوي جاي آن را تغيير داده اند 

 و  با ادعاي تحريف قرآن مي خواهند عوام شـيعه را از قـرآن و اسـتدالل بـه آن دور كننـد ،                       -6

  .واقعيت بر اين امر گواه است 

و آنها هستند كه حـق و دليـل را   ادعاي تحريف قرآن به علماي شيعه تقدس بزرگي مي دهد   -7

سـت مـردم تحريـف گـر بـوده          ا حجت هستند نه قرآني كه بازيچه د       مي فهمند ، و اقوال آنه     

 .است

  پس چرا اين قرآن صحيحي كه شيعي مي گويند وجود دارد را نمي بينيم ؟

اول اينكه قرآن مخفي اگر آشكار شـود        : لماي شيعه به اين پرسش پاسخ هاي متعددي داده اند           ع

 پـس بايـد پنهـان        ، در آن كساني كه در گذشته بوده اند مورد مذمت قرار گرفته و رسوا شده اند               

  2.شود 

 آنگاه مـستحق  مير المومنين تا روز قيامت ادامه دهند و   تا مخالفان همچنان به نافرماني ا     و دوم اينكه    

  3.خواري بزرگي خواهند شد 

، و آيا امكان دارد كـه مـسلماني بـه تحريـف     پس قرآني كه امروزه موجود است چه فايده اي دارد        

  قرآن معتقد باشد و سپس منبعي براي شناخت احكام شرعي نداشته باشد ؟

تقدان به تحريف قرآن    تناقض موجود است و ادامه دارد ، و اين مشكلي دارد كه بسياري از مع              ! بله  

ـ كه يكي از علماي بزرگ شيعه است ـ راه برون رفـتن از    هستند ، و نعمت اهللا جزائري   آنگرفتار

) ائمـه  ( در احاديث روايت شـده كـه آنهـا     : ( اين بحران و مشكل ايجاد كرده است ، او مي گويد            

غيره و عمل كردن به احكام آن عليهم السالم شيعيان خود را به خواندن اين قرآن موجود در نماز و       

دستور داده اند تا آنكه موالي ما صاحب الزمان ظهور مي كند ، و آنگاه اين قرآن از دست مردم بـه                      

ليف و جمع آوري نموده بيرون       تا �آسمان مي رود ، و صاحب الزمان قرآني را كه امير المومنين             

  4 .) شود و آن قرآن خوانده مي شود و به احكام آن عمل ميمي آورد 

عشري كوشيده اند بـراي قـائلين بـه تحريـف      خرين علماي اثنا با وجود همه اين مي بينيم كه متأ    و

قرآن عذري بتراشند ، و گفته اند كه آنها كافر نيستند ، به اين دليل كه آنها اجتهاد كـرده و بـه خطـا        

  .؛ چون گفته هايشان بر حسب داليلي است كه داشته اند رفته اند 
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چگونه براي كساني كه به صراحت اين سخنان را گفته اند ادعاي اجتهـاد مـي شـود و                   : يم  مي گوئ 

برايشان عذر مي تراشيم و مي گوئيم اجتهاد كرد و به خطا رفته است ، و نمي پـذيريم كـه گوينـده       

  ! اين سخن كافر مي شود و يا حداقل اين قول كفر است ؟

يت پاك پيامبر طعنه زده اند به دليل اينكـه بـراي آنهـا         آيا شايسته است كه ناصبي هايي كه به اهل ب         

  ! اين ثابت نبوده كه به اين بزرگان نبايد طعنه زده شود را معذور بدانيم ؟

چگونه كسي را كه به ثقل اكبر طعنه مي زند معذور قرار مـي دهـيم ، و معـذور قـرار دادن                       : سوال  

  ! را نمي پذيريم ؟كسي كه به ثقل اصغر طعنه مي زند 

  آيا شايسته است كه براي كمونيستي كه وجود خـدا را انكـار مـي كنـد و دليـل مـي آورد و بحـث        

 مي كند معذور بدانيم و بگوئيم او اجتهاد كرده و كافر نمي شود ؛ چون اجتهادش به او مـي گويـد               

  ! كه خدا وجود ندارد ؟

ابلوهـا و شـعارهاي     يـن تحـت ت    دبا دين و از بـين بـردن شـريعت و            به راستي كه اين بازي كردن       

  ! گوناگون است 

در مورد سـالمت و  همان طور كه اجتهاد در مورد يگانگي خداوند جايز نيست ، همين طور اجتهاد      

   .دين هستند از تحريف جايز نيست ، چون اين دو چيز ز امور ضروري مصونيت قرآن 

و گفته اند د و به خطا رفته اند علماي اثناعشري كه اجتهاد كرده ان: و اينجا ما سوالي از شيعه داريم 

قرآن تحريف شده است ـ چنان كه متأخرين شـيعه ادعـا مـي كننـد ـ وقتـي دو حـديث برايـشان          

  ؟ متعارض قرار گرفته ، چه كار مي كرده اند 

و پوچي هست آيا اين دو حديث را به قرآني كه از ديدگاه آنها تحريف شده و در آن آيات سخيف      

  !، عرضه مي كرده اند ؟

  !يا قرآني ديگر كه تحريف نشده داشته اند و به آن عرضه كرده اند ؟

بر هر حقـي حقيقتـي هـست ،         : ( انسته اند كه مي گويد      درا نمي    �يا اينكه حديث جعفر صادق      

  1!؟)آنچه با كتاب خدا موافق بود آن را بگيريد و آنچه با آن مخالف بود آن را ترك كنيد 

  ه اثناعشري اين اسـت كـه در مـورد قـائلين بـه تحريـف قـرآن همـان        انتظار ما از همه علماي شيع  

 شيوه اي را در پيش بگيرند كه در مورد مرجع شيعه آيت اهللا العظمي محمـد حـسين فـضل اهللا در            

اجتهاداتش در پيش گرفتند ، كه بـا او مناقـشه شـد و او را گمـراه قـرار دادنـد و خواسـتار سـلب                           

 شـجاع تـر و      �ند ؛ چون به صـراحت اعـالم كـرد كـه علـي               مرجعيت او و عدم اعتماد به او شد       
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، به خاطر ايـن     1پرهيزگارتر  از اين است كه اجازه دهد به همسرش اهانت شود و از آن دفاع نكند                  

  2سخنان آيت اهللا محمد حسين فضل اهللا را به انحراف در عقيده متهم كردند 

اد و طوالني و با دليـل بـه چنـين بـاوري             با اينكه آيت اهللا محمد حسين فضل اهللا بعد از بررسي زي           

رسيده است ، و فقط از روي انكار چنين نكرده است ، و همچنين با استاد عراقي احمد كاتـب كـه                      

منكر نظريـه امامـت شـده ،      ) اليه الفقيه    السياسي الشيعي من الشوري الي و      تطور الفكر ( در كتابش   

، با اينكه همه مي دانيم كـه ادعـاي          3متهم كردند   بودن و كفر    چنين رفتاري كردند و او را به ناصبي         

به مراتب از آنچه محمد حسين فضل اهللا و احمد الكاتب با مـذهب شـيعه مخالفـت                  تحريف قرآن   

كرده اند گناه بزرگتري است ، چون نص صريح آمده كه قرآن محفوظ است و آنچه محمد حـسين                   

  .ور نيستند فضل اهللا و احمد الكاتب با آن مخالفت نموده اند اينط

  سند معتبري براي حديث ثقلين دارند ؟ آيا اثناعشريه –ب 

آيا شيعه اثناعشري مي توانند حديث ثقلين را با سند متصلي كه رجـال و راويـان آن شـيعه امـامي                      

يكي از علماي شـيعه     . چنان كه حديث صحيح را تعريف مي كنند         ! اثناعشري عادل ضابط باشند ؟    

در معـرض  ز نظر صحت و ضعف پرداخته اما از سوي هم كيـشان خـود              به بررسي عموم روايات ا    

هجوم سختي قرار گرفته است ، چنان كه براي عالمه حلي اتفاق افتـاد كـه او از اولـين كـساني بـه             

و يكي از نتيجه هاي اين بررسي اين    شمار مي آيد كه اسانيد روايات شيعه را مورد بررسي قرار داد             

كتاب هاي اساسي شيعه ماننـد كـافي را از اعتبـار سـاقط كـرد ، تعـداد                   بود كه او دو سوم روايات       

   .4 روايت باقي نمي ماند 5072 روايت است و بر اساس معيارهاي شيعه جز 16199روايات كافي 

حلي به خاطر اين كارش به شدت از سوي هم كيشان خود مورد حمله قرار گرفت ، تا جـايي كـه                      

يكي روز سقيفه و دوم روزي كه عالمه به دنيا آمـد  : ر منهدم گرديد دين دوبا « : درباره ي او گفتند     

«5 !   

نزد شيعيان جديد و تازه است ، و آن را از اهل سنت گرفته انـد ، و                  ) مصطلح الحديث   ( بلكه علم   

  اين علم را نداشته اند چنان كه حر عاملي ـ كه يكي از علماي بـزرگ شـيعه بـه شـمار مـي آيـد ـ         
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 ، بلكـه از كتـاب هـاي آنهـا        1عامه است   تقاد و اصطالح    صطالح جديد موافق با اع    و ا : ( مي گويد   

   .) 2گرفته شده چنان كه با بررسي مشخص مي شود 

ـ  : و حر عاملي مي گويد  دفع اعتراض و طعنه زدن عامه است  فايده از وضع اين علم ـ  علم اسناد 

ت نشده ، و بلكه از اصول گذشـتگان         ، كه مي گويند احاديثشان به صورت عن فالن عن فالن رواي           

  3.روايت و نقل شده است 

نزد شيعه اثناعشري چيـز     ) المصطلح الحديث   ( و از آنچه گذشت براي ما روشن مي شود كه علم            

انتقـاد مخالفـان و     ف از آن حمايت مذهب از       تازه ايست كه ريشه و سابقه نداشته است ، بيشتر هد          

  . حديث صحتدفاع از مذهب است تا رسيدن به 

  .اخباريه و اصوليه : شيعه به دو گروه تقسيم شدند و بنابر امور گذشته 

اخباريه كسانيند كه از ادله شرعي فقط كتاب و سنت براي آنها معتبر است ، پس همه آنچه از ائمـه                   

نقل شده نزد آنها حجت است ؛ چون از معصومين نقل شده است و وقتي حديث در اصولشان ذكر          

   .4 جايگاه آن نگاه نمي كنند شده باشد به

قـرآن و سـنت و اجمـاع و         : و اصوليه كساني هستند كه در استنباط احكام شرعي از ادله چهارگانه             

  5.دليل عقل استفاده مي كنند 

 احاديـث   – هدانا اهللا و ايـاهم       –شيعه اثني عشري      . را نقل كرده اند     وسنت راويان اهل سنت قرآن   

از مخالفين هستند كه    ند و به آن باور ندارند و ادعا مي كنند كه راويان              نمي پذير  اهل سنت را اصالً   

  .از ائمه اهل بيت پيروي نمي كنند بلكه از دشمنانشان اطاعت مي نمايند 

  

چگونه شيعه روايات نقل قرآن را از راويان اهل سنت قبول مي كنند و حال آن كه آنهـا                   : مي گويم   

  !ي روايات اهل سنت را نمي پذيرند ؟از مخالفين هستند ، و از طرفي باق

و همه كساني كه به اين باور معتقدند بايد يا همه احاديث ثابت اهل سنت را باور كند همـان طـور                      

كه اهل سنت به آن باور دارند ، و يا بر عقيده خود باقي بماند و همه احاديث ثابت اهل سنت را رد   

  . رد كند كند ، اما به شرطي كه اسانيد نقل قرآن را نيز

طور كـه در كتـاب هـاي معتبـر شـيعه      و در اين صورت نيز بايد به تحريف قرآن اقرار نمايد همان         

  نوشته شده است ، خواه از حيث رواياتي كه در ايـن مـورد آمـده و يـا اعترافـات علمايـشان ، كـه            
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ـ                    ه سـومي   مي گويند قرآن كامل نزد امام دوازدهم مهدي است ، پس اينها دو گزينـه هـستند و گزين

  !ندارند ، يا احاديث نقل قرآن وسنت را با هم بپذيرند و يا هر دو را رد كنند ؟

  پايان

  به همه كساني كه خالصانه براي خدا حـق را مـي جوينـد و آل بيـت رضـي اهللا عـنهم را دوسـت                          

  بدان كه خداوند آنچه در دلت هست را مي داند و هـيچ چيـزي بـر او پنهـان                   : مي دارند مي گويم     

 ماند و شما روز قيامت محاسبه خواهي شد ، و پيش خدا مسئول هستيد ، آيا نبايد هـدايت را             نمي

مخلصانه از پروردگارت طلب كني و از او بخواهي كه حق را به تو حق بنمايد و به تو پيروي از آن  

  .و باطل را به شما باطل بنمايد و دور كردن از آن را نصيب شما گرداندرا ارزاني كند ، 

اين ناله و پيامي متواضعانه است كه براي تو نوشته ام ، تـا از حقـايقي آگـاه شـوي كـه                       :  شيعه   اي

ممكن است از تو پنهان مانده اند ، و اين كمترين چيزي است كه براي دفاع از اهل بيت و صـحابه                      

  .رضي اهللا عنهم أجمعين تقديم مي كنم 

 صحابه را به دست آورده و آل بيـت را از دسـت        اًبگرداند تا واقع   اميدوارم خداوند مرا با آنها حشر     

  .نداده باشم 

  .و صل اللهم و سلم علي نبينا محمد و علي آله و صحابه 

  أبوسلمان    
  

  

    


