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  مقدمه

رود و سـالم نثـار حضـرت    ي ستايش اسـت و د     او، شايسته خداي راست كه تنهاسپاس 
  !پيامبران، و بر آل و ياران پاك و نيكويش باد ي   ، برگزيدههمحمد مصطفي 

رايج  را»اتحاد و وحدت«تفرقه و چند دستگي اصطالح  در اين روزها بسياري از داعيانِ
شده تا جايي كه ممكن است مسلمانان ساده دل  كاربرد اين اصطالح آن چنان زياد. كرده اند

  . آن، فريب بخورند  ي           هاي پشت پرده          به خاطر عدم شناخت از نيرنگ
ي ننگـي اسـت بـر     در شبه قاره هند و پاكستان و لكهكه مزدور استعمار صليبي  1قادياني

شي در دل هاي مسلمانان به ي اتحاد را به هدف رخنه و سم پا پيشاني مسلمانان شرق، كلمه
هاي منحرف شيعه است با كـاربرد   ي روس و انگليس و گروه     كه زاييده 2بهائيت. كار مي برد

  .خواهد شيعه را در مراكز اصلي ايران و عراق از بين ببرد ، مي)اتحاد(اين كلمه 
ي  چهرهشيعه كه فرزند نامشروع و ميراث يهود در كشورهاي اسالمي است، در مواقعي كه 

از اين كلمـه اسـتفاده    اش فاش شود و نقاب چهره اش كنار زده شود، قبيح و ماهيت حقيقي
چنان كه از حضرت . ي حقي است كه مراد از آن باطل است             پس اين كلمه، تنها كلمه. كند مي

ال «: گفتنـد كـه  ) كه مشهور هـم هسـت  ( رج را شنيدي خوا نقل شده كه وقتي گفته سعلي 
ي حقي اسـت كـه مـراد از     اين كلمه«: ي، حكم تنها از آن خداست، فرمود؛ يعن»هللام إال حك

  3.»حكم تنها از آن خداست: گويم البته من هم مي. آن، باطل است

                                            
  .نوشته ي مؤلف مراجعه شود» القاديانيه، دراسات و تحليل«جهت اطالعات بيشتر به كتاب  -  1
  .نوشته است» البهائية أضواء وحقايق«مؤلف در اين موضوع، كتابي مستقل به اسم  -  2
  .82هجري، ص 1387نهج البالغة، دارالكتاب اللبناني، بيروت،  -  3
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تر و از باطـل آشـكارتر    چيزي از حق پنهان پس از من زماني مي رسد كه«: باز فرمودند
  1.»نيست

و حقيقتـاً دروغ در ايـن    به آن اشاره كرده سي علاين روزگار، همان روزگاري است كه 
در  دهنـده  فريـب ي عه شروع به چاپ و انتشار كتـاب هـا  در اين اواخر شي. زمان زياد است

فراخوانـده  » نزديكي به اهل سـنت «در آن كتاب ها مردم را به . ندكرده اكشورهاي اسالمي 
اما برعكس به تعبير صـحيح  . داند كه با اهل سنت، متحد گردن اند، گويا شيعه را دعوت كرده
كنند آن هم بـا تـرك عقايـد و     ها، اهل سنت را به شيعه نزديك  تر، مي خواهند با آن كتاب

، جهـاد  هحضرتآن و يارانشان كه زير پرچم  ي خدا و پيامبر خدا    باورهايشان، درباره
ي كتـابي كـه             كردند، و همسران پاكدامنشان كه در كارهاي معروف همراهش بودند و درباره

ي   خواهند مسـلمانان همـه   آري، مي. خداوند آن را از لوح محفوظ برايشان نازل كرده است
بـاور كننـد، از قبيـل     ي دست يهـودان گنـه كـار را    باورهاي درست را ترك كنند و ساخته

اند و طبق اعتقاداتشان گويـا بـه خـدا     ي خدا بافته ت هايي كه دربارهرچرت و پ خرافات و
  .دهد دست مي» بدا«حالت 

ي     دربـاره . ي كتاب خدا اعتقاد دارند كه تحريف و دستخوش تغيير شده اسـت  آنان درباره
ترند و حامالن ايـن ديـن را    فاضل و اوالدش از پيامبر سعلي معتقدند كه  پيامبر خدا
ذي  عثمـان  فاروق وعمر  صديق وابوبكر  ، ماننددانند و همراهان بزرگوار پيامبر خائن مي
همـه پاكـدامن بودندــ بـه      و مادران مؤمنان راـ كه به گواهي خدا در قرآن كريم النورين

  . خدا و پيامبر، متهم مي كنند خيانت در حق

                                            
  .204همان، ص  -  1
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 امـام احمد و امام ابوحنيفه و امام شافعي و امام ي پيشوايان دين، مثل امام مالك و              درباره
-د و همه شان را مورد رحمت واسعه ي خويش گرداندخدا از همه شان راضي با-بخاري 

  .اند دارند كه كافر و ملعون بوده اعتقاد... و 
  .كنند، غافل نيست آري، اينان مي خواهند اين كار را بكنند و خدا از آنچه مي

شان ايستاد و به داليل ايشان جـواب   هر كس حقيقت اين مسايل را درك كرد و در مقابل
ي آنها را فاش و اثبات كرد، بر او اعتراض مي كنند و بـه نـام وحـدت و    رد داد و نيت باطن

خداونـد جـل    ي و مرتـب فرمـوده   اتحاد، فرياد بر مي آورند و مسلمانان را فرا مي خوانند

   461: األنفالmD E F G H  l : كنند كه جالله را بازگو مي
و صبر كنيد كه خـدا بـا    با هم نزاع مكنيد كه سست شويد و مهابت شما از بين برود... « 

  .»شكيبايان است

و دور و نابود بـاد اتحـادي   . آبروكردن اسالم تمام مي شود دور باد وحدتي كه به بهاي بي
                                            

 ﴾H  G  F  E  D ﴿: كتابي تحت  عنوان» اهللا صافي سيد لطف«يكي از علماي شيعه به نام  -1
نقاب دروغ و      آنان براي پوشاندن مقاصد خبيث از. طبق عادات پيشينيان از روي نفاق و نيرنگ نوشته است

شويم كه در آن مردم  ي ساده روبرو مي ا يك مقدمهزيرا ب. كنند و او نيز، بر روش ديگران است فريب استفاده مي
مع الخطيب في «گذرد كه با كتابي ديگر  تحت عنوان  را به وحدت و اتحاد فرا خوانده است اما چند روزي نمي

در اول كتاب منافق . نوشته است -اهللا رحمه-شويم ، كه در رد  محب الدين خطيب  مواجه مي» خطوط العريضه
شود و مسجد االقصي در فلسطين سوزانده  در زماني كه حرمات خدا هتك مي: است عد گفتهبازي درآورده و ب

  .شود نبايد چنين كتاب هايي نوشته شود مي
ي اسالم و شخصي كه  چه كسي تو را مجبور به اين كار كرد؟ سپس در همين كتاب به مرد نمونه! آقاي صافي    

مارد و او را قطب و محور چرخش  آسياب زندگي آنها ش ي نظم عرب  مي او را اصل عرب و پايه علي
فكر مي كني كه با اين كلمات مي ! آقاي صافي.  برد ، هجوم مي)در باب شيعه و دروغ مي آيد(معرفي مي كند 

  .تواني مسلمانان را فريب دهي؟ گمان تو زهي بيهوده و باطل است
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رحمت و درود خدا نثارشان  –و ياران و همسرانشان  ناموسي پيامبر اسالم كه بر اصل بي
 حرف آن هم تغيير نكـرده و ي كتاب خدا اعتقاد ما اين است كه يك   درباره. بنا شود –باد 
نشده و حرفي از آن كم نشده و معتقديم كه اين قرآن همان اسـت   اي به اصل آن اضافه كلمه

از قـرآن  . نازل كـرده اسـت   كه جبرئيل آن را از طرف خداوند بر قلب سالم و پاك پيامبر
دم را بـه  پيامبر راسـتگو و امـين، مـوقعي كـه مـر      ؛مي فهميم كه كفار مكه هم از پيامبر خدا

ــه ــادت و يگان ــراي ا پرســتي و خــالص عب ــردن ديــن ب ــداختن خــدايان و رد  هللاك و دور ان
حضرت، جـواب  . ايجاد نكندمي خواستند كه اختالف و تفرقه  پندارهايشان، دعوت مي كرد

 :كفار را با امري از جانب پروردگار دادند كه

 mA 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 [ \ ] ^ _ ` l )6 – 1: الكافرون(  

پرستيد و نه شما پرستنده ي چيزي هستيد كـه   پرستيم آنچه را كه شما مي اي كفار، نمي« 
پرستيد و دين شـما بـراي شـما و     پرستم و نه من پرستنده ي آنچه هستم كه شما مي من مي

  :در جاي ديگري مي فرمايد. »دين من براي من

 mp q r s t  uv w x y z {| } ~ _ ` a b c l    
  )108: يوسف(

كنيم خدا را بـه پـاكي    من و پيروانم با آگاهي به سوي خدا دعوت مي. اين راه من است«
 : همچنين مي گويد. »ستايم و من از مشركان نيستم مي

 m~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ l 139: البقرة   

مربـوط اسـت و مـا    كردارهاي ما براي ما و به ما مربوط است و كردارهاي شما به شما «
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  :و گفت. »براي او خالص هستيم

 mA B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S TU V W X Y Z[ \ ] ^ _ ` a b l )22 - 19: فاطر(  

كور و بينا يكسان نيستند، تاريكي و نور، سايه و گرماي داغ يكسان نيست و زنـدگان و  «
تواني به كسـاني كـه    شنواند و تو نمي خدا به هر كسي كه بخواهد مي. مردگان يكسان نيستند
  .»در گورهايند، بشنواني

وحـدت و  . آري، وحدت ممكن است، اگر بخواهند و اتحاد ممكن اسـت، اگـر بجوينـد    
خداونـد  . پـذير اسـت   زدن به كتاب و سنت امكـان  اتحاد با رجوع به كتاب و سنت و چنگ

  :فرمايند مي

 mÇ È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÐÑ Ò Ó Ô Õ Ö ×  Ø Ù 
Ú Û   Ü Ý Þ ßà å l 59: النساء   

اگـر در  . ايد، ازخدا و پيامبر و صاحب امر خود پيـروي كنيـد   كساني كه ايمان آورده اي«
. »داريـد   چيزي نزاع كرديد به خدا و پيامبر رجوعش دهيد اگر به خدا و روز آخرت ايمـان 

و اتحـاد، و   ي وحـدت  ان داريد، به سوي اين كلمه، كلمهآري، اگر به خدا و روز آخرت ايم
آري، بياييد اختالفات را كنار بگـذاريم و  . بياييد ي خدا و پيامبرش حضرت محمد فرموده

ناسـزاگويي بـه   . بيدار شويد تا به سوي وحدت بشـتابيم ! اي گروه شيعه. به نزاع پايان دهيم
كه خداوند در كتابش بـه آنـان   كساني . اصحاب پيامبر، بهترين آفريدگان خدا، را ترك كنيد

  :ي بهشت داده و فرموده است مژده
 mA B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S  T U VW X Y Z [ l 100: التوبة   



 12  شيعه و سنت

اند خداوند  پيشگامان نخست از مهاجران و انصار و آنان كه به خوبي از آنها پيروي كرده«
شـان  بـراي اي . از آنان راضي شد و آنها هم از او با گرفتن پـاداش مناسـب راضـي گشـتند    

ند و هسـت   جويبارها جـاري اسـت و در آنجـا جاودانـه     ، هايي آماده كرده كه در زير آن باغ
  :در جاي ديگري مي فرمايد. »همين است ،پيروزي عظيم

m _ ` a b c d e f g l 18: الفتح   
درخـت پيمـان   آن كـه بـا تـو زيـر      آن گاهداران خشنود شد  به راستي خداوند از ايمان«
  .»بستند مي

 مـن  رأى أو رآنـي  مسـلماً  النـار  تمـس  ال«: ر كه وحي را بر زبان مي آورد، فرمودپيامب
 »سـوزاند  اند، نمي اند كه مرا ديده اند يا كساني را ديده آتش، كساني را كه مرا ديده«: 1»رآني

 ال أصـحابي،  فـي  اهللا اهللا«: همچنـين فرمـود   ).البته از گروه مسلمانان نه كافران و مشركان(
 ومـن  أبغضـهم،  فببغضي أبغضهم ومن أحبهم، فبحبي أحبهم فمن بعدي، من ضاًغر تتخذوهم

بـه خـاطر   «: 2»يأخذه أن فيوشك اهللا آذى ومن اهللا، آذى فقد آذاني ومن آذاني، فقد آذاهم
كسـي كـه   . ي خـود قـرار ندهيـد    خدا، پس از من يارانم را آماج حمالت ناروا و مغرضـانه 

اي نـاروا   دارم و هر كـس كينـه   مييشان، دوستش داشتن ا  دوستشان داشت به سبب دوست
دهم و هر كس اذيتشان كند  نسبت به آنان روا داشته باشد با بغضم او را مورد خشم قرار مي

همانا مرا اذيت كرده و هر كس مرا اذيت كند، خدا را اذيت كرده است و هـر كـس خـدا را    
  .»گيرداذيت كند، هر لحظه ممكن است مورد مؤاخذه و رسوايي قرار 

                                            
  .روايت از ترمذي و آن را حسن دانسته است -  1
  .از ترمذيروايت  -  2
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بايد بدانيم كه اتحاد ممكن است، اما با اعتراف به اين كه در كالم خـدا هـيچ بـاطلي راه     
نيافته و به صورت تدريجي از جانب خداوند حكيم ستوده، فرو فرستاده شـده اسـت و هـر    

پـس  . كننده و خارج از اسالم اسـت  كس قائل به تحريف و تغيير در آن باشد گمراه و گمراه
  .و متحد شويم بياييد متفق

. بياييد پيمان ببنديم كه دروغ و تقيه را به طور كلي ترك كنيم، و به سمت وحـدت بـرويم  
  .بياييد عهد ببنديم كه دروغ گناهي است هالك كننده و انسان را داخل دوزخ مي گرداند

 الكـذب  وإن الجنـة،  إلـى  يهـدي  البر وإن ،بر الصدق إن«: فرمودند همچنان كه پيامبر
هـا را بـه بهشـت     راستگويي نيكي است و نيكي آدم« :1»النار إلى هديت الفجور نإو فجور،

  .»كند كند و دروغ، فسق و فجور است و فجور، آدمي را به جهنم هدايت مي هدايت مي
ي يهودي و مجوسي كه گويا امامـان   پرستانه ي شما از اين اعتقادات بت وحدت بدون توبه

دهند و كسي از آنهـا حـق    ميرند و هر چه بخواهند انجام مي دانند كي مي دانند و مي غيب مي
پـس  . پذير نيسـت  ها حق بازپرسي دارند و از جنس بشر نيستند، امكان بازپرسي ندارد و آن

  . اتحاد ممكن است اما با ترك مكر و دسيسه عليه مسلمانان
ينيد كه با جنايـت  كعبه را بب. بغداد را ببينيد كه آغشته به خون است، با جنايت ابن العلقمي

قرباني يكـي از  پاكستان شرقي را بنگريد كه به دست هندوها، . اي از شما زخمي است طائفه
  .گشت» خان يحيي«شيعه به نام » قزلباشِ«فرزندان 

هر وقـت و  . تاريخ اسالم را كه ورق بزنيد، مي بينيد سرشار از گناهان تاريخي شما است
ي  زمينـه  آنان را سرافكنده كرده و يش آمده است، شمااي براي مسلمانان پ هر جا كه حادثه

ي  بياييد تعاون داشته باشيم و متفق و متحد شويم تـا كلمـه  . ايد ذلت مسلمانان را فراهم كرده

                                            
  .مسلم آن را روايت كرده است -  1
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 فرزندي ندارد تا حسن عسكريامام . ال اله اال اهللا همچنان سرافراز و سربلند باقي بماند
توانيم  ما هستيم كه مي. ره از مشكالت ما بگشايدظهور كند و غم هاي ما را برطرف كند و گ

. مصيبت و مكر دشمنانمان را از بين ببريم –در صورت چنگ زدن به كتاب خدا و سنت  –
  :چنان كه خداوند به ما وعده داده است كه

 mU V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` l 51: غافر   
ـ  گان خود و كساني را كه ايمان آورده ما فرستاد« ا و روزي كـه گواهـان قيـام    اند، در دني
  .»دهيم كنند، ياري مي مي

  47: الروم m| { } ~ � ¡ l : فرمايد در جاي ديگري مي
  .»و همواره پيروز كردن و ياري كردن مؤمنان بر ما فرض است«

  139: آل عمران m� ¡ ¢ ¤ £ ¥ l : فرمايد همچنين مي

  .»و شما باالتريد اگر مؤمن باشيد«
النورين  بسيار در زمان ابوبكر صديق، و فاروق اعظم و عثمان ذيبه راستي، پيروزي هاي 

ـ آنـان  ! ي آنان راضي وخشنود باد ديده ايد كه از آسمان فرود آمده است ـ خداوند از همه 
هـاي پيـروزي را در افقـي بـه اهتـزاز       سرانجام كفر را در مركز خود شكست دادند و پرچم

كردند، اما همـين كـه يهـود نهـال خـود را       نميدرآوردند كه پيشينيان هرگز تصورش را هم 
به دنيا آورد، بالفاصله امور  س كاشت و فرزند نامشروع خود را در زمان اميرالمؤمنين علي

ناچـار شـد    سعلـي مسلمانان در ممالك اسالمي متشنج و اوضاع به كلي برعكس شـد و  
ندگان خدا، من تقـوا  اي ب«: و با حالت تأسف گفت» به كشتن اهل قبله مبتال گشتم«: بگويد

در حقيقت، تقوا بهترين چيزي است كـه بنـدگان خـدا آن را بـه     . كنم را به شما سفارش مي
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ي جنگ ميان شما  نزد خداست و در واقع، دروازه كنند و بهترين پاداش، يكديگر سفارش مي
  .1»و اهل قبله باز شد

نـگ بـا ايـن دسـته     به راستي من شما را شب و روز و آشكار و پنهان براي ج«: و گفت
به شما گفتم به جنگ آنها برويد و با آنها جنگ كنيد قبل از ايـن كـه آنهـا بـه     . دعوت كردم

قسم به خدا، هر ملت و قومي كه در قلب خانه اش مورد حمله و هجـوم  . جنگ شما بيايند
مبارزه را ترك كرديـد و بـه يكـديگر    . قرار گيرد، شكست و ذلت و خواري او حتمي است

سپس، صـحيح  . رديد تا به شما هجوم آوردند و مواضع مهم جنگي را از شما گرفتندحواله ك
پـس اگـر   . و سالمت نجات يافتند و يكي از آنها هم زخمي نشد وخوني از او ريختـه نشـد  

بلكـه بـه نظـر مـن،     شود؛  مسلماني پس از اين خواري از شدت تأسف بميرد، سرزنش نمي
انگيز اسـت كـه مـي     ار غمقسم به خدا، بسي. عجيب است عجيب. ي مرگ هم هست شايسته

بـه  . ي مقابل، با آنكه باطل هستند، متّحدند و شما، با آنكه برحق هستيد، متفرّقيد بيني دسته
 ي شما در راه حق، ناراحت و اجتماع اين قوم بر باطل و تفرقه عبارت ديگر،انسان از شدت

ود را آماج تيرهاي ايـن قـوم قـرار    كننده است كه خ براي شما زشت و نگران. شود متأثر مي
آورند، اما شما بـه   به شما هجوم مي. كنيد شود، اما شما حمله نمي به شما حمله مي. مي دهيد

  .بريد آنها هجوم نمي
هرگاه به شما در فصـل گرمـا دسـتور    . اين قوم مطيع خداوند نيستند و شما راضي هستيد

است و همه چيز از شدت گرما، » القيظ ةحمار«اين روزها مقطع : رفتن به جنگ دادم،گفتيد
به ما مهلت بده تا اندكي گرما بگذرد و وقتي كه فرمان جنـگ را در  . داغ و سرخ شده است

 است و همه چيز دارد از شـدت سـرما  » القر ةصبار«اين روزها : زمستان صادر كردم، گفتيد

                                            
  .ي علي ، خطبه248البالغه، ص  نهج -  1
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به خاطر فرار از سرما و گرما ها  ي اين بهانه همه. مهلت بده تا سرما تمام شود به ما. تركد مي
كنيد، به خدا قسم از شمشير و جنـگ بيشـتر مـي     وقتي شما از سرما و گرما فرار مي. است

  . »گريزيد
سينه ام را از خشم و حسرت پر كرديد و غم و انـدوه  !. خدا مرگتان دهد«: همچنين گفت

راب كرديد، تا حدي كه همتي خ رأي ام را با نافرماني و بي. را جرعه جرعه به من نوشانديد
. اطالع اسـت  طالب مرد شجاعي است، اما از تكنيك جنگ بي علي ابن ابي: قريش مي گويد

ي جنگـي   فردي هست كه بيشـتر از مـن ممارسـه    آيا در ميان آنها! خدا پدرشان را بيامرزد
سـالگي جنگيـدن را    در جنگيدن با تجربه تر از من باشد؟ من پيش از بيست داشته باشد؟ يا

ام، امـا علـت ايـن كـه در جنگهـا موفـق        آغاز كردم و اكنون، به شصت سالگي نزديك شده
  .1»كسي كه از او اطاعت نشود رأي و توان هم ندارد: شوم اين است كه نمي

ي راشد نـزد مـا و نخسـتين امـام معصـوم نـزد        طالب، چهارمين خليفه لي، پسر ابواين ع
ما اين شكايت را از كتابي . كند يد، شكايت ميشماست كه از شما، از روزي كه به وجود آمد

ايـن كتـاب را شـخص     .پنداريـد  ترين كتاب مي ترين و درست ايم كه شما آن را راست گرفته
بعـد از  ! پـس اي قـوم  . آوري كرده است جمعكه مقبول شماست، شريف رضي ي چون بزرگ
  مي خواهيد؟  چه دليل ديگري سخناناين 

ني بـه  خاطر بوده كه مبادا تصور شود كه اهل سـنت در نـادا  تدوين اين كتاب تنها به اين 
دهنـد مولـود يهـود و دختـر آن زن مجوسـي، باورهـا و        حدي رسيده انـد كـه اجـازه مـي    

  .احساساتشان را به بازي بگيرد

                                            
  .71- 70-69البالغه، ص  نهج -  1
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ما، در اين كتاب اثبات كرده ايم كه اين، بازي شيعه است و باليي است كه بر اسالم نازل  
ي آنها، ياران پيامبر خدا و حامالن دين و پيـروان   ن و در رأس همهاست، و با مسلماناشده 

ي قرآن بيان كرده ام؛ قرآني كه  ر اين كتاب باورهايشان را دربارهد. آنان كينه و دشمني دارد
بشر با بياني واضح، ء آن را براي ابنا هو هدف اصلي رسالتي است كه محمداساس اسالم 

  . است ف خدا كسي پيش از من به اين كار نپرداختهبه لط .مستند و مفصل آورده است
جمعي شيعه اسـت و دروغ از   شعار دسته »تقيه«ايم، دروغ به اسم  همچنان كه توضيح داده

ترين وسائل تقرب بـه   از بزرگ» تقيه«به نظر آنها . دآي ي پاك ترين كارها به شمار مي جمله
 ي اين سه موضوع آمده زير مجموعههاي فراواني به عنوان  مباحث و موضوع. خداوند است
كـه   هل خدا و يـاران و همسـران پيـامبر   ي خدا و رسو اعتقادشان درباره: است، از جمله

هاي  ي آنها و پايه ي امامانشان، نظر امامان درباره ؤمنان هستند و اعتقادتشان دربارهمادران م
لل اختالف آنان و اهـل  گذاري شده است و نيز، ع اين مذهب و اصولي كه تشيع بر آنها پايه

بردن بـه عمـق و كنـه     در اين كتاب اطالعات كافي براي شناختن شيعه و همچنين پي. سنت
لوحان شيعه كه به حب اهـل   اين اطالعات حتي براي ساده. باورهايشان، گنجانده شده است
روشنايي بخش اسـت؛ زيـرا    –اگر خواهان حق باشند  –اند  بيت و واليت آنان فريفته شده

بزرگان و سران شان به كتمـان مـذهب امـر     خبرند؛ چون يشتر آنان از حقيقت دين خود بيب
اي «: جعفر صادق بـه يكـي از شـيعيان خـود گفـت     : گويند اند، چنان كه به دروغ مي كرده 

دهد و هر كس  سليمان، شما بر آييني هستيد كه هر كس آن را كتمان كند،خدا به او عزت مي
  1»كند ند ذليلش ميآن را آشكار كند، خداو

                                            
 .در باب شيعه و دروغ، اين موضوع به طور مفصل بيان خواهد شد. كليني، الكافي في األصول -  1
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هاي خود شيعيان مي آوريـم،   روش ما، در اين كتاب اين است كه مطالب را تنها از كتاب
كتـابي را ذكـر كـرديم، از     پـس هرگـاه  . با ذكر نام كتاب و جلد و صفحه و چاپ آن آن هم
  .1هاي معتبر و موثق و مشهور اهل تشيع، خواهد بود كتاب

بنويسـيم تـا تمـام موضـوعات و مباحـث مهـم را در        قصد داريم اين كتاب را در دو جلـد 
كـنم و بـه سـوي او     توفيق تنها از جانب خداونـد اسـت و تنهـا بـر او توكـل مـي      . بربگيرد
 .گردم بازمي

  
  احسان الهي ظهير        

  . .هـ 1393الثاني  ربيع 18.م 1973مي  22    
  

                                            
گول .! و..و  تو... و تو » د علي الخطيبالسهم المصيب في الر«ي كتاب  و تو آقاي نويسنده! تو آقاي صافي - 1

توانيد از او عيب و ايراد بگيريد، ميان اهل سنت كسي هست تا از  نخوريد كه خطيب به رحمت خدا پيوسته و مي
اش نوشته است، دفاع كند اما متأسفانه اين كتاب ها دير به دستمان رسيد و آن زماني بود  حقي كه خطيب درباره

  .كرديم رفتيم و گرنه دين خود را به موقع اداء مي هعتيق و شهر پيامبرال كه به زيارت بيت



 19  شيعه و سنت

  شيعه و سنت: فصل اول
  

و از اولين روزي كه تاريخ جديد، تاريخ  مدياز همان اوايل ظهور خورشيد رسالت مح
تابناك اسالم ورق خورد، دل هاي كفار و چشم و گوش مشركان بـه شـدت آزار ديـد، بـه     

در ايـران و   العرب و در كشـورهاي عربـي مجـاور آن و مجـوس     ةخصوص يهود در جزير
كردنـد بـا ايـن    عليه اسالم و مسلمانان، شروع  ي هند به مكر و دسيسه  قاره هندوها در شبه 

اين نور شوند و اين دعوت نوراني را خاموش كنند، اما خداوند اراده  گسترشهدف كه مانع 
  :دفرماي ريم ميچنان كه در قرآن ك. كرده بود كه نورش را كامل كند

 mt u v w x y z { |  } ~ _ l 8: الصف   
خواهـد كـه    ن نميخواهند نور خدا را با دهان هايشان خاموش كنند و خداوند جز اي مي«

درپي كه از اسالم  هاي پي رغم شكست علي. »نورش را كامل كند، اگرچه كفار ناراحت شوند
اي كه از اسالم داشتند، از بين نرفت و مرتب در حال دسيسه و نيرنگ  خوردند، عقده و كينه

  .و چاره انديشي جهت از بين بردن اسالم و مسلمانان بودند
تـوز   ع فجر اسالم دسيسه و نيرنگ به كار بردند، فرزندان كينهاولين كساني كه پس از طلو

آنان در شريعت اسالمي به اسم اسالم، دسيسه و نيرنگ به كار بردند تـا شـكار   . يهود بودند
خبر از عقايد اسالم و باورهاي صـحيح   فرزندان اسالم آسان شود؛ يعني، شكار مسلمانان بي

كنندگان كفـر و سركشـانِ    متظاهر به اسالم و كتمان گران منافقِ  در رأس اين حيله. و خالص
وي خواست كه با اسـالم مخالفـت   . عليه اسالم، عبداهللا بن سباء، يهودي كثيف، وجود داشت

العرب در زمان حيات   ةاين مخالفت در شرايطي بود كه تمام جزير. كند و راه را بر آن ببندد
د و اسالم در اطراف و اكناف زمين منتشر ي اسالم شده بو وارد حوزه مبارك پيامبر اسالم
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شده بود و از يك سو سرزمين روم و از طرف ديگـر سـلطنت ايـران را درنورديـده بـود و      
ي آسيا ادامه داشت و نزديـك بـود كـه     ي آفريقا تا دورترين نقطه وحات از دورترين نقطهفت

  :ي خدا كه رمودهاروپا به اهتزاز درآيد و ف هاي هاي اسالم در سواحل و دروازه پرچم

 m\ ] ^ _ ` a b c d e f g h i 
j k l m n  o p q r s t u l 55: النور   

 دهـد  ياند وعده م انجام داده يستهشا يآورده و كارها يماناز شما كه ا يخداوند به كسان«
آنهـا خالفـت    يشـينيان خواهد كرد، همان گونه كه بـه پ  ينزم يكه قطعا آنان را حكمران رو

خواهـد   دار يشـه پابرجا و ر يده،آنان پسند يرا كه برا يينيو آ ينو د يد؛بخش را ينزم يرو
  .»كند يو آرامش مبدل م يتساخت؛ و ترسشان را به امن

پيروزي و شكسـت در ايـن كـار بـه كمـي و      «: گفت مي ابوطالب بنعلي . محقق شود
و ايـن لشـكر،   زيادي افراد نيست؛ زيرا اين دين، دين خداست كه خودش آن را پيروز كرده 

و مي بينيم كه خورشيد اسـالم در   لشكر خداست كه خودش آن را آماده و ياري كرده است
ي خود را قطعي خواهد كـرد و لشـكر خـود را     ده و خداوند وعدهنقاط دور دست طلوع كر

وقتي كه خدا صداقت ما را ديد، براي «: گويد او مي 1»كند دهد و حق را آشكار مي ياري مي
گوني و بر ما كمك و پيروزي نازل كرد، تا اين كه اسالم مسـتقر شـد و جـاي    دشمنان سرن

ابن سباء با نفاق و تظاهر به اسالم، قصد نفـوذ و كارشـكني در ديـن     2»پايش را محكم كرد
زيرا او و سركردگانش مي دانستند كه جنگيدن و رودررو شـدن بـا اسـالم     ؛اسالم را داشت

                                            
به عمر فاروق وقتي كه  سسخن علي . 203، ص.م 1967  .هـ  1387البالغه، بيروت، دارالكتاب اللبناني،  نهج - 1

 .مشورت كرد سها با علي  اش براي جنگ با فارس راجع به حضور شخصي سعمر 
  .92البالغه، ص  نهج -  2
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قينقاع، تجربـه كـرده    نضير و بني قريظه و بني بني ؛يان آنهاپيشين مسأله را ممكن نيست، و اين
او بـا كمـك   . بودند و جز ضرر و زيان و ذلت و سرافكندگي چيـزي عايدشـان نشـده بـود    

النبي و  ةدر مدين. اي كشيد و به دنبال آن، او و دوستانش به مدينه رفتند يهوديان صنعاء نقشه
 ي خشـنودي پيـامبر بـود؛    و ياري كـه مايـه   پايتخت خالفت، در عصري كه داماد پيامبر

هـا و   كـردن دام  ، يهوديـان بـه پهـن   كـرد  ، حكومـت مـي  عثمان ابن عفـان » النورين ذي«
هـاي همـوار و    كـردن خارهايشـان شـروع كردنـد و خودشـان در انتظـار فرصـت        گسترده
م او آنان علي را سپر خود قرار داده، از او پشتيباني و بـه اسـ  . هاي مناسب نشستند موقعيت
از آنهـا   س كردند، در حالي كه علي كردند و به حب و دوستي او تظاهر مي پراكني مي شايعه

ي  پاشيدند و آنان را عليـه خليفـه   ميهاي مسلمانان، آفت فتنه و فساد  آنان در دل. بيزار بود
حضرت عثمان خود ثروتمندي بود كه با ثـروتش چنـان بـه    . كردند رسول خدا تحريك مي

هنگـامي   هپيـامبر . رسيد ار به پاي او نميلمانان كمك كرد كه كسي در اين كاسالم و مس
بـه عثمـان آسـيبي    «: فرمودنـد  سي عثمـان   كـرد، دربـاره   را مجهز مي» ةالعسر « كه لشكر

ي بهشـت   به حضرت عثمان بارها مـژده  هپيامبر 1»رسد آنچه بعد از امروز انجام دهد نمي
  . هادت دادندحتي به او خبر خالفت و ش.داده بودند

اين گروه به ترويج عقايدي در ميان مسلمانان رواج دادند كه از اساس بـا عقايـد اسـالم    
  . هماهنگ نبود منافات داشت و در هيچ اصل و فرعي با دين حضرت محمد
كـردن   رساندن به اسالم، دسيسه از آن روز به بعد گروهي در ميان مسلمانان به هدف زيان

آنـان خـود را   . تراشي عليه اسالم و انتقام از آن ايجـاد شـد   و مشكلهاي اسالمي  در آموزه
و علي خود را از آنها تبرئـه   هناميدند، اما هيچ رابطه و پيوندي با علي نداشت ي علي مي شيعه

                                            
  .احمد و ترمذي آن را روايت كرده اند -  1
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ترين شيوه در حيات خود شكنجه كرد و فرزندانش پس از او آنها را  كرد و آنها را به سخت
اما دريغا كه ايـن حقيقـت بـه مـرور     . و آنها را از خود راندندمورد خشم و كينه قرار دادند 

البته پس از آنكـه مجـوس از يـك    . زمان از مسلمانان پنهان شد و سرانجام يهود موفق شد
طرف و هندو از طرف ديگر با يهود همدست شدند، يهود در مقاصد و اهـداف پسـت خـود    

  .موفق شد
، آن را ايشـان از رسالتي كه  رت محمددوركردن امت حض: اين اهداف عبارت بودند از

و نشـر عقائـد و افكـار يهـود و مجـوس در بـين       . وجل آورده اسـت  از جانب خداوند عزّ
  1مسلمانان به اسم عقائد اسالمي

 2»الكشـي «انـد؛ از جملـه    نويسان شيعه بـه ايـن واقعيـت اعتـراف كـرده      بزرگان و تاريخ
نسبت به اخبـار و رجـال، مـورد اعتمـاد و      :اند اش گفته شناس بزرگ شيعه، كه درباره رجال

بـاز  . با و مذهبش راست استموثق است و فردي آگاه است و علم بسيار دارد، عقايدش زي
ترين تأليفات در علـم رجـال، چهـار كتـاب      مهم: اند ي كتابش در شرح حال ها گفته درباره

تـرين و   اين باب مهمدر . است وتنها بر آنها مي توان تكيه كرد و آن چهار كتاب اصول است
» رجال كشـي «مي باشد كه به » معرفة الناقلين عن األئمة الصادقين«ترين آنها كتاب  قديمي

  .3مشهور است

                                            
همان طور كه بعداً به طور مفصل .به همين دليل شيعه به قرآن اعتقادي ندارد و معتقد است كه تحريف شده است - 1

  .بيان مي شود
 .ابوعمرو محمد ابن عمر بن عبدالعزيز كشي از عالمان قرن چهارم شيعه -  2
  .نيدمراجعه ك» الرجال»  به مقدمه -  3
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عبـداهللا ابـن سـباء،    : بعضي از اهل علم اظهار داشته اند كـه : گويد كشي در اين كتاب مي 
ت و او در زمـان  سپس مسلمان شد و از علي پشتيباني كرد و او را دوست داش. يهودي بود

ي مسـلمان   در دوره. كـرد  بودنش درباره ي يوشع بن نون، وصي موسـي، غلـو مـي    يهودي 
او . گفـت  ي حضرت علي همان غلوها را مـي  درباره شدنش هم پس از وفات پيامبر خدا 

برائـت از دشـمنان علـي را     را مطرح كـرد،  سبودن امامت علي فرضنخستين كسي بود كه 
اين جاست كه مخالفان شـيعه  از . لفان علي درگير شد و آنها را تكفير كرداظهار كرد، با مخا

  1.ع و رفض از يهود گرفته شده استاصل تشي: گويند مي
نقـل   2»تنقـيح المقـال  «مامقاني امام جرح و تعديل، شبيه اين سخن را از كشي در كتابش 

  . كرده است
حسن بن موسي : گويد اش مي كسي كه رجال شناس مشهور شيعه، نجاشي درباره 3نوبختي

ابومحمد نوبختي متكلم، در روزگارش قبل و بعد از سال سيصد هجري بر امثال خود غالب 
  4.و چيره بود

ي امـامي بـود،    مد، متكلم و فيلسوف است، او شـيعه ابومح: طوسي درباره اش گفته است
  5.است ي خوب داشت و مورد اطمينان و اعتماد است، و او از علماي برجسته عقيده

                                            
 .101كشي، رجال، كربال، مؤسسة األعلي، ص -  1
 .184، ص 2، تهران،ج»تنقيح المقال«مامقاني، -  2
شرح حالش در تمام كتاب  –شيعه نزد  –گان قرن سوم هجري  ابومحمد حسن بن موسي نوبختي از برجسته -  3

  .هاي جرح و تعديل شيعه آمده و همه او را مورد اعتماد دانسته اند
  .47هـ، ص 1317، فهرست، هند،نجاشي -  4
 .98م، ص 1835فهرست طوسي، هند،  -  5
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و  حسن بن موسي از بزرگان و علمـاي شـيعه اسـت   : گويد نوراهللا تستري درباره اش مي
  1.ي اماميه داشت ي شيعه متكلم و فيلسوف است و عقيده
عبداهللا بن سـبأ از كسـاني بـود كـه     : مي گويد» رق الشيعهف«اين آقاي نوبختي در كتابش 

يراد وارد مي كرد و به آنان ناسزا و بد و آشكارا به ابوبكر و عمر و عثمان و صحابه عيب و ا
دسـتور ايـن    گفت كه علي كرد، و مي بيراه مي گفت و از آنان اعالم برائت و بيزاري مي

. اش از او پرسـيد  ي ايـن گفتـه   حضرت علي او را گرفـت و دربـاره  . تكار را به او داده اس
مـردم بـه حضـرت     2.شود عبداهللا بن سبأ بدان اقرار كرد و حضرت علي دستور داد كه كشته

اي اميرمؤمنان، آيا كسي را مي كشي كـه مـردم را بـه سـوي     : علي اعتراض كردند و گفتند
و اعالم برائت و بيزاري از دشـمنانتان دعـوت    دوستي شما ما، اهل بيت و به سويمحبت ش

م جمعي از اهل عل. كند؟ حضرت علي او را به مدائن كه آن زمان پايتخت ايران بود، راند مي
عبداهللا ابن سبأ يهودي بـود و مسـلمان شـد و از    : اند كه نقل كرده از ياران حضرت علي

ي يوشـع ابـن    كه در دوران يهودي بودنش دربـاره  آنچه را. پشتيباني كرد حضرت علي
او اولين كسي بـود  . گفت ي حضرت علي هم مي گفت، درباره پس از حضرت موسي مي نون

                                            
 .ي كتاب به نقل از مقدمه. 177تستري، مجالس المؤمنين، ايران، ص  -  1
ي او  گانه به ويژه ياران سه كه محبت حضرت علي براي اصحاب حضرت محمد! مي بيني اي آقاي صافي - 2

خواست كسي را كه به آنان ناسزا مي گويد به قتل  تا جايي كه مي چگونه بوده است؟ شابوبكر و عمر و عثمان 
آيا پس از اين كسي مي تواند بگويد ميان شيعه كساني هستند كه بنا به اجتهاد و بدون هيچ مشكلي  به . برساند

اين مانع نزديكي و ! آيا اين مانع نزديكي و وحدت نيست؟ بله آقاي صافي. كنند بعضي از اصحاب حمله مي
آيا شما با كسي كه حضرت علي و فرزندانش را تكفير كند و به آنان بد و بيراه مي گويد، نزديكي . حدت استو

صادق باشيد، و اي بندگان خدا، ! كنيد؟ اي آقاي صافي و كساني كه هم كيش وي هستيد و وحدت پيدا مي
 .كنيد را تكفير مي سشما معاويه .عدالت داشته باشيد 
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را ترويج كرد و آشكارا از دشمنانش برائـت كـرد و    بودن امامت حضرت علي كه فرض
اسـاس شـيعه و   : گوينـد  از اين جهت است كه مخالفـان شـيعه مـي   . با مخالفانش درگير شد

بـه عبـداهللا    هنگامي كه خبر وفات حضرت علي. روافض از يهود سرچشمه گرفته است
دروغ : گفترا پخش كرد  ابن سبأ در مدائن رسيد، به كسي كه خبر وفات حضرت علي

آوردي و هفتاد نفر عـادل   اگر مغز حضرت علي را هم در هفتاد كيسه براي ما مي.مي گويي
ميرد تا مالـك زمـين    دانستم كه نمرده و كشته نشده و نمي گرفتي، باز هم مي را هم شاهد مي

  1.گردد
مانند همين موضـوع را نقـل كـرده و    » روضه الشفاء«يك مورخ شيعي در كتابش به نام  
وقتي عبداهللا بن سبأ متوجه شد كه مخالفان حضرت عثمان در مصر زياد هسـتند،  : شته كهنو

بـاور   به آنجا روي آورد و تظاهر به علم و تقوا كرد، تا اين كه مردم به دام او افتـاده و او را 
هر : كردند و پس از نفوذ در ميان آنان، شروع به ترويج مذهب و مسلك خود كرد؛ از جمله

ي پيامبر كسي جز حضرت علي نيسـت كـه    اي دارد و وصي و خليفه ي و خليفهصپيامبري و
به راسـتي كـه   : به زينت علم و فتوي و كرم و شجاعت و امانت و تقوا آراسته است و گفت

اين امت به حضرت علي ظلم كرده و حقش را كه حق خالفت و واليت است، غصب كـرده  
از اطاعت و بيعت با حضرت عثمان بـر  و اكنون ياري و مساعدت حضرت علي و سرپيچي 

بسياري از مردم مصر تحت تأثير سخنانش قرار گرفتند و عليـه حضـرت   . همه واجب است
   2.شوريدند عثمان

                                            
 .44- 43م، ص 1959.هـ 1379شيعة، نجف، حيدريه، فرق النوبختي،  -  1
 .292، ص 2با زبان فارسي،ايران، ج» روضة الصفا«تاريخ شيعي،  -  2
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از ايـن مطالـب،   . هاي خود شيعيان است كه عليه خودشان گواهي مي دهنـد  اينها گواهي
  :آيد كه به طور خالصه عبارتند از چند چيز به دست مي

شكيل گروهي يهود به نام اسالم، تحت رهبري ابن سبأ كه در ظاهر مسـلمان و در  ت -اول
  . كردند باطن كافر بودند و ميان مسلمانان عقائد و آراي يهوديان كافر را تبليغ مي

راشـد و مظلـوم،   ي  عليـه سـومين خليفـه     ايجاد آشوب در بين مسلمانان و توطئه -دوم
كردن از او تا سرانجام هرج و مرج بـه وجـود    افرماني، و نذي النورين اميرمؤمنان عثمان

هاي بلندي كه درسرزمين هاي كفر و مجوس يهـود   آيد و فتوحات اسالم قطع شود و پرچم
ي شمشير مسلمانان چنان كند شود كه ديگر بـر سـر    و تيغه. از درآمده بود، فرود آيدبه اهتز

ي ابن سبأ بود كه عمالً تحقق يافت و  ي خيانت و توطئه اين نتيجه. ار و ملحدان برق نزندكف
متأسفانه در ميان مسلمانان جنگ رخ داد و شمشـيرهاي از غـالف درآمـده، در بـين آنـان      

  .شكاف ايجاد كرد
ها هزار تن از بهترين مردان قرباني شدند و شـكاف   و ده  سدر اين ميان عثمان بن عفان 

ثار اين اختالف تا بـه امـروز، كـه    بزرگي ميان دو جماعت بزرگ از مسلمانان واقع شد و آ
نور اسالم پس از تابيدن بـر   گذرد، همچنان باقي است و پرتو بيشتر از سيزده قرن از آن مي

  .ي از سرزمين ها فروكش كرد ا پهنه
 ش» عشره مبشره«ايجاد كينه و خشم در دل مسلمانان عليه ابوبكر و عمر و ديگر  -سوم

و  اكـرم  اده بود، و ديگر حامالن اين دين و وارثان نبيي بهشت به آنها د مژده كه پيامبر
شدگان در كالم خدا، تـا اينكـه    پيام و مروجان دعوت و مجاهدان راه خدا و ستايشمبلغان 

اي باقي نماند كه به آنها افتخـار كننـد، و    سلمانان هيچ تاريخ و قوم و طايفهسرانجام براي م
هاي امت افتادند تـا   نان اقتدا كنند و به جان بهترينهمچنين فاقد الگوي متعالي شدند كه به آ

ي  م نبـوي، سـرور آفريـدگان و فرسـتاده    در نهايت بافت ايمانشان گسسته شد و داخل حري
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، شـدند و از قـرآن دور شـده و در آن شـك     بن عبداهللاپروردگار جهانيان حضرت محمد
تمجيد و سـتايش صـحابه و    قرآني كه خداوند آن را بر پيامبرش نازل كرده و در آن ؛كردند

  . اعالم رضايت از آنان و افتخار به آنان موجود است
اعتماد و : تا چنان شود كه –ي معدودي از آنان  بجز عده –تكفير تمامي صحابه  -چهارم

كه قرآن را به همـراه شـرح و    تكيه بر هيچ كس ممكن نباشد؛ به گونه اي كه ياران پيامبر
كردند،  اند و ايشان با قول و عمل آن را بيان مي و از او ياد گرفتهتفسير از رسول خدا شنيده 

  كافر و مرتد باشند، پس ديگر چه كسي قرآن را نقل و روايت و تفسير خواهد كرد؟ 
كدام دعوت و رسالت را در برابر بشر ادا كرده ، و چه نتيجـه اي از آن   به راستي پيامبر

  : فرمايند ويدند كه خداوند ميگرفته است؟ و كدام گروه به دين خدا گر

 ma b c d e f g h i j k l m n o 
p q rs t u v w l 3 - 1: النصر  

در اين جاست كه قافله سوار رحمت در كاروان نور و سعادت و صلح و امنيت و آسايش 
از . اين همـان هـدفي اسـت كـه يهوديـان منتظـر آن بودنـد       . شود به سمت عالم، متوقف مي

عدم ايمان به قرآني كه در ميان مردم است و اين نظـر  : افكار پديد مي آيد اينجاست كه اين
نزد مهدي منتظر اسـت كـه از طريـق وحـي آن را      كه قرآن نازل شده بر محمد بن عبداهللا

آن را تغيير داده و جابجـا و   دريافت كرده است، زيرا به گمان آنان ياران خيانتكار پيامبر
  ). ين مطلب بعداً به طور مفصل خواهد آمدشرح ا.(اند كم و زياد كرده

وقتي رسالت و پيامي وجود ندارد، دعوت به سوي چه چيز خواهـد بـود؟ و اعمـال بـر     
  مبناي چه چيزي انجام شوند؟ 

  !اي نامعلوم ظهور كند اين جاست كه بايستي توقف كرد و انتظار كشيد تا قائمي در آينده
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نان، كه آن هم تفكر وصايت و واليت است كه ي يهوديت ميان مسلما ترويج عقيده -پنجم
ي يهـود اسـت كـه آن را از     اند، بلكه سـاخته و پرداختـه   اوردهقرآن و سنت صحيح آن را ني

اند و ميان مسلمانان به دروغ و فريـب بـه نـام     وصي بودن يوشع بن نون براي موسي گرفته
ند بذر فسـاد را در ميـان   اند تا بتوان وصي و جانشيني حضرت علي براي پيامبر ترويج كرده

  ور كنند و به اين ترتيب، كوشش مسلمانان بپاشند و آتش جنگ و فتنه را در ميان آنان شعله
آنان براي تبديل جهاد در راه خدا عليه كفار و مشركان يهود و مجوس، بـه جنـگ داخلـي    

بن سـبأ، اولـين    عبداهللا: گويد كشي توجه كنيد، مي  به عبارت. مسلمانان با موفقيت انجام شد
را ترويج كرد و برائت و بيـزاري   بودن امامت حضرت علي ي فرض  كسي بود كه عقيده

  . از دشمنانش را آشكار و اظهار كرد
 عبداهللا بن سبأ، يهودي بـود كـه مسـلمان شـد و از حضـرت علـي      : گويد نوبختي مي

ي  ربـاره بـودنش د  اين سخن را در دوران يهـودي  . پشتيباني و حمايت و اظهار دوستي كرد
پـس از   ي حضـرت علـي   اش هم، دربـاره  يوشع بن نون گفته بود و در دوران مسلماني

  .تكرار كرد وفات پيامبر
، عـدم مـرگ،   )بازگشـت مردگـان بـه دنيـا    (رجعت : نشر افكار يهودي، از جمله -ششم

ي ي قدرت خداست، علم به چيـز  كارهايي كه تنها در حيطه  انجام تصاحب كل زمين، قدرت
و فراموشي بـراي خداونـد متعـال و ديگـر خرافـات و      » بداء«داند و اثبات  كه تنها خدا مي

  . هاتترّ
اين سخنان را يهود ساخته و پرداخته است و حضرت علي و پاكان اهـل بيـتش از آنـان    

شان را انكار كرده و آنان را سـخت مالمـت و    ثابت كرد كه گفته هاي سبيزارند؛ زيرا علي 
آنچه را يحيي بن حمزه زيدي . چنان كه پيش از اين از نوبختي ذكر شد. استسرزنش كرده 

وي . كنـد  روايت كرده، مطلب فوق را تأييد مي» هاممطوق الحمامه في مباحث اإل«در كتاب 
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بر جمعي گذشتم كه از حضرت ابوبكر و حضرت «: كند كه گفت از سويد بن غفله روايت مي
اگـر  : خبـر دادم و گفـتم   به حضرت علي. گرفتند ه ميگفتند و از آنان خُرد عمر سخن مي

آنچه را كه اظهار مي كنند و بر زبان مي آورنـد، در دل تـو نسـبت بـه حضـرت ابـوبكر و       
پنـاه بـر   : گفـت  حضرت علي. كردند حضرت عمر نبود، هرگز جرأت چنين كاري را نمي

جد بـرد و بـاالي   پس برخاست و دستم را گرفت و به داخل مسـ ! خدا، خدا به ما رحم كند
 ها بر ريشش سرازير شـدند و بـه ميـدان    اشك. منبر رفت و ريش سفيدش را محكم گرفت

چيست حال اقوامي كه نام دو : سپس سخنراني كرد و گفت. كرد تا مردم جمع شدند نگاه مي
ي قريش و دو پدر بـراي مسـلمانان را بـه     و دو يار پيامبر و دو سيد قبيله برادر و دو وزير

آنان با محبت، وفاداري و جـديت و عـزم در   . گويند بيزارم من از آنچه كه مي. برند بدي مي
كردند و به خاطر خدا خشمگين  امر و نهي مي. امر خدا، با پيامبر رفاقت و او را ياري كردند

مي شدند و مجرمان را مجازات مي كردند؛ زيرا قاطعيت آنان در كار خـدا كـامالً ملمـوس    
ـ    كه و پيامبر. بود ان راضـي  فات يافت از هر دوي آنان راضي بـود و مسـلمانان هـم از آن

ي زندگي شان از رأي و فرمان پيامبر در حال حيات و پس از وفات،  در كار و شيوه. بودند
خداوند آنـان را مـورد رحمـت بيكـران     . آنان بر همين حال از دنيا رفتند. كردند تجاوز نمي

نفر را جز مؤمنان فاضل، كسي دوست ندارد و تنهـا  به خدا قسم، اين دو ! خويش قرار دهد
شـتن حضـرت ابـوبكر و    دا دوسـت . آيـد  كارِ نافرمان، از اين دو خوششان نمـي  بدبختان گنه

ي آنان، دوري از خـدا را بـه دنبـال     ي نزديكي به خداست و بغض و كينه حضرت عمر مايه
  1.ي آنان در دل دارد هبايي و حسن ظن، چيز ديگري دربارنفرين بر كسي كه جز زي. دارد

  . البالغه شيعه همين روايت نقل شده است در صحاح سته اهل سنت و در نهج

                                            
 .16هـ، ص1387ي شيخ محمود ألوسي، مصر،  به نقل از مختصر تحفه نوشته» طوق الحمامة في مباحث اإلمامة« -1
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ي افكار و عقايـد   همان دين و مذهبي است كه بر پايهاما دين امامي و مذهب اثنا عشري 
يهودي گناهكار، عبداهللا بن سبأ صنعاني يمني مشهور به ابن السوداء، استوار شده اسـت هـر   

كنند، اما اين تنها انكار است  عيان انتساب خود را به يهود و دين ابن سوداء انكار ميچند شي
شان براي تبرئه از اين موضوع و خروجشـان از ايـن گـروه سـركش      زيرا تنها انكار! و بس

ي يهـود   ا در برابر آنچه سـاخته و پرداختـه  كافي نيست مگر اين كه مخالفت و انكار خود ر
  .ن پخش كرده اند،اثبات كنندميان مسلمانا است و

بينيم كه تشيع همان لقمه اي را كـه يهـود برايشـان     با نگاهي پژوهش گرانه و بصيرت مي 
  .اجازه دهيد كه اين موضوع را با دقت بيشتري بررسي كنيم. جوند انداخته است، مي

  
  )تاريخ بنيانگذار مذهب شيعه(عبداهللا ابن سبأ  -اول

ان، هودي مسلمان نماي منافق بود و از كشي و نوبختي و ديگرگفتيم عبداهللا بن سبأ يك ي
بودن ابن سـبأ، نيـاز بـه اسـناد      براي اثبات يهودي . هايي دال بر اين مطلب بيان شد عبارت
ي بيشـتر، بعضـي از آنچـه را كـه كشـي از       اطالعـات و بهـره   نيسـت، ولـي بـراي    بيشتري

  .كنيم نقل كرده، ذكر مي –امام چهارم شيعيان  –العابدين علي بن حسين  زين
وقتي عبداهللا بن سبأ . خدا لعنت كند كسي را كه بر ما دروغ مي بندد: علي بن حسين گفت
ي بس عظيمي پرداخت كه حق آن را  به راستي او به فتنه. زار مي شومرا به ياد مي آورم، بي

او . مبر خدا بودي صالح خدا و برادر پيا علي بندهبه خدا قسم، ! خدا او را لعنت كند. نداشت
  1.تنها با فرمانبرداري از خدا و پيامبر خدا به اين حرمت دست يافت

                                            
  .100كشي، رجال، ص  -  1
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رحمه  جعفر( ابوعبداهللا: گويد كند و مي باز هم كشي روايتي ديگر از عبداهللا بن سبأ ذكر مي
كه بر ما دروغ   اي هستم كه همه راستگو هستند اما از دروغگويي من اهل خانواده: گفت) اهللا
د مـردم  بندند راستگويي ما را نز هايي كه بر ما مي گاه در امان نبوديم و با دروغ ، هيچبندد مي
در گفتار راستگوترين انسان بود اما مسيلمه به نام ايشـان   ي خدا فرستاده. كنند دار مي لكه

 هم كه بهكسي  بود، دروغ مي گفت و اميرمؤمنان نيز، راستگوترين فرد پس از رسول خدا
تكذيب صداقت و راستگويي حضرت علي تـالش   داد و براي دروغ نسبت ميحضرت علي 

  1.كرد و حتي بر خدا افتراء مي زد، كسي جز عبداهللا بن سبأ نبود مي
عبداهللا بن سبأ هنگامي كه وارد شام شد، بـه ابـوذر   : طبري در تاريخ خود آورده است كه

همـه  . مال، مال خداست: گويد معاويه مي: تحريك كرد و گفت رسيد و او را عليه معاويه
اين است كه مال را به غير از موارد مصرف مسـلمانان،   مقصود معاويه. چيز مال خداست

تـو  : ابودرداء به او گفـت . ابودرداء رفت سپس عبداهللا بن سبأ نزد. جمع آوري و ذخيره كند
  2.پندارم كي هستي؟به خدا قسم تو را يهودي مي

  
  فسادتالش ابن سبأ براي فتنه و 

ور  نظر دارند كه ابن سبأ آتش فتنه و فساد را شعله تمام مورخان شيعه و سني اتفاق -دوم
 ؛ي مسـلمانان  و اغراء عليه اميرمؤمنان و خليفـه كرد و بين شهرها و روستاها براي تحريك 

آنها بودند كه . يهودي بود هاي اين ملعون، با گروه. كرد ، رفت و آمد ميالنورين عثمان ذي
رفتنـد، دوبـاره    ها رو به خاموش شدن مـي  زبانه ور كردند و هر وقت نافرماني را شعله آتش

                                            
  .101همان، ص  -  1
  .90، ص 5الملوك واألمم، مصر، ج طبري، تاريخ -  2
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و از روستايي بـه روسـتاي ديگـر     ابن سبأ از شهري به شهر ديگر. كرد ور مي ها را شعله آن
  .جهت فتنه انگيزي و آشوب ميان مسلمانان در جوالن بود

تقال او را از مدينه به مصر و بصـره و  نگاران، ان كه طبري و ديگر تاريخ  شايان ذكر است
شدنش نزد حكيم ابن جميلـه و اخـراج او از بصـره و رفتـنش را بـه فسـطاط ذكـر         مهمان 

  1.اهالي آنجا بود  پاشي افكار و دل ها و به دام انداختن هدف او از رفتن به آنجا سم. كنند مي
 تبـاهي و  ميـان آنـان   كنـد و  زاده اي است كه ميان مسلمانان آمد و رفـت مـي   او يهودي 

ـ      جدايي، به وجود مي رد و جمـع  آورد و وحدت و يكپـارچگي مسـلمانان را از بـين مـي ب
كشـاند و شـوكت آنـان را از هـم      به تفرق مي ي پيروي از علي مسلمانان را در پس پرده

  .شد كه او و ياران يهودش، كشيده بودند اي اجرا مي ها، طبق نقشه تمام اين فتنه. پاشيد مي
  
  عن در ياران پيامبرط

نوبختي اظهار داشته كه عبداهللا بن سبأ اولين كسي بود كـه بـه حضـرت ابـوبكر و      -سوم
حضرت عمر و حضرت عثمان ناسزا مي گفت و از آن روز تـاكنون شـيعه بـه ايـن عقيـده      
تمسك جسته و بر آن متحد شده اند، تا جايي كه هر كس خلفاء و وزراء و سه يـار پيـامبر   

  .اسزا نگويد و از آنان عيب و ايراد نگيرد، شيعه نيسترا ن خدا
  

  ابوبكر صديق
ي حضـرت   ي شـيعه را دربـاره   بزرگ شيعه در جـرح و تعـديل، عقيـده   كشي، شخصيت 

از حمـزه پسـر محمـد طيـار     . كند او را صديق ناميدند، ذكر مي كه پيامبر ابوبكرصديق

                                            
  .ديگر مورخان نيز اين وقايع را بيان كرده اند.  66، ص 5تاريخ طبري، مصر، ج: نگا -  1
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: گفـت  بن ابوبكر نـام بـرديم، ابوعبـداهللا   نزد ابو عبداهللا از محمد : كند كه گفت روايت مي
  !رحمت و صلوات خدا بر او باد

دستت را باز كـن  : ، گفتروزي از روزها محمد پسر ابوبكر به اميرمؤمنان، علي: گفت
حضرت . ام بله، بيعت كرده: ي؟ جواب دادا مگر بيعت نكرده: گفت علي. تا با تو بيعت كنم

دهـم كـه امـامي     براي تو گواهي مـي : گفت بوبكرعلي دستش را جلو برد و محمد پسر ا
  .در آتش جهنم است واجب االطاعه هستي و به راستي پدر من ؛يعني، ابوبكر صديق

بـود، نـه از    -رحمهـااهللا -نجابت محمد پسر ابوبكر از مادرش اسماء: گفت ابوعبداهللا
  1.پدرش ابوبكر

ه پسـر اعـين از ابـوجعفر روايـت     كشـي از زرار  ؛يت از جعفر بود، اما پدرش باقراين روا
محمد بن ابي بكر با حضرت علي براي اعالم برائت و بيزاري از پدر خود، بيعت : كند كه مي
  2.كرد

اي نجيبي از اهل آن  ام كه در هر خانواده روايت است كه شنيده از شعيب از ابوعبداهللا
  3.ي بكر استترين نجيب از يك خانواده ي بد، محمد بن اب خانواده هست و نجيب

شان از زبان فرزندان حضرت علي و محمـد   ي يهود را بنگر كه چگونه سخنان دروغ كينه
هاي خبيث و آكنده از كفر پنهـان،   اين سخنان از سينه. كند جوشد و فوران مي بن ابي بكر مي
  .خبر مي دهد

  

                                            
  .61-60كشي، رجال، ص  -  1
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  عمر فاروق
: مـي فرمايـد   شـان ي اي دربـاره  و قهرماني است كه پيـامبر اسـالم   عمر فاروق، رادمرد

باهوش و زيرك نديده ام كه مانند او كارها را انجام دهـد تـا مـردم     قهرماني مانند عمر«
سلمان فارسي : گويد مي فاروق ي عمر شيعه درباره 1»سيراب گردند و كاروان حركت كند

بـه طـرف او    سلمان. عمر جواب رد داد اما بعد پشيمان شد. از دختر عمر خواستگاري كرد
، يا همـان  الت جاهليت از قلب تو بيرون رفتهتنها مي خواستم بدانم آيا ح: شت و گفتبازگ

  2.طور است كه قبالً بود
او . صهيب، انسان بدي بود: روايت كرده كه گفت باز هم كشي از هشام پسر ابوعبداهللا

  3.براي عمر گريه كرد
ي دوم، با حضرت  فهبي بكر براي برائت جستن از خليمحمد بن ا: از پسرش نقل است كه

  4.علي بيعت كرد
ي  عمـر در آسـتانه  : گويـد  بنـدد و مـي   يم فاروقابن بابويه قمي شيعي، دروغي بر عمر

اول، اين كه من و ابوبكر خالفت را از : كنم از سه چيز به درگاه خداوند توبه مي: مرگ گفت
ان را بـر بعضـي   مردم غصب كرديم، دوم، اين كه بر مردم خالفت كرديم و بعضي از مسـلمان 

  5.ديگر برتري داديم

                                            
  .متفق عليه -  1
  . 20، ص)شرح حال سلمان فارسي(كشي، رجال  -  2
  .40، ص )شرح حال صهيب و بالل(كشي، رجال  -  3
  .61كشي، رجال، ص  -  4
  . 81ابن بابويه قمي، الخصال، تهران، ص  -  5
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ي  و قوي و مورد اعتماد بود و عقيدهعلي پسر ابراهيم قمي كه نزد شيعه در حديث، ثقه 

tΠöθ﴿: ، در تفسير آيه ي1درستي داشت tƒ uρ Ù yè tƒ ãΝÏ9$ ©à9$# 4’ n?tã Ïμ ÷ƒ y‰tƒ ãΑθ à)tƒ ©Í_ tFø‹n=≈ tƒ ßNõ‹sƒªB$# 

yìtΒ ÉΑθ ß™ §9$# Wξ‹Î6 y™ ∩⊄∠∪ ﴾ )را ناسزا مي گويد سفاروق عمر ) 27:الفرقان.  
روز قيامت خداوند قـومي را  «: گويد نقل است كه مي ي ثمالي، از ابوجعفر از ابوحمزه 

سپس به نور . ي كتان سفيد وجود دارد كه بين دستانشان نوري مانند جامهگرداند  مبعوث مي
دانسـتند و   ه خـدا، مـي  اي ابوحمزه، قسم ب: سپس گفت. ذراتت را پراكنده كن: شود گفته مي

پذيرفتند  گرفتند و مي آمد آن را مي شناختند، ولي هرگاه چيزي از حرام برايشان پيش مي مي
و هرگاه چيزي از فضل و برتري اميرمؤمنان، حضرت علي پيش آنان مطرح مي شـد، آن را  

ابوبكر  منظور ستمگر اول يعني» الظالم علي يديه يوم يعض«: ابوجعفر گفت. كردند انكار مي
اي كاش با پيامبر، حضرت علـي  » «يا ليتني اتخذت مع الرسول علياً ولياً« :وي گويد. است

منظور عمـر اسـت؛   » تخذ فالناً خلياليا اليتني لم أ«و . »دادم را هم دوست صميمي قرار مي
  2.دادم اي كاش عمر را دوست قرار نمي: يعني

  :ي خدا در معني اين فرموده

 mY Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g 
 l112: األنعام  

                                            
ي اهل بيت، بر مي  ترين تفسيري است كه پرده از روي آيات نازله درباره قديمي: ي اين تفسير گفته اند درباره -  1

. است) جعفر و باقر(و در حقيقت تفسير دو تا انسان صادق . ي تفاسير زيادي است اين تفسير اصل و پايه. داشت
  .19ي تفسير، ص  مقدمه: نگا. زيسته است مؤلفش در زمان حسن عسكري مي

   ه 1386، چاپ نجف عراق 2، ج 113تفسير قمي، ص  -  2
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هيچ پيغمبري فرستاده نشده مگر اين كـه در امـتش   : كنند كه گفت نقل مي از ابوعبداهللا
كنند و پـس از وفـات آن پيـامبر مـردم را گمـراه       دو شيطان وجود دارند كه او را اذيت مي

مالمقبـول   1.بودنـد » زريـق «و» جبتـر «، اما دو رفيق محمد... اما دو رفيق نوح . كنند مي
روايـت شـده كـه    «: را اين گونه تفسير كرده اسـت » زريق«و » جبتر« ،ملعون شيعي هندي

مراد از اولي ابوبكر است، زيرا ابوبكر چشـم  . مصغر ازرق است و جبتر يعني روباه» زريق«
  2).پناه به خدا. (هم عمر است كه كنايه از مكار بودنش است آبي بود و مراد از دومي

در شـرايط خاصـي قرارگرفـت و نـزد      پيامبر خدا: كند كه از جعفر نقل ميباز هم قمي 
مرد انصار يك بـز  . بله اي پيامبر خدا: آيا غذايي داري؟ گفت: يكي از انصار رفت و فرمود

هنگامي كه گوشت بريان شـده را خـدمت   . ذبح و آن را بريان كرد دوساله را براي پيامبر
كه حضرت علي و حضرت فاطمه و حضرت حسن  گذاشت، آن حضرت آرزو كرد پيامبر

دو منافق آمدند و بعـداً هـم حضـرت    . بودند هم پيش او  -عليهم السالم-و حضرت حسين 
 ما أرسلنا من قبلك من رسـول وال و(: خداوند در اين باره، اين آيه را نازل كردند. علي آمد
 )أمنيتـه  فـي  لشـيطان ا ألقـى  تمنـى  إذا إال –سـت  افزوده ي اين ملعونها –محدث  نبي وال

رزوي پيامبر را كرد و به نحوي آ كرد، شيطان در آرزوي او القا و دخالت مي هرگاه آرزو مي(
؛يعنـي،   )فينسـخ اهللا مـا يلقـي الشـيطان    (. كردند يعني آن دو منافق چنين مي.) كرد آلوده مي

  3.هنگامي كه حضرت علي پس از حضرت ابوبكر و حضرت عمر آمد

   13: المائدة m u v w x lره در تفسير اين آقاي قمي دوبا

                                            
 . 214، ص 1همان، ج -  1
  .، چاپ هند128قرآن مقبول شيعه در زبان اردو، ص  -  2
  . 86ص ، 2تفسير قمي، ج -  3
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  . منظور نقض پيمان اميرمؤمنان، حضرت علي است: گويد مي 

 my z {| } ~ � ¡  l13: المائدة   
ايـن  . منظور كسي است كه اميرمؤمنان را از جاي خود بردارد و در جاي ديگري بگذارد 

  1.امامت است )ة باقيةوجعلنا كلم(: در آيه ي» كلمه«دليلي است بر اين كه منظور از

 ¶ m« ¬ ®  ¯ °± ² ³ ´ µ : در تفسير آيه ي

¸¹ ¾ l 25: النحل  
از حضـرت علـي    ، منظور كساني هستند كه خالفـت را »يحملون آثامهم«: گويد قمي مي 

كنند و همين طور گناه كساني را كه به دست آنهـا   غصب كردند كه گناهان خود را حمل مي
قسم به خـدا، هـر   «: گويد امام جعفرصادق مي. اند آنها اقتدا كردهناآگاهانه گمراه گشته و به 

خوني كه ريخته شده و هر عصايي كه به عصاي ديگري خورده و هر فرج حرامي كه غصب 
شده و هر كاري كه از روي ناآگاهي انجام شده، قطعاً گناه آن بر گردن هـر دوي آنهاسـت،   

خـورم و   سوگند مي: حضرت علي هم گفت .بدون اين كه از گناه مجرمان اصلي كاسته شود
و پس از مدت كمي آنها را كنند  اميه پس از من آنها را حمل مي خورم كه بني باز سوگند مي

راه ند و بر ابوبكر است همان اندازه گنـاه كـه او تـا روز قيامـت     گذار ي ديگري مي در خانه
  2.»را برايشان باز كرد خطا

» كميـت «جـانم فـدايت،   «: به ابوجعفر گفتم: كه گفتكند  كشي از ورد بن زيد روايت مي
حضـرت ابـوبكر و   ( ي شـيخين او داخل شد و از ابوجعفر دربـاره  .گفت بيارش. آمده است

هر خوني كه ريخته شد و هر حكمي كه مخالف حكـم  : ابوجعفر گفت. پرسيد) حضرت عمر

                                            
  . 164، ص 1همان، ج -  1
  .384-383، ص 1همان،ج -  2
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گردن ابوبكر خدا صادر شد و هر حكمي كه مخالف رسول خدا و حضرت علي اجرا شد، بر 
  1.»اهللا اكبر، كافي است: گفت» كميت«. و عمر است

هـيچ  ! بن زيـد اي كميت: ده كه باقر به كميت گفتدر روايت ديگري از داود بن نعمان آم
ي نشد، مگـر  خوني در اسالم ريخته نشد و هيچ مال حرامي اندوخته نشد و هيچ نكاح حرام

كنـد و مـا گـروه     روزي كه قائم ما قيام مي ي ابوبكر و عمر است تا اين كه گناهش به عهده
دهيم كه به ابوبكر و عمر دشنام دهند و خود را  هاشم به بزرگ و كوچك خود دستور مي بني

  2.»از آن دو تبرئه كنند

                                            
  .180و  179كشي، رجال، ص  -  1
  . 180، ص)شرح حال كميت بن زيد اسدي(كشي، رجال  -  2
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   ذي النورينعثمان 
اما آن سخاوتمند و باحيـا، دامـاد پيـامبر، شـوهر دو دختـرش، عثمـان بـن عفـان، ذي         

انـد،   ي او براساس آنچه يهوديان فرومايه برايشان ديكته كردهدرباره ، اعتقاد شيعهالنورين
بـا همكـاري حضـرت علـي و      پيامبر خدا: كند كشي از ابوعبداهللا روايت مي: چنين است

در اين هنگام عثمان با يك حالت خاص درونـي عبـور   . ساخت حضرت عمار مسجدي مي
رجز بخوان كه براي عثمان زننده  يك: اميرمؤمنان، حضرت علي به حضرت عمار گفت. كرد
  :عمار گفت. باشد

  وساجداً راكعاً فيها يظل      المساجدا يعمر من يستوي ال

  حائداً يزال ال الغبار عن     داًـمعان عانداً تراه من و
بينم كـه   كند، با كسي كه مي كند و در آن ركوع و سجده مي كسي كه مساجد را تعمير مي«

  . »گيرد، مساوي نيست گرد و غبار دوري ميدشمن و معاند است و از 
مـا مسـلمان نشـديم كـه خـود و      : آمـد و گفـت   حضرت عثمان پس از اين نزد پيامبر

و . آيا دوست داري چنين گفتـه شـود  : فرمودند پيامبر. شخصيتمان مورد دشنام قرار گيرد

 17: الحجرات mÅ Æ Ç ÈÉ Ú l : دو آيه نازل شدند

: سپس پيامبر به حضرت علـي گفـت  » گذارند بر تو منت مي شدنشان  نبه خاطر مسلما« 
  1.بنويس) عثمان( اين را درباره دوستت

دسـتور سـاختن مسـجد را داد     وقتي پيـامبر : باز هم از ابوعبداهللا روايت است كه گفت
حضرت عمـار را بـا   . پيش هر مردي يك مرد ديگر گذاشت. جاها را براي آنان تقسيم كرد

اش  ساختن بـوديم، عثمـان از خانـه    وقتي ما مشغول كار: وي افزود .حضرت علي قرار داد

                                            
 .34و  33كشي، رجال، ص ) 1(
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عثمان پيراهن خود را جمع و جور كرد و روي خود را . و غبار هم بلند شده بود. بيرون آمد
  : گفت علي. عمار، من هر چه گفتم تو هم بگو: در اين حال علي گفت. برگرداند

  االمساجد يعمر من يستوي ال

  ساجدا و راكعا فيها يظل

  حائدا الطريق عن يرى كمن
كند و در آنها پيوسته سجده و ركوع مي كند با كسي كـه از   كسي كه مساجد را آباد مي« 

  .»گيرد، مساوي نيست راه كناره مي
عثمان ناراحت شد و نتوانست به علي چيزي بگويد، . عمار هم جواب داد: گويد راوي مي

به خاطر چيزي كه عثمان به تو گفت، : ه عمار گفتعلي ب. برده و فرومايه: اما به عمار گفت
رفت و  روي تا به او خبر دهي؟ عمار پيش پيامبر ناراحت نيستي؟ چرا خدمت پيامبر نمي

! اي بـرده و فرومايـه  : اي رسول خدا، عثمان گفت: عمار گفت. ماجرا را براي او بازگو كرد
علي را صدا كـرد و علـي    يامبرپ. علي: داند؟ گفت چه كسي اين را مي: فرمودند پيامبر

برو و به عثمان هر كجا : فرمودند آن حضرت. همان را گفت كه عمار گفت هم به پيامبر
خـودت بـرده و   : علي رفت و عثمان را پيدا كرد و به او گفت! اي برده و فرومايه: بود، بگو

  1.»سپس علي رفت! فرومايه هستي

  106: مرانآل عm§ ¨ © ª «  l : قمي در تفسير آيه ي
دروغ بسته شده اسـت؛ پيـامبري كـه يـارانش را بـه       روايتي ذكر مي كند كه بر پيامبر 

 در اين روايت گويا پيـامبر خـدا  . خصوص سه يار باوفايش را بسيار دوست داشته است

                                            
  .34كشي، رجال، ص  -  1
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يـك پـرچم بـا    . شـوند  وارد مـي امت من روز قيامت با پنج پرچم بـر مـن   «: فرموده است
پرسم پس از من با كتاب خدا و اهل بيـت مـن چگونـه     از آنها مي .ي اين امت است گوساله

را مورد دشمني و ظلم اهل بيت تو كتاب خدا را تحريف كرديم و : گويند برخورد كرديد؟ مي
سـپس  . تشنه و با روي سـياه وارد آتـش جهـنم شـويد    : گويم من هم مي. و كينه قرار داديم

پس از ) قرآن و اهل بيت( گويم با ثقلين مي شود و من پرچم فرعون اين امت بر من وارد مي
اهل با آن مخالفت كرديم و با  قرآن را تحريف و پاره و: گويند من چه كرديد؟ در جواب مي

با تشنگي و روي سياه داخل آتش جهـنم  : گويم من هم مي. هم دشمني و جنگ كرديم بيت
پس از من با : گويم ميشود و من  سپس يك پرچم با سامري اين امت بر من وارد مي. شويد

 نافرماني و آن را ترك كرديم واهل بيـت را ضـايع   قرآن را: گويند ثقلين چه كرديد؟ آنها مي
سپس پرچم سـوراخ دار  . با تشنگي و روي سياه داخل آتش شويد: گويم من هم مي. كرديم

دا و ي كتـاب خـ   شود و از آنها هـم دربـاره   وارد ميبا اولين و آخرين نفر از خوارج بر من 
از كتاب خدا كم كرديم و خود را از آن جدا سـاختيم و بـا اهـل    : گويند مي. پرسم عترت مي

با تشـنگي و روي سـياه داخـل جهـنم     : گويم من هم مي. بيت هم جنگيديم و آنان را كشتيم
 »غـرالمحجلين «ي  متقيان، سـرور مسـلمانان و سـركرده    سپس پرچم امام و پيشواي. شويد

ي  ، وصـي و جانشـين فرسـتاده   )راني اسـت و دستان و پيشاني شان نوكساني كه بر اثر وض(
پس از من بـا قـرآن و اهـل بيـت     : گويم به آنان مي. شود پروردگار جهانيان بر من وارد مي
از قرآن پيـروي كـرديم و اهـل بيـت را دوسـت      : گويند چگونه رفتار كرديد؟ در جواب مي

مـن هـم   . مان در راهشان ريخته شد تا خونداشتيم و از آنان پشتيباني و ياري شان كرديم، 
ن رسول خـدا ايـن آيـه را تـالوت     پس از اي. سيراب و روسفيد وارد بهشت شويد: گويم مي
  :كرد
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 m§ ¨ © ª «¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´  µ ¶ ¸ 
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امـا   گـردد،  يم ياهس يهائ و چهره يد،سف يهائ خواهد بود كه چهره يروز) يمآن عذاب عظ(«
 ياخوت و برادر(و  يمان،بعد از ا ياآ:) شود يبه آنها گفته م(شده،  ياهس يشانآنها كه صورتها

و اما آنهـا   !ورزيديد يعذاب را، به سبب آنچه كفر م يدپس بچش! يد؟كافر شد) آن، يهدر سا
  ».مانند يودانه در آن مشده، در رحمت خداوند خواهند بود؛ و جا يدسف يشانها كه چهره

دهند و نام  دشنام مي خباثت و قباحت شيعه را مي بيني؟ كه چگونه به ياران پيامبرخدا
بندند؟ كشي مي  دروغ مي پيامبر كنند و به آنان ناسزا مي گويند و بر هايشان را عوض مي

  :گويد كه جعفر اين شعر را سرود 
  لك أربعخمس فمنها ها    فالناس يوم البعث راياتهم

  المفظع ةو سامري األم     فرعونها العجل و قائدها
  تطلع  إذا كالشمس     حيدر  قائدها ةراي و

  أوكع  لكع عبد جد     مارق و مخدع عن دينه
ي  سـركرده . شـونده اسـت   چهار تا از آنها تباه . مردم در روز رستاخيز پنج پرچم دارند« 

ي آن حيـدر اسـت    ي پرچمي است كه سركردهمري و ديگرآنها گوساله است و فرعون و سا
يب خورده در ديـن پـدر بـزرگ و    كه هنگام طلوع مانند خورشيد است و ديگري پرچم فر

. محمـد حميـدي  : اين شعر كيست؟ راوي گفـت  :جعفر گفت. »ي فرومايه و ناكس است بنده
تو خمر  منظور: گفت. نوشيد من او را ديدم كه شراب مي: گفتم! خدا او را رحمت كند :گفت

                                            
  . 109، ص 1تفسير قمي، ج -  1
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براي خـدا مهـم   . شراب نوشيدن چيزي نيست! خدا او را رحمت كند: گفت. بله: است؟ گفتم
  1.خواري را به سبب محبت حضرت علي ببخشايد نيست كه شراب

نزد شيعه يكي از اصول چهارگانه است، از » كافي«كليني، محدث بزرگ شيعه كه كتابش 
انـد كـه در آنهـا مخالفـت      كارهايي كرده واليان پيش از من: حضرت علي نقل كرده كه گفت

عمداً خالف او را انجام دادند، پيمانش را شكسـتند و ديـنش را تغييـر    . بوده است پيامبر
  2.دادند

  :وجلّ ي خداوند عزّ ي اين فرموده هباز هم كليني از ابوعبداهللا روايت كرده كه دربار

  mi j k l m   n o p q  r s t u v w x  y z {  
| } l 137: النساء  

ايمان آوردند و وقتي  نخست به پيامبر. ي فالني و فالني نازل شد اين آيه درباره: گفت 
هر كس من مـوالي او  : فرمودند آن گاه كه پيامبر. خالفت بر آنها عرضه شد، كافر گشتند
سپس به بيعت بـا اميرمؤمنـان، حضـرت علـي ايمـان      . هستم، بايد علي هم موالي او باشد

سپس كفرشان افـزون  . ، كافر شدند و بيعت را به سر نبردندو پس از وفات پيامبر آوردند
اينـان  . گشت؛ زيرا هر كس كه با حضرت علي بيعت كرد، از او هـم بـه زور بيعـت گرفتنـد    

  3.چيزي از ايمان در دلشان باقي نماند
  4.ن استشارح كافي، بيان كرده است كه منظور از فالني و فالني ابوبكر و عمر و عثما

                                            
  .143و  142كشي، رجال، ص  -  1
  . 59ص كليني، روضه، ايران،  -  2
  . 420، ص 1، ايران، ج)كتاب الحجة( الكافي في األصول  -  3
  .، ايران)به زبان فارسي(الصافي شرح الكافي  -  4
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  )مادران مؤمنان(و همسرانش  ديگر اصحاب پيامبر

و خويشـاوندان آن   شيعه تنها به طعن و بدگويي نسبت به وزرا و ياران باوفـاي پيـامبر  
و همراهـان   حضرت اكتفا نكردند، بلكه فراتر رفتند و انگشت دشنام را بر ناموس پيـامبر 

حسن در راه خدا جهاد كردنـد و ديـن   بزرگ ايشان گذاشتند به خصوص كساني كه به نحو ا
ايـن ملعونهـا از    ديني كه خدا خود، آن را برايشان پسنديده اسـت و  ؛خدا را گسترش دادند

  .ي آن بزرگان، ناراحت هستند هاي ارزنده تالش
  

  و فرزندانش عموي پيامبر
د، او را همتاي پدرش قـرار داده بـو   نيز، كه پيامبر شيعه حتي به عموي گرامي پيامبر

  .دهند دشنام مي
: العابدين آمد و گفت مردي نزد پدرم، زين: از محمد باقر نقل شده كه گفت: گويد كشي مي

دانـد، و   ي آيات قرآن را مي پندارد كه سبب نزول همه عباس مي فالن كس ؛يعني، عبداهللا بن
العابـدين   زين. ي چه موضوعي نازل شده است ر آيه اي كجا، كدام روز و دربارهداند كه ه مي

   :ي بپرس آيه از عبداهللا بن عباس: گفت

 m£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ l 72: اإلسراء   
  »!و گمراهتر است يناناب يزبوده است، در آخرت ن يناجهان ناب ينكه در ا ياما كس«

  34: هود m¢ £  ¤ ¥  ¦ § ¨ © l  :ي و آيه

   200: آل عمران m¼ ½ ¾ ¿ À Á Æ l : ي و آيه
و در برابـر  ! يـد استقامت كن) در برابر مشكالت و هوسها،! (يدا آورده يمانا كه يكسان يا«

  »يدخود، مراقبت كن يو از مرزها يدباش يدار، پا)يزن(دشمنان 
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است؟ آن مرد نـزد عبـداهللا بـن عبـاس      چه كسي و چه موضوع هايي نازل شدهي  درباره
رو كنـي و   را پرسيده، روبهاين سؤالها  دوست داشتم مرا با كسي كه: رفت و ابن عباس گفت

عرش چيست؟ كي خلق شده؟ و چگونه است؟ آن مرد نـزد  : از او بپرسم، اما تو از او بپرس
ي  آيـا عبـداهللا بـن عبـاس دربـاره     : گفتالعابدين  زين. پدرم برگشت و سؤاالت او را پرسيد
آيـات   ي ايـن  اما من به تو درباره: عابدين گفتال زين. نه: آيات فوق، جواب تو را داد؟ گفت

ي اول  دو آيـه . اينكـه ادعـايي داشـته باشـم    دهم بـدون   مي از روي علم و روشنايي جواب
ي پـدرم و   ي آخـر هـم، دربـاره    ، نازل شـده وآيـه  ي پدرش عباس، عموي پيامبر درباره
  1.ي ما نازل شده است درباره

پسـر عبـاس،   امـا تـو اي   : اس گفتكند كه به ابن عب العابدين نقل مي كشي باز هم از زين

ي پدر من نازل شده يا پـدر تـو؟    درباره 13: الحج m½ ¾ ¿ À Á l : ي آيه
دانستي، مـن عاقبـت كـارت را بـه تـو       توجه كن، به خدا قسم اگر تو خود نمي: سپس گفت

گفتم كه اگـر   شد چيزي را مي گفتم و در آينده خواهي دانست و اگر به من اجازه داده مي مي
  2.كار خواهند كردعامه ي مردم بشنوند، ان

: گفـت  حضـرت علـي  : كنـد كـه گفـت    مالباقر مجلسي از كليني از محمد باقر نقل مي
جعفر و حمزه رفتند و دو . هاشم باقي مانده بودند تنها جعفر و حمزه بودند كساني كه از بني«

   .3»عباس و عقيل: مرد ضعيف و ذليل و تازه مسلمان با او ماندند

                                            
  . 53، ص)شرح حال عبداهللا بن عباس(كشي، رجال  -  1
  .54همان، ص )  -  2
  . 756، ص 2مال باقر مجلسي، حيات القلوب،هند، ج -  3
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اما عبـداهللا بـن عبـاس، عـالم امـت و      . ي عموي پيامبر ربارهي شيعيان است د اين گفته
علي، عبداهللا بـن عبـاس را   : ، را متهم به خيانت كردند و گفتندمفسر قرآن و يار رسول اهللا

المال را دزديد و به مكه رفت و علي  فرماندار بصره كرد و عبداهللا بن عباس تمام دارايي بيت
پـس از ايـن كـه    . بن عباس دزديد دو ميليون درهم بود مبلغ مالي كه عبداهللا. را ترك گفت

ايـن هـم از   «: علي از كار عبداهللا بن عباس اطالع پيدا كرد بر منبر رفت و گريه كرد و گفت
تر از  كند، پس چطور افراد پايين كه با اين علم و قدرت چنين كاري مي پسر عموي پيامبر
تم، مرا از دست آنان راحت كن و به خدمت خود خداوندا، من حقيقتاً ناراح. او ايمان بياورند

   1»ام ببر تا عاجز و ناتوان و درمانده نشده
. سران عباس، آورده استكشي باب مستقلي با عنوان نفرين علي عليه عبداهللا و عبيداهللا، پ

گفت كه حضـرت   كند كه ابوجعفر ي خود را با اين روايت دروغين بيان مي سپس عقيده
دا، دو پسر عباس، عبداهللا و عبيداهللا را لعنت كن و چشمانشان را كور خداون«:گفت علي

اي و كوري چشمانشان را دليلي بر كوري دلهايشان  كور كرده چنان كه دلهايشان را گردان هم
  4».بگردان

و » عياشـي «و » قمـي «و در تفاسـير  » كـافي «امثال اين روايات دروغين نزد شـيعه در  
  .زياد است» صافي«

  

                                            
  .58و  57كشي، رجال، ص  -  1
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  وليد خالد بن
ي لشـكريان پيـروز و    ، شهسوار اسالم و سركردهخالد بن وليد شيعيان به شمشير خدا،

خالد بن وليد، مالك بن : گويند قمي و ديگران مي. سربلند و مبارك اسالم نيز، ناسزا گفته اند
  . نويره را تنها به قصد ازدواج با همسرش مورد هجوم قرار داد

اختالفـي ميـان ابـوبكر و    : كه قمي آن را ذكر كرده استاند  هي دروغ و باطلي ساخت قصه
اش برگشت و دنبال عمر فرستاد و او را  ابوبكر به خانه. علي رخ داد و با هم مشاجره كردند

اگر بار ديگري ! موضع علي را در برابر ما نديدي؟ به خدا قسم: به خانه آورد و سپس گفت
نظر تـو چيسـت؟   . به جاي باريكي مي كشدچنين جلسه اي را براي ما ترتيب دهد، كار ما 

چه كسـي او را بكشـد؟   : ابوبكر گفت. نظرم اين است كه دستور دهيم كشته شود: عمر گفت
: آنـان گفتنـد  . دنبـال خالـد فرسـتادند، خالـد آمـد     . كشد خالد بن وليد او را مي: عمر گفت

واگذار كنيد حتي  خواهيد به من هر چه مي: گفت. خواهيم كاري بزرگ به تو واگذار كنيم مي
كـي او را بكشـم؛   : خالد گفت. اين، همان كار است: گفتند. اگر قتل علي بن ابي طالب باشد

وقتي سالم نماز . وقتي در مسجد حاضر شد موقع نماز خواندن كنارش بايست: ابوبكر گفت
اسماء دختر عميس از توطئه مطلـع  . چشم: گفت. دادي، به طرف او برخيز و گردنش را بزن

ي علي  به خانه: اسماء به كنيزش گفت. وداو تحت نكاح ابوبكر ب. و حرفهايشان را شنيد شد
. كشـند  ي ترور تو نقشه مـي  ها برسان و به علي بگو كه دربارهو فاطمه برو و سالم مرا به آن

 آن كنيز نزد علي و فاطمه رفـت و بـه علـي   . كنم كه از شهر خارج شو من نصيحتت مي
. براي كشتن تو نقشه كشيده انـد : گويد رساند و مي يس سالم تو را مياسماء دختر عم: گفت

خداوند ميان من و آنچه كه آنهـا  : به اسماء بگو! اي كنيز: گفت علي .از شهر خارج شو
سپس بلند شد و خود را براي نمـاز آمـاده كـرد و در    . اندازد اي نامرئي مي خواهند، پرده مي

خالد بن وليد هم . ستاد و نمازش را به تنهايي ادا كردمسجد حاضر شد و پشت سر ابوبكر اي
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وقتي ابوبكر براي تشهد نشست از آنچه كـه گفتـه بـود    . در كنار علي با شمشير ايستاده بود
توانست سالم  همچنان در تفكر بود و نمي. پشيمان شد و از فتنه و توان و قدرت علي ترسيد
: سپس رو به خالد كـرد و گفـت  . كرده است نمازش بدهد تا اينكه مردم گمان بردند كه سهو

اميرمؤمنـان، حضـرت   . آن گاه سـالم نمـازش را داد  . خالد، آنچه را به تو دستور دادم، نكن
علـي  . دستور داد كه گردنت را بـزنم : اي خالد، چه امري به تو كرد؟ خالد گفت: علي گفت

گفت، نكن؛ تـو   سالم نميآري، به خدا اگر قبل از : دادي؟ گفت تو هم داشتي انجام مي: گفت
علي خالد را گرفت و بر زمين كوبيد و مـردم گـرد آمدنـد و    . كشتم را پس از سالم نماز مي

اي ابوالحسن، به خـاطر خـدا و بـه    : مردم گفتند. كشد به خداي كعبه خالد را مي: عمر گفت
سپس علي دست از سر خالد برداشـت و بـه عمـر رو    . حق صاحب اين قبر، دست نگه دار

فالني، اگر پيماني از رسول خدا نبود و خـدا ايـن را مقـرر    : اش را گرفت و گفت د و يقهكر
دانستي كه كدام يك از ما به لحـاظ كمـك و يـاور و تعـداد افـراد، ضـعيف        نكرده بود، مي

  1.پس از آن داخل منزل خود شد. تراست
  

  عبداهللا بن عمر و محمد بن مسلمه
اين است كه هر دو در حالـت   -رضي اهللا عنهما-ي ي اين دو صحاب ي شيعه درباره عقيده

  2.اند ايماني مرده شكني و بي ارتداد و پيمان
  

                                            
  . 159و  158، ص 2ج ر قمي،تفسي -  1
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  طلحه و زبير
: ي او فرمـود  روز احد درباره پيامبر. ي مبشره است و يكي از عشره طلحه يار پيامبر

 پيـامبر . ي مبشره اسـت  زبير هم يكي از عشره 1»طلحه، بهشت را براي خود واجب كرد«
هر پيامبري حواري داشته است و حـواري مـن هـم زبيـر     «: استگو درباره اش مي فرمايدر

  2»است
ايـن دو آيـه    :ابـوجعفر بـاقر گفـت   : ي اين دو مرد بزرگوار، روايت كرده كـه  قمي درباره

  : فرمايد ي طلحه و زبير نازل شده و شتر هم، شتر آنهاست كه مي درباره

 m| } ~   _ ` a b c d e f g h i j k l m 
n op t l )3)40: األعراف  
  

  انس بن مالك و براء بن عازب
ي اين دو صحابي  ، نظر شيعه درباره-مارضي اهللا عنه-اما انس بن مالك و براء بن عازب 

دادن شما شـد؟    چرا بلند نشديد و چه چيزي مانع از شهادت: اين است كه علي به آنها گفت
خداوندا، اگر كتمـان ايـن دو نفـر از روي عنـاد و     . قطعاً آنچه مردم شنيدند شما هم شنيديد

سپس براء بن عازب كور شد و انس بن مالـك،  . لجبازي بوده، آنها را به دردي مبتال گردان
  4.هر دو پايش گري گرفت

  

                                            
 .ترمذي آن را روايت كرده است و همچنين احمد در مسند خود آن را آورده است -  1
 .متفق عليه -  2
 . 230، ص 1تفسير قمي، ج)  -  3
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  همسران پيامبر
ايـن  . انـد  نيـز، نگذشـته   حتي از پيامبر. خباثت هنوز هم تمام نشده و پايان نيافته است

اند و به حريم شخصيت صديقه، دختر صديق، مادر مؤمنـان،   و باطل را ساختهروايت خبيث 
وقتي حضرت علي : كشي گفته است. اند هم تعرض كرده -رضي اهللا عنها-ي پاكدامن  عايشه

ياران جمل را شكست داد، اميرمؤمنان، حضرت علـي، عبـداهللا بـن عبـاس را نـزد عايشـه       
. كند تا كمتر، زخمي و دست و پا شكسـته بدهنـد  فرستاد به او دستور داد كه زودتر حركت 

 :وي گويـد . خلف در نزديك بصـره بـود   او در قصر بني. پيش عايشه رفتم: ابن عباس گفت
اي بزرگ  خانه. بدون اجازه وارد شدم. عايشه اجازه نداد. اجازه خواستم كه نزد عايشه بروم

ابن عباس . پشت دو پرده بودعايشه . و پر جمعيت ديدم و جاي نشستن براي من نمانده بود
آوردم و آن را انداختم و . اي ديدم كه گليمي بر آن بود در كنار خانه كجاوه. نگاه كردم: گفت

. الف سنت ما عمـل كـردي  اي ابن عباس، برخ: عايشه از پشت پرده گفت. روي آن نشستم
ـ   . ي ما وارد شدي و روي متاع ما نشسـتي  ي ما به خانه بدون اجازه ه عايشـه  ابـن عبـاس ب

ي تو تنها همان است  ا به تو سنت را ياد داديم و خانهم. تريم ما از تو به سنت نزديك: گفت
تو را در آن به جاي گذاشت و تو با ظلم به خود و با خيانت به دين و در حال  كه پيامبر

ي خـودت بازگشـتي بـدون     وقتي بـه خانـه  . از آن خارج شدي نافرماني نسبت به پيامبر
تـو چيـزي جـز    . نشـينم  شوم و بدون دستور تو روي متاع تو نمـي  تو وارد آن نمي ي اجازه
بعد از خود به  اي كنار گذاشته شده و گوشه نشين از نه نفري مانند خودت كه پيامبر زايده

ابن . تو از آنها سفيدتر و زيباتر و به لحاظ اصل و نسب واالتر نيستي . جاي گذاشت، نيستي
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ي عايشه و جواب خـودم را   گفته. و خدمت اميرالمؤمنين رفتم شدم سپس بلند: عباس گفت
  1.شناختم كه فرستادم من تو را مي: علي گفت. براي او بازگو كردم
يكـي  . اي؟ ولي شيعه در خباثت همچنان صدرنشين است تر از اين ديده آيا خباثتي بزرگ

ي  نـگ جمـل كجـاوه   در ج«: كنـد  روايت مـي ، در كتابش از باقر »طبرسي«از بزرگانشان، 
به خدا قسم در خـواب ديـدم   : امير مؤمنان، حضرت علي گفت. عايشه با تير نابود شده بود

اي علي، كـار  : شنيد كه گفت اظهار داشت كه از پيامبرمردي . مي دهم  كه عايشه را طالق
وقتي آن مرد برخاسـت و شـهادت   . -پناه بر خدا-. همسران من پس از من به دست توست

بلند شـدند و همگـي شـهادت     -كه دو نفرشان از اصحاب بدر بودند–زده نفر ديگر داد، سي
اي علي، امور زنان من پس از : گفت شنيدند كه به علي ابن ابوطالب مي دادند كه از پيامبر

در اين هنگام عايشه به حدي تند گريه كرد كـه اطرافيـان   : راوي گويد. من به دست توست
  2.»اش را شنيدند گريه
  

  ي صحابه كفير همهت

تا جـايي كـه تشـيع مـذهب     . ي شيعيان است كه يهود برايشان ابداع كرده است اين عقيده
اكتفـا   اما شيعه به بدگوئي نسبت به تعداد بسـياري از يـاران رسـول اهللا   . ناسزاگويي است

ان كشـي از بزرگـ  . انـد  ي معدودي را تكفير كرده جز عده اند، بلكه تمام ياران پيامبر نكرده
ي مقداد بن اسود، ابـوذر غفـاري و    خداوند درباره: كند كه گفت يت ميشيعه، از ابوجعفر روا

  : فرمايد مي سلمان فارسي،

                                            
  . 57 – 55كشي، رجال، ص  -  1
  . 82هـ، ص 1302طبرسي، احتجاج، ايران،  -  2
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 mc d e f g h i j kl m n o p q r st a l  آل
   1441: عمران

 يـا و  يرداگر او بم يابودند؛ آ يزن يگرياز او، فرستادگان د يشفقط فرستاده خداست؛ و پ محمد«
  .»گرديد؟ يته شود، شما به عقب برمكش

مهاجرين و انصار همـه رفتنـد و از ديـن    : كند كه گفته است باز هم از ابوجعفر روايت مي
  .مگر اين سه نفر 2-و با دستش سه نفر را نشان داد -برگشتند

وقتي كه قيامت شد، يـك  : روايت است كه گفت) چهارم شيعيانامام ( از موسي بن جعفر 
كه پيمانش را نشكستند، كجا هسـتند؟   زند كه حواريون رسول خدا و كساني مي منادي صدا

  3.شوند مقداد، ابوذر و سلمان بلند مي
علي و حسن و حسـين و بقيـه ي اهـل بيـت، عمـار،      ! واقعاً جاي تعجب و حيرت است

  حذيفه و بقيه كجا رفتند؟
  خواهد؟ ببين يهود در پس اين توطئه، چه اهدافي دارد و چه مي

اش بـه   حتي محاربين اهل شام و غيره را هم تكفير نكـرد و در نامـه   اين حال عليبا 
كند و آن را امـام شـيعه،    مردم آن زمان، كه در آن ماجراي خود و اهل صفين را حكايت مي

اول كار ما اين چنين بود كـه مـا   «: البالغه آورده با صراحت گفته است شريف رضي در نهج
ي  ر ما يكي است و دعوت ما در زمينـه در ظاهر پروردگا. رسيديمبه اين دسته از اهل شام 

                                            
 .13و  12كشي، رجال، ص  -  1
  .13همان، ص  -  2
  .15همان، ص  -  3
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اسالم نيز، يكي، و در ايمان به خدا و تصديق رسول خدا از آنان چيز بيشتري نـداريم، جـز   
  1.»آن اختالفي كه در خون عثمان داشتيم و ما از ريختن آن خون، پاك هستيم

اين (كرده، نكوهش كرده است و لشكريانش بدگويي  و هر كسي را كه نسبت به معاويه
بيـنم كـه دشـنام     من براي شما زشت مي«: و گفته است) را هم شريف رضي نقل كرده است

كرديـد، در سـخن و عـذر     دهيد، ولي اگر شما اعمالشان را وصـف و حالشـان را ذكـر مـي    
: گفتيـد  هايتان نسبت بـه معاويـه و لشـكريان او، مـي     تر بوديد و اگر به جاي بدگويي راست
  2.»هاي ما و آنان را حفظ كن و ميان ما و آنان را اصالح كن، بهتر بود اوندا، خونخد

  كجا؟ ي يهود ناسزاگو نسبت به ياران بزرگ و باوفاي پيامبر علي كجا و آن زاده
چگونه از تدبر در ! خداوند آنها را بكشد. گران و تكفيركنندگان پليدي هستند آنان نفرين 

  سازد؟  ا چگونه شيطان آنها را از تدبر در آيات منحرف ميشوند؟ ي آيات منحرف مي
  

  صحابه از نظر اهل سنت
، كساني كه پيام وي را بـه  ي ياران بزرگ پيامبر چه گذشت، اعتقاد شيعه است دربارهآن

ساير سرزمين ها رساندند و آن را بر دوش حمل كردند و چنان كه شنيده بودند به ديگـران  
  .رساندند

هـاي خبيـث و    شـده  ت آنان كشورهاي روم و شام و شهرهاي ايـن نفـرين  خداوند به دس
نـه   بودند اسالم نـه قـدرت داشـت و    اگر آنان نميقطعاً . فتح كرد كشورهاي يمن و ايران را

  :ي خدا هستند آنان مصداق اين فرموده. دولت

                                            
  . 448نهج البالغه، بيروت، ص  -  1
  . 323همان، ص  -  2
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 m\ ] ^ _ ` a b c d e f g h i 
j k l m n  o p q r s t d u l د خداون« 55: النور

اند وعده داده كه در زمين آنان را  اند و عمل صالح كرده كساني از شما را كه ايمان آورده
دهد تا  گرداند هم چنان كه كسان قبل از آنان را خليفه گرداند و به آنان قدرت مي خليفه مي

ديني را كه برايشان پسنديده است، اجرا كنند و خوف آنان را به آسايش و آسودگي تبديل 
  .»دمي كن

 أحد مثل أنفق أحدكم أن فلو أصحابي تسبوا ال« :ي يارانش فرموده است درباره پيامبر
 ي اگر يكي از شـما بـه انـدازه   . هيدياران مرا دشنام ند«: 1»نصيفه وال أحدهم مد بلغ ما ذهباً

  .»رسد ي آنان نمي ي آنان و حتي نصف درجه كوه احد طال انفاق كند، به درجه
 مـا  السـماء  أتـى  النجـوم  ذهبـت  فـإذا  للسماء، ةأمن النجوم« :رمايددر جاي ديگري مي ف

 ألمتـي،  أمنـة  وأصحابي يوعدون، ما أصحابي أتى أنا ذهبت فإذا ألصحابي أمنة وأنا يوعد،
پـس هرگـاه   . سـتارگان نگهبـان آسـمانند   «: 2»يوعـدون  مـا  أمتـي  أتى أصحابي ذهب فإذا

مـن هـم بـراي يـارانم     . آيد بر سر او مي شود ستارگان رفتند، آنچه به آسمان وعده داده مي
شود بر سر آنهـا   وقتي من رفتم آنچه به يارانم وعده داده مي. جايگاه آسايش و امنيت هستم

، و يارانم براي امتم جايگاه آسايش و امنيت هستند، وقتي اصـحابم رفتنـد آنچـه بـه     آيد مي
  .»آيد امت من وعده داده شده بر سر آنها مي

                                            
  .بخاري و مسلم آن را روايت كرده اند -  1
  .روايت از مسلم  -  2
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 أصـحابي  مـن  أحـد  مـن  مـا « :رف ياران را اين گونه بيان كرده اسـت فضل و ش پيامبر
هر يك از يـاران مـن در سـرزميني    « :1»القيامة يوم لهم ونوراً قائداً بعث إال بأرض يموت

  .»بميرد قطعاً هنگام رستاخيز براي آنها سركرده و نور است
 علـى  اهللا لعنـة  :فقولـوا  ،ابيحأصـ  يسـبون  الـذين  رأيتم إذا« :.فرموده است باز پيامبر

لعنت خدا بر : كنند، به آنها بگوييد هرگاه ديديد كه كساني به ياران من بدگويي مي« 2:»كمشرّ
  !»شرك شما باد

ـ  الناس أمن من إن«: فرموده است صديق  ي ابوبكر درباره پيامبر  صـحبته  فـي  يعل
  . »ستترين مردم ا ابوبكر در مصاحبت و مالش، براي من امين«: 3»أبوبكر وماله

: 4»وقلبـه  عمـر  لسـان  على الحق جعل اهللا إن«: هم فرموده است فاروق ي عمر درباره
  .»خداوند حق را بر زبان و قلب عمر قرار داده است«

 األولـين  مـن  الجنـة  أهل كهول سيدا وعمر أبوبكر«: ي ابوبكر و عمر فرموده است درباره
و سرور پيران اهل بهشـت از اولـين تـا    ابوبكر و عمر د« 5:»والمرسلين النبيين إال واآلخرين

  .»آخرين هستند، جز انبيا و رسوالن
 -الجنـة  في :يعنى– ورفيقي رفيق نبي لكل«: فرموده است النورين ذي ي عثمان درباره
  .»هر پيامبري رفيقي دارد و رفيق من هم در بهشت عثمان است« 6:»عثمان

                                            
  .روايت از ترمذي -  1
  .روايت از ترمذي -  2
  ).روايت از بخاري و مسلم(متفق عليه  -  3
  .ترمذيروايت از  -  4
 .روايت از ترمذي و روايت ابن ماجه از علي -  5
 .روايت از ترمذي -  6
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من هم . رفت احتي خدمت پيامبراز عبدالمطلب پسر ربيعه روايت است كه عباس با نار
اي : كـرده اسـت؟ عبـاس گفـت     چه چيزي تو را ناراحت: پرسيد پيامبر. بودم پيش او
رسند با روي خوش بـا   ي خدا، ما با قريش چه كنيم؟ وقتي خودشان به يكديگر مي فرستاده

پيـامبر  . كننـد  كنند طور ديگري با ما رفتار مـي  كنند و وقتي به ما برخورد مي هم مالقات مي
اي مردم، هـر  «: سپس فرمودند. گشت سرخي مباركش  به حدي ناراحت شد كه چهرهخدا 

كس عمويم را اذيت كند چنان است كه خود مرا اذيت كرده باشد؛ زيرا عموي انسان، جـاي  
 اغفـر  اللهـم «: و پسرش دعاي خير كردند و فرمودند براي عباس  پيامبر 1»پدر اوست

خدايا، عبـاس و  « 2:»ولده في احفظه اللهم ،ذنباً تغادر ال ةوباطن اهرةظ مغفرة وولده للعباس
. فرزندش را چنان ببخش كه شامل ظـاهر و بـاطن آنـان شـود و گنـاهي برجـاي نگـذارد       

  .»خداوندا فرزندش را برايش نگه دار
سؤال كردم كه چه كسـي را بيشـتر    از پيامبر: از عبدالمطلب پسر ربيعه روايت است كه

  3»پدر عايشه«: از مردان؟ فرمود: گفتم. »عايشه«: ي؟ فرموددوست دار
 فتـى  ونعم وجل، عزّ اهللا سيوف من سيف خالد«: ي خالد بن وليد فرمودند درباره پيامبر
  .»وجل و بهترين جوان قبيله است خالد شمشيري از شمشيرهاي خداي عزّ«4:العشيرة

                                            
 .روايت از ترمذي -  1
 .روايت از ترمذي -  2
 .بخاري و مسلم آن را روايت كرده است -  3
 .احمد آن را روايت كرده است و مانند آن در سنن ترمذي است -  4
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 عليـه  أخافهـا  أنا إال الفتنة تدركه الناس من أحد ما«: ي محمد بن مسلمه فرمودند درباره
ترسـم   اي گرفتار گردد، مي هر كس به فتنه« :1»الفتنة تضرك ال: وقال.. .مسلمة بن محمد إال

  .»رساند فتنه به تو آسيب نمي«: فرمودند. »آسيبي به او وارد شود جز محمد بن مسلمه
: 2»بـه  واهد مهدياً ادياًه جعلها اللهم«: دعاي خير كرد و فرمودند معاويهامير ي  درباره

  .»ي هدايت قرار ده ي هدايت يافته و مايه كننده خداوندا، معاويه را هدايت«
 اهللا علـى  أقسـم  لـو  طمـرين  ذي أغبـر  أشعث من كم« .:ي براء بن عازب فرمودند درباره
افرادي ژوليده و غبارآلودي هستند كه اگر خـدا را سـوگند   «: 3»عازب بن البراء منهم ألبره،
  .»كند؛ براء پسر عازب از آن دسته است د، خدا قبول ميدهن

عبـداهللا بـن عمـر مـرد     «: 4»صـالح  رجـل عبد اهللا  إن«: ي عبداهللا بن عمر فرمودند درباره
  .»صالحي است

خدا در كتاب خود آنان را ستوده اسـت و  . اينان و جز اينان همه ياران پيامبر خدا هستند
س لب نگشوده، نيز آنان را ستايش كرده اسـت و  كه هيچ وقت از روي هوي و هو پيامبر

هر كسي هم كـه پيـرو پيـامبر باشـد قطعـاً يـاران او را       . برايشان دعاي آمرزش كرده است
ستايد، جز منافقين و فرزندان يهود و مجوس كه دل هايشان را كينه و حسادت نسبت به  مي

ايـن ديـن مبـارك،     اصحاب، به خاطر كارهاي حيرت آورشـان در راه خـدا و در راه نشـر   
اي شده انـد؛   هدان پايبند به كتاب و سنت، عقدهاين كافران نسبت به آن مجا. فراگرفته است

                                            
  .ابوداود آن را روايت كرده است -  1
  .را روايت كرده است ترمذي آن -  2
  .ترمذي آن را روايت كرده است -  3
  .اند بخاري و مسلم آن را روايت كرده -  4
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كه لشكرهاي پيـروزي را   ذي النوري و عثمان فاورق عمر صديق و به ويژه نسبت به ابوبكر
شدن يهود از مسلمانان همـين بـود    سبب برآشفته. رهبري و نيروهاي نصرت را مجهز كردند
هايشان را بريدند و آنها را از بيخ و بن بركندند و  كه مسلمانان اساس يهود را منهدم و ريشه

قريظـه   نضير و بنـي  قينقاع و بني ها پيش بود كه بني مدت. قرار دادند زير پرچم پيامبر خدا
بـا عمـر فـاروق     پس از پيـامبر . كردند توطئه مي نشستند و عليه حضرت در مدينه مي
: را در مورد يهود اجراء كرد كه فرموده بـود  وصيت پيامبر ند، زيرا فاروق دشمني كرد

نگذاشت يـك نفـر يهـودي در     و طبق دستور پيامبر. 1العرب بيرون كنيد ةيهود را از جزير
  .العرب سكونت كند ةجزير
  

ع در ايران گسترش يافت و چرا شيعه نسبت به چرا تشي  

  صحابه كينه دارند؟

ـ  فاروق اعظم ؛ن در زمان عمرنگامي كه ايراه ران را در هـم فـرو   فتح شد و شوكت اي
و دوستان و سربازانش كينه بـه دل   اش را نابود كرد، ايرانيان از فاروق ريخت و پادشاهي

زيرا خوي ايرانيان با سلطنت و شاهنشاهي انس گرفته بود و . گرفتند و به فكر انتقام افتادند
يهـود بـراي   . جودشان، مانند خون و آب، جريـان داشـت  پرستي در و دوستي و شاه سلطنت

اتفاقاً شهر بانو دختر يزدگرد، پادشـاه  . اي مناسب ديد پاشيدن بذر فتنه، ملت ايران را مزرعه
وقتـي يهـود   . زدواج كـرد ا ايران، كه با اسراي ايراني آورده شده بود با حسين پسر علـي 

بـه عنـوان سـپر اسـتفاده      ند، از عليي قتل كشيد نقشه ي مسلمانان عثمان براي خليفه
ايرانيان . براي او و اوالدش، ادعاي واليت و خالفت كردند ابتدا بدون اطالع علي. كردند 

                                            
  .بخاري آن را روايت كرده است -  1



 59  شيعه و سنت

آنـان نسـبت بـه يـاران و سـربازان و      . با آنان همدستي كردنـد  ي انتقام از عمر با انگيزه
ي فتوحـات را   دايـره كـه   كه ايران را فتح كرده بودند و بـا عثمـان   اصحاب رسول اهللا

و سركشان و نافرمانان را تبعيد كرده بود، كينه  ه بود و امور را سر و سامان دادهگسترش داد
خود را براي همكاري بـا آن   پس با توجه به اين شرايط، مردم ايران آمادگي. در دل داشتند

ند خوني كـه  س از اين كه ديدانگيز اظهار كردند، خصوصاً پ ي يهودي و سركش و فتنه طائفه
العابدين جاري است، خوني اسـت ايرانـي كـه از     هاي علي بن الحسين ملقب به زين در رگ

به اين دليـل اكثـر   . طرف مادرش شهربانو، دختر يزدگرد پادشاه ساساني، به او رسيده است
؛ دو و عثمـان  چون با اين كار و با دشنام به صحابه و عمـر . ايرانيان تشيع را پذيرفتند

از اين جا با . يابند ي آتش مجوس در ايران، تسكين خاطر مي كننده يران و دو خاموشفاتح ا
  .ي آنان را در پيش گرفتند گر، متحد شدند و راه و برنامه لهيهود حي

شناس انگليسي، كه مدتي طوالني در ايران بود و تاريخ ايران را تمـام و كمـال    يك خاور
ب دشمني ايرانيان بـا دومـين   ترين اسبا ز جمله مهما: گويد مورد بررسي قرار داده است، مي

، اين است كه ايـران را فـتح كـرد و شـوكت آنـان را در هـم       فاروق عمر ؛ي راشد خليفه
رنگ و بوي ديني و مذهبي دادنـد در حـالي    شكست، اما ايرانيان به دشمني خود با عمر
  1.كه در حقيقت دنبال دين و مذهب نبودند

عداوت و دشمني ايرانيان با عمر بـه  «: بيشتري داده و گفته استدر جاي ديگر، توضيح  
را غصب كرده اسـت، بلكـه بـدين خـاطر      شاين دليل نيست كه عمر، حقوق علي و فاطمه 

. ي ساسـانيان پايـان داد   را فتح كرد و به سلسـله و خـانواده  ايران  است كه حضرت عمر
  : آورد يشناس از يك شاعر ايراني، شعر زير را م سپس اين شرق
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 بشكست عمر پشت هژبـران عجـم را  
  

  
 جــم راي  بــر بــاد فنــا داد رگ و ريشــه  

  

 اين عربده بر غصب خالفت ز علـي نيسـت
  

 
 1با آل عمـر كينـه قـديم اسـت عجـم را       

  
ي قديمي فتح ايران  نيست بلكه همان مسأله علي پس جدال به خاطر غصب خالفت از

  2»است
ي تسـكين   هاي خود مايـه  والد علي بن الحسين را براي كينها مردم ايران،: وي مي افزايد

دانستند كه مادر علي بن حسين، دختر پادشاهشان يزدگـرد   خاطر و آرامش يافتند؛ چون مي
از ايـن  . پس ديدند كه در اوالد شهر بانو، حقوق پادشاه با حقوق دين يكي شده است. است

آيـد و   ن معتقد بودند پادشاه از آسمان مـي اي سياسي ميان آنان نشأت گرفت؛ چو جا، رابطه
  3.آنها چسبيدند از طرف خداست پس بيشتر به

  
  )واليت و وصايت از نظر شيعه(واليت و وصايت 

اين كار . تر گفتيم كه يهود باورهاي جديدي در اسالم ساخته و پرداخته است پيش -پنجم
ـ   ا هـدف تأسـيس يـك    هم به دست مولود نامشروعش، عبداهللا بن سبأ، صورت گرفـت و ب
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طـي بـه   مذهب جديد و آييني تازه به نام اسالم، دست به اين كار زد، بدون اين كـه هـيچ رب  
ي  را اصل االصـول قـرار داده، عقيـده    ي اين عقايد كه شيعه آنها از جمله. اسالم داشته باشد

ا اند كه اولين كسي كه فرياد واليـت و وصـايت ر   بزرگان شيعه گفته. واليت و وصايت است
با ايـن وجـود شـيعه، پيونـد خـود را بـا او و       . گر بود سر داد، ابن سوداء، اين يهودي حيله

ع به يهود اين است كه عقايد خود را تنهـا  اما دليل ارتباط و پيوند تشي. كند يهوديت انكار مي
ـ  كنند ر آراء و اقوال يهود بنا ميب ه و واليت را از آن رو اساس دينشان قرار دادند كه يهود ب

  .آنان آموزش داده بود
كليني، محدث بزرگ شيعه، كسي كه كتابش را به امام عرضه كرده و امام خيالي شـان آن  

اسالم بر پنج : روايت است كه گفت از فضيل از ابوجعفر: گويد را تصديق كرده است، مي
را به روز غدير، هيچ چيز  نماز، زكات، روزه، حج و واليت؛ و پيامبر در: چيز بنا شده است

  1.ي واليت سفارش نكرد و نداء سر نداد اندازه
گويند اسالم بر پنج چيز بنا شده است كـه   ببين تا چه اندازه با مسلمانان فرق دارند كه مي

ولـي شـيعه، توحيـد و    . ال اهللا و محمد رسول اهللا يكي از آن پنج پايـه اسـت  إشهادت ال اله 
وصايت را بر نماز، زكات، روزه و حـج   و واليت و. رسالت را چيزي به حساب نمي آورند

اند تا شيعه به طرف يك دين جديد جذب شوند و آنان را  اين كارها را كرده. دهند برتري مي
  . ي كشيده شده، پيش ببرند يك نقشهطبق 

نقـل   از زراره از ابـوجعفر : انـد  اند آنجا كه گفته شيعه به بيشتر از اين هم تصريح كرده
چـه  : زراره گفـت . نماز، زكات، روزه، حج و واليـت  :ر پنج چيز استاست كه بناي اسالم ب
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  1.چيزي از واليت برتر است؟ گفت واليت، برتر است
: نقل است كه گفته است از جعفر صادق : اند و گفته  سپس روزه و حج را حذف كرده

  2.و هيچ يك بدون ديگري درست نيست. هاي اسالم سه چيز است، نماز، زكات، واليت پايه
از ابوعبـداهللا روايـت   . انـد  سپس فراتر رفته و تمامي موارد فوق را جز واليت حذف كرده

واليت ما واليت خداست كه هيچ پيامبري بـدون آن مبعـوث نشـده    : اند كه گفته است كرده
  3.است

: گفت اميرمؤمنان، علي: نقل است كه گفته است» حبة العوفي«تنها اين نيست، بلكه از 
هر كس پذيرفت، پذيرفت و هر كس . مرا بر آسمانها و بر زمين عرضه كرد خداوند واليت«

پس خدا او را در شكم ماهي زنداني كـرد تـا   . يونس آن را انكار كرد. انكار كرد، انكار كرد
  4.»اينكه به واليت من اقرار كرد

واليت علي در تمام كتاب هاي پيامبران نوشته شده «: نقل شده كه گفت از ابوالحسن
  5.»نفرستاد و وصايت علي اي را هرگز بدون نبوت محمد خدا فرستاده و

خداونـد  «: گفت از ابوجعفر شنيدم كه مي: باز هم از محمد بن مسلم روايت است كه گفت
  6.»از پيامبران بر واليت حضرت علي پيمان گرفت
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≈,øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t﴿ي معني  قمي در تفسير خود درباره sW‹ÏΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$#﴾ )از ) 81:آل عمران
هر پيامبري كه خدا فرستاده از اول تا آخر، به دنيا باز «: ابوعبداهللا روايت مي كند كه گفت

ãΨÏΒ⎯£﴿ معني فرموده خدا. كند گردد و اميرالمؤمنين، حضرت علي را ياري مي مي ÷σçG s9 ⎯Ïμ Î/﴾ 

çμ̄ΡãÝÁΨtG…﴿ رسول خدا و معنيبه  ؛ يعني،)81:آل عمران( s9uρ﴾ ) ؛ يعني، )81:عمرانآل
  1.را اميرمؤمنان، حضرت علي

بگـذار  . كنند كردن عقائد مسلمانان به ميان آنان نفوذ مي باز بنگر كه چگونه براي مغشوش
  .اند تا بازگرديم به آنچه نوبختي و كشي گفته

 بودن امامت حضرت علـي  ي فرض ابن سبأ اولين كسي بود كه نظريه :گويد نوبختي مي
  2.را ترويج كرد

ي فـرض بـودن امامـت حضـرت      سبأ نخستين كسي بود كه به نظريه ابن: كشي مي گويد
  3.مشهور بود علي
  

  كردن شريعت تعطيل

ي خود پديد آورده، جاي شكي  كننده شيعه را براي اهداف گمراه آيا در اين مسأله كه يهود
عقايد و آرايي  ه ازكند، در حالي ك هود انكار ميباقي مي ماند؟ اما شيعه انتساب خود را به ي

كند و بناي دينشان را بـر اسـاس آن پايـه     است، پشتيباني مي  كه يهود ساخته و ترويج كرده
و  ريزي مي كنند و در اين راستا جز دوركردن مسلمانان از اسالم و تعاليم حضرت محمد
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يعت اسـالمي هسـتند،   آنـان خواسـتار تعطيـل شـر    . روح حقيقي آن، هدف ديگري ندارنـد 
ات، ي نجـ  ن به قرآن و سنت نيسـت، بلكـه مايـه   كرد ي نجات مسلمانان عمل يند مايهگو مي

ان است؛ حتي اگر مخالف قرآن و سـنت باشـد و اگـر بـا تعـاليم      هاي اين زدن به گفته چنگ
  .گيرند صريح قرآن و سنت مخالف باشد، مورد مؤاخذه قرار نمي

قر سـخن گفتنـد و در جـواب    خواري نزد جعفر بن با در همين باب بيان شد كه از شراب
  1.خوار را به سبب محبت حضرت علي ببخشايد براي خدا چيزي نيست كه شراب: گفت

. كننـد  را صدا مـي  روز قيامت كه شد محمد«: گويد قمي بيشتر از اين هم ذكر كرده، مي
سپس حضرت علي، و پس از او امامـان شـيعه خوانـده    . كنند يك جامه و رداء به تنش مي

اش همگي بـدون   سپس فاطمه و زنان ذريه و شيعه. كنند همه جلوي آنان قيام مي شوند و مي
  2.»شوند حساب و كتاب، داخل بهشت مي

ام  شـنيده «: به او گفت. فتكشي از ابوعبداهللا روايت كرده كه گويا، جعفر بن عفان نزد او ر
او و هـر   .بگو: گفت. بله فدايت شوم: گفت در جواب. گوئي ي حسين شعر خوب مي درباره

: سـپس گفـت  . ها بر محاسنش جاري شد كس دور و برش بود گريه كرد تا حدي كه اشك
هـاي تـو    و بودند و گفتهقسم به خدا، فرشتگان مقرب درگاه خدا شاهد ت !اي جعفر بن عفان

و هم اكنون . شنيدند و مثل ما و حتي بيشتر از ما گريه كردند ي حضرت حسين مي را درباره
م؟ اي جعفر، بيشتر بگـوي : ابوعبداهللا گفت. براي تو واجب كرد و به تو بخشيدخدا، بهشت را 

ي حضـرت حسـين شـعري بگويـد و بگريـد و بگريانـد،        هر كس درباره. بله سرورم: گفت
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  .1كند بخشد و بهشت را برايش واجب مي خداوند او را مي
ش ملغي مـي  م و اوامرشود و چگونه احكا ببين چگونه شريعت نوراني محمدي تعطيل مي

  .»مقصود آنان نيز، همين بود شوند و البته
كتاب هايشـان سرشـار از امثـال ايـن دسيسـه      . اساساً شيعه به همين منظور شكل گرفت
آورده  كنند، ولي شريعتي كه حضرت محمد امـين  هاست و بر اين گونه اعتقادات تكيه مي

چنان كه خداونـد  . چرخد مي دهد كه مدار نجات تنها بر گرد عمل صالح است، به ما خبر مي
  : فرمايند مي

 mX Y Z [ \ ] ^ _` a b  c d e 
f g h l 9: يونس  

انجام دادند، پروردگارشان آنها را در پرتو  يستهشا يآوردند و كارها يمانكه ا يكسان) يول(«
  ».است يبهشت، نهرها جار يآنها در باغها) يقصرها( يراز ز كند؛ يم يتهدا يمانشانا

  : يگري مي فرمايددر جاي د 

 m� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬® ¯ ° 
± ² l 218: البقرة  

 يـد اند، آنها ام كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد نموده يآورده و كسان يمانكه ا يكسان«
  ».به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است
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  ي بداء مسأله

هللا بن سبأ ترويج كردند، حصـول بـداء، يعنـي    از جمله افكاري كه يهوديان و عبدا -ششم
  .گويند، پاك و برتر است خداوند از آنچه مي. است) پناه بر خدا( فراموشي و جهل براي خدا

بـاز كـرده و در ايـن بـاب     » بـداء «كليني، محدث شيعه، در كتاب كافي بابي تحت عنوان 
است كه آنان از هر گونـه   به زعم خودشان ـ بيان كرده و گفته  ــسخناني از امامان معصوم 

  : گناه و اشتباه و عيب و نقص به دور هستند؛ از جمله
خداونـد  «: گفـت  شنيدم كه مي از امام موسي: از ريان بن صلت روايت است كه گفت

  1.»براي خداوند» بداء«شراب و اقرار  هيچ پيامبري را مبعوث نكرده است، مگر با تحريم
اين موضوع را هـم ريـان بـن صـلت     . كند تفسير مي بداء چيست؟ روايت ديگري بداء را

بـودم پـس از آنكـه پسـرش،      نزد ابوالحسن«: ابوهاشم جعفري گفت: كند كه روايت مي
خواستم بگويم انگار ابـوجعفر و ابومحمـد    م و ميردك ابوجعفر رفت، من پيش خودم فكر مي

تند و داسـتان آنهـا   در اين زمان، مانند ابوالحسن موسي و اسماعيل بن جعفر بن محمد هسـ 
قبـل از ايـن كـه مـن چيـزي بگـويم،       . چون ابومحمد پس از ابوجعفر بـود . شبيه هم است

ز ابـوجعفر اسـت و بـراي خـدا     بلـه، ابوهاشـم پـس ا   : رو به من كرد و گفت ابوالحسن
همچنـان كـه پـس از    ). نعوذ باهللا(دانست  ي ابومحمد چيزي پديدارگشت، كه قبالً نمي درباره

ي آن، حال  ي موسي آشكار گشت كه به واسطه هعيل، براي خدا چيزي درباردرگذشت اسما
گرايان را  و او همان است كه دلت به تو گفته است، هر چند پوچ. موسي براي خدا كشف شد

پس ابومحمد، پسرم جانشين من است و علم تمام مسايل مـورد نيـاز و ابـزار    . ناخوش آيد
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  1.»امامت، با اوست
جعفر بن محمد باقر به امامت پسرش اسماعيل تصريح كـرد و در  : كه نوبختي آورده است

براي خدا : سپس اسماعيل مرد و پدرش هنوز زنده بود و گفت. حيات خود به او اشاره كرد
  2.حاصل نشد» بداء«در هيچ چيز به اندازه ي اسماعيل 

اهي يافته كـه  كند؛ يعني، خدا به چيزي آگ ي اين روايات، معني بداء را اثبات مي مجموعه
  .قبالً نمي دانست

، در حالي كه خداوند از زبان حضرت موسي درباره ي هللاي ا اين اعتقاد شيعه است درباره
  :فرمايند  علم خود، چنين مي

 mH I J K L M l 52: طه   
  »!كند يو فراموش نم شود، يپروردگارم هرگز گمراه نم«

  :كند خداوند خود را چنين توصف مي

 mm n o p q r st u v w  l22: الحشر   
  .»آشكار و نهان است يدانا يست،جز او ن ياست كه معبود ييو خدا«

  : دفرماي در جاي ديگري مي

m ç è é ê ë  ì í î l 12: الطالق   
 .»احاطه دارد يزبه همه چ هللاعلم ا ينكهو ا«

ي را هم كه ي خداوند ندارند بلكه كس كس آن تنها اين اعتقاد را دربارهاما شيعه آن را برع
از جعفـر روايـت   كلينـي  . كنند اعتقادي باطل مانند اعتقاد خودشان داشته باشد، ستايش مي
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شـود در حـالي كـه شـكوه      عبدالمطلب به تنهائي بر يك امت مبعوث مـي «: كند كه گفت مي
 ي هعلت اين امر آن است كه او اولـين كسـي بـود كـه مسـأل     . ء داردسالطين و سيماي انبيا

  1.»رح كردرا مط» بداء«
  

  ي رجعت عقيده

 شيعه بر اساس ابتكار پدرشـان . ي رجعت است شده، عقيده گر از باورهاي ساخته يكي دي
ذهبشان را بشناسـد،  هايشان را بخواند و م هر كس كتاب. اين اعتقاد را قبول دارد) ابن سبأ(

تا  رند از عليي كساني كه قبول دا ي همه داند، زيرا شيعه درباره شيعه مي ي اين را درباره
  .گردند بازمي مهدي، معتقدند كه پس از مرگ،

  
  ي امامانشان هاعتقادات شيعه دربار

ي يهوديان اين است كه شـيعه امامـان خـود را     ديگر از باورهاي ساخته و پرداختهيكي  
فراتر از اين، اعتقاد دارند كه . مافوق بشر حتي باالتر از پيامبران و فرستادگان خدا مي دانند

، هيچ چيز از آنان پنهان نيسـت . دانند هستند و عمر و زمان مرگ مردم را مي» خدا«امامان 
هستي از شدت هيبت و قـدرت  . ي مخلوقات غالب هستند مالك تمام دنيا هستند و بر همه

ـ   ها را مي اكنون برخي از نصوص و عبارت. لرزد و كسي شبيه آنان نيست آنان مي ا آوريـم ت
  .اين نصوص هم، از كتب خود شيعه است. عتقاد شيعه شناخت پيدا كندي ا خواننده درباره
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  دانند امامان علم غيب مي

امامان هرگاه بخواهند «تحت عنوان » الكافي«كليني، محدث بزرگ شيعه، در كتاب خود 
براستي امام هرگاه تمايل به دانستن چيـزي  «: گويد از جعفر مي» .توانند بدانند كه بدانند، مي

  1!»داند اشد، ميداشته ب
از » ميرنـد  ميرند و بـدون اختيـار خـود نمـي     دانند كه چه وقت مي امامان مي«زير عنوان 

 2هر امامي علم غيب نداشته باشـد «: ابوبصير از ابوجعفر پسر باقر روايتي نقل كرده كه گفت
  3.»ها را نداند، حجت خدا بر خلق نيست و تغيير و تحول

  
  ائمه ي بارهاغراق و غلو در

آنان را مانند سيد پيامبران و سرور . شمارند يعه، امامان خود را از پيامبران هم باالتر ميش
 و اين روايت دروغين را از علـي . دهند پندارند و حتي بر او هم برتري مي مي رسوالن
ي  هنم هستم و همهمن شريك خدا بين بهشت و ج«: گفته است اند كه گويا علي نقل كرده

                                            
 .285، ص 1، ايران، ج)الحجة(الكافي في األصول ) 2(

كه گفته است شيعه علم غيب را براي امامان   خطيب بر شيعه افتراء زده: گوئي آيا پس از اين هم مي! آقاي صافي) 2(
ه آيا خطيب دروغ گفته ك. افتراء كننده كيست؟ تو يا خطيب؟ انصاف و عدالت داشته باش. خود اثبات مي كنند

اند؟ از  كنند كه ائمه آن چيزها را براي خود ادعا نكرده اظهار داشته شيعه چيزهايي را براي امامان خود اثبات مي
كلمات و اوصافي را براي ائمه اثبات كرده اند كه آنان : عالوه بر اين! قبيل علم غيب و اين كه مافوق بشر هستند

الخطوط العريضة، : (نگا. پرستي رسانده است ان يونان در قرون بتي خداي را از مقام بشر باالتر برده و به مرتبه
 ).15، ص 6ج
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اند، براي مـن نيـز،    اقرار كرده ئيل و پيامبران به آنچه براي حضرت محمدفرشتگان و جبر
گذاشـته   ،شده، بر دوش من هـم   گذاشته محمدحضرت اند و باري كه بر دوش  اقرار كرده
شـود و پوشـيده    خوانده مي حضرت محمد. اين بار، همان بار پروردگار است. شده است

به راستي خصلت هـايي بـه مـن داده    . شوم ه ميشوم و پوشيد سپس من خوانده مي. شود مي
ها، بالها، انساب، و سخن و  آرزوها، مرگ. شده كه به هيچ كس پيش از من داده نشده است

آنچه قبل از من بوده، از دستم نرفته و چيزي از من . دانم حق قضاوت درست را تنها من مي
دهم و از طـرف   مژدگاني مي .ي قدرتم خارج نشده است از حوزهپنهان نيست و به اذن خدا 

  1.»دهم او كارهايي انجام مي
دهند، بلكه گمان  اختصاص نمي و اين خصلت ها و ويژگي ها را تنها به حضرت علي 
  .برند كه تمام دوازده امام به اين خصوصيات متصف اند مي

و بـه ا ) امام هشـتم شـيعيان  ( علي بن موسي: كند كه كليني از عبداهللا بن جندب روايت مي
آرزوهـا، بالهـا،    علـم مـرگ هـا،   . ما امناي خدا در سرزمين خدا هستيم... «  :نوشته است

شناسـيم كـه آيـا     نسبتهاي عرب و محل تولد اسالم نزد ماست و آدمي را با اولين نگاه مـي 
خـدا بـراي مـا و آنـان     . انـد  شيعيان ما با نام و نام پدرانشان ثبت شده. مؤمن است يا منافق

  2.»تپيمان گرفته اس
: فرمـود  حضـرت علـي  : اند كـه گفتـه اسـت    افزون بر اين، از زبان محمدباقر نقل كرده

مرگ ها، بالها، وصيت ها، علـم قضـاوت، و مـن    : شش چيز به من داده شده است] علم[«
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و من صاحب عصـا و آهـن داغ هسـتم و     1.و صاحب دولت دولتها هستم» كرات«صاحب 
      2.»كند ردم صحبت مياي هستم كه با م صاحب جاندار رونده

  :فرمايند اين در حالي است كه خداوند در كتاب محكم خود مي

 mW X Y Z [ \ ] ^ _ `a f l 65: النمل   
  .»داند بگو از هر چه و هر كس در آسمانها و زمين است جز خدا غيب نمي«

 59: األنعــام m ¾ ¿ À Á Â Ã Ä  l: در جــاي ديگــري مــي فرمايــد

  » .داند او آنها را نمي زد اوست و كسي جزكليدهاي غيب تنها ن«
  :فرمايند داند و مي به پيامبرش هم دستور داده كه اقرار و اعالن كند كه غيب نمي

 mn o p q r s t u v w x y z { |} ¯ l 50: األنعام   
گويم كه  دانم و به شما نمي گويم كه خزائن خدا نزد من است و غيب نمي بگو به شما نمي«

  .»هستممن فرشته 
  : فرمايد ي ميدر جاي ديگر

 mA B C D E F G H I J KL M N   O P Q R S 
T U VW X  Y Z [ \  ] ^ _ l 188: األعراف   
دانسـتم   بگو من مالك نفع و زيان خودم نيستم، جز آنچه كه خدا بخواهد و اگر غيب مي«

من تنها ترساننده . آمد كردم و هيچ مشكلي برايم پيش نمي مند مي از خير فراوان خود را بهره
  .»دهنده هستم به كساني كه ايمان دارند و مژده

 :فرمايد همچنين مي

                                            
 .يعه مذهبيعني بازگشت به دنيا طبق تفسير علي اكبر غفاري، حاشيه نويس كافي ش) 1(
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 m½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ÇÈ É Ê Ë Ì Í ÎÏ 
Ð Ñ Ò Ó Ô ÕÖ × Ø Ù Ú Û l 34: لقمان   

هـا چيسـت و    ي دانه داند در هسته باراند و مي ران ميعلم قيامت تنها نزد خداست، او با«
گمـان خداونـد    ميرد؛ بي داند كجا مي كند و هيچ كس نمي فردا چه كار ميداند  هيچ كس نمي

  .»داناي آگاه است
  :دفرماي ي منافقان مي خدا خطاب به پيامبر خود درباره

 m\ ] ^ _ `a b c de f g h i jk l 
mn o p q r s  t u v l 101: التوبة   

تـو  . انـد  به نفاق خو گرفتـه  ]نيز،عده اي[ برخي از اعراب، منافق هستند و از اهل مدينه«
سپس به عذابي . دهيم در آينده دوباره عذابشان مي. شناسيم شناسي، ما آنها را مي آنها را نمي

  .»شوند عظيم باز گردانده مي
نكردن در جنـگ تبـوك را گرفتـه     ي شركت  ي منافقاني كه از او اجازه درباره به پيامبر

  :دفرماي بودند و به جنگ نرفتند، مي

 mk l m n o p q r s t u v w x l 
   43: التوبة
دادي تا برايت روشن شـود   نبايد اجازه مي. چرا به آنها اجازه دادي! خدا تو را ببخشايد«

  .»چه كسي صادق و چه كسي دروغگو است
  .اند ي دست يهود است كه آن را ترويج كرده رمايش خداست، اما علم غيب، ساختهاين ف
د كه هيچ كس حتي پيـامبران و سـرور فرسـتادگان    فرماي ت ميداوند در قرآن به صراحخ

گويند كـه از امامـان هـيچ چيـز پنهـان       دانند ولي شيعه مي غيب نمي خدا، حضرت محمد
مالك نفع و ضرر خـود باشـد، مگـر     كند كه پيامبر خداوند اين موضوع را نفي مي. نيست
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داند و همچنين علـي را   هنم ميدار بهشت و ج را سهام سآنچه خدا بخواهد ولي شيعه، علي 
  .پيمان مي گيردبرند كه خدا از پيامبران برايش  به حدي باال مي

خداوند متعال علم قيامت، باريدن باران، وقت مرگ و محل مرگ را به خودش اختصاص 
ي خـود   خداوند از فرستاده. اند د بخشيدهي خو ما شيعه اين ويژگي ها را به ائمهداده است، ا

گويند امامان، منـافق و مـؤمن را از    كند، اما شيعه مي منافقان و مؤمنان نفي علم ميي  درباره
  .شناسند يكديگر باز مي

به ديني بنگر كه خداوند بر پيامبرش نازل كرده اسـت و بـاز بـه دينـي بنگـر كـه شـيعه         
نـدازه از  و ببين تا چه ا ،اند اند و ايمان آورده براساس آنچه يهود و مجوس به آنان الهام كرده
  .يكديگر دورند و از كجا تا به كجا تفاوت دارند

اند، بلكه صراحتاً به پيامبران و فرستادگان خداوند توهين و  شيعه به اين اندازه اكتفا نكرده
كلينـي از   تـر هسـتند؛   كنند و معتقدند ائمـه از پيـامبران بلندمرتبـه    امامان خود را تمجيد مي

او . اي شيعه در حجر با ابوعبـداهللا نشسـته بـوديم    عده« :كند كه گفت نقل مي» يوسف تمار«
. كسـي را نديـديم  . به چپ و راست خود نگاه كـرديم . كند جاسوسي بر ما نظارت مي: گفت
 –به خداي كعبه قسم، به خداي اين ساختمان قسم، هست : گفت. كسي نزد ما نيست: گفتيم

بـودم بـه هـر دوي آنهـا       -المعليهمـا السـ  -وسي و خضراگر نزد م –سه بار سوگند خورد 
دانستند؛ چون به موسي و خضـر   دادم كه نمي ترم و به آنها خبري مي گفتم كه از شما عالم مي

  1.»علم گذشته داده شده بود؛ نه علم به آنچه در آينده تا قيامت است
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قطعاً من آنچه در آسمانها و زمين است همـه را  «: همچنين از ابوعبداهللا نقل است كه گويد
آنچه را كه در بهشت و جهنم است و آنچـه را كـه شـده و آنچـه را كـه در آينـده       . دانم مي
  1.»دانم شود مي مي

هاي خيلـي بزرگتـر از اينهـا     آنان توهين .ايد؟ دروغ و توهين صريحي به اين بزرگي ديده
ن ساخته اند كه آنـا  ي خود ي ائمه دروغ و اغراق آميز ديگري درباره شيعه روايات. كنند مي

  .را بر پيامبران و فرستادگان خدا برتري داده اند
: گفـت  از ابوعبداهللا شنيدم كه مـي : كند كه ابوحمزه گفت صاحب بصائر از ابوحمزه نقل مي

. رونـد  برخي ديگر در خواب به پيشش مي. شود برخي از ما سخناني به گوشش افكنده مي«
افتد و بعضـي از مـا صـورتي     شنود مثل زنجيري كه داخل طشت مي بعضي از ما صدايي مي

  2.»آيد بزرگتر از صورت جبرئيل و ميكائيل پيش او مي
من هـم بـا   . علي رفت«: گويد اند تا آنجا كه مي ي فتح خيبر روايت كرده از ابورافع درباره

. وقتي صبح شد شهر را فتح كرد و در ميان مردم ايستاد و ايستادن او به درازا كشيد. او بودم
وقتي يك ساعت مكث كـرد، دسـتور غـارت    . كند لي با خدايش مناجات ميع: مردم گفتند

علـي ميـان مـردم چنـان كـه      : ابورافع گفت كه نزد پيامبر رفتم و گفتم. شهر فتح شده را داد
آن حضرت . پروردگار با علي مناجات كرد: بعضي از مردم گفتند. دستور داده بودي، ايستاد

و روز حنين با علي مناجات  خيبردر روز طائف و روز  پروردگار! بله، اي ابورافع: فرمودند
  3.»كرد
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مردي مانند خـودم  : به مردم طائف گفت پيامبر«: باز هم از ابوعبداهللا نقل شده كه گفت
. شمشيرش، شـالق او اسـت  . فرستم، خدا توسط او خيبر را فتح مي كند به سوي شما ميرا 

وقتي صبح شد، . د تا ببينند آن مرد كيستمردم گرد آمدند و اين طرف و آن طرف نگاه كردن
دستور داد كـه پـس از رفـتن     سپس خدا به پيامبر. برو به طائف: علي را صدا زد و گفت

. به خيبـر رفـت علـي بـر قلـه كـوه بـود        وقتي پيامبر. علي به خيبر، او هم به خيبر برود
اي : گفتـه شـد  . صدايي مانند صـداي كـاروان شـنيديم   . همانجا بمان: به علي گفت پيامبر

  1.»كند خداوند با علي مناجات مي: رسول خدا، اين چيست؟ فرمود
سرانجام به انكـار خـتم نبـوت حضـرت محمـد       شگفتا از شيعه كه در گمراهي افتادند و

با انقطاع وحي الهي از زمين رسـيدند و نـزول فرشـتگان بزرگتـر از جبرئيـل و       مصطفي
ند و به همين خاطر صراحتاً امامان خود را بـر انبيـاء   كن ميكائيل را بر امامان خود اثبات مي

  .برتري دادند
بدان كه ميان اصحاب ما، در ايـن كـه حضـرت    : گويد اهللا جزائري در كتاب خود مي نعمت

محمد به دليل اخبار متواتر، اشرف انبياء است اختالفي وجود ندارد، بلكه تنها اختالفـي كـه   
ي امامان، بر پيـامبران بـه    مؤمنان، حضرت علي و بقيهكه امير در اين زمينه هست، اين است

تر و افضل هستند يـا   افضل هستند؛ يعني، در اينكه پيامبران بزرگ استثناي حضرت محمد
انـد ائمـه از تمـام پيـامبران جـز       بعضي گفتـه . ي اطهار، ميان شيعه اختالف وجود دارد ائمه

برخي ديگر معتقدنـد  . ترند والعزم، از امامان برپس تنها پيامبران ال. پيامبران اولوالعزم، برترند
ي  اما اكثر متأخرين شـيعه بـر ايـن باورنـد كـه امامـان از همـه       . امامان و پيامبران مساويند

                                            
 .16، باب 8بصائر الدرجات، ايران، ج) 1(
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  1.پيامبران برترند و رأي درست هم همين است
چون شـيعه، امامـان خـود را از شـخص پيـامبر نيـز،       . تكلف محض استاما اين سخن 

مال باقر مجلسي در كتـاب خـود   . هايشان نقل كرديم چنان كه از كتابشمارند؛  تر مي بزرگ
 !اي علـي «: به علي گفتند آورده كه گويا پيامبر دروغي را از زبان پيامبر» بحاراألنوار«

تـو از  . فاطمه همسر توست و من همسري مثل فاطمه نـدارم . چيزي كه تو داري، من ندارم
ندارم و خديجه مادر زن توست و مـادر زن مهربـاني   فاطمه دو پسر داري و من مانند آنان 

همچون او ندارم و جعفر برادر نسبي توست و من برادري مثل جعفر ندارم و فاطمه، هاشمي 
  2.»نسب و مهاجر، مادر توست و من مادري مانند او ندارم

آيـا  «: فرمودنـد  روايت كرده است كه گويا حذيفـه گفتـه كـه پيـامبر    3شيخ مفيد شيعي
آن يـك  : فرمودنـد . بله، اي رسول خدا: ا كه براي من پديدار گشت، نديدي؟ گفتمشخصي ر

او تاكنون به زمين نيامده است، اما اكنون از خداوند اجازه خواست كه به علـي  . فرشته است
  4.»سالم كند و خدا هم به او اجازه داد و علي را سالم گفت
ميان جمعـي   پيامبر«: درش گفتشيخ مفيد، روايت دروغي از ابواسحاق نقل كرده كه پ
هـر كـس   : فرمودنـد  پيامبر. آمد از ياران خود نشسته بود، ناگهان علي به جانب پيامبر

خواهد به صورت و سيرت آدم و به حكمت نوح و به حوصله و بردباري ابـراهيم نگـاه    مي
  5.»كند، به علي بن ابي طالب بنگرد

                                            
 .اهللا جزائري، األنوار النعمانية نعمت)  1(

 . 11، ص 5، ايران، ج»الشهادة«بحار األنوار، مبحث ) 2(
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همچنان كه شيطان به شيعه وحي -به هستند مادامي كه علي و فرزندانش اين همه بلندمرت
آنان عمـالً هـم،   . چرا آنها را صاحب زمين و زمان و دنيا و آخرت قرار ندهند -كرده است

از ابوعبـداهللا  » ي زمين ملك امـام اسـت   همه«كليني در صحيح خود در باب . اند چنين كرده 
هـر جـا كـه بخواهـد     . شك دنيا و آخرت مال امام اسـت  بي«: كند كه گفته است روايت مي

  1.»دهد گذارد و به هر كس كه بخواهد مي مي
مـا متوليـان   «: باز هم از عبدالرحمن بن كثير از جعفر پسر باقر، روايت شده كه وي گويد

  2.»ي وحي او هستيم دار علم خدا و گنجينه خدا وخزانهامر 
هر  و حجت بالغه بردار علم خدا، مفسر وحي خدا  ما خزانه«: از باقر روايت شده كه گويد

  3.»كس كه زير آسمان و روي زمين است، هستيم
هـاي   ي آنـان، روايـات باطـل و قصـه     افوق بشر هستند، شيعه دربارهاز آنجا كه امامان، م

از . اند تا ميان آنان و الوهيت، هيچ فرقي بـاقي نمانـد   آور ساخته هاي خنده دروغين و افسانه
ي  رسي در كتاب خود هنگام وصف واقعهب«است كه روايت كرده » برسي«جمله جزائري از 

پيـامبر  . خيبر به دست علي فتح شد و جبرئيل با خوشحالي نزد پيامبر آمـد : گويد خيبر، مي
 !ي خـدا  اي فرستاده: و پرسيد؛ جبرئيل گفتعلت خوشحالي اش را پس از قتل مرحب، از ا

اوند سبحان، به اسـرافيل و  وقتي كه علي شمشيرش را بلند كرد تا گردن مرحب را بزند، خد
با اين ! ي زوري كه دارد، نزند همه ميكائيل دستور داد تا بازوي علي را در هوا بفشارند تا با

اي : خداوند به من فرمود. هم فرو رفتحال مرحب را دوشقه كرد و شمشير به اعماق زمين 

                                            
 .409، ص 1الكافي في األصول، ايران، ج) 1(
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را بـر شـاخهايش    جبرئيل، با عجله به زير زمين برو و از اصابت شمشير به گاوي كه زمين
. رفتم و شمشير علـي را مهـار كـردم   . رو نگردد و حمل مي كند جلوگيري كن تا زمين زير

ي قوم لـوط هفـت تـا    شهرها. تر بود شمشير علي بر بالهاي من از شهرهاي قوم لوط سنگين
 ي هفتم زمين آنها را بركندم و بر يك پر از بالم آن را بلند كردم و به نزديـك  از طبقه. بودند

آسمان بردم و تا وقت سحر منتظر دستور ماندم تا اينكه خداونـد دسـتور برگردانـدن آن را    
باز در همان روز وقتي قلعـه  . ي شمشير علي وزن نداشتند ها بر بالم به اندازه آن شهر. ندداد

او نـزد  . را فتح كرد و زنانشان را اسير كردند، صفيه، دختر پادشاه قلعه، در ميـان آنـان بـود   
ي علي پرسـيد،   از او درباره  پيامبر. آمد و در رخسارش اثر زدگي وجود داشت برپيام
جهايش وقتي علي به قلعه آمد و تسخير قلعه بر علي سخت آمد، به طرف برجي از بر: گفت
ي قلعه لرزيد و هر كس و هر چيزي كه در جـاي بلنـدي بـود،     برج را تكان داد، همه. رفت
بـه   پيـامبر . ه بودم كه از آن افتادم و تخت به من اصابت كـرد من هم بر تختم نشست. افتاد

ا هم با خشـم علـي   اي صفيه، وقتي كه علي خشمگين شد و قلعه را لرزاند، خد: صفيه گفت
ي آسمان ها لرزيدند تا جايي كه فرشتگان ترسيدند و بـر چهـره فـرو     خشمگين شد و همه

ي قلعه چنان سنگين بود كه  دروازه. رداست كه شجاعت رباني دااين براي علي بس . افتادند
كه علي داخل قلعه شد، سپرش بر اثر وقتي . بستند چهل نفر آن را شبانه با كمك يكديگر مي

علي دروازه را از جاي كند و به جـاي سـپر از آن اسـتفاده    . هاي بسيار، پينه بسته بود ضربه
ي او قلعـه را   د بـه وسـيله  ر دست وي بود تا خداونكرد و دروازه د كرد و همچنان جنگ مي

  1.»فتح كرد
  تواني بفهمي، آيا پس از اين سخنان، علي چيزي از الوهيت كم دارد؟ اي كسي كه مي

                                            
  .نعمت اهللا جزائري، األنوار النعمانية) 1(
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! عتقاداتشـان پنـاه بـده   خداوندا، ما را از شـيعه و ا . اين شيعه است و اين هم باورهايشان
  :جلّ راست فرموده استخداوند عزّ و

 mz { | } ~ �¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § l بةالتو :
30   
چگونـه  ! به گفتار كساني كه پيش از اين كافر شده اند، شباهت دارد؛ خدا آنها را بكشـد «

   .»!گردند منحرف مي
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  شيعه و قرآن :فصل دوم

  شيعه و قرآن
ترين اختالفات واقع ميان اهل سنت و شيعه، اين است كه اهل سـنت معتقدنـد كـه     از مهم

فـرو فرسـتاده، آخـرين كتـاب      حضـرت محمـد  گرامي ما،  قرآني كه خداوند بر پيامبر
ها نـازل شـده و مـورد تحريـف و      ي انسان هدايت همه آسماني است كه از طرف خدا براي

شـود و هـيچ تغييـري در آن ايجـاد      كاري قرار نگرفته و تا قيامت، هرگز تحريف نمي دست
آن را  ها موجود است؛ چون خداي متعال، حفظ و صـيانت  شود، و اين كتاب در مصحف نمي

هـاي   اما ديگر كتـاب . تضمين كرده است از هر گونه تغيير و تحريف و حذف و كم و زيادي
زبور و انجيل و ماننـد آنهـا    آسماني پيش از قرآن همچون كتاب آسماني ابراهيم و موسي و

ها پـس از وفـات پيـامبران از تحريـف و كـم و زيـاد سـالم         نيستند، چون اين كتاب چنين
  :فرمايد قرآن را خداي سبحان نازل كرده و مياند، ولي  نمانده

 mg h i j k l m n l 9: الحجر   
و تا روز رستاخيز آن را از (باشيم  م و خود ما پاسدار آن مياي ما خود قرآن را فرستاده  «

  .)داريم بديل زمان محفوظ و مصون ميدستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و ت

 mÑ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý Þ ß l 19 - 17: القيامة   
خواندن آن، ) توانائي بخشيدن به زبان تو، براي(و ) در سينه تو(چرا كه گردآوردن قرآن  «

درسـت  ، و روان خواندن و ه حفظ قرآن در ميان دل و جان خودپس از ناحي( .كار ما است
رئيـل بـر   توسط جب(پس هرگاه ما قرآن را    ). تالوت كردن آن با زبان خويش، نگران مباش

پيـروي از  وظيفه تـو  . (پيگيري و پيروي كن) و آهسته آرام(خوانديم، تو خواندن آن را ) تو
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در صـورتي كـه   (گذشته از اينها،    ). تالوت پيك وحي، و ابالغ رسالت آسماني است و بس
  ».بيان و توضيح آن بر ما است) نزول آيات قرآن مشكلي پيدا كردي بعد از

 mc d e f g h i j kl m  n o p q l 42: فصلت   
چـرا كـه از    آيـد؛  يرو و نه از پشت سر، به سراغ آن نم يشنه از پ ي،گونه باطل يچكه ه «
  . » !نازل شده است يشستا يستهو شا يمخداوند حك يسو

باور نداشتن به حفظ و صيانت قرآن از تحريف و دسـتكاري، بـه انكـار قـرآن و تعطيـل      
ي هر كدام از آيات قرآن اين احتمـال   اين صورت درباره انجامد، چون در شريعت اسالم مي

باشد و وقتي اين احتماالت پيش آيد، آن وقت  ه تحريف و تغيير در آن ايجاد شدهرود ك مي
شوند؛ چون ايمان تنها مربـوط بـه امـور يقينـي و قطعـي       مسائل اعتقادي و ايماني باطل مي

  .است، نه امور ظني و احتمالي
رآني كه در دسترس مردم قرار دارد و از طرف خداوند عظيم محفـوظ و  اما شيعه به اين ق

اند و تمـامي نصـوص    آنان در اين زمينه مخالف اهل سنت. مصون مانده است، معتقد نيستند
كنند و با تمام چيزهايي كه عقل و مشـاهده بـر    صحيحي كه در قرآن و سنت آمده، انكار مي

  . اند و راستي را كنار گذاشته ورزند و حق آن داللت دارند، مخالفت مي
چـون انسـان،    1باشـد؛  اين موضوع، اختالف حقيقي و اساسي ميان اهل سنت و شيعه مـي 

بـه   مسلمان نيست مگر زماني كه معتقد باشد كه قرآن همان پيـامي اسـت كـه رسـول اهللا    

                                            
بايست در  حتي قرآني كه مي«: چه راست گفته است» الخطوط العريضة«اش  الدين خطيب در رساله آقاي محب - 1

الي  9ي  سپس از صفحه. »ي مرجع جامع براي ما و آنان باشد، آنان به اين قرآن اعتقاد ندارندوحدت و نزديك
دهند شيعه به قرآني كه در دسترس همگان قرار دارد، معتقد نيستند، بلكه بر  هايي را آورده كه نشان مي مثال 16

  .ه استكاري شده و كم و زياد در آن صورت گرفت اين باورند كه قرآن تحريف و دست
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 برها تبليغ كرده است و انكار قرآن، جز تكذيب پيـام  ي انسان دستور خداوند به سوي همه
  .چيز ديگري نيست

                                                                                                               
ي آقاي خطيب را به  گفته 82تا  48ي  از صفحه» مع الخطيب في خطوطه العريضة«لطف اهللا صافي در كتابش

معلوم است كه انكارش بدون . كاري قرآن را انكار نموده است شدت رد كرده و اعتقاد شيعه به تحريف و دست
  .باشد دليل و برهان مي

يات و احاديث شيعه مبني بر تحريف و تغيير قرآن را كه خطيب آورده، اوالً؛ آقاي لطف اهللا صافي نتوانسته روا
طور كه نتوانسته كتاب حاج ميرزا حسين بن محمد تقي نوري طبرسي و منزلت و جايگاه  انكار نمايد همان

وااليش در نزد شيعه را انكار نمايد، بلكه به تبحرش در حديث و جايگاه وااليش در نزد شيعيان اعتراف كرده 
  .ستا

ي اعتراف به اعتقاد شيعه به تحريف و  ثانياً؛ خود آقاي صافي برخي عبارات را در كتابش آورده كه به منزله
  .باشد كاري قرآن كريم مي دست

چون طرح . ثالثاً؛ اين آقاي شيعه مذهب در نهايت به اين مطلب پناه برده كه نبايد چنين موضوعي مطرح شود
ي آن به مسلمانان حمله كنند و عقايد و  دهد كه به وسيله ت خاورشناسان مياي قوي به دس اين موضوع اسلحه

افكارشان را رد كنند و بگويند قراني كه مدعي هستند، محفوظ و دست نخورده باقي مانده مانند تورات و انجيل 
ف به اين اين سخن آقاي صافي، جز اقرار و اعترا. ي آن اختالف نظر دارند تحريف و دستكاري شده و درباره

جرم چيز ديگري نيست و گرنه اين موضوع، خيلي واضح و روشن است كه به اميد خدا بعداً به طور مفصل از 
  .آن بحث خواهد شد

را نياورده  -معصوم از نظر خودشان -چهارم؛ آقاي صافي در مبحث خود پيرامون قرآن، روايتي  از دوازده امام
رآن داللت كند برخالف آقاي خطيب كه دو روايت از دو نفر از اين كه بر اعتقاد آنان مبني بر عدم تحريف ق

اينك اي آقاي صافي ما تعدادي از . دارد، قرآن تحريف و دستكاري شده است امامان را آورده كه تصريح مي
كنند كه اعتقاد شيعه  آوريم؛ احاديث و رواياتي كه بدون شك بيان مي هايتان را مي احاديث و روايات از كتاب

ي قرآن همان است كه خطيب بيان كرده و شيعيان تنها از روي تقيه و فريبِ مسلمانان اين موضوع را  ربارهد
 . كنند انكار مي
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ي شـيعيان در خصـوص قـرآن را بيـان      آيد، نصوصي هستند كـه عقيـده   آنچه در زير مي
كسي كه مانند امام بخاري از نظـر مسـلمانان    -، آقاي كلينيمحدث بزرگ شيعيان. دارند مي
كنـد كـه    از هشام بن سالم از ابوعبداهللا روايت مي» الكافي في األصول«در كتاب  -باشد مي
  1.»باشد آورده، هفده هزار آيه مي قرآني كه جبرئيل به طرف حضرت محمد «: دگوي

، ابـوعلي  و مفسـر شـيعي  . باشـد  معلوم است كه آيات قرآن در حدود شش هزار آيه مـي 
تمامي آيات قرآن شش هـزار  : گويد ي انسان مي ي از سورها طبرسي در تفسير خود زير آيه

   2.باشد و سي و شش آيه مي
روايت آمده در كتاب . يت فوق اين است كه دو سوم قرآن در نزد شيعيان نيستمعناي روا

: گويـد  در اين روايت، ابوبصير مـي . كند كافي از ابوبصير نيز اين مطلب را تصريح و تأييد مي
پرسم آيـا اينجـا كسـي     راجع به موضوعي از تو مي! فدايت شوم: نزد ابوعبداهللا رفتم و گفتم
ي ديگـر   اي ميـان خـود و خانـه    پس ابوعبداهللا پرده: ؟ راوي گويدهست كه سخنم را بشنود

. راجع به موضوعي كه برايت پيش آمده سؤال كـن : برافراشت و از آنجا سرك كشيد و گفت
ي تعلـيم  ا گويند كه رسول خدا به حضـرت علـي دروازه   شيعيان تو مي: گفتم: ابوبصير گويد

هـزار   رسـول خـدا  : ابوعبداهللا گفت: ي گويدشوند؟ راو داده كه هزار دروازه از آن باز مي
. شـود  ي ديگـر بـاز مـي    اده كه از هر دروازه هزار دروازهدروازه را به حضرت علي تعليم د

پـس او پـس   : وي افزود. ي علم است به خدا قسم، اين دروازه، دروازه: گفتم: ابوبصير گويد
ـ  آري، آن دروازه، دروازه: از مدتي مكث گفت وي . م تنهـا ايـن نيسـت   ي علم است ولي عل

 داننـد كـه علـم جـامع     و نزد ما، علم جامع وجود دارد و اهل سنت نمي! اي ابومحمد: افزود

                                            
 .634ص 2هجري ج 1381، تهران »النوادر«باب » فضل القرآن«الكافي في األصول، مبحث  - 1
 .406، ص10هجري، ج 1374تفسير مجمع البيان طوسي تهران،  - 2
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اي اسـت كـه    صـحيفه : علم جامع چيست؟ گفـت ! فدايت شوم: گفتم: چيست؟ ابوبصير گويد
است و حضرت علي با دست راست خويش آن  طول آن هفتاد دست به دست رسول خدا

در اين صحيفه هر حالل و حرامي وجود دارد و هر چيزي كـه مـردم بـدان    . را نوشته است
دهي  اجازه مي: با دستش به من زد و گفت. ي جراحات در آن هست نيازمند باشند حتي ديه

ابوبصـير  . خواهي بكن من در خدمت تو هستم هر كاري مي! فدايت شوم: گفتم! اي ابومحمد
گـويي او  . خسارت اين كار در آن وجـود دارد  حتي: با دستش مرا فشار داد و گفت: گويد

آن علم اسـت ولـي   : وي گفت. به خدا، اين همان علم است: گفتم: راوي افزود. عصباني بود
و نزد ما رمز وجود دارد و اهل : سپس مدتي سكوت كرد و آنگاه گفت. علم تنها اين نيست

اي چرمـي   كيسـه : فـت رمز چيسـت؟ گ : گفتم: دانند كه رمز چيست؟ ابوبصير گويد سنت نمي
: گفـتم : راوي گويد. است كه علم پيامبران و صديقين و دانشمندان بني اسرائيل در آن هست

سـپس  . آري، علم است ولي علم تنها ايـن نيسـت  : ابوعبداهللا گفت. همانا اين هم علم است
دانند كـه   مصحف فاطمه نزد ما هست و اهل سنت نمي: مدتي سكوت اختيار كرد و بعد گفت

مصـحفي اسـت   : مصحف فاطمه چيست؟ گفت: گفتم: ف فاطمه چيست؟ ابوبصير گويدمصح
سه بار اين سخن را تكرار كرد به خدا قسم، حتي يك حـرف از  . كه مثل اين قرآن شماست

   1.قرآن شما در آن وجود ندارد
شـود،   صرف نظر از خرافات و چرت و پرت و سخنان باطلي كه عقايد شيعه بر آن بنا مي

كند كه سه چهارم قرآن، حذف و از مصحفي كه در دسترس همه است  ت تصريح مياين رواي
پس شيعياني كه در ظاهر و . كنند، ساقط شده است و تمام مسلمانان جز شيعه به آن تكيه مي

                                            
، صفحات 1، تهران، ج »ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة «ي في األصول، مبحث الحجة باب الكاف -1

239- 241. 
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از روي تقيه و فريب مسلمانان، سخن كساني را كه قائـل بـه تحريـف قـرآن هسـتند، چـه       
شـان كـرده، چـه     كه محمـد بـن يعقـوب كلينـي روايـت      ي اين دو روايتي گويند؟ درباره مي
ديـدار داشـته و بـه    » الكافي« گويند؟ كسي كه همراه سفيران با مهدي موهوم در كتابش مي

ي اين سفيران، كتاب مذكور را بر مهدي عرضه كرده و مورد رضايت و پسند او بود و  واسطه
  گويند؟ خود آقاي كليني در زمان غيبت صغري بوده، چه مي

  گويند؟ گويند و افراد منصف راجع به آن چه مي ي اين چه مي ربارهد
چه كسي مجرم است و گناهكـار چـه كسـي اسـت؟ كسـي كـه        !اي آقايان علما و فضال

شود يا كسي كه راه جرم و جنايت و رسوايي را نشـان   مرتكب جرم و جنايت و رسوايي مي
لكه روايـات و احـاديثي از شـيعيان    دهد؟ روايت وارده در اين زمينه، يكي دو تا نيست ب مي

دارند قرآن از نظر شيعه، تحريف و دسـتكاري شـده و ايـن قـرآن      وجود دارند كه اظهار مي
موجود، قرآن شيعه نيست بلكه اين قرآن از نظر شيعيان برخي سـاختگي و برخـي تحريـف    

بصـائر  « صاحب كتـاب . كنند، بنگريد به روايتي كه شيعيان از ابوجعفر روايت مي. شده است
علي بن محمد از قاسم بن محمد از سليمان بن داود از يحيي بـن اديـم   : گويد مي» الدرجات

يـارانش را در   رسول خدا«: ابوجعفر گفت: نقل كرده كه گويداز شريك از جابر براي ما 
كتاب خدا، : گذارم هاي خدا را ميان شما به جا مي من امانت! اي مردم: مني صدا زد و فرمود

ده و كعبـه نيـز   اما كتاب خدا تحريف ش: سپس ابوجعفر گفت. بيت الحرام ؛من و كعبهعترت 
  1.»اند هاي خدا زير خاك رفته اند و تمامي امانت هم كشته شده ويران شده و عترت

از آن،  تـر  آيا بيشتر از اين روايت هم وجود دارد؟ آري، بيشتر از ايـن روايـت و صـريح   
ابوالحسـن،  « :كنـد  كه كليني در كتاب الكافي روايتش مـي وجود دارد و آن هم روايتي است 

                                            
 .هجري 1285بصائر الدرجات، جز هشتم، باب هفدهم، ايران،  -1
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ديـن كسـي كـه از    : اي با اين مضمون نوشـت  موسي به علي بن سويد كه در زندان بود، نامه
شيعيان تو نيست، نپذير و دين آنان را دوست مدار؛ چون آنان خائناني هستند كه به خـدا و  

هاي خـود   داني كه چگونه آنان در امانت يآيا م. اند هاي خود، خيانت كرده و امانت پيامبر
خيانت كردند؟ كتاب خدا به عنوان امانت در اختيار آنان قرارداده شد و آنان، اين امانـت را  

  1.»كاري كردند و آن را تغيير دادند تحريف و دست
مانند اين روايت، روايت ابو بصير است آن گونه كـه كلينـي از ابـو بصـير از ابـو عبـداهللا       

  :ي آيه: به ابوعبداهللا گفتم: كرده كه ابو بصير گويدروايتش 

 mµ ¶  ¸ ¹ º» ¼ ½  ¾ ¿ À Á Â l 29: الجاثية   
مـال شـما را صـادقانه بـازگو     كتاب ما است و اع) داريد نامه اعمال كه دريافت مي(اين  «
خواسته بوديم كه تمام كارهائي را يادداشت كننـد و بنويسـند   ) از فرشتگان خود(ما . كند مي

كتاب سخن نگفتـه و هرگـز سـخن    : به چه معناست؟ گفت » .داديد ا در دنيا انجام ميكه شم
: فرمايـد  وجل مي خداي عزّ. كند نخواهد گفت ولي اين رسول خدا است كه به كتاب نطق مي

ما اين آيه را چنـين  ! فدايت شوم: گفتم: ابوبصير گويد. ي مجهول با صيغه )هذا كتابنا ينطـق (
نازل  ي جبرئيل بر حضرت محمد اين چنين است و خدا آن را به وسيله: فتگ. خوانيم نمي

  2.فرموده، اما مورد تحريف و دستبرد قرار گرفته است
صدوق شيعيان، ابن بابويه قمي در كتابش حديثي را از محمد بن عمر حـافظ بغـدادي، از   

شـنيدم   از رسول خدا :كند كه گويد عبداهللا بن بشير از اجلح از ابوزبير از جابر روايت مي

                                            
 .61و همان، هند، ص 125، ص8، تهران ج »الروضة«الكافي، كتاب  -1
 .25، ص1همان، هند، ج و 50، ص8كتاب الروضة از كافي، تهران، ج -2
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مصـحف، مسـجد و   : كنند آيند و شكايت مي در روز قيامت سه چيز مي«: فرمود كه گويا مي
  1.»...مرا سوزاندند و مرا پاره پاره كردند: گويد مصحف مي. عترت

مفسر شيعي معروف به شيخ محسن كاشي از مفسر بزرگي كه جزو مفسرين بزرگ شيعيان 
اگـر كتـاب   « :فسير خود از ابو جعفر اين روايت را آورده اسـت كند كه او در ت است نقل مي
كردند، حـق مـا بـر هـيچ منصـفي پوشـيده        شد و آن را كم و زياد نمي كاري نمي خدا، دست

   2.»كند ماند و اگر قائم ما ظهور كند، قرآن او را تصديق مي نمي

                                            
 .83هجري، ص 1302كتاب الخصال، ابن بابويه قمي، ايران، - 1
 .10ي ششم، تهران، ص تفسير الصافي، محسن كاشي، مقدمه - 2
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  اده است؟چه كسي قرآن را تحريف كرده و آن را تغيير د

  )وسط شيعهتحريف قرآن ت(

كه مورد اعتماد  »االحتجاج« ي اينها، روايتي است كه طبرسي در كتابش صريح تر از همه
ي آنان نسبت به بزرگان صحابه  كرده و اعتقاد شيعه پيرامون قرآن و كينه شيعه است، روايت

از مهاجرين و انصاري كه خدا از ايشان راضي شده و آنان را راضي و خوشنود كرده، نشان 
در روايت ابوذر غفاري آمده كـه وقتـي رسـول خـدا     « :گويد اين محدث شيعي مي. هدد مي

و طبـق  . آوري كرد و آن را بـراي مهـاجرين و انصـار آورد    وفات يافت، علي قرآن را جمع
آنگاه عمر با . اي كه بازش كرد، فضايح و كارهاي نارواي مهاجرين و انصار آمده بود صفحه
علـي آن را  . اين قرآن را ببر، ما نيازي بـه آن نـداريم  ! لياي ع: برخاست و گفت تعصباني

: عمـر بـه او گفـت   . سپس زيد بن ثابت كه قاري قرآن بود، حاضر شد. برداشت و روانه شد
 نارواي مهاجرين و انصار آمـده بـود،  علي قرآن را براي ما آورد و در آن فضايح و كارهاي 

م و فضايح و كارهاي نارواي مهـاجرين و  آوري كني ما چنين صالح دانستيم كه قرآن را جمع
اما اگر : زيد اين پيشنهاد را پذيرفت و سپس گفت. انصار كه در آن آمده از قرآن حذف كنيم

آوري كـرده،   آوري كنم و علي قرآن را كه خـود جمـع   ي شما جمع من قرآن را طبق خواسته
ره چيسـت؟ زيـد   پس چـا : عمر گفت. آشكار كند، آن وقت تمام كار شما باطل خواهد شد

اي نـداريم جـز اينكـه علـي را      چـاره : دانيد كه چاره چيست؟ عمر گفت شما بهتر مي: گفت
كشتن علي را به خالـد بـن وليـد واگـذار كردنـد امـا او       . بكشيم و از شرش خالص شويم

وقتي عمر به خالفت رسيد، آنان از علي خواستند كه قرآن را بـه  . نتوانست اين كار را بكند
! اي ابـو الحسـن  : عمر گفت. ن را تحريف كنندآل دهد تا با هماهنگي يكديگر قرآنان تحوي

علـي  . ، تـا بـر آن اجمـاع كنـيم    بياوري اي كاش آن قرآني را كه آن را براي ابوبكر آوردي
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من تنها به ايـن خـاطر آن را بـراي ابـوبكر آوردم تـا      . اصالً اين كار غير ممكن است: گفت
  :وز قيامت نگوييدحجت بر شما اقامه شود و در ر

 mn  o p q r s l امر خداشناسي و يكتاپرستي(ما از اين « 172: األعراف (
همانا قرآني كه پيش من است، . آن را براي ما نياوردي: يا نگوييد ».ايم خبر بوده غافل و بي

پس آيـا زمـان آشـكار    : جز پاكان و فرزندان جانشين من بدان دسترسي ندارند، عمر گفت
بله، هر وقت مهدي قائم از فرزندان من ظهور كند، : قرآن، معلوم است؟ علي گفتكردن اين 

  1.»نمايد كند و مردم را به پيروي از آن وادار مي آن را آشكار مي
اين چنـين   فاروقاگر عمر .منصفان و عادالن كجايند و حق گويان و راستگويان كجايند؟

امانتـدار و   ي پيـامبر  ميـان صـحابه  ن وقت چه كسـي از  آپندارند، پس  باشد كه شيعه مي
  باشد؟ راستگو و محافظ قرآن و سنت مي

گوينـد؟   داعيان تقريب و وحدت از ميان شيعيان در مناطق اهل سنت در اين باره چه مـي 
گويند؟ آيا وحدت طبق معيار  زنند، چه مي دم از وحدت و اتحاد امت اسالمي ميكساني كه 

، كساني كه امناي تبليغ رسالت رسول امـين  ول خداو ياران نيك و باوفاي رس فاروقعمر
و پخش كنندگان دعوت خدا و بلند كنندگان كالم و پيـام خـدا و مجاهـدان راه او و عمـل     

  باشد؟ كنندگان به خاطر خدا بودند، مي
و فرزندانش گمـاني مثـل اعتقـاد     مرتضي ي علي آيا كسي از اهل سنت هست كه درباره

 و عمـر صـديق  ي راشد يعني ابـوبكر   پاك و نوراني و سه خليفه ران امتي رهب شيعه درباره
شان تا روز قيامـت   آنان و دوستداران و پيروان  خدا از همه ي-ذي النورينو عثمان  فاروق

با هم ! اي مسلمانان«: ديگر چه معنايي دارد داشته باشد؟ پس تكرار اين آيات –! راضي باد

                                            
 .77 - 76هجري، صص  1302االحتجاج، طبرسي، ايران، - 1
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  . »جه شكست بخوريد و از هم پراكنده شويد؟اختالف و نزاع نداشته باشيد تا در نتي
گـويي و   فوق اين است كه ما از عقايد خود دسـت كشـيم و بـر عيـب     تبليغآيا منظور از 

چشـم پوشـي كنـيم و از     !!ي گذشتگان مان از جانب برادران شـيعه  هاي ناروا درباره تهمت
  .شويم؟اجز هاي ما را خورده و خواب ما را آشفته كرده، ع هايي كه دل زخمدرمان 

آيا دعوت تقريب و وحدت ميان شيعه و اهل سنت ايـن اسـت كـه مـا بـه شـما احتـرام        
شما را بزرگ بداريم و شما ما را خوار كنيـد؛  ما بگذاريم و شما به ما اهانت و توهين كنيد؛ 

به شما چيزي نگوييم و شما به ما دشنام دهيد؛ به گذشتگان شـما احتـرام بگـذاريم و شـما     
بزرگـان  از تان احتياط به خرج دهيم ولي شما  ي بزرگان را تحقير كنيد؛ دربارهگذشتگان ما 

ي علي و فرزندانش به بدي ياد نكنيم ولي شـما بـه ابـوبكر و     دربارهما ما به بدي ياد كنيد؛ 
شان دشنام دهيد؟ به پروردگارت قسم، در اين صورت آن تقسـيمي   عمر و عثمان و فرزندان

  .ظالمانه است
ــد آن  ــه ائمــه نســبت داده شــده و طبرســي در   مانن ــه دروغ ب ــه ب روايــت ســاختگي ك

از احمد بن محمـد  » الكافي« آن را روايت كرده، روايت ديگري در كتاب» االحتجاج«كتاب
بـه آن نگـاه   : ابوالحسن مصحفي را به من تحويـل داد و گفـت  « :بن ابي نصر است كه گويد

  :مآن را باز كردم و اين آيه را در آن خواند. مكن

 md e f g h i j k l m n o p l 1: البينة   
ت الهـي بـا   و برابر سـنّ (تا زماني كه حجت بديشان نرسد  ،كافران اهل كتاب، و مشركان «

هـاي هفتـاد نفـر از     در اين آيه، نـام  » .شوند به حال خود رها نمي) آنان اتمام حجت نگردد
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دنبال اين مصحفي كه پـيش مـن    پس علي به: وي گويد. قريش و نام پدرانشان وجود دارد
  1.»بود فرستاد

هاي ناروا و سخنان زشت شـيعه بـه    كمال الدين ميثم بحراني در شرح نهج البالغه، تهمت
در قسمتي از آن آمده كه عثمان مردم را فقط بـر قرائـت   . آورده استذي النورين را عثمان 

آيـاتي را از بـين بـرد كـه      ها و ها را سوزاند و سوره زيد بن ثابت جمع كرد و ديگر مصحف
  2.بود بدون شك جزو قرآنِ نازل شده بر پيامبر

روايات زيادي آمـده كـه   : گويد مي» األنوار« آقاي نعمت اهللا حسيني در كتاب خود به نام
آوري  اي كه نازل شده، فقط اميرمؤمنان حضـرت علـي جمـع    ن به آن گونهآدارند قر بيان مي

  3.كرده است
كند، حديث مشهور شيعه است كه محد بن يعقـوب كلينـي از    تأييد ميآنچه اين روايت را 

جز انسان دروغگو هيچ « :گفت از ابوجعفر شنيدم كه مي: جابر جعفي روايتش كرده كه گويد
آوري كرده است، و جز علي  كس ادعا نكرده كه او تمام قرآن را آن گونه كه نازل شده، جمع

آوري و حفـظ   قرآن را آن گونه كه نازل شـده، جمـع  بن ابي طالب و امامانِ پس از او كسي 
  .»نكرده است

                                            
 .62و همان، هند، ص 631ص 2، تهران، ج»فضل القرآن«الكافي في األصول، كتاب  - 1
 .1، ص11شرح نهج البالغه، ميثم بحراني، تهران، ج - 2
 .األنوار النعمانية في بيان معرفة النشأة اإلنسانية، آقاي نعمت اهللا جزايري - 3
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  1مصحف نزد چه كسي است؟

نازل كرده و علي بن ابي طالب آن را جمـع   پس آن مصحفي كه خدا بر حضرت محمد
آوري و حفظ كرده، كجاست؟ اين حديث شيعي كه نيز كليني از سـالم بـن سـلمه روايـتش     

مردي بر ابو عبداهللا « :در اين روايت سالم بن سلمه گويد .دهد كند، به اين سؤال پاسخ مي مي
. خواننـد، نبـود   شنيدم كـه در قرآنـي كـه مـردم مـي      قرآن خواند و من عباراتي از قرآن مي

از اين قرائت دست بكش و تا زمان ظهور مهدي قائم، همچون ديگـر مـردم   : ابوعبداهللا گفت
اب خدا را بـه صـورت حقيقـي خـودش     وقتي مهدي قائم ظهور كرد، كت. قرآن را قرائت كن

اين مصـحف را  : گويد آورد و مي خواند و مصحفي كه حضرت علي نوشته بود، بيرون مي مي
ايـن كتـاب   : علي موقعي كه از نوشتن آن فارغ شد، براي مردم بيرون آورد و به آنان گفـت 

وجـه بـه   و من بـا ت . باشد وجل مطابق آنچه كه بر حضرت محمد نازل كرده، مي خداوند عزّ
: آنان گفتند. آوري كردم نازل شده بود، جمع ها و آياتي كه بر پيامبر لوح المحفوظ و سوره

حضـرت  . نزد ما مصحفي هست كه تمام قرآن در آن است و ما نيازي به مصحف تو نـداريم 
من تنها به محض اطالع شما از . بينيد به خدا قسم، پس از امروز ديگر آن را نمي: علي گفت

  2.»ام تا آن را بخوانيد ري قرآن توسط من، اين قرآن را براي شما آوردهآو جمع
و پيوسـته   هبه همين خاطر شيعه معتقد است كه مهدي موهوم آنـان داخـل سـرداب شـد    

او زماني داخل سرداب شد كه آن مصحف را به همراه داشت و هنگام بيرون آمدن . آنجاست
يعيان ابومنصور گونه كه بزرگ ش آورد؛ همان مياز آن سرداب، قرآن حقيقي را با خود بيرون 

هجري در كتاب خود تحت عنوان االحتجاج  588طبرسي متوفاي سال  احمد بن ابي طالب

                                            
 .228، ص1، تهران، ج»انه لم يجمع القرآن كله إال األئمه«، باب »الحجة«الكافي في األصول، كتاب  - 1
 .633، ص2الكافي في األصول، تهران، ج - 2
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دارد؛ كتابي كه وي در مقدمه در مقام شناساندن روايات موجـود   علي أهل اللجاج اظهار مي
ايـم، يـا بـه     اسنادشـان آورده اكثر احاديثي كه در اين كتاب بـا  « :گويد اش مي در آن، درباره

خاطر وجود اجماع بر آن، يا به خاطر سازگار بودن اين روايات بـا عقـل و يـا بـه خـاطر      
هاي حديثي ميان مخالفان و موافقـان   هاي سيرت و كتاب مشهور بودن اين روايات در كتاب

  1.»كنيم آنها را ذكر مي
سالح و شمشير ذوالفقار رسول  دارد كه مهدي موهوم هنگام ظهور، در اين كتاب اظهار مي

اي، با اين سالح چـه كـار    هاي هسته دانم در عصر موشك و بمب نمي. به همراه دارد خدا
. هـاي پيـروانش تـا روز قيامـت در آن اسـت، بـه همـراه دارد        اي كه نام و صحيفه .كند؟ مي

فه تمـامي  در اين صحي. باشد، نزد اوست اي به طول هفتاد زراع مي همچنين جامع كه صحيفه
  . آدم بدان نياز دارند، وجود دارد آنچه كه بني

هـاي   ي علوم و دانـش  باشد كه همه جفر پوست قوچ مي. و جفر اكبر و اصغر پيش اوست
مصحف حضـرت  . ي جراحات و حتي خسارت جراحت پوست در آن هست ديني حتي ديه

  2.فاطمه نيز پيش وي قرار دارد
هرگاه مهدي قـائم از  «: ضرت علي به زعم شيعه گفتكه ح اين روايت قبالً ذكر شد، آنجا

  .»... فرزندان من ظهور كند
اي از اصحاب مـا از   همچنين در اصول كافي روايتي آمده كه كليني با سند خويش از عده

: كرده كه وي گويد روايتسهل بن زياد از محمد بن سليمان از يكي از يارانش از ابوالحسن 
شنويم كه در قرآنـي كـه در دسـترس     از قرآن ميما آياتي ! شومفدايت « :به ابوالحسن گفتم

                                            
 .ي كتاب االحتجاج، طبرسي، مقدمه - 1
 .223هجري، ص 1302االحتجاج علي أهل اللجاج، ايران،   2
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توانيم آن گونه كه از شما بـه مـا رسـيده، آن را     شنويم، وجود ندارد و نمي داريم و آن را مي
ايـد، آن را   خيـر،آن گونـه كـه يـاد گرفتـه     : شويم؟ گفت خوب قرائت كنيم، آيا گناهكار نمي

   .1»ن را به شما ياد دهدآيد كه آ بخوانيد بعداً كسي پيش شما مي
ي شيعه،  مانند اين روايت آقاي نعمت اهللا حسيني جزائري، محدث شيعي كه شاگرد عالمه

وي در كتـابش تحـت   . كند محسن كاشي مؤلف تفسير شيعي معروف به صافي است، ذكر مي
 1089كه در مـاه رمضـان بـه سـال    » األنوار النعمانية في بيان معرفة نشأة اإلنسانية« عنوان

متعهد شديم در اين : گويد ي آن مي اش درباره هجري نگارش آن را به پايان برد و در مقدمه
ايم و روايـاتي كـه از    ي معصوم و پاك گرفته كتاب چيزي را نياوريم مگر رواياتي كه از ائمه

هـاي   هاي نقل كنندگان روايت در نظر ما به صحت رسـيده اسـت؛ چـون اكثـر كتـاب      كتاب
هـاي   اند و از اين رو دروغ ها و نقل هاي تاريخي يهوديان نقل كرده كتاب جمهور از يتاريخ

  2.باطل و ساختگي در آن زياد هستند
در روايات آمده كه ائمه، پيروانشان را : گويد محدث شيعي،آقاي جزائري در اين كتاب مي

نكـه مهـدي   اند تا اي به قرائت قرآن موجود در نماز و غير نماز و عمل به احكام آن امر كرده
شـود و   آن وقت اين قرآن از دست مردم به آسمان بلند كـرده مـي  . صاحب زمان ظهور كند

پـس آن را  . آورد اش كـرده، بيـرون مـي    آوري قرآني كه امير مؤمنان، حضـرت علـي جمـع   
  3.كند خواند و به احكامش عمل مي مي

                                            
 .664و همان، هند، ص 619، ص2، تهران، ج »أن القرآن يرفع كما أنزل«الكافي في األصول، باب - 1
 .ي كتاب األنوار النعمانية، جزائري، مقدمه - 2
 .األنوار النعمانية، جزائري - 3
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نظر داشته باشند شان بر آن اتفاق  ي شيعه است كه نزديك است گذشتگان اين تفكر، عقيده
شود و آنان، اين عقيده را فقط بـه خـاطر اهـدافي     جز افراد معدودي كه به آنها توجهي نمي

  .شان خواهيم كرد اند كه بعداً بيان  انكار كرده
به عالوه، انكار اين عقيده توسط اين افراد معدود، فاقد دليل و برهان اسـت؛ چـون آنـان    

ي  گونـه كـه عالمـه    مشهور در نزد شيعه را رد كنند هماناند اين روايات و احاديث  نتوانسته
فصل الخطاب فـي إثبـات   «تقي، نوري طبرسي در كتاب مشهورش  شيعي، حسين بن محمد

روايات و احاديـث  : گويد به نقل از آقاي نعمت اهللا جزائري مي» تحريف كتاب رب األرباب
تي از دانشـمندان شـيعه   باشـد و جمـاع   دالّ بر تحريف قرآن بيشتر از دو هزار حـديث مـي  

ي مجلسي و ديگران ادعاي مشهور بودن ايـن احاديـث    همچون مفيد و محقق داماد و عالمه
  1.اند كرده

اصحاب به روايت مستفيض و بلكه متواتر كـه صـراحتاً   : همچنين از جزائري نقل كرده كه
  2.اند بر وقوع تحريف قرآن داللت دارند، اتفاق كرده

: گويـد  سن كاشي مانند اين گفته را اظهار داشته آنجـا كـه مـي   مفسر شيعي معروف به مح
آيـد، ايـن اسـت كـه      آنچه از مجموع اين احاديث و ديگر روايات از طريق اهل بيت بر مي

نازل شده  گونه كه بر حضرت محمد قرآني كه در پيش روي ماست، قرآن كامل نيست آن
همچنين قرآن موجـود بـر   ...  استها و آيات زيادي از آن، حذف شده  بلكه برخي از سوره

  3.نيست اساس ترتيب مورد پسند خدا و پيامبر

                                            
 . 227هجري، ص 1298فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب، نوري طبرسي، ايران،  - 1
 .30همان، ص - 2
 .ي ششم تفسير الصافي، مقدمه - 3
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اش  شناس معـروف دربـاره   ترين مفسر شيعه كه نجاشي رجال علي بن ابراهيم قمي، قديمي
ي صحيحي  او در حديث، ثقه و مورد اطمينان و اعتماد و خيلي قوي است و عقيده: گويد مي
امام جعفر ( شده كه اين تفسير در حقيقت تفسير دو صادق ي تفسيرش هم گفته درباره -دارد

قرآن بعضـي از آن ناسـخ و   : گويد ي تفسيرش مي باشد، آقاي قمي در مقدمه مي) و امام باقر
منسوخ و برخي از آن محكم و بعضي متشابه است و برخي از آن برخالف كالمي است كـه  

  1.خدا نازل فرموده است
مي حاشيه نوشته و اقوال علما پيرامـون تحريـف قـرآن را    يك دانشمند شيعي بر تفسير ق

آنچه از سخنان ديگر دانشمندان و محدثين و متأخرين ظاهر است، قائـل  : گويد آورده و مي
دانشمندان و محدثاني از قبيل كليني، برقي، عياشـي،  . باشد شدن به تحريف و نقص قرآن مي

عـاملي،   جزائري، حـر  نعمتي، مجلسي، نعماني فرات بن ابراهيم، احمد بن ابي طالب طبرس
ي خـويش بـه آيـات و     عالمه فئوني و سيد بحراني اين عقيده را دارند و جهت اثبات عقيده

  2.اند روايات زيادي استناد كرده
اند و اين  ي شيعه كه از نظر آنان معصوم از ائمه ي از روايات و احاديث وارده بوداينها برخ

اند و از  شان روايت شده هاي صحيح اند و در كتاب ن، صحيحي خود شيعيا احاديث طبق گفته
. ي بزرگان شيعه در اين موضـوع بـود  و اينها برخي از آرا. نظر آنان، معتبر و مورد اعتمادند

روايات ديگري نيز هستند كه قابل شمارش نيستند و طبق اظهارات آقـاي نـوري طبرسـي    
  .باشند بيشتر از دو هزار حديث مي

                                            
 .5، ص1هجري، ج 1386ي كتاب، نجف،  تفسير قمي، مقدمه - 1
 .24و  23ي تفسير قمي، سيد طيب موسوي، صص مقدمه - 2
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گونه شك و ترديدي نيست كه شيعه معتقد به تحريف قرآن مجيدي  ي هيچپس از اين جا
ي مـردم   هستند كه خدا جهت هدايت و رحمت براي مؤمنان و جهت تفكر و تدبر براي همه

  :فرمايد اش مي نازل كرده است؛ قرآني كه خدا درباره

 mC D E FG HI J K L l نيسـت و  ي در آن شـك ايـن كتـاب هـيچ     « 2: البقرة
  .» اي پرهيزگاران استراهنم

 mc d e f g h i j kl m  n o p q l 42: فصلت 

چـرا كـه از    آيـد؛  يرو و نه از پشت سر، به سراغ آن نم يشنه از پ ي،گونه باطل يچكه ه «
  »!نازل شده است يشستا يستهو شا يمخداوند حك يسو

 mg h i j k l m n l 9: الحجر   
و تا روز رسـتاخيز آن را از  (باشيم  ا پاسدار آن ميم و خود ماي ما خود قرآن را فرستاده «

  »).داريم بديل زمان محفوظ و مصون ميدستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و ت

 mÑ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý Þ ß l ١٩ - ١٧: القيامة   
از خوانـدن   يم،س هر گاه آن را خواندپ. كردن و خواندن آن بر عهده ماست چرا كه جمع «
  .»بر عهده ماست) يزن(آن ) يحتوض(و  يانسپس ب .كن وييرآن پ

 mde f   g h i j k l m n o l 1: هود   
 يمشده و از نزد خداوند حك يحسپس تشر يافته؛استحكام  ياتشاست كه آ يكتاب ينالر، ا«

  .»است) يدهنازل گرد(و آگاه 

m j k l m n o p qr e l 67: المائدة   
  .»برسان) به مردم(دگارت بر تو نازل شده است، كامال آنچه از طرف پرور! يامبرپ ي«

 m£ ¤ ¥ ¦ § ¨ l 24: التكوير   
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  .»داشته بخل ندارد يافتدر يوح يقو او نسبت به آنچه از طر«

 mL M N O P Q R S T U l 106: اإلسراء   
و آن را  ي؛تا آن را بـا درنـگ بـر مـردم بخـوان      يم،را از هم جدا كرد ياتشكه آ يو قرآن

  » .يمنازل كرد جيبتدر

 mi  j k l m n o l 13: آل عمران   
  ».است) بينا و بينش راستين(چشم  بيگمان در اين امر عبرتي براي صاحبان«

 ma b c d e f g h l 24: محمد   
يا اين ) كنند؟ بررسي و وارسي نمي و مطالب و نكات آن را(انديشند  آيا درباره قرآن نمي «
  :و راست فرمود خداوند عظيم كه .»اند؟  اي زده ر دلهائي قفلهاي ويژهكه ب

 mO P Q R S T U _l 9: اإلسراء 

يدن بـه  براي رسـ (ترين راهها  كند كه مستقيم د ميبه راهي رهنمو) مردمان را(اين قرآن « 
  »است) سعادت دنيا و آخرت

  
  براي تحريف قرآن از نظر اهل تشيعهايي  مثال

اين موضوع را اثبات كرديم كـه آنـان معتقدنـد كـه     هاي معتبر شيعه  پس از آنكه از كتاب
هـاي معتبـر    هايي از كتاب قرآن تحريف شده و مورد دستبرد و تغيير قرار گرفته، اينك مثال

آوريم كه به طـور صـريح بيـان     شيعه در حديث و تفسير و فقه و عقايد را براي خواننده مي
روايات وارده در اين زمينه نيـز  . تدارند كه تحريف و تغيير در قرآن مجيد روي داده اس مي

كساني كه پيروي و اطاعت از آنان بر هر فرد شـيعه   -به زعم شيعيان -از خود ائمه معصوم
مذهب واجب است، روايت شده است؛ رواياتي كه از لحاظ جرح و تعديل خالي از اشـكال  



 99  شيعه و سنت

ي از پـدرش از  ي اين روايات، روايتي است كه علي بن ابـراهيم قمـ   از جمله. و ايراد هستند
يكـي از   -ابوالحسـن موسـي كـاظم   : ي آية الكرسي روايت كرده كه حسين بن خالد درباره

هو الحي القيـوم،   الم، اهللا ال إله إلّا« :آية الكرسي را چنين قرائت نمود -دوازده امام شيعيان
عـالم  نة وال نوم، له ما في السموات وما في األرض وما بينهما وما تحت الثري، ال تأخذه س
  1.»الشهادة، الرحمن الرحيمالغيب و

معلوم است كه سطر آخر در قرآن مجيد نيست ولي شيعيان معتقدند كه اين سـطر، جزئـي   
  .باشد از آية الكرسي مي
  :ي آقاي قمي آيه

 mp q r s t u v w x y  z{ l )11: الرعد(  
و را از فرمـان  رو، و از پشت سرش ا يشاز پ ي،در پ ياست كه پ يانسان، مأموران يراب«

  »كنند يحفظ م]  يحتم يرحوادث غ[= خدا 
 :گفـت  قرائت شد و او به قاري اين آيهاين آيه در حضور ابوعبداهللا : را ذكر كرده و گويد 
باشند، تعقيب كننـده   آيا شما عرب نيستيد؟ چگونه تعقيب كنندگان از پيش روي انسان مي« 

اين آيه چگونه است؟ ابوعبداهللا ! فدايت شوم: آن مرد گفت. باشد فقط از پشت سر انسان مي
رقيب من بين يديـه  له معقبات من خلفه و« :ي فوق به اين صورت نازل شده است آيه: گفت

  .2»يحفظونه بأمراهللا
  :ي فوق را به كسي كه آيه -امام ششم شيعيان -اين چنين ابو عبداهللا، امام جعفر صادق

                                            
 .84، ص1ي، جتفسير قمي، زير آية الكرس - 1
 .و مانند آن در تفسير عياشي و الصافي 360،ص1تفسير قمي، ج - 2
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  mp q r s t u v w x y  z{ l ي و فرموده: x y  z{   را بـه
مگر شما عرب نيستيد؟ اين روايـت  : خواند، اعتراض كرد تا جايي كه گفت» بأمر اهللا« جاي

اگر بر چيزي داللت كند، بر اين مطلب داللت دارد كه ابوعبداهللا جعفر طبق اين روايت آقاي 
جعفر، عـرب نيسـت؛ چـون ايـن      به اين معنا كه خود. ب بلد نيستقمي، زبان عربي را خو

كسي كه  -1: برند را در دو معنا به كار مي» معقب« :ي ها واژه را فهم نكرده كه عرب موضوع
ـ «ي  و كلمه. كند كسي كه آمدن را تكرار مي -2آيد،  پشت سر ديگري مي در اينجـا  » بمعقّ

  :گويد گونه كه لبيد مي تنها در معناي اخير استعمال شده است؛ همان
  لب المعقب حقه المظلومط    هاجهرواح، وال حتي تهجر في

تا اينكه در شب و تاريكي شديد آن هجرت كرد و حق خود را كه پايمال شـده بـود، از   «
  .»كسي كه پيش رويش حركت كرده بود، درخواست كرد

هرگاه بـه  « :»إذا لم يصب في أول الغزو عقبا« :گويد بن جندل مي هگونه كه سالم و همان
  1.»روي ديگر ب آغاز غزوه نرسيدي به غزوه

 ﴾x y z﴿ :ي مـن در عبـارت    جعفر ندانسـته كـه واژه  همچنين طبق روايت مذكور 
در چندين معنا به كـار   »من«ي  به كار رفته است؛ چون واژه» بأمر اهللا« به معناي 11: الرعد
هاي اين مطلب در زبان عربي فراوان  نمونه. باشد مي» باء« ، يكي از اين معاني معنايرود مي

  .است

نقل كرده كـه ايـن    7: الفرقان m} ~ � ¡ l  :ي ي قمي زير آيهباز آقا
آنان از خداوند عظيم درخواسـت  «: وي گفت. ابوعبداهللا قرائت شد آيه به همين صورت نزد

                                            
 .615و  614صص 1ميالدي، ج 1968لسان العرب، بيروت،  - 1
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اين چگونه است اي : به او گفتند. كردند كه ايشان را پيشواي متقيان و پرهيزكاران قرار دهد
واجعـل لنـا   ( :ي فوق را به اين صورت نازل فرمود همانا خداوند آيه: پسر رسول خدا؟ گفت

  1.»از ميان پرهيزكاران، امامي را براي ما قرار ده«): من المتقين إماماً
، در كتـاب الجوامـع  «:وايت، اين عبارت را افـزوده اسـت  محسن كاشي پس از ذكر اين ر

 عبارتي نزديك به اين عبـارت وجـود دارد و احمـد بـن ابـي طالـب طبرسـي در كتـابش        
آورده كه » االحتجاج« همچنين آقاي كاشي به نقل از كتاب. آن را آورده است» االحتجاج«

وي در جواب سـؤال كننـده، تفسـير    : مردي زنديق سؤاالتي را از علي بن ابي طالب پرسيد
ن مطالبي آوردند كه خدا آن را نفرموده است تا آآنان در قر: برخي آيات را اظهار داشت كه

اند كه ناپسند بودن آنها آشـكار   درگمي كنند و عباراتي را به قرآن افزودهخليفه را دچار سر
  :ي اما آشكار بودن تحريف و تغيير آيه: سپس افزود. است

 mt u v w x y z { | } ~ r _ l 3: النساء  
از ازدواج ( يد،نكن يتعدالت را رعا) يتيم،بهنگام ازدواج با دختران (كه  ترسيد يو اگر م«

  .»يدازدواج نمائ) يگرد(با زنان پاك ) و يدكن يپوش مبا آنان، چش
 »فانكحوا ما طاب لكم من النساء« و عبارت» في اليتامي«روشن است چون ميان عبارت

هايي كه بيش از يك سوم قرآن است، قرار دارد كه توسط منافقان حـذف   عبارات و داستان
  2.»شده است

  :ي از ابوعبداهللا راجع به آيه از ابوبصير» الكافي« كليني در كتاب صحيح خود

 m¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ l 71: األحزاب   

                                            
  .117، ص2ي فرقان، ج تفسير قمي، سوره - 1
 .11و الصافي، ص 119االحتجاج، ص - 2
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من يطع اهللا ورسـوله فـي واليـة    و(: اين آيه، چنين نازل شده است: روايت كرده كه گويد
ي واليـت   دربـاره  و هر كس از خدا و پيـامبر « : 1)األئمة بعده فقد فاز فوزاً عظيماًعلي و

  .»د، به رستگاري بزرگي نايل شده استعلي و امامان پس از او اطاعت كن
  .جزو قرآن نيست »في و الية علي و األئمة بعده« :دانند كه عبارت همه مي

  :ي كاشي در تفسير خود ضمن آيه

 mA B C D E N l آورده كه در المجمع راجـع   73: التوبة
ر يـا أيهـا النبـي جاهـد الكفـا     (: ي فوق بـدين صـورت آمـده اسـت     به قرائت اهل بيت، آيه

  .»ي منافقان با كافران پيكار كن اي پيامبر به وسيله« :2)بالمنافقين
از عبـداهللا بـن   «: ت وجود دارد و آن، اين اسـت كـه  ي اين روايا تر از همه روايتي عجيب

إلي آدم من قبل كلمات فـي محمـد وعلـي     لقد عهدناو( ي عبارت سنان از ابوعبداهللا درباره
قبالً سخناني راجع به محمد و علي « :)ن ذريتهم فنسياألئمة موفاطمة والحسن والحسين و

. »شان به آدم سفاش كرديم اما او فراموش كـرد  و فاطمه و حسن و حسين و امامان از نسل
نـازل   بر حضـرت محمـد   ي مذكور به اين صورت به خدا قسم، آيه: روايت شده كه گويد

   3.شد
  .دنگوي دروغ ميو صافي  كه كاشيبه پروردگار كعبه قسم  

  :ي آقاي قمي زير آيه

 m¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  l92: النحل  

                                            
  .414، ص1الكافي كتاب الحجة، تهران، ج - 1

 .214،ص1تهران، ج )A B C D E ( :ي رآيهتفسير الصافي، زي - 2
 .416، ص1،باب نكت و نتف من التنزيل في الوالية، تهران ج»الحجة«الكافي في األصول، كتاب - 3
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  »است يشترب يگراز گروه د يتشانجمع ي،گروه ينكهخاطر اب«
أن تكون أئمة ( :ي فوق در اصل چنين است آيه« :دارد كه جعفر بن محمد گفت اظهار مي 

: گفتنـد » رنـد اينكه اماماني باشند كه از امامان شما پاكيزه تـر و بهت «): هي أزكي من أئمتكم

جعفر بـن محمـد   . خوانيم مي ﴾§ ¦ ¥ ¤ ﴿اي پسر رسول خدا، ما آن را به صورت 
اربي چيست؟ و با دستش اشاره كرد كه آن را بيندازد و ديگر چنين قرائت ! واي بر تو: گفت
  1.»نكند

هاي صحيح شيعه وجود دارند كه به اميد خدا بـه   هاي زيادي در كتاب غير از اينها روايت
  .برخي از آنها را در اين زمينه تحت عناويني ديگر بيان خواهيم كردزودي 

  
  

  علل اعتقاد شيعه به تحريف قرآن

توان به مـوارد زيـر    شيعه به خاطر اهدافي چند قائل به تحريف قرآن هستند؛ از جمله مي
  : اشاره كرد

  اهميت امامت از نظر آنان -اول
معتقدات اساسي است كه هـر كـس انكـارش    ي امامت جزو  شيعه بر اين باورند كه مسأله

پس امامت مربوط به مسائل اعتقـادي  . كند، كافر و هر كس بدان معتقد باشد، مسلمان است
از » الكـافي «گونه كه كليني در كتـاب   است همان و ايماني همچون ايمان به خدا و پيامبر

                                            
 .كاشي در تفسير الصافي اين روايت را از كتاب الكافي نيز آورده است. 289، ص1تفسير قمي، ج - 1
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ائمه و پيامبران در «: گفت از ابوعبداهللا شنيدم كه مي: كند كه گويد ابوالحسن عطار روايت مي
  1.»اطاعت و فرمانبرداري از آنها مثل هم هستند

كـرده كـه وي    كليني از ابوعبـداهللا روايـت   تر و مؤكدتر از اين، روايتي است كه باز صريح
ما كساني هستيم كه خداوند اطاعت و فرمانبرداري از ما را فرض گردانيده و مـردم  « :گويد
هـر كـس مـا را    . ا ندارند و به نشناختن ما معـذور نيسـتند  اي جز معرفت و شناخت م چاره

و هر كس ما را نشناسد و انكار نكند، . بشناسد، مؤمن و هر كس ما را انكار كند، كافر است
گمراه است تا اينكه به هدايتي برگردد كه خدا بـر او فـرض گردانيـده و آن هـم اطاعـت و      

  2.»فرمانبرداري بي چون و چرا از ماست
شناسد  تنها كسي خدا را مي« :ابوجعفر گفت: ليني از جابر روايت كرده كه گويدهمچنين ك
را بشناسـد، و هـر كـس خـدا را      پرستد كه خدا و امامش از ميان ما، اهـل بيـت   و او را مي

نشناخته و عبادت كرده، نشناسد و امام از ميان ما، اهل بيت را نشناسد، همانا او غير خدا را 
   3.»كسي گمراه است و سوگند به خدا چنين

اين محدث . اند ي امامت را همچون نماز و زكات و روزه و حج قرار داده اهل تشيع، قضيه
ابوحمزه روايت مـي كنـد كـه    از » الكافي« شيعيان، كليني است كه در كتاب صحيح خويش

نماز، زكات، روزه، حج، و واليـت و در روز غـدير   : اسالم بر پنج چيز بنا شده است«: گفت
  4.»هيچ يك از اين اركان مانند واليت، ندا داده نشد به

                                            
 .186،ص1، تهران،ج»ئمةفرض طاعة األ«، باب »الحجة«الكافي ، كتاب  - 1
 .187، ص1همان، ج - 2
 .181، ص1، تهران، ج»معرفة اإلمام«همان، باب - 3
، 1و همان، هند ج 18، ص2، تهران، ج»دعائم اإلسالم«، باب »اإليمان والكفر«الكافي في األصول، كتاب  - 4
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. نگاه كنيد» در روز غدير بر هيچ يك از اين اركان مانند واليت، ندا داده نشد« به عبارت
اين مطلب در روايـت ديگـري   . تر است معنايش اين است كه واليت از چهار ركن اولي مهم
اسالم « :از ابوجعفر روايت كرده كه گويدنزد كليني به صراحت آمده است؛ آنجا كه از زراره 

كدام يك از : گفتم: زراره گويد. نماز، زكات، روزه، حج، و واليت: بر پنج چيز بنا شده است
  1.»واليت از همه برتر است: اين اركان برتر است؟ ابوجعفر گفت

د، اي دار قدر مهم است و چنـين درجـه   وقتي واليت اين : رسد در اينجا سؤالي به ذهن مي
اند ولي هـيچ اثـري از واليـت نيسـت؟ در      پس چگونه است كه نماز و زكات در قرآن آمده

هاي اسالم اسـت،   اي از پايه حالي كه واليت از نظر شيعه نه تنها ركني از اركان اسالم و پايه
ي  بلكه اساس اسالم است و منظور از پيمان محكمي كه از پيامبران گرفته شده، همين قضـيه 

حسن بـن علـي بـن    : كند كه روايت مي» البصائر«گونه كه صاحب كتاب  ، همانواليت است
از پـدرم و محمـد   : نعمان از يحيي بن ابي زكريا بن عمرو زيات براي ما نقل كرد كه او گفت

از ابـوجعفر شـنيدم كـه    : فيض بن ابي شيبه از محمد بن مسلم شنيدم كه گفت بن سماعة از
ر واليت حضرت علي از پيامبران پيمان محكـم گرفتـه و   همانا خداي متعال بر س« :گفت مي

  2.»به واليت حضرت علي از پيامبران، پيمان گرفته است
  آخر چگونه ممكن است كه اين عهد و پيمان در قرآن مجيد ذكر نشده است؟

هاي بيشتر از اين وجـود   تنها اين سخنان چرت و پرت و دروغ نيست و بس، بلكه دروغ
واليت تنها پيمان محكم و عهد پيامبران نيست، بلكه امانتي است كـه  : ندگوي شيعه مي. دارند

روايتي سنددار آورده كـه  » البصائر«همچنين صاحب كتاب . ها و زمين عرضه شد بر آسمان

                                            
 .368، ص1و همان ، هند، ج 18، ص2همان، تهران، ج - 1
 .هجري 1285، ايران، 2، ج9ت، باب بصائر الدرجا - 2
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هـا و اهـل زمـين     همانا خداوند، واليت مرا بر اهل آسمان« :امير مؤمنان حضرت علي گفت
اين تهمت  -آن را پذيرفتند و كساني آن را انكار كردندكساني بدان اقرار كرده و . عرضه كرد

يـونس   -خواهيم كه ما را از اين تهمت ناروا پناه دهـد  و دروغ بس بزرگي است، از خدا مي
واليت مرا انكار كرد، پس خداوند او را در شكم ماهي زنداني كرد تا اينكه به واليـت مـن   

  1.»اقرار كرد
رآن از آن سخن به ميان آمده و خداي سبحان بدان پس واليت همان امانت است كه در ق

ي ايـن امانـت؛    اهتمام و عنايت خاصي داشته و هيچ پيامبري را نفرستاده مگـر بـه وسـيله   
اش  گونه كه باز صاحب كتاب البصائر از محمد بـن عبـدالرحمن از ابوعبـداهللا روايـت     همان
پيامبري را نفرستاده مگر بـه  واليت ما، واليت خدايي است كه هيچ وقت « :كند كه گويد مي

  2.»ي آن وسيله
اين اهتمام تا آنجاست كه هـر مـؤمني حتـي فرشـتگان در آسـمان حتمـاً بـه آن ايمـان         

. پس فرشتگان طبق ادعا و زعم شيعيان، همان حال به واليت ائمه ايمان آوردنـد . آورند مي
ل از محمـد بـن   احمد بن محمد از حسن بن علي بن فضا: گويد مي» البصائر«صاحب كتاب 

به خدا قسم، در آسمان هفتـاد  « :فضيل از ابو صباح كناني از ابو جعفر روايت كرده كه گويد
اگر مردمان روي زمين گرد آيند تا تعداد يك نـوع از ايـن هفتـاد    . نوع مالئكه وجود دارند

 ي ايـن هفتـاد نـوع فرشـته بـه      همه. نوع فرشته را بشمارند؛ نمي توانند آن را شمارش كنند
  3».واليت ما ايمان مي آورند

                                            
 .، ايران2، ج10همان، باب، - 1
 .، ايران2، ج9همان، باب - 2
 .، ايران2، ج6همان، باب  - 3
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آيا معقول است كه چيزي اين اهميت و منزلت داشته باشد اما خداونـد در كتـابش از آن   
ذكري به ميان نياورد به ويژه آنكه چيزي از عبادات و مسـائل اعتقـادي بـدون اعتقـاد بـه      

سـنگ  « :جعفر صادق روايت مي كند كه گويـد  اين كليني است كه از. واليت، صحيح نباشد
سه چيز بدون دو تـاي ديگـر    هيچ يك از اين. نماز، زكات و واليت: بناي اسالم سه تاست

  1.»صحيح نيست
 :روايـت كـرده كـه گويـد     -عليه السالم-هم چنين كليني از محمد بن فضل از ابوالحسن 

 –عـالوه بـر قـرآن    –هاي آسـماني پيـامبران    در تمامي كتاب -عليه السالم-علي واليت «
و  كند مگر آنكه نبـوت حضـرت محمـد    و خدا هرگز پيامبري را مبعوث نمي نوشته شده،

   2.»واليت حضرت علي را قبول داشته و آن را تبليغ كند
وقتي دچار اين مشكل شدند، به حل اين مشكل روي آوردند و چنـين گمـان بردنـد كـه     

عبـارات   زيادي از آن، حـذف و آيات . رد دستبرد قرار گرفته استقرآن، تحريف شده و مو
اند كه بزرگان و صحابه و بزرگان امت اسالمي به خاطر كينه توزي  فراواني از آن ساقط شده

آنها  به حضرت علي و دشمني و لجاجت با فرزندان وي و از بين بردن ميراث رسول خدا
  .اند را حذف كرده

  هايي از اين روايات نمونه
: كند كه جـابر گويـد   بوجعفر روايت ميبه عنوان مثال محمد بن يعقوب كليني از جابر از ا

خـدا او را بـه ايـن    : چرا علي بن ابي طالب، اميرمؤمنان ناميده شد؟ گفت« :به ابوجعفر گفتم
و إذا أخذ ربك من بني آدم (: نام، نامگذاري كرده است، و اين چنين در كتابش نازل فرمود

                                            
 .18، ص2الكافي في األصول ، تهران ج - 1
 .437، ص1، تهران، ج»فيه نتف وجوامع من الرواية في الوالية«باب » الحجة«همان، كتاب  - 2
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اً رسـولي و أن عليـاً   من ظهورهم ذريتهم و أشهدهم علي أنفسهم ألست بربكم و أن محمـد 
هايشان، نسـل نـژاد    به ياد آر آنگاه كه پروردگارت از پسران آدم، از پشت« :)أمير المؤمنين

آيا من پروردگار شما نيسـتم؟ و اينكـه   : آنها را برگرفت و آنها را بر خودشان گواه كرده كه
  1.»ي من و علي، اميرمؤمنان است محمد، فرستاده

جـزو   »أن محمداً رسولي و أن علياً أمير المؤمنين« :كه عبارتدانند  ي مسلمانان مي همه
ي منحرف و باطل  اند تا عقيده شيعه اين تهمت و دروغ را به خدا بسته. كالم پروردگار نيست

  .خويش را اثبات نمايند
جبرئيل اين آيه را به اين صـورت بـر   : همچنين آقاي كليني از جابر روايت كرده كه گويد

و إن كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا في علي فأتوا بسـورة  (ل كرد ناز حضرت محمد
ايـم، شـك و ترديـد     ي خود راجع به علي نازل كرده اگر نسبت به آنچه بر بنده« :2)من مثله

  .»هاي قرآن را بياوريد داريد، پس يك سوره مانند يكي از سوره
سائل بعذاب واقع، للكافرين بواليـة  سأل ( :ي ي فرموده نيز از ابوبصير از ابوعبداهللا درباره

كسـاني كـه نسـبت بـه     . اي، درخواست عذاب حتمي كـرد  سؤال كننده« :)علي ليس له دافع
به خـدا  : فتسپس گ. »اي از اين عذاب حتمي را ندارند اند، دفع كننده واليت علي كافر شده
  3.نازل كرد ل اين چنين بر حضرت محمديئقسم ، اين آيه را جبر

جبرئيل اين آيه را بـه ايـن   « :يني از ابوحمزه از ابوجعفر روايت كرده كه گويدهمچنين كل
اما بيشتر مردم واليت علي را « :)فأبي أكثر الناس بوالية علي إال كفوراً( :صورت نازل كرد

                                            
 . 261و همان، هند، ص 412، ص1، تهران، ج»النوادر«باب » الحجة«الكافي، كتاب  - 1
 .263و همان، هند، ص 417، ص1، تهران، ج»فيه نكت و نتف من التنزيل«همان، باب  - 2
 .266و همان، هند، ص 422، ص1همان، تهران، ج - 3
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جبرئيل اين آيه را به ايـن صـورت   : وي گويد. »انكار كرده، جز كفر و انكار، اظهار نداشتند
من ربكم في والية علي فمن شـاء فليـؤمن و مـن شـاء فليكفـر إنـا        الحقو قل ( :نازل كرد

و بگـو ايـن حـق در خصـوص واليـت علـي از جانـب        « :)أعتدنا للظالمين آل محمد ناراً
همانـا مـا   . پروردگارتان است؛ هر كس خواست، ايمان بياورد و هر كس خواست كافر شود

  1.»ايم ، جهنم را آماده كردهاند ستم كرده براي كساني كه به خاندان حضرت محمد
و لـو أنهـم   ( :اين آيه به اين صورت نازل شد« :از جابر از ابوجعفر روايت است كه گويد
ي علـي بـدان    اگر آنان آنچه را كـه دربـاره  « :)فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيراً لهم

  2.»دادند، قطعاً برايشان بهتر بود شوند، انجام مي اندرز مي
جبرئيـل ايـن آيـه را بـه ايـن صـورت بـر        « :ابوعبداهللا روايت است كه گويد از منخل از
 :)لنا في علي نوراً مبيناًيا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزّ( :نازل كرد حضرت محمد

ي علي به عنـوان نـوري روشـنگر نـازل كـرديم، ايمـان        به آنچه كه درباره! اي اهل كتاب«
  3.»بياوريد

جبرئيل اين آيه را به اين صـورت بـر حضـرت    : عفر روايت شده كه گويداز جابر از ابوج
بـد  « :)بئسماً اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنـزل اهللا فـي علـي بغيـاً    ( :نازل كرد محمد

ي علي نازل كرده، از روي  اند اينكه به آنچه خدا درباره چيزي است كه خود را بدان فروخته
  4.»سركشي و ستم، كفر ورزند

                                            
 .268و همان، هند، ص 425، ص1همان، تهران، ج - 1
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دارد كـه قـرآن دسـتخوش تغييـر و      ي تفسيرش اظهار مـي  لي بن ابراهيم قمي در مقدمهع
آما آنچه كه خالف كالمي است كه خداوند نازل كـرده، ايـن   : گويد تحريف قرار گرفته و مي

  :آيه است

 mN O P Q R S T U V W X 
YZ g l 110: آل عمران  
امر بـه معـروف و   ) مادام كه(ايد  شده بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريدهشما « 

آيـا اينهـا   « :ابوعبداهللا به قاري اين آيه گفـت . »نمائيد و به خدا ايمان داريد مينهي از منكر 
پس اي پسـر  : كشند؟ به او گفتند بهترين امتي هستند كه امير مؤمنان و حسين بن علي را مي

أنتم خيـر أئمـة   ( :نازل شده كه اين چنين: رسول خدا، اين آيه چگونه نازل شده است؟ گفت
: وي افزود. »...ايد شما بهترين اماماني هستيد كه براي مردم آفريده شده« :....)أخرجت للناس

 :)لكن اهللا يشهد بما أنزل إليك في علـي ( :اما آنچه از اين آيه حذف شده، اين عبارت است
ي فـوق در   آيه. »دهد مي ي علي به سوي تو فرو فرستاده، گواهي ولي خدا به آنچه درباره«

يا أيها الرسول بلـغ مـا   ( :همچنين به اين صورت نازل شده است. واقع چنين نازل شده است
ي علـي بـه    آنچه از طرف پروردگـارت دربـاره  ! اي پيامبر« ):أنزل إليك من ربك في علي

  1.»سوي تو نازل شده، به مردم برسان
بوعبـداهللا روايـت كـرده كـه     يرش از ااز عياشي در تفسـ » الصافي«كاشي در تفسير خود، 

ديـديم كـه از    شـد، خـود را در آن مـي    گونه كه نازل شده، خوانده مـي  اگر قرآن آن«: گويد
  2.»مان نام برده شده است همه

                                            
 .10، ص1ي مؤلف، نجف، ج تفسير قمي، مقدمه - 1
 .11ي كتاب، ايران، ص تفسير الصافي، مقدمه - 2
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مـردي در  «: او خبر داده، نقـل كـرده كـه گويـد    كليني از حسين بن مباح از راوي كه به 
  :حضور ابو عبداهللا اين آيه را خواند

 m° ± ² ³ ´ µ ¶¸ Â l 105: التوبة   
: ابوعبداهللا گفت. »بينند يخداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را م! يدعمل كن: بگو«

نـازل شـده و مـا    » المـأمونون « عبارت» المؤمنون«اين چنين نيست بلكه به جاي عبارت 
  1.»هستيم) امانتدار و محل اعتماد(» مأمونون«

جبرئيل اين آيه را به اين صـورت نـازل   : روايت كرده كه گويدهمچنين كليني از ابوجعفر 
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم في والية علي، فـĤمنوا خيـراً لكـم و    ( :كرد

حـق را در   پيـامبر ! اي مردم« :)إن تكفروا بوالية علي فإن هللا ما في السموات و األرض
ي شما آورده، پس ايمان بياوريـد كـه ايـن    خصوص واليت علي از جانب پروردگارتان برا
و ) شـود  بدانيد كه چيزي از خدا كم نمـي ( برايتان بهتر است و اگر به واليت علي كفر ورزيد

  .»2.ها و زمين است، از آن خداست آنچه در آسمان
هاي آن در كتاب هاي حديث و تفسير و ديگـر   اينها رواياتي راجع به واليت بود كه نمونه

  .عه خيلي زيادندهاي شي كتاب
  :ي ي آيه ي وصايت، همان است كه كليني از معلي درباره اما روايت درباره

 mz { | } ~ l 13: الرحمن 

تـان را تكـذيب و انكـار    كـداميك از نعمتهـاي پروردگار  ) !اي گروه پريهـا و انسـانها  ( « 
چنين نـازل   ي رحمن اين ي فوق در سوره كند كه آيه اش مي به طور مرفوع روايت. »كنيد مي

                                            
 .268و همان، هند، ص 424، ص1الكافي، كتاب الحجة، تهران، ج - 1
 .267و همان، هند، ص 424، ص1ان، تهران، جهم - 2
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كدامين نعمت پرودگارتان « :1)أبالنبي أم بالوصي ){ | } I z :شده است
  »پيامبر يا وصي پيامبر را؟: كنيد را تكذيب مي

  .روايت هاي ديگري در اين زمينه وجود دارند
مقصود اين است كه شيعه به خاطر اهدافي چند معتقد به تحريف قرآن هسـتند؛ از جملـه   

اند؛ همچنان كه از امام  و واليتي كه آن را اصل و اساس دين قرار داده ي امامت اثبات مسأله
ي اسـالم و   همانا امامت، اساس بالنده« :اند كه براي مردم خطبه خواند و گفت رضا نقل كرده

ي امام است كه نماز و زكات و روزه و حج تحقق و ارزش  به وسيله. باشد فرع واالي آن مي
  2.»كنند پيدا مي

ي ادعاي تحريف و تغييـر قـرآن، تـا از ايـن راه      كند مگر به وسيله تحقق پيدا نمياين امر 
  .ي پست و منحرف را بر آن بنا كنند بتوانند اين عقيده

  
  انكار فضيلت ياران رسول خدا -دوم

شيعه به خاطر هدفي ديگر قائل به تحريف قرآن هستند، و آن انكار فضيلت ياران رسـول  
دهـد؛   واالي آنهـا گـواهي مـي    بلند و شأن واال و منزلت و درجات قرآن به مقام. خدا است

برد و اخالق كريمه و سيرت و روش پاك آنـان را   چون خداوند از مهاجرين و انصار نام مي
ها، زيـر آن روان هسـتند و بـه آنـان      دهد كه رودخانه ستايد و آنان را به بهشتي مژده مي مي

ـ  ذي و عثمـان   فـاروق  و عمـر  ديقصـ ي ابوبكرخصوصاً به خلفاي راشدين آن حضرت، يعن
ي اسـتقرار و قـدرت در زمـين، خالفـت الهـي در ميـان        وعـده  شمرتضي  و عليالنورين 

                                            
 .217، ص1الكافي في األصول، باب النعمة التي ذكرها اهللا، تهران ج - 1
 .200، ص1همان، كتاب الحجة، باب النوادر، تهران، ج - 2
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ي  بندگانش، نشر دين درست و پاك اسالم به دستان مبـارك ايشـان در تمـامي نقـاط كـره     
داشـتن  زمين، برافراشتن پرچم اسالم و مسلمانان، اعالي پيام خدا، مشرف كـردن و گرامـي   

و فـرو فرسـتادن آرامـش بـر      شان همراه رسول خـدا  ي نام بردن بعضي از آنان به وسيله
 در كالم جاويد خويش، داده است؛ همان گونه كه خداي عزّ سصديق  و بر ابوبكر پيامبر

نـازل كـرده و محفـوظ بـودن آن را تـا روز       وجل در قرآن مجيدي كه بر حضرت محمد
م تمجيد و ستايش مهاجرين و انصار و در رأس آنان ، ابـوبكر و  قيامت تضمين كرده، در مقا

  :فرمايد عمر و عثمان و علي و طلحه و زبير و ديگران مي

 mA B C D E F G H I J K 
L M N O P Q R S  T U VW X Y Z [ 

l 100: التوبة   
، و كسـاني كـه بـه نيكـي روش آنـان را در پـيش       پيشگامان نخستين مهاجران و انصار «
است و ايشان هم از خـدا   ، خداوند از آنان خوشنودو راه ايشان را به خوبي پيمودند تندگرف

ن و درختـا (را آمـاده سـاخته اسـت كـه در زيـر       ، و خداوند براي آنـان بهشـت  خوشنودند
است پيروزي بـزرگ   اين. مانند است و جاودانه در آنجا مي ها جاري آن رودخانه) كاخهاي

  . »و رستگاري سترگ
  :فرمايد ديگري مي در جاي

 m« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 
º» ¼ ½ ¾ ¿  À l 74: األنفال   
، و انـد  اند و در راه خدا جهـاد نمـوده   اند و مهاجرت كرده بيگمان كساني كه ايمان آورده «

مؤمن و باايماننـد   ةآنان حقيق) هر دو گروه(اند،  اند و ياري كرده ه پناه دادههمچنين كساني ك
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براي آنان آمـرزش  ) ار و پود جاودانه پرچم اسالمند وواژه مهاجر و انصارند و تو شايسته (
  .»است) در بهشت جاويدان(يسته و روزي شا) گناهان از سوي يزدان منان(

  :فرمايد همچنين مي

 mÅ Æ Ç È É Ê Ë Ì ÍÎ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 
×Ø Ù Ú Û ÜÝ Þ ß à á â l 10: الحديد   

) انـد و از امـوال خـود    الم كمـك كـرده  ، به سپاه اسمكّه( كساني از شما كه پيش از فتح«
آنـان درجـه و   . برابر و يكسـان نيسـتند  ) با ديگران( ،اند جنگيده) اه خدادر ر(اند و  بخشيده

ل و بذ) مكه، در راه اسالم(مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني است كه بعد از فتح 
، و دهد هر حال، خداوند به همه، وعده پاداش نيكو مي اما به. اند اند و جنگيده بخشش نموده

  .»كنيد ه از هر آن چيزي است كه مياو آگا
  :فرمايد نيز مي

 mc d e f g h i j k lm n o 
p q l 157: األعراف   

، و از نـوري  او حمايت كنند و وي را ياري دهندپس كساني كه به او ايمان بياورند و از «
به همراه او نـازل  ) ت واست و همسان نور مايه هدايت مردمان اسقرآن نام (پيروي كنند كه 

  .».، بيگمان آنان رستگارندشده است
كه در حديبيه همراه آن حضرت بودند و بر سر مرگ با وي بيعت  ي ياران پيامبر درباره
  :فرمايد كردند مي

 mA B C D E F G H I JK L M N O P QR 
S T U V W X Y Z [ \ l 10: الفتح   
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در حقيقت بـا   ،بندند مي) جان(با تو پيمان ) الرضوانِ حديبيه در بيعة(گمان كساني كه  بي  «
يشـوا و رهبرشـان پيغمبـر    دسـت خـود را كـه در دسـت پ    (بندند، و در اصل  خدا پيمان مي

اين دست به منزله دسـت خـدا    ،گيرد ول باالي دست ايشان قرار مي، و دست رسگذارند مي
ـ   هـر كـس پيمـان   ! ي دست آنان اسـت خدا باالدست ) است و د بـه زيـان خـود    شـكني كن
  .»كند شكني مي پيمان

  :فرمايد دهد و مي مژده ي بهشت مي خداوند به ياران باوفاي پيامبر

m _ ` a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r l 18: الفتح 

خـدا  . كه در زير درخت با تـو بيعـت كردنـد   خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم « 
يمـان و اخـالص و وفـاداري بـه     از صـداقت و ا (ت آنچه را كه در درون دلهايشان دانس مي

گذشـته از نعمـت   (ا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، و فتح نزديكي را ، لذنهفته بود) اسالم
  . » .پاداششان كرد) سرمدي آخرت

  :فرمايد همچنين راجع به ياران نيك آن حضرت مي

 mA B CD E F G H I  J KL M N O P Q R 
S TU V W X Y Z [\ ] ^ _ `a b c d e   

f g h i j k l m n o p qr s t u 
v w x y z { | } l 29: الفتح   

، و تند در برابر كافران تنـد و سرسـخت  ، و كساني كه با او هسستمحمد فرستاده خدا ا«
آنان همواره . بيني مين را در حال ركوع و سجود ايشا. نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند

سـجده در  نشـانه ايشـان بـر اثـر     . طلبنـد  جوينـد و رضـاي او را مـي    مـي  فضل خـداي را 
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، و اما توصيف ايشان در انجيل ان در تورات است، توصيف آناين. پيشانيهايشان نمايان است
، و آنها خود را بيرون زده) هاي خوشه(هاي  ند كشتزاري هستند كه جوانهچنين است كه همان

ي كه برزگران ا ، بگونههاي خويش راست ايستاده باشد ساقهرا نيرو داده و سخت نموده و بر 
ايسـتند، و همـواره    آني از حركت بـازنمي . اند نهمؤمنان نيز همين گو. (آورد را به شگفت مي

غبانانِ بشريت را بشـگفت  ، و باشوند يابند و بارور مي پرورش مي ها ، و جوانهزنند جوانه مي
افران را به سـبب  تا ك) كند قدرت را خدا نصيب مؤمنان مي اين پيشرفت و قوت و. رندآو مي

خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهـاي شايسـته بكننـد    . آنان خشمگين كند
  .»دهد زش و پاداش بزرگي را وعده ميآمر

  :فرمايد در آيات ديگري مي

 m¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ 
° ±² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í  Î ÏÐ Ñ 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø l 9 - 8: الحشر   
و امـوال خـود بيـرون    همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه «

، و خدا و پيغمبـرش را  خواهند ل خدا و خوشنودي او را ميآن كساني كه فض. اند رانده شده
) آئين اسـالم (مهاجران خانه و كاشانه آناني كه پيش از آمدن   ؛اينان راستانند. ندده ياري مي

كه به پيش دارند  كساني را دوست مي) در دل خود استوار داشتند(را آماده كردند و ايمان را 
هـائي كـه بـه    كنند به چيز ، و در درون احساس و رغبت نيازي نمياند ايشان مهاجرت كرده
هرچند كه خود سخت نيازمند  ،ددهن ، و ايشان را بر خود ترجيح مياست مهاجران داده شده
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كساني كه از بخل نفس خود، نگاهداري و مصـون و محفـوظ گردنـد، ايشـان قطعـاً      . باشند
  .»رستگارند

  :فرمايد همچنين مي

 mn o p q r s t u v w  x y z{ | 
} ~ _ ` a b cd e f g h l و آن را « 8 - 7: الحجرات
رتان زشت و ناپسـند جلـوه داده   ، و كفر و نافرماني و گناه را در نظيتان آراسته استر دلهاد

، و ي ايمان در نظرشـان محبـوب و مـزين   ، يعنكه داراي اين صفات هستند(است، فقط آنان 
، لطف و نعمتـي  اين  . راهيابند و بس) يان در نظرشان منفور و مطرود استكفر و فسق و عص

ي فراوان و فرزانگي و خداوند داراي آگاه) دانان ارزاني داشته استكه ب(خدا است  از سوي
  »).داند چه كسي شايسته هدايت، و بايسته مرحمت و نعمت است و مي(بيشمار است 

  :فرمايد ي خلفاي راشدين مي درباره

 m\ ] ^ _ ` a b c d e f g 
h i j k l m n  o p q r s t uv d l 
   55: النور
، وعـده  انـد  و كارهـاي شايسـته انجـام داده    اند ز شما كه ايمان آوردهخداوند به كساني ا«
در زمين ) پيشينيان، و وارث فرماندهي و حكومت ايشان(دهد كه آنان را قطعاً جايگزين  مي

همـان  ) و داد خود آبـادان گرداننـد   ، در پرتو عدلتا آن را پس از ظلم ظالمان(خواهد كرد 
) طاغيـان و ياغيـان سـتمگر   (را جايگزين ) ملّتهاي گذشتهدادگر و مؤمن (گونه كه پيشينيان 

ت و قدرت را بدانان و حكوم(كرده است ) ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ در(قبل از خود 
) در زمين(پسندد، حتماً  براي آنان ميايشان را كه ) اسالم نام(همچنين آئين . )بخشيده است 
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ت و آرامـش مبـدل     و هراس آنـان را  ، و نيز خوف پابرجا و برقرار خواهد ساخت بـه امنيـ
ند و چيـزي را  پرسـت  مـرا مـي  ) كه بدون دغدغه و دلهره از ديگران، تنهاآن چنان (سازد،  مي

  .»گردانند انبازم نمي
  :فرمايد مي ي يار و رفيق باوفاي پيامبر درباره

 mu v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬® ¯ ° ± 

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼½ 

¾ ¿ À ÁÂ Ã Ä Å Æ l 40: التوبة   
را يـاري   خدا او) كند، همان گونه كه قبالً خدا او را ياري مي(اگر پيغمبر را ياري نكنيد «

او ) دو نفر بيشتر نبودند و(بيرون كردند، در حالي كه ) از مكّه(كرد، بدان گاه كه كافران او را 
هنگـامي كـه   ). كه رفيق دلسوزش ابوبكر بود داشت و تنها يك نفر به همراه(دومين نفر بود 
ابوبكر نگران شـد كـه از   (شدند ) ي گزيدند و در آن سه روز ماندگارثور جا(آن دو در غار 

: هنگام پيغمبر خطاب به رفـيقش گفـت   در اين) قريشيان به جان پيغمبر گزندي رسد،سوي 
و از دسـت قريشـيان    كنـد  نمايد و كمك مـي  و ما را حفظ مي(غم مخور كه خدا با ما است 

ه خداوند آرامش خـود را بهـر  ) در اين وقت بود كه. رساند رهاند و به عزّت و شوكت مي مي
از فرشـتگان  (و پيغمبر را با سـپاهياني  ) و ابوبكر از اين پرتو الطاف، آرام گرفت(او ساخت 

، ديديد ميري داد كه شما آنان را نيا) مچنين بعدها در جنگ بدر و حنَيندر همان زمان و ه
 و سخن الهي) شوكت و آئين آنان را از هم گسيختو (سرانجام سخن كافران را فروكشيد و 

، كفـر چيـره شـده اسـت و مكتـب آسـماني       و نور توحيد بر ظلمت(پيوسته باال بوده است 
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) توانـد بكنـد و   و هركاري را مي(و خدا باعزّت است ) تبهاي زميني را از ميان برده استمك
  . » )دهد بجا و از روي حكمت انجام مي كارها را و(حكيم است 

آنـان در مقابـل   . باشند اي بر شيعه و دوستداران شان مي هاي هسته اين آيات كريمه، بمب
شـان،   توانند ابوبكر و عمر و عثمان و بـرادران دينـي   اين نصوص صريح و قاطع و رسا نمي

قائل شدن به تحريف و تغيير قرآن،  ي از اين رو به وسيله. را تكفير كنند ياران رسول خدا
ها از آن بيزار اسـت، از ايـن تنگنـا     ها از آن متنفر و عقل ي تأويل باطلي كه دل يا به وسيله

 ي راشد ي صحابه و سه خليفه ي شيعه جز بر تكفير عامه معلوم است كه عقيده. شوند رها مي
و ياران و هم كيشان شـان،  و دوستان ) شذي النورين و عثمانفاروق و عمر  صديق ابوبكر(

همگي مرتد شدند جـز   مسلمانان پس از پيامبر« :گويند به همين خاطر مي. استوار نيست
  .»سه نفر

اين گفته را اظهار داشته و يكي از مورخان بزرگ  -يكي از دوازده امام شيعيان -ابوجعفر
   1.شيعه، آقاي كشي در رجال خود آن را آورده است

ايـوب بـن نـوح از محمـد بـن فضـل و       : يه روايت كرده كه گويدهمچنين كشي از حمدو
اگـر بـر يـك    : بـه ابـوجعفر گفـتم   : صفوان از ابوخالد قماط از حمران روايت كرده كه گويد

: راوي گويـد . بـرديم  شـد و آن را از بـين نمـي    شديم، چيزي از ما كم نمي گوسفند جمع مي
مهاجرين و انصار همگي : گفت. بله: فتمتر از آن را به تو بگويم؟ گ آيا عجيب: ابوجعفر گفت

   2.رفتند جز سه نفر

                                            
 .12رجال كشي، ضمن شرح حال سلمان فارسي، كربالي عراق، ص - 1
 .13همان، ص - 2
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ها  پردازي اين دروغ. اند ها و سخنان باطل كه اظهار داشته ها و تهمت پردازي و ديگر دروغ
ي آنـان كجـا؟    هاي ناروا نسبت به صحابه كجا و آن ستايش و تمجيد خـدا دربـاره   و تهمت

 آنان معتقدنـد صـحابه  . ديگري نيست يل چيزپاسخ شيعيان براي اين سؤال جز انكار و تأو
اند در حالي كه در واقع جـزو كـالم    آياتي راجع به مدح و ستايش خود به كالم خدا افزوده

ي سـرزنش و مـذمت و تكفيـر آنـان و تهديـد و       طور كه آياتي كه دربـاره  خدا نيست همان
از احمد بـن محمـد    طور كه كليني شان به دوزخ نازل شده بود، حذف كردند؛ همان ترساندن

. كـن به آن نگـاه  : را به من داد و گفتابوالحسن مصحفي « :بن ابونصر روايت كرده كه گويد
  :ي آن را باز كردم و آيه

 md e f g h i j k l m n o p l 1: البينــة 

ت الهي با آنـان  و برابر سنّ(تا زماني كه حجت بديشان نرسد  ،كافران اهل كتاب، و مشركان«
در آن خواندم و نام هفتاد نفر از قريش و . ».شوند به حال خود رها نمي) نگردد اتمام حجت

  1.شان را در آن ديدم هاي پدران نام
اهل تشيع آورده شد كه علي، قرآن را بر مهـاجرين و انصـار عرضـه كـرد و       قبالً روايت

هـاي ناپسـند و   ها و كار اي كه باز كرد، رسوايي وقتي ابوبكر آن را باز كرد، در اولين صفحه
ما به اين : علي پس داد و گفتهاي مهاجران و انصار را ديد، پس آن قرآن را به  كاري زشت

  2.قرآن نيازي نداريم
ملقـب بـه شـيخ اإلسـالم و ختمـة      در نـزد آنـان   يكي از دانشمندان و بزرگان شيعه كـه  

غضب كردند و منافقان، خالفت علي را « :نويسد المجتهدين است، يعني مال باقر مجلسي مي

                                            
 .670، ص1و همان، هند، ج 631، ص2، تهران،ج»النوادر«، باب »فضل القرآن«الكافي في األصول، كتاب   1
 .مراجعه كنيد 88و  86، صص»االحتجاج«به اول كالم به روايت طبرسي در كتاب  - 2
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ي دوم، يعنـي كتـاب خـدا     همچنـين نسـبت بـه خليفـه    . با خليفه آن كار را كردند كه كردند
   1.»احترامي كردند و آن را پاره پاره كردند بي

فضـايل  : عثمان، سه چيز از اين قرآن را حذف كرد« :گويد در جايي ديگر به صراحت مي
ذمت و نكوهش قـريش و خلفـاي سـه    هاي امير مؤمنان، علي و اهل بيت، و م و بزرگواري

اي كاش، ابوبكر را بـه عنـوان دوسـت    « :)يا ليتني لم أتخذ أبابكر خليالً( :ي گانه، مانند آيه
  2.»كردم صميمي انتخاب نمي

  
آنان را  كه خداوند در قرآن توزي و حسادت به ياران پيامبر كينه -سوم

  ستايش و تمجيد كرده است
كه خداي متعال در كتاب خود،  منزلت ياران رسول خدا وقتي شيعه خواستند كه مقام و

تمجيدشان كرده، انكار كنند، به طور طبيعي آن كالم روشـنگر را بـه خـاطر چيـزي ديگـر      
رضـوان اهللا علـيهم    -ها و زحمات صـحابه  پذيرند و آن هم، اين است كه قرآن با تالش نمي

محفـوظ و دسـت    ش النـورين  يذ و عثمانفاروق و عمر صديق و به ويژه ابوبكر  -أجمعين
نخورده باقي مانده است؛ چون اين قرآن تنها به فرمان ابـوبكر صـديق و بـه پيشـنهاد عمـر      

 النـورين  ذيآوري شد و اين كار در زمان مبارك عثمان  فاروق به صورت اين مصحف جمع
ه دست از اين رو اين بزرگان به خاطر اين كار فضيلت بزرگي را ب. كامالً تحقق پيدا كرد ش

! نماييم كه بهترين پاداش را به خاطر اين كار به آنان عطا كند از خداوند مسألت مي. آوردند
ي راشـد، از دسـتبرد و    وقتي شيعه ديدند كه خداي متعال قرآن كريم را با دستان سه خليفـه 

                                            
 .681، ص2ج 49ي  ، به زبان فارسي، چاپ نولكشور هند، شماره»حجة الوداع«حياة القلوب، باب  - 1
 .9تذكرة األئمة، ص - 2
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تحريف محفوظ كرده، از روي كينه و حسادت نسبت به آنان، مدعي شدند كه قرآن تحريـف  
  .شده است

دانشمند شيعي، مال محمد تقي كاشاني در كتاب خود كه به زبان فارسي نوشته شده، تحت 
كه يكي از دوستان او و دشـمن   -عثمان به زيد بن ثابت« :گويد مي» هداية الطالبين«عنوان 

ها و فضايل اهل بيت  آوري كند و مناقب و بزرگواري دستور داد كه قرآن را جمع -علي بود
و قرآني كـه اكنـون در دسـترس    . ش دشمنان اهل بيت را از آن حذف كندو مذمت و نكوه

آوري آن بـه   همگان است و به مصحف عثمان معروف است، همان قرآنـي اسـت كـه جمـع    
  1.»دستور عثمان صورت گرفت

. قرآن اساس حقيقي اسالم است و خداوند اين فضيلت را به اين بزرگواران اختصاص داد
هايشان را خورد  اي كه دل ينه توزي و حسادت ورزيدند؛ و اين كينهاما شيعه نسبت به آنان ك

ي حقيقـي اسـالم،    هايشان را پريشان كرد، آنان را به ويران كردن اين اساس و پايه و خواب
گانه  هاي ده ميثم بحراني در ده ايراد و عيب. رو قائل به تحريف قرآن شدند وادار كرد؛ از اين

: گويـد  كنند، مـي  ي راشد وارد مي عه اين ده ايراد را به اين خليفهبه عثمان ذي النورين كه شي
هفتمين ايراد و عيب عثمان اين است كه او مسلمانان را بر قرائت خاص زيد بن ثابت جمـع  

ها را سوزاند و مطالبي را از آن حذف كرد كه بدون شك از قرآنِ نـازل   كرد و ديگر مصحف
  2.بودشده بر پيامبر

ه از اين اعتقاد، ناسزاگويي به آنان و اشاره بـه ايـن مطلـب اسـت كـه      همچنين هدف شيع
ب كردنـد، هـر وقـت    صـ چنين كساني كه حق علي و فرزندانش را در خالفـت و امامـت غ  

                                            
 .368هجري، ص 1282اية الطالبين، ايران،هد - 1
 .1، ص11ج شرح نهج البالغة، ايران، - 2
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كنـد و از آنـان عيـب و ايـراد      ديدند كه آنان را سرزنش مي نصوص صريحي از قرآن را مي
بـر حـق علـي و فرزنـدانش در     كردند؛ چـون آيـات زيـادي     گيرد، از قرآن حذفش مي مي

اي بماند  خواستند كه در قرآن آيه كند؛ چون آنان نمي داللت مي -طبق زعم شيعيان -خالفت
شيعه براي اين مورد، آياتي را كـه خودشـان   . دهد هاي ناروايشان خبر مي كاري كه از زشت

حمزه از ابـوجعفر  از ابو» الكافي« كليني در كتاب. آورند اند، براي مثال مي ساخته و پرداخته
إن الذين كفروا و ظلموا (: جبرئيل اين آيه را به اين صورت نازل كرد: روايت كرده كه گويد

آل محمد حقهم لم يكن اهللا ليغفرلهم و ال ليهديهم طريقاً إال جهنم خالدين فيها أبـداً و كـان   
مال كردند، خدا همانا كساني كه كفر ورزيدند و حق آل محمد را پاي«: )ذلك علي اهللا يسيراً
كند جز راه جهنم كه براي هميشـه   شان نمي بخشايد و به هيچ راهي هدايت هرگز آنان را نمي

  1.»مانند، و اين كار براي خدا آسان است در آن مي
جبرئيل اين آيـه را بـه ايـن    : همچنين كليني از ابوحمزه از ابوجعفر روايت كرده كه گويد

دل الذين ظلموا آل محمد حقهم قـوالً غيـر الـذي    فب(: نازل كرد صورت بر حضرت محمد
 :)قيل لهم فأنزلنا علي الذين ظلموا آل محمد حقهم رجـزاً مـن السـماء بمـا كـانوا يفسـقون      

كساني كه حق آل محمد را پايمال كردند، سخن را به غير از صورتي كـه دسـتور داشـتند    «
شان باليي از آسـمان   نافرماني پس بر آنان كه به آل محمد ستم كردند، به سزاي. تغيير دادند
  2.»نازل كرديم

و لوتري إذ الظالمون آل محمد حقهم في غمـرات  (: -به زعم شيعيان -آقاي قمي زير آيه
و كـاش  «: )الموت و المالئكة باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عـذاب الهـون  

                                            
 .268و همان هند، ص 424، ص1، تهران، ج»فيه نكت و نتف«كتاب الحجة من الكافي، باب  - 1
 .267و همان، هند، ص 424، ص1همان، تهران، ج - 2
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ديـدي كـه    مـرگ مـي  اين ستمكاراني را كه حق آل محمد را پايمـال كردنـد، در سـكرات    
امـروز بـه   . هاي خـويش برآريـد   زنند كه جان اند و نهيب مي فرشتگان بر آنان دست گشوده

ايـن آيـه   « :از ابوعبداهللا روايت شده كـه گويـد  : گويد مي. »شويد عذاب خفت باري كيفر مي
  1.ي معاويه و بني اميه و همدستان شان و امامان شان نازل شده است درباره

سپس از آل محمد و شيعيان هـدايت  : گويد ي شعراء مي ي در آخر سورههمچنين آقاي قم
  :شان سخن به ميان آمد و ابوعبداهللا گفت يافته

m¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÈÉ Ð l 
   227: الشعراء

بسيار خـدا را يـاد    كنند و مگر شاعراني كه مؤمن هستند و كارهاي شايسته و بايسته مي«
گيرند  امي كه مورد ستم قرار ميو هنگ) اندازد را به ياد خدا مي ان مردمو اشعارش( نمايند مي

سـپس از دشـمنان آل   . »دهنـد  يـاري مـي  ) وق خويش خود را و ساير مؤمنـان را با اين ذ(
و سيعلم الذين ظلمـوا  (: و كساني كه به آنان ظلم كردند، سخن به ميان آمد و گفت پيامبر

ستم كردند و  ي كه به خاندان حضرت محمدو كسان«: )آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون
بـه  . »گردنـد  شان را پايمال كردند، به زودي خواهند دانست به كدام بازگشتگاهي بر مي حق

  2.ي مذكور اين چنين نازل شد خدا قسم، آيه
در اين روايـات جـز بهتـاني عظـيم و تهمتـي از      » آل محمد حقهم« :بدون شك، عبارت

  .ي متعال چيز ديگري نيست ه هاي شيعه به آفرينند تهمت

                                            
 .211، ص1تفسير قمي، نجف، ج - 1
 .125، ص2، جي شعراء همان، آخر سوره - 2
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ايـن  . آورده است» االحتجاج«كنيم كه طبرسي در كتاب  در پايان روايتي طوالني ذكر مي
دارد كـه   طبرسـي اظهـار مـي   . كنـد  ها را طبق گمان شيعه بيان مي روايت تمامي اين صورت

 :فـت مردي از زنادقه سؤاالتي را از امير مؤمنان علي بن ابي طالب پرسيد، وي در جـواب گ 
هاي پيامبران به خاطر ارجمندي و افتخار نيست بلكه به عنوان كنايه براي صاحبان  ذكر نام«

بصيرت و خرد است كـه كنايـه از آن مجرمـان و گناهكـاران از ميـان منافقـان اسـت كـه         
ي قرآن روا داشتند و آياتي را به قرآن افزودنـد كـه كـار خـداي      هاي زيادي درباره جنايت

ها فقط كار تغييردهندگان و تحريف كنندگاني بود كه قرآن را به ميل خـود   نمتعال نبود و اي
خداوند داستان اين تغييردهندگان و تحريـف  . پاره پاره كردند و دين را با دنيا عوض كردند

  :كنندگان قرآن را اين چنين بيان كرده است

 mW X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 
ef p l 79: البقرة   

: گويند مي )به بيسوادان(نويسند و آن گاه  د ميكه كتاب را با دست خو) راز احبا(كساني «
را ) هـا  تحريـف شـده  (دا آمده است تا به بهـاي كمـي آن   از جانب خ) توراتي است كه(اين 

  .»نويسند واي بر آنان چه چيزهائي را با دست خود مي! بفروشند

 mA B C D E F G  H I J K L 
M ^ l 78: آل عمران  

پيچند و  زبان خود را مي) خدا(هستند كه به هنگام خواندن كتاب يان آنان كساني و در م«
در ! اسـت ) خـدا (از كتاب ) خوانند آنچه را كه مي(كنند تا شما گمان بريد  رگون ميآن را دگ

  ».نيست) خدا(حالي كه از كتاب 

m c d e f g h ij p l 108: النساء   
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ان زدن به پاكان و بيگناهـ  تهمت(اني بر گفتاري كه بدان گاه كه شبانگاهان پنه) از جمله(«
  » .گردند ، متّفق و همدست ميخدا از آن خوشنود نيست) است و

را ند همان كاري ردي آن باطل خود را اجرا و عملي ك كه به وسيله پس از نبودن پيامبر
كه يهوديان و نصارا پس از نبودن حضرت موسـي و حضـرت عيسـي كردنـد و     انجام دادند 

خداونـد در  . تورات و انجيل را تحريف كردند و سخنان را از جاهاي خود تحريف نمودنـد 
  :كند اي ديگر ماجراي تحريف كنندگان قرآن را چنين بيان مي آيه

 mA B C D E F G H I  J K  L M  N 
O P l 32: التوبة   

خـاموش  دهـان خـود   ) گمانهاي باطل و سخنان نارواي(خواهند نور خدا را با  آنان مي«
ولـي خداونـد جـز ايـن     ) ن نور كه اسـالم اسـت جلـوگيري كننـد    و از گسترش اي(گردانند 

تـر   ، آن را گسـترده يوسته با پيروزي اين آئينو پ(خواهد كه نور خود را به كمال رساند  نمي
  . »)گرداند

ن منظور اين است كه آنان سخناني را در قرآن آوردند كه خدا آنها را نفرموده بود تا از اي
هاي آنان را كور كرد تا جايي كه آيـاتي   پس خداوند دل. راه خليفه را دچار سردرگمي كنند

و فريب دادن آنان و كتمان چيزهـايي كـه     شان در قرآن و تهمت كاري كه بر تحريف و دست
به همين خاطر خداوند . بدان علم داشتند، داللت دارد را ترك كردند و آنها را حذف نمودند

  :فرمايد به آنان مي

 mC D E F G H  I J K l 71: آل عمران  
و مثل آنان را با ايـن فرمـوده آورده   » كنيد، آميزيد و كتمانش مي چرا حق را با باطل مي«
  :است
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 m¿ À Á ÂÃ Ä Å Æ Ç È É ÊË Ð l 17: الرعد   
، ولـي آنچـه بـراي    شـود  دور انداخته مي) يسود و بيهوده بوده و هرچه زودترب(اما كفها، «
  .».گردد دم نافع است در زمين ماندگار ميمر

اند، كـه از بـين    آورده در اينجا سخنان ملحداني است كه در قرآن )كف( »زبد«منظور از 
كـالم حقيقـي    ،آن به مردم نفع و فايـده مـي رسـاند   پاشد و آنچه كه از قر مي رود و فرو مي

زمين . ها آن را مي پذيرندخداوند است كه باطل از پيش رو و از پشت بدان راه ندارد و دل 
با توجه به عام بودن تقيه جايز نيسـت كـه   . هم در اينجا، محل و قرارگاه علم و دانش است

آيات خدا و كساني كه از طـرف خـود، مطـالبي را بـه      نام تغييردهندگان و تحريف كنندگانِ
ان و امـت  قرآن افزوده اند، به صراحت آورده شود؛ چون اين كار حجت ها و براهين بي دين

هاي منحرف از قبله ي ما را تقويت مي گرداند و بهانه به دست شان مي دهد تـا بيشـتر بـه    
  . اسالم و مسلمانان حمله كنند

  :حريف و دگرگوني اين آيه روشن استت

 mt u v w x y z { | } ~ _ l 3: النساء 

، از بـزرگ شـويد   و دچار گناه(يتيمان نتوانيد دادگري كنيد  ي و اگر ترسيديد كه درباره«
اين هم بترسيد كه نتوانيد ميان زنان متعدد خود دادگري كنيد و از اين بابت هم دچـار گنـاه   

توانيد ميان زنان دادگـري كنيـد و    ولي وقتي كه به خود اطمينان داشتيد كه مي. بزرگ شويد
و دوسـت  كه براي شما حاللند با زنان ديگري ) ظروف خاص تعدد ازواج مهيا بودشرائط و 

ي ازدواج بـا دختـران يتـيم     پر واضح است كه انصاف و عدالت درباره. »، ازدواج كنيدداريد
اين آيه از جمله آياتي است . ي زنان كه يتيم نيستند ازدواج با ديگر زنان نيست و همه شبيه

 ) _ ~ { | } z( :و عبارت) x y( :كه تحريف شده است؛ چون ميان عبارت
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يي كه بيشتر از يك سوم قرآن است، قرار دارد كه توسط منافقان حـذف  ها عبارات و داستان
اين آيه و آيات مشابه آن از مواردي است كه دستبرد و دستكاري منافقان در آن . شده است

هاي منحرف و مخالف اسالم،  براي خردمندان و انديشمندان روشن است، و بي دينان و امت
اگر تمامي آياتي كه حذف شده و . اند از قرآن يافته ابزاري جهت ايراد گرفتن و عيب گرفتن

كشـد   مورد تحريف و دست كاري و تغيير قرار گرفته، برايت توضيح دهم، سخن به درازا مي
اي بـه   شود كه با توجه به تقيه آشكار كردن آنها ممنـوع اسـت تـا بهانـه     و حقايقي فاش مي

سـوي اسـالم و مسـلمانان دراز     و آنان زبان مالمت و سرزنش بـه  دست دشمان داده نشود
و نسبت دادن نقص به او داللـت دارد   اما آياتي كه بر عيب و ايراد گرفتن از پيامبر. نكنند

با وجودي كه خداوند برتري او را بر ساير پيامبران آشكارا اعالم كرده، به اين خاطر اسـت  
گونـه كـه در    همـان  از مشركان قرار داده است وجل براي هر پيامبري دشمني كه خداي عزّ
به تناسب شكوه و عظمت و جايگـاه واالي پيـامبر گرامـي اسـالم نـزد      . دارد قرآن بيان مي

پروردگارش، به همان صورت اذيت و آزار و مصيبت او از دست دشمنش كه جهت مبـارزه  
با نبوتش و تكذيب وي، در راه مخالفت و دشمني با او هر اذيت و آزاري را متوجه او كرده 

آيـد و وي را آزرده   از آن بدش مـي  م تالش خود را به كار گرفته تا آنچه كه پيامبرو تما
كند، فراهم نمايد و در نظر داشته تا هر چه را كه آن حضرت محكم كـرده، نقـض    خاطر مي

اش و مخالفـت بـا    و تحريـف ديـن   نمايد و او و دوستدارانش در راه ابطال دعوت پيامبر
انـد، در   شان، از هيچ كوششي دريـغ نورزيـده   ديني سر كفر و عناد و نفاق و بي اش، بر سنت

 تر در نهايـت حيلـه و نيرنـگ دشـمن پيـامبر      چيزي رساتر و صريح. مقابل آن قرار دارد
ام كه به پاي بيزاري و تنفر آنان از مواالت و دوستي بـه وصـي و جانشـين پيـامبر و      نديده

همچنين يكي ديگـر از  . بر سر راهش و دشمني با او برسد وحشت آنان از وي و ايجاد مانع
تحريف و تغيير كتاب خدا و حـذف   هاي صريح و آشكار دشمنان پيامبر ها و نيرنگ حيله



 129  شيعه و سنت

ــاي صــاحبان فضــل  ــواري ه ــان و   ،فضــايل و بزرگ ــافران و موافق ــر و ناسپاســي ك و كف
وند به اين قصد شوم خدا. باشد شان بر سر ظلم و سركشي و شركشان، از قرآن مي همدستان

  40: فصلت mZ [ \ ] ^ _ ` ab l  :فرمايد آنان علم داشته و مي
آن دسـت  ) حقائق و معاني(دهند و به تحريف  د طعن قرار ميكساني كه آيات ما را مور«
در جـاي ديگـري   . »)و كيفرشـان را خـواهيم داد  (نـد بـود   ، بر مـا پوشـيده نخواه  يازند مي

  15: الفتح mÃ Ä Å Æ ÇÈ l  :فرمايد مي
هاي اهل حـق   از اين رو وقتي آنان از نام» !خواهند سخن خدا را دگرگون كنند آنان مي«

هـا و   و باطل كه خدا بيانشان فرموده بود مطلع شدند و ديدند كه آنچه آشكار شده، دسيسـه 
ما به اين قرآن نيازي نداريم و آنچـه كـه در دسـت    : كند، گفتند هاي آنان را خنثي مي توطئه
 :فرمايـد  همچنين خداوند مي. اي، بي نيازيم يم، براي ما بس است و از قرآني كه تو آوردهدار

 mL M N O P Q RS T U V W l ١٨٧: آل عمران  
چه بد چيزي را ! د و به بهاي اندكي آن را فروختنداما آنان آن را پشت سر افكندن«

طر متوجه شدن مسائلي به سپس به خا. »!)ه كردندآنان باقي را با فاني معاوض! (خريدند
هاي كفرشان را  اي كه پايه آوري كنند به گونه آنان، ناچار شدند از طرف خود قرآن را جمع

هر كس چيزي از قرآن نزدش هست، آن را : شان ندا سر داد كه پس منادي. استوار گردانند
دوستان خدا آوري و تنظيم قرآن را به كسي دادند كه بر دشمني با  و جمع. براي ما بياورد

از جمله . آوري كرد او هم به ميل و انتخاب آنان، قرآن را جمع. موافق و همدست آنان بود
چيزهايي كه بر سردرگمي و افترايشان داللت دارد، اين است كه آنان مطالبي را از قرآن رها 

رآن باشد و مطالبي را به ق شان است حال آنكه به ضررشان مي كردند كه به گمان خود به نفع
خداوند دانسته كه اين مطلب روشن و . شان، آشكار است افزودند كه تحريف و ناپسند بودن
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y7﴿ :فرمايد شود، از اين رو مي آشكار مي Ï9≡sŒ Οßγ äó n= ö7tΒ z⎯ÏiΒ ÄΝù= Ïèø9$#﴾ دانش منتهاي « 30: النجم
نان كه دي شان و تهمت ملحدان و بي و اين چنين هم شد و افتراء و دروغ. »ايشان همين است

دادند، براي صاحبان بصيرت كشف و نسبت  در اين قرآن، عيب و نقص را به پيامبر
  :فرمايد رو خداوند مي از اين. آشكار گرديد

 me f g h ij l چنين كساني سخن ناهنجار و دروغـي  « 2: المجادلة
  1.»گويند را مي
  

نكردن به  ام قرآن و عملگري و الابالي و عدم پايبندي به احك اباحي -چهارم
  حدود خدا

انـد و آن   شيعه عالوه بر اهداف مذكور، هدف ديگري را در اعتقاد به تحريف قرآن داشـته 
گري و الابالي و عدم پايبندي به احكـام قـرآن و عمـل نكـردن بـه حـدود خـدا         هم اباحي

كاري در قرآن ثابت شده چگونه عمل بـه   باشد؛ چون مادامي كه تحريف و تغيير و دست مي
اش امكـان پـذير    پايبندي به احكامش و تمسك جستن به اوامر و اجتنـاب از نـواهي  آن و 

از كلماتش و هر حرفي از حروفش احتمال   اي از آيات قرآن و هر كلمه است؟ چون هر آيه
به . بدين صورت فرار از حدود و تكاليف شريعت آسان است. دارد كه تحريف شده باشدتعغ

باورند كه تا زماني كـه مـذهب شـيعه را دارنـد، در مقابـل       همين خاطر اكثر شيعيان بر اين
شوند و آنان براي حسين عـزاداري بـه    ها مجازات نمي گناهان و فسق و فجورها و نافرماني

پس ديـن از نظـر آنـان جـز محبـت و      . دهند كنند و ياران پدربزرگ وي را دشنام مي پا مي

                                            
 .تا آخر كتاب 119ي  االحتجاج، طبرسي، از صفحه - 1
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ـ   سدوستي علي  ن كـار روايـات و احـاديثي را    و فرزندانش چيز ديگري نيست و بـراي اي
  .اند ساخته و پرداخته

 1از يزيـد بـن معاويـه   » الكـافي « از جمله اين روايات، روايتي است كه كليني در كتـاب 
: وي افـزود » آيا دين جز محبت چيز ديگري هست؟« :ابوجعفر گفت: روايت كرده كه گويد

ا دوسـت دارم و  اي رسول خـدا مـن نمـازگزاران ر   : آمد و گفت مردي پيش رسول خدا
 رسـول خـدا  . گيرم خوانم، و روزه داران را دوست دارم و خودم روزه نمي خودم نماز نمي

  2.»شان داري تو همراه كساني هستي كه دوست: به او گفت
  .ي پست و باطلي كشانده است اينها عللي بودند كه شيعه را به قائل بودن چنين عقيده

  
  و ايرادات شيعه بر آنو اعتراضات ي عدم تحريف قرآن  ادله

بدون شك تمام اظهارات فوق، كذب محض و بي اساس است و تهمتي است كـه شـيعيان   
ي مسلمانان جز شيعه معتقدند كه حرفي از حـروف قـرآن تغييـر     اند؛ چون همه هم كرده سرِ

اي از قرآن حذف نشـده و حركتـي از    اي از كلمات آن جا به جا نشده و نقطه نكرده و كلمه
كند همچون كسي است كه خورشيد  و كسي كه اين كار را مي. آن ساقط نشده استحركات 

كند، پس چنين كسي بايد برود و چشمان و قلـبش را معالجـه كنـد؛     طلوع يافته را انكار مي
ي محفوظ بودن و صيانت قرآن از هر گونه تغيير و تحريف و كم و زيـاد و حـذف،    زيرا ادله

اي كـه ايـراد و    اند بـه گونـه   سيار زيادند و به حد تواتر رسيدهي عقلي و نقلي است كه ب ادله
  .اعتراض به آن امكان پذير نيست

                                            
 .باشد ي عباس صاحب علَم مي نيست بلكه نوه سي ابوسفيان  اين يزيد بن معاويه، نوه - 1
 .8من الكافي في الفروع، ج» الروضة«كتاب  - 2
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  :باشد توان رد و انكارش كرد، اين آيات مي اي كه نمي دليل قطعي

 mc d e f g h i j kl q l 42: فصلت   
قضي در تنانه غلطي و ( .گردد ، متوجه قرآن نميهيچ گونه باطلي، از هيچ جهتي و نظري«

پيشينيان و پسينيان مخـالف   ، و نه علوم راستين و اكتشافات درستالفاظ و مفاهيم آن است
   .»قرآن فرو فرستاده يزدان است) چرا كه. رسد دست تحريف به دامان بلندش مي، و نه با آن

 mg h i j k l m n l ـ  ما خود قـرآن را فرسـتاده  « 9: الحجر م و اي
و تا روز رستاخيز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير (باشيم  خود ما پاسدار آن مي

كاري قـرآن   اين دو آيه در عدم تحريف و دست. »)داريم بديل زمان محفوظ و مصون ميو ت
بينـي كـه شـيعيان ايـن      اند و هيچ ابهام و اشكال و احتمالي در آن دو نيست، ولي مي صريح

  1.كنند كه بطالن آن خيلي واضح و روشن است بينند و تأويل باطلي از آن مي نصوص را مي
اي كه عدم تحريف و كم و زيادي در قرآن را بيـان   اما ادله« :گويد يك دانشمند شيعي مي

كه اين آيـه بـر    mc d e f g h i j kl q l  :دارند، اين آيات است مي

 mg h i j k  ي ادعاي اهل سنت مبني بر عدم تحريف قرآن داللت دارد، و آيه

l m n l »و تـا روز  (باشـيم   ايم و خود ما پاسدار آن مـي  ما خود قرآن را فرستاده
رستاخيز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونـه تغييـر و تبـديل زمـان محفـوظ و مصـون       

  .»)مداري مي

                                            
د؟ در حالي كه اين شيعه هستند كه شيعه معتقد به تحريف قرآن نيستن: گويد دانم چگونه لطف اهللا صافي مي نمي - 1

 .اند آيد، اظهار داشته آنچه بعداً مي
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قرآنـي كـه   . كنـد  اين آيه بر عدم تغيير و تحريف در قرآني كه در دست داريم، داللت نمي
 در عين حال احتمال دارد. است، قرآني است كه نزد ائمه قرار داردمحفوظ و دست نخورده 

) m (لعالمون« به معناي «)قرآنـي كـه در   : گويند و اينكه مي. باشد) ما بدان علم داريم
گونـه   دست ماست، از هر كم و زياد و تحريفي، محفوظ مانده، مصداق اين آيه نيست؛ همان

  1.كس پوشيده نيست كه واضح است و بر هيچ
در كتابش كه در عصر محمدشـاه قاجـار بـه    » علي اصغر بروجردي« شيعي ايراني، مالي

ترين عقايد شيعه را بيان كند، همين سـخن را   اي از شيعيان تأليف كرد تا مهم درخواست عده
واجب است كه معتقد باشيم در قـرآنِ اصـلي، تحريـف و تغييـر و     «: گويد اظهار داشته و مي

ولي تحريف و تغيير در قرآني كه بعضي از منافقـان تـأليفش كردنـد،    كاري روي نداده  دست
  2.»ن اصلي و حقيقي نزد امام مهدي وجود داردآروي داده است، و قر

معناي محفوظ بودن قـرآن از تحريـف و   : گويد دانشمند ديگر شيعه كه اهل هند است، مي
ـ       كاري در فرموده دست باشـد،   وظ مـي ي خداونـد، فقـط محفـوظ بـودن آن در لـوح المحف
  :فرمايد ي كالمش مي گونه كه خدا درباره همان

 mÀ Á  Â Ã Ä Å Æ Ç È l 22 - 21: البروج   

                                            
اثر دانشمند شيعي، ابوالحسن علي نقي، چاپ دوازدهم، » اإلسعاف«منبع الحياة، نعمت اهللا جزائري، به نقل از  - 1

 .115هجري، ص1312هند 
 .27عقائد الشيعة، ايران، ص - 2
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لـوح  در  . بلكه اين، قـرآن بزرگـوار و عاليقـدر اسـت    ) اين سخن سحر و دروغ نيست(«
، و از هرگونـه  رسد طين و كاهنان هرگز به آن نميو دست نااهالن و شيا(محفوظ جاي دارد 

  1.»)ه و نقصاني بركنار و در امان استتبديل و زيادتغيير و 
  .نصوص ديگري در همين موضوع وجود دارند

هر كس كه كمترين شناختي از قرآن مجيد داشته باشد، به زشتي و بطـالن ايـن تـأويالت    
  .برد اساس پي مي هاي بي فاسد و جواب

اين صـورت حفـظ و    اگر قرآن محفوظ، همان قرآني است كه در نزد امام است، در اوالً؛
اي دارد؛ چون عدم وجود امـام قـرآن را از تغييـر و تحريـف محفـوظ       صيانت آن چه فايده

كند و چنين قرآني هدايت كننده و ذكر براي مؤمنان نيست، پس در مسـائل اعتقـادي و    نمي
به عالوه قرآن كه اسـاس و زيربنـاي   . شود عبادي و معامالت و احكام ديگر بدان تكيه نمي

ماند و مردم به دليلِ نبـودن پيـامي    است، در اين صورت اسالم بدون اساس و پايه مي اسالم
شـوند و   كه آنان را به راه راست هدايت كند، در مقابل كردارشان بازخواست و پرسيده نمـي 

در مقابل اعمالشان مسئول نيستند و شريعت اسالم مادام كـه قـوانين و دسـتوراتش وجـود     
هـدايت و ذكـر بـراي عالميـان      ماند، و قرآن پس از بعثت پيـامبر  نداشته باشد، تعطيل مي

باشد بلكه تنها پس از ظهور مهـدي موهـوم كـه خـروج و ظهـورش نـامعلوم اسـت و         نمي
  .باشد كند، هدايت و ذكر مي مشخص نيست كجا و كي ظهور مي

قرآني كه محفـوظ و دسـت نخـورده    : گويند جواب فوق، جواب كساني است كه مي ثانياً؛
  .باشد است، قرآن موجود در لوح محفوظ مي

                                            
ميالدي،  1923ائري الهوري، به تنظيم سيد محمد رضي قمي، الهور،موعظة تحريف القرآن، آقاي علي ح - 1
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هاي آسـماني چـه فرقـي وجـود دارد؛      به عالوه، در اين صورت ميان قرآن و ديگر كتاب
هاي آسماني در نزد خدا و در لوح محفـوظ، محفـوظ و    چون تورات و انجيل و ديگر كتاب

  .دست نخورده هستند
انت تنهـا پـس از نـزول قـرآن     كند كه حفـظ و صـي   ي فوق به صراحت بيان مي آيه ثالثاً؛

  :فرمايد وجل مي باشد؛ چون خداي عزّ مي

  mg h i j k l m n l 9: الحجر   
و تا روز رسـتاخيز آن را از  (باشيم  ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده«

ر واضـح   . »).داريـم  دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي پـ
است كه تحريف و تغيير تنها در كالمي است كه از سوي خدا نـازل شـده و قبـل از نـزول،     

شان نسبت  توزي تغيير و تحريف بدان راه ندارد، اين از بديهيات است اما شيعه به خاطر كينه
كنند و به سخناني  توجهي نمي ي صريح و صحيح ي اسالم و مسلمانان به ادله به اسالم و ائمه

  . آيد و فهم و درك از آن متنفر و بيزار است ند كه عقل از آن بدش ميآور روي مي
ي نقلي زيادي از قرآن و سنت وجود دارند كه بر عدم هر گونه تغييـر و   طور كه ادله همان

تحريفي در قرآن داللت دارند، به همان صورت ادله عقلي بيشـماري وجـود دارنـد كـه بـر      
د؛ چون داند كه قائل به تحريف قرآن نباشگر رض ميداراي عقل سليم و فهم درست ف انسانِ

ن فساد و الحاد و بـي  در چنين زماني كه زما. اند ن نسل به نسل و سينه به سينه نقل كردهآقر
كننـد و   بيني كه براي مردم امامت نماز مـي  ها نفر كل قرآن و قاريان را مي ليونديني است، م
ك حرف يا يك نقطه و يا يـك حركـت را بـه    خوانند بدون آنكه يك كلمه يا ي قرآن را مي

شان اشتباه كرد، كسي ديگر وجود دارد كه اشتباهش را تصحيح كند  اگر يكي. اشتباه بخوانند
خدا براي قرآن كريم، حافظـاني گمـارده   : گويد شاطبي مي. و قرائت درست را به وي بگويد



 136  شيعه و سنت

خردسـال، عـالوه بـر    اي كه اگر يك حرف به آن اضافه شود، هزاران كـودك   است به گونه
  1.كشند قاريان بزرگ آن يك حرف را از قرآن بيرون مي

در برخـي  » جهم«و » جرات« نجاب پاكستان مثلپهايي از  شايان ذكر است كه در بخش
. از روستاها و شهرهايش، هيچ فردي از مردان و زنان نيست مگر اينكه قرآن را حفظ دارند

و بي ديني به اوج رسيده است، حاال در آن زماني  اين در اين زمان است كه فساد و انحراف
  كه به خير و صالح آن گواهي شده، چگونه بايد باشد؟

  
  كنند؟ چرا شيعه تحريف قرآن را انكار مي

شيعه به تحريف و تغيير كالم روشـنگر خـدا معتقـد    : تواند بگويد آيا پس از اين كسي مي
اند كه آنان بر اين باورند كه قـرآن   داشته نيست؟ آري، برخي از بزرگان و آقايان شيعه اظهار

از ميـان  . كاري در آن روي نداده و چيزي از آن حذف نشده اسـت  تحريف و تغيير و دست
اين افراد مي توان به محمد بن علي بن بابويه قمي، ملقب به صدوق از نظر شيعيان، متوفـاي  

نامبرده در چهار قرن اوليه . اشاره كرد» ن ال يحضره الفقيهم«هجري، مؤلف كتاب  381سال
ين در ميان متقـدم . باشد زيسته و نخستين فرد از شيعه بوده كه قائل به عدم تحريف قرآن مي

ي نخست قرن چهارم كسي نبوده كه عدم تحريـف قـرآن را    شيعه تا قرن چهارم و حتي نيمه
صـريح   و بر عكس صدها نصـوص واضـح و  . اي كرده باشد اظهار داشته باشد يا بدان اشاره

  .شوند كه بيان مي دارند حذف و كم و زيادي در قرآن روي داده است يافت مي
را بپـذيرد   چيلنج/ تواند اين تحدي آيا در تمام دنيا يكي از دانشمندان و بزرگان شيعه مي

بـه   -بجز ابن بابويه -و اثبات كند كه حتي يك نفر از دانشمندان شيعه در چهار قرن نخست

                                            
 .59، ص2الموافقات، شاطبي، مصر، ج - 1
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شود كه اين تحدي را  تقد بوده و نامش را بگويد؟ خير، كسي يافت نميعدم تحريف قرآن مع
  1.بپذيرد

ي اين دروغ و افتـرا اسـتوار اسـت؛ چـون      ي شيعه تنها بر پايه منظور اين است كه عقيده
شان ناچارند كه بـه ايـن    طور كه گفته شد آنان جهت گسترش عقايد واهي و بي اساس همان

كنـد، معتقـد نباشـند و گرنـه اعتقـادات       را ويـران مـي  قرآني كه مـذهب باطـل و گندشـان    
  .آورد شان در اسالم در مقابل وزش بادها، دوام نمي ساختگي

گوييم تا خواننده و پژوهشگر راز تغييـر مـنهج شـيعه     ما، در اين باره به تفصيل سخن مي
بـا توجـه بـه احاديـث و روايـات      . پس از گذشت قرن سوم و نيمي از قرن چهارم را بداند

شان، معلـوم شـد كـه آنـان      صحيح از نظر شيعيان و اقوال مفسرين و بزرگان شيعه و امامان
معتقدند، قرآني كه در دسترس مردم است از كم و زيادي و تحريـف سـالم نمانـده و قـرآنِ     

اما در قـرن  . شان است و در دسترس آنان نيست درست و محفوظ، فقط پيش مهدي موهوم
بينـد كـه مـردم از شـيعه      آورد و مي ن بابويه قمي سر بر ميچهارم هجري، محمد بن علي ب

باشـند و   آيد و از آنان بيزارند به خاطر اينكه شيعه قائل به عدم صيانت قرآن مـي  بدشان مي
دانند؛ چون اگر به فرض سخن آنـان را پـذيرفت    عقيده و مذهب آنان را زشت و ناپسند مي

چگونه ممكن است؟ بـه عـالوه، تمسـك    آن وقت عمل به دستورات اسالم و دعوت به آن 
دسـتور داده بـه ثقلـين     پيامبر: گويند جستن به مذهب شيعه چگونه ممكن است، چون مي

و وقتي ثقل اكبر كه  2.باشد تمسك جسته شود و ثقلين طبق پندار شيعه قرآن و اهل بيت مي

                                            
ي خود، مع الخطيب تصريح نكرده كه شيعه به اين قرآن اعتقاد دارند جز با نقل  حتي آقاي صافي در رساله -  1

طيب قول يك نفر از دانشمندان شيعه پيش از و براي اثبات مدعاي خود و رد سخنان خ. عبارت ابن بابويه قمي
 .شان نيافته كه بدان استناد كند ابن بابويه قمي و حتي قول يكي از امامان معصوم

 .معناي حديث و جايگاه آن را در جايي ديگر به تفصيل بيان كرديم - 2
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تمسـك   تـوان بـه آن   شود و چگونه مـي  قرآن است، ثابت نشده چگونه ثقل اصغر ثابت مي
  .جست

اعتقاد ما، شيعه اين است كه قرآني كـه  : وقتي ابن بابويه قمي اين را ديد، ناچار شد بگويد
خداي متعال بر پيامبرش نازل فرموده، همين قرآن موجود است كه در دسترس مـردم قـرار   

و هر كس به ما نسبت دهد كه ما بيشـتر  : -تا آنجا كه مي گويد -دارد و بيشتر از آن نيست
  1.گوييم، او دروغگوست اين را مياز 

. هجـري از وي پيـروي كـرده اسـت     436سيد مرتضي ملقب به علم الهدي، متوفاي سال
راجع به زيـاد كـردن مطـالبي بـه     : گويد كند و مي مفسر شيعي، ابوعلي طبرسي از او نقل مي
از آن بايد  هايي اما راجع به كم كردن آيات و سوره. قرآن، همه بر بطالن آن اتفاق نظر دارند
اند كـه تغييـر و كاسـتي در     اي از حشويه روايت كرده گفت كه جماعتي از اصحاب ما و عده

قرآن روي داده است، ولي قول صحيح از مذهب اصحاب ما خالف اين است، و ايـن قـولي   
  2.است كه مرتضي تأييدش كرده و قائل به آن است

روي كـرده و در   فـر دنبالـه  هجـري از ايـن دو ن   460سپس ابوجعفر طوسي متوفاي سال
قرآن چيزي اسـت كـه نبايـد بـه آن      ي كم و زيادي سخن درباره: گويد مي» البيان«تفسيرش
توانـد آن را رد   وارد شده كه كسـي نمـي   و روايتي از پيامبر -تا آنجا كه گويد -اعتنا كرد

ا، كتـاب اهللا  إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضـلو « :فرمايد كند، آنجا كه مي
گذارم كه  من در ميان شما دو چيز سنگين و با ارزش را به جا مي« :»...و عترتي، أهل بيتي

كتاب خدا و عترت مـن،  ) آن دو چيز( .مادام به آن دو چنگ زنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد

                                            
 .هجري 1224، ايران، »االعتقادات في القرآن«االعتقادات، ابن بابويه قمي، باب  - 1
 .5، ص1هجري، ج 1284تفسير مجمع البيان، ايران،  - 2
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دهد كه قرآن در هـر عصـري موجـود اسـت؛      و اين نشان مي. »باشند يعني اهل بيت من مي
ما را به تمسك و چنگ زدن به چيزي امر كند كه تمسك بـه آن   ايز نيست پيامبرچون ج

  1.مقدور نباشد
چهارمين نفرشان كه قائل به عدم تحريف قرآن هسـتند، ابـوعلي طبرسـي مفسـر شـيعي،      

  .قبالً ذكر شد» مجمع البيان«سخنانش در تفسير. باشد هجري مي 548متوفاي سال 
اند كه قائل بـه عـدم تحريـف در قـرآن      ا قرن ششم، كسانياين چهار نفر از قرن چهارم ت
  .هستند، و ديگر نفر پنجمي ندارند

قرن چهارم و پنجم و ششـم  ( تواند در اين سه قرن هيچ دانشمندي از دانشمندان شيعه نمي
براي اين چهار نفر، نفر پنجمي پيدا كند كه همچون آنان معتقد به عدم تحريف قرآن ) هجري
طور كه قـبالً   سه قرن نخست نيز كسي وجود ندارد كه موافق آنان باشد همان بلكه در. باشد
 1325بر اين اساس دانشمند شيعي، ميرزا حسين تقي نوري طبرسـي، متوفـاي سـال   . گفتيم

  :گويد هجري مي
نـازل   عدم وقوع تغيير و نقصان در قرآن، و اينكه تمام آنچه كه بر رسول خـدا  -دوم«

صدوق در عقائد خود و سيد مرتضي و . باشد در دسترس مردم مي شده، همان قرآن موجود
اي دارند و از قـدماي شـيعه كسـي سـراغ      شيخ الطائفه، طوسي در كتاب التبيان چنين عقيده

ي ابـوعلي   و تـا طبقـه   -گويـد  تا آنجا كـه مـي   -باشد ي آنان يدهنداريم كه موافق و هم عق
راغ نـداريم كـه بـه صـراحت مخـالف      طبرسي، جز اين چهار نفر دانشمند، كس ديگري سـ 

  2.»ي تحريف قرآن باشد عقيده

                                            
 .15و تفسير الصافي، ص 3، ص1التبيان، نجف، ج- 1
 .34فصل الخطاب، ايران، ص - 2
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اين چهار نفر نيز تنهـا از تـرس طعنـه و ايـراد طعنـه زننـدگان و رهـايي از ايـرادات و         
انـد،   اعتراضات معترضان، تحريف در قرآن را انكار كرده و اعتقـاد بـه آن را اظهـار داشـته    

ويكرد تنها بر مبناي تقيه و نفاقي است كه آن را گونه كه قبالً آن را بيان كرديم و اين ر همان
ي تحريـف قـرآن را انكـار     و اگر چنين نبود آنان عقيده 1.اند اساس دين خودشان قرار داده

رفت و چون گردي پراكنده بـر   كردند، مذهب شيعه از بين مي كردند و اگر اين كار را مي نمي
  .رفت باد مي

رآن توسط اين چهـار نفـر از روي تقيـه و نفـاق و     كند كه انكار تحريف ق آنچه اثبات مي
  : باشد دروغ بوده، داليل زير مي

دهنـد، روايـات متـواتر در نـزد شـيعه       رواياتي كه از تحريف و تغيير قرآن خبر مي -اول
اظهـار  » األنـوار النعمانيـة  « مت اهللا جزائري در كتابشنع طور كه محدث شيعي، هستند همان

سـيد محـدث جزائـري در كتـاب     : ز او نقل كـرده و مـي گويـد   دارد و سيد تقي نوري ا مي
اصحاب به صحت روايـات و احاديـث   «: ني مي گويد كه مفهومش اين استسخنا» األنوار«

مستفيض و بلكه متواتر كه به صراحت بر وقوع تحريف در قرآن داللت دارنـد، اتفـاق نظـر    
  ). 30طبرسي، ايران، ص فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب، نوري.(»دارند

احاديث دالّ بر اين مطلب بيش از دو هزار حديث مـي  «: همچنين به نقل از وي مي گويد
مفيد و محقق دامـاد و عالمـه مجلسـي و ديگـران مـدعي       باشد و جماعتي از علما همچون

بـه  » التبيـان «بلكه شيخ ابوجعفر طوسي نيز در كتـاب  . مستفيض بودن اين احاديث شده اند
بلكه جماعتي از دانشـمندان مـدعي تـواتر    . اين روايات و احاديث تصريح كرده است كثرت

بدان كه اين احاديث از كتاب هاي معتبر كـه  : -تا آنجا كه مي گويد-...اين احاديث شده اند

                                            
 .اين موضوع، در جايي ديگر جداگانه از آن بحث شده است - 1
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همان، ( .»اصحاب ما، در اثبات احكام شرعي و آثار نبوي به آن تكيه كرده اند، نقل شده اند
  ).227ص

ي امامـت و خالفـت بالفصـل     تلزم انكار رواياتي است كـه مسـأله  روايات، مس انكار اين
و فرزندانش پس از او از نظر شيعيان را اثبات مـي كننـد؛ چـون روايـات وارده در      سعلي
 ي شيعيان، مال عالمه. ي تحريف قرآن نيستند ي امامت بيشتر از روايات وارده در قضيه قضيه

بـه نظـر مـن احاديـث وارده در ايـن      « :كرده و مي گويدباقر مجلسي به اين مطلب تصريح 
  . »تنداز لحاظ معنا متواتر هس) موضوع تحريف قرآن(موضوع 

ي روايات  ت اساساً موجب سلب اعتماد از همهي اين روايا بديهي است دور انداختن همه
 ي امامـت  اب كمتر از احاديـث وارده در قضـيه  احاديث وارده در اين ب. و احاديث مي شود

 بـه نقـل از كتـاب    .»نيست، پس چگونه شيعه، امامت را با حديث و روايت اثبات مي كنند؟
  .»فصل الخطاب«

آراء و اقوال ائمه را قبالً آورديم كه . مذهب شيعه بر اقوال و آراي ائمه استوار است -دوم
و از باشـد   دارند ائمه معتقد نبودند قرآني كه در دسترس مردم است، قرآن كامل مـي  بيان مي

تحريف و تغيير مصون و محفوظ مانده است به استثناي اين چهار نفري كـه انكـار تحريـف    
استناد نكرده و  -به زعم شيعيان -قرآن را اظهار داشته و به قول هيچ يك از امامان معصوم

ي خـويش را بـر    هاي آنان را نياوردند، اما قائالن به تحريف قـرآن، عقيـده   شاهدي از گفته
  .اند يت شده از دوازده امام و احاديث صحيح و ثابت و معتبر بنا نهادهاحاديث روا

هيچ يك از اين چهار نفري كه قائل به عدم تحريف قرآن هستند، در زمـان دوازده   -سوم
نبوده بر خالف متقدمين شان كه قائل به تحريف قرآن بـوده   -به زعم شيعيان –امام معصوم 

ر زمان ائمه بوده، با ايشان همنشيني كرده به رفاقت آنـان  و بدان اعتقاد داشتند؛ چون آنان د
مشرف شدند و از همراهي و همنشيني آنان، استفاده كرده و پشت سرشان نماز مي خواندند 
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و مستقيماً و بدون واسطه از محضر آنان كسب علم نمودند و به طور شفاهي از آنان حديث 
  .شنيدند مي

ي تحريف قرآن، در آنها روايـت   ديث وارده در زمينههايي كه روايات و احا كتاب -چهارم
ها بر امامان  هاي معتبر و قابل اعتماد از نظر شيعه هستند و برخي از اين كتاب اند، كتاب شده

اثـر كلينـي،   » الكـافي « معصوم عرضه شد و رضايت آنان را به خود جلب كرد؛ مثل كتـاب 
  .تفسير قمي و مانند آنها

هايشـان   اند، در خود كتـاب  به انكار تحريف قرآن تظاهر نموده اين چهار نفري كه -پنجم
كنند كه بر تحريـف قـرآن تصـريح دارنـد و      احاديث و رواياتي از ائمه و ديگران روايت مي

  .اند اينان به اين احاديث و اسناد و راويان احاديث، متعرض نشده
قرآن را به مـا نسـبت    ي تحريف گويد هر كس عقيده به عنوان مثال ابن بابويه قمي كه مي

حـديثي سـنددار و متصـل را    » الخصال«همان كسي است كه در كتابش  دهد، دروغگوست،
محمد بن عمر حافظ بغدادي معروف به جصـاني بـراي مـا نقـل كـرده و      : كند كه روايت مي

حسن بن زبرقان مرادي بـراي مـا نقـل    :  بن بشير براي ما نقل كرده و گفتعبداهللا: گويد مي
از : ابوبكر بن عياش اجلح از ابوزبير از جابر براي ما نقل كـرده كـه گويـد   : گويد يكرده و م

: كننـد  آينـد و شـكايت مـي    در روز قيامت سه چيز مـي « :فرمود شنيدم كه مي رسول خدا
 پروردگارا مرا سوزاندند و مرا پاره پـاره كردنـد  : گويد مصحف مي. مصحف، مسجد و عترت

  1.»تا آخر حديث... 
كنـد، همـان كسـي اسـت كـه در       برسي كه تحريف قرآن را به شدت انكار مـي ابوعلي ط

دهند تحريف و تغيير در قرآن واقـع   كند كه نشان مي تفسيرش احاديث معتبري را روايت مي

                                            
 .83هجري، ص 1302الخصال، ابن بابويه قمي، ايران،  - 1
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ي  كند كه در بردارنده ي نساء به روايتي استناد و تكيه مي شده است؛ به عنوان مثال در سوره
از جمـاعتي از  : گويـد  باشـد، وي مـي   ي نكاح مـي  آيه از »إلي أجل مسمي« :حذف عبارت

صحابه از جمله اُبي بن كعب و عبداهللا بن عباس و عبداهللا بن مسعود روايت شده كـه آنـان،   
فما استمتعتم به منهنّ إلي أجل مسـمي فـĤتوهنّ   (: كردند اين آيه را به اين صورت قرائت مي

هاي آنـان را بـه ايشـان     رگرفتيد، مهريهپس هر چه از زنان تا مدتي معين كام ب«): أجورهن
ي فـوق، موقـع نكـاح     و در اين روايت تصريح به اين مطلب است كه منظور از آيه. »بدهيد

  1.باشد متعه مي
كنند كه برخي از  و اينها به طور واضح داللت مي. هاي اين مطلب نزد شيعيان زيادند نمونه

انـد تـا بـدين وسـيله      قرآن را انكار كـرده  دانشمندان شيعه تنها از روي نفاق و تقيه تحريف
يعني تظاهر -مسلمانان را فريب دهند، و در مذهب شيعه معروف است كه آنان معتقدند تقيه 

همان گونه كه همين ابن بابويه قمي در رساله ي خود  2اصلي از اصول دين است؛ -به دروغ
ا تـرك كـرد مثـل آن    تقيه واجب است، هر كـس آن ر  :مي گويد »االعتقادات«تحت عنوان 

و تقيه واجـب اسـت و برداشـتن     :-تا آنجا كه مي گويد- .است كه نماز را ترك كرده باشد
از دين  هر كس پيش از ظهور مهدي تقيه را ترك كند،. تقيه تا هنگام ظهور قائم جايز نيست

از امـام  «. و ائمه مخالفـت كـرده اسـت    هيه خارج شده و با خدا و پيامبرخدا و دين امام
  :ي راجع به آيه -عليه السالم-صادق  عفرج

 ﴿rq s t u﴾ 13: الحجرات  

                                            
 .32، ص3هجري، ج 1374انمجمع البيان طبرسي، تهر - 1
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  1.»يعني كسي كه بيشتر به تقيه عمل مي كند :سؤال شد، در جواب گفت
پس انكار تحريف قرآن تنهـا از روي تقيـه و دروغ بـوده و گرنـه بـا وجـود روايـات و        

ن اسـت آن را  در خصوص تحريف قـرآن، چگونـه ممكـ    -از نظر شيعيان -احاديث متواتر
  .»انكار كرد
اگر سخن اين چهار نفر پذيرفته شود، رواياتي كه به صراحت بيان مـي دارنـد كـه     -ششم

قرآن را جمع آوري كرد و آن را به صحابه عرضه كرد و صحابه  سعلي بن ابي طالب فقط 
ايـن   پـس از  :گفت سعلي  .ما نيازي به اين نداريم«: اين قرآن را به او برگرداندند و گفتند

روايـت  . »ديگر اين قرآن را نمي بينيد تا اين كه شخص قـائم از فرزنـدان مـن ظهـور كنـد     
وجـود دارد كـه طـي ايـن      -عليه السـالم -از جابر از ابوجعفر  »الكافي« ديگري در كتاب

ي قـرآن، ظـاهر و بـاطنش     كسي نمي تواند ادعا كند كـه همـه  « :روايت، ابوجعفر مي گويد
    2.»ئمهنزدش هست جز اوصياء و ا

-شـد ي را صحابه و به ويژه سه خليفـه : گويد همچنين در اين صورت دروغ هايي كه مي
مطالبي را به قرآن افزودند كه جزو قرآن نيستند و مطـالبي را از   -رضوان اهللا عليهم أجمعين

ها و زحمـات صـحابه و    و آن وقت به تالش اند كه جزو قرآن بوده است، قرآن بيرون كشيده
آوري نمودند و به توفيق و عنايت و رحمت و كرم خـدا سـبب    كه قرآن را جمعشان  فضيلت

  .كنند حفظ و صيانت قرآن شدند، اعتراف مي
شود و بـه چيـزي تكيـه     اي پذيرفته نمي شود كه هيچ عقيده همچنين اين اعتقاد، باطل مي

اسـت   ه، اينشود كه از طريق دوازده امام به ما نرسيده باشد در حالي كه آنچه ثابت شد نمي

                                            
 .هجري 1274االعتقادات، صدوق، باب التقيه، ايران،  - 1
 .228، ص1، تهران،ج»أنه لم يجمع القران كله غير امير المؤمنين«كتاب الحجة من الكافي، باب  - 2
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آوري  كه قرآن موجود در دست مردم فقط از مصحف عثمان ذي النورين نقـل شـده و جمـع   
  .باشد قرآن، آغازش از ابوبكر صديق و پايانش از عثمان ذي النورين مي

ي عـدم تحريـف قـرآن را از ايـن      به همين خاطر دانشمندان متقدم و متأخر شيعه، عقيده
ي، محسن كاشي است كه در تفسير الصافي خود عر معروف شياين مفس. اند چهار نفر نپذيرفته
ها و مقتضي جهت نقل قرآن و  گونه كه انگيزه همان: گويد ي سيد مرتضي مي پس از بيان ادله

حراست و صيانت آن از طرف مؤمنان زياد است، به همان صورت انگيزه و مقتضـي جهـت   
و غاصبان خالفـت،   وصيت پيامبر تغيير و تحريف قرآن از جانب منافقان و تغييردهندگان

ي چيزهـايي اسـت كـه بـا رأي و تمـايالت آنـان        زياد است؛ چون قرآن حقيقي دربردارنده
بـر   اما اينكه گفته شود قـرآن در زمـان پيـامبر   : -گويد تا آنجا كه مي -... سازگار نيست

در چگونـه  . آوري شده، اين قول ثابـت نشـده اسـت    همين صورتي كه هم اكنون است جمع
شد و تنها با تمام شـدن   آوري شده در حالي كه قرآن به تدريج نازل مي جمع زمان پيامبر

  1.شود كامل و تمام مي عمر آن حضرت
يكي از بزرگان شيعه در هند در رد اظهارات سيد مرتضي مبني بـر عـدم تحريـف قـرآن     

صـوم نيسـت تـا    تر است و سيد علـم الهـدي مع   حق براي اتباع و پيروي، شايسته: گويد مي
پس اگر ثابت شود كه وي قائل به عدم نقصان و عـدم تحريـف   . اطاعت از وي واجب باشد

قرآن به طور مطلق بوده، پيروي از وي بر ما الزم نيست و هـيچ خيـري در پيـروي از وي    
  2.وجود ندارد

                                            
 .14ص ،1ي كتاب، ج تفسير الصافي، مقدمه - 1
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كاشي در رد اظهارات طوسي مبني بر عدم تحريف قرآن پس از آنكه سخنان وي را نقـل  
ي آن بـه آن صـورتي    براي وجود قرآن در هر عصري، وجود همه: گويم مي: گويد ، ميكرده

كه خدا نازل كرده و نزد اهل خود محفوظ است، و وجود مطـالبي كـه مـا بـدان نيـاز پيـدا       
ي  ي مطالب دسترسي نداشته باشيم و تنها امام به همه كنيم و نزد ما هست هر چند بر بقيه مي

  1.كند يت ميقرآن دسترسي دارد، كفا
ي قرآن، اين است كه قـرآن تحريـف    قبالً بيان كرديم كه اعتقاد همه شيعيان درباره –هفتم

فقط اين چهار نفر تحريف قرآن را انكـار  . كاري قرار گرفته است شده و مورد تغيير و دست
  .اند كه آن هم به خاطر اهدافي بوده است كرده

و عيب گرفتن است؛ چـون آنـان ديدنـد كـه      ي طعنه ي اين اهداف، بستن دروازه از جمله
 :جوابي براي دشمنان اسالم ندارند، آن وقت كه دشمنان اسالم به مسلمانان اعتراض كنند كه

كنيد در حالي كه چيـزي نداريـد كـه بـه سـوي آن دعـوت        به سوي چه چيزي دعوت مي«
  .»كنيد؟

شـما قائـل بـه تحريـف      وقتي: كنند كه اهل سنت اين ايراد و اعتراض را به شيعه وارد مي
قرآن هستيد، پس در صورت نبودن ثقل اكبر كه قرآن است، حديث ثقلين كجا رفت؟ و پس 

  كنيد؟ از انكار شريعت اسالم، چگونه ادعاي اسالم مي
اي كه مورد اتفاق تمام شيعه  از اين رو آنان راه نجاتي نيافتند جز اينكه در ظاهر از عقيده

ي  اهر به عدم تحريف قرآن معتقد باشند؛ چون آنان ذات عقيدهاماميه است، برگردند و در ظ
تحريف قرآن را در دل دارند و گرنه براي شـيعيان مجـالي جهـت مانـدن بـر ايـن مـذهب        

ي تحريف در  همچنين به وسيله. ماند آور كه مذهب شيعه نام دارد، باقي نمي مضحك و خنده

                                            
 .14، ص1تفسير الصافي، ج - 1
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پـذيرد و نقـل    رآن را با تأويلي كه عقل نمياند؛ چون ق معناي قرآن از اين تنگنا رهايي يافته
جزائري به اين مطلب اعتراف كرده، آنجا كه پـس از  آقاي . كنند كند، تأويل مي تأييدش نمي

آري، مرتضي و صدوق و شيخ طبرسـي بـا ايـن    : گويد بيان اتفاق شيعه بر تحريف قرآن مي
موجود هست، همان قرآن اند كه آنچه در ميان مصحف  و اظهار داشته  موضوع مخالفت كرده

ظـاهراً ايـن   ... كاري در آن راه پيدا نكرده است نازل شده است و ال غير، و تحريف و دست
يكـي از ايـن اهـداف،    . ها و اهداف زيادي از آنان سر زده است قول فقط به خاطر مصلحت

كنـد كـه    سپس جزائـري روشـن مـي   . ي طعنه و ايراد مردم در اين زمينه است بستن دروازه
  :گويد ها بوده و مي ي عدم تحريف قرآن فقط به خاطر اين مصلحت قيدهع

شان روايات و احاديث زيادي روايت  چگونه است در حالي كه بزرگان شيعه در تأليفات«
باشند و اينكه فـالن آيـه چنـين     ي وقوع تحريف و تغيير در قرآن مي اند كه در بردارنده كرده

  1.»يافتنازل شده و سپس به اين آيه تغيير 
در عين اينكه اين افرادي كه در ظاهر راجع به قرآن موافق اهل سـنت هسـتند، در عـين    

اند كه به صراحت بر تحريف و تغييـر در   هايشان آورده حال خود اين افراد رواياتي در كتاب
ما پيش از اين ذكر كرديم كه ابن بابويه قمي، ملقب بـه صـدوق يكـي از    . قرآن داللت دارند

انكار كرده و در جايي ديگر آن را » االعتقادات« مذكور، تحريف قرآن را در كتاب چهار نفر
همچنين ابوعلي طبرسي به ظاهر معتقد به عدم تحريف قرآن است ولي در . تأييد نموده است

  .كند كه بر تحريف قرآن داللت دارند تفسيرش به احاديث و رواياتي استناد مي
سـپس بـر   : انـد  ي تفسيرش گفته فة، خود شيعه دربارهاما شيخ طوسي ملقب به شيخ الطائ

اش بر اساس نهايت مـدارا   ماند كه طريقه تأمل كند، پوشيده نمي» التبيان« كسي كه در كتاب

                                            
 .األنوار النعمانية، نعمت اهللا جزائري - 1



 148  شيعه و سنت

و از جمله چيزهايي كه تأكيد دارد اين كتاب بر اسـاس  ...  و سازش با مخالفان استوار است
اظهـار  » سعد السعود«وس در كتابش تقيه وضع شده، مطلبي است كه سيد جليل علي بن طا

  1.داشته است
شان بـه دانشـمندان متقـدم يـا امامـان معصـوم از نظـر         چهار نفر مذكور، در گفته -هشتم

پـس ايـن   . اند اند و همچنين دانشمندان متأخرين نظرشان را نپذيرفته خودشان استناد ننموده
ند قرآن، تحريف نشده، به شدت ي كساني كه معتقد بزرگان و رهبران و دانشمندان شيعه گفته

هجـري   1089متوفاي سال »الصحيح الكافي« مال خليل قزويني شارح كتاب. كنند انكار مي
كنند بـر اينكـه    احاديث صحيح داللت مي: گويد مي» قرآن هفده هزار آيه است«زير حديث 

نكار توان ا هاي قرآن حذف شده كه تعدادش به حدي است كه نمي بسياري از آيات و سوره
ساده نيست كه پس از احاديثي كه آورده شد، ادعا كرد كه قرآنِ موجـود همـان قـرآن    . كرد

باشد و استدالل به اهتمام و عنايت صحابه و مسلمانان به ضـبط و   مي نازل شده بر پيامبر
حفظ و نگهداري قرآن، پس از اطالع بر كارهاي ابوبكر و عمر و عثمـان، اسـتدالل خيلـي    

  2.ضعيفي است
آنچه از مجموع اين احاديـث و ديگـر   : گويد ي تفسيرش مي فسر شيعي، كاشي در مقدمهم

آيد، اين است كه قرآني كه پيش روي ماسـت، تمـام    روايات وارده از طريق اهل بيت بر مي
نازل شده، بلكه برخي از مطالب آن خالف چيزي است  قرآني نيست كه بر حضرت محمد
، تغيير يافته و تحريف شده و مطالب زيـادي از آن حـذف   كه خدا نازل كرده و بعضي از آن

در » آل محمـد « ي در بسياري از جاهـا، واژه  -؛-شده است؛ از جمله نام حضرت علي

                                            
 .34فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب، نوري طبرسي، ص - 1
 .75، ص8، نولكشور هند، به زبان فارسي، ج»فضل القرآن«الصافي شرح الكافي في األصول، كتاب  - 2
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و نيز اين قرآن به آن . هاي منافقين در جاهاي مربوط به خود و ديگر مطالب چندين جا، نام
  1.ن رأي را اظهار داشته استابراهيم نيز اي. ترتيب مورد نظر و مورد پسند خدا نيست

محمـد بـن يعقـوب    . اما اعتقاد بزرگان ما راجع به قرآن، روشن اسـت : آقاي كاشي افزود
كليني به تحريف و نقص در قرآن معتقد بود؛ چـون او روايـات متعـددي در ايـن زمينـه در      

 در عـين . روايت كرده و به اين روايات، نقص و ايـرادي وارد نكـرده اسـت   » كافي« كتابش
. حال در آغاز اظهار داشته كه او نسبت به رواياتي كه در ايـن كتـاب آورده، اطمينـان دارد   

همچنين استادش، علي بن ابراهيم قمي به همين صورت است؛ چون تفسيرش پر از روايات 
همچنـين اسـت   . روي كـرده اسـت   ي تحريف قرآن است و در اين باره زياده وارده در زمينه

ي آن دو را در پـيش   طريقـه » االحتجـاج « ب طبرسي كه در كتـابش شيخ احمد بن ابي طال
  2.گرفته است

مقدس اردبيلي، دانشمند بزرگ شيعي اظهاراتي در اين زمينه داشته كـه مفهـومش چنـين    
عبداهللا بن مسعود را پس از آنكه او را بـر تـرك   ) ي راشد رضي اهللا عنه خليفه(عثمان : است

او را بر قرائت آن مصحفي كه زيد بن ثابت به دسـتور  مصحفي كه نزدش بود، مجبور كرد و 
 عثمـان : گوينـد  بعضـي مـي  . آوري و تنظيم كرده بود، مجبور كرد، به قتل رسـاند  عثمان گرد

مروان بن حكم و زياد بن سمره دو تا نويسنده را امر كرد كه از مصحف عبداهللا بـن مسـعود   
پسندشان نيست، حذف كرده يا بقيه  آنچه كه مورد پسندشان است نقل كنند و آنچه كه مورد

  3.را پاك كنند

                                            
 .14ي تفسير صافي، ص مقدمه - 1
 .همان - 2
 .119و 118حديقة الشيعة، اردبيلي، ايران، به زبان فارسي، صص - 3
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ي  همانـا خداونـد سـوره   : گويـد  باقر مجلسـي در كتـابش مـي    خاتم مجتهدان شيعه، مال
  : و نص سوره اين است 1را نازل كرده» نورين«

يحذرانكم النورين أنزلناهما عليكم آياتي وبسم اهللا الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ب(
ظيم، نوران بعضهما من بعـض و أنـا السـميع العلـيم، الـذين يوفـون بعهـداهللا        عذاب يوم ع

مـا عاهـدهم   من بعدما آمنوا بنقضهم ميثـاقهم و ورسوله في آيات لهم جنات النعيم، والذين 
وصي الرسول أولئك يسـقون مـن   عصوا في الجحيم، ظلموا أنفسهم والرسول عليه يقذفون 

  ....) حميم
اين سوره را به ! ايد اي كساني كه به دو نور ايمان آورده. مهربان ي به نام خداي بخشاينده(

دو . ترساند عنوان آيات خودم بر شما نازل كردم و اين سوره شما را از عذاب روز عظيم مي
كساني كه به عهد خدا و پيامبرش راجـع بـه   . نوري كه از همديگرند و من شنواي دانا هستم

هاي پر از نعمت برايشان هست، و كساني كـه پـس    د، باغهاي خدا وفا مي كنن آيات و نشانه
با آنان پيمـان بسـته،    برسر آن از ايمان آوردنشان، پيمان محكم خود را و آنچه كه پيامبر

نافرماني  اند و از وصي پيامبر اينان به خودشان ظلم كرده. افتند اند، به دوزخ مي نقض كرده
تا آنجا كـه تعـدادي آيـات را     – )... شوند وشانده ميآنان از آب بسيار داغ دوزخ ن. اند كرده

                                            
آورده، »دبستان مذاهب«كه خطيب به نقل از كتاب شيعه به نام » نورين«ي  شود كه سوره بدين صورت ثابت مي -1

في كه نسبت اين كتاب به شيعه را انكار كرده، پس آقاي لطف اهللا صا. تنها مال محسن در كتابش نياورده است
و آيا مجلسي از بزرگان شيعه است يا خير؟ چرا تا » تذكرة األئمة كتاب شيعي است يا سني؟«آيا : گويد چه مي

دهد؟ اين سوره در هند چندين بار به چاپ رسيده و علماي شيعه در كشورهاي هند  اين حد تعصب به خرج مي
 .اند حائري و ديگران آن را تأييد كردهو پاكستان همچون علي 



 151  شيعه و سنت

اين فاجران، عبارات آيات قـرآن را سـاقط كردنـد و بـه ميـل و      : -ذكر كرده و سپس گويد
  1.خواست خود قرآن را قرائت كردند

عثمان، عبداهللا بـن مسـعود را زد تـا مصـحفش را از وي     « :نويسد ميرزا باقر موسوي مي
آوري كرده بود، تغييـر دهـد    چون مصحفي كه براي خودش جمعبگيرد تا تغييرش دهد و هم

  2.»تا اينكه در نهايت قرآن حفظ شده و قرآن درست و حقيقي باقي نماند
امام مهدي پـس از  « :گويد در كتابش مي» مرشد األنام«حاج كريم خان كرماني ملقب به 

ايـن همـان قـرآن     قسـم،  به خدا! اي مسلمانان: گويد كند و مي ظهورش قرآن را تالوت مي
  3.»نازل كرده است حقيقي است كه خدا بر حضرت محمد

مقتضي آن « :گويد مي» آية اهللا في العالمين«مجتهد شيعي هندي، سيد دلدار علي ملقب به 
احاديث و روايات اين است كه تحريف به طور كلي در اين قرآني كـه در دسـت ماسـت از    

اظ كم و زياد بودن الفاظ و عبارات و از لحـاظ  لحاظ كم و زياد كردن حروف و بلكه از لح
اي كه با وجود قبول اين احاديث، اين مسأله  ترتيب در بعضي جاها، روي داده است به گونه

  4.»جاي هيچ گونه شك و ترديدي نيست
ي سـوم   اين قرآن، از تنظيم و گـردآوري خليفـه  « :كند كه دانشمند ديگر شيعي تصريح مي

  5.»كند عه به آن استدالل و استناد نمياست و به همين خاطر شي

                                            
 .318، ص1اثر پروفسور توكلي، الهور، ج» تحفة الشيعة«تذكرة األئمة، مجلسي به نقل از  -1
 .347بحر الجواهر، موسوي، ايران، ص -2
 .121، ص3ارشاد العوام، ايران، به زبان فارسي، ج -3
 .11، ص1استقصاء األفحام، ايران، ج -4
 .75، ص2ي فشان مرتضوي هند، به زبان فارسي، ج چاپخانه ضربة حيدرية، -5
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ي تحريف قرآن، كتابي مستقل و بـزرگ بـه    دانشمند شيعي، ميرزا نوري طبرسي در زمينه
عبـاراتي را از   تأليف كرده و قبالً» فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب« نام

كـه روي داده،   براي كـم كـردن سـوره از قـرآن    « :گويد جايي ديگر مي وي در. آن آورديم
  2.»و واليت اشاره كرد 1هاي حقد و خلع توان به سوره مي

پيش از اين اقوال دانشمندان متقـدم و متـأخر شـيعه را بيـان كـرديم، ديگـر نيـازي بـه         
  .تكرارشان نيست

ي كمي از آنان، اتفاق نظر دارند كه با توجه  خالصه، علماي متقدم و متأخر شيعه جز عده
قـرآن تحريـف شـده و مـورد تغييـر و       -طبـق زعـم خودشـان    -صومبه روايات امامان مع

ايـن محـدث   . ها و آياتي از آن حذف شـده اسـت   دستكاري قرار گرفته و عبارات و سوره
سوم اينكه قبول « :گويد آورد، مي هاي متعدد سخن به ميان مي شيعي است كه وقتي از قرائت

ين قرآن را جبرئيل نازل كـرده اسـت،   ي ا متواتر بودن قرآن از طرف وحي الهي و اينكه همه
شـود كـه صـراحتاً بـر وقـوع       منجر به دور انداختن احاديث مستفيض و بلكه متواتري مـي 

                                            
ي واليت در قرآن معتقدند و بر اين  اظهار داشته كه شيعه به سوره» الخطوط العريضة«سيد خطيب در كتاب  -1

به شدت و با جرأت » ...مع الخطيب «آقاي صافي در كتابش . باورند كه اين سوره از قرآن حذف شده است
در كتاب فصل . به اين سخنش بنگر كه دروغ و آشكار و افتراي روشن است: گويد كند و مي ميتمام آن را رد 

و نه در صفحات ديگر از اول تا آخر كتاب، نامي از اين سوره كه به خدا دروغ  180ي الخطاب نه در صفحه
كني كه  فكر نمي كني؟ و آيا از خدا شرم نمي! اي صافي: گوييم در جوابش با سبك خودش مي. بسته شده نيست

علم با مرگ خطيب نمرده . از خدا بترس! كنند؟ اي صافي در ميان مردم كساني هستند كه دروغت را آشكار مي
اين همان طبرسي . توانند دروغ و افتراي شما را فاش كنند است و همانا در ميان اهل سنت كساني هستند كه مي

 .زند يت را مثال ميي وال است كه براي كم كردن و نقص در قرآن، سوره
 .33فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب، ايران، ص - 2
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تحريف در قرآن از لحاظ كالم و الفاظ و اعراب داللت دارند با وجودي كه اصحاب مـا بـر   
  1.صحت اين احاديث و تصديق آنها اتفاق نظر دارند

قـران از  : گويند شيعه به اين قرآن اعتقاد دارند و مي: اند بگويدتو آيا پس از اين كسي مي
  آنچه كه در مصحف و در دست ماست، كم و زياد ندارد؟

روايـات وارده راجـع بـه    : شود كه بگويـد  سپس هيچ كس از شيعيان عذرش پذيرفته نمي
  .اند و چنين روايات ضعيفي نزد اهل سنت هم وجود دارند تحريف قرآن، ضعيف و اندك

ي كـم بـودن    اعتقاد و ايمان؟ اگر قضيه ي ي كم بودن روايات است يا قضيه آيا اينجا قضيه
روايات است، پس چرا امامان و بزرگان شيعه به وقوع تحريـف و نقـص در قـرآن تصـريح     

و چرا سخن كساني را كه قائل به عدم تحريف قرآن است، هر چند از روي نفاق و  اند؟ كرده
  !اند؟ باشد، رد كرده ن ميتقيه و فريب مسلمانا

هـايي   هايي كم يا ضعيف از نظر شيعه نيستند، بلكه روايـت  ها، روايت به عالوه، اين روايت
هستند كه از نظر شيعه به حد تواتر رسيده و بـر اسـاس قـولي بيشـتر از دو هـزار روايـت       

  .اند ها در چهار كتاب صحيح حديثي شيعه آمده باشد و اكثر اين روايت مي
  

  ي اهل سنت راجع به قرآن هعقيد

اما اين گفته كه چنين رواياتي از نظر اهل سنت نيـز وجـود دارد، دروغ و افترايـي بـيش     
هاي معتبر اهل سنت حتي يك روايت صحيح هم وجـود نـدارد كـه     حقيقتاً در كتاب. نيست

ـ   داللت كند بر اينكه قرآني كه رسول خدا ا هنگام وفاتش به جا گذاشته، از آن كم شـده ي
اي  هر كس چنين عقيده اند كه به آن اضافه شده است، بلكه دانشمندان مسلمان تصريح داشته

                                            
 .األنوار النعمانية في بيان معرفة النشأة اإلنسانية، اثر آقاي نعمت جزائري -1



 154  شيعه و سنت

اند كـه   همچنين دانشمندان مسلمان اظهار داشته. باشد، از امت اسالم خارج شده است  داشته
  .ي ناپاك و زشت هستند شيعه قائل به اين عقيده

الفصـل فـي الملـل و    « حت عنـوان اين امام ابن حزم ظاهري است كه در كتاب بزرگش ت
ي اماميه از گذشته تا حال اين است كه قرآن تحريف  از جمله اعتقاد همه« :گويد مي» النحل

شده و مطالبي به آن اضافه شده كه جزو قرآن نيست و عبـارات زيـادي از آن كـم شـده و     
  1.»مطالب بسياري از آن تغيير داده شده و تحريف شده است

رد بر اعتقاد شيعه كه معتقدند قرآن تحريـف شـده و مـورد تغييـر و      همچنين ابن حزم در
ر زهيـر  ز كسي بخواهد در شعر نابغه يا شعبدانيد اگر امرو« :گويد كاري قرار گرفته مي دست
تواند اين كار را بكند؛ چون در همان وقـت   اي از آن كم كند، نمي اي اضافه كند يا كلمه كلمه

كننـد، پـس    اند با اين كارش مخالفت مي اشعار آنان را آورده هايي كه شود و نسخه رسوا مي
ها در همه جا از آخر اندلس  ها نوشته شده و اين مصحف چگونه است قرآني كه در مصحف

هاي سودان تا آخر سند و كابل و خراسان و ترك و صـقابله   هاي بربر و سرزمين و سرزمين
اين چنين حماقت و ناداني  -قرار دارند؟و شهرهاي هند و مناطق بين آنها در دسترس مردم 

- فـاروق  اگر هنگام وفات عمر: ابن حزم چند سطر قبل از اين گفت -شود شيعه روشن مي
نزد مسلمانان هزار مصحف از مصر تا عراق و شام و يمن و مناطق بين آنهـا   -رضي اهللا عنه

بـه   -رضي اهللا عنه-النورين  ذيسپس عثمان . وجود نداشته، كمتر از آن وجود نداشته است
خواسـت   پس آن وقت اگـر كسـي مـي   . خالفت رسيد و فتوحات اسالمي گسترش پيدا كرد

  2.»توانست اين كار را بكند هاي مسلمانان را بشمارد، نمي مصحف

                                            
 .182، ص4ج لنحل، امام ابن حزم ظاهري،الفصل في الملل و ا -1
 .80، ص2همان، ج -2
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با براهين و معجزات روشن «: گويد مي» اإلحكام في أصول األحكام« ابن حزم در كتابش
ا به ما سفارش كرده و ما را ملزم كرده كه به آن اقرار ي است كه خدكتابشده كه قرآن همان 

شـك كـرد، بـه     تـوان  شان نمي ي كساني كه درباره كنيم و به آن عمل كنيم، و بنا به نقل همه
ها نوشته شده و در تمام نقاط زمين مشهور  صحت رسيده كه قرآن همان است كه در مصحف

پـس قـرآن تنهـا اصـلي     . جب مي باشدگشته و گردن نهادن به آنچه در اين قرآن هست، وا

 p q ﴿ :بينيم كه اين آيه آمده است است كه بدان مراجعه مي شود؛ چون ما، در قرآن مي

r s t u ﴾ 1.»ايم در اين كتاب از چيزي فروگذار نكرده« 38: األنعام  
ن، كـه  آي اين كتاب؛ يعني قر فصل اول درباره« :گويد ن مشهور شافعي مذهب ميول دااص
  2.»ست كه از طريق تواتر براي ما نقل شده و در ميان جلد مصحف ها وجود داردهمان ا

ها اكتفا كرده، تـا   نگارنده به ذكر نقل قرآن از طريق تواتر در مصحف« :گويد شارح آن مي
هـاي   هاي آسماني جز قرآن احتـراز شـود؛ چـون سـاير كتـاب      بدين وسيله از تمامي كتاب

شان نسخ شده است، چيزي از آنهـا نقـل    آياتي كه تالوت آسماني و احاديث الهي و نبوي و
ها باشد؛ چون قرآن اسمي براي اين كتاب مشهور و معلوم نزد  نشده كه در ميان جلد مصحف

   3.»باشد ي مردم حتي كودكان مي همه

                                            
 .95، ص1حافظ ابن حزم اندلسي ظاهري، مصر، باب دهم، ج اإلحكام في أصول األحكام، - 1
 .26، ص1التوضيح في األصول، مصر، ج - 2
 .27، ص1التلويح، مصر، ج - 3
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، نوشته شـده در  اما كتاب، قرآنِ نازل شده بر پيامبر«: گويد اصول دان حنفي مذهب مي
اي در آن نيسـت،   بـه صـورت متـواتر كـه شـك و شـبهه       شده از پيـامبر ها، نقل  مصحف

  1.»باشد مي
اما حقيقت كتاب، آن است كه به صورت متواتر براي ما نقل شده و ميان « :گويد آمدي مي
  2.»ها موجود است جلد مصحف

آوري و تنظـيم قـرآن تـوقيفي و از جانـب      سيوطي پس از ذكر اقوالي مبني بر اينكه جمع
ي ما بـر آن اسـت كـه     عقيده: گويد» االنتصار« قاضي ابوبكر در كتاب« :گويد ميخداست، 

تمامي قرآني كه خدا نازلش فرموده و به آوردن رسم الخط آن امـر كـرده و پـس از نـزول     
هـا   اش نكرده و تالوتش را برنداشته، همان قرآني است كه در ميان جلد مصحف قرآن، نسخ

اين قرآن را در برگرفته است، چيزي از آن كم و زياد ي  موجود است و مصحف عثمان همه
  .»نشده است

قرآنـي را كـه خداونـد بـر      -رضـي اهللا عـنهم  -صـحابه  « :گويد بغوي در شرح السنة مي
آوري كردند بدون آنكه چيـزي را بـه آن بيفزاينـد و     پيامبرش نازل كرده، در مصاحف جمع

 3.»چيزي را از آن كم كنند
با دليل صحيح ثابت شده كه صحابه قرآن را ميـان  « :گويد ش ميي تفسير خازن در مقدمه

آوري كردند بدون  نازل كرده بود، جمع وجل بر رسول خدا گونه كه خداي عزّ مصاحف آن
پس قرآن را همان طور كـه از  ...  آنكه چيزي را به آن بيفزايند و يا چيزي را از آن كم كنند

                                            
 .9المنار في األصول، هند، ص - 1
 .228، ص1اإلحكام في أصول األحكام، آمدي، مصر، ج - 2
 .63، ص1، ج1368ي حجازي در قاهره، سال اإلتقان، سيوطي، چاپخانه - 3
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انداختنـد يـا ترتيبـي را     مطالبي را پس و پيش مـي شنيده بودند، نوشتند؛ البته  رسول خدا
پـس همانـا قرآنـي كـه در لـوح      ...  براي قرآن وضع كردند كه از رسول خدا نگرفته بودنـد 

  1.هاي ما موجود است محفوظ نوشته شده به همان صورتي است كه اكنون در مصحف
مصحف را بدان كه هر كس چيزي از قرآن يا : گويد مي» الشفا« قاضي عياض در كتاب

كوچك بداند يا قرآن و يا جزئي و يا چيزي از قرآن را تكذيب و انكار كند، يا حكمي يا 
خبري از قرآن را تكذيب كند كه تصريح شده آن حكم و خبر جزو قرآن است، يا چيزي را 
جزو قرآن بداند كه در واقع جزو قرآن نيست و يا چيزي را از قرآن نفي كند كه ثابت شده 

ست و اين كار را از روي علم و آگاهي انجام دهد، يا در چيزي از قرآن شك جزو قرآن ا
 :فرمايد كند، چنين فردي از نظر اهل علم بنا به اجماع همه، كافر است؛ خداي متعال مي

﴿…çμ ¯ΡÎ)uρ ë=≈ tG Å3s9 Ö“ƒ Ì“ tã﴾ نظيري است قرآن كتاب ارزشمند و بي« 41: فصلت.« .  

≅ω Ïμ‹Ï?ù'tƒ ã﴿و  ÏÜ≈ t7ø9$# .⎯ÏΒ È⎦÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ Ÿω uρ ô⎯ÏΒ ⎯Ïμ Ïù= yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ô⎯ÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗ xq ∩⊆⊄∪﴾ 
  42: فصلت

 يچرا كه از سو آيد؛ يرو و نه از پشت سر، به سراغ آن نم يشنه از پ ي،گونه باطل يچه « 
  2.»نازل شده است يشستا يستهو شا يمخداوند حك

إال ما بـين   ن قال لم يترك النبي باب م« :امام بخاري در صحيح خود بابي تحت عنوان
: ابن عباس در جواب كسي كه پرسيد: آورده سپس زير آن حديثي را ذكر كرده كه» الدفتين

چيزي را تـرك نكـرد مگـر اينكـه ميـان دو جلـد       «: چيزي را ترك كرد، گفت آيا پيامبر

                                            
 .8و7، صص1ميالدي، ج 1955ي استقامت، قاهره، سال تفسير خازن، مقدمه، چاپخانه - 1
 .الشفا، اثر قاضي عياض - 2
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گفتـه   محمد بن علي بن ابي طالب معروف به ابن حنفيه نيـز چنـين  . »مصاحف موجود است
   1.است

اين حديثي است كه بخاري ما روايتش كرده و آن حديثي است كه بخاري شـيعه، كلينـي   
اند و آن سـخناني   ي اهل سنت اظهار داشته روايتش كرده است، و اين سخناني است كه ائمه

  .اند ي شيعه اظهار داشته است كه ائمه
پس از ذكـر  » البرهان«ش، امام زركشي در كتاب. نصوص ديگري در اين باره وجود دارند

و آن دليلي است بر صحت نقل قرآن و حفـظ  « :گويد مي» االنتصار« ي قاضي در كتاب گفته
ها راجع به قرآن مبني بـر   ها و ايرادات رافضي و صيانت آن از تحريف و تغيير و نقض طعنه

آخر چگونه اين ممكن است در حـالي كـه خـدا خـودش     . ادعاي كم و زياد بودن در قرآن

 9: الحجر I g h i j k l m n H :فرموده است

و تا روز رستاخيز آن را از (باشيم  م و خود ما پاسدار آن مياي ما خود قرآن را فرستاده « 
در جـاي  » ).داريـم  بديل زمان محفوظ و مصـون مـي  دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و ت

  :فرمايد ديگري مي

 mÑ Ò Ó Ô Õ l و ) در سـينه تـو  (ردآوردن قـرآن  چرا كـه گـ   « 17: القيامة
ه حفظ قـرآن در  پس از ناحي( .خواندن آن، كار ما است) ن به زبان تو، برايتوانائي بخشيد(

درست تالوت كردن آن بـا زبـان خـويش، نگـران     ، و روان خواندن و ميان دل و جان خود
ـ   . »)مباش ان جهـت  امت اسالم اتفاق نظر دارند بر اينكه منظور از آن، حفظ قـرآن بـر مكلف

                                            
 .»فضائل القرآن«صحيح البخاري، مبحث  - 1
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باشد و اين موجـب   عمل به آن و حراست و پاسداري آن از اشتباه و خطا و درآميختگي مي
   1.گردد و يقين به صحت و سالم بودن مصحف ميقطع 

  :ي مفسران اهل سنت زير آيه

 I g h i j k l m n H 9: الحجر  
نـوان مثـال   بـه ع . باشـد  اند كه قرآن از هر گونه تغيير و تحريف، محفوظ مـي  اظهار داشته

ايم، محافظت  همانا ما ذكري را كه بر محمد نازل كرده« :گويد ي فوق مي خازن در تفسير آيه
پس . كنيم يعني از كم و زيادي در قرآن و تغيير و تحريف آن، قرآن را محافظت مي. كنيم مي

ـ  قرآن عظيم از تمام اينها محفوظ است، احدي از تمام مخلوقات جنيان و آدميان نمـي  د توان
. يك حرف يا يك كلمه را به قرآن بيفزايد و يا يك حرف و يك كلمه را از قـرآن كـم كنـد   

هاي آسماني چنين نيسـتند و مـورد    اين امر تنها به قرآن كريم اختصاص دارد و ساير كتاب
اند و مطالبي به آن اضافه شده و مطـالبي از آن كـم    كاري قرار گرفته تحريف و تغيير و دست

، محافظت و نگهداري ايـن كتـاب را از تحريـف و    وجل آنجا كه خداي عزّ و از. شده است
دار شده است، از اين رو تا ابد از كم و زيادي در آن و تحريـف، مصـون و    كاري عهده دست

  2.»محفوظ مانده است

 I g h i j k l m n H :ي نســفي در تفســير خــودش زيــر آيــه
طور قطع همان كالمي است كه از طـرف   پس خدا تأكيد كرده كه قرآن موجود به«: گويد مي

. پروردگار نازل شده و اين خداست كه قرآن را نازل كرده و از شياطين، حفظش نموده است
ي قرآن از كم و زيادي و تحريف و تغييـر و   دارنده و خدا در هر زمان و حالي، حافظ و نگه

                                            
 .127، ص2ميالدي،ج 1975البرهان في علوم القرآن، چاپ اول، سال - 1
 .89، ص3تفسير خازن، ج - 2
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ها  دار حفظ اين كتاب آسماني پيشين، چون خداوند عهده  بباشد به خالف كت كاري مي دست
ها تنها در اختيار دانشمندان يهـودي و مسـيحي و سـران     از تحريف نشده است و اين كتاب

كردند و  ها را تحريف مي مردم بوده و آنان نيز از روي ظلم و سركشي به ميل خود اين كتاب
را  قرآن افزودند، اما خداوند حفظ و نگهداري چيزهايي را از آن كم و چيزهايي را به آن مي
  1.»باشد دار حفظ آن مي به كسي ديگر واگذار نكرده و خودش عهده

كر كه همـان قـرآن   سپس خداي متعال بيان داشته كه اوست كه ذ« :گويد امام ابن كثير مي
ي قرآن از هر گونه تغييـر و   دارنده نازل كرده و او حافظ و نگه بر حضرت محمدرا است 

  2.»باشد كاري مي تحريف و دست

و ما آن ذكـر يعنـي   « :گويد مي ﴾k l m n﴿ :ي رازي در تفسير آيه الدينخرف
ي صفت قـرآن   ي آن اين آيات درباره نمونه. كنيم قرآن را از تحريف و كم و زيادي حفظ مي

  :باشد مي

 mc d e f g h i j kl l 42: فصلت   

 mo p q r s t u v w x y l 82: النساء   
ائتالف معاني و احكامي كه در بر دارد و اين كه بخشـي   و بدانند كه اين كتاب به سبب(«

و اگر از سوي غيرخدا آمده ) ؟ ي است، از سوي خدا نازل شده استاز آن مؤيد بخش ديگر
اگر چنين است : پس اگر گفته شود. »كردند اختالفات فراواني پيدا مي بود در آن تناقضات و

ند در حـالي كـه خـداي متعـال     آوري قرآن در مصـحف شـد   پس چرا صحابه مشغول جمع
اش وجود  ي حفظ قرآن را داده است و چيزي كه خدا حفظش كند ديگر ترسي درباره وعده

                                            
 .3ي تفسير خازن، ج ، بر حاشيه189تفسير مدارك، نسفي، ص - 1
 .547، ص2تفسير ابن كثير، قاهره، ج - 2
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آوري  انـد، همـين جمـع    آوري كـرده  اينكه صحابه قرآن را جمع: ندارد؟ در جواب بايد گفت
: -تا آنجـا كـه گويـد    -باشد قرآن در مصاحف از اسباب حفظ قرآن توسط خداي متعال مي

اي از قرآن را تغيير دهد، قطعاً اهل اين دنيـا بـه او    كرد كه حرف يا نقطه ر كسي تالش مياگ
حتـي اسـتادي باهيبـت اگـر     . اين دروغ است و تغيير و تحريـف كـالم خداسـت   : گفتند مي
اشـتباه  : گفتنـد  ي حرفي از كتاب خدا را تغيير دهد، قطعاً كودكان به او مـي  خواست لهجه مي

 ﴾k l m﴿ :ي اين همان مـراد آيـه  . درستش چنين و چنان است! كني اي استاد مي
هاي آسماني ماننـد قـرآن، ايـن چنـين حفـظ و       و بدان كه براي هيچ يك از كتاب. باشد مي

نگهداري حاصل نشده؛ چون غير از قرآن هيچ كتاب آسماني نيست مگـر اينكـه تحريـف و    
رفتـه اسـت، و مصـون و    هاي زياد يـا كمـي از آن، صـورت گ    كاري در بخش تغيير و دست

هـا و   هـاي تحريـف بـا وجـودي كـه انگيـزه       محفوظ ماندن اين كتـاب از تمـامي صـورت   
هاي ملحدان و يهوديان و مسيحيان بر تحريف و باطل گردانيدن و تبـاه كـردن آن،    خواست

  1.»باشد متحقق بوده از بزرگترين معجزات مي
  

  هاي شيعه براي اثبات تحريف قرآن كتاب

عه راجع به تحريف و تغيير قرآن تنها به آوردن روايات و احاديـث روايـت   دانشمندان شي
هـاي   اند بلكه در ايـن زمينـه در هـر عصـري كتـاب      شده از امامان معصوم شان اكتفا نكرده

ي خبيـث و   جهـت اظهـار ايـن عقيـده    » تغيير و تحريف در قرآن« :اي تحت عنوان جداگانه
  .اند ين طبق پندار خودشان، آن را اثبات نمودهاند و با ادله و براه ناپاك تصنيف كرده

                                            
 .380، ص5تفسير مفاتيح الغيب، رازي، چاپ قديم مصر، ج - 1
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شيخ شيعه و ثقه و مورد اطمينان از نظر شيعيان، احمد بن خالد برقي، در اين زمينه كتاب 
طور كه رجال شناس مشهور شـيعي، آقـاي طوسـي در كتـابش،      تحريف تصنيف كرده همان

  .و نجاشي در كتابهايش اين مسأله را اظهار داشته است» الفهرست«
گونه كه نجاشي  تصنيف كرده آن» التغييرالتنزيل و« پدرش، محمد بن خالد برقي نيز كتاب

  .گفته است
در حديث اشتباه و خطايي نداشته، يعني علي بـن   -ي شيعه طبق گفته -اي كه شيخ و ثقه 

  .را تأليف كرده است» التحريف التنزيل من القرآن« حسن بن فضال در اين زمينه كتاب
را تصـنيف كـرده   » التبـديل التحريـف و « ن صيرفي در اين موضوع، كتـاب محمد بن حس

  .اظهار داشته است» الفهرست« گونه كه طوسي در كتاب همان
نامبرده استاد مفسر شيعي معـروف بـه ابـن    . دارد» القرءات« د يسار، كتابماحمد بن مح

شـي آمـده   نجا» الرجـال « طوسي و كتاب» الفهرست« ماهيار است همان گونه كه در كتاب
  .است

  .تأليف كرده است» التنزيل و التحريف« حسن بن سليمان حلي نيز كتاب
قـراءة أميـر   « مفسر شيعي، محمد بن علي بن مروان ماهيار معروف به ابن حجـام، كتـاب  

  .دارد» المؤمنين و قراءة أهل البيت
آشـوب در  ابن شـهر  . دارد» قراءة أمير المؤمنين« ابوطاهر عبدالواحد بن عمر قمي، كتاب

  .اين مطلب را اظهار داشته است» معالم العلماء«كتاب 
هـاي ديگـري در    كتـاب » سعد السعود« علي بن طاوس، شيخ بزرگوار شيعيان در كتابش

هـاي   تـوان بـه كتـاب    ي تحريف قرآن از نظر شيعه را آورده است كه از آن جمله مـي  زمينه
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» الرد علـي أهـل التبـديل   « ،»أهل البيتو قراءة الرسول« ، »تنزيلهتفسير القرآن وتأويله و«
  1.اشاره كرد» السياري« گونه كه ابن شهر آشوب در مناقب خودش گفته است، و كتاب همان

انـد، بـه همـان صـورت      هـايي تـأليف كـرده    طور كه متقدمين در اين موضوع كتاب همان
ـ توان به كتاب  اند، كه از آن جمله مي هايي تأليف كرده متأخرين نيز كتاب روف و مشـهور  مع

ين بـن محمـد تقـي    اثر ميـرزا حسـ  » فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب«
اين كتاب، كتابي جامع و مفصل است كه ايـن  . هجري اشاره كرد 1320طبرسي متوفاي سال

محدث شيعي راجع به اثبات تحريف در قـرآن، بحثـي كامـل و جـامع ارائـه نمـوده و رأي       
انـد، رد نمـوده و    حريف قرآن را انكار نموده و آن را ناپسند دانستهكساني از شيعيان را كه ت

سپس به دنبال آن كتابي ديگر جهت رد و پاسخگويي . آنان را مورد سرزنش قرار داده است
  2.تأليف كرده است» فصل الخطاب« به برخي از شبهات وارده به كتاب

                                            
 .29، ص»فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب«: به نقل از كتاب - 1
تاب قائل به تحريف قرآن نبوده بلكه بر تواند بگويد نوري طبرسي در اين ك آيا پس از  اين بيان، كسي مي -  2

خواهد چه كسي را  آقاي صافي مي. عكس او در اين كتاب، اثبات نموده كه تحريف و تغيير در قرآن وجود ندارد
نزد كسي ديگر غير از او وجود ندارد يا » فصل الخطاب«كند كه كتاب  با اين سخن فريب دهد؟ آيا وي گمان مي

نه اي آقاي . گويد ه بيشتر دروغ گويد تا اينكه شنوندگان گمان كنند كه او راست ميخواهد با گستاخي هر چ مي
خواهي تحقق پيدا كند؛ چون در ميان مردم كساني هستند كه دروغ و افتراي شما  امكان ندارد كه آنچه مي! صافي

كان ندارد حقايق را پس بشنويد و آگاه باشيد كه هرگز و هرگز ام. گوييد را تبيين كنند مادامي كه دروغ مي
اي مهم كه در  همانا كتاب نوري طبرسي جز وثيقه. ي آن، افراد سليم القلب فريب بخورند وارونه كنيد تا به وسيله

كند كه شيعيان به اين  اين كتاب بيان مي. باشد، چيزي نيست ي شيعه از اول تا آخرشان مي ي عقيده بردارنده
مان كتاب مذكور را آورديم و  ما، در اين مبحث. شته شده ايمان ندارندهاي امروزي نو قرآني كه در جلد مصحف

تر از  ي اعتقاد شيعه به تحريف قرآن، بيشتر و ننگين ي عبارات را رها كرديم كه اين عبارات در زمينه بقيه
  .عباراتي است كه ذكر كرديم
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ثبـات و آشـكار كـردن ايـن     ا هـاي متعـددي پيرامـون    ي هند نيز شيعه كتاب در شبه قاره
تصـحيف  « يكي از دانشمندان شـيعه كتـابي بـه نـام    . اند ي باطل و زشت، تأليف كرده عقيده

نام اين دانشمند، ميـرزا سـلطان احمـد    . تأليف كرده است» كاتبين و نقص آيات كتاب مبين
  .باشد دهلوي مي
ـ   اثر سيد محمد مجتهد لكنوي و ديگر كتـاب » ضربة حيدرية« كتاب ادي كـه بـه   هـاي زي

هاي تأليف شده راجـع   ي ديگري از كتاب هاي فرسي و عربي و اردو تأليف شده، نمونه زبان
  .باشد به تحريف قرآن از نظر شيعيان مي

ي تحريف قـرآن كـه مـورد اتفـاق      بسياري از دانشمندان شيعه هستند كه براي بيان عقيده
تـوان بـه اسـتاد     ي اينان مـي  ز جملها. اند هايشان آورده شيعه است، ابوابي جداگانه در كتاب

كليني، علي بن ابراهيم قمي، شيخ بزرگ شيعه در حديث؛ محمد بـن يعقـوب كلينـي؛ سـيد     
نـام نهـاده؛   » األئمة باب أنه لم يجمع القرآن كله إلّا«محمد كاظمي در شرح الوافيه كه آن را 

أن عنـدهم جميـع   بـاب فـي األئمـة    « كه بابي تحت عنوان» البصائر« شيخ صفار در كتابش
ناسخ القرآن و « آورده است؛ و سعد بن عبداهللا در كتابش» القرآن الذي أنزل علي رسول اهللا

طور تا آخـر اشـاره    آورده و همين» باب التحريف في اآليات« بابي تحت عنوان» منسوخه
  .كرد

عيب ي حديث و تفسير و عقايد و فقه و اصول، از  هاي شيعه در زمينه هيچ كتابي از كتاب
  .و ايراد و نقص در قرآن عظيم خالي نيست

خوانيم  كنند، فرا مي ي تحريف قرآن از نظر شيعه را انكار مي ما كساني از شيعيان كه عقيده
كنيد كه قرآن تحريف نشده و چيـزي بـه قـرآن     مادامي كه شما ادعا مي: پرسيم و از آنان مي

ي كساني كه قائل به تحريف قـرآن   موجود اضافه نشده و چيزي از آن كم نشده، پس درباره
؟ هسـتند مستحق تكفير  آنهاكنيد به اين خاطر كه  را تكفير مي آنانگوييد؟آيا  هستند، چه مي
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گونـه كـه پيشـوايان و     ؟ همـان نـد از امت اسـالم خـارج شـده ا    آناندهيد كه  و آيا فتوا مي
چه حدي تقيـه را بـه كـار    پس ببينيم اينان تا . اند دانشمندان اهل سنت به اين رأي فتوا داده

  .خواهند مسلمانان را فريب دهند مي گيرند و مي
مـان   گونه كه در بحث طـوالني  همان -اين مطلب از مواردي است كه بدون شك و ترديد

ي شيعيان در هر عصري از عصرهاي اسالم به تحريف قرآن اعتقاد داشته  همه -اثبات كرديم
ار تحريف قرآن از جانب آنـان، از روي صـداقت و   و اكنون هم چنين اعتقادي دارند، و انك

حقيقت نيست، بلكه اين انكار به خاطر گريز و فرار از ايـرادات و اعتراضـات مسـلمانان و    
انـد كـه راز    باشد يا به اين خاطر است كه آنان درك كرده طعنه و سرزنش طعنه زنندگان مي

  1.استي پنهان آنان، رسوا شده  ي شيعه كشف شده و قضيه پوشيده

                                            
هللا صافي مورد مدح و ستايش قرار و گرنه چرا ميرزا حسين بن محمد تقي نوري طبرسي از جانب سيد لطف ا -1

خواهد به زور اين اتهام را از شيعه رفع كند، به اينكه شيعه به تحريف و تغيير  گيرد؟ كسي كه با گستاخي مي مي
هايي با هم منافات و تعارض دارند، چون آقاي صافي باري اعتراض وارده به  چنين گفته. در قرآن اعتقاد ندارند

كند، سپس در همان مبحث مردي را تمجيد و  قرآن را دفع مي كند و آن را رد ميشيعيان مبني بر تحريف 
ي زشت معتقد است، تازه او تنها به تحريف قرآن معتقد نيست و بس، بلكه اين  كند كه به اين عقيده ستايش مي

ور و جامع و كند و در اين زمينه كتابي قط ي صحيح و واضح و روشن از نظر شيعه اثبات مي عقيده را با ادله
آخر تمجيد و ستايش . گيرد، تأليف كرده است كامل و مفصل كه تمامي زوايا و جهات اين مبحث را در بر مي

اند براي چيست؟ چرا  دانشمندان بزرگ متقدم از نظر شيعه با وجودي كه به وقوع تحريف در قرآن تصريح نموده
هاي دين را  معروف است هر كس يكي از اركان و پايه گيرند؟ در حالي كه اينان مورد تمجيد و احترام قرار مي

گيرد؛ چون كسي كه يكي از ضروريات و بديهات دين را انكار  انكار كند، مورد احترام و بزرگداشت قرار نمي
شود، و عكس اين اصالً وجود  گيرد و خوار مي نمايد، بنا به اجماع مسلمانان، مورد اهانت و تحقير قرار مي

 .ندارد
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  الحمدهللا رب العالميناهللا ولي التوفيق وو

  
  شيعه و دروغ: فصل سوم

انگـار ايـن دو لفـظ متـرادف     . هر جا سخن از دروغ به ميان آيد، نام شيعه مـي درخشـد  
تدوين شد، شيعه  اولين روزي كه اين مذهب تأسيس و لذا. هستند و هيچ فرقي با هم ندارند
  .لش از دروغ شروع شد و بعد با دروغ همراه بوداو. و دروغ، الزم و ملزوم هم شدند

اسـم   اي بـه غيـر از   ي دروغ بود، به آن رنگ تقدس زدند و با كلمه از آنجا كه شيعه، زاده
منظورشان از تقيه اظهـار  . را برايش به كار بردند» تقيه«ي  خودش از آن تعبير كردند و واژه

فراط را پيموده اند كـه آن را اسـاس   در تمسك به تقيه چنان راه ا. چيزي خالف باطن است
ي خـود   به جايي رسيد كه بـه يكـي از ائمـه    دين خود و اصلي از اصول آن شمردند تا كار

تقيه جزو ديـن مـن و ديـن    «: كند كه نسبت دادند و محمد بن يعقوب كليني آن را روايت مي
ا ابـوجعفر، امـام   اين حديث ر. »آباء و اجداد من است و كسي كه تقيه ندارد ايمان هم ندارد

  1.پنجم شيعيان گفته است
اي «: بـه مـن گفـت    ابوعبـداهللا : كليني باز هم روايت كرده كه ابوعمر اعجمـي گفـت  

  .2»دين است ابوعمر، نُه دهم دين، در تقيه است و كسي كه تقيه نداشته باشد بي
و ديـن  تقيه جز: گفته است كليني در صحيح خود از ابوبصير روايت كرده كه ابوعبداهللا

   .3»بله، به خدا قسم جزو دين خدا است: جزو دين خدا است؟ گفت: گفتم. خدا است
                                            

 .  484، ص1همان، هند، ج.  219، ص2، ايران، ج)باب تقيه(كافي في األصولال) 1(

 . 482، ص1همان، هند، ج.  217، 2همان، ايران، ج) 2(

 . 483، ص1همان، هند، ج.  217، ص 2همان، ايران، ج) 3(
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. اي است كه دارند و تقيه چيزي جز كتمان حق و اظهـار باطـل نيسـت    اين دين و عقيده 
: گفـت  -ع-ابوعبـداهللا : گويد اند كه سليمان بن خالد مي آنان در اين زمينه حديثي وضع كرده

دهـد و   ديني هستيد، هر كس آن را كتمان كند خداوند به او عزت مـي  اي سليمان، شما بر«
  .1»كند هر كس آن را اظهار كند خداوند او را زبون مي

  :ي پس تكليف اين اعتقاد، با آيه 

m j k l m n o p qr s t u v w xy e l 67: المائدة 

وردگارت بـر تـو   اي فرستاده، آنچه را كه از سوي پر«: معناي آيه چنين است! شود؟ چه مي
  . »اي نازل شده است تبليغ كن و اگر چنين نكني پيام خدا را به مقصد نرسانيده

  : فرمايد در جاي ديگري مي

 mN O P Q R S T l 94: الحجر   
  . »شود آشكار كن و از مشركان روي بگردان آنچه را كه به تو دستور داده مي«

كـرد   اش را اظهـار مـي   اعـالن و كلمـه  الوداع در حالي كه دين خود را  ةدر حج پيامبر
اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعـى  فاللهم : نعم، قال: أال هل بلغت؟ قالوا«: فرمود

خـدايا، گـواه   : بله، فرمود: آيا پيام را رساندم؟ آيا تبليغ انجام شد؟ همه گفتند« :2»من سامع
ساني كـه بعـداً پيـام مـرا دريافـت      چه بسا ك. پس حاضران پيام را به غائبين برسانند. باش
  .»كنند، آن را از حاضران بهتر بفهمند مي

                                            
  . 485، ص1همان، هند، ج. 222، ص2همان، ايران، ج  )1(
 .متفق عليه) 2(

 .ده استترمذي آن را روايت كر) 2(
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مبلغ أوعـى   فبلغه كما سمعه، فرب سمع منا شيئاً مراًار اهللا نضّ«: در جايي ديگر فرمودند 
خداوند كسي را شاداب گرداند كه از ما چيزي شنيد و به ديگران چنان كه « :1»له من سامع

رسـانند   شنوند از كساني كه پيام مرا مي ا كساني كه بعداً پيام مرا ميچه بس. شنيده بود رساند
  .»تر باشند و بهتر بفهمند آگاه

از من به ديگران برسانيد حتي اگر يـك آيـه   «: 2 »ةبلغوا عني ولو آي«: همچنين فرمودند
  . »هم بوده باشد

  :ي خود فرمودهخداوند پيامبران خود را با اين 

 m¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²³ ¸ l ــزاب  39: األحـ

رسانند و از او بيم دارنـد و از احـدي    هاي خداوند را مي كساني كه پيام«يعني . ستوده است
  . »جز خدا كمترين هراسي ندارند

  :ي خود را با اين فرموده همچنان كه ياران پيامبر

 mA B C D E F G HI J K L M N O PQ R S 
T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ `a b c 

d  e f g l 24 - 23: األحزاب   

 انـد؛  يسـتاده كه با خدا بستند صـادقانه ا  يهستند كه بر سر عهد يمؤمنان مردان ياندر م«
در  يگـر د ي، و بعض)يدندو در راه او شربت شهادت نوش(خود را به آخر بردند  يمانپ يبعض

داونـد  اسـت كـه خ   ينهدف ا .خود ندادند يماندر عهد و پ يليو تبد ييرانتظارند؛ و هرگز تغ

                                            
 
 .بخاري آن را روايت كرده است) 2(
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اگـر  ( يـا  يدصادقان را بخاطر صدقشان پاداش دهد، و منافقان را هرگاه اراده كند عذاب نما
  ».است يمچرا كه خداوند آمرزنده و رح يرد؛توبه آنها را بپذ) توبه كنند

  . ستوده است 

و از سـرزنش هـيچ   «: 54: المائـدة  m¥ ¦ § ¨© l : در جاي ديگري مي فرمايد
  .»سندهرا اي نمي كننده سرزنش

  : همچنين منافقان را به دليل دروغگويي، نكوهش كرده است و فرموده

 m` a b c d e f gh i j  k  l m n o  
p q r l 1: المنافقون  

ي خداونـد   دهيم كه تو فرستاده ما شهادت مي گويند آيند مي وقتي منافقان به پيش تو مي«
دهد كه منافقان دروغگـو   هادت ميي او هستي و خدا ش داند كه تو فرستاده ستي و خدا ميه

  . »هستند

  :اوصاف منافقان را چنين بيان فرموده

m« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸  ¹ º » ¼ 
½ l ايـم و وقتـي بـا     گوينـد ايمـان آورده   وقتي منافقان به مؤمنان برسند، مي« 14: البقرة

ـ   . خود خلوت كنند، گويند ما با شما هستيم) و سران(شياطين  ه مـا تنهـا   جز ايـن نيسـت ك
  . »هستيم] مؤمنان[ كننده مسخره

  :سپس سزاي منافقان را بيان فرموده است

 m¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® l 145: النســــاء 

  .»ترين قسمت آتش قرار دارند و هرگز برايشان كمكي نخواهي يافت منافقان در پايين«
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اره دسـتور بـه   پيامبر خدا نيز، از دروغ نهي كرده و آن را نكـوهش كـرده اسـت و همـو     
كننـد كـه    بخاري و مسلم ايـن حـديث را روايـت مـي    . راستگويي داده و آن را ستوده است

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البـر، وإن البـر يهـدي إلـى     «: حضرت فرموده است
، وإياكم والكذب الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهللا صديقاً

إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ومازال الرجل يكذب ويتحـرى   فإن الكذب يهدي
زيرا راستگويي آدمي را بـه   ؛ملتزم به راستگويي باشيد«: »الكذب حتى يكتب عند اهللا كذاباً

رسـاند و اگـر شخصـي     كند و نيكويي و نيكوكاري آدمي را به بهشت مي نيكويي هدايت مي
بسـيار  (يي را پيشه كنـد نـزد خداونـد اسـم او صـديق      گفتار باشد و راستگو همواره راست

شود و از دروغ بپرهيزيد؛ زيرا دروغ انسان را به گناه و نافرماني هـدايت   نوشته مي) راستگو
مي كند و گناه و نافرماني آدمي را به دوزخ مي كشاند، و اگر شخصي همواره دروغگو باشد 

. »نوشـته مـي شـود   ) بسـيار دروغگـو  ( و دروغگويي را پيشه كند، نزد خدا اسـم او كـذاب  
  ).بخاري و مسلم روايتش كرده اند(

كبرت خيانة أن تحدث « :فرمود سفيان پسر عبداهللا ثقفي گفته است كه از پيامبر شنيدم مي
اينكه تو با برادرت صحبت كني و او تـو  « :»هو لك به مصدق وأنت به كاذب أخاك حديثاً

   1.»خيانت بسيار بزرگي استرا تصديق كند و تو به او دروغ بگويي، 

  

                                            
 .ابوداود روايتش كرده است) 1(
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  تقيه، دين و شريعت شيعيان است

، آن ي مسلمانان بود كه به دستور خداوند و سفارش پيامبر خـدا  آنچه كه گذشت عقيده
اند و حتي جزو اعتقادات اساسي  را باور دارند، اما شيعه دروغ را در اعتقادات خود گنجانده

بـن حسـين بـن بابويـه     يعه، محمد بن علي شيخ صدوق و شيخ محدثان ش. شمارند خود مي
  : گويد مي» اعتقادات«ي معروف خود  قمي، در رساله

تقيه تا زمان . تقيه واجب است و هر كس آن را ترك كند چنان است كه نماز را ترك كند
ظهور مهدي واجب است و از ميان برداشتن آن جائز نيست هر كس قبل از ظهـور مهـدي،   

آيد و از دين آنان  ان از دين خدا خارج شده و از اماميه به شمار نميگم تقيه را ترك كند، بي
از امام صادق . و ائمه مخالفت كرده است خارج است و با ترك تقيه، با خدا و رسول خدا

: چيسـت؟ گفـت   13: الحجـرات  mq r s t uv l : ي ني آيهسؤال شد كه مع
  1.»كند ترين شما نزد خدا كسي است كه بيشتر تقيه يعني گرامي«

آخر چگونه جزو اعتقاداتشان به شمار نرود؟ آنان در اين بـاب نيـز، دروغ را بـه پيـامبر     
مثال مؤمني كه تقيـه نكنـد، همچـون جسـدي     «: اند كه گويا فرموده است نسبت داده خدا

   2.»است كه سر نداشته باشد
تقيـه  «: ده اندطالب، نقل كر از نخستين امام معصوم شان ـ به زعم خودشان ـ علي ابن ابي  

  .»3دارد از برترين اعمال مؤمن است، كه با آن خود و برادرانش را از فاجران مصون مي

                                            
 .هـ 1274، ايران، )فصل تقيه(اعتقادات ) 1(

 . 162تفسير عسكري، هند، جعفري، ص) 2(

 . 162همان، ص) 3(
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اگر تقيـه نبـود دوسـت و دشـمن از هـم      «: اند كه از امام سوم، حسين بن علي، نقل كرده 
  .1انگار دروغ مالك شناختن شيعه است. »شدند شناخته نمي

خداونـد هـر گنـاهي را بـر مـؤمن      «: رده انـد كـه  از امام چهارم، علي بن حسين، نقل ك 
  . »2دوم حقوق برادران –! واي بر اين گناه –يكي ترك تقيه  :بخشد جز دو گناه مي

ي  ي تقيـه، مايـه   راستي، چه چيـزي بـه انـدازه   «: د كهان از امام پنجم شان، باقر، نقل كرده
  . »3گمان تقيه بهشت مؤمن است بي. روشني چشم من است

  .1» 4به ظاهر با آنها همنشيني كنيد و در باطن مخالف باشيد«: ري گفته استدر جاي ديگ

                                            
 . 162همان، ص) 1(

 . 164همان، ص) 2(

 . 220، ص2، ايران،ج)باب تقيه(الكافي في األصول) 3(

ي  انيم چرا لطف اهللا صافي به آقاي محب الدين خطيب به خاطر آنچه كه صادقانه در اين باره در رسالهنمي د) 2(
اولين چيزي كه مانع وحدت و نزديكي «: خويش نوشته است، اعتراض مي كند؟ عين عبارت خطيب چنين است

جايز مي داند كه آنان ميان ما و شيعيان است، چيزي است به نام تقيه؛ چون شيعه ديني است كه برايشان 
برخالف آنچه كه در باطن دارند، براي ما آشكار كنند در نتيجه انسان ساده دل از ما گول حرف هايشان را 
بخورد كه آنان به وحدت و نزديكي تمايل دارند، حال آنكه اصالً اين را نخواسته و آن را نمي پسندند و بدان 

از » اصول كافي«آيا در اين روايت كه در صحيح شان ). 6ط  9و  8:ص( )الخطوط العريضة( .عمل نمي كنند
  امام خود روايت كرده اند، چيزي غير از سخنان خطيب وجود دارد؟

شيعه : ي مردم قرار نمي گيرد كسي كه مي گويد آيا مورد مسخره«: پس منظور آقاي صافي از اين سخن چيست
ايدشان از آنان پذيرفته نمي شود؛ چون آنان خالف باطن چون قائل به تقيه هستند، هيچ اقرار و اعترافي در عق

  .)1ط 26:صافي، ص، اثر مع الخطيب(» خود چيزي را اظهار مي كنند؟
ي شيعه را شناخت؟ آيا آقاي صافي گمان  ي مردم قرار مي گيرد پس از آنكه اقوال ائمه چه كسي مورد مسخره

اسرارشان علم و اطالع ندارد تا در نتيجه بتوانند  مي كند كه در دنيا كسي جز خودشان از اهداف و نيات و
ي مردم بي خبرند؛ مثل فالن شيخ مصري، كه شيعه  كساني را فريب دهند؟ يا آقاي صافي گمان مي كند كه همه
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اند كه خطاب به  ي ابوعبداهللا، نقل كرده فر بن باقر ملقب به صادق با كنيهاز امام ششم، جع 
ي تقيه محبـوب   ر دنيا هيچ چيز نزد من به اندازهاي حبيب، د«: گفته است) نام راوي( حبيب
اش را بلند خواهد كرد و هر كـس   س تقيه داشته باشد خداوند درجههرك !اي حبيب. نيست

  . »2دارد تقيه نكند خداوند او را پايين نگه مي

                                                                                                               
توانست فريبش دهد و آقاي صافي درباره اش مي گويد كه او از خطيب آگاه تر و بابصيرت تر است؟ در حالي 

الزم نيست هر كس به مناصب و درجاتي برسد، لزوماً عالم و آگاه و ماهر باشد؛ چون چه ! كه اي آقاي صافي
 .    بسا عالماني بوده اند كه به خاطر  سخن حق و دوري از باطل، به دنيا و تعلقات آن نرسيدند

 . 220، ص2الكافي في األصول، ايران، ج) 2(
  . 217همان، ص) 2(

تقيه از نظر سني ها نيز جايز است، اين جز افتراي باطل و تهمت بزرگ چيز اينكه آقاي صافي اظهار داشته كه 
ي شيعه ها را براي احدي از مسلمانان نه خودشان و نه ديگران جايز نمي  ديگري نيست؛ چون اهل سنت تقيه

ز به چون آنان از ديربا. حاشا هللا اگر ظاهر آنان خالف باطن شان و گفتارشان خالف اعتقادشان باشد. دانند
صداقت و راستگويي و امانت و وفاداري معروف بوده اند، ولي شيعيان ديانت شان آنان را از اين خصلت هاي 

اين چيزي است كه امامان شان بدان اعتراف كرده و در كتاب هايشان روايت شده . واالي انساني منع مي كند
من با مردم رفت و آمد مي كنم، بسيار «: داهللا گفتمبه ابوعب: است؛ كليني از عبداهللا بن يعفور روايت كرده كه گويد

در شگفتم از افرادي كه شما را دوست مي دارند و فالني و فالني را دوست مي دارند و آنان صداقت و امانت و 
. وفاداري دارند، ولي افراد ديگري هستند كه شما را دوست مي دارند و آن امانت و صداقت و وفاداري را ندارند

كسي كه به واليت : ابوعبداهللا نشست، پس همچون انسان خشمگين رو به من كرد و سپس گفت: دراوي گوي
   ).ط الهند 1ج 1237:ص( الكافي في األصول( .»امامي كه از جانب خدا نيست، از خدا اطاعت كند، دين ندارد

  .ن بدان گواهي داده انداين فضيلتي است كه دشمنا. اين چيزي است كه در گذشته گفته اند! بنگر اي آقاي صافي
ي صدق و راستي، و  اهل سنت كساني اند كه احمد بن حنبل؛ منادي حق، و مالك بن انس؛ آشكار كننده

ي  كشيده شده، و ابن حزم، در هم كوبنده ي آنچه كه باور داشت، و ابن تيميه، شمشير برانِ ابوحنيفه؛ اعالن كننده
داكاري و جرأت و شهامت شان پر كرده اند، پرورده اند در حالي كه باطل و مرداني كه تاريخ را از قرباني و ف

در غارها پنهان بودند و  -همان طور كه از آنان روايت مي كنند و به آنان نسبت مي دهند–امامان شيعه 
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از امام هفتم، موسي بن جعفر نقل است كه گويا به يكـي از مريـدانش، علـي بـن سـويد،      
اطـل  شـود، مگـو كـه ب    رسد يا به ما نسبت داده مي آنچه را كه از ما به تو مي«: نوشته است

داني من فالن قضـيه را چـرا چنـين و     دانستي؛ زيرا تو نمي است، حتي اگر خالف بود و مي
يا خـواهم داد، ايمـان    دهم ام به آنچه به تو خبر مي ام يا در چه وضعي قرار داشته چنان گفته

  .»1بياور و هر چيزي را از تو خواستيم كه پنهان كني، فاش مكن
كسي كه تقيـه نـدارد، ورع نـدارد و    «: اند كه ا نقل كردهاز امام هشتم، علي بن موسي رض 
ترين شما نزد خدا كسـي   دين است و كسي كه تقيه را رعايت نكند، ايمان ندارد و ارجمند بي

تا آن وقت معين : اي فرزند پيامبر، تا كي بايد تقيه كند؟ گفت: گفتند. است كه بيشتر تقيه كند
  . 2»مهدي تقيه را ترك كند از ما نيست هر كس قبل از ظهور. كه ظهور مهدي است

شـمارند و در آن   ي دروغ كه آن را اين چنين مقـدس مـي   ي شيعه است درباره اين عقيده
  . كنند غلو مي

                                                                                                               
 اينان كجا و. خودشان را با روبند مي پوشاندند و خود را زير نقاب پنهان مي كردند و به دروغ پناه مي بردند

  :آنان كجا؟ آنان، كساني بودند كه جرير درباره شان مي گويد
  ذا جمعتنا يا جرير المجامعإ  أولئك آبائي فجئني بمثلهم

  .»مانند آنان را برايم بياور هر گاه تمام انسان هاي آزاده و دلير را جمع كردي! آنان پدران من هستند، اي جرير«
  .نان فريب نمي خورند و مسلمانان نمي توانند گول چنين فريبي بخورندبا فريب و نيرنگ تو مسلما! پس اي آقاي صافي

وحدت و يكپارچگي با صداقت و اخالص يك طرف و دروغ و نيرنگ طرف ديگر ممكن نيست، بلكه بايد 
. و اين جز با برائت و بيزاري جستن از مسلك تقيه تحقق نمي يابد. اخالص و صداقت از هر دو طرف باشد

ر صورت تمسك جستن به تقيه و تعصب براي آن و دفاع از آن، امكان تحقق وحدت وجود معلوم است كه د
  .ندارد

 
 .، ضمن شرح حال علي بن سويد356كشي، رجال، كربالي عراق، ص) 1(

 . 341اردبيلي، كشف الغمة، ص) 2(
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ا با آنهـا همـراه   تواند به آنان اعتماد كند و حرفشان را باور كند ي آيا پس از اين، كسي مي
مذهب «: كه گفت» امداد امام« ب هنديچه راست گفته عالم شيعه مذه! ؟شود و متحد گردد

امامي و مذهب اهل سنت دو چشمه هستند و دو مسير متفاوت دارند و تا قيامت هم چنـين  
  1.»دور از هم جريان دارند و اجتماعشان ممكن نيست. د بودنخواه

پهـن بـراي    خطـوط «: اش چه درسـت گفتـه اسـت    در عنوان رساله -رحمه اهللا-خطيب 
ي امامي اثناعشري بر آنها بنا شده است، و محال بودن نزديكي ميـان   يعههايي كه دين ش پايه

  .»آن و ميان اصول اسالم و تمام مذاهب و فرق آن
آخر چگونه ممكن است راست و دروغ و راستگو و دروغگو كنار هـم قـرار گيرنـد، آن     

ـ   هم نه يك دروغگوي عادي بلكه دروغگويي كه دروغ را يك ضرورت مي د پنـدارد و معتق
است كه هر كجا خواست با كمترين توجيه مي تواند دروغ بگويد؛ افزون بر ايـن بـاور دارد   

  . كه دروغ، از بزرگترين طاعات است
  

  تقيه چيزي جز دروغ محض نيست

اند كه منظورشان از تقيه دروغ نيست، بلكه مراد از آن، پنهـان   بعضي از شيعه، اظهار داشته
اما حقيقت چيـز ديگـري   . كردن آن است در گرو پنهان كردن موضوع يا امري است كه جان

زيرا در تقيه قصد دارند كه دروغ بگويند و تنها  ؛اند است و باز در اين سخن هم، دروغ گفته
اين هم شـواهد و داليـل   . منظورشان دروغ و نيرنگ و تظاهر به چيزي است كه باور ندارند

  :آن

                                            
 . 42و 41، هند، صص)به زبان اردو(مصباح الظلم  )1(
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روايـت   از ابوعبـداهللا » في الفـروع الكافي «محمد بن يعقوب كليني در صحيح خود  
. ي او شـركت كـرد   ع جنـازه حسـين بـن علـي در تشـيي    . مردي از منافقان مرد«: كند كه مي

از : روي؟ گفـت  الني، كجا مـي ف: حسين به او گفت. شخصي از طرفدارانش به حسين رسيد
تو در طـرف  : حسين به او گفت. اش نماز نگزارم بر جنازه كنم تا ي اين منافق فرار مي جنازه

: وقتي امام بر او تكبير گفت، حسين گفت. راست من بايست و هر چه گفتم تو هم تكرار كن
ات را در ميان بندگان  خدايا، بنده. كننده بفرست اهللا اكبر، خدايا، بر اين مرده، هزار نفرين تباه

و و سرزمين هايت سزا ده و او را به حرارت آتشـت برسـان و شـديدترين عـذابت را بـه ا     
ي  كرد و بـا خـانواده   ستانت دشمني ميكرد و با دو بچشان؛ زيرا او از دشمنانت پشتيباني مي

  .1»پيامبرت كينه داشت
وقتـي  «: گفـت  اند كه ابوعبداهللا گفته. اند هم نسبت داده شبيه اين دروغ را به پيامبر 

ـ  . ي او حاضر شـد  بر سر جنازه عبداهللا بن ابي بن سلول مرد، پيامبر ن خطـاب بـه   عمـر ب
سـكوت   پيـامبر ! مگر خداوند تو را از ايستادن بر قبر او نهي نكـرده اسـت؟  : پيامبر گفت

اي رسول خدا، مگر خداوند تو را از ايسـتادن بـر سـر قبـر او نهـي      : كرد؛ دوباره عمر گفت
: ؟ من گفـتم !داني كه چه چيزي گفتم تو نمي! واي بر تو: به عمر گفت نكرده است؟ پيامبر

قبرش را هـم از آتـش پـر كـن و بـه آتـش جهـنمش        . ، درونش را از آتش پر كنخداوندا
عمر با اصرار خود پيامبر را ناچار به اظهار چيزي كرد كه مايل : گفت ابوعبداهللا. بفرست

   2».نبود آن را اظهار كند

                                            
 . 99، ص1همان، هند، ج.  189، ص3ايران،ج) صالة علي الناصبجنائز، باب ال(الكافي في الفروع ) 1(

 .188همان، ص) 2(
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كند و به ظاهر بـراي   عوام فريبي مي پيامبر گويا. ي تقيه ي شيعه است درباره اين عقيده
همچنـين مخالفـت بـا اوامـر و نـواهي      . افقي استغفار مي كند كه خداوند منع كرده اسـت من

دهـد كـه بـا آنچـه اصـحاب او       كاري را انجـام مـي   زيرا در آنجا ؛كند خداوند را اظهار مي
دانستند كه پيامبر آن شـخص منـافق را     ديدند، متفاوت بود و نمي مي كردند و از پيامبر مي

كـرد كـه يـارانش     شخصي را نفرين مـي  پيامبر. كند يش دعاي خير ميبرا كند يا مي نفرين
يكي  و اين بدين معناست كه نهان و آشكار پيامبر. كردند براي او از خدا طلب رحمت مي

چـه  : تـواني سـؤال كنـي    مـي ! صدها بار پناه بر خدا. نيست و ظاهرش با باطنش فرق دارد
از روي اجبار براي منافقي نماز ميت بگزارد؟ بـا   ترساند كه چيزي تا اين اندازه پيامبر را مي

آن كه در آن زمان اسالم قوي بود و عبداهللا بن ابي تنها از ترس شوكت اسالم بود كـه نفـاق   
افترا را تنها براي  در واقع شيعه اين. شدن از منافع و فوائد اسالم مند هم براي بهرهآن ، كرد مي

هـم مثـل    خته اند تا نشان دهند كـه حتـي پيـامبر   ي پليد خود ساخته و پردا اثبات عقيده
  .كرده است عمل مي) دروغ(امامان شيعه به قانون تقيه 

پس آيا جاي . ي آرامش است ي حفظ جان و مايه كنند مايه اي كه ادعا مي ت تقيهاين اس 
  شك هست كه اين تقيه عين نفاق و دروغ است؟

كليني در كتـاب  . قيه نفاق محض استكند به اين كه ت روايت ديگري هست كه تصريح مي
نـزد ابوعبـداهللا   «: گويد كند كه مي روايت مي مسلمبه نقل از محمد بن » الكافي من ةالروض«

ابوعبـداهللا بـه   . فدايت شوم، خواب عجيبي ديدم: به او گفتم. ابوحنيفه هم پيش او بود. رفتم
شسـته اسـت و بـا دسـت     خوابت را بازگو كن، عالم تعبير خواب ن !اي پسر مسلم:من گفت 

ناگهـان همسـرم   . ام شـدم  در خواب ديدم كـه وارد خانـه  : گفتم. خود به ابوحنيفه اشاره كرد
من از اين خواب بسيار تعجب . خارج شد و به استقبالم آمد و گردوي بسيار بر من نثار كرد

ـ  تو مردي هستي كه در موضوع ارث همسرت با عـده : ابوحنيفه گفت. كردم ه اي آدم فروماي
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ابوعبـداهللا  . ات مـي رسـي   حمات شديد و تالش هاي زياد به حـق طرف هستي و پس از ز
ابوحنيفـه از نـزد   : محمد بن مسلم گفت. به خدا قسم تعبير درست كردي! اي ابوحنيفه: گفت

: گفـت . فدايت شوم، من از تعبير اين دشمن خوشم نيامـد : به او گفتم . ابوعبداهللا بيرون رفت
. تعبيـر او درسـت نبـود   . تعبير ما با تعبير آنان يكي نيسـت . و بدي ندهدابن مسلم، خدا به ت

پس تكليف فرمايش تو كـه گفتـي درسـت    ! فدايت شوم: به او گفتم : محمد بن مسلم گفت
من براي نادرستي تعبيرش سوگند : در جواب گفت شود؟ گفتي و سوگند هم خوردي چه مي

  .1»خوردم
قدرت و شوكتي نبود تا ابوعبداهللا جعفر از او ترسي ابوحنيفه صاحب امام معلوم است كه  

گذشته از اين ابوحنيفـه از  . داشته باشد، بلكه درباريان و صاحبان حكم از وي نفرت داشتند
كننـده را بـه او واگـذار كنـد، بلكـه       ابوعبداهللا نخواست كه او را ستايش كند و جواب سؤال

سلم را به سوي ابوحنيفه راهنمايي كـرد و  ابوعبداهللا، خودش او را ستايش كرد و محمد بن م
خواب محمد بن مسلم را تعبير كرد، ابوعبـداهللا آن را تأييـد كـرد و    رحمه اهللا وقتي ابوحنيفه 

رفتن ابوحنيفه، ابوعبداهللا او را در تعبير خواب تخطئـه و   سوگند هم خورد، اما پس از بيرون 
   .ق نام ديگري دارد؟آيا اين كار، غير از نفا. خود را از او تبرئه كرد

در «: موسي بن اشـيم گويـد  . اي از كتاب خدا نيز، آمده است ي آيه  مانند اين رفتار درباره
جـوابش را داد و مـرد   اي سؤال كـرد، او   ي آيه يك نفر از او درباره. داهللا بودمخدمت ابوعب

در ايـن  . ا دادي همان آيه از ابوعبداهللا پرسيد و برخالف پاسخ اول، جوابش ر ديگري درباره
وقت، آنچه خدا مي خواست به قلبم راه پيدا كـرد، تـا حـدي كـه انگـار قلـبم را بـا كـارد         

هـم  » واو«ابوقتاده را در شام ترك كردم در حالي كه در يـك  : پيش خود گفتم. شكافند مي

                                            
 .  292، ص8الكافي، ايران، ج) 1(
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مـن در ايـن افكـار    . كند كرد و آمدم نزد اين شخص كه چنين خطاي فاحشي مي اشتباه نمي
كي ديگر وارد شد و باز هم از همان آيه از ابوعبـداهللا سـؤال كـرد و بـرخالف دو     بودم كه ي

  . 2»كند من ديگر آرام گرفتم و متوجه شدم كه امام تقيه مي 1.قبلي جواب داد پاسخ
گويند؟ و اين چه نوع تقيه اسـت   ي آن كار چه مي دانستم صاحبان انصاف درباره كاش مي
از كدام مصيبت نجـات   ونقيض گويي چه شري را دفع كرده كند؟ و با اين ضد و  كه امام مي
تـوان در مسـائل دينـي و     و بر چنين كسي كه چنين اعتقادي دارد، چگونـه مـي  يافته است 

توان بر كتاب يا سنت امـين دانسـت؟ و چـه     دنيوي اعتماد كرد؟ و اساساً چنين كسي را مي
  كند؟ نميكند و چه وقت تقيه  داند كه او چه وقت تقيه مي كسي مي

ي اسـالم و بـازي بـه     كردن اساس و پايـه  در دين و ويرانآيا اين عمل، فساد ايجادكردن 
ي آنان از روي تقيه، حالل  ائمه –ي شيعه  به گفته -افزون بر اين، ! نيست؟ آيات كتاب خدا

كنـد و   ابان پسر تغلب يكي از راويان كافي روايـت مـي  . كردند را حرام و حرام را حالل مي
داد كه هر بـاز و   اميه فتوي مي پدرم در زمان بني: شنيدم كه گفت از ابوعبداهللا«: ويدگ مي

                                            
شيعه : ي مردم قرار نمي گيرد كسي كه مي گويد آيا مورد مسخره«: پس منظور آقاي صافي از اين سخن چيست) 1(

از آنان پذيرفته نمي شود؛ چون آنان خالف باطن چون قائل به تقيه هستند، هيچ اقرار و اعترافي در عقايدشان 
  .)26 :صافي، صاثر  ،في خطوطه العريضة، مع الخطيب(» خود چيزي را اظهار مي كنند؟

شيعه يا كساني كه از شيعه انتقاد مي كنند؟ حق با خطيب : ي مردم است چه كسي مورد مسخره! آقاي صافي
آيا خطيب ... دقانه ميان ما و شيعيان، چيزي است به نام تقيه اولين مانع وحدت و نزديكي صا: است كه مي گويد

ي اين روايت از امام معصوم شان، ابوعبداهللا، جعفر كه در كتاب صحيح  در اين گفتار راستگو نيست؟ شيعه درباره
اي كه امام در يك آيه به خاطر تقيه جواب هاي مختلفي مي  آمده است، چه مي گويند، به گونه» كافي«شان 

  ...هد آن گونه كه تصريح مي كنند د

 .163، ص1، هند، جالكافي في األصول) 2(
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اميـه تقيـه    شاهيني كه شكار شود حالل است و اين فتوي از روي تقيـه بـود و مـن از بنـي    
  . 1»كنم و آن دو حرام اند نمي

رد؟ ي دااي اين سخن چه چيزي ممكن است گفته شود؟ به عبارت ديگر چه حكمـ  درباره
فتـوي بـه   فتوي به حـرام بـودن و ديگـري    ! يك سوال، اماميي  آيا جز آن است كه درباره

بودن داده است؟ اي بندگان خدا، آيا اين دين و شريعت است؟ آيا درست است بـراي   حالل
بودن يك حرام فتوي دهد، در حالي كه در معتقـدات خـود آن را    يك فرد عوام كه به حالل

  حرام بشمارد؟
اي يك عامي كه كمترين اعتقادات را دارد، اين جايز نيسـت چـه رسـد بـه امـام      يعني بر

 :فرمايـد  ي خداوند متعال است كه مـي  اين فرموده. شد چنين فتوايي بدهدمعصوم كه جايز با

 mS T U V W X Y Z [ \ ]  l32: األعراف  
برآورده، چه  بگو زينتي را كه خداوند از اشياي پاكيزه به عنوان روزي براي بندگان خود«

  ! ؟»كسي حرام كرده است

  :خداوند در نكوهش يهود و نصاري فرموده است

 m¨ © ª « ¬ ® ¯ Ã l 31: التوبة 

اين آيه  و امين صادقپيامبر . »نددعلما و راهبان خود را به جاي خدا ارباب قرار دا« 
 حرمـوا علـيهم شـيئاً    وإذا ،استحلوه شيئاً كانوا إذا أحلوا لهم«: را اين گونه تفسير كرده است

                                            
، 2همان، چاپ هند، ج. 208، ص6، چاپ ايران، ج»صيد البزاة والصقور وغير ذلك«باب  ،الفروع من الكافي) 1(

 .80ص
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كردند، آنان هم  چنان بودند كه هر گاه علما و راهبان چيزي را برايشان حالل مي«: »1حرموه
شمردند و هر گاه چيزي را بر آنان حرام مـي كردنـد، آنـان نيـز آن را      آن چيز را حالل مي

  . »حرام مي دانستند

مخصـوص خداسـت و    خداوند سبحان بيان فرموده كه حالل كردن و حرام كردن چيـزي 
  :نجا كه مي فرمايدآنمي تواند اين كار را بكند؛  حتي پيامبر اكرم

 mA B C D E F G HI Q l اي پيامبر، چرا چيزي را كه خداونـد  « 1: التحريم
  . »؟كني بر تو حالل كرده بر خود حرام مي

ق خـدايي  تواند حالل راحرام و حرام را حالل كند؟ تازه شيعه اين ح آخر باقر چگونه مي
توانند حالل را حرام و حـرام را   ي امامان معصوم شيعه مي اند، بلكه همه نها به باقر ندادهرا ت

 . حالل كنند

: د كـه گفتـه اسـت   كن در كتاب خود از حمدويه نقل ميكشي  محدث بزرگ شيعه ابوعمرو
لي محمد بن حسين از حكم بن مسكين ثقفي براي ما نقل كرد و گفت كه ابوحمزه معقل عج

به خدا قسم، اگـر  «: يعفور برايم نقل كرد و گفت كه به ابوعبداهللا جعفر گفتم از عبداهللا بن ابي
اي حـرام، حـرام    اناري دو نصف كني نصفي حالل و نصف ديگر را حرام كني، آن كـه گفتـه  

آيا ابوعبداهللا ايـن گفتـار را بـر او انكـار كـرد و      . (اي حالل، حالل است است و آن كه گفته
كـه   حقـي را » !رحمت كند! خداوند تو را رحمت كند:) بلكه گفت! را رد كرد؟ هرگزكارش 

يعنـي   2.»خداوند درباره ي ما فرض كرده است، كسي جز عبداهللا بن يعفور ادا نكرده اسـت 

                                            
 .ترمذي و احمد و بيهقي در سنن خود آن را روايت كرده اند) 1(

 .215ص ،محمد الشامي وأب ترواي به رجال الكشي) 2(
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  .تنها او حق ما را ادا كرده است
تا هـر چـه    كردند كه آنها را خداي قرار دهند تا آنان را بپرستند اين چنين به مردم امر مي

  . را بخواهند حالل و حرام كنند
ي علت اختالف شيعه  امام نهم شيعيان به اين موضوع تصريح كرده آن گاه كه از او درباره

. »كنند امامان آنان هر چه را بخواهند حالل و هر چه را بخواهند حرام مي«: سؤال شد، گفت
كه در ديگـر امـور دروغ بگويـد؟     آيد آيا براي كسي كه چنين اعتقادي دارد بعيد به نظر مي

تـوان بـه او اعتمـاد     كسي كه در حالل و حرام مورد اعتماد نيست، چگونه در امور مباح مي
كرد؟ گذشته از اين چه چيز باقر را مجبور كرده بود كه چنـين فتـوايي صـادر كنـد؟ آيـا از      

ـ  سخنان جعفر چنين برنمي وي بـوده  آيد كه فتواي پدرش به خاطر جلب رضايت سالطين ام
ي او  اگر چنين بوده شيعه درباره. داد اميه فتوا مي پدرم در زمان بني: گويد زيرا او مي! است؟
من أرضى «: فرموده است گويد كه پيامبر گويند كه نزد آنان ثابت شده كه جابر مي چه مي
يـن  هر كس سلطاني را با خشم خدا راضي كند از د«: 1»بسخط اهللا خرج من دين اهللا سلطاناً

شمارد؟ پس  كردن حرام را از موجبات خشم خدا نمي آيا شيعه حالل . »گردد خدا خارج مي
ايمـان  «: گويد كه گفته اسـت  چه مي -طبق پندار شيعه-هايش  علي بن ابي طالب در خطبه

ترجيح دهي، حتي اگـر    آن است كه راستگويي را، اگرچه برايت زيان داشته باشد، بر دروغ
  آيا در اينكه تقيه دروغ محض است، كسي ترديد دارد؟. »2شددروغ به نفع تو با

  

                                            
 . 373ص، 3، چاپ ايران، ج»من أطاع المخلوق في معصية الخالق«باب  ،الكافي في األصول) 1(

  .129، ص2، چاپ بيروت، جنهج البالغة) 2(
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  است چند مثال براي اثبات اينكه تقيه دروغ محض

سـلمه پسـر محـرز گفـت كـه بـه       : از جمله ؛براي اين مطلب مثالهاي زيادي وجود دارد 
ارمنـي  : ابوعبداهللا گفت. يك مرد ارمني مرده و براي من وصيت كرده است«: ابوعبداهللا گفتم
ي خود را براي مـن وصـيت    نشين مرده و تَركه هاي كوه نبطي از» نبطي«يك : چيست؟ گفتم

نصـف كـل ميـراث را بـه     : در جواب به من گفت. كرده و يك دختر هم به جا گذاشته است
از تو تقيـه كـرده   : زراره به من گفت. اين قضيه را به زراره خبر دادم: گويد سلمه . دختر بده

خداونـد  : باري ديگر نزد ابوعبداهللا رفـتم و گفـتم  : گويد سلمه . تر استمال از آن دخ. است
به خدا قسم از تو تقيه : گفت. اي كرده اند كه تو از من تقيه  ياران ما گمان كرده! اصالحت كند

: گفـت . خيـر : آيا كسي به قضيه پي برده است؟ گفـتم . ام، ولي من بر سر تو تقيه كردم نكرده
   1.»دهبقيه را هم به دختر ب

در اين فتوي ابوعبداهللا نصف مال را بـه سـلمه پسـر محـرز داده و او را از نصـف ديگـر       
يا حق دارد نصـف را بگيـرد يـا    : به ناچار يكي از دو حالت وجود دارد. محروم كرده است

اگر حق نداشت چگونه اول نصف را به او داده بود و اگر حق داشت چرا بار دوم . حق ندارد
وايش را پس گرفت؟ گذشته از اين، چه چيزي بود كه امام تا آن حد از آن پشيمان شد و فت

ترسيد، در حالي كه رفيق و مقلدش زراره ترسي كمتر از او داشت؟ آيا اين درست اسـت   مي
كه يكي بي بهانه، تقيه كند يا بهتر بگوئيم دروغ بگويد يا در دين خدا برخالف قـول خـدا و   

ت كه مسائل ميراث ربطي بـه اجتهـاد ندارنـد، بلكـه بـا      رسول خدا فتوي دهد؟ پرواضح اس
كنـد و بـرخالف    دهد و تحريف مـي  آيا كسي كه نصوص را تغيير مي. شوند نصوص ثابت مي

                                            
  .48، ص3همان، ج. 87و  86، ص7، چاپ ايران، ج»لدوميراث ال«باب  ،الفروع في الكافي) 1(
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تواند مورد اعتماد باشد؟ روايت ديگري هـم شـبيه بـه     دهد، در مسائل ديگر مي آنها فتوا مي
  :يت كرده استآن را در فروع روا) 114ص (در اين روايت هست كه كليني 

ي مردي پرسيدم كـه بـراي    از ابوعبداهللا درباره«: از عبداهللا پسر محرز نقل است كه گويد 
به دختر نصف تركـه  : در جواب گفت. من وصيت كرده و يك دختر هم به جاي گذاشته بود

نه به خـدا،  : سپس اصحاب ما گفتند. برگشتم. را بده و نصف ديگر را ميان موالي تقسيم كن
اصـحاب مـا گفتنـد كـه     : ش رفتم و گفتمنزدبعداً براي دومين بار . رسد الي چيزي نميبه مو

نـه بـه خـدا، از تـو تقيـه      : گفـت . رسد، ابوعبداهللا از تو تقيه كرده است چيزي به موالي نمي
اگـر تـرس نـداري نصـف     . ام و لكن من بر تو ترسيدم كه به نصف تركه مؤاخذه شوي نكرده

  . 1»كند خداوند در آينده به جاي تو آن را ادا مي .ديگر را هم به دختر بده
آيد كه شـيعه دروغ را تنهـا بـه خـاطر حفـظ خـود تجـويز         از اين دو روايت چنين برمي

كنندگان، يعني عبداهللا بـن   سؤال. اي به دروغ عادت كرده اند كنند بلكه بدون هيچ ضابطه نمي
و جعفـر تصـريح كـرده و    ! وم بودندها و ياران امام معص ترين شيعه محرز و سلمه، از خالص

  .گفته است كه از روي ترس فتوا نداده، بلكه از روي مصلحت و دروغ بوده است
ابوبصـير از  . اند كه تقيه چيزي جز دروغ صريح و محض نيست ي شيعه تصريح كرده ائمه 

ا؟ جزو دين خد: گفتم. تقيه جزو دين خداست«: روايت كرده كه گفته است) جعفر(ابوعبداهللا 
اي كاروان، : در قرآن آمده است كه يوسف گفت. آري، به خدا قسم جزو دين خداست: گفت

  .2اما به خدا قسم چيزي ندزديده بودند» به درستي شما دزد هستيد

                                            
 .48، ص3همان، ج.  88و87، صص7ج ، چاپ ايران،الفروع في الكافي) 1(

  .217، ص4، چاپ ايران، جالكافي في األصول) 2(
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كه محدث شيعه كشي آن را روايت كرده كه حسين بن معاذ  است تر از آن، حديثي صريح 
بـه مـن خبـر    : ابوعبداهللا بن من گفـت «: كه نقل كرده است بن مسلم نحوي از ابوعبداهللا

بلـه و  : گفتم: دهي؟ وي گويد نشيني و براي مردم فتوي مي رسيده كه تو در مسجد جامع مي
گاهي من در مسجد جـامع  . خواستم در اين زمينه قبل از رفتن به مسجد جامع از تو بپرسم

ي بدانم اهل اختالف است، وقت. پرسد ي چيزي از من مي آيد و درباره نشينم و يك نفر مي مي
چنـان  : ابوعبـداهللا گفـت  : معاذ بن مسلم گفت. دهم گويند، فتوي مي به آنچه كه خود آنها مي

  1.»كنم كن، من هم چنان مي
كه به مردم دستور مي دهد كه بر  -همان طور كه چنين مي گويند -اين امام شيعيان است

ايـن كجـا و ايـن    . يب مـي كنـد  و ترغمردم دروغ نسبت دهند و آنان را بر اين كار تشويق 
  : ي خداوند كجا كه مي فرمايد فرموده

 me f g h i j l )؟ )119: التوبة  
  .»از خدا بترسيد و همراه صادقان و راستگويان باشيد«

  :در جاي ديگري مي فرمايد 

 mu v w x y z { | } l 70: األحزاب 

                                            
چگونه لطف اهللا صافي نظر شيعه در خصوص جايز بودن تقيه در زماني كه حاكمان . 218كشي، رجال، ص) 1(

ظلمي در كار آيا آن موقع ستم و ... ستمگر و سران ظالم بر سرزمين هاي اسالمي تسلط يافته اند، ادعا مي كند؟ 
به عالوه چه . بوده تا اينكه ابوعبداهللا به تقيه پناه ببرد؟ خير بلكه به سوي دروغ صريح و سخن باطل پناه برده اند

اجباري بوده اگر ابوعبداهللا آنچه را كه اول گفت، نمي گفت يا آنچه را كه بعداً گفت، از همان اول مي گفت؟ 
ان و رفيقان و شاگردان و پيروان و مقلدانش اين چنين رفتاري داشته باشد، گذشته از اين، وقتي ابوعبداهللا با يار

  با ديگران چگونه خواهد بود؟
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  .»راست و محكم بگوييد از خدا بترسيد و سخن! اي كساني كه ايمان آورده ايد« 
ولي واقعيت امر اين است كه اين جماعت تنها دروغ نمي گويند و بـس، بلكـه بـه دروغ    
گفتن دستور مي دهند و آن را از برترين طاعات و وسيله ي نزديكي به خدا به شـمار مـي   

ي حـديث و   كتاب هايشان در زمينـه . مي گذارندآورند و مذهب خود را بر اساس آن بنيان 
  .ير، پر از اين دروغ ها و باطل گويي هاستتفس

به عنوان مثال كشي بيان مي كند كه ابوالحسن، موسي كاظم به يكـي از پيـروانش كـه در    
به خاطر ما به سوي راه پروردگارت دعوت كـن كسـاني را   «: زندان بود، نامه اي نوشت كه

مكن، و بـا آل حضـرت    كه اميد اجابت اين دعوت از آنان مي رود و تنها به روش ما بسنده
رسيده يا به ما نسبت داده شده، مگو كه  ي آنچه كه از ما به تو ستي كن، و دربارهدو محمد

چون تو نمي داني كه چرا آن را گفته ايم و بـه  1اين باطل است، هر چند خالف آن را بداني؛
  .2»چه صورتي آن را تعريف كرده ايم

غ تشويق كرده اند؛ همـان طـور كـه از ابوعبـداهللا     بلكه اين امامان، مردم را به تقيه و درو
واند و سپس همراه هيچ يك از شما نماز فرض را سر وقتش نمي خ«: روايت شده كه گويد

ي مسجد مي خواند مگر اينكه خدا به خاطر آن بيست و پنج برابر پاداشـش   آنان نماز تحيه
  .»3مي دهد، پس به اين كار رغبت داشته باشيد

                                            
   .علي بن سويد السائي شرح حال ، زير 268ص ، چاپ كربالي عراق،رجال كشي) 1(
چون نمي تقيه مانع وحدت و نزديكي ميان ما و شيعه است؛ : پس آيا مرحوم خطيب حق نداشته كه گفته است )2(

  .دانيم آيا آنان راست مي گويند يا دروغ؟ آيا اخالص و صداقت دارند يا اينكه قصد خيانت و فريب را دارند؟
  .1ص ،»الجماعة«باب  ،من ال يحضره الفقيه) 3(
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اش  كه آدمي سخني مخالف نص قـرآن و سـنت بشـنود و سـپس دربـاره     آيا معقول است 
سكوت كند و بر او حكم بطالن ندهد، تنها به اين دليل كه از اين ائمه روايـت شـده اسـت؟    

ست كه تنها كالم امام باشد و آن گاه مورد قبـول قـرار   نيزيرا براي حق بودن يك نظر كافي 
اصل شريعت تنها . با قرآن و سنت موافق باشد شود كه بلكه هنگامي سخن پذيرفته ميگيرد، 

قض بشـنود  آيا ممكن است عاقلي كالمي متنا. است و تنها كتاب خدا و سنت رسول خدا
ي آن درست و حق است؟ با اينكه معلوم است حـق هـيچ وقـت     و ببيند، سپس بگويد همه

اء و نظـرات  متعدد نخواهد بود و يكي از عالمات دروغ، تناقض اقوال شخص و اختالف آر
  . اوست

. يگـري مخـالف آن وجـود دارد   وجود ندارد، مگر اينكه قول د پس، هيچ قولي نزد شيعه
گويد فـالن راوي   يكي مي. اش دو قول وجود نداشته باشد راوي ندارند كه درباره حتي يك

موثق است و ديگري او را ضعيف مي داند و نه تنها او را ضعيف مـي دانـد، بلكـه او را بـه     
  .ها به شمار مي آورد ترين ملعون برد و ملعون السافلين مي اسفل
  

  راويان شيعه

، زراره بن اعين ي آنان بهترين مثال براي اين بحث، محدث بزرگ شيعه و راوي بلند آوازه
نويسـان شـيعه او را در    شـرح حـال  . موسي، جعفر و بـاقر اسـت  : گانه ي سه يار و ياور ائمه

. كننـد  ي ديگر نكوهش مـي  اي تمجيد و در صحفه را در صفحه كنند و او كتابهايشان ذكر مي
. شـمارند  شمارند و بار ديگر بدترين مـردم مـي   ترين مخلصها مي يك بار او را جزو مخلص
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اي زراره، اسـم تـو در رديـف    «: گويد كه ابوعبداهللا گفت مثالً كشي در شرح حال زراره مي
   1».اسامي اهل بهشت است

ترين مردم نزد من چـه زنـده و چـه مـرده      محبوب«: ي مي گويدابوعبداهللا در جاي ديگر
ايـن چهـار نفـر در بـين     . يزيد بن معاويه، زراره، محمد بن مسلم و احـول : چهار تن هستند

  .»2ترين اند مردگان و زندگان برايم محبوب
نبودنـد احاديـث    او اگر او و امثال. خداوند زراره را رحمت كند«: گفت) جعفر( ابوعبداهللا

شناسم كه نام ما و  كسي جز زراره نمي«: در جاي ديگري مي گويد 3.»رفت رم از بين ميپد
اينان . احاديث پدرم را زنده كرده باشد و اگر اينان نبودند احدي نبود كه اين را استنباط كند
مـي   حافظان دين و امناي پدرم بر حالل و حرام خدا هستند و در دنيا و آخرت به سوي ما

  .4»شتابند

 حمـزه از ابوعبـداهللا   سپس اين همين زراره بن اعين است كه خود همين جعفر از ابو 
  : گفتم«: كند كه گويد روايت مي

 mA B C D E L F l 82: األنعام  

خداوند ما و : ابوعبداهللا گفت .»كساني كه ايمان آورده و ايمانشان را با ظلم نياميخته اند« 
به خدا قسم اين سـتم آن اسـت   : چه ظلمي؟ گفت: گفتم! تو را از اين ستم به خود پناه دهد

حمـزه اهـل زنـا     يعني اين ابو: گفتم. اند كه زراره و ابوحنيفه و اين قبيل اشخاص ايجاد كرده

                                            
  .122ص، چاپ كربالي عراق، رجال كشي ) 1(

 .123رجال، كشي، ص) 2(

 .124رجال، كشي، ص) 3(

 .125رجال، كشي، ص) 4(
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  . 1»زنا تنها يك گناه است: گفت! است؟

لعنـت خـدا بـر    «: گفـت ) جعفـر ( ابوعبداهللا: الحالل نقل است كه گفته است از زياد بن ابي
  2»!لعنت خدا بر زراره باد !زراره باد

ـ  «: گفـت  گويـد كـه از ابوعبـداهللا شـنيدم كـه مـي       ليث مرادي مي گمراهـي   رزراره جـز ب
  .»3ميرد نمي

الجارود اجازه خواستند كه خدمت ين وابوزراره بن اع: از علي قصير روايت است كه گفت
از  زندگي و مـرگ را  اين دو نفر. داخل بيارشان! اي غالم«: ابوعبداهللا گفت. بداهللا بروندابوع

  .4»دست داده اند
اگـر زراره نبـود، احاديـث    «: ابوعبداهللا راجع به همان مردي كه قبالً درباره اش گفته بـود 

نام تـو در ميـان اسـامي اهـل     ! اي زراره«: و در جاي ديگري گفت» پدرم از بين مي رفت
ـ    اين امامش چنين درباره ،»بهشت است هـا   ايـن  :داش مي گويد، اما پشت سـرش مـي گوي

  . 5»هستند و ربطي به دين من و دين پدرم ندارد) زراره(مسائل آل اعين 
بـه خـدا قسـم،    «: گويـد  همين زراره ابوالحسن موسي بن جعفر امام هفتم درباره اش مـي 

  .»6زراره مهاجر به سوي خدا بود

                                            
 .، ضمن شرح حال زراره132و131رجال كشي، صص) 1(

 .، ضمن شرح حال زراره123رجال كشي، ص) 2(

 .134رجال كشي، ص) 3(

  .135ص ،رجال كشي) 4(
  .137رجال كشي، ص) 5(
 .، ضمن شرح حال زراره بن اعين139رجال كشي، ص) 6(
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 زراره«: شنيدم كه مي گفت از ابوالحسن: باز از ابومنصور واسطي نقل است كه گفت 
  .»1در امامت من شك كرده بود و از خدا خواستم كه او را هالك گرداند

هـداياي  « ي هي زراره موقعي كـه از ابـوجعفر دربـار    درباره جد ابوالحسن، ابوجعفر، باقر
منظور زراره اين است كـه بـه   : سپس گفت. اشكالي ندارد«: پرسيد و ابوعبداهللا گفت» حكام
يعني زراره خائن و از . »2كنم ياي سلطان را تحريم ميخبر دهد كه من هدا –خليفه  –هشام 

اما پسرش ابوعبـداهللا جعفـر پـس از وفـات پـدرش او را      . اميه است جاسوسان خلفاي بني
پس از آن پسر جعفر يعني ابوالحسن موسي مدحش . كند سپس او را نكوهش مي. ستايد مي
از چه وقـت زراره را  : پرسيد كند با وجودي كه پدرش، ابوعبداهللا وقتي يكي از پيروانش مي

رد در      : اي؟ گفت شناخته به زراره اهميت مده و اگر مريض شد بـه عيـادتش مـرو و اگـر مـ
زراره : ابوعبداهللا گفـت ! زراره؟: با تعجب گفتم: گويد راوي مي. اش شركت مكن تشييع جنازه

  .3»استگويند خدايان سه نفر هستند، از همه بدتر  از يهود و نصاري و كساني كه مي

                                            
 .138رجال كشي، ص) 1(

  .، ضمن شرح حال زراره140رجال كشي، ص) 2(
، آقاي »رجال كشي«نمي دانم چگونه حاشيه نويس كتاب . ، ضمن شرح حال زراره142ال كشي، صرج: نگا )3(

ي زراره مي آورد، به دو  روايت هايي كه مؤلف اين كتاب درباره«: احمد حسيني جرأت مي كند كه مي گويد
ت عظيمش نزد امام دسته اي درباره ي مدح و تمجيد او و اشاره به جايگاه واال و منزل: دسته تقسيم مي شوند

جعفر صادق و پدرش و برتري او بر دوستانش در علم و دانش و نگهداري احاديث اهل بيت از نابودي و از بين 
ي  ي ديگر برعكس اين مي باشد و اينكه او انساني دروغگو و رياكار و وضع كننده رفتن مي باشد، و دسته

نكوهش و تكذيب و تكفير او تنها به خاطر دفاع از همانا : چگونه جرأت مي كند كه مي گويد. احاديث است
 ،رجال كشي حاشية(خود و حفظ جان و تقيه صادر شده، و اينكه اين روايت ها از روي تقيه گفته شده است؟ 

آيا اين تقيه است يا دروغ و نيرنگ؟ به مردي كه در حضورش است چيزي مي گويد و  ).144و  143صص
چه چيزي ائمه را از زراره مي ترساند؟ آيا او پادشاهي از پادشاهان بني  به عالوه،. پشت سرش چيزي ديگر

پس چه چيزي ائمه را . ي ابوجعفر و ابوعبداهللا و ابوالحسن نبود اميه است يا بني عباس؟ او كسي جز يك شيعه
  .به تكفير اين مرد مجبور كرد؟ گذشته از اين، زراره تا امروز مدار و قطب احاديث شيعه است
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اين است حال قطبي از اقطاب شيعه كه با سه نفر از ائمه بوده است و رأي هر سه نفر كه  
چـه  . اش متفاوت است از نظر شيعه جز با وحي الهام از طرف خدا سخن نمي گويند، درباره

  :راست فرموده است خداوند كه

 ml m n o p q r  s  t u v w x y z Â l ــام  93: األنعــــ
ر از كسي كه بر خدا دروغ بندد يا بگويد به من وحي شده و در حقيقت بـه  كيست ستمگرت«

  :در جاي ديگري مي فرمايد. »او وحي نشده باشد

 mo p q r s t u v w x y l اگر ايـن قـرآن از   « 82: النساء
  :همچنين مي فرمايد .»يافتند جانب كسي جز خدا بود، اختالف زيادي در آن مي

 mh i j k l m n o p q r l 9: البقرة 

نـد، و  ده فريـب مـي  كنند، در حالي كـه فقـط خودشـان را     با خدا و مؤمنان نيرنگ مي« 
  :و فرمود. »فهمند نمي

 m« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸  ¹ º » ¼ 
½ l ايمان آورديم و وقتي پيش شياطين  :و وقتي به ايمان داران برسند گويند« 14: البقرة

  .»كنيم هستيم و به مؤمنان استهزاء مي ما با شما :گويند خود برگردند مي

راويـاني  . مانند اين تناقض زياد است و حتي، عادت و رفتار شيعه با همـه همـين اسـت    
مانند محمد بن مسلم و ابوبصير و حمران بن اعين و ديگر بزرگان شيعه وامامان روايـت، از  

شمارند و از  ان ميترين مخلصانش دهند و از جمله مخلص ي بهشت مي مژدهيك سو به آنان 
  .ترسانند كنند و به آتش مي سوي ديگر آنان را نكوهش و تكفير مي



 192  شيعه و سنت

  
  چرا شيعه تقيه را باور داشتند؟

ولي در تقيه هم ماننـد تمـام مسـائل ديگـر،     . اند شيعه خود علل اختيار تقيه را بيان كرده 
طوسـي  . 1واجب استتقيه براي حفظ جان و ناموس مال : اند اي گفته دسته. اند اختالف كرده
و روايتـي را  . »تقيه به هنگام ترس از جان واجب است«: گويد مي »التبيان« ،در تفسير خود

گردد كه تقيه رخصت است  از نقل معلوم مي: سپس گفته كه ...در جواز اظهار حق نقل كرده 
  .2»و اظهاركردن حق هم فضيلت است

آن تا ظهور امام مهدي درسـت  تقيه واجب است و رفع و ترك «: شيخ صدوق گفته است
گرديده و با خـدا   مهدي تقيه را ترك كند، از دين اماميه خارج  ظهورهر كس قبل از . نيست

 mq از امـام صـادق راجـع بـه معنـاي آيـه ي       «. و رسول خدا و ائمه مخالفت كرده است

r s t uv { l يعني هر كـس بيشـتر   : سؤال شد، جواب داد 13: الحجرات
: اند كه گفته است طالب نقل كرده از علي ابن ابي 3.»تر است د، نزد خدا گراميبه تقيه عمل كن

حفـظ   فـاجران از  را شنترين اعمال مؤمن اسـت كـه بـا آن خـود و بـرادرا      تقيه از بزرگ«
اند كه تقيه براي حفظ جان باشد يـا بـراي غيـر آن، واجـب      گروهي از شيعه گفته. »4كند مي

                                            
 .كتاب هاي شيعه) 1(

 .اليتخذ المؤمنون الكافرين أولياء: ي تبيان، طوسي، ضمن تفسير آيه) 2(

 .االعتقادات، صدوق) 3(

 .163تفسير عسكري، ص) 4(
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تقيـه در مواقـع ضـروري    «: ابوجعفر گفـت  :گويد كند كه مي كليني از زراره روايت مي. است
  . »1داند چه وقت و چگونه بايد تقيه كند آيد و فرد خود بهتر مي پيش مي

گوينـد   اي رسـول خـدا، مـردم مـي    : گفـتم «: صدوق از جابر روايت كرده است كه گويد
. آگـاه اسـت  اي جـابر، خداونـد از غيـب    : پيامبر فرمود! ابوطالب در حالت كفر مرده است

: به من گفته شد. هنگامي كه مرا به آسمان بردند، به عرش رسيدم و چهار نور مشاهده كردم
اين پدرت عبداهللا است و ايـن يكـي هـم    . عمويت ابوطالب است ناي. اين عبدالمطلب است

خداوندا چرا و چگونه به اين درجه رسيدند؟ : گفتم. طالب است پسر عموي تو جعفر ابن ابي
  .»2با كتمان ايمان و اظهار كفر تا هنگام مرگ«: فرمودخداوند 

طبرسـي، مفسـر شـيعه، گفتـه     . تقيه براي دفاع جان جايز است: اي ديگر مي گويند دسته 
طوسـي پـس از   . 3اين آيه داللت بر اين دارد كه تقيه هنگام ترس از خود جائز است: است

و آشـكاركردن حـق    ،رخصـت  بنابراين تقيـه «: روايت حسن در داستان مسيلمه گفته است
  .4»فضيلت است

شيعه اعتقاد دارند كه تقيه جايز اسـت  : گويد الخطيب مي لطف اهللا صافي در كتاب خود مع 
هاي اسالمي غالب  و هنگامي كه حكام ستمگر مانند معاويه، يزيد، وليد و منصور بر سرزمين

                                            
 .»تقيه«الكافي في األصول، باب ) 1(

 .140جامع األخبار به نقل از تنقيح المسائل، ص) 2(

 . هم تقاةإال أن تتقوا من :آيه يمجمع البيان تفسير ) 3(

 .تبيان، طوسي) 4(
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علي امام كه در هند زنـدگي   يك عالم شيعه مذهب به نام سيد 1.اند اند به آن عمل كرده بوده
  2.»دانند شيعه، اساس تقيه را براي حفظ جان و مال جائز مي«: گويد كرده است مي

سه چيز اسـت كـه در آنهـا از    «: ابوجعفر گفت: گويد كند كه مي كليني از زراره روايت مي
 ابن بابويه نيـز مثـل ايـن   . 4»خوردن شراب، مسح خفين وحج تمتع 3:كنم هيچ كس تقيه نمي

در سه چيز از احدي تقيـه  «: گفت علي: گويد كند و مي روايت را در كتاب خود ذكر مي
  5.»خوردن شراب، مسح خفين و حج تمتّع: كنم نمي

حقيقت اين است كه شيعه تقيه را در جميع امور، خواه براي حفظ جان باشد يا نه، واجب 
اند و  و آن را عملي كرده  هسخن درست است كه شيعه به دروغ عادت كرداين  دانند بلكه مي

هايي  فضيلت دروغ، حديث ي اند و سپس درباره  با اسمي جز اسمي كه دارد از آن تعبير كرده
به آن وقت شنيدند،  و آراي مختلف ديدند و گوناگونوقتي كه از امامان اقوال . اند وضع كرده

شد كه چرا از امامانشان، كه  و وقتي به آنها اعتراض ميتقيه نيازمند شدند و به آن پناه بردند 
زنـد و در مـورد بسـياري از     برند معصوم هستند، در يك امر آراي مختلف سر مي گمان مي

مسائل يك رأي و يك حكم واحـد ندارنـد؟ گـاهي تقيـه را حـرام و گـاهي آن را جـايز        
گويند و در زماني ديگر ضـد آن را؟ جـوابي نداشـتند جـز      شمارند؟ در زماني چيزي مي مي
هاي امامان از روي تقيه بوده اسـت و صـاحبان انصـاف در ميـان      كه بگويند كه اين گفتهاين

  .اند شيعه به اين چالش اعتراف كرده

                                            
 .39مع الخطيب في خطوطه العريضة، ص) 1(

 .71مصباح الظلم، چاپ هند، به زبان اردو، ص) 2(

 .ولي پسرش در خوردن شراب هم تقيه مي كرد) 3(

 .39، ص1، چاپ لكنهو هند، ج»مسح الخف و االستبصار«الكافي في الفروع، باب ) 4(

 .16، ص1هند، جمن ال يحضره الفقيه، چاپ ) 5(
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  چند مثال

كنـد كـه    ي شيعه در قرن سوم است از عمر بن رباح نقل مـي  نجفي كه از علماي برجسته 
سال . اب سؤال را داده استگويا سؤالي داشته و از ابوجعفر پرسيده و ابوجعفر هم به او، جو

پرسد و او برعكس سال گذشته، جواب آن سـؤال را بـه    بعد همان سؤال را از همان امام مي
اين جواب، خالف جـوابي اسـت كـه    : گويد كننده به ابوجعفر مي سؤال. دهد نحوي ديگر مي

روي جواب ما گاهي از «: گويد ابوجعفر در جواب مي. پارسال در همين مسئله به من دادي
پس به يكي از يـاران  . كند از آن به بعد عمر بن رباح در امامت او شك مي. »تقيه مي باشد

اي از ابـوجعفر   ي مسـئله  من دربـاره : گويد رسد و به او مي ابوجعفر به نام محمدبن قيس مي
يك سال بعـد جـواب همـان سـؤال را از او پرسـيدم و      . سؤال كردم و او به من جواب داد

از روي : از امام پرسيدم كه چرا اين كار را كردي؟ گفت .به من جواب داد برعكس سال قبل
من در عمـل بـه فتـواي او عـزم     . خدا آگاه است كه من از آن سؤال قصد بدي نداشتم! تقيه

محمد بن قـيس بـه عمـر بـن     . پس دليلي ندارد كه با اين حال از من تقيه كند. جدي داشتم
جز مـن و امـام جعفـر،    : شته است؟ عمر بن رباح گفتاي حضور دا شايد بيگانه: رباح گفت

كسي حضور نداشت ولي حقيقت اين است كه هر دو جواب از روي ناآگاهي و اشتباه بـوده  
به دنبال ايـن  . و جواب سال گذشته را به ياد نياورده و حفظ نداشته تا همان جواب را بدهد

صـورتي و در هـر حـالي بـه      كسي كه به هر. برگشتماجرا، عمر بن رباح از امامت جعفر 
كسي كه از روي تقيه به چيزي فتوي دهد كـه واجـب نكـرده،    . باطل فتوي دهد امام نيست
امـام  . كند، امام نيست كشد و درش را قفل مي هايش را پايين مي امام نيست و كسي كه پرده
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بيند  واقعي راهي جز خارج شدن از منزل و امر به معروف و نهي از منكر در پيش خود نمي
  . 1و ندارد

، به من مسؤالي پرسيد) باقر(از ابوجعفر «: كليني از زراره بن اعين روايت مي كند كه گفت
سپس كسي ديگر نزد او آمد و همان سؤال را از او پرسيد، خالف جواب من، به . جواب داد

ـ  . او جواب داد ه سپس مردي ديگر نزد او آمد و همان سؤال را از او پرسيد، جـواب او را ب
اي : وقتي آن دو نفر بيـرون رفتنـد گفـتم   . خالف جوابي كه به من و به نفر دوم داده بود، داد

هـر دوي آنـان   . كردند اند و سؤال  فرزند پيامبر، دو نفر از اهل عراق از شيعيان خودتان آمده
اي زراره، ايـن  : ابـوجعفر گفـت  ! يك سؤال پرسيدند و تو دو جواب مختلف به آنـان دادي 

پدرم فدايت، شيعيان تان چنـان  : پس من گفتم: زراره گويد! ما و شما بهتر است روش براي
زنند ولي در همان حال از  مخلص شما هستند كه اگر دستور دهيد خود را به آب و آتش مي

  .2»شوند پيش شما با اختالف خارج مي
ـ   : گويـد  يكشي مانند همين روايت را از پسر باقر يعني جعفر، امام ششم روايت كرده و م

رفـتم و او   پيش ابوعبداهللا :برايم نقل كرد و گفت كه محمد بن عمر گفت... از ابوعبداهللا 
او را در حالي ترك كردم كه نمـاز عصـر را تـا    : زراره را چگونه ترك كردي؟ گفتم«: گفت

در : بـه او بگـو  . ي من به سوي او هستي تو فرستاده: پس گفت. كرد ميغروب خورشيد ادا ن
: پيغام را به او رساندم و زراره هم گفـت : وي گويد. زگزاردنِ ياران من نماز بخواندوقت نما

                                            
 .82،81،80هجري، صفحات 1379ي حيدريه در نجف عراق به سال  فرق الشيعة، نوبختي، چاپخانه) 1(

 .37الكافي في األصول، چاپ هند، ص) 2(



 197  شيعه و سنت

بندي، ولي او دستور چيزي را به من داده اسـت   دانم كه بر او دروغ نمي به خدا قسم، من مي
  .1»آيد آن را رها كنم كه بدم مي

واحـد   ي ز جعفـر بـن محمـد بـاقر در يـك مسـئله      به همين دليل زراره يك بـار كـه ا   
ابوعبداهللا، جعفر : گويي مشاهده كرد، و اين مسئله در باب تفسير استطاعت بود، گفت تناقض

شما شناختي بـه كـالم    دوستو اين . داند، به من داده است را از جانبي كه نمي» استطاعت«
مانند اين مطلب از پسر جعفر، امام هفتم شيعيان ابوالحسن موسـي نقـل شـده     2.رجال ندارد

ي  از ابوالحسن درباره«: كند كه گفت شي با سند خود از شعيب بن يعقوب روايت ميك. است
زن : ابوالحسن گفت. داند كند و زن شوهر دارد و او نمي مردي سؤال كردم كه زني را عقد مي

ايـن  . بـودن زن، گنـاهي نـدارد    شود و مرد در صورت عدم علم به شـوهردار   سار مي سنگ
به خدا قسم، ابوجعفر به من گفتـه  : ابوبصير گفت. دي بازگو كردممطلب را براي ابوبصير مرا

اش بـه   پس از آن بـا دسـت  . شود شود و به مرد هم شالق زده مي سار مي است كه زن سنگ
هنـوز كامـل   ) امـام (كنم علم اين صاحب مـا   فكر مي: ي خود زد و آن را ماليد و گفت سينه

به بريـد بـن   «: اش گفته است ن باقر دربارهاين ابوبصير همان است كه جعفر ب 3.»نشده است
اين چهار نفر نجيب و امـين  . ي بهشت بده صير و زراره و محمد بن مسلم مژدهمعاويه و ابوب

   4.»رفت شد و از بين مي منقطع مي ياگر اينان نبودند آثار نبو. بر حالل و حرام خدا هستند
گويي، كه گويا از حسـن و   قضپيش از آن هم بسياري از شيعه به سبب همين تضاد و تنا

: گويـد  نـوبختي مـي  . انـد  سر زده است، شكايت و آه و ناله كـرده  -رضي اهللا عنهما-حسين 

                                            
 .128رجال كشي، ص ) 1(

 .123رجال كشي، ص ) 2(

 .154رجال كشي، ص) 3(

 .152رجال كشي، شرح حال ابوبصير مرادي، ص) 4(
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ميـان موضـع   : سين كشته شد جمـاعتي از يـارانش آمدنـد و گفتنـد    ححضرت هنگامي كه 
م كدام يك به جا و درست است، زيـرا اگـر آنچـه    يدان حضرت حسين و حضرت حسن نمي

جام داد، حق و واجب و صواب باشد، پس كار حضرت حسين واجب و به حضرت حسن ان
خالفت را بـه   حضرت حسن از معاويه بر سر اجراي حق و عدالت پيمان گرفت و. جا نبود

رغم اينكه ياران فراواني داشت و نيرومند بود با معاويه نجنگيـد، ولـي    او واگذار كرد و علي
ا اينكه ياران كم داشـت و يزيـد يـاران زيـادي     حضرت حسين با يزيد پسر معاويه جنگيد ب
توانست در جنگيـدن   تازه حضرت حسين مي. داشت تا اينكه خود او و يارانش كشته شدند
تـري داشـته    حسن عذر موجهحضرت جويي از   با يزيد پسر معاويه و صلح خواهي و آشتي

كه با يزيد بن  آنچه كه حضرت حسين انجام داد حق و واجب و صواب بوده باشداگر . باشد
معاويه جنگيد، تا حدي كه خود او و فرزندان و يارانش كشته شدند، پس بايد كار حضـرت  
حسن كه نشست و با معاويه نجنگيد و ياران و ساز و برگ جنگـي زيـادي داشـت، باطـل     

به همين دليل در امامت شان شك كردند و پشيمان شدند و گرفتار قيل و قـال عـوام   . باشد
  .2 و1گشتند

» سـاس األصـول  أ«ي خود در كتابي به نـام   م هندي شيعه مذهب به نقل از ائمهيك عال 
احاديث نقل شده از ائمه خيلي مختلف هستند، به حدي كه هـيچ حـديثي نيسـت،    : گويد مي

افتد مگر اينكه بـه ازاي آن   مگر اينكه در مقابل، ضد آن وجود دارد و هيچ خبري اتفاق نمي
اي سسـت   ات دارد، به طوري كه اين حالت سبب شـده تـا عـده   چيزي هست كه با آن مناف

                                            
 . 47و  46نوبختي، چاپ نجف، صص فرق الشيعة،) 1(

شيعه خود را خواص و اهل سنت و كساني كه با بدعت و روش شان مخالفت مي كنند، عوام مي نامند درست ) 2(
دقت كنيد . همان طور كه يهود خود را پسران و دوستان خدا و ديگران را درس ناخواندگان و بيسوادان مي نامند

 !در به هم شبيه اند؟شيعه و يهود در اصطالحات هم چه ق
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و » التهـذيب «در اوائـل كتـاب خـود    ) طوسـي ( الطائفةشيخ . عقيده از اعتقاد حق بازگردند
  .1به اين موضوع تصريح كرده است» االستبصار«

سبب ديگر تقيه اين است كه امامان شيعه، شيعيان خود را با آرزوهاي دروغـين سـرگرم    
كنـد   تا بتوانند آنان را بر تشيع تثبيت كنند؛ مثالً كليني از علي بن يقطين روايت مي كردند مي

از دويست سال پيش تـا حـاال شـيعه بـا آرزوهـاي      «: به من گفت ابوالحسن: كه گفت
نچه به مـا  آچه شده كه : پسر خود، علي بن يقطين گفتبه يقطين . »شوند دروغين تربيت مي

: نيافته اسـت؟ علـي بـه او گفـت     آنچه به شما گفته شده، تحقق گفته شده، تحقق يافته ولي
ي آنچه كه به شما گفته شده از يك مخرج بوده است پس چنان شد كه آنچـه بـه شـما     همه

اگـر بـه مـا گفتـه     : گفتم. گفته شد، تحقق يافت و كار ما با آرزوهاي دروغين سامان گرفت
شدند  ها نااميد و خسته ميشود، دل ميشد اين كار تا دويست يا سيصد سال ديگر درست ن مي

انـد و   اند، گفتـه  شدند، ولي ائمه چيزي كه مردم پسنديده ي مردم از اسالم پشيمان مي و عامه
آنان را بيشتر به هـم نزديـك كـرده،    و چيزي كه براي به دست آوردن دلها بيشتر مؤثر بوده 

  2.اند گفته
به نقل از سليمان بن جرير آورده اسـت  ها مطلبي است كه نوبختي  ي اين تر از همه صريح

اند كـه بـا    امامان روافض براي پيروان خود دو اصل وضع كرده: كه سليمان به يارانش گفت
جـواز  «و » بـداء «: زآن دو اصـل عبارتنـد ا  . ي خود هرگز دروغ نخواهند يافت آنها از ائمه

ود و شـيعيان خـود همـان    ي بداء بايستي گفت از آنجا كه امامان شيعه ميان خ درباره. »تقيه
اند كه پيامبران با پيروان خود دارند و خود را به جايگاه انبياء بـرده و   حالتي را درست كرده

                                            
 .15ساس األصول، چاپ هند، صأ) 1(

 .369، ص»كراهية التوقيت«الكافي في األصول، باب ) 2(
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پيوندد خبر  اند كه علم گذشته و آينده را دارند و از آنچه كه فردا به وقوع مي حتي ادعا كرده
شـود، در ايـن    ن و چنان مياند كه فردا و روزهاي آينده چني دهند و به پيروان خود گفته مي

ما از . مگر نگفتيم كه اين خواهد شد: صورت اگر پيشگويي درست از آب بيرون آمد، گويند
هايي است كه انبياء بـه   ميان ما و خدا راه. اند دانسته يدانيم كه انبيا م جانب خدا چيزهايي مي

شگويي آنـان دروغ از آب  اند، و اگر پي دانسته ي آنها از جانب خدا مسايل الزم را مي وسيله
امـا  ). بـداء (در آمد، گويند خداوند در آن امر متوجه شده كه درست نيست به وقوع بپيوندد 

ي حالل وحرام و غيره بر امامانشان فزوني گرفت،  هدر مورد تقيه، وقتي سؤاالت شيعه دربار
و   كـرده  ند حفـظ  ا كه ائمه داده دادند و شيعيان آن مسائل و جوابهايي را جواب مسائل را مي

اند؛ زيرا سؤاالت شان نه  كرده كرده اند، ولي خود ائمه جوابها را حفظ نمي و تدوين مي  نوشته 
بنـابراين  . انـد  در يك روز و يك ماه، بلكه در سالها و ماهها و وقتهاي زيادي شكل گرفتـه 

ـ        دين بسيار اتفاق افتاده كه در يك مسـئله چنـدين جـواب متفـاوت و متضـاد و يـا در چن
و تنـاقض   اختالفاين وقتي پيروان ائمه به . اند داده يكسانمختلف، چندين جواب  ي مسئله
اند، اختالف را پيش آنان برده و از جوابهاي مختلف بـه آنـان خبـر داده و از     پي برده گويي

پـس ايـن اخـتالف از كجـا     : انـد  پيروان گفته. اند اند و آنان جواب را انكار كرده ائمه پرسيده
مـا از روي  : انـد  شمه گرفته و چطور چنان چيزي درست است؟ امامانشان به آنان گفتهسرچ

ما حق داريم هر طور كه خواستيم جواب دهيم؛ چون اين كـار  . ايم تقيه چنان جوابهايي داده
دانيم مصلحت شـما و بقـاي شـما در چيسـت و بهتـر       ما بهتر مي. شود تنها به ما مربوط مي

  . د و شما را چگونه دفع كنيمدانيم كه دشمنان خو مي
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شود؟ و چگونه حـق و باطلشـان از هـم شـناخته      پس چگونه به دروغ اينان پي برده مي
  . 1اند شود؛ جمعي از ياران ابوجعفر به سبب اين اقوال، از اعتقاد به امامت او پشيمان گشته

 ،شـيعه  ي ود دارد و آن اينكه از جانـب ائمـه  ضرورت ديگري براي قايل شدن به تقيه وج
ي آنـان در خيـرات طبـق شـهادت قـرآن،       اند و به فضل و سـابقه  بر مدح شدهاصحاب پيام

اهل بيت پيامبر بـا  ساير علي و . اعتراف شده و به خالفت و امامت آنان نيز اقرار شده است
ي پاك و محكمـي   اند، عالقه و رابطه آنان درآوردهاند، دخترانشان را به عقد  آنان بيعت كرده

انـد و فسادشـان را    و آنان را نكـوهش كـرده    عه تبرئه كردهياند و خود را از ش ن داشتهبا آنا
شان تنها بر پايه ي اعالم برائت دينزيرا  ؛اند به اين سبب، شيعه سرگردان گشته. اند فاش كرده

شان و با ادعاي دوسـتي   و دشمني شديد با آنان و دوستداران و بيزاري از اصحاب پيامبر
بنـابراين وقتـي كـه در ايـن     . ت پيامبر و اظهار اخالص نسبت به آنان استوار استبا اهل بي

ائمـه ايـن را جـز از روي تقيـه     : اند، راه نجاتي جز اين نيافته كه بگوينـد  تنگنا خود را ديده
  .اند كرده اند و با اين كار خالف اظهارات خود را پنهان مي نگفته
  

  مدح و تمجيد امامان از صحابه 

ي راشد مسلمانان و امام اول  ، اميرمؤمنان و چهارمين خليفهطالب  علي ابن ابياين  -1
ميـان شـما    ،من ياران پيامبر را ديـدم «: شيعيان است كه ياران پيامبر را ستوده و گفته است

بامدادان ژوليده و گردآلود بودند و شب را با سـجده و  . بينم كه به آنان شبيه باشد كسي نمي
زيستند و به علت طـوالني   از شدت ترس معاد انگار بر روي اخگر مي. كردند قيام به سر مي

وقتي نـام خـدا بـه    . اي مثل غضروف بزغاله وجود داشت بودن سجده ميان چشمانشان پينه

                                            
 87،86،85: فرق الشيعه، نوبختي، چاپ نجف، صفحات) 1(
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شد و مانند درخت هنگام بـاد   هايشان خيس مي  سينهريختند كه  آمد چنان اشك مي ميان مي
و اين هم از ترس عذاب و اميد بـه پـاداش خـدا    شدند  شديد اين طرف و آن طرف خم مي

  1.»بود
: ، گفتـه اسـت  -رضي اهللا عنهمـا -فاروقو عمر  صديق ابوبكر ؛درباره ي شيخين علي

ترين آنان براي خدا و پيامبر خـدا، خليفـه، ابـوبكر     ترين صحابه و ناصح به نظر من بزرگ«
ايـن دو نفـر در اسـالم    به جانم قسم، جايگاه . بود و سپس خليفه، عمر فاروق صديق

خداونـد آنـان را    .رفتن آن دو زخمي بزرگ در اسالم پديد آمد با از دست. بس عظيم است
  . 2»ي خويش گرداند و به بهترين شيوه پاداششان دهد مورد رحمت واسعه

و عمر صديق از امام ششم شيعيان، ابوعبداهللا روايت شده كه به دوستي و محبت با ابوبكر 
. ته بـودم نزد ابوعبداهللا نشس«: گويد كند كه  كليني از ابوبصير روايت مي. داد يدستور مفاروق 

دوسـت داري كالمـش را بشـنوي؟    : ي ورود طلبيد، ابوعبداهللا گفت ناگهان مادر خالد اجازه
. ابوعبداهللا مرا با خود روي يك گليم نشاند. پس به او اجازه داد و وارد خانه شد. بله: گفتم

از . بليغي اسـت ديدم زن . داخل اتاق ما آمد و شروع به سخن گفتن كردسپس : راوي گويد
آنان را دوست : ابوعبداهللا گفت. ي حضرت ابوبكر و حضرت عمر سؤال كرد ابوعبداهللا درباره

پس روز قيامت به خداوند خويش خواهم گفت كه تو به من دسـتور  : مادر خالد گفت. بدار
بلـه دسـتور   : ابوعبـداهللا گفـت  . دوسـت بـدارم  دادي كه حضرت ابوبكر و حضرت عمـر را  

  .3»دهم مي

                                            
 .هجري 1387، بيروت، دارالكتاب، 143، صي علي نهج البالغة، خطبه) 1(

 .31ص ،1شرح نهج البالغة، ميثم، چاپ تهران، ج) 2(

 .29كتاب الروضة، كليني، چاپ هند، ص) 3(
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مدح صديق اكبر از طرف پدر جعفر، باقر، هم وارد شده، چنان كه علي بن عيسي اردبيلي 
از امـام  «: آن را نقل كـرده كـه  » ةئماأل ةفي معرف ةكشف الغم«شيعي مشهور در كتاب خود 
تـواني   بله، مـي : ابوجعفر جواب دادتوان شمشير را تزئين كرد؟  ابوجعفر سؤال شد كه آيا مي

تعجـب  : سائل گفـت . ابوبكر صديق شمشير خود را با نقره تزئين كرده بود. اين كار را بكني
بلـه صـديق، بلـه    : گويي؟ امام با ناراحتي از جاي خود برخاست و گفـت  كنم، اين را مي مي

  1!»ديق نكندصديق، هر كس به او صديق نگويد خداوند سخن او را در دنيا و قيامت تص

قرآن و آيات بسـياري بـر ايـن مطلـب     . معلوم است كه جايگاه صديق بعد از نبوت است
  :فرمايد دهند؛ از جمله مي گواهي مي

 mm n o p q r s t u v wx y 

z { | l آنان با كساني هستند كه خدا به آنان انعـام كـرده، كـه    « 69: النساء
  .»بودن با آنان لحان و چه خوش است رفيقعبارتند از پيامبران و صديقان و شهدا و صا

  
  ي راشد سه خليفهبه خالفت  اعتراف علي

-النـورين  ذيو عثمـان   فـاروق  و عمـر صـديق  و اوالدش به خالفت ابوبكر  علي -2
علي همواره . اند و خالفت آنان را تأييد كرده  اعتراف كرده -جمعينأرضوان اهللا تعالي عليهم 

 سعلي . ستاش او و فرزندانش براي اين بزرگان ثابت شده استوزير و مشاور آنان بود و 
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. چه نيكو بـود؛ او كجـي را راسـت كـرد    ) ابوبكر( 1ي خالفت فالن كس خدايا، دوره«: گفت
بـا پيـراهن   . فتنه را پشت سر گذاشت و خاموش كـرد . بيماري را درمان و سنت را برپا كرد

طاعت خـدا  . ش را پشت سر گذاشتبه خير خالفت رسيد و شرّ. عيب رفت بدون لكه و بي
  .2»را ادا كرد و تقوا را چنان كه حق خدا بود رعايت كرد

علي  مشورت كرد، سمرتضي ي رفتن به جنگ روم با علي  درباره سفاروق وقتي عمر  
به راستي اگر تو شخصاً به جنگ ايـن دشـمن بـروي و برخـورد بكنـي و شكسـت       «: گفت

از اقصي نقاط مملكت خود پس از . هي نخواهند داشتبخوري، پس از تو مسلمانان پناهگا
يك مرد جنگجو به جنگ روميان بفرست و . تو مرجعي نخواهند داشت تا به او مراجعه كنند

كوش و گوش به فرمان همراه او بفرسـت، پـس اگـر خداونـد پيـروزي را       سربازاني سخت
شهيد شدند تـو خـود   آشكار كرد، همان است كه تو دوست داري و اگر ديگري بود و آنان 

  . 3»ي مسلمانان خواهي ماند رسي و مورد مراجعه ماني و به امور مردم مي مي
عمـر بـا علـي    وقتي كـه   فاروق گفته است؛عمر ي  دربارهاز آن سخني است كه تر  صريح
پيروزي و شكست «: ي حضور شخصي خود در جنگ ايران مشورت كرد، علي گفت درباره

زيرا اين دين خداوند است كـه خـدا آن را پيـروز     ؛نفرات نيست اين كار به كمي و يا كثرت
طلـوع كـرده   كرده و لشكر خود اوست كه آن را آماده و ياري كرده و تا اين جـا رسـيده و   

ي خود را محقق خواهد ساخت و لشكر  اي داريم و خداوند وعده از جانب خدا وعده. است
مانند  )منظورش خليفه است( مهمي جايگاه سرپرست هر كار. خود را نصرت خواهد بخشيد

                                            
قدند كه منظور، اي معت بيشتر شارحان نهج البالغة اتفاق نظر دارند كه منظور از فالني، ابوبكر صديق است و عده) 1(

 .به هر حال از اين دو نفر خارج نيست و مقصود ما حاصل شده است. عمر فاروق است

 .350نهج البالغة، ص) 2(
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كند و كنـار هـم قـرار     ي تسبيح كه آنها را در خود مي يگاه بند تسبيح است نسبت به دانهجا
شود  يشوند و هر دانه به جايي پرت م هاي تسبيح پراكنده مي اگر بند پاره شود، دانه. دهد مي

كم هستند، ولي به خـاطر   ها اگرچه امروز از نظر تعداد عرب. كردن نيست و سپس قابل جمع
پس تو . ناپذير هستند بودن زيادند و به دليل اجتماع و اتحاد و يكپارچگي، شكست مسلمان 

. ها بگردان و آنها را جلوتر از خود با آتش جنگ متصل كن قطب باش و آسياب را با عرب
اطـراف و  نظمي، از  ها براي بي اگر تو شخصاً به جنگ بروي و در اين سرزمين نباشي، عرب

هايي را كه با رفتن به جنگ ايـران   شورند تا جايي كه عورت اقطار اين سرزمين عليه تو مي
ها به تو  اگر عجم. تر باشد از آنچه كه در پيش داري گذاري برايت مهم پشت سرت به جا مي

ه خواهيـد  ها است، اگر آن را قطع كنيـد آسـود   ي عرب اين اصل و پايه: گويند كنند، مي نگاه
 بخشـد  كند و در زندگي آنان را شدت مي ها را تقويت مي ي عجم اين كار حالت روحيه. شد

ي زياد بودن نفرات دشمن گفتيد، ما، در گذشته بـا داشـتن نفـرات زيـاد      اما آنچه كه درباره
  . 1»جنگيديم كرديم، بلكه تنها با ياري و كمك خدا مي جنگ نمي

ردنـد، نـزد عثمـان    انتقـاد ك  د عثمـان جمع شدند و از عملكر س وقتي مردم دور علي
به . اند مردم پشت سر من اند و من را بين خود و تو سفير كرده«: رفت و گفت نالنوري ذي

توانم تو  دانم و نمي چيزي را كه تو نمي داني من نيز نمي. دانم به تو چه بگويم خدا قسم نمي
در . داني دانيم تو نيز مي چه ما مي هرراستي ه ب. داني را به كاري راهنمائي كنم كه آن را نمي
ايم تا آن را به تو ياد دهيم و يـا چيـزي را در تنهـايي     دانستن هيچ چيز از تو پيشي نگرفته

هر چه ما ديديم تو نيز ديدي و هر چـه مـا   . ايم تا آن را به تو تبليغ كنيم حل و فصل نكرده
قحانه و پسر خطاب  و پسر ابو صحبت شدي هم شنيديم تو نيز شنيدي و مانند ما با پيامبر
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سـبت بـه   تـري و ن  نزديـك  براي عمل به حق اولويت بيشتري از تو ندارند و تو به پيامبر
بـه   داري و در داماد بودن پيـامبر  ي خويشاوندي بيشتري با پيامبر ابوبكر و عمر رابطه

  .1»حدي رسيده اي كه آن دو نرسيدند
كساني كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعـت  «: دگانه مي گوي در ستايش خالفت خلفاي سه 

فرد حاضر، حق اختيار نداشت و فرد غائب هـم حـق رد   . كرده بودند، با من بيعت كرده اند
كردند و او را براي  نداشت، بلكه تنها شوراي مهاجران و انصار بود كه اگر بر كسي اتفاق مي

پس اگر كسي از اجمـاع  . ودتعيين مي كردند، همان شخص مورد رضايت خدا هم ب فتخال
گذاري، او را بـه آنچـه كـه از آن خـارج      شد، به دليل ايرادگرفتن يا بدعت شوري خارج مي

مسـلمانان بـا او   كـرد بـه دليـل پيـروي از راه غير     دادند و اگر ممانعت مي شد ارجاع مي مي
   2.»او را به همان سويي كه رو كرده، برمي گرداند جنگيدند و خدا مي

هيچ ابهامي در تفسـير و توضـيح   شيعه و بزرگ آنها با صراحت تمام و بدون  قمي، مفسر

بـه   روزي پيـامبر «: گويـد  مـي  1: التحريم mA B C D E F G HI Q l : ي آيه
 پيـامبر ! آن چيسـت؟ . بلـه : حفصه گفـت . گويم من چيزي را نهاني به تو مي: حفصه گفت

چه كسي به : حفصه گفت. پدرت، عمركند و پس از او  پس از من ابوبكر خالفت مي: فرمود
   3.»خداوند به من خبر داد: فرمود تو خبر داد؟ پيامبر

مردم خواستند بـا او بيعـت    نالنوري ذي شهادتنقل شده كه هنگامي پس از  از علي
اگر مرا : تا اينكه گفت... مرا ترك كنيد و به دنبال يكي ديگر برويد و پيدا كنيد «: كنند، گفت
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دست از سرم برداريد، من هم يكي از شما هستم و شايد شنوا و فرمانبردارترين  ترك كنيد و
شما در مقابل متولي امورتان باشم و اگر من برايتان وزير باشم بهتر از آن است كـه اميـر و   

  1.»فرمانده باشم
   ش كلثوم دختر علي با عمر فاروق ازدواج ام

اين است كه علي دختر  ش گانه و علي ي محكم ميان خلفاي سه يكي از دالئل عالقه -3
عمـر فـاروق؛   بـود، بـه عقـد اميرمؤمنـان،      -هـا ناهللا ع رضي-كلثوم را كه از فاطمه  خود ام 
  .ي رسول امين، درآورد خليفه

كليني از معاويـه  . اند ي معصوم شيعه به اين ازدواج اعتراف كرده محدثان و مفسران و ائمه
ي زني پرسيدم  درباره از ابوعبداهللا«: كند كه گفت مي پسر عمار و او از ابوعبداهللا روايت

گذرانـد يـا در هـر جـايي كـه       ي خود عـده را مـي   شوهرش فوت كرده، كه آيا در خانه كه
كلثوم آمد و او را  د ام زيرا علي وقتي عمر فوت كرد، نز ؛هر جا كه خواست: خواست؟ گفت

  2.»ي خود برد به خانه
تهـذيب األحكـام فـي بـاب عـدة      «طوسي در كتاب خـود   مانند اين روايت را، ابوجعفر 
باز هم طوسي از جعفر . آورده است 2جلد  185ي  صفحه» االستبصار«و در كتاب » ساءالن

يعني پسر (ام كلثوم دختر حضرت علي و پسرش «: كند كه گفت خود روايت مي و او از پدر
يـك زمـان فـوت كردنـد و     در ) زيد بن عمر بن الخطاب(كه از حضرت عمر بود ) كلثوم  ام
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معلوم نيست كدام يك قبل از ديگري فوت كرده و هيچ يك از ديگري ارث نبرد و براي هر 
   1.»دو با هم نماز ميت گزارد

ي باز كرده و زير اين باب عنوان حـديث » م كلثومأباب تزويج «كليني بابي جداگانه به نام 
آن، فرجـي بـود   «: وايت كرده است كه گفتي تزويج ام كلثوم ر از زراره از ابوعبداهللا درباره

  . 2»كه از ما غصب شد
از فاطمه، حسن و حسين و محسـن و  : گويد محمد بن علي بن شهر آشوب مازندراني مي

  .3كلثوم كبري ازدواج كرد  زينب كبري و ام كلثوم كبري به دنيا آمدند كه عمر با ام
ختر خود را به عقـد عثمـان درآورد،   پيامبر د: گويد الدين عاملي مي شهيد ثاني شيعه، زين

چنـين   هـم . هاشـم نيسـتند   زينب را هم به عقد ابوالعاص درآورد و عثمان و ابوالعاص از بني
كلثوم را به عقد عمر درآورد و عبداهللا بن عمـرو بـن عثمـان بـا فاطمـه       علي دختر خود، ام 

ان حسـين، ازدواج  دختر حسين ازدواج كرد و مصعب بن زبير با سكينه خواهر فاطمه، دختر
  .4هاشم بودند آنان همه از غير بني. كرد
  

  آنها ها و نقايص نكوهش شيعه و بيان عيب 

ي معصوم شيعه با اصحاب رسول خدا و خلفـاي   مهروش حضرت علي و اوالدش، ائ -4
آنان شيعيان منسوب به خود را كه ادعاي حـب و اتبـاع علـي و ائمـه را     . چنين بود يشانا
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ست كـه شـيعه و رفقـاي    اين علي، امام اول شيعيان ا. كردند عام نكوهش مي داشتند، در مأل
بـرم   به خدا قسم، من به تأكيد گمان مـي «: گويد مي. كند و آنها را نفرين مي خود را نكوهش

گيرند به دليل اينكه بر باطل خود اتفاق دارند و شما بـا اينكـه    كه اين قوم از شما سبقت مي
كنيد ولي آنـان از امـام    ايد و از امام خود در حق سركشي مي كندهبرحق هستيد متفرق و پرا

كنند ولي شـما در امانـت    امانت را به صاحب آن ادا مي. كنند خود در باطل فرمانبرداري مي
خيانت شـما بـه   . كنيد آنان در شهرهاي خود نيك هستند ولي شما فساد مي. كنيد خيانت مي

رود كـه بنـدها و    اي به امانت داده شود، بيم آن مي سهاي است كه اگر به يكي از شما كا گونه
خداوندا، من از دست شيعيانم خسته شـده ام و آنـان هـم از    . هاي آن را ببرد و بدزدد دسته

. ايـم  پيروي از من، همديگر را نااميـد كـرده   مدعي و من و شيعيانِ دست من خسته شده اند
خداونـدا،  . ي بـدتر از مـن بـه آنـان ده    خداوندا، سربازاني بهتر از آنان به مـن ده و شخصـ  

  1.»شود دلهايشان را ذوب كن چنان كه نمك در آب ذوب مي
اي آرزوهـا و  ! اي مـرد نمايـان نـامرد   «: گويـد  كند و مـي  نفرين را نثار آنان مي سعلي 

به . شناختم تان ديدم تان و نمي اي كاش نمي)! زنان(نشينان  خوابهاي كودكانه و عقلهاي پرده
به راستي قلب . اين شناختن پشيماني آورد و غم و هم و پشيماني به دنبال داشت خدا قسم،

جرعـه بـه مـن     هـا را جرعـه   ام را پر از خشم كرديد و غـم  مرا از چرك لبريز كرديد و سينه
نوشانيديد و با نافرماني و خواري، رأي من را تباه كرديد، تا كار به جايي كشيد كـه قـريش   

خدا پدرشان را . داند هاي جنگ را نمي شجاعي است، منتها تكنيكپسر ابوطالب مرد : گفت
آيا كسي ميان آنها هست كه بيشتر از من جنـگ كـرده باشـد و در جنـگ از مـن      ! بيامرزد
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جلوتر بوده باشد؟ قبل از بيست سالگي شروع به جنگ كردم و اكنون دارم از شصت سالگي 
  1.»ظر او هم بهايي نداردگذرم، ولي كسي كه از او اطاعت نشود، رأي و ن مي

اي مردمي كه از نظر فيزيكي گرد هم آمده ولـي آرزوهـا و تمـايالت تـان     «: گويد باز مي
اي است كه  كند و كردارتان به گونه متفاوت است، سخن تان اشياي كر و محكم را سست مي

 گوييد و وقتي جنگ پيش آيد عـذرها  ها مي در مجالس سخن. كنند دشمنان در شما طمع مي
و قلب كسـي كـه بـا    . يابد هر كس شما را دعوت كند، دعوتش ارج و عزت نمي. تراشيد مي

كنيد و بدهي را بـدون عـذر بـه     عذرهاي باطل پيش مي. يابد باشد، آسودگي نمي همراهشما 
حق تنها با تـالش و زحمـت، بـه    . تواند از ستم جلوگيري كند زبون نمي. تأخير مي اندازيد

كنيد؟ پس از من با چه امامي بـه   ي خود دفاع مي اي بعد از خانه نهاز چه خا .دست مي آيد
ايد و هر كس شـما را   رويد؟ به خدا قسم مغرور كسي است كه شما او را غره كرده جنگ مي

و به هـدف  (داشته باشد، سهم پوچي دارد و هر كس با شما تير بيندازد، تيرش شكسته است 
تان را باور ندارم و به پيروزي تان اميد ندارم و بـا  اينك به خدا قسم، ديگر حرف). خورد نمي

تواند شـما را   ميي را چه شده؟ درمان تان چيست؟ چه طبيب شما. ترسانم شما دشمن را نمي
قولهاي بدون آگاهي، غفلـت بـدون   . ي معاويه هم مرداني مثل شما هستند درمان كند؟ دسته

  2.»و طمع در غير حق از خصلت هاي شما و آنان است ورع
: گويـد  كنـد و مـي   ستايد و شيعيان خود را نكـوهش مـي   را مي سياران معاويه  سعلي 

ي معاويه بر شما پيروز خواهند شـد، نـه بـه     ستهقسم به كسي كه جانم در دست اوست، د«
هاي معاويه سريع عمل مي كننـد ولـي    دليل اينكه بر حق هستند، بلكه به دليل اينكه به گفته

                                            
 .71و  70نهج البالغة، چاپ بيروت، صص ) 1(

 .73و  72نهج البالغة ، صص ) 2(
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نـد،  ا ترسـيده  ها هميشه از ستم زمامداران و احكام مي ملت. كنيد شما در حق من سستي مي
فريـاد  . شما را به جنگ دعوت كردم، حاضـر نشـديد  ! ترسم ولي من از ستم زير دستانم مي
نصيحت . آشكار و پنهان دعوت تان كردم، استجابت نكرديد. كشيدم كه بشنويد، اما نشنيديد

حكم را بر شما تالوت . نما هستيد بردگان ارباب شاهدان چون غايب و. تان كردم، نپذيرفتيد
دهم اما پراكنده  هاي بليغ و رسا پندتان مي شيوهبه . رميد د و مييكن از آن فرار مياما كنم،  مي
گويم با اهل بغي جهاد كنيـد، هنـوز سـخنانم بـه      كنم و مي تان مي به جهاد تشويق. شويد مي

گرديـد و   به مجلس تان بـاز مـي  . كنيد احافظي ميبينم با دستان تان خد پايان نرسيده كه مي
كنم و آخر وقـت   بامداد راست تان مي. نسبت به مواعظ و پندهايتان خود را فريب مي دهيد

كننده، خسـته، و راسـت    راست. شويد گرديد و مانند كمان خميده مي به حال خودتان باز مي
  . شده، دشوار شده است

عقل تـان غايـب، و داراي آرزوهـا و تمـايالت      اي مردماني كه جسم تان حاضر است و
بـرد   زمامدار شما از خدا فرمان مي! اند تان گرفتار شده گوناگون هستيد و زمامداران به دست
بـه خـدا قسـم    . برنـد  فرمان مي معاويهمردم شام از . ولي شما از فرمان او سرپيچي مي كنيد

كند و ده نفر از شما را به يك نفر از دوست دارم معاويه شما را مانند درهم به دينار صرافي 
  .يارانش معاوضه كند

كران صاحب گوش، الالن صـاحب  : ام به دو سه دسته از شما گرفتار شده! اي اهل كوفه 
هنگـام  . هنگام ديدار بـا دشـمن از آزادمـردان صـادق نيسـتيد     . كالم، كوران صاحب چشم

شتر صـفتاني كـه چوپانـان شـان      اي! دست تان بشكند. گرفتاري و بال مورد اعتماد نيستيد
عنان گردند كه از هر طرفي جمع شوند، از طرف ديگـر پراكنـده    پيش آنها نباشد و چنان بي

به خدا قسم، چنان كه من درباره تان گمان مي كنم اگر تنور جنگ گرم شود و زد و ! گردند
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عني مثـل زن  ي. (شويد طالب جدا مي شدن فرج، از پسر ابو  خورد شدت يابد، همچون گشوده
  . »)1شود اراده و دستپاچه مي كند و بي زايد و پاهايش را باز مي هستيد وقتي كه بچه مي

ي  ميد شهادت نداشـتم وسـيله  به خدا قسم، اگر هنگام برخورد با دشمن ا«: وي مي افزايد
رفتم و شما  شدم و مي كردم، سپس از شما جدا مي آوردم و آماده مي ام را نزديك مي سواري

و به هر طرفي كه ممكن بود، جنوب يا شمال، بـدون توجـه بـه سـرزنش و     خواستم  نميرا 
عيب جويي و بد و بيراه گفتن ديگران، مي رفتم؛ زيرا اگر متحد نباشـيد، فراوانـي تعـدادتان    

  . 2»هيچ نيازي را رفع نخواهد كرد
تاويز محكمي دس. شما مورد اعتماد نيستيد تا نسبت به شما اميد بسته شود«: باز مي گويد

تيد ياران عزّت نيستيد و جاي افتخار نيس. آويختن جاي دلخوشي باشيد نيستيد تا براي دست
واي . هاي آتش جنگ شما هستيد بدترين نخاله. ي اتحاد و همبستگي پنداشته شويد كه مايه

كنم و روز ديگر بـا   روزي ندايتان مي! از دست شما به چه شري گرفتار شدم! از دست شما
كردن نيز مـورد اعتمـاد    پچ هنگام ندا، آزادمردان صادق نيستيد و وقت پچ. كنم پچ مي پچ شما

  . 3»نيستيد
ش يخدا را بر هر چـه كـه تقـدير كـرد سـتا     «: گويد در وصف مدعيان پيروي از خود مي

اي كه وقتي شما را  اي فرقه. گويم به شما، ستايش مي كردنم  را به خاطر گرفتارخدا . كنم  مي
اگـر بـه   ! ردم اطاعت نكرديد و وقتي دعوت تان كردم جواب نداديد و اجابت نكرديـد امر ك

رويد و اگر با شما  حال خودتان واگذار شويد، يا مهلت داده شويد، در زندگي مادي فرو مي

                                            
 .142و  141نهج البالغة ، صص ) 1(

 .176نهج البالغة ، ص) 2(

 .183نهج البالغة ، ص) 3(
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زنيد و اگـر دچـار مشـقت     اگر افرادي دور امامي جمع شوند طعنه مي. ترسيد جنگ شد، مي
با پيروزي و جهاد در راه حـق خـود،   ! پدران اي بي. گرديد ز ميشويد و با شويد سرازير مي
به خـدا  ) يعني هر كدام باشد درست نيست، بلكه شهادت(مرگ يا ذلت؟ : چه انتظاري داريد

شـود و مـن از    ميان من و شما جدايي انداخته مي) آيد و قطعاً مي(قسم، اگر روز مرگم آمد 
اي . كـنم  مايگي مـي  شما اندك است و احساس بي آيد و جمعيتم با هم نشيني با شما بدم مي

آورد، آيـا غيرتـي شـما را     آيا ديني شما را گرد هم نمي! شما چگونه آدم هايي هستيد خدا،
كنـد و   دل را دعوت مـي  كند؟ آيا جاي تعجب نيست كه معاويه، آدم هاي سنگ تحريك نمي

كنند؟ و من شما را با كمك  بدون آنكه معاويه به آنان كمك و بخششي كند، از او اطاعت مي
از مـن پراكنـده    ولي –ي مردم هستيد  در حالي كه شما بازمانده –كنم  و بخشش دعوت مي

هيچ كار رضايت بخشي از من صـادر نشـد   ! كنيد ي من اختالف ايجاد مي شويد و درباره مي
آن اي از من صادر نشـد كـه شـما بـر      ضي باشيد و هيچ كار ناراحت كنندهكه شما به آن را

مـن  . خواهم به آن برسم، همانا مـرگ اسـت   ترين چيزي كه مي داشتني دوست. اجتماع كنيد
را  تلـخ قرآن را به شما آموختم و تفهيم كردم و امور ناشناخته را به شما شناساندم و امـور  

شما در . گشت اي بود، بيدار مي شد و يا خوابيده اگر كوري بود، بينا مي. برايتان گوارا ساختم
، ي آنان است دهنده سركرده و عمرو بن عاص ادب كه معاويه يقومت نسبت به خدا از جهال

  . 1»تر هستيد نزديك
  

                                            
 .259و  258نهج البالغة، صص ) 1(
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  شيعه از ديدگاه ديگر ائمه

حسـين و  اما آنچه حسن و . ي شيعه بود درباره سعلي  ي اميرمؤمنان، چه گذشت گفتهآن
كلينـي از  : آيد است كه مي اند، چنان ي شيعه گفته درباره -به زعم آنان–ي معصوم  ديگر ائمه

اگر شيعيان خود را جـدا كـنم، جـز خـدمتكاران     «: كند كه گفت ابوالحسن موسي روايت مي
  . 1»ماند و اگر آنها را آزمايش كنم همه را مرتد خواهم يافت كسي نمي

كسي جز عبداهللا بـن  «: از امام موسي كاظم روايت شده كه گفت: گويد مالباقر مجلسي مي
   2.»فتم كه وصيتم را بپذيرد و دستورم را اطاعت كنديعفور را نيا

به خدا قسم احـدي را نيـافتم كـه    «: موسي، جعفر روايت كرده كه گفتكشي از پدر امام 
  3.»عبداهللا بن يعفور: ام را عمل كند جز يك مرد اطاعتم كند و گفته

ود از اينان به خدا قسم معاويه را براي خ«: گويد ي شيعيان خود مي حسن بن علي درباره
به خدا قسـم اينكـه از معاويـه    . بينم اند، بهتر مي اند و مالم را گرفته كه درصدد كشتنم برآمده

بهتر از ايـن   پيماني بگيرم كه با آن خون خود را مصون كنم و ميان اهلم در امان باشم، برايم
كردم،  ه جنگ ميبه خدا قسم اگر با معاوي. ام ضايع گردد است كه اينان مرا بكشند و خانواده

به خـدا  . ندشتگذا دادند و نزد او به سلَم مي گرفتند و آن را به معاويه مي شيعيانم گردنم را مي
قسم اگر با او آشتي كنم و عزت داشته باشم، بهتر از آن است كه اسير باشم و مرا بكشد و يا 

                                            
 .107الروضة، كليني، چاپ هند، ص) 1(

 .144مجالس المؤمنين، مجلس پنجم، چاپ تهران، ص) 2(

 .215رجال كشي، چاپ كربالي عراق، ص) 3(
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ـ   ين كار تا آخر زمان توهين بـه بنـي  بر من منت بگذارد و سپس ا ت كشـيدن از  هاشـم و من
  1.»ي ما منت گذارند سلش با آن پيوسته بر مرده و زندهمعاويه باشد كه او و ن

هـر  . را شناختم و آنها را آزمايش كردم) شيعيان حسين و پدرش(اهل كوفه «: وي افزود
وفا هستند و در قول و عمـل   كوفيان بي. شود ي من اصالح نميأره كس از آنها فاسد باشد ب

شمشيرهايشان بر مـا  . گويند دلهايمان با شماست دسته هستند و مي دسته. دهيچ تعهدي ندارن
   2.»آخته و برافراشته است

وقتي كوفيان، حسين را به كوفه دعوت كردند و به جاي اينكه او را مساعدت كنند بر ضد 
او اجتماع كردند و قبالً هم به نيابت از حسين با مسلم ابن عقيل بيعت كرده بودنـد، حسـين   

بدبختي و ننگ بر شما كـه از روي  ! مرگ بر شما اي جماعت«: ادر حسن به شيعيان گفتبر
شمشـيري را  . كنـيم  خواهي مرا صدا كرديد و ما اكنون شما را در حالت خوف صدا مي كمك

ور  كه در دستان ما بود عليه خود ما تيز كرديد و آتشي كه ما عليه دشمنان خود و شما شعله
بر دوستان تان تيغ شديد و دست قـدرت بـراي   . ورتر كرديد يه ما شعلهكرديم، شما آن را عل

دشمنان تان شديد، بدون اينكه ميان شما عدلي برقرار كرده باشـند و بـدون اينكـه در آنهـا     
چـرا ويلهـا بـر شـما     . ايم ما، در حق شما گناهي نكرده. آرزوي صالحي وجود داشته باشد

ر و لجاجت و وعده و وعيد ما را اينجـا آورديـد، در   نباشد كه ما را مجبور كرديد و با اصرا
حالي كه شمشيرهاي ما بيرون كشيده نشده بود و نفس و قلب آرام بود و رأي سبك نشـده  

گروه با عجله باريديد و با ما بيعـت كرديـد و ماننـد     بود، ولي شما مانند انبوه پرندگان گروه

                                            
 .148االحتجاج، طبرسي، چاپ تهران، ص) 1(

 .149رسي، به روايت اعمش، صاالحتجاج، طب) 2(
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رديد، سپس بيعت را به ناداني نقض كرديـد  هاي پروانه به بيعت با ما هجوم مشتاقانه آو توده
   2و1.»و شكستيد
آنچه از نظرتان گذشت عواملي است كه شـيعه را ناچـار بـه    . زياد است سخنان امثال اين

شدن به تقيه كرده است؛ چون جمع ميان مدح و تمجيد صحابه و در رأس آنان ابـوبكر   قايل
ت، همچنان كه جمع ميان مـذمت و  با سرزنش و توهين آنان، ممكن نيس شو عمر و عثمان 

   3.و تمجيد آنان ممكن نيست  سرزنش شيعه و مدح
  پس چگونه مي توان ميان اين و آن جمع كرد؟

اند و اين تنهـا راه فـرار از    ائمه اين ها را از روي تقيه گفته: از اين رو ناچار شدند بگويند
بـدگويي  (ين يكي تقيه بوده يـا آن  داند آيا ا كي مي: گوييم اما به آنان مي. تنگناي شيعه است

؟ دروغ كجاست و راست كجاست؟ حق كجاست و باطل كجاست؟ پس از حـق  )يا ستايش
بـه  هاي ائمه در مدح صحابه و  اگر گفته! شويد؟ پس چگونه منحرف مي. جز گمراهي نيست

شيعيان دادن به آنان و بيزاري ائمه از  و بيعت با آنان و دختر ش ابوبكر و عمر و عثمان ويژه
چه كسي آنان را به اين كار مجبـور كـرده   : خود و نكوهش آنان تقيه بوده است، مي پرسيم

                                            
  .و اينان اند كه مي خواهي اهل سنت به آنان نزديك شوند؟ !پس شيعه اينان هستند اي لطف اهللا؟) 1(

كنند و  كساني كه به امامان شان وفا نكرده و نسبت به آنان اخالص و صداقت نداشته اند آيا به اهل سنت وفا مي
كني؟  و با چه چيزي سخنان خطيب را رد مي! گويي اي آقا؟ مينسبت به آنان اخالص و صداقت دارند؟ چه 

انت چه بد كساني كني اي لطف اهللا؟ بستگ جماعت و حزب تو كدام جماعت است و به چه كساني افتخار مي
  ...!اند

   .145االحتجاج، طبرسي، ص) 2(
 .10:ص، عراق يكربال ، چاپ»فضل الرواة والحديث«باب  ي،رجال كش) 3(



 217  شيعه و سنت

دادن جان ائمه وجود داشته تا ناچار شوند اقوالي مبني بر حقائق و  است؟ آيا ترس از دست
  وقائع اظهار كنند؟ 

او در بـا  فاروق را در دل داشت، بايد وقتي كه عمر  سي حضرت عمر  كينه سعلي اگر 
رأي من اين : گفت ها مشورت كرد، مي مورد حضور شخصي خود در جنگ ايرانيان و رومي

كشته شـود و علـي از    فاروق اعظماست كه شخصاً به جنگ بروي و داخل معركه شوي، تا 
حضـور شخصـي عمـر را در     ،كند برخالف آن، عمل مي سدستش خالص شود، ولي علي 

ي  را اصـل و پايـه   سدارد و عمر  رفتن به جنگ باز مي كند و او را قاطعانه از جنگ رد مي
  . كند هاي تسبيح تشبيه مي شمارد و او را به بند دانه عرب مي

  .عدالت داشته باشيد! پس اي بندگان خدا
  

  نقد تقيه

استدالل شيعه بر جايز بودن تقيه از آيات و احاديث و روايات به هنگام تـرس از جـان،   
  .خندند، نيست ن به آن ميآوري كه عاقال جز چيز خنده

 {m  ،)195: البقـرة ( mt  u v w xy ¡ l : استدالل به آياتي ماننـد  اوالً؛

~  _ ` a l )88: الصـــافات(،  mj k  l m n o p q  
r s l )58: يوســف(،  m¬ ® ¯ ° Ì ± l )28: آل عمــران( ،

 ms t u v w x e l )ــل ــز  و دي )106: النح ــات، و ني ــر آي گ
ي ابوجندل و مانند آن و قصه ي ابوذر و ابوبكر، استداللي  هايي مثل قصه استدالل به روايت

ست باطل؛ زيرا حتي يك آيه از آيات فوق و روايات در اين باره به جواز دروغ و تقيـه و   ا
ي  كنند كه دروغ و تقيه ت بر اين ميكند، بلكه برعكس صراحتاً دالل اصرار بر آن، داللت نمي
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  :فرمايد مي اهللا متعالل درست نيست؛ مانند اين آيات كه شيعه در دين، در هيچ حا

 mi j k l m n o p qr s t u v w xy z { 
| }~ e l اي پيامبر خدا، برسان آنچه را كه از طرف پروردگارت به تو « 67: المائدة

گزنـد مـردم حفـظ    اي و خداوند تو را از  نازل شده و اگر چنان نكني پيامش را ابالغ نكرده
  ، »كند مي

 m¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²³ ¸ l ــزاب  39: األحـ

رسانند و از خدا بيم دارند و از هـيچ احـدي    هاي خدا را به نحو مطلوب مي كساني كه پيام«

پـس آنچـه   « 94: الحجر mN O P Q R S T l  ،»جز او ترسي ندارند
  ، »بدان دستور مي يابي آشكار كن و از مشركان روي بگردان

 m} ~ � ¡ ¢  £ ¤  ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ 
°± ² ³ ´ µ l  و بسـي پيـامبران كـه خداپرســتان    « 146: آل عمـران

بسياري در كنارشان نبرد كردند و از هر رنجي كـه در راه خـدا ديدنـد، سسـت و زبـون و      

و « 54: المائدة m¥ ¦ § ¨© l ، »درمانده نشدند، و خدا صابران را دوست مي دارد
   ،»از مالمت هيچ مالمت گري نمي ترسند

 mb c d e f g h i j l 119: التوبة 

  »از خدا پروا كنيد و با راستگويان باشيد! اي كساني كه ايمان آورده ايد«

  70: األحزاب mu v w x y z { | } l  و 

  .»سخن راست و درست بگوييد از خدا بترسيد و! اي كساني كه ايمان آورده ايد«
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حتمـا راسـتگو باشـيد و بـه     « »1بالصـدق علـيكم  «: فرمايد و فرمايش پيامبر اكرم كه مي
 كبرت خيانة أن تحدث أخاك حـديثاً « :فرمايد در جاي ديگري مي. »راستگويي ملتزم باشيد

گفـتن بـا بـرادر     خيانت بزرگي اسـت كـه در سـخن   «: 2»لك به مصدق وأنت به كاذب هو
  .»بگويي و او تو را در همان سخن راستگو بداند  ات دروغ ديني

جـدي و دروغ شـوخي را تـرك    انسان مسلمان تا زماني كـه دروغ  «: فرمايد مي سعلي 
ايمان آن اسـت كـه راسـتگويي را در    «: همچنين مي گويد. »3چشد ي ايمان را نمي نكند مزه

  4.»آورد، بر دروغي كه سودآور است، ترجيح دهي جايي كه برايت زيان 
د، تنها بر جواز مغالطه داللت ناند اگر بر چيزي داللت كن اما آياتي كه به آنها استدالل كرده

يعني از رفتار شما . »إني سـقيم «: است كه گفت ؛ي ابراهيم  كنند، مانند آنچه در قصه مي
  .مريض و بيزار و بدحالم

اي وجود ندارد؛ زيرا اينكه يوسف برادران خود  ، مغالطه و تقيه؛ ي يوسف اما در قصه
  . كند بر تقيه داللت نميو شناسد،  را شناخته و به آنها خبر نداده كه ايشان را مي

اين نيست كه به مردم كفر ياد دهد و فتوا به  )106:النحل(  الَّ منْ أُكْـرِه إِ: ي و معني آيه
حرام برايشان صادر كند و مردم را براي اعمال خالف حق تشويق كند، بلكه تمام آنچـه در  

ر شد، اجازه دارد با دروغ آن را بر ي كف فتن كلمهناچار به گكسي اگر : آن است اين است كه

                                            
 .مسلم روايتش كرده اند بخاري و) 1(

 .ابوداود روايتش كرده است) 2(

 .»الكذب«الكافي في األصول، باب ) 3(

 .نهج البالغة) 4(
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m : ي اما در آيـه . 1دهان جاري سازد، بدون آنكه بدان اعتقاد داشته باشد و به آن عمل كند
¬ ® ¯ ° ± Ì l ــران ــه 28: آل عم  mt    u v w xy : ي و آي

¡ l ي اول واضـح اسـت و    رد؛ چون معني آيهي تقيه وجود ندا مطلقاً مسئله 195: البقرة
نبايد مسلمانان نسبت به چيزي چنان بخل ورزند كـه موجـب   : ي دوم اين است كه معني آيه
كـه در   انـد، چنـان   ي شيعه نيز اين آيه را چنـين تفسـير كـرده    علما و ائمه. شان گردد تباهي

  . و ديگر تفاسير شيعه آمده است» خالصة المنهج«
، وقتي كفار از او صديق ابوبكر. ي تقيه وجود ندارد ابوجندل و ابوذر هيچ شايبه ي در قصه

ايـن  . »دهـد  مردي است كه راه را نشانم مي«: پرسيدند اين مردي كه با توست كيست؟ گفت
بهشت را به ابوبكر نشـان   راه خير و سخن هيچ ارتباطي با تقيه ندارد مگر حضرت محمد

  .؟داد نمي
. بـراي تـرس  تقيه مجاز نيست مگـر  : در تحفه گفته استرحمه اهللا شاه عبدالعزيز دهلوي 
قسم اول ترس بر جان است و اين در حق ائمه به دو علت منتفي : ترس هم به دو قسم است

، چنـان كـه   -طبق زعم شيعه-يكي اينكه مرگ طبيعي آنان با اختيار خود ائمه است : است

                                            
ي كفر  خازن در تفسير خود زير اين آيه بيان كرده كه علما اتفاق نظر دارند بر اينكه اگر كسي به گفتن كلمه) 1(

اي را بر زبان آورد و اين توهم را ايجاد  لكه با كنايه كلمهمجبور شد جايز نيست صراحتاً كفر را بر زبان آورد ب
حاال اگر مجبور شد كه صراحتاً كفر را بر زبان آورد، در اين صورت به شرط آرام . كند كه اين كلمه، كفر است

بر ي كفري كه بر زبان آورده، برايش مباح است كه صراحتاً كفر را  گرفتن قلب بر ايمان و بدون اعتقاد به كلمه
البته اگر پايداري كند و كفر را بر زبان نياورد و در نهايت كشته شود، اين برايش بهتر است همان . زبان آورد

ي كفر مجبور شدند، كفر را بر زبان نياوردند تا اينكه  طور كه ياسر و سميه چنان بودند و موقعي كه به گفتن كلمه
تفسير خازن، . (ه خاطر اين كار مورد سرزنش قرار نگرفتكشته شدند و چون بالل بر شكنجه پايداري كرد و ب

  ). 136، ص3ج
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و براي آن بابي عنوان كرده و ساير شيعيان اماميـه   1كليني در كافي اين مسئله را اثبات كرده
  .اند اجماع كرده بر آن

ائمه نسبت به آنچه در گذشـته و آنچـه كـه در آينـده      -به زعم شيعيان–علت دوم اينكه 
داننـد و خصوصـاً    پس ائمه اجل خود و كيفيت مرگ خـود را مـي  2.خواهد بود، آگاه هستند

ترسند و نيازي به نفاق ورزيدن  پس قبل از وقت مرگ، از مرگ نمي. دانند وقت مرگ را مي
  .كردن مؤمنان عادي ندارند م در دين خود و سردرگمپيش مرد

هاي بدني و دشـنام و هتـك حرمـت     خوف مشقت و شكنجه و اذيت: قسم دوم از خوف
ي علمـا اسـت؛    ورزيدن در برابر آنها وظيفه صبر ترديدي نيست كه تحمل اين امور و . است

كردنـد و خيلـي    تحمل مـي زيرا علما در گذشته بال را در راه اطاعت و امتثال اوامر خداوند 
اهل بيت نبوي بـه طريـق اولـي در نصـرت ديـن      . شدند مواقع با سالطين ستمگر روبرو مي

باز هم اگر تقيه واجب بود، چـرا  . هاي مختلف را تحمل كنند ها و مشقت شان بايد سختيجد
 ماه خودداري كـرد و  رسول خدا شش ي عت با خليفهاز بي -هرضي اهللا عن–امام االئمه علي 

علي و فرزنـدانش اهـل تقيـه نبودنـد،     . 3چه چيز او را از اداي واجب در اول وقت منع كرد
كنـد و   چون ما از بزرگان شيعه نقل كرديم كه تقيه تنها هنگام ترس بر جان ضرورت پيدا مي

قـدرتي داشـتند كـه     -طبق زعم شيعه، چنان كه قبالً در اين كتاب نقل كرديم-ي شيعه  ائمه
چنان كه طبرسي آورده كه عمر با سلمان مجادله كرد و خواست كه سلمان . ديگران نداشتند

اش را گرفـت و او را بـر    در اين حال اميرالمؤمنين به عمر هجوم بـرد و يقـه  «. را اذيت كند

                                            
 .در باب شيعه و سنت اين موضوع به طور مفصل بيان شد) 1(

 .تفصيل اين عقايد نيز در باب اول بيان شد) 2(

و  مختصر التحفة اإلثني عشرية، شاه عبدالعزيز دهلوي با اختصار و تهذيب، محمود شكري آلوسي، با تحقيق) 3(
 .هجري 1387تعليق محب الدين خطيب، چاپخانه سلفيه، سال
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  .1»زمين كوبيد
حضرت علي مطلع شد كه حضرت عمر نسـبت بـه شـيعيان    «: راوندي ذكر كرده است كه

 .عمـر رسـيد   ر راهي در ميان باغهاي مدينه بـه ضرت علي دروزي ح. كند علي بدگويي مي
ام كـه نسـبت بـه شـيعيان مـن       شـنيده ! اي عمر: حضرت علي كمان در دست داشت و گفت

. خـواهي ديـد  : حضرت علي گفـت . بر پاي لنگت بتاز: حضرت عمر گفت. اي بدگويي كرده
هانش را باز كرد و بـه  مانند شد و د سپس كمان را بر زمين انداخت و تبديل به اژدهايي شتر

به خاطر خدا، به خاطر خـدا، اي ابوالحسـن   : عمر فرياد كشيد. عمر روي كرد تا او را ببلعد
حضـرت عمـر بـه    . شود گويم و تكرار نمي شيعيان تو چيزي نمي ي پس از اين درباره! علي

ي ا حضرت علي با دستش به اژدهـا اشـاره  . گريه و زاري افتاد و به پاي حضرت علي افتاد
  2.»اش بازگشت كرد و دوباره كمان شد و حضرت عمر با ترس و لرز به خانه

به خدا قسم اين دشمنان در مقابل من چيـزي  «: نسبت داده شده كه گفته است سبه علي 
تـك   ترسم، به شرط اينكه تـك  ر از آنان باشد باكي ندارم و از آنها نمينيستند و اگر زمين پ

  . »)3آيم يعني از پس همه برمي(بيايند 
ي ائمـه آن   همـه  -به گمان شيعه-نيست، بلكه  ساين قدرت فوق العاده تنها خاص علي 

مانند آنچه از موسي نقل شده كه . قدر قدرت و شجاعت و معجزات دارند كه ديگران ندارند
تـرين مـردم    حـاكم  -2ترين مردم زمان خود است  عالم -1: امام عالماتي دارد«: گفته است

ترين مردم است، و سايه ندارد و دعايش مستجاب  ترين و شجاع ترين، بردبار متقي -3است 
شـود و سـالح رسـول خـدا و      به طوري كه اگر سنگ را هم نفرين كند، دو نصف مي. است

                                            
 .45االحتجاج، طبرسي، ايران، ص) 1(

 . 21و  20هجري، صص1301الخرايج و الجرايح، راوندي، بومبيء هند، ) 2(

 .ي حضرت علي نهج البالغة، خطبه) 3(
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  .1»شمشير ذوالفقار آن حضرت هم پيش او است
د ها و عصاي موسي و انگشتر سليمان، را پـيش خـو   امام، لوح: در روايت كليني آمده كه

. كه با وجود آن تير و نيـزه در او اثـري نـدارد   ) اسم اعظم(دارد و اسمي را در اختيار دارد 
خره به نظر شيعه اين تقيه يا بـه  و باآل! كند؟ كسي كه چنين باشد چرا و از چه كسي تقيه مي

  تعبير صحيح تر، دروغ، تا كي واجب است؟
ورع  كسـي كـه   «: م رضـا گفـت  امـا : كند كه گفت اردبيلي از حسين پسر خالد روايت مي

از . تـرين شماسـت   ترين شما متقي كسي كه تقيه نكند ايمان ندارد و گرامي. دين ندارد ندارد، 
اي پسر رسول خدا، تا : گفتند. تر به تقيه يعني عامل: چه؟ گفت متقي ترين يعني: او پرسيدند

 ؛ز خروج قائم مـا تا روز وقت مشخص، و آن روز هم، رو: كي بايد به تقيه عمل كرد؟ گفت
  . 3»پس هر كس قبل از خروج قائم ما، تقيه را ترك كند، از ما نيست .2مهدي است

                                            
 .106و  105الخصال، ابن بابويه قمي، ايران، صص) 1(

رأي شيعه، جايز بودن تقيه است و شيعيان در زمان هايي : به تقيه عمل كرده وقتي مي گويدخود آقاي لطف اهللا ) 2(
هاي اسالمي سيطره داشتند، به تقيه  بر سرزمين... كه سالطين جور و حاكمان ستمگر همچون معاويه و يزيد و

آن زماني بود و اين،  اين زمان با عصر امويان و عباسيان قابل مقايسه نيست؛: سپس مي گويد. عمل كرده اند
   ).صافي ، اثرب في خطوطه العريضةيمع الخط(زماني ديگر 
در اين زمانت هم تقيه وجود دارد؛ چون تقيه تنها در آن زمان نبود و بس، بلكه تقيه و دروغ تا به ! آقاي صافي

سخنان باطل است، به ها و  هايت كه پر از دروغ در كتاب! حتي تو اي صافي. امروز ميان شيعه وجود داشته است
  . اي تقيه عمل كرده

تقيه : اي؛ چون امامان تو مي گويند تقيه قبالً بوده و اكنون وجود ندارد، به تقيه عمل كرده: هم اينك كه مي گويي
معلوم است كه قائم هنوز ظهور نكرده و تا ابد هرگز ظهور . بوده و تا هنگام ظهور قائم، پيوسته خواهد بود

  تو يا امامانت؟ : كسي راست مي گويد چه. نخواهد كرد
اي يا از روي خجالت و شرمندگي خود را به  به روايات و احاديث مذهب خودت كه از آنها بي اطالع بوده

اي، برمال  اي آشكار مي كند و آنچه را در درون پنهان كرده اي، بنگر؛ رواياتي كه آنچه را پنهان داشته ناداني زده
  . مي كند

  .341ة، اردبيلي، صكشف الغم) 3(
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هر كس از ما قبـل از خـروج قـائم    «: كليني از علي بن حسين روايت كرده كه گفته است
شدن پرهـايش از النـه پـرواز     اي است كه قبل از كامل عليه حكام شورش كند، مانند جوجه

  1.»او را پرواز دهند ن را بگيرند وها آ كند و بچه
تقيه واجب است و تا ظهور مهدي برداشتن آن و عمل نكـردن بـه   : ابن بابويه نوشته است

پس هر كس تا قبل از ظهور مهدي تقيه را ترك كند، از ديـن خـدا و ديـن    . آن جايز نيست
  2.اماميه خارج است و با پيامبر خدا و ائمه مخالفت كرده است

دين دروغ، دين نيرنگ و حيله و تا ابد راه نجـات از   ؛ي دوازده امامي شيعه اين است دين
  :خداوند در قرآن، هم به ما و هم به آنها گفته است. آن وجود ندارد

m B C D E F G H I  J KL M N O P 
Q R S T U V WX Y Z [ \ ] ^ _ 

` ab c d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v wx y z { 

|} ~ _ ` a b c d e f g h i j k lm n o p  q 
r s l 37 - 32: الزمر   

، و حقيقت و صداقت را كـه  بندد چه كسي ستمكارتر از كسي است كه بر خدا دروغ مي«  
؟ آيـا  كند تكذيب مي) اي بدون كمترين پژوهش و انديشه(بدو رسيده است ) توسط پيغمبران(

 خواهند بگويند و بكنند، هر چه مي س بگذارپ(مأواي كافران در دوزخ نخواهد بود؟ منزل و 
  .)رسند تا بدانجا مي

                                            
 .الروضة، كليني) 1(

 .االعتقادات، ابن بابويه قمي) 2(
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اند  ان ابالغ كردهو از سوي خدا به مردم(اند  دهكساني كه حقيقت و صداقت را با خود آور  
انـد كـه    و برابـر آن رفتـه  (انـد   يقت و صداقت را بـاور داشـته  و كساني كه حق) كه پيغمبرانند

   . ي هستندآنان پرهيزگاران واقع) مؤمنانند
، پـاداش نيكوكـاران   ايـن . در پيشگاه پروردگارشان آماده استهر چه بخواهند برايشان   
   . )كه عقيده نيك و كردار نيك دارند آنان( .تاس
سـد  چه بر(تا بدترين كارهاي ايشان را ) فرمايد ين تفضّلي در حق ايشان ميچن(خداوند   

ترين كارهايشان پاداش عطاء آنان را برابر نيكو، و ببخشايد) به لغزشهاي ناچيزشان بزدايد و
   . نمايد

و را از كسـاني جـز   ؟ آنان ت اش كافي نيست بنده) حمايت از حفاظت و(آيا خداوند براي   
ران و دشـمنان و طوفـان   مگر بتها و معبودهاي دروغـين و عـداوت كـاف   . (ترسانند خدا مي

هر كـس  ). ؟ ند كه خدا پشتيبان او استبرسان توانند كمترين زياني به كسي ، ميحوادث زمان
   . خواهد داشت، راهنما و رهبري نرا خدا گمراه كند

گر خدا چيره انتقـام  م. اي نخواهد داشت هيچ گمراه كننده ،و هر كس را خدا رهنمود كند  
سيد و از كمي تكيه بر لطف خدا كنيد و از انبوه دشمنان نهرا! پس اي مؤمنان(؟  گيرنده نيست

  .صدق موالنا العظيمو . »)باك مداريد همراهان

 


