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  بسم اهلل الرمحن الرحيم
  مقدمه

  

مـن  آله وصحبه و املرسلني وعلىنبياء وخامت األ علىالسالم و ةهللا رب العاملني والصال احلمد
  .يوم الدين سار على هديه واسنت بسنته إىل

  !و خواهر گراميبرادر عزيز 
ن مقدمه مي خواهيم از شما بپرسيم آيا شما مـذهب تشـيع را مـي    در ابتداي اي

شما در پاسـخ ايـن سـؤال خواهيـد     . شناسيد؟ مطمئناً پاسخ شما مثبت خواهد بود
ان ايشان ابي طالب و فرزند ذهبي است كه پيروان آن، علي بنمذهب تشيع م: گفت

و روزهـاي  نمازهاي خود را در سـه نوبـت مـي خواننـد      را امامان خود مي دانند،
و صيغه را نيـز روا مـي    ،تاسوعا و عاشورا به سينه زني و نوحه خواني مي پردازند

  .دانند
از كسانيكه جـواب آنهـا مثبـت بـوده     %  90بدون هيچ شك و ترديدي بيش از 

در . چيز ديگري در مورد مذهب تشيع نمي دانند  است، بيش از آنچه ما ذكر كرديم،
مورد معتقدات مذهب تشيع بدانند خيلـي بيشـتر و    حاليكه آنچه آنها مي بايست در

  .در بسياري موارد مهمتر از مسائل مزبور هستند
بسياري از سني مذهبان و حتي بسياري از شيعيان نيز در مورد اعتقـادات    آري،

  .مذهب تشيع چيزي نمي دانند
تقدات مـذهب شـيعه   اين حقيقت ما را بر آن داشت تا اين كتاب را در مورد مع

  .و مناقشه معتقدات اين مذهب بپردازيم ي عشري تأليف كرده و در آن به نقداثن
از آنجائيكه ما مي دانستيم آنچه در مورد معقدات تشيع در بخشهاي مختلف اين 
كتاب بيان مي شود براي بسياري از برادران و خواهران تـازگي داشـته و پـذيرفتن    

ت و دشوار خواهد بود، تمـام  وجود چنين معتقداتي در مذهب تشيع براي آنها سخ



سخنان و ادعاهاي خويش را مستدل به روايـاتي قـرار داده ايـم كـه در مراجـع و      
 اران مذهب تشيع آنها را مهمتـرين و مصادري روايت شده اند كه بزرگان و سردمد

را در حوزه هاي علميـه  موثق ترين مراجع مذهب خود مي دانند و تا به امروز آنها 
ما به اين عمل از يكسو صحيح بودن سـخنان و ادعاهـاي   . ندمي كن خويش تدريس

خود را به برادران و خواهران خويش ثابت كرده ايم و از سوي ديگر راه انكـار را  
ـ . مداران تشيع بسته ايمدبر بزرگان و سر  الزيرا بسياري از بزرگان مذهب تشيع بر م

مـي بيننـد و    خـود شدن معتقدات خويش را سدي در برابر تبليغات پر زرق و برق 
سعي بر آن دارند تا فرا رسيدن زمان مناسب اين معتقدات را از ديگران مخفي نگاه 

  .دارند
مطمئناً اكنون اين سؤال در اذهان برادران و خواهران مطرح خواهد شد كه مگر 
در مذهب تشيع چه اعتقاداتي وجود دارند كه پذيرفتن وجود چنـين معتقـداتي در   

  سخت و دشوار خواهد بود؟اين مذهب، براي ما 
. جواب اين سؤال بسيار مهم را ما در بخشهاي مختلف اين كتاب خواهيم يافت

صـلى اهللا عليـه   (در اين كتاب ما خواهيم ديد كه متأسفانه فرموده هاي رسـول اهللا  
در ايـن كتـاب مـا بـا     . همچنين با سخنان اهل بيت ايشان مخالفـت دارنـد  ) وسلم

ر حق ثابت خواهيم كرد مذهب تشيع بر خالف تبليغـات  استعانت جستن به معبود ب
پر زرق و برق خود، قرآن موجود را بـه رسـميت نمـي شناسـد و آنـرا محـرف و       

و همچنين در اين كتاب خـواهيم ديـد كـه در مـذهب تشـيع      . دستخورده مي داند
بسياري از صفات و ويژه گيهاي معبود بر حق نثار ائمه گشته و در اين مذهب هـيچ  

از توحيد و يكتاپرستي و جود ندارد و همچنين مـا در ايـن كتـاب بـه سـاير      اثري 
اشاره كـرده  ...ظهور امامت مهدي و ،معتقدات مذهب تشيع همچون ايمان به رجعت
  .و باطل بودن آنها را به اثبات خواهيم رسانيد



الزم به ذكر است از آنجايي كه ما مي دانيم بزرگان تشيع احاديث اهل سـنت و  
ا فاقد اعتبار مي دانند از استدالل كردن به آنها خـودداري كـرده و تنهـا    جماعت ر

قرآن مجيد و روايات مذهب تشيع و آنچه كه عقل و فطرت سليم انسان مقرر داشته 
  .اند را حجت و برهان خود قرار داده ايم

مـي   معبـود بـر حـق دراز كـرده و از او    در پايان اين مقدمه دست دعا بسوي 
ه و ما را در زمره آناني قرار دهد كـه در  خالص و تو فيق عطا فرمودخواهيم به ما ا

  :مورد آنها فرموده است
الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنُه أُولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوأُولَِئَك ُهْم  *فََبشِّْر ِعَباِد ﴿

  .]۱۸و  ۱۷/ الزمر [. ﴾أُولُو الْأَلَْبابِ
بشارت ده آن عده از بندگانم را كه به سخنان گوش فرا داده و پيرو بهترين ... «

براستي كه آنان همان كساني هستند كه معبود بر حق آنها را هدايت . آنها مي گردند
  .»و براستي كه آنان همان خردمندان حقيقي اند. كرده است

  مؤلف ابو عبدالرحمن
  

  توجه
  

تر و صحيح تر اين است كه ما در اين كتـاب از اسـم   الزم به تذكر است كه به
اهل سنت و جماعـت مخصوصـاً    زيرا نزد علماي. رافضه بجاي شيعه استفاده كنيم

متقدمين، به كساني شيعه گفته مي شده است كه تنها اختالف آنها با ساير مسلمانان 
بـن عفـان    در خالفت از عثمان را) رضي اهللا عنه(كه علي ابن ابي طالب اين بوده 

مسائل عقيدتي و عبادي هيچ  رد و. و اليق تر مي دانستند شايسته تر )رضي اهللا عنه(
در حاليكه فرقه و مذهبي كه ما در اين كتاب . اختالفي با ساير مسلمانان نداشته اند

به ذكر اعتقادات آنها مي پردازيم اگرچه خود را شيعه مي نامند اما نزد علماي اهـل  
ولي از آنجائيكه امروزه اكثريت مسـلمانان  . ه ناميده مي شوندسنت و جماعت رافض



اين حقيقت را نمي دانند و فرقه رافضه را به نام شيعه مي شناسند، ما نيز در كتـاب  
 .خود آنها را شيعه ناميده ايم تا باعث سر در گمي برخي از خوانندگان نگرديم

 
  )يكتا پرستي( شيعه و توحيد
  

ه به نقد و بررسي بينش مذهب تشـيع در مـورد مسـأل   ما در اين بخش از كتاب 
توحيد ربوبيـت و سـپس    در اين رابطه ما نخست. توحيد و يكتا پرستي مي پردازيم

  .توحيد الوهيت را مورد بررسي قرار خواهيم داد
رسي آن دسته از آيـات قـرآن مجيـد كـه در     رعلماي اهل سنت و جماعت با ب

مي گويند به اين نتيجه رسـيده انـد كـه     سخنبا مسائل توحيد و يكتا پرستي رابطه 
 توحيـد ربوبيـت و توحيـد    :مسائل مربوط به يكتاپرستي تحت سه دسـته و گـروه  

  .الوهيت و توحيد أسماء و صفات قرار مي گيرند
 

  توحيد ربوبيت
  

توحيد ربوبيت يعني يگانه و منفرد : اهل علم در تعريف توحيد ربوبيت گفته اند
رفتن آن تنهـا بـه   ر تحقق بخشيدن به آنچه كه صورت پـذي دانستن خداوند متعال د

   .امكان پذير است اراده و قدرت الهى
اموري همچون آفرينش مخلوقات، روزي رساندن بـه آنهـا، اداره كـردن امـور     
هستي، زندگي بخشيدن و بازپس گرفتن آن را مي توان در اين مقام به عنوان مثـال  

  .1بردنام 

                                                 
بـه ايـن كتابهـا    براي كسب اطالعات بيشتر در مورد مسائل مربوط به اين نوع از توحيد مي توان  ١

، شرح العقيده الطحاويـه البـن ابـي    33/  10مجموع فتاوي شيخ االسالم ابن تيميه : مراجعه كرد
، وسؤال وجـواب فـي   33، تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالوهاب ص 17العز الحنفي ص 

 .5أهم المهمات لعبدالرحمن بن سعدي ص 



ربوبيـت سـخن    ز آيات قرآن مجيد در مورد توحيدبسياري ا خداوند متعال در
  :معبود بر حق فرموده 54اف آيه در سوره اعر. رانده است

  ]. ۵۴/ عراف األ[ .﴾أَال لَُه الَْخلُْق َوالْأَْمُر َتَباَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني﴿
منـزه و  . بدانيد كه آفرينش و فرمانروايي از آن خداوند مـي باشـد  ) اي مردم («

  .»ند كه خالق و پادشاه عالميان استلند مرتبه است خداوب
بسياري از آيات قرآن مجيد بيانگر اين مطلب هسـتند كـه مشـركين بـا وجـود      
انحرافات عظيم خود در مورد توحيد الوهيت، اما به وحـدانيت خداونـد متعـال در    

  .صفات ربوبيت ايمان داشته و در اين رابطه مرتكب شرك نمي شده اند
  :دمتعال مي فرماي خداوند

  ].۸۷/ الزخرف [ ﴾َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اللَُّه﴿
: يقيناً پاسخ خواهنـد داد   اگر از مشركين بپرسي چه كسي آنها را آفريده است،«

  .»خداوند
  :فرموده است 31ال در سوره يونس آيه همچنين خداوندمتع

السََّماِء َوالْأَْرضِ أَمَّْن َيْمِلُك السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر َوَمْن ُيْخرُِج الَْحـيَّ ِمـَن   قُلْ َمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن ﴿
  ]. ۳۱/ يونس [﴾َتتَّقُونَ الَْميِِّت َوُيْخرُِج الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ َوَمْن ُيَدبُِّر الْأَْمَر فََسَيقُولُونَ اللَُّه فَقُلْ أَفَالَ

ه از آسمان و زمين شما را روزي مي رساند؟ و يا بگو كيست ك) مشركان را («
اينكه چه كسي مالك و آفريننده گوشها و چشمهاي شما است ؟ و چه كسي اسـت  

و چه كسي است كه امور  و بي جان را از جاندار مي آفريند،كه جاندار را بي جان 
ز عقاب او آيا ا: به آنها بگو .خداوند: آنها پاسخ خواهند داد ند؟ك هستي را اداره مي

  .»؟)كه اينگونه در عباداتتان شرك مي ورزيد(نمي هراسيد 
همـواره در توحيـد     آري ، مشركين با وجود ايمان داشتن به توحيـد ربوبيـت،  

الوهيت و پرستش و عبادت خداوند دچار انحراف شده و در عبادات خود به خالق 
  :ده مي فرمايخداوند متعال در اين رابط. هستي شرك مي ورزيدند



  ].۱۰۶/يوسف [ ﴾َوَما ُيْؤِمُن أَكْثَُرُهْم بِاللَِّه إِلَّا َوُهْم ُمْشرِكُونَ﴿
و بيشترين آنها به خداوند ايمان نمي آورند مگر اينكـه در عـين حـال بـه او     « 

  .»شرك مي ورزند
اكنون ما به ذكر برخي از انحرافات و گمراهيهايي كه در مذهب تشيع در رابطه 

از ميان اين انحرافات و گمراهيها مـا بـه   . ازيمدد دارد مي پربا توحيد ربوبيت وجو
  :اين مطالب اشاره خواهيم كرد

  :پروردگار دانستن ائمه را رب و -١
امـا بـا    م را به تعجب و شـگفتي وا مـي دارد،  مطمئناً اين عنوان خواننده محتر

مراجعه به آنچه در كتابهاي تفسير و حـديث مـذهب تشـيع نوشـته شـده، متوجـه       
 .م شد اين مسأله حقيقت تلخي است كه بايستي آنرا پذيرفتخواهي

 )عنـه  رضـي اهللا (روايتي دروغين از علي بن ابي طالب  »األنوار مرآة«در كتاب 
من همان رب و پروردگار زمين هستم كـه آنـرا آرام   «: نقل شده كه ايشان گفته اند

  .2»نگاه مي دارم
آيا رب و پروردگـار   .ه استببينيد گستاخي و خيره سري دجاالن به كجا رسيد

رضـي اهللا  (زمين كسي جز خالق آن مي باشد؟ و آيا امكان دارد علي ابن ابي طالب 
  :دعال مي فرمايچنين سخن كفر آلود و ملحدانه اي بر زبان بياورند؟ خداوند مت )عنه

 ﴾إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن َبْعـِدهِ إِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواِت َوالْأَْرَض أَنْ َتُزوال َولَِئْن َزالََتا ﴿
و اگـر   .خداوند آسمانها و زمين را از نابودي محفوظ نگـاه مـي دارد  « ].۴۱/فاطر [

   .»نمي تواند آنها را از زوال و نابودي باز دارد آنها رو به زوال نهند كسي جز او
داوند متعال مي وره الزمر خس 69در آيه . اكنون به ذكر مثال ديگري مي پردازيم

  :دفرماي
                                                 

مطبعه االفتاب، (، 59لي محمد طاهر البناطي الفتوني ص مرآه االنوار البي الحسن الشريف بن الموا ٢
 ).هـ 1374طهران 



 از) محشـر در روز قيامـت  (و زمين « ]. ۶۹/ الزمر [ ﴾َوأَْشَرقَِت الْأَْرُض بُِنورِ َربَِّها﴿
  .»نور رب پروردگار خود نوراني گشت

  .بياييد ببينيم كتابهاي تفسير شيعه اين آيه را چگونه تفسير كرده اند
ا عبداهللا نقل شـده كـه در   در روايتي كه راوي آن مفضل بن عمر مي باشد از اب

رب هنگام ظهور امـام چـه رخ خواهـد     نور مراد از« :مورد تفسير اين آيه گفته اند
امام براي مردم كـافي بـوده و ديگـر احتيـاجي بـه نـور        نور: ايشان فرمودندداد؟ 

  . 3»خورشيد و ماه نخواهد بود
ند متعـال  خداو 110آيه  در سوره كهف. اكنون به ذكر مثال ديگري مي پردازيم

و در عبـادت و پرسـتش رب و پروردگـار    ﴿ .﴾َوال ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربِِّه أََحداً﴿ :مى فرمايد
  .»دخود، شرك نورز

مراد اين است كه شـخص  : در كتاب تفسير عياشي در مورد آين آيه گفته شده
سـر تسـليم فـرود     -عليه السالم-فت در برابر اميرالمؤمنين علي درمورد مسأله خال

  .4»ورد و أحدي را با ايشان شريك نگرداندآ
همانگونه كه معاني واضح و آشكار اين آيات بر آن داللت دارند مراد از كلمـه  

در اين آيات خداوند متعال بوده و تفسير كردن اين كلمه به امام نمي توانـد  » رب«
  .چيزي جز گمراهي و ضاللت باشد

ر يكي از روايات مصادر شـيعه  و ضاللت ها به جايي رسيده كه د اين گمراهيها
                                                 

. طيـب الموسـوي الجزائـري، ط   : تصـحيح و تعليـق  (، 2/253تفسير القمي لعلي بن ابراهيم القمي  ٣
، تفسـير  )طهران، الثانيـه : ط( 4/87، البرهان لهاشم بن سليمان الكتكاني )هـ 1387الثانية، بيروت 

  ).حسين االعلمي، موسسه االعلمي، بيروت: تصحيح(،  4/331كاشاني الصافي للفيض ال

هاشـم الرسـولي المحالتـي،    : تصحيح وتعليق(، 2/353تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي  ٤
چـاپ  ( 3/270وتفسـير الصـافي   ). چاپ سابق الذكر( 2/497، والبرهان )المكتبه العلميه، طهران

 ) .سابق الذكر



از رسـول اهللا  «: گفته شده )صلى اهللا عليه وسلم(و معراج پيامبر  در مورد قصه اسراء
صلي عليه و آله پرسيده شد خداوند در شب معراج به چه زبـان و لغتـي بـا شـما     

بـن      به لغت و زبان علي: صلي اهللا عليه و آله پاسخ دادند سخن گفتند؟ رسول اهللا
اين مسأله چنان مرا به شگفتي و تعجب وا داشت كه از خداونـد متعـال   . البابي ط

  .5»اين شما بوديد كه با من سخن گفتيد يا علي ابن ابي طالب؟: پرسيدم
ما قبالً نيز به اين نكته اشاره كرديم كه شناعت و قـبح ايـن گمراهيهـا بهتـرين     

  .برهان و دليل بر بطالن آنها است
  :امام دانستن دنيا و آخرت را از آن -٢

زمين از آن امـام مـي   «: اب خود را اينگونه ناميده استكليني يكي از ابواب كت
ابوبصير « :اين باب حديثي دروغين به اين مضمون روايت كرده است در وا .6»باشد

آيا نمي داني كه دنيـا و آخـرت از آن   : فرمودند -عليه السالم-ابا عبداهللا  :مي گويد
 .7»ف و حكم او قرار دارند؟امام هستند و تحت تصر

آيا اين اعتقاد باطل، شرك ورزيدن صريح در توحيد ربوبيـت محسـوب نمـي    
قـرآن مجيـد در   . گردد؟ شركي كه حتي ابوجهل و ابولهب نيز آنرا قبول نداشته اند

  :مورد اين مسأله فرموده است
  ].۱۰۷:البقره [ ﴾أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ﴿
  »آيا نمي داني مالكيت و فرمانروايي آسمانها و زمين از آن خداوند است؟«

  :آيه ديگري معبود بر حق فرموده استو در 
 .﴾الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َولَْم َيتَِّخذْ َولَداً َولَْم َيكُْن لَُه َشـرِيٌك ِفـي الُْملْـكِ   ﴿

                                                 
  ).هـ 1381هاشم الرسولي، المطبعه العلميه، قم : تعليق(، 1/106ألربلي كشف الغمه ال ٥

علي اكبر الغفاري، دار الكتـب االسـالميه،   : تصحيح و تعليق(، 410-1/407اصول الكافي للكليني  ٦
 ).هـ 1388: طهران، الثالثة

 ).چاپ سابق الذكر( 1/409اصول الكافي  ٧



و . نكس كه فرمانرايي و مالكيـت آسـمانها و زمـين از آن او اسـت    آ« ].۲/الفرقان [
  .»هرگز فرزندي نداشته و شريكي در فرمانرايي و پادشاهي ندارد

  :سوره نجم معبود بر حق فرموده است و در
  .»دنيا و آخرت از آن خداوند است«  ].۲۵/النجم [ ﴾فَِللَِّه الْآِخَرةُ َوالْأُولَى﴿

كه به اين اعتقادات باطل ايمان داشته باشد كوچكترين آيا مي توان در قلب كسي
  اثري از توحيد و يكتاپرستي يافت؟

و . آري، فرمانروايي و مالكيت نام دنيا و آخرت از آن خداوند متعال مـي باشـد  
ي حـد مانراويي و يا قسمتي از آنرا به اهيچكس نمي تواند ادعا كند خداوند اين فر

چون هيچ دليل و برهاني براي اثبات اين ادعا . تاز مخلوقات خود واگذار كرده اس
يشوايان و رهبـران  پوجود ندارد و پيروان هر مذهب و فرقه اي مي توانند در مورد 

  .خويش چنين ادعاي پوچ و بي اساسي داشته باشند
  :داشتن به حلول خداوند در ائمه داعتقا -٣

ملحدانـه گفتـه    در يكي از روايات مذهب تشيع در رابطه با اين اعتقاد فاسد و
آنگاه خداوند دست راست خود را بـر مـا   : فرمودند -عليه السالم-ابا عبداهللا «: شده

امـا  ... «  :و در روايت ديگري گفته شده .8»كشيد و نورالهي در وجود ما حلول كرد
ايمان داشتن به چنين اعتقاد باطلي  .9»خداوند ذات ما را با ذات خود در هم آميخت

در متصف دانستن ائمه به برخي از صفات ربوبيـت و در نتيجـه    نقش بسيار بزرگي
ما اگر به كتابهاي حـديث مـذهب تشـيع    . پرستش و عبادت كردن آنها داشته است

مراجعه كنيم و نگاهي به آنچه در باب معجزات ائمه نوشته شده بيـافكنيم خـواهيم   
شده كـه اينگونـه   ديد در بسياري از روايات، انجام دادن اموري به ائمه نسبت داده 

                                                 
  ).پ سابق الذكرچا(، 445و 442و 441و 1/440اصول كافي  ٨

 ).چاپ سابق الذكر(، 445و 442و 441و 1/440اصول كافي  ٩



بعنـوان مثـال يكـي از ايـن     .. امور را كسي جز خداوند متعال نمي تواند انجام دهد
در ايـن  . روايات، علي ابن ابي طالب را قادر به زنده كردن مردگان معرفي مي كند

 -عليه السالم-جواني از قبيله بني مخزوم نزد علي بن ابي طالب « :روايت گفته شده
برادرم چند روز پـيش فـوت كـرد و ايـن      !اي دايي من: گويد آمده و به ايشان مي

عليـه  -علي بن ابـي طالـب   . حادثه ناگوار مرا بسيار غمگين و افسرده ساخته است
آيا مي خواهي بـرادرت را بـار ديگـر    : در جواب خطاب به جوان فرمودند -السالم

ابـي  علـي ابـن   . ببيني؟ جوان كه بسيار خوشحال گشته است پاسخ مثبت مي دهـد 
هنگاميكه . قبر او را به من نشان ده: خطاب به جوان مي فرمايد -عليه السالم-طالب 
مي رسند ايشان زير لب سخني گفته و بـا پـاي    و جوان به قبر -عليه السالم-علي 

با اين عمل ناگهان مرده از قبر بر خاسته و بـه زبـان   . خود چند ضربه به قبر ميزنند
مگـر  : از او مي پرسند -عليه السالم-اميرالمؤمنين . ندفارسي سخناني بر زبان مي را

بـودم،   10اما چون من پيرو فالني و فالنـي  ،بله: تو عرب نبودي؟ مرد پاسخ مي دهد
  .11»پس از مرگ زبانم به فارسي تغير يافت

و در اكذوبه ديگري گفته شده علي ابن ابي طالب رضي اهللا عنه تمـام مردگـان   
و در روايت دروغين ديگري ادعا شده علي ابن  . 12ه اندقبرستان جبانه را زنده كرد

علي طالب رضي اهللا عنه با زدن ضربه اي به تكه سنگي صد شتر از آن بيرون آورده 
  .13اند

                                                 
 .مي باشد) رضي اهللا عنهما(مراد ابوبكر و عمر  ١٠

احيـاءالتراث  ( 41/192بحار االنوار للمجلسي  ،)چاپ سابق الذكر( ،1/457اصول الكافي للكليني  ١١
المطبـوع بـالنجف   (، 76للصـفار ص  ، بصائر الدرجات )هـ 1403العربي، بيروت، الطبعه الثالثه 

 ).هـ 1370

 ).چاپ سابق الذكر( 41/194بحار االنوار للمجلسي  ١٢

 ).چاپ سابق الذكر( 41/194بحار االنوار للمجلسي  ١٣



اينگونه روايات همانگونه كه قبالً نيز گفتيم چنان بي پايه و اسـاس و مضـحك   
  .برهان نيست هستند كه براي اثبات بطالن آنها هيچ احتياجي به ذكر دليل و

چه را بخواهند حـالل   داشتن به اينكه ائمه مي توانند هر اعتقاد -۴
  :و يا حرام گردانند

ما مي دانيم يكي از اصول توحيد، ايمان داشتن به اين است كـه تشـريع يعنـي    
و هـيچ  . حالل و حرام گردانيدن از خصوصيات و ويژگيهاي معبود بر حق مي باشد

  :دداوند متعال مي فرمايخ. ن نقشي نداردمخلوقي در اين مسأله كوچكتري
  ]. ۵۴/عراف األ[ ﴾أَال لَُه الَْخلُْق َوالْأَْمُر﴿
  ».بدانيد كه آفرينش و فرمانروايي از آن خداوند است«

حتي پيامبران نيز كه برگزيده ترين افراد تاريخ بشـريت بـوده انـد كـوچكترين     
  .شريعت الهي بوده اند آنها فقط مبلغان ،نقشي در تحليل و تحريم نداشته اند

مشركين را در رابطه با پذيرفتن تحليل و  21معبود بر حق در سوره شوري آيه 
  :كوهش و سرزنش قرار داده مى فرمايدتحريم رهبران و سردمداران خود مورد ن

  ].۲۱ / الشورى. [﴾أَْم لَُهْم ُشَركَاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الدِّينِ َما لَْم َيأْذَنْ بِِه اللَُّه﴿
دارند كه بدون ) شايسته و اليق فرمانراويي(براي خود خداياني ) مشركين(آيا «

مراد از استفهام و پرسش، گوشـزد  ( .»اجازه الهي احكامي را براي آنها بنا نهاده اند؟
اكنون بياييد ببينيم مذهب تشـيع  ). كردن مشركين به باطل بودن اين عمل آنها است

بنابر رواياتي كه در مراجع و مصادر مـذهب  . ادي دارددر مورد اين مسأله چه اعتق
تشيع نقل شده اند ائمه حق تشريع داشته و مي توانند هر چه را بخواهند حالل و يا 

خداونـد  «: اب خود اين روايت را نقـل كـرده كـه   آقاي كليني در كت. حرام گردانند
گذشت هـزار  متعال نخست محمد و علي و فاطمه عليهم السالم را آفريد و پس از 

. دهر ساير مخلوقات را خلق كرد و اطاعت از اين سه تن را بر آنها واجب گردانيـد 



  .14»به همين سبب اين سه تن هر چه را بخواهند حالل و يا حرام مي گردانند
خداونـد متعـال   ... « :مجلسي در قسمتي از شرح اين روايت مكذوبه مي گويـد 

. »زمين و آسمان نيز واجب گردانيـد  داتاطاعت از آنها را بر تمام خالئق حتي جما
بايستي دانست اين اعتقاد باطل همان اعتقادي است كه يهوديان و نصاري در مورد 

  :ند متعال در اين رابطه مى فرمايدخداو. رهبران و پيشوايان مذهبي خود داشتند
  .] ۳۱/  التوبة[ ﴾اتََّخذُوا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَباباً ِمْن ُدوِن اللَِّه﴿
 .»وايان خود را رب خويش قرار دادنديهود و نصاري پيش« 

روايتي در كتاب اصول كافي اين آيه را تفسير كرده و بيان داشته چگونه يهـود  
: در اين روايت گفته شده. و نصاري پيشوايان ديني خود را رب خويش قرارداده اند

د سـوگند پيشـوايان مـذهبي يهـود و     به خداون: فرمودند -عليه السالم-ابا عبداهللا «
و اگر اينكار را مي كردنـد  . نصاري هرگز آنها را به عبادت كردن خود فرا نخواندند

آنچه آنها انجام دادند اين بود كه حـالل را  . هرگز كسي سخن آنها را نمي پذيرفت
  .15»بر مردم حرام و حرام را بر آنها حالل گردانيدند

گشته، گردن نهادن و پذيرفتن تحليل و تحريمـي   بنابر آنچه در اين روايت ذكر
كه از جانب مخلوق باشد، نوعي عبادت كردن اين مخلوق محسوب گشته و شـرك  

  .در ربوبيت خداوند متعال مي باشد
اين اعتقاد باطل، اعتقاد باطل ديگري نيز به دنبال داشته است كه بـر اسـاس آن   

ده امـام  اار بستگي بـه خواسـت و  بيان ساختن احكام شرعي و يا كتمان كردن آنها 
                                                 

چاپ سابق ( 25/3404، بحار االنوار للمجلسي )چاپ سابق الذكر( 1/441اصول الكافي للكليني  ١٤
 ).الذكر

يثي بـه  الزم به تذكر است در مراجع اهل سنت و جماعت نيـز حـد  . 1/53اصول الكافي للكليني  ١٥
اما اهل علم ايـن حـديث را   . روايت شده است) صلى اهللا عليه وسلم(اين مضمون از رسول اهللا 

 .ضعيف دانسته اند



در يكـي  . او اگر بخواهد مي تواند احكام شرعي را از پيروان خود كتمان كند. دارد
 -عليه السالم-از امام رضا : وشاء مي گويد«: از روايات شيعه در اينمورد گفته شده

  :در مورد تفسير اين آيه پرسيدم
اگر مسـأله اي  « ].۷ /نبياء ، األ۴۳/ النحل [ ﴾َتْعلَُمونَفَاْسأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُْنُتْم ال ﴿

   .»را نميدانيد، آنرا از علما و دانشمندان بپرسيد
مـردم بايسـتي حكـم    . مراد از اهل ذكر ما هسـتيم : فرمودند -عليه السالم-امام 

  .مسائل خود را از ما بپرسند
  شما سؤال شونده و ما سؤال كننده هستيم؟: من گفتم
  .بله: ودندايشان فرم
  آيا بر ما واجب است سؤالهاي خود را از شما بپرسيم؟: من گفتم

  .بله: ايشان فرمودند
  ب است سؤالهاي ما را پاسخ دهيد؟جآيا بر شما وا :من گفتم

ما اگر خواستيم به سؤالهاي شما پاسخ خواهيم داد و اگـر   خير،: ايشان فرمودند
  .16»نخواستيم از پاسخ دادن خودداري خواهيم كرد

صـلى اهللا  (براستي كه اين روايت متضمن اهانتي بزرگ به اهل بيت رسـول اهللا  
ه حـق را كتمـان مـي كننـد     خداوند متعال در مورد كسانيك. مي باشد )عليه وسلم

  :فرموده است
ِللنَّاسِ ِفي الِْكَتابِ أُولَِئـَك  إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنَزلَْنا ِمَن الَْبيَِّناِت َوالُْهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ﴿

  ].۱۵۹/البقره [ ﴾َيلَْعُنُهُم اللَُّه َوَيلَْعُنُهُم اللَّاِعُنونَ
آنانيكه آيات آشكار و هدايت كننده اي را ما نازل ساخته و آنهـا را در كتـاب   «

                                                 
، ) چاپ سابق الذكر( 2/68، تفسير القمي )چاپ سابق الذكر( 211-1/210اصول الكافي للكليني  ١٦

  ).چاپ سابق الذكر( 23/174مجلسي بحار االنوار لل



براي مردم توضيح داده ايم، كتمان ساخته و از مردم پوشيده نگاه مي دارند، خداوند 
  .»رار مي دهندگان و مؤمنين آنها را مورد لعنت خود قو فرشت

كه چيزي از  نيز اجازه نداده )صلى اهللا عليه وسلم(خداوند متعال حتي به پيامبر 
صـلى اهللا  (خداوند متعال خطاب به رسول اهللا . كند احكام شرعي را از مردم كتمان

  :مى فرمايد )عليه وسلم
  ].۶۷/ ائدةامل[ ﴾ا أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُهَيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َم﴿
و اگر . اي پيامبر آنچه كه از پروردگارت بر تو نازل گشته را به مردم ابالغ كن« 

  .»چنين نكني رسالت الهي را ابالغ نكرده اي
طل است كه در روايات مصـادر  بايستي دانست به سبب همين اعتقاد فاسد و با

شيعه گفته شده شيعيان تا قبل از زمان امام محمد باقر رحمت اهللا عليـه از چگونـه   
بجا آوردن برخي از عبادات بي خبر بوده و بسياري از اصـول و اساسـيت ديـن را    

در يكي از اين روايات كه آنرا كليني در كتاب خـود روايـت كـرده    . نمي دانستند
كيفيت  -عليه السالم-) محمد باقر(يان تا قبل از زمان امام ابو جعفر شيع« :گفته شده

تا اينكه امـام   چيزي از حالل و حرام نمي دانستند،اداي مناسك حج را بلد نبوده و 
در زمان خويش كيفيت اداي حج و مسائل حالل و حرام  -عليه السالم-محمد باقر 

تضمن اهانتي بـس عظـيم بـه اميـر     اين روايت مكذوبه م .17»را به شيعيان ياد دادند
المؤمنين علي ابن ابي طالب و حسن بن علي و حسين بن علي و علي بـن حسـين   

  .رضي اهللا عنهم اجمعين مي باشد
مگر نه اين است كه شيعيان خود را هواداران و پيروان پروپـاقرص ايـن ائمـه    

اسـالم را از  معرفي مي كنند؟ آيا اين ائمه حالل و حرام دين و كيفيت اداي اركـان  
پيروان پروپاقرص خود كتمان كرده بودند؟ خودتان ببينيد چگونه تحـت سـرپوش   
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 )صـلى اهللا عليـه وسـلم   (حب آل بيت بزرگترين اهانتها را نثار اهل بيت رسول اهللا 
  .كرده اند
اعتقاد داشتن به اينكه حركت ابرها و بوجود آمدن رعد و بـرق   -۵

  :ناشي از اراده امام مي باشد
مذهب تشيع رواياتي وجود دارند كه بـر اسـاس آنهـا شـيعيان مـي       در مراجع

در يكي از ايـن  . پندارند برخي از امور هستي تحت اراده و مشيئت ائمه قرار دارند
. روايات بوجود آمدن رعد و برق، ناشي از اراده و خواست امام دانسته شده اسـت 

 -عليه السالم-با عبداهللا نزد ا: سماعه بن مهران مي گويد«: در اين روايت گفته شده
اين هنگام ابا عبداهللا  در. نشسته بودم كه ناگهان صداي رعد و برق مهيبي شنيده شد

من . اين رعد و برق ناشي از اراده و خواست يار شما است: فرمودند -عليه السالم-
  .18»-عليه السالم-امير المومنين : منظورتان از يار ما كيست؟ ايشان فرمودند: پرسيدم

جاي بسي شگفتي است كه چگونه مفيد و مجلسي اين جرأت را به خـود داده  
اند كه روايتي اينچنين كه مضمون آن چيزي جز الحاد و شرك در ربوبيت نيست را 

  .در كتابهاي خود جاي دهند
گويا خداوند متعال گوشهاي آنها را كر و چشمانشان را كور كرده و آنهـا ايـن   

  :ده اند كه در آن فرموده شدهندي آيه كريمه را نشنيده و
  .]۱۲:الرعد [﴾ُهَو الَِّذي ُيرِيكُُم الَْبْرَق َخْوفاً َوطََمعاً َوُيْنِشئُ السََّحاَب الثِّقَالَ﴿
است كه برق را براي بـيم دادن شـما از خشـم و غضـب     ) خداوند متعال(او «

ن را تان به رحمتش به شما مي نمايانـد و ابرهـاي سـنگي    خويش و براي اميد بستن
  .»بوجود مي آورد

دجاالن چنان در ضاللت و گمراهي غوطه ور گشته و بصيرت خود را از دست 
                                                 

 27/33بحار االنوار للمجلسي  ،)هـ 1402مؤسسه االعلمي، بيروت ( ،327االختصاص للمفيد ص  ١٨
 ).چاپ سابق الذكر(



داده اند كه روايات جعلي و افسانه اي آنها، هر انسـان عاقـل و خردمنـدي را بـه     
  .حيرت و تعجب وا مي دارد

به يكي ديگر از اين روايات كه مجلسي آنرا در كتاب خـود ذكـر كـرده     بيائيد
عليـه  -روزي علي بن ابي طالـب  «: در اين روايت گفته شده. ش فرا دهيماست گو
. اين دو تكه ابر ناگهان همانند دو قالي گشـتند  .به دو تكه ابر اشاره كردند -السالم

از جملـه سـلمان و    بر يكي از اين ابرها و يارانشـان  -عليه السالم-آنگاه امام علي 
 پس از سوار شـدن بـر   -عليه السالم-م علي اما. بر ديگر سوار شدندبر ا... مقداد و 

من زبان خداوند در ميـان خالئـق   . من چشم خداوند در زمين هستم: ابر فرياد زدند
در  .19»... مـن  ، گـردد من همان نور خداوند هستم كه هرگز خـاموش نمـي   . هستم

 .عجزات پيامبران از ايشان مي پرسندادامه اين قصه خيالي ياران امام علي در مورد م
من عظيمتر از اين معجزات را به شـما نشـان خـواهم    «: ايشان در جواب مي گويند

سوگند به آنكه دانه را شكاف و انسان را آفريد من آنچنـان مقـدار عظيمـي از    . داد
ملكوت آسمانها و زمين را تحت اراده و مشيئت خود دارم كه شما حتي توان درك 

مه اين قصه عجيـب و غريـب گفتـه شـده     در ادا .20»مقدار اندكي از آنرا نيز نداريد
يكـي از  . را ديدند )والسالم عليهم الصالة(علي بن ابي طالب و ياران ايشان پيامبران «

هنگاميكه ياران علي بن ابي طالب از او سبب گريسـتن  . پيامبران سخت مي گريست
 تا مدتي پيش اميرالمؤمنين هر بامداد به ديـدن مـن  : او در جواب گفت .را پرسيدند

آمده و در كنارم مي نشستند و من به بركت نگريستن به ايشان نيروي بيشتري بـراي  
اما اكنون مدت ده روز است كه ايشان بـه ديـدن مـن    . عبادت كردن پيدا مي كردم
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ـ  .21»نيامده اند و اين مسأله مرا بسيار افسرده و غمگين ساخته اسـت  ه ايـن  در ادام
از ياران خود مي خواهنـد چشمانشـان را    -عليه السالم-امام علي «: قصه گفته شده

آنگاه ايشان آنها را به بازاري مي برند كه مردمـان آن از درخـت نخـل نيـز     . ببندند
پس از اينكه به ياران خود مي گوينـد ايـن    -عليه السالم-امام علي . درازتر هستند

 مردمان از قوم عاد هستند فريادي مي كشند كه از شدت آن همه آن مردمان هـالك 
و ياران ايشان به شهر خود  -عليه السالم-و در پايان هنگاميكه امام علي . مي گردند

سوگند مي خوريم كه شما نشانه و آيه عظيم : باز مي گردند ياران ايشان مي گويند 
اين قصه خيالي با اينكه ماالمال و سرشار از خرافات و شركيات  .22»خداوند هستيد

او پس از اعتراف بـه  . يقت داشتن آنرا رد نمي كنداما مجلسي احتمال حق ،مي باشد
اما ما آنـرا رد نمـي   «: مي گويد .23»اين قصه را در مراجع و مصادر نديده ام«اينكه 
  .24»كنيم

خودتان ببينيد چگونه آقاي مجلسي احتمال حقيقت داشتن روايتي كـه ماالمـال   
است را رد  خرافات و شركيات است و در هيچيك از مصادر و مراجع روايت نشده

مطمئناً اگر اين روايت در يكي از مراجع و مصادر نقـل مـي شـد آقـاي     . نمي كند
مجلسي به آن ايمان كامل پيدا كرده و هيچگونه شك و ترديدي نسبت بـه صـحت   

  . داشتن آن به دل خود راه نمي داد
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  الوهيت توحيد
  

شـديم،  پس از آنكه نخست با توحيد ربوبيت و بينش شيعه نسبت بـه آن آشـنا   
  .اكنون در مورد توحيد الوهيت و بينش اين مذهب نسبت به آن سخن مي رانيم

ما اگر بخواهيم توحيد الوهيت را بصورت ساده و واضـح تعريـف كنـيم مـي     
توحيد الوهيت يعني اينكه شخص مسلمان فقـط معبـود بـر حـق را      :توانيم بگوييم

حـدي از  را بـراي ا  و پرستش محسوب مي گـردد  بپرستد و آنچه كه شرعاً عبادت
  :كه بگويند د متعال مسلمانان را امر كردهخداون. مخلوقات بجا نياورد

  ].۵/ الفاحتة[ .﴾إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني﴿
  .»تنها تو را عبادت كرده و تنها از تو استعانت مي جوييم«  

ايمان داشته توحيد ربوبيت با در نظر داشتن اين مطلب كه حتي مشركين نيز به 
، مي توان به اين نتيجه رسيد كه علت و سبب اساسي بعثت پيامبران، دعـوت و  اند

فراخواندن مردم به سوي توحيد الوهيت و بر حذر داشتن آنها از شرك ورزيدن در 
  .آنچه كه شرعاٌ عبادت و پرستش محسوب مي گردد، بوده است

سبت به اين نوع از توحيد پس از اين مقدمه مختصر، اكنون به ذكر بينش تشيع ن
در مراجـع و مصـادر مـذهب تشـيع روايـاتي       :متأسفانه بايستي گفت. مي پردازيم

منسوب به ائمه وجود دارند كه در آنها شيعيان را به مرتكب شدن اعمـالي تشـويق   
البته جـاي هـيچ   . كرده اند كه با توحيد الوهيت و يكتاپرستي منافات و تضاد دارند

از ايـن سـخنان و    )صلى اهللا عليه وسلم(كه اهل بيت پيامبر شك و ترديدي نيست 
ما قبل از سخن در مورد اين روايات به مسأله بسـيار  . گفتارها پاك و مبري بوده اند
اين مسأله اين است كه سردمداران مذهب تشيع بـراي  . مهم ديگري اشاره مي كنيم

وانده و آنهـا را از شـرك   آياتي كه مسلمانان را به توحيد و يكتاپرستي فراخفرار از 
مجيد كه نامي از توحيد  ورزيدن در عبادات بر حذر داشته اند، در هر كجا از قرآن



و همانگونه كه بزودي مشاهده خواهيم . برده شده آنرا به واليت ائمه تفسير كرده اند
را به اميرالمؤمنين تفسير كرده ) »اهللا«كلمه (كرد حتي در برخي از موارد لفظ جالله 

  :اكنون براي اثبات اين ادعا به ذكر چند مثال مي پردازيم .ندا
  :مى فرمايد 65در سوره الزمر آيه  خداوند متعال

 ].۶۵/ الزمـر   . [﴾ْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُكَولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَِئْن أَ﴿
، تمام تو وحي شده است كه اگر شرك ورزي به تو و پيامبران پيش از) اي پيامبر(«
  .»عمال صالحه تو بر باد خواهند رفتا

همانگونه كه از معناي واضح و آشكار اين آيه پيدا است، خداوند متعال پيـامبر  
خويش را مورد خطاب قرار داده تا امت اسالمي را به بزرگي گناه و معصيت شرك 

رزيدن چنان گناه بزرگـي اسـت كـه    ورزيدن گوشزد كنند و به آنها بگويند شرك و
حتي اگر أحدي از پيامبران مرتكب آن گردد تمام اعمال صالحه او بر بـاد خواهنـد   

  .رفت
اكنون بياييد بينيم سردمداران و بزرگان مذهب تشيع اين آيه را چگونـه تفسـير   

اگر در خالفت، كسي را با علي «: قمي در تفسير اين آيه گفته اند كليني و. كرده اند
در تفسير البرهان نيـز   .25»شريك گرداني تمام اعمال صالحه تو بر باد خواهند رفت

  .26اين آيه به همين صورت تفسير شده است
و اسـاس و بـه دور از عقـل و     اگر چه تفسير آقاي كليني وقمي چنان بي پايـه 

منطق مي باشد كه حاجتي به بحث و مناقشه در مورد آن وجود ندارد امـا بـا ايـن    
نگاهي به آيه اي كه پيش از اين آيـه قـرار دارد مـي انـدازيم تـا بطـالن        وجود ما

  :خداوند متعال فرموده. هاي مفسرين شيعه را بهتر دريابيمادعا
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ـ  * قُلْ أَفََغْيَر اللَِّه َتأُْمُرونِّي أَْعُبُد أَيَُّها الَْجاِهلُونَ﴿ ِئْن َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَ
الزمـر  [ ﴾َبلِ اللََّه فَاْعُبْد َوكُْن ِمَن الشَّاِكرِيَن * أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسرِيَن

/۶۴ -۶۶[.   
. به آنها بگو اي كسانيكه از عظمت و بزرگي معبود بر حق بي خبريد !اي پيامبر«

بـه تـو و    !اي پيـامبر  حق را بپرستم؟مي خواهيد كسي جز معبود بر  ايا شما از من
پيامبران پيش از تو وحي شده است كه اگر شرك ورزي، تمام اعمال صالحه تو بـر  

بر تو است كه  !اي پيامبر. اران قرار خواهي گرفتباد خواهند رفت و از گروه زيانك
  .»تنها معبود بر حق را بپرستي و در زمره شكرگذاران باشي

آشنايي با زبان عربي داشته باشـد براحتـي در مـي     هر مسلماني كه كوچكترين
يابد كه در اين آيات كوچكترين اشاره اي به اميرالمؤمنين علـي بـه ابـي طالـب و     

اما آقايان كليني وقمي و ساير همكاران دغلكارشان لفـظ  . مسأله واليت نشده است
اين . كرده اندرا به واليت و امامت تفسير » عبادت«را به علي و كلمه ) »اهللا«(جالله 

مسأله همچنين بي بضاعت بودن بزرگان تشيع در اثبات امامت علي بن ابـي طالـب   
بايستي از . را نيز به اثبات مي رساند )صلى اهللا عليه وسلم(پس از رحلت رسول اهللا 

 اگر خداوند متعال مي خواست: آقاياني كليني وقمي و ساير سردمداران تشيع پرسيد
تن واليت علي و فرزندان و نوادگان ايشان امر كنند، چرا ايـن  مسلمانان را به پذيرف

تا تمام مسلمانان به اين مسـأله پـي    صورت واضح و آشكار ذكر نكرد مسأله را به
ل در برده و هيچ حجت و بهانه اي براي كسـي بـاقي نمانـد؟ مگـر خداونـد متعـا      

  :توصيف قرآن مجيد نفرموده
  .]۲۲و۱۷/ القمر [ ﴾ذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍَولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِلل﴿
آيا كسي . ، سهل و آسان قرار داده ايم)مردم(ما قرآن را براي پند و اندرزگيري «

  »مي خواهد از آن پند بپذيريد؟
  :مثالي ديگر



  :مي فرمايد 61در سوره النمل آيه  خداوند متعال
  .]۶۱/النمل [ ﴾لَُمونَأَإِلٌَه َمَع اللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهْم ال َيْع﴿
آيا معبود بر حقي جز خداونـد وجـود دارد؟ براسـتي كـه اكثريـت مشـركين       «

  .»توحيد و يكتاپرستي را نمي دانند حقيقت
اكنون بياييد نظري بر برخي از مراجع و مصادر مذهب تشيع بياندازيم و ببينـيم  

ـ . اين آيه كريمه را به چه صورت تفسير كرده اند ن آيـه بـه ايـن    در اين مصادر اي
آيا امكان دارد در يك زمان دو امام و دو پيشـوا وجـود   «: صورت تفسير شده است

داشته باشند؟ يكـي امـام حـق و عـدالت و ديگـري امـام و پيشـواي گمراهـي و         
  .27»ضاللت

ببينيد چگونه سردمداران تشيع براي به كرسي نشاندن ادعاهاي بي اساس خـود  
  .را به امام تفسير كرده اند) اهللا(و لفظ جالله قرآن مجيد را به بازي گرفته اند 

پس از اين ما به ذكر و بررسي يكي از اصول و اساسيت توحيـد الوهيـت مـي    
ايـن مسـأله   . پردازيم و سپس با موضع مذهب تشيع نسبت به آن آشنا مـي گـرديم  

بسيار مهم و اساسي اين است كه بر اساس معتقدات پاك اسـالمي در تمـام انـواع    
و مـا  . هيچ واسطه و ميانجي بين معبود بر حـق و مخلـوق وجـود نـدارد     عبادات،

بايستي بدانيم قرار دادن واسطه و ميانجي در دعا و يا ساير عبادات و متوسل شـدن  
. به آنها همان شركي است كه مشركين در طول تاريخ مرتكـب آن مـي شـده انـد    

  :ند متعال در اين رابطه فرمودهخداو
َباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فَلَْيْسَتجِيُبوا ِلي َولُْيْؤِمُنـوا  َوإِذَا َسأَلََك ِع﴿

  ].۱۸۶/البقره [ ﴾بِي لََعلَُّهْم َيْرُشُدونَ
و چون بندگان من از تو در مورد دوري و نزديكي من پرسند، بايسـتي بداننـد   «
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پس . س كه مرا خواند را اجابت خواهم كردكه من به آنها نزديك بوده و دعاي آنك
ورند تا بـه  بر آنها است كه به من ايمان آورده و در برابر اوامر من سر تسليم فرود آ

  .»راه راست هدايت يابند
  :و همچنين خداوند متعال خطاب به تمام بندگان مؤمن و مسلمان خود فرموده

نَّ الَِّذيَن َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَبـاَدِتي َسـَيْدُخلُونَ َجَهـنََّم    َوقَالَ َربُّكُُم اْدُعونِي أَْسَتجِْب لَكُْم إِ﴿
   ].۶۰/غافر [ ﴾َداِخرِيَن
بـي شـك   . پروردگار شما فرمود مرا بخوانيد تا دعاهايتان را مسـتجاب سـازم  «

آنانيكه از پرستيدن من إعراض و سر كشي كنند بزودي بـا ذلـت و خـواري درون    
  .»جهنم جاي خواهند گرفت

ل سنت و جماعت معتقد هستند هر كس در عبـادات خـويش، بـين خـود و     اه
خداوند متعال مخلوقي را واسطه و ميانجي قرار دهد و بر او توكل كند و حاجـات  
خود را بجاي اينكه مستقيماٌ از معبود بر حق بطلبد از اين واسطه طلب كند، در دام 

شركين نيز همانگونـه كـه   م. همان شركي افتاده كه مشركين مرتكب آن مي شده اند
  :قرآن مجيد از آنها نقل كرده است در توجيه اين عمل مشركانه خود مي گفتند

  ].۳ / الزمر[. ﴾َما َنْعُبُدُهْم إِلَّا ِلُيقَرُِّبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى﴿
ما آنها را عبادت نمي كنيم مگر براي اينكه مقداري ما را به بارگاه الهي مقرب «

  ».ازندو نزديكتر س
، ائمه اثني عشر را در عبادات ع بر خالف اين اعتقاد پاك اسالمياما مذهب تشي

مجلسـي در ايـن   . و دعاها واسطه و ميانجي بين انسان و خداوند متعال مـي داننـد  
ائمه حجاب خداوند و واسطه و ميانجي بين ايشان و خالئـق مـي   «: رابطه مي گويد

آنهـا دروازه هـاي   « :در مورد ائمه گفته شـده  »عقائد االماميه«و در كتاب  .28»باشند
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آنها همانند كشتي نوح مـي باشـند،   . بارگاه الهي و راههاي رسيدن به ايشان هستند
 .29»هركس بر آن نشيند نجات مي يابد و هر كس از آن اعراض ورزد غرق مي گردد

ائمـه  در بسياري از روايات تشيع ادعا شده كه حتي پيامبران نيز در دعاهاي خود به 
دعاهاي پيامبران بـه سـبب   «: گفته شده» نواربحار األ« در كتاب! متوسل مي شده اند

: و در روايت ديگري گفته شده .30»توسل جستن آنها به ائمه، مستجاب مي شده اند
در آسـتانه غـرق    -عليه السـالم -هنگاميكه نوح : فرمودند -عليه السالم-امام رضا «

و هنگاميكه ابـراهيم  . از غرق شدن نجات يافت شدن بود، با توسل جستن به حق ما
. را در آتش افكندند با متوسل شدن به حق ما از آن رهايي پيدا كرد -عليه السالم-

نيز با توسل جستن به حق ما بـود كـه دريـا در مقابـل او      -عليه السالم-و موسي 
 را خداوند به سبب توسل جستن او به حـق  -عليه السالم-و عيسي . خشك گرديد

و در برخي ديگر از روايـات دروغـين ادعـا     .31»ما از دست يهوديان نجات بخشيد
شده كه چون برخي از پيامبران در برابر ائمه شيعه و واليت آنها سـر تسـليم فـرود    

در روايتي كه سرشار از  .نياوردند، خداوند آنها را معاقبه و مبتلي به مصيبت ساخت
هنگاميكـه خداونـد آدم را در   ... « :گفته شدهمي باشد  -عليه السالم-اهانت به آدم 

را در مقابـل   -صلوات اهللا عليهم-بهشت جاي داد، محمد و علي و حسن و حسين 
سپس از او خواسته . آدم با نگاهي سرشار از حسادت به آنها نگريست. او ظاهر كرد

را از به همين سبب بهشـت او  . اما او از اينكار سرباز زد. شد واليت ائمه را بپذيرد
پس از مدتي آدم بـه اشـتباه خـود پـي بـرد و از      . درون خود به بيرون پرتاب كرد

حسادت خويش توبه كرد و به حق پنج تن محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين 
در نتيجـه خداونـد او را بخشـيد و از گنـاه او در     . صلوات اهللا عليهم متوسل شـد 
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فََتلَقَّى آَدُم ِمْن ﴿ :تعال فرموده استو در مورد همين ماجرا است كه خداوند م. گذشت
  .32»)سپس آدم كلمات و دعاهايي از خالق خويش آموخت( ﴾َربِِّه كَِلَماٍت

مقداري بيشـتر   اگر آن دجالي كه اين روايت اهانت آميز را از خود جعل كرده،
نخسـت سـني    -عليه السـالم -آدم  :دروغپردازي خود ادامه مي داد حتماً مي گفت

و در يكي ديگر از اين روايات دروغين گفتـه  ! و سپس شيعه شده استمذهب بوده 
در شكم نهنگ امتناع او از پذيرفتن  -عليه السالم-سبب محبوس شدن يونس «: شده

در شكم نهنگ رهايي نيافت مگر پس از پذيرفتن واليت  -عليه السالم-واليت علي 
  .33»-عليه السالم-ابي طالب  علي بن

ت دروغين مي توانيم چندين نتيجه ديگـر نيـز بگيـريم كـه     ما از اينگونه روايا
  :عبارتند از

آن دروغپردازاني كه روايات مذهب تشيع را روايت كرده اند، براي دسـت   -١
  .يافتن به اهداف ناپسند خود از هيچ حيله و نيرنگي فروگذار نكرده اند

علـيهم  -هب تشيع بـه پيـامبران   در روايات موجود در مصادر و مراجع مذ -٢
 .هيچ احترامي گذاشته نشده است -والسالم صالةال

روايات مراجع و مصادر مذهب تشيع چنان بي پايه و اساس هستند كه بـه   -٣
 .هيچ وجه نمي توان به آنها اعتماد كرد

گونـه ارتبـاط مسـتقيم    سته اند هردر روايت دروغيني كه جعل كنندگان آن خوا
از ائمـه مسـئول بـرآورده    فرد شيعي مذهب را با خالق هستي قطع كنند، هـر يـك   

  .ساختن حاجتي قرار داده شده است
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بـراي نجـات از   ... « :در اين روايت خطاب به فرد شـيعي مـذهب گفتـه شـده    
 -عليـه السـالم  -سالطين و وسوسه هاي شياطين دستت را بسوي علي بن حسـين  

 -عليه السـالم -و در بجا آوردن عبادات و امور اخروي از محمد بن علي . دراز كن
مدد بخواه، و براي طلب عافيـت از خداونـد بـه     -عليه السالم-جعفر بن محمد و 

و براي طلب رزق از خداوند از محمـد  . متوسل شو -عليه السالم-موسي بن جعفر 
و در نيكي كـردن بـه بـرادران و بجـا آوردن     . كمك بخواه -عليه السالم-بن علي 

رسيدن بـه نعـيم اخـروي از     و براي -عليه السالم-عبادات نافله از علي بن محمد 
و هنگاميكه شمشير دشمن را بر باالي سر . مدد بخواه -عليه السالم-حسن بن علي 

مـدد  ) عـج (خود ديدي كه مي خواهد سرت را از بدنت جدا كند از صاحب زمان 
  .34»بجو و يقين داشته باش كه ايشان ترا نجات خواهند داد

گونه رابطه مستقيم بين فـرد شـيعي   ايمان داشتن به اينگونه روايات دروغين هر 
مذهب و خالق هستي را از بين برده و اميد و توكل او را بجاي خداوند بر ائمه قرار 

و بدين ترتيب هيچ شور و شوقي براي روي آوردن به بارگاه الهـي در او  . مي دهد
نياز كردن هاي خـود را بـراي ائمـه بجـا      و بلكه تمام دعاها و راز. باقي نمي ماند

  .رده و از آنها مدد مي جويدآو
اين در حالي است كه قرآن مجيد به ما آموخته است دعاها و حاجات خـود را  
مستقيماً با معبود بر حق در ميان گذاشته و هيچ مخلوقي را در اين ميـان واسـطه و   

  :خداوند متعال مي فرمايد. ميانجي قرار ندهيم
  .]۱۸۰/عراف األ[ ﴾بَِها اُء الُْحْسَنى فَاْدُعوُهَوِللَِّه الْأَْسَم﴿
  .»او را به اين نامها بخوانيد. خداوند را نامهاي نيكو است«

وي مخلوق دراز مي همچنين خداوند متعال خطاب به مشركين كه دست دعا بس
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  :كنند فرموده است
. ﴾يُبوا لَكُْم إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَنيإِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد أَْمثَالُكُْم فَاْدُعوُهْم فَلَْيْسَتجِ﴿

   ].۱۹۴/ عراف األ[
فـاني  (جز خداوند ساير كسانيكه آنها را مي خوانيد بنـدگاني همچـون شـما    «

و آنهـا توانـايي بـر آورده    ( اگر شما راست مـي گوييـد  . هستند) وضعيت و ناتوان
هـاي تـان را   پس، از آنها بخواهيد دعاها و خواسته ) ساختن حاجات شما را دارند

  .»)تا آشكار گردد آيا شما درست مي گوييد يا ما( مستجاب سازند
در اينجا جا دارد براي دفاع از مقام پيامبران و اثبات باطل بـودن روايـاتي كـه    

روايت كـرده انـد، نگـاهي بـه      -عليهماالسالم–مصادر تشيع در مورد آدم و يونس 
  .شنويمقرآن مجيد بياندازيم و حقيقت را از آيات آن ب

پي به اشتباه  -عليهماالسالم–در قرآن مجيد ذكر شده است هنگاميكه آدم و حوا 
  :خود بردند دست دعا بسوي معبود بر حق دراز كرده و گفتند

االعـراف  [ .﴾َربََّنا ظَلَْمَنا أَْنفَُسَنا َوإِنْ لَْم َتْغِفْر لََنا َوَتْرَحْمَنا لََنكُوَننَّ ِمـَن الَْخاِسـرِينَ   قَاالَ﴿
/۲۳[ .  

با سر پيچي كردن از امرشما و خـوردن آن  (پروردگارا، ما : گفتند) آدم و حوا(«
و اگر شما ما را نيامرزيد و به ما رحـم نكنيـد، بـي    . به خود ظلم روا داشتيم) ميوه

  .»شك ما از زيانكاران خواهيم بود
عليـه  -مي بينيم كه بنابر فرمايش الهي و بر خـالف آن روايـت دروغـين، آدم    

  .براي طلب آمرزش هرگز به احدي از ائمه متوسل نشده اند -سالمال
. مرتكب چنين عملي گردد -والسالم عليهم الصالة-كه احدي از پيامبران و حاشا 

متعـال و يـا گفتـه     فرمايش خداونـد : شما خود بگوييد كداميك را بايستي بپذيريم
  مجلسي و دار و دسته اش را؟

هنگاميكه ايشان بـه اشـتباه    :بايستي گفت -معليه السال-و در مورد قصه يونس 



خود كه همانا رها ساختن قوم خويش بدون اجازه خداوند بود پي بردنـد، از درون  
  :شكم نهنگ خالق خود را خواندند و فرمودند

إِلََه إِلَّا أَْنـَت   نْ الََوذَا النُّوِن إِذْ ذََهَب ُمَغاِضباً فَظَنَّ أَنْ لَْن َنقِْدَر َعلَْيِه فََناَدى ِفي الظُّلَُماِت أَ﴿
  .]۸۷/االنبياء [﴾ُسْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني

الهي، هيچ معبود : در آن تاريكيها بانگ بر آورد و گفت) -عليه السالم-يونس («
، الهـي، حقـا   ز هر عيب و نقص پاك و پيراسته ايتو ا. بر حقي جز تو وجود ندارد
  .»ام كه من از ستمكاران بوده

عليـه  -در اين آيه نيز مي بينيم كه بر خـالف روايـات مصـادر تشـيع، يـونس      
هنگاميكه به اشتباه خود پي بردند دست دعا بسوي خالق هستي دراز كرده  -السالم

و با مدح و ستايش خداوند و اعتراف به اشتباه خود، از خـالق هسـتي خواسـت از    
  .اشتباه ايشان در گذرند

بلكه دعا . هرگز به احدي از مخلوقين متوسل نشدند -المعليه الس-آري، يونس 
  .و حاجت خويش را مستقيماً با خالق مهربان در ميان گذاشتند

اكنون ما در باب توحيد الوهيت به بررسي يكي ديگر از معتقدات تشيع پرداخته 
بنـابر روايـات مصـادر مـذهب تشـيع      . و آنرا مورد نقد و بررسي قرار خواهيم داد

در كتاب  .ر ائمه از اداء كردن فريضه حج واجب تر و با ارزشتر مي باشدزيارت قب
-زيارت قبر امام حسين «: و ديگر مصادر مذهب تشيع در روايتي گفته شده» كافي«

هـر  «: و در روايت ديگري گفتـه شـده   .35»معادل بيست حج مي باشد -عليه السالم

                                                 
 .، ط، دار التعـارف، بيـروت  الغفـاري، دار صـعب  تصحيح علي اكبر ( 1/324فروع الكافي للكليني 35

 تهـذيب االحكـام   ،)هــ   1375ايـران   .ط( 52ثواب االعمال البن بابويه ص  ،)هـ 1401الثالثه 
ـ  390الثالثـه   .ي، دار الكتب االسـالميه، طهـران، ط  حسن الخراسان :تحقيق( 2/16للطوسي   ،)هـ

عبدالحسـين االمينـي، المطبعـه    : صـححه و علـق عليـه   ( ،161كامل الزيارات البن قولويه ص 
عبـدالرحيم  : تحقيـق ( ،10/348وسـايل الشـيعه للحـر العـاملي      ،)هـ 1356يه بالنجف المرتضو



ده و به زيارت قبر ايشـان  را درك كر -عليه السالم-كس مقام و منزلت امام حسين 
بيايد، مانند كسي است كه صد بار با پيامبر صـلي اهللا عليـه و آلـه بـه حـج رفتـه       

  .36»باشد
و ابن قولويه پا را از اين فراتر نهاده و روايتي به ايـن مضـمون نقـل     ابن بابويه
را درك كرده و به  -عليه السالم-هر كس مقام و منزلت امام حسين « :كرده اند كه 

 -عليه السالم-د فرات رفته و در آن غسل كند و سپس رو بسوي قبر امام حسين رو
نهد، با هر قدمي كه بر مي دارد و يا بر زمين مي نهد، خداوند أجـر و ثـواب صـد    
حج مقبول و صد عمره مبرور و صد غزوه همراه با پيامبري مرسل و يا امامي عـادل  

  .37»را به او پاداش مي دهد
رضـي اهللا  -ر مورد كسيكه به زيارت قبـر حسـين بـن علـي     در روايتي ديگر د

فرشته اي بـر او نـازل مـي    «: رفته و اين عمل را به پايان رسانده گفته شده -عنهما
پروردگارت بر تو سـالم  . من فرستاده خداوند هستم: شود و خطاب به او مي گويد

را آمرزيده  من تمام گناهان تو. مي فرستد و مي فرمايد زندگي جديدي را آغاز كن
بهترين  -عليه السالم-زيارت قبر امام حسين «: و در روايت ديگري گفته شده .38»ام

و با ارزش ترين عملي است كه يك فرد شيعي مي تواند در زنـدگي خـود انجـام    

                                                                                                                                                              

 .)هـ 1403الخامسه ،  .ر احياء التراث العربي، بيروت، طالشيرازي، دا

 10/350، وسـايل الشـيعه للحـر العـاملي     )چاپ سابق الـذكر ( 52ثواب االعمال البن بابويه ص  36
 ).چاپ سابق الذكر(

 185، كامل الزيـارات البـن قولويـه ص    )چاپ سابق الذكر( 10/379ر العاملي وسائل الشيعه للح 37
 ).چاپ سابق الذكر(

ثواب  ،)چاپ سابق الذكر( 132ن قولويه ص ، كامل الزيارات الب 2/14تهذيب التهذيب للطوسي  38
چـاپ سـابق   ( 10/341،342، وسايل الشيعه للحر العـاملي  )چاپ سابق الذكر( 51 االعمال ص

 ).الذكر



  .39»دهد
ما نمي دانيم چرا أحدي از شيعيان يقه اين جعل كنندگان روايات را نگرفتـه و  

جر و ثوابي افزونتر از رفـتن بـه   اقعاً اين عمل شرك آلود اكه اگر واز آنها نپرسيده 
حج مي داشت چرا در قرآن مجيد كه بارها در آن در مـورد حـج صـحبت شـده،     

  ذكري از اين عمل به ميان نيامده است؟
اكنون به ذكر روايتي از كتاب آقاي مجلسـي مـي پـردازيم كـه در آن آقايـان      

  .ي خود رسانده اندغگو، جسارت و بي خردي را به حد اعالودر
خداوند و فرشتگان و همچنين پيامبران و مؤمنين بـه  «: در اين روايت گفته شده

  .40»مي روند -عليه السالم-ؤمنين مزيارت قبر اميرال
جاي بسي تعجب و شگفتي است كه كتابي با اين روايات كفر آلود بـه عنـوان   

  ! يكي از مصادر و مراجع مذهب تشيع شناخته شده است
است بدانيم از آنجائيكه دروغگويان توقع آنرا داشته اند كـه گروهـي از    جالب

شيعيان اين روايات مكذوبه را نپذيرفته و آنها را مـورد انتقـاد قـرار دهنـد، بـراي      
ترساندن و زهر چشم گرفتن از اينگونه اشخاص رواياتي از خود جعل كـرده و در  

نرونـد را   )رضـي اهللا عنهمـا  (ارت قبر حسين بن علي اين روايات كساني كه به زي
در يكي از اين روايات هارون بـن خارجـه گفتـه     .41 كافر و مرتد معرفي كرده اند

  :است
كسيكه بدون داشتن عذر به زيـارت قبـر    :پرسيدم -عليه السالم-از ابا عبداهللا «

                                                 
چـاپ  ( 101/49، بحار االنوار للمجلسي )چاپ سابق الذكر( 146كامل الزيارات البن قولويه ص  39

 ).سابق الذكر

 .)چاپ سابق الذكر( 100/258بحار االنوار للمجلسي  40

چـاپ   ( 194، كامل الزيارات البن قولويه ص )چاپ سابق الذكر( 2/14تهذيب االحكام للطوسي  41
 ).چاپ سابق الذكر( 337-10/333للحر العاملي  ، وسايل الشيعه)سابق الذكر



  نرود چگونه شخصي است؟ -عليه السالم-امام حسين 
   .42»جهنم خواهد بود اين شخص از اهل: ايشان در جواب فرمودند

بر اساس اين روايات جعلي نه تنها زيارت قبر ائمه، بلكه زيارت قبـر دختـران   
در روايتي منسـوب بـه امـام جعفـر     . آنها نيز شخص زائر را بهشتي خواهد ساخت

حـرم خداونـد مكـه و حـرم پيـامبر مدينـه و حـرم        «: گفته شده )رحمت اهللا عليه(
در اين شهر يكي از دختـران  . قم نيز حرم ما است شهر .اميرالمؤمنين كوفه مي باشد

هر كس به زيارت قبر او رود بهشت را براي . فرزند من بنام فاطمه دفن خواهد شد
  .43»خود ضمانت كرده است

همانگونه كه قبالً نيز اشاره كـرديم يكـي از اهـداف اساسـي آنانيكـه اينگونـه       
يان از سـاير مسـلمانان مـي    روايات دروغين را از خود ساخته اند، دور كردن شيع

آنها رواياتي از خود سـاخته و    در يكي از راههاي دست يافتن به اين هدف، .باشد
در . سعي كرده اند با حيله و نيرنگ شيعيان را از بجا آوردن مناسك حج باز دارنـد  

اين روايات گفته شده اجر و ثواب كسي كه در روز عرفه به زيـارت قبـر حسـين    
برود هزار بار بيشتر از اجر و ثواب كسـي اسـت كـه در ايـن روز      )رضي اهللا عنه(

اين دجاالن با جعل كردن اينگونه روايات بـه  . مشغول اداء كردن مناسك حج باشد
صورت غير مستقيم به شيعيان مي گويند چرا خود را خسته كرده و امـوال خـود را   

برويد و اجر  -المعليه الس-صرف رفتن به حج مي كنيد؟ به زيارت قبر امام حسين 
خداوند «: در يكي از اين روايات گفته شده! و ثواب بيشتري براي خود كسب كنيد

ايمان داشته باشد و در  )عليه السالم(به هر شخصي كه به مقام و منزلت امام حسين 

                                                 
چـاپ  ( 193، كامل الزيارات البـن قولويـه ص   )چاپ سابق الذكر( 337-10/336وسايل الشيعه  42

 ).سابق الذكر

  .)هـ 1387مطبعه االداب، النجف (. و ما بعدها 162مشاهده العتره لعبد الرزاق الحسيني ص  43



روز عرفه به زيارت قبر ايشان بيايد، اجر و ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار بار 
هاد همراه با يكي از پيامبران و يـا امـامي عـادل را بـه او عطـا      شركت كردن در ج

و در روايت ديگري در بيان برتري و أفضليت زائران قبر حسين بر  .44»خواهند كرد
در روز عرفه خداوند نخست به زائران قبر حسين بن «: حاجيان خانه خدا گفته شده

. رفه هستند نظر مي افكنـد نانيكه در عمي نگرد و پس از آن به آ )عليه السالم(علي 
علت اين مسأله را جويـا   -عليه السالم-من از ابا عبداهللا  :)راوي حديث مي گويد(

 چون در بين كسانيكه در عرفه هسـتند اوالد الزنـا  : ايشان در جواب فرمودند. گشتم
هيچ  )عليه السالم(وجود دارند اما در بين زائران قبر امام حسين ) فرزندان نامشروع(

قبل از هر چيز بايستي دانست اهل سـنت و جماعـت،   . 45»الزنايي وجود نداردولد 
را واالتر و گرامي تر از آن مي دانند كه چنـين   )رحمت اهللا عليه(امام جعفر صادق 

مـي دانـيم    همانگونه كه همگي. سخنان ناشايست و شنيعي را بر زبان آورده باشند
در يكـي از  . سنت و جماعت مي باشـند اهل ) فرزندان نامشروع(مراد از اوالد الزنا 

نقل شـده كـه ايشـان     )رحمت اهللا عليه(از ابوجعفر » اصول الكافي«روايات كتاب 
  .46»به خداوند سوگند كه بجز شيعيان ما، تمام مردم اوالد الزنا هستند« :گفته اند
د از جعل كـردن  برخي از روايات، دروغپردازان آشكارا به هدف اساسي خو در

در يكي از اين روايات كـه بـه امـام جعفـر صـادق      . كرده انداعتراف  اين روايات

                                                 
دار ( ،1/182، من ال يحضره الفقيه البـن بابويـه   )سابق الذكرچاپ ( 1/324فروع الكافي للكليني  44

، كامـل  )چاپ سـابق الـذكر  ( 2/16التهذيب للطوسي . )هـ 1401صعب، دار التعاريف، بيروت 
چـاپ  ( 50، ثواب االعمال البن بابويـه ص  )چاپ سابق الذكر( 169الزيارات البن قولويه ص 

 ).چاپ سابق الذكر( 10/359، وسايل الشيعه للحر العاملي )سابق الذكر

 .)المكتبه االسالميه، طهران( 8/222الوافي للفيض الكاشاني المجد الثاني  45

چـاپ  ( 24/311، بحار االنوار للمجلسـي  )م1886لكنو . ط( 135الروضه من الكافي للكليني ص  46
 ).سابق الذكر



اگـر مـن فضـيلت ايشـان و قداسـت      «: منسوب است گفته شده )رحمت اهللا عليه(
قبرشان را آنگونه كه بايد و شايد با شما در ميان بگذارم هرگز احدي از شما به حج 

ـ   .47»نخواهد رفت د بـا جعـل كـردن    بايستي دانست دجاالن دروغپرداز توانسـته ان
اينگونه روايات تا مقدار زيادي به هدف خويش كه همانا بي تمايل كـردن شـيعيان   

در برخي از مراجع تشـيع   .مي باشد، دست پيدا كنندنسبت به ادا كردن فرضيه حج 
به خداوند سوگند آرزو دارم بـه حـج   « :از گروهي از شيعيان نقل شده كه گفته اند

و برخي  .48»را زيارت مي كردم )عليه السالم(امام حسين نرفته بودم و بجاي آن قبر 
  :ديگر در مورد زيارت قبر امام رضا گفته اند
  يك طواف مرقد شاه رضا در مشهدش

  هفت هزارو هفتصد و هفتاد حج اكبر است
دروغپردازان در برخي از روايات دروغين خود چنان اجر و ثوابي بـراي نمـاز   

قائـل   )رضي اهللا عنهمـا (نزد قبر حسين بن علي خواندن و به ركوع و سجده رفتن 
  .شده اند كه حتي در خيال انسان نيز نمي گنجد

با هر ركعت نماز كه نزد حرم حسين بن علي « :در روايتي در اينمورد گفته شده
بخواني ثوابي معادل ثواب هزار حج و هزار عمره و آزاد كردن هـزار   )عليه السالم(

ببينيـد   .49»در جهاد را براي خود كسب خـواهي كـرد   برده و هزار هزار بار شركت
رضـي اهللا  -چگونه در اين روايات مكذوبه نماز خواندن نزد قبر حسـين بـن علـي    

در حاليكه در . را از حج بيت اهللا الحرام بهتر و با ارزش تر معرفي كرده اند -عنهما
                                                 

چـاپ  ( 266ولويه ص ، كامل الزيارت البن ق)چاپ سابق الذكر( 101/33بحار االنوار للمجلسي  47
 ).سابق الذكر

چاپ سابق ( 1/335، فوع الكافي للكليني )چاپ سابق الذكر(10/321وسايل الشيعه للحر العاملي  48
 .)چاپ سابق الذكر( 35، ثواب االعمال البن بابويه ص )الذكر

 .)چاپ سابق الذكر(8/234الوافي للفيض الكاشاني المجد الثاني  49



 عليه صلى اهللا(برخي از احاديث موجود در مصادر اهل سنت و جماعت رسول اهللا 
لعنت خداوند بر يهود و نصاري باد كه قبرهاي پيامبران خود را « :فرموده اند )وسلم

     و همچنين در روايت ديگري گفته شده روزي نزد .50»سجده گاه خويش قرار دادند
پيامبر . در مورد زيبايي كليسايي سخن به ميان آمد )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

آنها به هنگام : با شنيدن اين سخن، در مورد نصاري فرمودند )صلى اهللا عليه وسلم(
بنا كرده و در آن عكـس مـي   ) سجده گاه(، بر قبر او مسجد فوت كردن فرد صالح

بر شما است كه بدانيد آنها در روز قيامـت بـدترين انسـانها نـزد خداونـد      . كشند
  .51»خواهند بود

جزئيـات و تفاصـيل اعمـال    اكنون روايتي را با يكديگر مي خوانيم كـه در آن  
شرك آلودي كه از فرد شيعي خواسته شده نزد قبر حسين بن علي رضي اهللا عنهمـا  

رحمـت اهللا  (اين روايت را دجاالن به امام جعفر صادق  .ذكر شده است انجام دهد،
كه ايشان از اينگونه سخنان  اما ما هيچ شك و ترديدي نداريم. نسبت داده اند )عليه

  .بري هستند 
 -عليه السالم-هنگاميكه قصد زيارت قبر امام حسين « :ر اين روايت گفته شدهد

سپس غسلي بجا آور و دو جامه پاك و طاهر به تـن  . را كردي، سه روز روزه بگير
هنگاميكه به ضريح ايشان رسيدي مقابل بـاب ضـريح   . كن و دو ركعت نماز بخوان

اي موالي مـن، اي ابـا   : اي بگوبايست و در حاليكه روبروي قبر ايشان قرار گرفته 
عبداهللا، اي فرزند رسول اهللا، بنده شما، و فرزند بنده شـما، و فرزنـد كنيـز شـما و     
كسيكه در مقابل شما ذليل و سر شكسته و در بجا آوردن حق شما مقصر و به مقام 
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آنگاه خود را بر قبـر  ... عظيم و واالي شما معترف است به شما پناه آورده است و 
اي موالي من، من هراسان و بيمناك هستم، شما مـرا در امـان   : بيافكن و بگو ايشان

شما مرا در پناه خود نگاه داريد سپس بار . من به شما پناه آورده ام. خود نگاه داريد
و به هنگام خارج شدن از ضريح بار ديگر خود ... ديگر خود را بر قبر ايشان بيافكن

شـما امـان و   . السالم عليك يا ابا عبداهللا: بوس و بگورا بر قبر ايشان بيافكن و آنرا ب
  .52»پناه من از عذاب هستيد

در اين روايت مكذوبه نيز مانند روايات پيشين هيچ اثر و نشانه اي از دست دعا 
بسوي خالق هستي دراز كردن و از ايشان حاجات خود را طلبيدن بـه چشـم نمـي    

است كسيكه بشري همچون خـود را   بايستي از اين دجاالن پرسيد آيا ممكن. خورد
مأمن و پناهگاه و مشكل گشاي خود مي داند، حقيقت ال إله إاال اهللا را درك كـرده  

  .باشد؟ هرگز
ممكن است در اينجا اين سؤال پيش آيد كه با وجود چنـين اعتقـادي در بـين    
معتقدات مذهب تشيع چرا هر ساله گروه زيادي از بزرگـان و سـردمداران مـذهب    

ر مناسك حج شركت مي كنند و بجاي آن به زيارت قبر حسـين بـن علـي    تشيع د
  رضي اهللا عنهما نمي روند؟

شركت آنها در مناسك حج چيـزي جـز   : در جواب چنين سؤالي بايستي گفت
آنها بخوبي مي دانند عدم شركت آنهـا در مراسـم حـج سـبب     . عوام فريبي نيست

ر شود و اين مسأله لطمه بزرگي خواهد گشت اين اعتقاد باطل آنها بر همگان آشكا
به همين سـبب آنهـا سـعي    . به تبليغات و شعارهاي براق و فريبنده آنها خواهد زد

دارند تا آن زمان كه فرصت مناسب بدست آورند اينگونه اعتقـادات خـويش را از   
و عالوه بر اين نبايد اين مسأله را ناديده گرفـت كـه آنهـا    . مردم مخفي نگاه دارند
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ات خود را در ايام حج صرف نوحه خواني و مدد خواستن از مردگان مي بيشتر اوق
  .كنند و يا اينكه در بازار مكه و مدينه به خريد و فروش مي پردازند

نكته ديگري كه در رابطه با اين مسأله شايان ذكر است اين مـي باشـد كـه بـر     
هما بهتر و اساس روايات تشيع همانگونه كه زيارت قبر حسين بن علي رضي اهللا عن

، سرزمين كربال نيز واالتـر و بـا ارزشـتر از مكـه     با ارزشتر از حج خانه خدا است
در اين رابطه در يكي از روايات منسوب بـه امـام جعفـر صـادق     . مكرمه مي باشد

خـاك  : روزي خاك كعبه به خود گفـت « :رحمت اهللا عليه از قول ايشان گفته شده
چون بيت اهللا الحرام را بـر  . و منزلت من رسدهيچ سرزميني نمي تواند به پاي مقام 

اي : در اين هنگام از جانب خداوند به خاك كعبه وحـي شـد كـه   . من بنا كرده اند
مقام و منزلت تو در مقابل ارزش خاك كربال به چند قطـره  . خاك كعبه ساكت شو

ه اي خاك كعبه، اگر ب. آب مي ماند كه با سوزن از دريايي بيرون آورده شده باشند
خاطر تربت كربال نمي بود هرگز به تو هيچ ارزشي نمي بخشيدم و اگر به خاطر آن 
كسي كه در خاك كربال آرميده است نمي بود هرگز تو و آن كعبـه اي كـه بـه آن    

پس ساكت و خاموش بر جـاي خـود بنشـين و در    . نمي آفريدم افتخار مي كني را
را به درون آتش اين صورت تو و در غير . مقابل خاك كربال متواضع و فروتن باش

در نتيجه تمام . اما خاك كعبه از اين فرمان الهي سر پيچي كرد. جهنم خواهم افكند
آبها و خاكهاي آن مورد معاقبه قرار گرفته و بر كعبه مشركين مسـلط شـدند و آب   

  .53»زمزم فاسد گشت
ر معلوم نيست دروغپردازاني كه اين روايت را جعل كـرده انـد چگونـه انتظـا    

  ! داشتند اين روايت مضحك مورد قبول مردم واقع گردد؟
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اين نكته اين است كه بر . اكنون به ذكر نكته ديگري در همين رابطه مي پردازيم
اساس روايات مصادر تشيع خوردن خاك قبر حسين بن علي شفابخش تمام بيماري 

عليـه  -هللا بـه اباعبـدا   :بن مغيره مي گويـد  حارث«در يكي از اين روايات . ها است
من به بيماريهاي گوناگوني مبتلي هسـتم و تمـام داروهـا را امتحـان     : گفتم -السالم
تو از گل قبر حسين : ايشان در جواب فرمودند. اما هيچ نتيجه اي نگرفته ام. كرده ام

اين گل شفابخش تمام بيماريها و پناهگـاهي  . غافل بوده اي -عليه السالم-بن علي 
دجاالن دروغپرداز حتي به نوزادان بي گناه نيـز   .54»ا استاز تمام خوف و هراس ه

و سعي داشته اند بوسيله دروغپردازيهاي خود گل و خاك به خورد . رحم نكرده اند
: فرموده انـد  -عليه السالم-اباعبداهللا « :در يكي از اين روايات گفته شده. آنها دهند

زيـرا ايـن   . 55 تحنيك كنيد -عليه السالم-فرزندان خود را به خاك قبر امام حسين 
اين اعتقـاد هماننـد اعتقـاد     .56»خاك آنها را از بال و مصيبت در امان نگاه مي دارد
ور كننـده بـال و مصـيبت مـي     مشركين است كه بتهاي سنگي و چـوبي خـود را د  

البته با اين تفاوت كه مشركين هرگز بت ها سنگي و چوبي خـود را نمـي   . دانستند
  .خوردند

س از زندگان به سراغ كساني رفته اند كه دستشان از دنيا كوتـاه  دروغپردازان پ
در رواياتي كه مصادر و مراجع شيعه آنرا روايـت كـرده انـد مسـتحب     . شده است

دانسته شده مقداري از خاك قبر حسين بن علي درون قبر و در كنار مرده گذاشـته  
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  .57شود تا او را از وحشت و دلهره در امان نگاه دارد
اي كه دجاالن آنرا به امام جعفر صادق رحمت اهللا عليـه نسـبت داده   در نسخه 

رت اند چگونه مصرف كردن خاك قبر حسين بن علي رضي اهللا عنهما بـدين صـو  
هرگاه أحدي از شما قصد استعمال اين تربت را داشت با كنـار  «: تجويز شده است

ن بوسه زند و آنرا انگشتان خود به اندازه دانه نخود از اين خاك برداشته سپس بر آ
  .58»بر چشم خود گذارد

حور عـين آرزو  « دجاالن پس از انس به سراغ پريان رفته و در روايتي گفته اند
دارند فرشتگان به هنگام بازگشتن از زمين براي آنها گل قبر حسين بن علـي را بـه   

  .59»ارمغان برند
نگونـه بـه   بايستي دانست در هيچ كيش و مذهبي سردمداران و پيشـوايان آن اي 

ريش پيروان خود نخنديده اند كه در خاك پر از ميكروبهاي گوناگون به خورد آنها 
  .دهند

اين روايات باطل و اعتقادات بي پايه و اساس همگـي نشـان مـي دهنـد كـه      
سردمداران مذهب تشيع همواره سعي كرده اند توكل كردن بر مردگان و اميد بستن 

زگهواره تا گور همگـام و همـراه فـرد شـيعي      به آنها و ساير اعمال شرك آلود را
مذهب قرار داده و او را از پرستش و راز و نياز كردن بـا معبـود بـر حـق محـروم      

در اثر همين روايات باطل و اعتقادات بي پايه و اساس است كه مـي بينـيم   . سازند
گفـت و از خـالق   » ...يـا اهللا  « ريك فرد شيعي در زندگي روزمره خود اگر يك بـا 
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تي مدد خواست، در مقابل دهها بار يا علي و يا حسين و يا حضرت عباس و يا هس
  : است در حاليكه خالق هستي فرموده. مي گويد و از آنها مدد مي جويد... 

 .﴾َصاِدِقَني إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد أَْمثَالُكُْم فَاْدُعوُهْم فَلَْيْسَتجِيُبوا لَكُْم إِنْ كُْنُتْم﴿
  ].  ۱۹۴/ االعراف [ 

ضـعيف و  (جز خداوند ساير كسانيكه آنها را مي خوانيد بندگاني همچون شما «
و آنها توانايي بر آورده ساختن حاجـات  (اگر شما راست مي گوييد . هستند) ناتوان

پس، از آنها بخواهيد دعاها و خواسته هاي تان را مسـتجاب سـازند   ) شما را دارند
   .»)ار گردد آيا شما درست مي گوييد يا ماتا آشك(

  : يه ديگري خداوند متعال فرمودهو در آ
أَْمَواٌت غَْيـُر أَْحَيـاٍء َوَمـا     * َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ال َيْخلُقُونَ َشْيئاً َوُهْم ُيْخلَقُونَ﴿

  ] . ۲۲- ۲۰/ النحل [.﴾إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد * َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ
آنها را مـي خواننـد، نـه تنهـا توانـايي      ) مشركين(و معبوداتي كه جز خداوند «

آنان مردگاني انـد  . آفريدن چيزي را ندارند بلكه خود مخلوق و آفريده شده هستند
ث و ا وجود ندارد و نمي داننـد كـي مبعـو   كه هيچ اثري از حيات و زندگي در آنه

   .»حق شما معبودي يگانه و يكتا است معبود بر) بدانيد كه(. برانگيخته خواهند شد
 نكته اشاره كنيم كه ممكن اسـت شـبهه  در پايان اين مبحث مي خواهيم به اين 

و اين شبهه ايـن اسـت    .اي در اذهان برخي از خوانندگان گرامي وجود داشته باشد
ان اختصـاص  تنهـا بـه شـيعي   .... كه مدد جستن از مردگان و توكل كردن بر آنها و 

ندارد، بلكه در بين اهل سنت و جماعت نيز كساني ديده مـي شـوند كـه مرتكـب     
  . چنين اعمالي مي گردند

اختالفي اساسي در اينمورد بين دو مذهب  :براي زدودن اين شبهه بايستي گفت
و اين اختالف اساسي ايـن اسـت   . ت و جماعت و مذهب تشيع وجود دارداهل سن

 ماي اهل سنت و جماعت همواره پيروان اين مـذهب را از كه مصادر و مراجع و عل



و به همين سبب نمي توان آنچه را كـه برخـي از   . اينگونه اعمال بر حذر داشته اند
نادانان و گمراهان سني مذهب مرتكب مي گردند بـه پـاي مـذهب اهـل سـنت و      

و ما براي اثبات اين ادعا از هر كدام از مذاهب حنفـي و مـالكي   . جماعت گذاشت
شافعي و حنبلي مرجعي را انتخاب كرده و آنچه در اينمورد در آن نوشته شده را با 

اعطـا  «: دهلوي حنفي در تعريف شرك مي گويد امام عبدالقادر: يكديگر مي خوانيم
معتقـد   :ماننـد  ،صفتي از صفات خداوند به أحدي از مخلوقات را شرك مي نامنـد 

و يا اينكه فـالن   ،ه غيبيات را مي داندبودن به اين كه فالن شخص همه چيز از جمل
و يا اينكـه فـالن شـخص مـي      ،شخص هر چه بخواهد در اين كون انجام مي دهد

و يـا اينكـه در بزرگداشـت و ارج و    . تواند ديگران را خوشبخت و يا بدبخت كند
مقام دادن به أحدي از مخلوقات چنان افراط و زياده روي شـود كـه او را هماننـد    

مانند اينكه در مقابل او سجده كرده شـود يـا بـه سـوي او      .قرار داد خداوند متعال
  . 60»دست دعا دراز شود

رحمـت  (اما ابن عبـدالبر  . را انتخاب مي كنيم» التمهيد«از مذهب مالكي كتاب 
بر مسلمانان حرام است كه قبرهـاي پيـامبران و   «: در كتاب خود مي گويد )اهللا عليه

  . 61»محلي براي عبادت خويش قرار دهندعلما و صالحين را سجده گاه و 
يكي از بر  )رحمت اهللا عليه(امام نووي . اكنون به سراغ مذهب شافعي مي رويم
صلى (طواف كردن به دور قبر رسول اهللا «: جسته ترين علماي اين مذهب مي گويد

ابو عبيـد اهللا حليمـي و ديگـر علمـا فرمـوده انـد       . حرام مي باشد )اهللا عليه وسلم
و مسـح كـردن و    )صـلى اهللا عليـه وسـلم   (ن شكم و يا كمر به قبر پيـامبر  چسباند

و ادب ايجاب مي كند همانگونـه كـه در زمـان حيـات     . نمي باشدبوسيدن آن روا 
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مقداري از ايشان فاصله گرفته مي شد اكنـون نيـز    )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
پـس   )رحمت اهللا عليه(نووي امام . 62»مقداري خود را از قبر ايشان دور نگاه داريم

و مـا هرگـز   . حق همين است كه علما بيان داشته اند«: ييد اين فتوي مي گويدأاز ت
اعمـال مـا بايسـتي    . نبايد فريب آنچه جاهالن و نادانان انجام مي دهند را بخـوريم 

مطابق با قرآن و حديث صحيح و اقوال به علما باشـد و نبايـد بـه بـدعتهايي كـه      
  . 63»افزوده اند توجهي كنيم جاهالن به دين

علماي اين مذهب نيز در مؤلفات خـود  . اكنون به سراغ مذهب حنبلي مي رويم
پيروان خويش را از وقوع در اعمال شرك آلود همچون دست دعا به سوي غير خدا 

، توكل كردن بر كسي جز خداوند 65، استغاثة جستن به مردگان و أولياء64دراز كردن
، اعتقاد داشتن به اينكـه كسـي جـز    67ه أحدي از مخلوقات، قسم خوردن ب66متعال

بـا توجـه بـه    . بر حذر داشته اند.... ، و 68خداوند متعال از علم غيب آگاه مي باشد
مطالب ذكر شده به اين نتيجه مي رسيم كه بدعتها و اعمال شرك آلودي كه برخـي  

ي آنهـا مـي   از پيروان مذهب تسنن انجام مي دهند سرچشمه گرفته از جهل و نـادان 
باشد و علماي مذهب اهل سنت و جماعت همواره پيروان خود را از اينگونه اعمال 

در نتيجه مي توان اشخاصي را كه مرتكب اينگونـه اعمـال مـي    . بر حذر داشته اند
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 )صلى اهللا عليـه وسـلم  (شوند با استدالل به آيات قرآن مجيد و احاديث رسول اهللا 
ساخت و آنها را به أذن الهي به صراط مسـتقيم بـاز   وأقوال علما متوجه اشتباه خود 

روايات مذهب تشيع و . شيع اين مسأله به گونه ديگري استاما در مذهب ت. گرداند
اقوال سردمداران اين مذهب نه تنها پيروان خود را از مرتكب اعمـال شـرك آلـود    

اينگونـه   شدن و قبر پرستي بر حذر نمي دارند بلكه همواره آنها را بـه انجـام دادن  
بـه  . اعمال تشويق كرده و خروار خروار ثواب و پاداش را به آنها وعده مـي دهنـد  

مگر . ، اين اعتقادات و اينگونه أشخاص هرگز قابل تصحيح نخواهند بودهمين سبب
رحمـت اهللا  (در صورتيكه تشيع اين مصادر و مراجع را كنار گذاشته و ماننـد ائمـه   

را راهنماي خـود   )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا تعاليم قرآن و فرمايشات  )عليهم
قرار داده و طوق بندگي و اطاعت كـور كورانـه از أشخاصـي همچـون كلينـي و      

   .را از گردن خود باز كند... مجلسي و 
  شيعه و بداء

  

اين كلمه  .آغاز ميسازيم» بداء«ما اين مبحث را با سخن در مورد معناي لغوي 
   :كه عبارتند از  بكار برده مي شوددر زبان عربي به دو معنا 

  .ظاهر و آشكار گشتن چيزي پس از آنكه نخست مخفي و پنهان بوده است -١
 .ديوارهاي شهر آشكار و نمايان گشتند= بدا سور المدينه : مثال

 .گرفتن و رأي ديگري پيدا كردن در مورد مسأله اي تصميم جديدي -٢

  .69ظرم رسيدو تصميم جديدي به ن رأي= بدا لي بداء : مثال 
  :معنا شده است به اين صورت» بداء«معين كلمه  و در فرهنگ فارسي

  .ظاهر شدن، هويدا گشتن -1
پيدا شدن رأي ديگر در أمري، امري كه در خاطر بگذرد كه از پيش نگذشته  -2
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  .باشد
  .70وي بر آن تعلق گرفته بود ايجاد رأيي براي خالق بجز آنچه قبالً اراده -3

داللت بر سـبق جهـل و عـدم احاطـه علـم و       »بداء«ي كلمه آشكار است معان
چنين معاني و صفاتي به خـالق   دادن و شكي نيست كه نسبت. شخص دارد آگاهي
معبود بر حق . اطه كامل دارداهانتي است به علم ايشان كه به تمام مسائل اح هستي

اكنـون در   هاموري كه در گذشته رخ داده و آنچ. دآگاه و دانا بر تمام امور مي باش
رخ خواهند داد و آنچه رخ نداده اگر رخ مـي   در آينده حال رخ دادن است و آنچه

هيچ چيـز  و . دبر حق مي دان ا معبودتمام اين مسائل ر. مي پذيرفت داد چه صورت
  .پوشيده نيست در كون و هستي بر او

چيـره   بـر او د و هرگز فراموشي و نسيان داوند متعال لحظه اي غافل نمي شوخ
  :دبر حق در سوره انفال مي فرماي معبود. نمي گردد

خداوند بر هـر چيـزي آگـاه و دانـا     «  ].۷۵/ األنفال [.﴾إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴿
  .»است

  :دو همچنين در سوره سبأ مي فرماي
ِمْن ذَِلَك  أَْصَغُر ِفي الْأَْرضِ َوالَ َعاِلمِ الَْغْيبِ ال َيْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوالَ... ﴿

  .]۳/  سبأ[. ﴾ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ َوال أَكَْبُر إِالَّ
مقـدار ذره اي و يـا كـوچكتر و همچنـين     . او دانا و آگاه بر غيبيات اسـت ... «

بلكه تمام آنها . بزرگتر از آن در آسمانها و زمين وجود ندارد كه بر او پوشيده باشد
  .»مسطور و مكتوب هستندمحفوظ  لوح در
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  شيعه و بداء
  

يكي ديگر از معتقدات مذهب تشيع كه با اصول و اساسيات معتقدات اسـالمي  
خالصـه ايـن   . مي باشد» بداء «مخالفت دارد، ايمان اين مذهب به مسأله اي به نام 

نيز بر آن داللت دارد، اين است كه خداوند » بداء«اعتقاد همانگونه كه معناي لغوي 
كنند تقدير خـود   جديدي كه كسب مي برخي از اوقات بر اساس علم و آگاهي در

اين اعتقاد باطل در فرد شيعي مذهب اين باور را بوجود مي آورد . را تغيير مي دهد
  .الهي ناقص بوده و بر تمام امور هستي احاطه كامل ندارد كه علم

مـي   هب تشـيع رخي از مراجع و مصادر مذما در اين رابطه نخست نگاهي به ب
در يكـي  . آشنا گرديمافكنيم تا با جايگاه و منزلت اين اعتقاد باطل در مذهب تشيع 

هيچ عبادتي به بزرگي و عظمت ايمـان  «: گفته شده» اصول كافي«از روايات كتاب 
اجـر و پـاداش    مـردم  اگر«: و در روايت ديگري گفته شده. 71»نيست داشتن به بداء

و  .72»نمـي شـدند   ، هرگز از ذكر آن خستهدانستند گفتن در مورد بداء را ميسخن 
خداوند هر پيامبري را كه مبعوث داشته امر كـرده  «: در روايت ديگري ادعا شده كه

جـاي بسـي    .73»است تحريم خمر و ايمان داشتن به بداء را در بين مردم تبليغ كند
ي از شيعه اثني عشري ايمان داشتن به بداء را يك تعجب و شگفتي است كه چگونه

                                                 
ـ  : تصحيح و تعليق 1/146باب البداء اصول الكافي للكليني كتاب التوحيد 71 اري، دار علي اكبـر الغف

تعليـق   332التوحيد البن بابويه بـاب البـداء ص   . هـ1388: الثالثه : ، طسالميه، طهرانالكتب اال
 4/107بحاراالنوار للمجلسي كتاب التوحيـد بـاب البـداء    . هاشم الطهراني، دار المعرفه، بيروت

 .هـ 1403احياء التراث العربي، بيروت الطبعه الثالثه 

، )چـاپ سـابق تـاذكر    ( 334توحيد البن بابويه ص ، ال)چاپ سابق الذكر( 1/148اصول الكافي  72
 .)چاپ سابق الذكر( 4/108 بحار االنوار للمجلسي

، بحار )چاپ سابق الذكر( 334، التوحيد البن بابويه ص )چاپ سابق الذكر( 1/148اصول الكافي  73
 ).چاپ سابق الذكر( 4/108االنوار للمجلسي 



بعثت  و عبادي قرار داده و آنرا اصلي از اصول مسائل عقيدتي بزرگترين و مهمترين
اما با بياد آوردن نقش عبداهللا بن سبأ يهودي األصل در انتقـال  . پيامبران دانسته است

و  يافتن اينگونه اعتقادات فاسد از يهوديت محرف بـه مـذهب تشـيع ايـن تعجـب     
در تورات محرف و دستخورده يهود نيز گفتـه  . دشگفتي خود به خود از بين مي رو

... انجام مي دهنـد خداوند ديدند مردم بر روي زمين معاصي و گناهان بسيار «: شده
وجود انسان را از  :در نتيجه ايشان از اينكه بشر را آفريده پشيمان گشتند و فرمودند

  .74»خواهم ساختروي زمين پاك 
خود را در انتشار دادن ايـن ضـاللت و    بايستي دانست ثقه االسالم كليني نقش

اصول كافي تحـت   او ايمان به بداء را در كتاب. گمراهي به خوبي ايفاء كرده است
نسـبت داده   ذكر كرده و براي اثبات آن شانزده حديث جعلي را به ائمه» بداء«باب 
مسئوليت به گمراهي كشـاندن شـيعيان را بعهـده     ، ابن بابويهكليني و پس از. است
بابي را به مسأله بـداء  » التوحيد«و » االعتقادات«فت و در دو كتاب خود بنامهاي گر

نيز اهتمـام  مجلسي . 75اختصاص داده و بر ا ين اعتقاد باطل مهر صحه گذاشته است
 هفتـاد » بحار«  بذول داشته و بدين منظور در كتابشيعيان مخاصي به گمراه كردن 

روايت كرده و آنها را به ائمـه نسـبت    »النسخ و البداء«حديث ساختگي تحت باب 
در گمراه سـاختن شـيعيان    سهمياينكه  برايعلماي معاصر شيعه نيز . 76 داده است

  .77داشته باشند كتابهاي زيادي در اثبات اين اعتقاد فاسد نگاشته اند
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چـاپ سـابق   ( 331التوحيد البـن بابويـه ص   . هـ 1320ايران  .ط 89دات البن بابويه ص االعتقا 75
 ).الذكر

 .)چاپ سابق الذكر( 129-4/92بحار االنوار للمجلسي  76

ميـه االثنـي عشـريه    ما، عقائد اال69كتابهايي چون عقائد االماميه للمظفر ص  بعنوان مثال مي توان 77
الذريعه الي تصانيف الشيعه «شنايي بيشتر با اين كتابها به كتاب براي آ. را نام برد 1/34للزنجاني 



  :آنچه بزرگان شيعه براي اثبات اين اعتقاد باطل به آن استدالل كرده اند
شيع براي اثبات اين اعتقاد فاسد دستاويز خـود قـرار داده   آنچه كه سرمداران ت

بداء  در حاليكه اين آيه كوچكترين ربطي به مسأله. سوره رعد مي باشد 39اند، آيه 
  :مي فرمايديه خداوند متعال آدر اين . ندارد
خداوند هـر چـه را   «. ]۳۹/ الرعد [. ﴾َيْمُحوا اللَُّه َما َيَشاُء َوُيثْبُِت َوِعْنَدُه أُمُّ الِْكَتابِ﴿

و . خود باقي مي گذاردو هر چه را خواهد به حال  خواهد پاك و منسوخ مي سازد
  .»فوظ نزد او استلوح مح

ياوه گويي و بداء چيزي جز  آشكار است استدالل به اين آيه براي اثبات مسأله
چون آنچه خداوند از مقـادير امـور و يـا از    . و ناداني نيست عالمتي دال بر جهالت

احكام دين ثابت نگاه داشته و يا آنرا تغير داده اند، علم ايشان از ازل بر آنها احاطه 
 اين نادانـان  مگر. كامل داشته و تحت قدرت و مشيئت ايشان صورت پذيرفته است

  :دآيه خداوند متعال مي فرماي نمي بينند كه در همين
  .»وظ نزد اوستو لوح محف«]. ۳۹/ الرعد . [﴾َوِعْنَدُه أُمُّ الِْكَتابِ﴿

بـه   صحت اعتقاد داشتن به بـداء  كه براي اثبات جالب است بدانيم اولين كسي
مختار بن ابي عبيد ثقفي پيشواي فرقه كيسانيه كه يكي از فرقه  الل كرداين آيه استد

» مصـعب بـن الزبيـر   «داستان مختار از اين قرار است كه . هاي شيعه مي باشد، بود
 مختار نيز در مقابل سه هزار جنگجو. ا او ارسال داشتسپاهي نيرومند براي جنگ ب

 به من وحـي شـده شـما   : تحت فرماندهي احمد بن شميط قرار داد و به آنها گفت
اما پس از گذشت مدتي از اين معركه، سپاهيان احمد . فاتح اين معركه خواهيد بود

ـ   رده بودنـد بن شميط تار و مار گشته و او و گروهي از سپاهيان كه جان سالم بدر ب
پس آن وعده اي كه به ما داده بـودي چـه   : نزد مختار ثقفي باز گشته و به او گفتند
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امـا  . متعال چنين نويدي به من داده بودخداوند : شد؟ مختار در جواب به آنها گفت
كـه او  مگر شما نشنيده ايد . كردمتوجه مساله اي گشته و تصميم خود را عوض  او

  :دمي فرماي
  .78»﴾ُه َما َيَشاُء َوُيثْبُِت َوِعْنَدُه أُمُّ الِْكَتابَِيْمُحوا اللَّ﴿

، به منسوخ و ملغي گشـتن برخـي از احكـام    سردمداران تشيع عالوه بر اين آيه
   .دين نيز استدالل كرده و آنرا از قبيل بداء دانسته اند

 منسـوخ شـدن برخـي از احكـام     :در پاسخ به اين استدالل بايستي گفته شـود 
متوجه اشتباه و يا  و اينكه او والعياذ باهللا نتيجه فزوني يافتن علم الهي شريعت هرگز

علم الهي از ازل كامل و محـيط بـر   . د، نيستخود شده باشنقصي در حكم پيشين 
 تمام مسائل بوده و هيچ نقص و كمبودي در آن وجود ندارد تا چيزي به آن اضـافه 

 پوشيده و مسـتور  بر اوش از اين گردد و معبود بر حق متوجه مساله اي گردد كه پي
 بايستي دانست منسوخ و ملغي شدن برخي از احكام ديـن و جـايگزين  . بوده است

شدن احكامي ديگر به جاي آنها، تنها به سبب حكمتهايي بوده كه تمام آنها از ازل، 
حكمتهايي همچون تـدرج و مرحلـه بـه    . علم الهي به آنها احاطه كامل داشته است

تن در واجب گردانيدن برخي از احكام كه تطبيق آنهـا بـراي مـردم    مرحله پيش رف
  .مانند آنچه در قصه تحريم خمر صورت پذيرفت. دشوار بوده است

  
  

  رد بر اين اعتقاد
  

هر مسلماني كه سرشتي پاك و اعتقـادي سرچشـمه گرفتـه از قـرآن مجيـد و      
اعتقاد  هرگز چنين در سينه داشته باشد، )صلى اهللا عليه وسلم(فرمايشات رسول اهللا 
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چگونه امكان دارد انسان مسلمان كه خالق خود . فاسد و باطلي را نخواهد پذيرفت
 پاك امكان دارد انسان مسلمان كه خالق خود را از هر عيـب  را از هر عيب و نقص

در و بارهـا  و نقص پاك و منزه مي داند به مساله بداء ايمان داشته باشد؟ او بارهـا  
... ﴿ .د كه علم الهي، علمي است كامل و محيط بر تمـام امـور  قرآن مجيد مي شنو

كَْبـُر  َعاِلمِ الَْغْيبِ ال َيْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوال ِفي الْأَْرضِ َوال أَْصَغُر ِمْن ذَِلَك َوال أَ
  .]۳/ سبأ. [﴾إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ

و همچنـين   مقـدار ذره اي و يـا كـوچكتر   . است گاه بر غيبياتآاو دانا و ... « 
 بلكه تمام آنها. بزرگتر از آن در آسمانها و زمين وجود ندارد كه بر او پوشيده باشد

  .»در لوح محفوظ مسطور و مكتوب هستند
ا َتْسقُطُ ِمْن َوَرقَـٍة إِلَّـا   َوِعْنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ ال َيْعلَُمَها إِلَّا ُهَو َوَيْعلَُم َما ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َوَم﴿

  ]. ۵۹/ االنعام [ .﴾َيْعلَُمَها َوال َحبٍَّة ِفي ظُلَُماِت الْأَْرضِ َوال َرطْبٍ َوال َيابِسٍ إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ
و آنچـه در  . كسي جز او بر آنها مطلـع نيسـت  . كليه خزائن غيب نزد او است« 

 يچ برگي نيفتد مگـر آنكـه او از آن آگـاه   و ه. خشكي و دريا است همه را مي داند
و هيچ دانه اي در تاريكيهاي درون زمين و هيچ تر و خشـكي وجـود نـدارد    . است

  .»محفوظ مسطور و مكتوب هستند لوح مگر آنكه در
آشكار است ايمان داشتن به بداء با آيات قـرآن مجيـد و احاديـث رسـول اهللا     

اك هر انسان مسلمان تضاد و مخالفت و با فطرت و سرشت پ )صلى اهللا عليه وسلم(
اين مساله سوال مهمي را در ذهن هر خواننده اي ايجاد مي كند كـه چـرا بـا    . دارد

وجود كفر آلود بودن اين اعتقاد، مذهب تشيع آنرا از اساسـيات معتقـدات خـويش    
  قرارداده است؟

چندين عامـل مهـم در ايـن مسـاله نقـش       :در پاسخ به اين سوال بايستي گفت
  :شته اند كه عبارتند ازدا

بزرگان و سردمداران تشيع بنا بر مصالح خويش پيش بيني هـايي كـرده و    -١



و همه ما مي دانيم مذهب تشيع معتقد است ائمـه از  . آنها را به ائمه نسبت مي دادند
بوده و هيچ امـري در كـون و هسـتي بـر آنهـا پوشـيده و مسـتور         علم غيب آگاه

اد باطل اگر پيش بيني هاي سردمداران تشيع اشتباه از با توجه به اين اعتق. 7980نيست
مي آمدند آنها براي فرار از اين روسياهي و به زير سـوال نـرفتن عصـمت     ب درآ

ائمه، تحقق پيدا نكردن پيش بيني ها را به گردن خالق هستي انداخته و به پيـروان و  
خداوند متعال پيش گويي امام درست و صحيح بوده اما : شيفته گان خود مي گفتند
  !تصميم قبلي خود را تغيير داده استمتوجه مساله اي گشته و 

بزرگان و سردمداران تشيع براي از دسـت نـدادن پيـروان و اتبـاع خـود       -٢
همواره آنها را به پيروزي و تمكين قريب الوقوع وعده داده و آنها را به اين وعـده  

 ده بسر آمده و خبـري اما هميشه وقت تعيين ش. هاي سرخرمني دلخوش مي كردند
بهترين مثال براي اين مطلب وعده هايي است كه دجاالن . از اين پيروزيها نمي شد

 اين وقتهاي تعيين شـده يكـي  . در مورد وقت ظهور مهدي به پيروان خود مي دادند
 ايـن مسـاله  . پس از ديگري سپري مي شدند و هيچ خبري از ظهور مهدي نمي شد

رد حقيقت داشتن شخصيتي بنام مهـدي موعـود در   سبب بروز شك و ترديد در مو
 بزرگان و سردمداران شـيعه بـراي گريـز از ايـن روسـياهي در     . بين شيعيان گشت

 بـوديم  ما به شما راست گفته: خود گفتند آنها به پيروان. روسياهي بزرگتري افتادند
 !استاما خداوند متعال تصميم ديگري گرفته و خواست پيشين خود را تغيير داده 

نيز روسـياهي   -رحمت اهللا عليه-و خلف امام جعفر صادق در رابطه با جانشين 
بزرگي وجود دارد كه دجاالن را رسوا ساخته و آنها را بر آن داشت تـا ايمـان بـه    

بنا بر روايات و اعتقادات مذهب تشيع . بداء را سرپوشي مناسب براي آن قرار دهند
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اما  اما در زمان حيات. بزرگتر او انتقال يابدامامت بايستي پس از وفات اما به فرزند 
رخ  چيزي كه دجاالن حتي فكر آنرا نيز نمي كردند -رحمت اهللا عليه-جعفر صادق 

فاجعه و مصيبت دجاالن اين بـود  . داد و آبروريزي ديگري براي آنها حاصل گشت
و . پـدر خـود فـوت كـرد     كه اسماعيل يعني فرزند بزرگ امام جعفر صادق قبل از

ين ترتيب نقشه هاي دجاالن و روايات جعلي و دروغيني كه از خـود سـاخته و   بد
 اما دجاالن پررو براي حفظ آبروي خويش. ب شدندآپرداخته بودند همگي نقش بر 

 آنچه ما در مورد به امامـت رسـيدن اسـماعيل گفتـه بـوديم     : به پيروان خود گفتند
 و خواست پيشـين  رفتخداوند متعال تصميم جديدي گ ولي. درست و صحيح بود

  .خود را تغيير داد
 جالب است به اين مطلب نيز اشاره شود كه گروهي از شيعيان به همان روايات

را  اين گـروه . مكذوبه قديمي دلخوش كرده و معتقد به امامت اسماعيل باقي ماندند
  .فرقه اسماعيليه مي نامند

ادعا كرده اند آنها  بزرگان و سردمداران تشيع همواره به ائمه افتراء بسته و -٣
اما ائمه هرگز چنين ادعـايي نكـرده و   . از علم غيب آگاه بوده و بر آن مطلع هستند

كه  اين مساله. 81غيب سخن بگويند هيچكس مستقيماً از خود آنها نشنيده كه از علم
دجـاالن   پيروان دجاالن را نسبت به ادعاهاي آنها مشكوك ساخته بود سبب گشـت 

كي از اعتقادات اساسي و اصولي مذهب تشيع قـرار دهنـد و بـه    ايمان به بداء را ي
                                                 

روايات موجود در مصادر تشيع كه دجاالن ندانسته آنها را در كتابهاي خـويش نقـل    در برخي از 81
كرده اند بر اين مسأله مهر صحه گذاشته شده است كه ائمه مانند ساير انسانها از علم غيب آگاه 

من از كساني «: روايت شده كه -رحمت اهللا عليه-در كتاب اصول كافي از ابا عبداهللا . نبوده اند
. هيچكس جز خداوند غيب را نمي دانـد . ي كنم كه مي پندارند ما بر غيب مطلع هستيمتعجب م

و من نمي دانم . همين االن كنيزك من به خاطر اينكه مي خواستم او را تنبيه كنم از من گريخت
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غيب سخن نگفته اند، به سـبب   اگر ائمه در مال عام از علم« :پيروان خويش بگويند
چون آنها مي ترسيدند اگـر در مـال عـام از آنچـه در     . بوده است ايمان آنها به بداء

صميم خود را عوض آينده رخ مي دهد سخني بگويند پس از مدتي خداوند متعال ت
بـه ايـن    دروغپردازان براي اعتبار بخشيدن. كرده و پيش گويي امام تحقق پيدا نكند

 .ادعاي باطل رواياتي را جعل كرده و آنها را به ائمه نسبت داده اند

 -رحمت اهللا عليـه -در يكي از اين روايات جعلي از قول امام علي بن الحسين 
بداء نمي بود شـما را از آنچـه تـا روز     ن ما بهاگر به سبب ايمان داشت« :گفته شده

 . 82»قيامت رخ خواهد داد، با خبر مي ساختم

پس از آشنايي با برخي از عواملي كه نقش مهمي در رخنه كـردن ايـن اعتقـاد    
فاسد به معتقدات مذهب تشيع داشته اند، اكنون مي توانيم به اين نكته پي ببريم كه 

اينگونه سفت و محكـم بـه ايـن اعتقـاد باطـل      چرا بزرگان و مشايخ مذهب تشيع 
به  آري، اگر ايمان. چسبيده و خروار خروار اجر و ثواب نثار مومنين به آن مي كنند
اين اعتقـاد فاسـد   . بداء از بين رود، پايه و اساس مذهب اماميه از بين خواهد رفت

ـ     هسرپوش مناسبي براي اشتباهات و وعده هاي تحقق نيافته اي است كـه همگـي ب
ائمه اي كه بر اساس معتقدات بي اساس، از هر گونه خطا . ائمه نسبت داده شده اند

  !و نسيان معصوم بوده و بر عالم غيب مطلع هستند
اشـاره كنـيم كـه برخـي از      در پايان اين مبحث جا دارد به اين نكته مهم نيـز 

، وجود بزرگان و سردمداران مذهب تشيع سعي كرده اند براي فرار از اين لكه ننگ
چنين اعتقادي را در مذهب خود منكر شوند و يا اينكه آنرا به گونه ديگـري تفسـير   

اشخاص مي بايست انجام مي دادند اين بود كه بجـاي فـرار از    اما آنچه اين. كنند
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ميان  از .برائت مي جستندواقعيت با شهامت تمام به آن اعتراف كرده و سپس از آن 
 .داده است را نام بـرد » محقق«جلسي به او لقب اين اشخاص مي توان طوسي كه م

بسته  طوسي يكي از كساني است كه چشمان خويش را در مقابل اين حقيقت آقاي
امـا مجلسـي از ايـن    . 83و وجود چنين اعتقادي را در مذهب خود منكر شده است

شنيدن چنين سـخني از طوسـي   « :گفته طوسي انتقاد كرده و در رد بر وي مي گويد
علت اين سخن نمي تواند چيزي جز عـدم احاطـه وي بـه    . جب آور استبسيار تع

ما مي بينيم اگر چه طوسي خواسته است دست به عوام فريبي بزند . 84»روايات باشد
اما مجلسي كه در زماني مي زيسته كه مذهب تشيع صاحب قـدرت و تـوان بـوده،    

وايـات بـي سـواد    صريحاً به وجود اين اعتقاد افتخار كرده و طوسي را در زمينه ر
  .معرفي كرده است

يكي از مسائلي كه سبب شده برخي از بزرگان و سردمداران تشيع بـا احتيـاط   
فراوان در مورد ايمان به بداء سخن بگويند و يا حتي در صورت لـزوم آنـرا انكـار    

زيرا قبح و شناعت اين اعتقاد سبب گشت . كنند، قبح و شناعت اين اعتقاد مي باشد
تشيع روي بر مي گردانند و پيرو مذاهب ديگر گردند و  عيان از مذهببسياري از شي

از ميان ايـن اشـخاص مـي تـوان     . يا اينكه براي خود مذهب جديدي تاسيس كنند
سليمان بي جرير رهبر و مؤسس فرقه سليمانيه كه يكي از فرقه هاي زيديه مي باشد 

ائمه شيعه دو اعتقاد را به « :در برخي از كتب شيعه از قول او نوشته شده. را نام برد
خورد پيروان خود داده اند كه با وجود اين دو اعتقاد هرگز كسي نمـي توانـد مـچ    

يكي از اين دو اعتقاد ايمان . آنها را باز كرده و به دروغگويي و كذابي آنها پي ببرد
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  .85»به بداء است و ديگري ايمان به تقيه
  :و مي گويد سليمان بن جرير اين سخن خود را توضيح داده

و بـه   86امامان شيعه مانند پيامبران ادعا مي كردند كه بر عالم غيب مطلع هستند«
آنگاه اگر آنچه آنها ادعـا  . پيروان خود مي گفتند در آينده چنين و چنان خواهد شد

آيا ما به شـما نگفتـه بـوديم كـه     : كرده بودند رخ مي داد به پيروان خود مي گفتند
داد؟ آيا اكنون ايمان پيدا كرديد كه ما بر علم غيب مطلـع   چنين اتفاقي رخ خواهد

آنها پيش بيني كرده بودند رخ نمي داد بـه پيـروان خـود مـي      هستيم؟ اما اگر آنچه
و تصميم و تقدير قبلـي خـود را تغييـر     وند متعال متوجه مساله اي شدهخدا: گفتند
شيع در مورد اعتقاد اين اعتراف يكي از بزرگان و سردمداران مذهب ت .87»استداده 

  .به بداء و تقيه ميباشد
او كه نتوانست اين اعتقادات باطل را بپذيرد از مـذهب اثنـي عشـريه روي بـر     

  .گرداند و مذهب جديدي بنام سليمانيه را بنا گذاشت
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در مورد اين قسمت از سخنان سليمان بن جرير بايستي گفته شود پيامبران هرگـز بـه خواسـت و     86
و ايـن  . خود از علم غيب آگاه نمي شده اند و خود انها نيز هرگز چنين ادعايي نكرده انـد اراده 
خواست و اراده الهي بوده است كه در برخي از اوقات براي اثبات صادق بـودن احـدي از    تنها

به دعوت اين  تا مردم برخي از غيبيات آگاه مي ساخته استدر ادعاي رسالت، او را از  پيامبران
* َعلَى غَْيبِِه أََحداً  َعاِلُم الَْغْيبِ فَال ُيظْهُِر﴿: ند متعال در سوره جن مي فرمايدخداو. ايمان بياورند پيامبر
او . است اگاه و مطلع بر غيبيات) خداوند متعال(او «. ]۲۷و  ۲۶/ اجلن . [﴾َمنِ اْرَتَضى ِمْن َرُسولٍ إِالَّ

اني كه آنها را بـراي ابـالغ رسـالت برگزيـده     هيچكس را از غيبيات آگاه نمي سازد، مگر پيامبر
 .سيرت و زندگينامه پيامبران بزرگترين برهان بر اين ادعا ميباشد. »است

چـاپ  ( 65-64فرق الشـيعه للنـوبختي ص   ). چاپ سابق الذكر( 78للقمي ص  المقاالت و الفرق 87
 ).سابق الذكر



آري، اينچنين عكس العمل هايي سبب گشت بزرگان و سـردمداران تشـيع بـه    
ال احتياط را مراعـات كـرده و در صـورت    هنگام سخن در مورد اعتقاد به بداء كم

جا دارد در رابطه با سخنان سـليمان بـن   . لزوم وجود چنين اعتقادي را منكر گردند
جرير به اين نكته اشاره داشته باشيم كه مقصر دانستن ائمه به دور از عدل و انصاف 

د را از خـو  رآنها از اين ضاللتها و ادعاهاي باطل بري بوده و بارها انزجا. مي باشد
كسانيكه بنام آنها مردم را به بيراهه و فساد مي كشانند اعالم داشته و از آنها برائـت  

  .جسته اند
پس از دانستن اين موضوع كه برخي از سردمداران تشيع وجود چنين اعتقـادي  
را در مذهب خود منكر شده اند، بايستي اين نكته را نيز بدانيم كه برخـي ديگـر از   

ت را بي فائده ديده و به وجود اين اعتقاد در مذهب خـود اعتـراف   آنها انكار حقيق
اما براي گريز از اين روسياهي آنرا بگونـه اي تفسـير كـرده انـد كـه بـا       . كرده اند

برخـي از ايـن   . روايات موجود در مراجع و مصادر تشيع تضـاد و دوگـانگي دارد  
 تقاد به بداء يعني ايمـان اشخاص بداء را به معناي نسخ و الغاء دانسته و گفته اند اع

متعال هر حكمي از احكام خويش را كه اراده كنند منسـوخ   داشتن به اينكه خداوند
 ناو برخي ديگر از سـردمدار . و بجاي آن حكم ديگري قرار مي دهدو ملغي كرده 

شـيعه مـي    تشيع همچون محمد حسين آل كاشف الغطا كه يكي از علماي معاصـر 
ايمان داشتن به ظاهر شدن و آشكار گشـتن حكـم خداونـد    ، باشد اعتقاد به بداء را

شـما  لماي مذهب تشيع بايسـتي گفتـه شـود    به اين دسته از ع. 88تفسير كرده است
سرپوش گذاشتن بر اين اشتباهات و به بيراهه كشاندن شيعيان بهتر مـي بـود    بجاي

ونـه  خود گوشزد مي كرديـد و از آنهـا مـي خواسـتيد از اينگ     بطالن آنرا به پيروان
ما مي خواهيم از ايـن آقايـان   . اعتقادات باطل دست كشيده و از آنها برائت بجويند
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بپرسيم آيا روايات موجود در مصادر و مراجع شما كه همگي به ائمـه نسـبت داده   
شده اند، بداء را به همين صورت كه شما آنرا شرح داده ايد، تفسير كرده انـد؟ مـا   

تشيع  يم تا آشكار گردد اين دسته از سردمدارانبرخي از اين روايات را ذكر مي كن
گذاشتن بر اعتقادات باطل خود و به بيراهه كشـاندن هـر چـه بيشـتر      جز سرپوش

  .شيعيان هدف ديگري نداشته اند
 اگر بسبب«: گفته شده -رحمت اهللا عليه-در روايتي منسوب به علي بن الحسين 

مت رخ خواهد داد، با خبر مـي  ز قياايمان من به بداء نمي بود شما را از آنچه تا رو
اگر بداء بنا بر معتقدات شيعه به معناي ظهور حكم الهي و يا ملغي شدن . 89»مساخت

آن مي بود، چه مانعي مي توانست بر سر راه غيبگويي امام ايجـاد كنـد؟ مگـر بـر     
، ائمه از علم غيـب آگـاه نيسـتند؟ و مگـر     تشيع ساس اعتقادات بي اساس مذهبا

 ملغي مي گردد، نمي باشند؟ اگر گفتـه شـود ملغـي    من آنچه در آيندهغيبيات متض
 غيبياتي است كه در علم الهي وجود داشته است، بايستي بنـابر  شدن حكم از جمله

 از ايـن مسـئله   مي دانند، امام نيـز معتقدات تشيع كه ائمه خويش را مطلع بر غيب 
به بـداء شـما را از    ن داشتنآگاه بوده و بنابر اين ادعاي او كه من بسبب ايماغيبي 

و اگر گفته شـود ملغـي شـدن    . غيبيات آگاه نمي سازم، پوچ و بي معنا خواهد بود
حكم از غيبياتي است كه در علم الهي وجود نداشته است، بدين ترتيب بـه معنـاي   

  . حقيقي و كفر آلود و ملحدانه بداء اعتراف شده است
ادعـا   90﴾َيْمُحوا اللَُّه َما َيَشاُء َوُيثْبُِت﴿يه در روايت جعلي ديگري در مورد تفسير آ

مگر چيزي جـز آنچـه   «: گفته است -رحمت اهللا عليه-شده ابو عبداهللا جعفر صادق 
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نگاشته شده و ثبت گرديده پاك مي گردد؟ و چيزي جز آنچه وجود نداشته نگاشته 
هللا همان والعياذ با» آنچه وجود نداشته«كه مراد از  آشكار است. 91»و ثبت مي شود؟

آگاهي و علم جديدي است كه بنا بر اعتقاد باطل بداء، در علم الهـي حاصـل مـي    
آيا با وجود چنين روايتي مي توان ادعا كرد كه مراد از بداء ظهور حكم الهي . گردد

  .مي باشد؟ هرگز
  : شده در روايت دروغين ديگري گفته

ـ  -عليه السالم-لوط « ر چـه زودتـر بـر    از فرشتگان خواستند عذاب الهي را ه
تقدير خـويش را   خداوند متعال آشكار گردد و كافران نازل سازند تا مبادا امري بر
  .92»هددر مورد نازل ساختن عقاب تغيير د

شيعيان به هنگام زيارت قبر امام دهم و يازدهم خود يعني امام علي نقي و امـام  
ـ  « :حسن عسكري، اين ادعا را بر زبان مي رانند ا مـن بـدا هللا فـي    السالم عليكمـا ي

  .]مفاتيح الجنان. [»شأنكما
درود و سالم بر شما، اي كسانيكه در مورد شـما بـر خداونـد بـداء حاصـل      «
  .»گشت

دعا مراد از كلمه بداء، ظاهر  دجاالن مي تواند ادعا كند كه در اين آيا احدي از
 و نمايان گشتن حكم الهي مي باشد؟ مگر حكم الهي تنهـا در مـورد ايـن دو امـام    

گشته و در مورد ساير انسـانها و مخلوقـات تحقـق پيـدا      تحقق پيدا كرده و نمايان
تنها  پس چرا از ميان تمام انسانها و يا حداقل از بين دوازده امام تشيع! نكرده است؟

اين دو امام در اين دعا نام برده شده و در مورد كس ديگري چنين دعايي خوانـده  
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بداء، ظهور حكم الهي و يا منسوخ شدن آن مي بـود  نمي شود؟ و اگر واقعاً مراد از 
پس چرا آقاي طوسي كه يكي از بزرگترين علماي شيعه محسوب مي گردد، وجود 
چنين اعتقادي را در مذهب شيعه انكار كرده است؟ مگر انسان عاقل ظهـور حكـم   

  الهي را انكار مي كند؟
دن آن مي بـود، پـس   و اگر واقعاً مراد از بداء، ظهور حكم الهي و يا منسوخ ش

چرا اشخاصي همچون سليمان بن جرير كه يكي از بزرگان مذهب اماميه بوده است، 
بسبب كفر آلود دانستن چنين اعتقادي از مذهب اثني عشريه روي بر گرداند؟ مگـر  
نمايان شدن حكم الهي و يا منسوخ شدن برخي از احكام، كفر و الحـاد اسـت كـه    

  ذهب اثني عشريه پشت پا بزند؟سليمان بن جرير بسبب آن به م
و اگر واقعاً مراد سردمداران تشيع از بداء ظهور حكم الهي و يا منسوخ شدن آن 
. مي بود هرگز هيچ اختالفي در اين رابطه بين اهل سنت و تشيع حاصل نمي گشت

و هرگز الزم نبود رهبران و سردمداران تشيع براي تشويق كردن شـيعيان بـه ايمـان    
چـون تمـام   . ء، خروار خروار اجر و ثواب خيالي به آنها وعده دهنـد آوردن به بدا

مسلمانان به ظاهر و آشكار شدن حكم الهـي و همچنـين منسـوخ شـدن برخـي از      
  .احكام، ايمان كامل دارند

  شيعه و اركان ايمان

  شيعه و اركان ايمان

  :بر اعتقادات اهل سنت و جماعت ايمان شش ركن دارد كه عبارتند ازبنا
  .ن به خداوندايما -١
 .ايمان به فرشتگان -٢

 ايمان به كتابهاي آسماني -٣

 ايمان به پيامبران -۴

 ايمان به قيامت  -۵



 ايمان به قضا و قدر -۶

ما در رابطه با ركن اول يعني ايمان به خداوند به آنچه در باب توحيد ربوبيت و 
سخن خـود را بـا ركـن دوم يعنـي      الوهيت ذكر شده است بسنده كرده و در اينجا

  .به فرشتگان آغاز مي كنيمايمان 
  ايمان به فرشتگان ‐۲

  

بنا بر اعتقادات اهل سنت و جماعت فرشتگان مخلوقـات عظيمـي هسـتند كـه     
تعداد عظيم آنها را كسي جز خالق هستي نمـي  . خداوند آنها را از نور آفريده است

يگانـه  آنها همواره فرمانبردار اوامر خالق خود هستند و با معصيت و نافرماني ب. داند
  .تمام وقت آنها صرف عبادت و اطالعت از خداوند متعال مي گردد. اند

اما در مذهب تشيع اين ركن از اركان ايمان ماننـد سـاير مسـائل ديـن مـورد      
قرار گرفته كه حب ائمـه را سـپر خـود قـرار داده و هـر       تحريف و تبديل عده اي

  .گمراهي و ضاللتي را به نام آنها تمام كرده اند
  .شيعه فرشتگان را نوكران حلقه به گوش ائمه و شيعيان معرفي مي كنند روايات

  .93»فرشتگان خدمتگزاران ما و دوستداران ما هستند« :در روايتي گفته شده
 :گفته شـده  -عليه السالم-در مورد فرشته وحي يعني جبريل  و در روايتي ديگر

  .94»جبريل خدمتگزار ما است«
  به فرشتگان محسوب نمي گردند؟ آيا اين روايات دروغين توهيني
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  :دمتعال در مورد فرشتگان مي فرماي خداوند
بنـدگاني ارجمنـد و   ) فرشـتگان (بلكه آنها « .]۲۶/ االنبياء [ ﴾َبلْ ِعَباٌد ُمكَْرُمونَ﴿

  .»گرامي هستند
  .بنا بر اعتقادات مذهب شيعه فرشتگان از نور علي بن ابي طالب آفريده شده اند

-خداوند، فرشتگان را از نور علـي  « :ينچنين گفته مي شوددر روايتي دروغين ا
  .95»آفريد -عليه السالم

هفتاد  -عليه السالم-خداوند از نور چهره علي « :و در روايت ديگري گفته شده
  .96»هزار فرشته آفريد كه براي ايشان و شيعيانشان طلب آمرزش و مغفرت مي كنند

رضـي اهللا  -زيـارت قبـر حسـين    دجاالن مي گويند بزرگترين آرزوي فرشتگان 
  . است -عنه

تمام موجودات آسمانها از خداوند مي خواهنـد بـه   « :در روايتي گفته مي شود
و بـه همـين سـبب اسـت كـه      . داده شود -عليه السالم-آنها اجازه زيارت حسين 

  .97»همواره گروهي به زمين نازل شده و گروهي ديگر به آسمان باز مي گردند
  .است از اينكه فرشتگان او قبر پرست باشند خداوند پاك و منزه

بال يكي از فرشتگان بسبب قبول نكردن « :و در روايت جعلي ديگري مي گويند
و اين بال بهبود نيافت مگر پس از اينكه فرشته آنرا . واليت اميرالمومنين شكسته شد

  .98»كشيد و در آن غلتيد -عليه السالم-به گهواره حسين 
فرشتگان به اين سبب به مقام وااليي دسـت يافتـه   «: ويندهمچنين دجاالن مي گ
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  .99»را پذيرفته اند -عليه السالم-اند كه واليت امام علي بن ابي طالب 
آب و غـذاي فرشـتگان صـلوات    « :و همچنين در اكذوبه اي ديگر مي گوينـد 

 و ياران و ايشان، و استغفار كردن -عليه السالم-به ابي طالب  فرستادن بر امام علي
  .100»براي شيعيان گنهكار مي باشد

در خاتمه سخن در مورد ركن دوم ايمان به اين نتيجه مي رسيم كه در مـذهب  
شيعه نه تنها به فرشتگان كه بنا بر فرمايش الهي مخلوقاتي گرامي و ارجمند هستند، 
هيچ احترامي گذاشته نمي شود، بلكه آنها را خدمتكاران و نوكران حلقه بـه گـوش   

  .عيان مي دانندائمه و شي
  ايمان به كتابهاي آسماني ‐ ۳

  

و جماعت ايمان به تمـام كتابهـاي آسـماني را ركنـي از اركـان       اهل سنت -
  :خداوند متعال مي فرمايد. ششگانه ايمان مي دانند

ِه َوالِْكَتـابِ الَّـِذي   َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوالِْكَتابِ الَِّذي َنزَّلَ َعلَى َرُسوِل﴿
. ﴾َبِعيـداً أَْنَزلَ ِمْن قَْبلُ َوَمْن َيكْفُْر بِاللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه َوالَْيْومِ الْآِخرِ فَقَْد َضلَّ َضـالال  

  ].۱۳۶/ ءالنسا سورة[
اي مومنين، به خداوند و رسول او و كتابي كه بر پيامبر خويش و كتابهايي كه «
و بدانيد هر كس به خداوند و فرشـتگان و كتابهـا و   . بل نازل كرده ايمان آوريداز ق

  .»پيامبران او و به روز قيامت كفر مي ورزد سخت به گمراهي و ضاللت افتاده است
اهل سنت و جماعت در رابطه با وحي الهي ايمان دارنـد كـه بـر كسـي جـز      

بر اين اعتقاد و باور هستند كه  پيامبران وحي نازل نمي شود و با توجه به اين مسأله
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بـه   )صلى اهللا عليه وسـلم (نزول وحي الهي با وفات خاتم االنبياء محمد بن عبداهللا 
  .پايان رسيده است

پس از اين مي پردازيم به بررسي اعتقاد شيعه در مورد ايـن ركـن از اركـان     -
آسماني نـازل  در مذهب شيعه اين اعتقاد وجود دارد كه بر ائمه نيز كتابهايي . ايمان

ما در اينجا برخي از اين كتابها را نام برده و . گشته كه مخصوص شيعيان مي باشند
  .به اختصار در مورد آنها سخن خواهيم راند

  

  مصحف فاطمه
 

صلى اهللا (شيعه اعتقاد دارد اين كتاب يعني مصحف فاطمه، پس از وفات پيامبر 
  .نازل شده است -رضي اهللا عنها-بر دختر ايشان فاطمه  )عليه وسلم

  :گفته شده» اصول كافي«در يكي از روايات كتاب 
فاطمه را چنان غم و اندوهي  )صلى اهللا عليه وسلم(پس از وفات رسول اهللا ... «

به همين سبب خالق مهربان . فرا گرفت كه كسي جز خداوند از مقدار آن خبر ندارد
فاطمـه  . ن نـازل كردنـد  فرشته اي را براي آرامش بخشيدن و تسكين دادن بر ايشـا 

. در ميـان گذاشـتند   -عليـه السـالم  - اين مسأله را با امير المـومنين  )السالم اعليه(
وجود فرشته را حس كردي و  هنگاميكه: به ايشان گفتند -عليه السالم-اميرالمومنين 

 اعليه(صدايش را شنيدي مرا با خبر ساز، پس از گذشت مدتي فرشته بسراغ فاطمه 
را با خبر ساختند و اميرالمومنين نيز  -عليه السالم-ايشان اميرالمومنين  .آمد )السالم

تا اينكه باالخره به مرور زمـان از آن  . هر آنچه از فرشته مي شنيدند آنرا مي نوشتند
 در اين كتاب هيچ سخني از حالل و حرام به ميان نيامـده . كتابي گرد آمد نوشته ها

  . 101»دهد صحبت شده است بلكه در مورد آنچه در آينده رخ مي
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آن دجالي كه اين روايت را از خود جعل كرده سبب نازل شدن فرشته و سخن 
رضي -گفتن در مورد آنچه اتفاق مي افتد را آرامش دادن تسكين بخشيدن به فاطمه 

اما اين دجال دروغگو از اين نكته غافل بوده كه چگونـه  . ذكر كرده است -اهللا عنها
را با مطلع ساختن از آنچه در آينده رخ مي دهـد   -اهللا عنهارضي -مي توان فاطمه 

كه كشته شدن ناجوانمردانه همسر و فرزند برومند ايشان نيـز جزئـي از آن اسـت،    
  !بخشيد؟ تسلي

بر علم غيب مطلع گردند  -رضي اهللا عنها-و همچنين چگونه امكان دارد فاطمه 
غيب نمي دانسته اند؟ آيا  ز علمچيزي ا )صلى اهللا عليه وسلم(در حاليكه رسول اهللا 

  !از پدر بزرگوار خود برتر وافضلتر بوده اند؟ ايشان
  .102سه برابر قرآن مجيد مي باشد :در مورد حجم اين مصحف خيالي مي گويند

روايات مكذوبه اي كه در مورد اين مصحف صحبت مي كنند چون از دروغ و 
بعنـوان  . ا ديده مـي شـود  و اختالف در همه آنه تناقضكذب سرچشمه گرفته اند، 

صـلى اهللا عليـه   (مثال در روايت قبلي گفته شد اين مصحف پس از وفـات پيـامبر   
مـي بينـيم    اما با كمال تعجب. 103نازل شده است -رضي اهللا عنها-بر فاطمه  )وسلم

كه در روايت ديگري در مورد مصحف فاطمه گفته مي شود اين مصحف را رسول 
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. 104مالء مي كرده و علي بن ابي طالب آنرا مي نوشته اندا )صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 
مي بينيم كه در اين روايت بر خالف روايت سابق ادعا مي شـود ايـن مصـحف را    

معلـوم نيسـت   . آنرا نوشته اسـت  -رضي اهللا عنه-امالء كرده و علي بن ابي طالب 
اهللا نـازل شـود امـا رسـول      -رضي اهللا عنها-چگونه امكان دارد مصحفي بر فاطمه 

  آنرا امالء كنند؟ )صلى اهللا عليه وسلم(
در « :و در روايتي ديگر در مورد اهميت و ارزش مصحف فاطمه گفته مي شـود 

ايـن مصـحف مـا را از    . اين مصحف چيزي از آنچه در قرآن هست وجـود نـدارد  
  .105»ديگران بي نياز و آنها را به ما محتاج مي سازد
با اين مضمون از خـود جعـل    را اياتيآيا مي توان تصور كرد هدف آنانيكه رو

  كرده اند چيزي جز كاستن ارزش و اهميت قرآن مجيد نزد شيعيان بوده است؟
شكي نيست كه هدف اساسي آنها اين بوده كه ارزش و اهميت قرآن مجيـد را  
كاهش دهند و بجاي آن شيعيان را به مصحفي خيالي دلخوش سـازند كـه بجـز در    

بـه  . در جاي ديگري هيچ اثري از آن ديده نمي شود.. .اكاذيب كليني و مجلسي و 
اين روايت دروغين گفته شد اين مصحف ما را از همه بي نياز و  همين سبب نيز در

  .آنها را به ما محتاج مي گرداند
محتويـات ايـن مصـحف     پس از اين نگاهي مي اندازيم به روايتـي كـه در آن  

گفتـه   ذكر گشـته » داليل النبوه«اب در اين روايت كه در كت. خيالي بيان شده است
اخبـار آنچـه در هـر يـك از     « :مسائل مي باشد مي شود مصحف فاطمه شامل اين

آسمانها مي گذرد و بيان تعداد فرشتگان و سـاير موجـودات آسـمانها و بيـان نـام      
. و اسامي افراد هر قومي كه پيامبران بسوي آنها مبعوث گشتند. پيامبران و تعداد آنها
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اسـامي  . ام آنانيكه به پيامبران ايمان آوردند و آنانيكه به آنها كفـر ورزيدنـد  و ذكر ن
  .ائمه و بيان آنچه آنها بدست خواهند آورد
آيـات و  . اسامي بهشـتيان و دوزخيـان  . اسامي تمام مخلوقات و بيان آجال آنها

  .106»احكامي كه در قرآن و تورات و زبور بيان شده اند بيان تعداد تمام درختان دنيا
ايـن  اول و در همين روايت گفته مي شود تمام اين مسائل تنهـا در دو صـفحه   

  .107كتاب ذكر شده اند
معلوم نيست طول و عرض صفحات مصحف فاطمه به چه اندازه اسـت و ايـن   

  مصحف در كجا نگه داري مي شود؟
و همچنين بايستي پرسيد اگر واقعاً ائمه از اين همه علوم و دانستنيها آگاه بودند 
و مي دانستند كه در آينده چه اتفاقاتي رخ خواهد داد، پس چرا از اين علـم غيـب   
در راه استرداد امامت خود بر ضد كسانيكه دجـاالن آنهـا را غاصـبين مـي نامنـد،      

و چرا امام مهدي كه بنابراين روايات از علم ما كان و يكون مطلع ! استفاده نكردند؟
و  نچه در مذهب تشيع ذكر شده از اهل سنتاست از سرداب بدر نمي آيد و بنابر آ

  !جماعت انتقام نمي گيرد؟
بدور باشد همواره در  همانگونه كه قبالً نيز گفتيم اگر سخن از حقيقت و صدق

اين مسأله در مورد رواياتي كه دربـاره  . آن اختالف و دو گانگي به چشم مي خورد
داليـل  «ر كتـاب  بعنـوان مثـال د  . مي كند مصحف فاطمه صحبت مي كنند، صدق

روايتي وجود دارد كه كيفيت نزول مصحف فاطمـه را بـه گونـه اي ديگـر     » النبوه
اين مصحف بطور كامل در يكبـار  « :در اين روايت گفته مي شود. توصيف مي كند

                                                 
توجه كـرد ايـن طبـري،     بايستي. ( 28-27بن رستم الطبري ص  دالئل النبوه لمحمد بن جرير - 106

 ).تشيعي مذهب بوده است و نبايد او را با مؤلف كتاب تفسير و تاريخ كه سني بوده اشتباه گرف

 .28-27رستم الطبري ص  دالئل النبوه لمحمد بن جرير - 107



ايـن  . توسط سه فرشته يعني جبريل و اسرافيل و ميكائيل از آسمان نازل شده است
را در حـال   -رضي اهللا عنهـا -ن رسيدند فاطمه فرشتگان هنگاميكه از آسمان به زمي

پـس از آن آنهـا بـه    . آنها تا پايان نماز در كنار ايشان ايستادند. نماز خواندن يافتند
سـپس  . اي فاطمه، خداوند بر شما سالم مي فرسـتد  :گفتند -رضي اهللا عنها-فاطمه 

حف در اين روايت گفته مـي شـود مصـ   . 108»مصحف را در دامان ايشان قراردادند
. نازل شده است -رضي اهللا عنها-بصورت كامل و آماده توسط سه فرشته بر فاطمه 

رضي اهللا -در حاليكه در روايات پيشين گفته شد اين مصحف را علي بن ابي طالب 
  .نوشته اند -عنها

  كتاب آسماني با مهره هاي طالئي
  

در پس از اين مي پردازيم به سخن در مورد كتاب آسماني ديگـري كـه بجـز    
در . روايات جعلي دروغپردازان در جاي ديگري هيچ اثري از آن ديـده نمـي شـود   

: به اين مضـمون  مورد اين كتاب آسماني خيالي روايتي در مراجع تشيع وجود دارد
خداوند قبل از وفات پيامبر كتابي بـر  : مي فرمايند -عليه السالم-ابا عبداهللا صادق «

اين كتاب، وصيت تو بـه   !اي محمد: فرمودندايشان نازل كردند و خطاب به ايشان 
اي جبريـل، نجيـب اهـل بيـت مـن      : رسول اهللا فرمودنـد . نجيب اهل بيت تو است

عليـه  -نجيب اهل بيت تو علي بـن ابـي طالـب    : كيست؟ جبرائيل در جواب گفتند
رسول اهللا صلي اهللا عليـه  . بر اين كتاب مهرهايي طاليي وجود داشت .است -السالم

سپردند و او را امـر كردنـد كـه در طـول      -عليه السالم-تاب را به علي وآله اين ك
زندگي خود تنها يك مهر از اين مهرها را بگشايند و به آنچـه در آن نوشـته شـده    

سپس ايشان كتاب را به فرزند . اينكار را انجام دادند -عليه السالم-علي . عمل كنند
ي از مهرهـا را بـاز كـرده و بـه     ايشان نيز مهـر . سپردند -عليه السالم-خود حسن 
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-سپس ايشان كتاب را پس از خود بـه حسـين   . دستور العمل هاي آن عمل كردند
بـه  : در اين مهر نوشته شده بـود . ايشان نيز مهري را گشودند. سپردند -عليه السالم

آنها هرگز بـه شـرف شـهادت    . همراه گروهي از پيروان خود بسوي شهادت بشتاب
. زجان و زندگي خود را فداي خالق خود سا. گر در ركاب تونائل نخواهند گشت م

به اين تعاليم جامه عمل پوشاندند و ايـن كتـاب را پـس از     -عليه السالم-حسين 
 در. ايشان نيز مهري را گشـودند . سپردند -السالم عليهما-خود به علي بن الحسين 
ق خود بپرداز تـا  سكوت بر گزين و در خانه به عبادت خال: اين مهر نوشته شده بود

ايشان نيز به اين فرمان جامه عمـل پوشـاندند و   . آن هنگام كه مرگ به سراغت آيد
ايشان نيز مهـري را  . سپردند -عليه السالم-كتاب را پس از خود به محمد بن علي 

بـه افتـاء و تعلـيم مـردم روي آور و از     : گشودند و در آن ايـن عبـارت را يافتنـد   
بدانكه دست هيچ آزار دهنده اي به تو . ي نداشته باشهيچكس جز خداوند واهمه ا

ايشان پس از خود اين كتاب را به من سپردند و من پس از گشـودن  . نخواهد رسيد
به افتاء و تعليم و نشر علـوم اهـل بيـت    : يافتم يكي از مهرها اين عبارت را در آن

ي جز خداوند و بر اعمال پدران صالح خويش مهر تأئيد گذار و از كس. خود بپرداز
من نيز به آنچه امر شده ام جامه عمل پوشانده ام و پـس از  . واهمه اي نداشته باش

او نيز آنرا به امـام پـس از خـود    . بن جعفر خواهم داد خود اين كتاب را به موسي
قبل از نقد ايـن روايـت    .109»قيام كنند -عليه السالم-خواهد سپرد تا اينكه مهدي 
كه مي توان از جمالت نخستين اين روايت نتيجه گرفت، دروغين بجا است به آنچه 

صلى اهللا عليـه  (در ابتداي اين روايت هنگاميكه از رسول اهللا . اشاره اي داشته باشيم
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خواسته مي شود اين وصيت را به نجيب اهل بيت خويش بسپارند ايشان از  )وسلم
ش پيـامبر  پرسيدند نجيب اهل بيت من كيسـت؟ ايـن پرسـ    -عليه السالم-جبرئيل 

دال بر اين مسئله است كه ايشان هرگز علي بن ابي طالب را  )صلى اهللا عليه وسلم(
پـس تمـام   . به عنوان جانشين و خليفه خود انتخاب و به مردم معرفـي نكـرده انـد   

صـلى اهللا  (روايات موجود در مصادر و مراجع شيعه كه در آنها گفته شـده پيـامبر   
 الب را به عنوان جانشين خـويش بـه مسـلمانان   همواره علي بن ابي ط )عليه وسلم

حقيقـت   چون اگر اين روايات. كذب و افتراء نيست معرفي مي كرده اند چيزي جز
نمي پرسيدند نجيب اهل بيت من كـه   )صلى اهللا عليه وسلم(مي داشتند هرگز پيامبر 

اگـر اينگونـه روايـات     بايستي اين وصيت را به او بسپارم چه كسـي اسـت؟ آري،  
  . ت ميداشتند ديگر جايي براي اين سوال باقي نمي ماندحقيق

در اين روايت معلوم نيست چگونه برخي از ائمه ملزم به نشر علم و بيـان حـق   
آيـا   ؟ بايسـتي پرسـيد  گشته اند و برخي ديگر به انزواء و گوشه نشيني امر شده اند

نكـه بـا نشـر    گوشه نشيني اختيار كردند و يا اي -رحمت اهللا عليه-علي بن الحسين 
بطالن اين كتاب خيالي با مهر هـاي طاليـي اش را بـه     علم و تقوي و پرهيزكاري،

سنت  كه يكي از بزرگترين علماي اهل -رحمت اهللا عليه-كردند؟ زهري  همه ثابت
و جماعت در دوران تابعين مي باشد در مورد جايگاه علمي اين امـام گرامـي مـي    

و در . 110»لتر و فقيه تـر از ايشـان نديـده ام   من هرگز در بين قريشيان افض« :گويد
علـوم   111فقهـاي عـوام  « :بزرگ شيعه مي گويـد  همين رابطه مفيد يكي از مشايخ

ي فراواني درمورد احكـام و  افرمايشات و فتاو. زيادي را از ايشان روايت كرده اند
مواعظ وادعيه و سيرت از ايشان نقل شده كه شرح آنها احتياج بـه وقـت فراوانـي    
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  .112»دارد
و بدين ترتيب مي بينيم كه اين روايت دروغـين بـا سـيرت و زنـدگاني ائمـه      

  .منافات و تضاد دارد
  

  لوح فاطمه
  

قبل از هر چيز بايد توجه داشت لوح فاطمه و مصحف فاطمه دو كتاب متفاوت 
لوح فاطمه بر خالف مصحف فاطمه بـر پيـامبر    بر اساس روايات دروغين،. هستند

. خود هديه داده انـد  رنازل گشته و ايشان اين لوح را به دخت )صلى اهللا عليه وسلم(
ابـا  « :دجاالن براي اثبات وجود اين لوح روايتي از خود ساخته اند به اين مضـمون 

: پدرم خطاب به جابر بن عبداهللا انصاري فرمودنـد : مي فرمايند )عليه السالم(عبداهللا 
را تنها خواهم يافـت؟ جـابر در    چه هنگام تو. مي خواهم مسأله اي را از تو بپرسم

 پـس از گذشـت  . هر وقت بخواهيد ميتوانيد سؤالتان را از من بپرسيد: جواب گفت
: مدتي روزي پدرم جابر را تنها يافتند و سؤال خود را از او پرسيدند و به او گفتنـد 

پيامبر صلي اهللا عليه وآله  ن لوحي كه در دست مادرم فاطمه دخترمرا از آ !اي جابر
 روزي در زمـان : جـابر گفـت  . دي و از آنچه در آن نوشته شده بود با خبر سـاز دي

حيات پيامبر صلي اهللا عليه وآله براي تبريك گفـتن بـه مـادرت فاطمـه بمناسـبت      
نزد ايشان رفته بودم كه لوحي سبز رنگ را در دسـت   )عليه السالم(والدت حسين 

. ته هاي لوح سفيد رنگ بودنـد نوش. گمان بردم اين لوح از زمرد باشد. ايشان ديدم
كـه در   رسول اهللا، پدر و مادرم فدايتان شوند، اين لوح راي دخت: من به ايشان گفتم

اين لوح را خداوند به پـدرم و ايشـان   : دست شماست چيست؟ ايشان پاسخ دادند
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همسرم، فرزندم و اوصياء او نگاشته   در اين لوح نام پدرم،. آنرا به من هديه داده اند
  .است شده

پس از اين سخن، مادرت لوح را به من دادند و من پس از خواندن : جابر گفت
آيـا مـي تـواني آن    . اي جـابر : پدرم فرمود. خود نگاشتم لوح نسخه اي از آن براي

آنگاه پدرم به همراه جابر بسـوي منـزل   . بله: نسخه را به من نشان دهي؟ جابر گفت
پوست نازكي كـه بـر آن نسـخه اي از     ، جابرپس از رسيدن به خانه. او براه افتادند

  .لوح نوشته شده بود را از اتاقي به در آورد 
به لوح بنگر تا من آنچه را بر آن نگاشته اي برايـت  . اي جابر: پدرم به او گفتند

ايشان حتـي در يـك حـرف نيـز     . آنگاه پدرم شروع به خواندن لوح كردند. بخوانم
خداوند سوگند مي خورم كه ديدم در آن لـوح   به: سپس جابر گفت. نكردند اشتباه

هذا كتاب من اهللا العزيز الحكـيم لمحمـد   . بسم اهللا الرحمن الرحيم: نوشته شده بود
عظـم  . نزل به الروح االمين من عند رب العالمين. نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله
  .113يا محمد اسمائي واشكر نعمائي

راه دجل و دروغپردازي در پيش گرفته انـد،  راويان اين روايت نيز از آنجائيكه 
بـه  . هر يك آنرا به گونه اي كه با روايت ديگري اختالف دارد، نقـل كـرده اسـت   

 روايت شده را با روايت كتاب» اكمال الدين«عنوان مثال مي توانيد آنچه در كتاب 
 مقايسه كنيد تا خود به اختالف و دوگانگي موجود بين آنها كـه دال » اصول كافي«

  .بر دروغين بودن همگي آنها است، پي ببريد
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  ه و اوصاف آنها را بيان مي سازنددوازده صحيفه كه نام ائم
  

نسبت داده اند  )صلى اهللا عليه وسلم( در روايتي دروغين كه آنرا به پيامبر اسالم
  :گفته شده است

بـر   نام هر امـام . خداوند دوازده مهر و دوازده صحيفه را بر من نازل كرده اند«
  .114»روي مهر او، و اوصاف او بر صحيفه اش نگاشته شده است

ما نمي دانيم چرا كسي پيدا نشده از ابن بابويه قمي كه اين روايت را در كتاب 
صـلى اهللا  (خود ذكر كرده بپرسد اگر واقعاً چنين صحيفه هايي از آسمان بر پيـامبر  

جازه را به خود مي داد كـه  نازل شده بودند آيا كسي از مسلمانان اين ا )عليه وسلم
مـي پرسـيم    امر الهي را زير پا گذارد؟ و اگر گفته شود آري سني ها چنين كردنـد، 

چرا خود شيعيان در تعيين امامان به جان همديگر افتاده اند و بـه دههـا مـذهب و    
جاروديـه، ناووسـيه، سـمطيه      زيديـه،   كيسـانيه،   گروههاي مختلف همچون غرابيه،

اگـر ايـن   . تقسيم شـده انـد  ... ، اسماعيليه، قرامطه، اثني عشريه و ، فطحيه)شمطيه(
صحيفه ها حقيقت مي داشتند و آنگونه كه ادعا مي شود نام و اوصاف ائمه را تعيين 
  .مي كردند هرگز نمي بايست چنين اختالفاتي بر سر ائمه بين شيعيان بوجود مي آمد

ديگري نيز ذكـر گرديـده    در مراجع و مصادر مذهب تشيع نام كتابهاي آسماني
است كه براي آشنايي با اين كتابهاي خيالي مي تـوان بـه ايـن مراجـع و مصـادر      

در اينجا ما مي توانيم به اين نتيجه برسـيم كـه دجـاالن و دكانـداران     . مراجعه كرد
 مذهبي چون هيچ اثري از گمشده خود در كتاب آسماني حقيقي يعني قـرآن مجيـد  

ويها و گمراهيهاي خود راه افسانه و خيال و دروغگـويي را  نيافتند براي اثبات كجر
  :غافل از اينكه خداوند متعال مي فرمايند. در پيش گرفتند

  .]۱۱۶/النحل [. ﴾إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب الَ ُيفِْلُحونَ﴿
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  .»مي بندند هرگز رستگار نخواهند شدبي شك آنانيكه بر خداوند دروغ «
بايستي از دجاالني كه ادعاي وجود چنين كتابهاي خيالي را دارند پرسيده شود 
چگونه ممكن است امت اسالمي در طول تاريخ خود، قرآن و احاديـث رسـول اهللا   

را مو به مو به نسلهاي پس از خود منتقل كند، اما هيچ نـامي   )صلى اهللا عليه وسلم(
در كتابهـاي اشخاصـي همچـون كلينـي و     مگـر   د؟ البتهاز اين كتابها به ميان نياور

  .مجلسي و طبرسي و دار و دسته شان
آنچه جلب توجه مي كند اين است كه خود اين دروغپردازان نيـز گفتـه هـاي    

 مگر آقاي كليني خودش اين روايت را در كتابش ذكـر نكـرده  . خود را باور ندارند
مبعوث داشتن پيامبرتـان   خداوند عزوجل سلسله نبوت را با«: كه ابا عبداهللا گفته اند

و فرسـتادن كتابهـاي   . و ديگر پيامبري پس از ايشان نخواهد شـد . به پايان رساندند
آسماني را با كتاب شما به پايان رساندند و ديگر كتابي پـس از آن نـازل نخواهـد    

  .؟115»شد
 مجلسي كتاب خود را نخوانده اند و متوجه نشده اند كه خودشـان  و مگر آقاي

شريعت محمد صـلي  « :در آن ذكر كرده اند كه مام رضا به اين مضمونروايتي از ا
و هر كس پس از ايشان ادعاي نبوت . اله عليه و آله تا روز قيامت باطل نخواهد شد

كند يا اعتقاد داشته باشد پس از قرآن كتاب ديگري نازل شده، بايستي او را به قتل 
  ؟116»رساند

كرده او را مباح الـدم نمـي گردانيـده     آيا اين روايت كه خود مجلسي آنرا نقل
  است؟
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عالوه بر اين بايستي پرسيد اين كتابها و صحيفه هاي خيالي كجا نگه داري مي 
اگر گفته شود اين كتابها نزد امام مهدي مخفي شده اند، ايـن سـؤال مطـرح     شوند؟

خواهد شد كه اگر قرار مي بود اين كتابها مخفي نگاه داشته شوند پس نـازل شـدن   
  نها از آسمان چه فائده اي براي مردم در بر داشته است؟آ

بايستي دانست حقيقتي كه در پس اين خيالپردازيها و افسانه سرائيها وجود دارد 
اين است كه چون دكانداران مذهب تشيع خواسته اند براي اعتقـادات باطـل خـود    

سـماني  مرجع و مصدري به پيروانشان معرفي كنند، مدعي وجود چنـين كتابهـاي آ  
تا به پيروان فريب خورده خود بگويند معتقداتي كه مـا بـا شـما در ميـان      شده اند

اگر چه در قرآن و يا حديث به آنها اشـاره اي نشـده امـا در مصـحف      گذاشته ايم
  .بطور مفصل در مورد آنها صحبت شده است... فاطمه و لوح فاطمه و 

نيرنگ به شيعيان خود بگويند همچنين دجاالن سعي داشته اند با استفاده از اين 
و با اسـتفاده از ايـن ادعـاي باطـل     . شما كتابهاي آسماني مخصوص به خود داريد

و همچنين آنها را بـا دلخـوش كـردن بـه     . شيعيان را از ساير مسلمانان جدا سازند
و بدين . كتابهاي آسماني خيالي از فرا گرفتن قرآن مجيد و احكام آن دلسرد گردانند

  .يب خود را پر نگه داشته و هم مسلمانان را از يكديگر متفرق سازندترتيب هم ج
  السالمران عليهم الصاله وايمان به پيامب ‐ ۴

  

اهل سنت و جماعت پيامبران را برگزيده ترين و شايسـته تـرين افـراد تـاريخ     
تنهايي داراي مقـام و منزلتـي    يمان دارند هر يك از پيامبران بهبشريت مي دانند و ا

كه اگر مقام و منزلت تمام اولياء و صالحين را كنار يكديگر بگذاريم به مقام هستند 
اهل سنت و جماعت استهزاء و اهانت به پيـامبران را كفـر و   . واالي آنها نمي رسد

معبود بر حق در اين رابطه خطاب بـه منـافقين   . خارج شدن از دائر اسالم مي دانند
  :فرموده است



 التوبـة . [﴾الَ َتْعَتِذُروا قَْد كَفَْرُتْم َبْعَد إَِميانِكُْم * ِه َوَرُسوِلِه كُْنُتْم َتْسَتْهزِئُونَقُلْ أَبِاللَِّه َوآَياِت﴿
/۶۵-۶۶.[   

بـه اسـتهزاء و    آيا خداوند و آيـات و پيـامبر او را  : بگو) اي پيامبر به منافقين(«
مي كرديـد  شما اكنون پس از آنكه اظهار ايمان  عذر نياوريد،. تمسخر گرفته بوديد

  .»آشكارا مرتكب كفر شديد
اكنون مي پردازيم به ذكر آنچه در مصادر و مراجع شيعه نسبت بـه پيـامبران و   

متأسفانه روايـات بسـياري در مراجـع شـيعه     . مقام و منزلت آنها روايت شده است
وجود دارند كه به مقام واالي پيامبران اهانت كرده و منزلـت آنهـا را پايمـال مـي     

 اينگونه روايات كه مصادر موثق و معتمد در مذهب شيعه آنها را روايت در. سازند
در . كرده اند تمام پيامبران، پيروان و شيعيان علي بن ابي طالب شناخته مـي شـوند  

خداونـد  : فرمودنـد  -عليه السالم-اميرالمومنين «: روايتي از حبه عرني گفته شده كه
برخـي آنـرا پذيرفتنـد و برخـي     . ندواليت من را بر اهل زمين و آسمان عرضه كرد

از جمله كساني بود كـه واليـت مـرا     )عليه السالم(يونس . نكردند ديگر آنرا قبول
نپذيرفت و به همين سبب خداوند او را در شكم نهنگ زنداني كرد تا اينكه باالخره 

  .117»در مقابل واليت من سر تسليم فرود آورد
در مـذهب تشـيع ائمـه جايگـاه و     ايمان به اينگونه روايات جعلي سبب گشته 

اين مسـأله يعنـي   . منزلتي واالتر از مقام پيامبران عليهم الصاله والسالم داشته باشند
افضلتر دانستن ائمه از پيامبران به عنوان يكي از اصول مـذهب تشـيع بشـمار مـي     

  .118رود
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بـاب  «: االنـورار را اينگونـه ناميـده اسـت     مجلسي يكي از ابواب كتاب بحـار 
او در ايـن بـاب   . 119 »...ائمه عليهم السالم بر پيامبران و سـاير مخلوقـات    افضليت

در اثـر  . 120هشتاد و هشت روايت جعل كرده و آنها را به ائمـه نسـبت داده اسـت   
اينگونه روايات دروغين است كه در مذهب تشيع اين اعتقاد وجود دارد كـه تمـام   

  .121سخنان ائمه وحي الهي هستند
ائمه نـه تنهـا بـر     ،ل كرد بر اساس معتقدات مذهب تشيعبا ناباوري بايستي قبو

پيامبران افضليت دارند بلكه در اين مذهب اين اعتقاد وجود دارد كه پيامبران بسبب 
پذيرفتن واليت ائمه به مقام شايستگي را پيدا نكرد كه خداونـد او را بـا دسـتهاي    

و  -السالم عليه-ي مگر به سبب واليت عل بيافريند و در او از روح خود بدمدخود 
و . -عليـه السـالم  -علـي   خداوند هرگز با موسي سخن نگفت مگر به سبب واليت

خداوند هرگز عيسي را نشانه اي دال بر قدرت خويش قرار نـداد مگـر بـه سـبب     
  .122»-عليه السالم-تواضع و فروتني عيسي در مقابل علي 

رگزيـده خداونـد   ببينيد بي احترامي و سوء ادب دجاالن با كسـانيكه بنـدگان ب  
آنچه انسان را به تعجـب وا مـي دارد ايـن    . متعال هستند به چه درجه رسيده است

است كه دجاالن در اينگونه روايات دروغين، سبب دست يافتن پيـامبران بـه مقـام    
در حاليكـه پيـامبران در زمـاني مـي     . واال و ارجمند نبوت را واليت ائمه مي دانند

مه بلكه از اجداد آنها نيز هيچ نام و نشاني وجـود نداشـته   زيسته اند كه نه تنها از ائ
و  )صلى اهللا عليه وسلم(در برخي از اينگونه روايات مقارنه اي بين رسول اهللا ! است
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است  گرفته و نتيجه اين مقارنه اين بوده صورت -رضي اهللا عنه-علي بن ابي طالب 
را  )صلى اهللا عليه وسلم( ات واال و گرامي رسول اهللاكه علي بن ابي طالب تمام صف

حائز مي باشد و عالوه بر آنها به او سه صفت حميده و واال عطا شـده كـه پيـامبر    
  .فاقد آنها هستند )صلى اهللا عليه وسلم(

مجلسي يكي از ابواب كتاب خود را به اين مسئله اختصاص داده و آنرا اينگونه 
به حليه اي آراسته اند كه من از تو را : باب فرمايش رسول اهللا به علي« :ناميده است

  :و در روايت ديگري اينگونه گفته شده است. 123»آن بي بهره ام
پس رسـول  . شدند از نور رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله آسمانها و زمين آفريده«

كرسي و  )عليه السالم(و از نور علي . اهللا از آسمانها و زمين برتر و عظيم تر هستند
برتـر و عظـيم تـر     از كرسي و عـرش  )عليه السالم(پس علي . عرش آفريده شدند

   .124»هستند
الهي بسيار كوچك  ما مي دانيم كه آسمانها و زمين در مقايسه با كرسي و عرش

با توجه به اين مطلب، اين روايت دروغين مي خواهد به ما بگويـد  . و ناچيز هستند
  .التر و گرامي تر استوا )صلى اهللا عليه وسلم(علي بن ابي طالب از رسول اهللا 

اين انحراف عقيدتي در مذهب تشيع به جايي رسيده كه در يكي از فرقـه هـاي   
صـلى اهللا عليـه   (اين مذهب بنام علبائيه مقام علي بن ابي طالب از مقام رسـول اهللا  

معتقـد   و فرقه ديگري بنـام غرابيـه  . 125واالتر و گرامي تر دانسته شده است )وسلم
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اما جبريل . را بسوي علي بن ابي طالب فرستاد -يه السالمعل-است خداوند جبريل 
  .مرتكب خيانت شد و رسالت را به محمد بن عبداهللا واگذار كرد

ما اگر قرآن مجيد را از اول سوره فاتحه تا پايان سوره ناس بخوانيم هيچ نـام و  
بارها در در حاليكه نام پيامبران بارها و . نشاني از ائمه اثني عشري در آن نمي يابيم

در سوره النساء . قرآن مجيد تكرار گشته و مورد مدح و ستايش الهي قرار گرفته اند
مي بينيم خداوند متعال پيامبران را بر تمام افراد صالح و متقي برتري داده و  69آيه 

  .نام آنها را مقدمه افراد صالح و نيكوكار قرار داده اند
  :خداوند متعال مي فرمايند

اِء عِ اللََّه َوالرَُّسولَ فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني َوالشَُّهَدَوَمْن ُيِط﴿
   .]۶۹ :النساء[. ﴾َوالصَّاِلِحَني َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقاً

بران و بـا پيـام  ) در فـرداي قيامـت  (و آنانيكه خداوند و پيامبر را اطاعت كنند «
يعني بـا كسـانيكه خداونـد بـه آنهـا      . صديقان و شهيدان و نيكوكاران خواهند بود

خـود را شـامل حـال آنهـا      نعمتهاي عظيم خود را ارزاني داشته و لطف و عنايـت 
  .»ساخته است

در اين آيه مي بينيم خداوند متعال بندگان خوشبخت خـود كـه آنهـا را تحـت     
در نخسـتين و  . ه چهار گروه تقسيم كرده اندلطف و مرحمت خويش قرار داده اند ب

برترين گروه پيامبران قرار دارند و پـس از آنهـا صـديقين و سـپس شـهيدان و در      
آخرين گروه بندگان مؤمن و صالحي جاي دارند كه به مقام سه گـروه قبلـي نائـل    

  .نيامده اند



  ايمان به روز قيامت ‐ ۳
  

انرواي دنيا و آخرت خداوند متعال هر انسان مسلمان ايمان دارد كه مالك و فرم
او است كه در فرداي قيامت انسـانها را مـورد محاسـبه قـرار خواهـد داد و      . است

آيـات  . نيكوكاران را پاداش و گنهكاران را به عقاب اعمـال خـود خواهـد رسـاند    
بسياري در قرآن مجيد بيانگر اين مسأله است كـه در روز قيامـت تمـام انسـانها از     

ته تا ساير افراد بشر همگي از عظمت و كبرياي خالق خـود هراسـان و   پيامبران گرف
  :بعنوان مثال خداوند متعال در سوره عبس مي فرمايند. بيمناك خواهند بود

ـ  * َوَصاِحَبِتِه َوَبنِيِه * َوأُمِِّه َوأَبِيِه* َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه ﴿ أْنٌ ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ َش
  .]۳۷و ۳۶و ۳۵و ۳۴ /عبس . [﴾ُيْغنِيِه

همان روزيكه انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندان خود گريـزان و  «
در آن روز هر كس چنان گرفتار و مشغول شأن خود است كه به . فراري خواهد بود

  .»مك و مساعدت ديگري نتواند پرداختك
ورد روز قيامت بـه آن ايمـان دارد   پس از ذكر آنچه كه هر انسان مسلمان در م

بياييد ببينيم در رواياتي كه دجاالن سعي كرده اند با حيله و نيرنگ آنها را بـه اهـل   
نسبت دهند، در مورد آنچه در روز قيامت رخ  )صلى اهللا عليه وسلم(بيت رسول اهللا 

  مي دهد چه گفته شده است؟
دروغ خود روايت كـرده  در رواياتي كه دجاالن در كتابهاي سرشار از كذب و 

اند، در فرداي قيامت مردم همگي تحت حكم و فرمان ائمـه خواهنـد بـود و آنهـا     
از اين روايات دروغين  در يكي .هستند كه خالئق را مورد محاسبه قرار خواهند داد

سپس مردي در حاليكـه فرشـته   . در روز قيامت منبري بر پا خواهد شد« :گفته شده
بـاالي ايـن    رشته ديگري در طرف چپ او قرار دارد، براي در طرف راست او و ف

اي : آنگاه فرشته اي كه در طرف راست قرار دارد فرياد بـر مـي آورد  . مي رود منبر



ابي طالب، مالك و فرمانرواي بهشت است و هر كه را خواهـد   بن اين علي !خالئق
مـي  سپس فرشته اي كه در طرف چپ قـرار دارد فريـاد بـر    . در آن جاي مي دهد

اين علي بن ابي طالب مالك و فرمانرواي جهنم است و هر كه را  !اي خالئق: آورد
  .126»خواهد به درون آن مي افكند

ايمان به اينكه در روز قيامت تمام خالئق را « :حر عاملي در اين رابطه مي گويد
  .127»ائمه مورد محاسبه قرار خواهند داد يكي از اصول ايمان به ائمه مي باشد

ي اثبات بطالن اينگونه روايات و اعتقادات هيچ احتياجي به نقد و بررسي آيا برا
بودن آنها نيسـت؟   وجود دارد؟ آيا شناعت آنها بزرگترين دليل براي اثبات دروغين

آيا كسي پيدا نشده از اين دجاالن دروغپرداز بپرسد اگر قرار باشد تمام اين امور را 
هنم آنها باشـند، پـس خداونـد متعـال در     ائمه انجام دهند و فرمانراوي بهشت و ج

بـه ايـن    فرداي قيامت چكاره خواهد بود؟ براستي كه حتي ابولهب و ابوجهـل نيـز  
دجلكاران نه تنها خداوند متعال را از برخـي از  . درجه از كفر و الحاد نرسيده بودند

ن دجـاال  .اعمال ويژه خود خلع كرده اند بلكه حتي عرش را نيز از ايشان گرفته اند
در پايان يكي از روايات كه در مورد روز قيامت سخن مي راند از زبان ائمه گفتـه  

  .128»آنگاه ما بر عرش خداوند مي نشينيم... « :اند
و در روايات دروغين ديگري كه دجاالن آنها را نقل كرده اند گفته شده اسـت  

. 129شـد اولين مسأله اي كه در مورد آن از مرده سؤال مي شود حب اهل بيت مي با
به يكي از ائمه ايمان نداشته باشد، او را بـا گـرزي خواهنـد زد كـه از      و اگر مرده
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  .130شدت آن، قبر او تا روز قيامت بر افروخته از آتش خواهد شد
بايستي ايمان داشت كه اگر به خاطر ائمه نمي بود هرگـز  «: ابن بابويه مي گويد

آفريد و هرگز آدم و حـوا و  خداوند متعال زمين و آسمان و بهشت و جهنم را نمي 
  .131»فرشتگان و ساير مخلوقات را خلق نمي كرد
خداونـد بهشـت را از نـور حسـين     « :در روايتي از روايات دروغين گفته شده

بهشـت قسـمتي از مهريـه    «: و در روايت جعلي ديگري گفته شده. 132»آفريده است
رضي -فاطمه  معلوم نيست چگونه بهشتي كه قسمتي از مهريه .133»فاطمه بوده است

  !!بوده مي تواند از نور فرزند ايشان خلق شده باشد -اهللا عنها
بي تمايل كردن شيعيان نسـبت بـه    در يكي از روايات كتاب اصول كافي براي

فراگيري قرآن مجيد اينگونه پنداشـته شـده كـه بـراي شـيعيان پـس از مـرگ در        
  !!!قبرهايشان كالس آموزش قرآن مجيد تأسيس مي گردد

مـي   )عليـه السـالم  (شنيدم موسي بن جعفـر  « :ن روايت حفص مي گويددر اي
ايشـان  . بلـه  :آيا انسان، زنده ماندن را دوست دارد؟ من در جـواب گفـتم  : فرمايند
 ايشان براي مدتي سـكوت  )قل هو اهللا احد(براي خواندن : چرا؟ من گفتم: پرسيدند

هر كدام از پيـروان و   بر تواست كه بداني !اي حفص: سپس فرمودند. اختيار كردند
شيعيان ما كه فوت كند و قرآن خواندن بلد نباشد، در قبـر بـه او يـاد خواهنـد داد     
چگونه قرآن خواندن بلد نباشد، در قبر به او ياد خواهند داد چگونه قرآن را تالوت 

چون خداوند متعال دوست دارد جايگـاه و مقـام آنهـا را در بهشـت فزونـي      . كند
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ايگاه شخص در بهشت به تعداد آياتي كه او بلد باشـد بسـتگي   و مقام و ج. بخشد
شكي نيست هدف حقيقي از جعل چنـين روايـاتي از بـين بـردن همـت       .134»دارد

كردن آنها به اينگونه سخنان بـي   مسلمانان براي تعليم و تعلم قرآن مجيد و دلخوش
در كتـاب   بايستي از آقاي كليني كه اين روايت دروغين را. پايه و اساس مي باشد

خود نقل كرده پرسيده مي شد فرا گرفتن قرآن مجيد كه راهنماي بشر براي چگونـه  
  زيستن است، پس از مردن چه فايده اي براي انسان مي تواند در بر داشته باشد؟

در مورد حشر خالئق در روز قيامت نيز روايات عجيب و غريبي در مصـادر و  
در اين روايات دروغين گفتـه مـي    .رندبه چشم مي خو! شيعه مراجع موثق و معتبر

شود برخي از شيعيان از بيم و هراس روز قيامت و همچنين از عبور از پـل صـراط   
اين گروه از . چون آنها مستقيماً از قبرهايشان وارد بهشت مي شوند. در امان هستند

 :در يكي از اين روايات دروغين گفته مي شود! شيعيان شهروندان شهر قم مي باشند
ساكنان قم در قبرهاي خود مورد محاسبه قرار گرفته و از آنجـا وارد بهشـت مـي    «

يكي از دروازه هاي بهشت بـه سـاكنان شـهر قـم     : و همچنين مي گويند. 135»شوند
رابطه مي پندارند ابو حسن رضا حسن رضا گفته  در اين. اختصاص داده شده است

سـاكنان قـم مـي    بهشت هشت دروازه دارد كـه يكـي از آنهـا مخصـوص     « :است
در مـدح و سـتايش قـم و    « :عباس قمي يكي از مشايخ شيعه مي گويـد  .136»باشد

آن روايات زيادي از ائمه اهل بيت روايت شده و گفته شده دري از دروازه ساكنان 
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و يكي ديگر از مشايخ معاصر شيعه كه . 137»هاي بهشت بسوي آن گشوده شده است
 )عليـه السـالم  (امام رضا « :ه مي گويددر دروغگويي مهارت و جرأت بيشتري داشت

بهشت هشت دروازه دارد كه سه دروازه از آنها مخصوص ساكنين شهر : فرموده اند
  .138»قم مي باشند
يزي ارزش ندارنـد امـا مـي    چين روايات دروغين از لحاظ شرعي به اگر چه ا

هر كـه   آنها. توانند بيانگر ميزان جسارت دجاالن در به بازي گرفتن مسلمانان باشند
را خواسته اند بهشتي گردانيده اند و با هر كس دشمني داشته اند او را در دركـات  

دجاالن در برخي از روايات خويش در مورد سـاكنان حـرمين   . جهنم جاي داده اند
و اهـل   ه آشكارا به خداوند كفر مـي ورزنـد،  اهل مك« :يعني مكه و مدينه گفته اند

  .139»و خبيث تر هستند مدينه هفتاد بار از اهل مكه بدتر
در ايـن   .و در روايت ديگري تمام اهل سنت و جماعت را حيوان دانسـته انـد  

اگـر حجـابي   ... «  :گفته شده -رحمت اهللا عليه-روايت از قول ابوجعفر محمد باقر 
مي شود، آنها مخالفـان خـود را بـه     كه بر چشمان شيعيان قرار داده شده كنار زده

  .140 »...اهند ديدشكل سگ و خوك و ميمون خو
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  شيعه و قرآن

  

  اهل سنت و قرآن
  

يكي از نعمتهاي عظيم الهي اين است كه خداوند متعال بنده خويش را به حـال  
خود رها نساخته تا تنها با كمك گرفتن از عقل و فطرت خود، حـق را از باطـل و   

بعـوث  بلكه ايشان بسوي بندگان خـود پيـامبراني م  . نيكي را از بدي تشخيص دهد
داشته و كتابهايي آسماني نازل ساخته تا از يكسـو بشـريت را بـه صـراط مسـتقيم      
هدايتگر باشند و از سوي ديگر راه هـر گونـه عـذر و بهانـه اي بـر طغيـانگران و       

  .سركشان سد كنند
  .]۱۶۵/  ءالنسا[ .﴾ُسلُِرُسالً ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعَد الرُّ﴿
پيامبراني كه نيكوكاران را بشارت و بدكاران را بيم مي دهند تا مردم هيچ عذر «

  »)براي نپذيرفتن و اطالعت نكردن از حق نداشته باشند(و بهانه اي 
پس از مبعوث گشتن تمام پيامبران سرانجام زمان بعثت خـاتم االنبيـاء و سـيد    

پيامبري كه از جانب معبود برحق وظيفه . فرا رسيد )لمصلى اهللا عليه وس(المرسلين 
ايـن ديـن بـر    . داشتند مردم را بسوي آخرين و كاملترين دين آسماني فرا خواننـد 

  .خالف ساير اديان آسماني گذشته، محدود به زمان و مكان خاصي نبود
عرب و عجم، سفيد و سياه، مرد و زن و حتي جنيان نيز از زمان ظهور اين دين 

قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َرُسولُ اللَّـِه  ﴿ .روز قيامت موظف به اتباع و پيروي از آن گشتندتا 
اي مردم، مـن رسـول و فرسـتاده خداونـد      :بگو« .]۱۵۸ /االعراف [. ﴾إِلَْيكُْم َجِميعاً

  .»بسوي همگي شما هستم
إِلَى الرُّْشـِد   َيْهِدْي * فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعَنا قُْرآناً َعَجباً قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ أَنَُّه اْسَتَمَع َنفٌَر ِمَن الْجِنِّ﴿

  .]۲و ۱/اجلن [. ﴾فَآَمنَّا بِِه َولَْن ُنْشرَِك بَِربَِّنا أََحداً



: وحي شده گروهي از جنيان آيات قرآن را شنيده و سپس گفته انـد  بگو به من«
بسـوي نيكـي و درسـتي    قرآني كـه  . براستي ما قرآن عظيم و شگفت آوري شنيديم

ما به آن ايمان آورده و هرگز كسي را شريك و همتاي خالق خـود  . هدايت مي كند
  .»قرار نخواهيم داد

اين كتاب عظيم در بر گيرنده اعتقادات اسالمي و همچنين اوامر بسياري اسـت  
پس بـراي  . كه ايمان و عمل به آنها سعادت دنيوي و اخروي را به ارمغان مي آورد

اما از آنجائيكه انسـان  . ماندن اسالم، اين كتاب عظيم نيز بايستي باقي بماند محفوظ
خود به تنهايي توان تحمل چنين مسئوليت بزرگي را نداشت و نمي توانسـت ايـن   

همانگونـه كـه در مـورد كتابهـاي     ( كتاب را از تحريف و تبديل محفوظ نگاه دارد
خـالق مهربـان، خـود    ) نهـا گـردد  آسماني پيشين نيز نتوانسته بود مانع از تحريف آ

محفوظ نگاه داشتن قرآن مجيد را تضمين كردند و اسباب آنرا فراهم ساختند و اين 
كتاب جاوداني را به صورت متـواتر در صـدور و بـر روي سـطور محفـوظ نگـاه       

  :خداوند متعال در مورد اين مسأله فرموده اند. داشتند
ما قرآن را نازل كرده ايـم و  « .]۹/ احلجر . [﴾نَّا لَُه لََحاِفظُونَإِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِ﴿

  .»ما نيز حافظ و نگاهبان آن هستيم
اهل سنت و جماعت با الهام گرفتن از اين فرمايش الهي، ايمان دارند كه قـرآن  

  .مجيد در طول تاريخ از هر گزند و تحريفي در امان بوده و خواهد بود
از تحريف و تبديل همواره ماننـد خـاري در چشـم    محفوظ ماندن قرآن مجيد 

آنها هميشه سـعي بـر ايـن داشـته انـد كـه       . دشمنان و بدخواهان اسالم بوده است
چون آنها به خوبي مي دانند قرآن پايه . محفوظ ماندن قرآن مجيد را زير سؤال برند

بـه   مي باشد، و آنها اگر موفق گردند مسلمانان را نسـبت  دين مبين اسالم و اساس
صحت آن مشكوك سازند، براحتي خواهند توانست آنها را نسـبت بـه ديـن خـود     



امـا ايـن آرزوي آنهـا،    . بدبين ساخته و ايمان را در قلب هايشان متزلـزل گرداننـد  
  همواره سرابي بيش نبوده است، چون قرآن مجيد 

نـا  «. ]42/ فصلت [. ﴾يلٌ ِمْن َحِكيمٍ َحِميٍدال َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخلِْفِه َتْنزِ﴿
از جانب معبودي فرو فرسـتاده  ) قرآن(چون . راهي ندارد) قرآن(حق و باطل به آن 

  .»مي باشد شده كه حكيم و ستوده شده از جانب مخلوقات
  

  شيعه و قرآن
  

اعتقاد شـيعه در مـورد قـرآن مجيـد بـر خـالف        :با كمال تأسف بايستي گفت
اعتقاد شيعه همانند ادعاهاي دشمنان اسالم، قـرآن مجيـد را   . ي استفرمايشات اله

صلى اهللا عليـه  (بنا بر معتقدات شيعه ياران رسول اهللا . دستخورده و محرف مي داند
كرده و يا آنهـا را تغيـر   حذف  پس از وفات ايشان آيات بسياري را از قرآن )وسلم

  .داده اند
ندگان تعجب آور و يا حتـي غيـر   شكي نيست اين سخن براي بسياري از خوان

يك حقيقت تلخ و رنج آور مـي باشـد كـه     اما متاسفانه اين سخن. قبول است قابل
علما و بزرگان تشيع در آرزوي رسيدن به روزي كه بتوانند آنرا بي پـروا در جهـان   

امـا ايـن   . سعي بر كتمان و حتي انكار آن نيز داشته انـد  اسالم اعالن كنند، تا كنون
چنان در مصادر و مراجع مختلف تشيع ذكر و بر آن مهر صحه گذاشته شـده  اعتقاد 

اكنون ما نظـري بـر برخـي از معتبرتـرين و     . كه هيچكس را ياراي انكار آن نيست
مهمترين مراجع و مصادر مذهب شيعه مي افكنيم تا آنچه را در رابطه با اعتقاد شيعه 

و بدين ترتيب راه فرار را . ا بشنويمدر مورد قرآن مجيد بيان داشتيم از زبان خود آنه
   .بر هر انكار كننده اي مسدود سازيم

  كتاب كافي -١



ين كتاب نزد ما قبل از هر سخني نخست خواننده محترم را با جايگاه و منزلت ا
  .مي سازيم بزرگان شيعه آشنا

آقا بزرگ طهراني يكي از بزرگترين و معروفترين علماي مذهب تشيع در مـورد  
اين كتاب جليل ترين و ارزنده ترين كتاب « :مي گويد مؤلف آن چنين اين كتاب و

 كتابي نظير. 141از چهار كتابي است كه اصول مذهب شيعه بر آن استوار گشته است
ثقـه االسـالم    مؤلف اين كتاب. آن در روايت و نقل از آل رسول نوشته نشده است

ـ 328سـال  ني الرازي مي باشد كه در محمد بن يعقوب بن اسحاق الكلي فـوت  . هـ
  .142»كرده است

يكي ديگر از علماي بزرگ شيعه يعني مولي محمد امين ايـادي در مـورد ايـن    
  :كتاب مي گويد

از مشايخ و استادان خود شنيديم كه مي گفتند كتـابي ماننـد كـافي در طـول     «
  .143»تاريخ اسالم نوشته نشده است

ر و ضاللت و گمراهـي  ما نيز مي گوييم بله، كتابي مانند اين كتاب كه شامل كف
  !باشد در طول تاريخ اسالم نگاشته نشده است

  :در مقدمه كتاب كافي گفته شده
برخي از علما و بزرگان معتقدند اين كتاب بر امـام غائـب صـلوات اهللا عليـه     «

اين كتاب براي شيعه ما كـافي   :عرضه شده و ايشان كتاب را پسنديده و فرموده اند
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  .144»است
  :اين كتاب يعني كليني چنين مي گويدقمي در مورد مؤلف 

و در  )عليه السالم(مجدد مذهب اماميه در صد سال اول، محمد بن علي الباقر « 
و در صد سال سوم ابـو جعفـر    )عليه السالم(صد سال دوم، علي بن موسي الرضا 
  .145»محمد بن يعقوب كليني بوده است

رگان شـيعه آشـنا شـديم    پس از آنكه با مقام و منزلت كليني و كتاب او نزد بز
در ! در كتاب بـي نظيـر خـود   ! اكنون بياييد ببينيم مجدد مذهب اماميه در قرن سوم

  .مجيد چه مي گويد مورد قرآن
  :در يكي از روايات كتاب كافي گفته شده

عليـه  -قرآني كـه جبرئيـل   : فرمودند -عليه السالم-) جعفر صادق(ابو عبداهللا «
  .146»و آله نازل كرد شامل هفده هزار آيه بوده است بر محمد صلي اهللا عليه -السالم

اين روايت دروغين، خداوند متعال با به باد مسخره گرفته و ايشان  كليني با نقل
را در جامه عمل پوشاندن به وعده خود در مورد محفوظ نگاه داشتن قـرآن مجيـد   

سـوم   چون بنا بر اين روايت دروغين در حـدود دو . ضعيف و ناتوان پنداشته است
شامل  زيرا قرآن موجود در بين مسلمانان تنها. قرآن مجيد ضايع و پايمال شده است

  .آيه مي باشد 6236
نقـل مـي   ) جعفر صـادق (كليني همچنين روايت جعلي ديگري را از ابو عبداهللا 

  :به يكي از ياران خويش گفته اند ايشان خطاب كند كه در آن
آنها چه مـي  . داريم -عليها السالم-به نام مصحف فاطمه ) قرآني(ما مصحفي «
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  چيست؟ -عليها السالم-دانند مصحف فاطمه 
  چيست؟ -عليها السالم-مصحف فاطمه : من گفتم

بـه خداونـد سـوگند در آن    . قرآن شما قرآني است سه برابر: ايشان پاسخ دادند
  .147»وجود نداردقرآن شما حتي يك حرف نيز از 

ز كتاب كافي در مورد آيـاتي كـه كلينـي    اكنون مي پردازيم به ذكر چند مثال ا
  .ادعا مي كند در آنها تغيير و تبديل رخ داده است

ما آنچه كه كليني مدعي تحريف و يا حذف آنها است را بـين دو پرانتـز    :توجه
  .قرار داده ايم

  :ذكر شده است از سوره االعراف در كتاب كافي به اين صورت 172آيه  -١
وأن ( لست بربكمأشهدهم علي أنفسهم أهورهم ذريتهم وذ اخذ ربك من بين آدم من ظإو«

  .١٤٨»)مري املومننيأ ن علياًحممداً رسويل وأ
و بياد آر هنگاميكه پروردگارت از كمر فرزندان آدم ذريت و نوادگـان آنهـا را   «

نيستم  قرار داد و از آنها پرسيد آيا من رب شما گواه بر گرفت و آنها را بر خودشان
  »؟)و علي اميرالمومنين نيست و محمد پيامبر من(

ل سـأ « :را كليني به اين صورت مي خوانـد و اولين آيه از سوره المعارج  -٢
  .١٤٩»ليس له دافع) علي بوالية( سائل بعذاب واقع للكافرين

همان عذابي . شخصي عذاب قيامت كه وقوع آن حتمي است را خواهان گشت«
 .»دور سازد) يبه واليت عل(كه هيچ چيز نمي تواند آنرا از كافرين 

سوره البقره بدين صـورت نـازل شـده     23كليني همچنين معتقد است آيه  -٣
  :است
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  .١٥٠»)علي يةيف وال(عبدنا  يب مما نزلنا علىن كنتم يف روإ«
بر بنده خود نازل كـرده ايـم در   ) در مورد واليت علي(و اگر شما از آنچه ما «

  .»...شك و ترديد هستيد
  :گونه مي خواندسوره االحزاب را اين 71و آيه  -۴
 .١٥١»فقد فاز فوزاً عظيماً) بعده األئمةعلي و يف والية(ومن يطع اهللا ورسوله « 

) در مورد واليت علـي و ائمـه پـس از او   ( و هر آنكس از خداوند و پيامبر او«
 .»پيروي كند، به پيروزي و رستگاري بزرگي نائل آمده است

  :»تفسير قمي«كتاب  -٢
. هـ 307بن هاشم القمي مي باشد كه در سال  يماين كتاب تأليف علي بن ابراه

  .فوت كرده است
كلينـي  . وي از بزرگترين و مشهورترين روات نزد علماي شيعه بشمار مـي رود 

  .مؤلف كتاب كافي روايات بسياري از او نقل كرده است
بايستي به اين نكته نيز اشاره كرد كه قمي از نخستين كساني بوده كه اعتقاد بـه  

اكنون بياييد ببينيم شيعه در . قرآن مجيد را بين شيعيان رواج داده است محرف بودن
  :او چه مي گويد مورد قمي و كتاب تفسير

  .اين كتاب پايه و اساسي براي ساير كتابهاي تفسير بشمار مي رود
  .نقل شده اند -عليهما السالم-روايات قمي در اين كتاب از دو صادق 

  :در كتاب الذريعه مي گويدبه همين سبب آقا بزرگ طهراني 
  .است -عليهما السالم-اين تفسير در حقيقت تفسير دو امام صادق « -١
  .مي زيسته است )عليه السالم(قمي در زمان امام حسن عسكري  -٢
-پدر قمي كه روايات را براي فرزند خويش نقل كرده، از ياران امام رضا   -٣
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 .بوده است -عليه السالم

نكـاتي  . اهل بيت در اين كتاب نهفته اسـت نكات عظيمي در مورد فضائل   -۴
  .آنها را از قرآن حذف كرده اند 152كه دشمنان اهل بيت

در اين كتاب آيات بسياري كه بدون ارشادات و تعاليم اهل بيت نمي توان  -۵
 .153»آنها را تفسير كرد، تفسير شده اند

منزلت اين كتـاب و مؤلـف آن در مـذهب تشـيع،      و پس از آشنا شدن با مقام
ن چند مثال از آن ذكر مي كنيم تا ببينيم چگونه در اين كتاب كه بزرگان شـيعه  اكنو

در  را آنرا پايه و اساس تمام كتابهاي تفسير مذهب خود مي دانند، معبـود بـر حـق   
  .جامه عمل پوشاندن به وعده خود ضعيف و ناتوان دانسته شده است

بـين دو پرانتـز    ما آنچه كه قمي مدعي تحريف و يا حذف آنها اسـت را  :توجه
  .قرار داده ايم

قمي در تفسير خويش روايتي را به ابو جعفر محمد بن علي البـاقر نسـبت    -١
  :سوره النساء بدين صورت نازل شده اند 65و  64داده كه در آن ادعا شده آيه 

الرسول لو جدوا اهللا فاستغفرواهللا واستغفر هلم ) يا علي(نفسهم جاءوك ولو أهنم إذ ظلموا أ«
 .١٥٤»فيما شجر بينهم) يا علي(حيكموك  ربك ال يومنون حىتفال و * رحيماً تواباً

به خود ظلم كردند نـزد   –با نپذيرفتن حكم تو  –آنها اگر هنگاميكه ) اي علي(«
طلـب   بـراي آنهـا   تو مي آمدند و از خداوند طلب آمرزش مي كردند و پيامبر نيـز 

به رب تو سوگند . ان مي يافتندآمرزش مي كرد، خداوند را قبول كننده توبه و مهرب
نخواهند آنها تا آنزماني كه تو را در خصومات خود حكم نگردانند ايمان ) علي اي(
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  .»آورد
براستي اگر قمي بهره اي از علم و ايمان برده بود حتماً مي دانست آنكـس كـه   
 پيامبر اسالم است و در آيات الهي مورد خطاب قرار مي گيرد، محمـد بـن عبـداهللا   

  .-رضي اهللا عنه-است نه علي بن علي طالب  )ى اهللا عليه وسلمصل(
  :سوره انعام را به اين صورت ميخواند 93قمي آيه  -٢
  .١٥٥»يف غمرات املوت) آل حممد حقهم(الظاملون  ولو ترى إذ«
را در سكرات و شدائد مـرگ ببينـي   ) حق آل محمد(و اگر ظالمين و غاصبين «

...«.  
سوره الشعراء بدين صورت نازل شـده   227معتقد است آيه  قمي همچنين -٣
  :است
  .١٥٦»منقلب ينقلبون أي) آل حممد حقهم( وسيعلم الذين ظلموا«
ظلم كردند خواهند دانسـت بـه كجـا بـاز     ) به حق آل محمد(وبزودي آنانيكه «

  .»خواهند داشت خواهند گشت و چه سرنوشتي
آيـه  قمي همچنين معتقد است آيه الكرسي كه عظيم ترين و ارجمنـدترين   -۴

قرار گرفته و به هنگام نزول بدين  قرآن مجيد مي باشد نيز در مورد تحريف و تبديل
  :صورت بوده است

رض مـا يف األ وال نوم له ما يف السموات و ال هو احلي القيوم ال تأخذه سنةال إله إ اهللا) امل(«
  .١٥٧»)الرمحن الرحيم الشهادةعامل الغيب و حتت الثرىو ما بينهما و(

ود نگاهي گذرا بر موضع و اعتقاد يكي از بزرگتـرين مفسـرين شـيعه    بله، اين ب
اين اباطيل و دجلها در كتابي نگاشته شده اند كه بزرگان شيعه . نسبت به قرآن مجيد
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  .آنرا مرجع و منبعي براي هر كتاب تفسير مي دانند
آيا پس از اين براهين و استشهادات، كسي را ياراي آن خواهد بود كه محـرف  

  ن قرآن مجيد توسط شيعه رادروغي محض و افترايي به مذهب اماميه بداند؟دانست
  

  :»في اثبات تحريف كتاب رب االرباب فصل الخطاب« كتاب -3
حسين بن محمد  اين كتاب را نيز يكي از بزرگترين علماي شيعه بنام حاج ميرزا

در كوفه . هـ1320و در سال تقي الدين النوري الطبرسي كه در طبرستان بدنيا آمده 
  .، نوشته استفوت كرده

وي كه از ياران مجدد مذهب شيعه در قرن سيزدهم يعني سيد شـيرازي بشـمار   
در حدود سـي كتـاب ديگـر در علـم     » مستدرك الوسائل« مي رود عالوه بر كتاب

عالوه بر ايـن، بسـياري از   . حديث و رجال و عقايد به رشته تحرير در آورده است
الكنـي و  «كتـاب  يع همچون شـيخ عبـاس قمـي مؤلـف     علما و بزرگان مذهب تش

أعـالم  «و شيخ آقا بزرگ طهرانـي مؤلـف كتـاب    » منتهي االمال«و كتاب » االلقاب
  .از تالميذ و شاگردان او بوده اند» الذريعة إىل تصانيف الشيعة«و كتاب » الشيعة

  .طبرسي در زمان حيات خويش شيخ مشايخ نجف بوده است
الخطاب كه شامل دو هزار روايـت از ائمـه مبنـي بـر     او با نوشتن كتاب فصل 

وقوع تحريف و تبديل در قرآن مي باشد، نقاب تقيه را از چهـره شـيعه كنـار زد و    
ثابت كرد در مذهب تشيع قرآن موجود فاقد اعتبار بوده و محرف و مبـدل دانسـته   

  .مي شود
يعه كه عظيمي در بين بزرگان و علماي ش طبرسي با اين كتاب خود، سروصداي

وقت را براي اظهار و آشكار ساختن اين اعتقاد بسيار زود مـي دانسـتند، بپـاكرد و    
  .آنها را سخت آشفته و پريشان ساخت

 مجيـد  پس از اين مقدمه اكنون براي آشنايي بيشتر با اعتقاد شيعه در مورد قرآن



به ذكر برخي از سخنان طبرسي و همچنين آياتي كـه او مـدعي صـورت پـذيرفتن     
  .يف در آنها است مي پردازيمتحر

  :طبرسي در كتاب خود از قول جزائري مي گويد
بزرگان و علما همگي بر صحت روايـات متـواتره دال بـر صـورت پـذيرفتن      «

او همچنين روايتـي را بـه    .158»با يكديگر اتفاق نظر دارند تحريف و تغيير در قرآن
  :ايشان گفته شده نسبت داده كه در آن از قول -رحمت اهللا عليه-امام صادق 

ما را در آن مـي  اگر قرآن همانگونه كه نازل شده تالوت مي شد، شما نامهاي «
  .159»ديافتي

  :طبرسي در اين كتاب خود مي گويد
يا ايهـا الـذين   « :بدون شك و ترديدي سوره واليت از قرآن حذف شده است«
  .160»..تقيملي صراط المسالذين بعثناهما يهديانكم إمنوا بالنبي والولي آمنوا آ

اكنون مي پردازيم به ذكر چند مثال ازآياتي كه طبرسي مدعي صورت پذيرفتن 
  .تحريف در آنها است

ما آنچه طبرسي مدعي تحريف و يا حذف آنها اسـت را بـين دو پرانتـز     :توجه
  .قرار داده ايم

 :از سوره البقره 238آيه  -١

  .١٦١»ا هللا قانتنيوقومو) العصر وصالة(حافظوا على الصلوات والصاله الوسطى «
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  :از سوره آل عمران 43آيه  -٢
  .162»واركعي مع الراكعين) شكراً هللا(يا مريم اقنتي لربك واسجدي «
  :از سوره المائده 67آيه  -٣
عـذبتك  (ن لـم تفعـل   وإ) في علي(ا انزل إليك من ربك يها الرسول بلغ ميا أ«

  .163»)عذاباً اليماً
  :از سوره طه 115 آيه -4
من  ئمةاألواحلسن واحلسني و فاطمةكلمات يف حممد وعلي و(ن قبل دم مآ ىلإولقد عهدنا «
  .١٦٤»)ذريتهم
  :از سوره الفجر 28و  27آيه  -۵
بوالية (ارجعي إىل ربك راضية ) صيه واألئمة من بعدهحممد وو إىل(أيتها النفس املطمئنة يا «  
  .١٦٥»)بالثواب( مرضية) علي

  :از سوره الشرح 7آيه  -6
  ١٦٦»)للواليةعليا ( ذا فرغت فانصبفإ«

براستي كه ركاكت اين الفاظ و عبارات و دور بودن آنها از بالغت زبان عربـي  
پس از اينكه ايـن سـه   . خود مشت محكمي بر دهان طبرسي و همفكرانش مي باشد

ساير مراجع و مصـادر   :كرديم، بايستي بگوييم جع را به عنوان نمونه و مثال ذكرمر
شته سيد هاشـم بحرانـي و   نو» تفسير القرآنالبرهان في «مذهب تشيع همچون كتاب 

نوشـته نعمـت   » االنوار النعمانية«مجلسي و كتاب  نوشته مال باقر »العقول مرآة«كتاب 
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تفسـير  «نوشـته نعمـت اهللا جزائـري و كتـاب     » تفسير الصافي«اهللا جزائري و كتاب 
نوشته فيض كاشاني، همگي مدعي صورت پذيرفتن تحريف و تبـديل در  » الصافي

و ما را همان بس كه جزائري اعتقاد به وقوع تحريف در قرآن را . ن مجيد هستندقرآ
  .167مورد اجماع و اتفاق نظر تمام علماي شيعه مي داند

در اينجا جا دارد به اين نكته اشاره كنيم كه برخي از علماء و بزرگان شيعه كـه  
ننـد، همـواره   وقت را براي اظهار و اعالن اين اعتقاد فاسد و باطل مناسب نمـي بي 

سعي كرده اند به انكار اين مسأله پرداخته و بگويند ما شيعيان قرآن موجود را كامل 
  .و به دور از تحريف و تبديل مي دانيم

و هرگـز  . اما حقيقت اين است كه اين سخن چيزي جز تقيه و دورويي نيسـت 
 .نمي تواند بر مسأله اي كه مانند آفتاب روشن و واضـح اسـت، سـرپوش گـذارد    

عالوه بر اين ما با در نظر گرفتن مطالبي كه اكنون به ذكـر آنهـا مـي پـردازيم، بـه      
  .شيعه پي ببريم راحتي مي توانيم به دورويي و تقيه كردن اين دسته از علماي

روايات جعلي و دروغيني كه بر وقوع تحريف در قرآن داللت دارنـد، در   -١
محدث بزرگ شيعه نعمت اهللا  .مراجع و مصادر مذهب تشيع به حد تواتر رسيده اند

علما و بزرگان همگي در مورد صحت روايات متـواتره دال بـر   « :جزائري مي گويد
 .168»وقوع تحريف در قرآن با يكديگر اتفاق نظر دارند

روايات دروغيني كه داللت بر وقوع تحريف در قرآن دارنـد، بـر خـالف     -٢
 .ستندسخنان اين دسته از بزرگان شيعه، همگي منسوب به ائمه ه

اين دسته از بزرگان شيعه كه راه تقيه و دورويي را در پـيش گرفتـه انـد،     -٣
هرگز از مراجع و كتابهايي كه شامل اين گمراهيها و ضاللت ها است برائت نجسته 
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بلكه اين مراجع و مصادر تا به امروز در تمام حوزه هاي . و آنها را باطل نمي دانند
 .علميه تشيع تدريس مي شوند

ن سردمداران شيعه همچون قمي و خوئي، خود در مؤلفات خويش تمام اي -۴
بصورت بسيار ماكرانه و غير مستقيم سعي بر اثبات ادعاي وقوع تحريـف در قـرآن   

آنكس كه بگويد « :بعنوان مثال قمي كه در يكي از سخنان خود مي گويد. داشته اند
ود در كتـاب  خـ  .»ما معتقد به وقوع تحريف در قرآن هستيم، دروغگو مـي باشـند  

شـنيدم   :جابر جعفي مـي گويـد  «: اين حديث دروغين را روايت مي كند »الخصال«
در روز قيامت سه چيز از مردم شكايت مي  :رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله فرمودند

مرا تحريف كرده و پاره پاره ام  !الهي :قرآن مي گويد. قرآن و مسجد و عترت. كنند
 .169»....ساختند

سخنان اين عده از علماي شيعه كه وجـود چنـين اعتقـادي را در     پس مي بينيم
  . مذهب خود انكار مي كنند، چيزي جز تقيه و نيرنگ بازي نيست

اكنون كه ثابت گرديد اعتقاد به صورت پذ يرفتن تحريف در قرآن مجيد يكـي  
از اعتقادات مذهب تشيع بشمار مي رود، جا دارد مقداري نيـز در مـورد خطـورت    

  .قاد سخن بگوييماين اعت
ما بايد بدانيم آنانيكه چنين اعتقادي را سـاخته و پرداختـه و آنـرا از اعتقـادات     

داده اند از يك سو سالح خطرناكي به دست دشمنان اسـالم داده   مذهب تشيع قرار
و  )صلى اهللا عليـه وسـلم  ( و از سوي ديگر توهيني بزرگ به خداوند متعال و پيامبر

سالحي كه آنها به دست دشمنان اسالم داده انـد  . كرده اند ياران و اهل بيت ايشان
اين است كه به آنها اين امكان را داده اند كه الهي بودن اسالم موجود را زير سؤال 
برده و خطاب به مسلمانان بگويند كتاب آسماني شما مورد تحريف و تغييـر قـرار   
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. محرف و مبدل نداردپس دين شما هيچ تفاوتي با يهوديت و نصرانيت . گرفته است
و بدين ترتيـب  . و اگر شما توانايي محفوظ نگاه داشتن احاديث را نيز فاقد بوده ايد

نمي توانيد ادعا كنيد دين شما ديني است آسماني، بلكه اين دين ساخته و پرداخته 
  .دست بشر مي باشد

لنفس عالوه بر اين، اعتقاد به تحريف قرآن راه را بر انسانهاي گنهكار وضعيف ا
و اگر مورد سرزنش و مالمت قرار  .باز مي كند تا هر عملي مي خواهند انجام دهند

شما به چه حقي مرا به اداي نماز و روزه و زكات و حج : گرفتند در جواب بگويند
را بر من حرام مي گردانيـد؟  ..... امر مي كنيد و دزدي و شراب خواري و زنا و....و 

وجود دارد و شما از كجا ميدانيـد ايـن احكـام در    اين احكام در قرآن دستخورده 
قرآن حقيقي نيز وجود داشته باشند؟ شايد اين احكام در قرآن حقيقي منسوخ شـده  

  .باشند
از جانب ديگر همانگونه كه مي دانيم قرآن مجيد معجزه اي است جاوداني كـه  

امـا بـر   . خالق مهربان آنرا تا روز قيامت حجتي بر مشركين و كفـار قـرار داده انـد   
اساس اعتقادات شيعه، اين معجزه جاوداني نمي تواند بر كفـار و مشـركين حجـت    

چون اين كتاب مورد تحريف و تغيير قرار گرفته و بـا سـخنان بشـر در هـم     . باشد
  .آميخته شده است

پذيرفتن تحريف در قـرآن مجيـد   همانگونه كه قبال نيز گفتيم اعتقاد به صورت 
ات خـود بـه   در فرمايشـ  چـون او . محسـوب مـي گـردد   د متعال توهيني به خداون

قرآن مجيد را از هر تحريف و گزنـدي مصـون نگـاه     مسلمانان وعده داده است كه
پس بدين ترتيب ايمان داشتن به صورت پذيرفتن تحريف در قرآن بمعني . 170دارند

  .ناتوان دانستن معبود بر حق در جامه عمل پوشاندن به وعده خويش مي باشد
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در يكي از  .است )صلى اهللا عليه وسلم(اد همچنين توهيني به رسول اهللا اين اعتق
برخي از آيات و  )صلى اهللا عليه وسلم(كتابهاي معتبر شيعه ذكر شده كه رسول اهللا 

و مجمـوع ايـن   . ياد داده انـد  -رضي اهللا عنه-احكام را تنها به علي بن ابي طالب 
  .171ندعلي ناميده ا) قرآن(آيات و احكام را مصحف 

را مـتهم بـه    )صلى اهللا عليه وسلم(اين گفته باطل به صورت غير مستقيم پيامبر 
ايـن   )صلى اهللا عليه وسـلم (چون وظيفه پيامبر . خيانت به اسالم و مسلمين مي كند

. بوده كه دين اسالم را به همه بشريت ابالغ كنند و كسـي را مسـتثني قـرار ندهنـد    
  :دياوند متعال در اين مورد مي فرماخد

و ما تـو را نفرسـتاده ايـم    « ].۲۸ /سبأ. [﴾َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا كَافَّةً ِللنَّاسِ َبِشرياً َوَنِذيراً﴿
  .»مگر براي اينكه عموم مردم را بشارت و بيم دهنده باشي

  :دآيه ديگري خداوند متعال مي فرمايو در 
امروز دينتان را برايتان بـه حـد تمـام و    « ].۳/املائده[. ﴾الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم﴿

  .»....كمال رساندم
بنابراين فرمايش، دين در دسترس همه مردم قرار گرفته و هيچ آيه و يا حكمـي  

  .از آن مخفي و محرمانه نگاه داشته نشده است
صـلى اهللا  (اعتقاد به صورت پذيرفتن تحريف در قرآن مجيد يـاران رسـول اهللا   

صلى اهللا عليه (اين اتهام اهل بيت پيامبر  .خيانت متهم مي كندرا نيز به  )عليه وسلم
چون بنا بر ادعاهاي دجاالن قرآن كامل و حقيقـي تنهـا    را نيز شامل مي شود)وسلم

وجود داشته و ايشان پس از خود آنـرا بـه    -رضي اهللا عنه-نزد علي بن ابي طالب 
قيقي را با خود بر داشـته و  ائمه سپرده تا اينكه باالخره آخرين آنها قرآن كامل و ح

  .درون سردابي مخفي گشته و معلوم نيست كي از آن خواهد آمد
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و بدين ترتيب دجاالن و دروغپردازان اهانتي بس عظـيم بـه علـي و فرزنـدان     
چون با شنيدن اين اراجيف اين سؤال در ذهن هر شـنونده اي  . ايشان روا داشته اند

در زمان خالفت ابوبكر و  -رضي اهللا عنه-مطرح ميگردد كه چرا علي بن ابي طالب 
قرآني را كه دجاالن كامل مي دانند به مـردم نشـان    -رضي اهللا عنهم- عمر و عثمان

ندادند تا آنها را از گمراه شدن باز دارند؟ ممكن است ناداني در جواب اين سـؤال  
ي اهل سنت و جماعت هرگز چنين جواب .ايشان از جان خود مي ترسيده اند: بگويد

كه يكـي از بزرگتـرين قهرمانـان و     -رضي اهللا عنه-را در مورد علي بن ابي طالب 
و عـالوه بـر ايـن بـا شـنيدن      . حق گويان تاريخ اسالم بوده اند قبول نخواهند كرد

جواب مذكور، باز اين سؤال مطرح مي گردد كـه چـرا ايشـان در زمـان خالفـت      
ز همان قرآني كه دجاالن آنـرا  انجام ندادند و چندين نسخه ا را خويش چنين كاري

كامل و حقيقي مي دانند تهيه نكردند و آنها را به سرتاسر جهان اسالم نفرستادند تـا  
  ديگر كسي نتواند چنين قرآني را منكر شود؟

ما يا بايستي علي بن ابي طالب . اين سؤال فقط مي تواند دو جواب داشته باشد
و يا اينكه بـا ايمـان   . ايشان چنين باشندو حاشا كه . را خائن و دشمن اسالم بدانيم

صـلى اهللا  ( است كه از آسمان بر رسول اهللا امل بپذيريم قرآن موجود همان قرآنىك
داشـته   گزنـدي محفـوظ نگـاه    نازل گشته و خداوند متعال او را از هر )عليه وسلم

و سخنان وادعاهاي دجاالني همچون كليني وقمي و طبرسي و ساير همكاران . است
  .كارشان چيزي جز نيرنگ واراجيف نيستند دغل

اين اعتقاد علما و بزرگـان شـيعه در مـورد قـرآن      !برادر و خواهر گرامي ،بلكه
كتاب كه خداوند متعال آنرا هدايتگر قـرار  . مجيد كتاب آسماني مسلمانان مي باشد

ن كتابي كه خداوند متعال محفوظ ماند. داده تا بشريت را به راه مستقيم هدايت كند
  :و فرموده اند آنرا از هر گونه تحريف و دستخوردگي بعهده گرفته



و ما  ما قرآن را نازل كرده ايم«. ]۹/حلجرا. [﴾إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ﴿
  .»نيز حافظ و نگاهبان آن هستيم

آن مجيـد  اين فرمايش الهي، كسي مي توانـد ادعـا كنـد قـر    آيا پس از شنيدن 
  تحريف شده و دستخورده است؟

اما اگر تعصب و خودخواهي انسان را كور كند، هر مساله اي ممكن اسـت رخ  
همانگونه كه اين دجاالن را كور كرده و مانع از آن شده اين فرمايشات الهـي  . دهد

  :را بشنوند
  .]۱ /البقرة. [﴾ذَِلَك الِْكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدًى ِللُْمتَِّقَني﴿
) از جانـب خداونـد نـازل شـده    (اين كتاب كه بدون هيچ شـك و ترديـدي   «

  .»راهنماي پرهيز كاران است
. ]۴۲/فصـلت [. ﴾ال َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخلِْفِه َتْنزِيلٌ ِمْن َحِكـيمٍ َحِميـدٍ  ﴿

اي اسـت از   چون قرآن فرو فرسـتاده شـده  . هرگز ناحق به قرآن راه نخواهد يافت«
  .»كيم و ستوده شده از جانب مخلوقاتجانب معبودي ح

اهل سنت و جماعت از مدعيان وقوع تحريف در قرآن مجيد مي خواهند نسخه 
اي از قرآني كه آنرا كامل و حقيقي مي دانند، به آنها بدهند تا آنرا راهنمـاي خـود   

در مقابـل ايـن در    قرار داده و از تعاليم آن پيروي كنند و در صورت عاجز مانـدن 
  .خواست بايستي بدانند كه پيرو هوي و هوس و تعصب خود هستند

فَإِنْ لَْم َيْسـَتجِيُبوا  *  قُلْ فَأُْتوا بِِكَتابٍ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَما أَتَّبِْعُه إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني﴿
  ].۴۹-۵۰/القصص. [﴾لََك فَاْعلَْم أَنََّما َيتَّبُِعونَ أَْهَواَءُهْم

به آنها بگو اگر راست مي گوييد كتابي از جانـب خداونـد بياوريـد كـه را از     «
اگـر آنهـا نتوانسـتند در    . قرآن و تورات بهتر هدايت كند تا من از آن پيـروي كـنم  

  .»خواست تو را بر آورده سازند بدانكه از هوي نفس خود پيروي مي كنند
بگو اگر راست مـي گوييـد   « ].۱۱۱/ةالبقر[. ﴾كُْنُتْم َصاِدِقَني قُلْ َهاُتوا ُبْرَهاَنكُْم إِنْ﴿



  .»دليل و بر هان خود را ارائه دهند
پس از آشنايي با اعتقاد شيعه در مورد قرآن مجيد، اين سؤال پيش خواهد آمـد  
كه چرا بزرگان اين مذهب ادعا كرده اند قرآن مجيد مورد تحريف و دسـتخوردگي  

  قرار گرفته است؟
  :ؤال چند جواب دارد كه عبارتند ازاين س

در مذهب تشيع اعتقاد به واليت و امامت ائمه ركني عظيم از اركـان ايـن    -١
كليني دجال روايتي را . مذهب دانسته شده و منكر آن در زمره كافران قرار مي گيرد

: فرمـود  -عليـه السـالم  -ابو جعفر « :از زراره كذاب نقل كرده كه در آن گفته شده
زراره مـي  . نماز و زكات و حج و روزه و واليت :شده است پنج ركن بنا اسالم بر

: ايشان پاسخ دادند به ايشان گفتم عظيمترين و مهمترين اين ركن كدام است؟ :گويد
اينگونه روايت دروغين كه بيانگر جايگـاه عظـيم واليـت و امامـت در      .172»واليت

را قرآن مجيد تمام اركان چ :مي باشد اين سؤال را مطرح مي سازند كه مذهب تشيع
دين را بيان داشته و در آيات بسياري مسلمانان را به نماز و زكـات و روزه و حـج   
امر كرده اما كوچكترين اشاره اي به مساله واليت كه بنا بر اعتقادات مذهب تشـيع  

  چنين جايگاه عظيمي دارد، نكرده است؟
و  .اصول مـذهب تشـيع  اين مساله خود مهر بطالني است بر يكي از بزرگترين 

مي باشد كه اعتقاد به واليت ائمه چيزي جز بافته دجاالن و دغـل   بيانگر اين مساله
  .كاران نيست

اما دجاالن كه در مقابل اين سؤال ساده، بي جواب و حيران مانده بودند، بـراي  
فرار از رسوايي، از خدا نترسيده و خجالت نكشيدند و آخـرين كتـاب آسـماني را    

ستخورده دانستند تا به پيروان ساده انديش خود بگوينـد قـرآن كامـل و    محرف و د
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امـا يـاران رسـول اهللا    . حقيقي به مساله واليت و امامت ائمه ما اشاره كـرده اسـت  
  .آن سوره ها و آيات را از قرآن موجود حذف كردند )صلى اهللا عليه وسلم(

آن هـيچ اشـاره   پس يكي از علتهاي محرف دانستن قرآن مجيد اين بود كـه در  
هاي به مساله اي كه سردمداران تشيع ادعا مي كنند بزرگتـرين و مهمتـرين اركـان    

مـي   و روشن است كه مساله بيانگر بطالن ايـن اعتقـاد  . دين مي باشد، نشده است
  . باشد
مساله ديگري كه بزرگان شيعه را بر آن داشت تا قرآن مجيـد را محـرف و    -٢

صلى اهللا ( اري در مدح و ستايش ياران رسول اهللادستخورده بدانند، وجود آيات بسي
اين آيات مانند تيشه اي است كه ريشـه ادعاهـاي باطـل    . 173مي باشد )عليه وسلم

را از بيخ و بـن   )صلى اهللا عليه وسلم( دجاالن در مورد مرتد شدن ياران رسول اهللا
تصـميم  دجاالن براي مقابله و رويارويي با اين آيات و فرمايشـات الهـي   . مي كند

گرفتند آنها را جعلي و ساختگي معرفي كنند تا به راحتي بتواننـد آنهـا را زيـر پـا     
  . را منكر شوند )صلى اهللا عليه وسلم(گذاشته و مقام واالي ياران رسول اهللا 

به ويژه ابـوبكر و   )صلى اهللا عليه وسلم(يكي از افتخارات ياران رسول اهللا  -٣
اين است كه قرآن مجيـد كـه تـا قبـل از      -رضي اهللا عنهم اجمعين-عمر و عثمان 

بـه   به سبب ادامه داشتن نزول وحـي الهـي   )صلى اهللا عليه وسلم(وفات رسول اهللا 
 در عهد خالفت آنهـا  ،نزول آيات نوشته مي شد صورت پراكنده و بر اساس ترتيب

و اجـر و ثـواب فراوانـي     ندبه افتخار بزرگي نائل آمد و آنها. قرآن جمع آورى شد
اين مساله نيز به نوبه خود حاقدان و كينه تـوزان را بـر آن   . خود كسب كردندبراي 

داشت تا صحت قرآن مجيد و بدور ماندن آن از تحريـف و دسـتخوردگي را زيـر    
سؤال برند تا به خيال خام خود بتوانند اين افتخـار بـزرگ را از يـاران رسـول اهللا     
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 .سلب كنند )صلى اهللا عليه وسلم(

آن بهانه اي است كه به دجاالن اين فرصـت را مـي   محرف دانستن قر -۴
چون محرف دانستن قرآن مجيد صحت تمام . دهد كه از احكام آن شانه خالي كنند 

 .فرمايشات و احكام الهي موجود در آن را زير سؤال مي برد

به اين هدف خود عالوه بر اين ادعاي باطـل ، بـه جعـل     دجاالن براي رسيدن
مردي خـدمت  «:در روايتي از كتاب كافي گفته شده. ته اندبرخي روايات نيز پرداخ

مـن  . اي رسـول اهللا  : گفت  آمده و خطاب به ايشان رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله
و روزه داران را دوست دارم . نماز گزاران را دوست دارم اما خود نماز نمي خوانم

تـو  : اب به مرد فرمودندرسول اهللا صلي اهللا عليه و اله خط. اما خود روزه نمي گيرم
  .174»در روز قيامت با آنهايي خواهي بود كه دوستشان داري

آيا چنين روايت دروغيني مسلمانان را به ترك شريعت اسالمي دعوت نمي كند 
يكي ديگر از علتهاي محرف دانستن قرآن مجيد ، زير پا گذاشتن احكـام و  . ؟ آري 

  .دستورات آن است
  

  )صلى اهللا عليه وسلم(اهللا  رسول) احاديث(شيعه و سنت 
  

  )صلى اهللا عليه وسلم(اهل سنت و احاديث رسول اهللا 
  

 و احـاديثي كـه از   )صلى اهللا عليه وسلم(اهل سنت و جماعت سنت رسول اهللا 
 ايشان روايت شده است را در كنار قرآن مجيد، اولـين مصـدر از مصـادر تشـريع    

ث و سـنت، گفتـار و كـردار    مراد اهل سنت و جماعت از حـدي . اسالمي مي دانند
و مهر صحه گذاشتن ايشان بر عمل و يا سـخني   )صلى اهللا عليه وسلم(پيامبر اسالم 
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بر حق در مورد  معبود. ايشان انجام و يا بر زبان رانده باشد است كه احدي از ياران
  :مى فرمايد )صلى اهللا عليه وسلم(سخنان رسول اهللا 

  . ]۴و ۳/النجم [. ﴾َوْحٌي ُيوَحى ُهَو إِالَّنْ إِ*  َوَما َيْنِطُق َعنِ الَْهَوى﴿
بر زبـان نمـي    وي و هوس و خواهشهاي نفساني سخنياو هرگز تحت تاثير ه«
  .»نازل مي شود نيست سخنان او چيزي جز وحي اي كه بر او. راند

خداوند متعال در قرآن مجيد بارها مسلمانان را به پيـروي از سـنت رسـول اهللا    
صـلى اهللا  (عت و فرمـانبرداري از رسـول اهللا   امر كرده و اطا )سلمصلى اهللا عليه و(

 سـوره المائـده   خداوند متعال در. را اطاعت از خود معرفي كرده است )عليه وسلم
  :مى فرمايد 92آيه 

  . »پيامبر اطاعت كنيد از خداوند و از«. ﴾َوأَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ﴿
   :فرموده است 80و در سوره النساء آيه 

از  هر كس فرمايشات پيامبر را اطاعـت كنـد،  « .﴾َمْن ُيِطعِ الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه﴿
  .»خداوند فرمانبرداري كرده است

  :فرموده است 7ل در سوره الحشر آيه و همچنين خداوند متعا
رد آنچه را پيامبر فرمانتان دهد جامه عمل بپوشانيد و از آانچـه بـر حـذرتان دا   «

  .»بپرهيزيد
در رابطـه بـا قـرآن مجيـد      )صلى اهللا عليه وسـلم (سنت و احاديث رسول اهللا 
سنت، آن دسته از آيـاتي كـه بـراي فهـم و درك     . وظائف متعددي را ايفا مي كند

و در مواردي . دهد توضيح بيشتري وجود دارد را توضيح ميبه  صحيح آنها احتياج
عام احكامي را بنا مينهد كه در قرآن هـيچ   ديگر مجمل را تفصيل و مطلق را مقيد و

  .اشاره اي به آنها نشده است
پس از اين مقدمه و آشنايي با موضع اهل سنت و جماعت در قبال فرمايشات و 



، اكنون نگاهي به موضع شيعه نسـبت بـه   )صلى اهللا عليه وسلم(احاديث رسول اهللا 
  .اين مسأله مي افكنيم

  
  )حديث(شيعه و سنت 

  

اما آنچه . نيز سنت و حديث مصدري از مصادر شريعت هستند تشيعدر مذهب 
بين اهل سنت و تشيع اختالف قرار داده، اين است كه بجز مقـدار   كه در اين مسأله

بسيار اندكي از آنچه در مذهب تشيع حديث محسوب مي شوند، ساير روايات ايـن  
 بلكـه اقـوال و گفتـار   نيستند،  )صلى اهللا عليه وسلم(مذهب منسوب به پيامبر اسالم 

آشكار است كه اهل سنت و جماعت هرگز اين اقوال و گفته هـا را  . ائمه مي باشند
و گفتـه هـاي ائمـه،     اما تشيع اعتقـاد دارد اقـوال  . بعنوان حديث نخواهند پذيرفت

هسـتند و   )صلى اهللا عليه وسـلم (همانند فرمايشات خداوند و فرمايشات رسول اهللا 
 :در تعريف سنت مي گويد تشيع. در شريعت حائز مي باشند همان مقام و منزلت را

و مـا  . 175»معصوم را سنت مي نامند) صحه گذاشتن(گفتار و يا كردار و يا تقرير «
  .بخوبي مي دانيم در معتقدات شيعه، ائمه نيز مانند پيامبران معصوم دانسته مي شوند

زئي از سـنت كـه   اين بدان معنا است كه در مذهب تشيع گفتار و كردار ائمه ج
  .مصدري از مصادر تشريع اسالمي است، قلمداد مي گردد

فرمايشـات آنهـا فرمـايش    « :ابن بابويه در مورد ائمه و اقوال آنها گفتـه اسـت  
خداوند، و اوامر آنها اوامر خداوند، و اطاعت از آنها اطاعت از خداوند و نافرمـاني  

بر زبان نمي رانند مگر اينكـه از   آنها هرگز سخني. از آنها نافرماني از خداوند است
بـر  « :و همچنين شارح كافي گفته است. 176»جانب خداوند و از وحي ايشان باشد
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شنيده باشد روا است كه آنـرا بـه    -عليه السالم-هر كس كه فرمايشي از ابو عبداهللا 
ايـن اسـت كـه آنـرا بـه      و بهتر . ي از اجداد شان نسبت دهدپدر ايشان و يا به يك

اين سخن آقاي  بر بنا. 177»بت دهد و بگويد خداوند چنين فرموده استخداوند نس
آقـاي  . ، دروغپردازي و افترا بستن به ديگران عملي جائز وروا مي باشـد مازندراني

رضـي   -ابي طالبهر يك از نوادگان علي بن مي توان سخن  :مازندراني مي گويد
شر به خداوند متعال نسبت و حتي مي شود سخنان ب. را به ايشان نسبت داد -اهللا عنه

تشيع اقوال و كردار و تقارير ائمه اثني عشر را جزئـي از  «داده شود و بدين ترتيب 
  .178»سنت قرار داده است

، عـالوه بـر   بايستي دانست سنت محسوب كردن اقوال و كردار و تقـارير ائمـه  
هر دو ، از دو مساله اعتقادي ديگر نيز سر چشمه گرفته است كه معصوم دانستن آنها

اين دو مساله اعتقـادي  . مانند اعتقاد به عصمت ائمه بي پايه و اساس و باطل هستند
  :عبارتند از

ايمان داشتن به اينكه ائمه علم و دانش خود را از طريق وحي الهي و الهام  -١
علـومي كـه ائمـه از    « :يني مؤلف كتاب اصول كافي مي گويـد كل. كسب كرده اند

ند نقطه هايي هستند كـه بـر قلـب آنهـا نقـش مـي       طريق الهام كسب مي كنند مان
  .179»بندند

و در مورد ايمان داشتن به اينكه بر ائمه نيز مانند پيامبران وحي نازل مـي شـود   
. 180»نندرسـا فرشتگان نزد ائمه آمده و وحي الهي را به آنها مـي  « :تشيع مي گويد
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لهي و الهام كسب از طريق وحي ا ائمه آنرا شيعه اين علم كه بنابر اعتقادات خويش،
  .كرده اند را علم حادث نام نهاده است

بزرگان و سردمداران تشيع به اين درجه از غلو و افراط بسنده نكرده و به ائمـه  
چون شـيعه اعتقـاد   . عطا كرده اند -عليهم السالم -مقام و منزلتي واالتر از پيامبران

كليني يكـي از  . ي باشددارد نزول وحي الهي بر ائمه مرهون اراده و خواست امام م
 :ابواب كتاب خود را به اثبات اين مساله اختصاص داده و آنرا اينگونه ناميده اسـت 

هر گاه اراده كننـد كـه مسـاله اي را بداننـد، آنـرا خواهنـد        -عليهم السالم-ائمه «
  . 181»دانست

اين در حالي است كه ما مي دانيم نازل شدن وحي الهي بر پيامبران به مشـيئت  
ه الهي صورت مي پذيرفته و بدون اراده و مشيئت الهي حتي اگر پيامبر آرزوي واراد

اين مساله در سيرت . نازل شدن وحي را در سينه داشته، وحي نازل نمي شده است
بـه عنـوان    .مـي خـورد   نيز به چشم -صلى اهللا عليه وسلم -و زندگينامه رسول اهللا 

ن مسـاله اشـاره شـده هنگاميكـه از     به اي 23همانگونه كه در سوره كهف آيه  :مثال
در مورد قصه اصحاب كهف پرسيده شد ايشان به اين  -صلى اهللا عليه وسلم-پيامبر 

اگر (اهللا  ءاميد كه حتما وحي الهي در اين مورد نازل خواهد شد، بدون گفتن ان شا
اما خداونـد متعـال پـانزده    . جواب دادن را به فردا موكول كردند) خداوند بخواهد

تا به ايشـان تـذكر داده شـده     وحي نازل نكرد )صلى اهللا عليه وسلم(بر پيامبر روز 
و به همـين  . كه نازل شدن وحي تنها به مشيئت واراده الهي صورت مي پذيرد باشد

صورت به هنگام رخ دادن قصه افك، خداوند متعال به مدت يك ماه بر رسـول اهللا  
  .ان را از حقيقت ماجرا آگاه نساختوحي نازل نكرده و ايش -صلى اهللا عليه وسلم -
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اين مساله يعني ايمان داشتن به نازل شدن وحي الهي بر ائمه، اولين اصل باطلي 
است كه شيعه بر اساس آن اقوال ائمه را همانند فرمايشـات خداونـد و فرمايشـات    

  .بشمار مي آورد -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا
ي اقوال ائمه مقام و منزلت و ارزشي مساله ديگري كه باعث گشته شيعه برا -٢

قائـل   -صـلى اهللا عليـه وسـلم    -مانند ارزش كالم معبود بر حق و كالم رسول اهللا 
. شود، ايمان داشتن به اين است كه ائمه علوم و دانش فراواني را به ارث بـرده انـد  

احكام «: محمد بن حسين آل كاشف الغطا در مورد اين اعتقاد باطل چنين مي گويد
 -قسمت اول آن احكامي هستند كـه پيـامبر    .المي به دو قسمت تقسيم مي شونداس

خود كتمان كرده و نزد اوصـياء خـويش بـه     آنها را از ياران -صلى اهللا عليه وسلم
وديعه گذاشته اند تا هر وصي بنا بر احتياج زمان خود مقداري از اين احكام را بـه  

كلينـي نيـز در ايـن    . 182»خود بسـپارند مردم ياد دهند و بقيه آنرا به وصي پس از 
ائمه علم و دانش رسول اهللا و ساير پيـامبران و اوصـياء قبـل از    «: رابطه گفته است

-و در روايتي دروغين ادعا شده علي بن ابي طالـب  . 183»خود را به ارث برده اند
 لـه آبدانيد كه رسول اهللا صلي اهللا وعليه و !اي مردم« :چنين گفته اند -رضي اهللا عنه

هزار حديث را پنهاني با من در ميان گذاشته اند كه هر حديث هزار باب و هر باب 
 . 184»هزار كليد دارد

در يكي از  ،مجلسي كه گويا مردم را از نعمت دين و عقل بي بهره دانسته است
حتي پس از وفـات   -صلى اهللا عليه وسلم -گفته هاي خود ادعا مي كند رسول اهللا 

او يكـي از ابـواب   . آموخته اند -عنه رضي اهللا-بن ابي طالب نيز علومي را به علي 
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باب علوم و دانشي كه رسول اهللا صلي اهللا عليه « :كتاب خود را اينچنين ناميده است
. 185»موختنـد آ )عليه السالم(وآله به هنگام وفات و پس از آن به اميرالمومنين علي 

نسبت داده شده ادعـا شـده    )صلى اهللا عليه وسلم(و در روايت باطلي كه به پيامبر 
هنگاميكه من فوت كردم مرا غسل داده و در كفن قرار  !اي علي«: ايشان فرموده اند

و بـدين  . 186»آنگاه مرا بنشان و هر چه ميخواهي از من بپرس و آنها را بنويس. ده
ترتيب آقاي كليني و مجلسي و ساير همكارانشان بـا ايـن دروغپردازيهـا، خـود را     

روايات خويش را به سخناني طنز آميز شبيه سـاخته انـد كـه هـيچ      رسوا ساخته و
  .انسان عاقلي نمي تواند آنها را بپذيرد

اختيار  در» ديوان الشيعه«سردمداران تشيع همچنين اعتقاد دارند ائمه كتابي بنام 
 :آنها مي گوينـد . نيز ناميده اند» سمط«و همچنين » ناموس«اين كتاب را . داشته اند
و هر كس نـام او در ايـن كتـاب    . تاب اسامي تمام شيعيان ذكر شده استدر اين ك

زني به نام حبابه الوالبيه مـي  « :در روايتي گفته شده. نباشد از اهل جهنم خواهد بود
عليـه  (خواهم بدانم آيا او واقعاً از شيعه و پيروان شما است يـا خيـر؟ ابـا عبـداهللا     

ابـا  . نام برادر زاده خود را مـي گويـد   از زن مي پرسند نام او كيست؟ زن )السالم
. فالنه، ناموس را بياور: زني را صدا مي زنند و به او مي گويند )عليه السالم(عبداهللا 

پس از چند لحظه زني در حاليكه كتاب بزرگي را در دست دارد وارد اتاق شـده و  
نگـاهي بـه    )عليه السالم(ابا عبداهللا . پس از گذاشتن كتاب بر زمين آنرا باز مي كند

اين خـود او  . بله: صفحات كتاب مي اندازند و ناگهان خطاب به آن زن مي فرمايند
  .187»نام او و نام پدرش اينجا نوشته شده است. است
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داشته اند كه » وصيه الحسين«دجاالن ادعا مي كنند ائمه كتاب ديگري نيز به نام 
به آن احتياج دارد، ثبـت  در آن، علم و دانشي كه بشر از آغاز خلقت تا روز قيامت 

» الجفر االبـيض «آنها همچنين ائمه را صاحب كتابي به نام . 188و نوشته شده است
مي دانند و مي گويند اين كتاب شامل زبور داود، تورات موسـي، انجيـل عيسـي،    
صحف ابراهيم ومصحف فاطمه و تمام مسائل حالل و حرام و هر آنچه انسان به آن 

  .189احتياج دارد مي باشد
بدين ترتيب ما مي بينيم سنت دانستن و واجب االتباع پنداشتن اقـوال و گفتـار   
ائمه از دو اصل اعتقادي سر چشمه گرفته كه هر دو آنها نه تنها بي پايـه و اسـاس   

نكاتي كه بر بـي پايـه و اسـاس    . هستند بلكه باطل بودن آنها نمايان و آشكار است
  : بودن اين دو اصل داللت دارند عبارتند از

اين ادعاهاي باطل مدعي استمرار داشتن نزول وحي الهي پس از وفـات   -١
در حاليكه ادله نقلي و عقلي خالف اين . مي باشند )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

نظر دارنـد كـه نـزول     مساله را ثابت مي كنند و تمام مسلمانان بر اين مساله اتفاق
و . بـه پايـان رسـيده اسـت     )ه وسـلم صلى اهللا علي(اهللا  وفات رسولوحي الهي با 

همچنين اين مساله نيز مورد اتفاق است كه وحي الهي تنها بر پيـامبران نـازل مـي    
مفيد كه يكي از علماي قرن پنجم مذهب تشيع مي باشد بر ايـن گفتـار مهـر    . شود

آن كس كه اعتقاد داشته باشد پس از پيـامبر بـر كسـي    «: صحه گذاشته و مي گويد
  . 190»در دامان كفر افتاده است وحي نازل شده،
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صلى اهللا (بنابراين اعتقاد باطل، دين مبين اسالم در زمان حيات رسول اهللا  -٢
  :ددر حاليكه خداوند متعال مي فرماي. نشده است )عليه وسلم

  .»امروز دينتان را برايتان كامل گردانيدم«. ]۳/املائده. [﴾الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم﴿
را مـتهم مـي كنـد كـه      )صلى اهللا عليه وسلم(قاد باطل، رسول اهللا اين اعت -٣

. بسياري از احكام دين را از مسلمانان كتمان كرده و آنها را مخفي نگاه داشـته انـد  
  :فرموده است )صلى اهللا عليه وسلم( در حاليكه معبود بر حق خطاب به پيامبر

املائـدة  . [﴾ْيَك ِمْن َربَِّك َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغـَت رَِسـالََتهُ  َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَ﴿
و اگر از انجـام ايـن   . ابالغ كن] به مردم[آنچه را بر تو نازل شده  !اي پيامبر«. ]۶۷/

  .»كار سرباززني رسالت الهي را به مردم نرسانده اي
  :فرموده است )ه وسلمصلى اهللا علي(و همچنين خداوند متعال خطاب به پيامبر 

  .]۶۴/النحل[  .﴾َوَما أَْنَزلَْنا َعلَْيَك الِْكَتاَب إِالَّ ِلُتَبيَِّن لَُهُم الَِّذي اْخَتلَفُوا ِفيِه﴿
را بر تو فرو نفرستاده ايم مگر براي اينكه حق و حقيقـت  ] قرآن [ما اين كتاب «

  .»روشن سازي  را براي مردم در مورد آنچه با يكديگر اختالف پيدا كرده اند،
اگر ادعاي دجاالن در مورد اينكه ائمه چنين كتابها و علومي را در اختيـار   -۴

داشته اند و بر آنها وحي نازل مي شده حقيقت مي داشت، مي بايست روند تـاريخ  
چون تشيع اعتقاد دارد ائمه، خلفـا  . با توجه به اين ادعا، غير از روند كنوني مي بود

اما سني ها خالفـت و  . بوده اند )صلى اهللا عليه وسلم(هللا و جانشينان بر حق رسول ا
بايستي از كسانيكه چنين اعتقادي دارنـد پرسـيده   . امامت را از آنها غصب كرده اند

شود چرا ائمه با استفاده از وحي و اين علم و دانش بي حدو حصر، خالفـت را از  
  غاصبين پس نگرفتند؟

ا بر هر حادثه ورويدادي كه در كـون و  و اگر بر ائمه وحي نازل مي شده و آنه 
هستي رخ مي داده مطلع و آگاه بوده اند، پس اين ادعاي تشيع كـه برخـي از ائمـه    

  ناجوانمردانه توسط سني ها مسموم شده اند، چيست؟



و اگر امام غائب وجود خارجي مي داشت و بر او وحي نازل مي شد و بر آنچه 
ود، پس چرا او تا به امروز خود را پنهـان  كه تا روز قيامت رخ مي دهد مطلع مي ب

نگاه داشته و مسلمانان و يا حداقل پيروان خويش را از وحي الهي و از كتابهايي كه 
  در اختيار دارد، محروم نگاه داشته است؟

اگر اين كتابهاي خيالي كه بنا بر روايات و ادعاهاي مصادر تشيع ذكر هر مساله 
، آيا بـر ائمـه تشـيع    ده وجود خارجي مي دانشتندان آمحالل و حرامي در آن به مي

اه سازند مگر اميـر  واجب نمي گشت مردم و يا حداقل شيعيان را از تفاصيل آنها آگ
بيش از چهارسال خليفه تمام مسلمانان  -رضي اهللا عنه-ابي طالب  المؤمنين علي بن

ميـان   نبودند؟ پس چرا ايشان دردوران خالفت خويش هيچ سخني ازاين كتابها بـه 
نها حـالل و حـرام   اختيار مسلمانان قرار ندادند تا آنياورده و نسخه اي از آنها را در

يـا  . دين خود را بخوبي بشناسند؟ اين سؤال تنها مي تواند دو جواب داشـته باشـد  
يكي از شـجاعترين و دالورتـرين    -رضي اهللا عنه-اينكه بايستي علي بن ابي طالب 

ن به اسالم و مسلمانان دانست و يا اينكـه بـه حقيقـت    قهرمانان تاريخ اسالم را خائ
بايسـتي  . اعتراف كرده و وجود چنين كتابهاي خيـالي و افسـانه اي را انكـار كـرد    

دانست آنانيكه چنين اعتقادات باطلي را به خورد مذهب تشيع داده اند خواسته انـد  
كـه مصـدر    )صلى اهللا عليه وسلم(از ارزش و منزلت قرآن مجيد و سنت رسول اهللا 

اول شريعت اسالمي هستند كاسته و بجاي آن شيعيان را به كتابهايي دلخوش كننـد  
  .كه بجز در افسانه و خيال در جاي ديگري نمي توان اثري از آنها يافت

  )صلى اهللا عليه وسلم(شيعه و مرويات ياران رسول اهللا 
  

 )هللا عليه وسـلم صلى ا(شيعه با باطل دانستن رواياتي كه توسط ياران رسول اهللا 
 )صلى اهللا عليه وسلم(از ايشان روايت شده، خود را از نعمت پيروي از سنت پيامبر 

محمد حسين آل كاشف الغطا يكي از مراجع معاصر شـيعه در  . محروم ساخته است



شيعه هيچ روايتي را قبول ندارد مگر رواياتيكـه توسـط اهـل    « :اين رابطه مي گويد
ا رواياتي كه اشخاصـي همچـون ابـوهريره و سـمره بـن      ام... نقل شده باشند  بيت

جندب و عمرو بن العاص آنها را نقل كرده اند نزد شـيعه بـه انـدازه پشـه اي نيـز      
  .191ارزش ندارند

صـلى اهللا  (با در نظر داشتن اين نكته كه شيعه از بين تمام اهل بيت رسـول اهللا  
و حديث مي پذيرد، و از تنها سخن و گفتار دوازده تن را بعنوان سنت  )عليه وسلم

، رسـول اهللا  -رضي اهللا عنهم اجمعـين -بين اين دوازده تن تنها امام علي و حسنين 
رضـي اهللا  -و از بين آنها تنها علي بن ابي طالب . را ديده اند )صلى اهللا عليه وسلم(

به سن تميز رسيده بوده انـد،   )صلى اهللا عليه وسلم(در زمان حيات رسول اهللا  -عنه
صلى اهللا (اهيم يافت اين ادعا كه احاديث مذهب تشيع را اهل بيت رسول اهللا در خو

چون نه تنها علي بـن  . رعايت كرده اند، ادعايي پوچ و بي اساس است )عليه وسلم
نمي توانسته است  )صلى اهللا عليه وسلم(ابي طالب بلكه هيچيك از ياران رسول اهللا 
تمـام فرمايشـات و ارشـادات ايشـان را     شبانه روز خود را با ايشان سپري كرده و 
عالوه بر اين موضوع در برخي از موارد . شنيده و آنها را به گوش مسلمانان برساند

علي بن ابي طالب را بعنوان سفير و فرستاده خود  ،)صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
 )لمصلى اهللا عليـه وسـ  (و در غزوه تبوك پيامبر . به اينطرف و آنطرف مي فرستادند

در تمام اين . بعنوان جانشين خويش در مدينه باقي گذاشتند علي بن ابي طالب را به
 )صلى اهللا عليه وسلم(از ديدن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-موارد علي بن ابي طالب 

و از شنيدن فرمايشات و ارشادات ايشان كه در رابطه با مسائل و حـوادثي كـه رخ   
برخي از ارشادات  ،عالوه بر اين مساله. مي ماندندمي دادند فرموده مي شد محروم 

در مورد مسائلي هستند كه تنها در چهـار   )صلى اهللا عليه وسلم(و تعاليم رسول اهللا 
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صـلى اهللا عليـه   (چوب زندگاني زناشويي رخ مي دهند و كسي جز همسران پيامبر 
كـه مـي   پس كسي . از ارشادات ايشان در مورد اين مسائل آگاه نمي شدند )وسلم

صلى اهللا عليه (ون زندگي خويش از تعاليم و ارشادات رسول اهللا ئخواهد در تمام ش
پيروي كند بايد به روايت تمام ياران و همسران ايشان كه در اوقات مختلف  )وسلم

با توجه به اين مساله ميتوان گفت اهـل سـنت و   . در كنار ايشان بوده اند عمل كند
تمام صـحابه كـرام را در    192فرمايشات معبود بر حقجماعت كه با الهام گرفتن از 

امين دانسته اند، تنها كساني هستند  )صلى اهللا عليه وسلم(نقل فرمايشات رسول اهللا 
بـه حـد تمـام و     )صلى اهللا عليه وسلم(كه از نعمت احاديث و ارشادات رسول اهللا 

ت بنا نهاده كمال بر خوردار بوده و تمام احكام مذهب خويش را بر پيه كتاب و سن
  .اند

برخي از روايات موجود در مصادر مذهب تشيع نيز بر ايـن نكتـه مهـر صـحه     
در نقل فرمايشات ايشان  )صلى اهللا عليه وسلم(گذاشته اند كه تمام ياران رسول اهللا 

ـ  . افترا نبسته انـد  )صلى اهللا عليه وسلم(امين بوده و هرگز بر پيامبر  ن در يكـي از اي
مـرا از  : گفـتم  -عليه السـالم -به ابا عبداهللا  :ابن حازم مي گويد« :روايات گفته شده

آيا آنان بر پيامبر صـلي اهللا عليـه   . ياران رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله با خبر سازيد
در  -عليه السالم-وآله افترا بسته اند يا اينكه راست گفته و امين بوده اند؟ ابا عبداهللا 

  .193»و راست گفته اندآنها امين بوده : جواب فرمودند
  

                                                 
» )صلى اهللا عليـه وسـلم  (شيعه و ياران رسول اهللا «ما برخي از اين فرمايشات الهي را در مبحث  - 192

 .ذكر كرده ايم
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  ات و احاديث مذهب شيعه اثني عشريمصادر و مراجع اساسي رواي
  

اكنون ما مقداري در مورد مصادر و مراجع روايات شيعه سخن گفته و سپس به 
  .نقد و بررسي آنها خواهيم پرداخت

بايستي دانست كتابهايي كه در مذهب شيعه اثنـي عشـري مصـادر روايـات و     
اجلوامـع  «تند كـه آنهـا را   محسوب مي شوند هشت كتاب هسـ احاديث اين مذهب 

  :اين هشت كتاب عبارتند از. مي نامند »١٩٤الثمانية
  .195)ـه 329يا  328ت (تاليف محمد بن يعقوب كليني » الكافي«كتاب  -١
  .196)ـه381ت (تاليف محمد بن بابويه قمي » من ال يحضره الفقيه«كتاب  -٢

 و. 197»تهذيب االحكام«كتاب  -٣

اين دو كتاب اخير تاليف محمد بن حسن طوسـي  . 198»صاراالستب«كتاب  -۴
 .هستند) هـ360ت (

پس از قرن يازدهم مؤلفات ديگري نيز نگاشته شـده و بـه ايـن چهـار مصـدر      
قديمي افزوده شدند كه از بين آنها چهار كتاب، مـورد تاييـد علمـاي شـيعه قـرار      
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  :چهار مصدر عبارتند از اين. ناميدند »تاخرةامل ألربعةاميع ااجمل«گرفتند و آنها را 
تاليف محمد بن مرتضي معروف به محسن فـيض كاشـاني   » الوافي«كتاب  -١

  ).ـه1091ت (
تاليف محمد باقر مجلسي  »طهارحبار االنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األ«كتاب  -٢

 )هـ1111هـ يا 1110ت (

تاليف محمد بـن حسـن حـر     »الشيعة إىل حتصيل مسألة الشريعة وسائل«كتاب  -٣
 ).هـ1104ت (عاملي 

 ).هـ1320ت (تاليف حسين نوري طبرسي » مستدرك الوسائل«كتاب  -۴

  
  »الجوامع الثمانيه«نقد و بررسي 

  

بايستي دانست سردمداران مذهب تشيع براي پر جلوه دادن چنتـه خـالي خـود    
سعي كرده اند با در هم آميختن مصادر قديمي، تعداد مصادر خويش را زياد جلـوه  

در مذهب شيعه مصدر و مرجعـي  » الوافي«مثال ما مي بينيم كه كتاب  بعنوان. دهند
ي جز مجموعـه اي از چهـار   مستقل محسوب مي گردد، در حاليكه اين كتاب چيز

» من ال يحضـره الفقيـه  «و » االستبصار«و » التهذيب«و  »الكافي «قديمي يعني  كتاب
   پس چگونه مي توان آنرا مصدري مستقل بشمار آورد؟. نيست
را مصدري مستقل معرفي كرده انـد در  » االستبصار«مچنين مي بينيم كه كتاب ه

حاليكه مولف كتاب، خود در مقدمه آن به اين نكته اعتـراف مـي كنـد كـه كتـاب      
  .199مي باشد» تهذيب االحكام« خالصه و مختصري از كتاب» االستبصار«

يست و پنج اين كتاب نخست در ب :بايستي گفت» بحاراالنوار«و در مورد كتاب 
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اما هنگاميكه مؤلف، جلد اخير را قابل تقسيم يافت آنرا به دو جلـد  . جلد نوشته شد
پس از آن گروهي از معاصرين . تقسيم كرد تا كتاب را به بيست و شش جلد برساند

» هدايـه االخبـار  «تـاليف نـوري طبرسـي و    » جنه الماوي«كتابهاي ديگري همچون 
ردند تا اينكه باالخره اين كتـاب را از بيسـت و   تاليف مسترحمي را به آن اضافه ك

جالب است بدانيد نخستين جلـد ايـن كتـاب    . رساندند پنج جلد به صد و ده جلد
  !شماره صفر را بر خود دارد

ن هب شيعه پس از قـر ما قبالً به اين نكته اشاره كرديم كه چهار مصدر اخير مذ
 مسـتدرك «ار مصدر، كتـاب خرين كتاب از اين چهآ. يازدهم هجري تاليف شده اند

 هزار حديث جديد از ائمـه  ن بيست و سهآتاليف طبرسي مي باشد كه در » الوسائل
  .روايت شده است

كسي نمي داند اقاي طبرسي اين همه احاديث جديد را از كدام گنجينـه يافتـه   
 شده اند پس چرا هيچكس در طي اگر اين روايات با اسنادي متصل روايت! است؟

نكرده است؟ و اگر در كتابهايي تدوين شـده انـد،    ادي آنها را تدويناين قرون متم
 اين كتابها در اين مدت چندين قرن كجا گم شده بودند؟ حتي در صورت پـذيرفتن 

گم شدن آنها بايستي حداقل ذكر و نامي از آنها در مراجع و مصادر قديمي شيعه به 
كتاب اصول كـافي را بـه    مگر در روايات شيعه ادعا نشده كه. ميان مي آمده است

اين كتاب براي شـيعيان مـا   « :امام غائب نشان داده اند و او در مورد آن گفته است
  ؟»كافي است

مساله اي كه هر انساني را به تعجب وا مي دارد اين است كه اينهمـه روايـات   
  چگونه و از كجا مانند قارچ از زمين سر بر آورده و ظاهر شده اند؟

ـ  جواب صحيح اين سوا ا و ل اين است كه گروهي دجال دروغپرداز ايـن كتابه
و اين مسـأله  . نها را به مشايخ قديمي نسبت داده اندروايات را از خود تراشيده و آ



البته اين نكته ناگفته نماند . مخصوصاً در دوران حكومت صفويه به اوج خود رسيد
چهـار مصـدر    كه جعل روايات نه تنها در مراجع و مصادر متأخره، بلكه حتـي در 

به عنوان مثال آقـا بـزرگ تهرانـي در    . نخستين مذهب تشيع نيز به چشم مي خورد
عـدد  : گفتـه انـد   201»عيان الشيعهأ«و محسن عاملي در كتاب  200»الذريعه«كتاب 

اين در حالي است كه . مي رسدحديث  13950به » االحكام تهذيب«احاديث كتاب 
تهـذيب  «است عدد احاديث كتاب  گفته» صولعده اال«آقاي طوسي در كتاب  خود

اين سخن طوسي بدين معنا است كه عـدد  . حديث ميباشد 5000بيش از » االحكام
روايت مـي رسـد و از ايـن عـدد      6000اكثر به  احاديث و روايات اين كتاب حد

پس بايستي از آقا بزرگ تهراني و محسن عـاملي پرسـيد چگونـه    . تجاوز نمي كند
به مرور زمان بيشتر و بيشتر شده و » تهذيب االحكام« عدد روايات و احاديث كتاب

  !از مرز دو برابر نيز فراتر رفته است؟
 و به همين صورت مـي بينـيم بزرگـان و سـردمداران تشـيع در مـورد كتـاب       

مـي  است و شـامل مجموعـه اي از ابـواب    » الكافي«كه جزئي از كتاب » الروضه«
كرده و يا پس از او به  نرا كليني تأليفظر دارند كه آيا آ، با يكديگر اختالف نباشد

  .202اضافه شده است» الكافي« كتاب 
كتـاب  « :مي گويد) هـ 360ت (و در رسوايي ديگري، شيخ شيعه يعني طوسي 

  .203»...كتاب مي باشد  30كافي مشتمل بر 
ـ  1076ت (اما شيخ ديگر شيعه حسين بن حيدر كركي عاملي   :مـي گويـد  » هـ
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  .204»كتاب است 50كتاب كافي مشتمل بر «
سخن آقاي حسين بن حيدر كركي عاملي بيانگر اين مطلب اسـت كـه از قـرن    

زياد شده كه هر كتـاب  » اصول الكافي«پنجم تا قرن يازدهم، بيست كتاب بر كتاب 
شامل دهها باب و هر باب شامل مجموعه اي از روايات و احاديث جعلي و تقلبـي  

يافتن به اهـداف خـويش آنهـا را    است كه دجاالن در طي چندين قرن براي دست 
  .نسبت داده اند )صلى اهللا عليه وسلم(بيت رسول اهللا  جعل كرده و به اهل

خوشبختانه از آنجائيكه اين روايات جعلي از كذب و دروغ سر چشـمه گرفتـه   
ساير سخنان دروغين مي توان به وضوح تضاد و اختالف را در ميان آنهـا   اند، مانند

ه طوسي به اين رسوايي بزرگ اعتراف كرده و از وجود اين شيخ شيع. مشاهده كرد
وجـود تنـاقض و اخـتالف    « :و افسردگي مي كند و مي گويدمسأله اظهار ناراحتي 

فراوان در ميان روايات، سـبب گشـته بسـياري از شـيعيان مـذهب خـود را رهـا        
  .205»سازند
  

  راويان احاديث و روايات شيعه
  

و  ز مؤلفين كتب احاديث شيعه، ائمه را نديدهبا توجه به اين مسأله كه هيچيك ا
بطور مستقيم از آنها چيزي نشنيده اند، مي خواهيم در اين مقام مقـداري در مـورد   
 آنانيكه بنا بر ادعاهاي تشيع روايات را از ائمه نقل كرده اند صحبت كنـيم و ببينـيم  

  .راويان روايات شيعه چگونه اشخاصي بوده اند
يعني طوسي گوش  ،ؤلف دو كتاب از كتب اربعه شيعهنخست به شيخ شيعه و م
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: طوسي مي گويد. فرا مي دهيم تا با مؤلفين و مصنفين مصادر شيعه بهتر آشنا شويم
امـا  . بي شك بسياري از مصنفين و مؤلفين ما اعتقادات باطل و فاسدي داشته انـد «

زد شيخ شيعه گويا آنچه ن. 206»بايستي دانست كتابهاي آنها معتبر و معتمد مي باشند
براي معتبر دانستن كتاب شرط است، اين است كه مؤلف آن شيعه مذهب متعصـب  

 جالب اسـت بـدانيم  . باشد، و لو اينكه اعتقاداتي فاسد و باطل در سينه داشته باشد
-علي بن ابي طالـب   علي بن حسين بن زيد بن :طوسي روايات اشخاصي همچون

 مي باشد را باطل )صلى اهللا عليه وسلم( كه از اهل بيت رسول اهللا -رحمت اهللا عليه
و علماي ديگري در مذهب تشيع همچون ابن غضائري و ابن . 207و مردود مي داند

معيـوب و  « :مطهر حلي كه از علماي شيعه در علـم رجـال مـي باشـند گفتـه انـد      
مخدوش بودن دينداري راوي حديث، هيچ تاثيري بر صحت حديثي كه او روايـت  

بنابراين گفته بزرگان علـم رجـال شـيعه، مـي تـوان سـخنان       . 208»مي كند ندارد
اشخاص فاسق و فاجر را پذيرفت كه فالن امام را ديده اند و شنيده اند كه او چنين 

  !.و چنان گفته است
ببينيد اين دجاالن چگونه حقيقت را واژگـون و معكـوس سـاخته و سـخنان و     

اما در . ي الهي قرار مي دهندروايات اشخاص فاجر و فاسق را پذيرفته و آنرا ارشاد
مورد روايات ياران رسول اهللا كه در راه اسالم از جان و مال خود گذشتند و مـورد  

 :مـي گوينـد   قـرار گرفتنـد   )صلى اهللا عليه وسلم(مدح و ستايش خداوند و پيامبر 
روايات اشخاصي همچون ابو هريره و سمره بن جندب و عمرو بـن العـاص نـزد    «

  .209»شه اي نيز ارزش ندارندشيعه به اندازه پ
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اكنون بياييد با راويان روايات شيعه يعني آنانيكـه ادعـا مـي كننـد روايـات را      
  . مستقيما از ائمه شنيده اند، بيشتر آشنا شويم

حـر عـاملي در   . يكي از بزرگترين راويان روايات شيعه جابر جعفي مي باشـد 
تعداد روايات او از . ستجابر صدو چهار حديث روايت كرده ا« :مورد او مي گويد
با در نظر گرفتن . »210هفتاد هزار حديث مي باشد -عليه السالم-حضرت امام باقر 

حديث مي باشـد مـي    211 44244اين مطلب كه مجموع روايات كتب اربعه شيعه 
تعداد . توانيم به بزرگي تعداد احاديثي كه جابر جعفي از ائمه روايت كرده پي ببريم

در حدود سه برابر مجموع احاديثي است كه در چهار كتاب  اين احاديث و روايات
بنا براين مي توان جابر جعفي را يكي از بزرگتـرين  . متقدمه شيعه روايت شده است

  . رواياني دانست كه اعتقادات و عبادات مذهب تشيع بر پايه روايات او بنا شده اند
او روايت كـرده،   پس از آشنايي با جابر جعفي و پي بردن به حجم احاديثي كه

يعني كسانيكه دجاالن سـنگ   )صلى اهللا عليه وسلم(بياييد ببينيم اهل بيت رسول اهللا 
در كتـاب رجـال   . آنها را به سينه مي زنند، در مورد جابر و روايات او چه گفته اند

در مورد  -عليه السالم-از ابا عبداهللا « :كشتي از زراره بن اعين روايت شده است كه
من بيش از اينكـه او را نـزد پـدر    : ايشان در جواب فرمودند. بر پرسيدمروايات جا
  .212»و تا بحال نزد من نيز نيامده است. خود نديدم

با اين فرمايش و افشاگري خويش سـتوني   -رحمت اهللا عليه-امام جعفر صادق 
عظيم از ستونهاي مذهب تشيع را در هم مي ريزند و آشكار مي سـازند كـه جـابر    

و دروغگويي بيش نيست كه هفتاد هزار حديث را از كسي روايت مي جعفي دجال 
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  . كند كه بيش از يكبار او را نديده است
بـه   -رحمـت اهللا عليـه  -خوئي كه اين سخن و افشاگري امـام جعفـر صـادق    

مزاجش نچسبيده، مانند عادت هميشگي بزرگان شيعه اين سخن را از باب توريـه و  
  . 213تقيه قلمداد كرده است

ه بسيار مهم ديگري كه در مورد جابر جعفـي راوي بـزرگ مـذهب تشـيع     مسال
روايات « :در مورد روايات او گفته است) 450ت (وجود دارد اين است كه نجاشي 

اما خوئي در مـورد روايـات   . 214»جابر در مورد مساله حالل و حرام اندك هستند
الل و حـرام از  در كتب اربعه روايات بسياري در مورد مسـاله حـ  «: جابر مي گويد

اين اختالف صدو هشتاد درجه اي بين سخن نجاشـي  . 215»جابر روايت شده است
قصـه ايـن   . و گفته خوئي رسوايي ديگري را براي دجاالن به ارمغـان آورده اسـت  

رسوايي از اين قرار است كه پس از جابر جعفي كذاب، دروغگوياني از او زرنگتـر  
هل بيت جعل كرده و روايت آنرا بـه جـابر   پا بر عرصه وجود نهاده و احاديثي از ا

و بدين ترتيب مرويات جابر جعفي در مورد مسائل حـالل و  . جعفي نسبت داده اند
حرام كه در زمان نجاشي اندك بوده است، پس از مرگ جابر رفته رفته بيشتر گشته 
تا اينكه باالخره به مقداري رسيده كه بنابر گفته خوئي مكـان وسـيعي را در كتـب    

  .بعه شيعه به خود اختصاص داده استار
با توجه به آنچه در مورد جابر جعفي و مرويات او گفته شد، مـي تـوانيم پـي    
ببريم بسياري از اختالفات موجود بين تشـيع و اهـل سـنت مخصوصـا در مسـائل      
عقيدتي از كجا سر چشمه گرفته و چه كساني با افترا بستن به اهل بيت رسـول اهللا  
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پايه گذار اينگونه اعتقادات باطل كه با قرآن مجيـد و سـنت    )وسلمصلى اهللا عليه (
  . 216اختالف دارند، بوده اند )صلى اهللا عليه وسلم(پيامبر 

پس از جابر جعفي به سراغ يكي از بزرگترين روايان شيعه يعني زراره بن اعين 
  .مي رويم )ـه150ت (

او  220هو برخي ديگر از بزرگان شيع 219و ابن مطهر 218و نجاشي 217طوسي
و يكي از بزرگترين علماي معاصر شيعه يعني موسوي . را موثق و معتمد دانسته اند

هـاي  پـژوهش  ما با وجود به عمـل آوردن تحقيقـات و   «: در مورد زراره مي گويد
هايي كه به زراره بـن اعـين و    ع خود از تهمتجفراوان نتوانستيم در مصادر و مرا

و در . و نشانه اي بيـابيم  مي شود هيچ اثرمحمد بن مسلم و مؤمن طاق و غيره زده 
نتيجه دانسته شد اين تهمتها چيزي جز بهتان و افتـراء نيسـتند و تنهـا از تعصـب و     

قاي موسوي بجاي اينكه راه صـدق و  آمتأسفانه  .221»گرفته اند عداوت سر چشمه
راستي را در پيش بگيرد مانند عادت هميشگي بزرگان و علماي مـذهب تشـيع راه   

دروغگويي در پيش گرفته و سعي بر انكـار مسـأله اي دارد كـه ماننـد روز      تقيه و
                                                 

عفـى  من دروغگـو تـر از جـابر ج   «: در باره جابر جعفى مى فرمايد -رحمه اهللا–امام ابو حنيفه  -216
 -رمحه اهللا-وزائدة . او كذاب اسـت : مى فرمايد -رحمه اهللا-و ايوب سختياني . »كسى را نديده ام

او رافضى است، و به اصحاب «: و نيز مى فرمايد. به رجعت است او كذاب و معتقد: مى فرمايد
  ).107 -103/  2ميزان االعتدال للذهبي . (»پيامبر صلى اهللا عليه وسلم دشنام ميدهد
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موسوي،  ما براي كم كردن زحمت تحقيق و پژوهش از آقاي. روشن و نمايان است
چند روايت از كتاب رجال كشي را به او هديه مي دهيم تا خواننـدگان محتـرم بـا    

  .دماهيت زراره و همچنين كذاب بودن آقاي موسوي آشنا گردن
نقـل قـول    -رحمت اهللا عليـه -در كتاب رجال كشي از ابا عبداهللا جعفر صادق 

و در روايت ديگري از جعفر . 222»زراره از يهود و نصاري نيز بدتر است« :شده كه
هيچكس به اندازه زراره سبب رخنـه پيـدا   «: نقل شده كه -رحمت اهللا عليه-صادق 

و . 223»خداوند بـر او بـاد   عنتل. كردن بدعت و گمراهي به دين اسالم نشده است
در روايت ديگري نقل شده كه روزي امام جعفر صـادق سـه بـار زراره را لعنـت     

  .224»خداوند قلب زراره را واژگون ساخته است« :كردند و سپس فرمودند
سبب گشت زراره بن  -رحمت اهللا عليه-گويي امام جعفر صادق  افشاگري و بد

مي يافت بـه ايشـان تـوهين كـرده و ايشـان      اعين در فرصتهايي كه آنها را مناسب 
زراره اهانت به امام جعفر صادق را بـه جـايي   . 225رادروغگو و كذاب معرفي كند

از ابا عبداهللا در مورد « :رسانده كه در يكي از مجالس خود در مورد ايشان مي گويد
م و آنگاه هنگاميكه از نزد او بر خاستم بادي نثار ريشش كرد... مساله تشهد پرسيدم 

اين بود ماهيـت حقيقـي يكـي از     .226»او هرگز رستگار نخواهد شد: به خود گفتم
  .بزرگان راويان مذهب تشيع

بارهـا   -رحمت اهللا عليـه -ما نمي دانيم چگونه با وجود اينكه امام جعفر صادق 
ز بيشتر دانسـته  زراره را لعنت كرده و خطر او را بر اسالم از خطر يهود و نصاري ني
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ي همچون طوسي و نجاشي و ابن مطهر او را موثـق و معتمـد دانسـته و    ، آقاياناند
و همچنين نمي دانيم چگونه آقاي موسوي دروغگو . روايات او را صحيح مي دانند

اين جرات را به خود داده است كه سخنان امام جعفر صادق را انكار كرده و تهمت 
  .ت و جماعت بداندزدن به زراره را سر چشمه گرفته از عداوت و تعصب اهل سن

دجـال بـزرگ يعنـي جـابر      در پايان سخن و پس از آشنايي با اين دو راوي و
كتب شيعه از آنها روايت  كه قسمت عظيمي از احاديث 227 جعفي وزراه بن اعين

شده است مي توانيم پي ببريم آن دسته از معتقدات مذهب تشيع كـه بـا اعتقـادات    
تقاد به محرف بودند قرآن مجيد و مرتد شـدن  ساير مسلمانان اختالف دارند مانند اع

و معصوم دانستن ائمه و اعتقـاد بـه تقيـه و     )صلى اهللا عليه وسلم(ياران رسول اهللا 
از كجا آب مي خورند و چه كسـاني ايـن اعتقـادات     ....خمس و ازدواج موقت و 

  . باطل را به خورد مذهب شيعه داده اند
      

  ) عليه وسلمصلي اهللا(شيعه و ياران رسول اهللا 
 

  )صلي اهللا عليه وسلم(اهل سنت و ياران رسول اهللا 
  

را بـه خـاطر جـان    ) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (اهل سنت و جماعت ياران رسـول اهللا  
فشانيها و ايثار گريهاي آنها در راه اسالم، دوست داشته و احترام شـاياني را بـراي آنهـا    

را مورد مدح و سـتايش خـود قـرار داده    خداوند متعال در قرآن مجيد آنها . قائل هستند
نيز در بسياري از فرمايشات خويش از صـحابه  ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا . 228اند

                                                 
و بايستي دانست سـاير راويـان احاديـث شـيعه     . ما اين دو راوي را به عنوان مثال ذكر كرديم - 227

همچون احمد بن محمد مروزي و اسماعيل بن جابر جعفي و بريد بن معاويه عجلي و حريز بن 
 .عبداهللا سجستاني نيز ماهيتي بهتر از جابر وزراره نداشته اند

ذكـر   –در قرآن مجيد ) صلى اهللا عليه وسلم(ياران رسول اهللا  –ات را در مبحث ما برخي از اين آي - 228
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كرام تمجيد كرده و مسلمانان نسلهاي آينده را به حق شناسي و قدرداني از آنها گوشـزد  
  .كرده اند

  )صلي اهللا عليه وسلم(شيعه و ياران رسول اهللا 
  

م همواره سعي بر آن داشته اند كـه احكـام و تعـاليم اسـالمي را فاقـد      دشمنان اسال
صـلى اهللا عليـه   (آنها براي دست يافتن به اين هدف، ياران رسول اهللا . اعتبار جلوه دهند

شنيده و بـه گـوش   ) صلى اهللا عليه وسلم(كه اين احكام و تعاليم را از پيامبر اهللا ) وسلم
د، نشانه رفتند تا با بي اعتبار ساختن آنهـا، روايـاتي را   مسلمانان نسلهاي آينده رسانده ان

به همـين سـبب   . نقل كرده اند فاقد اعتبار سازند) صلى اهللا عليه وسلم(كه آنها از پيامبر 
در ) صلى اهللا عليه وسـلم (وجود سخنان و عباراتي اهانت آميز در مورد ياران رسول اهللا 

امـا اهانـت و   . تعجب و شگفتي نمي گـردد  كتابها و تاليفات دشمنان اسالم هرگز باعث
توسـط كسـاني كـه خـود را پيـرو اسـالم       ) صلى اهللا عليه وسلم(تكفير ياران رسول اهللا 

مي دانند انسان را متحير و ) صلى اهللا عليه وسلم(حقيقي و مدافعان اهل بيت رسول اهللا 
ز سـعي بـر آن   آري، بزرگان و سردمداران تشيع از ديرباز به امرو. شگفت زده مي سازد

و ناصران حقيقي ايشان را مورد اهانـت  ) صلى اهللا عليه وسلم(داشته اند كه ياران پيامبر 
آنها در اين عمل شنيع خود گوي . قرار داده و آنها را منافق و دشمنان اسالم معرفي كنند

كشي دجال در روايتي دروغـين از قـول ابـو    . سبقت را از تمام دشمنان اسالم ربوده اند
پس از فوت پيامبر صلي اهللا عليه و آله تمام مسـلمانان بجـز سـه نفـر     «: ر مي گويدجعف

مقـداد بـن   : اين سه نفر چه كساني بودند؟ ايشان فرموند: از ايشان پرسيدم. مرتد گشتند
) صلى اهللا عليه وسلم(اين سه يار رسول اهللا . 229»اسود و ابو ذر غفاري و سلمان فارسي

كشـي در كتـاب خـود    . سردمداران تشيع در امان نبـوده انـد   نيز از دشنام و بدگوييهاي
) ع(روزي در مجلـس اميـر المـؤمنين علـي     «: روايتي را نقل كرده كه در آن گفته شـده 

اگر ابوذر از آنچه در قلب سلمان مـي گـذرد   : ايشان فرمودند. سخن از تقيه به ميان آمد

                                                 
 .13و12رجال كشي ص  - 229



بصير به نقـل از ابـا عبـداهللا    همچنين در اين كتاب از ابو . 230»مطلع بود، او را مي كشت
اگر آنچـه تـو   ! اي سلمان«: فرموده اند) صلى اهللا عليه وسلم(روايت شده كه رسول اهللا 

و اي مقداد، اگر آنچه تو بـر آن  . بر آن مطلع هستي به مقداد گفته شود، كافر خواهد شد
در و بـدين ترتيـب مـي بينـيم كـه      . »مطلع هستي به سلمان گفته شود، كافر خواهد شد

  . كافر و مرتد بشمار مي روند) صلى اهللا عليه وسلم(مذهب تشيع تمام ياران رسول اهللا 
دجاالن در اين عمل شنيع و ناپسند خود، توجه خاصي به دو خليفه بعـد از رسـول   

. مبـذول داشـته انـد    -رضي اهللا عنهما-يعني ابوبكر و و عمر ) صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 
قـريش ناميـده و   ) بـت (را دو صـنم  ) صلى اهللا عليـه وسـلم  (هللا آنها اين دو يار رسول ا

دو بـت  (دعايي را به سب و لعن آنها اختصاص داده اند كه آنرا دعـاي صـنمي قـريش    
بـر دو بـت و جبـت و    ! الهـي «: در قسمتي از اين دعا گفته مي شـود . ناميده اند) قريش

دسـتور تـو را سـر     همانانيكـه . طاغوت و دروغگوي قريش و دختران آنها لعنت فرست
پيچي و وحي و نعمت تو را انكار و پيامبرت را عصيان و دينـت را تغييـر و كتابـت را    

دجاالن در مورد اجر و پاداش ايـن يـاوه   . 231»...تحريف و به دشمنانت مهر ورزيدند و 
: نسبت داده اند كه در آن گفتـه شـده   -رحمت اهللا عليه-سرايي روايتي را به امام سجاد 

ن دعا را در بامداد بخواند، خداوند هفتاد هزار حسنه به او عطا خواهد كـرد  هر كس اي«
و از هفتاد هزار گناه او در خواهد گذشت و مقام و منزلت او را هفتاد بار فزوني خواهد 

  .232»بخشيد
در روايـات ذكـر شـده    «: جزائري در مورد ابو بكر صديق رضي اهللا عنه گفته اسـت 

ل اهللا صلي اهللا عليه و آله بتي را كـه در زمـان جاهليـت    خليفه اول در زمان حيات رسو
مي پرستيده با ريسماني به گردن خود آويزان كرده و آنرا زير لباس خـويش پنهـان مـي    

تـا اينكـه   . ساخته و سجده هاي خود را در حقيقت براي اين بت بجا مـي آورده اسـت  
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قلبهايشـان مخفـي نگـاه     آنچـه را در ) صلى اهللا عليه وسلم(باالخره پس از فوت پيامبر 
  . 233»داشته بودند، آشكار ساختند

عمـر، حاصـل   «: گفتـه اسـت   -رضي اهللا عنه-و دجال ديگري در مورد عمر فاروق 
و در روايت ديگـري چنـين   . 234»ارتباط نامشروع عبدالمطلب با زني روسپي بوده است

م بـه سـوي   در روز قيامت شيطان در حالي كه با هفتاد زنجيـر از آهـن جهـن   «: گفته اند
محشر كشانيده مي شود ناگهان مردي را پيش روي خود مي بيند كـه بـا صـدو بيسـت     

شيطان كه از ديدن ايـن صـحنه شـگفت    . زنجير از آتش جهنم در بند كشيده شده است
زده شده خود را به او مي رساند و از او ميپرسد مگر تو چه گناهي مرتكب شده اي كه 

من گشته اي؟ در حاليكه من بوده ام كه تمام خالئق را  سزاوار عذابي دردناكتر از عذاب
گناه من اين بـوده كـه خالفـت را از    : عمر به شيطان پاسخ مي دهد. به گمراهي گشاندم
آيا جعل كنندگان اينگونه روايات از اين نكته غافل بوده انـد كـه   . 235»علي غصب كردم

فتح ايران و بسياري از اگر لطف و رحمت الهي شخصي مانند عمر بن الخطاب را براي 
سرزمينهاي ديگر مهيا نمي ساخت، آنها مانند نياكان خويش، پيشـاني خـود را در برابـر    

شايد در حقيقت همـين مسـاله آنهـا را بـه خشـم آورده و در      . آتش بر زمين مي نهادند
امـا چـون از اعتـراف بـه ايـن حقيقـت       . درون آنها آتش بغض و كينه برافروخته اسـت 

اند، مساله خالف را بهانه اي براي گرفتن انتقام و دشنام دادن به فـاروق  خجالت كشيده 
  . اسالم قرار داده اند

  بشكست عمر پشت هربران اجم را 
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  برباد فنا داد رگ و ريشه جم را
  اين عربده بر غصب خالفت ز علي نيست 

  با آل عمر كينه قديم است عجم را
روزي امـام علـي   «: ديگر گفته شده و در روايت و يا بهتر است بگوييم اضحوكه اي

. در حاليكه كماني در دست داشتند، عمر را در يكي از كوچـه هـاي مدينـه ديدنـد    ) ع(
عمـر در  . شنيده ام به ياران من ناسزا مي گويي! اي عمر: ايشان خطاب به عمر فرمودند

ن اال: فرمودنـد ) ع(امام علـي  . بزرگتر از دهانت صحبت نكن : جواب به امام علي گفت
آنگاه ايشان كماني را كه در دسـت داشـتند بـه زمـين     . سزايت را كف دستت مي گذارم

كمان ناگهان تبديل به اژدهاي عظيمي گشت كه براي بلعيدن عمر دهان خـود  . انداختند
عمر با ديدن اين صحنه بسيار هراسان گشت و به گريه و زاري پرداخت . را گشوده بود
با شنيدن . قول مي دهم ديگر به ياران شما بد نگويم. ابا حسن اهللا اهللا يا: و فرياد برآورد

دست خود را به اژدها زدن و آنرا بـار ديگـر بـه كمـان تبـديل      ) ع(اين سخن امام علي 
عمر كه از اين حادثه بسيار مرعـوب گشـته بـود، هراسـان بـه خانـه خـود بـاز         . كردند
  . 236»گشت

وش كننده آتش مجوسيت بـه  بغض و كينه دجاالن نسبت به فاروق اسالم و خام
جايي رسيده كه قاتل ايشان يعني ابو لؤلؤ مجوسي را بابا شـجاع الـدين لقـب داده    

  . 237اند
رضـي اهللا  -در كتاب كافي كه از معتبرترين كتب شيعه بشمار مي رود ابوبكر و عمر 

آنهـا  . آن دو، پليد و ملعون و جبت و طاغوت بودند«: اينگونه توصيف شده اند* عنهما
) صلى اهللا عليه وسلم(نفاق و دشمني آنها با رسول اهللا . عون و هامان اين امت هستندفر

                                                 
 .20كتاب الخرايج و الجرايح للراوندي ص  - 236

 .2/55الكني و االقاب لعباس القمي  - 237



همچنـين در ايـن كتـاب مملـو از     . 238»و ضرورشان بر اسالم از همه بيشتر بـوده اسـت  
آن دو پيـر مـرد در   «: اكاذيب و افتراات در مورد اين دو ابر مرد تاريخ اسالم گفته شـده 

يش توبه نكرده و باليي را كه بر سر امير المؤمنين آوردند حالي مردند كه از گناهان خو
پس لعنت خداونـد و فرشـتگان و تمـام خالئـق بـر آنهـا       . به باد فراموشي سپرده بودند

ما نمي دانيم در مورد اين همه اكاذيب و ادعاهـاي باطـل و متضـاد موجـود در     . 239»باد
شود علـي چنـان قـدرتي     در روايتي ادعا مي. مراجع و مصادر مذهب تشيع چه بگوييم

داشته كه كمان خود را به اژدهايي غول پيكر تبديل ميكرده و در روايتي ديگـر او را بـه   
انساني زبون و ناتوان تبديل مي كنند كه تحت ظلم و ستم ابـوبكر و عمـر قـرار گرفتـه     

  . است
اينگونه روايات قلب انسان مؤمن را مي گـدازد و او را بـه تعجـب وا مـي دارد كـه      

صـلى اهللا  (ونه افرادي اين اجازه را به خود مي دهند كه در مـورد يـاران رسـول اهللا    چگ
در همـين  . و اولين حامالن لواي اسالم اينگونه خيره سـر و گسـتاخ باشـند   ) عليه وسلم

صـلى اهللا عليـه   (دو همسر رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما-كتاب در مورد عائشه و حفصه 
. 240»و منافق بوده و در آتش جهنم جاودان خواهند بـود  آن دو، كافر«: گفته شده) وسلم

همسـر دو تـن از دختـران     -رضـي اهللا عنـه  -و دجال ديگري در مورد عثمان بن عفان 
كـه بعـد از   ( -رضـي اهللا عنهمـا  -يعني رقيه وام كلثوم ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

عون بـود كـه عمـر    او شخصي مل«: گفته است) وفات يكى با ديگرش ازدواج نموده بود
مجلسي كه هيچ بهره اي از علم و ادب نبـرده اسـت در   . 241»خود را بر باطل سپري كرد

                                                 
 .1/44الكافي للكليني  - 238

 ).رح جامع للمازندرانيش( 12/323» كتاب الروضه«الكافي  - 239

 .3/191الكافي للكليني  - 240

 .275حديقه الشيعه للمقدس االردبيلي ص  - 241



هر كس معتقد باشد عثمان مظلوم به «: گفته) صلى اهللا عليه وسلم(مورد داماد رسول اهللا 
  . 242»قتل رسيد، گناه او از گناه عبادت كنندگان گاو بني اسرائيل نيز بيشتر است

همانگونه كه در گذشته در بين بزرگان و سردمداران تشـيع رايـج بـوده،    اين اهانتها 
خمينـي در كتـاب   . امروز نيز در مؤلفات و سخنرانيهاي آنها بسيار به چشم مي خورنـد 

كشف االسرار در مورد كساني كه در راه رسيدن به خشنودي الهي از جان و مـال خـود   
يچ هدفي جز ملـذات دنيـوي و دسـت    همان ياراني كه ه... «: چشم پوشي كردند ، گفته

همان كساني كه قـرآن را وسـيله اي   . يافتن به كرسي فرمانروايي مد نظر آنها نبوده است
حذف كردن آيات دال بر خالفت . براي تحقق بخشيدن به اهداف فاسد خود قرار دادند

 و تحريف قرآن و دورنگاه داشتن هميشگي آن از دسترس مسلمانان و بـر ) ع(امام علي 
جا گذاشتن اين ننگ و عار بر پيشاني اهل اسالم براي آنها كار آسـان و سـاده اي بـوده    

تهمتي كه آنها در مورد تحريف تورات و انجيل بـه يهـود و انصـاري مـي زننـد،      . است
مـا اكنـون بـه ذكـر     «: و در سخني ديگـر مـي گويـد   . 243»گريبانگير خود آنها نيز هست

ردازيم تـا روشـن سـازيم سـرپيچي و مخالفـت      مخالفت ورزي عمر با قرآن مجيد مي پ
ما براين نكته تاكيد مي كنـيم  . ورزيدن با قرآن براي آنها كار آسان و ساده اي بوده است

  . 244»كه اگر قرآن صريحا در مورد امامت سخن مي راند، آنها با آن مخالفت مي ورزيدند
و را لعنـت مـي   عمر را دشـنام داده و ا » كذابوا علي الشيعه«محمد رضوي در كتاب 

  .كند
 48و  44در صـفحه  » مع الخطيب فـي خطوطـه العريضـه   «عبداهللا انصاري در كتاب 

را دروغگو دانسـته و آنهـا را دشـمنان    )صلى اهللا عليه وسلم(گروهي از ياران رسول اهللا 
  . اسالم معرفي مي كند
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يت ثم اهتـد «سردمداران تشيع در چند سال اخير با سعي و تالش فراوان كتاب بنام 
نوشته محمد تيجاني را به زبانهاي مختلف ترجمه و آنرا در سر تا » )آنگاه هدايت شدم(

نويسنده در اين كتـاب از سرگذشـت خـود بـه هنگـام      . سر جهان مجانا توزيع كرده اند
صوفي بودن سخن گفته و سپس قصه روي آوردن خود به مـذهب تشـيع را بيـان مـي     

د براي نوشتن آن چـه مبلـغ عظيمـي را دريافـت     او در اين كتاب كه خدا مي دان. سازد
پرداختـه و آنهـا   ) صلى اهللا عليه وسلم(كرده، به دشنام دادن و اهانت به ياران رسول اهللا 

يـاران پيـامبر، ايشـان را ناراحـت و     «: او در كتاب خود مي گويـد . را مرتد دانسته است
صلى اهللا (ق رسول اهللا آنها گمراه گشتند و ح. خشمگين ساخته و بر ايشان تعدي كردند

چيزي جـز سـر كشـي و عنـاد     . را بجا نياورده و به ايشان احترام نگذاشتند) عليه وسلم
صـلى  (آنها خود را از پيـامبر  «. 245»آنها اوامر خالق خود را زير پا گذاشتند. نمي دانستند

را  افـرادي نـادان  . شايسته هيچگونه احترامـي نيسـتند  . برتر مي دانستند) اهللا عليه وسلم
. 246»اجير كردند تا احاديثي ساختگي و جعلي در مورد فضـيلت آنهـا از خـود بسـرايند    

يـاران  «. 247»عمر از تقوي و پرهيزكاري به دور بوده و از عقاب الهي نمي ترسيده است«
به كفر و الحـاد خـود بـاز گشـته و شايسـته ثـواب و       ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

ما بخوبي مـي دانـيم   . 248»دست كشيده و به دنيا دل باختندآنها از جهاد . مغفرت نيستند
چـون  . تاريخ فتوحات اسالمي مشت محكمي اسـت بـر دهـان تيجـاني و همفكـران او     

مخصوصاً در ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا  بيشترين فتوحات اسالمي در زمان ياران
خـود مـي   وي همچنـين در كتـاب   . ايام خالفت سه خليفه اول صورت پذيرفتـه اسـت  
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. 249»دين را عوض كردند و مانند بني اسرائيل گفتند شنيديم و سـرپيچي كـرديم  «: گويد
  .250»عائشه سنت رسول خدا را تغيير داد«

براستي كه آقاي تيجاني گمراهي را با هدايت اشتباه گرفته و مي پندارد دشـنام دادن  
ي بـا سـعي و   و لعنت فرستادن بر كسانيكه دين مبين اسالم پس از رحمت و لطـف الهـ  

او هنگـام صـوفي بـودن نيـز فاصـله      . كوشش آنها استوار گشته است، هدايت نـام دارد 
چون اين دو فرقه در امور بسياري همچون پرسـتيدن  . زيادي با شيعه گري نداشته است

بـا  ... اموات، تقديس اولياء، تبريك جستن به قبرهـا، بـدعت و نـوآوري در عبـادات و     
به همين سبب مورخ شهير ابن خلدون در مقدمـه كتـاب   . ديكديگر مشابهت كامل دارن

  .»اگر مذهب تشيع نمي بود فرقه اي بنام صوفي بوجود نمي آمد«: تاريخ خود مي گويد
و منـافق  ) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (دشنام دادن و لعنت فرستادن بر ياران رسـول اهللا  

 .نت و شيعه مـي باشـد  دانستن آنها، يكي از بزرگترين علتهاي بروز اختالف بين اهل س
از يـك سـو بـه    ) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (اهل سنت و جماعت با دفاع كردن از پيـامبر  

جامه عمل پوشانده و از ايـن  ) صلى اهللا عليه وسلم(فرمايشات الهي و تعاليم رسول اهللا 
ابر مردان تاريخ اسالم قدرداني كرده و از سوي ديگر توطئـه كسـاني كـه مـي خواهنـد      

دشمنان اسـالم بخـوبي   . ه اسالم عزيز ضربه بزنند را نقش بر آب مي سازندبدينوسيله ب
كـه  ) صلى اهللا عليه وسـلم (مي دانند زير سؤال بردن تدين و امانتداري ياران رسول اهللا 

تنها نقل كننده قرآن و حديث به نسلهاي پس از خود مي باشند، باعث بي اعتبـار شـدن   
  .آن و سنت مي گرددپايه و اساس دين مبين اسالم يعني قر

، )صلى اهللا عليـه وسـلم  (پس از آشنا شدن با موضع شيعه نسبت به ياران رسول اهللا 
چه كسي علمدار دشنام دادن به صحابه كرام اكنون جا دارد اين سؤال را مطرح كنيم كه 

  بوده و براي اولين بار تخم اين هرزه گويي را كاشته است؟
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عليه اسالم كسي نبـوده مگـر عبـداهللا بـن سـبأ       بايستي دانست علمدار اين توطئه بر
او كه خود را مسلمان و مدافع حقوق اهل بيت وانمود مـي سـاخت، در    .يهودي االصل

ايـن حقيقـت را   . نهان براي ايجاد فتنه و تفرقه بين مسلمانان سعي و كوشش مـي كـرد  
تي يكـي از  نـوبخ . حتي بزرگان و سردمداران تشيع قبول داشته و به آن اعتراف كرده اند

عبداهللا بن سبأ نخستين كسي بود كـه علنـاً   «: علماي شهير شيعه در اين رابطه گفته است
به ابوبكر و عمر و عثمان و ساير ياران رسول اهللا صلي اهللا عليه و آلـه دشـنام داده و از   

او را بـه  ) ع(وي ادعا مي كرد اميرالمومنين علي بـن ابـي طالـب    . آنها برائت مي جست
از اين ادعا با خبـر شـدند دسـتور    ) ع(هنگاميكه اميرالمومنين . ي امر كرده اندچنين كار

اما كسانيكه در مجلس ايشان . دستگيري او را داده و سپس حكم قتل او را صادر كردند
حضور داشتند با شنيدن اين حكم فرياد بر آوردند كه اي اميرالمومنين، شما چگونه مـي  

كه مردم را بسوي محبت ورزيدن به شما دعوت مي  خواهيد شخصي را به قتل برسانيد
عبداهللا بن سبأ به هنگام يهودي بودن معتقـد بـه   «: نوبختي همچنين مي گويد. 251»دهد؟

و پس از مسلمان شـدن امـام علـي بـن ابـي      . جانشيني يوشع بن نون پس از موسي بود
 بـن سـبأ   عبـداهللا . را وصي و جانشين پيـامبر صـلي اهللا عليـه و آلـه دانسـت     ) ع(طالب 

را علنـاً در بـين مـردم    ) ع(نخستين كسي بود كه واجب بودن امامت علي بن ابي طالب 
به همين سبب نيز مي باشد كه مخـالفين شـيعه معتقـد هسـتند تشـيع از      . تبليغ مي كرد

  .252»يهوديت سر چشمه گرفته است
ستيم و دان) صلى اهللا عليه وسلم(اكنون كه موضع شيعه را نسبت به ياران رسول اهللا 

براي اثبـات باطـل بـودن سـخنان و ادعاهـاي      » با پرچمدار اين توطئه و فتنه آشنا شديم
و ) صلى اهللا عليه وسـلم (سردمداران تشيع نگاهي به قرآن مجيد و فرمايشات رسول اهللا 

و فرزنـدان برومنـد ايشـان مـي      -رضـي اهللا عنـه  -همچنين سخنان علي بن ابي طالـب  
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) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (ين اسالم نسبت به ياران رسـول اهللا  اندازيم تا با موضع دين مب
  .آشنا گرديم

  در قرآن مجيد) صلي اهللا عليه وسلم(ياران رسول اهللا 
  

  :خداوند متعال در سوره توبه فرموده است
اٍن َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضـوا  َوالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَس﴿

  ].۱۰۰/ التوبة . [﴾َعْنُه َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي َتْحَتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم
خداوند از پيشگامان مهاجرين و انصار و آنانيكـه بـه آنهـا اقتـدا كردنـد، راضـي و       «

خداوند بـراي  . و آنان نيز از فضل و پاداش الهي راضي و خرسند گشتند. خشنود گشت
آنهـا در  . آنها باغها و بوستانهايي مهيا ساخته كه از زير درختان آن رودها جـاري اسـت  

براستي كه اين سرنوشت پيروزي و سعادت بزرگي . اين باغها و بوستانها جاودان هستند
  .»است

  :موده استخالق آسمانها و زمين همچنين فر
ْبَتُغونَ فَْضالً ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركَّعاً ُسجَّداً َي﴿

  ].۲۹/الفتح .[﴾ِمَن اللَِّه َورِْضَواناً ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَرِ السُُّجوِد
و يـاران او در مقابـل كـافران بسـيار پـر صـالبت و       . ه خداوند استمحمد فرستاد«

نمـاز  (آنان را همواره در ركوع و سـجود  . و با يكديگر مهربان و رحيم هستند. استوارند
نشانه آنها در صورت و پيشاني شان . بيني كه فضل و خشنودي الهي را طالبند) خواندن

  .»اشته استاست كه سجده هاي بسيار آنرا از خود بر جا گذ
  :مى فرمايد 18خداوند متعال در سوره فتح آيه 

خداونـد از  «]. ۱۸/ الفـتح . [﴾لَقَْد َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ ُيَبايُِعوَنَك َتْحَت الشَّـَجَرةِ ﴿
  .»مومنين هنگاميكه در زير درخت با تو بيعت كردند راضي و خشنود گشت

و سبب انعقاد آن اين بوده كـه رسـول اهللا   . داين بيعت را بيعت رضوان مي نامن
تن از ياران خود  1400در سال ششم هجري به همراه تقريبا ) صلى اهللا عليه وسلم(

قبل از رسيدن ) صلى اهللا عليه وسلم(پيامبر . براي اداي عمره بسوي مكه براه افتادند



خود نزد مشـركين  را بعنوان نماينده و سفير  -رضي اهللا عنه-به مكه، عثمان به عفان 
مكه فرستادند تا به آنها اطمينان خاطر دهند كه هدف مسلمانان از اين سفر، جنگ و 

  .خونريزي نيست بلكه آنها فقط براي اداي عمره بسوي مكه آمده اند
مشركين مكه براي مشورت در اين مورد، عثمان بن عفان را براي مـدتي نـزد خـود    

. در مورد كشته شدن عثمان بـر سـر زبانهـا انـداخت    اين مسأله شايعاتي را . نگاه داشتند
با شنيدن اين شايعات، ياران خود را زير درختي جمع ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

كرده و از آنها بيعت گرفتند كه در صورت حقيقت داشتن اين شايعات با مشركين مكـه  
رفتن، دسـت راسـت   در هنگام بيعت گـ ) صلى اهللا عليه وسلم(پيامبر . وارد جنگ شوند

و آنرا بـه نشـانه بيعـت در دسـت     . اين دست عثمان است: خود را بلند كرده و فرمودند
اما پس از مبايعه ديري نپاييد كه عثمان بن عفان بسوي مسلمانان . ديگر خود قرار دادند

شـيخ  . باز گشته و دانسته شد خبر بشهادت رسيدن ايشان شايعه اي بـيش نبـوده اسـت   
تن در حديبيـه در زيـر    1400بيش از «: يميه در مورد اين بيعت گفته استاالسالم ابن ت

خداوند در اين آيه خشنودي و . بيعت كردند) صلى اهللا عليه وسلم(درختي با رسول اهللا 
رضايت خود را از آنها بيان داشته و مي فرمايد از صدق و اخالصـي كـه در قلـب آنهـا     

قريـب الوقـوعي را بـه آنهـا پـاداش داده       وجود داشته با خبـر بـوده و پيـروزي و فـتح    
و در سوره حشر معبود بر حق مهاجرين را مومنيني توصيف مي كنـد كـه در   . 253»است

و انصار . راه دست يافتن به رضايت الهي از خانه و كاشانه و اموال خود چشم پوشيدند
. بال كردنـد را مومنيني معرفي مي كند كه با ايثار و فداكاري از برادران مهاجر خود استق

در اين آيات معبود بر حق مهاجرين را اهل صدق و يقين و انصار را اهل رسـتگاري و  
  .فالح معرفي كرده است

صـلى اهللا عليـه   (و در سوره آل عمران خداوند متعال خطاب بـه يـاران رسـول اهللا    
  :اينگونه فرموده است) وسلم
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شما بهترين و برگزيده ترين امتي «]. ۱۱۰/عمران آل . [﴾كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ﴿
  .»بپا خاستند] براي نشر دين و هدايت مردم[هستيد كه 

اگر چه اين آيه تمام مسلمانان را مورد خطاب قرار مي دهد، اما شكي در اين مسأله 
) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (نيست كه اولين مخاطبان اين فرمايش الهي، يـاران رسـول اهللا   

  .هستند
ر كدام از ما به هنگام تالوت قرآن مجيد، عالوه بر آياتي كه آنها را ذكر كرديم، با ه 

آيات بسياري بر خورد مي كند كه همگي بيـانگر مقـام واال و شـامخ يـاران رسـول اهللا      
  .مي باشند) صلى اهللا عليه وسلم(

 
  در احاديث) صلي اهللا عليه وسلم(ياران رسول اهللا 

  

در بسياري از فرمايشات خـويش مسـلمانان را بـه    ) يه وسلمصلى اهللا عل(رسول اهللا 
مقام برجسته و واالي ياران خود متذكر شده و از آنها خواسته اند در مورد صحابه كرام 

اما از آنجائيكه ايـن فرمايشـات در مراجـع و    . كمال ادب و حق شناسي را رعايت كنند
ل قبول هسـتند، مـا بـه آنهـا     مصادر اهل سنت ذكر شده و نزد سردمداران تشيع غير قاب

  .اشاره اي نخواهيم داشت
، حقيقـت غيـر قابـل    )صلى اهللا عليه وسلم(نگاهي به زندگينامه و سيرت رسول اهللا 

صلى (انكاري را روشن مي سازد كه همانا فداكاري و از جان گذشتگي ياران رسول اهللا 
صلى اهللا عليـه  (سول اهللا اين ياران ر. در كنار و در صف ايشان مي باشد) اهللا عليه وسلم

بودند كه در سالهاي نخست ظهور اسالم بار سنگين دعوت اسالمي را بـر دوش  ) وسلم
صـلى اهللا عليـه   (پيـامبر  . خود حمل كرده و در مقابل دنياي كفر و الحـاد قـرار گرفتنـد   

و آنها شب و روز را با يكديگر سپري كرده و در شاديها و غم و غصه يكـديگر  ) وسلم
با دختران برخي از آنها همچون ابـوبكر  ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا . دندشريك بو

صلى (و برخي از آنها همچون عثمان و علي با دختران رسول اهللا . و عمر ازدواج كردند
در مـدت  ) صلى اهللا عليه وسـلم (پيامبر . پيوند زناشويي بر قرار ساختند) اهللا عليه وسلم



آنها بوده و توانستند آنهـا را بـر اسـاس تعـاليم اسـالمي       سال پيامبري خويش، معلم 23
  . پرورش داده و از آنها امتي بسازند كه در طول تاريخ بي نظير بوده است

) صلى اهللا عليه وسـلم (در برخي از مراجع و مصادر تشيع رواياتي منسوب به پيامبر 
وايات گفته شـده  در يكي از اين ر. وجود دارند كه بر اين سخنان مهر صحه مي گذارند

اينچنـين   -رضـي اهللا عـنهم اجمعـين   -در مدح انصار ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
و در روايـت  . 254»الهي، انصار و فرزندان و فرزندان فرزندان آنها را بيـامرز «: فرموده اند

ابوبكر شنوايي من و عمر بينايي من و عثمان قلب من «: ديگري از قول ايشان گفته شده
  .255»است

در اقوال اميرالمومنين علي ) صلى اهللا عليه وسلم(ياران رسول اهللا 
  و فرزندان برومند ايشان - رضي اهللا عنه- بن ابي طالب 

  

) صلى اهللا عليه وسـلم (پس از شنيدن مدح و ستايش الهي در مورد ياران رسول اهللا  
ز آشـنايي بـا   و پـس ا ) صلى اهللا عليه وسلم(و پس از آشنايي با برخي از سخنان پيامبر 

در مورد آنها، اكنون نگاهي مي افكنيم بـه  ) صلى اهللا عليه وسلم(برخي از سخنان پيامبر 
رضـي اهللا  -برخي از مصادر و مراجع شيعه تا با موضع اميرالمومنين علي بن ابي طالـب  

آشـنا   -رضي اهللا عـنهم اجمعـين  -و فرزندان برومند ايشان نسبت به صحابه كرام  -عنه
  .گرديم
در مورد اولين حامالن لواي اسـالم   -رضي اهللا عنه-المومنين علي بن ابي طالب امير

. بـوديم ) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (با رسول اهللا  -در ميدان كارزار-ما «: اينچنين گفته اند
كشي مـا را نـاخوش    اين خويشاوند. پدران، پسران، برادران، عموهاي خويش را كشتيم

افزود، كه در راه راست پا بر جـا بـوديم، و در سـختيها     نمي نمود، بلكه بر ايمانمان مي
گاه تني از ما و تني از سپاه دشمن بـه يكـديگر مـي    . شكيبا، و در جهاد با دشمن كوشا

هر يك مي خواست جام مـرگ را  . جستند، و چون دو گاو نر سروتن هم را مي خستند
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آن مـا بـود، و گـاه    گـاه نصـرت از   . به ديگري بپيمايد و از شربت مرگش سيراب نمايد
چون خداوند ما را آزمـود و صـدق مـا را مشـاهدت     . دشمن گوي پيروزي را مي ربود

چندانكه اسالم بـه  . فرمود، دشمن ما را خوار ساخت و رايت پيروزي ما را بر افروخت
  .256»...هر شهر و ديار رسيد، و در حكومت آن در آفاق پايدار گرديد

را ) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (ي ديگر ياران پيامبر در سخن-ضي اهللا عنه-اميرالمومنين 
كسـي را  . را ديـدم ) صلى اهللا عليه وسـلم (همانا ياران پيامبر «: اينگونه توصيف كرده اند

و شب . روز را ژوليده مو، گرد آلود به شب مي رساندند. نمي بينم كه همانند آنان باشد
اني بر زمـين مـي سـودند و گـاه     گاه پيش. را به نوبت، در سجده يا قيام به سر مي بردند

از ياد معاد چنان نا آرامي مي نمودند كـه گـويي بـر پـاره آتـش ايسـتاده       . گونه بر خاك
اگـر  . ميان دو چشمشان چون زانوي بزان پينه بسته بود، از طول ماندن در سجود. بودند

مـي  و . نام معبود بر حق برده مي شد چنان مي گريستند كه گريبانهايشان تر مى گرديـد 
لرزيدند چنانكه درخت، روز تند باد لرزيد، از عذابي كه بـيم آن داشـتند و پاداشـي كـه     

  .257»تخم آن در دل مي كاشتند
و هنگاميكه ايشان از دوري و جدايي از آنها، احساس افسردگي و دلتنگي مي كننـد  

رآن و قـ . كجايند مرداني كه به اسالمشان خواندند و آنـرا پذيرفتنـد  «: اينگونه مي گويند
خواندند و معني آنرا به گوش دل شنفتند؟ به كارزارشان بر انگيختنـد و آنـان همچـون    

شمشـيرها از نيـام در آوردنـد و    . ماده شتر كه به بچه خود روي آرد، شيفته آن گرديدند
بعضي نجات يافتند و بعضـي  . گروه گروه و صف در صف روي به اطراف زمين كردند

. دگان را شنفتند و نه آنـان را بـر مردگـان تعزيـت گفتنـد     نه مژده زنده ماندن زن. مردند
لبهايشان از دعا . چشمانشان از گريه تباه، شكمهايشان از روزه الغر، و به پشت چسبيده

خشك، و پژمرده گرديده، رنگها زرد از شب زنده داري، بـر رخسارشـان گـرد فروتنـي     
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ت كه تشنه ديدارشـان بپـاييم و بـر    برادران من اينان اينانند كه رفته اند، و ماراس. پديدار
  . 258»جدايي آنان دست حسرت به دندان بخاييم

آمـد و  ) ع(شخصي قريشي نزد امير المـؤمنين  «: در روايت ديگري گفته شده است 
الهي، ما و اعمال مان را صالح و نيكو : من در خطبه شنيدم شما فرموديد: به ايشان گفت

اي اميـر  . مال آنها را صالح و نيكـو گردانيـدي  گردان همانگونه كه خلفاي راشدين و اع
: المؤمنين، منظور شما از خلفاي راشدين چيست؟ امام عليه السالم در جـواب فرمودنـد  

منظورم دو حبيب من، و دو عموي تو، ابـوبكر و عمـر، دو پيشـواي هـدايت، دو شـيخ      
 عليـه  صـلى اهللا (اسالم دو ابر مرد قريش، و دو شخصي كه بايسـتي پـس از رسـول اهللا    

و هـر كـس پيـرو    . به تعاليم و سنت آنها اقتدا كند از گمراهي مصون خواهد بود) وسلم
  .259»آنها گردد به صراط مستقيم هدايت شده است

شما خود در مورد دجاالني كه اين روايات را در كتابها و مؤلفات خود به ثبـت مـي   
ق مـي داننـد، قضـاوت    را كافر و منـاف  -رضي اهللا عنهما-رسانند و سپس ابوبكر و عمر 

  آيا آنها پيرو علي هستند يا نوكر حلقه به گوش عبداهللا بن سبا يهودي؟ . كنيد
نقـل   -رضي اهللا عنهمـا -در روايتي منسوب به علي بن ابي طالب و زبير بن العوام  

به خالفـت را اينگونـه    -رضي اهللا عنه-شده كه آنها علت برگزيده شدن ابوبكر صديق 
او يـار رسـول اهللا   . ما ابوبكر را شايسته ترين فرد براي خالفـت يـافتيم  «: بيان داشته اند

. ما منزلت سـن و تجـارب او را مـي دانسـتيم    . در غار بوده است) صلى اهللا عليه وسلم(
در زمان حيات خويش ايشان را به امامت نماز گزاران ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
  . 260»برگزيدند

شيعه به ثبت رسيده كه همگي نشان مي دهنـد علـي بـن     روايات بسياري در مراجع
در يكـي از  . ابي طالب، ابوبكر صديق را شايسته ترين فرد براي خالفت مي دانسته انـد 
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در بسته مرگ بودند به ايشان گفتـه  ) ع(هنگاميكه امير المؤمنين «: اين روايات گفته شده
را از جانشيني خود آگاه نمـي  اي امير المؤمنين، چرا شما وصيت نمي كنيد و مردم : شد

چگونه من دست به كاري بزنم كه رسول : در جواب فرمودند) ع(سازيد؟ امير المؤمنين 
انجام نداده اند؟ اما بر شما است كه بدانيد اگر خداوند متعال ) صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 

همانگونه . د دادخير و صالح امتي را بخواهند، بهترين فرد آنها را خليفه آنها قرار خواهن
  . 261»شايسته ترين فرد امت، خليفه شد) صلى اهللا عليه وسلم(كه پس از وفات پيامبر 

، بياييد به موضع و سخنان -رضي اهللا عنه-پس از شنيدن سخنان علي ابن ابي طالب 
يكي از بزرگترين سردمداران تشيع يعني نعمـت اهللا جزائـري گـوش فـرا مـي دهـيم و       

مقايسـه   -رضـي اهللا عنـه  -يشات امير المؤمنين علي ابن ابي طالـب  سخنان او را با فرما
و ببينيم آيا بزرگان تشيع واقعا پيروان علي بن ابي طالب هستند يا اينكه از هوي و . كنيم

  هوس و تعصب كوركورانه خود پيروي مي كنند؟
نعمت اهللا جزائري در يكي از ياوه سرائيهاي خود كه در آن ماهيت حقيقي خـويش  

ما با آنها نه در مورد خداونـد  «: اير سردمداران تشيع را فاش ساخته است مي گويدو س
چون آنها مي گويند خـالق مـا   . هم عقيده هستيم و نه در مورد پيامبر و نه در مورد امام

به همين سبب مـا نـه ايـن خـدا را     . آن كسي است كه خليفه پيامبرش، ابوبكر مي باشد
آن خدايي كه خليفه و جانشين پيـامبرش  : بلكه مي گوييم. راقبول داريم و نه اين پيامبر 

  . 262»ابوبكر باشد، خداوند ما نيست و آن پيامبر نيز پيامبر ما نمي باشد
ما از آقاي نعمت اهللا جزائري به خاطر افشا ماهيت حقيقي خود و اثبات اينكه ايشان 

ايمـان  )  عليـه وسـلم  صـلى اهللا (و ساير همكارانشان به معبود بر حق و به پيامبر اسـالم  
  . ندارند، تشكر مي كنيم

مساله ديگري كه بيانگر وجود صميميت و برادري بين امير المؤمنين علي بـن ابـي    
مخصوصا سه خليفه اول مي باشد، ) صلى اهللا عليه وسلم(طالب و ساير ياران رسول اهللا 
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ايـن  . ب مي باشـد ازدواج خليفه دوم عمر بن الخطاب با ام كلثوم دختر علي بن ابي طال
چون قصه اين ازدواج در بسـياري از مراجـع   . مساله را هيچ دجالي نمي تواند انكار كند

ما از ميان اين روايات بي حد و حصـر، روايتـي   . 263و مصادر تشيع به ثبت رسيده است
عمـر بـن الخطـاب    «: در اين روايت گفته شده. را از شرح نهج البالغه انتخاب كرده ايم

ام كلثوم همسر او با مطلع شـدن از  . پيكي بسوي پادشاه روميان را داشتقصد فرستادن 
اين خبر، مقداري عطر به چند دينار خريداري كـرده و آنـرا در دو شيشـه ريختـه و بـه      

بـه هنگـام بازگشـت پيـك، وهمسـر      . همراه پيك براي همسر پادشاه روم هديه فرستاد
هنگاميكـه ايـن   . ي ام كلثـوم فرسـتاد  پادشاه آن دو شيشه را پر از جواهرات كرده و بـرا 

جواهرات به دست ام كلثوم رسيد او آنها را از شيشه بدر آورده و جلو خود گذاشـت و  
در همين هنگام عمر وارد خانه شد و با ديدن جواهرات ماجراي آنهـا  . به آنها خيره شد

يدن عمـر پـس از شـن   . ام كلثوم قصه را براي عمر تعريف كرد. را از همسر خود پرسيد
ام كلثـوم  . اين جواهرات متعلق به بيت المال مسلمين مي باشـند : قصه به ام كلثوم گفت

. اما اين جواهرات را در مقابل هديه اي كه فرستادم به من بخشيده انـد : در جواب گفت
آنهـا داسـتان را بـراي    . پـدرت را بـين خـود حكـم قـرار مـي دهـيم       : عمر به او گفـت 

ايشان پس از شـنيدن آنچـه رخ داده   . تعريف كردند) ع(ب اميرالمومنين علي بن ابي طال
سهم تو از اين جواهرات به اندازه قيمـت عطـري اسـت    : خطاب به دختر خود فرمودند
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چون هديـه  . كه فرستاده اي و بقيه اين جواهرات متعلق به بيت المال مسلمين مي باشد
  .264»تو را پيك مسلمانان با خود حمل كرده است

را نيز بسيار دوست داشته و براي ايشان احتـرام   -رضي اهللا عنه- علي بن ابي طالب
اين احترام و صميميت به حدي بوده كه بـه هنگـام آشـوب فتنـه     . شاياني قائل بوده اند

علي بن ابي طالب دو فرزند خـود حسـن و     ،-رضي اهللا عنه-گران بر عليه عثمان عفان 
مسـعودي داسـتان بشـهادت    . بودنـد حسين را مأمور حفاظت از خانه ايشـان قـرار داده   

هنگاميكـه امـام علـي    «: را اينگونه بيان مي كند -رضي اهللا عنه-رسيدن عثمان بن عفان 
از توطئه آشوبگران براي قتل رساندن عثمان آگـاه شـدند فرزنـدان خـود حسـن و      ) ع(

. حسين را مسلح به خانه عثمان فرستادند و آنها را مـأمور حفاظـت از خانـه گردانيدنـد    
اير ياران رسول اهللا صلي اهللا عليـه و آلـه نيـز فرزنـدان خـويش را بـه خانـه عثمـان         س

اما آشوبگران از جمله محمد بن ابي بكر توانستند از بـاالي ديـوار بـه داخـل     . فرستادند
محمد بن ابي بكر هنگاميكه خود را به عثمان رساند ريش او را با دست . خانه راه يابند
اي محمد به خداوند سوگند اگـر پـدرت   : عثمان به او گفتدر اين هنگام . خود گرفت

بـا ايـن سـخن    . زنده مي بود و تو را در اين حالت مي ديد سخت شرمنده مـي گشـت  
سپس دو تـن  . عثمان، محمد بن ابي بكر ريش او را رها ساخت و از اتاق خارج گشت

بقتـل   ديگر از آشوبگران وارد اتاق شـده و عثمـان را كـه مشـغول تـالوت قـرآن بـود       
در اين هنگام همسر عثمان با صداي بلند فريـاد بـر آورد اميرالمـومنين كشـته     . رساندند

امـا ديگـر   . حسن و حسين و چندتن از بني اميه سراسيمه خود را به اتاق رساندند. شد
خبر كشته شدن عثمـان بسـرعت بـه    . همگي سخت گريستند. كاري از آنها ساخته نبود

همگـي سراسـيمه   . ر و سعد و ساير مهاجرين و انصار رسيدو طلحه و زبي) ع(امام علي 
  .خود را به خانه عثمان رساندند
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با غـم و انـدوه فـراوان وارد خانـه شـد و حسـن و حسـين را مـورد         ) ع(امام علي 
چگونه آشوبگران توانستند در حاليكه شـما  : سرزنش و مالمت قرار داده و به آنها گفتند

لمومنين را به قتـل برسـانند؟ سـپس از فـرط نـاراحتي      از خانه محافظت مي كرديد اميرا
سيلي محكمي به حسن و ضربه اي به سينه حسين زدند و به محمد بن طلحه پر خاش 

  .265»كرده و عبداهللا بن زبير را لعنت كردند
علي بن ابي طالب در گفتاري مهاجرين را مورد مدح و سـتايش قـرار داده و گفتـه    

اميـدوارم خداونـد آنهـا را بهتـرين پـاداش عطـا       . دارندمهاجرين فضائل بيشماري «: اند
: و در سخن ديگري كه تمام ادعاهاي دجاالن را باطل مي سازد فرمـوده انـد  . 266»فرمايد

و به حقي كه آنها ) صلى اهللا عليه وسلم(من شما را به احترام نهادن به ياران رسول اهللا «
هيچ مسـأله  . كاران پيامبر شما بودندآنها ياران و مدد. بر گردن شما دارند متذكر مي شوم

آري رسـول  . جديد و مستحدثي به دين اضافه نكرده و با هيچ مبتدعي سازش نكردنـد 
  .267»اهللا صلي عليه و آله مرا به احترام نهادن به آنها متذكر شدند

روزي رسول اهللا صـلي اهللا  «: در سخني گفته اند -رضي اهللا عنهما-و حسن بن علي 
  .268»ابوبكر مانند سمع و شنوايي من است: دندعليه و آله فرمو

حسـن بـن علـي در صـلح     «: مجلسي يك از بزرگترين دشمنان اهل سنت مي گويد
خود با معاويه، از او تعهد گرفتند كه به قرآن و سنت رسول اهللا صلي اهللا عليـه و آلـه و   

  .269»سنت خلفاي راشدين عمل كند
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صديق دانسته و از سنت ايشـان در در   ابوبكر را -رحمت اهللا عليه-امام محمد باقر 
شخصي نزد امـام  «: در يكي از مراجع تشيع گفته شده .فتواهاي خود بهره مي جسته اند

ابوبكر صديق نيـز شمشـير خـود را    . اين كار اشكالي ندارد: پاسخ دادند) ع(محمد باقر 
او را چگونه شـما  : شخصي با شنيدن اين سخن تعجب كرده و پرسيد. زيور مي داده اند

: صديق لقب مي دهيد؟ امام فوراً از جاي خود برخاسته و رو به قبله كردنـد و فرمودنـد  
اميدوارم خداوند متعال در دنيا و آخرت هيچ سخني از سخنان آنكس كه به . بله، صديق

  . 270»ايشان صديق لقب ندهد را تصديق و قبول نكنند
من منكر فضيلت عمر «: اند در سخني ديگر گفته -رحمت اهللا عليه-امام محمد باقر 

  . 271»نيستم، اما ابوبكر را از ايشان افضلتر مي دانم
در پاسخ به  -رحمت اهللا عليه-فرزند برومند امام محمد باقر يعني امام جعفر صادق 

آن « :پرسـيد، گفتـه انـد    -رضي اهللا عنهما-شخصي كه از ايشان در مورد ابوبكر و عمر 
ي خود را بر حق سپري كـرده و بـر آن دنيـا را بـدرود     دو، اماماني عادل بودند كه زندگ

  . 272»رحمت خداوند بر آنان باد. گفتند
  : و در پاسخ به زني كه همين سؤال را مطرح كرده است گفته اند 
زن . بر تو واجب است كه آن دو را دوست داشته و به آنها احترام بگـذاري ! اي زن«

ا مرا به دوست داشتن و احترام گذاشتن و در روز قيامت بگويم شم: بار ديگر مي پرسد
  . 273»بله: پاسخ دادند) ع(به آنها امر كرديد؟ امام 
-در سخن ديگري در مورد عثمان بـن عفـان    -رحمت اهللا عليه-امام جعفر صادق 

اي : هر روز سپيده دم ندا دهنده اي از آسمان ندا بر مي دهـد « :گفته اند -رضي اهللا عنه
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و به هنگام غروب ندا دهنده ديگـري نـدا   . ان او رستگار هستندبدانيد علي و پيرو! مردم
  .274»بدانيد عثمان و پيروان او رستگار هستند! اي مردم: بر مي دهند

صلى (در بيان مقام و منزلت ياران رسول اهللا  -رحمت اهللا عليه-امام حسن عسكري 
آيـا در  : پرسـيد از خالق هسـتي   -عليه السالم-روزي موسي « :گفته اند) اهللا عليه وسلم

مگر نمي دانـي فضـيلت و   ! اي موسي: ميان ياران من باشند؟ خداوند متعال پاسخ دادند
برتري ياران محمد بر ياران ساير پيامبران مانند فضيلت و برتري محمد بر ساير پيامبران 

  . 275»مي باشد؟
در سخني ديگر مسلمانان را از بغض و كينه  -رحمت اهللا عليه-امام حسن عسكري 

اگر كسي «: بر حذر داشته و گفته اند) صلى اهللا عليه وسلم(داشتن نسبت به ياران پيامبر 
بغض و كينه آل محمد و ياران گرامي ايشان و يا حتي احدي از آنها را در دل بپروراند، 
خداوند متعال او را به عذابي دچار خواهد ساخت كه اگر اين عذاب بـر تمـام خالئـق    

  . 276»ك خواهد كردنازل شود همگي را هال
با شنيدن اينگونه روايات بايستي از كسانيكه خود را شيعه امام حسن عسكري مـي   

را لعنت كـرده و آنهـا را   ) صلى اهللا عليه وسلم(پندارند و در عين حال ياران رسول اهللا 
كافر و منافق مي دانند پرسيد آيا نمي خواهيد از عاقبت و خيم خود بهراسيد و به بارگاه 

  توبه كنيد؟  الهي
و فرزنـدان برومنـد ايشـان،     -رضي اهللا عنـه -آري، امير المؤمنين علي بن ابي طالب 

را بسيار دوست داشته و براي آنها احترام شاياني ) صلى اهللا عليه وسلم(ياران رسول اهللا 
صلى اهللا عليـه  (آنها براي بزرگداشت و قدرداني كردن از ياران رسول اهللا . قائل بوده اند

امـا متاسـفانه اكثريـت     .برخي از فرزندان خود را به نامهاي آنها، نـام نهـاده انـد   ) موسل
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و سردمداران تشيع نيز بـا مكـر و حيلـه سـعي     . شيعيان از اين حقيقت بي اطالع هستند
دارند با مخفي نگاه داشتن اين حقيقت شيعيان را از برادري و محبتي كه بين اهل بيـت  

. و ياران ايشان وجود داشته است بي اطالع نگاه دارند) سلمصلى اهللا عليه و(رسول اهللا 
براي بزرگداشت و قدرداني كردن از بهتـرين يـاران    -رضي اهللا عنه-علي بن ابي طالب 

سه تن از فرزندان خود را ابوبكر و عمر و عثمـان نـام   ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
دو فرزند بنامهاي ابوبكر و عمر  نيز صاحب -رضي اهللا عنهما-حسن بن علي . 277نهادند

ابوبكر بن حسن بن علي بن ابي طالـب  «: اصفهاني در كتاب خود مي گويد. 278بوده اند
او را عقبـه بـن غنـوي بـه قتـل      . از جمله كساني بود كه در كـربال بـه شـهادت رسـيد    

  . 279»رساند
  . 280»عمر بن حسن در كربال بشهادت رسيد«: و مجلسي گفته است

. 281نيز دو فرزند بنامها ابوبكر و عمر داشـته انـد   -ضي اهللا عنهمار-حسين بن علي  
علي : سه تن در كربال بشهادت رسيدند) ع(از فرزندان امام حسين «: مسعودي مي گويد

  . 282اكبر و عبد اهللا صبي و ابوبكر
جاي بسي تعجب و شگفتي است كه شيعيان هر ساله در تاسوعا و عاشورا خـود را  

نند اما حتي از اسم فرزند ابوبكر و عمر بن حسـن كـوچكترين   به خاك و خون مي كشا
اطالعي ندارد اين مساله روشن كننده اين نكته است كه دجـاالن عمامـه بـه سـر سـعي      
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دارند براي حفظ منافع دنيوي خويش اين شخصيتها را از تاريخ بزدايند تا مبادا شـيعيان  
وجود داشـته  ) ى اهللا عليه وسلمصل(به صميميت و محبتي كه بين تمام ياران رسول اهللا 

چون در اين صورت بازار دجاالن كساد خواهد شد و بسياري از حقائق . است پي ببرند
نيـز دختـري بنـام عائشـه      -رحمت اهللا عليـه -امام زين العابدين . روشن خواهند گشت

موسـي بـن جعفـر    . 284و همچنين گفته شده كنيه ايشان ابوبكر بوده اسـت . 283داشته اند
ايشان همچنين صـاحب  . 285كاظم نيز يكي از فرزندان خود را ابوبكر ناميده اند ملقب به

  . 287علي بن محمد هادي نيز دختري بنام عائشه داشته اند. 286دختري بنام عائشه بوده اند
پس از آشنايي با اين حقايق مي خواهيم بپرسيم چرا ما نمي توانيم در تمام دنيا، يك 

حداقل به تأسي از كسانيكه خود را شيعه و پيـرو آنهـا    فرد شيعه مذهب را پيدا كنيم كه
  مي داند، يكي از فرزندان خود را ابوبكر و يا عمر و يا عائشه نام نهاده باشد؟ 

  
  شيعه و اهل بيت

  

صلى اهللا عليه ( موضع اهل سنت و جماعت نسبت به اهل بيت رسول اهللا
  )وسلم
  

همواره با ديـده  ) هللا عليه وسلمصلى ا(اهل سنت و جماعت بنا بر توصيه رسول اهللا 
و معتقـد  . احترام و تقدير به اهل بيت ايشان نگريسته و آنها را به نيكـي يـاد مـي كننـد    

  .به آنها عالمتي بر گمراهي و ضاللت انسان مي باشد هستند بد گفتن و بي احترامي
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ارتبـاط  ) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (اهل سنت و جماعت تمام كسانيكه بـا رسـول اهللا   
يشاوندي دارند همچون همسران و فرزندان و عموها و فرزندان آنها را از اهل بيـت  خو

  .مي دانند) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
  از اهل بيت ايشان هستند؟) صلى اهللا عليه وسلم(آيا همسران رسول اهللا 

  

 ما اگر بر اي يافتن جواب اين سؤال به زبان عربي مراجعـه كنـيم و بـه آن آيـاتي از    
بكار برده شده نظري بيافكنيم، مي تـوانيم پـي ببـريم    » اهل«قرآن مجيد كه در آنها كلمه 

نخستين كساني هستند كه از اهل بيت ايشـان  ) صلى اهللا عليه وسلم(همسران رسول اهللا 
  .محسوب مي گردند

  :اينگونه گفته شده است» اهل«در فرهنگهاي زبان عربي در مورد معني كلمه 
اهل مذهب يعنـي پيـروان   . اهل خانه يعني ساكنين خانه. مسئولين امراهل امر يعني «
  .288»اهل مرد يعني همسر او. آن

  .289»ازدواج كرد) آن مرد(تاهل يعني «: زمخشري در اين رابطه مي گويد
. اهل مرد، همسر او اسـت «: مي گويد» اهل«خليل بن احمد نيز در مورد معني كلمه 

  .290»و تاهل بمعني ازدواج مي باشد
گفتـه  » تاهـل «در فرهنگهاي زبان فارسي همچون فرهنگ معين نيز در مـورد معنـي   

  .»زناشويي كردن، زن گرفتن، داراي عيال و اوالد شدن«: شده
همسـر  » اهـل «پس از دانستن اين مطلب كه در زبان عربي اساسي ترين معني كلمه 

لمه در قرآن مجيد بـه  مي باشد، بياييد نظري بر آيات قرآن مجيد بيافكنيم و ببينيم اين ك
  .چه معنايي بكار برده شده است

  :مي فرمايد -عليه السالم-خداوند متعال در سوره هود در مورد قصه ابراهيم 

                                                 
 .م 1952فصل الهمزه و الباء باب الالم ط البابي الحلبي مصر  3ج  432القاموس للفيروز آبادي ص  - 288

 .م 1935ط مصر  11اساس البالغه للزمخشري ص  - 289

 .ط بيروت 150ص  1مقاييس اللغه البي الحسين احمد بن فارس زكريا ج  - 290



قَالَْت َيا َوْيلََتى أَأَِلـُد   * َواْمَرأَُتُه قَاِئَمةٌ فََضِحكَْت فََبشَّْرَناَها بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق َيْعقُوَب﴿
قَالُوا أََتْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللَِّه َرْحَمُت اللَِّه َوَبَركَاُتُه  * ا َعُجوٌز َوَهذَا َبْعِلي َشْيخاً إِنَّ َهذَا لََشْيٌء َعجِيٌبَوأََن

  ].۷۳، ۷۲، ۷۱/ هود . [﴾َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيِت إِنَُّه َحِميٌد َمجِيٌد
از شنيدن خبر فرا رسيدن عـذاب قـوم   (او . همسر ابراهيم ايستاده بود) در آن حال(«
ما او را به فرزندي بنـام اسـحق و از اسـحق بـه نـوه اي بنـام       . لبخندي بر لب زد) لوط

واي بر من، آيا ممكن اسـت مـن كـه زنـي     : همسر ابراهيم گفت. يعقوب بشارت داديم
سالخورده و داراي شوهري پير هستم، فرزندي به دنيا آورم؟ براستي اين مسـأله بسـيار   

آيا از كار و اراده خداوند تعجـب مـي كنـي؟    : فرشتگان به او گفتند. شگفت انگيز است
  .»رحمت و بركات خداوند بر شما باد اي اهل بيت

بعنـوان اهـل    -عليه السـالم -در اين آيه بوضوح مي بينيم كه چگونه همسر ابراهيم 
بـرده شـده   بكـار  » علـيكم «بيت ايشان معرفي شده و در مورد ايشان ضمير جمع مذكر 

  .است
-عليـه السـالم  -همچنين خداوند متعال در مورد قسمتي از داستان زنـدگي موسـي   

  :فرموده است
ـ ﴿ ُت فَلَمَّا قََضى ُموَسى الْأََجلَ َوَساَر بِأَْهِلِه آَنَس ِمْن َجانِبِ الطُّورِ َناراً قَالَ ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْس
  ].۲۹/ القصص [ ﴾َناراً

به پايان رساند، با همسـر  ) در خدمت شعيب(وسي مدت مورد اتفاق را هنگاميكه م«
او بـه  . او در راه، آتشي را از جهت كوه طور مشاهده كـرد . براه افتاد) بسوي مصر(خود 

تا من خبري كسـب  (شما اينجا منتظر باشيد . من آتشي مشاهده كرده ام: اهل خود گفت
  .»كنم

عليـه  -ل به هنگام سخن در مورد همسر موسي در اين آيه نيز مي بينيم خداوند متعا
چون بنابر اقوال تمام مفسرين مراد از اهـل  . از او بعنوان اهل موسي ياد مي كند -السالم

زيرا هيچكس ديگري در اين سفر به همراه ايشان نبـوده  . موسي، همسر ايشان مي باشد
  .است



إِذْ قَالَ ﴿: وره نمـل طبرسي يكي از مفسرين شيعه در مورد تفسير قول خداوند در س 
موسـي بـه همسـر خـود، يعنـي دختـر شـعيب        «: مـي گويـد   ).۷: النمل. (﴾ُموَسى ِلأَْهِلِه

  .291»...گفت
صلى اهللا عليه (و در سوره احزاب نيز مي بينيم خداوند متعال از همسران رسول اهللا 

  : بعنوان اهل بيت ايشان نام برده است) وسلم
أَْزَواجَِك إِنْ كُْنُتنَّ ُترِْدنَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها فََتَعالَْيَن أَُمـتِّْعكُنَّ َوأَُسـرِّْحكُنَّ   َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِل﴿

أَْجـراً  َوإِنْ كُْنُتنَّ ُترِْدنَ اللََّه َوَرُسولَُه َوالدَّاَر الْآِخَرةَ فَإِنَّ اللََّه أََعدَّ ِللُْمْحِسَناِت ِمـْنكُنَّ   * َسَراحاً َجِميالً
ـ  * َعِظيماً ى َيا نَِساَء النَّبِيِّ َمْن َيأِْت ِمْنكُنَّ بِفَاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة ُيَضاَعْف لََها الَْعذَاُب ِضْعفَْينِ َوكَانَ ذَِلَك َعلَ

 َتْينِ َوأَْعَتْدَنا لََها رِْزقاً كَرِمياًَوَمْن َيقُْنْت ِمْنكُنَّ ِللَِّه َوَرُسوِلِه َوَتْعَملْ َصاِلحاً ُنْؤِتَها أَْجَرَها َمرَّ * اللَِّه َيِسرياً

ي قَلْبِِه َمـَرٌض  َيا نَِساَء النَّبِيِّ لَْسُتنَّ كَأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّقَْيُتنَّ فَال َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ فََيطَْمَع الَِّذي ِف *
رَّْجَن َتَبرَُّج الَْجاِهِليَِّة الْأُولَى َوأَِقْمَن الصَّالةَ َوآِتَني الزَّكَـاةَ  َوقَْرنَ ِفي ُبُيوِتكُنَّ َوال َتَب * َوقُلَْن قَْوالً َمْعُروفاً

َواذْكُْرنَ َمـا   * رياًَوأَِطْعَن اللََّه َوَرُسولَُه إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم َتطْهِ
  ). ۳۴ -۲۸: األحزاب. (﴾ِمْن آَياِت اللَِّه َوالِْحكَْمِة إِنَّ اللََّه كَانَ لَِطيفاً َخبِرياً ُيْتلَى ِفي ُبُيوِتكُنَّ

اگر به دنبال زندگي دنيوي و خوشيهاي آن هستيد، : اي پيامبر، به همسران خود بگو«
و اگر خداوند و پيامبر و آخـرت را  . بياييد تا شما را متاعي داده و به نيكي طالقتان دهم

واهانيد، بدانيد خداوند براي آن عده از شما كه راه احسان و نيكو كاري پـيش گيرنـد   خ
اي همسران پيامبر، هر آنكس از شـما مرتكـب   . اجر و پاداش عظيمي مهيا ساخته است

گناه و معصيتي گردد، عذاب و عقاب او، دو برابر عقاب ديگران خواهد بود و اين كـار  
  . است براي خداوند بسيار سهل و ميسور

اي همسران پيامبر، هر آنكس از شما فرمانبردار او امر خداوند و پيامبر گردد و عمل 
رزق ) در بهشـت (صالح و نيكو انجام دهد، پاداش او را دو برابر خواهيم داد و براي او 

  .و روزي نيكو يي مهيا ساخته ايم
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همانند سـاير   اي همسران پيامبر، اگر شما راه تقوي و پرهيزكاري پيش گيريد هرگز
شـما هرگـز بـا    ). بلكه مقام و منزلتي رفيع تر خواهيد داشت(زنان صالحه نخواهيد بود 

است به طمـع  ) هوي و هوس(لطافت و ناز سخن مرانيد، تا مبادا آنكس كه دلش بيمار 
و در خانه هايتان بنشينيد . بلكه بر شما است كه با متانت و شايستگي سخن گوييد. افتد

ود را همانند تبرجي كه در زمان جاهليت صورت مي گرفـت مكشـوف   و هرگز بدن خ
اي اهل . نماز بپا داريد و زكات دهيد و از خداوند و پيامبر او فرمانبرداري كنيد. مسازيد

بيت پيامبر، همانا خداوند مي خواهد گناه و معصيت را از شما دور سازد و پاك و منزه 
احاديث كه در خانه هايتان تالوت مي شود را  بر شما است آنچه از آيات و. تان گرداند

براستي كه خداوند بر همه چيز آگاه بوده و بـه تمـام امـور دانـا     . خوانده و بياد بسپاريد
  .»است

در اين آيات نيز مي بينيم خداوند متعـال پـس از اينكـه در چنـد آيـه ارشـاداتي را       
 33ته است، در آيه شماره بيان داش) صلى اهللا عليه وسلم(خطاب به همسران رسول اهللا 

مورد خطاب قرار مي دهد كه اين خود مهر تأييدي است بر » اهل بيت«آنها را با عبارت 
  . در طليعه اهل بيت ايشان قرار دارند) صلى اهللا عليه وسلم(اينكه همسران پيامبر 

 البته بوده اند و هستند دجاالني كه ظالمانه و مغرضانه سعي بر آن دارند كـه زيـر پـا   
گذاشتن مدلوالت كلمات عربي و با ناديده گرفتن آيات بسياري از قرآن مجيد، همسران 

بعنـوان مثـال   . را از دايره اهل بيت ايشان خارج سازند) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
صـلى اهللا  (سوره احزاب مي گويند اگر مراد از اهل بيت رسول اهللا  33آنها در مورد آيه 

» يطهركن«و » عنكن«ايشان مي بودند پس چرا آنها با صيغه مؤنث  همسران) عليه وسلم
  مورد خطاب قرار نگرفته اند؟

جواب اينگونه سؤالها بسيار آسانتر از آن است كه بتوان تصور كرد مطـرح كننـدگان   
اين ضمائر به اين سبب بصورت مذكر بكار رفته اند چون در مورد . آن پاسخ آنرا ندانند

در آيـات پيشـين نيـز ديـديم بـه      . ر مجازي است بكار برده شده اندكه مذك» اهل«كلمه 
ضمير مـذكر بكـار    -عليها السالم-هنگام سخن در مورد همسر ابراهيم و همسر موسي 



و عالوه بر اين همه ما مي دانيم در قرآن مجيد هنگاميكه مردان و زنان با هـم  . برده شد
در اين آيه نيز چـون  . فاده مي شودمورد خطاب قرار مي گيرند از صيغه جمع مذكر است

هم مردان را شامل مي گردد و هـم زنـان، از   ) صلى اهللا عليه وسلم(اهل بيت رسول اهللا 
  . ضمير جمع مذكر استفاده شده است

البته هر انسان حقيقت جويي كه تعصب را از خود دور سازد بـا نگـاهي بـه آيـات     
تكـرار شـده، براحتـي    » مسران پيامبراي ه«پيشين كه در آنها چندين بار صريحا عبارت 

در طليعـه  ) صلى اهللا عليه وسـلم (مي تواند به اين نكته پي ببريد كه همسران رسول اهللا 
  . اهل بيت ايشان قرار دارند

  )صلى اهللا عليه وسلم(شيعه و اهل بيت رسول اهللا 
  

تقسـيم  ) صلى اهللا عليـه وسـلم  (در مذهب تشيع در رابطه با اهل بيت رسول اهللا 
بندي بسيار عجيبي وجود دارد كه معلوم نيست بر چه پايه و اساسي شـكل گرفتـه   

صلى اهللا (در اين تقسيم بندي ظالمانه بر روي نام هر كس از اهل بيت پيامبر  .است
در مـذهب  . شان نيامده خط سرخي كشيده شده اسـت  كه از او خوش) عليه وسلم

تنها علي و فاطمه و حسنَين ) يه وسلمصلى اهللا عل(تشيع از بين تمام اهل بيت پيامبر 
در اين مذهب بجز حسنين سـاير فرزنـدان علـي همچـون     . را برسميت مي شناسند

. ، عمر، عثمان، عباس، جعفر از اهل بيت شناخته نمي شوند، ابوبكرمحمد بن حنيفيه
خـط سـرخ كشـيده     -رضي اهللا عنه-و به همين صورت بر نام تمام فرزندان حسن 

صـلى اهللا عليـه   (اين مذهب بسياري از فرزندان عموهاي رسـول اهللا   در. شده است
  . مورد سب و شتم قرار گرفته اند) وسلم

صـلى اهللا  (پس از اين به بررسي تفصيلي موضع شيعه نسبت به اهل بيت رسول اهللا 
در اين سخن ثابت خواهد شد آنانيكه با پوشيدن لبـاس حـب   . مي پردازيم) عليه وسلم

اني هستند كه حتي بـه  تبسياري را شيفته و پيرو خود كرده اند، روبه صفاهل بيت گروه 



نيز احترام نگذاشته و اهانتهاي بسياري نسبت ) صلى اهللا عليه وسلم(اهل بيت رسول اهللا 
  . به آنها روا داشته اند

  )صلى اهللا عليه وسلم(اهانت دجاالن به پيامبر اسالم  -1
خي از روايات شيعه كه متضـمن اهانتهـايي بـه    ما در ساير قسمتهاي اين كتاب به بر

و در اينجـا تنهـا بـه روايـاتي     . است، اشاره كرده ايم) صلى اهللا عليه وسلم(پيامبر اسالم 
اهانـت  ) صلى اهللا عليه وسلم(اشاره مي كنيم كه در آنها به ناموس و شرف پيامبر اسالم 

  . شده است
صلى اهللا عليـه  (سر محبوب پيامبر رواياتي در مصادر معتبر شيعه وجود دارند كه هم

حتـي در  . 292يعني ام المؤمنين عائشه صديقه را به عمل شنيع زنا متهم مي سازند) وسلم
برخي از اين روايات مكذوبه گفته شده مهدي به هنگام ظهور، حد شرعي را بر همسـر  

  . 293دپياده كرده و او را به جزاي عمل خويش خواهد رسان) صلى اهللا عليه وسلم(پيامبر 
اين . اينگونه روايات جعلي و دروغين اهانتهاي زيادي را در بطن خود جاي داده اند

اگـر ايـن   . را زير سؤال مـي برنـد  ) صلى اهللا عليه وسلم(روايات شخصيت پيامبر اسالم 
روا مـي بـود   ) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (ماجرا حقيقت مي داشت چگونه بر پيامبر اسالم 

ود نگاه دارند؟ آيا پست ترين و زبـون تـرين مـردان در    عائشه صديقه را به همسري خ
  صورت بروز چنين واقعه اي همسر خود را طالق نمي دهند؟

ممكن است دجالي براي فرار از اين روسياهي بگويد شايد پيـامبر از حقيقـت ايـن    
  ماجرا مطلع نشده اند؟

همـواره  كـه  ) صلى اهللا عليه وسـلم (در جواب چنين سختي بايستي گفت اگر پيامبر 
وحي الهي بر ايشان نازل مي شده، از حقيقت اين ماجرا در مورد همسـر خـويش آگـاه    

، اهانتي بـه  ؟ آيا پذيرفتن چنين سخنىنشدند، شما از كجا حقيقت اين ماجرا را دانستيد
پيامبر خـود   خداوند متعال نيست؟ اگر اين ماجرا حقيقت مي داشت چرا خداوند متعال
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اين رسوايي را از خود پاك سازند؟ و چرا خداوند متعال آياتي  تا را از آن آگاه نساخت
ـ   ه چند از سوره نور را به اثبات برائت ام المؤمنين عائشه صديقه اختصـاص داده و درآي

زنان ناپاك و ناشايست در خور مرداني اينچنـين   :بيست و ششم اين سوره فرموده است
آيـا هـيچ انسـان    . ين صفات هسـتند اند و زنان صالحه و شايسته در خور مرداني به هم

ناپـاك و  ) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (مسلماني مي تواند والعياذ باهللا بگويـد پيـامبر اسـالم    
آنانيكه به صحت اينگونه روايات جعلي ايمـان دارنـد، بطـور     ،ناشايست بوده اند؟ آري

عايشـه  خداوند متعال در اثبـات برائـت   . غير مستقيم بر اين سخن مهر تأييد گذاشته اند
  :صديقه مي فرمايند

لَِئَك ُمَبرَّأُونَ ِممَّا الَْخبِيثَاُت ِللَْخبِيِثَني َوالَْخبِيثُونَ ِللَْخبِيثَاِت َوالطَّيَِّباُت ِللطَّيِّبَِني َوالطَّيُِّبونَ ِللطَّيَِّباِت أُو﴿
شايسته و در خور مرداني  زنان ناپاك و پليد« .)۲۶ :النور( .﴾َيقُولُونَ لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي

و . و مردان زشتكار و ناپاك شايسته و در خـور زنـاني بـدكار و پليدنـد    . ناپاك و پليدند
زنان پاك و صالحه اليق مرداني اينچنين و مردان متقي و صالح اليق زناني بدين صـفت  

. زه انـد اين پاكيزگان و نيكوكاران از بهتاني كه در مورد آنها گفته مي شود پاك و من. اند
   .»آنان را از جانب خالقشان آمرزش و رزقي نيكو مهيا گشته است

آيا صحيح دانستن چنين رواياتي اهانتي به خداوند متعال كه عائشه صـديقه و سـاير   
) مـادران (را در آيه ششم سوره احـزاب، امهـات   ) صلى اهللا عليه وسلم(همسران پيامبر 

  مؤمنين لقب داده اند نيست؟ 
در ) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (ه ذكر شد، شخصيت و شرف پيامبر اسالم عالوه بر آنچ

در يكي از اين روايات . روايات ديگري نيز مورد اهانت و بي احترامي قرار گرفته است
نرا لحاف داشتند كه آو عائشه تنها يك ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا « :گفته مي شود

نيـز بـا   ) ع(برخي از شبها كه امام علي . ندبه هنگام خوابيدن بر روي خود پهن مي كرد
قـرار مـي دادنـد و     خود را بين آندو) صلى اهللا عليه وسلم(آنها مي خوابيدند رسول اهللا 



اگر نيمه هاي شب مي خواستند از جاي خود برخيزند، لحاف را مقداري بر آمده كـرده  
  .294»ندفاصله ايجاد مي كرد) ع(و با اين بر آمدگي بين عائشه و امام علي 

ببينيد چگونه اين دجاالن بنام حب اهل بيت، اينچنين اهانت بزرگي به پيامبر اسـالم  
آيا پست ترين و زبون ترين انسانها ايـن اجـازه را   . روا داشته اند) صلى اهللا عليه وسلم(

به خود مي دهد كه مردي نا محرم را در زير لحافي كه او و همسرش قرار دارند، جـاي  
نيمه هاي شب خود بر خيزد و آن مرد را با همسـر خـويش در زيـر     دهد؟ و پس از آن

لحاف تنها گذارند؟ آري اين است حال و روز روايات مصادري كه شيعه آنها را معتبـر  
  ! و موثق مي داند

روايت ديگري از اين روايات دروغين و اهانت آميز را مي خـوانيم تـا ثابـت گـردد     
  :در اين روايت گفته شده. زدن به اسالمحب اهل بيت بهانه اي است براي ضربه 

ايشـان   .رفتنـد ) صلى اهللا عليه وسـلم (به خانه پيامبر ) ع(روزي علي بن ابي طالب «
در مكاني كه بين پيـامبر و عائشـه وجـود    ) ع(امام علي . ابوبكر و عمر را در آنجا يافتند

مـن و ران  مگـر جـايي جـز ران    : در اين هنگام عائشه به ايشان گفـت . داشت، نشستند
بـس كـن   : رسول اهللا گير نياوردي؟ پيامبر با شنيدن اين سخن خطاب به عائشه فرمودند

  .295»عائشه
) صلى اهللا عليه وسـلم (اهانتي كه در اين روايت به ناموس و شخصيت پيامبر اسالم 

روا شده است، روشنگر حقد و كينه آن كساني اسـت كـه اينگونـه روايـات را از خـود      
  .در كتابهاي خويش نگاشته اندساخته و آنها را 

  )صلى اهللا عليه وسلم(اهانت دجاالن به همسران رسول اهللا  -2
  

ما در سخنان پيشين خود با استدالل به آنچه در زبان عربي مقـرر گشـته و بـا ذكـر     
صـلى اهللا  (مثالهايي از قرآن مجيد ثابت كرديم نخستين كسانيكه از اهل بيت رسـول اهللا  
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و همچنين گفتـيم خداونـد   . ي گردند، همسران ايشان مي باشندمحسوب م) عليه وسلم
را امهـات  ) صلى اهللا عليـه وسـلم  (متعال در آيه ششم سوره احزاب همسران رسول اهللا 

پس بر هر شخصيتي كه خود را مؤمن مي دانـد واجـب   . مؤمنين لقب داده اند) مادران(
  .به امهات مؤمنين قائل گردد است احترام شاياني را نسبت

اما متأسفانه در مذهب تشيع نه تنها هيچ احترامي به امهات المـومنين گذاشـته نمـي    
همانگونه كه قـبالً نيـز   . شود بلكه از هر گونه بدو ناسزا گفتن به آنها كوتاهي نمي گردد

يعنـي  ) صلى اهللا عليه وسـلم (اشاره كرديم در اين مذهب، محبوبترين همسر رسول اهللا 
و در روايـات جعلـي و   . 296كاب فعـل حـرام گرديـده اسـت    عائشه صديقه متهم به ارت

 در يكـي از ايـن روايـات   . دروغين ديگر، به ايشان تهمتهاي ديگر ي نيز زده شده است
: به خانه عائشه اشاره كردند و فرمودنـد ) صلى اهللا عليه وسلم(روزي پيامبر « :گفته شده

 .297»سر چشمه كفر از اينجا است

سـعي   -رضـي اهللا عنهمـا  -كننـد عائشـه و حفصـه     و همچنين اين دجاالن ادعا مي
  . 298تل برسانندبه ق داشتند پيامبر را مسموم كرده و ايشان را

  آيا هيچ انسان عاقلي مي تواند اينگونه روايات دروغين را بپذيرد؟ 
صـلى اهللا  (اين روايات نه تنها به امهات المؤمنين توهين مي كنند بلكه پيامبر اسـالم  

اگر اينگونه روايات حقيقت مي داشتند و . مورد اهانت قرار مي دهند را نيز) عليه وسلم
، طـالق نـدادن او را   عائشه صديقه همانگونه كه روايات شيعه توصيف مي كنند بودنـد 

  چگونه مي توان توجيه كرد؟
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  )صلى اهللا عليه وسلم(اهانت دجاالن به فرزندان رسول اهللا  - 3

  

مي كنند ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا  بزرگترين اهانتي كه دجاالن به دختران
  : حسن االمين مي گويد. اين است كه آنها را فرزندان ايشان نمي دانند

اما اگر مـا روايـات تـاريخي را    . مؤرخين ذكر كرده اند پيامبر چهار دختر داشته اند«
طمـه  مورد بررسي قرار دهيم مي بينيم هيچ دليلي وجود ندارد كه ثابت كند آنها بجـز فا 

آنها احتماال دختران خديجه . بوده اند) صلى اهللا عليه وسلم(دختران رسول اهللا) ع(زهرا 
   .299»از همسر قبلي او مي باشند

  - رضي اهللا عنه-اهانت دجاالن به علي بن ابي طالب  - 4
نيـز از   -رضـي اهللا عنـه  -در اين قسمت خواهيم ديد كه حتي علي بـن ابـي طالـب    

و اين مسأله ثابت كننده اين نكته اسـت كـه   . نبوده اند ر امانتوهين و بدگويي دجاالن د
ادعاي دفاع از اهل بيت چيزي جز نيرنگ و حيله براي رسيدن به هدفي پليد كـه همانـا   

نخست با گستاخي تمام، ادعا كردند تمـام كردنـد   . نيست ضربه زدن به اسالم مي باشد،
و گفتند ما . وفات ايشان مرتد شدند پس از) صلى اهللا عليه وسلم(تمام ياران رسول اهللا 

و پس از آن با مكر و حيلـه و بطـور غيـر    . عاشقان پر و پا قرص اهل بيت پيامبر هستيم
و بـدين ترتيـب   . نيز اهانت كردند) صلى اهللا عليه وسلم(مستقيم به اهل بيت رسول اهللا 

نزد مسلمانان از  به تمام شخصيتهاي تاريخ اسالمي اهانت شده تا اعتبار و احترام آنها را
  .بين ببرند

. در اولين مثال خواهيم ديد دجاالن چگونه سعي كرده اند با يك تير دو نشان بزننـد 
همچـون  ) صلى اهللا عليه وسلم(آنها در اين روايت از يك سو برخي از ياران رسول اهللا 

 ابوبكر را ظالم و مزدور معرفي مي كنند و از سوي ديگر از علي بن ابـي طالـب مـردي   

                                                 
 .ط دار المعارف للمطبوعات بيروت 27ص  1دائره المعارف االسالميه الشيعه ج  - 299



در اين روايت كـه از  . ترسو و زبون مي سازند كه حتي جرأت دفاع از خود را نيز ندارد
  :سخن مي گويد آمده است -رضي اهللا عنه-قصه به خالفت رسيدن ابوبكر صديق 

از بيعت با ابوبكر سرباز زدنـد، ابـوبكر قنفـذ را بـه سـراغ      ) ع(هنگاميكه امام علي «
امـام  . حمله كرده و وارد آن شدند) ع(علي  خانه امامقنفذ و يارانش به . ايشان فرستادند

امـا آنهـا ايشـان را گرفتـه و     . به محض ديدن آنها به سراغ شمشير خود رفتند) ع(علي 
خواسـتند  ) ع(فاطمـه  . را به طرف در كشيدند) ع(طنابي به گردن ايشان انداختند و امام 

بـه   ضـربه محكمـي   ست داشتاما قنفذ ملعون با شالقي كه در د. جلوي آنها را بگيرند
را با كشيدن طنابي كه به گردن ايشان انداخته بود نزد ابـوبكر  ) ع(ايشان زد و امام علي 

  .300»برد
ببينيد چگونه اين روايت دروغين از علي بن ابي طالب يكي از بزرگتـرين سـرداران   

ايـن در حـالي اسـت كـه در برخـي از      . تاريخ اسالم شخصيتي زبون و خوار مي سـازد 
ايات دروغين ديگر چنان در قدرت و توانايي علي بن ابي طالب افراط و زيـاده روي  رو

  .مي كنند كه از او شخصيتي خيالي مي سازند
نسـبت   -رضي اهللا عنها-و در روايتي ديگر اهانت به علي بن ابي طالب را به فاطمه 

  .مي دهند
صـلى اهللا  (ول اهللا بر سر ميـراث رسـ   هنگاميكه بين فاطمه و ابوبكر«: آنها مي گويند

اخـتالف دور نگـاه    خـود را از ايـن  ) ع(اختالف حاصل شد و امـام علـي   ) عليه وسلم
اي : و هيچ كمكي به فاطمه نكردند، فاطمه با ناراحتي و عصانيت به ايشان گفتند داشتند

مشيمه نوزاد به تن كرده و در معـرض اتهـام جـا خـوش كـرده اي و       !فرزند ابي طالب
 به هر سه تن از اين شخصيتهاي بـزرگ اسـالمي تـوهين    وايت دروغيندر اين ر. 301»...

 پرخاشگر و علي مردي نـاتوان و ابوبكر شخصي ظالم و غاصب، فاطمه زني . شده است
   .ترسو معرفي شده اند
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- و در رابطه با قصه ازدواج عمر بن الخطاب با ام كلثوم دختر علي بن ابـي طالـب  
را  -رضـي اهللا عنـه  -د اسالم علي بن ابـي طالـب   ، سردار رشي-رضي اهللا عنهم اجمعين

متهم به پذيرفتن ذلتي كرده اند كه حتي پست ترين و زبون ترين انسانها نيز بـه آن تـن   
هرگز نمي خواسـتند  ) ع(امام علي «: در كتاب حديقه الشيعه گفته شده .در نخواهند داد

عمـوي خـود    يشـان دختر خود ام كلثوم را به عمر دهند، اما ترس از عمر سـبب شـد ا  
ابا عبداهللا در  :و مي گويند. 302»كردند تا ام كلثوم را به عقد عمر در آورد عباس را وكيل

آن فرجـي بـود كـه آنـرا از مـا غصـب       = ان ذلـك فـرج غصـبناه    « :اين رابطه گفته اند
  .303»كردند

اسـت؟   آيا براي اثبات دروغين بودن اينگونه روايات هيچ احتياجي به دليل و برهان
زندگاني اميرالمومنين علي بن ابي طالب سردار رشيد اسالم، ثابت كننده ايـن مسـأله   آيا 

  نيست كه طوسي وكليني و مجلسي و طبرسي، دروغگويان و دجاالني بيش نيستند؟
، منـافق و  -رضـي اهللا عنـه  -مگر بنا بر روايات و اعتقادات باطل مذهب شيعه عمـر  

كافر و منافق سبب شد علي بن ابي طالب كافر نبوده است؟ پس چگونه ترس از انساني 
دختر خود را به ازدواج او در آورند؟ آيا پست ترين انسانها به چنين ذلت و خواري تن 

  در خواهند داد؟
و در رواياتي ديگر اميرالمومنين را به انساني دنيـا دوسـت و در پـي پسـت و مقـام      

خويش و خانواده خود  معرفي مي كنند كه در راه رسيدن به اين هدف، شخصيت واالي
هنگاميكه پس از وفـات رسـول   « :در يكي از اين روايات گفته شده .را پايمال مي سازد

فاطمـه   شب هنگام) ع(مردم با ابوبكر بيعت كردند، امام علي ) صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 
 را بر االغي نشاندند و دست دو فرزند خود را گرفتند و به در خانه تمـام يـاران پيـامبر   
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اما هيچكدام از ياران به ايشان . رفتند و از آنها در راه رسيدن به خالفت كمك خواستند
  .304»كمكي نكردند

و در روايت ديگري علي بن ابي طالب را شخصيتي منزوي و گوشه نشـين معرفـي   
دريافتند مـردم از   -عليه السالم-هنگاميكه علي « :در اين روايت گفته مي شود .مي كنند

به ايشان خودداري مي كنند و همگي به دور ابوبكر جمع شـده   رساندننصرت و ياري 
  .305»اند و او را خليفه خود مي دانند، گوشه نشيني و انزوا را برگزيدند

هرگـز   -رضـي اهللا عنهـا  -و در اهانتي ديگر به سردار رشيد اسالم مي گويند فاطمه 
اج بـا ايشـان ناخشـنود    ايشان را به عنوان همسر خويش نمي پسنديده و همواره از ازدو

  :در روايتي در اين رابطه گفته شده .بوده است
دختر خويش فاطمه را بـه ازدواج  ) صلى اهللا عليه وسلم(روزي پس از اينكه پيامبر «

ايشان فاطمـه را  . امام علي بن ابي طالب در آوردند براي ديدن ايشان به خانه آنها رفتند
جويـا  ) ع(علت گريـه را از فاطمـه   )  عليه وسلمصلى اهللا(پيامبر . در خانه گريان يافتند

اي فاطمه، به خداوند سوگند اگـر در ميـان خويشـاوندان مـن     : شدند و سپس فرمودند
بر تو است كه بداني مـن  . كسي بهتر از وجود مي داشت من هرگز تو را به او نمي دادم

پـس از شـنيدن    .306»بلكه خداوند تو را به عقد او در آورده اسـت  و تو را به او نداده ام
حتـي از   اين مطلب كه دجاالن براي ضربه زدن به اسالم اين روايات دروغين و دانستن

از . توهين نمي كنند، جا دارد به مطلبي كه تا حدودي به مسـأله ربـط دارد اشـاره كنـيم    
آنجائيكه اهانتهاي موجود در اين روايات به اندازه هاي شنيع و زشت هستند كـه هـيچ   

كـه اطـالع چنـداني از     اني نمي تواند آنها را بپـذيرد لـذا برخـي از شـيعيان    انسان مسلم
در مذهب تشـيع  ... جايگاه و منزلت كتابهاي آقايان كليني و سليم بن قيس و مجلسي و 

ايـن  . ندارند، مي گويند ما اينگونه روايات را قبول نداريم و آنها را صـحيح نمـي دانـيم   
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اما در اين رابطه مسأله اي وجود دارد كـه  . ح استگفته و سخن آنها بسيار نيكو و صحي
اين مسأله اين اسـت كـه   . آنها بايستي به آن توجه كنند و آنرا مد نظر خود داشته باشند

صحيح و يا غير صحيح دانستن روايت و حديث انتخابي نيست و به سـليقه و انتخـاب   
صـحيح دانسـتن    كردن بلكه محدثين وراويان حديث براي قبول. اشخاص بستگي ندارد

شروط در روايتي وجـود داشـته باشـد آن     روايت شروطي را مقرر داشته اند كه اگر اين
روايت صحيح مي باشد و بر هر شخص واجب مي گردد به صـحت آن يقـين حاصـل    

بعنوان . كند و در صورت عدم وجود يكي از اين شروطها، روايت غير صحيح مي باشد
دانستن حديث، وجود پـنج   ي پذيرفتن و صحيحمثال محدثين اهل سنت و جماعت برا

شرط را در آن الزم دانسته اند و در غير اين صورت آن حديث نزد آنهـا صـحيح نمـي    
در اينجا مي خواهيم به آن عده از اشخاص شيعي مذهب كه روايات توهين آميـز  . باشد

ه و آنهـا  موجود در مراجع خود نسبت به اميرالمومنين علي بن ابي طالب را قبول نداشت
ايـن روايـات همگـي در مراجـع و مصـادر و توسـط        :را غير صحيح مي دانند بگـوييم 

بعنـوان مثـال   . مؤلفيني ذكر گرديده اندكه همگي در مذهب شيعه موثق و معتمد هسـتند 
و در مـورد ايـن كتـاب    . برخي از اين روايات در كتاب اصول كافي روايـت شـده انـد   

 :ان نشان داده شده است و او در مورد آن گفته استعلماي شيعه معتقدند كه به امام زم
   .307»اين كتاب براي شيعيان ما كافي است«

شيعي مذهب كـه   كه آن اشخاصبه اين نتيجه برسيم ما مي خواهيم  ،از اين سخنان
اين روايات توهين آميز، آنها را نسبت به صحت برخي از روايات موجود در مراجـع و  

ه معتبر بودن شروط مقرر گشته توسط محدثين مـذهب  مصادر خود و همچنين نسبت ب
تشيع مشكوك ساخته، بايستي نسبت به ساير روايات موجود در اين مراجـع و مصـادر   

چون همان راوياتي كه آن احاديث اهانت آميز . نيز با تامل و تدبر بيشتري برخورد كنند
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نقـل   ع شيعه را نيزرا روايت كرده اند و با همان شروط غير صحيح، ساير احاديث مراج
  .كرده اند

  

  بهشتيبانوي زنان  -رضي اهللا عنها- اهانت دجاالن به فاطمه  - 5 
صـلى اهللا  (پيامبر  ردر برخي از روايات مصادر مذهب تشيع اهانتهاي بزرگي به دخت

در اين روايات ايشان را بـه مرتكـب شـدن اعمـالي مـتهم مـي       . شده است) عليه وسلم
در . ن زنان نيز از انجام دادن اين اعمال خجالت مـي كشـند  سازند كه حتي معمولي تري

بـاغي را بـه امـام    ) صلى اهللا عليه وسـلم (رسول اهللا « :يكي از اين روايات گفته مي شود
آن باغ را فروختنـد و مبلـغ بدسـت    ) ع(علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب بخشيدند

ي از آن بـراي خـود بجـا    آمده را بين فقـراء و مسـاكين مدينـه تقسـيم كردنـد و چيـز      
به  -عليها السالم-به خانه باز گشتند فاطمه ) ع(هنگاميكه علي بن ابي طالب . نگذاشتند

  آيا باغ پدرم را فروختي؟ !اي پسر عمو: ايشان گفتند
  .بله: گفتند) ع(امام علي 

  پس پولش را چه كردي؟: فاطمه به ايشان گفتند
بخشيدم كه دوسـت نـدارم دسـت دراز     پول را به كساني: در جواب گفتند) ع(علي 

  . كردن مقابل ديگران آنها را خوار و ذليل گرداند
تـو   و بچه هايم گرسـنه هسـتند   ،من گرسنه هستم: فاطمه با ناراحتي به ايشان گفتند

آيا يك در هم از اين اموال به من و بچه هـايم نمـي رسـيد؟    . خودت نيز گرسنه هستي
  :به ايشان گفتند) ع(علي . چسبيدند را) ع(سپس فاطمه محكم لباس علي 

تا پـدرم در مـورد مـن و تـو     : به ايشان گفتند) ع(اما فاطمه . مرا رها كن !اي فاطمه
صـلى اهللا  (در اين هنگام جبريل بر رسول اهللا . قضاوت نكرده تو را رها نخواهم ساخت

د و مـي  خداوند بر تو درود مي فرست !اي محمد: نازل شد و به ايشان گفت) عليه وسلم



هرگز اجازه نداري علـي را از  : از جانب من به علي سالم برسان و به فاطمه بگو: گويد
  . 308»صدقه دادن و كمك به مستمندان بازداري

سـيده نسـاء   «ايشان را  )صلى اهللا عليه وسلم(كه پيامبر  -رضي اهللا عنها-آيا فاطمه  
پرخاش كند و لبـاس او را   معرفي كرده اند چنين زني بوده كه به شوي خود» اهل الجنه

دو دستي بچسبد؟ ما هرگز نمي توانيم به سبب روايـات دروغـين كلينـي و مجلسـي و     
  . چنين اخالق ناپسندي داشته اند -رضي اهللا عنها-يريم كه فاطمه بپذنشاپوري 

) ع(فاطمـه  «  :و در روايت دروغين ديگري در مورد بانوي زنان بهشتي مـي گوينـد  
سراغ ابوبكر و عمر رفتند و با آنها مشاجره كرده و شـيون و فغـان   براي گرفتن فدك به 

براه انداختند و چنان سر و صداي بزرگي بپـا كردنـد كـه تمـام مـردم دور آنهـا جمـع        
  .309»شدند

آيا ذره اي حب اهل بيت و احترام به آنها در قلب كسيكه اينچنـين روايـاتي را مـي    
رضـي اهللا  -آيـا فاطمـه   . وجود دارد؟ هرگز پذيرد و راويان آنها را دروغگو نمي پندارد،

 صيت خود و پدر بزرگوار خـويش و شـوهر  كسي بوده كه براي امول دنيوي شخ -عنها
  . دالور خود را بر باد دهند؟ هرگز

يقـه عمـر را   ) ع(روزي فاطمـه  « :و در روايت دروغين ديگري دجاالن مي پندارنـد 
اگـر از آزار و اذيـت علـي    «: انـد  گفته. 310»گرفتند و او را محكم به طرف خود كشيدند

  . 311»دست نكشي موهايم را پريشان مي كنم و گريبانم را مي درم
و اهل بيت ) صلى اهللا عليه وسلم(ببينيد اين دجاالن چگونه به تمام ياران رسول اهللا 

پس از بيست و سه سـال  ) صلى اهللا عليه وسلم(آيا پيامبر اسالم  .ايشان توهين كرده اند
اري و تالش اينچنين افرادي پرورش داده اند؟ افرادي كه بنـا بـر معتقـدات    صبر و بردب
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تشيع بيش از نود و نه در صد از آنها به محض وفات ايشـان از اسـالم مرتـد شـدند و     
و افراد اندك باقيمانده نيز انسـانهايي خـوار و   . مبدل به انسانهايي ظالم و غاصب گشتند

ين وجود هيچ شكي در قلب انسان باقي مي ماند كـه  زبون و دنيا پرست بوده اند آيا با ا
  هدف اين دجاالن چيزي جز ضربه زدن به اسالم و از بين بردن آن بوده است؟

   
  - رضي اهللا عنهما- اهانت دجاالن به حسن بن علي  - 6

  

 نيز آزار و اذيتهـاي فراوانـي را از جانـب آنانيكـه     -رضي اهللا عنهما-حسن بن علي 
  . ن و پدر بزرگوارشان مي كردند، متحمل شدندپيروي از ايشا ادعاى

 -رضي اهللا عنهمـا -مهمترين علت اين آزار و اذيتها صلح و مبايعت ايشان با معاويه 
اين مساله كه باعث يكپارچگي امت اسالمي گست بـه انـدازه اي بـراي برخـي از     . بود

امـا  . له داشته انددجاالن تلخ و ناگوار بوده كه حتي برخي از آنها سعي بر انكار اين مسا
بـه همـين   . اين صلح مساله كوچك و كم اهميتي نبود كه كسي بتواند آن را انكـار كنـد  

سبب اين حادثه عظيم تاريخي حتي در مراجع و مصادر مذهب تشيع نيز به ثبت رسيده 
  :در يكي از روايات مربوط به اين واقعه گفته شده. است
اهللا عليهما فرسـتاد و در آن از ايشـان    معاويه نامه اي براي حسن بن علي صلوات« 

قيس بن سعد بن عبـاده  . خواست به اتفاق حسين بن علي و پيروان پدرشان نزد او آيند
هنگاميكه آنها نزد معاويه رسـيدند، او  . انصاري نيز به همراه آنها بسوي شام حركت كرد

امام حسن  .برخيز و با من بيعت كن !اي حسن: گفت) ع(خطاب به امام حسن بن علي 
) ع(سـپس معاويـه از امـام حسـين بـن علـي       . برخاستند و با او بيعت كند) ع(بن علي 

پـس از  . نيز برخاستند و با او بيعت كردنـد ) ع(امام حسين . خواست كه با او بيعت كند
) ع(اما قيس نگاهي به امام حسـين بـن علـي    . آن معاويه قيس را مورد خطاب قرار داد

برخاستند و به ) ع(در اين هنگام امام حسن بن علي . ايشان ماند انداخت و منتظر فرمان



قيس با شنيدن اين سخن برخاست و با معاويه بيعت . اي قيس، با او بيعت كن: او گفتند
  . 312»كرد

عني صلح و مبايعت ايشان بـا  ي -رضي اهللا عنهما-اين عمل حكيمانه حسن بن علي 
ن دروغـين از ايشـان ناراحـت شـده و     سبب گشت بسياري از دجـاالن و پيـروا   معاويه

اين در حالي است كه بنا بر معتقدات مذهب تشيع . اهانتهاي فراواني به ايشان روا دارند
پـس  . ائمه معصوم هستند و هرگز امكان ندارد مرتكب عمل خطا گردند و اشـتباه كننـد  

چ ايمـاني  مي بينيم دجاالن خود نيز به اعتقاداتي كه به خورد مذهب تشيع داده انـد، هـي  
  . ندارند

شخصي از ياران امام حسن بن علي «: كسي از ابو جعفر روايت مي كند و مي گويد
سـالم بـر تـو اي    : بنام سفيان بن ابي ليلي نزد ايشان آمده و خطاب به ايشان گفـت ) ع(

مگر من چكار كرده ام كـه مـرا   : به او گفتند) ع(امام حسن بن علي . ذليل كننده مؤمنين
  مؤمنين مي نامي؟ذليل كننده 

خود را از اداره امور أمت خلـع كـردي و آنـرا بـه دسـت ايـن طـاغي        : سفيان گفت
  .313»سپردي تا بر خالف قوانين الهي حكم كند

شيعيان بنام جراح بن سنان با نيزه خود ضربه اي به ران ايشان  و شخص ديگري از 
را تـا مـدائن بـر روي    و اين مساله سبب گشت ايشـان  . زده و آنرا تا استخوان پاره كرد

  . 314تخت حمل كنند
اين رفتار ناپسند و نااليق آنانيكه شرارتهاي خود را در پست پرده حـب اهـل بيـت    

. را بسيار غمگين و افسرده ساخت -رضي اهللا عنهما-مخفي كرده بودند، حسن بن علي 
بـه خداونـد سـوگند مـن     «: ايشان غم و غصه دل خود را به اين صورت بيان مي دارند
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اينها قصـد  . عاويه را بر اينهايي كه مي گويند ما شيعه و پيرو تو هستيم ترجيح مي دهمم
به خداوند سوگند اگر از معاويه پيمـاني بگيـرم و   . كشتن مرا داشتند و اموالم را ربودند

در بين زن و فرزندان خود با عزت و شرف و در امن و امان زندگي كـنم بهتـر از ايـن    
به خداوند سوگند اگر من بـا معاويـه   . خانواده ام در بدر گردند است كه او مرا بكشد و

وارد جنگ شوم همين هايي كه مي گويند ما شيعه و پيرو تو هستيم گـردنم را خواهنـد   
اين روايت طبرسي بيانگر رفتار شنيع و ناپسـند  . 315»گرفت و مرا تحويل او خواهند داد

خشـم  . ميدانستند -ضي اهللا عنهمار-آناني است كه خود را پيرو و شيعه حسن بن علي 
به درجه اي رسيده اسـت  ) صلى اهللا عليه وسلم(و كينه آنها نسبت به اين نوه رسول اهللا 

  . كه هر كدام از فرزندان ايشان كه ادعاي امامت كند را كافر مي دانند
  

  اهانت دجاالن به حسين بن علي رضي اهللا عنهما -7
  

و يكـي از دو سـروان جوانـان    ) هللا عليه وسلمصلى ا(حسين بن علي نوه رسول اهللا 
همانگونه كه تاريخ گواهي مي . اهل بهشت نيز از پيمان شكني شيعيان در امان نبوده اند

دهد كسانيكه ادعاي پيروي از ايشان را داشتند پيوسته با نامه هاي خـود از ايشـان مـي    
ام و رهبر خود قـرار داده و  خواستند نزد آنان يعني به شهر كوفه روند تا آنها ايشان را ام

بـه وعـده   ) صلى اهللا عليه وسـلم (اما همانگونه نوه رسول اهللا . در صف او شمشير زنند
هاي بي ارزش آنها دلخوش كردند و نزد آنان رفتند، آنها عهد و پيمان خـود را زيـر پـا    

  . گذاشتند و ايشان را بي يار و ياور رها ساختند
ه مصادر شيعه بيافكنيم و ببينيم كه چگونـه در ايـن   جا دارد قبل از هر چيز نگاهي ب

صلى اهللا عليه (مصادر كوفيان پيمان شكن به خاطر اين پيمان شكني و فريفتن نوه پيامبر 
  .بجاي توبيخ و سرزنش مورد تحسين و تمجيد قرار گرفته اند) وسلم
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نچنـين  شيعيان كوفـه اي  در مورد -رحمت اهللا عليه-در روايتي منسوب به امام جعفر 
واليت ما را بر آسمانها و زمين و كوهها و شهرها عرضـه كردنـد، امـا    «: گفته شده است

   .316»هيچكدام از آنها مانند اهل كوفه به آن ايمان نياوردند
پس از اينكه دانستيم بنا بر روايات شيعه اهل كوفـه بهتـرين و بـا وفـاترين شـيعيان      

صـلى اهللا  (ي بر سر اهل بيـت رسـول اهللا   محسوب مي گردند، بياييد ببينيم آنها چه بالي
  . آوردند) عليه وسلم

فرسـتادند و   -رضي اهللا عنهما-آنها در حدود صدو پنجاه نامه براي حسين بن علي 
از شيعيان حسين بن علي خطاب بـه  . بسم اهللا الرحمن الرحيم«: خطاب به ايشان نوشتند

بدانيـد مـردم منتظـر    . شما باد سالم خدا بر. امير المؤمنين حسين بن علي بن ابي طالب
پس بسوي ما بشتابيد . قدوم شما هستند و بجز شما هيچكس را به خالفت قبول ندارند

و در نامه اي ديگر چنـين  . 317»عليكم و رحمه اهللا و بركاته والسالم. اي فرزند رسول اهللا
  : نوشته
ي سـربازاني  سـو اگر اراده كنيد مي توانيـد ب . باغبان سر گشته و ميوه ها رسيده اند« 

  . 318»و السالم. دالور و يكپارچه آييد
-پس از اينكه اينگونه نامه هاي فريبنده يكي پس از ديگري بدست حسين بن علي 

رسيد، ايشان تصميم گرفتند پسر عموي خـويش مسـلم بـن عقيـل را      -مارضي اهللا عنه
كوفه به دور  مردم«هنگاميكه مسلم به كوفه رسيد . براي بررسي اوضاع به كوفه بفرستند

  .319»او جمع گشته و در حاليكه اشك ديد گانشان سرازير بود، با او بيعت كردند
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مسلم پس از گذراندن چند روز در كوفه نامه اي به اين مضمون بـراي حسـين بـن    
بدانيد كه صد هزار شمشير آماده فرمـانبرداري از شـما   «: فرستاد -رضي اهللا عنهما-علي 
  . 320»ا نيستتاخير به هيچ وجه رو. است

اين نامه هاي فريبنده، حسين بن علي را فريب داد و ايشان به اهل كوفـه و نصـرت   
) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (آنها دلخوش كردند و در حاليكه بسياري از يـاران رسـول اهللا   
نند و فريب پيروان دروغين ايشان را نصيحت كردند كه مانند برادر بزرگوار خود عمل ك

كوفيـان  . خره ايشان از مكه خارج شده و بسوي كوفه حركت كردنـد ند، اما باالرا نخور
كه مساله را جدي و خطرناك ديدند ديري نپاييد كه عهـد و پيمانهـاي خـود را بـه بـاد      
فراموشي سپردند و امام حسين و ياران اندك ايشان را بدون كـوچكترين نصـرتي رهـا    

وغين خود شدند خطاب بـه  حسين بن علي هنگاميكه متوجه خيانت پيروان در. ساختند
  : آنها چنين گفتند

من به اينجا نيامدم مگر پس از آنكه شما برايم نامه ها فرستاديد و از  !اي اهل كوفه«
اگـر شـما    !اي اهل كوفه. من خواستيد بسويتان بشتابم كه شما را امام و پيشوايي نيست

از عهد و پيمـان خـود   م و اگر ، من نزد شما هستهمچنان بر عهد و پيمان خود پايداريد
  . 321»پشيمانيد و از آمدن من اندوهگين، من به همان جايي كه آمدم باز خواهم گشت

اما . اي كاش شيعيان و پيروان دروغين به عهد و پيمان شكني خود بسنده مي كردند
. آنگونه كه تاريخ مي گويد آنها نقش بسيار بزرگي در قتل ايشان و يارانشان ايفا كردنـد 

امـا  . هل عراق با امـام حسـين بيعـت كردنـد    بيست هزارتن از ا«: ن مي گويدمحسن امي
ديري نپاييد كه به او خيانت كرده و بر عليه ايشان شورش كردنـد و ايشـان را بـه قتـل     

  . 322»رساندند
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آنها خيمه ها را «: يعقوبي مي گويد. خيانت پيروان دروغين به اينجا نيز ختم نگرديد
هنگاميكـه  . شان اهانتها روا داشتند و آنها را به كوفـه بردنـد  غارت كرده و به همسران اي

آنها به كوفه رسيدند زنان كوفه همگي از خانـه هايشـان بـدر آمـده و بـه گريـه وزاري       
اينها بـر مـا مـي گرينـد، در حاليكـه      «: در اين هنگام علي بن حسين فرمودند. پرداختند

  . 323»قاتلين ما خود آنها هستند
  - رحمت اهللا عليه- ) العابدين زين (علي بن حسين اهانت دجالن به  -8

  

علي بن حسين فرزند برومند حسين بن علي و ملقب به امام زين العابدين نزد ايـن  
دجاالن شخصي خوار و زبون مي باشد كه براي حفظ جان خود حاضـر اسـت بـه هـر     

 رحمـت اهللا -در كتاب اصول كافي در مورد علي بن حسين . ذلت و خواري تن در دهد
هنگاميكه يزيد بن معاويه بـراي اداي حـج از مدينـه    «: اين روايت ذكر شده است -عليه

خود در مدينه يكـي   متاو به هنگام اقا. مي گذشت مدتي را در اين شهر استراحت كرد
به اين مسأله اعتراف داري كه تـو   آيا: از قريشيان را به حضور خود طلبيد و به او گفت

هم مي توانم تو را بفروشم و يا اينكه تو را همچنان بنده خود بنده من هستي و اگر بخوا
به خداوند سوگند كه اصل و نسـبت تـو از اصـل و    : نگاه دارم؟ مرد قريشي به او گفت
و پدر تو نيز از پدر من واالتر نبوده و تو نيز از من . نسب من واالتر و ارجمندتر نيست

 بـه : نـده تـو بـدانم؟ يزيـد بـه او گفـت      پس چگونه خود را ب. بهتر و برگزيده تر نيستي
كشتن من  :مرد به او گفت. خداوند سوگند اگر دستور مرا نپذيري گردنت را خواهم زد

يزيد با شـنيدن ايـن   . هرگز از كشتن حسين بن علي هولناك تر و دردناكتر نخواهد بود
  .سخن امر كرد سر مرد را از گردنش جدا كنند

را احضـار كردنـد و از   ) امـام زيـن العابـدين   (ين آنگاه يزيد دستور داد علي بن حس
عليهمـا  -علي بن حسين . ايشان همان چيزي را خواست كه از مرد قريشي خواسته بود
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اگر به آنچه مي گويي گردن نـنهم مـرا نيـز ماننـد آن مـرد      : خطاب به او فرمود -السالم
  خواهي كشت؟
بـه آنچـه    :يزيد گفتعلي بن حسين با شنيدن اين سخن خطاب به  بله،: يزيد گفت

تو مي تواني مرا بنده خود نگاه . من بنده اي ناگزير هستم. از من خواستي گردن مي نهم
  .324»داري و يا اينكه مرا بفروشي

را از  -رحمـت اهللا عليـه  -ببينيد چگونـه دالوري و شـجاعت امـام زيـن العابـدين      
ه به ذلت و خواري بنده انسانهاي معمولي نيز كمتر مي دانند و ايشان را متهم مي كنند ك

  .بودن تن در داده اند
در يكي از روايات گفته . عالوه بر اين، به مادر امام زين العابدين نيز اهانت كرده اند

تمام مردم پس از قتل حسين بن علي مرتد گشتند مگر پنج تن كه عبارتند از ابـو  « :شده
بن عبـداهللا و شـبكه همسـر    خالد كابلي و يحيي بن ام الطويل و جبير بن مطيع و جابر 

نمي دانيم چرا نام شبكه را ذكر كرده انـد، امـا نـام مـادر علـي بـن        .325»حسين بن علي
  !حسين يعني شهربانو از ليست مؤمنين حذف شده است

  

  اهانت دجاالن به امام محمد باقر و فرزند بزرگوارشان - 9
  

ا از جانـب پيـروان   امام محمد باقر و فرزند ايشان افتراءات و بهتـان هـاي زيـادي ر   
چون دجاالن و دروغپردازان تمام كذبها و روايات جعلي . دروغين خود متحمل شده اند

خود را به آنها نسبت داده و مذهب خود را جعفري نام نهاده اند و تمام كاسه كوزه هـا  
عالوه بر اين امام محمد باقر را شخص ترسويي مي دانند كـه  . را بر سر آنها شكسته اند

حفظ مصلحت خويش فتواهاي دروغين مي داده و محرمات را حالل مي گردانيده براي 
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. گوشت آنچه كه باز و چرغ بكشند حالل است« :ايشان فتوي مي داده :مي گويند. است
  .326»در حاليكه در حقيقت گوشت آنچه كه اين دو بكشند حرام مي باشد

ي باشد به ايشان تـوهين  زراره بن اعين كه يكي از بزرگترين راويان احاديث شيعه م
او پيرمردي است كه نمي داند چگونه بايد بـا خصـم   « :كرده و در مورد ايشان مي گويد

  .327»خود مجادله كند
هفتاد زبان داشته و با هر  :مي گويند -رحمت اهللا عليه-و در مورد امام جعفر صادق 

ايشان مي در روايتي دروغين از زبان . كس بنا بر مصلحت خويش سخن مي گفته است
من به هفتاد زبان سخن مي گويم، و مي توانم هر سخن را به گونـه اي توجيـه   « :گويند
  .328»كنم

ببينيد چگونه اين دجاالن با اين روايتهاي دروغين خود مي خواهند لقـب ايـن امـام    
  .جليل را از ايشان بگيرند و بجاي صادق، ايشان را بوقلمون صفت لقب دهند

بزرگترين راويان مذهب شيعه مي باشد، ايشان را به گفتن  زراره دروغگو كه يكي از
سخناني متهم مي كند كه هر انسان شريف و محترم از بر زبان آوردن آن شرمسـار مـي   

سخناني را كـه از ابـا    به خداوند سوگند اگر تمام« :كسي از زراره نقل مي كند كه. گردد
ان از شنيدن آنها منتصـب خواهنـد   عبداهللا شنيده ام بر زبان آورم، آلت هاي تناسلي مرد

  .329»شد
  -رحمت اهللا عليه-اهانت دجاالن به موسي بن جعفر  -10 

  

نيز مورد اهانت پيـروان دروغـين    و مادر ايشان -رحمت اهللا عليه-موسي بن جعفر 
  :در روايتي از روايات دجاالن چنين گفته شده است. خود قرار گرفته اند

                                                 
 .، باب صيد البزاه والصقور و غير ذلك208ص 6افي ج الفروع من الك - 326

 .االصول من الكافي - 327

 .بصائر الدرجات للصفار الجزء السادس - 328

 .، ترجمه زراره بن اعين123رجال كشي ص  - 329



و در اثناي سـخن خـود از   . ر و ابوعبداهللا رفتروزي اين عكاشه به خدمت ابوجعف«
جعفـر   چرا ابا عبداهللا تا به امروز ازدواج نكرده است؟ در اين هنگام ابو: ابوجعفر پرسيد

ديري نخواهد پاييد كه برده فروشي از اهل : در حاليكه كيسه اي در دست داشتند گفتند
جـود دارد از آن بـرده فـروش    بربر به اينجا خواهد آمد و ما با پولي كه در اين كيسـه و 

  .كنيزي براي ابا عبداهللا خواهيم خريد
ابوجعفر بـا  . پس از سپري شدن چند روز بار ديگر اين عكاشه نزد ابوجعفر مي رود

برده فروشي كه چند روز پيش در مـورد او صـحبت   : ديدن ابن عكاشه به او مي گويند
با آن، كنيـزي از آن بـرده فـروش    كردم به اين شهر رسيده، شما كيسه پول را برداريد و 

  .بخريد
اما بـرده فـروش بـه او مـي     . ابن عكاشه كيسه را برداشته و نزد برده فروش مي رود

گويد كه تمام كنيزها را فروخته و بجز دو كنيز بيمار، كنيز ديگري براي او باقي نمانـده  
ينـار مـي خـرد و    ابن عكاشه آن دو كنيز را مي بيند و يكي از آن دو را به هفتاد د. است

كنيـز  . ابوجعفر هنگاميكه كنيز را مي بينند از او نامش را مي پرسند. نزد ابوجعفر مي برد
حميده در دنيـا و محمـوده در   : ابوجعفر به او مي گويند. نام من حميده است: مي گويد
: ابوجعفر به او مي گويند. بله: اي كنيز به من بگو آيا بكر هستي؟ كنيز مي گويد. آخرت

طور چنين چيزي امكان دارد در حاليكه اين برده فروشان به هيچ كنيـزي رحـم نمـي    چ
اين برده فروش نيز چندين بار قصد داشت به مـن دسـت درازي   : كنند؟ كنيز مي گويد

اما هر بار هنگاميكه ميان دو پاي من مي نشست و تـا عملـي كـردن هـدف خـود      . كند
ويي سفيد را در آنجا حاضر مي كـرد و  فاصله اي نداشت خداوند مردي را با ريش و م

پـس از  . آن مرد چنان برده فروش را كتك زد كه راهي جز گريز براي او باقي نمي ماند
اي جعفر، ايـن زن  : شنيدن سخنان كنيز ابوجعفر رو به فرزند خود مي كنند و مي گويند



موسـي   و چيزي نگذشت كه اين زن بهترين انسان روي زمين يعني. را براي خود برگير
  .330»بن جعفر را بدنيا آورد

ببينيد چگونه در اين روايت، مادر موسي بن جعفر را كنيزي قرار مـي دهنـد كـه در    
دست برده فروشان پاس كاري مي شده و چندين بار نيز چيزي نمانده بـوده كـه بـراي    

آيا هـيچ انسـان عاقـل و    . فروش هوي و هوس خود را با او تا آخرين مرحله پيش ببرد
رحمـت  -مندي پيدا نشده كه از اين راويان دروغگو بپرسد مگر امام جعفر صادق شرافت

نتوانستند با زني آزاده و شريف از بني هاشم و يـا از خانـداني ديگـر ازدواج     -اهللا عليه
كنند تا مجبور نگردند مادر فرزند خود را كنيزي قرار دهند كه برده فـروش هـر باليـي    

  ؟خواسته بر سر او در آورده است
، در روايتي )او يكي از بزرگترين مشايخ شيعه مي باشد(و در روايتي ديگر ابو بصير 

اگر امثال اينها نمي بودنـد آثـار   : امام جعفر صادق در مورد او گفته اند :دجعلي مي گوي
 موسي بن جعفر را متهم به دنيا پرستي )»152 صرجال الكشي « .نبوت از بين مي رفت

 :مـي گويـد   در اين روايت حمـاد بـن عثمـان   . دنيوي مي كندو حريص بودن بر اموال 
در آنجـا موضـوع   . روزي من و ابن ابي يعفور و شخص ديگري به حيره رفتـه بـوديم  «

اگر : در اين هنگام ناگهان ابوبصير مرادي گفت. سخن ما به دنيا و ملذات آن كشيده شد
  .331»امامتان آنرا به چنگ آورد، همه آنرا نصيب خود خواهد ساخت

  ن به علي بن موسي رحمت اهللا عليهاهانت دجاال - 11
  

نيز اهانتي شده همانند اهانتي كه به پدر ايشان  -رحمت اهللا عليه-به علي بن موسي 
چون در مورد علي بن موسي نيز مي گويند مـادر ايشـان كنيـزي در دسـت     . شده است

  .332برده فروشان بوده است
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ده اند كه مرد مي تواند آلت تناسلي خود را ايشان فتوا مي دا« :و همچنين مي گويند
در حاليكه اين عمـل شـنيع حتـي در روايـات كتـب      . 333»در دبر همسر خويش فرو برد

  .334شيعه نيز حرام دانسته شده است
علي بن موسي عاشق پروپا قـرص دختـر عمـوي مـأمون بـوده       :همچنين مي گويند

  .335است
از ) صلى اهللا عليه وسلم(ول اهللا و بدين ترتيب مي بينيم كه هيچيك از اهل بيت رس

  .اهانتها و زخم زبانهاي كساني كه خود را پيرو بر حق آنها مي دانند، در امان نبوده اند
  موضع اهل بيت نسبت به پيروان دروغين خود

  

اولين كسيكه به اين پيروان دروغين مبتلي گرديد، اميرالمومنين علي بن ابـي طالـب   
ايشان همواره از پيمـان شـكني و    .بود) لى اهللا عليه وسلمص(چهارمين خليفه رسول اهللا 

در خطبه اي . حيله گريهاي آنها دلتنگ و افسرده بودند و از آنها گله هاي فراوان داشتند
آه « :از نهج البالغه از زبان ايشان در مورد پيروان دروغين خود اينچنين نقل شده اسـت 

آيا به زندگاني اين جهان به جاي زندگاني . كه از سرزنشتان به ستوه آمدم! از دست شما
جاودان دل خوش كرديد و ذلت را به جاي عزت پسنديديد؟ هر گاه شما را بـه جهـاد   

و يا . دشمنتان مي خوانم، چشمانتان در كاسه مي گردد كه گويي به گرداب مرگ اندريد
. رگردانيددر پاسخ سخنانم در مي مانيد، حيران و س. در فراموشي و مستي بسر مي بريد

مـن ديگـر   . نمي دانيد و از خرد بيگانه ايد. گويي ديو در دلتان جاي گرفته و ديوانه ايد
هيچگاه به شما اطمينان نكرده و شما را پشتوانه خود نينگارم و در شمار يـار و مـددكار   

  .نپندارم
چراننده خود را از دست داده، كه چون از سويي شـان  . شتراني را مانيد مهار گشاده

  .336»راهم كنند، از ديگر سو بپرا كنندف
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  :پيروان خود را چنين بيان مي سازند و در سخني ديگر درماندگي و خذالن
يا جامـه فرسـوده   . آنسان كه با شتر بچه مدارا كنند! تا چند با شما راه مدارا بسپارم«

 هر گاه دسـته اي از . اي كه چون شكاف آنرا از سويي به هم آرند از سوي ديگر گشايد
 سپاهيان شام بر سرتان آيد به خانه مي رويـد و در بـه روي خـود مـي بنديـد و چـون      

بـه خداونـد سـوگند    . سوسمار در سوراخ مي خزيد و يا چون كفتار در النه مي آرميـد 
آنكس را كه شما ياري دهيد خوار است و آنرا كه شـما بـر او حملـه آريـد نشـانه تيـر       

جلس بزم بسپاريد و فراهم، و زير پرچم رزم به خداوند سوگند كه در م. شكسته سوفار
  .337»نا چيز و كم

  :و در خطبه اي ديگر، افسردگي و دل شكستگي خود را چنين بيان مي سازند
اي . آن با من است براي مـن نمانـده  ) فرمانروايي(جز كوفه كه كار بست و گشاد « 

باشـد، پـس   كوفه، اگر جز تو كه گرد بادهاي آشوبت بر خاسـته اسـت در فرمـان مـن ن    
به خداوند سـوگند، مـي   . شنيده ام بسر به يمن در آمده است... خداوند تو را زشت كند

بينم كه اين مردم به زودي بر شما چيره مي شوند، كه آنان بر باطل خود فراهمند و شما 
شما امام خود را در حق نافرماني مي كنيد و آنـان در باطـل پيـرو    . در حق خود پراكنده

آنان در . آنان با حاكم خود كار به امانت مي كنند، و شما كار به خيانت. دان امام خويش
بسپارم مـي   اگر كاسه چوبيني را به شما. شهرهاي خود درستكارند و شما فاسد و بدكار

آنـان از مـن بـه    . اينان از من خسته اند و من از آنان خسته! الهي. ترسم آويزه آنرا ببريد
پس بهتر از آنان را مونس من دار، و بـدتر از مـن را   . كستهستوه اند و من از آنان دل ش

  .338»دلهاي آنان را بگذار، چنانكه نمك در آب گدازد! الهي. بر آنان بگمار
و در خطبه اي ديگر اينچنين از مدعيان محبت خود گله كرده و خشم خويش را بر 

  :آنان آشكار مي سازند
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 ه،اي كـم خـردان نـاز پـرورد    . يستيداي كسانيكه به مردان شباهت داريد ولي مرد ن«
كاش شما را نديده بودم و نمي شناختم كه به خداوند سوگند پايان اين آشنايي نـدامت  

كه دلم از دست شما پر خـون  ! خداوند مرگتان دهد. بود و دستاورد آن اندوه و حسرت
زيـد،  است و سينه ام ماالمال خشم شما مردم دون، كه پياپي جرعه اندوه به كامم مي ري

پسـر   :مي گويـد  م در مي آميزيد، تا آنجا كه قريشو با نافرماني و فروگذاري، كار را به
كـداميك از  . خداوند پدرانشان را مزد دهـد . ابوطالب دلير است اما علم جنگ نمي داند

آنان پيشتر از من در ميدان جنگ بوده و بيشتر از من نبرد دليران را آزموده؟ هنوز بيست 
امـا،  . اسـت  ه پا در معركه گذاشتم، و اكنون ساليان عمرم از شصت فزونسال نداشتم ك

  .339»آنرا كه فرمان نبرند سر رشته كار از دستش برون است
در مورد پيروان خود چـه   -رضي اهللا عنهما-پس از اين بياييد ببينيم، حسن بن علي 

محبـت آنهـا را    ايشان نيز از آنانيكه خود را شيعه اهل بيـت دانسـته و ادعـاي    .گفته اند
سرپوشي براي اعمال باطل خود قرار داده اند، بسيار گله كرده و از آنهـا برائـت جسـته    

سوگند  به خداوند« :در يكي از معتبرترين كتابهاي شيعه نقل شده كه ايشان گفته اند. اند
اينها قصـد بـه   . من معاويه را بر اينهايي كه مي پندارند شيعه من هستند ترجيح مي دهم

  .340»رساندن مرا داشتند و اموالم را به تاراج بردند قتل
اينها بـا وجـود اينكـه    «: و در روايتي ديگر شيعيان خود را اينچنين توصيف مي كنند

  .341»مي گويند قلبهاي ما با شماست، شمشيرهايشان را بر عليه ما كشيده اند
ره نبـوده  نيز از دغل كاريهاي شيعيان خود بي بهـ  -رضي اهللا عنهما-حسين بن علي 

ايشان به وعده هاي آنها دلخوش كرده و گمان بردنـد بـاطن آنهـا نيـز ماننـد گفتـه        .اند
اما ديري نپاييد كه آنها حقيقت خود را اظهار كرده و ايشان را تنهـا و  . هايشان مي باشد

  :ايشان در يكي از روايات اينچنين از آنها گله مي كنند. بي يار و ياور رها ساختند
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 ربعي و اي حجار بن ابحر و اي قيس بن اشعث و اي يزيد بن حارث اي شيث بن«
مگر برايم نامه نفرستاديد كه ميوه هـا  ! )اينها گروهي از شيعيان حسين بن علي بوده اند(

  .342»رسيده و باغها سرسبز گشته اند و خود را سربازاني دالور و متحد معرفي كرديد؟
شيعيان خود بـه اظهـار گلـه اكتفـا      و در سخني ديگر ايشان از شدت دغل كاريهاي

بلند كرده و بر عليه آنها ادعا مـي كننـد و مـي     نكرده، بلكه دست خود را بسوي آسمان
الهي آنها را فرقه فرقه گردان و در بينشان اخـتالف بيـافكن و والت امـور را از    « :گويند

مـا   شان آمديم بـه هند اما هنگاميكه نزدما را فرا خواندند تا ياريمان د. آنها خشنود مساز
  .343»حمله كردند و به قتلمان رساندند

يعني امام زين العابدين شيعيان خود را به يهـود و   ،و فرزند بزرگوار حسين بن علي
در كتـاب رجـال    .نصاري تشبيه مي كنند و از آنها و اعمال ناپسندشان برائت مي جويند

ر محبـت بـه عزيـر افـراط     يهوديان چنان د« :الكشي از زبان ايشان چنين نقل شده است
پس نـه آنهـا از   . ورزيدند كه در نهايت آن گفته و اعتقاد باطل را نسبت به او پيدا كردند

 به عيسي افراط ورزيدنـد كـه   و نصاري چنان در محبت. عزير هستند و نه عزير از آنها
ستند پس نه آنها از عيسي ه. در نهايت آن گفته و اعتقاد باطل را نسبت به او پيدا كردند

گروهي از شيعيان ما چنـان  . به همين مسئله مبتلي گشته ايم و ما نيز. و نه عيسي از آنها
در محبت به ما افراط خواهند كرد كه در نهايت آن اعتقـادي را كـه يهوديـان در مـورد     

پـس نـه   . عيسي پيدا كردند، آنها در مورد ما پيدا خواهند كـرد  عزير و نصاري در مورد
  .344»و نه ما از آنها آنها از ما هستند
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چنان از شيعيان خود دلتنگ و مأيوس بوده اند  -رحمت اهللا عليه-و امام محمد باقر 
اگر تمام مردم شيعه ما مي بودند، سه چهارم آنها در مورد ما « :كه در مورد آنها گفته اند

  .345»شك داشتند و يك چهارم ديگر را انسانهايي احمق تشكيل مي دادند
 اگر شيعيان« :در مورد شيعيان خود مي گويند -رحمت اهللا عليه- و موسي بن جعفر

خود را تحت آزمايش و امتحان قرار دهم در بين آنها بجز انسانهاي مرتد چيـز ديگـري   
و اگر بخواهم آنها را براي خود پاك و خالص بگردانم از هزار نفر يكـي  . نخواهم يافت

كرسي خود تكيه زنند و بگويند مـا شـيعه    آنها فقط بلد هستند بر. نيز باقي نخواهد ماند
  .346»علي هستيم

در مـورد  ) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (اين بود سخنان و گفته هاي اهل بيت رسول اهللا 
حب اهل بيت را دستاويزي براي خود قرار داده اند تا تحت ايـن سـرپوش هـر     آنانيكه

  .بر سر دين بياورند باليي كه بخواهند
  

  شيعه و امامت
  امامتاهل سنت و 

  

 آنچه بطور خالصه مي توان در رابطه با اعتقاد اهل سنت و جماعت در مورد مسـأله 
گفت اين است كه اهل سنت و جماعت تعيين خليفه و امام و اطاعت  و خالفت امامت

از او را واجب توسط آيات و يا احاديث از قبل مشخص و معين شـده انـد را باطـل و    
  .347مردود مي دانند
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  شيعه و امامت
  

  .امامت و خالفت در مذهب تشيع ركني از اركان اسالم بشمار مي رود
  :در اينمورد اينگونه گفته شده» اصول كافي«كتاب  در يكي از روايات

نماز و زكـات و روزه  : اسالم بر پنج ركن استوار گشته است: فرمودند) ع(ابوجعفر «
امـا مـردم چهـار    . تو بر هيچ ركني مانند ركن واليت تأكيد نشده اسـ . و حج و واليت

  .348»ركن را پذيرفته اند و از قبول ركن واليت سرباز زده اند
مي بينيم در اين روايت چگونه دجاالن مهمترين ركن اسالم يعني شهادتين را حذف 

  .كرده و بجاي آن مساله امامت و واليت را قرار داده اند
 ن كـه خداونـد  مهمترين اصل از اصول دي« :و در روايت دروغين ديگري گفته شده

  .349»پيامبر خود را براي تبليغ آن مبعوث داشته، اصل امامت مي باشد
محمد حسين آل كاشف الغطا يكي از بزرگترين مراجع معاصر شيعه در مورد مفهوم 

يعني همانگونه كـه خداونـد از   . امامت مانند نبوت منصبي است الهي« :امامت مي گويد
. مي گزيند و معجزاتي را به آنها عطا مي فرمايـد  ميان بندگان خود كساني را به نبوت بر

به همين صورت كساني را براي منصب امامت انتخاب كرده و پيامبر خـود را امـر مـي    
  .350»كند كه او را پس از خود به امامت مردم منصوب دارد

  .351»امامت عهد و پيماني است الهي« :كليني در همين رابطه در كتاب خود مي گويد
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انگر اين مطلب هستند كـه در مـذهب تشـيع امامـت و نبـوت هـيچ       اين سخنان بي 
و امام همان ويژگيها و خصوصياتي را دارا است كه پيـامبر از  . تفاوتي با يكديگر ندارند

  .آن برخوردار است
موجوده نتيجه گرفته مي شود يافتن تفاوت بين نبوت و امامت عمل بسيار دشواري 

 مجلسي در ادامه سخنان. 352»نقد نخواهد بود است كه در هر صورت خالي از اشكال و
به مقـام نبـوت نمـي يـابيم مگـر      ) ائمه(ما هيچ مانعي در توصيف آنها « :خود مي گويد

در حاليكه عقل ما هيچ تفاوتي بين نبوت و امامت و . مراعات مسأله خاتمه يافتن نبوت
  .353»امامت نمي يابد

دجـاالن پـس از    يجه مي رساند كهبررسي بيشتر در مورد اين موضوع ما را به اين نت
همانند و مساوي دانستن نبوت و امامت، پا را از اين نيز فراتر نهـاده و مقـام و منزلـت    

روايات بسياري در كتاب اصول كافي بر . دانسته اند امت را از نبوت عظيمتر و بزرگترام
  :نعمت اهللا جزائري در اين رابطه مي گويد. 354صحه گذاشته اند اين اعتقاد

  .355»مقام و منزلت امامت عامه عظيمتر و بزرگتر از منزلت نبوت و رسالت مي باشد«
امامت  پس از اين جا دارد به برخي از روايات كه دجاالن در مورد جايگاه و منزلت

در يكـي  . و واليت از خود تراشيده و در كتابهاي خويش نگاشته اند، اشاره داشته باشيم
صد و بيست بار به معراج ) صلى اهللا عليه وسلم(پيامبر «: از اين روايات گفته شده است

و ساير ائمه را بـيش از ديگـر   ) ع(رفته اند، و در هر بار خداوند متعال واليت امام علي 
  .356»فرائض و واجبات دين بر ايشان تأكيد كرده اند

                                                 
 .هـ 1403احياء التراث العربي، بيروت، الطبعه الثالثه،  26/82بحار االنوار للمجلسي  - 352

 .)چاپ سابق الذكر( 26/82بحار االنوار  - 353

 .)چاپ سابق الذكر(1/175اصول الكافي للكليني  - 354

 .12زهر الفربيع ص - 355

. هــ   1389علي اكبر الغفاري، مكتبه الصدوق، طهـران  : تصحيح 601-600الخصال البن بابويه ص  - 356
  .)چاپ سابق الذكر(  23/69بحارالنوار للمجلسي 

 



صـلى  (روزي جبرئيل نزد رسول اهللا « :و در روايت دروغين ديگري گفته شده است
خداوند بر شما درود مي فرستد و مي  !اي محمد: آمده و به ايشان گفت )يه وسلماهللا عل
من هفت آسمان و موجودات آنرا خلق كرده ام و هفت زمين و مخلوقـات آنـرا   : فرمايد

در ميان تمام هستي هيچ جايي با شكوه تر و مقدس تر از ما بين ركن و مقام . آفريده ام
ه اي از بندگان مـن از آغـاز آفـرينش در ايـن مكـان بـه       اما بدانكه اگر بند. وجود ندارد

عبادت و پرستش من مشغول بوده باشد ولي واليت و امامت علي را نپـذيرد، مـن او را   
  .357»در آتش جهنم خواهم افكند

هر كس به واليت مـا ايمـان داشـته باشـد، نمـاز و      « :و در روايت ديگري گفته شده
و هر كس واليـت مـا را نپـذيرد، خداونـد     . دروزه و زكات و حج او مقبول خواهند بو

  .358»متعال هيچيك از اعمال او را قبول نخواهد كرد
نسـبت داده انـد   ) صلى اهللا عليه وسلم(و در روايت ديگري كه دجاالن آنرا به پيامبر 

قيامت با حسناتي بـه انـدازه كوههـاي عظـيم در      اگر احدي از شما در روز« :گفته شده
د، اما واليت علي بن ابي طالب را قبول نكرده باشد خداوند او را بارگاه الهي حاضر گرد

  .359»درون آتش جهنم خواهد افكند
نسـبت داده  ) صلى اهللا عليه وسـلم (و در روايت ديگري كه باز دجاالن آنرا به پيامبر 

يمان به واليـت ائمـه اثنـي عشـر     حتي توحيد و يكتا پرستي نيز بدون ااند ادعا شده كه 
 )صـلى اهللا عليـه وسـلم   (رسول اهللا « :در اين روايت گفته شده. خواهد شدمقبول واقع ن

در اين هنگام دو تـن از  . هر كس ال اله اال اهللا بگويد از اهل بهشت خواهد بود: فرمودند
رسول . اي رسول اهللا، همه ما همواره قول ال اله اال اهللا بر زبان داريم: ياران ايشان گفتند

امـا شـهادت ال الـه اال اهللا فقـط از ايـن      : در جواب فرمودنـد ) لمصلى اهللا عليه وس(اهللا 
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دستشان ) صلى اهللا عليه وسلم(آنگاه رسول اهللا . شخص و پيروانش پذيرفته خواهد شد
  .360»را بر سر علي بن ابي طالب گذاشتند

مـي تـوانيم پـي بـريم كـه در        بنا بر آنچه از اينگونه روايات نتيجه گرفته مي شـود، 
بيهـوده و بـدون فائـده     هادت ال اله اال اهللا بدون ايمان بـه واليـت ائمـه،    مذهب تشيع ش

حويزي در تفسير خود روايت مضحكي را ذكر كرده كه شنيدن آن ما را بـه  . خواهد بود
اين نتيجه خواهد رساند كه دجاالن براي رسيدن به اهداف خود به هر نيرنگ و دجلـي  

  . متضمن توهين به پيامبران خدا باشدحتي اگر اين دجل و دروغ . متوسل مي شوند
روزي عبداهللا بن عمر نزد امام « :اكنون اين روايت مضحك را با يكديگر مي خوانيم

آيا تو هستي كه مـي  . اي فرزند حسين :رفته و خطاب به ايشان گفت) ع(زين العابدين 
ا گويي يونس بن متي بسبب قبول نكردن واليت جدت دچار آن بال گشت و نهنگ او ر

  .اميدوارم مادرت به داغت بنشيند. بله: فرمودند) ع(بلعيد؟ امام 
  .اگر راست مي گويي اين مسأله را به من ثابت كن: ابن عمر به ايشان گفت

و ابـن  ) راوي قصـه (دستور دادند چشـمان مـن   ) ع(در اين هنگام امام زين العابدين
ما ناگهان خـود را در كنـار   . دپس از مدتي پارچه را باز كردن. عمر را با پارچه اي بستند

خـون  . اي آقاي مـن : ابن عمر با ترس و لرز خطاب به امام گفت. ساحل عظيمي يافتيم
  .شما را سوگند مي دهم به من آسيبي نرسانيد. من در گردن شما خواهد بود

با صدايي بلند نهنگي را نزد خود فرا خواندنـد  ) ع(در اين هنگام امام زين العابدين 
: لحظه ناگهان نهنگي همانند كوهي بـزرگ سـر از آب بـدر آورده و گفـت     پس از چند
؟ تو كيسـتي : خطاب به نهنگ فرمودند )ع(امام زين العابدين . اي ولي خدا ،لبيك، لبيك

خطـاب بـه   ) ع(امام . من همان نهنگي هستم كه يونس بن متي را بلعيد: نهنگ پاسخ داد
: نگ در مورد قصه يونس بن متي چنـين گفـت  نه. ما را از قصه او آگاه ساز: او فرمودند
هرگز خداوند پيامبري را به نبوت مبعوث نداشته مگر اينكه واليـت شـما   . اي آقاي من
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هر كدام از آنها كه واليت شما را پذيرفتـه، نجـات   . اهل بيت را بر او عرضه كرده است
بـه بالهـايي    يافته است و هر كدام از قبول آن سرباز زده و يا در آن درنگ كرده اسـت 

همچون اشتباه آدم، و در شرف غرق قرار گرفتن نوح و آتش گرفتن ابراهيم، و در چـاه  
يـونس نيـز   . ي ايـوب و خطـاي داود دچـار شـده اسـت     افكنده شدن يوسـف و بيمـار  

اميرالمومنين  !اي يونس: هنگاميكه به پيامبري مبعوث گشت خداوند به او وحي كرد كه
  .361»خود قرار ده را ولي و امام

پس از آشنايي با مقام و منزلت و واليت ائمه اثني عشر در مذهب تشيع، جا دارد از 
اگـر اعتقـاد شـما در مـورد     : كسانيكه اين اعتقاد را به خورد اين مذهب داده اند بپرسيم

واليت و امامت صحيح مي بود و ايمان به امامت ائمه اثني عشر از نماز و روزه و سـاير  
ه و حتي توحيد و يكتاپرستي نيز بدون ايمان به واليت بـي ارزش  اركان دين مهمتر بود

مي بود، پس چرا در قرآن مجيد سخني از آن به ميان نيامـده اسـت؟ در حاليكـه آيـات     
اما امامت ائمـه  . سخن گفته اند... بسياري از قرآن مجيد در مورد نماز و روزه و حج و 

اين خود دليلي بر بطالن ايـن اعتقـاد    آيا. اثني عشر حتي در يك آيه نيز ذكر نشده است
  دروغين نيست؟

كسانيكه بطالن اين اعتقاد را نمي پذيرند گويا به صورت غيـر مسـتقيم مـي گوينـد     
خداوند اين مسأله را از اكثريت مسلمانان پوشيده نگاه داشته تا در فرداي قيامت آنها را 

  .به درون آتش جهنم بيافكند
ائمه اثني عشر در قرآن مجيد ذكـر شـده    به امامت ممكن است كسي ادعا كند ايمان

اين ادعـا عـالوه بـر اينكـه     . است اما سني ها آيات مربوط به آنرا از قرآن پاك كرده اند
سـوره الحجـر دارد كـه در آن خداونـد متعـال محفـوظ        9مخالفتي صريح با آيه شماره 

ايـن   اند، همچنين ماندن قرآن كريم را از هر گونه تحريف و دستخوردگي بعهده گرفته
در زمـان   -رضـي اهللا عنـه  -سؤال را به دنبال خواهد داشت كه چرا علي بن ابي طالـب  
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خالفت خويش اين آيات را بار ديگر در قرآن مجيد به ثبت نرساندند؟ و يا اينكـه چـرا   
ساير ائمه من جمله مهدي موهوم يك نسخه از اين قرآن كامل را به شيعيان ندادنـد تـا   

حقانيت آنها باشد و سبب گردد سني هـا نيـز اعتقـاد را بپذيرنـد و تمـام       حجتي دال بر
  مسلمانان در يك صف بر عليه دشمنان خود قرار گيرند؟

درماندگي دجاالن در پاسخ دادن به اينگونه سؤالها آنها را بر آن داشـت كـه پيـروان    
آنها را امـر  فريب خورده خويش را از بحث و مناقشه كردن با مخالفان بر حذر دارند و 

كنند ايمان به امامت ائمه اثني عشر را بين خود مخفي نگاه دارند و در مورد آن با كسي 
و همچنين مانند عادت هميشـگي خـود بـراي مقـدس جلـوه دادن ايـن        .سخن نگويند

در يكي از ايـن  . مسأله، دست به جعل چندين روايت زده و آنها را به ائمه نسبت دادند
. ايمان به واليت را خداوند مخفيانه با جبريل در ميان گذاشـتند « :روايات گفته مي شود

نيز مخفيانه اين مسـأله را بـا آنانيكـه     و جبريل مخفيانه با محمد و محمد با علي و علي
اما شماها امروز مي خواهيد آنـرا بـين مـردم    . خداوند مقدر كرده بود، در ميان گذاشتند

ح كافي شار. 363»راز ما را افشاء نسازيد... « :شده و در روايتي ديگر گفته. 362»افشاء كنيد
  .364»و واليت مي باشد مراد از راز، مسأله امامت« :در شرح اين روايت مي گويد

آيا بيم و هراس دجاالن از رو شدن دستشان دليلي بر دروغين و بـي پايـه و اسـاس    
در دين مي  بودن سخنان آنها نيست؟ اگر ايمان به واليت و امامت چنين جايگاه عظيمي

داشت چرا مي بايست سعي شود در جوي تاريك و سياه و بطـور مخفيانـه بـين مـردم     
؟ در ميان گذاشته است -عليه السالم-تبليغ شود؟ و چرا خداوند آنرا مخفيانه با جبريل 

  ؟ي ترسيده استمگر والعياذ باهللا خداوند نيز از ابوبكر و عمر م
پايه و اساس و واهي هسـتند كـه هـر انسـان     براستي كه اينگونه اعتقادات چنان بي 

  .عاقل غير متعصب مي تواند به دروغين بودن آنها پي ببرد
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نكته بسيار مهمي كه در رابطه با اين مسأله بايستي به آن اشاره كـرد ايـن اسـت كـه     
بنابر اعترافات مراجع و مصادر مذهب تشيع اولين كسي كه پرچمدار چنين مفهـومي از  

در بسـياري از مراجـع شـيعه     .عبداهللا بن سبأ يهودي األصل مي باشدامامت بوده است، 
را بـين  ) ع(ابن سبأ اولين كسي بود كه فرضيت امامت علي بن ابـي طالـب   « :گفته شده

ايـن  . مي دانست كافرمردم تبليغ مي كرد و از دشمنان ايشان برائت مي جست و آنها را 
در زمان يهوديت خـويش يوشـع بـن     بدان سبب بود كه ابن سبأ، يهودي األصل بوده و

نون را وصي موسي مي دانست و پس از اسالم همين اعتقاد را در مورد علـي بـن ابـي    
بزرگان مذهب تشيع ايـن اعتقـاد ابـن سـبأ يهـودي األصـل را       . 365»پيدا كرد) ع(طالب 

: ابن بابويه قمي مي گويـد . پسنديده و آنرا اصلي عظيم از اصول مذهب خود قرار دادند
پس از خود  ه اماميه معتقد است هر پيامبري، وصي اي دارد كه او را به امر خداوندشيع«

جا دارد به اين نكته نيز اشاره كنيم كه سردار رشيد اسالم  .366»جانشين خويش مي سازد
هنگاميكه از توطئه و دسيسـه هـاي ابـن سـبأ آگـاه       -رضي اهللا عنه-علي بن ابي طالب 

ن قتل او را صادر كنند، اما ترس از بوجود آمدن فتنه گشتند نخست تصميم گرفتند فرما
البتـه در برخـي از مراجـع    . و آشوب سبب شد تنها به تبعيد ابن سبأ به مدائن اكتفا كنند

  .367، ابن سبأ را به قتل رساندند-رضي اهللا عنه-شيعه گفته شده علي بن ابي طالب 
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  نصوص دانستن امامت ائمه اثني عشررد بر تشيع در مورد م
  

همانگونه كه قبالً نيز اشاره كـرديم شـيعه معتقـد اسـت منصـب امامـت و خالفـت        
يعني اينكه امامان نيز مانند پيامبران از جانب خداوند انتخاب شده و . منصبي است الهي

امـت  « :در اين رابطه عالوه بر سخنان پيشين گفته شده. به اين منصب گماشته مي شوند
بلكـه بايسـتي بـراي    . سي را براي امامت انتخاب كنـد اسالمي به هيچ وجه حق ندارد ك

  .368»تعيين امام نص شرعي وجود داشته باشد
بـه امامـت    )صلى اهللا عليـه وسـلم  (و در مورد اينكه چه كساني پس از وفات پيامبر 

علـي و فرزنـدان   ) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (رسول اهللا «برگزيده شدند شيعه معتقد است 
  .369»كرده اندايشانرا براي امامت تعيين 

از آنجائيكه اين اعتقاد باطل مانند اكثـر دروغپردازيهـاي دجـاالن، اهـل بيـت خـود       
را  دانستند در برابر كسانيكه سعي داشتند از آنها سوء استفاده كنند، قد علم كرده و آنهـا 

اينگونه كه مصادر و مراجـع شـيعه بـه ايـن      بعنوان مثال. در برابر مسلمانان افشاء سازند
در  370شيطان طـاق عتراف كرده اند، هنگاميكه خبر دروغپردازيها و گزافه گوييها مسأله ا

مورد الهي دانستن منصب امامت علي بن ابي طالب و فرزندان ايشان، به گوش زيد بـن  
رسيد، ايشان شيطان طاق را  -رحمت اهللا عليهم اجمعين-علي فرزند امام زين العابدين 
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به من خبر رسيده كه تو به مردم مـي گـويي   « :فتندنزد خود فراخوانده و خطاب به او گ
  .در آل محمد، اماماني واجب الطاعه وجود دارند

  .و پدر شما نيز يكي از اين امامان بوده است. بله: مؤمن طاق گفت
پدرم هر گـاه مـي خواسـتند لقمـه اي بـه دهـانم       : زيد بن علي به مؤمن طاق گفتند

آيا امكان دارد ايشـان  . دا لقمه دهانم را بسوزاندگذارند نخست آنرا سرد مي كردند تا مبا
از گرمي لقمه بر من اشفاق كنند اما از افكنده شدن من در آتش جهـنم نهراسـند و ايـن    

ايشـان نمـي   : مسأله اعتقادي را با من در ميان نگذارند؟ مـؤمن طـاق در جـواب گفـت    
ـ     را نپذيريـد و در  خواستند شما را از اين مسأله آگاه سازند چون مـي ترسـيدند شـما آن

  .371»نتيجه ايشان نتوانند در روز قيامت شفيع شما گردند
 )صلى اهللا عليه وسـلم (در اين روايت ديديم چگونه يكي از بزرگان اهل بيت پيامبر 

، الهي دانستن منصب امامـت  -رحمت اهللا عليهم اجمعين-يعني زيد بن علي بن حسين 
و  را، سر چشمه گرفتـه از دروغپردازيهـا   علي بن ابي طالب و فرزندان و نوادگان ايشان

مسأله ديگري كه در اين روايـت بايسـتي بـه آن توجـه     . اكاذيب شيطان طاق دانسته اند
صـلى اهللا عليـه   (شود اهانتهايي است كه به صورت غير مستقيم به اهل بيت رسـول اهللا  

 -يـه رحمـت اهللا عل -در اين روايت نخست امام زيـن العابـدين   . روا شده است) وسلم
  .متهم به كتمان آنچه كه شيعه آنرا يكي از بزرگترين اصول دين مي داند شده اند

و همچنين در اين روايت ايمان فرزند ايشان ضعيف تر از ايمان انسـانهاي معمـولي   
معلوم نيست اگر اين اعتقاد، صحيح و بر حق مي بود چـه چيـز مـي    . دانسته شده است

  ردن به امامت پدر بزرگوارشان باز دارد؟ توانست زيد بن علي را از ايمان آو
نيز در مقابل گزافه گوييهـاي شـيطان طـاق و     -رحمت اهللا عليه-امام جعفر الصادق 

ساير حيله گران ساكت ننشسته و مردم را از آنها و افكار گمـراه كننـده شـان بـر حـذر      
و گزافـه   هنگاميكه خبـر دروغپردازيهـا  «: گفته شده» رجال الكشي«در كتاب . داشته اند
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رسـيد، ايشـان   ) ع(گوييهاي مؤمن الطاق در مورد مساله امامت به امـام جعفـر الصـادق    
. مـي آيـد   اگر كسي بخواهد با او بحث و مناقشه كنـد براحتـي از پـس او بـر    : فرمودند

از او مي پرسـد   :چگونه ؟ ايشان فرمودند: پرسيدم) ع(از امام ] :راوي حديث مي گويد[
را از احدي از امامان خود شـنيده  ) اعتقاد به الهي بودن منصب ائمهي يعن(آيا اين مسأله 

و اگر پاسـخ منفـي دهـد    . اي؟ اگر او پاسخ مثبت دهد مرتكب بهتان و افتراء شده است
چگونه مردم را به ايمان آوردن به مسأله اي فرا مي خـواني كـه   : بايستي به او گفته شود

ر ادامه اين روايت گفتـه شـده راوي از امـام    د. »372آنرا از هيچيك از امامان نشنيده اي؟
امـام در جـواب او مـي    . اجازه مي خواهد اين سخن را به گوش شيطان الطـاق برسـاند  

آنها چنان خود را به اين مسأله آلوده سـاخته انـد كـه توانـايي پـذيرفتن حـق را       : گويند
) طـاق مـؤمن ال (سخن امـام را بـه ابـو جعفـر أحـول      ) :راوي حديث مي گويد. (ندارند
. به خداوند سوگند ايشان راست فرموده اند: او پس از شنيدن سخنان امام گفت. رساندم

  . 373»هيچ چيز جز تعصب مانع از بازگشت من به حق نگشته است
الزم به تذكر است در اين دجل و فريبكاري هشام بن حكم نيز همكار و هم پيمـان  

  . شيطان طاق بوده است
يعنـي كسـانيكه   ) صلى اهللا عليه وسـلم (رسول اهللا اگر چه حجت و پاسخ اهل بيت 

دجاالن سنگ آنها را به سينه مي زنند، آنهم در رواياتي كه خود مصادر و مراجع مذهب 
تشيع آنها را روايت كرده اند، ما را از اثبات بطالن اين اعتقـاد بـي نيـاز مـي سـازد امـا       

بنـابر  . ر و بهتر روشن سازدتفصيل و توضيح بيشتر در اينمورد مي تواند حقيقت را بيشت
، بـي  ي از روايات موجود در مراجع شـيعه اين ما اكنون با استدالل به قرآن مجيد و برخ

خداوند متعال در سوره النساء . پايه و اساس بودن اين مسأله را بيشتر روشن مي سازيم
  : مي فرمايد 59آيه 
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 ).چاپ سابق الذكر( 191- 190رجال كشي ص  - 372

 ).چاپ سابق الذكر( 191-190رجال كشي ص  - 373



  . »اي مؤمنين، خدا و پيامبر را اطاعت كرده و از اولياء امور خود فرمانبرداري كنيد«
مي بينيم در اين آيه خداوند متعال هيچ اشـاره اي بـه تعـداد و اسـامي اوليـاء امـور       

اين مسأله اين سؤال را مطـرح ميكنـد كـه    . اندمسلمانان يعني همان ائمه و خلفا نكرده 
چگونه امكان دارد مسأله اي كه شيعه آنرا از نبوت نيز مهمتر مي داند، اينگونه در قـرآن  
مجيد كه هدايتگر مسلمانان مي باشد، مورد اهمال قرار گيرد و كوچكترين اشاره اي بـه  

فرمايشـي از جانـب    اين خود دليلي است بر اينكه اعتقاد بـه وجـود نـص و    آن نشود؟
خداوند كه دال بر تعداد و اسامي ائمه مسلمين باشد، اعتقادي است كه دجاالن از خـود  

  . تراشيده و آنرا به خورد مذهب تشيع داده اند
  : دمي فرماي 165در سوره النساء آيه خداوند متعال همچنين 

تـا مـردم پـس از ارسـال     «. ]۱۶۵ /النساء[. ﴾ُسلَِيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعَد الرُّ ِلئَالَّ﴿
   .»پيامبران هيچ حجت و بهانه اي نداشته باشند

از اين فرمايش الهي نتيجه گرفته مي شود كه با مبعـوث گشـتن پيـامبران و خاتمـه      
و همانگونه كه مي بينيم در . يافتن نبوت، هيچ حجت ديگري بر مردم باقي نمانده است

پس اين ادعا كه ائمه اثنـي عشـر حجتـي    . ائمه به ميان نيامده است اين آيه هيچ نامي از
  . اساس مي باشد بي الهي هستند، ادعايي پوچ و بي پايه و

در كتاب نهج البالغه نيز كه يكي از مهمتر ين و اساسي ترين كتابهاي مذهب تشيع  
را ناديـده  نبايـد ايـن مسـأله     .مي باشد، هيچ اشاره اي به عدد و اسامي ائمه نشده است

گرفت كه اعتقاد داشتن به وجود نص در مورد امامت ائمه اثني عشـر و معـين دانسـتن    
تعداد و اسامي آنها يكي از علتهاي اساسي از خود تراشيدن اعتقاد به مهـدي افسـانه اي   

چون از آنجائيكه عمر اين عده از ائمه در شرف انتها بود، شيعه ناچار گشـت  . مي باشد
را شخصيتي افسانه اي با عمري خيالي قرار دهد تا مذهب تشيع هرگز آخرين امام خود 
  . نگردد(!) فاقد امام معصوم 

از ديگر براهيني كه داللت بر عدم وجود نص در مورد تعداد و اسامي ائمـه دارنـد،   
 .اختالف شديد موجود در بين مذاهب مختلف شيعه در رابطه با تعداد ائمـه مـي باشـد   



وجـود داشـت   ) صلى اهللا عليه وسلم(لهي و يا حديثي از رسول اهللا اگر واقعا فرمايشي ا
بـه دوازده امـام مـذهب    ) صلى اهللا عليه وسلم(كه امامت مسلمانان را پس از رسول اهللا 

، پس چرا خود شيعيان در اينمورد يعني در مـورد مسـأله اي كـه    دتشيع واگذار مي گرد
 تقسيم شده اند؟ فرقـه  به چندين فرقه آنرا يكي از بزرگترين اصول دين اسالم مي دانند

آنها براي اثبات بر حق بـودن خـود بـه روايتـي كـه در      . اسماعيليه فقط هفت امام دارند
« : در اين روايت گفتـه شـده  . برخي از مراجع شيعه ذكر گرديده است استدالل مي كنند

  . 374»، قائم ما استهفتمين ما
ارند كه بر اساس آنها تعـداد ائمـه   روايات ديگري در مراجع و مصادر شيعه وجود د

: بو جعفر از جابر روايت مي كند كـه در يكي از اين روايات ا .شيعه سيزده تن مي باشد
رفته بودم لوحي را نزد ايشان مشاهده كردم  -عليها السالم-روزي هنگاميكه نزد فاطمه «

ها را دوازده تـن  من تعداد آن. كه اسامي اوصياء از نوادگان ايشان در آن نگاشته شده بود
يافتم كه آخرين آنها قائم و سه تن از آنها نامشان محمد و سه تـن ديگـر نامشـان علـي     

    .375»بود
آشكار است دجاالني كه اين روايت را از خود ساخته انـد بيشـتر از عـدد ده يعنـي     

و چون عددي كه در اين روايت ذكر شده . تعداد انگشتان دستشان شمردن بلد نبوده اند
اگر اماماني كـه  . بيشتر است آنها اينگونه گيج شده و در حل مسأله اشتباه كرده اند از ده

-از فرزندان فاطمه هستند، دوازده تن باشند پس با علي بن ابي طالب كه همسر فاطمه 
ميباشد چه خواهند كرد؟ آيا اين دجاالن نمي دانند دوازده به اضافه يك  -رضي اهللا عنها

ا يا سيزده امامي هستند و يا اينكه علي ابن ابـي طالـب سـردار    مي شود سيزده؟ پس آنه
  .رشيد اسالم را بعنوان امام خود قبول ندارند
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اما ابن بابويه كه گويا كمي بهتر از ديگر همكارانش شمردن بلد بوده اسـت، متوجـه   
 اين روسياهي شـده و بـراي فـرار از آن در تاريكيهـاي شـب و در پـس پـرده عبـارت        

غافل از اينكه اشتباه و روسياهي . 376را از روايت جعلي پاك كرده است» اننوادگان ايش«
اين روسياهي اين اسـت  . ديگري در اين روايت وجود دارد كه دست آنها را رو مي كند

در حاليكه مـا مـي   . كه در روايت گفته شده تنها نام سه تن از دوازده امام علي مي باشد
. ماماني كه نامشان علي اسـت، سـه تـن مـي باشـد     دانيم بجز علي ابن ابي طالب تعداد ا

پس بنابراين، مذهب شيعه اثنـي  . يعني علي بن حسين، علي بن موسي و علي بن محمد
عشري يا بايستي يكي از چهار امامان علي نام خود را از امامت خلـع كنـد و يـا اينكـه     

  .خود را مذهب شيعه ثالث عشري بنامد
كر كرده كه از آن نتيجه گرفتـه مـي شـود تعـداد     كليني نيز در كتاب خود روايتي ذ 

رسـول اهللا صـلي اهللا   « در اين روايت گفته شده .تشيع سيزده تن مي باشدامامان مذهب 
خداونـد بوسـيله مـا    . خطاب به امام از نوادگانم و تو ستونهاي زمين هسـتيم  عليه و آله

نوادگـانم از   زده تـن از اگر اين دوا. زمين را از زلزله و ويراني محفوظ نگاه داشته است
بين روند زمين بي درنگ زلزله اي هولناك فرا خواهد گرفت تمام موجودات به قعر آن 

بايسـتي   مي بينيم بنا بر اين روايت نيز تعداد امامان مذهب تشـيع . 377»فرو خواهند رفت
و نجاشي نيز در كتابهاي خود به اين مسأله اشاره كرده انـد كـه    طوسي. سيزده تن باشد

  . 378وهي از شيعيان سيزده امامي هستندگر
آنچه باعث شگفتي است، اين است كه هر كدام از اين مذاهب و فرقه ها ادعـا مـي   

و بنـابراين ادعـا سـاير مـذاهب      كنند مذهب خود را بر پايه احاديث متواتر بنا كرده اند
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االحـزاب  [ .﴾َني الِْقَتالََوكَفَى اللَُّه الُْمْؤِمنِ﴿ و بدين ترتيـب . و گمراه مي دانند شيعه را باطل
  .379»بي نياز و آسوده ساخت خداوند مومنين را از جنگيدن« ].25/

اگر واقعاً يكي از اين مذاهب تنها يك حديث صـحيح در تأييـد مـذهب خـود مـي      
و  جـاي هـيچ شـك    داشت، آيا به اين اندازه تفرقه و جدايي در بين آنها بروز مي كرد؟

قـه هـا و مـذاهب متعـدد و مختلـف در مسـأله اي       ترديدي نيست كه بوجود آمـدن فر 
خـود دال بـر اينكـه اسـت كـه      ) و نه اجتهادي مانند بسياري از احكام فقهـي (اعتقادي 

سـر چشـمه   ) صلى اهللا عليه وسلم(هيچكدام از آنها از قرآن مجيد و احاديث رسول اهللا 
  .نگرفته اند

ي عشـر را درهـم مـي    يكي ديگر از مسائلي كه ادعاي منصوص بودن امامت ائمه اثن
شيعه امامت را همانند نبوت دانسته و منكـر  . ريزد، عدم ذكر آن در قرآن مجيد مي باشد
اين در حالي است كه در قرآن مجيد نـام و  . امامت را از منكر نبوت نيز بدتر مي پندارد

از ائمه  ذكر شده اما هيچ سخني در مورد هيچكدام) صلى اهللا عليه وسلم(و صف پيامبر 
  .ميان نيامده است به

و همچنين در قرآن مجيد نه تنها در مورد اركان اسالم و ايمان بلكه حتـي در مـورد   
بسياري از مسائل اخالقي همچون تشويق به راستگويي و امانت داري و بر حذر داشتن 

اما مي بينيم كه در آن كـوچكترين صـحبتي   . صحبت شده است ...از كذب و خيانت و 
امت كه شيعه معتقد است بدون ايمان به آن حد، توحيد و يكتا پرستي در مورد مسأله ام

  .نيز هيچ ارزشي ندارد، نشده است
آيا اين مسأله خود بيانگر آن نيست كه ايمان به امامت ائمـه اثنـي عشـر را بزرگـان     

  فراوان سعي دارند آنرا به خورد ديگران دهند؟ شيعه از خود بافته و با تكلف
اي اين سؤال ساده، جوابي نيافتند بار ديگر به ادعاهاي پوچ و بي بزرگان شيعه كه بر

ايمان به امامت ائمه اثني عشر در قرآن مجيـد ذكـر    :آنها مي گويند. اساس روي آوردند
                                                 

مراد از ذكر اين آيه در اين مقام اين است كه خداوند با به جان هم افكندن گروههاي مختلف شيعه  - 379
 .و رسوا كردن همديگر، ما را از اثبات بطالن اعتقادات آنها بي نياز ساختند



آيات مربوط به آن را از قرآن حذف ) صلى اهللا عليه وسلم(شده بود اما ياران رسول اهللا 
  .كردند

سو با وعده الهي در مـورد محفـوظ مانـدن قـرآن     اين ادعاي پوچ و بي اساس از يك
مجيد از هر گونه تحريف و دستخوردگي تضاد و منافـات دارد و از سـوي ديگـر ايـن     
فرصت را به دشمنان اسالم مي دهد كه مسلمانان را نسبت به تمام مسائل دين مشكوك 

جـب  چنين اعتقادي مي توانند بگويند ممكـن اسـت وا   تمسك جستن به آنها با. سازند
صلى (منسوخ شده باشد اما ياران رسول اهللا ... بودن روزه ماه رمضان و زكات و حج و 

  ... و ممكن است . كرده اندآن آيات ناسخه را از قرآن حذف ) اهللا عليه وسلم
آري با پذيرفتن چنين اعتقادي هرگز نمي توان به هيچيك از اركـان و اصـول ديـن    

  .اطمينان داشت
 ال دين جاويد و پابرجاي اسالم را چنـين متزلـزل و انحـراف   حاشا كه خداوند متع 

  .پذير قرار دهد
برخي از بزرگان و سردمدارن شيعه براي به كرسي نشاندن ادعاهاي خود در مـورد   

منصوص بودن امامت ائمه اثني عشر، به روايت صحيحي كه در مراجع اهل سنت ذكـر  
  .شده است، استدالل كرده اند

  :رضي اهللا عنه مي گويددر اين روايت جابر 
اسالم تا دوازده خليفه همچنـان عزيـز و   : فرمودند) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا «

آنرا از پـدرم  . سپس ايشان سخني فرمودند كه من متوجه آن نشدم .»پرتوان خواهد ماند
همگـي آنهـا از قـريش    « :فرمودند) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا  ، او گفت كهپرسيدم

  .380»هند بودخوا
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اشكار است اين روايت هيچ ارتباطي با آنچه بزرگـان شـيعه در صـدد آن هسـتند،      
  :چون. ندارد

 در روايت از اين داوزده تن بعنـوان خليفـه نـام بـرده شـده اسـت در حاليكـه        :اوالً
هيچكدام از ائمه شيعه بجز علي ابن ابي طالب و فرزند برومند ايشان حسـن بـن علـي    

پس مراد از اين دوازده تن نمي تواند ائمه . تاهي به خالفت نرسيدندآنهم براي مدت كو
  .شيعه باشد

 در همـين رابطـه  ) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (در روايت ابي داود ذكر شده پيامبر  :ثانياً
  .»امت اسالمي همگي فرمانبردار و مطيع اوامر آنها خواهند بود« :فرمودند

دوران خالفت علـي بـن ابـي طالـب و      اين در حالي است كه ما مي دانيم حتي در 
  .فرزند ايشان حسن بن علي، هيچگاه همگي امت اسالمي مطيع و فرمانبردار آنها نبودند

نيز در مورد امامت برخي از ائمه با حتي خود فرقه هاي مختلف شيعه عالوه بر اين 
  .ندريكديگر اختالفات شديدي دا

اسالم در زمـان  « :فرمودند)  عليه وسلمصلى اهللا(در روايت ذكر شده رسول اهللا : ثالثاً
  .»خالفت آنها همچنان عزيز و پرتوان باقي خواهد ماند

شيعه ادعا دارند اسالم در زمـان ائمـه نـاتوان و ذليـل      اين در حالي است كه بزرگان
  .بوده و گروهي ظالم و كافر بر مسلمانان حكم مي راندند

بزرگـان شـيعه در    د مستمسكي بـراي بنا بر اين مي بينيم اين حديث هرگز نمي توان
  .اثبات ادعاهاي خود باشد

با توجه به مطالب ذكر شده به اين نتيجه مي رسيم كه ادعاي منصوص بودن امامـت  
ائمه اثني عشر، ادعايي پوچ و بي اساس مي باشد كه حتي فرقه هاي مختلف شـيعه نيـز   

  .دارندرد آن با يكديگر اختالفات شديدي در مو
اثني عشر و  آشنايي با اعتقاد شيعه در مورد منصوص بودن امامت ائمهاكنون پس از 

پي بردن به واهي بودن اين اعتقاد، جا دارد با تفصيلي بيشتر در مـورد اعتقـاد شـيعه در    
  .سخن بگوييم -رضي اهللا عنه-ابي طالب  رابطه با امامت و خالفت علي بن



پـس از وفـات   مامت مسـلمانان  د دارد خالفت و اهمانگونه كه مي دانيم شيعه اعتقا
رضـي اهللا  -بنابر نصوصي شرعي به علي بن ابي طالب  )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

و از دايـره   واگذار شده و هر كس از پذيرفتن اين مسأله سر باز زند كفـر ورزيـده   -عنه
  .اسالم خارج شده است

نصوصي استدالل كرده و اكنون بياييد ببينيم شيعه براي اثبات اين ادعاي خود به چه 
  سپس خواهيم ديد آيا اين دليلها مي توانند مستمسكي براي شيعه باشند يا خير؟
  :طوسي كه در مذهب شيعه به شيخ طائفه ملقب گشته در اين رابطه مي گويد

مهمترين و واضح ترين دليل از قرآن مجيد براي اثبات امامت علي بـن ابـي طالـب    «
  .، اين فرمايش الهي است)صلى اهللا عليه وسلم(پس از وفات رسول اهللا ) ع(

إِنََّما َوِليُّكُُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَّـِذيَن ُيِقيُمـونَ الصَّـالةَ َوُيْؤُتـونَ الزَّكَـاةَ َوُهـْم       ﴿
هر آينه ولي شما خداوند و پيامبر و مؤمناني اند كه نماز بپـا  «. ]۵۵/  املائدة[.٣٨١﴾َراِكُعونَ

  .»و فروتن مي باشند ند و زكات مي دهند و همواره خاشعدار مي
آنهـا در  . البته مفسرين شيعه قسمت آخر آيه را به گونه اي ديگر تفسـير مـي كننـد    

مؤمناني كه نماز بپا مي دارند و در حال ركوع زكـات  ... «  :تفسير اين قسمت مي گويند
  .»مي دهند

بدون هيچ شـك و ترديـدي واضـح     اين آيه«: طبرسي در مورد اين آيه ميگويد
صـلى اهللا عليـه   (پس از رحلت پيـامبر  ) ع(بر امامت علي بن ابي طالب  دليل ترين
  .382»مي باشد) وسلم

تمام مفسرين و محدثين عامه و « :علماي شيعه در رابطه با استدالل به آيه مي گويند
) ع(بن ابي طالـب  خاصه بر اين مسأله متفق القول هستند كه اين آيه در مورد امام علي 

نازل شده و در مورد قصه ايشان كه در اثناي نماز انگشتر خود را به فقيري دادند سخن 
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و . ح سته اهل سـنت نيـز روايـت شـده اسـت     قصه اين ماجرا در كتب صحا. مي گويد
بنا بر اقوال تمام علماي زبان عربي براي حصر بكـار  » نماإ«همانگونه كه مي دانيم كلمه 

  .383»به معناي امام و خليفه مي باشد» ولي«و همچنين مي دانيم كلمه برده مي شود 
پس از آشنا شدن با آنچه كه بزرگان شيعه آنرا مهمترين وواضح ترين دليل خـود در  
اين مسأله مي دانند، به نقد و بررسي استدالل به اين آيه مي پردازيم تا آشكار گردد اين 

  . نمي رساندآيه بزرگان شيعه را به هدف و غايت خود 
قبل از هر چيز بايستي دانست اين ادعاي بزرگان شيعه كه دليـل خـود را آيـه اي از    

چون همانگونه كـه مـي بينـيم در    . قران مجيد دانسته اند، ادعايي است پوچ و بي اساس
اين آيه هيچ نام و نشاني از أحدي برده نشده، و آنچه كه شيعه بعنوان دليـل خـود ارئـه    

پـس  . ي است كه ادعا مي كند سبب نزول اين آيه را روشن مي سـازد  داده است، روايت
  . استدالل آنها به روايت مي باشد و نه به آيه اي از قرآن مجيد

پس از روشن شدن اين مطلب، اكنون خواهيم ديد كه حتي ايـن روايـت نيـز نمـي     
  : ما در اين رابطه مي گوييم. تواند دليلي براي بزرگان شيعه باشد

ر چيز بايستي دانست اين ادعاي بزرگان شيعه كـه تمـام علمـاي اهـل     قبل از ه -1
بلكه عكس اين . سنت اين روايت را صحيح دانسته اند، چيزي جز كذب و افتراء نيست

يعني اينكه تمام محدثين اهل سنت بر جعلي بـودن ايـن روايـت    . ادعا صحيح مي باشد
ط برخي از مفسرين همچـون  و بايستي دانست ذكر اين روايت توس. 384اتفاق نظر دارند

و همچنين بايستي توجه داشت اين . ثعلبي و واحدي هرگز دال بر صحت آن نمي باشد
ادعا كه اين روايت در كتب سته حديث اهل سنت روايت شده است، چيزي جـز دروغ  

چون اين روايت در هيچيك از ايـن كتابهـا يعنـي صـحيح     . محض و عوام فريبي نيست
سنن ابي داود و سنن ترمذي و سنن نسائي و سنن ابن ماجـه  بخاري و صحيح مسلم و 
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شكي نيست كه اين مسأله بر دجاالن پوشيده نبوده، اما هدف آنها از . روايت نشده است
اين كذب و افتراء اين بوده كه از يكسو عوام اهل سنت را فريب دهند و از سوي ديگر 

اعتراف دارند اما تعصب، آنهـا را  به پيروان خود بگويند سني ها خود به بر حق بودن ما 
  . از پذيرفتن حق باز داشته است

مخالف با يكـي از اساسـي تـرين معتقـدات مـذهب اثنـي        ،استدالل به اين آيه -2
چون همانگونه كه علماي شيعه در استدالالت خود به اين نكته اشاره . عشري مي باشد

و بدين ترتيب اگـر  . مي شوددر زبان عربي براي حصر بكار برده » إنما«كلمه  ،كرده اند
مـي پندارنـد تفسـير كنـيم بايسـتي از آنهـا        بخواهيم اين آيه را آنگونه كه بزرگان شيعه

بخواهيم امامت را تنها منحصر به علي بن ابي طالب بدانند و از اعتقاد بـا امامـت سـاير    
ه و مسلم است بزرگان شيعه هرگز به قبول آنچه كه خود مقرر داشـت . ائمه دست بكشند

 .اند تن در نخواهند داد 

بايستي توجه داشت خداوند متعال هرگز كسي را مورد مـدح و سـتايش قـرار     - 3
و همـه مـا   . نمي دهند مگر اينكه شخص عملي واجب و يا مسـتحب انجـام داده باشـد   

ميدانيم صدقه دادن و كمك به فقراء و مستمندان در اثناي نماز نه تنها مسـتحب نيسـت   
ص نماز گزار خواهد شد و او را از خشوع و حضـور قلـب بـاز    بلكه باعث انشغال شخ

حتي برخي از اهل علم انشغال به اينگونه اعمال را سبب بطالن نماز مي . خواهد داشت
در اثناي نماز چنـين   -رضي اهللا عنه-پس چگونه ممكن است علي بن ابي طالب . دانند

 !ار گيرند؟كاري انجام دهند و آنگاه مورد مدح و ستايش الهي نيز قر

رضـي اهللا  -اين قصه دروغين با آنچه در سيرت و زندگينامه علي بن ابي طالب  - 4
) ع(چون ايشان در زمان حيات رسـول اهللا  . ذكر شده تضاد و اختالفي آشكار دارد -عنه

 . زندگي ساده اي داشته و هرگز اموال ايشان به حد نصاب زكات نمي رسيده است

را پـس از وفـات    -رضي اهللا عنه-ابي طالب اگر اين آيه مي خواست علي بن  -5
به امامت و واليت مسلمانان منصـوب سـازد آشـكارا نـام     ) صلى اهللا عليه وسلم(پيامبر 

ايشان و يا حداقل يكي از صفات و ويژگيهاي مخصـوص ايشـان را ذكـر مـي كـرد تـا       



 هيچگونه شك و ترديدي در مورد اين مساله براي مسلمانان باقي نماند و حجـت الهـي  
 . بر تمام مردم اقامه شده باشد

مساله بسيار مهم ديگري كه باطل بودن استدالل سرمداران شيعه در اين آيـه را   - 6
بر خالف ادعاهاي آنها به معني خليفه و يا امـام  » ولي«ثابت مي كند اين است كه كلمه 

   .نيست

و نصرت  مشتق مي شود به معني يار) به فتح واو(» واليت«كه از مصدر » ولي«كلمه 
است كـه از  » متوالي«و » والي«و آنچه به معني امام و خليفه است كلمه . رسان مي باشد

  . مشتق شده است) به كسر واو(» وِاليت«مصدر 
مطمئناً اين نكته بر بزرگان شيعه پوشيده نبوده است، اما آنها خواسته اند از تشـابهي  

چنـين از جهـل بسـياري از مـردم     و هم ،وجـود دارد » والي«و كلمه » ولي«كه بين كلمه 
كه به معني يار و نصرت رسان را » ولي«نسبت به زبان عربي سوء استفاده كرده و كلمه 

  . به خليفه و امام معني كنند
اين سوره، مومنـان را از مـواالت و محبـت     55خداوند متعال از چند آيه قبل از آيه 

آنانيكه  در اين آيه فرموده است،ذر داشته و ورزيدن نسبت به كفار و دشمنان بر دين ح
او را (مومنين بايستي به آنها محبت بورزند و به نصـرت آنهـا بشـتابند خداونـد متعـال      

و تمام مـومنين  ) صلى اهللا عليه وسلم(و پيامبر ) دوست بدارند و دينش را نصرت دهند
ورزيـدن و   تـا محبـت   ﴾َوالَِّذيَن آَمُنوا﴿ به همين سبب در آيه گفته شده است. مي باشند

   .نصرت رساني تمام مومنين را شامل گردد
ضـي اهللا  -در نهايت مي بينيم اين آيه نه تنها هيچ ربطي به امامت علي بن ابي طالب 

و فرزندان ايشان ندارد، بلكه اصال در مورد مسـأله امامـت و خـالف سـخن نمـي      -عنه
زرگترين و مهمترين و بدين ترتيب به اين نتيجه مي رسيم كه آنچه مذهب تشيع ب. گويد

پـس از وفـات    -ضي اهللا عنه-دليل خود در اثبات واليت و خالفت علي بن ابي طالب 
مي داند، كـوچكترين ربطـي بـه ايـن مسـأله نـدارد و       ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 



استدالل به آن داللت بر اين نكته دارد كه بزرگان شيعه بـراي اثبـات ايـن ادعـاي خـود      
  . ه خويش ندارندبضاعتي در چنت

پس از بررسي اين دليل جا دارد به ذكر ساير ادله بزرگان شيعه بپردازيم و آنها را نيز 
مورد بررسي قرار دهيم تا آشكار گردد اين دليلها هيچ ربطي به احقيـت علـي بـن ابـي     

صـلى اهللا عليـه   (به خالفت مسلمانان پس از وفـات رسـول اهللا    -رضي اهللا عنه-طالب 
  . ندندار) وسلم

قبل از هر چيز بايستي احاديثي كـه بزرگـان مـذهب تشـيع در ايـن رابطـه بـه آنهـا         
  .استدالل كرده اند را به دو دسته تقسيم كرد

احاديثي هستند جعلي و دروغين كه در اصطالح حديث آنها را موضـوع   دسته اول 
ديث فضائل دروغپردازي در احا«: ابن أبي الحديد شارح نهج البالغة مي گويد. مي نامند

ما در بررسي خود به اين دسته از احاديث هـيچ اشـاره   .  385»را شيعه پايه گذاشته است
  . اي نخواهيم داشت

احاديثي هستند صحيح كه در مورد مقام و شخصيت واالي علي بـن ابـي    دسته دوم
سخن مي گويند اما هيچ اشاره اي به خالفـت و امامـت ايشـان     -رضي اهللا عنه-طالب 
رگان مذهب تشيع با تكليف فراوان سعي دارند اين دسته از احاديث در مورد بز. ندارند

... همچون ابوبكر و عمـر و عثمـان و   ) صلى اهللا عليه وسلم(بسياري از ياران رسول اهللا 
در مورد اين از احاديث بايستي گفت اهـل  . رضي اهللا عنهم أجمعين نيز روايت شده اند

صـلى اهللا عليـه   (صيت واالي دامـاد رسـول اهللا   سنت و جماعت هرگز منكر مقام و شخ
و به همين سبب اين احاديث را در مراجـع و  . و خليفه چهارم مسلملنان نيستند) وسلم

اما اهل سنت هرگز اينگونـه احاديـث را دال بـر احقيـت     . مصادر خود روايت كرده اند
اري نيـز در  چون احاديث بسي. به خالفت نمي دانند -رضي اهللا عنه-علي بن ابي طالب 
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و ذكـر فضـيلت   . روايت شده انـد  -رضي اهللا عنهم أجمعين- بيان فضيلت ساير صحابه
  . شخص هرگز نمي تواند به تنهايي دال بر خليفه و امام بودن او باشد

  : اكنون ما به ذكر و بررسي برخي از اين احاديث مي پردازيم
ن روايت شده حديثي به اين مضمو -رحمت اهللا عليه-در كتاب صحيح بخاري  -١
به هنگـام غـزوه تبـوك علـي را در مدينـه بـه       ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا «: است

خطاب به رسول  -رضي اهللا عنه-اما علي بن ابي طالب . جانشيني خود منصوب داشتند
آيـا مـي خواهيـد مـرا در بـين زنـان و        !اي رسول اهللا: گفتند) صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 

 !اي علـي : در جواب فرمودنـد ) صلى اهللا عليه وسلم(ريد؟ رسول اهللا كودكان باقي بگذا
آيا دوست نداري نسبت به من همانند هارون نسبت به موسي باشي؟ با اين تفاوت كـه  

در مـورد   -رحمـت اهللا عليـه  -ابـن حـزم   . 386»پس از من پيامبري مبعوث نخواهد شـد 
يث هرگز نمي تواند دال اين حد«: استدالل علماي مذهب تشيع به اين حديث مي گويد

صـلى  (پس از وفات رسـول اهللا   -رضي اهللا عنه-بر واليت و امامت علي بن ابي طالب 
و تشبيه علي به هارون هرگز بيانگر اين نيست كـه ايشـان خليفـه    . باشد) اهللا عليه وسلم

چون همانگونه كه مي دانيم هارون خليفه و . مي باشند) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
نبوده، بلكه يوشع بن نون يعني همسـفر ايشـان بـود كـه      -عليه السالم-انشين موسي ج

صلى اهللا (و به همين صورت پس از وفات رسول اهللا . پيشوا و رهبر بني اسرائيل گشت
، همسفر ايشان در هجرت از مكه بـه مدينـه يعنـي ابـوبكر صـديق خليفـه       )عليه وسلم

 -عليه السالم-نيز نبايد ناديده گرفت كه هارون و همچنين اين نكته را . مسلمانان شدند
  . پيامبر بوده، در حاليكه علي بن ابي طالب پيامبر نبوده است

رضـي  -تمام اين امور بيانگر اين مسأله هستند كه مراد از تشبيه علي بن ابي طالـب  
لى ص(، خويشاوندي و قرابتي است كه ايشان با پيامبر -عليه السالم-به هارون  -اهللا عنه

نيز قرابـت   -عليهما السالم-داشته اند همانگونه كه بين موسي و هارون ) اهللا عليه وسلم
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ر مورد آنچه سبب گشت و د. و خويشاوندي وجود داشت و آن دو برادريكديگر بودند
اين سخن را خطاب به علي بن ابـي طالـب بفرماينـد،     )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

عازم غزوه تبـوك   -رضي اهللا عنهم اجمعين-ان و يارانشان هنگاميكه ايش :بايستي گفت
ايـن مسـاله سـبب    . بودند، علي بن ابي طالب را به جانشيني خود در مدينـه برگزيدنـد  

گشت علي بن ابي طالب مورد زخم زبان منافقين قرار بگيرند و در مـورد ايشـان گفتـه    
 هنگاميكه. نكرده است شود كه خود را بين زنان و كودكان جاي داده و در غزوه شركت

رسيد ايشان با اين فرمايش خـود   )صلى اهللا عليه وسلم(اين زخم زبانها به گوش پيامبر 
البته انتخاب شدن علي بن ابي طالب بـه جانشـيني   . علي بن ابي طالب را دلداري دادند

به هنگام غزوه تبوك هرگز دال بر ايـن مسـاله نيسـت كـه      )صلى اهللا عليه وسلم(پيامبر 
پس از وفـات ايشـان خواهـد     )صلى اهللا عليه وسلم(شان جانشين و خليفه رسول اهللا اي

قبل و پس از ايـن غـزوه    )صلى اهللا عليه وسلم(چون همانگونه كه مي دانيم پيامبر . بود
به عنوان مثال رسـول  . 387»اشخاص ديگري را نيز در مدينه به جانشيني خود گماشته اند

داهللا بن ام مكتوم را حداقل چهار بار و سـباع بـن عرفطـه    عب )صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 
غفاري را دو بار و عثمان بن عفان را حداقل يك بار و عبـداهللا بـن رواحـه را يكبـار و     
همچنين اشخاص ديگري را در ساير غزوات، جانشين خود در شـهر مدينـه قـرار داده    

بيانگر أحقيت اين اشخاص به اما هيچيك از اين استخالفها و جانشيني ها نه تنها . بودند
امامت و خالفت نيستند بلكه حتي افضليت و برتري آنها بر ديگران را نيـز ثابـت نمـي    

همچنين اين نكته را نيز نبايد ناديده گرفـت كـه مصـادر اهـل سـنت و جماعـت       . كنند
عليـه  -به هارون  -رضي اهللا عنه-همانگونه كه اين حديث كه در آن علي بن ابي طالب 

تشبيه شده را روايت كرده اند، احاديث صحيح ديگري را نيز روايت كرده انـد   -السالم
را به ابراهيم  -رضي اهللا عنه-ابوبكر صديق  )صلى اهللا عليه وسلم(كه در آنها رسول اهللا 

-را بـه نـوح و موسـي     -رضي اهللا عنـه -، و عمربن الخطاب -عليهما السالم-و عيسي 
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و جاي هيچگونه شكي نيست كـه هـر يـك از ايـن     .  388تشبيه كرده اند -عليهما السالم
 -عليـه السـالم  -داراي مقـام و منزلتـي واالتـر از هـارون      -عليهم السـالم -چهار پيامبر 

بـه دو پيـامبر    -رضـي اهللا عنهمـا  -و در اين احاديث هر كدام از ابوبكر و عمـر  . هستند
به يك پيـامبر تشـبيه    تنها -رضي اهللا عنه-تشبيه شده اند، در حاليكه علي بن ابي طالب 

  . شده است
روايت ديگري كه بزرگان شيعه آنرا يكي از مهمترين حجـت هـاي خـود مـي      – 2

مـا و  «: مجلسي در مـورد ايـن روايـت مـي گويـد      .شمارند، روايت غدير خم مي باشد
از پيامبر صلي اهللا عليه و آله روايت كرده ايم كه ايشان در غدير خـم در   389 مخالفانمان
آيا من نزد مؤمنين، از خود آنها نيز مقام و محبوبيـت   !اي مردم: نان فرمودندجمع مسلما

آنگاه رسول اهللا صلي اهللا عليه و آلـه   ،اي رسول اهللا بله،: افزونتري ندارم؟ پاسخ داده شد
الهي، هر آنكـس او را  . هر آنكس من موالي او هستم، علي نيز موالي او است: فرمودند

و هر آنكس . دشمني ورز و با آنكس كه با او دشمني ورزد، .دوست بدارد، دوست بدار
. 390»وهرآنكس ازنصرت او امتناع ورزد را خـذالن ده . كه او را نصرت دهد، ياري رسان

َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيـَك  ﴿تقريبا تمام مفسرين شيعه در تفسير آيه  :مي توان گفت
آنچه از جانب خالق تو بر تـو نـازل شـده را بـه      !اي پيامبر« ].۶۷/ ئدةاملا[ ﴾... ِمْن َربَِّك

اين روايت را ذكر كرده و مي گويند پس از نزول اين آيـه بـود كـه     .»...مردم ابالغ كن 
  . اين سخن را در بين مسلمانان ايراد داشتند) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

نظر علماي اهـل سـنت و جماعـت در     اكنون ما به بررسي اين روايت پرداخته و با
  . مورد صحت و يا غير صحيح بودن اين روايت آشنا مي گرديم
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نخست بايستي به اين نكته اشاره شود اين ادعا كه علمـاي اهـل سـنت و جماعـت     
. همگي بر صحيح بودن اين روايت متفق القول هستند، چيزي جز دروغ و افتراء نيسـت 

حـديث مـن كنـت    .... «: در اينمورد مي گويـد  -عليه رحمت اهللا-بعنوان مثال ابن حزم 
و همچنـين از امـام   . 391»مواله فعلي مواله ، بواسطه راويان معتبـر روايـت نشـده اسـت    

و . 392بخاري و ابراهيم حربي نقل شده كه آنها اين حديث را ضـعيف مـي دانسـته انـد    
را صـحيح  ايـن حـديث    ه شود كه آن عده از اهل علـم كـه  بايستي به اين نكته نيز توج

دانسته اند به اين مسأله اشاره كرده اند كه گروهي از راويان مغرض و غير موثق عبارت 
رحمـت  -امام ترمذي . و جمالت غير صحيح به متن صحيح اين حديث اضافه كرده اند

هر آنكس مـن مـوالي او هسـتم،    «از متن سابق الذكر اين حديث تنها عبارت  -اهللا عليه
رحمـت اهللا  -و شيخ االسالم ابن تيميه . را صحيح دانسته است »علي نيز موالي او است

هـر  : )صلى اهللا عليـه وسـلم  (اين قول منصوب به پيامبر «: در اين رابطه مي گويد -عليه
اهل علم آنرا روايت كرده اند امـا در  . آنكس من موالي اوهستم، علي نيز موالي اوست
  . 393»مورد صحت آن بين آنها اختالف نظر وجود دارد

الهي، هر آنكس او را دوست بدارد، : [اما اين گفته«: شيخ االسالم همچنين مي گويد
دوست بدار و با آنكس كه با او دشمني ورزد، دشمني ورز و هرآنكس كه او را نصرت 

تمام محدثين آنرا  .]دهد، ياري رسان و هر آنكس از نصرت او امتناع ورزد را خذالن ده
شيخ االسالم در سخنان خود اين نكته را روشن . 394»دانندچيزي جز دروغ و افتراء نمي 

مي سازد كه روايات متضمن عبارات اخير نه تنها از لحاظ سند فاقد اعتبار و بـي ارزش  
ايشان در بيـان  . روغ بودن آنها مهر صحه گذاشته استهستند، بلكه حتي تاريخ نيز بر د

صفين در صف علـي بـن ابـي     همه ما مي دانيم آنانيكه در جنگ«: مي گويند اين سخن
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و همچنـين اشـخاص همچـون    . طالب شمشير مي زدند به نصرت و پيروزي نرسـيدند 
سعد بن ابي وقاص در جنگ شركت نكردند و علي بن ابي طالب را ياري نرساندند، اما 

و گروهي ديگر همچـون معاويـه و بنـي اميـه بـر عليـه او       . خداوند آنها را خذالن نداد
صرت الهي قرار گرفتند و توانستند سرزمينهاي زيادي از بالد كفـار  جنگيدند اما تحت ن

بـا   .]دشـمني ورز  و با آنكس كه با او دشمني ورزد[: و اما اين عبارت«. 395»را فتح كنند
ـ      چون خدا. تعاليم دين مبين اسالم تضاد است د ونـد متعـال در قـرآن مجيـد مـي فرماي

بروز اخـتالف و كينـه و درگيـري    اخوت و برادري ايماني بين مومنين حتي در صورت 
تيميه در ادامـه سـخنان    ابن شيخ االسالم. 396»همچنان پابرجا و استوار باقي خواهد ماند

در صورت صحيح ندانستن اين روايت ديگر جاي هيچ بحث و مناقشه «: خود مي گويد
مـن كنـت مـواله    [و در صورت صحيح و معتبر دانستن عبـارت  . اي باقي نخواهد ماند

به خالفت  -رضي اهللا عنه-نيز نمي توان آنرا بر أحقيت علي بن ابي طالب ] الهفعلي مو
يعني ياري رساندن و دوسـت داشـتن   » مواالت«از » مولي«چون كلمه . و امامت دانست

و ايـن مسـاله يعنـي    . كه در نقطه مقابل معادات و دشمني قرار دارد، مشتق شـده اسـت  
به او، در مورد تمام مسـلمانها صـدق مـي     دوست داشتن برادر مسلمان و ياري رساندن

بـوده و   -رضي اهللا عنه-و اين حديث ثابت كننده ايمان حقيقي علي بن ابي طالب . كند
از هر مومن و مسلمان مي خواهد علي بن ابي طالب را دوست داشته و ايشان را يـاري  
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ت خوارج و بر گمراهي و ضالل )صلى اهللا عليه وسلم(و اين فرمايش رسول اهللا . رساند
  . 397»نواصب كه نسبت به علي بن ابي طالب كينه و دشمني مي ورزند داللت دارد

در ) صلى اهللا عليه وسلم(ممكن است در اينجا اين سؤال مطرح گردد كه چرا پيامبر 
را ذكـر كـرده انـد در حاليكـه      -رضي اهللا عنه-اين فرمايش تنها نام علي بن ابي طالب 

ت و دوست داشتن و ياري رساندن به مسـلمانان در مـورد   همانگونه كه گفته شد مواال
  تمام انسانهاي مسلمان صدق مي كند؟ 

صلى اهللا عليه (در حادثه اي نهفته است كه سبب گشت رسول اهللا  جواب اين سؤال
صـلى اهللا  (اين حادثه از اين قرار بود كـه رسـول اهللا   . اين سخن را ايراد فرمايند) وسلم

جة الوداع، گروهي از مسلمانان را به يمن اعزام داشتند و علي بـن  قبل از ح) عليه وسلم
در طي اين سفر بين علي بن ابـي طالـب و   . ابي طالب را بعنوان امير سپاهيان برگزيدند

برخي از سپاهيان كدورتي رخ داد كه باعث شد آنها پـس از بازگشـت، نـزد رسـول اهللا     
ايـن  . شكايت كنند -رضي اهللا عنه-الب رفته و از علي بن ابي ط) صلى اهللا عليه وسلم(

گشت و ايشـانرا بـر   ) صلى اهللا عليه وسلم(مسأله باعث ناراحتي و افسردگي رسول اهللا 
لي علي بـن ابـي طالـب را متـذكر     اآن داشت كه به اين عده از سپاهيان مقام و منزلت ع

رد و هـر  هر كس مرا دوست دارد بايستي علي را نيز دوست بـدا : شده و به آنها بگويند
  . كس او را ناراحت كند، مرا ناراحت كرده است

اسـتدالل بـه ايـن حـديث بـراي اثبـات       » القاموس الحيط«فيروزآبادي مؤلف كتاب 
خالفت علي بن ابي طالب را دال بر جاهلت و نـاداني شـخص مسـتدل دانسـته و مـي      

تي و نصرت بفتح و او كه به معناي دوس» اليتو«از مصدر » ولي«و » مولي«كلمه : گويد
به كسر و » اليتوِ« و آنچه به معناي امارت و خالفت است. مي باشد، گرفته شده است

  . 398است» متولي«و » والي«او مي باشد و اسم مأخوذ از آن 
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با اين سخن خود مي خواهد به اين نكته اشاره كنـد   -رحمت اهللا عليه-فيروزآبادي 
استند به مسأله خالفت و امـارت اشـاره   مي خو) صلى اهللا عليه وسلم(اهللا  رسول كه اگر

كه در زبان عربي به معنـاي دوسـت و يـار مـي باشـد، كلمـه       » مولي«كنند، بجاي كلمه 
  . كه به معني خليفه و امير است را بكار مي بردند» متولي«و يا » والي«

در روايتي نزد اهل سنت و جماعت ذكر شده شخصي به حسن بن حسن بـن علـي   
خطاب به علـي بـن ابـي طالـب     ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا  مگر :ابي طالب گفت

به خداوند سوگند اگر مـراد  : ايشان پاسخ دادند »من كنت مواله فعلي مواله؟«: نفرمودند
مسأله خالفت و امارت مي بود، آنرا به وضـوح بـراي   ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

همچون نماز و زكات و روزه و حـج  ئلي همانگونه كه در مسا. مردم روشن مي ساختند
اين شخص، امير و خليفـه شـما پـس از وفـات مـن      : و به مردم مي گفتند. چنين كردند

) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (چون پيـامبر  . خواهد بود و بر شما است كه از او اطاعت كنيد
  . 399»دلسوزترين شخص بر مسلمانان بودند

صـلى اهللا عليـه   (يش را رسـول اهللا  و در مورد اين ادعا بزرگان شيعه كـه ايـن فرمـا   
َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُْنـزِلَ إِلَْيـَك ِمـْن    ﴿ سوره المائـده  67پس از نازل شدن آيه ) وسلم
اين ادعا داللت بر جهل و ناداني و يا مغـرض بـودن    :فرموده اند، بايستي گفت ﴾...َربَِّك

تفسـير قـرآن مجيـد و سـاير علـوم       چون هر شخصي كه آشنايي مختصري با. آنها دارد
متعلق به آن داشته باشد به خوبي مي داند ابن آيه بسيار پيش از حجه الوداع نازل شـده  

  . است
نكته ديگري كه باطل بودن استدالل به اين روايت ثابت مي كند، اين است كه پيامبر 

 250حـدود   اين فرمايش را در غدير خم يعني پس از اينكـه در  )صلى اهللا عليه وسلم(
اعالن  )صلى اهللا عليه وسلم(اگر مراد رسول اهللا . كيلومتر از مكه دور شدند ايراد داشتند

جانشيني و خالفت علي بن ابي طالب مي بود در همان ايام حـج و در منـي و عرفـات    
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نيز اين فرمـوده را بشـنوند و   ...بيان مي داشتند تا مسلمانان ساير مناطق همچون يمن و 
علي بن ابي طالب را به عنوان خليفه و امـام   )صلى اهللا عليه وسلم(پيامبر  پس از وفات

  . خود به رسميت بشناسند
حديث ديگري كه بزرگان شيعه سعي كرده اند آنرا به عنوان حجت و دليلي بـر   – 3

به خالفت، قلمداد كنند حديثي است كه در  -رضي اهللا عنه-احقيت علي بن ابي طالب 
فردا پرچم را بدسـت كسـي خـواهم داد كـه     «: فرمودند) هللا عليه وسلمصلى ا( آن پيامبر

  . 400»خداوند و پيامبر را دوست دارد و آنها نيز او را دوست دارند
-اين حديث نيز همانگونه كه مي بينيم هيچ اشاره اي به احقيت علي بن ابي طالب 

صـلى اهللا  (اهللا و تنها متضمن گواهي و شهادت رسول . به خالفت ندارد -رضي اهللا عنه
، خداونـد و رسـول او را از   -رضـي اهللا عنـه  -است بر اين مساله كه علـي   )عليه وسلم

همانگونه كه همـه مـا مـي    . صميم قلب خود دوست دارد و آنها نيز او را دوست دارند
دانيم اين صفت نيك و پسنديده نه تنها در علي بن ابي طالب و ساير يـاران رسـول اهللا   

هـر   ،آري. ، بلكه در هر مسلمان مـومن و مسـلماني و جـود دارد   )وسلمصلى اهللا عليه (
را دوست دارد خداونـد   )صلى اهللا عليه وسلم(انسان مومن، خداوند متعال و رسول اهللا 

ايـن   :و در مورد اعطاء پرچم به دست ايشان، بايستي بگـوييم  .نيز او را دوست مي دارد
بـه خالفـت نمـي     -رضـي اهللا عنـه  -الب مسأله نيز هرگز دال بر احقيت علي بن ابي ط

چون اگر ما بخواهيم اسامي ساير ياراني كه در ديگر غزوات پرچمدار بوده اند را . باشد
و . ذكر كنيم بايستي چندين صفحه از اين كتاب را به ذكر اسامي آنها اختصـاص دهـيم  

عليـه  صـلى اهللا  (اين مسأله را هر مسلماني كه آشنايي مختصري بـا سـيرت رسـول اهللا    
  . و غزوات ايشان داشته باشد، به خوبي مي داند) وسلم

در اينجا جا دارد اين سؤال را نيز مطرح كنيم كـه چگونـه ممكـن اسـت هنگاميكـه      
ابوبكر صديق، عمر بن الخطاب را به جانشيني خود انتخاب مي كند، انصار و مهاجرين 
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از پذيرفتن آن سـرباز  و حتي يك نفر نيز  همگي خالفت عمر بن الخطاب را مي پذيرند
، علي بن ابـي طالـب   )صلى اهللا عليه وسلم(نمي زند، أما هنگاميكه به گمان شيعه پيامبر 

را به عنوان امام و خليفه تعيين مي كنند تمام مسلمانان كه در صحنه هاي جهاد و پيكار 
ي با كافران و مشركين، از فدا كردن جان خود دريغ نداشتند، از دستور ايشـان سـر پيچـ   

آيا فرمـانبرداري  . كرده و آنگونه كه دجاالن مي پندارند دين و ايمان خود را بر باد دادند
) صلى اهللا عليه وسلم(مسلمانان از ابوبكر صديق بيشتر از فرمانبرداري آنها از رسول اهللا 

بايستي پرسيد براي آنها چه تفاوتي داشته است كـه ابـوبكر صـديق خليفـه     بوده است؟ 
بن ابي طالب؟ و يا اينكه به خالفت رسيدن ابوبكر صـديق چـه مصـلحت    باشد يا علي 

دنيوي را عايد آنها مي كرده است كه در صورت به خالفت رسيدن علي بن ابي طالـب  
   آنرا از دست مي دادند؟

-پس از آشكار گشتن اين مطلب كه هيچ نص شرعي در تعيين علي بن ابي طالـب  
، مي توان نتيجه گرفـت ادعـاي منصـوص بـودن     به خالفت وجود ندارد -رضي اهللا عنه

به جـان هـم افتـادن گروههـا و     . امامت ساير ائمه نيز باطل و بي پايه و اساس مي باشد
فرقه هاي مختلف شيعه در تعيين ائمه و تعداد آنها و گمراه دانستن يكديگر، خود دليـل  

  . و برهاني است بر بطالن ادعاهاي آنها
ي عشر منصوص و واجب مـي بـود، پـس بـه چـه حقـي       براستي اگر امامت ائمه اثن

ما پس از آنكه شش ماه امامت و خالفـت مسـلمانان را    -رضي اهللا عنه-حسن بن علي 
بر عهده داشتند و در حدود صد هزار سپاهي بـه فرمـان ايشـان بودنـد، خالفـت را بـه       

بـا ايـن   آيا بنابر معتقدات شيعه حسن بن علـي   واگذار كردند؟ -رضي اهللا عنه-معاويه 
صـلى اهللا  (عمل خويش دين مسلمانان را بر باد ندادند و پيمـان و فرمـايش رسـول اهللا    

  را زير پا نگذاشتند؟ ) عليه وسلم
در  -رضـي اهللا عنـه  -اكنون بياييد ببينيم نظر سردار رشيد اسالم علي بن ابي طالـب  

بويه قمـي در  يعني در مورد همان مسأله اي كه ابن بامورد مسأله امامت چه بوده است؟ 
ما معتقد هستيم هر كس امامت امير المؤمنين علي بن ابي طالب و «: مورد آن گفته است



ائمه پس از ايشان را انكار كند، مانند كسي است كه نبوت تمام پيامبران را انكـار كـرده   
و هر كس به امامت امير المؤمنين ايمان داشته باشد اما امامت يكي از ائمـه را رد  . است
صـلى  (مانند كسي است كه به تمام پيامبران ايمان آورده، اما نبوت پيامبر ما محمد  كند،

بـزرگ   و در مورد همان مسأله اي كه محـدث . 401»، را انكار كرده است)اهللا عليه وسلم
شيعه يعني كليني را بر آن داشته كه قرآن مجيد را تحريف شده بداند و سوگند بخـورد  

  :بدين صورت نازل شده استكه اولين آيه سوره المعارج 
  . ٤٠٢»ليس له دافع ] بوالية علي[للکافرين  *سأل سا ئل بعذاب واقع «
همان عذابي كـه  . شخصي عذاب قيامت كه وقوع آن حتمي است را خواهان گشت«

   .»دور سازد] به واليت علي[هيچ چيز نمي تواند آنرا از منكران و كافران 
أله واليت را يكي از معتبر تـرين كتابهـا نـزد    ما نظر سردار رشيد اسالم در مورد مس

: در ايـن كتـاب گفتـه شـده     .بزرگان شيعه يعني كتاب نهـج البالغـه روايـت مـي كنـيم     
بيعـت  ) ع(هنگاميكه مسلمانان پس از قتل عثمان مي خواستند با علي بـن ابـي طالـب    «

من . رديدمرا رها سازيد و به دنبال شخص ديگري بگ: كنند، ايشان خطاب به آنها گفتند
ولي شايد اطاعت و فرمانبرداري مـن از كسـي كـه او را خليفـه     . هستم فردي مانند شما

دستيار و مشتيار بودن من، براي شما بهتر . خود مي كنيد بيشتر از فرمانبرداري شما باشد
  . 403»از آن است كه اميرتان باشم

و زبيـر  همچنين در اين كتاب ذكر شده است علي بن ابي طالب خطـاب بـه طلحـه    
  : چنين گفته اند
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ولي شما . به خداوند سوگند كه من كوچكترين رغبتي در خالفت و واليت نداشتم«
و در يكي از كتب شيعه ذكـر شـده   . 404»مرا به آن وا داشتيد و آنرا بر من تحميل كرديد

است علي بن أبي طالب پس از به قتل رسيدن عثمان خطاب به معاوية بن أبـي سـفيان   
   :چنين نوشتند

مردم . سپس مردم به سراغ من آمدند، در حاليكه من خود را به كنار كشيده بودم... «
. ولي من از درخواست آنها سرباز زدم. از من خواستند به عنوان خليفه با آنها بيعت كنم

و اگر با آنها بيعت نكني، امت اسالمي متفرق و . مردم فقط تو را مي خواهند: آنها گفتند
  . 405»به همين سبب بود كه من درخواست آنها را قبول كردم. گشتپراكنده خواهد 

: و در كتاب ديگري از كتب شيعه از قول علي بن ابي طالب چنين گفته شـده اسـت  
. هرگـز چنـين نخـواهم كـرد    : مـن گفـتم  . و گفتيد با تو بيعت كرديم ،به نزدم آمديد... «

مـن آنـرا   . ما آنـرا گشـوديد  من دستم را مشت كردم و شـ  ،هرگز. خير: گفتم. بله: گفتيد
و بر من هجـوم آورديـد همانگونـه كـه     . عاقبت كشيدم و شما آنرا بسوي خود كشيديد
تا بدانجا كه گمان كردم شما مرا خواهيـد  . شتران تشنه به آبشخور خود هجوم مي كنند

در آن موقـع مـن دسـتم را    . و كار بدانجا رسيد كه با يكديگر به جنگ پرداختيد. كشت
  .406»شما با من بيعت كرديدگشودم و 

پس از شنيدن اين روايات كه همگي از مراجع و مصادر شيعه نقل شده اند آيا كسي 
را خداوند و رسـول او بـر    -رضي اهللا عنه-مي تواند ادعا كند امانت علي بن ابي طالب 

مسلمانان فرض گردانيده اند؟ و هر كس اين مسأله را انكار كند كـافر مـي باشـد؟ اگـر     
دجاالن در مورد واليت ائمه مي گويند حقيقت مي داشت، چرا علي بن ابي طالب آنچه 

، نخسـت از  -رضي اهللا عنه-پس از به شهادت رسيدن عثمان بن عفان  -رضي اهللا عنه-
پذيرفتن خالفت امتناع ورزيدند؟ اين در حالي است كه يكي از بزرگان شيعه يعني ابـن  
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چـون اگـر   . سخ كند نمي تواند امام باشـد هر كس در خواست ف«: مطهر حلي مي گويد
  . 407»نمي كرد امام مي بود هرگز در خواست فسخ

آيا جمع بستن بين سخنان علي بن ابي طالب و گفته هاي دجاالن ايـن نتيجـه را در   
بر نخواهد داشت كه علي بن ابي طالب نيز از جمله كساني بوده كه فرمايشـات الهـي و   

را در مورد مسأله واليت و امامـت زيـر پـا     )عليه وسلمصلى اهللا (فرمايشات رسول اهللا 
رضـي اهللا  -و آيا اين نتيجه بدست نخواهد آمد كه علي بن ابـي طالـب   ! گذاشته است؟

مصرانه از مسلمانان مي خواسته است كه كافر گردنـد و بـه دركـات جهـنم فـرو       -عنه
  ! روند؟

و همـين  . ل خواهـد داشـت  آري اينگونه اعتقادات، اين نتيجه گيريها را نيز بـه دنبـا  
بنام كاملية،  ز شيعهنتيجه گيريهاي ناشي از اعتقادات باطله بوده كه سبب گشته فرقه اي ا

  . علي بن ابي طالب سردار رشيد اسالم را تكفير كنند
و همگي از مراجـع   -رضي اهللا عنه-آيا اين روايات كه همگي از علي بن ابي طالب 

، مشت محكمي بر دهان ياوه گوياني كـه مـي گوينـد    و مصادر معتبر شيعه نقل شده اند
گـرفتن از  براي بيعت ) صلى اهللا عليه وسلم(علي بن ابي طالب پس از وفات رسول اهللا 

را گرفته و ايشان را در كوچه هاي مدينه خانـه بـه    -عنها رضي اهللا-مردم دست فاطمه 
  خانه مي گردانده است، نخواهد بود؟ 

براي فرار از روسياهي اينگونه وانمود سازند كه علـي  ممكن است برخي از دجاالن 
از ترس جان خود و روي كار آوردن تقيه، با سه خليفـه   -رضي اهللا عنه-بن ابي طالب 

اين قول نه تنها با شجاعت و دالوري فراوان علي بن ابـي   .پيش از خود بيعت كرده اند
: شان نيـز مخـالف اسـت كـه    سازگار نيست، بلكه با اين گفتار اي -رضي اهللا عنه-طالب 

چـون اگـر    .»فرمانبرداري و اطاعت از خليفه مسلمانان بيشتر از فرمانبرداري شما است«
با خلفا بيعت كرده بودند مي بايست سـعي كننـد از فرمـانبرداري كـردن از      ايشان ناچار
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اينكـه  آنها شانه خالي كنند و يا اينكه فرمانبرداري ايشان همانند ساير مسلمانان باشد، نه 
  . گوي سبقت را از همگي ببرند

عالوه بر رواياتي كه پيش از اين ذكـر كـرديم، در كتـاب نهـج البالغـه روايـات و         
وجود دارند كه با تدبر به دور  -رضي اهللا عنه-سخنان ديگري نيز از علي بن ابي طالب 

نـص   از تعصب مي توان از آنها نتيجه گرفت كه سردار رشيد اسالم خود بر عدم وجود
در اين كتاب نقل شـده   .شرعي در تعيين ايشان به عنوان امام و خليفه صحه گذاشته اند

: چنـين گفتـه انـد    -رضـي اهللا عنـه  -ايشان در نامه اي خطاب به معاويه بن أبي سـفيان  
همان مردم و به همان صورت كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردنـد، بـا مـن نيـز     «

حاضر است نتواند خليفه ديگري انتخـاب كنـد و آنكـس     پس كسي كه. بيعت كرده اند
پـس اگـر   . شورا از آن مهاجران است و انصار. غائب است نتواند اين انتخاب را رد كند

آنگـاه  . آنها شخصي را به خالفت برگزينند، خداوند از اين انتخاب خشنود خواهد بـود 
، او را به جمع خود باز مي اگر كسي انتخاب آنان را زير پا گذارد و يا بدعتي پديد آورد

گردانند و اگر سرباز زند با او به پيكار بر مي خيزند چون راهي جز راه مؤمنين در پيش 
  . 408»گرفته و خداوند در گردن او در آرد آنچه را كه بر خود الزم دارد

نتيجه گرفته مي شـود هـيچ نـص     -رضي اهللا عنه-از اين سخنان علي بن ابي طالب 
و اين مهاجرين و انصار  .ايشان بعنوان امام و خليفه وجود نداشته استشرعي در تعيين 

بـه امامـت و خالفـت بـر      -رضي اهللا عنه-بوده اند كه ايشان را پس از عثمان بن عفان 
  . گزيدند

واضح است اينگونه سخنان، يكي از اساسي ترين اعتقادات شيعه كه همانا منصوص 
و فرزندان ايشان است را درهم مـي   -هللا عنهرضي ا-دانستن واليت علي بن ابي طالب 

  . ريزند و واهي بودن آنرا ثابت مي كنند
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  شيعه و رجعت
  ) بازگشت(شيعه و رجعت 

، بـه معنـي ايمـان    اعتقادي مذ هب شيعه بشـمار مـي رود  رجعت كه يكي از اصول 
ـ . 409داشتن به اين مسأله است كه انسان پس از مرگ بار ديگر به دنيا باز مـي گـردد   ن اب

در روايـات  . 410»برخي از عربهاي جاهليت به رجعت ايمـان داشـته انـد   «: أثير مي گويد
بـه   هـر كـس  «: شيعه در مورد اهميت و منزلت ايمان داشتن به رجعت گفته شده اسـت 

  . 411»رجعت و بازگشت ما ايمان نداشته باشد، از ما نيست
ايمـان بـه   «: اند طبرسي و حرعاملي و ديگر مشايخ و بزرگان تشيع در اينمورد گفته

  . 412»رجعت مورد اجماع و اتفاق نظر جميع شيعيان إماميه مي باشد
بايستي به اين نكته توجه داشت كه اعتقاد به رجعت را ابن سبأ يهودي مسلمان نمـا  
در مذهب تشيع پايه گذاري كـرد و پـس از او جـابر جعفـي علمـدار ايـن ضـاللت و        

  .گمراهي بوده است
عاصر شيعه بر اين نكته كه ايمان به رجعـت از يهوديـت و   صادقي يكي از زرگان م 

نصرانيت به مذهب تشيع راه پيدا كرده، صحه گذاشته و اين مسـأله را نويـد و بشـارتي    
  . 413براي شيعيان بشمار مي آورد
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بر اساس اين اعتقاد باطل، سه گروه از مردگان قبل از قيامت بار ديگر زنـده شـده و   
  : اين سه گروه عبارت اند از. به دنيا باز خواهند گشت

  . ائمه شيعه  -١
همانگونه كه مي دانيم بر اسـاس اعتقـادات مـذهب    . حكام امت اسالميخلفا و   -٢

تشيع خالفت و فرمانروايي اسالمي از خصوصيات و ويژگيهاي امامان اين مـذهب مـي   
ـ . باشد د پس تمام كسانيكه در طول تاريخ اسالمي خالفت مسلمانان را عهده دار بوده ان

بنا بر معتقدات اين مذهب همگي به علت غصب اين حق از امامان، غاصـب محسـوب   
شده و بايستي مجازات گردند شكي نيست كه در مقدمه ايـن گـروه سـه خليفـه راشـد      

قرار دارند كه بنا بر اعتقـاد رجعـت بـار     -رضي اهللا عنهم-يعني ابوبكر و عمر و عثمان 
ار گرفته و در نهايـت بـه صـليب كشـيده     ديگر زنده شده و تحت تعذيب و شكنجه قر

 . خواهند شد

مـراد از ايـن   (آنانيكه در زندگي خويش به درجات واالي ايمان نائل آمـده انـد     -٣
 . و همچنين آنانيكه در كفر و سر كشي غوطه ور گشتند). گروه شيعيان مي باشند

ي بسيار شگفت انگيز است كه مهمترين و بزرگترين دليلـي كـه بزرگـان شـيعه بـرا     
اثبات اين اعتقاد باطل ارائه داده اند، اين است كه هيچ مـذهب و فرقـه اي بجـز شـيعه     

هـيچ گـروه و يـا فـردي از     «: حر عاملي در اينمورد مي گويـد . اماميه به آن ايمان ندارد
و ما بايستي بدانيم هر مسأله اي كه بدين صورت . به مسأله رجعت ايمان ندارد 414عوام

  . 415»صحيح است باشد ايمان داشتن به آن
دو دو تا مي شود پنج تا : بنا بر استنباط عظيم آقاي حر عاملي اگر شيعه اماميه بگويد

و تمام دنيا اين مسأله را نپذيرند و با آن مخالفت كنند، اين مخالفت دليلي خواهـد بـود   
  !بر صحت گفتار شيعه اماميه
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يـه، بـه   ز جمله شيعه زيدسياري از شيعيان ابايستي به اين نكته اشاره كرد كه گروه ب
حتي برخي از شـيعيان اماميـه نيـز    . 416مسأله رجعت ايماني ندارند و آنرا باطل مي دانند

  . 417رجعت را دجل و دروغ دانسته اند
گـرفتن  : اگر ما از شيعه بپرسيم هدف و فايده رجعت چيست، پاسخ خـواهيم شـنيد  

گويـا  «: به ابوعبداهللا گفته شدهدر روايتي منسوب . انتقام از سني ها و قتل عام كردن آنها
من هم اكنون حمران بن أعين و مسير بن عبدالعزيز را مي بينم كه در بين صفا و مـروة  

  . 418»شمشيرهاي خود را بي هدف بر مردم فرود مي آوردند و آنها را قتل عام مي كنند
را  مي توان از اينگونه روايات دروغين به اين نتيجه رسيد كه سرتاسر وجود دجاالن

و آنها براي فـرو نشـاندن شـعله هـاي     . حقد و كينه نفرت به اهل سنت فرا گرفته است
مـا  . كينه، رو به سوي افسانه و خيال نهاده و چنين اعتقاد باطلي را از خود تراشيده انـد 

تنهـا  » مـردم «بدون هيچ شك و ترديدي مي دانيم مراد آنها در اينگونه روايات از كلمـه  
چون مطمئناً آنها شـيعيان هـم كـيش خـود را نخواهنـد      . باشد اهل سنت و جماعت مي

كشت و از سوي ديگر صهيونيست ها و كمونيست ها و امپرياليست ها نيز كه كاري بـا  
آن عده از اهل سنت و جماعـت كـه    پس كسي باقي نمي ماند مگر. صفا و مروه ندارند

مـي گوينـد بـه هنگـام      دجاالن. اي اداي حج و يا عمره در صفا و مروه بسر مي برندبر
رجعت بهترين مخلوقات يعني پيامبران همگي سربازان دست بـه سـينه علـي بـن ابـي      

در اين هنگام حسين بن علي به حسـاب و   :و همچنين مي گويند. 419طالب خواهند بود
  . كتاب تمام خالئق رسيدگي مي كند
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دگي بـه  حسين بن علـي مسـئول رسـي   «: در روايتي منسوب به ابو عبداهللا گفته شده
آنگـاه در روز قيامـت شايسـتگان    . حساب و كتاب مردم قبل از روز قيامـت مـي باشـد   

  . 420»بهشت به بهشت و مستحقين عذاب به جهنم وارد مي شوند
بايستي از دجالي كه چنين روايتي جعل كرده پرسيده شود اگر حسين بـن علـي بـه    

ه است؟ براستي كه حساب مردم رسيدگي خواهد كرد، پس خالق آسمانها و زمين چكار
حتي مشركين نيز چنين ادعايي نداشته اند كه معبودات آنها در فرداي قيامت به حسـاب  

  . و كتاب مردم رسيدگي خواهند كرد
 رد بر اين اعتقاد

برهيچ مسلماني پوشيده نيست كه ايمان داشـتن بـه رجعـت مخالفـت ورزيـدن بـا       
بـودن ايـن اعتقـاد داللـت      آيات بسياري در قرآن مجيد بر باطـل . نصوص شرعي است

  .دارند
  : در اينجا ما به ذكر برخي از آيات مي پردازيم 

  : دخداوند متعال مي فرماي
لََعلِّي أَْعَملُ َصاِلحاً ِفيَما َتَركُْت كَلَّـا إِنََّهـا    * َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت قَالَ َربِّ اْرجُِعوِن﴿

  .]۱۰۰،۹۹/سورة املؤمنون [. ﴾َوَراِئهِْم َبْرَزٌخ إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ كَِلَمةٌ ُهَو قَاِئلَُها َوِمْن
اي رب، : فرا رسد، او چنين خواهـد گفـت   )كافران(هنگاميكه مرگ أحدي از آنان «

به او پاسـخ  . مرا به دنيا باز گردان تا در آن عمري كه تباه ساختم عملي نيكو انجام دهم
سخن بيهوده اي است كـه ثمـري نخواهـد بخشـيد و      اين درخواست،. هرگز: داده شود

   .»پيش روي آنها برزخي است كه تا برپايي قيامت، ادامه خواهد داشت
   :دخداوند متعال همچنين مي فرماي

  ] . ۳۱/ س سورة ي[. ﴾أَلَْم َيَرْوا كَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن أَنَُّهْم إِلَْيهِْم ال َيْرجُِعونَ﴿
يا نديده اند و از اين مسأله پند و اندرز نگرفته اند كه چه بسيار امتهايي را مـا بـه   آ« 

   .»امتهايي كه ديگر هرگز بسوي آنها باز نخواهند گشت. هالكت رسانديم
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  : دو در آيه ديگري مي فرماي
َنا أَخِّْرَنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ ُنجِْب َدْعَوَتـَك  َوأَْنِذرِ النَّاَس َيْوَم َيأِْتيهُِم الَْعذَاُب فََيقُولُ الَِّذيَن ظَلَُموا َربَّ﴿

  ].۴۴/ سورة إبراهيم [. ﴾َوَنتَّبِعِ الرُُّسلَ أََولَْم َتكُوُنوا أَقَْسْمُتْم ِمْن قَْبلُ َما لَكُْم ِمْن َزَوالٍ
همـان روزي كـه ظـالمين    . و مردم را از آن روزي كه عذاب فرا رسد بر حـذر دار «

اجل ما را مقداري به تأخير بيافكن تا دعوت ترا اجابت كـرده   !ارپروردگ: خواهند گفت
  . و از پيامبران اطاعت كنيم

مگر شما نبوديد كـه قسـم مـي خورديـد     ) در آن هنگام به آنها پاسخ داده مي شود(
  .»نيستي و نابودي شما را در بر نخواهد گرفت

دن روز قيامت زنـده  اين آيات همگي دال بر اين هستند كه هيچ مرده اي تا فرا رسي
   .421نخواهد شد

همه اي ما ايمان داريم كه انسان پس از مرگ از اين دنيا رخـت بـر بسـته و پـا بـه      
و سپس در روز قيامت خداوند متعـال او را بـار ديگـر زنـده     . درون عالم برزخ مي نهد

   .كرده و او را به پاداش و يا جزاي اعمال خود مي رساند
ره اي داشته باشيم به روايتي كه در يكي از مراجـع اهـل   در پايان سخن جا دارد اشا

رضي -از زبان حسن بن علي  -رحمت اهللا عليه-سنت يعني مسند امام احمد بن حنبل 
  . در رابطه با مردود دانستن اعتقاد به رجعت ذكر شده است -اهللا عنهما

رضـي  -در اين روايت گفته شده عاصم ابن ضمرة يكي از ياران علي بن ابي طالب 
 -رضـي اهللا عنهمـا  -پس از به شهادت رسيدن ايشان خطاب به حسن بن علي  -اهللا عنه
  . شيعيان مي گويند علي بن ابي طالب باز خواهند گشت: گفت

                                                 
البته بجز تعداد انگشت شماري از مردگان كه در گذشته بنا بر حكمت و اراده الهي زنـده شـده تـا     - 421

 -عليـه السـالم  -ي دال بر صدق پيامبري پيامبران همچون عيسي دال بر قدرت خداوند و يا معجزه ا
 .باشند



اگر قرار مي . آنها دروغ مي گويند: در پاسخ گفتند -رضي اهللا عنهما-حسن بن علي 
ا ميراث ايشـان را تقسـيم نمـي    بود ايشان باز گردند همسرانشان ازدواج نمي كردند و م

  .422كرديم
  

  شيعه و ظهور
  :شيعه و ظهور

بنابر اين اعتقاد باطل، شيعه مي پندارد ائمه و أشـخاص ديگـر پـس از مـرگ بـراي      
  .در برابر برخي از أشخاص نمايان مي شده اند مدتي ظهور كرده و

تفاوت بين ظهور و رجعت در اين است كه دجاالن بـراي ظهـور وقـت محـدود و     
مجلسـي يكـي از   . معيني تعيين نكرده بلكه آنرا به اراده و خواست امام واگذار كرده اند

باب ظهور ائمه پس از مـرگ و  «ابواب كتاب خود را به اين مسأله اختصاص داده و آنرا 
ابا الحسن «: در اكذوبه اي در اينمورد گفته شده. ناميده است 423»اعمال خارق العاده آنها

ت پدرشان با ايشان مالقات مـي كـرده و از ارشـادات و وصـاياي     پس از رحل) ع(رضا 
) ع(روزي خدمت ابـا عبـداهللا   « :ودجال ديگري مي گويد. 424»ايشان بهره مي جسته اند

آنگـاه  . بلـه : را ببيني؟ مـن گفـتم  ) ع(آيا مي خواهي ابا جعفر : ايشان به من گفتند. رفتم
را آنجـا  ) ع(اخل اتاق رفتم ابا جعفـر  هنگاميكه من د. ايشان مرا به داخل اتاق فرستادند

  . 425»ديدم

                                                 
 .1265رقم  2/312مسند االمام احمد بن حنبل  - 422

بصـائر  . هــ  1403احياء التراث العربي، بيروت، الطبعه الثالثـه   304-27/303بحار االنوار للمجلسي  - 423
 .هـ 1370المطبوع بالنجف  78الدرجات للصفار ص 

چـاپ سـابق   ( 78بصائر الدرجات للصفار ص ). چاپ سابق الذكر( 27/303نوار للمجلسي بحار اال - 424
 ).الذكر

چـاپ سـابق   ( 78بصائر الدرجات للصفار ص ). چاپ سابق الذكر( 27/303بحار االنوار للمجلسي  - 425
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روزي خـدمت اميـر   « :در روايتي جعلي ديگري از قـول عبايـة أسـدي گفتـه شـده     
. رفته بودم كه مردي با لباسهاي پاره پاره و خاك آلوده را نزد ايشان يـافتم ) ع(المؤمنين 

رد از مجلس خـارج  هنگاميكه م. رو به اوكرده و با او سخن مي گفتند) ع(امير المؤمنين 
پرسيدم اين مرد كه بود كه شما را اينچنين به خود مشغول ) ع(شد من از امير المؤمنين 
  . 426»است -عليه السالم-آن مرد وصي : فرمودند) ع(كرده بود؟ امير المؤمنين 

ان پـس از  گروهي از شيعي«: أبا عبداهللا گفته اند :در اكذوبه ديگري دجاالن مي گويند
اگـر  : ايشان خطاب به آنها فرمودند. نزد حسن بن علي رفتند) ع(لمومنين شهادت امير ا

. بلـه : را ببينيد ايشان را خواهيد شناخت؟ آنها در جـواب گفتنـد  ) ع(شما امير المومنين 
آنها پرده را كنـار زده  . پس پرده را كنار زنيد: خطاب به آنها فرمودند) ع(حسن بن علي 
  . 427»ا ديدندرا در آنج) ع(و امير المومنين 

پس از رحلت ظهور كـرده   )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا  :دروغگويان مي گويند
  . 428اند تا ابوبكر را به اطاعت و فرمانبرداري از علي امر كنند

خداوند هر ساله ابوبكر و عمر را در ايام حج در محـل   :دجاالن همچنين مي گويند
: در روايتي گفته شـده . 429را سنگسار كنند رمي جمرات ظاهر مي ساخته اند تا ائمه آنها

در محلي غير از محـل رمـي جمـرات پـنج سـنگ پرتـاب       ) ع(روزي امام محمد باقر «
هـر سـاله در   : ايشـان در جـواب فرمودنـد   . از ايشان در مورد اينكار پرسيده شد. كردند
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امـا هـيچكس جـز    . از قبرهايشان بيرون مي آورند موسم حج آن دو فاسق و غاصب را
 431و سه سنگ بسوي دومـي  430من دو سنگ به سوي اولي. مي عادل آنها را نمي بينداما

  . 432»چون دومي خبيث تر از اولي بوده است. پرتاب كردم
از آنجائيكه هيچ مسلمان عاقلي چنين اعتقاد باطلي را نخواهد پذيرفت، ما لزومي به 

از ذكر اين مسـأله، آن  تنها هدف ما . بحث و مناقشه كردن و رد بر اين اعتقاد نمي بينيم
بوده كه تالعب دجاالن و به بازي گرفتن معتقدات اسـالمي را افشـاء سـاخته و آنهـا را     

  .رسوا سازيم 
  
  

  شيعه و طينت
  
  )فطرت ،سرشت(اهل سنت و طينت 

  

اهل سنت و جماعت بر اين اعتقاد و باور هستند كه خالق هستي همه انسانها را بـر  
خداوند متعال . كه پيرو و فرمانبردار اوامر الهي باشنداين فطرت و سرشت آفريده است 

  : دمي فرماي 30در سوره روم آيه شماره 
  . ]۳۰/ الروم . [﴾فَأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّينِ َحنِيفاً ِفطَْرَت اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها﴿
ي آئـين اسـالم   رو بسـو . (رو بسوي آئين اسالم آور و از اديان باطله روي برگردان«

اونـد  همـان فطـرت و سرشـتي اسـت كـه خد     ) نهادن و از اديان باطله روي برگردندان
   .»مردمان را بر آن آفريده است

                                                 
 .عمر فاروق رضي اهللا عنهما مي باشد مراد از اولي ابوبكر صديق و از دومي -4,3
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بايستي توجه داشت كه اسالم بمعناي سر تسليم فـرود آوردن در برابـر فرمايشـات    
مبران و بدين ترتيب تمام امتهايي كه در دوران خود پيـرو ارشـادات پيـا   . الهي مي باشد

  . خويش بوده اند، مسلمان بوده و از فطرت الهي پيروي كرده اند
ممكن است در اينجا اين سؤال مطرح گردد كـه اگـر خداونـد تمـام انسـانها را بـر       
فطرت اسالم يعني فرمانبرداري از اوامر ايشـان خلـق مـي كننـد پـس چـرا بسـياري از        

صـلى اهللا  (گردند؟ پيامبر اسالم مردمان در برابر فرمايشات ايشان سركش و طغيانگر مي 
  : در فرمايشي در رابطه با اين مسأله فرموده اند) عليه وسلم

سپس اين پدر و مادر او هسـتند كـه او   . هر نوازادي بر فطرت سليم متولد مي شود«
  . 433»را يهودي و يا نصراني و يا آتش پرست مي سازند

م به دنيا مي گشايد فطـرت  همانگونه كه در اين حديث شنيديم هنگاميكه نوزاد چش
و سرشتي با خود به همراه دارد كه او را به يكتاپرستي و اطاعت از او امر الهي امـر مـي   

اما اگر پدر و مادر و اطرافيان و همچنين جامعه اي كه او در آن بزرگ مي شود راه . كند
بـر فطـرت   كفر و عناد در پيش گرفته باشند، رفته رفته بر اين نوزاد اثـر مـي گذارنـد و    

  . سليم او سرپوش كفر و معصيت گذاشته و او را به بيراهه مي كشانند
  

  )فطرت ،سرشت(شيعه و طينت 
  

مذهب تشيع در رابطه با سرشت و فطرت انسانها نيز اعتقاد عجيب و غريبـي بـراي   
بنا بر معتقدات اين مذهب، خداوند شـيعيان را از گلـي نيكـو و بـا     . خود تراشيده است

سرشـتي   فريده و در مقابل اهل سنت و جماعت را از گلـي بـد بـو و بـا    سرشتي پاك آ
اما ايشان قبل از آفرينش، اين دو گل را درهـم آميختـه   . ناپاك و خبيث خلق كرده است

و در نتيجه همين مخلوط گشتن اين دو نوع گل مي باشد كه يك فرد شيعي ممكن . اند
ت سني ها مرتكب گناه و معصيت است در زندگي خود با تأثير پذيرفتن از گل و سرش

                                                 
 ).2/393( و احمد) 2359(و الطيالسي ) 8/53(مسلم و  )3/308و348و1/341( اخرجه البخاري - 433



گردد و يا يك فرد سني مذهب با تأثير پذيرفتن از گل و سرشت شيعيان اعمال صـالحه  
و در همين رابطه شيعه معتقد است در فرداي قيامت خداوند افراد را . و نيكو انجام دهد

نها بر اساس سرشت و فطرت آنها پاداش و يا عقاب خواهند داد و كاري به اعمالي كه آ
يعني اينكه در روز قيامت گناهاني را كه يك فـرد  . در زندگي خود انجام داده اند ندارند

شيعي مرتكب گشته چون سبب و علت آن، گل و سرشت بدو ناپاك سني مذهبان بوده 
و عبادات و اعمال نيك و پسنديده اي كه يـك  . است به گردن سني ها خواهند انداخت

سبب و علت آن، گل و سرشـت پـاك شـيعيان بـوده      فرد سني مذهب انجام داده چون
  .است، در ميزان حسنات شيعيان قرار خواهند داد

پس از آشنايي با اين ضاللت و گمراهي مضحك بياييد ببينيم سبب بوجود آمـدن و  
  . جاي گرفتن آن به عنوان يكي از معتقدات مذهب تشيع چه بوده است

دن و غرق در گناه كردن آن افراد سـاده  بايستي بدانيم إفساد و به بيراهه كشان ما
اي كه تحت سرپوش حب آل بيت فريب دجاالن را خورده اند، سـهم بسـزايي در   

دجاالن با خود تراشيدن اين اعتقاد باطل، راه . پديد آمدن چنين اعتقادي داشته است
ارتكاب معاصي و ترك و واجبات دين را بر شيعيان همـوار سـاخته و آنهـا را بـه     

اع از هوي و هوس نفساني سوق داده و اين خوش خيـالي را در دل آنهـا   سوي اتب
مي پرورانند كه در فرداي قيامت گناهان آنها به گـردن سـني هـا انداختـه شـده و      

صـاحب گـنج    حسنات سني ها را به آنها مي بخشند و بدين ترتيب آنها نابرده رنج
  ! مي شوند

ن از روايات موجود در مراجع علت ديگر سرسبز كردن چنين اعتقادي را مي توا
اين روايات شامل سؤالها و جوابهايي است كه بين ائمـه و  . و مصادر شيعه دريافت

برخي از شيعيان صورت گرفته و همگي به اين مسأله اعتراف دارند كـه يـك فـرد    
شيعي مذهب همواره در وجود خويش نسبت بـه بـر حـق بـودن معتقـدات خـود       

به امام ابو «: ويه از ابواسحاق ليثي روايت مي كند كهابن باب. مشكوك و متردد است



آيا امكان دارد  !اي فرزند رسول اهللا: گفتم -عليه السالم-جعفر محمد بن علي الباقر 
هنگاميكه در تدين و معرفت به كمال رسيد، مرتكب زنـا گـردد؟    434مؤمن مستبصر

: فرمودنـد ) ع(مـام  آيا امكان دارد شراب بنوشـد؟ ا : گفتم. هرگز: فرمودند) ع(امام 
اهـان كبيـره و يـا فاحشـهاي از     آيا امكان دارد مرتكـب گنـاهي از گن  : گفتم. هرگز

اما من افـرادي  . اي فرزند رسول اهللا: گفتم. هرگز: فرمودند) ع(گردد؟ امام  فواحش
از شيعيان شما را مي بينم كه شراب مي نوشند و راهزني مي كنند و مرتكب زنـا و  

هيچ إبـائي   د و از ارتكاب ساير گناهان و فواحشخوار هستن لواط مي گردند و ربا
آنها همچنين در اداي نماز و زكات و روزه سهل انگار بوده و قـاطع رحـم   . ندارند

از شما تقاضا دارم علت اين مسأله را برايم روشـن   !اي فرزند رسول اهللا. نيز هستند
  . سازيد

: يگري ترا آزرده خاطر ساخته است؟ گفتمآيا مسأله د !اي ابراهيم: فرمودند) ع (امام 
: فرمودنـد ) ع(امام . آن ديگري بزرگتر و دردناكتر از اينها است .اي فرزند رسول اهللا. بله

را مي بينم 435من دشمنان و اعداي شما . اي فرزند رسول اهللا: آن ديگري چيست ؟ گفتم
و زكات اموال خود را  كه نماز بسيار مي خوانند و بسياري از روزها را روزه دار هستند

مي پردازند و بر اداي حج و عمره و جهاد حريص هستند و اعمـال نيكـو انجـام داده و    
و از امـوال خـود   . به صله ارحام و اداء كردن حقوق برادران مسلمان خود پايبند هستند

اي . و گناهـان پرهيـز دارنـد    قه داده و از شرب خمر و زنا و لواط و ساير فـواحش صد
از شما تقاضا دارم اين مسائل را برايم روشن سازيد كه واهللا اين افكار . ول اهللافرزند رس

                                                 
 .مراد، شخص شيعي مذهب است - 434

اهل سنت و جماعت را دشمن اهل بيت دانسـتن چيـزي جـز    . مراد، شخص سني مذهب مي باشد - 435
 .افتراء و بهتان نمي باشد



خواب را از چشمانم ربوده و فكر مرا همواره به خود مشغول ساخته و قلبم را آزار مي 
   .436»دهند

  :و شخص ديگري بنام اسحق قمي نزد ابو جعفر باقر رفته و به ايشان مي گويد
را مي بينم كه هم عقيده مـن اسـت و واليـت     437موحدمن مؤمن . فداي شما گردم«

امـا او  . شما را تاج سر خود قرار داده و بين من و او كوچكترين اختالفي وجـود نـدارد  
و اگر حـاجتي از او بخـواهم خشـم و    . شراب مي نوشد و زناكار و هم جنس باز است

كـه   438در حاليكـه مـن حاجـت خـود را نـزد ناصـبي      . نفرت چهره اش را فرا مي گيرد
مخالف عقيده من بوده و از مذهب من مطلع است ببرم، با طالقـت وجـه و بشاشـت و    

همچنين او . لبخند از من استقبال مي كند و حاجتم را در اسرع وقت بر آورده مي سازد
را بسيار نماز كار، روزه دار و خير مي يابم كه زكات اموال خود را مي پـردازد و امنـت   

  . 439»را اداء مي كند
اي فرزند «: خص ديگري بنام أبو بصير نزد أبو عبداهللا آمده و به ايشان مي گويدو ش

من نمي دانم چرا همواره غم و اندوه بدون اينكه سبب آنرا . فداي شما گردم. رسول اهللا
   .»بدانم وجود مرا فرا مي گيرد

 هنگاميكه بسياري از صفات الهي نثار ائمه گردند و قرآن كـه كتـاب جـاوداني    ،آري
كـه  ) صلى اهللا عليه وسلم(هدايت بشريت است، محرف دانسته شود و سنت رسول اهللا 

راه و روش مسلمان زيستن را به مسلمانان مي آموزد زير پا گذاشته شود و دروغگـويي  
را تقيه نام نهاد و آنرا نه دهم دين دانست و زناكاري را صيغه ناميد و اجري عظيمتـر از  
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قايل شد و چشم طمع به أجر و ثواب ديگـران دوخـت و از   بزرگترين عبادات براي آن 
مرتكب شدن هيچ گناهي بـه خيـال خـام اينكـه عقـاب آنـرا ديگـري متحمـل گـردد،          

بايستي كه وجدان انسان او را بيازارد و همواره ..... كوچكترين خوف و بيمي نداشت و 
بـل تمـام ايـن    مگر مي شود عقـل و وجـدان انسـان در مقا   . با او در جدال و ستيز باشد

  دجلها و گمراهيها ساكت بنشيند و دم بر نياورد؟ 
اكنون بياييد ببينيم چگونه كالهبرداران دجال خواسته اند با جعل روايـات و نسـبت   

از يكسو فسـاد و تبـاهي را بـين    ) صلى اهللا عليه وسلم(دادن آنها به اهل بيت رسول اهللا 
خود جدال و ستيزي را كه در وجـود  شيعيان رواج دهند و از سوي ديگر به خيال خام 

  .يك فرد شيعي مذهب با وجدان او وجود دارد از بين ببرند
  : در تتمه روايت مكذوبه اي كه قبال آنرا ذكر كرديم گفته شده

؟ نمي دانيد از كجا پديد آمده ايـد  مگر شما !اي اسحق: در جواب فرمودند) ع(امام «
به خداوند سوگند مي دهم مرا از ايـن موضـوع   شما را . اي فرزند رسول اهللا. خير: گفتم

هنگاميكه خداوند مخلوقات را آفريـد، آبـي    !اي اسحق: فرمودند) ع(امام . با خبر سازيد
سـپس آب را  . زالل و گوارا را بر زميني پاك به مدت هفت شـبانه روز جـاري سـاخت   

 يـت ب ايـن گـل مـا اهـل    . خشك ساخته و مقداري از بهترين قسمت آن گل را برداشت
پس از آن خداوند قسمت ديگري از پايين آن گـل را برداشـت كـه همـان گـل      . ميباشد

و اگر گل شـيعيان مـا   . سپس خداوند ما را براي خود برگزيد. شيعيان و پيروان ما است
با حال باقي مي ماند هرگز أحدي از آنها مرتكب زنا و دزدي و لواط و شراب خـواري  

بر زميني ملعـون بـه مـدت هفـت شـبانه روز جـاري       اما خداوند آبي شور را . نمي شد
سپس آب را خشك ساخته و قسمتي از آن گل كه گلي لعنـت شـده و سـياه و    . ساخت

و . از آن خلق شده اند 440بدبو بود را برداشت و اين گل همان گلي است كه دشمنان ما
دميزاد اگر خداوند اين گل را به حال خود باقي مي گذاشت شما هرگز آنها را به شكل آ
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نمي ديديد و هيچكدام از آنها به شهادتين ايمان نمي آورد و أحدي از آنها نماز روزه و 
اما خالق هستي اين دو گل يعني گـل شـما و گـل آنهـا را درهـم      . حج را اداء نمي كرد

بر تو است كه بداني آن  !پس اي اسحق. آميخت و با آن دو آب، آنها را مخلوط ساخت
و شراب خواري و سخنان ناپسند كه از برادر هم مذهب خود مي اعمال بد همچون زنا 

و به همين صـورت آن اعمـال صـالحه    . بيني و مي شنوي از طينت و سرشت او نيست
همچون خوش اخالقي و كثرت نماز و روزه و حج و صدقه كه از شخص ناصـبي مـي   

وز قيامـت  پـس در ر  !اهللا اي فرزند رسـول : من گفتم. بيني از طينت و سرشت او نيست
مگر مي شود خداوند متعال نيكي و بدي  !اي اسحق: فرمودند) ع(چه خواهد شد؟ امام 

را در يكجا جمع كند؟ در روز قيامت خداوند آثار و نشانه ايمان را از وجود آنهـا پـاك   
كرده و آنرا به شيعيان و پيروان ما باز مي گرداند و اثر و نشانه ناصبي را با تمام گناهـان  

و هـر چيـزي بـه    . ده از شيعيان ما برداشته و به دشمنان ما باز خواهد گرداندمرتكب ش
فـداي شـما گـردم آيـا      !اي فرزنـد رسـول اهللا  : من گفـتم . جاي خود باز خواهد گشت

حسنات و نيكي هاي آنها در روز قيامت به ما داده شده و گناهان و بديهاي ما بـه پـاي   
  . 441»سوگند به خداوند كه همينگونه است. بله :فرمودند) ع(آنها انداخته مي شود؟ امام 

  
  براين اعتقادرد 

  

. مي توان قبح و شناعت اين اعتقاد را بزرگترين دليل بر بطالن آن بـه حسـاب آورد  
اين قبح و شناعت به گونه اي است كه بزرگان و سردمداران تشيع را مجبور ساخت در 

يار مخفيانه در بين شيعيان مطـرح  ايام نخستين سرسبز كردن اين اعتقاد آنرا بصورت بس
اگـر  «: آنها مخفيانه عمل كردن خود را بدين صورت توجيه مي كردند كـه . و تبليغ كنند

عوام شيعيان از اين اعتقاد آگاه گردند خود را در گناهان و معاصـي غوطـه ور خواهنـد    
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چون خواهند دانست در روز قيامت گناهـان آنهـا بـه گـردن ديگـران خواهـد       . ساخت
قبح و شناعت گروه اندكي از علماي تشيع همچون المرتضي و ابن ادريـس را  . 442»تاداف

اما انكـار آنهـا نتوانسـت در مقابـل     . 443بر آن داشت كه به انكار چنين اعتقادي بپردازند
روايات مكذوبه بسيار، خود را مطرح سازد و طولي نكشيد كه در زير خروارها روايات 

  . دروغين ناپديد گشت
انست كليني يكي از كساني است كه بزرگترين نقش را در انتشار يافتن اين بايستي د

باب سرشـت مـؤمن و سرشـت    «او يكي از ابواب كتاب خود را . اعتقاد ايفا كرده است
مجلسي نيز يكي ديگر . 444ناميده و هفت روايت دروغين را در آن جاي داده است» كافر

او يكي از ابواب كتاب خـود را  . است از پرچمداران ترويج اين گمراهي و ضاللت بوده
ناميده و در آن شصـت و هفـت روايـت مكذوبـه جـاي داده      » 445باب سرشت و ميثاق«

  . است
  : ما اگر بخواهيم مختصري در رد بر اين اعتقاد صحبت كنيم بايستي بگوييم

كه در آن بيان شده تمام مردم بر سرشـت  اين اعتقاد مخالف فرمايش الهي است  -1
معبـود  . شده اند كه آنها را به فرمانبردار بودن از او امر الهي امر مي كند فريدهو فطرتي آ

  : دمي فرماي 30وره الروم آيه شماره بر حق در س
  .]۳۰/ الروم [.﴾فَأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّينِ َحنِيفاً ِفطَْرَت اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها﴿
رو بسـوي آئـين اسـالم    . (ديان باطله روي برگردانرو بسوي آئين اسالم آور و از ا«

اونـد  همـان فطـرت و سرشـتي اسـت كـه خد     ) نهادن و از اديان باطله روي بر گرداندن
  .»مردمان را بر آن آفريده است
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تمام انسانها را بر يك فطـرت و سرشـت كـه     ر اين آيه معبود بر حق فرموده استد
اين آيه كريمه به ما مـي  . ، آفريده استستهمان فطرت فرمانبردار بودن از اوامر الهي ا

گويد سخنان سردمداران شيعه كه معتقد هستند خداونـد فطـرت انسـانها را بـه هنگـام      
  . آفريدن آنها متفاوت قرار داده اند، چيزي جز ياوه سرايي و دروغگويي نيست

براساس اين اعتقاد باطل كه ساخته و پرداخته سردمداران تشيع مـي باشـد، در    -٢
قيامت خداوند اجر و پاداش و نتيجه زحمات گروهي را به گروه ديگري مي دهند روز 

آيـا ايـن اعتقـاد    . و گناهان و معاصي افرادي را به گردن افراد ديگري خواهند انـداخت 
آيات بسـياري در قـرآن مجيـد بـر ايـن ادعـاي        باطل عدل الهي را زير سؤال نمي برد؟

 :دال در قرآن مجيد مي فرمايوند متعخدا. دجاالن مهر بطالن مي زنند

   .]۷/ ، الزمر  ۱۸/ ،فطر  ۱۶۴/ االنعام [. ﴾َوال َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى﴿
   .»كسي را ديگري به دوش نخواهد گرفتبار گناه «

  : ر آيه ديگري خالق هستي فرموده استو د
  . ]۳۸/ املدثر [.﴾كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت َرِهيَنةٌ﴿
   .»ر گرو عملي است كه انجام داده استهر شخصي د«

  : ده الزلزلة خداوند متعال مي فرمايو در سور
  .]۸و ۷/ الزلزلة [. ﴾َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشّراً َيَرُه * فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيراً َيَرُه﴿
و هر كس به . هد ديدهر كس به اندازه ذره اي كار نيك انجام دهد، پاداش آنرا خوا«

   .»اندازه ذره اي مرتكب عمل حرام گردد، به كيفر خود خواهد رسيد
  : خداوند متعال در آيه ديگري مى فرمايد و همچنين

   .]۱۷/ غافر [. ﴾الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت ال ظُلَْم الَْيْوَم﴿
داده پاداش و يا عقـاب خواهـد    انجام) از نيك و بد(امروز هر كس در مقابل آنچه «
   .»امروز هيچ ظلم و ستمي در كار نخواهد بود. ديد



  شيعه و مهدي
  

  اهل سنت و مهدي
  

) صلى اهللا عليه وسـلم (اهل سنت و جماعت با استدالل به احاديثي كه از رسول اهللا 
روايت شده، يكي از عالمات كبيره نزديك بودن بر پاشدن قيامـت را قيـام مهـدي مـي     

  . ننددا
مي باشد و پـس از قيـام، رهبـر    ) صلى اهللا عليه وسلم(مهدي از اهل بيت رسول اهللا 

امت اسالمي را بر عهده گرفتن و به نشر اسالم و بسـط عـدالت در سرتاسـر دنيـا مـي      
  . پردازد

اما بايستي دانست بين مهدي اهل سنت و مهدي تشـيع اختالفـات فراوانـي وجـود     
  : اين اختالفات عبارتند از مهمترين و اساسي ترين. دارد

در . مهدي اهل سنت در زماني نزديك به بر پا شدن قيامت متولد خواهـد شـد   -1
  . هـ به دنيا آمده است 256حاليكه مهدي شيعيان در سال 

صـلى اهللا عليـه   (رسـول اهللا  . نام مهدي اهل سنت محمد بن عبداهللا مـي باشـد   -2
نيا تنها يك روز باقي مانده باشد، خداوند اگر از عمر د«: در اين رابطه فرموده اند) وسلم

آن روز را طوالني خواهد ساخت و مردي از اهل بيت من كه نام او و نام پدرش با نـام  
اين مرد دنيـا را از عـدالت سـيراب خواهـد     . من و نام پدرم يكي است را بر مي انگيزد

 . 446 »....ساخت 
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در حاليكـه  . يكنـد مهدي اهل سنت و جماعت براي بسط عدل و عدالت قيام م - 3
صلى اهللا (وظيفه اساسي مهدي شيعيان قتل عام كردن و گرفتن انتقام از ياران رسول اهللا 

 . 447سنت و جماعت مي باشد اهل و ساير) عليه وسلم

  
  شيعه و مهدي

  

هـر  . تمام فرقه ها و گروههاي مختلف تشيع به وجود امامي غائب ايمان دارنـد 
  . خود بسر مي برد گروه در انتظار ظهور دوباره امام

تنها مسأله اي كه در اين موضوع ميان اين فرقه ها و گروهها اختالف افكنـده اسـت   
زيرا هر كدام از اين گروهها، امام برگزيـده خـود را   . شخصيت اين امام نامرئي مي باشد

  . مهدي منتظر مي داند
بـه علـي بـن    سبئيه اولين فرقه اي از شيعه بشمار مي رود كه امامت را تنها منحصر 

علـي هرگـز   «: سبئيه مي گويـد . طالب دانسته و ايشان را زنده و غائب از انظار مي داند
كشته نشده و تا آن زمان كه عرب را تحت فرماندهي خود قرار نداده و عدل و عـدالت  

  .448»را در دنيا برقرار نساخته، نخواهد مرد
فرقـه هـاي كيسـانيه ماننـد     اعتقاد به زنده بودن امام پس از فرقه سبئيه به برخـي از  

هنگاميكه امام اين فرقه يعني محمد بن حنفيه فوت كرد، آنهـا  . نيز منتقل گشت 449كربيه
محمد بن حنفيه زنده و در كوهي بنام رضـوي كـه   «: وفات ايشان را انكار كرده و گفتند

شيري در سمت راست و پلنگي در سمت چپ . بين مكه و مدينه قرار دارد بسر مي برد
ايـن  . 450»قرار دارند كه تا فرا رسيدن زمان ظهور از ايشان محافظت خواهند كـرد  ايشان
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اما هفتاد سـال سـپري گشـت و    . فرقه مدت غيبت امام خويش را هفتاد سال اعالم كرد
  . خبر از ظهور امام نشد

سپس رفته رفته هر فرقه به هنگام در گذشت امام خويش، وفات او را انكار كرده و 
امـا  . ود خود دانسته و در انتظار ظهور و قيام او لحظه شماري مي كـرد او را مهدي موع

آنچه در اين مسأله بين تمام فرقه ها و فرقه اثني عشري اختالف افكنده ايـن اسـت كـه    
تمام اين فرقه ها، مهدي خويش را اشخاصي قرار مي دادند كـه در بـين مـردم زنـدگي     

ني عشري مهدي خويش را نوزادي قـرار داد  اما فرقه اث. كرده و همگان او را ديده بودند
كه نه تنها هيچكس او را نديده بلكه مقرب ترين افراد خانواده او، وجود چنين نـوزادي  

پس از اين مقدمه، اكنون در مورد اينكـه چگونـه ايمـان بـه مهـدي      . را انكار مي كردند
تـرين  پيـدا كـرد و بـه يكـي از اساسـي       به اعتقادات مذهب اثني عشـري رخنـه   غائب

  . معتقدات اين مذهب مبدل گشت، صحبت مي كنيم
براي پاسخ دادن به اين سؤال نخست بايستي اوضاع تشيع را پـس از وفـات حسـن    

  . عسكري مورد تحقيق و بررسي قرار دهيم
 ـه260م يازدهم خود مي داند در سال حسن عسكري كه شيعه اثني عشري او را اما

هـيچ اثـر و نشـانه    «: ي در كتابهاي خود گفته اندفوت كرد و همانگونه كه قمي و نوبخت
در نتيجـه ميـراث   . ظاهر و آشكار كه دال بر صاحب فرزند بودن ايشان باشد ديده نشـد 

اين در حالي است كه شيعه امامـان  . 451»ايشان بين مادر و برادرشان جعفر تقسيم گرديد
ثبات در نظام و معتقد است وجود نظم و . 452خويش را حجت خداوند بر مردم مي داند
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و اگر بر روي زمين امامي وجود نداشته باشد . كون و هستي بسبب وجود امام مي باشد
  .453كون و هستي زير و زبر خواهد شد

اين اعتقاد پس از وفات امام حسن عسـكري بـدون اينكـه فرزنـدي از خـود بجـا        
جـود  چون كره زمـين بـدون و  . گذاشته باشد شيعيان را دچار فاجعه اي هولناك ساخت

و هـيچ اثـري از نـازل شـدن بـال و      . امام كما في السابق حالت طبيعي خود را ادامه داد
ايـن مسـأله   . و زمين به اندازه يك درجه ريشتر نيـز تكـان نخـورد   . معصيبت ديده نشد

چون آنها باطـل بـودن يكـي از اساسـي تـرين اركـان       . شيعيان را مات و متحير ساخت
ايـن مسـأله همانگونـه كـه قمـي و      . مشاهده كردنداعتقادات خود را با چشمان خويش 

هر كدام . 454نوبختي گفته اند شيعيان را به چهارده و يا پانزده فرقه و مذهب تقسيم كرد
: گروهي گفتنـد . از اين فرقه ها در مورد مسأله امامت و مهدي از خود سخني سراييدند

چون زمـين  . وت كنندهرگز امكان ندارد امام حسن بن علي بدون بجا گذاشتن فرزند ف«
پس ايشان فوت نكرده بلكـه غيـب شـده انـد و     . بدون وجود امام دوامي نخواهد آورد

   .455»ايشان همان مهدي شيعيان هستند
  . 456گروه ديگري امامت را پس از حسن عسكري به برادر ايشان جعفر منتقل نمودند

مامـت حسـن   برخي ديگر كه اين حادثه آنها را مأيوس و نااميد سـاخته بـود حتـي ا   
  . 457عسكري را نيز به سبب عقيم بودن ايشان باطل دانسته و آنرا رد كردند
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بدون هيچ شك و ترديدي امام حسـن بـن علـي ماننـد پـدران      «: فرقه ديگري گفتند
و ايـن مسـأله كـه دوسـت و دشـمن بـه آن اعتـراف دارنـد را         . خويش فوت كرده انـد 

ترديدي ثابت شده ايشان فرزنـدي   و همچنين بدون هيچ. هيچكس نمي تواند انكار كند
در نتيجه پس از ايشان امامي وجود نخواهد داشـت و سلسـله   . از خود بجا نگذاشته اند

  . 458»امامت با وفات ايشان به نهايت رسيده است
اما فرقه اثني عشري كه از همه اين فرقه ها زرنگتر بود دست همه را از پشت بسـته  

. امام حسن عسكري صاحب فرزندي بوده اسـت «: كهو اين اعتقاد را براي خود تراشيد 
اما به سبب ظلم و جور دستگاه حاكمه ايشان مجبور گشتند واليت اين نوزاد را مخفـي  

  .459»نگاه دارند
و بدين ترتيب شيعيان در مورد مسأله امامت و مهدي به دهها گروه و فرقـه تقسـيم   

و برخي . ن را گمراه پنداشتندشدند و هر گروه گفته هاي خود را بر حق دانسته و ديگرا
ديگر كه در برابر اين مسأله مات و مبهوت ماندند و نتوانستند سـخنان هيچيـك از ايـن    

اين مسأله بر ما پوشيده مانده و ما نمي دانيم در مورد آن چه «: فرقه ها را بپذيرند گفتند
  . »460بگوييم؟

هدي غائب نـه تنهـا راه   سردمداران شيعه اثني عشري بزودي در يافتند كه ايمان به م
حلي براي فاجعه اي كه گريبانگير آنها شده خواهد بود بلكه فوائد عظـيم ديگـري نيـز    

به همين سبب آنها با شور و شوق فراوان به تبليـغ و  . براي آنها به همراه خواهد داشت
ما قبل از سخن در مورد آنچـه سـبب گشـت سـردمداران     . دفاع از اين اعتقاد پرداختند

ثني عشري با شور و شوق فراوان از ايمان به مهدي غائب دفاع كرده و بـه تبليـغ   شيعه ا

                                                 
چاپ ( 105فرق الشيعه للنوبختي ص ). چاپ سابق الذكر( 108- 107المقاالت و الفرق للقمي ص  - 458

 ).سابق الذكر

 .هـ 1399ه الثالث: مؤسسه االعلمي بيروت، ط 389االرشاد للمفيد ص  - 459

چاپ ( 108فرق الشيعه للنوبختي ص ). چاپ سابق الذكر( 116-115المقاالت و الفرق للقمي ص  - 460
 ).سابق الذكر



آن بپردازند، نخست اين نكته را متذكر مي گرديم كه همواره در طول تاريخ بـه هنگـام   
بروز انشقاق وجدايي بين گروهها و فرقه هاي منحرف، هر يك از آنها براي محق جلوه 

در مورد مسأله اي ايمان به غيبـت مهـدي   . مي سازددادن خود ديگري را إفشاء و رسوا 
نيز چون شيعيان به گروهها و فرقه هاي متعددي تقسيم شدند هر يك از آنها حقيقت و 

ما از اين افشاگريها مي توانيم به علت حقيقي دفاع . ماهيت گروه ديگر را بر مال ساخت
مهمتـرين ايـن علتهـا    . سردمداران فرقه اثني عشري از ايمان به مهدي غائب پـي ببـريم  

   :عبارتند از
پر كردن جيبهاي خود از اموال مردمان ساده كه به عنوان زكات و خمس و حق  -1

روايـات افشـاگرانه    .امام زمان به نواب و وكالء روباه صفت امام غائـب مـي پرداختنـد   
به عنوان مثال فرقه . فراواني در بطن مراجع و مصادر تشيع حكايت از اين حقيقت دارند

: اثني عشريه در رد بر فرقه اي كه موسي كاظم را مهدي مي دانـد اينچنـين گفتـه اسـت    
هـر يـك از نـواب و نماينـدگان ايشـان      ) امام موسي كاظم(به هنگام وفات ابو ابراهيم «

اين مسأله سبب شد آنها براي محفوظ نگاه داشتن اين . اموال بي كراني در اختيار داشت
زياد بن مروان . ا انكار كرده و ايشان را مهدي غائب بداننداموال نزد خود، مرگ ايشان ر

  . 461»قندي هفتاد هزار و علي بن أبي حمزة سي هزار دينار در اختيار داشت
در برخي از اوقات نيز سردمداران و دجاالن يـك فرقـه بـراي رسـيدن بـه منصـب       

از . سـاختند  نمايندگي امام غائب به جان يكديگر افتاده و همديگر را افشاء ورسوا مـي 
او براي دست يـافتن بـه   . ميان اين اشخاص مي توان محمد بن علي شلمغاني را نام برد

اما در نهايت از . با اباالقاسم حسين بن روح به رقابت شديدي پرداخت 462منصب بابيت
و پس از شكست خوردن ماهيت خود و ابا القاسم را اينگونـه افشـاء   . او شكست خورد
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سم به خوبي مي دانستيم بر سر چه با يكديگر دست و پنجه نرم مـي  من و ابو القا«: كرد
  . 463»ما مانند ال شخوراني بوديم كه بر سر مردار به جان يكديگر افتاده باشند. كنيم

  .بر پا ساختن دولت و حكمتي جدا از خالفت اسالمي -2
دجاالن براي تجزيه و تضعيف خالفت اسالمي نقشه هاي بسـيار كشـيده و دسيسـه    

در نتيجـه از  . اما به فضل الهي به آرزوي پليد خود نرسيدند. راواني بكار گماشتندهاي ف
حقيقت فرار كرده و خود را به افسانه و خيال دلخوش ساختند تا بتوانند پيروان خويش 
را از يأس و نااميدي نجات داده و آنها را به قيام مهدي و بر پا ساختن حكومتي شـيعي  

  . اميدوار سازند
  . ياري از دشمنان اسالم در صف شيعهدخول بس - 3

بسياري از كسانيكه به علتهاي گوناگون ظاهرا مسلمان شده اما در باطن همچنان بـر  
اديان گذشته خود باقي مانده بودند، انضمام به تشيع را فرصتي مناسب براي رويـارويي  

د شخصيتي بسياري از اين اشخاص در اديان حقيقي خود، معتقد به وجو. با اسالم يافتند
  . با مواصفاتي شبيه به مواصفات مهدي شيعه بوده اند

  مؤسس و پايه گذار اعتقاد به مهدي غائب در مذهب اثني عشري
 

كسيكه نقش اساسي را در پايه گذاري اين اعتقاد بعهده داشت شخصـي اسـت    
او كه با كمال تستر و در پس پرده گام بر مي داشـت  . به نام عثمان بن سعيد عمري

ر ظاهر فروشنده روغن بود به ترويج اين اعتقاد در بين شيعيان مي پرداخت كـه  و د
حسن عسكري فرزند چهار ساله اي داشته كه از انظار و ديـد مـردم غيبـت شـده     

وي كه ادعا مي كرد تنها كسي است كه با اين امام غائب رابطـه داشـته و   . 464است
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، از كسـانيكه بـه سـخنان او    مشكالت و سؤالهاي مردم را با او در ميان مي گـذارد 
  . 465ايمان مي آوردند اموالي بعنوان زكات و حق امام مي گرفت

تعجب است كه سردمداران شيعه ادعا مي كننـد در مسـائل اصـولي     جاي بسى
را مي پذيرند اما در اين مسأله بسيار مهم عقيدتي قـول   466دين فقط ائمه معصومين

بايسـتي  . ي نسبت به او وجـود دارد شخصي را پذيرفته اند كه شك و بدبيني عظيم
دانست همزمان با عثمان بن سعيد أشخاص ديگري نيز مدعي منصب بابيت شـده و  

و هر كدام از اين مـدعيان  . عثمان بن سعيد را پس از دروغگو دانستن لعنت كردند
بابيت نامه اي از جيب خود به در آورده و با نسبت دادن آن به امام زمان، خـود را  

طوسـي مبحثـي   . بر حق او معرفي كرده و رقباي خويش را تكذيب مي كردنماينده 
  . 467را به ذكر اسامي اين مدعيان اختصاص داده است» الغيبة«از كتاب 

عثمان بن سعيد براي خود نمايندگان و وكاليي تعيين كرده بود كه براي امامـت  
وردنـد امـوالي   امام غائب و بابيت او تبليغات كرده و از كسانيكه فريب آنهـا را خ 

او قبل از وفات خويش، بابيت را كـه در آمـد هنگفتـي بـه     . جمع آوري مي كردند
اما ساير . همراه داشت به نور چشم و فرزند عزيز خود محمد بن عثمان واگذار كرد

همكاران كالهبردار كه دندانهاي خود را از قبل براي چنين لقمه چرب و نرمي تيـز  
مسأله سر باز زده و به مخاصمه و مالعنـه بـا يكـديگر     كرده بودند، از پذيرفتن اين

چرا بابيت «: به عنوان مثال هنگاميكه از أحمد بن هالل كرخي پرسيده شد. پرداختند
من هرگز نشنيدم كه امام زمـان  : محمد بن عثمان را نمي پذيري؟ او در پاسخ گفت
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طلب را از ايشان شنيده اما ديگران اين م: به او گفته شد. او را به بابيت انتخاب كنند
اين افراد با شنيدن پاسخ . شما به دنبال آنچه شنيده ايد برويد: او در پاسخ گفت. اند

  . 468»أحمد بن هالل او را لعنت كرده و از او برائت جستند
روايات بسياري در مراجع و مصادر شيعه سبب حقيقتي اين درگيريهـا و لعنـت   

محمد بن علي بـن  «: كتاب خود مي گويد طوسي در. كردن ها را روشن ساخته اند
در نتيجـه بـين آن دو مشـاجرات    . بالل بابيت محمد بن عثمان عمري را نپـذيرفت 

علت اين مشاجرات و درگيريها اين بود كـه محمـد بـن علـي     . شديدي در گرفت
حاضر نشد اموالي را كه بنام حق امام زمان از شيعيان جمـع آوري كـرده بـود بـه     

اين مسأله سبب گشت گروهي او را لعنت كـرده و از  . ويل دهدمحمد بن عثمان تح
  . 469»او برائت بجويند

براستي اگر امام زماني وجود مي داشت چرا شيعيان را از محمد بن علي و ساير 
كالهبرداران بر حذر نساخت؟ مگر نه اين است كه بر اساس اعتقادات شيعه امام بر 

يان را از اينكه محمد بن علي و ساير بابها تمام غيبيات احاطه دارد؟ پس چرا او شيع
و وكالء اموال آنها را باال كشيده و صرف عيش و نوش خود خواهند ساخت مطلع 
نكرد؟ جواب اين سؤال اين است كه اين گروهها و باندهاي كالهبردار بـا از خـود   
تراشيدن اعتقاد به مهدي غائب سعي كرده اند از يكسو بطالن اصل امامـت كـه بـا    

ودن فرزند و خلفي از حسن عسكري آشكار و نمايان گشت را سـرپوش نهـاده و   نب
  . از سوي ديگر جيبهاي گشاد خود را از اموال مردمان ساده پر سازند

محمد بن عثمان نيز پس از در حدود نيم قـرن تكيـه    هـ 305و يا  304در سال 
القاسم حسين بـن  زدن بر اريكه بابيت فوت كرد و منصب پر در آمد بابيت را به ابو
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اما اين بار نيز الشخوران براي بدست يافتن به اين منصب بـه سـرو   . 470روح سپرد
همانگونه كـه قـبالً نيـز    . كول يكديگر پريده و در نهايت همديگر را رسوا ساختند

محمد بن علي شلمغاني كه از رقيبان سر سخت ابوالقاسم حسين بن روح بـه   گفتيم
دن از او، ماهيت و حقيقت خود و ابوالقاسم را شمار مي رفت پس از شكست خور

من و ابوالقاسم به خوبي مي دانستيم بر سر چه بـا يكـديگر   «: اينگونه افشاء ساخت
ما مانند الشخوراني بوديم كه بر سـر مـردار بـه جـان     . دست و پنجه نرم مي كنيم

از مردم  اين دجاالن كالهبردار به اسم حق امام زمان ،آري. 471»يكديگر افتاده باشند
ساده انديش پول جمع آوري كرده و در نهايت براي اينكـه ايـن امـوال را صـرف     

  .عيش و نوش خود ساخته و به باب تحويل ندهند، ادعاي بابيت مي كردند
روح نيز فوت كرد و در وصيت خود منصب بابيـت را بـه    ابنهـ  326در سال 

در  از غيبت امام غائـب  در اين تاريخ. ابوالحسن علي بن محمد سمري واگذار كرد
حدود هفتاد سال گذشته و و بنا بر آنچه دجاالن پيش از اين به شـيعيان وعـده داده   

اما هيچ خبـري از ظهـور و قيـام كسـي كـه      . بودند، وقت ظهور او فرا رسيده بود
ايـن مسـأله و همچنـين مشـاجرات و     . شيعيان او را منجي بشريت مي داننـد نشـد  

بابيت، سبب فزوني يافتن شك و ترديد شيعيان نسبت به افشاگريهاي مدعيان منصب 
سمري كـه از ايـن موضـوع بيمنـاك     . حقيقت داشتن شخصيتي بنام امام غائب شد

به همـين سـبب همانگونـه كـه مصـادر و      . گشته بود راه احتياط را در پيش گرفت
 به سه باب قبلي نامه هـا و رسـاله   در زمان او نسبت مراجع شيعه اعتراف كرده اند

سمري به مدت سه سال بـه عنـوان   . 472هاي كمتري به امام غائب نسبت داده شدند
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امـا  . در بـين شـيعيان فرمـانروايي كـرد    ! باب و نماينده بر حق منجي عالم بشريت
همانگونه كه گفتيم در ايام بابيت او شيعيان نه تنها نسبت به اين منصب بلكه حتـي  

بـه همـين   . ن نيز بدبين شـده بودنـد  در مورد حقيقت داشتن شخصيتي بنام امام زما
سبب علي بن محمد سمري صالح نديد پس از خويش شخص معيني را بـه بابيـت   

و در جواب اين سؤال اطرافيان خود كه پس از شما چه كسي بـه بابيـت   . برگزيند
  .473»آنچه كه تقدير الهي است اتفاق خواهد افتاد«: خواهد رسيد گفت

 هاي موجود بين مدعيان منصـب بابيـت  يسمري براي كاهش دادن شدت در گير
. او تمام دجاالن را در اين سفره هفت رنگي شـريك سـاخت  . نقشه جديدي ريخت

بر اساس رساله اي كه سمري آنرا به امام زمان نسبت داد پـس از وفـات او تمـام    
بـراي حـل   « :سردمداران و عمامه به سران شيعه نمايندگان امام غائـب گفتـه شـده   

آنهـا  . مراجعـه كنيـد  ) محدثين و علما(ي خود به راويان حديث مشكالت و سؤالها
  .474»حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنها هستم

 رونده ادعاي بابيت و ارتباط مستقيم با امام غائب قبل از آشـكار  و بدين ترتيب
و آنچه كه دجاالن آنـرا غيبـت   . شدن كامل حقيقت و رسوا شدن دجاالن بسته شد

  .ند به پايان رسيدصغري ناميده ا
  زندگي نامه مهدي

  

بر اساس روايات مصادر و مراجع تشيع مهـدي چنـان زنـدگي نامـه عجيـب و      
مـا  . غريبي دارد كه هيچ انسان عاقل و داراي فطرت سليم نمي تواند آنرا باور كنـد 
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در اينجا به قصه ازدواج پدر و مادر مهدي، تولد، غيبت، ظهور و آنچـه او پـس از   
  .مي دهد اشاره خواهيم كردظهور انجام 

  ازدواج حسن عسکري و مليکه مادر مهدي
  

حسن عسكري كه بنا بر . قصه آشنايي اين دو مانند قصه هاي عاشقانه قديمي است
معتقدات شيعه مانند ساير ائمه مطلع بر غيب مي باشد، هر روز خادم خـود كـه او را از   

ي بـه دسـت او داده بـه بـازار بـرده      اوصاف مليكه با خبر ساخته و نامه اي به زبان روم
باالخره . فروشان مي فرستد تا در صورت رسيدن اين كنيز او را صاحبش خريداري كند

. كاروان برده فروشان به شهر رسيده و خادم، مليكه را ديـده و نامـه را بـه او مـي دهـد     
گو مـي  مليكه با ديدن نامه شروع به گريه كرده و داستان زندگي خود را براي خادم بـاز 

او همچنين مي . وي مليكه دختر يوشع فرزند قيصر روم مي باشد :كند و به او مي گويد
 -عليـه السـالم  -شبي خواب ديده است رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله نزد مسيح  :گويد

و . خواسـتگاري كـرده انـد   ) حسـن عسـكري  (رفته و او را براي فرزند خود ابومحمـد  
-مادر حسن عسكري به همراه مـريم بنـت عمـران    همچنين شب ديگري خواب ديده 

 -عليها السالم-و مريم . با هزار خادم از خادمان بهشت به ديدن او آمدند -عليها السالم
با شنيدن اين سخن مليكه گريـه  . اين زن سيدة النساء و مادر شوهر تو است: به او گفته

و مـادر  . يـدن او نمـي آيـد   مي كند كه چرا به د گله -عليه السالم-كرده و از ابو محمد 
فرزند من تا آن زمان كه تو بر شـرك و كفـر   : حسن عسكري در جواب به او مي گويد

و باالخره در پايان اين قصه خيالي حسـن  . خود باقي مانده باشي به ديدنت نخواهد آمد
عسكري و مليكه كه براي مخفي نگاه داشتن هويت خود، نام خـويش را نـرگس نهـاده    

  . 475ر مي رسنداست به همديگ
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  مهدي در بطن مادر
  

در تمام طول نه ماه بـاردار  . مهدي در بطن مادر خود نيز قصه عجيب و غريبي دارد
حكيمـه بنـت   . بودن مليكه هيچ اثر و نشانه اي از حامله بودن بر او ديـده نشـده اسـت   

روزي براي دانستن اينكه آيا مليكه حامله اسـت  «: محمد عمه حسن عسكري مي گويد
اما هـيچ  . خير، او را غافلگير كرده و بر روي او پريده و او را بر شكم و كمر غلتانيدم يا

من نزد امام حسن عسـكري رفتـه و مـاجرا را بـا     . نشانه اي از حامله بودن در او نديدم
فردا به هنگـام سـپيده دم حاملـه    : ايشان در جواب به من گفتند. ايشان در ميان گذاشتم
  . 476»خواهد گشت بودن او بر تو آشكار

عجيب تر از اين سخن، اين است كه حتي مليكه مادر مهدي نيـز تـا قبـل از شـب     
: در روايتي او به حكيمه چنين مي گويد. زايمان، از حامله بودن خود بي خبر بوده است

  . 477»اي بانوي من، من هيچ نشانه اي از حامله بودن بر خود احساس نمي كنم«
دد كه چرا سردمداران تشيع دست به جعـل چنـين   ممكن است اين سؤال مطرح گر

  رواياتي زده اند؟ 
جعل اينگونه روايات براي فرار و خالصي يافتن : در جواب اين سؤال بايستي گفت

از سخنان اهل بيت حسن عسكري از جمله برادر او جعفر مي باشد كه با تمـام وجـود،   
از آنجائيكـه تمـام ايـن     امـا . صاحب فرزند بودن برادر خود را تكذيب مي كرده اسـت 

روايات ساخته و پرداخته دجاالن مي باشند، تضاد و اختالف در تمام آنها به چشم مـي  
به عنوان مثال حكيمه كه در روايت سابق الذكر روايت ديگري گفته شده كـه بـا   . خورد

رفتـه و از ايشـان   ) ع(من نـزد امـام حسـن عسـكري     « :جنين در شكم مادر سخن گفته
: شين شما از كداميك از همسرانتان خواهد بود؟ ايشان در جواب فرمودنـد جان: پرسيدم

هيچكدام جز سوسن اثري از حامله بـودن  . من نظري بر تمام كنيزان انداختم. از سوسن
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در روايت جعلي طوسي، حكيمه به مجرد نظر افكندن به مليكه . 478»بر او ديده نمي شد
لي ابن بابويـه حكيمـه بـر روي مليكـه     اما در روايت جع. متوجه وجود جنين مي گردد

طوسـي  . پريده و او را بر زمين مي غلتاند ولي هيچ اثري از حامله بودن بر او نمي بينـد 
و در . اما ابن بابويه نام نرگس بر او مـي نهـد  . در روايت خود مليكه را سوسن مي نامد

ابي هر چـه دلـش   بله، هر دجال كذ. روايات ديگري او را ريحانه و صقيل نيز ناميده اند
خواست از خود مي سرايد و آنرا به اهل بيت نسبت مي دهد و مراجع و مصادر اساسي 
شيعه با آغوش باز و صدر رحب تمام اين اكاذيـب و اراجيـف را در خـود جـاي مـي      

  . دهند
     رشد و نمو مهدي

قصه رشد و نمو و بزرگ شدن مهدي نيز بسيار عجيـب و بـه دور از واقعيـت مـي     
پس از چهل روز كه از تولـد امـام گذشـته    «: روايتي از قول حكيمه گفته شده در. باشد

در آنجـا امـام مهـدي را در حـال قـدم زدن      . رفتم) ع(بود به خانه امام حسن عسكري 
من كه در تمام زندگانيم چهره اي زيباتر از چهره ايشان و زباني فصيح تر از زبان . ديدم

مـن هرگـز نديـده ام نـوزادي      !آقاي من: حمد گفتمايشان نديده بودم با تعجب به ابو م
اي : ايشان در جواب به من گفتند. چهل روزه به اين درجه از كمال و رشد رسيده باشد

  . 479»مگر نمي داني كه ما أئمه، در يك روز به اندازه يك سال رشد مي كنيم !عمه
بنا بـر  معلوم نيست شخصي كه در يك روز اندازه يك سال رشد مي كند اكنون كه 

معتقدات شيعه در حدود هزار و دويست سال از عمر او گذشـته بـه چـه درجـه اي از     
رشد و كمال رسيده است ما نمي دانيم چرا كسي در آنزمان از آقاي طوسي و ابن بابويه 
و ساير دروغپردازان نپرسيده آيا چنين معجزه اي بـراي أحـدي از پيـامبران رخ داده تـا     

أئمه مدعي شويد؟ و يا اگر چنين تخيالتي حقيقت مـي داشـت   شما آنرا براي أحدي از 
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خبر آن در سرتاسر دنيا مانند توپ صدا نمي كرد و عرب و عجم و يهـود و نصـاري و   
به آن ايمان نمي آوردند؟ حال آنكه حقيقت داشتن چنين شخصيتي حتي براي خـود  ... 

  . كذيب مي كنندشيعيان نيز مشكوك بوده و نزديكترين وابستگان او، وجودش را ت
بنا بر معتقدات تشيع اين مهدي خارق العاده طولي نمي كشد در حاليكـه هـيچكس   

  . او را نديده از ديد همه مردم غيب مي شود
پدر مهدي از حكيمه مي خواهد تا آن زمان كه او زنـده اسـت در مـورد مهـدي بـا      

ن را از ايـن  و پس از وفات او نيز تنها برخـي از خـواص و نزديكـا   . كسي سخن نگويد
  . 480موضوع آگاه سازد

پس از شنيدن اين روايت دروغين بايستي به آقايان طوسـي و ابـن بابويـه و سـاير     
  : اين دو مسأله عبارتند از . دجلكاران در مورد دو مسأله مهم تذكر دهيم

شما در مورد اين موضوع كه يكي از اساسي ترين معتقدات شيعه مـي باشـد،    -١
ا پذيرفته ايد، در حاليكه شما اجماع امت اسالمي را اگر فاقـد  ادعاي زني غير معصوم ر

آيا ايـن دو  . قول امامي معصوم باشد، بي اعتبار دانسته و به آن پشيزي اهميت نمي دهيد
  موضع گيري مختلف حكايت از تناقضي آشكار در اصول معتقدات شيعه ندارد؟ 

مي خواهـد   بر اساس اين روايت دروغين حسن عسكري از عمه خود حكيمه -٢
مسأله تولد مهدي و غيبت او را مخفي نگاه داشته و هيچكس جز برخـي از خـواص و   

اين در حالي است كه بنا بر معتقدات شيعه كسيكه امـام  . نزديكان را از آن با خبر نسازد
خود را نشناسد، عبادت خداوند را بجا نياورده و اگر بر اين حالت بميرد، بر كفر و نفاق 

س نتيجه اين روايت دروغين اين است كه حسن عسكري از عمه خـود  پ. 481مرده است
خواسته است موضوع مهدي را از شيعيان مخفي نگاه دارد تـا همگـي آنهـا خداونـد را     

و بدين ترتيب آقايان طوسي و ابن بابويه و . عبادت نكده باشند و بر كفر و نفاق بميرند
خـود را رو سـاخته و ماهيـت     ساير همكاران دجلكار با نسنجيده دروغ گفـتن، دسـت  
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 . خويش را براي همگان روشن ساخته اند

  
  زمان غيب شدن مهدي

  

در مورد زمان غيب شدن مهدي نيز روايات متضـاد و متناقضـي در مصـادر و    
  . مراجع شيعه وجود دارند

) ع(پس از اينكـه سـه روز از والدت مهـدي    «: در روايت طوسي حكيمه مي گويد
نخست به اتاق سوسن سرزدم . ايشان شده و به خانه آنها رفتم گذشته بود مشتاق ديدار
رفتم اما خجالت  -عليه السالم-آنگاه نزد ابو محمد . نديدم) ع(ولي هيچ اثري از مهدي 

 !اي عمـه : ن هيچ مقدمه اي به من گفتنـد وايشان خود بد. كشيدم چيزي از ايشان بپرسم
ـ  امـا در  . 482»ت الهـي بسـر مـي بـرد    او تا زمان فرا رسيدن وقت ظهور، در حفظ و رعاي

و در . 483»حكيمه پس از هفـت روز، ديگـر مهـدي را نديـد    «: روايت ديگري گفته شده
حكيمه هر چهل روز يك بار به ديدن مهدي مي رفته و حتي «: روايت ديگري ادعا شده

امام : حكيمه مي گويد. 484چند روز قبل از وفات حسن عسكري نيز ايشان را ديده است
) ع(امام حسن عسـكري  (من به برادر زاده ام . ا ديدم اما ايشان را نشناختمر) ع(مهدي 
ايـن شـخص   : اين شخص كه از من خواهي كنار او بنشينم كيست؟ ايشان گفتنـد : گفتم

. شما تا چند روز ديگر مرا از دسـت خواهيـد داد  . فرزند نرگس و جانشين من مي باشد
  . 485»يع امر او باشيدبر شما است كه از او فرمانبرداري كرده و مط

و بدين ترتيب هر كس هر چه دل تنگش مـي خواسـته گفتـه و بـراي مشـروعيت      
چـون  . بخشيدن به آن، روايتي جعل كرده و شيعيان را مات و مبهوت رها ساخته اسـت 

باالخره روشن نشد مهدي پس از سه روز از والدت خود غيب شده و يـا پـس از يـك    
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س از پنج سال؟ اين تناقض آشكار بهترين دليل بـراي  هفته و يا پس از چهل روز و يا پ
  . باطل بودن تمام اين اكاذيب مي باشد 

  
  مكان غيبت مهدي

  

در . در مورد مكان غيبت مهدي نيز روايات مراجع شيعه، متضارب و متضاد هسـتند 
در روايـت ديگـري او را در كـوه    . 486روايتي گفته شده مكان غيبت مهدي مدينه اسـت 

و .  488دره هاي مكه را انتخاب كرده اند و در اكذوبه اي ديگر.  487اندرضوي جاي داده 
، مهـدي را در سـرداب   ارت مقامات ائمـه را متضـمن هسـتند   در رواياتي كه دعاهاي زي

و برخي از دجاالن معاصـر چشـمان خـويش را بسـته و ايـن      . 489سامراء غيب كرده اند
يا مرجعي از مراجع شـيعه گفتـه   در هيچ روايت و «: روايات را ناديده گرفته و گفته اند

و در برخي از روايات، مهـدي را  . 490»نشده مكان غيبت مهدي سرداب سامراء مي باشد
. امام مهدي مكان ثابت و معينـي ندارنـد  «: خانه بدوش معرفي كرده و در آنها گفته شده

ايشان در بين مردم زندگي كرده و آنها را مـي بيننـد در حاليكـه مـردم از ديـدن ايشـان       
  . 491»محروم هستند
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  نام امام غائب
  

امام غائب تشيع همانگونه كه هيچكس از حقيقت تولد، زندگي و مكـان وجـود او   
: در روايتي گفته شده. چيزي نمي داند نام او نيز جزء اسراري است كه نبايد فاش گردد

راتـر  و در روايتي ديگر پا را از ايـن نيـز ف  . 492»بر شما روا نيست نام ايشان را ذكر كنيد«
بـه  . 493»كافر ، به اسم ذكر نمـي كنـد   امام غائب را كسي جز شخصي«: نهاده و گفته اند

م ح : همين سبب نيز در برخي از روايات شيعه نام مهدي را بدين صورت ذكر كرده اند
  . 494م د

اينچنين رواياتي همگي مخالف اين ادعاي باطل سردمداران تشيع مي باشند كه ائمه 
البته از آنجائيكه تمام اين . 495ام و مشخصات از قبل معين شده اندشيعه همگي با ذكر ن

روايات جعلي بوده و دجاالن خود بر اين مسأله واقف هستند در بسـياري از مصـادر و   
  . مراجع تشيع نام مهدي ذكر شده و به اين روايات دروغين اهميتي داده نشده است

  
  مدت غيبت مهدي

  

در . ل و گفته هاي متعدد و مختلفي وجود دارنددر مورد مدت غيبت مهدي نيز اقوا
ادعا شـده   -رضي اهللا عنه-روايتي دروغين منسوب به امير المؤمنين علي بن ابي طالب 

شش روز و يا شش مـاه و يـا شـش    «: فرموده اند كه ايشان در مورد مدت غيبت مهدي
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  . 496»سال
آرامـش   جاي هيچ شك و ترديدي وجود ندارد كه سـبب جعـل اينگونـه روايـات،    

بخشيدن به قلبهاي حيران و سرگردان شيعيان بوده كه وفات حسن عسكري بدون بجـا  
دجاالن رواياتي اينچنـين از خـود   . گذاشتن خلفي از خود، آنها را مات و مبهوت ساخته

. مدت غيبت امام زمان بيشتر از شش سال نخواهد بود: سراييده اند تا به شيعيان بگويند
صبر كنيد تا امامتان ظهور كرده و دنيا را تحـت فرمـان خـود در    شما اين مدت اندك را 

  . آورد
دجاالن ناچارا شش سـال را  . اما شش سال گذشته و امام غائب همچنان غائب ماند

. هفتاد سال نيز سپري شد و آب از آب تكان نخـورد  و اين. به هفتاد سال تمديد كردند
اما صدو چهل سال نيز گذشته . دادند اي به شيعيان سالهاينبار دجاالن وعده صدو چهل 

اين وعده هاي سر خرمني كه دروغ بودن آنهـا يكـي پـس از ديگـري     . و امام قيام نكرد
. آشكار مي شد شيعيان را نسبت به وجود شخصي بنام امام زمان بيشتر مشكوك ساخت
و اين مسأله سبب گشت دجاالن پس از اين، وقتي را براي ظهور امام غائب معين نكنند 

در برخي از روايات صريحا ذكر شده اين . 497ظهور او را به وقت مناسب موكول سازند
. وعده هاي سر خرمني براي داگرم نگاه داشتن شيعيان و به بازي گرفتن آنها بوده است

اگر به مردم گفته مي شد امام پس از دويسـت و يـا   «: در يكي از اين روايات گفته شده
به همين سبب . بسياري از آنها از اسالم مرتد مي شدند سيصد سال ظهور خواهند كرد،

. به آنها گفته شد غيبت امام زياد طول نخواهد كشيد و ايشان بزودي ظهور خواهند كرد
  . 498»و بدين ترتيب با دادن وعده هاي فرج و پيروزي قريب، مردم را استوار نگاه داشتند
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  علت غيبت مهدي
  

از ابـا  : زراره مـي گويـد  «: ب گفتـه شـده  بت امام غائدر مورد علت و سبب غي
قبـل از قيـام خـود،     -عليه السـالم -قائم : شنيدم كه فرمودند -عليه السالم-عبداهللا 

ابا عبـداهللا  . من از ايشان علت اين غيبت را پرسيدم. مدتي را غيبت بسر خواهند برد
كم سپس با دست به نشانه كشته شدن بـه شـ  . او مي ترسد: فرمودند -عليه السالم-

  . 499»خود اشاره كردند
 شدن مي تواند دليل قانع كننده اي براي غيبـت مهـدي باشـد؟    كشته اما آيا ترس از

همگي ما مي دانيم بنا بر معتقدات تشيع، أئمه زمان وفات خود را مي دانند و مرگ آنهـا  
و همچنين تشيع ادعا مي كند ائمه . 500پس از موافقت و رضايت شان صورت مي پذيرد

بـا  . 501غيبيات گذشته و آينده باخبر بوده و هيچ مسأله اي بر آنها پوشيده نيستاز تمام 
در نظر گرفتن اين مطالب چگونه شيعه مي تواند ادعا كند امامي كه مطلع بر هر صـغيره  
و كبيره اي است و مي داند چه هنگام أجلش بـه پايـان مـي رسـد و مـردن او پـس از       

مردن و يا كشته شدن واهمه داشته است؟  از 502موافقت و رضايت او صورت مي پذيرد
مگر آقايان عثمان بن سعيد و نور چشم او محمد بن عثمان و ابوالقاسم حسين بن روح 
و ابوالحسين علي بن محمد سمري همگي ادعا نمي كردنـد كـه بـا امـام غائـب رابطـه       

  مستقيم دارند؟ آيا يك تار مو از سر أحدي از آنها كم شد؟ 
ادعا مي شود مهدي در آن غايب شده تا بـه امـروز حكومتهـا و     و مگر از زماني كه

                                                                                                                                                              

 ).الذكر

. ) چـاپ سـابق الـذكر   ( 118الغيبه للنعماني ص ). چاپ سابق الذكر( 1/338اصول الكافي للكليني  - 499
 ).چاپ سابق الذكر( 449اكمال الدين البن بابويه ص 

چـاپ سـابق   ( 27/285بحـار االنـوار للمجلسـي    ). چاپ سابق الذكر( 1/258اصول الكافي للكليني  - 500
 ).الذكر

 ).چاپ سابق الذكر( 1/260اصول الكافي للكليني  - 501

 



دولت هاي شيعه مذهب بسياري زمام قدرت را دردست نگرفته اند كه همگي مـدافعان  
  پرو پا قرص امام زمان بوده اند؟ 

  چرا هنگامي كه آل بويه بر بغداد تسلط پيدا كردند امام زمان ظهور نكرد؟ 
يل صفوي آب رودخانه هـا را از خـون اهـل سـنت     و يا چرا هنگامي كه شاه اسماع

  سرخ كرد، خبري از امام زمان نشد؟ 
و يا چرا هنگامي كه كريم خان زند بر روي سكه ها نام صاحب زمان را ضرب مي 

  اي او مي دانست، امام غائب از غيبت خود به در نيامد؟  كرد و خود را نماينده
يب امام زمان ميدانند و مشتاقانه در انتظار و يا چرا امروز كه رهبران ايران خود را نا

  ظهور او هستند، امام زمان ظهور نمي كند؟ 
و مـا مـي   . پس مي بينيم هيچ دليل وو عذر موجهي برا ي غيبت مهدي وجود ندارد

توانيم حقيقت اين مسأله را از خانواده حسـن عسـكري از جملـه بـرادر ايشـان جعفـر       
  . دانستند ه را تكذيب كرده و آن را دروغ محض ميبشنويم كه با تمام وجود، اين مسأل

  پس از ظهور مهدي
  

  :قوانين و شريعت مهدي -آ
رواياتي كه دجاالن در مورد شريعت مهدي از خود جعل كرده اند، هـدف آنهـا كـه    

ابن بابويه در كتاب اعتقادات مي . همانا دشمني با اسالم راستين است روشن مي سازند
او ادعا مي كند امام  .، قوانين اسالمي وراثت را باطل مي سازدمهدي هنگام ظهور: گويد

خداوند دو هزار سال قبل از خلق اجسـام  «: گفته است -رحمت اهللا عليه-جعفر صادق 
و هنگاميكه قائم ما قيام مي كنـد ميـراث را   . بشر، ارواح آنها را با يكديگر برادر قرار داد

كرد و به برادري نسبي تـوجهي نخواهـد    براساس همان قرابت و برادري تقسيم خواهد
  . 503»داشت

اين اكذاوبه نه تنها خروجي از دايره شريعت اسالمي بشمار مي رود، بلكه مخـالف  
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چون چگونه مؤاخاتي كه بر اساس اين اكذوبـه دو هـزار سـال    . منطق عقل نيز مي باشد
توانـد  پيش از خلق بشر صورت گرفته و هيچكس از آن كوچكترين اطالعي ندارد مـي  

  اساس تقسيم ميراث به شمار رود؟ 
مهدي احكـام شـريعت اسـالمي در مـورد گـرفتن       :اين دجاالن همچنين مي گويند

صاحب زمـان  «: آنها در روايتي مي گويند. جزيه از اهل كتاب را زير پا خواهد گذاشت
و در روايتي كفـر  . 504»از اهل كتاب جزيه قبول نخواهند كرد) ص(بر خالف رسول اهللا 

ود و ملحدانه گفته شده مهدي تمام احكام شريعت اسالمي را باطـل كـرده و قـرآن را    آل
: فرمودنـد ) ع(ابو عبـداهللا  « : آقاي كليني كذاب در كتاب كافي مي گويد. كنار مي گذارد

هنگامي كه قائم آل محمد قيام كند، بر اسـاس شـريعت داود و سـليمان حكـم خواهـد      
  . 505»راند

ايات، دست مخفي مسلمان نمايـان يهـودي االصـل را بـه     مي توان در اين گونه رو
وضوح مشاهده كرد كه براي كاستن مقام و منزلـت قـرآن مجيـد و شـريعت محمـدي،      

ما نمي دانيم چرا كسي پيدا نشـده يقـه آقـاي كلينـي      .ماكرانه به سعي و تالش مشغولند
داود و دجال را بگيرد و به او بگويد مگر مهدي يهودي است كـه بـر اسـاس شـريعت     

  سليمان حكم براند؟ 
قائم، كتاب و قضاوتي جديد با خود « : و در روايتي منسوب به ابو جعفر گفته شده

  . 506»به ارمغان خواهند آورد
  . اين اراجيف و اكاذيب ملحدانه تضادي آشكار با آيات قرآن مجيد دارند

  : يدخداوند متعال مي فرما
 ۸۵/ آل عمـران  [. ﴾ناً فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفي الْآِخَرِة ِمَن الَْخاِسرِيَنَوَمْن َيْبَتغِ غَْيَر الِْأْسالمِ ِدي﴿
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[.   
و هر كس ديني غير از اسالم برگزيند، هرگز دين او از وي پذيرفته نخواهد شد و « 

   .»او در آخرت از زيان كاران خواهد بود
  : ن خداوند متعال فرموده استو همچني

   .]۹/اإلسراء. [ ﴾آنَ َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُمإِنَّ َهذَا الْقُْر﴿
   .»همانا اين قرآن مردم را به بهترين و استوار ترين راه هدايت مي كند«

اين روايات دروغين آشكار مي سازند كه هدف دجاالن چيزي جز دشمني با اسالم 
دادن حب اهـل  و آنها براي دست يافتن به اين هدف وسيله اي بهتر از سپر قرار . نيست

  . بيت نيافته اند
  : وظيفه مهدي -ب

رواياتي كه در مراجع و مصادر تشيع در مورد قيام مهدي ذكر شده اند همگـي  
داللت بر اين نكته دارند كه ظهور مهدي براي زدودن ظلم و ستم و بـر پـا نمـودن    

  . بلكه تنها وظيفه او قتل كردن سني ها مي باشد. عدل و عدالت نيست
انجام مي دهند اين است كـه  ) ع(اولين كاري كه امام مهدي «: ي گفته شدهدر روايت
سپس خاكسترشـان را  . را از قبرهاي خود بدر آورده و آنها را مي سوزانند 507آن دو نفر

: و در روايت ديگـري گفتـه شـده   . 508»در هوا پخش كرده و مسجد را منهدم مي سازند
هنگاميكه ايشان به مسجد مي . مي افتند براه) ص(بسوي قبر رسول اهللا ) ع(امام مهدي «

را از قبرهايشان بدر آورده و آنها را لعنت كـرده و   509رسند ديوار قبر را شكسته و آندو
سپس آنها را به صليب كشيده و پس از آتش زدن اجسادشـان  . از آنها برائت مي جويند

  . 510»خاكستر آنها را در هوا پخش مي كنند
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و كينه اي كه در سينه دجاالن نسبت به اين دو ابر مرد اينگونه روايات از آتش حقد 
  . تاريخ اسالم فروزان است، خبر مي دهند

نه تنها اين حقد و كينه بلكه نژاد پرستي نيز در جعل روايات مربوط به مهدي نقش 
صـلى اهللا عليـه   (بايستي توجه داشت پيـامبر  (در بسياري از روايات، عربها . داشته است

مورد دشنام قرار گرفته و به آنها وعـده  ) ت ايشان همگي عرب بوده اندو اهل بي )وسلم
نعمـاني در روايتـي   . ده اسـت قتل عامي كه در طول تاريخ بشريت بي نظير باشد داده ش

 -عليـه السـالم  -ابوعبـداهللا   :حارث بن مغيره و ذريـح محـاربي مـي گوينـد    «: مي گويد
امـا روايـاتي بـا    . 511»باقي نمانده استبين ما و عربها چيزي جر قتل و كستار  :فرمودند

اين مضمون اين اشكال را پيش آوردند كه با عربهاي شيعه مذهب چكار كنند؟ به همين 
سبب نيز دروغپردازان مجبور شدند روايات ديگري جعل كنند و در آنها بـه نشـر ايـن    
مطلب بپردازند كه عربهاي شيعه مذهب همگي مگر افـراد انگشـت شـماري از مـذهب     

  . 512ع روي بر خواهند گرداندتشي
مهدي شيعه نه تنها ابوبكر و عمر بلكه ام المؤمنين عائشة صديقه همسر رسـول اهللا  

را نيز از عدل و انصاف خود بي نصيب نمي گذارد بنا بر روايتي  )صلى اهللا عليه وسلم(
را كـه  ) عقوبـت شـرعي  (مهدي عائشه را از قبر بدر آورده و آن حدي «پوچ و تو خالي 

بنا بر رحمت و شفقت خود بر او اجـرا نكردنـد ، بـر وي     )صلى اهللا عليه وسلم(امبر پي
  . 513»پياده كرده و او را شالق مي زند

او عالوه بر . آن دجالي كه اين اكاذيب را سر هم كرده با يك تير دو نشانه زده است
كـرده كـه   را متهم به مرتكب شدن گناهي  )صلى اهللا عليه وسلم(اينكه همسر رسول اهللا 

را نيز متهم كرده كه حدود  )صلى اهللا عليه وسلم(سزاوار شالق خوردن مي باشد، پيامبر 
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اين . الهي را زير پا مي گذاشته و آنرا بر خويشاوندان و آشنايان خود اجرا نمي كرده اند
در حـديثي كـه در يكـي از مراجـع      )صلى اهللا عليه وسلم(در حالي است كه رسول اهللا 

به خداوند سـوگند، حتـي   «: ي صحيح امام بخاري روايت شده فرموده انداهل سنت يعن
  . 514»اگر دخترم فاطمه نيز مرتكب سرقت گردد دست او را قطع خواهم كرد

مهدي همگي آنهـا را  . به عوام اهل سنت و جماعت مي رسد بتنو ،پس از خواص
آنهـا  . 515هواي بـه حـال مرجئـ   «: در روايتي گفتـه شـده  . از لب شمشير خود مي گذراند

: و در روايت ديگري گفته شـده . 516»هنگام ظهور قائم ما به چه كسي پناه خواهند برد؟
اگـر  . را نزد ايشان حاضـر خواهنـد كـرد    517هنگام قيام صاحب زمان، أشخاص ناصبي«

و . شخص ناصبي اسالم يعني واليت را بپذيرد، صاحب زمان او را رها خواهد سـاخت 
مگـر  . صاحب زمان گردنش را از تن جدا خواهد كـرد اگر از پذيرش واليت سرباز زند 

دروغپـردازان بـا جعـل    . 518»درصورتي كه ناصبي قبول كند مانند اهل ذمه جزيه بپردازد
آيـا  . اينگونه روايات، تشنگي خود به خون اهل سنت و جماعت را به اثبات رسانده اند

ين اهل سـنت  با وجود چنين روايات و اعتقاداتي، دعوت بسوي وحدت و يكپارچگي ب
و تشيع مي تواند چيزي جز عوام فريبي و به بازي گرفتن مردم باشد؟ اين نكتـه نيـز در   
اين روايت قابل تأمل است كه در آن تضادي با روايتي كه در آن گفته شد مهدي جزيـه  

و اين تضادهاي بي حد و حصر بزرگترين دليل بر بطـالن تمـام   . نمي پذيرد وجود دارد
  . يف هستندواراج اين اكاذيب

كـاري جـز كشـتن    «: مهدي موهوم چنان تشنه خون است كه در روايتي گفته شـده 
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توبه هـيچكس  «: و در روايت ديگري گفته شده. 519»هيچكس را باقي نمي گذارد. ندارد
صـاحب زمـان پـس از قيـام، تمـام      «: و در اكذوبه ديگري گفته شده.  520»را نمي پذيرد

را به سبب آنچه اجدادشان انجـام دادنـد خواهنـد     -عليه السالم-نوادگان قاتلين حسين 
دجالي كه اين روايت را جعل كرده گويا نمي دانسته است در قـرآن آيـه اي   . 521»كشت

/ فـاطر  [ .﴾َوال َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخـَرى ﴿: كه معبود بر حق در آن فرموده استوجود دارد 
   .»ردو هيچكس بار گناه ديگري را به دوش نمي گي«. ]۱۸

او تنها تشنه خون . اين مهدي موهوم كاري به بسط دادن عدل و عدالت ندارد ،آري
اگر مردم مي دانسـتند قـائم آل محمـد چـه     «: در روايتي گفته شده. اهل سنت مي باشد

. كشتار و قتل عامي براه خواهند انداخت، بسياري از آنها آرزو مي كردند ايشان را نبينند
اگر او از آل . او از آل محمد نيست: را مي بينند خواهند گفت بسياري از كسانيكه ايشان

  . 522»محمد مي بود مقداري رحم و شفقت در دل او وجود مي داشت
  

  غائب رد بر افسانه هاي مهدي
  

از آنچه دانستيم اهل سنت و جماعت به مقتضاي نصوص شرعي و دالئل عقلـي و  
ز افسـانه و خيـال پـردازي    حقايق تاريخي، معتقد هستند قصه مهدي غائـب چيـزي جـ   

و همچنين دانستيم اهل بيت حسن عسكري و بسياري از فرقه هـاي تشـيع نيـز    . نيست
  . وجود مهدي را تكذيب كرده اند

در اينجا ما به جمع آوري آنچه در البالي مطالب در رد بر اين افسانه ذكر شد، مـي  
  : پردازيم
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ت در سـردابي مخفـي گشـته و از    ما دانستيم شيعه اعتقاد دارد مهدي از زمان طفولي
اما اگر به نصوص شرعي مراجعه . همان هنگام او امام واجب الطاعة مسلمانان مي باشد

كنيم خواهيم دانست بنا بر احكام الهي، اگر اين طفل وجـود خـارجي مـي داشـت مـي      
بايست سرپرستي او را به ولي امر او مي سپردند و تا رسـيدن ايـن طفـل بـه سـني كـه       

خود را تشخيص دهد از هرگونه حق تصرف در امـوال خـود محـروم مـي      خوب و بد
بنا بر اين مسأله اين سؤال مطرح مي گردد كه چگونه امكان دارد طفلي كه احتياج . ماند

به تر و خشك كردن دارد و از هرگونه تصرف در اموال خود محروم است، امام معصوم 
امامـت او يكـي از مهمتـرين مسـائل      و واجب الطاعة تمام مسلمانان باشد و اعتقـاد بـه  

  اعتقادي محسوب گردد؟ 
نكته قابل توجه ديگر اين است كه بر اساس قوانين شرعي اگر ولي ِدختري مفقـود  
گردد، براي حفظ حقوق و مصالح اين دختر، صالحيت ترويج او بـه حـاكم و يـا ولـي     

ود شـدن امـام   اما اكنون در حدود هزار و دويسـت سـال از مفقـ   . ديگر منتقل مي گردد
غائب ِ شيعيان يعني كسي كه كه آنه نجات و رستگاري بشريت را در اتباع و پيروزي از 
او مي دانند مي گذرد و بنا بر اعتقاد آنها مهمترين و بزرگترين مصـلحت اسـت بـر بـاد     

اما با اين وجود امام و ولي مسلمين همچنان در غيبت بسر برده و بزرگترين . رفته است
  !را ضايع ساخته استمصلحت امت 

همانگونه كه قبال ً نيز اشاره شد نه تنها اهل سنت و جماعت بلكه گروه عظيمـي از  
از خود  چ فرزنديشيعياني كه معاصر با اين واقعه بوده و مي دانستند حسن عسكري هي

قمي و . بجا نگذاشته اند، و جود مهدي را تكذيب كرده و آنرا دروغ محض مي دانستند
تشيع بعد از امام حسن عسكري به گروههـا  «: اعتراف به اين مسأله گفته اندنوبختي در 

 . 523»و فرقه هاي زيادي تقسيم گرديد كه اكثر آنها وجود فرزند را به كلي رد مي كردند

شيعياني كه براي دست يافتن به حقيقت، به اكاذيب دجاالن اعتماد نكرده و خود در 
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مـا از هـر   «: ، در رابطه با مهدي غائب گفته انـد اين مورد به تحقيق و پژوهش پرداختند
امـا  . طريق ممكن سعي كرديم اثر و نشانه هايي دال بر وجود اين فرزند به دست آوريم

و بايستي توجه داشت اگر روا باشد ما مـدعي و جـود   . سعي و تالش ما بي نتيجه ماند
ر مـرده بـي   فرزندي مستور و غائب براي حسن عسكري كرديم، اين ادعـا در مـورد هـ   

به عنوان مثال مي توان در مورد رسول اهللا صـلي اهللا عليـه و آلـه    . خلفي روا خواهد بود
نيز ادعا كرد كه ايشان فرزندي پيامبر از بجا گذاشته اند كه از ديد و انظار مردم مخفي و 

  . 524»است مستور
كـه  عالوه بر آنچه گفته شد علماي انساب و مورخين نيز همگي اتفاق نظـر دارنـد   

  . حسن عسكري هيچ فرزندي از خود بجا نگذاشته است
پس از اين، باز نظري بر موضـع صـريح و محكـم اهـل بيـت حسـن عسـكري در        

پس از وفات حسن عسكري برادر ايشان جعفـر  «: طوسي مي گويد. اينمورد مي اندازيم
و براي مدتي از تقسيم شدن ميراث جلوگيري كرد تا معلوم شود آيا أحدي از همسـران  

يا كنيزان امام باردار مي باشد يا خير؟ و پس از اثبات عدم باردار بودن آنها بود كه جعفر 
اين گفتار طوسي از يكسو داللت بر تقوي و پرهيز كاري . 525»به تقسيم ميراث پرداخت

جعفر دارد و از سوي ديگر ثابت كننده ايـن مسـأله اسـت كـه او بـر خـالف ادعاهـاي        
  . او خلف و فرزندي از خود بجا گذاشته باشد دجاالن آرزو داشته برادر

جعفر پس از اينكه يقين حاصل كرد برادرش هيچ فرزنـدي از خـود بجـا نگذاشـته     
است، موضع بسيار محكم و شديدي نسبت به دجاالني كه از طريق ادعاي وجود مهدي 

و حـاكم وقـت را از   . سعي در رسيدن به اهداف دنيوي و إضالل مردم داشـتند گرفـت  
اين دلسوزيها و سينه سپر كردنهاي جعفر در . 526ه هاي شوم و پليد آنها آگاه ساختنقش
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و روايـات بسـياري در    527برابر دجاالن سبب گرديد آنها او را جعفر كـذاب لقـب داده  
ن از قول امام سجاد گفتـه  در يكي از اين روايات دروغي. سرزنش و نكوهش او بسرايند

ش را مقابل خود مي بينم كه طاغوت زمان خـوي گويا من هم اكنون جعفر كذاب «: شده
. ار مي كند به جستجوي امام غائب كه در حفظ و امان الهي سر مي بـرد، بپـردازد  را واد

از والدت مهدي و حريص بـودن او در   آنچه جعفر را به اين كار واداشته بي اطالعي او
كـه ايـن    او دروغپـردازي . 528»به قتل رساندن ايشان براي تصـاحب ميـراث مـي باشـد    

روايات را از خود سراييده چنان در كذب و افتراء غوطه ور بوده كه خود نيـز ندانسـته   
اگـر شـما   : چه گفته است؟ ما نمي دانيم چرا كسي پيدا نشده از اين دروغپـرداز بپرسـد  

ادعا مي كنيد مهدي وجود داشته اما جعفر از اين مسأله بي خبر بوده پـس چگونـه مـي    
ميراث در پي قتل مهدي بوده است؟ مگـر ميشـود شخصـي در     گوييد او براي تصاحب

به راستي وجود ! پي قتل انساني باشد كه از وجود و زنده بودن او اطالعي نداشته باشد؟
چنين روايتي در مراجع و مصادري كه شيعه آنها را از معتبر ترين مراجع خود مي دانند، 

ن گونه كه تا به حال ديده ايـم سـاير   البته هما. انسان را به شگفتي و حيرت وا مي دارد
  ! روايتهاي موجود در اين روايت و مصادر دسته كمي از اين روايت ندارند

در اين روايت ادعا شد جعفر براي تصاحب كردن ميراث برادر خود وجود مهـدي  
اما حقيقت اين است كه اين دجاالن بوده اند كه براي خوردن اموال . را انكار كرده است

  . ت نام حق و سهم امام، چنين امام موهومي را از خود تراشيده اندمردم تح
طوسي براي رويارويي و مقابله با جعفر كه خار چشم او و سـاير همكـاران دجـل    

چون همگـي  . سخنان جعفر هيچ ارزش و اعتباري ندارد«: كارش بوده است و مي گويد
اها و گفته هاي خـود اشـتباه   به همين سبب نيز در ادع. ما ميدانيم او معصوم نبوده است
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  . 529»كرده است
مگر عثمان بن سعيد كـه  : ما در رايطه با اين سخن آقاي طوسي از ايشان مي پرسيم

ـ   ن راه افسانه مهدي غايب را از خود سراييد و خود را تنها نمانده او معرفي كـرد و از اي
ت، معصـوم  را از مردمان ساده جمع آوري كرده و در جيب خـود ريخـ   اموال بي كرانى

بود كه اين ادعاي افسـانه اي او را بـه جـان و دل شـنيديد و آن را يكـي از اساسـيات       
چـون اهـل   . ما هم مي دانيم جعفر معصوم نبوده اسـت  ،اعتقادات تشيع قرار داديد؟ بله

اما اگر بخـواهيم بـين سـخنان    . سنت و جماعت كسي جز پيامبران را معصوم نمي دانند
وازنه كنيم، مطمئنا بايسـتي سـخنان جعفـر را ارزش و اعتبـار     جعفر و عثمان بن سعيد م

مي باشد و عـالوه   )صلى اهللا عليه وسلم(چون او از اهل بيت رسول اهللا . مبيشتري دهي
در حالي كه عثمان بن سعيد از اهـل  . بر اين تمام وقائع و شواهد او را تصديق مي كنند

واني او را از هر سو احاطه كـرده و  بيت نمي باشد و در عين حال ابهامات و شبهات فرا
همچنين او با اين ادعا توانست اموال بي كراني را صاحب شده و جاه و منزلت عظيمي 
در بين شيعيان براي خود كسب كند با توجه به اين مسأله آيا مي توان ادعاهـاي افسـانه   

اشـت؟  اي او را پذيرفت و سخنان يكي از چهره هاي بر جسته اهل بيت را زيـر پـا گذ  
آقاي طوسي، شما كه هميشه سنگ اهل بيت را به سـينه مـي زنيـد چـرا در ايـن مـورد       

شما تا آن زمان خود را پيرو اهل بيت مي دانيد و بـراي   ،سخنان آنها را نپذيرفتيد؟ آري
اما اگر سخن أحدي از . آنها اشك تمساح مي ريزيد كه بتوانيد از آنها سوء استفاده كنيد

دد او را كذاب لقـب داده و بـراي گفتـه هـاي او كمتـرين ارزش و      آنها سد راه شما گر
  . اعتباري قائل نخواهيد شد

همانگونه كه قبال نيز اشاره كرديم نه تنها جعفر بلكه تمام خويشـاوندان و نزديكـان   
در . حسن عسكري وجود مهدي را تكـذيب كـرده و آنـرا دروغ محـض مـي دانسـتند      

از محمد بن عثمان عمري خواستم نامه : مي گويداسحق بن يعقوب «: روايتي گفته شده
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او . اي را كه در آن چند سؤال مطرح كرده بودم به خدمت موالنا صاحب زمـان برسـاند  
: بدست من داد كه در آن نوشته شـده بـود   )ص(پس از مدتي نامه اي به خط امام زمان 

خويشاوندي و بايستي در مورد اهل بيت من كه وجود مرا تكذيب كرده اند بگويم هيچ 
هر كس وجود مرا انكار كنـد از مـن   . قرابتي بين خداوند و أحدي از مردم وجود ندارد

و عمويم جعفر و فرزنـد او  . نيست و سرنوشت او مانند سرنوشت پسر نوح خواهد بود
  . 530 »....مانند برادران يوسف هستند 

همگـي بـا   ما از اين روايت مي توانيم نتيجه بگيريم كه اهل بيـت حسـن عسـكري    
  . جعفر هم صدا بوده و وجود مهدي را تكذيب مي كرده اند

اين روايت دروغين دو سؤال را در ذهن بوجود مي آورد كه جعل كننده اين روايت 
  : يعني آقاي اسحق بن يعقوب بايستي به آنها پاسخ دهد

اگر مي شود اين آقا لطف كند و نـام مدرسـه اي كـه امـام زمـان در آن درس       :أوال
ممكن است ادعا شود فرا گـرفتن  . نده و خواندن و نوشتن فرا گرفته را به ما بگويدخوا

اگـر  : بايستي در جواب اين ادعـا بگـوييم  . خواندن و نوشتن از معجزات امام بوده است
صلى اهللا (قرار بود كسي با كرامات و معجزات خواندن و نوشتن ياد بگيرد پيامبر گرامي 

اما همگي ما مي دانـيم  . و شايسته تر به اين معجزه بوده اند از همه اولي تر )عليه وسلم
  . ايشان تا آخر عمر خود خواندن و نوشتن بلد نبوده اند

مگر آقاي اسحق بن يعقوب قبال امـام غائـب را مالقـات كـرده و بـا چشـمان        :ثانيا
خويش خط او را ديده است كه اينگونه سفت و محكم مي گويد نامه اي كه بـه دسـت   

  ده شده به خط امام زمان بوده است؟ او دا
عالوه بر رواياتي كه پيش از اين به آنها اسـتدالل كـرديم روايـات ديگـري نيـز در      
مراجع و مصادر تشيع به چشم مي خورند كه بطور غير مستقيم داللت بر آن دارنـد كـه   

                                                 
 1386النجف  :ط 2/283االحتجاج للطبرسي ) . چاپ سابق الذكر( 451اكمال الدين البن بابويه ص  - 530

) . چـاپ سـابق الـذكر   ( 1/163سفينه البحار لعباس القمي . هـ 1401بيروت : ط 470-469هـ و ص 
 .)بق الذكرچاپ سا( 14/316مقتبس االثرللحائري 



 .حتي خود حسن عسكري نيز بر اين مسأله كه صاحب فرزندي نبوده صحه گذاشته اند
عنوان مثال در روايتي گفته شده حسـن عسـكري در وصـيت نامـه خـويش، اداره و       به

سرپرستي تمام امور خود از جمله رسيدگي به صـدقات و اوقـاف را بـه مـادر خـويش      
واگذار كرده وعده اي از رجال برجسته و با تقوي را بر ايـن وصـيت شـاهد قـرار داده     

  . 531اند
ه اگر واقعا حسن عسكري صاحب چنين اين روايت اين سؤال را مطرح مي سازد ك

فرزند خارق العاده اي بودند، چرا او را وصي خود قرار ندادنـد؟ چـون كسـيكه بنـا بـر      
اعتقادات شيعه امام مسلمين است و ملجأ و پناهگاه آنها مي باشـد و كـون و هسـتي را    

بر عهده تحت اختيار خود دارد، براحتي مي تواند سرپرستي واداره امور پدر خود را نيز 
پـس هنگاميكـه حسـن    . و غيبت او هرگز نمي تواند سد راه اين سرپرستي گـردد . گيرد

: عسكري مادر خود را برا ي اداره اين امور تعيين مي كنند گويا با زبان حال مي گوينـد 
  . من هيچ فرزندي ندارم

در پايان اين مبحث به اين نتيجه مي رسيم كه نه تنها اهل سنت و جماعـت ادعـاي   
ود داشتن فرزند خيالي حسن عسكري را رد مي كنند بلكه كسانيكه شـيعيان آنهـا را   وج

ز بـا آنهـا اتفـاق نظـر     رهبران خود مي پندارند و همچنين بسياري از فرقه هاي تشيع نيـ 
  . دارند

همانگونه كه قبال نيز اشاره كرديم غيبت طوالني و غير موجه ايـن امـام كـه بنـا بـر      
بـر مـردم و بزرگتـرين پيشـوا و رهبـر امـت اسـالمي         معتقدات تشيع حجـت خداونـد  

  . محسوب مي گردد، خود دليلي ديگر بر افسانه اي بودن داستان مهدي منتظر است
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  شيعه و تقيه

  

  تقيه از ديدگاه اهل سنت و جماعت
  

الني يكي از علماي برجسته اهل سنت و جماعـت در تعريـف تقيـه    قابن حجر عس
اجتناب ورزيدن از آشكار ساختن معتقدات خويش را دوري جستن و «: چنين مي گويد

تقيه همچنين مي تواند بر زبان راندن سخني باشد كه شـخص در بـاطن   . 532»تقيه گويند
و به همين سبب ابن أثير تقيه را بدين صورت تعريـف كـرده   . هيچ اعتقادي به آن ندارد

اسـت را تقيـه   وانمود ساختن واظهار خالف آنچه شخص در باطن به آن معتقد «: است
  . 533»گويند

اكنون پس از آشنا شدن با تعريف شرعي تقيه، به ذكر نكاتي بسيار مهم پيرامون اين 
  : مسأله مي پردازيم

انسان مسلمان تقيه و توريه را بـا مشـركين و كـافراني بكـار مـي بـرد كـه در         -1
و يا صورت برآورده نساختن خواست آنها، او را تحت آزار و اذيت و شكنجه قرار داده 

  . حتي ممكن است او را به قتل برسانند
  : در تفسير اين آيه -رحمت اهللا عليه-ابن جرير طبري 

) كـافران (مگـر در صـورتيكه از آنهـا    « ].۲۸/ آل عمـران  . [﴾أَنْ َتتَّقُوا ِمْنُهْم ُتقَاةً إِالَّ﴿
متعال آنـرا  تقيه كه خداوند «: گفته است .»بهراسيد و با آنها راه تقيه و توريه پيش گيريد

  . 534»در اين آيه ذكر كرده است فقط با كفار بكار برده مي شود و نه با مسلمانان
با وجود اينكه تقيه كردن با كافران به هنگام تهديد و آزار و اذيت آنها، مسـأله   -2

اي جائز و روا مي باشد اما آنچه شايسته تر و برازنده تر اسـت كـه انسـان مسـلمان در     
ابن بطال . به حق آنها ايستادگي كرده و تسليم اوامر كافران نگردد مقابل خواسته هاي نا
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تمام علما بر اين مسأله اتفاق نظر دارند كه آن مسلماني كـه در  «: در اين رابطه مي گويد
مقابل تهديدات و شكنجه هاي كافران ايستادگي كند و سخنان كفر آلـودي را كـه آنهـا    

در اين راه جان خود را از دست بدهد، اجر  خواسته اند بر زبان خويش جاري نسازد و
  . 535»و ثواب افزون تري را صاحب مي شود

ران ايشان همچـون ابـوبكر   او ي )صلى اهللا عليه وسلم(اهللا  رت رسولزندگاني و سي
و  -رضي اهللا عنهم أجمعين-صديق و بالل حبشي و شهادت سميه مادر عمار و خبيب 

ر و اذيت هاي مشركين، بهترين شاهد بـراي ايـن   و آزا مقاومت آنها در برابر شكنجه ها
  . مسأله مي باشد

تقيه هرگز نبايد از چهار چوب زبان فراتر رفته و به اعتقادي قلبي و يا به عمل  - 3
  .مبدل گردد

كاربرد تقيه فقـط در چهـار چـوب زبـان     «: مي گويد -رضي اهللا عنهما-ابن عباس  
و ابو العالية در ايـن رابطـه گفتـه    . »شدمنحصر مي گردد و قلب بايستي ماالمال ايمان با

  . 536»تقيه كردن فقط با زبان مي باشد، نه با عمل«: است
همانگونه كه . تقيه كردن فقط در حالت ضرورت و تنگنايي بكار برده مي شود - 4

اگر شخصي از شدت گرسنگي در معرض هالك شدن باشد، مي تواند از گوشت مردار 
  . نجات دهدو يا خوك استفاده كرده و خود را 

پس از آشنايي مسأله تقيه از ديدگاه اهل سنت و جماعت اكنـون بـه بررسـي آن از    
   .ديدگاه مذهب تشيع مي پردازيم

  تقيه از ديدگاه مذهب تشيع
  

بر خالف آنچه در مورد ديدگاه اهل سنت و جماعت نسبت بـه مسـأله تقيـه گفتـه     
هار خالف حقيقت ميباشد، شد، در مذهب تشيع تقيه كه در حقيقت نوعي دورويي و اظ
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 :در روايتي از زبان جعفر صادق گفته شـده . اصلي از اصول اين مذهب قرار گرفته است
اگر بگويم كسي كه تقيه كردن را كنار بگذارد مانند كسي است كه نماز خواندن را كنار «

  .537»گذاشته، راست گفته ام
  :ديگري از ايشان نقل قول شده كه و در روايت 
  .538»و هر كس تقيه نكند دين ندارد. نه دهم دين است تقيه كردن«

  :و در روايتي منسوب به علي بم موسي الرضا گفته شده
و بدانيد عزيزترين و محبوبترين شـما نـزد خداونـد    . كسيكه تقيه نكند ايمان ندارد«

  .در پيش گيرد را يهاز ديگران راه تقيه و تورمتعال آن كسي است كه بيشتر 
اين مسأله تا كي بـه همـين صـورت     !اي فرزند رسول اهللا ه شد كهاز ايشان پرسيد 

  باقي خواهد ماند؟
و هر كـس قبـل از قيـام امـام     . تا آن روزي كه قائم ما ظهور كند: ايشان پاسخ دادند

  .539»زمان تقيه كردن را كنار بگذارد، از ما نخواهد بود
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بسـوي حـق از   ما بايستي بدانيم تقيـه در ديـن مبـين اسـالم كـه جهـاد و دعـوت         
بلكـه  . سلوك دائم و همگـاني نيسـت   اساسيات آن بشمار مي روند، هرگز يك عادت و

بـودن از هجـرت    راه چاره اي است موقت براي فرد كه با ناچاري و تنگنـايي و عـاجز  
جائز بودن عمل كـردن بـه آن     است و با از بين رفتن اكراه و فشار كافران، كردن مقرون

ه كردن بر اساس معتقدات مذهب تشيع مسأله اي است دائمـي و  اما تقي. خاتمه مي يابد
و در غير ايـن صـورت   . همگاني كه هر فرد شيعي موظف به عمل كردن به آن مي باشد

تقيه كردن يكي « :ابن بابويه در كتاب اعتقادات مي گويد. از اين مذهب طرد خواهد شد
و هر كس اين . روا نمي باشداز واجباتي است كه تا زمان قيام امام عصر ترك كردن آن 

واجب را قبل از ظهور ايشان ترك كند از مذهب اماميه مرتد گشته و خداونـد متعـال و   
  .540»را سر پيچي كرده است پيامبر و ائمه

اگر تقيـه  « :گفته شده -رضي اهللا عنهما-و در اكذوبه اي منسوب به حسين بن علي 
  .541»دندنمي بود، دوست و دشمن ما از همديگر مشخص نمي ش

رواياتي كه در مراجع و مصادر مذهب تشيع در مورد تقيه روايت شـده انـد بيـانگر    
اين مطلب هستند كه يك فرد شيعي مذهب ميتوانـد حتـي در هنگاميكـه هـيچ خطـر و      

متوجه او نباشد، با ديگران تقيه كرده و راه دورويي و دروغگـويي را در پـيش    تهديدي
  :محمد بن مسلم مي گويد در يكي از اين روايات جعلي. گيرد
 ابو حنيفه نيز در مجلـس . رفتم -عليه السالم-) صادق جعفر(روزي نزد ابو عبداهللا «

. فـداي شـما گـردم   : گفـتم  ن خطاب به ابو عبداهللا عليـه السـالم  م. ايشان حضور داشت
چه خوابي ديده اي؟ مگر نمي بيني بهترين : ايشان فرمودند. خواب عجيبي ديدم ديشب
آنگاه بـا دسـت خـويش بـه ابـو حنيفـه       . ده خواب در اين مجلس حضور داردكنن تعبير

ابو عبـداهللا بـا شـنيدن تعبيـر ابـو      . و او اين خواب را براي من تعبير كرد .تعريف كردم
 پـس از مـدتي ابـو حنيفـه بـر خاسـت و از      . واهللا هدف را نشانه رفتـي : حنيفه فرمودند
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مـن از  : گفـتم  -عليه السالم-عبداهللا  در اين هنگام من خطاب به ابو. شد مجلس خارج
تعبير . خدا تو را بد ندهد: ايشان در جواب فرمودند. تعبير اين ناصبي هيچ خوشم نيامد

: من به ايشان گفـتم . او خواب ترا اشتباه تعبير كرد. ما و آنها هرگز مانند هم نخواهد بود
 -عليـه السـالم  -داهللا ابو عب. اما شما در حضور او قسم خورديد كه هدف را نشانه رفت

بله من قسم خوردم كه او هدف را نشانه رفت اما مراد من هدفي غير صـحيح  : فرمودند
  .542»بود

رحمـت اهللا  -براستي كه جا داشت آقاي كليني دجال از لقـب امـام جعفـر صـادق     
كه داللت بر صادق بودن و راسـتگويي ايشـان دارد خجالـت كشـيده و اينگونـه       -عليه

ه از ايشان انساني دورو و منافق صفت مي سازد را به اين امام گرامي دروغين ك روايات
  .نسبت نمي داد

از پيروان خـود   همانگونه كه از اين روايت جعلي استنباط مي شود در مذهب تشيع
حتي به هنگام عدم وجود تهديد از طـرف دشـمنان، راه تقيـه و بوقلمـون     خواسته شده 

چون همانگونه كه در . ود ديگران را فريب دهندصفتي در پيش گرفته و با گفته هاي خ
هرگز خود را داوطلب تعبير كـردن   -رحمت اهللا عليه-اين روايت ديديم امام ابو حنيفه 

خود از ايشان خواسـتند كـه    -رحمت اهللا عليه-بلكه امام جعفر صادق . خواب نساختند
رحمت اهللا -بوحنيفه ا كه همگي مي دانيم امامو همچنين همانگونه . خواب را تعبير كند

هرگز صاحب قدرت و نفوذ نبوده تا ديگران را تحت فشار خود قرار داده و آنهـا   -عليه
  .را تهديد كند

جعفـر  (روزي خـدمت ابـو عبـداهللا    « :در روايت ديگري موسي بن اشيم مي گويـد 
 بودم كه شخصي وارد مجلس شده و از ايشان سـؤالي در مـورد   -عليه السالم-) صادق

  .پاسخ سؤال را به شخص گفتند -عليه السالم-ابو عبداهللا . مجيد پرسيد ز قرآنآيه اي ا
امـا  . چيزي نگذشت كه شخص ديگري وارد شده و همان سؤال را از ايشان پرسيد
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بـه  . مرا بسيار آزرده خاطر ساخت مسأله اين. اينبار امام جواب ديگري به شخص دادند
 د يك واو نيز اشـتباه نمـي كـرد را در شـام    چرا ابو قتاده كه حتي در مور كه خود گفتم

ترك كردم و نزد اين مرد كه مرتكب چنين اشتباه بزرگي مي شـود آمـده ام؟ در همـين    
اينبـار  . فكر بودم كه ناگهان شخص ثالثي وارد شده و در مورد همان آيه از امـام پرسـيد  

ود كه دانستم در اين هنگام ب. نيز امام جوابي بر خالف جوابهاي پيشين به شخص دادند
  .543»امام با آنها راه تقيه و توريه را در پيش گرفته است

 آيا آن دجالي كه اين روايت را جعل كرده مي تواند هدفي جز بـي اعتبـار سـاختن   
داشـته باشـد؟ بـا وجـود چنـين       -رحمت اهللا عليـه -فتواها و سخنان امام جعفر صادق 

داشت؟ چگونه مي تـوان تشـخيص   رواياتي چگونه مي توان به فتواهاي ايشان اطمينان 
  داد كدام فتوا بدون تقيه ميباشد و كداميك از باب تقيه گفته شده است؟

 كه چنين رواياتي را از خود ساخته اند در پشت پرده حب اهل بيـت  آري، دجاالني
 نها شخصيتهايي دورو و بوقلمـون صـفت  و از آبزرگترين توهين ها را به آنها روا داشته 

-شـنيدم ابـا عبـداهللا    « :يكي ديگر از اين روايات أبان بن تغلب مي گويددر . ساخته اند
با بني اميه تقيه مي كـرده و بـه همـين سـبب     ) محمد باقر(پدرم : فرمودند -عليه السالم

. نچه توسط باز و چرغ كشته شوند حالل مي باشـد گوشت آكه فتوا مي داده است  بوده
  .544»باز و چرغ بكشند حرام است اما من تقيه نمي كنم و مي گويم گوشت آنچه

را از آن اين روايت كاذب و دروغين كه اهل سنت و جماعت امـام جعفـر صـادق    
 كـه بـراي بدسـت آوردن    ء مي دانند، از پدر بزرگوار ايشـان شخصـيتي مـي سـازد    بري

 آيـا آقـاي كلينـي   . رضايت و خشنودي خلفاي بني اميـه فتواهـاي باطـل ميـداده اسـت     
روغين را نقل كرده از اين نكته غافل بوده كه در كتـاب خـويش   هنگاميكه اين روايت د
ن چنين عملي نوعي روايت كرده كه در آ) صلى اهللا عليه وسلم(حديثي را از رسول اهللا 

صـلى اهللا عليـه   (در اين روايت ادعا شـده كـه پيـامبر    . ارتداد از دين قلمداد شده است
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شم و غضب الهي از خود راضي و هر كس پادشاهي را به قيمت خ« :فرموده اند )وسلم
و هيچ شكي نيست كـه فتـوا دادن بـه    . 545»خشنود سازد، از دايره دين خارج شده است

حالل بودن آنچه خداوند متعال حرام گردانيده است، باعث خشم و غضب شديد الهـي  
  .خواهد شد

در مذهب تشيع تقيه كردن با اهل سنت و جماعـت يكـي از واجبـات مـذهب بـر      
در . و بالد و سرزمين آنها دار التقيه و دولت باطـل نامگـذاري شـده اسـت    شمرده شده 

  .546»تقيه كردن در دار التقيه واجب است... «  :روايتي گفته شده
 هر كس به خداوند و روز قيامت ايمان دارد، نبايـد در دولـت  « :و در روايتي ديگر 

  .547»باطل سخني بگويد مگر با بكار بردن تقيه
در « :گفتـه اسـت   -رحمت اهللا عليه- ا مي كنند امام محمد باقردجاالن همچنين ادع

نيكو داشته باشيد، اما در بـاطن   بر خورد و رفتاري) اهل سنت و جماعت (ظاهر با آنها 
  .548»به مخالفت با آنها بپردازيد

هـر كـدام   « :شده گفته -رحمت اهللا عليه-و در روايتي منسوب به امام جعفر صادق 
اول نماز بخواند مانند كسي است كه  در صف) اهل سنت و جماعت(از شما كه با آنها 

  .549»نماز خوانده باشد در صف اول )صلى اهللا عليه وسلم(با رسول اهللا 
رضـي  -يعني حسين بن علـي   )صلى اهللا عليه وسلم(دجاالن حتي به نوه رسول اهللا 

در  .ه انـد صيتي دورو و منـافق صـفت سـاخت   نيز رحم نكرده و از ايشان شخ -اهللا عنهما
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رضي -روايتي كه افتخار نقل و ثبت آن به آقاي كليني رسيده اينگونه به حسين بن علي 
 حسين بن علي. به هالكت رسيد 550روزي شخصي منافق«: اهانت شده است -اهللا عنهما
 اهللا عليهما براي خواندن نماز بر جنازه اين مرده به همراه تشيع كنندگان حركت صلوات

 ايشان خطاب بـه ايـن يـار خـويش    . ان يكي از پيروان خود را ديدندمي كردند كه ناگه
  كجا مي روي؟: فرمودند

مجبـور نگـردم بـر     مي خواهم خودم را از ديد مردم پنهان سـازم تـا  : مرد پاسخ داد
به دنبال مـن  : حسين بن علي صلوات اهللا عليهما فرمودند. جنازه اين منافق نماز بخوانم
  .را تكرار كنبيا و هر چه من گفتم تو آن

 !الهـي : اهللا عليهما مـي فرماينـد   مرد به هنگام نماز شنيد كه حسين بن علي صلوات
اين مرده را هزاران لعنت فرست و او را به درون آتش جهنم بيافكن و عذاب شـديدت  

او هميشه دشمنانت را دوست داشته و با اولياء تو دشمني مي ورزيد و . را به او بچشان
  .551»پيامبرت در دل خود كينه مي پروراندبه اهل بيت  نسبت

صلى (اي كليني دستت شكسته باد كه رواياتي اينچنين در مورد اهل بيت رسول اهللا 
صلى اهللا عليه (رسول اهللا  اهل بيت. جعل كرده و به آنها اهانت كرده اي )اهللا عليه وسلم

  .دو رويي همواره تقوي را شعار زندگي خويش قرار داده بودند نه تقيه و )وسلم
بـاب  «بر اساس همين روايات دروغين آقاي حر عـاملي بخشـي از كتـاب خـود را     

  .553ناميده است 552»تقيه كردن با عوام وجوب
وحـدت بـين    اينگونه روايات همچنين سرشت و حقيقت كساني كه همواره شـعار 

بودن اين شـعارها را بـه اثبـات     اهل سنت و تشيع را سر مي دهند روشن ساخته و تقيه
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  .رسانند مي
بنا بر روايات مصادر شيعه يك فرد شيعه مذهب موظف است حتي با يـاران و هـم   

در يكـي  ! كيشان خود نيز راه تقيه و دورويي را پيش گيرد و از صدق و راستي بپرهيـزد 
به تقيه چنگ زنيد و آنرا خلق و خوي خود قرار دهيـد و بـا   « :از اين روايات گفته شده

دشمنانتان استفاده  رش بريد تا بتوانيد براحتي از آن در مقابلدوستان و ياران خويش بكا
  .554»و بدانيد هر كس از اين فرمايش ما سر باز زند از ما نخواهد بود. كنيد

شكي نيست تقيه با آن تفاصيل و جزئياتي كه تشيع به آن ايمان دارد اثري بسيار بـد  
عمـل او يكـي نبـوده و     و منفي بر فرد بجا مي گذارد و سبب مي شـود گفتـار فـرد بـا    

  .تضادي مستمر بين ظاهر و باطن او وجود داشته باشد
و اثر منفي ديگري كه تقيه بر جامعه تشيع مي گذارد، انتشار كذب و دروغگـويي و  

رواياتي در مصـادر شـيعه بـر ايـن مطلـب مهـر صـحه        . خيانت در اين جامعه مي باشد
  :روايات گفته شده در يكي از اين. گذاشته اند

: گفـتم  -عليه السـالم -) جعفر صادق(من به أبا عبداهللا : بداهللا بن يعفور مي گويدع«
من از كساني تعجب مي كنم كه شما را امام و پيشواي خود نمي داننـد بلكـه فالنـي و    

اما با اين وجود آنها بسيار امانتدار و راسـتگو و بـا   . 555را رهبر خود قرار داده اند فالني
امـا  . قابل كساني را مي بينم كه شما را پيشواي خود مـي داننـد  و در نقطه م. هستند وفا

بـا شـنيدن ايـن سـخن      -عليه السـالم -ابو عبداهللا . آنها چندان راستگو و امانتدار نيستند
هر كس جز ما كسان ديگري را امام و پيشواي خـود قـرار   : سخت بر آشفتند و فرمودند
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  .556»دهد، دين و مذهبي ندارد
نين اعتقادي در مذهب تشيع و مسطور بودن آن در مراجـع  بايستي دانست وجود چ

و مصادر اين مذهب، سبب گشته است ساير مسلمانان هيچيك از سخنان و گفتـه هـاي   
روزي يكـي از   :گفتـه مـي شـود   . شيعيان را باور نكرده و آنهـا را دروغ محـض بداننـد   

گذاشته و ديگـر  شيعه در جمعي سوگند مي خورد كه شيعيان تقيه كردن را كنار  بزرگان
ما از كجا مـي دانـيم   : ناگهان يكي از حاضرين در جواب او گفت. به آن عمل نمي كنند

  .سوگند خوردن تو نيز تقيه باشد شايد
اكنون كه با تفاصيل و جزئيات مسأله تقيه بنا بر باورهاي مذهب تشيع آشنا شـديم،  

اين سؤال ايـن اسـت   . مدر اين رابطه سؤال بسيار مهمي را مطرح و به آن پاسخ مي دهي
چرا بزرگان و سردمداران مذهب تشيع، تقيه را كه نوعي دورويي و فريبكاري اسـت  كه 

  مذهب خود قرار داده و منكر آنرا مرتد از مذهب مي دانند؟ نه دهم
  :اين نكات عبارتند از. پاسخ اين سؤال در چند نكته بسيار مهم نهفته است

يت، ائمه خويش را معصـوم دانسـته و   مذهب تشيع بر خالف گفته هاي اهل ب -1
ايـن در حـالي اسـت كـه در بسـياري از       .آنها را از هر گونه خطا و اشتباه مبرا مي دانند

روايات موجود در مصادر و مراجع معتبر شيعه ثابت شده است ائمه بنـا بـر طبيعـت و    
و ايـن مسـأله   . بشري خويش مرتكب برخي از اشتباهات و تناقضات شـده انـد   ضعف

ائمه در بسياري از گفته هاي خود بر اين مسأله . ت كننده عدم معصوميت آنها ميباشدثاب
در يكـي از گفتـه    -رحمـت اهللا عليـه  -ابو عبداهللا  :مثال به عنوان. مهر صحه گذاشته اند
سـپس روبـه بارگـاه    . ما نيز اشتباه كرده و مرتكب گناه مي شويم«: هاي خود مي گويند

يكـي از علمـا و بزرگـان شـيعه مـذهب      . 557»مي كنيم ود توبهالهي آورده و از اشتباه خ
نقل شده اند چنان متضاد هسـتند   رواياتي كه از ائمه« :مي گويد هندوستان در اين رابطه

كه حتي نمي توان يك روايت را يافت كه روايت ديگري بر خـالف آن وجـود نداشـته    
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بـر حـق خـود روي بـر     اين مسأله سبب شده است برخي از شيعيان از اعتقادات . باشد
اشـاره   مسأله طوسي نيز در ابتداي كتاب تهذيب و استبصار به اين شيخ الطائفه. گردانند

  .558»كرده است
 اين مسأله سـدي بـزرگ در برابـر يكـي از بزرگتـرين ادعاهـاي پـوچ و توخـالي         

اما رهبران تشيع توانستند با زيركي تمام . سردمداران شيعه يعني ادعاي عصمت ائمه بود
ايـن سـرپوش نمـي توانسـت چيـزي      . رپوشي براي اشتباهات و تناقضات پيـدا كننـد  س

 و بدين سبب نيز هست كه ايمان داشتن به تقيه و فريـب . مناسب تر از مسأله تقيه باشد
داد و منكر آن از مذهب تشـيع   دادن ديگران نه دهم ايمان شيعيان را به خود اختصاص

  !طرد گشت
 چند مثال از حوادثي كه منجر به متزلزل شـدن ايمـان  در اينجا مناسب است به ذكر 

» فـرق الشـيعه  «نوبختي در كتـاب  . برخي از شيعيان به معصوم بودن ائمه شدند بپردازيم
  :مي گويد

 به شهادت رسيدند برخي از ياران ايشـان  -عليه السالم-بن علي  هنگاميكه حسين«
انجام  بن علي حسن ر آنچهما نمي دانيم موضع گيري حسن بن علي؟ اگ: به خود گفتند
واگـذار   قدرت و تحت فرمان داشتن آن سپاه عظيم خالفت را به معاويـه  داد و در اوج

بوده پس قيام حسين بن علي با آن سپاه اندك در مقابـل   كردند، صحيح و واجب االتباع
و اگر قيام حسين بن علي صحيح و واجب االتبـاع بـوده   . يزيد خطا و اشتباه بوده است

و اگـر  . يام حسين بن علي با آن سپاه اندك در مقابل يزيد خطا و اشتباه بوده استپس ق
نشيني حسن  قيام حسين بن علي صحيح و واجب االتباع بوده پس كناره گيري و گوشه

اين سردرگمي ها در نهايت سبب گشتند اين گروه در . بوده است بن علي خطا و اشتباه
  .560»گردند 559فكر و هم عقيده عوام امانت حسن و حسين مشكوك گشته و هم
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  :و در روايت ديگري منصور بن حازم مي گويد
چرا جواب شما به سوال مـن بـا جوابتـان بـه     : پرسيدم -عليه السالم-از ابا عبداهللا «

مـا  : اشخاص ديگر كه همان سؤال را از شما مي پرسند تفاوت دارد؟ ايشان پاسخ دادند
  .561»دهيم سوالهاي مردم را كم و زياد پاسخ مي

زياد تر بودن پاسخ و فتـوي هنگـامي   «: شارح كافي در توضيح اين سخن مي گويد
و كم بـودن آن بـه هنگـام كنـار     . است كه امام راه تقيه و توريه را در پيش گرفته باشند

. مسأله فراموشي و يا جهـل نيسـت   بايستي توجه داشت علت اين. گذاشتن تقيه ميباشد
پاسـخ گفـتن بـراي بقـاء آنهـا و دور بـودن از آزار و اذيـت        بلكه اينگونه فتوي دادن و 

  .562»دشمنان بهتر بوده است
  :و در روايت ديگري گفته شده

و . پرسيد -عليه السالم-شخصي بنام عمر بن رباح مسأله اي را از امام محمد باقر «
سال آينده مـرد بـار ديگـر همـان سـؤال را از ايشـان       . ايشان پاسخ مسأله را به او گفتند

مرد بـا شـنيدن پاسـخ،    . اينبار جواب ديگري به مرد دادند -عليه السالم-اما امام . پرسيد
امـام  . اين پاسخ با فتواي سال گذشته مغايرت دارد: گفت -عليه السالم- خطاب به امام

شايد ما با تو راه تقيه و توريـه را در  : خطاب به مرد فرمودند -عليه السالم-محمد باقر 
 -عليـه السـالم  -مرد كه اين جواب او را قانع نكرده بود از مجلس امام . پيش گرفته ايم

او در طي راه يكي از ياران امام به نام محمد بن قيس را ديد و پـس از ذكـر   . خارج شد
خدا خوب مي داند قصد من از پرسيدن اين سـؤال، عمـل كـردن بـه     : ماجرا به او گفت

: قـيس در جـواب بـه او گفـت     ست؟ ابنتقيه كرده اپس چرا امام با من . جواب آن بود
. شايد در مجلس امام كسي حضور داشته كه به سبب وجود او امام با تو تقيه كرده است
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در هيچيك از دو مجلس امسـال و پارسـال كسـي جـز مـن و      : اما مرد در جواب گفت
و حقيقت مسأله ايـن اسـت كـه فتواهـاي امـام همگـي شانسـي        . ايشان حضور نداشت

. اكنون فتواي پارسال خود را فراموش كرده، فتوايي خالف آن به من دادو چون . هستند
 -عليـه السـالم  -سبب شد عمر بن رباح از ايمان به امامت امـام محمـد بـاقر     اين ماجرا

كسيكه فتواهاي شانسي و غير صحيح مي دهد نمي توانـد امـام و   : دست كشيد و گفت
  .563»پيشواي مردم باشد

در بزرگداشت و ارج نهادن به ائمه، شيعه را بر آن داشت افراط و زياده روي  آري، 
امـا از آنجائيكـه ايـن    . بداند خويش را معصومو امامان  كه پا را از دايره حق بيرون نهد

ائمه در حقيقت افرادي مانند ساير بشر بوده و در زندگاني خود مرتكب فراموشـكاريها  
 باطل خود با سر پوشاز اين اعتقاد و اشتباهاتي شده اند، شيعه مجبور گشت براي دفاع 

گذاشتن بر اشتباهات و فراموشكاريهاي ائمه مرتكب اشتباه ديگري گردد و تقيه كـه در  
حقيقت نوعي فريبكاري و اظهـار خـالف واقـع ميباشـد را يكـي از اساسـيات مـذهب        

  .قرار داده و لباس قداست بر تن آن كند خويش
مناقشه اي كه بين يكي از علمـاي اهـل    به قسمتي از بحث و جالب است در اينجا 

سنت عراق بنام شيخ سويدي و عالمي از علمـاي تشـيع بنـام مـال باشـي كـه در سـال        
  .هـ يعني در زمان نادر شاه و به فرمان او صورت گرفت، اشاره اي داشته باشيم1156
  :شيخ سويدي مي گويد 
  :من به او گفتم ،ختمبار ديگر عصر روز جمعه با مال باشي به بحث و مناظره پردا«
شما چون از اجتهاد مجتهدين و علما سر چشمه نگرفته است باطل و بي  مذهب -

  :مال باشي به من پاسخ داد. پايه و اساس مي باشد
 .است) ع(مذهب ما متكي بر اجتهادات امام جعفر صادق  -

 امـام جعفـر صـادق   . ايـن سـخن ادعـايي بـيش نيسـت     : من در جواب به او گفـتم 
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شما حتي نمي توانيد ادعـا كنيـد از مـذهب او    . شي در مذهب شما نداردكوچكترين نق
  .هستيد و آنرا مي دانيد مطلع

چون شما يا بايستي معتقد به وجود تقيـه و توريـه در مـذهب امـام جعفـر صـادق       
باشيد، كه در اين صورت نه شما و نه هيچكس ديگري مـي توانـد بـه مـذهب حقيقـي      

سخن ايشان ممكن است از بـاب تقيـه و توريـه گفتـه      چون هر فتوا و. ايشان پي ببريد
در مذهب شما در مورد آب چاهي كه نجاستي در آن ريختـه شـده باشـد از    . شده باشد

گفته شده چاه مانند  سه فتوي روايت شده است در يكي از اين فتواها امام جعفر صادق
ر اين اسـت كـه   و فتواي ديگ. باشد و هيچ چيز نمي تواند آب آنرا نجس سازد مي دريا

و در فتواي سوم گفته شده بايستي به اندازه شش و يا . كامالً خالي شود بايستي آب چاه
من در مورد اين مسأله با يكي از علماي شما . هفت سطل از آب چاه بيرون ريخته شود

بحث و مناقشه كرده و از او پرسيدم شما كه امامان خود را معصوم از هر اشتباه و خطـا  
در : با اين فتواهاي مختلف و متفاوت چكار مـي كنيـد؟ او بـه مـن پاسـخ داد      مي دانيد

چنين حاالتي در مذهب ما هنگاميكه شخصي به مرحله اجتهاد رسيد در مورد فتواهـاي  
امام جعفر صادق به بررسي و پژوهش مي پردازد تا در نهايت به صحت و درستي يكي 

  .از آنها پي ببرد
نهـا را از  آ: ؟ او پاسـخ داد د فتواهاي ديگر چه مي گويـد و در مور: من از او پرسيدم

فرض كنيم مجتهد ديگري پس : من بار ديگر از او پرسيدم. باب تقيه و توريه مي پندارد
 ديگـري را از بررسي و اجتهاد به نتيجه اي خالف نتيجـه مجتهـد اول رسـيد و فتـواي     

ل آنرا صحيح و درست اين مجتهد در مورد فتوايي كه مجتهد او. صحيح و درست يافت
من به او . آنرا از باب تقيه و توريه مي پندارد: دانسته، چه مي گويد؟ او به من پاسخ داد

با اين فرمايشات شما مذهب امام جعفـر صـادق در ميـان اجتهـادات مختلـف و      : گفتم
چون هر فتواي منسوب به ايشـان ايـن   .. متفاوت مجتهدين ضايع شده و بر باد مي رود

و هـيچ دليلـي   . ا با خود به همراه دارد كه از باب تقيه و توريه گفته شده باشداحتمال ر
. براي ترجيح دادن يكي از آنها وجود ندارد مگر اجتهادات مختلف و متفاوت مجتهدين



رام بر جاي عاجز گشته بود ساكت و آپس از اين سخن من، آن عالم كه از جواب دادن 
  .را ترجيح داده و لب نگشود آقاي مال باشي نيز سكوت. خود نشست

  :من در ادامه سخنان خود به مال باشي گفتم
و . تقيه و توريه را در مذهب امام جعفـر صـادق رد كنيـد    شما وجود و يا اينكه: ب

. در اين صورت مذهب امام جعفر صادق با مذهب شما اختالف و تفاوت پيدا مي كنـد 
  .چون شما همگي مؤمن و معتقد به تقيه هستيد

اينجا بود كه مال باشي ديگر سخني بر زبان نراند و خـود را از بحـث و مناقشـه    در 
  .564»كنار كشيد

سويدي به آن اشاره شد اعتقاد داشتن بـه تقيـه سـبب    ن شيخ همانگونه كه در سخنا
مي گردد شيعيان هرگز نسبت به احكام مذهب خود اطمينان خاطر نداشته و در كيفيـت  

اين حقيقت چنان غير قابـل انكـار   . و مشكوك باشندو چگونگي عبادات خويش متردد 
مي باشد كه حتي بسياري از بزرگان و علماي مذهب تشيع در كتابهـاي خـويش بـه آن    

از آن دسـته  « :به عنوان مثال يوسف بحراني در اين رابطه گفتـه اسـت  . كرده اند اعتراف
بسيار ناچيز ه باشيم، مذهب كه مي توانيم در مورد آنها يقين و اطمينان كامل داشت احكام

ميخته شدن روايـات صـحيح بـا روايـاتي     هم آو علت اين مسأله در . و اندك مي باشند
ثقه االسالم محمد بن يعقوب كليني نيـز در  . است كه از باب تقيه و توريه گفته شده اند

  .565»كتاب كافي به اين مسأله اشاره كرده اند
  :يوسف بحراني همچنين مي گويد

، صورت عدم حضـور آن انسـانهاي كـذابي    حتي در  مجالس مختلف، امامان ما در«
و به همين سبب نيز ديده مي شود آنها در مورد يك . فتواهاي خود را تغيير مي داده اند
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  .566»مسأله واحد در مجالس مختلف فتواهاي گوناگون داده اند
 و مسأله ديگري كه سهم بسزايي در قداست پيدا كردن تقيه در مـذهب تشـيع   -2

شته، اين است كه بزرگان و سردمداران اين مـذهب خالفـت ابـوبكرو عمـرو عثمـان      دا
را كافر و ) صلى اهللا عليه وسلم(رضي اهللا عنهم اجمعين را باطل و تمام ياران رسول اهللا 

بسياري در مراجع و مصادر معتبـر تشـيع    اين در حالي است كه روايات .مرتد مي دانند
رضـي اهللا  -ن سه نكته هستند كه علي بـن ابـي طالـب    وجود دارند كه همگي دال بر اي

با اين سه خليفه بيعت كرده و به امامت آنها نماز مي خواندنـد و همچنـين دختـر     -عنه
و سـخنان و گفتـه   . بوده اسـت  -رضي اهللا عنه-ايشان ام كلثوم همسر عمر بن الخطاب 

عثمان  و عمر و ابوبكر هاي فراواني از ايشان و فرزندان برومندشان نقل شده كه در آنها
مورد مدح و ستايش فراوان قـرار گرفتـه    )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا  و ساير ياران

روايات نقشه هاي بزرگان و سردمداران مذهب تشـيع را بهـم ريختـه و     اينگونه. 567اند
 )صلى اهللا عليه وسلم(وحدت و يكپارچگي حقيقي را همانگونه كه بين ياران رسول اهللا 

اين مسأله باعث كساد شـدن  . براي امت اسالمي به ارمغان مي آورند  داشته است، وجود
بازار كساني مي گردد كه با دگرگون جلوه دادن حقايق براي خود پيرواني كسب كرده و 

به همين سبب نيز مـي باشـد   . آنها را تحت استعمار و سوءاستفاده خويش قرار داده اند
نزد بزرگان و سردمداران مذهب تشيع پيـدا كـرده اسـت    كه تقيه مقام و منزلت ويژه اي 

فرمايشات امام علـي بـن ابـي طالـب و     : براحتي بتوانند به پيروان خويش بگويند تا آنها
و بـين ايـن   . فرزندان ايشان در مورد اين افراد همگي از باب تقيه و توريه گفته شده اند

  .دو گروه هميشه عداوت و دشمني وجود داشته است
 آشكار است چنين ادعايي از دالوراني همچون علي بن ابي طالـب و فرزنـدان  البته 

بـه   كه نه تنها جرأت ابراز عقيده خـود را ندارنـد بلكـه    ترسويي مي سازد شجاع ايشان
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 .اشاره شده است» )صلى اهللا عليه وسلم(و ياران رسول اهللا 



. تملق گويي از كساني مي پردازند كه سردمداران تشيع آنها را كافر و مرتد دانسـته انـد  
خويش حتي به مقام و منزلت اهل بيـت رسـول    ببينيد دجاالن چگونه براي حفظ منافع

  .نيز رحم نكرده اند )صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 
اكنون با عاملي ديگر كه باعث قداست پيدا كردن تقيه در مـذهب تشـيع شـده     - 3
رضـي اهللا  -همه ما مي دانيم امير المومنين علي بـن ابـي طالـب    . مي گرديم آشنا  است،
مواره كساني كه خود را پيرو و شيعه ايشان دانسـته امـا   و فرزندان برومند ايشان ه -عنه

از اوامر آنها سر پيچي مي كردند را مورد سرزنش و مالمت قـرار داده و در بسـياري از   
روايات بسياري دال بر اين مسأله از امير المومنين علي بن . آنها را لعنت كرده اند اوقات

شدن  Ĥبروريزي و افشافرمايشات باعثاين . 568ابي طالب و فرزندان ايشان نقل شده است
شده كه با سپر قرار دادن حب اهل بيت، از تعاليم اسالم روي برگردانده و آنهـا را   آناني
دجاالن براي ريختن از ايـن آبروريـزي و سـرپوش گذاشـتن بـر ايـن       . گرفته اند ناديده
مت كردن و لعنـت  مال« :افشاء كننده، راه چاره اي بهتر از اين نيافتند كه بگويند روايات
ائمه بر ما از باب تقيه بوده است و آنها در حقيقت ما را بسيار دوست داشته و  فرستادن

 .»!براي ما دعا مي كرده اند

از كسانيكه خود را پيـرو و   )صلى اهللا عليه وسلم(انزجار اهل بيت رسول اهللا  ،آري
ن به تقيـه و دادن  شيعه آنان معرفي مي كردند، سبب متمسك گشتن هر چه بيشتر دجاال

  .جايگاه و منزلتي بس عظيم به اين فريبكاري و دورويي شد
وسيله براي زير پا گذاشتن رواياتي كه با هوي را بهترين دجاالن همچنين تقيه  - 4

آنها براي بي اعتبار ساختن اينگونـه   .و هوس و منافع شخصي آنها سازگار نيست يافتند
پسندند بيشتر از اين خـود را زحمـت نـداده     روايات و به كرسي نشاندن آنچه خود مي

شما به ايـن  . اين سخن را امام از باب تقيه گفته است« :اند كه به پيروان خويش بگويند
در اينجـا بـه ذكـر چنـد      .»انجام دهيدروايت توجهي نكيند و تنها آنچه را ما مي گوييم 
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  :در اينمورد مي پردازيم مثال
رضـي اهللا  -ز امير المؤمنين علي بن ابي طالـب  در روايتي از روايات مذهب تشيع ا

صـلى اهللا  (روزي مشغول وضوء گرفتن بـودم كـه رسـول اهللا    « :نقل شده است كه -عنه
) كه ايشان مـي گوينـد   روايت ادامه پيدا مي كند تا آنجا اين( .نزد من آمدند )عليه وسلم

خطاب به من ) ه وسلمصلى اهللا علي(رسول اهللا  در اين هنگام. آنگاه من پاهايم را شستم
نسوزند، البالي آنها را نيـز   اگر مي خواهي انگشتان پاهايت در آتش !اي علي« :فرمودند

  .569»دستي بكش
 رضـي اهللا -اين روايت بيانگر اين مطلب است كه امير المومنين علي بن ابي طالب  
ا مـي  بر خالف آنچه شيعيان انجام مي دهند، به هنگام وضوء گرفتن پاهاي خود ر -عنه

اين عمل اميرالمومنين علي بـن ابـي طالـب دجـاالن را بسـيار آزرده خـاطر       . شسته اند
چون ايشان به هنگام وضوء گرفتن همان كاري را انجام مـي داده انـد كـه    . ساخته است

همانگونه كه مي دانـيم يكـي از مهمتـرين اهـداف سـردمداران      . انجام مي دهند سني ها
اهل سنت و شيعيان همواره وجود داشته باشند تا آنها  تشيع اين است كه اختالفات بين

به همين سبب آنهـا بـر ايـن    . بتوانند به سوء استفاده كردن از پيروان خويش ادامه دهند
بطالن كشيده و آقاي طوسي بيشتر از اين خود را زحمـت نـداده كـه ايـن      روايت خط

  .570عمل امير المومنين را به تقيه نسبت دهد
در مورد شسـتن   -رحمت اهللا عليه-ديگري از امام جعفر صادق او همچنين روايت 

 ه نسبت داده و به آن پشيزي اهميتپاها به هنگام وضوء گرفتن را به راحتي تمام به تقي
  .571نمي دهد

و در مورد ميراث، شيعه معتقد است زن از عقار يعني زمين و خانه و اثاثيه آن ارث 
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از « :تي كه آنرا ابو يعفور نقل كرده گفته شـده اين در حالي است كه در رواي. 572نمي برد
آيا شوهر از منزل و زمين همسر خود ارث مـي بـرد؟   : پرسيدم -عليه السالم-ابا عبداهللا 

 -السالم عليه-يا اينكه او نيز مانند زن از منزل و زمين ارثي نمي برد؟ امام جعفر صادق 
هر يك از آنها پـس از مـرگ    هايي كهو زن هر دو از تمام چيزمرد : در جواب فرمودند

  .573»خود بجا گذاشته است ارث مي برند
اما جناب آقاي طوسي كه اين روايت را نپسنديده است فوراً آنرا به تقيه نسبت مـي  

  .574دهد
و همچنين رواياتي در برخي از كتب معتقد مذهب تشيع وجود دارنـد كـه همگـي    

 زيد بن علي از پـدران « :ان مثالبه عنو. هستند )صيغه(بودن ازدواج موقت  بر حرام دال
صـلى  (پيـامبر  : روايت كرده اند كه -عليه السالم-ابي طالب  خود و آنها از امام علي بن

) صيغه(از روزي كه جنگ خيبر در گرفت گوشت االغ و ازدواج موقت ) اهللا عليه وسلم
الن نمـي  اما از آنجائيكه صيغه يكي از هوسرانيهايي است كه دجا. 575»را حرام گردانيدند

توانند براحتي از آن دست بكشند آقاي حر عاملي اين روايـت را بـي اعتبـار دانسـته و     
  .576»اين روايت از باب تقيه گفته شده است« :گفته است

و بدين ترتيب ايمان به تقيه به عنوان وسيله اي در دست دجاالن قرار گرفته كه بـه  
اده و با رواياتي كـه سـد راه آنهـا    كمك آن آنچه را خود پسنديده اند به خورد شيعيان د
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و به همين سبب مـي باشـد كـه در اعتقـادات و     . قرار گرفته اند را بي اعتبار ساخته اند
همچنين عباداتي كه شيعيان انجام مي دهند امور زيادي بـه چشـم مـي خورنـد كـه بـا       

  .رواياتي كه از ائمه نقل شده اند تضاد و دوگانگي دارند
 يكـي از اهـداف سـردمداران   به اين مسأله اشاره كـرديم   همانگونه كه قبالً نيز -5

مذهب تشيع در طول تاريخ اين بوده كه اختالفات بين تشيع و اهـل سـنت را هـر چـه     
بيشتر دامن زده و پيروان خويش را از ديگران منعزل ساخته تا بتوانند آنها را در انحصار 

ه اين هـدف و خـط بطـالن    بهترين وسيله براي رسيدن ب .هر چه بيشتر خود قرار دهند
بر تمام مسائل مشترك بين اهل سنت و تشيع اين بوده كه روايات متضمن ايـن   كشيدن
سبب بزرگان تشيع روايتي را  به همين. همگي از باب تقيه و توريه معرفي گردند مسائل

  :گفته اند -رحمت اهللا عليه-از خود جعل كرده و در آن از قول امام جعفر صادق 
 به آن اعتقاد دارنـد  577 ني از سخنان من را موافق با آنچه عوام مسلمينهر گاه سخ«

 و اگـر سـخن مـن مخـالف    . يافتيد، بدانيد آن سخن را من از باب تقيه و توريه گفته ام
  .578»تقيه و توريه اي در آن وجود ندارد اعتقادات آنها بود بدانيد كه هيچ

ين، از شيعيان خواسـته انـد   سردمداران مذهب تشيع با جعل اينگونه روايات دروغ 
 همواره در نقطه مقابل اهل سنت قرار گرفته و در هيچ گفتار و كـرداري بـا آنهـا متحـد    

  .نگردند
 مجيـد خـواهيم داشـت تـا ببينـيم      بر چند آيه از قـرآن  در پايان اين مبحث مروري

خداوند متعال چگونه صدق و راستگويي را مورد مدح و ستايش قرار داده و مسـلمانان  
بر حق در سوره احـزاب مؤمنـاني كـه     معبود .ا از نفاق و دورويي بر حذر داشته استر

قول حق را به گوش مردم رسانده و در اين راه هيچ ترس و واهمه اي بـه دل راه نمـي   
  :و مى فرمايد دهند را مورد مدح و ستايش قرار داده
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  ].۳۹/ احزاب . [﴾اللََّه َيْخَشْونَ أََحداً إِالَّ الَالَِّذيَن ُيَبلُِّغونَ رَِساالِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َو﴿
جـز   ابالغ كرده و تنها از او مي ترسند و از كسي) به مردم(الهي را آنانيكه رسالت «

  .)او هيچ واهمه و هراسي ندارند
را كـه گفتـار و كـردار ايشـان      )صلى اهللا عليه وسلم(همچنين خداوند متعال پيامبر 

  :و فرموده استاي تمام مسلمانان امر كرده برالگو و سرمشقي است 
للَُّه َيْعِصُمَك ِمـَن  َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه َوا﴿
  ].۶۷/ ةاملائد.[﴾النَّاسِ
و اگر از اين امر سر باز زنـي  . غ كنآنچه را بر تو نازل شده به مردم ابال  ،اي پيامبر«

رسالت الهي را ابالغ نكرده اي و اين را بدان كه خداوند همواره تو را از گزند مـردم در  
  .»امان نگاه خواهد داشت

  :رد يكي از صفات مؤمنين فرموده استحق در مو و معبود بر
يچ مالمـت كننـده اي واهمـه    و از سرزنش ه«. ]۵۴/املائدة . [﴾َيَخافُونَ لَْوَمةَ الِئمٍ َوالَ﴿

  .»اي ندارند
  :دو مي فرمايو در فرمايشي ديگر مؤمنين را به صدق و راستگويي امر كرده 

از  ،اي مـؤمنين «. ]۱۱۹/ التوبـة [ .﴾َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوكُوُنوا َمَع الصَّـاِدِقنيَ ﴿
  .»گويان قرار گيريدعذاب الهي بپرهيزيد و در زمره صادقين و راست

و در حديثي كه در برخي از مراجع اهل سنت و جماعت روايت شده است پيـامبر  
صدق و راستگويي انسان را بسوي نيكي هـا،  «: فرموده اند) صلى اهللا عليه وسلم(اسالم 

 و انسان راستگو نـزد خداونـد متعـال   . و نيكي انسان را بسوي بهشت رهنمود مي سازد
و كذب و دروغگويي انسان را بسوي بدي ها، و بدي انسان را . صديق شمرده مي شود
مـي  محسـوب  و انسان دروغگـو نـزد خداونـد متعـال كـذاب      . بسوي جهنم مي كشاند

  .579»گردد
  :فرموده اند )صلى اهللا عليه وسلم(و در حديث ديگري رسول اهللا 
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مي كنـد و  او با گروهي به گونه اي برخورد . بدترين انسانها، انسان دورو مي باشد«
  .580»با ديگران به گونه اي ديگر
: گفتنـد  -رضـي اهللا عنهمـا  -گروهي به عبداهللا بـن عمـر   « :محمد بن زيد مي گويد

. سخن ما در حضور امراء و سالطين خالف آن چيزي است كه در غياب آنها مي گوييم
لى اهللا صـ ( ما در زمان رسـول اهللا : به آنها پاسخ دادند -رضي اهللا عنهما-بن عمر  عبداهللا

  .581»تيماينچنين عملي را نفاق مي دانس) عليه وسلم
در مراجع و مصادر مذهب تشيع نيـز روايـات فراوانـي در بيـان فضـيلت صـدق و       

  .راستگويي نقل شده اند
روايـت شـده    -رضـي اهللا عنـه  -در كتاب كافي از اميرالمومنين علي بن ابي طالـب  

  :است
د چشيد مگر اينكه به هنگـام مـزاح و   هيچ بنده اي طعم و حالوت ايمان را نخواه«

  .582»جديت و دروغگويي را كنار بگذارد
و در يكي از معتبر ترين مراجع نزد شيعيان يعني كتاب نهج البالغه از علي بن ابـي  

  :شده است روايت -رضي اهللا عنه-طالب 
. گزنـدي رسـاند   سخن حق در آن هنگام كه بر زبان راندن آن ترا ايمان يعني گفتن«

  .583»كه بر زبان راندن آن منفعتي را عايدت سازد در آن هنگام پوشيدن از كذب و چشم
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  شيعه و صيغه
  

  )صيغه( اهل سنت و ازدواج موقت
  

صـلى  (قرآن مجيد و احاديـث رسـول اهللا    به آيات با استدالل اهل سنت و جماعت
مـدت ده   و معتقد هستند صيغه پس از آنكه به. صيغه را حرام مي دانند )اهللا عليه وسلم

حـالل بـاقي مانـده بـود،     همچنان ) صلى اهللا عليه وسلم(سال پس از هجرت رسول اهللا 
  .باالخره در عام فتح يعني در سال دهم هجري حرام گشت

ما در شريعت اسالمي مسائل زيادي را مي بينيم كه در بدو ظهور اسالم مباح بـاقي   
مثـال   به عنوان. مي حرام گشتنداما به تدريج اين مسائل در شريعت اسال. گذاشته شدند

و در تمـام  . خمر در زمان ظهور اسالم رواج شديدي در بين مـردم داشـته اسـت    شرب
 در مكـه بودنـد حكـم ايـن مسـأله      )صلى اهللا عليه وسلم(دوران سيزده سالي كه پيامبر 
 )صلى اهللا عليه وسلم(تا اينكه پس از هجرت رسول اهللا . همچنان به حال خود باقي بود

  .مكه به مدينه شرب خمر با فرمايش الهي حرام گشت از
صلى اهللا عليه (در حديثي پيامبر اسالم . اين مسأله در مورد صيغه نيز صدق مي كند

  :مي فرمايند )وسلم
موقت داده بودم اما اكنون بـر شـما اسـت كـه      من در گذشته به شما اجازه ازدواج«

 امت حرام گردانيده است و هر كدام از شـما بدانيد خداوند متعال آنرا از امروز تا روز قي
كه زني صيغه اي در اختيار دارد و بايستي او را رها سازد و از آنچـه بـه او داده چيـزي    

در مـي يـابيم    )صلى اهللا عليه وسـلم (با توجه به اين فرمايش رسول اهللا . 584»پس نگيرد
 حرام شده، ادعايي -رضي اهللا عنه-اين ادعا كه صيغه در زمان خالفت عمر بن الخطاب 

در فرمايشـي ديگـر    )صلى اهللا عليـه وسـلم  (رسول اهللا  .بي اساس و مغرضانه مي باشد
باشـيد و بدانيـد كـه صـيغه از      آگـاه « :مسلمانان را از صيغه بر حذر داشته و مي فرمايند
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و هر كدام از شما در اينمورد چيزي پرداخته آنـرا  . امروز تا روز قيامت حرام شده است
  .585»دپس نگير

اهـل سـنت و جماعـت     )صلى اهللا عليه وسلم(با توجه به اين فرمايشات رسول اهللا 
 پـس از آنكـه بـراي مـدت طـوالني در شـريعت      ) صيغه(ايمان دارند كه ازدواج موقت 

 حرام )صلى اهللا عليه وسلم(اسالمي مباح باقي مانده بود باالخره با اين فرمايشات پيامبر 
 تمام رواياتي كـه بيـانگر   )صلى اهللا عليه وسلم(سول اهللا ر و اين فرمايشات اخير. گشت

 روا بودن صيغه در صدر اسالم مي باشد را منسوخ كرده و آنها را در مقام استدالل فاقد
  .اعتبار مي سازند 

  )صيغه(شيعه و ازدواج موقت 
  

صلى اهللا عليـه  (در مذهب تشيع بر خالف فرمايشات الهي و رهنمودهاي رسول اهللا 
نقل شده، صـيغه نـه    -اهللا عنه رضي-و آنچه از امير المومنين علي بن ابي طالب ) وسلم
بر اباحت خود باقي مانده است، بلكه آنرا يكي از عظيمترين اعمال صالحه و نيكـو   تنها

 بهشت مي سازد دانسته شده و منكر آن كافر و دشمن اسالم و اهـل  كه انسان را از اهل
  .بيت شمرده مي شود

هر «: نقل كرده اند كه -رحمت اهللا عليه- روايتي جعلي از جعفر صادق دجاالن در 
  .587»باشد، از ما نيست و صيغه ايمان نداشته 586كس به رجعت

  :گفته اند -رحمت اهللا عليه-و در ورايت دروغين ديگري ادعا شده كه امام صادق 
 ، بـه كنـد  هر كس به آن عمل. جزئي از دين ما و دين اجداد ما است) صيغه(متعه «

و پيـرو دينـي ديگـر شـده     دين ما عمل كرده و هر كس آنرا نپذيرد دين ما را نپذيرفتـه  
فرزندي كـه از نكـاح   . به نياكان و اماني است از شرك تقربي است) صيغه (متعه . است
متعـه  منكر . بدنيا آيد از فرزندي كه از نكاح دائم بدنيا مي آيد بهتر و افضلتر است متعه
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اجر صدقه اي كه . متعه دو اجر دارد .ول كننده آن مؤمن و موحد استو كافر و قب مرتد
  .588»به زن داده مي شود و اجر خود متعه

هـر كـس   « :فرموده اند )صلى اهللا عليه وسلم(دجاالن همچنين ادعا مي كنند پيامبر  
  .589»در دوران زندگانيش صيغه نكرده باشد، روز قيامت بيني بريده خواهد بود

رخي از علما و بزرگان شيعه براي ماست مالي كردن مسأله صيغه كـه  در اين ميان ب 
 بسبب وجود روايات فراوان، جرأت مردود دانستن آنرا نداشته اند صـيغه را در مـذهب  

 سيد محسن اميناز ميان اين اشخاص مي توان . تشيع تنها يك امر مباح معرفي كرده اند
چـون  . فرد واجب است به آن عمـل كنـد  اما اين نه بدان معنا است كه بر هر  مي باشد،

  .590»چه بسيارند اعمال مباحي كه انسان از انجام دادن آنها اباء دارد
و بايستي از جناب آقاي عاملي پرسيده شود آيـا كـافر دانسـتن و طـرد از مـذهب       
قيامت، تنها به سبب ترك عمل مباحي است كه بسياري از انسانها  بيني در فرداي بريدن

قـاي عـاملي مـي بايسـت بجـاي ماسـت مـالي كـردن و         آ! ؟ن آن اباء دارنداز انجام داد
گذاشتن بر اين رسوايي كه گريبانگير مذهب تشيع گشـته اسـت، بـا شـجاعت      سرپوش

تمام به اين اشتباه شنيع اعتراف كرده و شيعيان را از اين عمل زشت و قبيح بر حذر مي 
  .داشت

 با يكديگرچند روايت ديگر را نيز   شد،اكنون عالوه بر رواياتي كه پيش از اين ذكر 
 مي خوانيم تا به دروغگو بودن آقاي محسن عاملي و ساير همكـاران فريبكـار او يقـين   

  .بيشتري حاصل كنيم
  :نقل شده )صلى اهللا عليه وسلم(در روايتي دروغين از رسول اهللا 

-ن كسيكه در طول زندگي خويش يكبار صيغه كرده باشد، به مقام و منزلت حسي«
-و كسيكه سه بار صيغه كرده باشد به مقام و منزلت علي بن ابـي طالـب    -عليه السالم
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 مـن نائـل  چهار بار متعه كنـد بـه مقـام و منزلـت      و كسيكه. خواهد رسيد -عليه السالم
صـلى  (به پيامبر  دادن آنهاببينيد چگونه با جعل كردن روايات و نسبت . 591»خواهد آمد

هل بيت ايشان شهوت رانـان و زناكـاران را در مقـام و منزلـت     و يا به ا )اهللا عليه وسلم
و  -رضي اهللا عنـه - علي بن ابي طالبو امير المومنين  )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

معلوم نيست اگر آن دجالي كه اين روايت را . دو سرور جوانان اهل بهشت قرار داده اند
ود بيش از چهار بار صـيغه كـرده   از خود ساخته مي خواست براي كسيكه در زندگي خ

است اجر و ثوابي تعيين كنـد، او را بـه چـه مقـام و منزلتـي مـي رسـاند؟؟ در روايـت         
  :نقل شده است كه )صلى اهللا عليه وسلم(دروغين ديگري از پيامبر اسالم 

هر كس در طول زندگي خود يكبار صيغه كند يـك سـوم بـدنش از آتـش جهـنم      «
دوبار صيغه كند دو سوم و هر كس سه بار صـيغه كنـد   و هر كس . نجات خواهد يافت

  .592»تمام بدنش از آتش جهنم نجات مي يابد
آيا با وجود چنين رواياتي در مصادر و مراجع مذهب تشيع كسـي مـي توانـد ادعـا     

  صيغه در اين مذهب تنها يك مسأله مباح محسوب مي گردد؟ كند
جزئيـات  ذهب تشـيع تـا بـا    اكنون نظري مي افكنيم به برخي از مراجع و مصادر م

  .صيغه بيشتر آشنا گرديم مسأله
صيغه كردن، خشم و غضب الهي را به آمرزش و مغفرت تبديل مي : مي گويند -1
  .كند

  :نقل كرده اند كه )صلى اهللا عليه وسلم(در روايتي دروغين از پيامبر 
از خشـم و    هر كس در زندگي خود براي يكبار هم كه شـده زنـي را صـيغه كنـد،    «
  .593»ب خداوند در امان خواهد بودغض

شده كه ايشان گفته ادعا  -رحمت اهللا عليه-و در روايتي منسوب به امام محمد باقر 
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  :اند
صلى اهللا عليه (در شب اسراء و معراج خود را به رسول اهللا  -عليه السالم-جبريل «
من تمـام  : خداوند متعال مي فرمايند !اي محمد: رساند و خطاب به ايشان فرمود )وسلم

  .594»زنان امت تو كه خود صيغه مي كنند تحت آمرزش و مغفرت خود قرار داده ام
  :و در اكذوبه ديگري گفته شده

آيا كسـيكه زنـي را صـيغه كنـد،     : پرسيد -عليه السالم-شخصي از امام محمد باقر «
  اجر و ثوابي نيز خواهد داشت؟

براي دست يافتن به رضايت و اگر اينكار را : در جواب فرمودند -عليه السالم-امام 
به ازاء  ندارند انجام دهد، خشنودي الهي و براي اظهار مخالفت با آنانيكه صيغه را قبول

 خداوند  كند، هر كلمه اي كه با آن زن سخن گويد و به ازاء هر دستي كه بسوي او دراز
 خداونـد  و هنگاميكه بـا او همبسـتر گـردد،   . متعال حسنه اي را به او پاداش خواهد داد

و به هنگام غسل كردن بـه انـدازه آبـي كـه بـر      . متعال گناهي از گناهان او را مي آمرزد
  .595»موهاي بدنش ريخته شود به بخشش و مغفرت دست خواهد يافت

 ايمـان او كامـل    كسيكه در طول زندگي خود زني را صـيغه نكنـد،  : مي گويند -2
  .نخواهد بود

گفتـه   نسبت داده اند) صلى اهللا عليه وسلم( به رسول اهللا كه آنرا دروغين در روايتي
  .596»مؤمن تا آن زمان كه صيغه نكرده است، كامل نخواهد شد« .»شده 

  .مي توان دختران كوچك را نيز صيغه كرد: مي گويند - 3
 -عليه السـالم -شخصي از امام جعفر صادق « :در روايتي از روايات شيعه گفته شده

  ردسال را صيغه كرد؟آيا مي توان دختران كوچك و خ: پرسيد
اما به اين شرط كـه آنقـدر كوچـك نباشـد كـه      . بله فرمودند كه -عليه السالم-امام 
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  .فريب بخورد
  او از چند سالگي ديگر فريب نخواهد خورد؟: شخص پرسيد

  .597»از ده سالگي: فرمودند -عليه السالم-امام 
ولـي او   ، احتياجي بـه رضـايت  )باكره(صيغه كردن دختر بكر  براي: مي گويند - 4
  .نيست

دختر بالغ چه باكره باشد و چـه بيـوه،   «: حلي در كتاب فقهي مشهور خود مي گويد
و . 598»مي تواند خود را صيغه كند و ولي او حق هيچگونه مخالفـت و اعتراضـي نـدارد   

مرد مي تواند بدون اجازه پدر دختر و بدون شاهد و به صورت غيـر  « :طوسي مي گويد
   .599علني، او را صيغه كند

 با در نظر گرفتن و ربط دادن مسأله سوم به مسأله چهارم مي تـوان بـه ايـن نتيجـه    
 با دادن شيريني و اسباب بـازي  رسيد كه در مذهب تشيع يك مرد فاسق و فاجر ميتواند

به دختر بچه ده ساله اي او را فريب دهد و بدون اطالع ولي امـر دختـر بچـه، او را بـه     
و پـس از آن ولـي امـر دختـر حـق      . را لكـه دار سـازد   صيغه خود در آورده و دامان او

 به اين! بلكه بايستي با افتخار تمام و به اميد كسب اجر و ثواب. هيچگونه شكايتي ندارد
  !ذلت و رسوايي تن در دهد و دم بر نياورد

بسيار تلخ و رنج آور است كه بزرگان و سردمداران مذهب تشيع تمام ايـن ذلـت و   
  .بيت به خورد پيروان خود داده اند اسالم ناب محمدي و حب اهل خواريها را به عنوان

صـيغه  ) همبستر شدن(ميتوان زن را فقط براي يكبار جماع كردن : مي گويند -5
  .كرد

آيـا   :پرسـيد شخصي از امام دهم عليه السـالم  «: در يكي از روايات شيعه گفته شده
عليـه  -ه كـرد؟ امـام   ، صـيغ )آميـزش (مي توان زني را فقط براي يك بار جمـاع كـردن   
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  .»بله: فرمودند در جواب -السالم
اشـكالي  « :همين سؤال از امام جعفر صادق پرسيده شد و ايشـان در جـواب گفتنـد   

اما بايستي به محض انتهاي جماع، مرد روي خـود را بـر گردانـد و بـه زن نگـاه      . ندارد
  .600»نكند

در روايتـي گفتـه    .ميتوان زنان متأهل و شوهردار را نيز صيغه كرد: مي گويند - 6
من پس از اينكـه زنـي را صـيغه    : گفت -عليه السالم-فضل به امام جعفر صادق « :شده

كردم، مشكوك شدم شايد شوهر داشته باشد و پس از تحقيق دانستم كه شك مـن بجـا   
  .بوده و آن زن شوهر دارد

چـرا در اينمـورد تحقيـق    : در جـواب فرمودنـد   -عليـه السـالم  -امام جعفر صـادق  
  .601»؟كردي

 -عليه السـالم -امام جعفر صادق « :و در روايت ديگري به همين مضمون گفته شده
  .602»تو فقط بايستي مهر آن زن را تعيين كني. اين مسأله هيچ ربطي به تو ندارد: فرمودند

صـلى اهللا عليـه   (ببينيد چگونه مي خواهند با سپر قرار دادن اهـل بيـت رسـول اهللا    
امعه از بين برده و غيرت و مردانگـي را از پيـروان خـود    اخالق اسالمي را در ج) وسلم

  .سلب كنند
با وجود داشتن چنين اعتقادي در مذهب تشيع، كدام فرد شيعي مذهب مي تواند به 
 پاكدامن بودن همسر خود اطمينان داشته باشد و به او سوء ظن پيدا نكند؟ چون همواره

به اين اكذوبه ها و اراجيف در هر  اين احتمال وجود دارد كه همسر او با دلخوش كردن
 فرصتي كه چشم شوهر را دور ببيند، خود را صـيغه ايـن و آن كنـد تـا بـه خيـال خـام       

  .برد خويش رضايت و خشنودي الهي را بدست آورده و بهشت برين را پاداش
در . تعداد نامحدودي از زنان را صيغه كـرد  با در يك زمان مي توان: مي گويند -7
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آيا زن صـيغه اي  : پرسيده شد -عليه السالم-از امام جعفر صادق « :شدهاي گفته  اكذوبه
: فرمودنـد  -عليه السالم-جزء چهار زني است كه مرد مي تواند با آنها ازدواج كند؟ امام 

  .603»كرده اي چون آنها را اجاره. مي تواني هزاران زن را هم صيغه كني ،خير
با او شرط شده عمل نكنـد،  اگر زني كه صيغه شده است به آنچه : مي گويند -8

 .604مرد مي تواند از اجرت و دستمزد او بكاهد 

 .مي توان زنان روسپي و فاجره را نيز صيغه كرد: مي گويند  - 9

 -عليـه السـالم  -) صـادق  جعفـر (به ابا عبداهللا « :در روايتي ابان بن تغلب مي گويد
شـايد متأهـل و    مي بينم كـه  را در كوچهمن برخي اوقات زنان زيبا و خوشرويي : گفتم
  .دار و يا از روسپيان و فاجرات باشند خانه
 تـو فقـط بايسـتي   . اين مسائل هيچ ربطي به تو ندارند: فرمودند -عليه السالم-امام  

  .605»را تعيين كني مهر آن زن
  

  صيغه در ترازوي قرآن
  

صـلى اهللا عليـه   (در مراجع و مصادر اهل سنت و جماعت روايـاتي از رسـول اهللا    
امـا از آنجائيكـه ايـن    . قل شده اند كه صريحاً داللت بـر تحـريم صـيغه دارنـد    ن) وسلم

روايات در مذهب تشيع فاقد اعتبار هستند ما استدالالت خود را تنهـا بـه آيـات قـرآن     
  .مجيد اختصاص مي دهيم

  :دليل اول
  :خداوند متعال در مورد مؤمنين مي فرمايد

 * َوالَِّذيَن ُهْم َعنِ اللَّْغـوِ ُمْعرُِضـونَ   *ُهْم ِفي َصالِتهِْم َخاِشُعونَ الَِّذيَن * قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ ﴿
إِلَّا َعلَى أَْزَواجِهِـْم أَْو َمـا َملَكَـْت     * َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ * َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّكَاِة فَاِعلُونَ
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  ].۷-۱/ املومنون . [﴾فََمنِ اْبَتَغى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الَْعاُدونَ *أَْيَماُنُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني 
همان كسانيكه در نمازهـاي  . براستي كه اهل ايمان به پيروزي و رستگاري رسيدند«

و همـان كسـانيكه   . و از امور بيهوده و باطل روي گردانند. خود خاشع و فروتن هستند
و : اين آيه مي تواند به اين صـورت نيـز تفسـير شـود    (د زكات اموال خود را مي پردازن

و همان كسانيكه فرجهـاي خـود را   ). همان كسانيكه نفس خود را پاك و تزكيه مي كنند
بجز از همسران و كنيزان خويش محفوظ نگاه مي دارند كه در اين صورت بر آنان هيچ 

راه ديگـري  ) سر و كنيزآميزش با هم(اما آنانيكه بجز اين راه . مالمت و سرزنشي نيست
  .»هستند) به حدود الهي(در پيش گيرند، متعدي و و متجاوز 

و . اين آيات بيانگر تحريم جماع و آميزش مرد با كسي بجز همسر و كنيز او ميباشد
چـون  . ما بخوبي مي دانيم زن صيغه اي نه همسر مرد محسوب مي گردد و نـه كنيـز او  

  :به عنوان مثال. زيادي وجود دارد تفاوتهاي) متعه(بين ازدواج و صيغه 
  .606صحت عقد در صيغه احتياجي به وجود شاهد ندارد -١
 .607در صيغه زن و مرد از يكديگر ارث نمي برند -٢

 .608در صيغه نفقه و مخارج زن بر مرد واجب نيست  -٣

 .609در صيغه طالق وجود ندارد -۴

صـر  تعداد زناني كه مرد مي تواند در يك زمان آنها را صيغه كند، بي حـد و ح  -۵
 .610مي باشد

در صيغه اهداف واال و گرانقدري كه در ازدواج دائم وجـود دارد، ديـده نمـي     -۶
 .بلكه هدف اساسي از صيغه كردن هوسبازي و پيروي از شهوت جنسي است. شود
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به عنوان . و به همين صورت بين زن صيغه اي و كنيز تفاوتهاي فراواني وجود دارد
  :مثال

  .يغه كرده است، بفروشدمرد نمي تواند زني را كه ص -1
  .مرد نمي تواند زن صيغه اي خويش را به كسي ببخشد -2

. بنا بر آنچه گفته شد دانستيم زن صيغه اي را نمي توان همسر و يا كنيز قلمداد كرد
و با ربط دادن اين مسأله به آيه كريمه مي توان پي به تحريم صيغه برده و مرتكب آنـرا  

  .داشتند متعدي و متجاوز به احكام الهي دانست همانگونه كه آيه كريمه بيان
  :دليل دوم

  :خداوند متعال مي فرمايد 
و اگـر بهراسـيد كـه    «]. ۳/ النساء . [﴾فَإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا َتْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم﴿

به يك همسـر  راه عدالت و انصاف نپيماييد، بايستي ) چون بيش از يك همسر برگزينيد
  .يا به كنيزان بسنده كنيد

در اين آيه خداوند متعال كسـانيكه در صـورت داشـتن چنـد همسـر از رعايـت و       
انصاف بين آنها عاجز و ناتوان خواهند بود را ارشاد فرموده اسـت كـه بـه يـك همسـر      

يـز  اين فرمايش الهي ن. بسنده كنند و يا اينكه بجاي زنان آزاده براي خود كنيز بر گزينند
چون اگر صيغه جائز و روا مي بود خداوند متعـال در ايـن   . داللت بر تحريم صيغه دارد

  .آيه آنرا به عنوان راه حل سوم پيش روي مسلمانان قرار مي دادند
  :دليل سوم

  :خداوند متعال مي فرمايد
اِت فَِمْن َما َملَكَـْت أَْيَمـاُنكُْم ِمـْن    َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع ِمْنكُْم طَْوالً أَنْ َيْنِكَح الُْمْحَصَناِت الُْمْؤِمَن﴿

و هر كدام از شما كه توانايي و اسـتطاعت ازدواج بـا   «]. ۲۵/ النساء . [﴾فََتَياِتكُُم الُْمْؤِمَناِت
 .»زنان آزاده و پاكدامن را ندارد مي تواند كنيزهاي مؤمنه را برگزيند

  :و در همين آيه كريمه خداوند متعال مي فرمايند
يعنـي  (اين حكم «. ﴾ِلَمْن َخِشَي الَْعَنَت ِمْنكُْم َوأَنْ َتْصبُِروا َخْيٌر لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم ذَِلَك﴿



ويـژه آن عـده از شـما اسـت كـه از      ) روا بودن انتخاب و برگزيدن كنيز بجاي زن آزاده
ايي مـادي  تا آن زمان كه استطاعت و توان(و اگر شما . وقوع در دام زنا بر خود هراسانند
از برگزيدن (صبر و شكيبايي پيشه سازيد، برايتان بهتر ) ازدواج با زنان آزاده را پيدا كنيد

  .»مي باشد) كنيز
در اين آيه خداوند متعال پيش روي آن عده از مرداني كه احتياج بـه ازدواج كـردن   

را از احتمال  دارند اما فاقد استطاعت مادي ازدواج با زنان آزاده هستند و اين مسأله آنها
وقوع در حرام بيمناك ساخته، تنها يك راه حل قرار داده اند كه همانا برگزيدن كنيز مي 

البته همانگونه كه در پايان آيه بيان شده، صبر و شـكيبايي پيشـه سـاختن بهتـر و     . باشد
همانگونه كه مي بينيم در اين آيه هـيچ اشـاره اي بـه    . شايسته تر از برگزيدن كنيز است

در حاليكه بنا بر روايات شيعه مهر صيغه مي تواند فقط يك درهـم و  . ه نشده استصيغ
و اين مهر را هر انسان فقير و تهيدسـتي  . 611يا يك مشت گندم و يا آرد و يا خرما باشد

پس عدم ذكر صيغه در اين آيه با وجود كـم خـرج تـر بـودن آن از     . مي تواند تهيه كند
  .شروعيت و حرام بودن آنخريدن كنيز، دليلي است بر عدم م

عالوه بر اين آيات، در برخي از مصادر و مراجع تشيع رواياتي وجود دارند كـه بـه   
عليـه  -علـي  «: در يكي از اين روايات گفتـه شـده  . وضوح بر تحريم صيغه داللت دارند

: فرمودنـد  -عليـه السـالم  -علـي  «: رسول اهللا اين روايات گفتـه شـده  : فرمودند -السالم
صلي اهللا عليه و آله از روزي كه جنگ خيبر در گرفت، گوشت االغ و ازدواج  رسول اهللا

  .612»موقت را حرام گردانيدند
آنچه انسان را به شگفتي و تعجب وا مي دارد اين است كه چگونه كسانيكه خود را 

كـه  ) صلى اهللا عليـه وسـلم  (عاشقان پروپا قرص اهل بيت مي دانند فرمايش رسول اهللا 
روايت شده را زير پا گذاشـته و   -رضي اهللا عنه-منين علي بن ابي طالب توسط اميرالمو

  .به آن كوچكترين اهميتي نمي دهند
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اگر ما اين روايت و آياتي كه پيش از اين آنها را ذكـر كـرديم، ناديـده گرفتـه و بـه      
سراغ عقل و فطرت سليم خود برويم، خواهيم ديد كه آنها نيز صيغه را عملـي شـنيع و   

  .انسته و از آن گريزان خواهند بودناپسند د
با توجه به تفاصيلي كه قبالً در مورد صيغه با آنها آشنا شديم، مـي بينـيم كـه هـيچ     

سردمداران تشيع بايستي بدانند اسالم براي . تفاوت اساسي بين صيغه و زنا وجود ندارد
پاك كردن جامعه از هرگونه فسـاد و كجـروي و سـوق دادن مـردم بسـوي فضـيلت و       

خالق پسنديده نازل شده است، نه براي اينكه فساد و عادات ناشايسته جامعه را جامعه ا
برخي از بزرگان شيعه كمترين مدت ازدواج متعـه  . قداست بپوشاند و تحويل مردم دهد

فطرت سليم از اين آقايان مي پرسد كدام انسان با شرف و با غيرت . را يك ماه مي دانند
خواهر و يا مادر او در طول سال در آغوش چندين مرد هوسباز  ميتواند ببيند دختر و يا

پاسكاري شوند؟ البته نبايد فراموش كرد برخي ديگـر از بزرگـان شـيعه حـداقل مـدت      
كه در اين صورت تعداد اين مردان هوسـباز سـر بـه    . صيغه را فقط چند لحظه مي دانند

  .فلك خواهد كشيد
  آيا اين است شريعت اسالم؟

مـن مبعـوث گشـته ام تـا     «: فرموده اند) صلى اهللا عليه وسلم(ل اهللا در حديثي رسو
  .613»مكارم اخالق را به حد تمام و كمال برسانم

  آيا مي توان عمل شنيع صيغه را از مكارم اخالق دانست؟
) صلى اهللا عليه وسلم(در حديثي روايت شده روزي مرد جواني خدمت رسول اهللا  

از شـما  . من توانايي دست كشيدن از زنا را نـدارم ! هللاي رسول ا: آمده و به ايشان گفت
  .تقاضا مي كنم اين عمل را براي من حالل قرار دهيد

را سـخت بـر آشـفته     )صلى اهللا عليـه وسـلم  (ياران پيامبر   اين تقاضاي مرد جوان، 
) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (اما رسول اهللا . به گونه اي كه خواستند او را تنبيه كنند. ساخت
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و سپس از مرد جوان پرسيدند كه آيا مي پذيرد كسي چنـين  . را از اينكار باز داشتند آنها
آنگـاه  . عملي را با احدي از خويشاوندان او مرتكب شود؟ مرد جـوان پاسـخ منفـي داد   

مردم نيز نمي پذيرند كه كسي چنين عملي را : فرمودند) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
صلى اهللا عليـه  (سپس رسول اهللا . يا مادران آنها مرتكب شودبا دختران و يا خواهران و 

دست خويش را بر سينه جوان گذاشته و دعا كردنـد كـه خداونـد عالقـه او بـه      ) وسلم
  .614چنين عملي را از قلبش دور سازد

اين حديث به ما مي آموزد كه خودخواهي و خودپسندي را كنار گذاشته و ديگران 
تمام كسانيكه مرتكب صيغه مي شـوند  . ي خود نسازيمرا فداي خوشگذراني و هوسباز

  .اين مسأله را در مورد مادران و يا دختران و يا خواهران خود نمي پسندند
روزي شخصي در مجلسي با شور و شوق فراوان از صيغه دفاع كـرده و  : مي گويند
اگـر   .فالنـي : ناگهان يكي از حاضرين او را غافلگير كـرد و بـه او گفـت   . آنرا مي ستود

آن شـخص كـه ايـن    . اجازه بدهي من مي خواهم چند ساعتي خواهرت را صـيغه كـنم  
  .سخن مانند پتكي بر سرش كوبيده شد از كوره در رفت و به آن مرد پرخاش كرد

ما بايستي از بزرگان و سردمداران شيعه بپرسيم آيا در اين مذهب، زن هيچ عزت و 
الم بـه زن عطـا كـرده اسـت؟ صـيغه      كرامتي ندارد؟ كجاست آن مقـام وااليـي كـه اسـ    

شخصيت زن را از بين برده و او را به كاالي بي ارزشي مبدل مي سازد كه هوسـبازان و  
ما همچنين مـي خـواهيم از بزرگـان و    . شهوت رانان آنرا به يكديگر پاسكاري مي كنند

سردمداران شيعه بپرسيم آيا آخر و عاقبت رايج بودن صيغه به اخـتالط انسـاب كشـيده    
نخواهد شد؟ اگر ما شيعه بازرگان و يا جهانگردي را در نظر بگيـريم كـه بـه شـهرها و     
كشورهاي مختلف مسافرت مي كند و در هر مكان كـه بـراي چنـد روزي اقامـت مـي      

اگر اين آقا كه بنا بر روايات دجاالن ايمان . گزيند چند زن را به صيغه خود در مي آورد
پسران او پس از گذشت چندين سـال بـار ديگـر بـه      او به حد تمام و كمال رسيده و يا

                                                 
يـث الصـحيحه   سلسـله االحاد «به . روايت كرده است 257-5/256احمد  اين حديث صحيح را امام - 614

 .مراجعه كنيد» 1/370لاللباني 



بار ديگر چندين دختر و ! همان شهرها باز گردد و بخواهد براي كاملتر كردن ايمان خود
چگونه مي تواند تضمين كند كه با دختران خود و يـا پسـران او بـا     يا زن را صيغه كند، 

مسـأله اي هـر انسـان     خواهران خود همبستر نگردند؟ آيا احتمال بوقوع پيوستن چنـين 
  شرافتمندي را از صيغه و عواقب ناپسند آن مشمئز نمي سازد؟

دجاالن و دغلكاران اين شهوت راني و هوسبازي را سپر قرار دادن اهل بيت رسول 
در حاليكه ما مي دانيم اين ادعاها همگي بـي  . انجام مي دهند) صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 

مؤلفاتي كه در مورد سيرت و زندگاني اهل بيت نوشته  در. پايه و اساس و باطل هستند
اما حتي در يكي از اين كتابها . شده تمام وقائع زندگاني آنها مو به مو نگاشته شده است
  .ذكر نشده كه احدي از اهل بيت زني را صيغه كرده باشد

و فرداي قيامت اهـل  . آري، اين روايات و احاديث چيزي جز افتراء و بهتان نيستند
از اين دجاالن و گمراهي هايشان برائت خواهنـد  ) صلى اهللا عليه وسلم(بيت رسول اهللا 

  .جست
  
  

  لواط مرد با همسر خويش
  

در مخالفتي ديگر با شريعت اسالم و در مذلت و اهانتي ديگر به مقـام و شخصـيت   
  .شيعه لواط مرد با همسر خود را جايز و روا مي داند ،زن

لـواط   در مـورد حكـم   -عليه السالم-از ابا عبداهللا : گويد عبداهللا بن ابي يعفور مي«
اگـر زن راضـي باشـد، اشـكالي     : ايشـان فرمودنـد   .كردن مرد با همسـر خـود پرسـيدم   

  .615»ندارد
  .616نيز نسبت داده اند اين سخن را به ابو الحسن رضا 
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آنچه كه أصح و أرجـح مـي باشـد ايـن     « :خميني در كتاب تحرير الوسيله مي گويد
  .617»مرد مي تواند با همسر خود از راه دبر مجامعت كنداست كه 

اين مسأله مانند صـيغه شخصـيت زن را از بـين بـرده و او را بـه وسـيله اي بـراي        
  .شهوتراني و هوسبازي مردان تبديل مي كند

بين مرد و همسر را جائز و روا دانسته تا بدينوسـيله از يـك    )آميزش( اسالم جماع
خود را اشباع كنند و از سـوي ديگـري صـاحب فرزنـداني     سو مرد و زن غريزه فطري 

امـا لـواط   . براي پيشبرد جامعه اسالمي مي باشـند  گردند كه چراغ زندگي آنها و نيرويي
مرد با همسر خويش هيچيك از اين دو هدف را برآورده نمي سازد و بجز پايمال كردن 

  .مقام واالي زن نتيجه ديگري نخواهد داشت
امـا بـا    ،مسأله خود دليلي واضح بر غير جائز بودن آن مي باشداگر چه شناعت اين 

 اين وجود ما با استدالل به قرآن مجيد و روايتي كه در يكي از معتبرتـرين كتـب شـيعه   
  .به اثبات تحريم آن مي پردازيم  ،ذكر شده است

  :دمي فرماي 222ه آيه خداوند متعال در سوره البقر
قَْرُبـوُهنَّ َحتَّـى   قُلْ ُهَو أَذًى فَاْعَتزِلُوا النَِّساَء ِفـي الَْمِحـيضِ َوال تَ   َوَيْسأَلوَنَك َعنِ الَْمِحيضِ﴿
  .﴾َيطُْهْرنَ
جويـا  ) ماهانـه  عادت(همسر را در دوران حيض ) آميزش با(از تو حكم مجامعت «

پس . به آنها بگو خون حيض پليد و نجس است و باعث رنج و آزار مي گردد .شده اند
همسران بپرهيزيد و تا طاهر شدن به آنها نزديك نشويد ) آميزش با(در دوران حيض از 

  .»)يعني با آنها آميزش نكنيد(
 خـود بـه هنگـام    بـا همسـران   مـردان  مجامعت و آميزش در اين آيه خداوند متعال

زن خارج مـي شـود را حـرام گردانيـده      كه خوني نجس از فرج) عادت ماهانه(حيض 
نمـي   ه هميشه چيزي جـز نجاسـت از آن خـارج   پس به همين صورت دبر زن ك. است

  .شود نيز حرام مي باشد
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م در دوران حـيض حـرا  ) يعني فرج(و عالوه بر اين چون تنها راه آميزش با همسر 
 ،در دوران عادت ماهانه«. ﴾لُوا النَِّساَء ِفي الَْمِحيضِفَاْعَتزِ﴿ گشته است، معبود بر حق فرموده

و اين خود دال بر حرام بودن آميزش با همسر از  .»يدكناره بگير همسران) آميزش با(از 
چون اگر اين مسأله حالل مي بود در آيه فقـط خواسـته مـي شـد در     . راه دبر مي باشد

فـاعتزلوا  « :دوران عادت ماهانه تنها از آميزش از راه فرج كنار گرفتـه و گفتـه مـي شـد    
ه شيعه ادعا مي كنـد بـه   و حالل بودن آميزش از راه دبر آنگونه ك »الفروج في المحيض

 ،اما از آنجا كه تنها راه آميزش حـالل بـا همسـر   . حالت حالل بودن خود باقي مي ماند
او مي باشد و اين راه با فرا رسيدن عـادت ماهانـه حـرام شـده و ديگـر راه      ) فرج(ل بقُ

در دوران عـادت  «: حاللي براي آميزش با همسر وجود ندارد خداونـد متعـال فرمودنـد   
   .»همسران كناره بگيريد) آميزش با (از  ماهانه

پس از استدالل به قرآن مجيد، اكنون مي پردازيم بـه ذكـر روايتـي كـه در يكـي از      
معتبرترين كتب شيعه ذكر شده و بيانگر تحريم صريح لواط مـرد بـا همسـر خـود مـي      

ـ : رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله فرمـوده انـد  «: در اين روايت گفته شده. باشد ر زنـان  دب
  . 618»امت من، بر مردان امت من حرام مي باشد

آيا تحريم اين عمل شنيع به سخني از ايـن واضـحتر احتيـاج دارد؟ امـا آنچـه كـه       
دجاالن هرگز نخواسته اند از آن درس عبرت بگيرنـد ايـن اسـت كـه انسـان دروغگـو       

يـت خـود و   همانگونه كه ابن بابويه با ذكـر ايـن روا  . باالخره خود را رسوا خواهد كرد
  .ساير دجاالن را رسوا ساخته است
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  شيعه و عاشوراء
  

  عاشورا در اسالم
  

قبل از آغاز سخن در مورد عاشوراء و آن چه در كربال رخ داد جا دارد مقـداري در  
-مورد فضيلت و اهميت اين روز از دوران پيش از اسالم يعني دوران پيـامبري موسـي   

  .صحبت كنيم -عليه السالم
از مكه به مدينه هجرت كردنـد متوجـه    )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا هنگاميكه «

. ايشان علت اين مسأله را جويـا شـدند  . شدند يهوديان روز عاشوراء را روزه مي گيرند
را  -عليه السالم-در روز عاشوراء بود كه خداوند متعال موسي : يهوديان در پاسخ گفتند

و ما به شكرانه اين نصرت الهي روز عاشوراء . نجات داد و فرعون را در دريا غرق كرد
مـن از  : با شنيدن ايـن سـخن فرمودنـد    )صلى اهللا عليه وسلم(پيامبر  .را روزه مي گيريم

پـس از ايـن بـود كـه ايشـان عاشـوراء را روزه       . شماها به برادرم موسي نزديكتر هستم
  . 619»وزه دار خواهم بوداگر تا سال آينده زنده بمانم تاسوعا را نيز ر: گرفتند و فرمودند

و بـر   .اين حديث به ما مي آموزد كه روز عاشوراء روزي ميمون و مبارك مي باشد
مسلمانان اسـت كـه شـكرانه ايـن روز را بجـا آورده و در صـورت امكـان ايـن روز و         

اما همانگونه كه همگي ما مي دانيم اين روز نزد شيعيان روزي . تاسوعاء را روزه بگيرند
  .بار مي باشدشوم و نكبت 

  رخ داداهل سنت و آنچه در كربال 
  

صلى اهللا عليه (اهل سنت و جماعت از فاجعه دردناكي كه در كربال براي نوه پيامبر 
 بسـيار  ،و همراهـان ايشـان رخ داد   -عنهمـا  رضـي اهللا -يعني حسين بـن علـي    )وسلم

شوراء انجام مـي  اما در عين حال آن اعمالي كه شيعيان در روز عا. ناراحت و افسرده اند
اعمال را  اينگونه. دهند و با قمه و زنجير خود را خون آلود مي سازند، را روا نمي دانند
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بسياري از دشمنان اسالم بـا فيلمبـرداري كـردن و     .شرع حرام و عقل قبيح دانسته است
عكس گرفتن از اينگونه مراسم و پخش آن در بين غير مسلمانان آنها را از اسالم منزجر 

در حاليكه دين مبين اسالم از اينگونه امور بريء بوده و آنها را حرام . تنفر ساخته اندو م
  .گردانيده است

  شيعه و عاشوراء
  

شيعيان در روز عاشوراء لباسهاي سياه به تن كرده و بـا قمـه و زنجيـر خـود را بـه      
و مي پندارند اينگونه اعمال بـراي آنهـا خشـنودي و رضـايت     . خاك و خون مي كشند

در روايتي كه بزرگان و سردمداران شيعه بـراي فـريفتن    .الهي را به دنبال خواهد داشت
هر كس در سوگ حسـين بگريـد و يـا    «: پيروان خويش جعل كرده اند گفته شده است

حتي اگر از چشمانش تنها يك قطره اشك ريخته شود خداونـد متعـال    ،خود را بگرياند
  .620»كف دريا باشند، مي آمرزد تمام گناهان او را حتي اگر به اندازه

ما از تمام كسانيكه در مراسم روز عاشورا خود را به خاك و خون مي كشـانند مـي   
كرده كه با زنجير و قمه به سر و صورت خود  پرسيم آيا خداوند متعال مسلمانان را امر

زده و خود را خون آلود سازند؟ آيا مردن در اينگونه مراسم نوعي خودكشي نيست؟ آيا 
  : دست زدن به اينگونه اعمال مخالفت ورزيدن با اين فرمايش الهي نيست كه

و خـود را بـه مهلكـه و خطـر در     « ].۱۹۵/  البقرة. [﴾ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَِة َوالَ﴿
  .»نيافكنيد

ممكن است پاسخ داده شود ما در سوگ حسين بن علي كه از اهل بيت رسـول اهللا  
ما بار ديگر . خود را اينگونه به خاك و خون مي كشانيم ،ميباشند )يه وسلمصلى اهللا عل(

رضـي اهللا  -از آنها مي پرسيم مگر شما به اين مسأله اعتقاد نداريد كه حسين بـن علـي   
ميباشد؟  در كربال بشهادت رسيدند؟ و مگر پاداش شهيد چيزي جز بهشت برين -عنهما

به شهادت  خون كشاندن در سوگ كسي كه پس چرا گريه و زاري و خود را به خاك و
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  گرفته است؟ نائل آمده و بهشت را پاداش
ما همچنين مي پرسيم اگر واقعاً بر پايي چنين مراسم ناپسندي به سبب كشته شـدن  

مي باشد، پس چرا چنين مراسمي ) صلى اهللا عليه وسلم(شخصي از اهل بيت رسول اهللا 
كـه رحلـت ايشـان از هـر مصـيبتي       )يه وسـلم صلى اهللا عل(براي وفات خود رسول اهللا 

به شهادت رسيدن حمزه سيد الشـهداء   دردناكتر است، برگزار نمي شود؟ و يا چرا براي
مي باشـد و بـه صـورتي بـس فظيـع تـر و        )صلى اهللا عليه وسلم(كه عموي رسول اهللا 

 دردناكتر بشهادت رسيد، قطره اي اشك ريخته نمي شود؟ مگر مشركين سـينه ايشـان را  
ندريدند و جگرشان را از سينه بدر نياوردند؟ پس چرا هر ساله براي ايشان مراسم سينه 
زني و نوحه خواني بر پا نمي شود؟ و يا چرا دجاالن عمامه به سـر هنگـام ذكـر واقعـه     
كربال از ابوبكر بن حسين و ابوبكر بن علي و ابوبكر بن حسن كه بـه ترتيـب فرزنـد و    

بوده و با ايشـان در حادثـه كـربال     -رضي اهللا عنهما-بن علي برادر و برادر زاده حسين 
بلكه با تمام وجود خود سعي مي كنند نـام آنهـا را از   . هيچ نامي نمي برند ،كشته شدند

صفحات تاريخ پاك كنند؟ اين عده از اهل بيت اگر نامي جـز ابـوبكر و عمـر و عثمـان     
امـا  . و گريبان ها دريده مي گشت داشتند مطمئناً در سوگ آنها نيز اشكها ريخته مي شد

از آنجائيكه پدران بزرگوار آنها يعني علي بن ابي طالب و حسن و حسين بن علي آنهـا  
ابوبكر نـام نهادنـد دجـاالن     ،)صلى اهللا عليه وسلم(را به پاس خدمات خليفه رسول اهللا 

 بطه و عالقـه سعي كرده اند نام آنها را از صفحات تاريخ شيعه محو كنند تا شيعيان به را
و اهل بيت ايشان پي نبرند و آنها را  )صلى اهللا عليه وسلم(صميمي بين ياران رسول اهللا 

  .همانگونه كه سردمداران مذهب شيعه مي خواهند دو قطب مخالف هم بپندارند
و بدين ترتيب آشكار مي گردد سبب بوجود آمدن مراسم عاشوراء هرگز حب اهـل  

ران شيعه پس از تلقين اين مسأله به پيروان خود كه سـني  بلكه سردمدا. بيت نبوده است
مـي خواهنـد بـا برگـزاري هـر سـاله چنـين          ،ساندندر ها حسين بن علي را به شهادت

آتش اختالفات و بدبيني ها را بين شيعيان و سني هـا فـروزان نگـاه دارنـد تـا       مراسمي
  .بتوانند براحتي از اين آب گل آلود ماهي بگيرند



ر است اهل سنت و جماعت بر پا كردن چنين مراسـمي حتـي اگـر بـه     الزم به تذك
باشد را نيز جايز ندانسـته و آنـرا بـدعتي    ) صلى اهللا عليه وسلم(سبب رحلت رسول اهللا 
  .در دين بشمار مي آورند

 اكنون با چند روايت از مصادر معتبر شيعه آشنا مي گرديم كه همگي دال بر تحـريم 
  .سم عاشوراء هستندبر پا كردن مراسمي چون مرا

در حاليكـه ايـن    .شيعيان در روز عاشورا و مراسم عزاداري لباس سياه مـي پوشـند  
  .عمل مخالف ارشاد كسي است كه آنها او را اولين امام خود مي دانند

 :فرموده انـد  -عليه السالم-اميرالمومنين علي بن ابي طالب  :ابوجعفر قمي مي گويد
  .621»لباس فرعون است، لباس سيهچون . لباس سياه به تن نكنيد«

صـلى اهللا عليـه   ( كـه متضـمن وصـيت رسـول اهللا     در كتاب اصول كافي در روايتي
بـه  « :از قول ايشـان نقـل شـده     ،مي باشد -رضي اهللا عنها-خود فاطمه  ربه دخت )وسلم

هنگام وفات من صورتت را چنگ مزن و شيون و زاري بر پا مكن و بر جنازه من نوحه 
 -رضي اهللا عنه-و در كتاب نهج البالغه روايت شده كه علي بن ابي طالب  .»سرا مگمار

اگـر  « :چنين گفته اند )صلى اهللا عليه وسلم(به هنگام شستن و كفن پوشاندن رسول اهللا 
مـان نفرمـوده بوديـد،     نكرده و به صبر و شكيبايي ارشادو زاري نهي شما ما را از گريه 

  .622»تمام مي كرديماشك ديدگان را با گريستن بر شما 
بايستي پرسيد با توجه به اين روايت كه در يكي از معتبر ترين كتب شيعه نقل شده 
است، عاقبت كسانيكه در روز عاشورا خود را به خاك و خون مي كشـند چـه خواهـد    

  بود؟
نقل شده كـه   -رضي اهللا عنهما-و در يكي ديگر از روايات شيعه از حسين بن علي 

تو را به خداوند قسم مي دهم اگـر   !خواهرم« :زينب چنين گفتند خطاب به خواهر خود
من كشته شدم گريبانت را پاره مكن و به صورتت چنگ مزن و براي من شيون و زاري 
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  .623»راه مينداز
 ،پس از آنكه با استدالل به رواياتي كه در كتب معتبر مذهب تشـيع نقـل شـده انـد    

 را و ساير مراسم عزاداري و نوحه سـرايي ثابت گشت بر پا كردن مراسم تاسوعا و عاشو
و اهل بيت ايشان مـي   )صلى اهللا عليه وسلم(مخالف ارشادات و رهنمودهاي رسول اهللا 

  :باشد، اكنون سؤال بسيار مهمي را مطرح و حقيقت عظيمي را آشكار مي سازيم
  قاتلين حقيقي حسين بن علي چه كساني بودند؟

  

نديشان مي پندارند قاتل حقيقي حسين بن علي بر خالف آنچه كه بسياري از ساده ا
كسي نبوده است مگر همان كساني كه خود را پيرو و هوادار ايشـان   -رضي اهللا عنهما-

بيست هزار تن از اهل عراق با حسين بن علي « :مي گويد سيد محسن امين .مي دانستند
 كردند و ايشـان  شان شورش اما در نهايت به ايشان خيانت كرده و بر عليه .بيعت كردند

  .624»را كشتند
بيت مي دانستند حر بن يزيد خطاب به كسانيكه خود را شيعه و پيرو حسين و اهل 

امـا  . مگر شما نبوديد كه ايـن بنـده صـالح را نـزد خـود خوانديـد      « :اينچنين گفته است
 هنگاميكه ايشان نزد شما رسيد او را مانند اسيري در دست خود قرارش داديـد و قصـد  

  .625»اميدوارم خداوند در روز تشنگي شما را سيراب نسازد. را كرديدجان او 
 خطاب به آنانيكه خود را شيعه و پيـرو ايشـان   -رضي اهللا عنهما-و حسين بن علي 

مگر براي من پيك نفرستاديد كه وقت چيدن ميوه فرا رسيده « :ميدانستند چنين گفته اند
شما مـا را بـه فريادرسـي     .هالكتان كندخداوند  .و ما سربازاني دالور و يكپارچه هستيم

خود فرا خوانديد و سپس شمشيري را كه در دست ما بود بـر عليـه مـا قـرار داديـد و      
  .626»بر عليه ما فروزان كرديد ،آتشي را كه ما بر عليه دشمنانتان بر افروخته بوديم
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و گـروه  آنها را فرقه فرقـه   !الهي« :ايشان سپس بر عليه آنها دعا كرده و چنين گفتند
ما را فرا خواندنـد تـا ياريمـان     .خشنود مساز و والت امور را از آنان. گروهشان گردان

  .627»اما اكنون بر عليه ما قيام كرده و قصد جان ما را دارند. دهند
علي بن حسين هنگاميكه وارد كوفه شـدند  « :يعقوبي مورخ شيعي مذهب مي گويد
مـن  . اينها را ببينيد كه براي ما گريه مـي كننـد  : و زنان اين شهر را گريان يافتند فرمودند

  .628»نمي دانم چه كسي جز آنها ما را به كشتن داد
رضـي  -ما از اين روايات به اين نتيجه مي رسيم كه قاتلين حقيقي حسين بن علـي  

و آنچـه كـه    .همان كساني بودند كه خود را پيرو و هوادار ايشان مي دانستند -اهللا عنهما
تشيع به پيروان خود تلقين كرده و اهل سنت را قاتلين حسين بن علي  بزرگان و رهبران

معرفي كرده اند چيـزي جـز افتـرا و بهتـاني كـه هـدف از آن سـوء         -رضي اهللا عنهما-
  .استفاده كردن از شيعيان و به استعمار در آوردن آنها ميباشد نيست

  شيعه و خمس
  :شيعه و خمس

سوره االنفـال بـر هـر فـرد      41دالل به آيه بزرگان و سردمداران مذهب تشيع با است
اموال و دارايي خـود را بـه ولـي امـر     %) 20(شيعي مذهب واجب دانسته اند كه خمس 

 و بدين ترتيب بدعت و نوآوري جديدي به مذهب تشيع راه پيدا كـرده . شيعيان بپردازد
بـرد كـه   اين در حالي است كه حتي با نگاهي گذرا به اين آيه كريمه مي توان پي  .است

 بلكه در مورد غنيمتهايي صـحبت . رداين آيه هيچ ربطي به اموال و دارايي مسلمانان ندا
خداونـد متعـال در   . مي كند كه در جنگ با كفار و مشركين به دست مسلمانان مي افتند

  :دمي فرماي اين آيه كريمه
َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيِ َواْبنِ  َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه﴿
  ].۴۱/ سوره االنفال [ .﴾السَّبِيلِ
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و بدانيد خمس آنچه به غنيمت برده ايـد بـراي خداونـد و پيـامبر و خويشـاوندان      «
  .»و يتيمان و فقراء و مسافرين مي باشد) بني هاشم و بني المطلب(ايشان 

مختصـر نگـاهي بـه سـيرت پيـامبر اسـالم        ،ي آشكار و واضح اين آيهعالوه بر معن
كـه بـيش از چهـار سـال      -رضي اهللا عنـه -و علي بن ابي طالب  )صلى اهللا عليه وسلم(

عهده دار خالفت بودند و همچنين ساير ائمه بيانگر اين مسأله خواهد بـود كـه گـرفتن    
ت كه پس از زمان آنها بوجود خمس از در آمد و دارايي مسلمانان، نوآوري و بدعتي اس

  .آمده است
 ،و خلفـا  )صـلى اهللا عليـه وسـلم   (مؤرخين حتي نام كسانيكه در زمـان رسـول اهللا   

امـا در تمـام ايـن    .مسئول جمع آوري زكات بوده اند را در مؤلفات خود ذكر كرده انـد 
ايـن مسـأله مهـر    . نشـده اسـت   كتابها كوچكترين اشاره اي به اخذ خمس از مسـلمانان 

ييدي است بر نظر آن عده از محققيني كه معتقد هستند اين كاله از اواخر قـرن پـنجم   تأ
آشـكار   .بر سر شيعيان گذاشته شد و اموال آنها را به جيب دجاالن فريبكار سرازير كـرد 

برخي از بزرگان شيعه همچون احمد اردبيلي كه شـيعه   و نمايان بودن اين كالهبرداري، 
بر آن داشته كه از خوف و بيم رسـوايي و آبروريـزي آنـرا رد    او را مقدس لقب داده را 

  .كرده و اخذ خمس از در آمد و دارايي مردم را حرام دانسته است
احتمال مي داده اند گروهي از شـيعيان در مقابـل ترفنـد خمـس      از آنجا كه دجاالن

داختند تـا  آن سرباز زنند، به جعل رواياتي در اين رابطه پر ايستادگي كرده و از پرداخت
در يكي از اين روايـات  . شيعيان را از عاقبت اين سركشي و عصيان بهراسانند نهاين گو

ظالمين  هر كس از پرداخت يك درهم و يا كمتر از آن سرباز زند، از« :جعلي گفته شده
و هر كس نپرداختن اين حـق را روا دانـد،   . به اهل بيت و غاصبين حق آنها خواهد بود

كم ارزشترين : پرسيدم -عليه السالم-از ابو جعفر : ر از ابي بصير آمدهدر خب. كافر است
: جهنم خواهد افكند چيسـت؟ ايشـان در جـواب فرمودنـد     چيزي كه انسان را به درون



  .629 »...و يتيم حقيقي ما هستيم .خوردن در همي از مال يتيم
غارتگري شيعيان را به دزدي و  ،دجاالن بر اي افزايش دادن سهم نا مشروع خويش

هر كجا اموال و دارايي ناصبي به دسـتت افتـاد   « :در روايتي گفته شده .تشويق كرده اند
 :و در روايـت جعلـي ديگـري گفتـه شـده     . 630»آنرا غارت كن و خمس آنرا به مـا بـده  

جالب است بدانيد مراد ايـن دجـاالن از   . 631»غصب اموال و دارايي ناصبي حالل است«
  .632ابوبكر و عمر را بر علي مقدم مي دانندتمام كساني هستند كه  ،ناصبي

ببينيد دجاالن چگونه براي پر كردن جيبهاي خود پيروان خويش را علناً به دزدي و 
كاري كه حتي پست ترين و تبهكارترين فرقه ها و گروههـا  ! مي كنند غارتگري تشويق

  .نيز پيروان خويش را از آن بر حذر مي دارند
ي كه علما و رهبران شيعه از راه جمع خمـس و جمـع   اگر ما نظري بر در آمد هاي 

اموالي كه در زيارتگاهها و مراقد بدست مي آورند بيانـدازيم و هوسـرانيهايي همچـون    
به اين نكته پي خواهيم برد كه آنهـا هميشـه خوشـگذران     ،صيغه را مد نظر داشته باشيم

ه خوشـگذراني و  امـا بـا ايـن ويژگـي كـ     . ترين و هوسبازترين افراد جامعـه بـوده انـد   
با توجه به اين  .مي دهند هوسبازيهاي خود را تحت نام دين و پيروي از اهل بيت انجام

موضوع هرگز نمي بايد انتظار داشت آنها در مورد مسـأله خمـس و منكراتـي همچـون     
چون در ايـن صـورت در آمـد هنگفتـي را از     . صيغه قول حق را به پيروان خود بگويند

رابطه مي  دكتر علي سالوس در اين .ش خود را بر باد مي دهنددست داده و عيش و نو
هيچگـاه اختالفـات بـين     ،به نظر من اگر به سبب اين اموال هنگفـت نمـي بـود   « :گويد

زيرا بسياري از علما و بزرگـان   .به اين حد باقي نمي ماند جعفريه و ساير امت اسالمي
فات دامن زده و آنهـا را عميـق تـر    آنها براي محفوظ نگاه داشتن اين در آمدها به اختال
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  .633»مي سازند
  

  شيعه و اذان
  :شيعه و اذان

مسأله اشاره كرده ايم يكي از مسائلي كـه نـزد بزرگـان     همانگونه كه قبالً نيز به اين
شيعه اهميت فوق العاده اي داشته و همواره سعي بر جامه عمل پوشاندن بـه آن دارنـد،   

. قدات و عبادات اهل سنت و جماعـت مـي باشـد   مخالفت ورزيدن هر چه بيشتر با معت
به عبارات اذان نيـز رحـم نكـرده و آنـرا تحـت       ، آنها براي تحقق بخشيدن به اين هدف
آنها در اثناي اذان پس از شهادت دادن بـه رسـالت   . تحريف و تبديل خود قرار داده اند

رضـي اهللا  -لب به ولي و حجت بودن علي ابن ابي طا ،)صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
بـه اذان اضـافه    را نيز» حي علي خير العمل«و همچنين عبارت . شهادت مي دهند -عنه

  .اين عبارت را دوبار تكرار مي كنند ،گفتن» ال اله اال اهللا«كرده و در پايان به جاي يكبار 
-اعت نيز علي ابن ابي طالـب  بايستي گفته شود اهل سنت و جم قبل از هر سخني

اما اين . را يكي از پرهيزكارترين و با تقوي ترين اولياء خداوند مي دانند -عنه رضي اهللا
چـون اذان   .اعتقاد هرگز نمي تواند دليل و انگيزه اي براي افـزدون عبـارات اذان باشـد   

يعني اينكه كم و كيف آنها تنها از جانـب خداونـد   . مانند ساير عبادات توقيفي مي باشد
  .متعال تعيين و مشخص مي گردد

ما بايستي در اذان نيز مانند ساير عبادتها خـود را مقيـد بـه فرمايشـات و ارشـادات      
اگر روا مي بود كـه هـر   . قرار دهيم )صلى اهللا عليه وسلم(خداوند متعال و پيامبر اسالم 
عبـادات   خويش و براي به كرسي نشاندن باورهاي خود،  فرقه و گروهي بنا بر تمايالت
و تحريف قرار دهد و اموري را به آنها اضافه و يـا از آنهـا   اسالمي را دستخوش تبديل 

  بكاهد، خدا مي داند تا به امروز بر سر عبادات اسالمي چه آمده بود؟
بايستي توجه داشت افزودن اين عبـارات بـه اذان، در را بـه روي افـزودن عبـارات      
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 -عليهم السالم- به رسالت ساير پيامبران به عنوان مثال مي توان. ديگري نيز باز مي كند
  .نيز در اثناي اذان شهادت داد

را نيـز بـه اذان    -رضي اهللا عنهما-و يا اينكه شهادت به ولي بودن حسن و حسين  
و . را تكـرار كـرد  » ال اله اال اهللا«و يا در پايان اذان سه بار و يا بيشتر عبارت . اضافه كرد

  ...يا
اه اسماعيل صفوي بود كه اين اذان شيعه از قرن دهم هجري و در دوران سلطنت ش

 .تبديل و تحريف را بطور رسمي در خود پذيرفت و اين بـدعتها را در خـود جـاي داد   
رضي -اين بدان معنا است كه امير المومنين علي ابن ابي طالب و فرزندان برومند ايشان 

سـبب سـيد    و به همين .از اين بدعت گذاري و نوآوري بري هستند -اهللا عنهم اجمعين
تضي كه يكي از بزرگترين علماي مذهب شيعه در قرن پنجم هجري بشمار مـي رود  مر

فعـل و عمـل    ،ن علياً ولـي اهللا أشهد أ: هر كس در اذان بگويد« :گفته است در اين رابطه
 اما متاسفانه همانگونه كه همگي مـا مشـاهده مـي كنـيم    . »حرامي را مرتكب شده است

فت ورزيدن با اهـل سـنت و جماعـت سـبب     تعصب كوركورانه و عالقه شديد به مخال
گشته ما نتوانيم در تمام دنيا حتي يك مسجد شيعه را بيابيم كه در آن مانند زمان رسول 

  .و علي بن ابي طالب و فرزندان برومند ايشان اذان گفته شود )صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 
دانشمند گرامـي  در اينجا جالب است در رابطه با اين مسأله به گوشه اي از سخنان 

كه پس از دست يافتن به درجه اجتهاد در مذهب تشيع و ملقب شـدن   ابوالفضل برقعي
به آيت اهللا به اشتباهات موجود در اين مذهب اعتراف كرده و به مـذهب اهـل سـنت و    

و چنانكه در وسائل .. .« :ايشان مي گويند .جماعت گرويده است، اشاره اي داشته باشيم
كيفية «معتبره شيعه است و همچنين كتاب مستدرك الوسائل در بـاب   الشيعه كه از كتب

 و جبرئيـل و امـام صـادق و بـاقر     )صلى اهللا عليه وسلم(اذان رسول خدا  »األذان واإلقامة
آن وقـت در مجمعـي از روحـانيون    . نـدارد » علي ولـي اهللا «همه نقل شده در هيچكدام 

كه آقاي ميالني كه يـك نفـر مجتهـد     شيعه همين را من تذكر دادم، به من جواب دادند
اين مكمل را  :من گفتم .مكمل شهادتين است نماي ايشان است گفته شهادت به واليت



رسول خدا و امام صادق و جبرئيل و علي و ائمه ديگر نمي دانستند و فقط ميالنـي كـه   
 باضافه اينان!! عالم نماي صوفي مسلك بي خبر از قرآن است درك كرده است؟ يك نفر

كه در سوره و كالم خداست قرآن  و اين صريحاً ضد »ن علياً حجة اهللاشهد أأ« :مي گويند
 .﴾ُرُسالً ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعَد الرُُّسـلِ ﴿ :فرمـوده  165نساء آيه 

خلق را بر خـدا حجتـي    ،ز آنانيعني رسوالن را فرستاديم براي بشارت و انذار تا پس ا
تمت بنبينـا  « :نهج البالغه فرموده است 91در خطبه ) رضي اهللا عنه(و خود علي . نباشد

و نيز در نهج البالغه حضرت  .يعني حجت خدا به آمدن محمد تمام شد .»محمد حجته
 و نيـز آن حضـرت  . ضرت محمد ختم شدبه ح يعني وحي» ختم به الوحي«: امير فرمود

معلوم مي شود اينـان  . »أرسله حبجة كافية« :قرآن و حجت كافي بودن قرآن فرموده درباره
و عالم نمايان ايشان يـا نمـي    .ضد قرآن و هم ضد امام علي ابن ابي طالب اعمالي دارند

دانند و يا براي حفظ دكانهاي خود بدعت هـا را مـي بيننـد ولـي بـه روي خـود نمـي        
شما آمديد حجت تـراش شـده    :اشكال اول.. .« :دبرقعي همچنين مي گوي. 634»... آورند

هر امامي از ائمه خود را . ايد و در اسالم هر كس را كه خواسته ايد حجت قرار داده ايد
بـا اينكـه حجـت دينـي را      .ديني و هر عالم نمايي را حجت االسالم مي خوانيد حجت

سوره نساء آيه خدا در  .فقط خداي تعالي بايد حجت بداند و حجيت او را تصويب كند
ُرُسـالً  ﴿ :ديگر حجـت نيسـت و فرمـوده    ه كه پس از انبياء و مرسلين كسيفرمود 165

 و شـما بـه دروغ خـود را پيـرو     .﴾ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعَد الرُُّسلِ
رضـي  (علي . م را خراب كرده ايدعلي مي دانيد و زير نام علي هر چه خواسته ايد اسال

 )صلى اهللا عليه وسـلم (تمت بنبينا محمد « :فرموده 90ر نهج البالغه در خطبه د) اهللا عنه
پـس  . تمـام گرديـد   )صلى اهللا عليه وسلم(يعني حجت خدا به پيغمبر ما محمد  »حجته
أن علياً أشهد « :شما در اذان و راديوي خود بر ضد قرآن فرياد مي زنيد و مي گوييـد  چرا

و در زيارت نامه هاي جعلي خود كه براي پيشوايان خود جعل كـرده ايـد بـه     »حجة اهللا
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و براي امام معـدوم   »السالم عليكم يا حجة اهللا« :هر يك از آنان خطاب كرده و مي گوييد
ترسيد كه در مقابـل   آيا از خدا نمى. الوجود موهوم لقب حجت بن الحسن تراشيده ايد

  635»مي زنيد و بر ضد آيات آن اعالم مي نماييدكتاب او فرياد 
  

  خاتمه
  

اين سؤال را مطرح كرديم كه آيا شما  اشته باشيد ما در مقدمه اين كتاباگر به ياد د
مـي شناسـيد؟ مطمئنـاً اكنـون شـما مسـائلي را پيرامـون ايـن مـذهب           مذهب تشـيع را 

چه كه به توفيق الهـي در  آن .ومعتقدات آن دانسته ايد كه پيش از اين آنها را نمي دانستيد
ما را به اين نتيجه مي رساند كه مذهب شيعه اثنـي   بخشهاي مختلف اين كتاب ذكر شد، 

  .عشري در مسائل عقيدتي و عبادي از تعاليم دين مبين اسالم فاصله زيادي گرفته است
دين مبين مسلمانان را به توحيد و يكتاپرستي امر مي كند در حاليكه در مـذهب   -

و ويژگي هاي ربوبيت نثار ائمـه شـده اسـت و همچنـين      اري از خصوصياتتشيع بسي
  .ديني بجا آورده مي شوند قسمت عظيمي از عبادات براي ائمه و ساير رهبران

خرين كتاب آسماني است و بهترين و كاملترين ارشـادات الهـي را   قرآن مجيد آ  -
 ،نسـلهاي بشـريت  معبود بر حق براي حجت بودن اين كتاب بـر تمـام   . شامل مي باشد

إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الـذِّكَْر َوإِنَّـا لَـُه    ﴿ :و فرموده اسـت  محفوظ نگاه داشتن آنرا به عهده گرفته
  .»ما قرآن را نازل كرده ايم و ما نيز حافظ و نگاهبان آن هستيم«. ]۹: احلجر [ ﴾لََحاِفظُونَ

عا مـي شـود قـرآن در    الهي ناديده گرفته شده و اد اين فرمايش اما در مذهب تشيع
آيه بوده اما پس از وفات ايشـان   17000شامل  )صلى اهللا عليه وسلم(پيامبر اسالم  زمان

 6236و دستخوردگي قرار گرفته به گونه اي كه امروز عدد آيـات آن بـه    مورد تحريف
و بدين ترتيب شيعه بر اولين مصدر تشريع اسالمي خط بطالن كشيده  .آيه رسيده است

  .است
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كه اولين حامالن لواي  )صلى اهللا عليه وسلم(مبين اسالم ياران رسول اهللا  يندر د -
بـه نسـلهاي    )صلى اهللا عليـه وسـلم  (اسالم و نقل كنندگان ارشادات و تعاليم رسول اهللا 

در حاليكه در . ويژه و احترام خاصي برخوردار هستند پس از خود مي باشند، از جايگاه
 ،)صـلى اهللا عليـه وسـلم   (از يـاران رسـول اهللا    اريتعداد انگشت شم تشيع بجز مذهب
بـر   در اين مـذهب  و بدين ترتيب. شده اند و دشمنان اسالم دانسته آنها را مرتد همگي

صـلى اهللا عليـه   (يعني احاديثي كه ياران پيـامبر   اسالمي مصدري ديگر از مصادر تشريع
بجاي پيـروي از   ذهبخط بطالن كشيده شده و اين م ،كرده اند از ايشان روايت )وسلم

خود را پيرو اكاذيب و ادعاهاي باطـل جـابر    )صلى اهللا عليه وسلم(ارشادات رسول اهللا 
  .جعفي وزراه بن اعين ساخته است

و همچنين ساير اعتقادات مذهب تشيع همچـون ايمـان بـه طينـت و رجعـت و       -
 .هر دارندهمگي با آنچه اسالم راستين مقرر داشته تضادي آشكار و ظا.. .مهدي غائب و

شما اكنون مذهب تشيع و معتقدات آن را شناخته ايـد و بـه پاسـخ     !خواننده محترم
سؤالي كه ما در مقدمه اين كتاب مطرح ساختيم پي برده ايد و دانسته ايد كه اختالفـات  
بين اين مذهب و مذهب اهل سـنت و جماعـت تنهـا در فـروع ديـن و مسـائل فقهـي        

اين دو مـذهب حتـي    بلكه بين. اذان گفتن نمي باشدهمچون چگونه نماز خواندن و يا 
  .در اصول و اركان دين نيز اختالفات فراواني وجود دارد

اين كتـاب كـه همانـا بـر      در پايان اميدواريم توانسته باشيم به هدف خود از تأليف
از تبليغات وسـيع سـردمداران تشـيع و همچنـين آگـاه       حذر داشتن سني مذهبان ناآگاه

  .دست يافته باشيم ،ذهبان از حقيقت مذهب خود مي باشدساختن شيعه م
 وسـالم علـى  . سبحان ربك رب العزة عما يصفون. و آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  .هللا رب العاملني املرسلني واحلمد
  مؤلف

  ابو عبدالرحمن
 


