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  پيشگفتار

ريم و به او ايمان و آمرزش دا د و ثنا سزاوار اهللا تعالي است، از او طلب ياريحم
پناه  ن و از اعمال بدمان به ايشانهاي نفسما كنيم، و از شرارت آوريم، و بر او توكل مي مي
كه اهللا تعالي او  ياي ندارد. و كس او را هدايت دهد گمراه كننده بريم. نفسي كه خداوند مي

وجود  اهللا دهم كه هيچ معبودي جز  مياي ندارد. و گواهي  كننده را گمراه كند، هدايت
بنده و فرستاده  �دهم كه سرور ما حضرت محمد شريك است، و گواهي مي و بي ندارد

فرستاد تا روز  (به جهنم) دهنده (به بهشت) و انذاركننده عنوان بشارت اوست. او را به
ه نافرماني آنها ك ي، و كسهو پيامبرش اطاعت كند، هدايت يافت كه از خداوند يقيامت. كس
  رساند. اقع فقط به خود زيان رسانده و به اهللا تعالي ضرر نمينمايد، در و

  اما بعد ...
   :در كتاب استوارش فرموده خداوند

�m��a��`��_��^��]��\��[������Z��Y

���k��j��i��h��g��f��ed��c���bl                                                                         
 :������	
   

از ميان فرزندان اسرائيل، آنان كه كفر ورزيدند، به زبان «ه: ترجم
داوود و عيسى بن مريم مورد لعنت قرار گرفتند. اين [كيفر] به خاطر 

  ».كردند آن بود كه عصيان ورزيده و [از فرمان خدا] تجاوز مى
از شما كه منكري ببيند، پس بايد آن  هركس« :و پيامبر صادق و مصدوق فرموده است

زبانش به  ا دستش (با توسل به قدرت فيزيكي) تغيير دهد، پس اگر نتوانست، بايد بارا ب
و اگر (باز هم) نتوانست، پس بايد با قلبش (از اين امر ناراحت  (اين امر اقدام نمايد)

  صحيح مسلم. »ترين مراتب ايمان است شود) واين ضعيف
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مان خطرآفرين و فسادساز و يكي از بزرگترين منكرات و اعمال ناپسندي كه براي اي
است كه توسط » ضفشيعه روا ةفتن«آور است،  است و بيشتر از همه چيز براي دين زيان

خود را آنچنان در  اباطيلشود. پيروان شيعه  پيروان آن، در هر جايي براي آن تبليغ مي
همان اسالم راستين است، و تفاوت زيادي با   دهند كه گويي معرض ديد مردم قرار مي

اهل سنت و جماعت ندارد، و اختالف ميان شيعه و سني تنها يك اختالف  ةذاهب اربعم
  زند. ساده و جزئي است و برگرد مسايل فرعي دور مي

مادر   نيست، بلكه اختالف آنها اصولي و در ارتباط با عقايد اينگونه  كه مسأله در حالي
 ةسازد. و چون عام رج مياز دين خا راو اصلي است و تا جايي شديد است كه پيرو آن 

از اين عقايد  نيزاطالعند و حتي اكثريت عوام شيعه  از اين اختالف شديد بي  اهل سنت
هاي زيربنايي و اساسي خود  ابتكعلماي شيعه از انتشار  فاسد شيعي آگاه نيستند ـ چون

  .كنند گيرد در ميان عامه مردم خودداري مي آنها شكل مي شان براساس كه مذهب
جناب استاد محمد عبدالستار تونسوي، رئيس سازمان اهل سنت پاكستان، از  

مخالف با كتاب و  اي مختصر و فشرده، عقايد مهم شيعه درخواست كرديم كه در كتابچه
آوري نمايد تا مسلمانان از يك طرف نسبت به دين شيعي  جمع را �رسولاهللا و سنت 

فساد و باطل بودن آنها، روشنگري بشود. جعفري آگاه شوند و از طرف ديگر در ارتباط با 
پذيرفت خدا به ايشان به خاطر اين كار بهترين  را و در حقيقت ايشان اين درخواست

تأليف كرد. و جناب شيخ محمد  رافشرده اما ارزشمند،  ةو اين رسال پاداش را بدهد
ميالدي  1946التحصيالن دانشگاه ديوبند اسالمي در سال  عبدالستار تونسوي از فارغ

االسالم سيد حسين احمد مدني است.  مجاهد شيخ ةاست. و يكي از استادان وي عالم
به او  ،دهد مخصوصاً به عقايد شيعه اهتمام مي رالستا همان استادي كه وقتي ديد شيخ عبد

كناءو برود، تا در اين عرصه، از امام اهل سنت لالتحصيلي، به  توصيه كرد كه بعد از فارغ
  كور لكنوي كسب فيض كند. عبدالّش و جماعت شيخ

در محضر  رارفت و چند ماه  ميالدي، به لكناو 1947وي در سال به همين خاطر، 
شيعه، سپري كرد. ايشان  و ردمنظور تخصص پيدا كردن در پاسخ  (مبارك) شيخ لكنوي به
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ر به اندوزي فراواني كرد. سپس بعد از تقيسم شدن آن ديا در اين عرصه از آن استاد دانش
هند و پاكستان به نجف و كربال و تهران آمد، واز مراكز شيعه ديدن به عمل آورد، و بر 

پس به كشورش س، دسترسي حاصل كرد. نداشتدسترسي در كلناءو كه  ييها كتاب
زمينه به تالش و  ن(سازمان اهل سنت) در اي ر، بر مبنآن زمانپاكستان بازگشت و او از 

با علماي بزرگ  اند و ه كردهبنفر از شيعه بر دستان وي تو و هزار جهاد برخاسته است.
شكست داده است. تا جايي كه شيعه به را آنها مناظره كرده است و به لطف الهي آنها 

  ترسند و جرأت مناظره كردن با او را ندارند. اند كه از او مي آمده  اي در گونه

  



 

  ي مؤلف مقدمه

   :فرمايد مياهللا تعالي 

�m���Å����Ä���Î��Í��Ì�����������Ë�������Ê��É��È���������Ç��Æl  :���
ها هستند كه  هايي كه در سينه د كه كور هستند بلكه اين قلبناين چشمها نيست« �

  »باشند. كور مي
   :هو فرمود

�mn��m��l��k��jo��v��u��t��s���r��q��pw��

��}l����  :���������   
هاي (غير الهي) پيروي  كنيد، و از راه روي پس از آن پي و اين راه راست من است«

  »دارند. ي) دور ميهللا تعالكنيد، كه شما را از راه (ان
   :يدفرما ميهمچنين 

�m� � �É��È��Ç��Æ��Å��Ä��� � � � � �Ã��Â��Á�� �Àl  :��������           

  »عنوان خداي خود برگرفته است؟! آيا ديدي كسي را كه هوا و هوسش را به«
   :و فرموده

�m��}��sr��q��p�����o��n��m��l��k��j��il  :���������   
هايي تبديل شدند، تو هيچ  ها و دسته ساختند و به گروه كساني كه دينشان را پراكنده«

  »ارتباطي با آنها نداري.
دو چيز را در ميان شما باقي گذاشتم كه اگر « :صادق مصدوق فرموده است �و پيامبر

روايت از امام  »�، و سنت پيامبرشخداكتاب  :شويد راه نميبه آنها چنگ زنيد، هرگز گم
  مالك در موطاء.

جز  امتم به هفتادو سه فرقه تبديل خواهد شد، به« :فرموده است �آن حضرت و نيز
خدا؟!   آن فرقه كدام است اي رسول  :. گفته شد»آتش جهنم هستند يك فرقه، همگي در 
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» شي) است كه من و اصحابم بر آن هستيم.(روچيزي  آناست كه بر  اي فرقه« :فرمود
  روايت از ترمذي.

اگر ديديد كساني را كه به اصحاب من ناسزا « :فرموده است �و نيز آن حضرت
  روايت از ترمذي.»لعنت خدا بر شر و بدي شما باد.  :گفتند، (به آنها) بگوئيد مي

   :فرمود �اكر روايت كرده كه رسولسع  و ابن
ت اول آن را لعنت كند، پس هر كس علمي در مشود، و آخر اين اهرگاه بدعتها ظاهر «

علم در آن روز، همانند كتمان  ةآن كتمان كنند را كهاختيار دارد، بايد آن را انتشار دهد، چ
الصغير سيوطي  در جامع »باشد نازل كرده است، مي �محمدآنچه كه اهللا تعالي بر  ةكنند
  چنين روايتي وجود دارد.  هم

ت، اول آن را لعنت كند، پس هر كس م(اگر آخر اين ا :فرمود �حضرت و نيز آن
» حديثي را كتمان سازد، در واقع آنچه را كه اهللا تعالي فرود آورد، كتمان ساخته است.

  ماجه. روايت از ابن
و  يگراي گرايي و بدعت قسروي، ف ناگفته پيداست كه در اين دوران، دين ستيزي، كج

 �اهللا دربارة سلف اين امت يعني اصحاب رسولآن و  شعائر اسالم و ةبدگويي دربار
گرايان  ها گسترش يافته است، و باطل شايع شده است و فتنه  تابعين نيك پيرو آنهاو

دهند، و  كنند، و دين اهللا را تغيير مي با آراي فاسد خود بندگان را گمراه مي و، اند برخاسته
 ستيزي و كنند و الحاد و دين ا و آبرويي تحريف مياهللا را بدون هيچ حي  با نام اسالم كتاب

ترين اين  ترين و كثيف و خطرناك دهند. را با نام پاك دين اسالم انتشار مي روفجق و سف
انديش ـ در پرتو  نگر و ساده رافضيت و تشيع است. چه، افراد نادان و سطحي ةها، فتن فتنه

صورت  شوند. پيرون آنها، به يب داده ميآن فر ةوسيل و عشق به اهل بيت و ائمه ـ به عارش
اند و به همين منظور، شروع به بكارگيري همه  آن پرداخته ةخطرناكي به ترويج و اشاع

 ةدارند، و هم اند. و براي باطل خود، گران و با قيمت را مبذول مي وسايل جديد نموده
از بين ببر، و از شرارت  خودت آنها را ،گيرند. خدايا ها را براي آن بكار مي ها و حيله حقه

  بريم.  آنها به تو پناه مي
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 ةگران و عموم علماي مسلمان الزم است كه از اين فتن و بر مبلغان و واعظان و اصالح
روي و بطالن آن براي مردم،  رضانه و كثيف رازگشايي كنند، و در ارتباط با كجغم

  ند.روشنگري كنند، تا ايمانشان و عقايدشان را محفوظ نگاه دار
  !ون مسلمانانشئعلماي اسالم و اولياي 

ت كه با همه قدرت و توان خود، ايف امروز شما اين اسظه بزرگترين وكآگاه باشيد 
دادن حق، فعاليت كنيد، درغير اين  يزدايي، و يار زدايي و اين فتنه اين باطل ةيد در زمينبا

يد و در ارتباط با صورت، قبل از هر چيز شما مسئول خواهيد بود. پس از خدا بترس
هاي خود را در  خودتان و آن مسلمانان از خدا بترسيد كه باطل عزم جزم كرده كه سم

انديشان  تا عقايد آن ساده ميان آنها پخش كند، و انقالب خود را به آنها هم سرايت دهد،
  را از حق به باطل تغيير دهد. 

  د باش ...آگاه باشيد كه من گفتم و ابالغ كردم ... خدايا تو شاه
بن سبأ يهودي (دشمن اسالم و    هاي عبداهللا شيعه با تالش ةو پوشيده نيست كه فتن

بن يحيي و  عفور و ابو مخنف لوطبن ي  زراره و ابوبصير و عبداهللا  :مسلمانان) و پيروانش
وسيله اين فتنه، حقايق اسالم را  گويان گمراه شده، آغاز گشت تا به ها از دروغ غير اين
  گي ايجاد نمايند. ب كنند، و ميان صفوف مسلمانان تفرقه و پارهلگدكو

اند، در حالي  به دروغ نسبت داده ؛و اين عقايد شيعي را به سرور ما حضرت علي 
در واقع حضرت علي و اهل بيتش از سرشناسان اهل   ه ايشان بكلي از آنها مبري است،ك

 ةاش تا جعفر صادق در محيط مدين اند. و در حقيقت علي و خانواده سنت و جماعت بوده
شان  سائر اعمالو و عبادت  ,و كتاب و سنت بسر بردندايمان و اسالم منوره و محيط 

  جماعت بوده است.ه اهل سنت و ممطابق و همسو با اعمال عا
شود (شما چه جوابي داريد در اين مورد كه) حضرت  كه از شيعه پرسيده مي و هنگامي

دادند و حيات  هل سنت و جماعت بوده و اعمال آنها را انجام مياش از ا علي و خانواده
آنها از باب  : گويند آنها فرقي با حيات اهل سنت و جماعت نداشته است؟ در جواب مي
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كرده، اند. و فقط ساعتي از شب يا روز را انتخاب  دوش اهل سنت حركت كردهتقيه دوشا
  كردند. را به مذهب شيعه ارشاد مينشستند، و آنها  همراه با پيروان خود در آن مي

اگر  را كهسان منصف و انديشمندي است، چنا حيرت هر ةراستي كه اين جواب، مايب
و سه   و بيست هكرد زندگيكه ائمه شب و روز  دشو ميثابت اين جواب را بپذيريم، اين 
ط اند و اين فقط و فق تنها يك ساعت را سرگرم حق بوده و هساعت را در باطل گذراند

زنند. پس لعنت خدا  مي �اش دروغ و بهتاني است كه شيعه بر حضرت علي و خانواده
  گويان باد! بر دروغ

پايه آنها را ذكر  هاي باطل و بي گاهديدخواهيم اجماالً بعضي از  قبل از هر چيزي مي
نها ها و منابع مورد اعتماد آنها، در ارتباط با آ پس مفصالً با مراجعه كردن به كتابسكنيم، 

  روي و انحراف آنها دانسته شود.   م، تا مسلك آنها روشن شود و كجدهداد سخن سر 
از  بر خداعقيده شرك نسبت به اهللا مانند يهود و مسيحيت و ساير مشركان (پناه  -1

  . )آن
  تعالي است.اء كه مستلزم نسبت دادن جهل به اهللا دفاسد ب ةعقيد -2
ختم نبوت خاتم پيامبران  ةعقيد گانه، كه مخالف عصمت امامان دوازده ةعقيد -3

  باشد.  مي �حضرت محمد
عقيده به اينكه قرآن موجود، تحريف شده و تغييريافته و مواردي در آن زياد، و از  -4

ترين  ترين و فاسد آن كم شده است. (و پناه بر خدا) و اين عقيده يكي از زشت
  باشد. اسالم مي ةيد آنان است كه موجب خروج آنها از دايرعقا

  �و حسين �و حسن �و اهانت به علي �اهانت به رسول ةقيدع -5
  .�ران ايمانداران همسران پيامبراهانت به ماد ةعقيد -6
 ةه اهانت به ساالر زنان حضرت فاطم و بويژ �اهانت به دختران پيامبر ةعقيد -7

  آنها راضي باد. ةزهراء ـ كه خدا از هم
  .�اهانت به عباس و پسر عباس و عقيل ةعقيد  -8
  .�انت به خلفاي راشدين و مهاجرين و انصاراه ةعقيد -9
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  .�اهل بيت ةاهانت به ائم ةعقيد -10
  .تقيه ةعقيد -11
  .صيغه ةعقيد -12
  دادن موقتي ناموس خود به ديگران. ,به جواز ةعقيد -13
  عقيده به جواز لواط با زنان.  -14
  .رجعت ةعقيد -15
  .خاك ةعقيد -16
طر كسب كردن پاداش در سوگواري و گريبان دريدن و رخساره زدن بخا ةعقيد -١٧

به «  گويد: ها از عقايد مخالف با عقيده اسالمي كه مي شهادت حسين و غير اين
  »ها بايد صبر كرد. وقت بالها و مصيت

به  دكوچك حجم و در عين حال ارزشمن لةو از اهللا تعالي خواهش داريم كه اين رسا
ش، لحاظ معنايي را به خوبي تلقي به قبول فرمايد، و آن را از روي لطف و كرم خود

  لتي جهت هدايت بندگانش قرار دهد.عنوان ع به

� ��  ���  !"#$%&' (%) � *+,� � *�- � �./ ���$) 
01&�1' 2�3&�� �+  �./ 

  هـ 4/11/1403



 

  :له اولأمس

  از عقايد فاسد آنها

  شرك به اهللا تعالي ةعقيد

ست) از مين همگي از آن امام ازكليني در اصول كافي (باب اينكه  ببن يعقو محمد
هر جا كه   است ـ مدنيا و آخرت براي اما«  :كند كه او گفته است روايت مي ،�عبداهللا ابي

ي ـ و از طرف اهللا تعال دهد و به هر كس كه بخواهد آن را ميدهد،  بخواهد آن را قرار مي
  .1»اين اختيار به او داده شده است

كه اهللا تعالي در  حالي كند در پس يك مسلمان منصف از اين عبارت چه برداشتي مي
  فرمايد:  آيات محكمش مي

�m��«��¥���¤��£��¢��¡�����~l  :4�� ���5
   
  »دهد. اهللا تعالي است آن را به هر كس كه بخواهد، مي زمين از آن«

�m��M��HG��F��E��D��C��B��Al  :���.  6-�7� 
  »ها و زمين از آن اهللا تعالي است. پادشاهي و فرمانروايي آسمان« 

�m��Ö��Õ��Ô���Ól  :(89��5�   

  »آخرت و دنيا از آن اهللا تعالي است«

�m��J����I��H���������G��F�������E��D�����C��B��Al  ::%���   

، و او بر ناپذير است كسي كه حكومت جهان هستي به دست اوست پر بركت و زوال«
  »هر چيز تواناست.

هر و باطن ... من اول و آخر و من ظا :علي گفته«  :كه نويسند ميو شيعه مي گويند و 
  2 »و من وارث زمين هستم.

                                                           

  259هند/ص  چاپول كافي اص -1

   138چاپ هند/ص رجال الكشى،  -2
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از آن مبرا است،  �پايه است. و علي نخست، باطل و بي ةمانند عقيد نيز هو اين عقيد
كه حضرت علي  از اين شاهمتي بزرگ است كه به او زده شده، و حاتو اين تنها يك 

  چنين بگويد.
   : ايدفرم اين در حالي است كه اهللا تعالي مي

�m���Ð��ËÊ��É��È��Ç����Æl  :�;����   
  »اوست اول و آخر و ظاهر و باطن«

�m��â��ÄÃ��Â�����Á��Àl  :�;����7 
  »ا و زمين از آن اهللا تعالي است.ه و ميراث آسمان« 

�=> :زمر سوره ةمفسر شيعي مشهور مقبول احمد اين آيو  > ?@ >2 A21B9AC BD E2>�� AF>� > EG>H >�را   

كه  پرودگار زمين همان امام است. پس وقتي :گويد جعفر صادق مي«  :و گفته هكردتفسير 
شود، نورش كافي است و ديگر مردم به نور خورشيد يا ماه احتياجي  امام خارج مي
اند آنجا  عنوان پروردگاري قرار داده را به آنها امام انديشه كنيد كه چگونه »نخواهند داشت.

�=A21B9AC 2< كه در معناي ( > ن اين سا و بدين 1امام همان رب است و مالك زمين.  :اند ) گفته@?

 :زمر ةسور ةشيعي در تفسير اين آي رمفس

�m��¬��«��ª��©��¨��� � � �§� �¦��¥��¤��£���¢��¡���

��¶��µ��´��³��²���±��°��¯��®l                      :�IJ���� − �� 

اگر در واليت  :ه معنايش اين است كهگفته كه در كافي از جعفر صادق روايت شده ك  
  شود.  از آن حاصل مي» شود عملت نابود مي«علي، كسي را شريك قرار دهي، 

                                                           

 339گرافي مقبول احمد, ص بيو -1
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;L< >در تفسير پس س A�AM� NO�� >L AI EL BM >� E�B+ E � >P >�� AQ>C( را همزمان با  پيامبريعني  :گفته

ادري براي تو قرار گذاري كنيد چرا كه ما، بر عبادت و بندگي كنيد و او را سپاس ،طاعت
  1م.تقويتي براي تو قرار داديعنوان بازوي كمكي و  داديم و پسرعمويت را به

اند، در  به دروغ تفسير اين آيه را به جعفر صادق نسبت داده نگاه كنيد كه چگونه
تعالي خالق همه چيز است  كه اهللا كه همه آن آيات در زمينه توصيه اهللا تعالي و اين حالتي

  .ه مي باشده بايستي همه عبادات را متوجه او ساختو هموست ك
اند؟ خدا به آنها  اند و آن شرك جلي را از آن بيرون آورده چگونه آن را تحريف كرده

�R >SE :الهي ةان اين مفسر شيعي در تفسير اين گفتس سزا بدهد. و بدين AT� >� NL AU� BFEV >% >W � >I >�
 A�� B�B+ E�>$A� NXAYZ }:[�;2�\����{   آن را چنين تفسير كرده  �از حسين به نقلگفته كه جعفر صادق

جن و انس را آفريده تا او را بشناسند، چون اگر او را بشناسند، او را عبادت كه اهللا تعالي 
مردم  به اينكه :جواب داد آن شناخت چيست؟!  :خواهند كرد. آنگاه يكي از آنها پرسيد

  2 خود را بشناسند.امام زمان 
و چشم خدا در ما صورت  :در اصول كافي نقل كرده كه امام محمد باقر گفتهو كليني 

و  3 باز و گسترده شده است. خلقش هستيم و دستان او هستيم كه به رحمت بر بندگان
اهللا تعالي در ميان خلقش  ما زبان اهللا تعالي و صورت اهللا تعالي و ما چشم :همچنين گفته

  4 هستيم.
من  :گفت كه اميرالمؤمنين چه بسيار كه مي شدهر صادق) نقل (جعف �عبداهللا و از ابي

چندين خاصيت به من داده شده كه  اهللا تعالي در ميان بهشت و جهنم هستم ...  شريك
ها و فصل  ها و نسب قبل از من به كس داده نشده، (علوم) مربوط به مرگ و مصيبت

                                                           

  923گرافي مقبول احمد, ص بيو -1

  1043گرافي مقبول احمد, ص بيو -2

  83اصول كافي ص  -3

  84اصول كافي ص  -4
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از من بوده) از دست من در  الخطاب را ياد گرفتم. آنچه كه از من سبقت گرفته (و قبل
   1نرفته، و آنچه را كه از من پنهان و غايب شده، غايب نشده است.

اند كه صفات اهللا تعالي را براي حضرت علي  نگاه كنيد كه چگونه به خود جرأت داده

R ]Q: قصص ةاحمد در تفسير اين آيه سور  مفسر شيعي مقبول همچنينثابت كنند. و  BM
 AY :̂A�� >_ à E >b B* >c Ed >� NXZ :�����{		{  ما صورت  :گفته كه جعفر صادق در تفسير آن گفته است

  خدا هستيم.

از آنچه كه  خداونداند.  عنوان خدايي جاويدان قرار داده نگاه كنيد كه چگونه امام را به
  بس بدور است. گويند آن ظالمان مي

بر آنها  چيزيو اينكه  ائمه علم آنچه كه بوده و خواهد بود«و كليني در باب اينكه 
ها و زمين و  من آنچه را كه در آسمان«. كه: هاز جعفر صادق نقل كرد .»پوشيده نيست

بود، دانم و آنچه را كه بوده، و آنچه را كه خواهد  در بهشت و جهنم است، مي هآنچه را ك
  2»دانم. مي

هرچه را كه آنها هر چه را كه بخواهند، حالل، و « :در اصول كافي آمده استو نيز 
  3»آنكه خدا بخواهد.هند خواست مگر نمايند و هرگز نخوا بخواهند حرام مي

ميرند، و فقط با انتخاب  دانند كه چه وقتي مي مي  و كليني همچنين درباب اينكه ائمه
هر امامي كه نداند چه بر سرش «ميرند، ذكر كرده كه ابوعبداهللا گفته است:  خود مي

  4»خلقش نيست.ر آيد، پس او حجت خدا ب مي
    :فرمايد كه اهللا تعالي مي در حالي

�m��f��a`���_��^��]��\��[��Z����Y���X��Wl  :Q.9���� 
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  160اصول كافي ص  -2
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   :و فرموده 

m�����ß����ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿��¾l  :��������   
  اند. شريك ساخته خداوندائمه خود را در علم غيب با   شيعه ولي

  
تر قرار داده شود، به هر انساني موارد زيان و سود و كليني در باب اينكه اگر بر ائمه سا

هاي شما  اگر بر زبان« :گفته �سازند، ذكر كرده كه ابوجعفر او را به او خاطر نشان مي
ود او را خاطر نشان بندي قرار داده شود، براي هر شخصي موارد زيان و س دهان

  1».ساختم مي
ي معه است، در باب (ائمه همه علوو نيز كليني در اصول كافي كه بزرگترين مراجع شي

دانند،) از حضرت  السالم، داده شده، مي را كه به مالئكه و انبياء و پيامبران عليهم
اهللا تعالي داراي دو علم است، علمي كه مالئكه   :ذكر كرده كه او گفته است �عبداهللا ابي

مطلع هستيم. و  را هم از آن مطلع ساخته، پس از آن علم ما همو پيامبران و رسوالنش 
ه است. پس اگر چيزي از آن بنظر خدا رسيد، ما را از آن دعلمي كه به خود اختصاص دا

  » ها عرضه شده است. سازد و ائمه قبل از ما هم بدان هم مطلع مي
نگاه كنيد، آنها به زعم خودشان ائمه را حتي از مالئكه و پيامبران و رسوالن هم داناتر 

اند. همه اينها كفر و دروغ و  و آنها را با اهللا در علومش شريك دانستهاند.  تر دانسته و عالم
  بهتان است. 

هاست  و اصول كافي و مراجع و مؤلفات ديگر شيعه سرشار از اين چرنديات و تهمت
به زبان اردو  اي  قصيدهها داراي  و ما فقط در اينجا قسمت كوتاهي را ذكر كرديم. و شيعه

اغراق شده أئمه  ةبه اهللا تعالي است. در آن قصائد شديداً دربارهستند كه آكنده از شرك 
ر پيامبران در وقت سختي و شدت از يدر بعضي از آنها آمده است كه سا است تا جائيكه

 طلبند مثالً نوح در وقت غرق شدن از او كمك خواسته، و ابراهيممي علي مدد و كمك 
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او هم آنها را ياري داده است. و و لوط و هود و شيث همگي از او كمك خواسته، و 
آور است! و علي (پناه بر خدا) بر همه چيز قادر و  اينكه معجزات علي عظيم و شگفت

  توانا است. 
چندين عبارت از كتب معتمد شيعه است تا خواننده بداند كه سطور فوق تنها 

د دارا بودن آميز است. پس آيا كسي با وجو گونه عقايد شرك هاي آنان سرشار از اين كتاب
  تواند مسلمان باقي بماند؟! اين عقايد مي

    :فرمايد ميخداوند 

�m��i��h��g�����������f��e���d��cb��a��`���_l  :�IJ���5   
  » اهللا خالق هر چيزي است، و بر همه چيز وكيل (و آگاه) است.

   :گويد و مي

�m��Ë��Ê��É��È���Ç��Æl  :ecf��5�   
  »گيرد. شريك نمي شا يران ي را در حكم و كس«
   :فرمايد و مي 

�m��§��� � �¦��¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{�� zy��x���w���v��u��t��s

��Ð��©¨l  :��V+��5��   
نه خوابى سبك او خدايي كه هيچ معبودي جز او وجود ندارد. اوست زنده (و) قيوم، «

  » از آنِ اوستن است، ها و زمي ، هر آنچه را كه در آسمان گيرد و نه خوابى گران را فرو مى

    :و فرموده

�m��¬��«��ª��©��¨��� � � �§� �¦��¥��¤��£���¢��¡���

��¯��®l  :�IJ����   
اگر شرك ورزى «و قطعاً به تو و به كسانى كه پيش از تو بودند وحى شده است:  «

   »حتماً كردارت تباه و مسلّماً از زيانكاران خواهى شد
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   :گويد و مي

�m��w��v���u��t��s��r��¨���~��}��|���{��z��y����xl  :a�&9��
  
بخشد و جز آن را براى هر  به راستى خداوند [آن را] كه به او شرك آورده شود، نمى«

  » بخشد و هر كس كه به خدا شرك آورد، گناهى بزرگ بربافته است كس كه بخواهد، مى
    :و فرموده

�m���z����ut��s��r���q��p��o��n��m��l��k����jl �� :����	5 
گرداند و  بى گمان كسى كه به خداوند شرك آورد، خداوند بهشت را بر او حرام مى«

 ».] است جايگاهش آتش [دوزخ

   :و فرموده 

�m��w��v��u��t��s��r��q���p����o��n��m��ll  :���.  6-�   
  » ماند ] چيزى در زمين و در آسمان بر او نهان نمى به يقين خدا [ست كه «

ه چيز است همخالق  خداوند امثال آنها صريحاً قايل بر اين هستند كه تنها اين آيات و
ها و زمين است و بر همه چيز توانا است و او همه  انديش آسمان و تدبيركننده و چاره

  داند.  چيز را مي
باشند، آيا اثبات صفت الهي براي  و شيعه در پي اثبات صفات الهي براي ائمه خود مي

  ست؟!غير اهللا شرك ني
در  رك نيست؟! بلكه اين شركشآيا مو كسي كه معتقد به اثبات آن براي غيراهللا باشد، 

  چنين اقوالي، واقعاً مشرك است. ةاست، و گويند خداوند صفات



 

  :له دومأسم

  از عقايد فاسد آنها

  بداء ةعقيد

  :آمده است قرآنكه در  معناي ظهور بعد از پنهان شدن است. چنان به بداء

�m��Î��Í���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ïl  :�IJ��	   
  . »كردند و از سوى خداوند چيزى برايشان آشكار شود كه گمان نمى «

 قرآنكه در  چنان ,داشته استنجديد است كه قبالً وجود  يپيدايش رأ :معناي يا به
   : آمده است

�m��¤��£���¢���¡�����~��}��|��{��z��y��xl  :e)1;��   
  .» ها، به نظرشان آمد كه او را تا چندى به زندان افكنند آن نشانهآن گاه پس از ديدن  «

بعد  ، مستلزم جهل قبلي و پيدايش دانش و آگاهيكه ذكر شدمعناي  و بداء با هر دو 
ازلي و  خداوند علم را كهمحال است. چ در سنت خداوندها  است. كه هر دوي اين از آن

   :فرموده است كهچنانابدي است. 
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داند، او آنچه را كه در  را نميآنها  يهاي غيب تنها در نزد اوست، و جز او كس كليد« 

، استافتد مگر اينكه از آن آگاه  مينبرگي (از درختي)   داند، هيچ خشكي و درياست، مي
جز اينكه در  وجود دارد،  هاي زمين، و نه هيچ تر و خشكي اي در تاريكي دانه  و نه هيچ

  »كتابي آشكار [در كتاب علم خدا] ثبت است.
كه  و شيعه معتقدند به اينكه (صفت) بداء در اهللا تعالي تحقق پيدا كرده است، چنان

   :آنها نقل شده است بر آن داللت دارند صلهاي زير كه از مراجع ا عبارت
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محمدبن يعقوب كليني در كتابش (اصول كافي) باب كاملي را به بداء اختصاص داده 
باب آورده است كه ما بعضي هاي فراواني را در آن  و آن را (باب بداء) نام نهاده، و روايت

تعالي با هيچ  اهللا»  :است كه اعين از يكي از آنها نقل بن از زراره :كنيم از آنها را ذكر مي
رسد) و در روايت  چيزي مثل بداء عبادت نشده است. (يعني هيچ عبادتي به پاي آن نمي

تعالي با هيچ چيزي مانند  اهللا :ر سالم از جعفر صادق نقل شده كهسعمير از هشام پ ابي ابن
  !»!تعظيم نداشته شده استو بداء بزرگ 

هيچ  :گفت از ابوعبداهللا شنيدم كه مي :گفته استبن حكيم نقل است كه   زمرااز م«
چيز اعتراف كرده است:  5پيامبري مقام نبوت دريافت نكرده مگر آنكه براي اهللا تعالي به 

  »، سجده، بندگي، و طاعت.تبداء، مشي
هيچ پيامبري را  خداوند«  :گفت شنيدم كه مي �از رضا :صلت گفته است و ريان بن

و همچنين كليني نقل كرده:  »اختن شراب و اقرار كردن به بداءنفرستاده مگر به حرام س
براي اهللا تعالي نسبت به ابومحمد، بعد از ابوجعفر، رأي جديدي كه قبالً آن را نداشته «

كه در ارتباط با موسي بعد از رفتن اسماعيل، رأيي ظاهر شد كه حال  بود، ظاهر شد. چنان
ه تو با خودت سخن گفته باشي گر چه او را نمايان ساخت. و بداء چنان است ك

است و او علمي در اختيار  حقگرايان خوششان نيايد. و ابو محمد بعد از من بر  باطل
  1»احتياج است، و ابزار امامت همراه اوست.دارد كه بدان 

 هللاند ـ در ارتباط با ا آري، اينان در اين باره بر خدا و بر ائمه خودشان دروغ بسته
خواست ابوجعفر را امام  كنند كه اهللا مي برند ـ ادعا مي گمان جاهليت مي گمان غيرحق و

كند پس وقتي كه او مرد قبل از آنكه امام شود، در آن هنگام براي اهللا تعالي چنين هويدا 
خواست  شد كه امام ابومحمد باشد و اين كار را هم كرد. و اين همانگونه است كه او مي

 نظرش رسيد و رأي قرار دهد، پس (پناه بر خدا) رأي جديدي بهعنوان امام  اسماعيل را به
گونه بخاطر  عنوان امام مردم قرار داد. و اين ي كاظم را بهسابق خود را تغيير داد، و موس

بندند، پس عذاب جهنم انتظار  تبعيت از اميال و آرزوهاي خودشان، بر اهللا تعالي افتراء مي
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كه دارند. و خدا آنها را بكشد! فراموش كردند كه اين  عقائديكشد بخاطر اين  آنها را مي
بزرگ است و  جهل و ناداني به خداي دانا و آگاه و كاردان و يت نسبت دادنئبدا ةعقيد

  باشد. كفر آشكاري مي
شيندم كه  �از ابوجعفر  :و كليني از ابوحمزه ثمالي نقل كرده كه او گفته است

بندي كرده است. پس وقتي كه  اد سال زمانلي اين امر را تا هفتاهللا تعا :گفت مي
سال به  140كشته شد، خشم اهللا تعالي بر اهل زمين فزوني گرفت و آن را تا  �حسين

و سخنان را بازگو  آن حديث . و شماو ما در اين باره با شما سخن گفتيم 1تأخير انداخت

�mي ما مقرّر نكرد. نموديد، و بعد از اين ديگر اهللا تعالي وقتي برا دري كرديد، و پرده

¦��¥��®��¬��«��ª©��¨��§l  :� �����   ابوحمزه گفت: در اين باره با
  2»بوده است.گونه  اين :جعفر صادق سخن گفتم. او گفت

  و مراد از (اين امر) در كالمش، همان ظهور مهدي است. 
 اء)(بد ةپايه است. چرا كه از عقيد گذشته از اين، همه اين مدعيات آنها باطل و بي

نسبت به اين اشياء دير هنگام جاهل و » هللاوذ باعن«خداوند  شود كه  چنين اسنتباط مي
اند. و به مقتضاي همين  آگاه بود، و فقط زماني متوجه آنها شده كه آنها پديد آمده نا

كه  خبر از اين پيدايش رأي خود را تغيير داده، و رأي جديدي را اتخاذ كرده است. بي
  پرده است. كفري واضح و بي تعاليه اهللا نسبت دادن جهل ب

                                                           

يعني اهللا تعالي اطالع نداشته كه حسين خواهد مرد. و چون از آن مطلع شد، اين امر را به تأخير انداخت  -1

 (خدا آنها را هالك كند).

 ، طبع هند.232اصول كافي، ص  -2



 

  :له سومأمس

  از عقايد فاسد آنها

  گانه عقيده به عصمت ائمه دوازده

اوامر علي »  :از جعفر صادق نقل كرده كه» اصول كافي«بن يعقوب كليني در  محمد
فضليتي كه براي حضرت . »ي او هم مورد پرهيز واقع خواهند شدهشود و نوا اجرا مي

خلق برتر است. كسي  ةاز هم �د داشته، براي او هم وجود دارد. و محمدوجو �محمد
هاي علي را مورد پيگرد و اعتراض قرار دهد، گويي احكام و  كه چيزي از دستورالعمل

هاي اهللا تعالي و پيامبرش را مورد اعتراض قرار داده است. و كسي كه در  دستورالعمل
نپذيرد، تا حد شريك قرار دادن براي اهللا اي كوچك يا بزرگ سخن و حكم او را  مسأله

ائمه، يكي پس از ديگري، اين حكم  ةو بدينسان، براي هم تعالي پيش رفته است ...
ان را به لرزه يتوانند زمين عنوان اركان زمين قرار داده كه مي جاري است. اهللا تعالي آنها را به

باشند. و  يان مينيزم، و زير نشينان زمين در آورند. آنها حجت بالغ خداوند براي باال
من سهيم و شريك اهللا تعالي در ميان بهشت و جهنم   :گفت اميرالمؤمنين چه بسيار كه مي

باشم. و  هستم. و من فاروق اكبر هستم. و من مالك عصا و ميسم [= ابزار داغ زني] مي
براي من  اند، همه فرشتگان و جبرئيل و رسوالن به مثل آنچه كه براي محمد اقرار كرده

  1»ام. كشيدهي را به دوش بار رسالت اله �چو پيامبر اند. و من هم هم هم اقرار كرده
اهللا تعالي  ما انبارهاي دانش« :امام جعفر صادق گفته است« :و كليني همچنين نقل كرده

باشيم. اهللا تعالي به  هستيم. ما برگردان فرمان اهللا تعالي هستيم. ما جماعتي معصوم مي
ده است. و ما براي رك نهيها،  ردن از ما، فرمان داده، و از نافرماني كردناطاعت ك

  2».حجت بالغ اهللا تعالي هستيمباالنشينان زمين و و زيرمينيان آن، 
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 �رسولائمه به منزله  :گفت از جعفر صادق شنيدم كه مي« :و كليني ذكر كرده
براي آنها همسرگزيني  �پيامبر باشند، با اين تفاوت كه آنها پيامبران نيستند، و بسان مي

  »باشند. مي �رسول اكرم ةآنها به منزل ـ  مسألهباشد. به استثناي اين  حالل نمي
 �از ابو جعفر» قرار داده نصاهللا تعالي بر هر يك از امامان «و كليني در باب اينكه 

   :نقل كرده، كه از او درباره اسباب نزول اين آيه سؤال شد

�m� � ®¬� �«� �ª��©� �¨��´� �³��²� � � ±°� �¯
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و كسان بعد  �اميري نازل شد. اين اميري در فرزند حسين مسألهدر ارتباط با  :گفت

مهاجران و و  از او جاري شده است. پس ما نسبت به امر و به رسول اهللا تعالي از مؤمنان
(و اين نزديكي به رسول خدا)  عاليآيا اوالد جعفر هم از اهللا ت : انصار اوالتر هستيم. گفتم

المطلب را براي او برشمردم،  عبد هايي از بني خير. آنگاه من تيره :بهره دارند؟! گفت
بود. و فرزندان حسن را فراموش كردم. بعد از آن بر او » نه«آنها  ةهم ةجوابش دربار

ي ديگري در آن غير از ما، هيچ محمد الرحيم، به خدا اي عبد خير، به :اي دارند؟! گفت رهبه
  2»اي ندارد. بهره

  ي از ائمه فرض استپذير و فرمانطاعت 

كه من از امام صادق شنيدم كه  دهم شهادت مي :از ابوصباح نقل شده كه او گفته است
پذيري از او را  ت كه اهللا تعالي فرمانامامي اس» علي«كه  كنم به اين اعتراف مي :گفت مي

حسين و  بن كنم كه هر يك از حسن و حسين و علي واجب ساخته است، و نيز اعتراف مي

                                                           

] كتاب  ن سزاوارتر [و نزديكتر] است و همسرانش مادران ايشانند، و خويشاوندان [طبقِپيامبر به مؤمنان از خودشا -1

 .] به بعضى اولويت دارند خدا، بعضى [نسبت
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پذيري و اطاعت كردن از آنها را فرض  اهللا تعالي فرمانعلي اماماني هستند كه  بن محمد
  1»كرده است.

مان الهي تنها در شبان قدر فر :امام محمد باقر گفته است :و همچنين كليني نقل كرده
و  چنين و چنان كن! گويد: آيد و به آنها مي و اولياء و اوصياءش مي �به سراغ پيامبر

عمل كردن بدان ، و چگونگي  بدينسان آنها در ارتباط با فرمان و دستور وي، آن را دانسته
  2»را گرفته بودند.

 چونرا كه امام را همچ صورت خود ساخته مطرح كرده است شيعه معناي امامت را به
منظور تأييد  اند و به عنوان داناي به غيب معرفي كرده وم دانسته، و او را بهصپيامبران الهي مع

  اند.  عنوان افتراء و دروغ ذكر كرده هاي جعلي را به كردن اين اهداف خود، اين رؤيت
  باشد. يچون و چرا م مطلق و بي ةوحقيقت اين است كه امام به معناي الگوه و قد

   :اهللا تعالي فرموده گردد. مانند اين لفظ هم بر مؤمن و هم بر كافر اطالق ميو اين 

m����¬����¢¡�����~����}��|��{z���y���x����w���v��ul� �
                                                                                                              :��V+�� �5   

   :فرموده خداوندو اين 
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   :سخن الهيو مانند اين 
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شناسي، و تدبيرانديشي در شئون (هستي)  امامت، مستوجب عصمت، و غيب ةواژ
نيست. و شيعه، دليلي در دست ندارند كه ثابت كند صفات فوق به امام اختصاص دارد. 

   :فرمايد مذكور را در كتابش گنجانده است آنجا كه مي ةچهارگان مراتب قرآنكه  همانا ،بله

�m��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i

��|��{��z���y��xw��vl             :a�&9����   

از پيامبران  خداوندو كسي كه از اهللا و رسولش اطاعت كند، آنها با كساني هستند كه «
آنها بهترين رفيق و  آنها نعمت ارزاني داشته است، و   و صديقان و شهيدان و صالحان بر

  » باشند. يار مي
 و آن را به هاي چهارگانه آن امامتي كه شيعه آن را اختراع كرده، در اين مراتب و طبقه

مذهب خود قرار داده است، وجود ندارد. با وجودي كه حضرت علي  ةعنوان اساس و پاي 
 مخالفتباشد، » الطاعه معصوم يا واجب«معناي  بهو اهل بيتش شديداً با اينكه امام 

كردند. و وقتي كه مردم بعد از شهادت حضرت عثمان خواستند با حضرت علي بيعت  مي
و دنبال فرد  رهايم كنيد!  :دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنيم؛ گفت :كنند، و گفتند

بود و شايد بيشتر از شما ديگري بگرديد، و اگر مرا رها كنيد، من هم مانند شما خواهم 
كنيد. و اگر من معاون و وزير  سمع و طاعه داشته باشم نسبت به كسي كه او را خليفه مي

  1»امير شما شوم. (خليفه) شما باشم بهتر است از اينكه
است، نقل شده است.  شيعهي از مراجع مورد اعتماد كالبالغه كه ي و اين مطلب از نهج

امامتي كه از طرف  را كهآورد، چ بود، علي اين عذر را نمي ميجهت خداوند اگر امامت از 
الطاعه ـ هم براي امام و هم براي مردم است.   بر آن نص وارد آمده باشد، واجبخداوند 
سان  سان حضرت حسن امامت را به معاويه واگذار كرد، و با او بيعت كرد. و بدين و بدين

  2كرد.علي، بر دستان معاويه بيعت  بن حضرت حسين

                                                           

  183ص  1نهج البالغه, جزء  -1

   72ة اخبار الرجال (رجال الكشي) ص معرف -2
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 يعتبودند، هرگز با معاويه ب اهللا تعالي مي ةاگر حسن و حسين امامان برآمده از فرمود
 :و مأمون به حضرت رضا گفت نمودند. را به او واگذا نمي حكمو  الفتكردند، و خ نمي

چنين بنظرم رسيده كه خود را از خالفت كنار بكشم و آن را به تو واگذا نمايم ... با تو 
و آن را از روي اراده  من (هرگز ميلي به اين كار ندارم) : ضرت رضا گفتحبيعت كنم. 

 ةدهند قبول نكردن مقام خالفت توسط حضرت رضا، نشانباري،  دهم. خودم انجام نمي
ها، اصحاب  رافضيو دار و فرض شده نيست كه شيعه  اين امر است كه امامت امري نص

در بحث و اند. (انشاءاهللا  ، كافر دانستهرا بخاطر عدم قايل شدن به آن �گرامي پيامبر
و احاديث نبوي  قرآنجايگاه خاص خودش، به آن خواهيم پرداخت) و اما صفاتي كه 

   :گويد مي ثابت شده است، ما به آنها اعتقاد داريم. مثالً قرآن صراحتاًَ �براي پيامبر

�m��e�������d��c���������b��a��`l�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  :a�$+����7	 
  ، »ايم. عنوان رحمتي براي جهانيان فرستاده را فقط به توو ما «

 �m���¢����z����y��x������������w��v��ul�������������������������������������������������������������������������������          :l+)5
  

  »  ايم و تو را براى همه مردمان جز مژده آور و هشدار دهنده نفرستاده«

�m���µ��y��x��w��v��u��t��s���rl�        :4�� ����
 
  »براي همه شماها هستم. خداوندبگو اي مردم! من فرستاده « 

�m�§��¦��¥��¤���®���¬��«��ª��©��¨l�����������������������  :�������� 
اش نازل كرد تا براي  مبارك است كسي كه فرقان (جداكننده حق از باطل) را بر بنده« 

  »جهانيان انذاركننده بشود.

�m��¸� �¶�� � �µ��´��³��²��±��� � � �°���¯� �®��¬

���Á��À��¿��¾���½��¼��»��º������¹l  :a�&9����    
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آورند تا زماني كه تو را در اختالفات و نزاعات فيمابين  به پرودگارت ايمان نميقسم « 
اي نسبت به قضاوت تو پيدا نكنند و  شان شكي و يا تنگيهاي دلدر  وخودشان داور كنند، 

  »كامالً تسليم و مطيع شوند.
                                                                                         

�m���¡��xw��v����u���t��s��r��q��pl                    :m��	 
  » آنچه را كه پيامبر آورده، برگيريد، و از آنچه كه نهي كرده، دوري كنيد.«

�m��m��e���d��c���b��a�������������`��_��^l                        :���.  6-�� � �
  .»يد، از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوست بدارددار بگو: اگر خدا را دوست مى«

�m��N��GF��E��D��C��B��Al                                                  :a�&9��
7   
اطاعت كرده  خداوندپيروي و اطاعت كند، در حقيقت از  �و هر كس از رسول«

  »است.

�m��i� � �h� �g� �f��e� �d� �c� �b� �a� �`��_�� �^

��l��k��j��s��r���q��po��n��ml�����������  :a�&9����� 
ت كند، و راه مخالفو كسي كه با رسول خدا بعد از آنكه هدايت برايش روشن شده، «

گذاريم، و او را وارد جهنم  مؤمنان را نپويد، او را با آنچه كه براي خود برگزيده، وا مي
  »سازيم. و (اين) سرنوشتي بد است. مي

هاست،  ترين انسان بزرگترين و گرامي �اتفاق نظر دارد كه محمدامت اسالمي بر اين 
چنان منزلت بلند بااليي است كه هيچ احدي در صفات و فضايل بدان  و داراي آن

او  و او معصوم و مطاع است و او خاتم پيامبران است، و جانشينانش به روشرسد.  نمي
كنند و  چك و بزرگي به او اقتداء ميكنند، و در هر كو ، و از آثارش پيروي مي گام برداشته

و كمال معصوم نيستند، و در فضل  �اما بسان پيامبر ,آنها پرهيزگار و بسيار فاضل هستند
  زنند. كه شيعه در ارتباط با ائمه خودشان افترا مي چنان رسند، آن به پاي او نمي



 

  :چهارم مسأله

  از عقايد فاسد آنها

  :عقيده به تحريف قرآن

مسلمانان قرار دارد، ايمان  اكنون در دسترس ل به قرآني كه همدليبه سه شيعه 
   :آورند نمي

   :دليل اول

اصحاب دروغگو هستند و اصحاب معتقد بودند كه  ةشيعه هم ةبرحسب عقيد
اند  سان ائمه اهل بيت دروغگو بوده، ولي تقيه كار بوده عبادت است. و بدين» دروغگويي«
پس اگر همه اصحاب و ائمه اهل » گويي، عبادت است. و معتقد بودند به اينكه دروغ«

اند، پس چه كسي قرآن واقعي را از طرف پيامبران به آنها رسانده  بيت دروغگو بوده
  است؟!

  :دليل دوم

و اين در حالي است كه  هسان طبق عقايد شيعه اصحاب گرامي دروغگو بود و بدين
كنند  بيت روايت آنها را نه تنها روايت نميو ائمه اهل  اند. آنها قرآن را نقل و روايت كرده

ها و شيعه چگونه  كنند، با اين حساب رافضي دانند و تصديق نمي را موثق نميبلكه آن 
  توانند به صحت و تماميت قرآن موجود اطمينان حاصل كنند؟! مي

   :دليل سوم

آنها،  هاي معتمد هاي خود شيعه است كه بنا به نظرشان صحيح هستند. در كتاب روايت
ر قرآن موجود در يو تغي   بيش از هزار روايت متواتر وجود دارد كه صراحتاً از تحريف

هاي معتمد شيعه يك روايت درست مالحظه  دهند. در اين كتاب ا خبري ميم  دسترس
ها، قرآن كنوني، از حيث ثبوت حتي از يك خبر صحيح هم ـ  كنيم، از نظر اين كتاب نمي
  تر است!! ششيعه ـ كم ارز رنظ در
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شيعه (شريف  بينيم بعضي از شيعيان به اقوال چهار تن از علماي و اما اينكه مي
يافتگي  اده كرده، تحريفنمرتضي، ابوجعفر طوسي و ابوعلي طبرسي، و شيخ صدوق) است

پايه است، چرا كه مدارمذهب شيعه بر  كنند، اين استنادشان باطل و بي قرآن را انكار مي
 2000هاي آنها كه بيش از  صومين، و جمهور محدثين شيعه، و روايتروي مذهب ائمه مع

باشند، قرار گرفته است. بنابراين سخنان  و همگي قايل به تحريف قرآن مي  روايت است،
اين چهار بيچاره در مقابل سخنان ائمه معصوم و جمهور محدثان شيعه و سرشناسان 

  !قديمي بزرگ شيعه چه وزن و ارزشي دارد؟

از اين، اين چهار نفر، صرفاً بخاطر مراعات كردن شرايط زمان خود، و از باب گذشته 
ا به كاري خيلي  اند، و پوشيده نيست كه آنها به تقيه كرده تقيه، به صحت اين قرآن اذعان

در جاي خودش در اين ارتباط مطالبي را ذكر  شاءاهللا، اند. و در اين كتاب، ان داده مي
كه خود پژوهشگران شيعه اقوال اين چهار نفر را به زير تيغ  خواهيم كرد. و جالب اين

محمد تقي نوري طبرسي در كتابش (فصل الخطاب  بن حسينكه  اند. چنان انتقاد كشيده
 :آن گفته 33 ةاالرباب) به اين نكته اذعان كرده، و در صفح اثبات تحريف كتاب رب في

  »باشد.ايم كه كسي از قدما با آنها موافق بوده  ندانسته«
 كه طبرسي در كتابش و بيشتر محدثان شيعه قايل به تحريف قرآن هستند. چنان

واين مذهب جمهور محدثان است كه ما بر سخنان آنان « : گويد مي 32الخطاب ص  فصل
طور فشرده، رواياتي چند در باب تحريف قرآن را ذكر  خواهيم به و مي» ايم. اطالع يافته

يعقوب كليني در  بن محمد  :دانند و صحيح مي ها را موثقآنكنيم كه كتب معتمد شيعه 
دانند) از  اصول كافي در باب (جامعان قرآن فقط ائمه بوده، و آنها دانش آن را تماماً مي

هر كس از مردم ادعا گفت:  شنيدم كه مي �از ابوجعفر :جابر روايت كرده كه او گفته
يقيناً دروغ گفته، و تنها كسي كه در اين طبق نزول اهللا تعالي جمع كرده، را كند كه قرآن 

بعد طالب و ائمه  بن ابي اش جمع كرده، حضرت علي صورت اصلي و واقعي يان آن را بهم
  » باشد. از او مي
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بن سلمه روايت كرد، كه مردي  هند، از سالم چاپ 67و نيز كليني در اصول كافي ص 
دادم كه با قرائت مردم  ش ميئت كرد و من حروفي از قرآن را گواقر �بر ابوعبداهللا

از اين قرائت دست بردار! از همين قرآن مردم  :ابوعبداهللا گفتآمد. آنگاه  جور در نمي
كند، آيه به آيه كتاب اهللا را  كند. پس وقتي كه او ظهور مي بخوان تا مهدي ظهور مي

از  قتي كهو �علي :آورد. و گفت خواند. و آن مصحفي را كه علي نوشته بيرون مي مي
اين  :ده) نشان داد. و به آنها گفتشكتابت آن فارغ شد، آن را به آن مردم (اصحاب را

آوري  است و من آن را در دو جلد جمع  نازل كرده �كه بر محمدكتاب اهللا تعالي است 
ما خود مصحفي داريم كه همه قرآن در آن جمع شده است.  :ام. آنگاه آنها گفتند كرده

خدا، ديگر بعد از امروز، آن را نخواهيد  به :داريم. آنگاه او گفتاحتياجي به مصحف تو ن
  »بود كه شما را از آن مطلع سازم. تا آن را قرائت كنيد و بخوانيد. ديد، فقط بر من الزم

نصير  بن ابي احمد«  هند، ذكر كرده كه: چاپ 67و همچنين كليني در اصول كافي ص 
به آن نگاه نكن! من هم آن را باز   :، و گفتمصحفي را به من داد �ابوالحسن :گويد مي

��Rكردم و اين آيه را خواندم  B� >� >M >L; A\N�� AL Bf >; E >n Z}:i9?$+���{  ،در آن نامه هفتاد نفر از قريش

  » با نام پدرانشان را مالحظه كردم. همراه
اسباب نزول واليت) از  ةباب (نكاتي دربار 264و كليني در اصول كافي ص 

� �op� ���c  �Vروايت كرده،  �هللابوعبدا   *.q�P � r  � �./ s [#%M Q+� LI �t-
u&�� � L&�� �  (c3;2v LI *.�X� �P9wx نازل شده  �خدا بر محمد گونه به اين

  » است.
جبرئيل اين آيه را  :از جعفر صادق نقل كرده كه 264و باز كليني در اصول كافي ص 

  :آورد فرود �گونه بر پيامبر اين

<�J� #C �19I- g�3f��1'�� L;\�� �y� �;�9  r̀  s  "�21� �9$+I=∗ 
                                                           

ايم، ايمان بياوريد.  كه به شما كتاب داده شده، به نور مبين و روشني كه بر علي نازل كردهاي كساني  ∗

 ».نعوذباهللا«
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هايي را كه در ارتباط  گويند عثمان مصاحف موجود را سوزانده، و سوره ها مي و بعضي
  ها اين سوره است.  ، ضايع كرده است. از جمله آن سوره ش بودهتبا فضايل علي و اهل بي

 �; !($h��� Lz��� �� (&C< �{ �9�J�� L;219��C �19I� �19I� L;\�� �y�; (f$%  ��1%3
 � |�;-2\}� ~$.&�� ��� � ��C LI #c��C ��21� ($�  �1; g�\  (f�%���($=1 

ايم، ايمان  مهربان. اي ايمانداران به دو نوري كه نازل كرده ةبه نام خداي بخشند«
ز عذاب روز بزرگي شما را برحذر خوانند و ا بياوريد. آن دو، آيات من را كه بر شما مي

  »دارند. آن دو نور از يكديگر هستند و من شنوا و آگاه هستم. مي

دهد اين قرآن دستخوش  دليلي كه نشان مي«كه ه نقل كرد �و مالحسن از ابوجعفر
 زيادت و نقص گرديده است اين است كه در آن، از حق ما بر آن صاحب حق (بر

  2»ده است.) خبري نيست و پوشيده شتخالف
طالب طبرسي در كتاب (احتجاج) از ابوذر غفاري نقل كرده كه وقتي  بن ابي  و احمد

به ديدار حق شتافت، حضرت علي قرآن را جمع كرد و آن را پيش مهاجران و  �رسول
چنين به او سفارش كرده بود. پس  �انصار آورد. و آن را به آنها عرضه كرد. چون پيامبر

اي كه آن را باز كرد، رسوايهاي  در اولين صفحهآن را باز كرد،  وقتي كه حضرت ابوبكر
اي علي آن را باز گردان، ما به آن   :گفت جستي زد وآنگاه عمر  چشم آمد. آن جماعت به

بن ثابت را كه قاري قرآن  . پس عمر زيداحتياجي نداريم. علي آن را باز گرفت و بازگشت
علي قرآني را براي ما آورده كه در آن رسوايهاي  :به حضور طلبيد. آنگاه به او گفت  بود،

آوري كنيم. و  جمع يشد. و ما همچنين نظر داريم كه قرآن انصار و مهاجران مالحظه مي
آبرويهاي مهاجرين و انصار را از آن حذف كنيم. زيد هم اين خواسته  ها و بي آن رسوايي

واسته بوديد فارغ شدم. و علي حاال من از قرآني كه شما خ : او را اجابت كرد، پس گفت
چاره   :د ساخت. عمر گفتهقرآني را ظاهر كرد، كه همه اعمال شما را باطل و برمال خوا

                                                           

  180فصل الخطاب,  چاپ ايران,  ص -1

  11تفسير صافي /تاليف مال حسن ص  -2
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چاره اين است كه او را  :دانيد! عمر گفت شما خود چاره را بهتر مي  :چيست؟! زيد گفت
نقشه بن وليد براي كشتن او  بكشم و از او آسوده شويم. به همين خاطر، توسط خالد

گري نشانده شد، از  كشيد. اما او موفق به انجام اين كار نشد. و چون عمر به مقام خليفه
آبروهاي  تحويل بدهد تا آن را تحريف كنند و بيعلي خواستند كه آن قرآن را به آنها 

شود اگر آن قرآني  اي ابوالحسن، چه خوب مي :خود را از آن پاك سازند. آنگاه عمر گفت
خير، اصالً حرفش را  :گفت بياوري؟!  وبكر آوردي تا بر سر آن جمع شويم،را كه نزد اب

تراشي نكرده، و   كه شما بهانه هم نزنيد! من آن روز آن را پيش شما آوردم فقط براي اين
» آن را پيش ما نياوردي!« :يا نگوئيد» غافل بوديم. ما از اين قرآن«  :در روز قيامت نگوئيد

ت، فقط پاكان بايد به آن دست بزنند، و اختيارداران بعد از من از قرآني كه در نزد من اس
قت از پيش تعيين شده و شخصي براي هويدا ساختن آن وگاه عمر گفت: آيا  فرزندانم. آن

آري، وقتي قائم ـ از نسل فرزندانم ـ قيام كند، آن را  :گفت � قرآن وجود دارد؟! علي
  1»دارد. از آن وا ميكند، و مردم را به پيروي كردن  ظاهر مي

اميرالمؤمنين (علي) داراي قرآن »  گويد: مي» الخطاب فصل«و نوري طبرسي در كتاب 
آوري نموده بود. او آن  شخصاً جمع �مخصوص بود كه آن را بعد از وفات رسول اهللا

آن جماعت (ابوبكر و عمر ...) عرضه كرد، اما آنها از آن روي گرداندند، او هم   قرآن را بر
آن قرآن در نزد فرزندش بود، و امامي از امامي  را از دسترس آنها پنهان نگاه داشت، و آن

بردند.  ديگر ـ مانند سائر خصوصيات امامت و خزائن نبوت ـ آن را از يكديگر به ارث مي
اهللا فرجه ـ بعد از ظهورش، آن را  و آن قرآن هم اينك در نزد قائم حجت است. ـ عجل

قرآن دهد. و آن قرآن با اين  كند، و خواندن آن را به آنها دستور مي براي مردم ظاهر مي
ها و آيات و حتي كلمات هم، ناسازگار و متفاوت  موجود از حيث تأليف و ترتيب سوره

است. يعني از جهت زيادت و كاهش با آن فرق دارد. و چون حق با علي، و علي با حق 
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نقص) تغيير وجود دارد. و اين همان است، پس در قرآن كنوني از دو جهت (زيادت و 
  1»مطلوب و مدنظر است.

  زند.  گويد و حرف مي گونه سخن مي آري، اين آقا ـ كه خدا او را بكشد ـ اين
پس مسائلي براي آنان « :گويد طبرسي مي» االحتجاج«طالب در كتاب  و احمدبن ابي

من درآوردي مطالبي را  آوري كنند. و در اين راستا، پيش آمد كه مجبور شدند آن را جمع
آنها استوار و پا بر جا سازند. و مطالبي را  ةهاي كفر خود را بوسيل به آن افزودند تا ستون

ي كه در (آغاز) از انشكار است. و كسآ بسي در آن افزودند كه نارسايي و ناسازگاري آن
بودند و  اي از ملحدان آوري كتاب) كردند، دسته ارش (و جمعنگشروع به  �پيامبرزمان 

  2»گويند به همين خاطر است كه سخن منكر و دروغ و بهتان را گفته و مي
 ضاز بسياري از قدماي رواف« :گويد الخطاب مي و حسين نوري طبرسي در كتاب فصل

آن را  روايت شده كه قرآني كه هم اينك در دست ماست، آن قرآني نيست كه اهللا تعالي
و زيادت و كاهش دستخوش تغيير و تحريف  نازل كرده است، بلكه �بر حضرت محمد

  3»شده است.
هاي زيادي از آن حذف شده، و  جعفر نقل كرده كه اين قرآن، آيهو مالحسن از ابو

  4»فقط حروفي چند به آن اضافه گشته است.
كنيم  هاي اهل بيت چنين برداشت مي از مجموع اين روايت :گويد و نيز مالحسن مي

نازل شده، كامل نيست، بلكه بخشي از آن مخالف  �ه بر محمدگونه ك كه قرآن كنوني، آن
كاري   و برعكس آنچه است كه اهللا تعالي نازل كرده، و برخي از آن تغيير يافته و دست

شده است، و چيزهاي زيادي از آن حذف شده از جمله نام علي در بسيار از جاها، و از 
  منافقان از آن پاك شده است و ... و نيز نام آل محمد چندين بار حذف شده. ةجمله واژ
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باشد.  بر اين، قرآن كنوني، بر آن ترتيبي كه موردپسند اهللا تعالي و رسولش مي و عالوه
  1»نيست.

فرود  �قرآني كه جبرئيل براي پيامبر :ابوعبداهللا گفته است« :و كليني روايت كرده
  2»آورد، هفده هزار آيه بوده است.

باشد، گويي دو سوم قرآن، حذف شده است و  آيه مي 6660كه قرآن موجود،  در حالي
العقول) در توضيح اين روايتي كه كليني   ةفقط يك سوم باقي مانده است. و نويسنده (مرآ

. و ناگفته پيداست كه اين روايت و اين روايت صحيح است :گويد استخراج كرده، مي
آن و تغيير آن خبر ست، صراحتاً از نقص قردهاي صحيح از اين  بسياري از روايت

هاي اين باب، به لحاظ معنايي متواتر هستند و دور  روايت ةو به اعتقاد من هم دهند. مي
شود، بلكه به گمان  ها مي انداختن همگي آنها، مستقيماً موجب سلب اعتماد آن روايت

هاي موجود در باب امامت كمتر نيستند،  هاي موجود در اين زمينه، از روايت من، روايت
  3كنند؟! س چگونه (صحت كنوني) قرآن را با روايتي اثبات ميپ

 :گويد و مال خليل قزويني، شارح فارسي زبان كافي، در ارتباط با روايت مزبور مي
اند. و البته در  آن اين است كه بسياري از آيات، از قرآن كنوني حذف شده د ازمرا«

هاي  روايت را كهه است. چمصاحف مشهور و احاديث صحيح اين موضوع اتفاق نيافتاد
ها در  اند. و روايت خاص و عام بيانگر اين هستند كه بسياري از (آيات) قرآن حذف شده

آيد  اين زمينه آن قدر زياد هستند كه واقعاً تكذيب كردن آنها يك نوع گستاخي بشمار مي
  خواهد!.. و دل و جرأت مي

» ف موجود استحدر مصاقرآن موجود هماني است كه هم اكنون «و اين ادعا كه 
  خالي از مغلطه نيست.
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و استدالل به اهتمام صحابه و اهل اسالم در تثبت و كنترل اين قرآن ـ بعد از اصالح 
نماياند. و  يافتن از كاري كه ابوبكر و عمر و عثمان انجام دادند ـ استداللي ضعيف مي

   :ةبدينسان استدالل به آي

�m���n��m���l��k������j��i��h��gl  :�8���  
اي مكي است، و بعد  ماضي و در سوره ةاين آيه با صيغ استداللي قوي نيست، چرا كه

هايي است كه  هاي فراواني در مكه نازل شدند و اين به استثناي سوره سوره هاز اين سور
قرآن  ةدهد كه هم فراوان در مدينه نازل شدند. پس اين نشان نمي طور بعد از آن به

ت بر اين ندارد كه فقط در نزد لشد. و همچنين حفظ قرآن، دالبا محفوظ شده مي
توان چنين از آن برداشت كرد كه اين قرآن در نزد  بلكه مي محفوظ مانده است.الناس  عوام

  1»دار او، محفوظ است. و پيروان راز نگه امام زمان
هاي وارده در خصوص  روايت« :گويد الخطاب مي و حسين نوري طبرسي در فصل

گفته ـ خيلي فراوان   با يكي از اشكال پيش  ها ـ ر بعضي از كلمات و آيات و سورهتغيي
اخبار دال بر تحريف  :گويد اهللا جزائري در يكي از تأليفاتش مي نعمت كه است. تا جائي

مه  چون مفيد و محقق داماد و عال روايت است، و جماعتي هم قرآن بالغ به دو هزار
كتاب تبيان،  هم در داباشند. بلكه است عيت و شموليت آنها ميو غير آنها مدعي جامجليلي 

اند كه در آخر  به كثرت آنها تصريح كرده، بلكه جماعتي مدعي به تواتر رسيدن آنها شده
  2»مبحث آنها را ذكر خواهيم كرد.

مطلبي » االنوار«آقاي جزائري محدث در كتاب  :و نوري طبرسي همچنين گفته است
هاي جامع  ياران و اصحاب ما، بر صحت روايت« :وم آن چنين استعنوان كرده كه مفه
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متواتر دال بر تحريف قرآن به لحاظ ماده، اعراب، كالم انگشت گذاشته، و آنها را 
  1»اند. باوركرده

سابق صورت متفرقه در ضمن داليل  مضاعف بر آنچه كه به« :گويد و نوري طبرسي مي
ي وجود دارند كه بر راه يافتن حذف و نقصان هاي كثير و روشن و معتبر گذشت، روايت

دهند كه اين قرآن، كمتر از آن قرآن تمام و  دهند. و نشان مي به اين قرآن كنوني گواهي مي
نازل  ها و پريان  عنوان معجزه بر سرور و ساالر انسان كاملي است كه اهللا تعالي آن را به

  كرده است.

صورت متفرقه  تماد و مرجع آن اصحاب بهها در كتب معتبر و مورد اع و اين روايت
  2»باشد. موجود مي

هاي معتبري  ها از كتاب همه اين روايت كهبدان   :گويد و همچنين نوري طبرسي مي
اند كه ياران ما، در راستاي اثبات احكام شرعي و آثار نبوي به آنها متكي  نقل شده

  3»باشند. مي
اند و  ر تحريف قرآن را ذكر كردههاي دال ب طور مفصل روايت و علماي شيعه به

همچنين جناب محمد باقر مجلسي يك دليل عقالني براي اثبات تحريف يافتگي قرآن 
كند كه چون قرآني كه در بين  عقل حكم به اين مي»  :گويد ذكر كرده است، آنجا كه مي

ت، آوري و كنترل كردن آن نشده اس دار جمع مردم انتشار يافته، و شخصيتي معصوم عهده
اما شكي در اين  رسد كه جمع آن، موافق با اصل كامل آن باشد. نظر مي معموالً بعيد به

ها) مكلف هستند كه از اين قرآن كنوني پيروي كنند و آن را  نيست كه مردمان (شيعه
كند، و اين از طريق اهل بيت معلوم و مشخص شده  بخوانند تا وقتي كه قائم ظهور مي

هايي هستند كه بر كامل بودن و  روايت ةي اين باب از جملها است. و بيشتر روايت
هاي بعدي،  كشند و بسياري از آنها در باب صحيح بودن اين قرآن خط بطالن مي
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ين باره سنگ تمام اشاءاهللا در  شد، و ان خصوص در كتاب (فضليت قرآن) ذكر خواهندب
  1»خواهيم گذاشت.
ب شيعه و تأييد كردن آنها از جناب هاي وارد آمده در كت آوري روايت بعد از جمع

علماي سرشناس آنها به لحاظ تواتر و روشن بودن آنها در تحريف يافتگي قرآن، 
كه قرآن موجود تحريف شده و  ها مبني بر اين آنها را طبق اين روايت ةخواهيم عقيد مي

قايد اما در ارتباط با ع :گويد تفسير صافي مي ةتغيير يافته است، ذكر كنيم؛ نويسند
استادانمان در اين باره بايد بگوئيم كه ظاهراً محمدبن يعقوب كليني (معروف به) 

او  ون كهبوده است. چ يافتگي نقصان در قرآن مي االسالم، معتقد به تحريف و راه ثقه
ذكر كرده، وبه هيچ وجه به تقديح (و تضعيف) » كافي«باره در كتابش  رواياتي را در اين
هاي موجود در آن  . كه به (صحت) روايتهر اوايل كتابش ذكر كردآنها نپرداخته، و د

ابراهيم قمي هم چنين اعتقادي داشته  بن نان دارد. و بدينسان استاد كليني، علييكامالً اطم
هاي مربوط به آن است، و او در اين باره  تفسيرش سرشار از روايت بدليل اينكهاست. 

طالب طبرسي هم در كتابش  بن ابي مدسان شيخ اح اغراق هم كرده است. و بدين
  2»آنها گام برداشته است. ةبه شيو» احتجاج«

اند كه در آن به  و بسياري از محدثان شيعه، كتابي مستقل در اين باره تصنيف كرده
بن محمد تقي نوري  پردازند. حسين اثبات تغيير و تحريف يافتگي قرآن موجود مي

ها  نام اين كتاب االرباب) ي تحريف كتاب ربالخطاب ف طبرسي در كتاب معروفش (فصل
 است كه  اين كتابي لطيف و شريف« :گويد كتابش مي ةرا برشمرده است. و او در مقدم

پيشگان و (عدالت ستيزان) آن را تأليف  ستم يها حجت اثبات تحريف قرآن و رسوايي
  .»نهم نام مي» االرباب تحريف كتاب رب الخطاب في فصل«ام، و آن را  كرده
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شمارد و  هاي تأليف شده در اين زمينه را برمي كتاب همان كتاب، 29 ةپس در صفحس
   :گويد مي

  ـ كتاب التحريف1
  ـ كتاب التنزيل2
  القرآن و التحريف ـ كتاب التنزيل من3
  ـ كتاب التحريف و التبديل4
  ل و التحريفيـ التنز5

نزد شيعه از جمله عقيده به تحريف قرآن، در فهمانند كه  ها بما مي اين كتاب
  كردند. آيد، و گرنه اين همه كتاب تأليف نمي شمار مي ين بهدضروريات 

پايه و  ها ضعيف هستند، كامالً بي كه روايت ها به اين و اما عذرآوري بعضي از شيعه
ها را وارد كرده و آنها را  روايت ناي بيشتر بزرگان و علماي شيعه را كهاساس است چ بي

اي مخالف با  يكي از آنها، آن روايات را رد نكرده است. و نگفته كه عقيده، و موثق دانسته
خواهيم، كه اگر  آن دارد. بلكه آنها معتقد به تحريف قرآن هستند. و ما از علماي شيعه مي

  معتقد به صحيح بودن قرآن كنوني هستند، كارهاي زير را انجام دهند.
هاي مورد اعتماد و معتبر آنها  يكي از كتاباز ائمه معصومشان بياورند كه در  ـ روايتي1
ده است. و البته كه رشده باشد و ثابت كند كه قرآن كنوني كامالً صحيح و دست نخو ذكر

  تا روز قيامت، هرگز چنين روايتي را نخواهند آورد. 
خود را در  ةـ الزم است كه قائالن به تحريف قرآن را كافر بدانند و اين عقيد2

  علني كنند.  نشريات و مجالت
ها را در مجالس خودشان ترويج نكرده، و در مجالس خود از  ـ اين قبيل روايت3

هايي را كه در اين زمينه به نگارش  ها ابراز برائت كنند و كتاب اصحاب آن و از آن روايت
هايي همچون كافي، و احتجاج و غير آنها ... در حقيقت  نمايند. كتاب طئهاند، تخ در آمده
صفحات، عقايد شيعه به تحريف قرآن كنوني را با استناد به روايات متواتر آنها و در اين 
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كسي از بزرگان آنها  و اقوال محدثين و علماي بزرگ و سرشناس آنها، را ذكر كرديم
   تواند آن را انكار كند. نمي

دس مق  كتاب ةدارد، و عقايد آنها را دربار سياه آنها برمي ةو اين عبارات نقاب از چهر
دهد. كتاب مقدس كه  اهللا تعالي كه باطل هرگز بدان ره نتواند يافت، فرا روي ما قرار مي

   :فرمايد در اين كتاب مجيد ميخداوند از طرف خدايي كاردان و ستوده نازل شده است. و 

�m��L��K���J��IH��GF���E��D��C��B��Al  :��V+��� – 5 
  ، »پرهيزگاران است هدايت ةشك ماي الم، اين كتابي است كه بي«
    :فرمايد مي و

�m���n��m���l��k������j��i��h��gl  :�8���(  

  » كرديم، و خود حافظ آن خواهيم بود.ما خود قرآن را نازل «
   :فرمايد و مي

�m�����Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���� �Î��Í��Ì��Ë���Ê

���ß���Þ��Ý����Ü��Û��Úl  :iI�$V���� − ��   

ا بخاطر عجله براي خواندن آن [= قرآن] حركت مده، چرا كه جمع كردن و زبانت ر«
و  خواندن آن بر ماست! پس هرگاه آن را خوانديم، از خواندن آن پيروي كن! پس بيان

   :دفرماي و مي» ماست! ةتوضيح آن نيز بر عهد

�m��Y��X��W�� �V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L

��_��^��]��\�����[��Zl �T� :a�

   

توانند مانندش  بگو: اگر انس و جن گرد آيند بر آنكه مانند اين قرآن آورند، هرگز نمى«
  .»آورند و اگر چه برخى از آنان ياور برخى [ديگر] باشند

في كه در شرق و غرب در دسترس حمسلمانان بر اين اتفاق نظر دارند كه مصا ةو قاطب
نازل  اس و فلق، كالم اهللا تعالي و وحين ةدو سور مسلمانان قرار دارد، از اول قرآن تا آخر
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باشد، كسي كه حرفي از آن را انكار كند، يقيناً كافر است. و اما  مي �شده او بر پيامبر
توانند ايمان خود را به اين قرآن محفوظ  اينكه بعضي از شيعيان غافل، بعد از اينكه نمي

هاي دال بر تحريف  وجود روايت :ويندگ و مي امل ثابت كنند، بهانه تراشي كردهشده و ك
ها) هم قايل  هاي شما (سني هاي ما موجود است، اشكالي ندارد چرا كه كتاب كه در كتاب

باشد؛ بايد بگوئيم كه آن تمسك و  به نسخ تالوت قرآن و اختالف در قرائت قرآن مي
ه نسخ بهانه تراشي شما همچو تمسك شخص غرق شده به گياه است!! مگر خبر نداريد ك

سان  قرائت هم، بدين ةصوص است و اختالف در نحونتالوت امري ثابت شده به 
  باشد؟! مي

پناه  سر به اهللا تعالي پيشه و خيره  اين كجا و آن كجا؟! از شر اين گمراهان ستم
كنند، الزم است كه جمله  بريم. و بر آن دسته از شيعيان غافل كه چنين بهانه تراشي مي مي

 ةلماي اهل سنت بياورند كه قايل به تحريف يا تبديل قرآن باشد. بلكه قاطبو عبارتي از ع
ين اسالم دبه تحريف قرآن، كافر و خارج از  اهل سنت بر اين اعتقاد دارند كه قايل

  باشد. مي



 

  :پنجم مسأله 

  از عقايد فاسد آنها

  ����حسن و حسين علي و و توهين به ����توهين به رسول ةعقيد

وقتي  :روايت كرده كه او گفته است ؛اني از امام محمد باقر نعم« :گويد مجلسي مي
با او بيعت  كه كنند، و اولين كسي شود، مالئكه او را تأييد مي كه امام مهدي ظاهر مي

 �، و شيخ طوسي و نعماني از امام رضي�است و سپس علي �كند، محمد مي
ورت عريان در مقابل ص هاي ظهور مهدي اين است، كه به اند كه از نشانه روايت كرده

  1»قرص خورشيد ظاهر خواهد شد.

 �و علي �پس نگاه كن اي برادرم ـ خدا به تو رحم كند ـ كه آنها چگونه به پيامبر
كنند كه آنها با مهدي بيعت خواهند كرد. پس باز  اهانت كرده و به دروغ و بهتان ادعا مي

 دون لباس ظاهر خواهد شد.گويند كه مهدي لخت و برهنه و ب هم در افترائي ديگر، مي
آبرو كند!) پس شيعه در افترائي ديگر از قول  واقعاً اين چه ديني است؟! (خدا آنها را بي

ن است، و يحس ةشود، مرتبه او همچون مرتب هكسي كه يك بار متع« :گويند مي �پيامبر
 هحسن است. و كسي كه سه بار متع ةاو همچون مرتب ةشود، مرتب عهكسي كه دو بار مت

او  ةشود، مرتب هطالب است، و كسي كه چهار بار متع ابي بن او همچون علي ةشود، مرتب
  2»من است. ةهمچون مرتب

است؟! ما  قدر پايين  سين اينكنيد! آيا مرتبه و درجه حضرت ح هها نگا به اين احمق
اب كه فرد هر چند در مقام عبادت باال رود، باز هم به پاي اصح ها معتقديم به اين سني

؟! و چگونه اهللا رسول ةرسد، حال چه رسد به سرور جوانان بهشتي و نو نمي �اهللا رسول
است كه آنها تا اين اندازه قدر و ارزش برادر بزرگتر وي حضرت حسن، و پدرش 

تهمت و افتراء آنها آورند؟! و اما  راشده است، پايين مي ةكه چهارمين خليف حضرت علي،
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گويند هر كس  كه مي �ين و برترين پيامبران حضرت محمدنسبت به ساالر اولين و آخر
  كند، در جاي خود بماند. (پناه به خدا) او را پيدا مي ة، درجه و مرتبكند هچهار بار متع

جوئيم، و امر آنها را به  كنند، به تو تبري مي خدايا ما از آنچه كه اين مغرضان ادعا مي
  و قوتي نيست اال به كمك اهللا تعالي.  كنيم، و هيچ حول خداي قاهر جبار واگذار مي

وقتي كه آن صحيفه « :نقل كرده كه او گفته استو كليني در فروع كافي از زراره 
هاي پيشنيان اول  و معلوم است كه از كتاب دستم رسيد، ديدم كه كتابي فشرده است، به

مر به رحم و ا ةاست. به آن نگاه كردم. ناگهان ديدم كه در آن مواردي برخالف صل
كه مورد اتفاق همگان است، يافتم. تقريباً غالب كتاب به همين منوال بود. معروفي 

باالخره آن را تا آخر خواندم آن هم با حالتي از دل ناخوشي و انتقاد و بد انديشي، و 
پايه و باطل است. پس از اتمام آن، آن  بي خوانم ـ اين كتاب كه آن را مي گفتم ـ در حالي

آيا  :زپس دادم. فرداي آن روز، با ابوجعفر مالقات كردم، آنگاه او به من گفترا به او با
پايه و  بي  :بنظرت چطور بود؟! گفتم :آري. گفت :فرائض را مطالعه نمودي؟! گفتم ةصحيف

بخدا اي زراره،  :پوچ و چيزي نيست چرا كه برخالف رفتار و سلوك مردم است. گفت
حضرت  ةو دست نوشت �پيامبر ةه كه ديدي ديكتآنچه را كه ديدي همه حق است. آنچ

  1»علي است.
عنوان يكي  هاي كافي است، و اين در حالي است كه كتاب كافي به اين يكي از روايت

  آيد.  مراجع شيعه بشمار مياز بزرگترين 
بزرگتر از اين وجود  �و علي �نگاه كن برادرم! آيا در آنجا اتهام و اهانتي به پيامبر

كرد  (والعياذ باهللا) در عين اينكه به مردم امر مي �پيامبر« :آنها نسبت داده شوددارد كه به 
ديكته جاي آورند، پنهاني به حضرت علي خالف اين را  رحم و امر به معروف به ةكه صل

و اين چيزي است كه از » كرد. كرد يعني به جداگرايي و امر به منكر و نحو آن امر مي مي
رحم وامر به  ةآنچه كه مردم از صلبرخالف «شود.  نسته مياين عبارت كتاب فوق دا

تر از اين وجود دارد؟! پس نگاه كن، (ببين) كه  آيا بهتاني شنيع» دادند معروف انجام مي
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دين شيعه چه نظري داري؟! كساني كه معتقدند دين حقيقي همان چيزي است كه  ةدربار
ديكته كرده و حضرت  آن را �كه پيامبر نزراره بعنوان كذب و افتراء ادعا كرده مبني بر اي

هايي مبني بر جداگرايي و  و دستورالعمل با خط خودش نوشته و در آن احكام علي آن را
تواند و شايستگي آن را دارد كه بعنوان دين  امربه منكر، وجود دارد؟! آيا چنين چيزي مي

  تلقي بشود؟!
   :گفته است �و شيعه در حق حضرت علي

كه در ميان آنها مردمي  خوانده سپس رويش را برگرداند، در حالي حضرت علي خطبه
قطعاً من دانستم كه خلفاي قبل  :شد و گفت از اهل بيتش و خواصش و پيروانش ديده مي

انجام دادند و عهد و  �اهللا  صورت عمدي كارهايي برخالف (فرمان) رسول از من به
  ... پيمان او را شكستند و سنت او را تغيير دادند

آنها را به   اگر مردم را بر ترك كردن از قوانين و سلوك تعيين شده آنها وادارم، و
فاطمه شالق كاري  ةد و ورثنشو ن، پراكنده ميمپس هم از  شان انتقال دهم، جايگاه

ها را هم به كتاب اهللا و سنت پيامبرش بازگردانم،  ... خالصه اگر ساير ملتشود،  مي
  1شوند. ميهمگي از دور من پراكنده 

  و اين روايت هم از جمله روايات كافي است؛
 هرمان و حيدر كرارقكه معروف به شير خدا و  آيا اين معقول است كه حضرت علي

شود و  گونه ترسو و ذليل نشان داده مي آيد، اين هاي آنها بر مي كه از روايت است، چنان
كه مردم را به كتاب اهللا و  نترسد كه سپاهش او را ترك گويند، به همين خاطر، از اي مي

كه امام و خليفه آنهاست،  شود و با وجود آن سنت واقعي پيامبر ارجاع دهد، منصرف مي
دهد كه آنها بر سر روش سنت ستيز خلفاي راشدين ـ كه به عمد عهدشكني  ترجيح مي

  كردند ـ باقي بمانند؟!
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گذشته از اين ارد؟! و تر از اين نسبت به حضرت علي وجود د آيا بهتان و تهمتي زشت
پندارند كه عصاي موسي و انگشتر سليمان در اختيار حضرت علي بوده و او بر  شيعه مي

  فالحول و القوه اال باهللا.هر چيزي توانا بوده است. 
هاي نفوسمان پناه  ها و شرارت خدايا امور حقاني را به ما رهنمون شو! و ما را از آفت

  بده!
اي  :نازل شد، آنگاه به او گفت �جبرئيل بر پيامبر« :ر كردهو كليني در اصول كافي ذك

شود، كه بعد از تو امتت او  دهد كه از فاطمه متولد مي مي ةمژدمحمد خدا تو را به نوزادي 
اي جبرئيل، سالم مرا به پروردگارم برسان، (و به او بگو)  :را خواهند كشت. آنگاه فرمود

خواهند  شود و امتم بعد از من او را طمه متولد ميمن احتياج به نوزادي ندارم كه از فا
اي محمد، پروردگارت به تو  :گاه جبرئيل باال رفت، سپس پايين آمد و گفت آنكشت. 

دهد كه در دودمان و نسل آن نوزاد امامت و  خبري مي  رساند و به تو خوش سالم مي
پس دنبال فاطمه  من راضي شدم. :دهد. آنگاه پيامبر گفت صيت را قرار ميوواليت و 

شود،  دهد كه از تو زاده مي فرستاد. (و به او گفت) خدا مرا به نوازدي خوش خبري مي
گاه به عرض او رساندم كه من احتياجي به چنين  كشند، آن بعد از من او را مي اما امتم

او امامت و واليت و  ةگاه خداوند براي من پيام فرستاد كه در سالل نوزادي ندارم ... آن
وصيت قرار خواهد داد. من هم براي او پيام فرستادم كه راضي شدم. پس با اكراه به آن 

فاطمه و نه از هيچ زني شير از نه  �باردار شد و با ناخوشي آن را زائيد... و حسين
داد، و او را  آوردند، و او انگشتش را در دهانش قرار مي مي �ننوشيد. او را نزد پيامبر

  1»كرد. روزش را مي 3الي  2ن كفاف مكيد، و آن مكيد مي
  آيا اين اهانتي به سرور ما حضرت حسين نيست؟!

آمدن او را به پيامبر داده  ةكه اهللا تعالي، مژداين ها، با وجود  بنا به قول اين را كهچ
زهراء هم به  ةپس مادرش فاطمسو » م!رمن نيازي به او ندا« :گفته است �است، پيامبر

آورده دنيا   ميلي او را به ميلي به آن باردار شده و با بي ، و با بيآمدن او دلخوش نبوده
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ايم كه مادري نسبت به پسرش  حال نشنيده است و حتي او را شير هم نداده است. ما تا به
چنين بگويد و چنين كند، حال چه رسد به اين پسر كه در اوج بزرگواري است و ساالر 

بن  وقتي كه عبداهللا : گويد جعفر صادق مي :كردهباشد. و كليني نقل  جوانان بهشتي مي
رسول خدا گفت: آيا  گاه عمر به اش حضور يافت. آن بر جنازه �سلول وفات كرد، پيامبر

ساكت شد. باز دوباره  �تو را نهي نكرده كه بر سر قبرش نايستي؟! آنگاه پيامبر خداوند
 �پيامبرگاه  برش نايستي؟! آنكرده كه بر سر قنآيا خدا تو را نهي   اي رسول خدا، :گفت

قبرش را پر از و خدايا، شكمش را  :داني چه گفتم؟! گفتم واي بر تو، هيچ مي :به او گفت
  1»آتش كن!، و او را به آتش داخل كن!

عي هستند (آن هم به زند، مد نيد كه شيعه چگونه نسبت به پيامبر افترا و تهمت مييبب
نكرده، منافق نماز خوانده، اما در آن نماز، براي او دعا اهللا بر آن  دروغ و بهتان) كه رسول

و نسبت دادن   بلكه بر عليه او دعا كرده است. شكي نيست كه اين از كارهاي نفاق است،
  اهانت و جرم بزرگي است! �نفاق به شخص پيامبر

گويد: مردي از منافقان مرد. آنگاه  اهللا ميبدابوع :همچنين كليني روايت كرده كهو 
حسين به او بيرون شد و با او به راه افتاد. يكي از خدمتكارهايش به او رسيد.  �نحسي
كنم تا بر آن نماز  از دست اين جنازه فرار مي :روي؟! گفت فالني به كجا مي : گفت

چه را كه من  و آن  نگاه كن. در كنار راست من بايست، :نخوانم؟! حسين به او گفت
سين تكبير گفت، به طرف او آمد، حسين گفت: اهللا اكبر، گويم، تو هم بگو! وقتي كه ح مي

خدايا فالن عبدت را هزار لعنت جورواجور كن! خدايا او را در ميان بندگانت و 
 ترين عذابت را به او بچشان! ت رسوا كن! و او را به آتشت وارد ساز، و سختيشهرها

... و اهل بيت پيامبر تو را كرد، و با اولياي تو دشمني  ه او، با دشمنانت دوستي ميون كچ
  2»داشت. مبغوض مي
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خدا تو را خيرت دهد كه شيعه چگونه بر حضرت حسين افترا بسته آنجا كه  نگاه كن
در حالي است اين  او بر مردي منافق نماز خوانده و بر عليه او لعن و دعا كرده :گويند مي

بدين صورت نفاق و كه نماز فقط و فقط براي دعا و طلب مغفرت و رحمت است ... و 
گونه  كه حسين اين بريم به خدا از اين دهند. و ما پناه مي دوريي را به دروغ به او نسبت مي

منافق و چاپلوس باشد!! اگر قرار است كه دين براساس نفاق استوار شود، ديگر چه نيازي 
اگر  بود كه مصيبت و اذيت و آزار از طرف كفار مشركين و يهوديان و ديگران بشود؟! و

 �پيوست، و حضرت حسين وقت به وقوع نمي بود جنگ كربال هيچ گونه مي واقعاً اين
  شد.؟! شهيد نمي



 

  :ششم مسأله

  از عقايد فاسد آنها

  ����اهانت به مادران ايمانداران، همسران پيامبر ةعقيد

اعتقاد ما اين است كه از « :گويد اليقين مي مجلسي در كتاب فارسي حق محمد باقر
ارگانه يعني ابوبكر و عمر و عثمان و معاويه، و زنان چهارگانه يعني عايشه و هاي چه بت

كه ايشان  اع ايشان بيزاري جويند و اينبحكم و از جميع اشياع و ات حفصه، و هند، و ام
شود مگر به  نمي وكمال تماماقرار به خدا و رسول و ائمه بدترين خلق خدايند. و آنكه 

  1»ايشان  بيزار از دشمنان
ي واضح است. اين در حال �در توهين به عايشه و حفصه و ديگر زنان پيامبرو اين 
   :فرمايدمي خداونداست كه 

�m��´� �³��²� � � ±°� �¯�� ®¬� �«� �ª��©� �¨

���Ê���º��¹��¸���¶��µl  :g�Jh��� 
بابويه در ـ  ابن« :گويد مي» القلوب ةحيا«و محمدباقر مجلسي در كتاب فارسي  
ظاهر شود،  چون امام مهدي :كند كه امام محمد باقر گفته است يت ميالشرايع ـ روا علل

  2»عنوان انتقام فاطمه، او را حد خواهد زد. ساخت، و بهعايشه را زنده خواهد 
 �رسول خدا ةصديقه و محبوب ةادبي نسبت به عايش هاي وقاحت و بيتواقعاً اين من

هاي آنان داد سخن سر  يياين دروغگو دانيم كه با چه بياني در ارتباط با مينباشد. ما  مي
سپاريم تا خود براي  مي ألخداوند دست  دهيم و آن را توضيح دهيم، ولي آنها را به

  ش حضرت محمد، از آنها انتقام بگيرد.ببيح
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 ةفرماند»  :گويد از معاني قرآن مي ريفسيتو شيخ آنها مقبول احمد، در ترجمه و 
روشني شده است بر طبق  ةل، مرتكب فاحشهاي بصره يعني عايشه در جنگ جم سپاه

  1»اين آيه...
به   علي« :گويد كتاب احتجاج مي 240طالب طبرسي در جزء اول، ص  بن ابي و احمد

 �به علي �پيامبر نظر من او بايد طالق داده شود. خدا، به به : المؤمنين گفت ام عايشه
يعني علي (نعوذباهللا) » د بود.، شأن زنان من بعد از من، به دست تو خواهاي علي« :فرمود

، هر يك از زنان پاكدامن و پاك سيرت را كه بخواهد �حق دارد كه بعد از پيامبر
  تواند طالق دهد. مي

اند كه خاصتاً از  آميز را فقط به اين خاطر سرهم كرده هاي توهين شيعه اين روايت
كه  هند. در حاليبكا �و ساير زنان پيامبر هصديق ةارزش و جايگاه والي حضرت عايش

دهد،  قرار مي زنانش مورد خطاب ةكه پيامبرش را دربار در قرآن مجيد، در حالي خداوند
   :ستايد آنها را مي

�m��y��x����w�����v��u��t���s��r��q��p��o��n��m���l��k��j

��d���c��b������a��`��_��~��}|��{��zl  :g�Jh���5   

] آنكه  نان براى تو حالل نيستند. و نه [حالل است] ز و بعد از اين [موارد پيش گفته «
زنانى ديگر جايگزين آنها كنى. و هر چند زيبايى آنان تو را به شگفت آرد مگر آنچه ملك 

  »يمينت شود. و خداوند بر همه چيز نگهبان است 
   :و اهللا تعالي فرموده

�m��´� �³��²� � � ±°� �¯�� ®¬� �«� �ª��©� �¨
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پيامبر نسبت به مؤمنان از نفس خودشان هم سزاوارتر است و زنانش مادران آنها «
  »باشند. مي

�m��e��WV��U��T��S����R��Ql  :g�Jh���5 
  » اي زنان پيامبر شما مانند هيچ يك از زنان ديگر نيستيد.« 

   :فرموده استحق آنها  موردين درهمچنو 

�m�}�����|��{����z��y��x������w���a��`���_��~l 
 :g�Jh����   

و بكلي شما  ،اهل بيت بزدايدكه رجس و پليدي را از شما  خواهد اهللا تعالي صرفاً مي«
  »را پاك سازد.

نور نازل شد كه طهارت و  ةو بخصوص در ارتباط با حضرت عايشه آياتي از سور
  عفت و پاكدامني او را به اثبات رساندند.

باشند. اهللا  زنندگان به او، از دسته منافقان مي كه تهمت هتاذعان داش خداوندو صراحتاً 
   :فرمايدمي اين آياتتعالي در آخر 

�m���»��º���������������¹�������¸��¶������µ��´��³��²��±l����������������������������������������������������������������������  :219���	   

چنين افترائاتي باز ه اگر مؤمن هستيد، هرگز به انجام دهد ك خداوند به شما اندرز مى
  »هايي نزنيد و چنين تهمت«نگرديد،

شكلي با ناموس و آبرويش  دهد به هيچ بينيد كه شوهري هرگز اجازه نمي شما مي 
شود و شايد انساني شجاع و با شهامت ذلت و خواري خود را تحمل كند اما هرگز   يباز

اش را شاهد باشد و آن را تحمل نمايد. با اين  آبرو كردن خانواده تواند طعنه زدن و بي نمي
خدا گونه شرم و حيايي از  دهند. و بدون هيچ حال، چگونه اين شيعيان به خود جرأت مي

  ؟!نمايندتوهين و بدگويي  �بندگانش، نسبت به همسران پيامبر و



 

  :هفتم مسأله

  از عقايد فاسد آنها

  ����زهرا بويژه اهانت به ساالر زنان فاطمه رتوهين به دختران پيامب ةعقيد

نظر دارند كه اهل سنت و جماعت تماماً با توجه به قرآن و سنت، بر اين اتفاق 
كلثوم، و بانو فاطمه ـ  و بانو ام ، و بانو رقيه،ببانو زين :چهار دختر داشته است �پيامبر
ـ به  عه هند و پاكستانشيعه چنين نظر دارند. اما شي ةسان عام اهللا عنهن ـ و بدين رضي

منتفي دانسته، و آنها  �استثناي حضرت فاطمه ـ آن سه دختر ديگر را از فرزندي پيامبر
   :را به ديگران نسبت داده، و با حكم صريح الهي

�m��§��ml��k��j��i���h��gl  :g�Jh��� 

  اند. مخالفت ورزيده  
آن افتخار  تاورين است الن تنها بخاطر عداوت و دشمني با حضرت عثمان ذيو اين 

كلثوم  اول حضرت رقيه و پس از مرگ او، حضرت ام �پيامبر زيرابزرگ شاملش نشود. 
ناميده شده. و اهللا  )النورين [صاحب دو نور] را به ازدواج او درآورد. به همين خاطر (ذي

   :تعالي فرموده است

�m��¥��s��r��q��p��o��n��ml  :g�Jh���� 
  »اي پيامبر به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو!« 

دهد كه پيامبر  ، و اين نشان ميدهآور در اين آيه صيغه دختران را با جمع خداوند
ت و سكه بي در حالي �پيامبر :اند داراي دختراني چند بوده است. و علماي شيعه نوشته

از او، صاحب قاسم و رقيه و خديجه ازدواج كرد، قبل از بعثتش،  ابچند سال سن داشت 
  1كلثوم شد و بعد از بعثت پاك و مطهرش صاحب فاطمه شد. زينت وام

شيعه و علماي آنها در تعدد دختران پيامبر روشن و سان اقوال ائمه معصوم  و بدين
  :هاي شيعي زير ثبت شده است ر كتاباست و د صريح
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  83المؤمنين، ص  مجالس
  233 البيان، جزء دوم، ص تفسير مجمع

  154تهذيب، جزء اول، ص 
  222، ص 2فروع كافي، جزء 

  519االسالم، ص  فيض
  85البالغه، جزء دوم، ص  نهج

  6االسناد، ص  قرب
  113العوام، احمد علما، ص  تحفه
  82، 559، 223، 650القلوب، جزء دوم، ص  حياه

  89، جزء اول، ص لاآلما منتهي
  352مرآه العقول، جزء اول، ص 

فاطمه را به عقد حضرت  �وقتي كه پيامبر« :ع كافي ذكر كرده استدر فرو و كليني
چرا گريه  :آنگاه به او گفت كرد، مي  كه گريه بر او وارد شد در حاليعلي در آورد، 

كني، بخدا اگر در ميان اهل بيتم از او بهتر سراغ داشتم، تو را به ازدواج او در  مي
نكردم بلكه اهللا تعالي تو را به همسري او در  آوردم. و من او را به شوهري تو انتخاب نمي

  1»آورد.
مرا با  :فاطمه به رسول خدا گفت :ابوعبداهللا گفته است :و همچنين كليني ذكر كرده

من تو را به همسري او در نياوردم  :به او گفت �؟! پيامبريكمي به ازدواج درآورد ةمهري
  2.»(او) درآورد از آسمان تو را به همسري خداوندبلكه 

امام محمد باقر در كتاب « :گويد العيون، مي و محمد باقر مجلسي در كتاب فارسي جالء
علي هر مالي   :گاليه كرد و گفت �الغمه) گفته است كه يك روز فاطمه به پيامبر كشف(
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آيا  :فرمود �گاه پيامبر كند. آن آورد در بين فقراء و مسكينان تقيسم مي مي دست را كه به
ام را عصباني و ناراحت سازم؟! بدان كه عصبانيت و  برادرم و برادرزادهخواهي  تو مي

خشم او، خشم و عصبانيت من است، و خشم و عصبانيت من خشم و عصبانيت اهللا 
  1 »برم بر خدا از غضب اهللا و غضب پيامبرش. من پناه مي :تعالي است آنگاه فاطمه گفت

باهللا) به علت فقر علي   فاطمه (نعوذآيد كه حضرت  از اين دو روايت سابق چنين برمي
به ساالر  اب آشكارلاطو كمي مهريه، به اين ازدواج راضي نبوده است. شيعيان با اين م

ترين آنها  زنان دنيا و عالقمندترين  زاهداز او كنند.  حضرت فاطمه، توهين ميزنان بهشتي 
قر يا كمبود مهريه كه وي به علت ف شود به آخرت بوده است، و اصالً چگونه تصور مي

به اين ازدواج راضي نبوده باشد واقعاً اين تصور از ايشان بدور است:؟! و از روايت سوم 
اي كه حضرت علي از فقراء و  فاطمه، نسبت به دستگيري مالي شود كه چنين هويدا مي

ان زب �چندان خشنود نبوده، و در ارتباط با اين امر، نزد پيامبرآورد،  عمل مي مسكينان به
ان ) را تصور كنيم و به آن اذعمسألهتوانيم اين ( به شكايت و گاليه گشوده است!! و آيا مي

اي است كه دختر شخصيتي كريم و بزرگوار و سخي  كه او بانوي كريمه نمائيم در حالي
  باشد؟! طبع مي

هاي زشتي كه به حضرت  عجب از اين داريم كه شيعه، چگونه پس از اين همه تهمت
  داشتن وي هستند؟!  زنند، باز هم مدعي دوست فاطمه مي
يك زن آبرومند و شريف هم نيست چه  ةگونه شئونات حتي زيبند نه اينكه اينمگر 

  ـ   عنها اهللا رسد به فاطمه ـ رضي
روي گردان  �گفته است: پس فاطمه» احتجاج«بن طالب طبرسي در كتاب  و احمد
اي پسر  :چون در خانه جاي گرفت، گفتكشيد.  انتظار باز آمدن او را مي �شد و علي

طالب، همچون جنين خود را در پارچه پيچيدي و مظنونانه نشستي، و با من كه تازه  ابي
ر جدا شده، سبرخاستي. پس آن پ به نزد تو آمده بودم و محكم بودم، به مخالفت و نزاع

رم و درآمد بخشش مقرري پد خواهد افه است كه ميقحبه تو خيانت كرد. منظورم اين ابو
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و حقوق پسرانم را قطع بكند و آن را از من بگيرد. من هم در تالفي، كالم تند و سختي 
را مبخاطر قيل و قال انصار و مهاجران محبوس شدم. و آن جماعت به او گفتم. تا جائيكه 

كه خشمم را  و در مقام دفاع و مانعيت از اين كار بر نيامدند. در حالي ناديده گرفتند
دم خارج شدم، و با بي ميلي و ناپسندي و خشم باز گشتم. روزي كه حد (و خور مي

ي و ادپايين گذاشتي، ذليل شدي، گرگان دريدند و تو در خاك لم د را تشمشير) خود
خوابيدي. هيچ اقدامي نكردي كه به درد بخورد! و هيچ اختيار و راهي فراروي من باقي 

برم به  شدم. پناه مي گونه ذليل نمي ودم، و ايننمانده، اي كاش كه قبل از شاديم، مرده ب
خدا كه او مرا عداوت كند و تو حامي من باشي! واي بر من در همه مشارق و مغارب، آن 

م را به خدا مرهبر و ستون اصلي مرد، و بازو ضعيف شد. شكايتم به پدرم است و انتقا
و بس  تواني بكني) ميتر هستي (و هر كاري  گذارم. خدايا تو از آنها بسي قوي وامي

واي بر تو  :تواني آنها را عذاب دهي و گرفتار سازي. آنگاه حضرت علي گفت شديدتر مي
ها است  انسان ةهم ةنيست بلكه بر دشمن تو است. (آرام) باش، اي دختر كسي كه برگزيد

 ام، و در ارتباط با گيري نكرده ، من از دينم كناره�اي باقي مانده و يادگار پيامبر و
خواهي، پس رزق و روزي تو ضمانت  ام، اگر تو آن معاش را مي محاسباتم به اشتباه نرفته

شده و محفوظ است. و آنچه را كه براي تو آماده شده است، بس بهتر و برتر است از 
كه از تو قطع شده است، پس به خدا توكل كن و تنها او را كافي خود بدان. آنگاه  اينكه

  1»من است. و ديگر چيزي نگفت. اهللا كافي :فاطمه گفت
زهراء، با چنين اسلوبي كه  ةآيا معقول است كه بانوي بزرگوار و پاكي همچون فاطم

نيست كه شوهرش را با آن مورد خطاب راضي   امروزه ـ  هيچ زن عاقل و آبرومندي ـ
قرار دهد، بيايد و سرور ما حضرت علي را خطاب كند؟! و اگر به فرض اين روايت را 

ادبي حضرت فاطمه (نعوذ  ايم كه وقاحت و بي ت بدانيم، كاري بيش از اين نكردهدرس
 باهللا) نسبت به حضرت علي، و ترسو بودن حضرت علي و ذليل بودن وي در مقابل مردم

رسد در حاليكه او  ايم. و آيا باز هم اين منطقي بنظر مي اي حق، را استخراج كرده مسألهدر 
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خود دارد،  ة، و با شهامت بوده، و قهرماني كمياب را در كارنامشير پيروز خدا؛ حيدر كرار
ي عشق و مدعهاي شيعه به كجا پر كشيده؛ كساني كه از يك طرف  دانم كه عقل من نمي

ديگر، آن چرنديات و رف زهراء هستند و از ط ةمحبت نسبت به حضرت علي و فاطم
و در حقيقت آنها،  !!بافند مي را كه بر خالف اين مدعاي آنها است، به هم ها گويي ياوه

كنند، آنجا كه آن آيات را  توهين مي �اكرم يبكنيد، به همه دختران ن كه مالحظه مي چنان
اهداف  كنند، و آن را (نعوذباهللا) در خدمت به ميل خود تفسير دروغين و غيرواقعي مي

جعلي در  و كه آن روايت موضوعدهند. و اين از ديدشان پنهان است  پست خود قرار مي
هاي جعلي و دروغين  رساند. و اين حال و روز همه روايت ديگر به آنها ضرر ميجايي 

طالب  ابي بن  شود. و نيز احمد است و دروغ بودن آنها در مقابل همه مردم هويدا مي
فاطمه  يوقتي كه شب شد، عل :گويد سلمان مي« :طبرسي در كتاب (احتجاج) گفته است

، و دست دو پسرش حسن و حسين را گرفت و به خانه هر يك از را بر االغي قرار داد
(مظلوميت) و حق خود را به آنها درغزوه بدر رفت و  همهاجران و انصاريان شركت كنند

آنها فقط و فقط چهار نفر به او پاسخ  ةبه ياري طلبيد. از ميان هميادآور شد و آنها را 
من، و ابوذر، و   :ه كساني بودند؟! گفتنفر چ آن چهار :مثبت دادند. من به سلمان گفتم

مقداد و زبيربن عوام، شب دوم و سوم هم به سراغ آنها رفت، و فقط ما به ياري او 
  1.شتافيتم

علي، فاطمه را بر االغي سوار كرد، پس وقتي كه شب شد، « :و نيز طبرسي ذكر كرده
مردي به او پاسخ مثبت  آنها را به نصرت خود فرا خواند. آنگاه غير از ما چهار نفر، هيچ

  2»نداد.
و او را به در خانه  ،فاطمه را سوار بر االغي كرد كه حضرت علي، حضرت آيا در اين

، يهر يك از مسلمانان برده است، توهيني به بانوي بزرگوار اسالم، و سرور ما حضرت عل
، ي است كه بعد از اين همه تالش و جستجوي حضرت علينيست؟! و آيا اين منطق
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اند؟! اين تنها و تنها روايتي است كه  تهفبه ياري او نشتا نوهاشم ـ همبكس ـ حتي  چهي
  اند. ها به دروغ و بهتان آن را سرهم كرده رافضي



 

  :هشتم مسأله

  از عقايد فاسد آنها

  ����طالب و و توهين به عقيل پسر اب توهين به عباس و پسرش عبداهللا ةعقيد

   :و محمد باقر مجلسي گفته است
بعد از وفات  : ني با سند خوبي روايت كرده كه سدير از امام محمد باقر پرسيدكلي«

وقتي كه حضرت علي از طرف ابوبكر و عمر و ساير منافقان مظلوم و  �رسول خدا
  هاشم كجا رفت؟!  مغلوب واقع شود، پس غيرت و شهامت و اقتدار و كثرت بني

هاشم باقي مانده بود؟! جعفر و اصالً چه كسي از بني   :امام محمد باقر جواب داد
االيمان  . و آن دو كه ضعيفحمزه كه از سابقان نخست و مؤمنان كامل بودند و مرده بودند

  1»مسلمان بودند كه باقي ماندند. يعني عباس و عقيل. ترسو و تازه و و بزدل
شود كه  و آنچه از احاديث ظاهر مي« :عباس گفته است ةو محمد باقي مجلسي دربار

  2.»شيبه است نبوده است و عقيل نيز به اوكمال ايمان  ةدر مرتباو 
العابدين روايت كرده است كه اين  زينامام باقر با سند معتبر از امام « :گويد و باز مي

   : آيه

�m��¯��®����¬��«��ª��©��¨��§���¦��¥������¤��£l  :a��T�	5  در
آنها به  ندكرا به وضوح از اهانت ه بن عباس و پدرش نازل شد. اين روايت حق عبداهللا

كه  و سرور ما عقيل و متهم كردنشان به اين �يعني عباس �عموي پيامبر
و ايمانشان كامل نشده است، و اهانت كردن به دانشمند  هسو بودرااليمان و ت ضعيف

دري  فوق هستند، پرده كه آنها سبب نزول آيه �بن عباس سرور ما عبداهللايعني  ،است
  بريم. از هر گونه انحراف و الحادي به اهللا تعالي پناه مي ،كنند مي
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  :نهم مسأله

  از عقايد فاسد آنها

  ����و انصار توهين به خلفاي راشدين و مهاجرين ةعقيد

به ارتداد  �مردم بعد از پيامبر :گويد مي �ابوجعفر« :كليني در فروع كافي ذكر كرده
مقدادبن اسود، و ابوذر  :ني بودند؟ گفتآن سه نفر چه كسا :گرايدند، به جز سه نفر، گفتم

  1)يغفاري، و سلمان فارس
  2»ابوبكر و عمر همان فرعون و هامان هستند.»  :و محمد باقر مجلسي گفته است

بن  يو در تقريب العارف، ذكر كرده كه يكي از خدمتكارهاي عل« :و باز مجلسي ذكر كرده
از ابوبكر و عمر به من خبر ده؟! خدمت كردن داري، حق تو بر سر من  :حسن به او گفت

  3»اند، و كسي كه آنها را دوست دارد، او هم كافر است. آن دو كافر بوده :بن حسن گفت علي
ابوحمزه ثمالي كه او در  روايت كرده است نيزو »  :و مجلسي همچنين گفته است

اند.  و كافر بودهآن د : العابدين سؤال كرد. او گفت از امام زينارتباط با حال ابوبكر و عمر 
و هر كس كه آنها را دوست بدارد، او هم كافر ست. و در اين باب احاديث بسياري در 

  »اند. ذكر شده» بحاراالنوار«كتب متفرقه است و بيشتر آنها در 
ضل پرسيد كه مراد از فرعون و هامان در آن آيه چيست؟ فم« :و نيز مجلسي گفته است

اصحاب بعد از رسول « :و مجلسي گفته است» است. مراد ابوبكر و عمر :حضرت فرمود
هارون و  ةو اصحاب بعد از رسول خدا به منزلهمگي مرتد شدند جز چهار آن نفر  خدا

آن  ةهارون و ابوبكر به منزل ةمنزل پيروانش، و آن گوساله و بندگانش درآمدند. پس علي به
  »سامري بود. ةو عمر به منزل هگوسال

 ةهم :ابوجعفر گفته است :اخبار الرجال) گفته است(معرفه  ةو جناب كشي، نويسند
پس عمار چي؟!  :شدند، گفتم دجز سه نفر يعني سلمان و مقداد و ابوذر مرت اصحاب
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خواهي بداني كه چه   اگر مي :پس باز گشت. پس گفتسگردان شد،   كمي روي :گفت
قلبش عارض شد. كسي دچار ترديد و شك نشد، او مقداد است و اما سلمان، چيزي در 

ابوذر، بنا به دستور اميرالمؤمنين ساكت شد، و در راه خدا، از سرزنش هيچ سرزنش و اما 
شد. به همين خاطر، از سخن گفتن و اظهار نظر  اي باكي نداشت و از آن متأثر نمي كننده
   1»خودداري ورزيد. كردن

جز سه نفر ـ  ـ به �اصحاب بعد از پيامبر :گويد ابوجعفر مي :و كشي نقل كرده
بن اسود، و ابوذر  مقداد :همگي مرتد شدند. گفته آن سه نفر چه كساني بودند؟! گفت

 ند:ـ به اصل قضيه پي بردند و گفت  غفاري، و سلمان فارسي، پس مردم ـ بعد از كمي
كه با ابوبكر بيعت  ها همان كساني هستند كه سنگ آسياب به نفع آنها چرخيد، و از اين اين

  2 »داري ورزيدند.كنند خود
اي از شما سؤال  مسأله ةاي سرورم دربار :كميت گفت« :و همچنين كشي نقل كرده

بن  اي كميت :كنم. گفت ميدو مرد از شما سؤال  ةدربار :بپرس! گفت :دارم، پس گفت
زناهاي  هاي حرام كسب شده و هاي به ناحق ريخته شده، و مال زيد، منشأ تمام خون

 كند، مسئوليت آنها، بر ما قيام مي  آن دو هستند و تاروزي كه قائم انجام شده فقط و فقط
هاشم به بزرگ و كوچك خود دستور  گردن آنها باقي خواهد ماند. و ما جماعت بني

  3»دهيم كه به آنها ناسزا بگويند و از آنها تبري بجويند. مي
نت بشوم، قربا :گفتم �به ابوجعفر :وردبن زيد گفت :و كشي همچنين ذكر كرده كه

او را راهنمايي كن كه وارد شود. آنگاه كميت در ارتباط با  :كميت تشريف فرما شده. گفت
هر خوني كه ريخته شده، و هر  :شيخين (ابوبكر و عمر) از او پرسيد. ابوجعفر به او گفت
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صورت گرفته، مسئوليت آن، با  �حكمي كه مخالف با حكم خدا و رسولش و حكم علي
  1»اهللا اكبر، اهللا اكبر، كافيم است، كافيم است... :ه كميت گفت. آنگاآن دو است

بن ابراهيم قمي در تفسيرش ذكر كرده كه (در بيان اصحاب رسول خدا تنها  و علي
  2(بر سر دين صحيح) باقي ماندند و اكثريت به نفاق گرايدند. تعداد انگشت شماري

ته [و شيطان (شبهات و تخيالت امني و قمي نيز در تفسير اين آيه (و القي الشيطان في
شيطان  از دمرا :گفته است» خواند، در افكند] را در آياتي كه مي هاي فاسد) باطل و گمان

  3 »همان ابوبكر و عمر است.
مراد از فحشاء جناب  : گويد اش از معاني قرآن مي و مقبول احمد در تفسير و ترجمه

و مراد از بغي و (ظلم) پوشيده، سومي  اولي (ابوبكر) و مراد از منكر جناب دومي (عمر)
  4 »باشد. مي (عثمان)

(مراد از كفر، جناب اولي (ابوبكر) و مراد از فسوق جناب  : گويد ومقبول احمد مي
  5 دومي (عمر) و مراد از عصيان نهان شده، سومي (عثمان) است.

والحاصل « :گويد و باز هم مقبول احمد در تفسير و ترجمه معاني آيات قرآني خود مي
هر پيامبر و رسولي را كه قبل از تو فرستاده، شيطان  اين امر جديد نيست، بلكه خدا

كه در اينجا شيطان  هاي باطلي را در مقوالتش درافكنده است. چنان (تخيالت و شبه افكني
  6 »دو تن از مزدوران خود را كه همان ابوبكر و عمر هستند، فرستاد.

از تحريف معاني قرآن توسط علماي  خبرشتي كه هاي ز اي مردم، در اين عبارت
و ببينيد كه آنها چگونه آيات قرآن را به ميل خود  دهد، دقت كنيد. شيعه ميسلف و خلف 
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سازند، و  كنند و آن را از محتواي اصلي و حقيقي خود خارج مي تفسير و تحريف مي
وده و حضرت بعلمي و سلوكي خود آن  ةچگونه نسبت به بزرگان صحابه كه دست پرود

زنند.!!  قرآن به بهشتي بودن و راضي بودن اهللا از آنها اذعان كرده است، افتراء و تهمت مي
   :آنها فرموده است ةدربار خداوند

�m��[�����������S��R��Q��P��O����Nl  :iC13���77   
 »ي در زير آنها روان است براي آنها آماده كرده است.يهايي را كه جويبارها و باغ«
  :فرموده و

�m��|��ts��r��q��pl  :6����� 
   »آنها مؤمنان واقعي هستند.« 

   :فرموده نيزو 

�m������yx���w��v��u���t��s��rl  :�3���5�   
  »تقوا و پرهيزگاري را ملزم و همراه آنان كرد، و آنان بدان سزاوارتر بودند. ةو كلم«

   :آنها فرموده ةو باز دربار

�ms��r�� � � � �q��p��o��n����y��x�� � � � � � � �w��v��u��t

���_��{zl  :[��8��	   
در قلوب شما او كسي است كه ايمان را براي شما دوست داشتني كرده، و آن را «

  » ناپسند دانسته است. وق و نافرماني را براي شماسآراسته است، و كفر و ف
  :و فرموده

m���e��]\��[��Z��Yl :a�&9�� � � 
  » وب و نيك داده است.خ ةبه هر يك وعد خداوندو «

بن سبا  و دشمن خدا و دشمن رسولش و دشمن اسالم و دشمن مسلمانان، عبداهللا
. و آن ه اندرا منتشر كرد هكنند اش اين عقايد گمراه يهودي و پيروان گمراه شيعه
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. و براي كالم اهللا نسبت داده  اندائمه خود  ههاي ساختگي را به دروغ و بهتان ب روايت
ها افترا و تهمتي است نسبت به  اين ةدهند. هم ارائه مي يهاي رآوردي تفسيرمن د تعالي

زيرا است، ستيزي  ، و (در نوع خود) يك نوع اسالم ستيزي و مسلمان�اصحاب پيامبر
آن  ةباشند، و بدگويي دربار همان شاهدان قرآن، نبوت و سنت مي �اصحاب رسول خدا

اسالم و سنت و نبوت است. اهللا تعالي با  قرآن و ةشاهدان، در حقيقت، بدگويي دربار
  .فضل و كرم خودش ما و مسلمانان را از هر فتنه و گمراهيي مصون بدارد، آمين.



 

  :دهم مسأله

  از عقايد فاسد آنها

  عنها  تعالياهللا داران و پسران فاطمه رضي عقيده توهين به مادران ايمان

ائمه خود، قايل به عصمت شده، ، در حق �چون پيامبر گذاران مذهب شيعه، هم بنيان
اند، و اطاعت كردن از آنها و ايمان آوردن به امامت  و آنها را برتر از ساير پيامبران دانسته

اند.  از وي، الزم دانستهو وجوب اطاعت كردن  �ايمان آوردن به پيامبرچون  آنها را هم
جز اهللا تعالي كسي  اند كه ائمه آنها داراي صفات و فضايلي هستند كه آنها گمان برده

شان علم آنچه را كه بوده و  است كه آنها مدعي هستند ائمه داراي آنها نيست. (دير زماني)
ني خواهند مرد كه بلكه تنها زمادانند كه چه وقتي خواهند مرد.  دانند. و مي خواهد بود، مي
در  2امتو عصاي موسي و انگشتر سليمان ـ و نام اعظم خدا، و سالح ام 1خود بخواهند.

  اختيار آنهاست.
ها از فضايل و مناقب از يك طرف، و از  ت هستند و غير اينمترين ا و آنها شجاع

العاده و معجزات و خرافاتي كه براي آنها قايل  طرف ديگر، برغم صفات و اعمال خارق
كه آنها را دارا كشد  وجود دارد كه حتي يك انسان عادي هم خجالت مي ياند، موارد شده

ها منسوب گردد، چون جز ننگ و پستي و خواري چيزي براي او به بار  يا بدانشود 
  اند!! اند كه آنها منافق و ترسو و دروغگو و ... بوده آورند، مثالً براي آنها ثابت كرده نمي

ها و اقوال آنها  هاي معتمد آنها، بخشي از روايت خواهيم كه با اقتباس از كتاب و ما مي
كلثوم  اهللا عنه ـ با ام قرار دهيم. آنها در ارتباط با ازدواج عمر ـ رضي را فراروي ديد شما

اين اولين ازدواجي است كه ما آن را « :نويسند  عنها ـ مياهللا دختر علي ـ رضي
  3»نپسنديديم.
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كلثوم و پدر و مادرش و  بريم به خدا از اين وقاحت در حق حضرت ام پناه مي
  .�سن و حسينحبرادرانش 
ام، و  نسبت به آنچه كه پرسيدي، تصميم خودم را گرفته»  :ابدين به يزيد گفتالع و زين

خواهي  خواهي مرا نگهدار، و اگر مي دل ناراحتي براي تو هستم. پس اگر مي ةمن بند
  1.»بفروش

اين در   كند، شيعه، به بندگي خود براي يزيد اعتراف مي نزدچگونه امام معصوم در 
  »ست.حالي است كه او يك امام ا

اي ابو عمر  :به من گفت �ابو عبداهللا :گويد ابي عمير مي  ابن :و كليني نقل كرده
10

9 

چيز است جز در  كه تقيه ندارد دين ندارد، و تقيه در همه يدين در تقيه است و كس
  2.خفشراب و مسح بر دو 

 ،و آن را با تقيه بپوشانيد، چه مواظب دينتان باشيد، : گفته استابو عبداهللا« :و نقل كرده
  3كسي كه تقيه ندارد، ايمان ندارد.
در ارتباط با قيام براي واليان از ابولحسن سؤال كردم.   :و از معمربن خالد نقل است

پدران من است، و كسي كه تقيه ندارد، تقيه جزو دين من و دين  :گفت �ابوجعفر
  4»ايمان ندارد.

اي سليمان، شما بر سر ديني هستيد كه كسي  :ه او گفتنقل كرده ك �و از ابوعبداهللا
دهد. و كسي كه آن را پخش و منتشر كند،  كه آن را كتمان سازد، اهللا تعالي او را عزت مي

  5اهللا تعالي او را ذليل كند.
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آنگاه گفت: اي سؤال كرد،  مسأله ةدربار �زراره از محمدباقر  :و همچنين نقل كرده
طلبي را از كتابي برايت بيان كنم. بعد از ظهر فرداي آن روز، پيش او فردا پيش من بيا، تا م

در آن لحظه در ميان ظهر و  آن زماني بود كه من معموالًكه رفتم ـ اين در حالي است 
كردم، و من كراهت داشتم كه از او سؤال كنم مگر در خلوت، از  عصر با او خلوت مي

  1»شود. مال كه راز دينم در پيش حضار بر ترس اين
 آنچه توسط داد كه اميه فتوا مي پدرم در زمان بني :گويد ابو عبداهللا مي« :و نيز نقل كرده

كرد. و من از آنها تقيه  كه كشته شود، حالل است. و او در برابر آنها تقيه مي عقاب شكار
  2»كنم، هر آنچه كه از آنها كشته شود، حرام است. نمي

واگذار كرد.  �بن علي رد و رفت، آن را به محمدوقتي كه فوت ك« :و نيز نقل كرده
كتاب اهللا را تفسير كن!...  :او هم انگشتر پنجم را باز كرد. آنگاه در آن چنين مالحظه كرد

  3خدا بترس، او هم چنين كرد. و حق را در حالت ترس و امنيت بگو! و فقط از
حق را نگفته، از مردم در حالت خوف و امنيت  اند، اي كه قبل از آنها بوده يعني ائمه

  اند.  ترسيده مي
سؤالي از چيزي كردم، و   :بن اعين از ابوجعفر نقل كرده كه و كليني همچنين از زراره

پس مردي به سراغ او آمد، و همان سؤال را از او كرد، اما او بر ساو به من جواب داد، 
برخالف من و آن  پس ديگري آمد وسعكس جوابي كه به من داده بود، به او جواب داد. 

اي پسر رسول خدا، دو  :رفيقم به او جواب داد. وقتي كه آن دو مرد خارج شدند گفتم
كنند، اما شما به هر يك  مرد از اهل عراق از شيعه شما، نزد شما آمده، از شما سؤال مي

و زمينه   اي زراره، اين براي ما بهتر است، :دهيد، قضيه چيست؟! گفت جوابي متفاوت مي
  4»آورد. ي ما و شما را بهتر فراهم ميبقا
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من نزد ابوعبداهللا بودم. آنگاه  :گويد بن اشيم مي موسي  :و همچنين كليني نقل كرده
به او جواب داد. پس اهللا از او سؤال كرد، او هم   اي از كتاب شخصي در ارتباط با آيه
 جوابي متفاوت با و در ارتباط با همان آيه سؤال كرد، آنگاه او  شخص ديگري وارد شد،

   شخص اولي به او داد.
 تند. با خودم گفتم:شكاف ام را با چاقو مي گويي سينهاز اين قضيه خيلي ناراحت شدم. 

انداخت. و حال كه پيش  كه چيزي را از قلم نمي ابوقتاده را در شام ترك كردم در حالي 
ق در اين افكار بودم، بينم، كه همه چيزش اشتباه است!! در حالي كه غر ام مي اين آمده

   شخص ديگري وارد شد، و از آن آيه پرسيد.
اي  گاه تا اندازه آن بزرگوار، جوابي متفاوت با جواب من و جواب رفيقم به او داد. آن

دلم آرام گرفت، و دانستم كه اين كار وي، صرفاً از باب تقيه است. پس به من رو كرد و 
   :داود واگذار كرد و به او گفت  بن را به سليمان اهللا تعالي (نبوت) يم!ثا  اي ابن :گفت

�m��É��È������Ç��Æ����Å��Ä��Ã���Âl  :��� 
   :و به پيامبرش واگذار نمود و گفت 

�m���¡��xw��v����u���t��s��r��q��pl  :m��	   
  1»شده است. ربه ما هم واگذا شده، رواگذا �پس آنچه كه به پيامبر«

يا انسان بعد از اين اعتقاد ـ پناه بر خدا ـ آي نيست؟! در رسالت محمد شرك آيا اين
  ماند؟! مسلمان باقي مي

 نيامردي ارم : به ابوعبداهللا گفتم  :گويد بن محرز مي سلمه« :و همچنين كليني نقل كرده
 :چيست؟ گفتم ارماني :فوت كرده، و مرا سر وصيت خود قرار داده است. به من گفت

اش مرا سر وصيت خود قرار داده و تنها  ، و در ارتباط با تركهها، مرده نبطي از انباط كوه
نصف را به آن دختر بده. من هم زراره را از اين  :دختري باقي گذاشته است. به من گفت
مال، به او تعلق دارد. بعد از آن بر او وارد  ةهم :قضيه آگاه كردم. آنگاه او به من گفت
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 :اي، گفت برند كه تو از من ترسيده اي ما گمان ميخدا تو را اصالح كند، علم  :شدم. گفتم
ام، اما از اين ترسيدم كه عمل كني آيا كسي از آن آگاه شد،؟  بخدا، در برابر تو تقيه نكرده

  1بده!پس مابقي را هم به او   :نه، گفت :گفتم
مسائل را كتمان ساخته، و بار  بار كه ائمه، يك بدست مي آيداز اين روايات چنين 

هاي خود را تغيير  آن را تحريف كرده، و از شخصي تا شخصي ديگر جوابديگر 
دهند. و كتمان مسائل، بيشتر دينشان است بلكه به دروغ و تهمت از آنان روايت  مي

دهد، و كسي كه  سازد، اهللا تعالي او را عزت مي اند، كه كسي كه دينش را كتمان مي كرده
كند. پس وقتي كه شأن ائمه معصومين در نزد  ليل ميكند، اهللا تعالي او را ذ آن را ظاهر مي

توانيم بر آن ائمه اعتماد كنيم؟! آيا آنان به علماي  آنها چنين است، شما را بخدا، چگونه مي
ها بدگويي و اهانتي زشت  اين ةيهود، در تحريف دين و كتمان آن، مشابه نيستند؟! و هم

  اين اقوال دروغين بدور هستند!است در حق ائمه اهل بيت. و البته كه آنان از 
با خود   :بن حكم و حماد، از زراره، براي من نقل كردند كه هشام« :و كليني نقل كرد،

  2»دانش به خصومت ندارد. (منظورش امامش است. شيخ من :گفتم
شده،  بي عقلاين شيخ « :در شرح اين روايت نوشته است يو مال خليل قزويني فارس

  »صم را بلد نيست.روش زيباي گفتگو با خ
تشهد از ابو عبداهللا سؤال كردم، گفتم التحيات و  ةدربار :ه نقل كردهراز زرا يكش و

  ... حيات و الصلواتلتا  :او سؤال كردم او هم گفت ة... از تشهد دربارالصلوات
  3شود. در ريشش كردم و گفته هرگز رستگار نميوقتي كه بيرون شدم، باد 
باشند و  فر صادق است كه جماعتي از شيعه به او منسوب مياين ابو عبداهللا همان جع

و رؤساي شيعه گويند كه جعفري هستند، و اين زراره، از بزرگان  در ارتباط با خود مي
كنند. و اين حال او با امامش  مياست، و اكثر روايات مربوط به ائمه را شيعه از او نقل 
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مردم  ةعام از ميان را انجام داد. و اصالً واقعاً چه توهين بزرگي است كه زراره آن  است،
در چشمش يا ريشش تف بيندازد. حال چه رسد به  يشود كه كس چه كسي راضي مي

  اهللا تعالي ـ   رحمه  امام بزرگواري همچون جعفر صادق ـ
روايت كرده كه:  �از رسول خداچدر بزرگم  : گويد جالءالعيون ميو مجلسي در 

سين متولد شد، او را صادق نام نهيد! چرا كه وقتي بن ح علي بن بن محمد جعفروقتي كه  
شود، و امامت را به  گذاري مي كه پنجمين اوالد او متولد شود، هماني كه به جعفر نام

  1»بندد، و او در نزد خدا جعفر كذاب است. افتراء مي بر اهللا تعاليو شود  دروغ مدعي مي
كذاب است همان پسر امام نقي ـ يكي از  كنند، كه جعفر و اين كسي كه از او نقل مي

يكي از ائمه نيز ائمه معصوم در نزد شيعه و برادر تني امام عسكري ـ است و اين يكي 
دوازده امام معصوم در نزد شيعه است. و اين جعفر هم از آل علي و فاطمه و از دودمان 

اين  ونه است؟!العابدين است پس ادعاي باطل آنها مبني برحب آل بيت چگ حسين و زين
كه خود را است، اما او در نزد شيعه ـ طاليي  ة، يك سلسلايشان مي باشدنسب  سلسله

  ملقب به جعفر كذاب است. خداي سبحان به دادمان برس!مي نامند.  دوستداران اهل بيت
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  :يازدهم مسأله

  از عقايد فاسد آنها

  تقيه و فضايل آن در نزد شيعه ةعقيد

كه از  چنان يعه عبارتست از دروغ محض، يا نفاق آشكارو معناي تقيه در نزد ش
  آيد. شان بر مي ها روايت

آن، از  ةشيعه دربار ةهاي آنها، در باب فضليت تقيه و عقيد تعدادي از روايت و اينك
   :شود هاي معتبر آنها ذكر مي خود كتاب

 اي ابوعمر،« :به من گفت �ابوعبداهللا  :كليني از ابن عميراعجمي نقل كرد
10

دين  9

در تقيه است، و كسي كه تقيه ندارد، دين ندارد، و تقيه در همه چيز است جز در شراب، 
  1»و مسح بر دو خف

تقيه دين من، و دين پدران من  :گفته است �ابو جعفر« :و همچنين كليني نقل كرده
  2»است، و كسي كه تقيه ندارد، ايمان ندارد.

مواظب دينتان باشيد، و با تقيه آن را  :ابوعبداهللا گفته است :كردهو نيز كليني نقل 
  3»چون كسي كه تقيه ندارد، ايمان ندارد.بپوشانيد، 

  آيه:ابوعبداهللا در تفسير اين  :كند و نيز كليني نقل مي

�m��l���_~���}���|��{��zl  :F%kP�   
  آيه:ن منتشر كردن، و اي :يعني تقيه، و سيئه يعني :حسنه :گفته است

3��C ~Pt�<� _ ��$&�� L&h� i< <L&h� �_ �3��= 4تقيه. :يعني  
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 ةبه تقي كسي در زمينه تقيه، :گفته است �كه ابو عبداهللا  :و كليني از واسطي نقل كرده
كردند، و زنارها را  ها و اعياد شركت مي آنها در مراسم زيرااصحاب كهف نرسيده است. 

اينها در اصول  ةتعالي پاداش آنها را دو بار داد.) هم به همين خاطر اهللا بستند، بخود مي
  كافي، باب تقيه، وجود دارند.

  در هر ضرورت و نيازيتقيه 

 ةگيرد، و انجام دهند تقيه در هر ضرورتي انجام مي :نقل كرده �كليني از ابوجعفر
  وقت ضرورت و نياز بد آن،

  1»كند. ن را بهتر درك ميآ
كه ابوحنيفه در  بر ابوعبداهللا وارد شدم در حالي :كرده مسلم روايت  و نيز از محمدبن

اي ابن مسلم  :قربانت گردم، خواب عجيبي را ديدم. به من گفت : نزد او بود. به او گفتم
نشسته است و با دستش به ابوحنيفه اشاره كرد.  ن در آنجاآ آن را بازگوي چرا كه معبر

هان زنم را ديدم كه بر من خارج شد و ام شدم، ناگ ديدم كه وارد خانه در خواب :گفتم
گردوهاي زيادي را شكست و آنها را بر سر و روي من پاشيد. از اين خواب تعجب 

تو مردي هستي كه با شخصي فرومايه در ارتباط با ارث و « :كردم. آنگاه ابوحنيفه گفت
 .»هي رسيدشاءاهللا به نيازت خوا كني، و پس از رنج سختي، ان ميراث زنت با او مناقشه مي

ابوحنيفه، پس ابوحنيفه از نزد او بيرون شد. بخدا درست تعبير كردي اي  :ابوعبداهللا گفت
اي ابن مسلم  :فدايت بشوم، من تعبير اين ناصبي را ناپسند داشتم. آنگاه گفت :به او گفتم

و ... و تعبير او درست نبود، به ا خدا تو را بد نكند، تعبير ما با تعبير آنها يكي نيست
كه اشتباه  فدايت بشوم، پس چرا براي او سوگند خوردي كه اصابت كرده، در حالي :گفتم

  2»ردم كه او اشتباه كرده است.آري، من سوگند خو :. گفتكرده است
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 ةماي هيتق ةهيچ چيزي به انداز :گفت پدرم مي :گفت ابو عبداهللا مي« :و كليني نقل كرده
  1»و سپر مؤمن است.خوشحالي و شادكامي من نيست. تقيه دژ 

گويند كه علي بر روي منبر  مردم مي :به ابو عبداهللا گفته شد  :هو نيز كليني نقل كرد
به  شويد، سپس اي مردم، شما به سوي ناسزاگويي به من، فرا خوانده مي :كوفه گفته است

شويد، پس از من تبري بجوئيد.  فراخوانده ميجويي از من  من فحش دهيد. پس به برائت
علي فقط  :گويند. پس گفت چقدر فراوان مردم بر علي دروغ مي :گاه ابو عبداله گفتآن

پس به من ناسزا بگوئيد. پس به   شويد، شما به فحش دادن به من فراخوانده مي :گفته
هستم، و  �كه من بر سر دين محمد شويد، در حالي فرا خوانده ميبرائت جستن از من 

  2»نگفته از من تبري بجوئيد!
باشند.  بعنوان صاحبان امر مي خدامه در نزد شيعه معصوم هستند و نيز از طرف ائ

باشد. و مادام كه تقيه در نزد  طاعت آنها در هر كوچك و بزرگي، در نزد آنها، واجب مي
باشد،  باشد. و مادام كه تقيه در نزد آنها داراي چنين مناقب و فضايلي مي آنها، واجب مي

تواند  كالم درست و نادرست آنها ممكن نيست، و چه كسي مي ها تشخيص به اين آساني
هاي آنها از باب تقيه عنوان نشده باشد. و  در كتاب هاي موجود تضمين كند كه اين روايت

مقتضاي فرامين ه آيد كه ب چون هر عمل يا قولي از آنها احتمال تقيه دارد، پس الزم مي
 ةآنها به علت احتمال تقيه بودن آنها، از درج آنها عمل نشود. در نتيجه همه اقوال و افعال

  شود.  صحت ساقط مي

  در نزد شيعه ومخفي كاري كتمان

شما بر ديني هستيد كه  :گفته است �ابو عبداهللا :خالد نقل كرده و كليني از سليمان
دهد و كسي كه آن را آشكار و برمال  اهللا تعالي او را عزت مي  كتمان سازد،آن را كسي كه 
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  1اهللا تعالي او را ذليل خواهد كرد.كند، 
صوص قرآني كامالً مخالف ن شيعه با ةبدانيد كه مطالب پيش گفته از مرويات و عقيد

  است.
   :اهللا تعالي فرموده

m����e��yx��w��v��u����t��s��rq��p���o��n��m��l��k��jl 
 :�������	 

ه، ابالغ كن، و اگر اين اي پيامبر آنچه را كه از طرف پروردگارت بسوي تو نازل شد« 
  » اي. كار را نكني، رسالت او را ابالغ نكرده

   :و اهللا تعالي فرموده

�m��_��[���Z��Y��X��W��V��U��T��S���R��Ql 
 :iC13���� 

ها  او كسي است كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه دين« 
  » برتري دهد.

   :فرموده نيزو 

�m��Ï��Î��Í��Ì���Ü����ÓÒ���Ñ��Ðl                                       :ecf��5	   
  »آنچه را كه از كتاب پروردگارت بر تو وحي شده، بخوان.«

   :يدفرما ميهمچنين و 

�m��T��S��R���Q��P��O��Nl                                                           :�8���   
  »شوي، قيام كن و از مشركان روي بگردان. بدان دستور داده مي اي پيامبر به آنچه كه«

    :و اهللا تعالي فرموده

�m�cji��h��g���f��e���d��c��b��al                :������� 
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امروزه، كساني كه كافر شدند، از دين شما نااميد شدند، پس از آنها مترسيد و از من « 
  .»بترسيد
  فرموده:  نيزو 

�me��d��c��b����j��i���h��g��fl                :iC13�����   
  »قان باشيد.يايد، از اهللا تعالي بترسيد، و با صد اي كساني كه ايمان آورده«

   :فرموده استنيز و 

�m��}� �|� � �{��z� �y� �x� �w��v��u� �t� �s� �r�� �q� �p

��¦���¥��¤��£��¢��¡���~l                                                   :��V+�����   
، بعد از آن كه ايم گر نازل كرده گر و هدايت كساني كه آنچه را كه ما از آيات روشن«

كنندگان  سازند، آنها را اهللا تعالي و لعنت بيان كرديم، كتمان مي نآنها را براي مردم در قرآ
  »فرستد. لعنت مي

  حكم تقيه در اسالم

 زيراتر است.  گوشت خوك هم حرام مت حتي از خوردنتقيه در اسالم، به لحاظ حر
نيازمند و شخص در فشار قرار گرفته، جايز است كه در وقت سختي و نياز شديد،  براي

  از گوشت خوك بخورد.

بدينسان تقيه هم در مثل آن حالت جايز است. پس اگر انساني در حالت اضطرار نيز  و
كار است. و  د خداوند گناهخوداري كند، از اينكه گوشت خوك را بخورد، و بميرد، در نز

اگر شخص در حالت اضطرار به آن متوسل نشود در نزد  زيرااين برخالف تقيه است. 
مند خواهد شد. گويا رخصت خوردن گوشت به عزيمت  خدا از درجه و پاداش بهره

يابد. و تاريخ اسالمي از تحمل  اما رخصت تقيه به عزيمت انتقال نمي  يابد، انتقال مي
و صديق و بالل نسبت به اذيت مشركان گرفته تا شهادت سميه، و شهادت  رسول اهللا

هاي نادر  آنها راضي باد ـ و غير اينها از وقايع و داستان ةخدا از هم  ب، و غير آنها ـخبي
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اينكه عزيمت همان  بر بهترين دليل است ,تمدر قهرماني و عزيمت در مسير طويل اين ا
  اصل و افضل و احسن است.



 

  :دوازدهم ةمسئل

  از عقايد فاسد آنها

  عقيده به صيغه [نكاح موقت] و فضايل و مزاياي آن در نزد شيعه

كسي كه « : اهللا كاشاني در تفسيرش از رسول خدا نقل كرده كه او فرموده است و فتح
، كند هحسين است، و كسي كه دو بار متع ةاش همچون مرتب د، مرتبهكن هيك بار متع

 ةاش مانند مرتب د، مرتبهكن هحسن است، و كسي كه سه بار متع ةاش همچون مرتب مرتبه
  1»من است. ةاش همچون مرتب علي است، و كسي كه چهار بار متمع شود، پس مرتبه

در روز قيامت،  ،هر كس بي متعه از دنيا برود«، كه هنقل كرد �و باز كاشاني از پيامبر
  2»بيني و گوش بريده خواهد آمد.

اي از طرف  جبرئيل با هديه»  :كند كه نقل مي �ر تفسيرش از پيامبرو كاشاني باز هم د
دار است. و اهللا تعالي اين هديه را به  زنان ايمان ةپروردگارم پيش من آمد. و آن هديه صيغ

هيچ يك از پيامبران قبل از من نداده است. بدانيد كه اهللا تعالي متعه را فقط به من 
و كسي كه يكبار  دارم.  پيامبران سابق ةي كه بر هماختصاص داده، بخاطر بزرگي و شرف

كننده در جايي با هم  مرد و زن صيغهبهشتي خواهد شد، و اگر   در عمرش صيغه كند،
كند تا وقتي  شود، و از آنها پاسداري و حراست مي اي بر آنها نازل مي جمع شوند، فرشته
ذكر و تسبيح  ةمثابه ن بشوند. و اگر با هم صبحت كنند، سخنانشا كه از هم جدا مي

خواهد بود. و اگر يكي از آنها دست ديگري را بگيرد، گناهان و اشتباهات همچون آب از 
چكد. و اگر يكي از آنها، ديگري را بوسيد، به ازاي هر بوسه، پاداش  دستان آنها فرو مي

منظور اي  شود، و در جماع و لذتشان هم حسنه اي براي آنها درنظر گرفته مي حج و عمره
باشد. و اگر مشغول غسل كردن شدند، و  ههاي راسخ و بلند مي شود كه همچون كو مي

كند كه  اي را خلق مي آب از بدن آنها فرو چكيد، اهللا تعالي با هر قطره از آن آب، مالئكه
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دارد. و ثواب تسبيح و تقديس آن مالئكه تا روز  پردازد. و او را مقدس مي به تسبيح اهللا مي
شود. اي علي كسي كه اين سنت (صيغه) را سبك شمارد و  راي آن دو نوشته ميقيامت ب

يا آن را ضعيف بداند، و آن را دوست نداشته باشد، او از پيرو من نيست و من از او بري 
كند، در نزد اهللا بهتر از  ازاي صيغه خرج مي پولي كه مؤمن در :گفت �هستم ... جبرئيل

از حورالعين   شود. اي محمد، در بهشت جماعتي مي پولي است كه در غير صيغه خرج
است كه اهللا تعالي آنها را براي اهل صيغه خلق كرده است. اي محمد، وقتي كه مؤمن با 

شود مگر اينكه اهللا تعالي  بلند نمي كمانشموقت را خواند، او از  ةزني مؤمن عقد صيغ
  »... دهد ر ميگناهان او و نيز گناهان آن زن مؤمن را مورد بخشايش قرا

صيغه دين من و دين پدران من است. پس كسي كه  :روايت شده كه �و از صادق
كند، دين ما را انكار  كند، و كسي كه آن را انكار مي كند، به دين ما عمل مي بدان عمل مي

شود،  كند. و فرزندي كه از صيغه متولد مي كند، بلكه او به غير دين ما، دينداري مي مي
گردد. و منكر صيغه  تر از فرزندي است كه از طريق ازدوج دائم متولد مي لبهتر و افض
  1كافر است.

گويد: هر  امام صادق مي :گويد مي )پايان آروزها] االمال [ سنده فارسي زبان (منتهيو نوي
پس غسل كرده، يقيناً اهللا تعالي از هر قطره آبي كه از بدنش سمردي كه صيغه كرده، 

رسد، براي او  كند، تا وقتي كه قيامت فرا مي مالئكه را خلق مي هفتاد  چكيده است،
جويد، را تا روز برپايي قيامت، لعن و نفرين   استغفار كنند، و كسي كه از آن دوري

  4»كنند.

نوشته شده،  كتاب (عجاله حسنه) به زبان اردوهايي چند، در فضليت صيغه در  روايت
لسي است. ترجمه قسمتي از آنها را به فارسي مج ةصيغ ةكه اين كتاب ترجمه همان رسال

   :نمائيم تقديم مي
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كسي كه اين سنت را پاس ندارد، و آن را قبول نكند، از « :علي اميرالمؤمنين گفته است
  1»من نيست، و من از او بري هستم. ةشيع

دار صيغه كند،  كسي كه با زني ايمان« :فرموده است �و سرور جهان حضرت محمد
  2»به زيارت كعبه آمده است. بار 70گويي 

كسي كه يكبار صيغه كند، يك سوم « :فرموده است �و پيامبر رحمت براي جهانيان
شود، و كسي كه دو بار صيغه كند، دو سوم بدنش از جهنم آزاد  بدنش از جهنم آزاد مي

شود، و كسي كه اين سنت را سه بار زنده كند، همه بدنش از آتش سوزان در امان  مي
  3»ماند.خواهد 

اي علي الزم است كه « :محشر، فرموده است ةكنند ساالر بشر، و شفاعت �و رسول
مؤمنان مرد و زن به متعه عالقمند شوند، و لو براي يكبار باشد، قبل از آنكه از دنيا به 

صيغه كه ند. در حقيقت خود اهللا تعالي سوگند ياد كرده كه فرد يا زني را بآخرت انتقال يا
دهد، و كسي كه در اين خير (صيغه) تالش كند و به دفعات آن را  ذاب نمياند، ع كرده

  4»او را رفيع خواهد ساخت. ةانجام دهد، اهللا تعالي درج
از  :و كاشاني در تفسيرش روايت طويلي را ذكر كرده و در قسمتي از آن آمده است

! براي او كند، چيست؟ سؤال شد، سزاي كسي كه در اين باب (صيغه) تالش مي �پيامبر
شود. و ابوجعفر قمي در كتاب (من  پاداش مرد و زن صيغه كننده درنظر گرفته مي

ه ك روايت شده«اليحضره الفقيه) كه يكي از صحاح چهارگانه شيعه است، نقل كرده 
  5»كند. شود تا وقتي كه صيغه مي مؤمن كامل نمي
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ب هنگام) به (ش �گفته است. وقتي كه رسول �(ابو جعفر :و نيز قمي نقل كرده
اي محمد! خداي تعالي   :جبرئيل دنبالم آمد و گفت :آسمان انتقال داده شد، گفت

  1»ت تو از زنان، در گذشتم.منندگان اك من از صيغه : گويد مي
پسندم كه شخصي بميرد در  من نمي« گفته است  �صادق« :و نيز قمي نقل كرده

قي مانده باشد و او آن را انجام نداده بر او با �ها و خوهاي رسول كه يكي از نشانه حالي
  2» آري :گويي ؟ گفت اش را مي آيا صيغه :باشد. گفتم

اهللا تعالي  :نقل كرده كه �بن سنان از ابو عبداهللا عبداهللا« :و باز هم قمي نقل كرده
ي را بر ما حرام ساخته، و در عوض آن، صيغه را براي ما للكا( ةمشروبات مست كنند

  3»حالل كرده است.

  اركان صيغه و احكام آن 

 بايد بدانيم كه صيغه :الصادقين) نقل كرده است اهللا كاشاني در تفسيرش (منهج مال فتح
  14»ايجاب و قبول. ةبندي، و صيغ زوج، و زوجه، و مهريه، و زمان :داراي پنج ركن است

و بدان كه تعداد زوجات در صيغه محصور و قابل « :و باز هم كاشاني نقل كرده
ازد. پوشاك ومسكن تهيه كند، و ردآيد كه نفقه بپ رش نيست و شخص را الزم نميشما

گردد، و اين چيزها فقط در  ارث و ميراث بري در ميان دو زوج صيغه كننده، داير نمي
  4»شود. عقد دائم ثابت مي

سؤال كرده شد كه آيا از چهار   صيغه ةاز ابو عبداهللا دربار  :جعفر طوسي نقل كردهو ابو
آيا متعه از چهار  :... و از ابو عبداهللا پرسيدند است؟ گفت نه، حتي از هفتاد هم نيست زن
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با هزار تن از آنها صيغه كن، چه آنها كرايه هستند. نه طالق داده  :زن است؟ گفت
  1»اند. گيرند، بلكه فقط كرايه شده گذارند و نه ارث مي شوند، و نه ارث بر جا مي مي

  صيغه ةمهري

كم يا زياد كه است مقداري  اي يغهمهريه در ص»  :تهذيب نقل كرده كه و طوسي در
 ةكمترين مهري  :مورد رضايت هر دو طرف است، درنظر گرفته شود. به ابوعبداهللا گفته

  2»مشتي از گندم. :صيغه چيست؟ گفت

  هيچ شهادت و هيچ اعالني در صيغه نيست

  3»و اعالني نيست. (و در صيغه شهادت دادن :و طوسي در تهذيب نقل كرده
دليل آشكار و علني  نايه نكاح دائمي ب :گويد ابوجعفر مي« :و باز طوسي نقل كرده

  4»ها به زوجين برسد. شود كه (بعدها) ارث  ميراث مي
مردي كه با زني بر  ةاز ابوعبداهللا دربار«و ابو جعفر طوسي ايضاً در تهذيب ذكر كرده 

ايد فت؛ اشكالي ندارد. اما وقتي كه تمام شد، بكند، پرسيدم. گ سر يك چوب ازدواج مي
  5 »رويش را برگرداند، و نگاه نكند.

  6»صيغه كردن با زني هاشمي نسب هيچ اشكالي ندارد.« :و نيز در تهذيب ذكر كرده
من زنا   :زني نزد عمر آمد گفت :ابوعبداهللا گفته است« :و كليني در كافي ذكر كرده

عمر خبر اين ماجرا را به  .عمر دستور به رجم آن زن دادام، پس مرا پاك ساز. پس  كرده
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از صحرايي گذشتم.  :چگونه زنا كردي؟! گفت :اميرالمؤمنين هم رساند. آنگاه علي گفت
دچار تشنگي شديدي شدم، از يك نفر عرب درخواست آب كردم. اما او قبول نكرد، و 

او  ،مم برخود ترسيددادن آب را مشروط به تسلط حاصل كردن بر من دانست. و من ه
بخداي،  :مرا آب داد، و من هم خودم را در اختيارش گذاشتم. آنگاه اميرالمؤمنين گفت

  1.كعبه قسم اين به ازدواج در آوردن بوده است
اند كه باعث شده اين اكاذيب  ها آنقدر زير بار هوا و هوس خود رفته اهللا، شيعه سبحان

ران و  قول است كه شخصي فاجر و شهوترا به حضرت علي نسبت دهند. آيا اين مع
ظالم بيايد و به زور زني را وادار به زنا كند، و او هم ناچار از ترس جان خودش، به 

  خواسته او تن در دهد، و آنوقت نام اين كار را ازدواج شرعي بگذارند؟!
وسيعي نيست جهت ورود هر گونه شخص فاجر و فاسقي، به اينكه بيايد و  آيا اين درِ

اين كار او، در نزد شيعيان  پسس  زور زن شريف و آبرومندي را وادار به زنا كند، به
ازدواجي شرعي تلقي شود؟! و اهللا تعالي گواه است بر اينكه اسالم از اين گونه كثافت 

باشد. پس شيعه براي جواز صيغه به اين آيه  ها پيراسته و مبرا مي ها و آلودگي كاري
 :) و در قرائتي از ابن مسعودمتعتم به منهن فاتوهن (جورهنَّكنند. (فامست استدالل مي

3)�P<3. p� (c9I *C (3�� ̀Qd= »ش ايشان را ايد، مهريه و پادا زناني كه از آنها كام برگرفته

  » ...بپردازيد
   :و جواب اين است كه

كند. پس  است جمله را از حالت استقالليت منع مي غفاء مذكور، براي تخليه و تفري
جماع  ةايد و بوسيل پس آنچه را كه بهره برده اين است كه )منهن به عتممتتسفاي (معن

ايشان را بپردازيد. و اما قرائت ابن  ةاز آن زنان با نكاح صحيح، پس مهري ايد لذت برده
  شود. است و در مصادر و منابع يافت نمي ذمسعود هم شا

  خبر، و نه عملي ملزم.  شود نه آن ثابت مي ةبه همين خاطر، نه قرآني به وسيل
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و اجماع بر اين منعقد است كه صيغه جايز نيست و حرام است، و علماي كشورها 
 ةالقولند، جز گروهي از شيعه، و دليل بر حرام بودن صيغه اين گفت همه در اين باره متفق

    :الهي است

�m��O������N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
U��T���S��R��Q��P����]���\��[��Z��Y��X��W��V

��l��k��j��i��h��g��f�� �e��d��c��b��a��`��_�� �^
��ml                                                                                                                       :�19I���� – 	 
   :ترجمه 
كه در نمازشان خاشع هستند و از امور  رستگار شدند. كسانيبه حقيقت مؤمنان «

محافظت بعمل دهند و از عورتشان  و زكات (مالشان) را ميباشند  گردان مي بيهوده روي
كنند. كه آنها به خاط اين كار  آروند، و آن را فقط در زنان يا كنيزكانشان استعمال مي مي

  »رانند.شوند. هركس غير اين راه را بجويد، پس آنان تجاوزكا سرزنش نمي
شود كه براي مرد فقط همسر يا كنيزش حالل است، و موارد  از آيه چنين ثابت مي

آيد. ناگفته پيداست كه وقتي مردي با زني صيغه  تجاوزكارانه بحساب مي ديگر، جزو امور
او نيست، چه، در صيغه وجود شهود، نفقه و  ةكند، آن زن، زن نكاح شده و عقد شد مي

توان صيغه  وجود ندارد. و با بيش از چهار زن هم ميو حتي  ارث و طالق الزم نيست
كه كنيز  از اين خريد و فروش و آزاد كردن آن زن هم درست نيست. چنان  كرد. و گذشته

  تواند از اين موارد برخوردار شود. پس با چه دليلي صيغه حالل شده است؟! مي
   :فرمايد مي خداوندو نيز 

�mk��j��i��h����g���f��e��d����r��q��p��o��n��mll  :a�&9���  

(كه ميان زنان تعادل برقرار نكنيد) و به عدالت رفتار نكنيد، پس  يدپس اگر ترسيد«
  »يك زن يا كنيزتان كافي است.
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پس اگر كسي ترسيد كه نتواند عدالت را پياده كند يك زن كافي است يا بايد به 
كرد، زيرا  بود، آن را ذكر مي ينده كند. پس صيغه كجاست؟! پس اگر حالل مسكنيزش ب

   :فرمايد مي خداوندو نيز  ر بيان كردن از وقت نياز، درست نيستيد

�m��}��|��{��z��y���� �x��w��v��u��t��s��r

��l��k��ji���h� �g��fe��d��c�� ba��`��� �_� �~

��wv���u��t��s��r��q��p����o��n��m

��¦��¥¤��£��¢��¡����� � �~��}���|��{��z��y��x

���§��µ��«ª��©���¨l                                                                                                 :a�&9��5�   
�o LIOWكرد. و خاصاً ذكر كرده:  بود، آن را ذكر مي و اگر صيغه حالل مي ���F9x ] 

اللت بر آن دارد كه صيغه كسي كه از زنا كردن ترسيد] و باز هم آن را ذكر نكرده، پس د
  حرام است. 

  :و اهللا تعالي فرموده

 ��m��i������_^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��Ul        :219����  

پيشه كنند تا وقتي كه اهللا  و بايد كساني كه قدرت ازدواج كردن ندارند، پاك دامني «
  » كند. نياز مي تعالي آنها را از فضل خود بي

نيد، خداوند در اين آيه دستور نداد كساني كه قدرت ازدواج ك ميچنانكه مالحظه 
سازد، از آن  نياز مي آنها را بي دتا وقتي كه خدا از فضل خوندارند، بروند صيغه كنند. و 

u< >زن صيغه شده، لذت ببرد.  A,AP� >& BI > E� >� >uA9 AkE B/= }:a�&9��5و اين داللت بر آن دارد كه   }

در صيغه وجود ندارد. پس همه وجود دارد و اين پاكي و احسان در نكاح پاكي و احسان 
  باشند.  اين آيات، آشكارا دليل بر تحريم صيغه مي

كنند، در حالي كه  شيعيان رافضي به بعضي از احاديث وارد در صحاح استدالل ميو 
را  اند. و ما آنها را ثابت كرده مسألهآن احاديث همگي منسوخ هستند و احاديثي ديگر اين 
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سلف و خلف و شارحان بزرگوار به اين مطلب اذعان  ذكر خواهيم كرد. و همه علماي
  پايه است!! اند. و استدالل آنان بي كرده

    :است �پيامبر ةو دليل بر تحريم صيغه اين فرمود

<s (f� F�v� F9M �� 3)X�. ,*I�$V�� �1; p� :�v ��h �� �� �� � a�&9�� LI ��3
��M L.P �9 � I$� L_1.3$'- �� ��\Wl'X � ,*%$+) Q�%$P ab Lc9��=1  

در حالي است كه اهللا داده بودم كه از زنان كام جويي كنيد. و اين   من به شما اجازه«
در  را  كسي چيزي از آنها اگر  تعالي اين كار را تا روز قيامت حرام كرده است، پس

  »ايد، بازپس نگيريد. كه به آنها داده آنچه را إالاختيار دارد، پس آنها را آزاد كند، و 
آگاه باشيد كه از « :هاز صيغه نهي كرده، و فرمود �پيامبر :و نيز امام مسلم روايت كرده

  2 »را بازپس بگيرد. ن، نبايد آدامروز، تا به قيامت حرام است. و كسي كه چيزي دا
صيغه  :و گفته استا ـ روايت كرده كه اماهللا تعالي عنه عباس ـ رضي  ي از ابنذو ترم

نداشت. و به  آنجا شد و شناختي از در اول اسالم موجود بود. شخصي وارد آن شهر مي
كرد؛ و با اين كار لذت و  ازدواج مي ماند، با زني اندازه روزهايي كه در آن شهر مي

   :شد. تا وقتي كه اين آيه نازل شد وري او محفوظ مي بهره

�m��c��b��a��`��_���^��]���\��[���e��dl            :�19I���� 
  3»هر فرجي (هر زني) به غير از آنها حرام است« :گفت �ابن عباس 

پيامبر صيغه را براي مسلمانان حالل نكرد وقتي كه آنها در خانه يا در  :حازمي گفت
آمد، براي  در اوقات مخصوصي طبق نيازهايي كه پيش ميبلكه  ,هايشان بودند سرزمين

  قيامت صيغه را بر آنها حرام كرد.. تا اينكه باالخره، تا روز آنها مباح كرد

                                                           

  چاپ هند, 451, ص 1صحيح مسلم, ج  -1
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االغهاي   در روز خيبر گوشت �پيامبر« :شيعه ايضاً از علي روايت شدهو در كتب 
  1»اهلي و صيغه را حرام كرد.

عقلي هم  ةبعد از ذكر داليل قطعي و عملي دال بر حراميت صيغه، با ارائه داليل ساد
انسان  :يم. نگاهي انديشمندانه و بدور از مغالطه و آن اينكهكش خط بطالن بر آن مي

ها و شيعه براي انسان جايز  كه رافضي تواند فقط با چهار زن ازدواج كند. در حالي مي
جويي كند. و اين كار  كه گذشت ـ كام دانند كه حتي از هزار زن يا دو هزار زن ـ چنان مي

ادي شود و اين باعث اختالل در نظام نكاح شود كه داراي پسران و دختران زي باعث مي
دانسته  شود كه صحت نسب گردد. زيرا زماني صحت ارث و نكاح دانسته مي وارث مي

شود.  بود كه اين چيز در آنها مشخص و معلوم نمي شود. اما، آنها در كثرتي خواهند
ي كند و در هر شهري از زن تفرض كنيد كه مردي بخاطر جهانگردي و سياحت مسافر

شود سپس براي  جويي كند، تا وقتي كه ديگر از آن زنان داراي فرزند پسر و دختر مي كام
شود كه برگردد، و او يا يكي از برادرانش يا دخترانش از آن شهرها ديدن كنند  او مقدر مي

چه چيزي جلوي  كند. آيد كه با بعضي از زنانش (در آنجا) عقد مي در مي اي گونه آنگاه به
گيرد كه بعضي از آنها از دخترانش هستند و در اين هنگام، شايد با يكي از  اين را مي

و تعجب از اين است آن دخترانش يا دختران برادرش يا خواهرش، عقد كرده باشد. 
 �كند كه صيغه در آغاز دوران پيامبر عنوان دليل تمسك مي اي كه شيعه به آن به صيغه

شد. و در  نند كه آن صيغه، با شهود منعقد ميك موجود بود، در ارتباط با آن ثابت مي
  سازند.  را مطرح مي مسألههايشان اين  كتاب

اي كه در اين ايام، شيعه منادي آن هستند، شهود در آن شرط نيست، پس  و صيغه
از امام جعفر  : دنگوي ميآيد؟! خود آنها  استدالل مزبورشان چگونه درست از آب در مي

كردند  بدون دليل و شاهد ازدواج مي �نان در دوران پيامبرآيا مسلما :صادق پرسيدند
  29.خير :گفت
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كنند.  كنند) يعني صيغه مي اند. (ازدواج مي و آنها اين روايت را درباب صيغه ذكر كرده
و مؤلف تصريح كرده كه او از اين ازدواج آن ازدواج و نكاح دائم را مدنظر نداشته است 

  است. بلكه صيغه را از آن اراده كرده



 

  :سيزدهم مسأله

  از عقايد فاسد آنها

عقيده به جواز استفاده از زنان اشخاص ديگر [دادن موقتي ناموس خود به 

  ديگران]

 �بن مسلم از ابوجعفر ابو جعفر محمدبن حسن طوسي در كتاب استبصار از محمد
آري،  :گفت سازد.؟! مسلمان براي برادرش، كنيزش را حالل مي :نقل كرده، كه به او گفتم

و ايضاً طوسي  1»تواند از آنچه كه برايش حالل شده، استفاده كند. اشكالي ندارد و او مي
اي محمد اين ابوعبداهللا به من گفت:  :گفت :در استبصار از محمدبن مضارب نقل كرده

شدي، او را  كند، و تو از او بهره ببر. پس اگر خارج جاريه را بگير كه به تو خدمت مي
  2»گردان.بسوي ما باز

يعني استفاده » اين را دوست ندارم« ةآنها كلم  ةهاي شيعه از يكي از ائم در بعضي از روايت
در توضيح آن نوشته  ديگران از فرج را دوست ندارم. محمدبن حسن طوسي در كتاب استبصار

ه ، به حالت اكراه بيان شدزيرارساند كه اين مقوله حرام باشد.  اين عبارت اين را نمي :است
اشاره كرده » آن را دوست ندارم «اش  اكراه با اين گفتهم صراحتاً به السال عليه اماماست. و آن 

عادي و عوام  يك از مردم است. و دليل اين كراهيت هم آنست كه اين كار مورد موافقت هيچ
 لگرفتن و عم هگويند. به همين خاطر، ناديد ميما بد و بيراه  ةنيست و بدين وسيله، دربار

باشد. بدين خاطر ننكردن به اين كار، بهتر است گرچه حرام هم نيست. و جايز است اگر حرام 
شرط هم  مسألهاين عمل را مكروه دانست كه آزادي آن فرزند شرط نشده است پس اگر اين 

  3»رود. شود، كراهيت از بين مي
بيت نسبت  و اين هم نوع ديگري از زنا است كه شيعه به دروغ و بهتان به ائمه اهل

هاي نفساني خود  استه دانند. آنها فقط و فقط از هوا و خو آن را حالل مي دهند و مي
                                                           

  أبي جعفر محمد بن حسن طوسي 136ص  2االستبصار ج  -1

  محمد يعقوب كليني 200ص  2مرجع سابق, و فروع كافي ج  -2
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كه  هايش در شريعت اسالمي حرام است. چنان كه زنا با همه صورت كنند. با آن پيروي مي
  روشن است. مسألهبراي همگان اين 



 

  :چهاردهم مسأله

  از عقايد فاسد آنها

  با زنانعقيده به جواز لواط كردن 

ابي يعفور   بن عبداهللا :ابوجعفر محمدبن حسن طوسي در كتاب استبصار گفته است
د، سؤال كن دي كه از پشت با زنش دخول مياز ابو عبداهللا در ارتباط با مر :گفته است

رد اگر آن زن راضي باشد. گفتم پس با اين قول خدا چه كار اشكالي ندا :كردم، گفت

AI NL >: كني مي B_1B'El >PB�� B( BM >� >I>H B�E$ >h EL( }:��V+��555{   پس از جايي كه اهللا تعالي به شما دستور]

اين براي طلب كردن فرزند است. پس فرزند را در جايي  :با آنها جماع كنيد] گفت هداد
شما كشتزار  زنان« :خداوند ي فرمايدطلب كنيد كه اهللا تعالي به شما دستور داده است. 

  1»يد به سراغ كشتزارتان برويد.خواه هر جا كه مي شما هستند، پس از
مردي از  :. كه مردي گفتهيك نقل كردلعبدالم بن و ايضاً در كتاب استبصار از موسي

اي  آيه :رضا درباره حكم لواط كردن مرد با زنش سؤال كرد، او گفت حضرت ابوالحسن
   :است �لوط ةآن را حالل كرده است. و آن گفتاز كتاب اهللا 

�m}����°������£¢��¡�����~l  :t1_	
   
  »تر هستند آنها براي شما پاكآنها دختران من هستند، «
  2خواهند.) (بلكه معقد را مي خواهند لوط حقيقتاً دانسته بود كه آنها فرج را نمي 

 �به ابو عبداهللا يا ابوالحسن :بن عمار گفته است يونس :و ايضاً در استبصار آمده
كند، با خود عهد  اي از پشت جماع كنم و او ترشح مي با جاريهگفتم، من چه بسا كه 

اين  عنوان صدقه بپردازم. و البته ردم كه اگر دوباره اين كار را انجام دهم، بايد پولي را بهك

                                                           

  243ص  3االستبصار ج  -1
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چيزي بر تو نيست، و اين حق تو است (كه  : كار هم براي من زحمت آفرين است. گفت
  1چنين كاري انجام دهي)

به رضا گفتم،  :گفت از صفوان شنيدم كه مي :بن حكم آمده بصار از عليو ايضاً در است
شود، از من خواسته كه از شما سؤالي  از خدمتكاران چون خودش رويش نمي مردي

آري،  :تواند در مقعد زنش دخول كند؟! گفت آيا مرد مي   :چه سؤالي؟! گفتم :بپرسم. گفت
  2اين حق را دارد.

پرسيدم، يا  �ابو عبداهللاز  :بن عثمان نقل شده كه گفت ادو ايضاً در استبصار از حم
به من خبر داد، و در آن  ،كند حكم كسي كه با زنش لواط مي ةاينكه كسي كه از او دربار

كسي كه  :فرموده است �پيامبر :خانه جماعتي حضور داشتند، با صدايي بلند به من گفت
رج است، پس او را بفروشد. پس در آن خا ةدارد، كه از عهد اش را به كاري وا بنده

  3»هاي اهل بيت نگاه كرد، سپس به گوش من نزديك شد و گفت: اشكالي ندارد. چهره

اين « :گويد كنند، مي استبصار، در شرح دو روايتي كه لواط با زنان را منع مي ةو نويسند
داري شود باشند. چه بهتر است كه از اين كار خود راهيت اين كار ميك دال بر دو روايت

، زيرا ر شده باشند اين دو روايت از باب تقيه ذكاگر چه حرام نباشد. و احتمال دارد كه 
  4».داند سنت] اين كار را جايز نمياهل  » [عامه«كسي از 

اند، اين احتمال را ندارند  هايي كه در باب جواز اين كار آمده آيا روايت :گوئيم و ما مي
چون مردم به عمومي اين كار را دوست دارند؟! و ائمه هم  باشند از باب تقيه ذكر شدهكه 

اند. تقيه در هر  تقيه را انتخاب كرده مسألهكسب رضايت آنها، در اين  ربخاطر آنها و بخاط
  رود. چيز و در هر روايتي از آنها انتظار مي

                                                           

  مرجع سابق  -1
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آيد. و  در هر حال، اين كار حرام و اساساً باطل است و با هدي نبوي جور در نمي
  اينها چيزي جز پيروي كردن از تمايالت نفساني نيست. ةهم

  اثبات حرام بودن لواط با زنان با قرآن و سنت

  :اهللا تعالي فرموده

�m��Æ����º¹��¸��¶��µ��´��³���²l��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  :��V+��55�   
به سراغ كشتزار خودتان  ،خواهيد زنان شما كشتزار شمايند. پس از هر كجا كه مي«

  » برويد
در اين آيه، اجازه داد كه از راه كشتزار (كه همان فرج) است، شخص وارد  خداوند

  شود. و اجازه نداده كه از جايگاه مقعد اقدام به اين كار نمايد. 
   :فرموده نيزو 

�m��~� �}��|�� � {z��y� �x��w��v��u� �t� � sr��q� � �p
�±�����©¨��§���¦��¥��¤��£��¢��¡�l                                                   :��V+��555   

رين است پس در فآ  براي زنان اذيت حيضكنند، بگو  و درباره حيض از تو سؤال مي«
آنها نزديك نشويد و  شوند، به  تي كه پاك ميگيري كنيد و تا وق دوران حيض از زنان كناره

  »ت نكنيد.ربمقا
ما را از دخول كردن در فرج به هنگام حيض، منع كرده است  خداونددر اين آيه 

كشد. پس چگونه دخول كردن در مقعد جائز  چند روز طول مي فقط كه حيض درحالي
شود  ر اين آيه روشن ميكه نجاست همواره در آن باقي است؟! و ايضاً د باشد در حالي مي

كه چيزي كه از دخول كردن در آن منع شده است همان فرج [آلت تناسلي زن] است و 
طوري است  ، حيض فقط متعلق به فرج است، اما مقعد، پس حالش، آنزيرامقعد نيست. 

بود،  كه قبل از حيض بوده است. پس اگر دخول كردن در مقعد قبل از حيض، جائز مي
  اشكالي نداشت. اكنون هم هيچ 
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 :بود ميبود، در اين صورت، آيه هم بدين صورت  گونه مي اين مسألهعالوه بر اين، اگر 

=�$,�� s ������ �1�J3 �P< كه چنين است  بود چنان و اين گونه نمي a�&9���1�J3 �P<
s =�$,�� ! 

برود  غيب گويي(كسي كه سراغ  :فرموده است �و از ابوهريره روايت شده كه پيامبر
اش را باور كند، يا با زني حائضه نزديكي كند، يا با زنش از پشت دخول كند، در  و گفته

  1»نازل شده، بري شده است. �حقيقت از آنچه كه بر محمد
ملعون است كسي كه «ترجمه » برهادفي  ةملعون من اتي امرا« :فرموده �پيامبر نيزو 

  2»در معقد زني دخول كند.
ها، چه آنچه كه از آنها ظاهر است و چه  ها و فتنه ها و معصيت شهخدايا، ما را از فاح

  آنچه كه از آنها نهان و باطن است، دور بدار. آمين ...

                                                           

          545داود، كتاب الكهانه و التطهير، ص  مسند ابي -1

  294مسند ابي داود، باب في جامع النكاح، ص  -2



 

  :پانزدهم مسأله

  از عقايد فاسد آنها

  رجعت ةعقيد

از  :فرموده است �صادق« :و عباس قمي در كتاب فارسي (منتهي االمال) گفته است
  1»كند ايمان ندارد، و به حالل بودن صيغه اعتراف نمي ما نيست كسي كه به رجعت ما

ابن بابويه در ـ علل الشرايع ـ از امام محمد « :و محمد باقر مجلسي گفته است
 كند، عايشه را زنده خواهد وقتي كه مهدي ظهور مي :نقل كرده كه او گفته است �باقر
  2»كند. ، و بر او حد جاري ميكرد

، در �از امام محمد باقر« :ني قرآن نقل كرده استو مقبول احمد در ترجمه معا
رجعت است و  »ةخراآل «تفسير قمي و تفسير عياشي، روايت شده كه مراد از اين آيه 

و خواصي از مؤمنان و خواصي از  �و ائمه �رجعت اين است كه رسول معناي
بد و كفر و عصيان به دنيا خواهند آمد، تا خير و ايمان برتري ياكافران، قبل از قيام قيامت، 

  3»نابود شود.
اليقين فارسي، كالم طويلي را ذكر كرده كه  و مال محمد باقر مجلسي در كتاب حق

كند، ديوار  (اندكي قبل از قيامت) ظهور مي �وقتي كه مهدي :حاصل آن چنين است
 آورد، و آنها را را خواهد شكافت، و ابوبكر و عمر را از قبرهايشان بيرون مي �قبر رسول
پس در ارتباط با مهدي س آويزند. (پناه بر خدا) كند سپس آنها را به دار مي زنده مي

ي كه از آغاز پس ظلم و كفرسدهد كه جمع شوند.  سپس به مردم دستور مي« :گويد مي
شود (يعني بر  جهان تا پايان آن صورت گرفته، گناه آن، همگي بر روي آن دو نوشته مي

 �محمد لكه در هر زماني كه از آ شود.)، و هر خوني ه ميدوش ابوبكر و عمر قرار داد

                                                           

  ، عباس قمي341، ص 2اآلمال، ج  منتهي 1-
   

 ، محمدباقر مجلسي347حق اليقين، ص  -2

  

  535مقبول احمد، ص  يوگرافيب -3
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ريخته شده، بلكه هر خون بناحقي كه ريخته شده، و هر جماع حرامي كه صورت گرفته، 
و هر مال ربا يا حرامي كه خورده شده و هر ظلم و گناهي كه تا ظهور مهدي واقع شده، 

  1»ها، در شمار اعمال آن دو قرار خواهند گرفت. همه اين
ين كسي لكند، او وقتي كه مهدي ظهور مي« :و مجلسي بعد از اين سخن نيز نقل كرده

مالئكه  ه وسيلهاست و اهللا تعالي او را ب �، پس علي�كند، محمد كه با او بيعت مي
از  :اند كه روايت كرده �كند. و شيخ طوسي و نعماني از امام رضا مساعدت مي

صورت عريان در مقابل خورشيد ظاهر  ههاي ظهور مهدي اين است كه او ب عالمت
اين همان اميرالمؤمنين است. بازگشته تا ظالمان را  :دهد اي ندا در مي شود. و ندا دهنده مي

  2»به هالكت برساند.
 ةاسالمي و اسالم است، و هم دينمخالف با قواعد  ةو اين از بزرگترين اكاذيب شيع
ميرد سپس  كند، سپس مي در اين دنيا عمل ميكه انسان  اديان آسماني بر اين اجماع دارند،
در ارتباط با  خداوند شود. و در آنجا  كرده مي محشوردر روز قيامت در مقابل اهللا تعالي 

هند كه مهدي را خوا اعمالش او را بازخواست خواهد كرد. اما شيعه به دروغ و افتراء مي
ا وجود آنكه باطل هستند، در واقع ها ب ها بنشانند. اين روايت انسان ةدر مقام محاسبه كنند

آنها را طوري  زيراباشند.  و ساالر ما، حضرت علي مي �توهين بزرگي به حضرت محمد
و آيا اين  كنند. با او بيعت مي دهند كه با مهدي كه از فرزند آنها پديد خواهد آمد، قرار مي

و اما در ارتباط شود؟!  صورت عريان و بدون لباس ظاهر مي هم اهانت نيست كه مهدي به
اي كه نسبت به آنها ظاهر  با دو شيخ بزرگوار حضرت ابوبكر و عمر و بغض و كينه

گويند  آنها مي ةها كه دربار اين ةهم زيراشود، بايد بگوييم كه احتياج به توضيح ندارد،  مي
به اينكه منطقي باشد كه شخصي گناهان افراد قبل  خالف نقل و عقل است، حال چه رسد

                                                           

 ، محمدباقر مجلسي360اليقين، ص  حق  -1

  

  ، محمدباقر مجلسي347اليقين، ص  حق -2
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د را به دوش بكشد. در حقيقت اين چشمها نيستند كه كور هستند بلكه اين از خو
  باشند. ها هستند، كور مي هايي كه در سينه قلب



 

  :مسألة شانزدهم

  از عقايد فاسد آنها

  عقيدة طينت [سرشت]

محمد يعقوب كليني در اصول كافي (باب طينت مؤمن و كافر) را ذكر كرده، و 
كيان  بن كنيم. (از عبداهللا قل مي، كه ما بعضي از آنها را نكه  هايي را در آن آورد روايت

فدايت بشوم، من خدمتكار تو  :گفتم �ابي عبداهللا گفت بهروايت است كه 
من  :شناسم. به او گفتم شناسم، ولي تو را نمي اما نسبت را مي :كيان هستم. گفت بن عبداهللا

ها با مردم قاطي  فتم، و من در تجارتدنيا آمدم. و در سرزمين ايران نشأت گر در كوه به
اي خوب و  بينم كه از آوازه شوم مي با شخصي در آميخته مي شوم و غير از اينها ... مي

شما از او نظرخواهي  ةاخالقي زيبا برخوردار است، و امين است. با اين حال وقتي دربار
با شخصي قاطي سر جنگ دارد و شما را دوست ندارد. و شما بينم كه با  كنم، مي مي
دار نيست، و هرزه است، با اين حال وقتي سخن به  شوم، كه بداخالق است، و امانت مي

  زند. آيد، دم از واليت و دوستي شما مي ميان مي
اي كه خداوند  اي ابن كيان آيا ندانسته :ممكن است؟! او به من گفت مسألهچگونه اين 

نها را با هم قاطي كرد، پس اين را از آ ةو طينتي از آتش برگرفت و هم ي از بهشتتطين
اي،  اخالق و آوازه نيكي كه در آنها ديدهاين، و اين را از اين گرفت. پس امانت و حسن 

بهشتي آنها را لمس كرده و آنها به سرشت اصلي خود باز  سرشتعلتش اين است كه 
يدي، علتش آن گردند. و آن كم امانتي و بداخالقي و هرزگي را كه از آن گروه ديگر د مي

آتشي آنها را لمس كرده، و آنها هم به سرشت اصلي خود باز  سرشتاست كه 
وقتي كه اهللا  :نقل است كه گفته است �از ابوعبداهللا از (ابراهيم همچنينو » گردند. مي

را در اولين ساعت روز جمعه  �تعالي خواست آدم عليه السالم را خلق كند، جبرئيل
شتش از آسمان هفتم تا آسمان دنيا رسيد. مش مشتي برداشت. و او با دست راست :فرستاد

و از هر آسماني خاكي برگرفت و مشت ديگر از زمين هفتم عليا تا زمين هفتم پايين، 
برگرفت. آنگاه اهللا تعالي فرمانش را اجرا كرد. و مشت اول را با دست راستش نگاه 
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به دو قسمت شكافته شد.  داشت و آن مشت ديگر را با دست چپش. آن نگاه آن خاك
كه در دست راستش بود  ها به آنچه آنگاه مشتي را در زمين پاشيد و قسمتي را در آسمان

از تو پيامبران و رسوالن و اوصياء و صديقان و مؤمنان و خوشبختان و كساني كه  :گفت
 جب كرد.كه فرمود ـ براي آنها وا آيد. آنچه را ـ چنان خواهم، بوجود مي بزرگي آنها را مي

جبار و مشرك و كافر و  يها از تو انسان :و به آنچه را كه در دست چپش بود، گفت
آيند. آنچه را كه  خواهم، پديد مي و كساني را كه پستي و بدبختي آنها را مي سركش

پس، آن دو طينت با هم قاطي شدند. و س :فرمود، براي آنها واجب كرد، چنان كه فرمود

�>  :الي استاين همان گفته اهللا تع >1N9�� >� ?� >�� B�A�� >P >�� N�AY= }:��������{ ة[خداوند شكافند 

است] آن دانه طينت مؤمنين است كه اهللا تعالي محبت او را بر سر آن افكنده  هدانه و هست
اند. و صرفاً به اين  [= هسته] طينت كافران است، كه از هر خيري دور شده نوياست. و 

 خداوندكند. و  دور است و از آنان خودداري مي نهاده، كه او از هر چيزنام » نوي«دليل 
   :فرموده

�m��l�����d��c��b���a��`��_��^��]l                            :�������   
آن زنده، مؤمني است كه طينت » سازد. زنده را از مرده، و مرده را از زنده خارج مي«

شود، همان كافري  اي كه از زنده خارج مي و آن مردهشود،  از طينت كافر خارج مي  او،
شود. پس آن زنده، مؤمن است، و آن مرده، كافر. و  است كه از طينت مؤمني خارج مي

وي  پس مردن �mj��i����h��gl  :�������55 :اين همان گفته اهللا تعالي است
اني بود، كه شود. و حيات وي زم طينت وي با طينت كافر قاطي ميبدين قرار است كه 

گونه  با سخن و فرمان خود (ميان اين دو) جدايي و تقسيم قرار داده، پس آن، اين خداوند
سازد. بعد از آن كه او را  مؤمن را در تولدي (دوباره) از تاريكي خارج مي خداونداست. 

اريكي آن كه كافران را وارد نور ساخته بود، آنها را از نور به تسازد. و بعد از  وارد نور مي
   :اهللا تعالي است  سازد. و اين همان گفته خارج مي

�m���Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î���������Í��Ì��Ël                            :S;	7 
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فاسد شيعه مبني بر اين كه حسنات كفار و در ضمن آنها  ةها، عقيد و از اين روايت 
شود، و  فضي داده ميرا ةاهل سنت و جماعت (يعني هر كسي جز شيعه) به شيع ةعام

ظاهري  شود، گناهان شيعه به دوش كفار و اهل سنت ـ برحسب اعتقادشان ـ انداخته مي
و فطرت سالم آن   كند، گردد. و اين مخالف عدالت رباني است، و عقل آن را انكار مي مي

   : فرموده است خداوندكه  پذيرد. در حالي را نمي

�m�µ´��³����²��±��°l  :�q�P�
 
  »گيرد.  ناه ديگري را بر دوش نميكس گ هيچ« 

   :و فرموده است

�m��Ü��Û������������Ú��Ù��Ø���������×l  :������
   

  »و آنچه است كه انجام داده است.هر نفسي در گر«
    :و فرموده است

�m��b��a��`��_��~��}��|���{��z��y��x��w

���d���cl                                                                                                       :i�J�J��	 − 
   
آن را خواهد ديد، و هر كس   به اندازه يك مثقال ذره كار خوب انجام دهد،هر كس «

  »انجام دهد، آن را خواهد ديد.به اندازه يك مثقال ذره كار بد 
    :و اهللا تعالي فرموده

�m���O��N��M��L��K���J��I��Q��Pl                        :Q,9�����   
  »ميراند. مي هر نفسي را با آنچه كه انجام داده،

 ةاين عقيد  در اين معني، گر از آيات و احاديث زياد و صحيحاين آيات و بسياري دي
ل و وجه با نق هيچبه است و   پايه اي باطل و بي كند. پس اين عقيده، عقيده فاسد را رد مي

  آيد. الت جور در نميعقل و عد



 

  :مههفد مسأله

  از عقايد فاسد آنها

سرايي و گريبان دريدن و زدن به رخساره  عقيده به كسب پاداش در نوحه

  ����بخاطر شهادت حسين

» ها ها و مصيبت قت گرفتاريوصبر كردن به «اسالمي  ةفوق، مخالف با عقيد ةعقيد
  باشد. مي

م، به مناسب ياد واره و خاطره شهادت روز اخير ماه محر 10شيعيان، هر ساله، در 
كنند، و  سرايي برپا مي سوگواري و نوحهعنه محافل ومجالسي براي  اهللا حسين رضي

هاي  ها و ميدان با اهتمامي قابل توجه ـ در خيابان  هاي بزرگي را ـ پيمايي تظاهرات و راه
به  هاي) نزديكي راهاندازند. و معتقدند كه اين كار، يكي از بزرگترين ( شهر به راه مي

زني  زني و پشت زنند، و سينه هايشان مي هاي خود را با دست  است. و رخساره خداست
 آورند. كنند، و فرياد يا حسين ... يا حسين... بر مي گريه ميدرند، و  كنند، و گريبان مي مي

آكنده  آنها،  داد و فغان و همهمه و بويژه، در روز عاشوراي ماه محرم (عاشوراي حسيني)
صف خارج  به  و صف گرسد و بصورت هماهن از آه و ناله، به اوج تماميت خود مي

كنند، و اسبي  و حمل ميدارند  مي شوند و تابوت چوبي ساخته شده حسين را بر مي
كشند، و بدين طريق، حالت حسين در كربالء با  آراسته شده با ساير زينتها را با افسار مي

كنند  هاي زيادي كارگراني را اجير مي مزد دستدهند و با  مي اسبش و جماعتش را نمايش
 �تا در اين داد و فرياد و هرج و مرج با آنها شركت كنند، و به اصحاب رسول خدا

جويند، و اين در حالي است كه گاهي اين اعمال ـ  گويند، واز آنها برائت مي ناسزا مي
اصحاب بويژه به وقت ناسزاگويي به   هاي با اهل سنت ـ اعمال جاهليت اول ـ به درگيري

شود،  و بدگويي و طعنه زدن به خلفاء يعني ابوبكر و عمر و عثمان منتهي مي �رسول اهللا
شود. و شيعه در ايام سوگواري حسين، اموال  گناهان (زيادي) ريخته مي و خون بي

اصول دين، و ي از يكه اين مسأله،؛ جز كنند چون آنها معتقدند به اين فراواني را خرج مي
شيعه، فرزندانشان را به گريه كردن در اين سوگواري  بزرگترين شعار ديني آنها است!
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اند و تا  دهند. و اگر آنها بزرگ شدند، ديگر به اين گريه كردن عادت گرفته عادت مي
دهند. پس گريستن آنها، يك امر اختياري است و  زماني كه بخواهند به آن ادامه مي

شريعت مطهر اسالم مؤكداً از نوحه كه  ك نوع غمگيني تصنعي، در حاليغمگيني آنها، ي
و  ها را به راضي شدن به قضا و قدر خداوند انسان ... و قرآنزني) نهي كرده است (سينه

   :آيات زير مشهود است  كه در صبر كردن در قبال آن، سفارش كرده است. چنان

�m���Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ���Æ��Å��Ä���Ã��Âl   
                                                                                                              :��V+�����   

، اهللا تعالي با زيرا، با صبر و نماز طلب ياري كنيد. داي اي كساني كه ايمان آورده«
  »صابران است.

�m��d�����c��b��a��`�������_��^��]����\���[��h�����g�������f����el          

                                                                                                                            :��V+����� – ��� 
گويند ما از خدايم و به  شوند، مي و مژده به صابران؛ كساني كه وقتي دچار مصيبتي مي« 

گرديم، بر آنها، رحمت و درودهايي از طرف پروردگارشان، جاري است. و  و باز ميا
  »گان نانند هدايت يافته آ

m���Q����P��O��N��Ml  :�����   
و يكديگر را به حق و راستي سفارش كنيد و يكديگر را به صبر پيشگي توصيه «

  »نمائيد.

�m��»���º��¹����¸���¶l  :�%+���	   
  » شكيبايي و مرحمت سفارش كنيد و يكديگر را به«

اعمالشان به دست راستشان داده  ة) ميمنه (كساني كه نامآنان اصحاب (و ياران
  »باشند شود) مي مي

   :و اهللا تعالي فرموده 

�m��x����n��m��l��k��jl  :��V+���		   
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ها و در ميدان جنگ، صبر و استقامت  ها، و بيماري و كساني كه در برابر محروميت«
  »دهند. رج ميبخ

گذشته از اين، از ائمه معصوم شيعيان هم مطالبي در اين باره، ذكر شده است. در 
كه روي سخنش با او بود،  در حالي �و علي بعد از وفات پيامبر« :البالغه ذكر شده نهج

، دادي كردي و به صبر و شكيبايي دستور نمي اگر شما قبالً از جزع و فزع نهي نمي :گفت
البالغه ذكر شده،  و نيز در نهج» كرديم. ها كه نمي ها و چه ست دادن شما چهبخاطر از د

عملش  در واقع  هر كس در هنگام مصيبت دستش را بر رانش زند، :فرموده �علي«
  » نابود شده.

مال داشته است، حسين در كربال به اآل يهو طبق نقلي كه نويسنده فارسي زبان منت
دهم و تو بايد بر اين سوگند  تو را به خدا سوگند مياي خواهر،   :زينب گفتخواهرش 

هايت نخراش، و  با ناخنات را  محافظت كني، اگر من كشته شدم، گريبان ندر، و رخساره
  .1»نداي آه و ناله و هالكت ... سر نده، بخاطر شهادت من!

 هايش به يارانش گفت: و ابو جعفر قمي نقل كرده كه اميرالمؤمنين در يكي از آموزش

$9<:< > :و در تفسير صافي در ذيل آيه 2لباس فرعون است. زيرالباس سياه نپوشيد،   AkE� >; >X >�
 4̀� B� E� >I As= }:i9,3.���5{ با زنان بيعت كرد بر سر اين كه لباس را سياه  �آمده كه پيامبر

 هي آمدد، و گريباني را ندرند. و نداي واي ... واي ... سر ندهند. و در فروع كافي كلينننكن
ات را نخراش، و واي ...  اگر من مردم، چهره«زهرا سفارش كرد  ةبه فاطم �كه پيامبر

  .»اي براي من نسراي .. نكن، و نوحهواي .
هاي بسياري در كتب شيعه ذكر شده كه در آنها صراحتاً از  و در آنجا روايت

هاي  از جلوهاينها  و مانندسرايي، و واي واي كردن، و گريبان دريدن و رخساره زدن  نوحه
جزع و فزع بر مصائب و عدم صبر كردن بر آنها، نهي شده است. و در اينجا فقط با 

                                                           

  .284اآلمال، جزء اول، ص  منتهي -1
  

  .، ابوجعفر محمدبن بابويه قمي51من اليحضره الفقيه، ص  -2
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ايم. و هر كسي كه  هاي آنان، اين مطلب را اثبات كرده هاي (اندكي) از روايت  نمونه
حقيقت « بعنوانخواهد به تفصيل اين موضوع را دنبال كند، بايد به كتاب بنده  مي

، و براي رد »ام بحث را گسترش دادهمن در آن كتاب، دامنه  زيراجعه كند. مرا» سوگواري
 است،» صبر در اسالم«كردن سوگواري و مجلس نشيني اين چنين آنها، كه مخالف عقيده 

  ام.  هاي آنان ذكر كرده هايي را از خود كتاب روايت 
را به بندگان  اي) را كه مشاهده كرديد، چيزي است كه توانستم با عجله، آن (رساله

تقديم دارم. در ، در ارتباط با عقايد باطل شيعه دوازده امامي جعفري روافض، خدامؤمن 
خواهد  ام. و هر كسي مي هاي اندكي از منابع آنها را ذكر كرده هر فصلي از آن، فقط نمونه

  چيز بيشتري از آنها بداند، بايد به خود منابع شيعه مراجعه كند. 
لت دارم كه مسلمانان را با فضل و احسانش از اكاذيب شيعه و أاز اهللا تعالي مس

كند، و  ها را نابود مي حسنات و نيكي ، ، و گمراهيزيرا دروغهاي آنان حفظ كند،  گمراهي
د، و بر كنخواهم كه ما را به راه مستقيم هدايت  آورد. و از او مي او را از اسالم بيرون مي

ل و اعمال و نيات و هدايتي ابراي ارائه اقو توفيق دهد حق آشكار، پا برجا بدارد. و ما را
  .پسندد، او بر هر چيزي تواناست كه دوست دارد و مي
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