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هداءا 

دارم آنانیکه همواره حق را بر باطل،  این اثر ناچیز را به تمام حق جویان تقدیم می

را بر ننگ و عار ترجیح  و عزت تحقیق را بر تقلید، وحدت را بر تفرقه، حق طلبی

شنوند و آنگاه بهترین آنرا  تمام سخنان را میدهند، کسانی که به تعبیر قرآن کریم  می

 کنند. پیروی می

 خوشا به سعادتشان

 جواد
 





 
 

 

 

 

 پیش درآمد

 !یخواننده گرام

دانید بیش از هزار و چهار صد سال است که از عمر اسالم به  همچنانکه می

رمان نوپا از همان اولین گذرد، این قه ترین دین الهی می عنوان آخرین و کامل

کردند و  روزهای تولدش روی آرامش ندید و دشمنانش همواره چنگ و دندان تیز می

ها بیشتر  گذشت دشمنی ها بیشتر می در کمین نشسته بودند هرچه روزها و سال

گرفت  ها اوج می ها و توطئه گردید، دسیسه تر می ها عمیق ها و حسادت شد و کینه می

های گوناگون گاهی مستقل و  های مختلف و جبهه کرد، چهره میو رنگ عوض 

دند، هر گاهی با هماهنگی برای از پای در آوردن این قهرمان آینده تاریخ در تکاپو بو

آزمایی کرد، مشرکین در مکه، یهود و منافقین در مدینه  ای به نوبت خود زور جبهه

رف کردند اما اسالم نصاری در روم و مجوس در فارس تمام نیروی خود را ص

 کرد.   شد و رشد می همچنان داشت پیروز می

دین الهی بیش از هر  ص بدنبال وفات حضرت ختمی مرتبت رسول بزرگوار اسالم

زمان دیگری در معرض خطر قرار گرفت، از داخل، بعضی قبائل عرب که هنوز اسالم در 

تداد کردند و از خارج هر دو قلبشان راسخ نشده بود با امتناع از پرداخت زکات اعالن ار

اسالم  ص امپراطوری بزرگ آماده انتقام شدند به گمان اینکه با وفات رسول بزرگوارمان

یتیم شده است و دیگر کسی نیست از او حمایت کند، اما خداوند حکیم و توانا مردانی 

نقاط جهان را از هر سو تا اقصی  را مسخر کرد که نه تنها از او حمایت کردند که دامنه آن
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گسترش دادند، این یاران با وفا و شاگردان مخلص مکتب رسالت درخت پربار اسالم 

چنان درسی به دشمنان کینه توز و طّماع داخلی و  را باخونشان آبیاری کردند، و

 خارجی آموختند که برای همیشه از شکست این قهرمان بزرگ نا امید گردیدند.

 یدشمنان شکست خورده اسالم پس از آنکه برانجا بود که یز! ایخواننده عز یآر

د شدند و نتوانستند جلو انتشارش را ینا ام ین الهیم به دیشه از ضربه زدن مستقیهم

شان را  ی شده نیش خودشان را بزنند و کینهنحو رند. به فکر آن افتادند که به هریبگ

چه باشدت هررنگ دیگری بخود گرفت و  ها و توطئه ها سهیفرونشانند، لذا دس

 کروب اختالف دست بکار شدند.یکاشتن و پرورش م یتر برا تمام

محبت دارند  ص از آنجایی که همه امت اسالمی همچنانکه باخود رسول گرامی

صلوات الله و سالمه –طبعا با خانواده و بلکه با تک تک افراد خانواده و آل بیت ایشان 

از همینجا آغاز کنند، و به بهانه حب محبت دارند، آنها سعی کردند  -علیهم اجمعین

 ‡کنم که محبت آل بیت  میان امت تخم تفرقه بپاشند، تاکید میدر ‡اهل بیت 
مود کردند که عده مخصوصی جزو ایمان هر مسلمان است، اما آنان گویا چنین وان

أسفانه این دسیسه آنان تا اهل بیت را دوست دارند، و بقبه با آنان دشمن هستند، مت

میان بعضی مسلمانان ساده آنزمان کارگر افتاد و امت متحد و یکپارچه درحدی 

اسالمی زخم بزرگی برداشت، از آنجایی که این کتاب تالشی در جهت مرهم گذاشتن 

بر این زخم چرکین و گندیده است بنده سعی خواهم کرد در این مقدمه کوتاه چند 

 :مطلب به طور اختصار عرض کنم

 توضیح چند اصطالح: تعریف و مطلب اول
 .یروان علیپ یعه علیش، میروان ابراهیپ، میعه ابراهیش، رویپ یبه معن شیعه:

 .ص امبریروان سنت پیپ یعنی اهل سنت:
وجود  یچ تعارضیم هیف اهل سنت بنگریعه و تعریف شین تعرین اگر بیبنابرا

، ص امبریرو سنت پیباشد و هم پ یعه علیمسلمان هم شیک ممکن است ، ندارد
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پس ، امبر عمل کندیامبر را دوست داشته باشد و هم مطابق سنت پیت پیهم اهل ب

 وجود ندارد. یچ تناقضیه

ابراز  ‡ کسی که با آل بیت« »من نصب العداوة آلل البيت« ناصبی:

 .»دشمنی کند

 .»کندک کسی که اهل بیت را تر« »من رفض آل البيت« رافضی:
 روان عبدالله بن سبا.ی: پسبایی

از سنت رسول  یبه اصول اعتقاد یبندیاست که عالوه از پا یمسلمان کسپس 

و سنت  -رضوان الله علیهم اجمعین-ش یاران باوفایو سنت اصحاب و  ص اکرم

را  د و تمام آنانینما یرویاست پ ص امبرین سنت پیکه ع ‡ت اطهارش یاهل ب

 ین شخصیشد، چننه به دل نداشته بایاز آنان ک یچ فردیدوست داشته باشد و از ه

و  یینه سبا ینه رافض ین مسلمانیو هم مسلمان کامل است و چن یعه هم سنیهم ش

خوب  یو هم مسلمان است، و هر سن یعه خوب هم سنیاست پس هر ش ینه ناصب

 عه و هم مسلمان است. یهم ش

، است ییو سبا یرافضای  عهیچ شیو نه ه یناصب یچ سنین گفتار نه هیباتوجه به ا

،  عه با صحابهینه داشته باشد و نه شیک ‡ تیبا اهل ب یبه آنکه نه سنمشروط 

 ینه داشته باشد او سنیفرد آنان کیک  یا حتی ‡ تیم که با اهل بیدید یا اگر سنی

رضوان الله - پیامبرم که با اصحاب یدید یا ، و اگر شیعهاست یست بلکه ناصبین

و  یست بلکه رافضیعه نیباشد او ش نه داشتهیفرد آنان کیک  یا حتی -علیهم اجمعین

 .است ییسبا

 

 : تحقیق را جانشین تقلید کنیممطلب دوم
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ستم که یاست بنده در صدد نقل اقوال ن یار مفصلین موضوع بسیز! ایخوانندگان عز

 کنم.  یخواهد گرفت چند نکته را فشرده عرض م یادیوقت ز

د است چنانکه امام یژه بخش اعتقادات خارج از دائره تقلیبو ین الهید اول:

د هر ید بر قرآن عرضه کنیکه از ما به شما رس یثیهر حد« ند:یفرما یم  صادق

. پس »دیوار بزنید و آنچه با قرآن مخالف بود به دیچه با قرآن موافق بود به آن عمل کن

باشد، مثال  یگرید مقلد کس دینبا یاز اصول اعتقاد یچ اصلیدر ه یچ مسلمانیه

د از زبان یفرض کن یا حتیها مقلد و ارادتمند هم دارد  ونیلیکه م تیاگر فالن شخص

چ یباشد به ه ص امبریگفته شود که مخالف با قرآن و سنت پ یفالن امام مطلب

تواند  ینم ‡ بشمول خود ائمه اطهار یچ شخصیست چون هیعنوان قابل قبول ن

نکه یغ است نه اد حتما درویبه ما رس یزین چید، اگر چنیبرخالف قرآن بگو یمطلب

 اند.  باشد بلکه از زبان او دروغ ساختهت دروغ گفته یآن شخص

تکلیف ما چیست؟ آیا برای همیشه و در همه چیز حتی اعتقادات خودمان  دوم:

باره صدها هزار خوانیم و در آیات آن نیندیشم؟ درمقلد باشیم؟ مستقیما ترجمه قرآن ن

کتب مراجعه نکنیم؟ روایات متناقض را که چه روایتی که به ما رسیده تحقیق نکنیم؟ به 

ها عرض  بسا با قرآن و عقل سلیم نیز تناقض دارد بررسی نکنیم؟! در جواب این پرسش

های اخیر از بیماری تقلیِد مطلق کاسته شده و دائره  کنم که خوشبختانه در سال می

این بسیار میان محصالن و دانشجویان، و محققان گسترش یافته است، حتی در جنبش

ها فراتر رفته و کم کم دارد پابه عرصه  جای خرسندی است، بلکه دائره تحقیق از دانشگاه

ای است که بسیاری از محققان و مصلحان تاکنون  گذارد، و این آرزوی دیرینه ها می حوزه

اند، به عبارت دیگر جنبش اصالح طلبی مذهبی که از دهها سال پیش  انتظارش را داشته

داد اینک مؤفق شده است سرپایش بایستد  خیزان به تالش خودش ادامه میجستان و 

اند تبریک  اند و حتی اندیشیده ما به همه کسانی که به نحوی در این راستا گام برداشته

کنیم و به  اند طلب آمرزش و رفع درجات می کنیم برای آنانیکه از دنیا رفته عرض می
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دهیم که به امید خدا شما بهر  پیامبرانه مژده می پیروان آنان و ادامه دهندگان این خط

 حال پیروزید و راه شما که راه پیامبران است ان شاء الله همیشه پر رهرو خواهد بود.
مسئولیت همه ما این است که به اندازه توان خودمان سعی کنیم مسلمین را  سوم:

ی  از حاشیه به محور وصل کنیم و روشن است که محور فقط قرآن کریم است طبعا

و اصحاب و یاران  ‡ و سیرت آل بیت اطهارش ص محور که سنت رسول گرامی

است هرگز مستغنی نخواهیم بود، اما فقط آن  -رضوان الله علیهم اجمعین-وفادارش 

پذیریم که با قرآن کریم و عقل سلیم سازگار باشد، و  قسمت از روایات و احادیث را می

صحابه  و ص یم و حیات طیبه حضرت ختمی مرتبتمام آنچه که با روح قرآن کر

جانباز و اهل بیت اطهارش مخالف باشد و در قالب عقل سالم بشری نگنجد نه 

حدیث است و نه دین، و از دید هر مسلمان عاقل و صادقی مردود است البته اشتباه 

نشود که معیار حق شناسی فقط عقل نیست بلکه وحی است، و صحبت ما از عقلی 

 در پرتو نور وحی بتواند راه خودش را تشخیص دهد. است که
 قرآن را محور قرار دهیم و از روایات برای آن  چهارم:

ً
درکار تحقیق باید صرفا

مثال و شاهد و نمونه و تأیید بیاوریم نه اینکه احادیث محور باشد و برای مطلب از 

شده است ای که توسط روایات جعلی و دروغین اساسش گذاشته  پیش تعیین شده

آیات قرآن را هر جوری که الزم بود قیچی کنیم و با تأویل و تفسیر خالف واقع به آن 

بچسپانیم، این کار نه تنها تحقیق نیست که بازی کردن بانصوص وحی و بلکه بازی 

قوت استدالل تکیه  های آزادمنش و خدا جوست که همواره بر کردن با عقل انسان

 معتقداتشان از قرآن دلیل واضح و روشن داشته باشند. خواهند برای همه دارند و می

یک قاعده ثابت اسالمی را هم خدمت شما عرض کنم و آن اینکه هر  پنجم:

اصل اعتقادی حتما باید در قرآن با صراحت ثابت شده باشد ناممکن است که 

چیزی جزو اصول اعتقادی باشد اما در قرآن آشکار بیان نشده باشد، بنابراین هر 

چه که در قرآن باصراحت نیامده باشد عقیده نیست، برای توضیح بیشتر به مثال آن
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شود چون در قرآن  می ذیل توجه فرمایید: اگر کسی از نبوت منکر شود کافر

باصراحت و مفصل ثابت شده است اما اگر کسی از والیت یا امام زمان یا عصمت 

موضوعات (البته برای کسانی شود، چون ثبوت این  منکر شود کافر نمی ‡ ائمه

که به آنها معتقدند) اجتهادی است یا حداکثر بوسیله روایات ثابت شده و روایات 

احتیاج به بحث و تحقیق مفصل دارد، و متأسفانه اغلب اینگونه روایات دستاورد 

 جعل شده است. ‡ دشمنان اسالم است که به نام پاک ائمه اطهار

 د:یفرما ی: خداوند متعال مششم

﴿ ۡ ِينَ ٱ ١٧ ِعَبادِ  فَبَّ�ِ حۡ  َ�َيتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ �َسۡ  �َّ
َ
 الزمر:[ ﴾ۥٓ َسنَهُ أ

۱۷-۱۸.[ 

شنوند و بهترین آنرا  یرا م یمبر بندگانم را کسانیکه هر سخنپیا یا بده دهمژو «

 . »کنند یم یروپی

را بشنود و  یا هیدگاه و نظرین است که هر دیاز صفات هر مسلمان صادق ا پس

د به کتب یبا هشیشناخت هر مذهب و گروه واند ین برایکند، بنابرا یروین آنرا پیبهتر

د به قرآن یشناخت اسالم با یخود اصحاب آن رجوع کرد، مثال برا یها و نوشته

 با ییت و آشنایحیشناخت مس ین، برایفات مستشرقیم رجوع کرد و نه تحریکر

 ید به کتب خود آنان رجوع کرد، برایان بایحیمس یاز سو یفات کالم الهیتحر

مراجعه کرد نه  یعه و سنیش یخود علما یها د به نوشتهیع و تسنن بایشناخت تش

 به ید مستقیع بایشناخت تش یاند، پس برا گران درباره آنان نوشتهیآنچه که د
ً
ما

ن اکتفاء گراینکه به فهم دیم نه ایق بشناسیرا دق م تا آنیع مراجعه کنیتش یمصادر اصل

ع به یشناخت درست تش یکنم که برا یزم خواهش میم، لذا بنده از خوانندگان عزیکن

ر مجمع ید اگر فرصت نبود کتاب الحجة، نهج البالغه، تفسیمراجعه کن یاصول کاف

 بخوانیالب
ً
 گر.یمهم د یها کتاب د، ویان را حتما
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ی، بخارح یصح، میشناخت اهل سنت ترجمه قرآن کر یب براین ترتیبه هم

ر یست تفسید اگر ترجمه آن در دسترس نیر را بخوانیر ابن کثیو تفس، ح مسلمیصح

د یه کنید تهیتوان می که از اهل سنت یریا هرتفسیجلد از دکتر خرم دل ـ یک نورـ 

 و، دیب را بخوانین خطیخین و شین صهریراشد یشناخت خلفا یبرا، دیبخوان

ق دشمنانش یرا از طر یم مذهبیبخواهپس نادرست است که ما ، گرید یها کتاب

ع ین کتب تشیتر از معروفای  د عصارهیکه در دست دار یم خوشبختانه کتابیبشناس

 د.ید به منابع مذکور مراجعه فرمائیتوان می شترینان بیاطم ین وجود برایاست با ا

 کدام یک؟ شیعه یا سنی؟: مطلب سوم
عه منصف اگر از یش یکمنصف و  یسنیک ست محتوا مهم است یاسم مهم ن

نفرت  یخرافات بدور باشند و سرو کارشان با قرآن و سنت باشد واز اختالف پراکن

را دوست داشته باشند   اریو صحابه اخ -‡ اطهار–ت یداشته باشند و اهل ب

که دوست دارد با  یهر کس از هر مذهب یباهم ندارند، در مسائل فقه یچ فرقیه

بشناسد،  ییکتاین است که خدا را به یکند مهم ا یرویح و بدون تعصب پیل صحیدل

ب را به بندگانش نسبت ندهد، یاز صفات پروردگار بزرگ از جمله علم غ یچ صفتیه

هم یرضوان الله عل- ت اطهاریامبران و صحابه جانباز و اهل بیآشکار است که پ

ت یو عبود یاء خدا بودند، و در بندگین اولیتر ترین و پاك مخلص -نیاجمع

ا یخودش  یاز آنان برا یده بودند، محال است که کسیروردگارشان به اوج کمال رسپ

ن ین و ماهرتریتر ب کرده باشد، آنها عالمیعلم غ یادعا یگریکس د یبرا

ب یچکس غیدانستند که جز خدا ه یم بودند، آنها میها به قرآن کر تیشخص

 مه را خوانده بودند که:یکر هین آیداند، آنها ا ینم
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ٓ  قُل﴿ مۡ  �َّ
َ
ا َوَ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�َفۡ  لُِك أ ٓ  َما إِ�َّ  َ�ًّ ۚ ٱ ءَ َشا ُ عۡ  ُكنُت  َولَوۡ  �َّ

َ
 لَمُ أ

ِ�َ  َوَما ۡ�ِ ۡ�َ ٱ ِمنَ  ُت َ�ۡ َتكۡ سۡ َ�  َب َغيۡ لۡ ٱ وٓ ٱ َمسَّ ۠  إِنۡ  ُءۚ لسُّ نَا
َ
 َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �

 .]۱۸۸[األعراف:  ﴾١٨٨ ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ ّلَِقوۡ 
خود ندارم مگر آنچه خدا بخواهد و اگر غیب  یبرا یکه اختیار سود و زیان گوب«

 .»رسید یبه من نم یکردم و هیچ ناگوار یخود کسب م یدانستم خیر فراوان برا یم

ٓ َ�عۡ  َ�  بِ َغيۡ لۡ ٱ َمَفاتِحُ  ۥوَِعنَدهُ ﴿   ].۵۹األنغام: [ ﴾ُهوَ  إِ�َّ  لَُمَها

 .»داند کس جز او آنرا نمیچهیی غیب نزد اوست که )ها گنجینه(وکلیدها«

ٓ  قُل﴿ قُوُل  �َّ
َ
ٓ  ِعنِدي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �ِنُ َخَزا عۡ  َوَ�ٓ  �َّ

َ
 ].۵۰[األنعام:  ﴾َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

مۡ ﴿
َ
 ].۴۱الطور: [ ﴾٤١ ُتُبونَ يَ�ۡ  َ�ُهمۡ  ُب َغيۡ لۡ ٱ ِعنَدُهمُ  أ

ِعنَدهُ ﴿
َ
 ].۳۵النجم: [ ﴾٣٥ يََرىٰٓ  َ�ُهوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ مُ ِعلۡ  ۥأ

شان سید الشهداء  دانستند از شهادت عموی غیب می ص بزرگوارماناگر پیامبر 

حد جلوگیری  با هفتاد نفر دیگر از صحابه عزیز  حضرت حمزه قهرمان
ُ
شان در ا

حد چال کردند!، اگر غیب می می
ُ
دیدند و درآن  جلو پایشان را می هدانستند بازهم در ا

 .زنیشان زخم بردارد!افتادند که دندان مبارکشان شهید شود و چهره نا نمی
دانستند تهمتی که منافقین به همسرشان ام المؤمنین عائشه  اگر غیب می

شان را در انظار تمام مردم اعم از کافر و مسلمان در معرض  زدند و آبروی لصدیقه

کردند و تا پنجاه روز با تمام اهل بیت  خطر قرار دادند این تهمت را از خودشان دفع می

که  ص نشستند! نه تنها حضرت رسول ان نثارشان در انتظار وحی نمیاطهار و یاران ج

 ‡ حضرت امیر المؤمنین، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت زهراء
همه حضور داشتند و همه از این مصیبت بزرگ ناراحت بودند اما غیب دانی هیچکدام 

سالت را از آماج آنان ظاهر نشد که غم پیامبر را برطرف کند و بیت طاهره صاحب ر
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های منافقین نجات دهد! تا آنکه پنجاه روز بعد آیات معروف سوره نور نازل  زخم زبان

پرده  ل و دشمنان ام المؤمنین عائشه صدیقه ص دشمنان پیامبر هشد و از چهر

 برداشت و خدای عالم الغیب برعفت و طهارت حمیرای عفیفه مهر وحی گذاشت.
 .دانست چرا مسموم شد و به شهادت رسید! غیب می  اگر حضرت امام مجتبی

د که اهل کوفه منافقند یدانست چرا نفهم یب میغ  نیاگر حضرت امام حس

گذارند! و چرا تمام  یکنند! و حضرتش را تنها م یمانشان وفا نمیو به عهد و پ

رخوار چرا یشان جهاد فرض بود اطفال شیدان کربال برد؟ برایاش را به م خانواده

کودکان!،  یکه مکلف است نه برا یکس یشهادت برسند؟ شهادت افتخار است براب

 .دانستند! یب نمیز غین   نیپس امام حس

ل را به امامت انتصاب کردند یدانستند چرا اسماع یب میغ  اگر امام صادق

 .ن فرمودند؟!ییرا تع  که قبل از خودشان وفات کرد آنگاه امام کاظم

 .دند؟!یدانستند چرا مسموم شدند و به شهادت رس یم بیغ  اگر امام رضا

دانستند چرا اینهمه زندیق و منافق را  غیب می إ و اگر امام باقر و امام صادق

 .شناسائی و رسوا نکردند و گذاشتند بنام آنان دروغ بسازند و سیرت پاک آنان را لوث کنند!
است، بنابراین هر را به کسی نداده  پس غیب دانی صفت خداست که خداوند آن

شریک بداند قطعا مسلمان واقعی است چه شیعه باشد و  مسلمانی که خدا را یکتا وال

چه سنی، اما اگر کسی صفات خداوند را به غیر خدا نسبت دهد، حاجتش را به غیر 

خدا عرضه کند، در مشکالتش به غیر خدا روی آورد، برای غیر خدا ذبح و نذر کند به 

صحابه اخیار توهین کند چنین شخصی نه شیعه است و نه سنی، نه اهل بیت اطهار و 

اند و نه صحابه، زندگی آنان نسخة متحرکی از قرآن  اهل بیت چنین اعتقادی داشته

توانیم خود را شیعه و سنی و مسلمان بنامیم که صد  کریم بوده است، پس ما زمانی می

سیرت اهل بیت اطهار و و  ص در صد به قرآن کریم و مطابق سیرت پیامبر اکرم
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صحابه اخیارش عمل کنیم آنوقت است که ما امتی متحد و نیرومند خواهیم بود و 

 خواهیم توانست از اسالم عزیز دفاع کنیم و دشمنانش را سرکوب نمائیم.

م که در آن همه جا دارند آنچه در اسالم یریم اسالم را محکم بگییایپس ب

 یدشمن، ان اسالم رخنه کرده اختالف استله دشمنیمتأسفانه بوس یجاندارد ول

، استک شر، دروغ است، نفاق است، لعنت است، ن استیتوه، نه استیک، است

سؤ ظن است ووو.... و آنچه ، است ییسنت زدا، است ییگرا بدعت، خرافات است

احترام ، محبت است، رخت بر برسته وحدت است یمتأسفانه از جامعه اسالم

، تالش و بدعت استک بغض شر، د و سنت استیتوححب ، صداقت است، است

است که  هایی تیام به مسئولیو ق، جامعه است یساز کپی گیر برای اصالح و پا

 ره.یو غ، بخاطر آن جان دادند ‡ تیصحابه و اهل ب
تحقق  ین آرزو زمانیا، میگر خوب باشیکدی ن است که ما مسلمانان بایهدف ا

م و همچنانکه قبال اشاره کردم پس یبت داشته باشخدا مح یایافت که با اولیخواهد 

خدا نه وجود  یبرا یتر تر و صادق کپا یایامبر اولیاز آل و اصحاب پ ‡ اءیاز انب

َ�ٓ ﴿ :مان و تقوا استیاِء خدا ایصفات اول، نده وجود خواهد داشتیداشته و نه در آ
َ
� 

وۡ  إِنَّ 
َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا ِينَ ٱ ٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َوَ�نُوا

 .]۶۳-۶۲[یونس:  ﴾٦٣َ�تَُّقونَ 

ث یده بودند، و خداوند در حدیمان و تقوا رسیو آل و اصحاب پبامبر به اوج ا

 د:یفرما یم یقدس

کسـی کـه بـا ولیـی از اولیـاء مـن « .»من اعدى يل ويلا فقد آذنته بـاحلرب«

 .»کنم جنگ می دشمنی کند من با او اعالن
گر خدا یاء و دوستان خدا نباشند دیامبر از اولیامبر و اصحاب پیت پیاگر اهل ب و

 ندارد. یدوست و ول
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که بعد  یانصار، صفات مؤمنان ش از صحابه مهاجر ویخداوند متعال پس از ستا

 د:یفرما یان مین بیاز آن پاکان خواهند آمد چن

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ� َّ� 
ِ  َسَبُقونَا ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  إِنََّك  َر�ََّنا
 .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف 

مان را که در ایمان  برادراناند گویند پروردگارا! ما و  کسانی که پس از آنان آمده و«

ای مگذار  های ما نسبت به مؤمنان کینه بر ما سبقت دارند بیامرز، و در دل

 .»پروردگارا! تویی که رئوف مهربانی
 د:یفرما ین خداوند متعال میهمچن

ةٞ  َك تِلۡ ﴿ مَّ
ُ
ا َولَُ�م َكَسَبۡت  َما لََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  أ  لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوَ�  ُتۡمۖ َكَسبۡ  مَّ

ا ْ  َ�مَّ  ].۱۴۳: ةالبقر[ ﴾١٤١َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

آنها امتی بودند که در گذشتند.اعمال آنان مربوط به خودشان است و اعمال شما «

 .»شما هیچگاه مسئول اعمال آنها نخواهید بود مربوط به خود شماست، و

 ي این کتاب در باره: مطلب چهارم
کنون در موضوع مورد نظر نوشته است که تا ین کتابیدست در واقع اول یکتاب رو

محققان  یبرا یار جالبیدارد اما در مجموع نمونه بس ینواقص چهگر شده است.

شان مالحظه یبخصوص نسل جوان است، چون مؤلف محترم چنانکه در مقدمه ا

 ده است.یها زحمت کش ن کتاب سالیه ایته ید فرمود برایخواه

ن است که خواننده خودش را در مقابل یا ت کتاب حاضرین خصوصیتر لذا مهم

زند بلکه مطالبش را با  یابد که از خودش حرف نمیم ییدانشمند بزرگ و محقق توانا

دهد که  یقرار م یر قابل انکاریق غیکند و خواننده را در برابر حقا یسند مطرح م

 ا به سراغ منابع برود.یا قبول کند ویمجبور است 
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 ترجمه: 

 یا یرا در ترجمه کتاب تصرفات جزئید نکته قابل تذکر است زن رابطه چنیدر ا

 نجا به نکات مهم آن اشاره خواهم کرد. یام که در هم کرده

است که  )كشف األرسار وتربئة األئمة األطهار هللا ثم للتاريخ:( کتاب یاسم عرب

 .آن انتخاب کردم ینند) را براک میاز خود دفاع  ‡ تیاهل ب(بنده اسم 
مترجم اضافه  یاز سو ین جانبیترها و عناویه تیکتاب بق یعنوان اصلجز هفت 

 .شده است

را با ذوق خوانندگانش سازگار ندانسته و به  از کتاب که مترجم آن ییها بخش

 .رده حذف کرده استک مینک ن کمیوحدت مسلم

 نندگانش با آنها آشنا هستند.امترجم سعی کرده اصطالحاتی بکار گیرد که عموما خو

مردم با آنها آشنا  همثال بجای (ابوجعفر و ابوعبدالله) که جز متخصصین بقی

 را استعمال کرده است. إنیستند اسمای معروف امام باقر و امام صادق

تشیع  ه) که در روایات آمده است چونکه امروز در جامع( و نیز اصطالح

 ست.ا مترجم همین اصطالح را ترجیح داده) معروف است لذا اصطالح (

مان و یا یچه بسا مناف خالف ادب و، ن کتاب واقعا زنندهیجمالت ا یبعض

ت کامل ین مسئولیار بوده است بنابریوجدان است! اما مترجم از ترجمه آنها ناگز

سازان است نه بدوش مؤلف  دوش مؤلفان اصلی یا در واقع حدیثبه  ین مواردینچ

 رکینکه با الفاظ أحیلذا از ا، محترم و مترجم آن
ً
خودم در مجروح کردن یک انا

 .طلبم می وزشپش یـپشاپیام  سات شما خوانندگان عزیز شریک شدهاحسا

 مؤلف:

ن یتر د فرمود مؤلف محترم از بزرگیچنانکه از متن کتاب مالحظه خواه

ط یه نجف أشرف است، اما متأسفانه شرایمعاصر در حوزه علم یعلم یها چهره
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ن اسم یخود را بر مال کنند بنابرا یده که اسم اصلشان اجازه ندایط به ایدشوار مح

 شان است.ین در داخل کتاب اسم مستعار ایجلد و همچن یرو

ن یشان قبل از وفات عالمه حسیرا ایبه نود سال است، زیک شان اکنون نزدیسن ا

قعده  یجدهم ذیل شده و عالمه کاشف الغطاء در هیکاشف الغطاء فارغ التحص

 یاست ول یة الله العظمیشان آیا یوفات نموده است البته مرتبه علم یقمر ۱۳۷۳

 م.یشان را فقط دکتر خواندیچونکه دکترا هم دارند ما ا

 د.ییشان مراجعه فرمایشتر با مؤلف به مقدمه خود ایب ییآشنا یبرا

مترجم/ دیسرفراز باش





 
 

 

 

 

 مؤلف همقدم

نبينا األمني وآله الطيبني  مني والصالة والسالم عىلـاحلمد هللا رب العال

 أمابعد: يوم الدين. ىلالطاهرين والتابعني هلم بإحسان إ
ر هر کس مشخص یابد و سپس مسی یان میبا مرگ پا یدانند که زندگ یهمه م

 آرزو دارد که از دیشد یدوزخ، و هر مسلمان یسو ا بهیبهشت و  یا به سویشود،  یم
ً
ا

کردن پروردگارش تالش کند،  یراض ین مجبور است که برایاهل بهشت باشد، بنابرا

م که ینیب یل مین دلیفرموده خودش را باز دارد، به هم یو از هر آنچه خداوند از آن نه

یک نزد یمسلمان همواره آرزو دارد به طاعت پروردگارش و به همه آنچه که او را به و

نه ین زمین حال عموم مردم است، که طبعا خواص در ایمشغول باشد، اکند  یم

 دارند. یشتریحرص ب

ب و یدارد، و اسباب فر یادیز یها خم چ ویپ ین روشن است که زندگیهمچن

ند که یرا برگز یاست که همان راه ین عاقل کسیانسان فراوان است بنابر یلغزش برا

که او را به دوزخ  ییدشوار باشد و راهها رساند گر چه یت او را به بهشت میدر نها

 کند هرچند که به ظاهرآسان و لذت بخش باشد.ک کشاند تر یم

 ها بحث و تفکر و مطالعه و تالش سال ید ثمره یخوان یمک نیکه ا یداستان

ام  چانده نشدهین ندارم که تا زنده هستم و در کفن پیجز ا ییق است، و آرزویتحق

 مند گردند. ده و خواهران و برادران مسلمانم از آن بهرهیگردپروردگارم از من خشنود 
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 شناسنامه 
ن پدر و مادری متدین ام و در دام و در محیطی کامال شیعی متولد شدهبنده در کربال 

ل کردم و سپس پدرم یدر مدارس شهر خودمان تحص یام، تا سن جوان پرورش یافته

زه در جهان است فرستاد تا از ن حویتر ه نجف اشرف که بزرگیمرا به حوزه علم

ن آل کاشف الغطاء ید محمد حسیهمچون امام س یقدریمحضر علماء و مراجع عال

 م.یض نمایگران کسب فیو د

افت و یار معروف ادامه یه بسین حوزه علمیل در نجف اشرف و در ایتحص

است حوزه را یبارز ر ینیمرجع دیک بتوانم به عنوان  ین بود که روزیم ایآرزو

نکه آرزو یم کما ایدار نماین و امتم خدمت کنم و مسلمانان را بیدار شوم و به د دهعه

ّمت
ُ
 رند، ویگ یرهبر خط میک نم که از یمتحد بب یواحد و ملت یداشتم مسلمانان را ا

نم، و یده ببیف و از هم پاشیرا در مقابل امت مسلمان سست و ضع یکفر یها کشور

شه از خود ینه دارد، لذا همیور در سیکه هر جوان مسلمان و غ یاریبس یها گر آرزوید

و اختالف و چند  یو عقب افتادگ ین همه بدبختیدم که آنچه باعث ایپرس یم

م؟ چرا دشمنان از یست؟ چرا ما با هم اختالف داریده چیما مسلمانان گرد یدستگ

را به خود که همواره ذهنم  یگریدهها سؤال د برند؟و چرا...؟ و یما حساب نم

ن لطف و خواست خدا بود یافتم خالصه ای یآن نم یبرا یداشت اما جواب یمشغول م

 که من دنبال درس و طلب علم بروم.

 ها  وسوسه
پس از مدتی تحصیل در حوزه احساس کردم که نصوص زیادی مرا به خود مشغول 

دارد، اما من همیشه خودم را  کند و مسائل مختلفی مرا به حیرت و شگفت وا می می

کردم. وقتی دیدم وضعیت ادامه پیدا کرد  به کج فهمی و ضعف ادراک متهم می

حوزه در جریان بگذارم، اما او  تصمیم گرفتم بعضی مسائل را با یکی از اساتیذ بزرگ

ها را  مرد زیرکی بود و فهمید که این بیماری مرا چگونه عالج کند، و این وسوسه
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فرمود: چطور در نطفه خفه کند!، بسیار ساده و با کلماتی کوتاه به من خطاب کرد و 

فرمود: آیا در مذهب اهل  ‡ خوانی؟ گفتم طبعا مذهب اهل بیت در حوزه چه می

ها را از خودت دور کن، تو  بیت شک داری!؟ گفتم: معاذ الله! فرمود: پس این وسوسه

و  ص علمشان را از جدشان حضرت محمد ‡ از پیروان اهل بیتی، و اهل بیت

 وردگارش گرفته است.پرحضرت ختمی مرتبت علم خویش را از 

ها نجات  ن وسوسهیکه مرا از ا متشکرم یلیخاموش ماندم سپس گفتم: خ یاندک

ها مجددا هجوم آورد،  د، آنگاه به درس خودم بازگشتم، اما سؤاالت و وسوسهیداد

 شد. یشتر میها ب یها و سردرگم رفت پرسش یتر مهرچه درسم جلو

 کنجکاوي 
خالصه اینکه درسم را به پایان رساندم و مدرک علمی خودم را در نیل به درجه 

عصرش سید محمد حسین آل کاشف الغطاء رئیس حوزه نجف اجتهاد و از فرید 

اشرف حاصل نمودم، اینک به طور جدی در این موضوع شروع به اندیشیدن کردم 

خوانیم تا اینکه توسط آن خدا را بپرستیم اما در  که چگونه ما امور شریعت را می

  .کند؟! یها نصوص صریح و آشکاری وجود دارد که کفر به خدا را ثابت م همین کتاب

خوانیم؟ آیا واقعا ممکن است مذهب  دانم ما چه می آری! بخدا سوگند گیجم نمی

کند،  همین باشد؟! این قضیه انسان را دچار تناقض و سردرگمی می ‡ اهل بیت

چگونه ممکن است که از یکسو خدا پرستیده شود و در عین حال تکذیب گردد؟! چگونه 

پیروی شود و هم به ایشان طعن وارد گردد؟! چگونه  ص ممکن است که هم از پیامبر

ممکن است که شخصی از اهل بیت پیروی کند، با آنها محبت داشته باشد و 

 .کند؟!! دهد و به آنها توهین می شان را تدریس کند در حالیکه او آنان را دشنام می مذهب

حتما از  خواهم، اگر با رحمت خودت مرا در نیابی خدایا! رحمت و لطف ترا می

 برمی
ً
پرسم، که  گردم و از خودم می گمراهان و بلکه از زیانکاران خواهم بود، مجددا
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موضع این همه علمای بزرگ و رهبران گذشته ما در این باره چه بوده است؟ آیا چیزی 

اند؟!  خوانده ام آنها نمی دند؟ آنچه من اکنون خواندهدی بینم آنها نمی که من اآلن دارم می

اند بلکه آنچه که بسیار دردناک و تأسف آور است این که بسیاری از  تنها خواندهآری نه 

داد، من به  ها نوشته خود آنهاست، این چیزی بود که خیلی مرا رنج می این کتاب

 شخصی احتیاج داشتم که با او درد دل کنم و غم و پریشانی خودم را به او باز گویم.

 آغاز تحقیق 
د یرا با د نکه آنچه خوانده ام مجددا آنید و آن ایذهنم رس به یسرانجام طرح جالب

ن همه مصادر معتبر را خواندم نصوص و مسائل یکنم، بنا برا یباز خوان یا محققانه

سم، یآن بنو یدر پا یزید چیکردم با یکرد که احساس م یتوجه مرا جلب م یادیز

مصادر معتبر را تمام که مطالعه  ینمودم، هنگام یسیه نویاداشت و حاشیشروع به 

ام انباشته شده است، آنها را جمع وجور  کتابخانه در یفراوان یها اداشتیدم یکردم د

فراهم کند که  یطید خداوند شراید آنکه شاینمودم به ام ینگهدار ییکردم و در جا

 بتوان از آنها استفاده کرد.

د با آنان ین امیاحسنه بود، و با  ینیعلماء و مراجع د هروابط من کماکان با هم

گرفتم  یم دشواریتصم یبرسم تا اگر روز هجیکردم که به نت ینشست و برخواست م

نکه باآلخره صد در صد قانع شدم که یار شده بود، تا ایکنند، مسائل بسک به من کم

 بودم.  یرم، اما فقط در انتظار فرصت مناسبیم دشوار خودم را بگیتصم

 همفکران 
دم که از ید  یم یار جالبیرا نمونه بس یموسو یدکتر موس دیزم عالمه سیدوست عز

 مخالفت  یعه بوجود آمده بود خودداریکه در مذهب ش یرش انحرافیپذ
ً
نمود و علنا

ن انحرافات انجام داد یح ایتصح یشان برایکه ا ییها خودش را اعالن کرد و تالش

 ن است.یار قابل تحسیبس
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زمان یع) از برادر عزیشه تشیرشد اند( »تطور الفكر الشيعي«بعد کتاب  یچند

ک نیافتم که اید احمد کاتب به بازار آمد، پس از مطالعه آن دریشمند توانا سیاند

ام را  و برادران و خواهران فریب خورده ده است که حق را ظاهر کنمیفرصت آن فرا رس

گاه نما به  یمیت عظیجامعه، مسئول ینیرا که ما به عنوان علماء و رهبران دیم، زیآ

م و یکن یم روشنگریامت از ما سؤال خواهد شد لذا مجبوریم و در روز قیدوش دار

 اگر تلخ باشد. یم حتییان نمایحق را ب

 یاندک» کاتب« و» یموسو« انیم با اسلوب آقایها طرح اندوخته اسلوب من در

ق و یاز ما در هنگام تحقیک باشد که هر  ید علتش روش متفاوتیمتفاوت است شا

 ش گرفته است.یعه در پمطال

ط من تفاوت یز باشرایدوستان مذکور ن یط زندگین را هم عرض کنم که شرایا

از  یکیند و در یگوک منطقه را تر اند آنان مؤفق شده یدارد چونکه هردو یکل

بنده هنوز در  یند، ولیکنند و کارشان را از آنجا آغاز نما یزندگ یغرب یکشورها

ار یکه من در اخت یبرم، و طبعا امکانات یداخل عراق و در خود نجف اشرف بسر م

ا من هم یآ د کرد؟یفکر کردم که چه با یلیندارد، خ یدارم با امکانات آنان همخوان

م گرفتم که با توکل ینجا بمانم؟ سرانجام تصمینکه همیا ایرم یش گیراه هجرت را در پ

 کنم.  نجا کاریرون نروم و همیببه خدا از کشورم 

 خوشخبري 
 ا

ً
ان یماقشار مختلف مردم ما به خصوص در از یادید که عده زین را هم بدانیمضافا

علماء و طلبه به علت آنچه که بر خالف  یبعض یحت ان ویروشنفکران و دانشگاه

نند ک یخوانند و بر آن سکوت م یها م کتاب شنوند و در ینند و میب یت میواقع

 ناراحت است، و هر کدام آنان در انتظار فرصت مناسبیشان شد جدانو
ً
بسر  یدا

ق هستند از خداوند یاز آنان سرگرم مطالعه و تحق یادینکه عده زیبرند، کما ا یم
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قرار دهد که آنان بتوانند از آن استفاده  یا لهین کتاب مرا وسیبزرگ مسئلت دارم که ا

را که عمر کوتاه یراه خودشان را انتخاب کنند، زق و استدالل یکنند، و بر اساس تحق

رش آن سر باز زند حجت بر او تمام شده یکه حق را بشناسد و از پذیاست، و کس

 ندارد. یگر عذریاست و د

 هاز مراجع و اساتذ یا را هم به سمع مبارکتان برسانم که عده ین خوشخبریا

که  یقیو حقا اند رفتهیعوتم را پذدارم بحمد لله د یتر یککه با آنان رابطه نزد یمحترم

است که آنان  یمدت ز گذشته است وید و مطالعه آنها نیام از د افتهیمن بدانها دست 

ق یمان توف داوند منان مسئلت دارم که به همههستند از خ یمشغول دعوت و روشنگر

از  قت و راه شناخت آنیزمان را به حقیم مردم عزینکه بتوانید تا ایت فرماید عنایمز

 ن.یم. آمـیق و مطالعه آشنا کنیق تحقیطر

 بینی  پیش
به  یاریبه پا خواهد کرد و اتهامات بس یفراوان ین کتابم غوغایدانم که ا ینکه میبا ا

ندارم،  یچ باکیام و ه نها را در نظر گرفتهیر خواهد شد، اما بنده همه ایمن سراز یسو

ن و وجدانم را به مبلغ ینکه دیو ا شوم یکا معرفیل و آمریاست که نوکر اسرائ یعیطب

ست، قبال به دوستمان عالمه دکتر ین یآور ز تعجبین چیام، ا اندکی از دنیا فروخته

 فرمود:  یم یغرو یعل یکه آقایی، تاجااند وارد کرده ین اتهاماتیز چنین یموسو یموس

از آل سعود  ییبایاست که زن ز ان سعودی به دکتر موسوی قول دادهپادشاه عربست«

رفتن یپذ ین در ازایاش را بهبود بخشد بنابرا یارش بگذارد و حالت مادیدر اخت

آمریکا به  یها از بانك یکیدر  یا ش مبلغ قابل مالحظهیشاپیت پیمذهب وهاب

 .!!»حساب او ریخته شده است

بود که راجع به دکتر  هایی یعه پراکنیها و افتراءات و شا از دروغای  ن نمونهیا

 ان چه خواهد بود.ین میم که سهم ما در ایتاببن، گفته شد یموسو یسمو
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 مسیر اصالح طلبان 
شاید هم اینک در پی قتل بنده باشند همچنانکه کسان دیگری را که قبال زبان به حق 

اند  معروفی که به قتل رسانده های بسیار مهم و اند، یکی از چهره گشودند، کشته

(پدر  الله العظمی سید ابوالحسن موسوی اصفهانیفرزند رشید امام راحل آیة 

چشم  دوست مذکورمان دکتر موسی موسوی) بود، آیة الله بزرگ به راستی که او نور

که تصمیم گرفت مذهب شیعه  علمای شیعه باالتفاق بود، با این وجود هنگامی ههم

نکه او را از برای آ را اصالح کند و خرافات را از دامن تشیع بزداید تحملش نکردند، و

اش بازدارند فرزند عزیزش را مانند گوسفندی در داخل محراب سر  برنامه اصالحی

 بریدند.

 کما اینکه پیش از آن آقای احمد کسروی را که او نیز بیزاری خودش را از انحراف و

کجروی اعالن کرده بود و در پی تصحیح مذهب تشیع برآمده بود کشتند و تکه تکه 

ه بزرگ سید ابوالفضل برقعی را سر نماز تیر کردند و چنانکه خود ایشان کردند، (آیة الل

نیز  ) نفر از روحانیون توماری امضاء کردند که برقعی یهودی است و۶۰۰فرمود ( می

دکتر علی مظفریان شیرازی، استاد رضا زنگنه اصفهانی و) کسان دیگری که به 

هرکس که از پذیرش خرافات و  شان کم نیست اند تعداد سرنوشت مشابهی گرفتار شده

عقائد باطلی که به مذهب رخنه کرده سرباز زده حتی االمکان تصیفه شده است، بنا 

 .آمیزی شوم!! تعصبدانم که قربانی چنین توطئه کور و  براین بنده هم بعید نمی

 آمادگی 
است که برادران و  ین افتخار کافیمن هم یندارم برا یا چ واهمهیالبته بنده ه

چ یگر هیقت را به آنان نشان دهم و دیت کنم و راه حق وحقیاهرانم را نصحخو

بود،  یم کافیغه وخمس برایداشتم ص یم ا را در نظریندارم بنده اگر مطامع دن ییآرزو

جمع کنند، و  یهنگفت یها هیسرما اند ن راه توانستهیگر از همیان دیهمچنانکه آقا

نکه حق را یبنده بحمد لله پس از ا ستم سوار شوند، اماین سیآخر یها نیماش
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خودم و  یبرا یریبخورنمک نیکنم و ا یشتر خالیب مردم را بیشناختم نخواستم ج

 آورم. یف تجارت بدست میشه شریخانواده ام از راه حالل و پ

را عنوان کنم تا برادران و  ین کتاب مطالب مشخصیکردم در ا یبنده سع

چ کس اشکال و یه یابند و برایکه هست در قت را آنگونه یخواهرانم بتوانند حق

 های نهیز در زمین یگرید یها م دارم کتابیو انشاء الله تصم، نماند یباق یابهام

ابند و هر کس یق را درین حقاینکه همه مسلمیف در آورم تا ایمختلف به رشته تال

گاهانه راه خودش را انتخاب کند.  آ

 امیدواري 
شان  طالبان حق و عاشقان حقیقت که تعداد مطمئنم که این کتاب من از سوی

بحمدلله بسیار است به گرمی استقبال خواهد شد، روی سخن ما نیز بیشتر با همین 

عده است و اما آقایانی که زندگی مرفه و موقعیت دلپذیری دارند و بدلیل داشتن 

شان هر  های رسد و ماشین شان مرتب می عمامه و القاب بلند باال، خمس و صیغه

باطل را  شود طبیعی است اگر نخواهند گوش فرا دهند و ماندن بر سال عوض می

ترجیح دهند پس ما هم با آنها سخنی نداریم، باآلخره خود آنها خواهند بود که باید 

در دادگاه عدل الهی حاضر شوند و در آن روز که هیچ مال و فرزندی جز قلب سالم و 

 اند پس بدهند. اب همه آنچه که انجام دادهخالی از شرک بدرد کسی نخواهد خورد جو

 احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا

 



 
 

 

 

 

 :فصل اول
 افسانه یا حقیقت؟بن سبأ عبد اهللا ا

ت یشخصیک بن سبأ نست که عبد الله ایج است ایان رایعیآنچه در نزد ما ش

عه و یوارد کردن طعن بر ش یندارد، و اهل سنت برا یقتیچ حقیاست که ه یالیخ

دهند تا  یع را به او نسبت می، و آغاز تشاند ن افسانه را اختراع کردهیمعتقدات آنان ا

 باز دارند. ‡ تیان و مذهب اهل بیعینکه مردم را از شیا

شان یدم ایپرسبن سبأ باره االغطاء درمه محمد حسین آل کاشف بنده از عال

که با اهل  یا نهیها بخاطر ک یها و عباس یاست که امو یا افسانهبن سبأ فرمودند: ا

د خودش را یشخص عاقل نبایک ن یاند اختراع کردند بنابر داشته ‡ ت اطهاریب

 ها مشغول کند. نگونه افسانهیبا ا

دم ید یمطلب ]۴۱-۴۰ص :صوهلاأصل الشيعه وأ[شان یاما در کتاب معروف ا

 د:یفرما یکند، م یت داللت مین شخصیکه بر وجود ا

الذين يلصقونه بالشيعة ويلصقون الشيعة به فهذه بن سبأ ما عبد اهللا أ«

و اما عبد الله بن سبا، کسانی که « .»كتب الشيعة بأمجعها تعلن لعنه والرباءة منه...

همه کتب شیعه بطور کلی لعن  -باید بدانند که-چسبانند،  او را به شیعه و شیعه را به او می

 .»کنند.... خودشان را بر او و بیزاری از او را اعالن می
ح یشان توضیاز خود ا یوقت، ت استین شخصین اعتراف به وجود ایاک بدون ش
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چونکه کتاب مذکور مخاطبانش اهل ، ه استیآنچه من گفتم تق خواستم فرمودند:

 یکه مدع یرسد گفته کس ید به نظر نمی(بع :ام که نوشتهلذا در ادامه ، سنت هستند

سرایان و خیال است که داستان  هایی همه افسانه -امثال آن و-بن سبأ است عبد الله ا

 اند). بافان اختراع کرده

های دیگر)  و افسانهبن سبأ آقای مرتضی عسکری کتابی تالیف کرده بنام (عبدالله 

 هانکار کرده است، چنانکه آقای محمد جواد مغنیآن وجود چنین شخصیتی را  که در

منکر شده است، اما اگر بن سبأ کتاب مذکور از وجود شخصیت ا اش بر در مقدمه

یک شخصیت حقیقی است بن سبأ بینیم که ا کتب معتبر خودمان را ورق بزنیم می

 گرچه علمای ما یا تعدادی از آنان وجودش را منکر شوند، اینک مالحظه فرمائید: 

 درعمق روایات بن سبأ ا
 که فرمودند: کند یت میروا  از امام باقر یکس -۱

عقیده داشت که نعوذ بالله امیرالمؤمنین  مدعی نبوت بود، وبن سبأ عبدالله «

خودش خداست، وقتی به امیر المؤمنین خبر رسید او را فراخواندند، و در مورد از وی 

خدایی، در دلم آمده است که تو خدایی ومن پرسیدند، اعتراف کرد و گفت: آری، تو 

فرمودند: هالکت برتو باد، شیطان ترا مسخره کرده است،   پیامبرم، امیر المؤمنین

مادر مرده! فورا برگرد و توبه کن، وی انکار کرد، او را زندان کردند و سه روز به او مهلت 

را به آتش انداختند و  براین امیرالمؤمنین اوند ولی توبه نکرد بنادادند که توبه ک

 .١»کرد  فرمودند: شیطان او را فریب داده بود، و چنین کفریاتی را در دلش وسوسه می
 ت است که فرمودند:یروا  و از امام صادق -۲
ادعای   امیر المؤمنین هباررا که دربن سبأ نت کند عبد الله خداوند لع«

فرمانبرداری برای خدا  هجز بند  کرد، و به خدا سوگند که امیرالمؤمنین ربوبیت می

                                           
 .۱/۷۰: یرجال کش -١
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کنند  یی را ادعا میدرباره ما چیزها هبندد، عد نبود، هالکت باد برکسی که برما دروغ می

 .١»جوییم ایم، از آنان بیزاریم و به خدا پناه می خود ادعا نکرده هبارکه خودمان در
 د:یفرما ی میمامقان -۳
 د:یفرما یم و اظهار غلو نمود واست که به کفر بازگشت  یکسبن سبأ عبد الله «

معتقد بود که  ین او را با آتش سوزاند، ویرالمؤمنیاست که ام یمطعون یغال

 .٢»امبرستیخدا و خودش پ  یعل
 د:یفرما ی مینوبخت -۴
قائل بودند، و اعتقاد داشتند که امامت فرض است و از  یها به امامت علیسبائ«

بود  یاز کسانبن سبأ هستند، ابن سبأ روان عبد الله یگردد، آنها پ ین مییخدا تع یسو

کرد و از آنان   یگر صحابه آشکارا طعن وارد میکه بر ابوبکر و عمر و عثمان و د

ع یم یزاریب
ّ

ن کار مکلف کرده است، یاو را به ا  یبود که عل یجست و مد

ن دستور به یبنابرح خواستند، او اعتراف نمود، ین باره توضیدر ا ین از ویرالمؤمنیام

 یکش یرا م یا کسیگفتند: آ ن رفتند ویر المؤمنیش امیمه پیقتلش دادند، مردم سراس

از دشمنان  یزاریت شما و بیوال یکند و بسو یت دعوت میکه به محبت شما اهل ب

 .»د کردندین او را به مدائن تبعیبراخواند، بنا یشما م

 د:یفرما می زین -۵
مردی یهودی بود که بن سبأ اند که عبد الله  حکایت کردهای از اهل علم  عده«

، که هنوز یهودی بود در دوستی کرد،  مسلمان شد، و با علی
ً
باره یوشع او قبال

گفت وقتی که مسلمان شد  را می آمد همین مقوله  بن نون که پس از موسی

نیز چنین ادعائی کرد. او اولین کسی بود که از فرض   باره علی بن ابیطالبدر

و اظهار بیزاری از دشمنانش سخن گفت از اینجاست که   بودن امامت علی

                                           
  .١/٧١ :یرجال کش -1

 .١٨٢-١٨٣/  ٢ج :مقالـتنقيح ال -2
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 .١»گویند: اصل رفض از یهودیت است کسانی که با شیعه مخالفند می
 د:یفرما یت میدر آغاز سخنش از سبائ یقم یسعد بن عبدالله اشعر  -۶

 یهمدان یهستند، او عبد الله بن وهب راسببن سبأ لله اروان عبدیها پیسبائ«

ن کار یارانش بودند او را در این یوابن أسودکه از معتمدتر یاست، عبد الله بن خرس

بود که بر ابوبکر و عمر و عثمان آشکارا طعن وارد کرد  ین کسیاول یکردند، و یاری

 .٢»نمود یزاریو از آنان اعالن ب
خواند  یخطبه م  یکه عل یح کرده که درحالیتصرابن ابی الحدید  -۷

ن جمله را ین بار ای، چندییتو یی) توأنت أنت( گفت: بلند شد وبن سبأ عبد الله 

 فرمودند: یتکرار کرد، حضرت عل

، دستور دادند که او را یی) تو خداأنت اهللاستم؟ گفت: (ین بر تو باد من کینفر«

 .٣»ر کنندیروانش دستگیبا پ
 د:یفرما ی مینعمة الله جزائر  یآقا -۸
ن او را به یر المؤمنی، أمین گفت: تو الِه بر حقیرالمؤمنیبه امبن سبأ عبد الله «

ت مسلمان شده بود، و مانند آنچه که به حضرت یهودید کردند، او از یمدائن تبع

 .٤»گفت یم  یوشع بن نون و موسیت به یهودیگفت در   یعل

 

 گیري نتیجه

                                           
 .٤٤-٣٢ص  :فرق الشيعة -1

 .٢٠ص  :مقاالت والفرقـال -2
 .٥/٥ج  :شرح نهج البالغه -3

 .٢٣٤/ ٢ج  :االنوار النعامنية -4
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فقه و فرق بود، بخاطر  تا روایت از کتب معتبر و متنوع که در علوم رجال و چنداین بود 

شمار دیگری که در کتب مختلف وجود  ب زیاد طوالنی نشود از روایات بیآنکه مطل

بن کنند که اسمش عبد الله  دارد صرف نظر کردیم، که همه آنها شخصیتی را ثابت می

ز وجود او منکر شویم خصوصا اینکه است، بعد از این دیگر ممکن نیست که اسبأ 

آمیزی که گفته بود عذاب داد، معنای این او را به خاطر مقوله کفر  امیرالمؤمنین

را دیده است، و این خود بن سبأ سخن آن است که حضرت امیرالمؤمنین، عبد الله 

 ماند. برای اثبات شخصیت او کافیست که دیگر جای انکار باقی نمی

 :ن استید ایآ میته برآنچه از نصوص گذش
کردند، و حرف او  یم یاریکه او را  یا ووجود فرقهبن سبأ ت ایاثبات شخص -۱

 نام دارد. »تیسبائ«ن فرقه یزدند که ا یرا م

چه او تظاهر به اسالم یهودی بود که مدعی اسالم شد، گر ابن سبا، مردی -۲

آن نمود، اما حقیقت این است که او بر یهودیتش باقی ماند و بر اساس 

 سمپاشی کرد.

رضوان - ن بر ابوبکر و عمر و دیگر صحابهبود که بدعت طع ین کسیاو اول -۳

 را اختراع نمود. -همیالله عل

 سخن گفت.   نیر المؤمنیبود که از امامت ام ین کسیاو اول -۴

 است. ص امبریپ ین وصیر المؤمنیشد ام یبود که مدع ین کسیو او اول -۵

ا با اهل یکرد که گو می ن وانمودیکرده بود وچن ت نقلیهودین مقوله را از یطبعا ا

ا صحابه یکه گو-از دشمنانشان  یزاریت آنان و بیلذا به وال، محبت دارد ‡ تیب

 .ردک میدعوت  -امبر بودندیپ

توان انکارش کرد و  یک شخصیت حقیقی است که نمیبن سبأ عبد الله  ،ینابنابر

کتب و مصادر معتبر ما از او سخن نه از کنارش به آسانی گذشت لذا با صراحت در 

 توانید به کتب ذیل مراجعه فرماید: میبن سبأ رفته است، برای اطالع و آشنائی بیشتر با ا
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المعارف  ةدائری، قاموس الرجال تستری، رجال حلی، رجال طوسی، غارات ثقف

حل االشکال ی، و االلقاب از عباس قم یالکن، موسوم به مقتبس االثر یحائر یاعلم

نقد الرجال ی، مجمع الرجال قهبائی، ر طاووسیتحر، رجال بن داود، ن طاووسب

و مناقب  یاالنوار محمد بن طاهر عامل ةمرآی، لیاردب یمقدس ةجامع الروای، تفرش

 طالب از ابن شهر آشوب. یآل اب

گر مصادر معتمد ما یاز د یریو تعداد کث -نه حصر که البته نمونه است و- نهایا

خ یتوان از تار ینم است که هرگز یت واقعیشخصیک بن سبأ اتفاق دارند که ا یهمگ

و  یعسکر یمعاصر ما امثال مرتض یکنم که علما یم تعجب یحذفش کرد، ول

در  منکر شوند؟بن سبأ گران چرا اصرار دارند که از وجود ایو د هیمحمد جواد مغن

 اساس است. حالی که ادعای آنان کامال بی



 
 

 

 

 

 :فصل دوم
 ‡ تشیع و مذهب اهل بیت

 ‡ تیروان و دوستداران اهل بیان معروف است که فقط ما پیعیدر نزد ما ش
استوار  ‡ تیبر محبت اهل ب یکل ما بطور یعه به ادعایم، و مذهب شیهست

 ‡ تیبه بهانه محبت اهل ب -اهل سنت یعنی-تـبّری ما ازعامه ه است، چونک
- ن عائشه بنت ابوبکریثالثه و ام المؤمن یژه خلفایما از صحابه بو یزاریاست، ب

ال یاست، و آنچه در ذهن و خ ‡ تیبه بهانه محبت اهل ب -همیرضوان الله عل

نه یگرفته و نهاد یو بزرگ، عالم و جاهل و مرد و زن، جاک ان اعم از کوچیعیهمه ش

اند! و  ظلم کرده و خونشان را ریخته ‡ تیبه اهل ب  ن است که صحابهیشده ا

 اند. گیری خصمانه داشته موضع ‡ تینکه همواره در قبال اهل بیا

را نواصب لقب دهیم و همیشه برای آنکه  نماید که ما آنان لذا خیلی طبیعی می

و شیعیان سخن  ‡ مظلومیت اهل بیت احساسات و عواطف مردم را داغ نگهداریم از

 اشک بریزیم!. کنیم و روضه بخوانیم و ناله  شهادت مظلومانه امام حسین برانیم و از

کنند، و  اما کتب معتبری که در دست داریم حقیقت را بگونه دیگری بیان می

شان رنج  چگونه از شیعیان -وات الله علیهمصل -نمایند که اهل بیت ثابت می

کردند و چه  چگونه رفتار می ‡ و شیعیان نخستین با اهل بیت بردند می

 ‡ کنند که چه کسانی خون اهل بیت اند و روشن می هایی بر سرشان آورده مصیببت
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 اند. ردیده و حرمت آنان را پاس نداشتهخته و باعث شهادت آنان گیرا ر

 ‡ تشیع از دیدگاه اهل بیت

   امیر المؤمنین یرأ

 !الف گزاف

افت! ینخواهم  یانیان خودم را جدا کنم آنان را جز الف زنان و خودستایعیاگر ش«

یک افت! و اگر غربالشان کنم از هزار نفر ینخواهم  یو اگر امتحانشان کنم جز مرتدان

 .١»افت!ینفر خالص نخواهم 

 !شما مردم دون
 ده بودم ویکم خردان ناز پرورد! کاش شما را ند ینه مردان به صورت مرد! ا یا«

ندامت بود، و دستاورد آن اندوه و حسرت،  یین آشنایان ایشناختم که به خدا، پا ینم

ام ماالمال خشم، شما  و سینهکه دلم از دست شما پرخون است،  راناد!یتان بمیخدا

جانبم،  یو فروگذار ید، و با نافرمانیزیر یاندوه به کامم م هجرع یاپیمردم دون، که پ

ر است اما علم ید پسر ابوطالب دلیگو یش مید، تا آنجاکه قریزیآم یمکار را به هم در

 .٢»داند....اما آن را که فرمان نبرند سر رشته کار از دستش برون است یجنگ نم

 کرنگ؟یَنه برادران 

شنوا،  یها د باگوشید، کرانیز ندارید و دو چیز داریام که سه چ گرفتار شما شده«

د در روز جنگ و نه به ینا، نا آزادگانیب یباچشهاد یا، کورانیگو یها د با زبانیگنگان

که وقت -د چون زن یپسر ابوطالب را واگذار……کرنگ، یهنگام بال برادران 

 .٣»……د یان ران خود گشایم -زادن

                                           
 .۸/۳۳۸ :روضة الکافي -١

 .ترجمه شهیدی ۲۷ :نهج البالغة خطبه -٢

 .ترجمه شهیدی ۹۷: نهج البالغه خطبه -٣
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 یدند وبه ویشان دست کشیت این بود که آنان ازحمایا ین سخنانینچزه یانگ

شیعیانش فرموده که واقعا ره در با یادیشان سخنان زیا، انت کردندیخ غدر و

 .ز استیانگ عبرت

   امام حسن یرأ

 :روان شناس مؤفق
اند که  آنها مدعینم، یب ینها بهتر میخودم از ا یه را برایبخدا قسم، من معاو«

کشتن من هستند، و چشم به مال من دارند، بخدا  یکه در پ یان منند در حالیعیش

ن یام را حفاظت کنم بهتر از ا خونم و خانواده ویه کنار بیایم وقسم، اگر بتوانم با معا

بجنگم اینها ه یع شود، به خدا سوگند اگر با معاویتم ضایاست که مرا بکشند و اهل ب

ل اوخواهند داد و باز به خدا سوگند اگر عزتمند با یشان تحو مرا زنده با دست خود

 .١»ن است که در اسارت مرا بکشدیه صلح کنم بهتر از ایمعاو

   امام حسین یرأ

 خیر!: یدعا
پروردگارا! اگر به آنان تا مدتی مهلت دادی به چندین گروه متفرقشان کن، تا اینکه «

شان را از آنان خشنود مگردان، زیرا آنان  هرگز اولیای أمور با یکدیگر در آویز باشند، و

 .٢»کشتندما را فرا خواندند که نصرتمان کنند، اما برما ظلم روا داشتند و ما را 

ین بر طاغوت:  نفر
کار گرفتید و همانند پروانه اما شما در بیعت ما همچون پرنده (الدباء) از عجله «

تان را شکستید پس نفرین و هالکت و نابودی باد زده شدید و بال فاصله عهد شتاب

                                           
 .۱۰صفحه۲ج  :احتجاج طبرسی -١

 .۲۴۱مفید ص از :االرشاد -٢
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های دیگر و آنانیکه کتاب را بفراموشی سپردند و  های این امت و گروهی برطاغوت

کشید، هان لعنت خدا برستمگران  گذارید و می را خوار می دارید ما شما هم که

 .١»باد

  کنند که قاتالن حقیقی اما حسین این سخنان دردناک بخوبی برایمان روشن می

 .گذاریم؟! شیعیان کوفه بودند، پس چرا مسئولیت شهادت ایشان را بردوش دیگران می

ن أهلِهِ « دَ شاهدٌ مِ هِ  .»وشَ

انت یعت کردند اما به او خیب  نینفر از مردم عراق با امام حسست هزار یب«

شان را به یشان داشتند ا را به گردن یعت ویکه بیدند و در حالیه او شورینمودند و عل

 .٢»شهادت رساندند

ین العابدین یرأ    امام ز

 امت من نیستید: از
دانید که شما به پدرم نامه نوشتید و او را فریب دادید باوجودیکه با او عهد  آیا می«

 ص پیمان بسته بودید، او را کشتید و خوار کردید، به چه رویی به چهره نازنین پیامبر و
د و حرمت مرا پاس یتم را کشتید اهل بیکه به شما بگو ید کرد هنگامینگاه خواه

 .٣»دیستید، پس از امت من نینداشت

 زرنگ باید بود: 
 .٤»کشته است؟! یکنند! مگر ما را جز آنها چه کس یه مینها برما گریا«

                                           
 .۴۲/:طبرسی ۲احتجاج  -١

 .۳۴ص/ :أعیان الشیعة قسمت اول -٢

 .۲/۳۲ :احتجاج -٣

 .۲/۲۹ :احتجاج -٤
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   امام باقر یرأ

 خدا را شکر:
باره ما شان در بودند، حتما سه چهارم یعه ما میاگر همه مردم هم، ش«

 .١»بودند یگرشان احمق میچهارم دیک کننده) و ک (شکشکا

   امام صادق یرأ

 !:؟این حدتا 
چ یابم که سّر مرا کتمان کنند هیان شما بیبه خدا سوگند اگر سه نفر مؤمن از م«

 .٢»را از آنان پنهان نخواهم داشت یسخن

 (س)  یفاطمه صغر  یرأ

 :این هم افتخار بود؟!
ت را با شما و شما یاهل غدر و مکر و تکبر! خداوند ما اهل ب یاهل کوفه! ا یا«

ب یاست، ما را تکذ ش قرار دادهیاست، و ما را خوب در آزماکرده  را با ما گرفتار

د کما ید جنگ با ما را حالل دانسته و اموالمان را تاراج کردیر نمودید و تکفیکرد

 «روز ینکه دیا
ِّ

شما دارد  یها رید، خون ما از شمشیما را به شهادت رساند »جد

نکه عذاب بر شما یا اید، گویشما، منتظر لعنت و عذاب باش چکد. هالکت باد بر یم

روز ک ناخواهد کرد، در عذاب درد یه سختیالزم شده است، خداوند شما را تنب

خبردار!  د.یاست که بر ما روا داشت ین به سبب ظلمید ماند ایشه خواهیامت همیق

..سپس به …اهل کوفه! چقدر یستمگران باد، هالکت باد بر شما ا لعنت خدا بر

ت اطهارش ین و فرزندانش و اهل بیطالب وجدم حضرت حس یابن اب یبرادرش عل

و فرزندانش را ما با  ی، علیاهل کوفه افتخارکنان گفت: آر از یکید، یانت کردیخ

                                           
 .۷۹ص  :رجال کشی -١

 .۱/۴۹۶ :اصول کافی -٢
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 .١»م!یز گرفتیم و زنانشان را کنیزه کشتین سر و یهند یرهایشمش

ینب (س)  یرأ  حضرت ز

ید؟!:  جواب دار
خذالن! مثال شما مانند زنی است که  غدر و اما بعد: ای اهل کوفه، ای اهل مکر و«

کند، آیا در شما جز تکبر و خود  ریسد و با دست خودش خرابش می با زحمت نخ می

کنید؟! تعجب است!  توزی و دروغ وجود دارد؟ شما برای برادرم گریه می نهخواهی و کی

را شما دانید که ننگ تلف کردن او  تر بخندید، مگر شما نمی کم گریه کنید و پس زیادتر

 .٢»که نوه خاتم االنبیاء را به شهادت برسانید؟! برپیشانی دارید؟! چگونه به خود اجازه دادید

 گیري نتیجه
 اختصار نم

ً
 آید:  میودیم، از آنچه نقل کردیم چنین برروایات بسیار است که مجبورا

شان بسبب مکر و  انیعین و فرزندانش از شیرالمؤمنیام یو دلسرد یخستگ -۱

تانت و یخ
ّ
 که به آنان روا داشتند. یذل

و  ‡ تیخته شدن خون اهل بیانت اهل کوفه باعث رینکه خذالن و خیا -۲

 د. یآنان گرد یزیآبرور
ارانش را ین و یت شهادت حضرت امام حسیمسئول ‡ تینکه اهل بیا -۳

 بردوش شیمستق
ً
کند  می از آنان اعتراف یکیگذارند چنانکه  می انشانیعیما

 اند. ز گرفتهینش را کشته و زنانشان را کنو فرزندا یکه آنها عل
ن امت یت ایکردند وآنان را به طواغ بد یانشان دعایعیت بر شینکه اهل بیا -۴

، اندازند می که کتاب را پشت سر یبه کسان ه دادند ویگر گروهها تشبید و

 عالوه برآن فرمودند: هان! لعنت خدا برستمگران باد.

                                           
 .۲/۲۸ :احتجاج -١

 .۳۰-۲/۲۹ :احتجاج -٢
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 .»!اهللا سامكم الرافضه«
 آمدند و گفتند:  ل بود که نزد امام صادقین دالیبنا بر هم

 ما، دارد یها دل ن کرد، ویم که پشت ما را سنگیمتهم شد یم ما به لقبیکن چه«

منظور  فرمودند:الرافضه؟! دانند؟ یحاکمان خون ما را بخاطر آن حالل م و ترکد یم

شما را رافضه که اسم  ستندیبله، فرمودند، نه والله، آنها ن: گفتند رافضه است؟

 .١»گذاشتند، خداوند شما را رافضه خوانده است!

 ‡ صبراهل بیت
ات ینگونه رواین حال ایع و در، بار خواندم و در آنها فکر کردم نیات را چندین روایا

در آنها  نشستم و ی میطوالن یها شب، نمودم می اداشتای ی جداگانه یرا در دفترها

ار از زبانم یاخت یدم که بدی میشدم ناگاه  می چیگ دم ویشیاند می ردم وک مینگاه 

ت یاهل ب ینم: اک میبلند دارم با خودم ورد  یصدا با شود و می فیرد یجمالت

تان تحمل  انیعیکه از ش ین همه مصائبیدر قبال ا !مقدس وک پا های چهره یامبر! ایپ

 تان پاداش دهاد.ید خدایکرد

ن تحمل  شااقوام از دست یچقدر مشکالت فراوان ‡ اءیم که انبیندا میما همه 

 یلیان خیاما من از دو جر، دندیها کش بتیچه رنجها و مص ص مانامبریپ و، کردند

 نم:ک میتعجب 
ل از خودش یاسرائ یکه در برابر بن یزیانگ و صبر حیرت  یاز موس یکی:

 شتر سخنیب یوساز م ‡ امبرانیان همه پیم از میم که قرآن کرینیب ینشان داد لذا م

ل یاسرائ یمختلف بن های سهیو دسها،  رنگید که چگونه توانست در برابر نیگو می

 صبر و مقاومت نشان دهد.

                                           
 .۵/۳۴ :اصول کافی -١
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ن همه ستم و عهد یدر تعجبم که چگونه در برابر ا یلیخ ‡ تیاز اهل ب دوم:

که در آن ای  کوفه، ِت اهل کوفه صبر کردندیانت و کشتار و جنایغدر و خی، شکن

ن است که ما یتعجب دارد ا یشتر جایو آنچه ب، آمد می ع به حسابیمرکز تشزمان 

 گرانیم بدوش دیا ت آوردهیکه بر سر اهل ب ییها یت همه بدبختیان مسئولیعیش

 خوانم تعجب می معتبرمان را یها کتاب یوقت، مینک میم و آنها را مالمت یگذار می

 ‡ های ما شیعیان به اهل بیت کتابکند که  تواند باور چه بسا انسان نمی کنم و می
 د:یینند! مالحظه فرماک مین حد اهانت یتا ا ص زمانیامبر عزیو به پ

 ص توهین به پیامبر
 !حدیث االغ و

 به ایشان گفت: ص اسم االغ پیامبر- روایت است که غفیر  از امیر المؤمنین

پدرم از پدر بزرگم و او از پدرش و او  !رسول خدا یت باد) ای(پدر و مادرم فدا«

 که: کنند می تیاز پدر بزرگش روا

كفله ثم قال خيرج  أنه كان مع نوح يف السفينة فقام إليه نوح فمسح عىل«

خامتهم فاحلمد هللا الذي جعلني احلامر محار يركبه سيد النبيني ومن صلب هذا 

را دست کشید و فرمود از نسل در کشتی بود نوح پشت او   او با نوح« .»ذلك احلامر

شود پس خدا را  خاتم پیامبران بر او سوار می این االغ، االغی پیدا خواهد شد که سرور و

 .١»گویم که این افتخار را به من بخشید سپاس می

 گیري نتیجه
 زند!. یاالغ حرف م

کند: پدرو مادرم فدایت باد! در حالی که این  خطاب می ص االغ به پیامبر

                                           
 .۱/۲۳۷ :اصول کافی -١
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 کنند و نه االغها!. ان هستند که پدرو مادر شان را فدای رسول خدا میمسلمان

 چهارمش در صورتیکه بین نوح و »حدثني ايب عن جدي« گوید: االغ می
ّ

 تاجد

که جد چهارمش با  گوید هزاران سال است، پس چگونه االغ می ص پیامبرمان

 کند!؟. در کشتی بوده است!؟ مگر االغ چقدر عمر می نوح 

  ! نوح معجزه
م، یخواند یم یاصول کاف یباچند نفر از دوستان طلبه خدمت امام خوئ یبار

هزاران سال   د، که نوحینین معجزه را ببیث فرمودند: این حدیشرح ا شان دریا

 دهد!. ینبوتشان بشارت م شان ویامبرمان به ایتولد پ ش ازیپ

تواند  این چگونه میزند که  این سخنان امام خوئی تا هنوز در ذهنم موج می

مادرم فدایت باد؟! و  گوید پدر و می ص معجزه باشد درحالیکه االغ به پیامبرمان

کنار آن  چگونه امیرالمؤمنین چنین روایتی نقل کند؟! اما آنروز بنده نیز مثل بقیه از

 گذشتم.

 حتی پیامبر؟!

 !:ناز یپسر عمو
آمدم دیدم  ص روایت است که خدمت رسول خدا  از امیرالمؤمنین«

فجلست بينه وبني عائشة فقالت عائشة: «اند  خدمت ایشان نشسته عمر ابوبکر و

 هبین او و عائش« »ما وجدت إال فخذي وفخذ رسول اهللا؟ فقال: مه يا عائشة

گفت: جز ران من و ران رسول خدا جای دیگری نیافتی؟ پیامبر فرمودند:  هنشستم، عائش

 .١»ساکت باش! هعائش

                                           
 .۴/۲۲۵ :البرهان في تفسیر القرآن -١
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 :مکن!مرا آزرده 
پشت سرشان، و  یعنینجا، یاشاره کردند: ا ص امبریافت پین یگرجائید یبار«

ن یآمد و ب یستاده بود، علیامبر ایبر سر داشت پشت سر پ یکه چادر یعائشه در حال

که ناراحت شده بود گفت: جز بغل من  یرسول خدا و عائشه نشست عائشه در حال

با  را!یفرمودند: حم ناراحت شدند و ص رسول خدا ؟!ینیکه بنش یافتین ییجا

 .١»آزردن برادرم مرا آزرده مکن

 !:حق خادم
یک نداشتند و  یگریم، جز من خادم دیبه مسافرت رفت ص با رسول خدا«

 ید روین من و عائشه خوابیز همراه بود، رسول خدا بیشتر نبود عائشه نیلحاف هم ب

شدند با دستشان  یتهجد بلند م یلحاف بود، هرگاه برایک هر سه نفرمان همان 

 .٢»دیرس یم ینییزدند، که به فرش پا ین مییعائشه پا ن من ویلحاف را ب

که راضی  غیرت نشان نمیدهند در باره ناموسشان ننگ و ص آیا رسول خدا

یا با او در یک آ عمویشان که نا محرم است در بغل همسرشان بنشیند؟ شوند پسر می

 دهد. میرالمؤمنین چگونه تن به چنین حرکت غیر اخالقی میبستر بخوابد؟! و آنگهی ا

 ص این چرندیات، اهانت آشکاری به رسول خدا کنید در همچنانکه مالحظه می
کنیم و به موضوع بعدی  اکتفا میص  است. به همین شش روایت در رابطه با پیامبر

 پردازیم. می
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  توهین به امیرالمؤمنین

 !:یقضای یکارشناس
 ت است که فرمود: یروا  صادقاز امام 

بدام  یاز انصار عاشق شده بود نزد عمر آورده شد، زن برا یزن که به مردیک «

ش ین رانهایب آنرا به لباسها و یدیشکسته و سف یتخم مرغ یانداختن مرد انصار

ش را ین رانهایبلند شد و ب -عمر بود  یکه مستشار قضائ- یده بود، حضرت علیمال

 .١»او را متهم نمودنگاه کرد! و 

ا یآ را نگاه کنند؟! و یزن نامحرم یها ن رانین بیرالمؤمنیا واقعا ممکن است امیآ

که با یا کسیرا نقل کنند؟ آ یتین روایچن  آید که امام صادق میعقل جور در با

  .د؟!یگو ی مین سخنیمحبت داشته باشد چن ص امبریت پیاهل ب

 آموزش دشنام از ِمْنبر؟:
 ت است که فرمود:یروا  ادقاز امام ص

 یداد که زن بد اخالق یمنبر بود و داشت خطبه م برسر  نیرالمؤمنیام یبار«

نگاه کرد و  یر به طرف وین قاتل دوستان است، حضرت امیبلند شد و گفت: ا

ض یکه مانند زنان حیکس یه مردان! ایبد زبان شب یو ُپررو! اک بایزن ب یفرمود: ا

يا سلفع، يا جريئة، يا بذية، «فرجش آشکارا چیزی آویزان است!  بر ای کسیکه بینی! نمی

 .٢!»»هنها يشء بنيّ مُديل حتيض النساء، يا التي عىل يا مذكرة، يا التي الحتيض كام

رون کنند؟ و یاز زبانشان ب ین سخنان زشتیچن  نیرالمؤمنیا ممکن است أمیآ

 ات مسخره درینگونه روایاگر اکند،  یرا نقل م ین سخن پوچیچن  ا امام صادقیآ

                                           
 .۴/۳۰۳ :بحار االنوار -١
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 م، اما متاسفانه درینمود یم و آنها را رسوا میکرد یبود غوغا بپا م یکتب اهل سنت م

 .ان است!یعیکتب خود ما ش

 !:طناب انداختند
 :که کند می تیدر احتجاج روا یطبرس

 ن انداختند ویرالمؤمنیکه دور و بر او بودند طناب به گردن ام یکسان عمر و«

مي إن أيا ابن « :دیکش می ادیکه او فریتا جائ، کشان او را نزد ابوبکر بردندکشان 

 ».!!»القوم استضعفوين وكادوا يقتلونني

  .ن حد بزدل و ترسو بودند؟!ین تا ایرالمؤمنیا امیآ

 متهم کیست؟:
ر یبه ام -هایسالم الله عل -آمده است که فاطمه ین در احتجاج طبرسیهمچن

 فرمود:  نیالمؤمن

خلق  »مااشتملت شيمة اجلنني وقعدت حجرة الظنني« فرزند ابو طالب! یا«

 .»ینک متهم وغیر قابل اعتماد هستی!و ا !ستیتو ن انسان در یخو

 :!؟فقط خنده رو
 ند:یگو یها میز از زبان فاطمه سالم الله علیو ن

است باشکم بزرگ، دستان دراز،  یمرد ند: اویگو یش درباره او به من میزنان قر«

ش یها خته، چشمان بزرگ، شانهیش ریشانیدو طرف پ یمفاصل درشت، موها

 .١»ندارد یهمچون کوهان شتر باال آمده، و خنده رو اما مال وثروت

                                           
 .۲/۳۳۶: قمی تفسیر -١
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 !:پیرمرد حقه باز

 د:ییمالحظه فرما یگریدروغ د

 منبر یاالبر ب یدم که علید، خودشان به مسجد بردند پدرم روز جمعه مرا با«

از  یباز ، حقهضیعر های شانه، برآمده یشانیبا پ، کچل یر مردیخواند: پ می خطبه

 .!»ان بودیچشمانش نما

 !:چشمان خیره

تر بود، شکم بزرگ، انگشتان  کینزد یبود، که به کوتاه هچهار شان هسبز  او«

سر  یش بزرگ، مویره، ریچشمان خ یک،بار یها بازوان کلفت، ساق ,یکبار

 .١»شان باال آمده بود یشانیخته، و پیر

بود  می ن صفاتیهم یدارا  نیرالمؤمنیهستند اگر ام یان مدعیکه آقا یطور

  .شد؟! یشان راضیحضرت زهراء (س) چگونه به ا

 توهین به حضرت فاطمه (س)!

 !:یقهرمان
 کند که: یت میروا یدر اصول کاف ینیابو جعفر کل

 .»دیاو را بطرف خودش کشگرفت و  عمر یها فاطمه از شانه«

 و بحث!:  جر

 س آمده است که:یم بن قیو در کتاب سل

 و ش ابوبکر و عمر رفت و با آنان جریپک ه فدیدر قض -هایسالم الله عل-او «

 .٢»نکه مردم به دورش جمع شدند!ید تا ایاد کشیان مردم فریمد بحث کرد، و

                                           
 .۲۷ص  :مقاتل الطالبین -١
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ممکن است  ص رسول الله یدخت گرام -هایسالم الله عل- آیا حضرت زهراء

 .بکنند؟! ین حرکتیچن

 :!؟عدم رضایت
 :در فروع آورده است که ینیکل یآقا
نبود! چون پدرش  یراض یاز ازدواجش با عل -هایسالم الله عل- حضرت زهراء«

بخدا قسم اگر در  یکن یه میچرا گر«کند فرمود:  یه میکه گر دید دیداخل خانه گرد

او  یکردم، من ترا به زن یکردم او را دامادم م یدا میرا پ یل من بهتر از او کسیفام

 .»است او داده یام خداوند ترا به زن نداده

 :شکایت؟!
ده نزد حضرت زهراء (س) رفتند تا یبا بر ص پس از ازدواج که حضرتش

 آلود شد حضرت فرمودند: ک د چشمانش اشیپدرش را د
ت یبدل :فرمود ی؟نک میه یچرا گر !دخترم«

ّ
ها و  یو کثرت ناراحت، طعامل قل

 .»شدت غمها
 :هست که فرمود یگریت دیو در روا

 یام طوالن یماریب و، اد شدهیام ز ، تنگدستیام شدت گرفته یبخدا قسم ناراحت«

 .١»ده استیگرد

 ! توهین به امام حسین

 خواهیم!: ینم  حسین

 که:، کند ینقل م یدر کاف ینیکل یآقا

محمد! خداوند ترا به  یفرود آمد و گفت ا ص ل بر محمدیحضرت جبر«

                                           
 .۱۵۰-۱/۱۴۹ :کشف الغمة -١
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خواهد  تو امت تو او را پس از، دهد که از فاطمه متولد خواهد شد می مژده یفرزند

 ین فرزندیمن چن، به پروردگارم سالم برسان و بگو !لیجبر یفرمود: ا، کشت

 و ل باال رفتیجبر، خواهم که از فاطمه متولد شود و امتم پس از من او را بکشد ینم

ل یسوم جبر ن گفتگو تکرار شد باریسخن اول را بازگو نمود دو مرتبه ا برگشت و

 ت ویدهد که امامت و وال می د و ترا مژدهیگو می پروردگار سالم !محمد یفرمود: ا

 .»!شدم یفرمود پس من راض، خواهد داد ت را در نسل او قراریوص

 : !خواهم یمن هم نم

 آنگاه نزد فاطمه فرستاد، و فرمود: 

امت من او را  دهد که از تو متولد خواهد شد و یمژده م یخداوند ترا به فرزند«

 اج ندارم دوباره فرستاد ویاحت ین فرزندیپس از من خواهد کشت گفت من به چن

 .»پس من راضی هستم! فرمود: امامت و والیت و وصیت را در ذریه او قرار داده گفت:

 :!نخورد ن شیرحسی
) با دل ناخواسته حامله شد و او را تحمل کرد و وضعته كرهافحملته كرها و«(

از فاطمه (س) شیر نخورد و نه از هیچ   و هرگز حسینبا دل ناخواسته او را زاد، 

آوردند ایشان انگشت ابهام خود را در دهانش  زن دیگری، او را نزد پیامبر می

 .»بود! یش کافیدوسه روز برا مکید وتا گذاشتند که او می می

 ا!: بعج

شان چگونه آنرا رد یداد ا یامبرش میکه خداوند به پیدم مژده ایمن نفهم

ر نوشته بود وخداوند به یحضرت زهراء در تقد یدانم آنچه که برا ینم کردند؟ و یم

گفت من  یکرد؟ و م یر و آن بشارت را رد میشان چگونه آن تقدیداد ا یمژده م یو

ن را در شکم یا حضرت زهراء بادل ناخواسته حامله شد و ُنه ماه حسیاج ندارم؟ آیاحت

  .د!؟یورز یردادنش امتناع میاز شا یا بادل ناخواسته او را زاد؟! آینگهداشت؟! و آ
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، خین تارید حماسه آفریشه  نیما حضرت حس ید و موالیس !نعوذ بالله

، شان گفته شودیدرباره ا یاتین چرندین است که چنیتر از ا کتر و پا بزرگ یلیخ

حضرت  یوانگه، اورندین بیکه هر کدام آنان دهها حس کنند می ا آرزویدن یها زن

زند  می ن سربازیهمچون حس یفرزند خارافت فه چگونه ازیعف هطاهرآن ، فاطمه زهراء

 دهد؟ نعوذ بالله به خدا پناه نمی رش همید و شیزایم ند وک میو ناخواسته حملش 

 ن بهتان بزرگ.یا م ازیبر می

 !(ع) توهین به ام کلثوم

 :نبود؟ی ا چاره
ن خطاب دادند شان ام کلثوم را به نکاح عمر بدختر  نیرالمؤمنیکه ام یهنگام

از امام  ینین وصلت ندانستند!؟، ابو جعفر کلیت را مانع ایبا اهل ب یرا دشمنچ

 باره آن ازدواج فرمودند:شان دریکند که ا ینقل م  صادق

 . ١»آن فرجی بود که از ما غصب شد« .!!!»إن ذلك فرج غصبناه«
نکه یا ایکردند؟  یا عمر با ام کلثوم ازدواج شرعیم: آیپرس ین سخن مینده ایگو از

ا ممکن است یش آشکار است آیمعنا  او را به زور غصب نمود؟ کالم صادق

 ند؟یبفرما ی حضرت عل هت طاهریباره بدر ین سخن پوچیابوعبدالله چن

اگر عمر ام کلثوم را غصب نمود پدرش اسدالله صاحب ذوالفقار و  یو انگه

 ناموسش دفاع نکرد!؟.ن ذلت تن داد و از یش چگونه به ایقهرمان قر

 :دستورمحبت با کی؟
باره آمد و در  خوانیم که زنی خدمت امام صادق نمی ریث ابوبصیمگر در حد

 فرمودند:، دیپرسب ابوبکر و عمر

                                           
 .۲/۱۴۱ :فروع کافی -١
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امت که ید: پس در روز قیگو می نفر را دوست داشته باش زن ) آن دوتوليهام«(

آنان  یتو مرا به دوست »بواليتهامإنك أمرتني «م که یمن با پروردگارم روبروشوم بگو

 .١»فرمودند: بله ی؟امر کرد

 ؟:!تناقض کجاست
 ند:یفرما می طرفیک چگونه از   د که امام صادقیحاال دقت کن

 .»؟ توسط عمریت غصب شد توسط کیبود که از ما اهل ب یآن فرج«

 ند: یفرما می گریو از طرف د

 .»ابوبکر و عمرد کدام دو نفر یکن یدوست با آن دو نفر«

ن فرموده یباره اکه از امام خوئی در میهنگا د حل کرد؟!.ین معما را چگونه بایا

 :دم که فرمودندیپرس  امام صادق

ام صادق از روی تقیه چنین ن بود که امیجواب ا، دیکن یبا ابوبکر و عمر دوست«

 .»!!اند فرموده

 نجاست:یا
 و ‡ سوال کننده از شیعیان اهل بیتای خوئی بزرگوار! مگر نه این است که زن 

بود؟ پس اینجا چه لزومی به تقیه بود؟! بنابراین   ابوبصیر از اصحاب امام صادق

 الله العظمی ابوالقاسم خوئی نادرست است. يةکه بگویم این توجیه آ اجازه بفرمائید

 ! توهین به امام حسن مجتبی

 :بدون لباس!
نه - شان تنگ نمودندیدائره را بر ا کردند وشان را محاصره یچنان ا -اهل کوفه-

دند، سرانجام حضرت یش کشیر پایجانماز را از ز -یشان راکه حتیها تنها لباس

                                           
 .۸/۱۰۱ روضة الکافي -١
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 .١ند!!یبدون لباس بنش ل کند ویرش را حمایمجبور شد شمش

رد یگ ن حد مورد ظلم و ستم قراریتا ا  یسته بود که امام حسن مجتبیا شایآ

 ت!؟.ین است محبت اهل بیند ایمادرزاد جلو مردم بنشکه مجبور شود لخت 

 ؟:!خوارکننده مؤمنان
 گفت: شان رفت ویدر منزل ا یخدمت اما حسن مجتب یلیل یان ابن ابیسف

!!، »کنم ای خوارکننده مؤمنان سالم عرض می« »!!مؤمننيـمذل ال السالم عليك يا««

مسئولیت امت را به تو سپردند و کردم؟ گفت:  کجا فهمیدی که مؤمنان را خوار فرمود از

 .٢»تو از آن شانه خالی کردی و به این سرکش سپردی که به غیر قانون خدا حکم کند؟
مؤمنان؟ که جلو  هدهند کننده مؤمنان بود!؟ یا اینکه عزتآیا امام حسن مجتبی خوار

 اش در آن شرایط بحرانی مدیریت حکیمانه و دیدگاه زیرکانهخونریزی را گرفت و با 

جنگید چه  با معاویه برسرخالفت می  گردانید؟ اگر حضرت مجتبی امت را متحد

 .گذشت!؟ داند که چقدر مسلمان از دم تیغ می افتاد و خدا می دریایی از خون براه می

 ! توهین به امام صادق
های فراوانی دیده وهیچ کار زشتی نبوده که به ایشان نسبت نداده  ایشان آزار و اذیت

 باشند. 

 !:یسند رسوای

 ت است که گفت:ین روایاز زراره ابن أع

از ابو عبدالله در باره تشهد پرسیدم فرمود التحیات والصلوات....مجددا در باره «

رضطت «، هنگامیکه خارج شدم »التحيات و الصلوات«تشهد پرسیدم فرمود: 

                                           
 ۱۹۰ص : ارشاد مفید -١
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نخواهد هرگز رستگار « »!لن يفلح ابدا«گفتم:  !! و»به ریشش گوزیدم« »يف حليته

 .١!»»شد

  خبران! به ما حق بدهید که به حال امام صادق ای ستمگران! و ای از خدا بی

درخشان خاندان نبوت  هخون بگرییم، چطور نسبت به آن الگوی دانش و تقوا و چهر

–کنید؟ آیا با شخصیتی همچون امام صادق  چنین الفاظ رکیک و زشتی استعمال می
 باید چنین برخورد شود؟! این است محبت آل بیت؟!!. -معلیه و علی آبائه الف الف سال

 یو تمام، گذرد ی میف کتاب کشیمتأسفانه حدود هزار سال است که از تأل

ن سند یاز آنان برا یکیدم که یاما ند اند ده و خواندهیعه ما در هر زمان آنرا دیش یعلما

 .اعتراض کرده باشد! یرسوائ

 :!لغزش عالم

) را شروع به معجم رجال الشيعةکه کتاب بزرگش ( یهنگام یامام خوئ یحت

م بودم، که ین کتاب ضخیف ایشان در تألیاز همکاران ا یکیف کرد، بنده یتأل

را  دم و آنیت رسین روایکه به ا یکردم وقت یم یآور ها جمع ان کتابیات را از میروا

 فکر کرد و فرمود: یشان خواندم اندکیبرا

 .»!ستین یاز لغزش خال یچ عالمیه«
 .گر اضافه نکرد!یکلمه دیک ن و بس یهم

ار و قصد انجام یامام بزرگوار! لغزش آن است که بدون اخت یم ایاما چه بگو

گر درست یشه اش اشتباه هست دیا اندیدکه فالن کار یشان فهمیا یرد، اما وقتیگ

ت قیمن به حق یشما بمنزله فرزند وشما برا یست که خاموش بماند! اگر بنده براین

ن اهانت یسکوت در برابر ا کردم! ین سکوت شما را تحمل نمید هرگز ایپدر نبودیک 

 روا داشته شده است.  که به امام بزرگوارمان امام جعفر صادق یبزرگ

                                           
 .۱۴۲رجال کشی ص  -١
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 !:از همان زندیق

 د: یفرما یم ینیاالسالم کل ثقة

 یرمردینند که گفت: در دلم گفتم پک مینقل  »زراره«هشام بن حکم وحماد از «

 .»است  منظور امام صادق، ندارد یچ علمیخصومت ه هباراست که در

 :!مقام شامخ
 اند، که: در شرح این حدیث نوشته

ب را بلد یاست که عقل ندارد، و روش صحبت کردن با رق یمرد ریخ، پین شیا«

 .»ست!ین

که  یکسان یخبران!! ا یستمگران واز خدا ب یعقل ندارد؟ ا  ا امام صادقیآ

دلم از غم و درد و اندوه  م؟!!یآخر چه بگو د!یزن ینه میت را به سیسنگ محبت آل ب

ت کرام یسته اهل بیها شا نگونه دشنامها و اهانتها و جسارتیا ایچکد، آ یدارد خون م

 .هاست! یادب ین بیار باالتر از ایبس ‡ تید که مقام شامخ اهل بیاست؟! بدان

 توهین ادامه دارد!

 :! حضرت عباس
 ین ارشاد خداوندیکند که: ا یت میروا یکش

بِئْسَ ال« ريُ ـْ لَ
شِ عَ بِئْسَ الْ لَ ىلَ وَ وْ  .١»نازل شده است  یعنی عباس درباره او«  »مَ

 ن ارشاد خداوند:یو ا

ِ َ�ٰ  ِ�  َ�نَ  َوَمن﴿ �ۡ  ۦٓ ِذه
َ
�ۡ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َ�ُهوَ  َ�ٰ أ

َ
َضلُّ  َ�ٰ أ

َ
 ﴾٧٢ َسبِيٗ�  َوأ

 ].۷۲اإلسراء: [
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َردتُّ  إِنۡ  ِ�ٓ نُۡص  يَنَفُعُ�مۡ  َوَ� ﴿
َ
نۡ  أ

َ
نَصحَ  أ

َ
ُ ٱ َ�نَ  إِن لَُ�مۡ  أ ن يُرِ�دُ  �َّ

َ
 أ

 ].۳۴هوی: [ ﴾٣٤ َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ  َر�ُُّ�مۡ  ُهوَ  وَِ�ُ�مۚۡ ُ�غۡ 

 .١هم درباره او نازل شده است

 : ! فرزندان عباس

عبدالله ابن  یبرا شانیکند که ا یت میروا  نیرالمؤمنیاز ام ین کشیو همچن

 بد فرمودند: ید الله دعایس و برادرش عبعبا

وأعم أبصارمها كام  –يعني عبد اهللا وعبيداهللا  -اللهم العن ابني فالن«

پروردگارا! دو « .»ي أبصارمها دليال عيل عمي قلوهبام!عميت قلوهبام واجعل عم

کورگردان، چنانکه را لعنت کن و چشمانشان را  -عبیدالله عبدالله و-فرزند عباس 

 .٢ »شان را دلیلی برکوری دلشان بگردان! کوری چشم هایشان کور شده است.. و لد

 :! حضرت عقیل

 کند که: یت میروا  از امام باقر ینیکل االسالم ابوجعفر ثقة

مانده  یِل تازه مسلمان باقیِف ذلین فرمود: با او دو مرد ضعیرالمؤمنیباره امدر«

  .٣»لیعباس و عق، بود

 ؟:!دل کیست کور

ا نعوذ ینازل شده گو  عباس هبارمعتقد است در یکه کش یا گانه آیات سه

خواهد ماند و إال چه  یشه در آتش جهنم باقیهم یدانند که برا یبالله او را کافر م

�ۡ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َ�ُهوَ ﴿ دارد یمعن
َ
َضلُّ  َ�ٰ أ

َ
 ].۷۲اإلسراء: [ ﴾َسبِيٗ�  َوأ
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 ‡ درباره عبدالله و عبیدالله فرزندان عباس  گویا امیرالمؤمنیناین دعاییکه و 
 فرمودند: 

 .»دیشان را کور نمایها ها و دل که خداوند آنان را لعنت کند و چشم

 !! نعوذ بالله.آن دارد که آنها کافرند داللت بر زین

) القرآن وحرب األمة(ترجمان  -اهل سنت یعنی- عبدالله بن عباس را عامه

م و ینک میپس ما چگونه او را لعنت  »مفسر قرآن و دانشمند امت«دهند  می لقب

که برادر -  آیا عقیل هم هستیم؟!! عجبا! و ‡ تیمحبت اهل ب یمدع

 .ل و تازه مسلمان بود؟!!یذل –است   امیرالمؤمنین

 !                     امام زین العابدین
 ند که:ک میت یروا ینیکل

رفت و در جوابش یپذ ه از او خواست که غالم او باشد او ید بن معاویزی«

قد أقررت لك بام سألت، أنا عبد مكره فإن شئت فأمسك وإن شئت « فرمود:

ر خواستی مرا اختیار تو ام، اگ ستی قبول کردم، من اکنون غالم بیآنچه از من خوا« »فبع

  .١»»!نگهدار و اگر خواستی بفروش!!

گوید من غالم  می دیزیبه   نین العابدیهمچون امام ز یتیا شخصیآ !بیعج

 .مرا بفروش؟!! یر اگر نخواستیاز من کاربگ یاگر خواست، ار توامیاخت بی

آوری کنیم سخن بسیار به  باره اهل بیت آمده جمعنچه که دراگر خواسته باشیم همه آ

کشد چون هیچ فردی از آنان نیست که کلمه زشت یا کردار بدی به او نسبت  درازا می

ها و الفاظ رکیک و  داده نشده باشد، مصادر و مراجع بزرگمان متأسفانه از اینگونه اهانت

 ظه فرمائید:پر است، که باز هم قسمتی از آن را مالح ‡پوچ درباره اهل بیت اطهار 
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 :!؟خواهند یم چه
 ت است که:یروا  از امام صادق

 .١»دندیخواب نمی دندیبوس نمی تا صورت فاطمه را صرسول خدا«

و كان يضع وجهه بني «، گذاشتند می او یها ن پستانیحضرت صورتشان را ب«

 .٢»ثدييها!

آید که رسول  میدر ای بود آیا باعقل جور زن بالغه -سالم الله علیها -فاطمه 

امبر و فاطمه باشد ین حال پی! اگر ا؟او بگذارند یها ن پستانیصورتشان را ب صالله

 ؟!!.د چکار کنندیه بایپس بق

 ! توهین به امام رضا
نکه یا ایفرزند امام رضا است  یا ویکه آ اند کردهک در نسب محمد قانع ش !بزرگان ما

 د:یمالحظه فرمائ !!فرزند(....)

  !:جنایت کداستان ی کی
 ت است که:یابن جعفر باقر روا یاز عل

رنگ سیاه نبوده است،  -اهل بیت -گفته شد: در میان ما  به حضرت رضا«

 در هنگام لزوم از قیافه شناس کار ص فرمود: او پسر من است، گفتند رسول اکرم

گرفتند بنا براین بهتر است قیافه شناس بین ما و شما قضاوت کند..... همه ما را در  می

پسر عموهایش را به صف نشاندند، آنگاه  کردند، و خواهران و برادران وباغ جمع 

را در حالی احضار کردند، که عبایی پشمی بر تن، کالیی برسر و   حضرت رضا

بیلی هم بر شانه داشت، به ایشان گفته بودند خود را کارگری ظاهر کند که در باغ کار 

                                           
 .۴۴-۴۳ :بحار االنوار -١
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ر این پسر را شناسایی کن، گفت پدرش گفتند پد کند، آنگاه ابو جعفر را آوردند و می

اش هستند  ، و آن یکی عمویش و آن دیگری عمهدرمیان حضار نیست این عموی پدرش

 اگر پدرش داخل این باغ شد جز این باغبان کس دیگری نیست چونکه پاهای هر دو

 .١»محمد قانع است کامال مثل هم است، آنگاه قبول کردند که حضرت رضا پدر

 فقینتقلید از منا

با  شان باشد!! ویکردند که محمد قانع فرزند اک ان حضرت رضا شیعیپس ش

اثبات  یکنند، وبرا ینم ند او فرزند من است آنها باوریفرما ینکه حضرت میوجود ا

 .اندازند! یافه شناس میخود دست به دامن ق یمدعا

  آبرو وحثییت حضرت رضا در تردیدی نیست که این برخورد، طعن آشکار

 است، گویا همسرش را آشکارا متهم کردند و در عفت و پاکی او شک نمودند.

همسرش را متهم  حمله کردند و ص (همانگونه که منافقین به آبروی رسول گرامی

 .نمودند)

را  د هم مردم آنیمطرح شود شا ین اتهامیچن یگریممکن است درباره کس د

و  یروا داشتن، کمال پست یا ظالمانهن تهمت یچن ‡ تیباور کنند اما به اهل ب

م علوم اهل یهست یما که ما مدع یمتأسفانه مصادر علم یرساند، ول یرذالت را م

           ل و خرافاتند.یگونه اباط از امثال این اند، پر را برایمان نقل کرده ‡ تیب

  !تحلیل شاخدار

ظام باکمال م علماء و مراجع عیت را خواندین روایا هکه در حوز یهنگام

وقتی از ایشان  اد دارم کهیرا ب یخوئ یل آقایاز کنار آن گذشتند هنوز تحل یخونسرد

 کاشف الغطاء فرمودند:  یم به نقل از آقایا شدیت جوین روایباره ادر
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شان  نکه نسلیا نمودند تا  به حضرت رضا ین سؤ ظنیل چنین دلیآنها به ا«

 .»بماند!ک شه پایهم

 !:بازهم تهمت
 را متهم کردند که:  عالوه بر آن حضرت رضا بلکه

 .١»ز به حضرت عاشق شده بودیمأمون عاشق بود و او ن یبه دختر عمو«

 توهین به جعفر 
به جعفر کذاب ملقب  -است  یکه برادر امام حسن عسکر-حضرت جعفر را 

 د:یفرما یم ینیکل یکردند، و او را سب و شتم نمودند، آقا

که بشدت معتاد عرق  یشهوتران، ردک میبود که فسقش را آشکار  یاو فاجر«

زد و یخود را بر یکه خودش آبرو، دمیرا ند یان مردان مثل او کسیدرم، خوردن بود

 .٢»بشماردک سب ر ویشتن را حقیخو، در باطن

فاجر و  وجود داشته که فاسق و ین شخصیچن ‡ تیان اهل بیما واقعا دریآ

 .شد؟!خواربا شهوتران و عرق

 قاتل اهل بیت کیست؟!
د مراجع معتبر خودمان یم بایبدان یشتریل بینه تفصین زمیم در ایاگر خواسته باش

هء یروا داشته! و ذر یچه ظلم ‡ تیه اهل بیم درحق بقینکه بدانیم، تا ایرا بخوان

 .هستند؟! ی، و قاتل آنان چه کساناند دهیآنان چگونه به شهادت رس هطاهر

ان به شهادت یعین به دست خود شیعه نشیاز آنان در مناطق ش یادیعده ز

 یتر شود اسماء کسان ن شده بزرگییاند، اگر ترس آن نبود که کتاب از حجم تع دهیرس

                                           
 .۱۵۳ص  :عیون اخبار الرضا -١

 .۱/۵۰۴: اصول کافی -٢
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اند  را به شهادت رسانده که آنان یکسان یاسما اند و هادت رسیدهت به شیکه از اهل ب

 ین اصفهانیخواننده محترم را به کتاب مقاتل الطالب یکردم ول ینجا درج میرا در ا

 ان مطلب کرده است.یب یدهم چه او بقدر کاف یارجاع م

 إ شوم که امام محمد باقر و امام جعفر صادق می آوردر پایان این مبحث یاد
متعه،  ه، ویاند و اکثر مسائل مانند تق قیه مورد طعن و تمسخر قرار گرفتهش از بیب

که ساحت مقدس یحالاند، در یره را به آنان نسبت دادهن، و اعاره فرج و غلواطت با زنا

 است.ک نگونه افتراءات پایاز ا یآنان بطور کل



 
 

 

 

 

 :فصل سوم
 ازدواج مؤقت

اما منصرف شدم  »عیدگاه تشیزن ازد«ن مبحث را بگذارم یدوست داشتم عنوان ا

ن یرالمؤمنیو ام ص ، به رسول اکرماند که کتب ما نقل کرده یاتیدم همه روایچون د

ن نخواستم که آنها مورد ینسبت داده شده است، بنابرا ‡ گر ائمهیو امام صادق ود

 یخورد که حت یو کثافت بچشم م یات آنقدر زشتیرند، چونکه در روایطعن قرار گ

نگونه ینکه ایخودش روا دارد، چه رسد به ا یرا برا ست آنیاز ما حاضر ن یفرد

 .نسبت داده شود؟! ‡ ائمه اطهار و ص یگرام امبریسخنان زشت را به پ

ن ین راه بدتریو از ا، ار استفاده سوء به عمل آمدهیا ازدواج مؤقت بسیغه یاز ص

شان را ها خواهشات خود یلیم که خینیب می لذا، اهانتها به زن روا داشته شده است

ا به گمان خودشان به یگو، نندک مین! ارضا یبه اسم د ر پوشش ازدواج موقت! ویدر ز

 :نند کهک میمه عمل یه کرین آیا

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 ].۲۴النساء: [ ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

اند  بسیاری جعل کرده !و پاداش و ثواب، اند ترغیب صیغه آورده در یادیات زیروا

بلکه ، اند سختی در نظر گرفته !که به آن عمل نکند عذاب و عقوبت یکس یبرا و

 د:ییآورند! مالحظه فرما نمی را مسلمان بحساب ین شخصیچن
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 شرط ایمان!
 کند که فرمودند: یت میروا  صدوق از امام جعفر صادق

عمل هبا عمل بديننا ومن أنكرها أنكر متعة ديني ودين آبائي فمن ـإن ال«

صیغه دین من و دین پدران من است کسی که به آن « :یعنی »ديننا واعتقد بغري ديننا

کرده وبه دین دیگری  کند دین ما را انکار کسیکه آنرا انکار عمل کند به دین ما عمل کرده و

 .١»غیر از دین ما معتقد شده است
ا آنرا قبول نداشته باشد یت هرکس متعه نکند، ین روایدکه بنابراییمالحظه فرما

 .کافر است!

 ثواب صیغه!
 غه ثواب دارد؟ فرمود:یا صیده شد: آیپرس  امام صادق از

که با او صبحت  یا هر کلمه یخدا باشد، در ازا یاگر مقصودش از آن رضا«

را  یگناه شود خداوندیک که به او نزدیشود و هر بار یش نوشته میبرا یکینیک کند 

خته خداوند یبدنش ر که بریهرگاه غسل کند به انداره قطرات آب بخشد، و یاز او م

 .٢»آمرزد یگناهانش را م

 فرمودند!: ص امبر خدایپ

مرتبه بـا  ککسی که ی« .»من متتع بإمراة مؤمنة كأنام زار الكعبة سبعني مـرة«

دقت کنید، آیـا  »است!زن مسلمانی صیغه کند گویا هفتاد مرتبه خانه کعبه را زیارت کرده 

 .واقعا یک مرتبه صیغه کردن! ثواب هفتاد زیارت کعبه را دارد؟!

کسی که یکبار « .»من تمتع مرة أمن من سخط اجلبار« فرمودند: ص پیامبر

                                           
 .۳/۳۶۶ :من ال یحضره الفقیه -١

 .۳/۳۶۶: من الیحضره الفقیه -٢
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و کسی که دو بار صیغه کند با ابرار  »ماند صیغه کند از غضب خدای جبار در امان می

 .١کند در بهشت دوشادوش من خواهد بودصیغه  کسیکه سه بار گردد و محشور می

 درجه! يارتقا
 کند که: روایت می ص آقای فتح الله کاشانی در تفسیر منهج الصادقین از پیامبر

 یرسد و کس می  نیغه کند به مقام امام حسیمرتبه صیک که  یفرمودند کس«

که سه  یکس و، رسد می  غه کند به مقام حضرت امام حسنیکه دو مرتبه ص

غه کند یکه چهار مرتبه ص یکس و، رسد می  یعل غه کند به درجه موالیمرتبه ص

 .»رسد می به درجه من
دقت کنید که طبق این روایت اگر یک انسان پلیدی یک مرتبه صیغه کند ارتقاء درجه 

اگر دو بار سه بارو چهار بار صیغه  رسد، و می  کند و به مقام شامخ امام حسین می

 .کند؟! را کسب می ص ترتیب درجات امام حسن و امیر المؤمنین و رسول اکرم کند به

ن فعل یچن ن حد آسان است که بایا مقام و منزلت رسول اکرم و ائمه اطهار تا ایآ

ده یرس یبه مرتبه بلند یمانیغه کننده از نظر این صیاگر ا ید؟! حتی! بدست آیتپس

 ا جد بزرگوارش برسد؟!.یا پدر یا برادر ی نیا ممکن است درجه او به امام حسیباشد آ

ار باالتر و ارزشمندتر از آن است یبس ‡ ائمه اطهار و ص منزلت رسول اکرم

 کند.  یمان و عمل ترقیکند هر چند که از نظر ا  دایپ یبتواند به آن دسترس یکه کس

 .٢!اند ز شمردهیرا جا ‡ تیزنان اهل ب یعنی یغه کردن با زنان هاشمیص یحت

 ص امبریت پینبوت و از اهل ب هه سالله طاهرک میزنان هاش، دیخوب دقت کن
ت اطهار به ید است اهل بیکه بع یدر حالاند،  ن هجوم محفوظ نماندهیهستند از ا

 تن در دهند. ین عمل زشتیچن

                                           
 .۳/۳۶۶: من الیحضره الفقیه -١

 .۱۹۳/ ۲ج  :تهذیب طوسی -٢
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  .١ز جائز شمرده استیبار مضاجعت! نیک  یبرا یغه کردن را حتیص ینیکل یآقا

 سنّ صیغه
ده باشد، یست که به سن بلوغ رسیغه شونده شرط نیزن ص یکه برا دیبدانن را هم یا

 غه کرد!. یتوان ص یز میبلکه دختر ده ساله! را ن

 توان صیغه کرد؟ فرمودند: پرسیده شد: دختر کوچک را هم می  از امام صادق
 یده شد در چه سنیب بخورد، پرسیباشد که فرک کوچ یلینکه خیبله، مگر ا«

 .٢»یخورد، فرمود در ده سالگ یب نمیفر

غه ده سال ینسبت داده شده حد أقل سن ص  ت که به امام صادقین روایدر ا

 زیخوار! را نریمعتقدند که دختر ش ها یم بعضیگو می بنده یدر نظر گرفته شده ول

 غه کرد!. یتوان ص می

 یامام خمین يفتوا
 :اند لذا فرموده، نستنددا میز یز جایرخوار را نیدختر ش غه کردن بایص یامام حت

مانند  ها ر لذتیست و اما سایز نیبا زوجه قبل از تمام شدن ُنه سال جا یکینزد«

 .٣»ندارد!! یرخوار اشکالیدر ش یذ حتیلمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخ

 قسم خوردم 
ا باهم یشان نشسته بودم، که دوتا جوان که گویخدمت ا یخوئ یدر دفتر آقا یبار

 یکیرا داور قرار دهند وارد دفتر شدند،  یخوئ یداشتند و قرار شده بود آقا یاختالف

شان که یا حرام؟ ایست؟ حالل است یغه چید آقا! نظر شما درباره صیاز آنان پرس

                                           
 .۵/۴۶۰ج :فروع کافی -١

 .۲۵۵/  ۷: و تهذیب ،۴۶۳/ ۵: فروع کافی -٢

 .۱۲ جلد سوم با ترجمه فارسی مسأله ةتحریر الوسیل -٣

 .انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمدفتر 
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د؟ یدند شما ساکن کجا هستیدارد پرس ین سؤال منظوریا احساس کردند که ایگو

است که در نجف  یحدود دو سه ماهک نیجوان گفت بنده ساکن موصل هستم، و ا

غه ی؟ جوان گفت بله، آقا فرمودند صیهست یسکونت دارم، آقا فرمودند: پس شما سن

 در نزد شما حرام است. یاز نظر ما حالل است ول

ب هستم، ممکن است از شما خواهش کنم تا ین شهر غریجوان گفت: من در ا

به جوان کردند و فرمودند:  ینگاهغه کنم؟ آقا ینجا هستم با دختر شما صیکه ا یمدت

عه یعموم ش یز فقط براین چیدها حرام است، ایس ن کار بریا د هستم، ویمن س

ا یگفت که گو یلبخند زد، نگاهش م کرد و یخوئ یبه آقا یحالل است، جوان نگاه

 کردند و رفتند. یه کرده است، آنگاه آن دو جوان خدا حافظیده بود که آقا تقیفهم

تا جوان رساندم، اکنون خودم را به آن دو اجازه گرفتم و یخوئ یآقامن هم از 

عه که در باره یش یگریبود و د یشان سن یکیان مشخص شده بود که یمن جر یبرا

با آنها صحبت کردم جوان  یا حرام، وقتیغه اختالف کرده بودند که حالل است یص

مجرمان! چگونه  یا عه به شدت بر من خشم گرفت و شروع به ناسزا گفتن کرد،یش

 د که حالل است ویده یم ید و فتویغه کنیکه با دختران ما ص دیده یبه خود اجازه م

ما حرام است!؟  ید دختران شما برایگوئ ید آنگاه میشمار یرا عبادت م ا آنیگو

 یعه نخواهد بود از هم اکنون سنیگر شیچه دلش خواست گفت و قسم خورد که دهر

را  ل آنیغه حرام است و دالیرا آرام کنم و سوگند خوردم که صکردم او  یشود، سع یم

 ح دادم. یش توضیبرا

 تحریم صیغه!
که اسالم آمد تا  یت مباح بوده است وقتیغه در عصر جاهلین است که صیت ایواقع

شه حرام یهم یبر برایخ هگذاشت و آنگاه در غزو یرا بر حکم اباحتش باق آن یمدت

ن است که یان اعم از عوام و فقهاء معروف است ایعیما شد، آما آنچه در نزد یگرد
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در  ص که خود حضرت رسول یغه را عمر بن خطاب حرام کرده است، در حالیص

 اند. یبر حرام بودن آنرا اعالن فرمودهخ هغزو

 ند:یفرما یم  نیرالمؤمنیام حدیث اول:

 .١»متعةـيوم خيرب حلوم احلمر األهلية ونكاح ال  حرم رسول اهللا«

ا مسلمانان در زمان رسول یآ«ده شد: یپرس  از امام صادق حدیث دوم:

 .٢»ریکردند؟ فرمودند نخ یبدون شاهد ازدواج م صخدا

 د: یفرما می تین روایح ایدر توض یطوس

ت را در ین روایلذا ا، ست بلکه ازدواج مؤقت استیمنظور از سؤال نکاح دائم ن«

 .»باب متعه آورده است

 ابطال آن حجت قاطع بشمار نسخ حکم متعه و یت برایروا ن دویاک بدون ش

نقل فرموده  ص اکرم یرا از خود نب م آنیحکم تحر  نیر المؤمنیام و، دیآ می

ابالغ  غه را دانسته ویبر حکم حرام بودن صیز از روز خین نیر المؤمنیس ام، پاست

اند،  نقل کرده دانسته ون حکم را یشان ایا ز بعد ازیه ائمه اطهار نیبق و، فرموده است

ح و روشن یات صریسو روایک م از یریگ یم ن دو امر متضاد قرارینجاست که مابیا

که باز هم به ائمه اطهار  یاتیگر رواید یسو از کند و می که حرمت متعه را ثابت

 .کند، پس مسلمان باید چه کند!؟ را ثابت می منسوب است و عمل و بلکه ترغیب به آن

ن آنرا حرام یرالمؤمنیح امیست که متعه حرام است چنانکه نقل صرن ایقت ایحق

ست یکه به أئمه اطهار منسوب است درست ن یات متناقضیاما روا کند و می ثابت

چگونه ممکن است ، است که به نام آنان جعل شده است یتیاینها روایبلکه همه ا

حکم را نقل کرده آنها ن ین ایرالمؤمنیآنرا حرام فرموده و ام ص که رسول خدا یزیچ

                                           
 .۱۴/۴۴۱ :وسائل الشیعة ۳/۱۴۲: ، استبصار۲/۱۸۶ :تهذیب -١

 .۲/۱۸۹ :تهذیب -٢
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نسل اند،  ن منبع گرفتهیشان را از همکه أئمه علم خود یدر حال، با او مخالفت کنند

امر کنند  یزیست أئمه به چین علم به آنها منتقل شده است پس ممکن نیدر نسل ا

حکم حرام بودن متعه را   اگر امام صادق، که رسول خدا از آن منع فرموده است

 دند:فرمو مینست ندا مین

 .»ستینکاح بدون شاهد درست ن«

چنانکه ذکر  یباره متعه است، و ابو جعفر طوسنکه سؤال اختصاصا دریژه ایبو

 باب متعه آورده است. را در م آنیکرد

 بدعت گذارکیست؟
را حالل  یزیشان چیاز ا و أئمه قبل و بعد  پس ناممکن است که امام صادق

که در  ندد آوریپد یا نعوذ بالله بدعتیرا حرام کرده است،  آن ص کنند که رسول

 عهد رسول خدا نبوده است.

حرف آن یک ند ک میب یغه ترغیا صیکه به متعه  یاتین مشخص شد که روایبنابر

دشمنان قسم خورده ستون پنجم و  یروهایست بلکه نیثابت ن ‡ از أئمه اطهار

گونه  است اینن به آنان بوده یو توه ‡ تیشان بد نام کردن اهل ب اسالم که منظور

ه کرد که هر کس متعه نکند کافر ید توجیو إال چگونه با، اند روایات را جعل کرده

ست که یمرتبه هم ثابت نیک  یاز أئمه اطهار و حت یکیاز  یکه حت یدر حال!، است

ین ه آنها دا نعوذ باللیآ، نکه به حالل بودن متعه حکم داده باشندیا ا، یمتعه کرده باشند

 اند؟ دیگری غیر از دین اسالم داشته
 تیدشمنان اهل ب ات جز دشمنان اسالم وین روایم که جعل کنندگان ایدیپس د

خوب  !شود می ت ثابتیر اهل بیات تکفین روایتوانند باشند و إال نعوذ بالله از ا نمی

 .دیدقت کن
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 یک روایت متناقض
 کند که: یمت یروا  از امام صادق ینیکل یآقا

زنی نزد عمر ابن خطاب آمد و گفت (من زنا کرده ام عمر دستور داد سنگسار شود، «

خبر رسید، پرسید چگونه زنا کردی؟ گفت به صحرا رفته بودم   به امیر المؤمنین

دهم، وقتی  خیلی تشنه شدم، از یک اعرابی آب خواستم گفت تا مرا إرضا نکنی آب نمی

 به خواسته او تن دادم، امیر المؤمنین  خیلی تشنه شدم و ترسیدم
ً
هالک شوم مجبورا

 .١»قسم به پروردگارکعبه این ازدواج است!  )تزويج ورب الكعبه( فرمود)

 ن انجامیطرف یت و خشنودیغه با رضایا صیهمچنانکه روشن است متعه 

آنکه جان خودش را نجات دهد  یو برا، ت زن مجبور استین روایاما در ا، ردیگ می

ست که از عمر بخواهد او را ینکه در حکم زنا نیپس ا، دهد می تن در ین کاریبه چن

 .کند! عمر هم فورا دستور صادر، سنگسار کند!
ن از رسول یر المؤمنیبر خود امیم متعه را در خیت تحرینجاست که روایجالب ا

 .؟!اند شان نسبت دادهیبه ات را ین روایباز چگونه ا اند نقل کرده ص خدا

 بعضی مفاسد صیغه
است که  یزین به مثابه حالل کردن چیرا که ایاست، ز یمخالف با نصوص شرع

 خداوند آنرا حرام کرده است.

 ‡این دیدگاه باعث شده که روایات دروغینی ساخته شود وبه ائمه أطهار  
منسوب گردد درحالی که در این روایات آنقدر توهین نبست به آنان روا داشته شده که 

 هایی را به آنان ندارد. ای ایمان در دل داشته باشد جرأت چنین اهانت اگر کسی ذره
در این روایات حتی صیغه با زن شوهردار که شوهرش زنده و موجود است جایز 

این صورت  کن کردن بنیاد خانواده کافی است، دردانسته شده، که این خود برای ریشه 

                                           
 .۲/۱۹۸ :فروع الکافي -١
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تواند به همسرش اعتماد کند، چون هر زمانی ممکن است او با مرد  هیچ مردی نمی

توان تصور کرد،  را نمی دیگری صیغه کند، این جنایت آنقدر بزرگ است که ابعاد آن

 .د؟!اگر مردی بداند که همسرش با مرد دیگری صیغه کرده واکنشش چه خواهد بو

شان مطمئن باشند،  هتوانند بر دختران باکر یز نمیخانواده ن یایگر اولید پدران و

غه شوند، و چه بسا یص یکس ت خانواده بایچون ممکن آنان بدون اطالع و رضا

دخترش قبل از ازدواج حامله است چرا و چگونه؟ شود که  یناگهان پدر متوجه م

گذاشته و  مرد حامله شده، اما اویک ن است که از یداند، آنچه مشخص است ا ینم

 ت ندارد.یاحساس مسئول ین وضعیرفته! چون با چن

 یمردم باز یدهند با آبرو یخودشان اجازه م یکنند برا یغه میکه ص یانیاکثر آقا

کانشان با آنان صحبت کند، یاز نزد یکیا یغه با دختر یص یبرا یکنند اما اگر کس

ن ازدواج! را مثل زنا ینخواهند شد، چونکه ا ید کرد و راضهرگز موافقت نخواهن

غه حالل و یپندارند، اگر واقعا ص یخودشان باعث ننگ و عار م یرا برا دانند و آن یم

ه یشوند بق یمان است پس چرا حاضر نمین حد باعث اجر و ثواب و بلکه شرط ایتا ا

 .غه کنند؟!یمردم با دختران آنان ص

نه هم زن  ت سرپرست زن شرط است، ویو نه اعالن، و نه رضاغه نه گواه دارد یص

است  یا هیمتاع کرایک برد، بلکه صرفا او  یراث میغه کرده میکه او را ص یاز مرد

 اند. منسوب کرده  انکه این دیدگاه را به امام صادقچن

ن یرا به د ینکه هر فسق و گناهیزنان و مردان اوباش باز کرده تا ا یغه راه را برایص

 نداران به تاراج رفته است.ین و دید یجه آبرویبچسبانند، که در نت

غه یص یاخالق و یاجتماع و ینیم به مضرات و مفاسد دیاز خالل آنچه ذکر کرد

 یر و مصلحتیآن خ ده است، اگر دریغه حرام گردیل صین دلیبرد، به هم یتوان پ یم

آنرا حرام   نیالمؤمن ریو ام ص نکه رسول اکرمیشد، علت ا یبود حرام نم یم

 خورد. یاست که آشکارا در آن بچشم م ین مفاسد و مضراتیاند هم کرده
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 دلیل تأویل بی
بر یم متعه در روز خیتحر ن دریر المؤمنیام هدم که در باره فرمودیپرس یامام خوئ از

 د؟ گفتند:ییفرما یچه م

همان روز م در یتحر یعنیدارد  یجنبه اختصاص  نیر المؤمنیش امیفرما«

 .»م دائم!یمراد است نه تحر

ازدواج بدون  یعنید؟ ییفرما می چه  ش امام صادقیباره فرمادم که دریو پرس

شان به سؤال یکه ایجواب«فرمودند:  ؟رائج بوده است ص امبریا در عهد پیشاهد آ

 .»ن امر اتفاق نظر دارندیبر ا یهمه فقها، ه بوده استیتق یکننده دادند از رو
 یم باکمال تأسف رأیدهم که بگو یکنم وبه خودم اجازه م یسارت مبنده ج

گوشت االغ حرام شده، و  نکه متعه همزمان بایل ایما صائب نبوده است، به دل یفقها

ده نشده که یشه حرام شد لذا از همان روز شنیهم یبر برایگوشت االغ از روز خ

نکه یا ین ادعایبود. بنابراامت هم حرام خواهد یگوشت االغ خورده باشد و تا ق یکس

آن اگر  ل است، عالوه بریبدون دل ییبر اختصاص داشته ادعایم متعه به روز خیتحر

د ینبا یشد، وانگه یثابت م ص امبرید نسخ آن از پیبود با یم یم اختصاصیتحر

آن جنگ  غه جنگ و سفر بوده است پس چگونه دریفراموش کرد که علت اباحت ص

به همسرش ندارد متعه حرام شود و  یچکس دسترسیه هک یدیار شدیو سفر بس

 .گردد؟! یمباح م یسپس درحالت عاد

بر توسط یم که آغاز حرمت متعه از خیریقت را بخاطر خدا بپذیم حقییایپس ب

 هات ویبوده است و توج  نیرالمؤمنیو نقل آن توسط ام ص رسول اکرم

و  یو اخالق ینیچ ارزش دیم هیه به آنان دارک  میما باکمال احترا یالت فقهایتأو

 ست.یات نینصوص و روا کردن با یباز جز یزیچ و، ندارد یچ مستند شرعیه
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 دزد راه:
پست و  یها قرار گرفته که آدم یا لهی(متعه)، وسکن دزد راه خطرنایو بازگذاشتن ا

 یزنان اوباش یجستجو ش دریخواهشات خو یارضا یشهوت پرست همواره برا

خورند و به اسم  های شریف و متدینی نیز فریب می و چه بسا خانواده مانند خود هستند،

  گیرند!. می دین مورد حمله و سوء استفاده این گرگان در لباس میش و دزدان دینی قرار

در جواب سؤال کننده از روی تقیه بوده است    و اما اینکه فرموده امام صادق

  خودش از شیعیان امام صادق خنده آور است زیرا سؤال کننده -اعرض معذرت-

ش امام صادق ین فرماینکه ایا هژیه کند، بوینجا تقیوجود ندارد که ا یلیلبوده است، د

ا ین متعه ینجاست که ایب این موافق است. عجیرالمؤمنیم متعه از امیت تحریبا روا

عزیز ماهم به دام آن  یو فقها اند جعل کرده یشماریآن فضائل ب یکه برا یا غهیص

غه کند یخواهد ص یوقت هر چه میک دهد که در  یمرد اجازه میک اند به  گرفتار آمده

ندارد! و چه بسا  یباشد اشکال یغه مردیوقت در صیک اگر هزارتا زن هم به  یحت

 غه کند!.یا بادو تا خواهر همزمان صیمرد بدون آنکه متوجه باشد با مادر و دختر، یک 

 خاطره یک خانم
 د!: یس یآقا گفت: یش آمده بود از من نظر خواست میش پیه براک یاز اتقاف یزن

بیست سال پیش با او صیغه کرده و از او حامله شده است، مدتی بعد از «....... 

شود، قسم خورد که این دختر از اوست  صیغه حاجی آقا با او، دختری متولد می

بعد که دختر بزرگ چون در آن روزها کسی دیگری با او صیغه نکرده است، سالها 

کند که دختر حامله است، وقتی  گردد روزی مادرش احساس می شود وبالغ می می

گوید آقای سید!....... با او صیغه کرده! و از او حامله شده  پرسد می علت را می

دانست چه کند، داستان را  حواسش را باخته بود نمی است، مادر بهت زده شده و

شتر گیج شده بود که چگونه پدرش با او صیغه کرده برای دخترش بازگفت، او بی

 .»است؟!
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د باشد؟! از یمذکور بر چه اساس با ید که اکنون رابطه او با آقایپرس می او از من

 کند بعد که متوجه می غهیص یدختر با یک، یدیآ می شیاد پیل اتفاقات زین قبیا

غه کرده است! یص با همسر پدرش یک، یغه استیند او خواهرش از صیب می شود می

 شمار است!.ید بیآ می شیل پین قبیکه از ا یاتفاقات

 ؟ستچیقرآن  يرأ
رت و تعجب به تفکر و تدبر وا یدهنده انسان را عالوه از ح تکان یها ن صحنهیواقعا ا

م که یدر نظر نگرفته است؟ از قرآن بپرس ین مشکل عالجیا یا اسالم برایداردکه آ یم

 د:یفرما ین باره چه میدر ا

 آیهء اول:

ِينَ ٱ فِِف َتعۡ يَسۡ َولۡ ﴿ ٰ  نَِ�اًحا َ�ُِدونَ  َ�  �َّ ُ ٱ نَِيُهمُ ُ�غۡ  َح�َّ  مِن �َّ
 .]۳۳[النور:  ﴾ۦلِهِ فَۡض 

 ککسانی که به ازدواج دسترسی ندارند باید صبر کنند و خودشان را پا« :یعنی

 .»نگهدارند تا وقتی که خداوند از فضل خودش آنان را غنا بخشد
 یزهایآلوده کردن به چ ن است که انسان صبر کند و خودش را ازیعالج اپس 

بود  می غه حاللیاگر ص، سر کندیط ازدواجش را مینگهدارد تا خداوند شراک گر پاید

 .دیغه کنید صفرمو میکند آشکارا  انتظار امر نبود که به استعفاف و یگر لزومید

 دوم: ی آیه

 د:یفرما یم مین خداوند حکیهمچن

ن ً� َطوۡ  مِنُ�مۡ  َتِطعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿
َ
ۡ ٱ يَنِكحَ  أ ۡ ٱ ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل  فَِمن ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

ا يۡ  َملََكۡت  مَّ
َ
ۡ ٱ تُِ�مُ َ�َتَ�ٰ  ّمِن ُنُ�مَ�ٰ � ُ ٱوَ  ِت� ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل عۡ  �َّ

َ
 نُِ�م� �ِإِيَ�ٰ  لَمُ أ

هۡ  نِ �ِإِذۡ  نِ�ُحوُهنَّ ٱفَ  ٖض� َ�عۡ  ّمِنۢ  ُضُ�مَ�عۡ 
َ
ُجورَُهنَّ  َوَءاتُوُهنَّ  لِِهنَّ أ

ُ
 أ
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 ِ  ٱب
ۡ خۡ  تِ ُمتَِّخَ�ٰ  َوَ�  ٖت فَِ�ٰ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ٍت َصَ�ٰ ُ�ۡ  ُروِف َمعۡ ل

َ
ٓ  َداٖن� أ  فَإِذَا

حۡ 
ُ
َ�ۡ�َ  فَإِنۡ  ِصنَّ أ

َ
ۡ ٱ َ�َ  َما ُف نِۡص  ِهنَّ َ�َعلَيۡ  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �  ِمنَ  ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل

ٰ  َعَذاِب� لۡ ٱ ن ِمنُ�مۚۡ  َعَنَت لۡ ٱ َخِ�َ  لَِمنۡ  لَِك َ�
َ
ْ تَۡص  َوأ وا ُ ٱوَ  لَُّ�ۡمۗ  َخۡ�ٞ  ِ�ُ َّ� 

 ].۲۵النساء: [ ﴾٢٥ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 

-زنانی آزاد مؤمن ازدواج کند  شما توانانی مالی نداشته باشد که با و هرکس از«

خداوند به ایمان  تان ازداوج کند و از کنیزان مؤمن یمینهایتان کبامل -بهتر است

شان با آنان ازدواج کنید  از یکدیگرید پس با اجازه سرپرست شما داناتر است همه

ه به ایشان بدهید در حالیکه پاکدامنان غیر پلید کار و مهرهایشان را به وجه پسندید

گیران نهانی نباشند، آنگاه چون ازدواج کردند اگر مرتکب کار  دوست باشند و

یست که بر زنان آزاد شدند مجازات آنان به اندازه نصف مجازات -زنا-ناشایستی 

آالیش برای کسی از شما است که از  -ازدواج با کنیزان-مقرر است، این حکم 

پیشه کردن برایتان بهتر است و خداوند  -و پاکدامنی-گناه بترسد و شکیبایی 

 .»آمرزگار مهربان است
را که به علت کمبود امکانات به  یم در کالم پاکش کسانیپس خداوند حک

 یزها ازدواج کنند اگر به آن هم دسترسیندارند دستور داده باکن یازدواج دسترس

ن راه حل که ینجا به عنوان آسانتریا بود چرا در ینداشتند صبر کنند، اگر متعه حالل م

 د؟!.یداشته باشد طرح نگرد یتواند به آن دسترس یم یطیهر کس در هر شرا

  امام صادق يرأ
ت و فهم ین واقعیهم دانستند و در پرتو یم یت را به خوبین واقعیا ‡ رائمه اطها

ح و روشن یم متعه صریشاتشان در تحریکه از قرآن داشتند ارشادات و فرما یقیعم

 د:ییاست مالحظه فرما

 دم فرمودند:یدرباره متعه پرس  امام صادق د ازیگو یعبدالله بن سنان م
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 .١»نفس خود را با آن کثیف مگردان« »ال تُدنّس نفسك هبا«

(و اعتقد  بود یمان میداشت و شرط ا یت! مینقدر فضلیبود و ا یمتعه حالل م اگر

ز ین نیند؟ حضرت به ایاز آن بفرما یرین تعبیچن  ننا) چرا امام صادقیر دیبغ

 ان فرمودند:یاکتفا نکردند بلکه با صراحت حکم حرام بودن آنرا ب

حرمت عليكم قد « فرمودند:  ت است که گفت امام صادقیاز عمار روا«

 .٢»تحقیقا متعه برشما حرام شده است« »متعةـال

از  ردند وک میاصحاب خودشان را همواره سرزنش   آن امام صادق عالوه بر

 دند: فرمو میشتند لذا دا میحذر غه کردن بریص
آوری دیده شود آنگاه  کشد که در جای پنهان و شرم آیا یکی از شما خجالت نمی«

 .٣»به حساب برادران و یاران صالح و نیکو کارش گذاشته شود؟! این کردار ناپسند او

  امام رضا يرأ
 د جواب دادند:یدرباره متعه پرس  ن ازامام رضایقطیبن  یکه عل یهنگام

متعه چه سروکاری است خداوند تو  تو را با« »ما أنت وذاك؟ قد أغناك اهللا عنها«

 . ٤»نیاز کرده است را از آن بی

کرده است، لذا ثابت نشده  ازین یاز متعه ب یخداوند مردم را با ازدواج شرع یآر

نقدر یبود و ا یغه کرده باشد، اگر حالل میص ‡ تیاز اهل ب یبا زن یکه کس

 کردند. ینکار را میداشت آنها حتما ا یثواب! م لت! ویفض

                                           
 .۳۱۸/ ۱۰۰:بحار االنوار -١

 .۱۴/۴۵۰ :وسائل الشعیة، ۲/۴۸ :فروع کافی -٢

 .۴۵۰/ ۱۴ :وسائل الشیعة. ۲/۴۴ :فروع کافی -٣

 .۱۴/۴۴۹ :وسائل الشعیة، ۲/۴۳ :فروع کافی -٤
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  امام باقر رأي 
 گفت:  ر به امام باقریعبد الله بن عم یوقت

ك أنّ نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟«  -أي يتمتعن– أيرسّ

شوی  آیا خوشحال می« .»ات عمهحني ذكر نساءه وبن  فأعرض عنه ابوجعفر

خواهران و دختران عمویت اینکار را بکنند؟! یعنی متعه کنند، امام  که همسران و دختران و

 .1»برگرداندندشان را  وقتی این را شنیدند چهره خود  باقر

 خالصه
ل مفاسد و یغه حرام است و بدلیداند که ص ی میبه درست یپس هر مسلمان عاقل

رت و اقوال یو س، ل مخالفتش باقرآن و سنتیدارد و به دل یکه در پ یاریمضرات بس

با توجه به آنچه عرض ، ستیه نیچ عنوان قابل تحمل و توجیبه ه ‡ ائمه اطهار

 یو قالب یند همه جعلیگو می ثواب! متعه سخن فضائل! وا از یکه گو یم نصوصیکرد

ح قرآن و سنت یتواند داشته باشد چونکه با صر ینم یچ ارزش شرعیاست که ه

 دارد و و عقل و فطرت سالم تضاد آشکار ‡ و عمل ائمه اطهار ص رسول اکرم

 یبراآن  م فقط تصوریاز آنها اشاره کرد یشمار آن که به بعض یزشت و ب های امدیپ

 است. ی! کافیدین عمل پلینفرت و انزجار از چن
که  یل باز دارد و مصالحیب کند و از رذاین اسالم آمده است که به فضائل ترغید

و ، ت کندیم و تقویابد را ترسی می ده و رونقیانسانها بر اساس آن استوارگرد یزندگ

که آنرا ، ندک مین ککم یزندگ های هیپا یام و توانمندینه تنها بر قک غه بدون شیص

ن کند یفرد تأمیک  یبرا یمصلحت آنیک ند و بر فرض اگر ک میتر  تر و ناتوان سست

آن کل جامعه را دچار  یمنف یامدهایآورد که پ می دیرا پد یگریشمار دیمفاسد ب

 گرداند. ی میرشکستگ و و یسست

                                           
 .۲/۱۸۶ :، تهذیب۲/۴۲ :فروع کافی -١
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 حدیث بخوانیم
 ده شد:یپرس  کند که از امام باقر یت میروا یمثال طوس

الرجل حيلّ ألخيه فرج جاريتـه؟ قـال: نعـم ال بـأس بـه، لـه مـا أحـل لـه «

آیا ممکن است کسی فـرج کنیـزش را بـرای بـرادرش حـالل کنـد؟ فرمـود بلـه، « .»منها

 .1»اشکالی ندارد، هر چه برای او از آن حالل بوده برای برادرش نیز حالل است
  گفت: امام صادقکنند که  یت میاز محمد بن مضارب روا یو طوس ینیکل

 به من فرمودند: 

ياحممد خذ هذه اجلاريـة ختـدمك وتصـيب منهـا، فـاذا خرجـت فارددهـا «

کند و هم خود را با او ارضـا  می باشد هم خدمت ترا این کنیز در اختیار تو« :یعنی .»الينـا

  .٢»هروقت خواستی بروی او را به ما برگردان! کنی! می

 شما اختیار دارید

 إ های روی زمین جمع شوند و قسم بخورند که امام باقر و امام صادق انساناگر همه 
 تر و ائمه اطهار بسیار عزیزباور نخواهم کرد،  یکیاند من  چنین چیزی گفته

ن عمل یچن ایبرزبان آورند،  یات باطلین چرندیتر و بزرگوارتر از آنند که چن شرافتمند

 ز بشمارند، ویمنافات دارد جا یبشر میفطرت سل و یرا که با اخالق اسالم یزشت

که  ‡ است، آن ذوات مقدس یناموس بی و یوثین دیع ن کاریه کنند، ایتوج

ن چرت و یاند مگر ممکن است چن شان را از سر چشمه نبوت فرا گرفته علم

به آنان بمثابه نسبت  یمعاذ الله از آنان صادر شود؟! نسبت دادن هر سخن ییها پرت

ع یبه رسول اکرم بمثابه تشر یاست و نسبت دادن سخن ص مدادن به رسول اکر

                                           
 .۳/۱۳۶ : االستبصار -١

 .۳/۱۳۶ :، استبصار۲۰۰/ ۲ : فروع کافی -٢
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گونه  نیم و از اییجو یا به تو پناه میخدا ع خداوند است؟!ین تشریا یعنیاست  یاله

 م!.یزاریمقدس مآبانه ب یها افتراءات و دروغ

علمای برزگ شیعه بویژه آقای  هایی که با در سفری که به هند داشتیم و مالقات

ها  مطالعه کردم هندوها، سیك نزدیک دیدیم و دادم، گروههای زیادی را ازنقوی انجام 

پرستی، در هیچ دین باطلی ندیدم که چنین  ان باطل و بتگاوپرستان و دیگر پیروان ادی

عمل زشتی را برای پیروان خودش مجاز بشمارد! پس چگونه ممکن است که اسالم 

ای که با  مل پست و ضد اخالقیترین دین آسمانی چنین ع بعنوان آخرین و کامل

 .ترین مبادی اخالق منافات دارد برای پیروانش جایز بشمارد؟! ابتدائی

 !مشروعیت لواط
ز بافته و به ین یاتیو روا اند ز شمردهیز جایشود لواط را ن ین جا تمام نمیه تا همیقض

 اند.  منسوب کرده ‡ تیاهل ب

 :کند که می تیعفور روایاز عبد الله بن  یطوس
شود چه یک زن نزد با »ُدُبر«از  یدم اگر مردیپرس  از امام صادق«

! »اگر زن راضی باشد اشکالی ندارد« »البأس إذا رضيت«رد؟! فرمودند دا میحک

 ﴿مه یه کریآ یگفتم پس معن
ۡ
َمَرُ�مُ  ُث َحيۡ  ِمنۡ  تُوُهنَّ فَ�

َ
ُ ٱ أ ست؟ فرمودند: یچ ﴾�َّ

د که خداوند به یبخواه ییفرزند از جا .است که فرزند خواسته باشند ین در صورتیا

ٓ ﴿ فرماید: می است لذا خداوند شما دستور داده   لَُّ�مۡ  ثٞ َحرۡ  ؤُُ�مۡ �َِسا
ۡ
ْ فَ�  تُوا

ٰ  ثَُ�مۡ َحرۡ  َّ�
َ
 ].۲۲۳: ةالبقر[ ﴾ُتمۡ ِشئۡ  �

 قوت استدالل!
 کند که گفت:  یت میروا یاز مردک بن عبد المل یاز موس یطوس

شود چه یک از عقب در دبر زن به او نزد یاگر مرددم که یپرس  از امام رضا«
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را حالل  از کتاب خدا آنای  هیآ »أحلّتها آية من كتاب اهللا«فرمودند:  رد؟دا میحک

او  »هوالء بنايت هن أطهرلكم«فرمود: که   کرده است از قول حضرت لوط

 .١»خواهند! دانست که آنها فرج را نمی می
 کند که گفت:  یت میبن الحکم روا یاز عل یو طوس

ن شما یاز مخلص یکیگفتم:   گفت: به امام رضا یدم که میاز صفوان شن«

ست؟ گفت یکشد فرمود: مسأله چ یبپرسد اما خجالت م یا خواهد از شما مسأله یم

 .٢»ز استیکند؟ فرمود: بله جا یکیهمسرش نزد در دبر با یز است که کسیا جایآ

 مخالفت با نص قرآن
ز به من اجازه دهند که جسارت کنم و به عرض برسانم که یخوانندگان عزدوارم یام

 د:یفرما یرا خداوند میح قرآن مخالف است، زیات مذکور با نص صریروا

ۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ ذٗ  ُهوَ  قُۡل  َمِحيِض� ل
َ
ْ �ۡ ٱفَ  ىأ ٓ ٱ َ�ِلُوا ۡ ٱ ِ�  ءَ لّنَِسا  َوَ�  َمِحيِض ل

ٰ  َرُ�وُهنَّ َ�قۡ  بود  می زیبا همسر در دبر جا یکیاگر نزد .]۲۲۲: ةالبقر[ ﴾نَ ُهرۡ َ�طۡ  َح�َّ

 :گفت می د وفرمو میکردن از فرج را صادر  یخداوند فقط دستور دور

ْ �ۡ ٱفَ ﴿ ٓ ٱ َ�ِلُوا ۡ ٱ ِ�  ءَ لنَِّسا  .]۲۲۲: ةالبقر[ ﴾َمِحيِض ل

 .»خوداری کنید شدن به فرج همسر کحال حیض از نزدی در«
 حرام است خداوند مطلق فرمود: »دبر«به  یکیاما چونکه نزد

  .]۲۲۲: ةالبقر[ ﴾َرُ�وُهنَّ َ�قۡ  َوَ� ﴿
 .»نشوید کوبه زنان نزدی«

                                           
 .۳/۲۴۳ :االسبتصار -١

 .۳/۲۴۳ :االستبصار -٢
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 .که مرد چگونه به همسرش نزدیک شودان فرمود یآنگاه خداوند ب

رۡ  فَإَِذا﴿   نَ َ�َطهَّ
ۡ
َمَرُ�مُ  ُث َحيۡ  ِمنۡ  تُوُهنَّ فَ�

َ
ُ ٱ أ   .]۲۲۲: ةالبقر[ ﴾�َّ

ک به شما دستور داده به آنان نزدی شدند از همان راهی که خداوند کهرگاه آنان پا«

 .»شوید
 :خداوند فرموده

﴿ ٓ   لَُّ�مۡ  ثٞ َحرۡ  ؤُُ�مۡ �َِسا
ۡ
ْ فَ� ٰ  ثَُ�مۡ َحرۡ  تُوا َّ�

َ
  .]۲۲۳: ةالبقر[ ﴾ُتمۡ ِشئۡ  �

توانید به کشتزار  همسران شما برای شما کشتزارند، هر طوری که خواستید می«

 .»شوید کخود نزدی
 رود. می د فرزندیاست که از آن ام ییکشتزار جاو 

 خالف فطرت
این است که فرج فقط برای طلب فرزند است   مفهوم روایت ابویعفور از امام صادق

یا حد اقل برای ارضای غریزه از هر دو  است! »دبر« اما ارضای غریزه و لذت بردن در

غلط است، و تنها فرج است که شود استفاده کرد! در حالی که این امر به طور کلی  می

گیرد این سنت  هم برای طلب فرزند و هم برای ارضای غریزه مورد استفاده قرار می

قیامت ادامه خواهد داشت،  خداوندی و فطرت بشری از آغاز تاریخ تاکنون است، و تا

تر و شأنشان بلندتر از آن است که نعوذ بالله اینگونه چرت  کبسیار پا  امام صادق

ترین علمای قرون طالیی اسالم و از  ن و آگاهت بگویند، ایشان که از بارزتریوپر

ها به قرآن و علوم قرآنی بودند چگونه این آیه کریمه با این وضاحت  ماهرترین شخصیت

رۡ  فَإِذَا﴿ توانند بفهمند و صراحت را نمی   نَ َ�َطهَّ
ۡ
َمَرُ�مُ  ُث َحيۡ  مِنۡ  تُوُهنَّ فَ�

َ
ُ ٱ أ  .؟!﴾�َّ

ُبل هم که طبعا هست راه  ارضا یتواند کس یم که در دبر هم میکناگر فرض 
ُ
شود ق

نرا مقید به که در آن آمده و آ یمه و امریکر هین آیهم که وجود ندارد بنابرا یسوم

 شود!. یم یمعن طهارت کرده کالمی بی
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ش آمد که یحالل ضروت پ یگریاز دو راه مذکور حرام بود و د یکیکه  ییاز آنجا

 حرام م یرا که گاهراه حالل 
ً
د، پس خداوند دستور داد که از یان فرمایشود ب یمؤقتا

شود  ید فرزند برده میاست که از آن ام ییکشتزار استفاده کنند و کشتزار همان جا

 کند. یآنکه هر دو همسر را ارضاء هم م عالوه بر

 راهزنی
ز یکه لواطت با زنان را جا اند منسوب کرده  که به امام رضا یتیو اما روا

ن است که ی، بنده عرضم ااند استشهاد کرده  شمارد و به قول حضرت لوط یم

 ه مذکور:یر آیتفس

طۡ  ُهنَّ  َ�َناِ�  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ ﴿
َ
  .]۷۸هود: [ ﴾لَُ�مۡ  َهرُ أ

 د:یفرما می که خداوند ییآنجا، آمده است یگریه دیدر آ

  إِنَُّ�مۡ  ۦٓ ِمهِ لَِقوۡ  قَاَل  إِذۡ  َولُوًطا﴿
ۡ
 ِمنۡ  بَِها َسَبَقُ�م َما ِحَشةَ َ�ٰ لۡ ٱ تُونَ َ�َ�

َحدٖ 
َ
�ِنَُّ�مۡ  ٢٨ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  أ

َ
  أ

ۡ
بِيَل ٱ َطُعونَ َوَ�قۡ  لرَِّجاَل ٱ تُونَ َ�َ�  ﴾لسَّ

 .]۲۹-۲۸العنکبوت: [
خودش را در  ینکه کسیر، ایکنند، خ یم یست که دزدان راهزنیتنها آن ن یراهزن

شود، اگر همه  یگفته م یز راهزنیمشروع ارضا کند و نسل را قطع کند ن یرجایغ

 یند و راه طلب فرزند را رها کنند نسل بشریمردان فقط خودشان را از دبر ارضا نما

 گردد. یمنقرض م

نبوده است  یمخف  ن معنا از امام رضایمه روشن است و ایه کریآ یپس معنا

 روشن و آشکار است.  زبان امام ارضات از ین رواین دروغ بودن ایبنابرا



 
 

 

 

 

 :فصل چهارم
 خمس یا کلید بانکها!

 یها هیله آن سرمایبوس بعمل آمده است، و یادیز سوء استفاده زیخمس ن از

 است، که بر قتین حقیا یایگو  اندوخته شده است، گرچه نصوص شرع یکالن

ه یامر مباح است که همانند بقیک ست بلکه یبنام خمس واجب ن یزیان چیعیش

 توانند در آن تصرف کنند. یکه خواستند م یاموالشان هرجور

برای آنکه حقیقت خمس روشن گردد و خواننده عزیز با خمس و چگونگی 

نجا نگاهی گذرا به عملکرد با این پدیده نوین آشنایی بیشتر و بهتر پیدا کند ما در ای

ها خواهیم داشت البته در پرتو روایات شرعی و اقوال و فتاوای  کپیشینه این کلید بان

 کنند. از آنان تقلید می شناسند و را به رسمیت می علماء و مجتهدین معتبری که مردم آنان

 ‡ خمس ازدیدگاه ائمه
از کجا دربین پرسیدند: زنا   از ضریس کنانی روایت است که امام صادق -۱

سناأهل « دانم، فرمودند: گفتم جانم فدای شماباد نمی مردم راه یافت؟ من قِبَل مخُ

لّلٌ هلم ل از طریق خمس ما اهل « :یعنی »ميالدهمـالبيت اال شيعتنا الطيبني فإنه حمُ

 .١»بماند ککه خمس برای آنان حالل است تا اینکه نسلشان پا بیت، مگر شیعیان خوب ما زیرا

                                           
 .شرح شیخ مصطفی با ۲/۵۰۲ :اصول کافی -١
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 ت است که گفت:یروا یسیم موذن بن عیاز حک -۲

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿: مهیه کریر آیدم تفسیپرس  از امام صادق« �ََّما ا
َ
 ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

نَّ  ءٖ َ�ۡ 
َ
ِ  فَأ آن امام ، ]۴۱ ألنفال:[ ؟ستیچ ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

اإلفادة يوما بيوم اال أن أيب جعل هي واهللا «فکر کردند سپس فرمودند:  یاندک

ان خودش را از آن معاف کرده است تا یعیرم شپد یول »شيعته يف حل ليزكوا......

 .١شوندک اپنکه یا
از عمر بن یزید روایت است که گفت مسلم را در مدینه دیدم که در آن سال  -۳

 مبلغی پول آورده بود، امام پولش را به خودش برگرداند و فرمود:  خدمت امام صادق

يف أيدي  يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما«

ابو سیار! ما این خمس را « .»يقوم قائمنا ىشيعتنا من األرض فهم فيه حمللون حت

را بردار و تمام آنچه که شیعیان ما به توبخشیدیم، و ترا از ادای آن معاف کردیم، این مالت 

 .٢»دارند تا وقتی که امام قائم ظهور نفرموده برای آنان حالل است
 ت است که فرمود:یها السالم روایاز دو امام عل یکیاز محمد بن مسلم از  -۵

ن است که صاحب خمس یکه مردم در آن قرار دارند ا ین حالتیتر ختس«

 د:یزد و بگویبرخ

 .»وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب والداهتم ولتزكوا والداهتميارب مخيس «

اینکه  حالل کردیم تا برای شیعیان خود خمس را خمس من، درحالیکه ما پروردگارا!«

 .٣»بماند کنسلشان و فرزندانشان پا

                                           
 .۲/۴۹۹ :اصول کافی -١

 .۲/۲۶۸ :کافیاصول  -٢

 .۲/۵۰۲: اصول کافی -٣
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 ت است که فرمودند:یروا  امام صادق زا -۶

شيعتنا من ان الناس كلهم يعيشون يف فضل مظلتنا إال أننا أحللنا «

 .١»ذالك

 :ت است که گفتیعقوب روایونس بن یز ا -۷
ای  ت بادیجانم فدا :وارد شد و گفت یبودم که مرد  خدمت امام صادق«

م یدان می رسد و ما می گربدست ماید یاز تجارت و راهها یادیه زیامام! مال و سرما

 فرمودند:م ین حق شما مقصریوما در ا، دین مال حق داریکه شما در ا

اگر ما شما را به آن مکلف کنیم در حق شما « .»نصفناكم إن كلفناكم ذلك ماأ«

 .٢»ایم از انصاف کار نگرفته
 ت است که گفت:یار روایبن مهز یاز عل -۸

شان یشان آمد و از ایخدمت ا یخواندم که شخص  از امام باقرای  در نامه«

 امام با خط خودشان نوشتند:، را از پرداخت خمس معاف کنند یخواست که و

کسی که بر اثر تنگدستی به چیزی از « .»من أعوزه يشء من حقي فهو يف حل«

 .٣»حق من نیاز داشته باشد برایش حالل است
 گفت: آمد و  نیر المؤمنیخدمت ام یمرد -۹

 ا توبه من قبولیآ، ام و حب آن درونم را سوزانده است ردهجمع ک یمال فراوان

 خمس را احضار کرد امام فرمودند: یوقت، فرمودند: خمس مرا احضار کنشود؟  می

                                           
 .۲/۲۴۳ :من ال یحضره الفقیه -١

 .۲/۲۳ :من الیحضره الفقیه -٢

 .۲/۳۲ :من الیحضره الفقیه -٣
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این مال، مال توست چونکه هرگاه « .»هولك، الرجل اذا تاب، تاب ماله معه«

 .1»کند انسان توبه کند مالش نیز با او توبه می
قت هستند که ین حقیا یایصراحت گو با یگر همگیات دیروا یارینها و بسیا

تواند با  می که خواسته باشد یهرکس هرجور، خمس معاف است عه از پرداختیش

رداخت خمس پملزم به ای  عهیچ فرد شیه، کامل در مال خمس تصرف کند اریاخت

با حضور خود  ینجاست که وقتیشگفت ا، دیست تا آنکه امام قائم ظهور فرماین

 نبوده اکنون پس از گذشت قرنها چگونه پرداخت یپرداخت خمس الزام ‡ائمه

 .است؟! یآن الزام
کند علماء  می ان را از پرداخت خمس معافیعیکه ش یاریات بسیپرتو روا لذا در

ع یار معتمد جهان تشیکه در عصرخودشان از مراجع بسیادین زیمجتهد ن ویمحقق و

ان را از پرداخت خمس یعیکه ش اند صادر کرده ییفتاوا یاند همگ رفته یم بشمار

ت و یدر هرموقع یچ احدین فتاوا پرداخت خمس به هیکند بنابر مفاد ا می معاف

  .ستیش از ظهور امام قائم جائز نیه باشد پک میمقا

 فتاواي عدم وجوب خمس
 د:یفرما می ق ۶۷۶ یمتوف ین جعفر بن حسن الحلیعالمه محقق نجم الد

کسانی که « .»موجودين من أرباب اخلمس منهاـالجيب إخراج حصة ال«

 .٢»پرداخت خمس بر آنان واجب نیستصاحب خمس هستند 

  :ق ه ۶۹۰ یمتوف ید الحلیبن سع ییحیعالمه . ۱

                                           
 .۲/۲۲ :من الیحضره الفقیه -١

 .۱۸۲-۱۸۲ص :شرائع االسالم -٢
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حتاج یما  یایافت و بقایگر وجوهات به عنوان ضیشان خمس و دیاز نظر ا«

 .١»ان حالل است و آنان از پرداخت آن معاف هستندیعیش بر ‡أئمه

سته صاحب کتاب یز می که در قرن هشتم یعالمه حسن بن المطهر الحل -۳

 فتوا داده است که: »ةممنهاج الکرا«معروف 

 .٢»رداخت آن معاف هستندپان حالل است و آنان از یعیش یخمس برا«

ان یعیش یشان بطور مطلق خمس را برایا :ق ۹۶۶ یمتوفی، هد ثانیعالمه ش -۴

 د:یفرما می انیو در پا، را از پرداخت آن معاف فرموده است مباح دانسته و آنان

 .3»أن األصح هو ذلك كام يف كتاب مسالك االفهام«

ش یعصر خو ین فقهایق از دانشمندتر ۹۹۳ یمتوف یلیعالمه مقدس اردب -۵

ژه در یان بویعیش یشان تصرف در اموال غائب را برایا :افتیبود لذا مقدس لقب 

 د:یفرما یم و، داند می اج وجود داشته باشد مطلقا حاللیکه احتیصورت

السقوط بالكلية يف زمن الغيبة واحلضـوربمعني  األخبارتدل عىلإن عموم «

مكاسب ولعـدم ـاالربـاح والـ عدم الوجوب واحلتم لعدم وجود دليل قوي عـىل

کلـی  آن است، که در زمـان غیبـت خمـس بطـور دال بر عموم اخبار« .»وجود الغنيمـة

 ود نـداردشود یعنی پرداخت آن واجب و حتمی نیست چونکه دلیل محکمی وجـ ساقط می

 .»کار خمس گرفته شود، غنیمت هم که وجود ندارد فوائد کسب و که از
 مه:یه کریشان از آیدگاه عالمانه این دینم که اک میبنده اضافه 

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ َما ا َّ�
َ
  .]۴۱األنفال: [ ﴾ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

                                           
 .۱۵۱ص :الجامع للشرائع -١

 .۷۵ص/ :تحریر االحکام -٢

 .۳۵۸-۴/۳۵۵ :مجمع الفائدة والبرهان -٣
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ازخود امام زمان ثابت  یاتید: روایفرما یده است، سپس در ادامه میاستنباط گرد

 د:یفرما یاست که م

 .»خمس را برای شیعیان مباح قرار دادیم ما« .»أبحنا اخلمس للشيعة«

 یبت فقط بخاطر نوازشیائمه خمس را در زمان غ«د: یفرما یعالمه ساالر م -۶

 .١»دندیعه داشتند بخشیکه برش

 د:یفرما یسته میز یازدهم میل قرن یاوا که در ید محمد طباطبائیس -۷

 .2تر همین است که خمس مباح است درست .»إن األصح هو االباحة«

ل خودش یم با ینکه کسیده شده است مگر ایست بلکه بخشیواجب ن یعنی

 کند. می خواسته باشد بپردازد که باز نصوص گذشته از آن منع
 د:یفرما یازدهم وفات کرده میکه در اواخر قرن  یخ محمد باقر سبزواریش -۸

ده کسب وکار) آمده یفا یعنی( که در مبحث ارباح یادیات زیآنچه از روا«

ت محمد بن مسلم یح الفضالء و روایو صح هریح حارث بن مغید مانند صحیآ یبرم

ت عبدالله بن سنان و یعقوب و روایت اسحاق بن یر و روایت داود بن کثیو روا

د که یآ ین برمیه چنب، از همیح کریار و صحیبن مهز یح علیح زراره و صحیصح

 .»ده شده استیعه بخشیش خمس بر

 د:یفرما یم کند و ینه آمده رد مین زمیرا که در ا یاشکاالت یآنگاه بعض

به  آنها گذشت و د ازین نبایتر است بنابرا صریح تر و روایات اباحت صحیح«

بت از قوت یه اباحت خمس در زمان غینکه نظریات مذکور توجه کرد. خالصه ایروا

 .٣»ستین یخال

                                           
 .۶۳۳ص/ :مراسیمـکتاب ال -١

 .۳۴۴  :مدارك االفهام -٢

 .۲۹۲: معادـذخیرة ال -٣
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 ده که آنچه به امام زمان تعلقیدگاه را برگزین دیا یض کاشانیمحمد حسن ف -۹

 د:یفرما یم رد ساقط است ویگ می

 .١»اند را برای شیعیان حالل دانسته آن ‡ را که أئمهیز«
 :ح فرموده است کهیق تصر ۱۲۲۷ یخ جعفرکاشف الغطاء متوفیش -۱۰

 .٢»پرداخت آن بر آنان واجب نیست ه وده شدیان بخشیعیش یخمس برا«
 د:یفرما یت میقاطع ق: با۱۲۶۶ یمتوف یعالمه محمد حسن نجف -۱۱

ن یا ات دریو اخبار و روا، ده استیان بخشیعیش یبت برایخمس در زمان غ«

 .٣»نه متواتر استیزم
 شانیا، برم می انیق به پا ۱۳۱۰ یمتوف یخ رضا همدانیدگاه شیمطلب را باد -۱۲

 :فرماید می
 .٤»است دهیبت بخشیخمس در زمان غ«

قرن از عصر یک ش از یب یزیمتاخر است و فقط چ یلیشان خیکه ایدر حال

 گذرد. یشان میا

عدم الزام به پرداخت آن  عه از خمس، وید که معاف بودن شیپس مالحظه فرمود

 با تایار مشهور و معتبر است، تقریبس یعه قولین شین و متأخریمتقدم یان فقهایمدر

 شده است. یش به آن عمل میچند سال پ و صد یعنی یل قرن چهاردهم قمریاوا

 تقلید از ائمه یا آقایان

                                           
 .۲۶۰ :مفتاح ۲۲۹ص :ةمفاتیح الشریع -١

 .۳۶۴ :کشف الغطاء -٢

 .۱۶/۱۴۱ :جواهر الکالم -٣

 .۱۵۵ص/ :مصباح الفقیه همداني -٤
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توان خمس  ید چگونه میکه مالحظه فرمود ییات و فتاواین باتوجه به روایبنابر

رفتن خمس انکار فرمودند، و آنرا به صاحبانش یاز پذ ‡ خود ائمه یپرداخت، وقت

ا ما از یانشان را از پرداخت آن معاف نمودند، آیعیکامل شباصراحت  برگرداندند و

 .ا به مال و ثروت محتاجتر؟!یبهتر؟!  ایم؟! یتر نعوذ بالله عالم ‡ ائمه

نها یم فقط همیشان را نقل کردیکه فتاوا ینیمجتهد قابل ذکر است که فقهاء و

ن عدد، یبرابر ان یاند بلکه چند عه از خمس فتوا دادهیستند که به معاف بودن شین

ها موجود است ما بخاطر آنکه موضوع را بطور فشرده و  کتاب یشان در البالیفتاوا

 از هر قرنیم تقریمختصر عرضه کرده باش
ً
عموم  یم تا براینفر انتخاب کردیک  یبا

ن اعتقاد را یبه پرداخت خمس ندارد، چرا ا یگونه الزام چیعه هیروشن گردد که ش

م و یو باعقل سل ‡ ح وعمل ائمهیات صحیبا قرآن و روا را کهیم زیکن یمطرح م

شده است، یشه به آن عمل میعه مطابقت دارد، و همین شیفقهاء و مجتهد یفتاوا

 د:ییع توجه فرمایجهان تش ین علمایتر بزرگ یگر از فتاواید یبه دو فتواک نیا

 رأي مفصل شیخ مفید
اند،  زمان غیبت اختالف کرده خمس در هبارگروهی از اصحاب ما در« د:یفرما یم

کند از جمله  یمختلف را ذکر م یدگاههایده است (سپس دیرا برگز یدگاهیگروه دهر

امام زمان  ظهور یآمادگ ید برایدگاه را که خمس را باین دیا ید:) بعضیفرما یم

ن یرا در زم آن یعنیدانند  یرا واجب م ره کردن آنیذخ یرند، بعضیپذ یپرداخت، نم

ش را ین در هنگام ظهور امام زمان، کنزهایزم(د: یگو یت را که مین روایو ا دفن کند،

کند که آن کنزها  یم ییشان را راهنماید خداوند ایام فرمایکند و هرگاه امام ق یظاهر م

 .»کند یل میت را تأوین روایا )رندیکه باشد برگ ییجا هر را در

 د: یفرما یده است میزدگاه را برگیدیک مختلف  یدگاههایان دیآنگاه از م
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د که یترس کنارگذاشته شود اگر -یامام مهد یعنی-صاحب أمر یخمس را برا«

که به عقل و  یگریشان بسپارد، به شخص دیرد و نتواند آنرا به ایقبل از ظهور امام بم

افت یامام را در ظهور نکه او به امام بسپارد، او اگریکند تا ا انتش اعتماد دارد واگذارید

ن یبه هم کند و واگذار یندار و قابل اعتمادیشان بسپارد و اال به شخص دیا که به

 .»ترتیب تا اینکه امام قیام فرماید

 د: یفرما یسپس م

من آشکارتر است، چونکه خمس حق غائب  بنظر دیگر دیدگاهها این قول از«

  .»است، ایشان هم قبل از غبیت روش مشخصی تعیین نفرمودند که از آن پیروی شود

 د:یفرما یسپس م

ن آن یدن فرصت، مستحقیز همانند زکات است که در هنگام فرا رسین نیا«

 .»شود یکه مستحق آن وجود داشته باشد ساقط نم ین وقتیشوند، بنابرا یحاضر م

 د: یفرما می و
 که ما ذکرین بخش از خمس را که سهم خالص امام است به نحویا یاگر کس«

ه دومی و دومی به ب یامانت بگذارد وهمچنان اول یعنی- م اداء گرداندیکرد

و ، مسافران و ص تام آل محمدیا یگر خمس را برایقسمت د و -سومی....بسپارد

 .»ده استیم آمده مصرف کند ازحق دور نگردیکرکه در قرآن  یبین آنان به ترتیمساک

 .»بلکه او بر حق است« .»الصواب بل كان عىل«

اصحاب ما در این باب « .»صحابنا يف هذا البابأاختلف « :بهرحال اما

 .١»اند اختالف نظر داشته

 یمفصل شیخ طوس يرأ

                                           
 .۴۶ص/ :ةمقنعـال -١
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 د:یفرما یکند م یان میآنکه احکام خمس را ب پس از

دارد و  خمس در حال ظهور امام حکمـی :یعنی .»هذا يف حال ظهوراالمـام«

 فرماید: در حال غیبت ایشان حکم دیگری، سپس می

صوا لشيعتهم الترصف يف حقوقهم من فأما يف حال « الغيبة فقد رخّ

 .»مساكنـمتاجر والـمناكح والـال

حقوق آنان  اند که در شان اجازه داده برای شیعیان ‡ بت ائمهیحال غ اما در و

ر یکه خواستند تصرف کنند در غ یمسکن هر جور تجارت و اعم از حقوق نکاح و

شود در زمان  می مربوط ‡ به ائمهخمس که  چ عنوان دریبه ه، میآنچه عرض کرد

ن باره متفاوت است گرچه یاصحاب ما در ا یدگاههاید، ستیز نیت تصرف جایغب

دارد که  یدگاهیما د یمجموع هرکدام از فقها در یول وجود ندارد ینص مشخص

 است. »اطیاحت«مفاد آن 
 کند: یعه را در چهار نکته خالصه میش یفقها یدگاههاید یخ طوسیآنگاه ش

ل حق ازدواج و حق تجارت یزها از قبیگر چیبت مانند دیخمس در زمان غ -۱

ن اقوال است چونکه موافق یتر ، واین صحیحان مباح استیعیش یره برایو غ

 ما یاز فقها یاریبس و، ت شدهیروا ‡ است که از ائمه یبا نصوص

 ن نظرند.یبرهم

که زنده است یواجب است که شخص صاحب مال، خمس را تا زمان -۲

از برادران  یگریوفاتش بود به کس دیک که نزد یاظت کند وقتحف

نکه به صاحب امر اگر یا کند تا اعتماد دارد واگذار مسلمانش که به او

 ن صورت.یز به همیحاضر شد بسپارد و او ن

ن همه یزم، را در هنگام خروج قائمیز، واجب است که خمس دفن گردد -۳

 کند. می آنچه را که در خود پنهان دارد آشکار
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واجب است که خمس به شش قسمت تقسیم شود، سه قسمت آن برای امام  -۴

سه قسمت  که یا دفن گردد و یا نزد شخص معتمدی ودیعت گذاشته شود، و

هستند  ص که یتیمان و فقراء و مسافران آل محمد-دیگر را برای مستحقان 

ن قول موافق ید به آن عمل شود.و ایاست که با یزین چیا، م گرددیتقس

 اس کرده است. ید است که خمس را برزکات قیخ مفیش یبافتوا
 د:یفرما یسپس م

از اقوال گذشته عمل کند گنهکار  یکیرد، وبه یرا بگ )اطیاحت(اگر انسان جانب «

 .»نخواهد شد

 تصرف. یاندک با یخ طوسیان سخنان شیپا

چهارگانه  یدگاههاین دیبت به ایزمان غ خمس را در تصرف در یخ طوسیپس ش

از فقهاء  یاریده است که قول بسیمنحصر فرموده است و خودش قول چهارم را برگز

ل یچهارگانه مذکور گرچه در تفاص یدگاههاید که دیفرمائ یز هست، مالحظه مین

م به یخواه یز متفقند که ما میچیک باهم تفاوت دارند اما در مجموع همه بر یاندک

ه، به یا سهم بقیکه سهم امام غائب است، یه ایسرما ن مال وینکه ایم و آن ایآن برس

د پرداخت یافت که مؤیتوان  یهم نم یا اشاره یشود، حت یداده نم یگریکس د

 خمس به امثال بنده باشد.

 که قبل و یشمار ین بیمجتهد و فقهاء و یخ طوسین است که خود شیا پرسش

ن قرن به آن یاند و چند فتوا داده اند و به دیدگاههای چهارگانه عمل کرده شانیبعد از ا

 اند؟!. عمل شده آیا همگی در اشتباه بوده

 چرخش اندیشه!
خ یع شیه در جهان تشیحوزه علم انگذاریس و رهبر و بنین رئیاول ین بود فتوایا

س یرئ ن رهبر ویآخر ید فتواییمالحظه فرماک نیو ا یدر قرن پنجم هجر یطوس
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. یدر قرن پانزدهم هجر یراحل ابوالقاسم خوئ ه استاد بزرگوارمان امامیعلم هحوز

 ند:یفرما یمصرف آن م ین خمس و چگونگیح مستحقیشان در توضیا

نصف «، شود می میقسمت تقس بت است به دویخمس در زمان ما که زمان غ

ف لبني هاشم ونص-رواحنا فداه أعج وجعل  -منتظرـمام العرص احلجة الإل

 .»....بناء السبيلأيتامهم ومساكينهم وأ
 د:یفرما یدر ادامه م

 شان تعلقیبت به نائب ایدر زمان غ، (عج) متعلق است به امام آننصف «

است که بداند چگونه آنرا مصرف کند  یدار فقیه امانت شان هرینائب ا و، ردیگ می

نکه از او اجازه مصرف یا ا، یا به او واگذارشودی) اإلستذان منه ليه أوإإما بالدفع (

 .١»شود....آنرا گرفته 
چ یبه ه یخ طوسیش، مخالف است یخ طوسیش یبا فتوا یامام خوئ یپس فتوا

، ا نائب امام! داده شودیه مجتهد یاز آن به فق یا جزئیدهد که خمس  یعنوان اجازه نم

برعکس  یامام خوئ، ان بوده استیعیش یشان مورد عمل تمامین فتوا در زمان ایا و

 کند!!. می استفاده از خمس هموار یراه را برا، دگاهین دیا

 خالصه تحول در دیدگاه خمس

 مرحله اول:

ن بود که خمس یج ایدگاه رایبت امام زمان دیپس از انقطاع سلسله امامت و غ

ش از یل بود که بین دلیدر آن ندارد، به هم یچکس حقیحق امام غائب است و ه

                                           
 .۳۴۷ص/، ۱۲۵۹ :ۀضیاء الصالحین مسئل -١
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در آن تصرف  رند ویخمس را بگست نفر ادعا کردند که نائب امام هستند تا بتوانند یب

 م.یشان برسانیم خمس را به ایتوان یم م ویگفتند ما با امام غائب مالقات دار کنند و

این زمان غیبت صغری بود، تا حدود دو قرن پس از آن این دیدگاه همچنان رائج 

تمام  شد، در این دوران صحاح چهارگانه پدید آمد، و بود و خمس به کسی داده نمی

اند و آنان را از  شیعیانشان بخشیده خمس را بر ‡ روایاتی نقل کردند که ائمهآنها 

اند، هیچ فتوایی در این دوران وجود نداشت که خمس باید  پرداخت آن معاف کرده

 پرداخت.

 مرحله دوم:

ان از پرداخت خمس یعید آمد و پس از مرحله اول که شیپد یگریسپس مرحله د

ان واجب است که خمس بپردازند، یعیگفتند: برشآمدند و  یا معاف بودند عده

مرحله اول بدان عمل  خواستند از آنچه در یچونکه افراد مغرض و فرصت طلب م

که در  یشان را نجات دهند لذا گفتند: اخراج خمس واجب است بشرط شد خود یم

 د.یکه امام غائب ظهورفرماین دفن گردد تا زمانیزم

 مرحله سوم:

جب است بشرط اینکه نزد شخص بله اخراج خمس وا ن مرحله گفتندیدر ا

نه به آنها اعتماد کرد ین زمیتوان در ا یکه مین کسانیگذاشته شود، و بهتر یدار امانت

ه یفق ، ویالزام نه واجب و ب است وآوری که این امر استحبااین یاد فقهاء هستند با

که بدست امام یزمانکند تا  یرا نگهدار د آنیآن تصرف کند بلکه با تواند در ینم

 زمان برسد.

شود و آن  یمطرح م ییار بجایقابل توجه است و سؤال بس ینجا نکته مهمیدر ا

را سالم به  آن ین امانت به آنها تعلق گرفته تاکنون چه کسیکه همواره ا ینکه کسانیا

 گران بسپارد؟!.یز آنرا به دینکه او نیسپرده، تا ا یگریکسان د
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ا ی ین شخصیام که چن ام و نه در جایی خوانده یندهنه شکنم، بنده  یتصور نم

ن شهامت را از خود نشان داده باشد، و مال امانت خمس را که یتاکنون ا یتیشخص

بعد ازخود سپرده باشد، بلکه درست و  یگریبه کس د اند مردم نزد او امانت گذاشته

و  اند ز آنان نشستهن بزرگان بعد ایا یشه ورثاین است که همیقت تلخ ایمتأسفانه حق

ن خودشان یآقا باشد ب ی! حاجیشخصک نکه ملین مال امانت را درست مانند ایا

ب ما یبه ج یا محاسبه چ پرسش ویب خمس امام بدون هین ترتی، بداند م کردهیتقس

دار باشم و شخصا درآن  است که بنده خودم امانت ین در صورتیشود، ا یخته میر

 مال خودم نپنداشته باشم!.را  تصرف نکرده باشم و آن

 پرسش مهم کی
 :قاضی ابن بهراج اولین کسی بود که این امر را از استحباب به وجوب کشاند و گفت

اعتماد  ین که به ویمجتهد از فقهاء و یواجب است سهم امام را نزد کس«

 نکهیا ایشان بسپارد، یافت به اینکه او اگر امام غائب را دریشود گذاشته شود تا ا یم

فه ین وظیسپرده شود که معتمد باشد و او ا ین مال به کسیا یت کند تا بعد از ویوص

 .١»رود یبشمار م یار مهمین گام بسیاک ب که بدون شین ترتیبه هم را انجام دهد، و

 مرحله چهارم:

 گفتند:  برداشتند و یگرین آمدند و گام مهم دیمتاخر یسپس علما

تام و ین آن که این مستحقینکه بیتا اپرداخت خمس به فقهاء واجب است «

 .»مش کنندیهستند تقس ‡ تیمستمندان اهل ب

                                           
 .۸/۱۸۰ :مهذبـال -١
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را مطرح  یدگاهین دیبود که در قرن ششم چن ین کسیه ابن حمزه اولیغالبا فق

ع یرا توز ن روش بهتر از آنست که خود صاحب مال شخصا آنیکرد و اضافه کرد که ا

 .١را بلد نباشد یژه اگر وی تقسیم آنکند بو

 :مرحله پنجم

ش که یقرن پیک با تا حدود یافت، تقرین تحول در قرون متأخر همچنان ادامه یا

ن بخش یدر ا یخیتار ن تحول بزرگ وین مرحله از ایآخر ن گام برداشته شد ویآخر

 ن دسترنج مردم هموارینه! از ایاستفاده به ید و راه برایل گردیع تکمیمکتب تش از

ند یتواند در سهم امام هر جور که صالح بب یه میفقفقهاء گفتند  ید، بعضیگرد

خ یبود که ش یین فتوایا«ره یو غ ینیتصرف کند، مانند انفاق برطلبه واقامت شعائر د

 .٢»م صادر فرمودیمحسن الحک

 علت تولد خمس
نکه سهم امام چگونه به مصرف یگر گفتند: در اید یاست که از سو ین در حالیا

ن است که سهم یسخن ا یست، معنیه و مجتهد نیبه پرسش از فق یبرسد لزوم

 د آمده استیار متأخر پدیاست که در عصور بس یا مجتهد مقوله

ده است که ینجا رسیعبور کرده تا سرانجام بد یادیپس مقوله خمس از مراحل ز

 ن مالحظهیبنابرا، ن واجب استیبه فقهاء و مجتهد »کار کسب و«پرداخت خمس 

نه کتاب نه سنت و ، باره خمس کسب و کار وجود ندارددر یچ نصید که هییفرما می

فقهاء  یار متأخر توسط بعضیاست که در عصور بس یدگاهین دیبلکه ا، نه قول امام

                                           
 .۶۸۲ص  :الوسیلة في نیل الفضلیة -١

 .۹/۵۸۴ :یمستمسك العروة الوثق -٢
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ن یفقهاء و مجتهد یفتاوا و ‡ د آمده است و کامال باقرآن وسنت و اقوال ائمهیپد

 معتبرمخالف است.

 یامام خمین يرأ
که قول امام راحل آیة الله العظمی امام خمینی را در اینجا ذکر کنم، ایشان دانم  الزم می

علمیه نجف در جمع اساتید و  هق در حوز۱۳۸۹های فراوانی که سال  طی سخنرانی

طلبه که بنده نیز افتخار شرکت در آنها را داشتم ایراد فرمودند و سپس آنها را به شکل 

 یت فقیه) منتشر کردند، از جمله فرمودند:کتابی نیز بانام حکومت اسالمی(یاوال

ن معاش یع خمس صرفا جهت تأمیم که تشرییاست اگر بگو ین کوتاه نظریا«

 .»بوده است ص رسول الله یه یذر

 فرمودند:

است، خمس  یمعاش آنان کاف یار کالن برایبس هین سرمایاز ا یا گوشه«

را  یه هنگفتیشما چه سرما ره به نظریچون بغداد، تهران، وغ یبزرگ یتجار یبازارها

 .»د مصرف شود؟!یه چگونه باین سرمایدهد ا یل میتشک

 سپس فرمودند:

اج نداردکه به یاحت یگزاف یها هیعادل به سرما یبه نظر بنده حکومت اسالم«

 .»مصرف کند یش پا افتاده و مصالح شخصیپ یکارها

 :ندیفرما یسپس م

 جهت تأمین ضر«
ً
 ص وریات آل بیت رسول اللهخمس مالیاتی نبوده که صرفا

واجب شده باشد، یا زکات برای آن فرض نشده که فقط بین فقراء و مساکین تقسیم 

گردد، بدون شک خمس و زکات خیلی بیشتر از حاجت طبقات مذکور است، پس آیا 

کند یا اینکه به دریا  زکات ودیگر وجوه شرعی را به مردم واگذار می اسالم ما زاد خمس و

صدر - در آن زمان ‡ یا راه حل دیگری وجود دارد؟ تعداد سادات اهل بیتریزد؟  می
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بود، آیا  شان نیم میلیون هم می م که تعداداز صد نفر متجاوز نبوده، اگر فرض کنی -اسالم

که -آید که بگوییم هدف از مشروعیت خمس، این سرمایه رو به رشد  میعقل جور در با

فقط  -کنیم یابد چنانکه امروز مشاهده می میهر روز با رشد تجارت وصنعت افزایش 

 .١»تواند چنین باشد اشباع شوند؟! هرگز نمی ص بخاطر آن بوده است که آل رسول

 اسباب انحراف انسان
 ند: یفرما می د که امام باصراحتیپس مالحظه فرمود

 .»است یار کالنیه بسیاموال خمس سرما«
این سخن در آن زمان بود، امروز پس از حدود سی سال این سرمایه چقدرباید 

شما -بیشتر شده باشد؟! وهمچنین دیدیم که امام تصریح فرمودند که جزء کوچکی 

 ص برای تأمین معاش آل بیت پیامبر -شاید هم کمتر۱/۱۰۰۰فرض کنید یک هزارم 
 .د کرد؟؟!یا چه باه هنگفت و سرسام آور ریمان سریه ایاست پس بق یکاف

ست که بتواند در مقابل یک، انسان از دو راه ممکن است فاسد شود پول و شهوت

شت برین! ن بهیدن به ایرس یکه متأسفانه جز برایژه آنانیبو، ز مقاومت کندین دو چیا

 اند. در این راه قدم نگذاشته

 دعاي خماس
 ند:یفرما یم  نیرالمؤمنیأم

للزاهدين يف الدنيا الراغبني يف اآلخرة أولئك اختذوا األرض بساطا  بىطو«

 وتراهبا فراشا وماء ها طيبا، والقرآن شعارا والدعاء دثارا ثم قرضوا الدنيا قرضا عىل

من الليل فقال إهنا ساعة  قام يف مثل هذه الساعة  ن داؤدإمسيح... ـمنهاج ال

خوشا « .»رشطيا وأعريفا  وأيكون عشارا فيها عبدٌ اال استجيب له إال أن  اليدعو
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اند که زمین را گستردنی خود  آنان که دل از این جهان گسستند و بدان جهان بستند، آنان مردمی

را بستر. و آب آنرا گوارا. قرآن را به جانشان بسته دارند و دعاء را ورد زبان.  آن کاند وخا گرفته

داود در چنین ساعت از  -و نگاهی بدان نینداخته–اند  مسیح دنیا را از خود دور ساختهچون 

ای در آن دعا نکند جز که از او پذیرفته شود  برون شد و گفت: این ساعتی است که بنده شب

 .١»گزار داروغه باشدردمان را به حاکم رساند، یا خدمتمگر آنکه باج ستاند، یا گذارش کار م

ن حالت امروز ما یو ب  نیرالمؤمنین ارشاد أمین اید بیسه کنیحاال شما مقا

 ییطال ن نص و هزاران نصوص ارزشمند وید! باکمال تأسف ایآنگاه خود قضاوت کن

 ‡ تیعاشقان آل ب روان ویکه خود را پ یبه حال کسان یریچ تأثیگر هید
اد آنان یرا از   نیرالمؤمنیکه دارند زهد أم یپرناز و نعمت یخوانند ندارد، زندگ یم

وبا عرض معذرت چشمانشان را کورکرده است که سخنان پرنور حضرت  برده است،

 نند و تدبرکنند وبکار بندند.یر را ببیام

ار«
ّ

فرمودند   نیرالمؤمنیکند چنانکه ام می است که عشر جمع یکس »عش

وجه یک عشر ، ش قبول شودیچگونه دعا »خماس«پس ، شود یاو قبول نم یدعا

که جمع کردن خمس یکند درحال می المال جمع تیب یاست و عشار آنرا برا یشرع

 ش قبول شود؟!.یخواهد دعا می س چگونهپست ین نینچغالبا 

 گفت! یم یفارس  کاش شعر
ره دست یز مبارزم شاعر چیاز دوست عز یدانم قول یان مبحث خمس الزم میدر پا

با توجه به - اجتهادک نقل کنم که پس از اخذ مدر / ینجف یاحمد صاف یآقا

سال از من  یحدود س یزیشان وجود داشت که چین من و ایکه ب یا یتفاوت سن

زم!: ین عزیفرمود فرزندم! حس یم، میدوست شده بود یلیبا هم خ -تر بود بزرگ

من بحث کرد تا سرانجام  آنقدر با» خودت را به خمس ملوث نکن که حرام است«

                                           
 .۳۷۹-۳۷۸ص/ :نهج البالغة ترجمه شهیدی -١
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ه سروده بود برایم نیزم نیکه در ا یتیقانع شدم که خمس حرام است، آنگاه چند ب

آنرا ک نیم نگه داشتم ایاد داشتهایف یرا در ک اش را به من داد که آن خواند و نوشته

 کنم: یز نقل میخوانندگان عز یبدون کم وکاست برا

  عجبتُ لقوم شـحذهم باسم دينهم وكيف يَسوغُ الشحذُ للرجل الشهم؟!«

غا لذاك فإن   اجلهـل خـريٌ من العـلم؟!لئن كان حتصـيل العــلوم مسوَّ

  وهل كان يف عهــد النبي عصابـة يعيشون من مال األنام بذا االسـم؟

 .»لئـن أوجب اهللا الزكاة فلـم تكــن لتعطي بـذل بل لـتؤخـذ بالرغــم
 .شان به نام دین است! کنم بحال مردمیکه گدایی تعجب می« ترجمه:

 .د؟!برای مرد باشهامت چگونه مناسب است گدایی کن

 .اش همـــین باشد! اگر تحصـــــیل علم انگیزه

 .پس جهــــــل بهتر از این علـــم است!

 اند؟  آیا در زمان پیامــبرهم گروهی بوده

 .با این نام از مال مردم امرار معـاش کنند؟که 

 .اگر خداوند زکات را واجب کرده است برای آن نبوده!

 .»شد زورگرفــته میکه با ذلت پرداخته شود بلکه با 





 
 

 

 

 

 :فصل پنجم
 هاي آسمانی بازي با کتاب

گر یسه کتاب معروف د و یندارد که پس از صحائف آسمانک ش یچ مسلمانیه

امبر اسالم یاست که بر پ یگانه کتاب آسمانیم یمنسوخ هستند قرآن کر یکه همگ

بردم که  یام پ اما بنده طی مطالعاتی که داشتهنازل شده است،  ص حضرت محمد

 م بریا عالوه از قرآن کریند که گویگو یسخن م ییها ون ما از کتابیفقهاء و روحان

در  یها را به طور اختصاص ن کتابیشان اینازل شده و ا ص امبر بزرگوارمانیپ

 د:یاند! مالحظه فرمائ گذاشته  نینرالمؤمیار امیاخت

 :ۀالجامع -1
 شان فرمودند:یکند که ا یت میروا  ر از امام صادقیأبوبص

 یست؟! گفتم جانم فدایدانند که جامعه چ می در نزد ما جامعه است آنها چه«

که طول آن هفتادگز است با است ای  فهیست؟ فرمودند: صحیشماباد جامعه چ

  یکه عل، شانیشان و از زبان خود ایا یو امال ص خود رسول خدا یریگ اندازه

ده است و یدرج گرد یدر آن حکم هر حالل و حرام، آنرا بادست خودش نوشته است

 یجزا یاج داشته باشند حتیامت بدان احتیهست که مردم تا روز ق یزیدر آن هرچ

 .١»که کسی برداشته باشد میزخ
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وجود دارد که ما بخاطر اختصار از ذکر آن صرف  یاریات بسین باره روایدر ا

 ره.یو غ وسائل الشيعة - بصائرالدرجات -بحار-یکاف :م: نگایکن می نظر

که در آن نهفته، بلکه شامل  ین همه علمینکه جامعه اکنون در کجاست؟ و با ایا

ا امت به آن محتاجند؟ چرا پنهان داشته شده، چریاست که مردم تا ق ییزهایتمام آن چ

 .افتم؟!ین سؤاالت نیا یبرا یها انسان از استفاده آن محرومند، بنده جواب ونیلیم

 صحیفه الناموس: -2
 ث عالمات امام آمده است که فرمودند:یدر حد  از حضرت رضا

در « »يوم القيامة سامء شيعتهم إىلأفيها «خواهد بود که ای  فهینزد امام صح در«

فيها اسامء «که  یگریفه دیو صح »قیامت درج خواهد بودآن نام تمام شیعیانشان تا روز 

 .١»در آن نام تمامی دشمنانشان تاروز قیامت درج خواهد بود« »يوم القيامة اعداءهم إىل

ان جهان را از آغاز یعیهمه ش یاست که بتواند اسماای  فهیدانم چه جور صح ینم

خواهد بود که بتواند ای  فهیدانم آن چگونه صح یدهد؟!! و نم یامت در خود جایتا ق

وترها و یدهد؟!! بنظرشما همه کامپ یرا درخود جا !!‡ تینهمه دشمنان آل بیا

دهند؟  یو در خود جا، را بشمارند یالین عدد خیتوانند ا می ایدن یالکترون های عقل

آنهم ، ردیگ می امبران قراریار پیآن فقط در اخت، ثابت کنند اند اگر معجزه هم خواسته

ای  ن گندهیبوده که دروغ به ا ینکه چه لزومی؟! ایبیغ یزهایملموس نه چ یایاشدر 

ن یم! و خدا کند که ایاوردیگفته شود ما که سر در ن ‡ تیاز زبان أئمه و اهل ب

 یبرا یخوب یلیخ های فتد و گرنه بهانهیما به دست دشمنان اسالم ن های ییرسوا

 خواهد بود!.ن یشتر از اسالم و مسلمیاستهزاء و انتقام ب
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 العبیطۀ: صحیفۀ -3
 ت است که فرمودند:یروا  نیرالمؤمنیاز ام

شان یت ایو اهل ب ص از رسول خدا یادیز یها فهیبخدا قسم در نزد من صح«

دتر از آن یکه شد شود یده مینام هطیاست که العب یا فهیان صحیموجود است در آن م

عرب است که خون آنان مباح له یها وارد نشده است در آن اسم شصت قب ر عربب

 .»ن خدا ندارندیدر د یچ سهمیگفته شده که آنها ه دانسته شده، و

نهمه یاگر ا، دیآ یست و نه باعقل جور درمیچ عنوان قابل قبول نیت به هین روایا

ان تمام یمرن است که دیش ایمعنا، ن اسالم نداشته باشندیدر د یچ سهمیقبائل ه

ن برچسپ یآن از اختصاص قبائل عرب به ا عالوه بر ها مسلمان وجود ندارد. عرب

 رسد. می به مشام یستیونالیناس یظالمانه بو

 صحیفه ذؤابۀ السیف: -4
 ص ر رسول اللهیدر غالف شمش« کند که: ینقل م  ر از امام صادقیابو بص

آن  ازیک نوشته شده بود که هر  یبود که در آن حروف مخصوص یفه کوچکیصح

 .»گشود یگر را میحروف هزار حرف د

 :فرمودند  د امام صادقیگو یر میابوبص

 .١»شتر باز نشده استیتاکنون از آن دو حرف ب«
رون یز بید آنها را نیا نبایگر کجاست؟ آیکه حروف د، میم بپرسیتوان می ا مایآ

نکه تا ظهور امام یا ا، یمیاز آن استفاده کن ‡ تیان اهل بیعینکه ما شیآورند تا ا

 .ده خواهد ماند؟!یعلم پوشن یزمان ا
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 :ی  صحیفه عل -5

 روايت است كه فرمود:  از امام صادق

افته شد که در آن نوشته بود ای ی فهیصح ص ر رسول خدایغالف شمش در«

خواهد بود که  یامت کسین مردم در روز قیتر : سرکش»بسم اهللا الرمحن الرحيم«

، را بزند یگریکه او را زده کس د یکس یو بجا، را بکشد یگریقاتلش کس د یبجا

نازل  ص آنچه برمحمد نا بریقیکند  یدوست یگریش باکس دیموال یکه بجا یکس

را پناه دهد  یگذار ا بدعتید آورد یپد یکه بدعت یکس ده است ویگرد شده کافر

 .١»امت قبول نخواهد کردیچ عبادت او را در روز قیخداوند ه

 الجفر: -6
 ت است که گفت:ید و جفر سرخ، از ابوالعالء روایجفر سفقسم است  دو و آن بر

فرمود: در نزد من جفر سفید است، گفتم در آن  شیندم که می ‡ از امام صادق«

و  ‡ چیست؟ فرمودند: زبور داؤد و تورات موسی و انجیل عسیی و صحف ابراهیم

ست؟ یحکم حالل و حرام، و فرمود در نزد من جفر سرخ است، گفتم در آن چ

را  کشتن آن یر برایشود و صاحب شمش یباز م یزیخونر یفرمود سالح، که فقط برا

 .»باز خواهد کرد

 کینه با اهل بیت 

 :أصلحك اهللاعفور گفت ی یعبد الله بن اب

(مجتبی) از این امر اطالع دارند؟ فرمود: بخدا سوگند  (امام) حسن آیا فرزندان«

 آنها را وادار دانند اما حسد و حرص دنیا! بله، همچنانکه شب را شب و روز را روز می

                                           
 .۳۷۵، ۱۰۴، ۲۷/۶۵ :بحار االنوار -١
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 .١»بود کردند، حتما برای آنان بهتر کند که انکار کنند، اگر حق را باحق جستجو می می

 انتقام از اهل بیت!

باز خواهد کرد و خون  یدم که جفر سرخ را چه کسیپرس یاز امام راحل امام خوئ

 خته خواهد شد؟ فرمودند:یر یچه کس

اهل - را باز خواهند کرد و خون عامه ف آنیالله فرجه الشر امام زمان عجل«

در آنان  یو چنان کشتار، آنها را تکه تکه خواهند فرمود، ختیرا خواهند ر -سنت

 شیشود و از دو صنم قر یبراه خواهند انداخت که همچون دجله و فرات خون جار

 یه و بنیام بنی و -عثمان-نعتل  و -عائشه و حفصه-و دخترانشان  -عمر ابوبکر و-

 .»نبش خواهند فرمود یکی یکیرا شان یعباس انتقام خواهند گرفت و قبرها
کنم که  یداشته باشم من باور نم یچه واکنش یدانستم که در جواب امام خوئ ینم

اصال باطینت پاک آنان جور  داشته باشند و ینگونه اخالق و رفتاریا ‡ تیآل ب

رون آورند! یاش را ب گذرد نبش کنند و مرده می آن را که قرنها از ید که قبریآ درنمی

 کردند برخورد خوش داشتند و به آنها احسان ی میکه به آنها بد یبا کسان ‡ ائمه

ث ین حدیس اپگذشتند  میرات آنها دریدند و از تقصیبخش می کردند و آنها را می

 گونه کردار زشت إباء نیز از این ن انسانهایتر که کرد. سفاید توجیرا چگونه با یقالب

بوده واز منبع  یمقدس که خون نبوت در وجود آنان جار یها آن انسان، ورزند می

از  ین حرکت زشتیچگونه ممکن است که چن اند زالل رسالت علم و اخالق آموخته

 .ات از کجا آمده؟!ین روایا پس آنان سرزند؟!

 مصحف فاطمه: -7
 فرمودند:  که امام صادقت است ید روایبن سع یاز عل

 ص در نزد ما مصحف فاطمه است، یک آیه از قرآن هم در آن نیست، رسول الله«
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 .١»آنرا با دست خودش نوشته است  یامالء کرده و عل
 :ت است کهیاز دو امام روا یکیو از محمد بن مسلم از 

ست اما یگذاشته که قرآن ن یبجا یها مصحفیحضرت فاطمه سالم الله عل«

امالء کرده و  ص را رسول الله شان نازل شده است آنیکالم خداوند است که برا

 .٢»اند با دست خود نوشته  لیحضرت ع
 ت است که:یحمزه روا یابن اب یعل از
فرمودند: در نزد ما مصحف فاطمه است که بخدا قسم یک   امام صادق«

 .٣»و خط علی نوشته شده است ص حرف از قرآن در آن نیست، با امالی رسول الله

آن را نوشته است پس   امالء فرموده و علی صاگر این مصحف را رسول الله 

را دستور  ص ، مگر نه این است که خداوند پیامبرشاند چرا از امت پنهانش داشته

 .دهد که آنچه مأمور تبلیغ آن شده برساند و گرنه رسالت او را ابالغ نکرده است می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

 ].۶۷: ةئد[الما ﴾ۥرَِساَ�َهُ 

گر یر و دیدارد وحضرت ام می ن قرآن را از امت پنهانیا ص امبریپس چگونه پ

 .اند؟! را از شیعیانشان پنهان داشته چگونه آن ‡ ائمه

 تورات و انجیل و زبور: -8
 ت است که:یروا  از امام صادق

 .١»خواندند یم یانیل و زبور را بازبان سریشان تورات و انجیا«
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 قرآن کریم: -9
کالم خداوند است و خداوند  یا و شبههک گونه ش چیم بدون هیکه قرآن کر یدر حال

نصوص و روایاتی یت ما حفاظت آنرا به عهده گرفته است متأسفانه فقهاء و روحان

 .ف شده ودست خورده است!یم تحرید قرآن کریگو یاند که م ارائه داده

 با دلیل باید گفتن

 یمیف قرآن کتاب ضخیدر اثبات تحر یطبرس یخ نوریمحدث بزرگ ما ش

) نام گذاشته فصل اخلطاب يف اثبات حتريف كتاب رب االربابنوشته و آنرا (

ف قرآن است و یکرده که دال بر تحر یآور جمعکه در آن حدود دو هزار روایت است 

کنند درج  یان میف قرآن را بیما را که باصراحت تحر یآن اقوال تمام فقهاء و علما در

عه معتقدند که یمتقدم و متأخر ش یکرده و ثابت نموده است که تمام علماء و فقها

 ف شده است!.ین است تحریکه در دست مسلم یقرآن کنون

 د:یفرما ی مید هاشم بحرانیس
توانم بر این قول (تحریف  پس از بحث و بررسی آثار و روایات، بنده به وضوح می«

قرآن) صحه بگذارم و بلکه باید گفت: که اعتقاد به آن از ضروریات مذهب تشیع است و 

 .٢ ترین مقاصدی که خالفت بخاطر آن غصب گردیده است، دقت کنید! از بزرگ

 د:یفرما می ف قرآن را قبول ندارندیکه تحر یاندر رد کس ینعمت الله جزائر
  لینکه همه آن بر جبرئیاست و ا یاله ینکه قرآن متواتر از وحیرفتن ایپذ«

در ، خته شوندیات معتبر ما دور ریاز روا یاریگردد که بس می نینازل شده منجر به ا

 .٣»اند د کردهیصحت آنها و باور به آنها تاک که اصحاب ما بر یحال
                                                                                           

أن األئمة عندهم جمیع الکتب التي نزلت من الله وإنهم یعرفونها (باب  ۱/۲۰۷ :اصول کافی -١

 .)إختالف ألسنته یکلها عل

 .۴۹ص/ :مقدمة البرهان -٢

 .۲/۳۵۷ :االنوار النعمانیة -٣
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 ند:یفرما یکند م یت میشان روایچنانکه جابر از ا  امام باقر لذا

نکه دروغگو یازمردم ادعا نکرده که همه قرآن را جمع نموده مگر ا یچ کسیه«

طالب و ائمه بعد از  یابن اب یجز عل یچ کسیکه قرآن نازل شده ه یا است، آنگونه

 .١»نکرده است یآور را حفظ و جمع شان آنیا
ار مسلمانان یدر اختک نیکه ا یف قرآنیاثبات تحر یت برایروان یاک بدون ش

بطور کامل فقط در نزد حضرت  یقیح و روشن است، لذا قرآن حقیار صریاست بس

 ده است!.ینکه سرانجام بدست امام قائم رسیتا ا گر ائمه بوده است!یر و دیام

 یک سؤال بی جواب
ه یر و بقیحضرت ام ی، وبه راستن کتابها از طرف خدا نازل شده باشدیاگر واقعا ا

که امت به آنها داشته و دارد  اند، باهمه احتیاج مبرمی آنها را در اختیار داشته ‡ أئمه

چرا مخفی نگهداشته شده، بنابراین فایده نزول این کتابها چیست؟! بسیاری از فقهای ما 

اند، اما چه  را مخفی داشتهاند از ترس اینکه مبادا دشمنان به آنها آسیبی وارد کنند آنها  گفته

شیر بنی هاشم آنقدر   بهانه پوچی! آیا شخصیت مؤمن و قهرمانی چون امیرالمؤمنین

ند از کتب آسمانی دفاع کند؟! آیا باور کردنی است که آیات خدا ترسو و بزدل بوده که نتوا

 .را که بخاطر هدایت بشر نازل شده از ترس دشمنان پنهان نگه داشته شود؟!

 یمرد  ریکه آسمان را بدون ستون نگه داشته حضرت ام یی، به خداهرگز

 بترسد. یگرینبوده که جز خدا از کس د

 اعتراف به یک حقیقت تلخ

چه  ‡ گر ائمهیر و دین است که حضرت امیشود ا می که مطرح یگریسؤال مهم د

انه یمخف که آنها را دست بدست کنند و اند یل و زبورداشتهبه تورات و انج یاجیاحت

                                           
 .۱/۲۶ :اصول کافی -١
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ده جز یم که قرآن را بطورکامل و چنانکه نازل گردیهست یما مدع یبخوانند؟! وقت

نکرده پس آنها چه  یآور حفظ و جمع یگریچ کس دیه ‡ ر و ائمهیحضرت ام

که باآمدن قرآن منسوخ  یاند؟! آنهم کتب ی به تورات و انجیل و زبور داشتهاجیاحت

 .شده است؟!

م به آن یاست، که باکمال تأسف مجبور یگریز دیقت چید حقیراستش را بخواه

ن یدر کاربوده که چن یشوم یم که دستهایریم و با درد و اندوه فراوان بپذیتن درده

مقدس را بد  های تیجعل کرده است، تا آن شخص ‡ أئمهک را به نام پا یاتیروا

انشاء  یگرین مطلب را در فصل دیرند، ایرنام آنان از اسالم انتقام بگینام کنند و ز

 م داد.یح خواهیالله توض

شتر یکتاب بیک مان دارند که اسالم یان ما ایعیم و همه شیدان می ماهمهی، آر

هود و ی یژگیمقدس! و یها ن کثرت و تنوع کتابیا، م استیندارد و آن قرآن کر

م یم و اعتراف کنیریقت تلخ را بپذین حقید ایگر بایبار دیک ن یا، بنابراست ینصار

دستاورد دشمنان قسم خورده اسالم است که باز  ها و توطئه ها سهیگونه دسنیکه ا

فرهنگ  ‡ تیحب اهل ب یع و اسم اسالم و ادعایتشک متاسفانه تحت نام پا

 ت را ملوث کردند.یاسالم و علوم اهل ب





 
 

 

 

 

 :ششمفصل 
 هاهل سنت از دیدگاه شیع

خوانیم و به اقوال فقهاء و مجتهدین  که ما شیعیان کتب معتبرمان را می هنگامی

و  بینیم که یگانه دشمن شیعه، اهل سنت هستند، لذا اسماء گردیم می خودمان برمی

های دیگری  ایم گاهی عامه گاهی نواصب و گاهی با نام القاب زیادی برای آنان گذاشته

کنیم، هنوز بعضی شیعیان ما معتقدند که اهل سنت دم دارند، و اگر  آنها اشاره میبه 

 :گوید کسی خواسته باشد یکی را دشنام دهد، و خشم خودش را براو فرونشاند، می

 و از این قبیل حرفها!. »عمر یا«، »استخوان سنی در گور پدرت باد«

م که اگر هزار یدان می دینجس و پل یرا بقدر ین امر آنست که ما سنیعلت ا

 شود!. ینمک رود و پاین نمیبارهم شست وشو داده شود نجاستش از ب

ده بود یشهر د یاز بازارها یکیرا در  یا بهیاد دارم که پدر مرحومم مرد غریهنوز ب

نکه شب مهمان یو چون دلش به حال او سوخته بود او را باخودش به خانه آورد، تا ا

بود، به هر حال طبق معمول از او  یخواهریکند آدم خ ش رحمتیماباشد، پدرم خدا

م و بعد از شام سر صحبت بازشد، بنده در آن زمان تازه به حوزه رفته یکرد ییرایپذ

است، از اطراف سامرا  یها مشخص شد که بنده خدا سن بودم، از خالل صحبت

از  ش بعدیفردا م، ویدیخالصه شب را خواب به نجف اشرف آمده است. یجهت کار

کرد و دنبال کارش رفت،  یو تشکر خدا حافظ یصبحانه َمرد، ضمن سپاسگذار

اج داشته باشد، بعد از او پدرم ید احتیکرد، شاک هم به او کم یاتفاقا پدرم مبلغ
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که در آنها غذاء  ییها ده بسوزانند، و ظرفیکه او در آن خواب یدستور داد که رختخواب

شتر ین اعتقاد بیا نجس است! و یم که سنیرا معتقد بودیند زیخورده خوب بشو

ر شمرده و یخنز یو حتک ف کافر و مشریرا در رد یما سن یان است، لذا فقهایعیش

آنان  یل است که هر کارین دلیاند! به هم را جزو چیزهای نجس معرفی کرده آن

 م!.یکنند واجب است که عکس آنان عمل کن یم

 اختالف با عامه واجب است!  -۱

 گفتم:  کند که گفت به امام رضا یت میبن اسباط روا یاز عل خ صدوقیش

آید که فهمیدن آن الزم است، و در شهری که من هستم  ای پیش می گاهی مسئله«

کسی از شیعیان شما نیست که از او فتوی بگیرم، امام فرمودند: نزد فقیه همان شهر برو و 

 .١»ن که حق در همین استاز او فتوی بخواه، هرچه جواب داد بر عکس آن عمل ک
 ت شده که گفت:یو از حسن ابن خالد روا

نقل گردیده که فرمودند: شیعیان ما کسانی هستند که حرف ما را   از امام رضا«

 .٢»کنند، کسی که چنین نباشد از مانیست پذیرند، و بادشمنان ما مخالفت می می
 ت کرده که فرمودند:یروا  مفضل بن عمر از امام صادق

سمان یکه به ر یدر حال، ان ماستیعیاست ازش یکه مدع ید کسیگو می دروغ«

 .٣»ر ما چنگ زده استیغ

 موافقت عامه جایز نیست!-2
 فرماید: حرعاملی در کتاب خودش وسائل الشیعة بسته است، میاین عنوان بابی است که 

ث یدباره دو حدر  است از جمله قول امام صادق ن باره متواتریث در ایاحاد«

                                           
 .چاپ تهران۱/۲۷۵: عیون اخبار الرضا -١

 .چاپ قم ۲۲۵ :مهمةـالفصول ال -٢

 .۲۲۵ص  :مهمةـالفصول ال -٣
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 متعارض که فرمودند:
د یات آنان موافق بود ترکش کنید، آنچه با روایات عامه مطابقت دهیآنها را با روا

 .»دیات آنان مخالف بود به آن عمل کنیآنچه با روا و

 ن فرمودند:یهمچن

» دید، به آنچه مخالف آنهاست عمل کنیث متعارض به شما رسیهرگاه دو حد«

 فرمودند:  زین

خالف عامه است عمل کن، وفرمود: آنچه مخالف عامه باشد سعادت به آنچه «

 ن فرمودند: یهمچن» آن است در

نگذاشته  یریچ خیه یکس یر ما برایاز غ یرویبخدا سوگند هرگز خداوند در پ«

 ای گفتار که دریکه موافق ما عمل کند مخالف دشمن ماست، و کسیاست، کس

 .»مینه ما از او هست ت وموافق دشمن ما باشد نه او ازماس یکردار

 بایک د کدام ینید، ببیافتیث را متعارض یهرگاه دو حد« فرمودند:  امام رضا

 »دیرا بگذار ات آنان موافق بود آنید، و آنچه با روایعامه مخالف است به آن عمل کن

بخدا قسم جز استقبال قبله در نزد «نقل شده که:   ن از قول امام صادقیهمچن

 .١»از حق نمانده است یزیآنها چ

 د:یفرما می اتینگونه روایباره احر عاملی در
اند که  ب است که بعضی متأخرین خیال کردهگذشته است تعح حد تواتر از«

 د:یفرما می نیهمچن» نجا خبر واحد استیل ما در ایدل
که ای  ین است که اکثر قواعد اصولیشود ا می ث متواتره ثابتین احادیآنچه از ا«

 .٢»کتب عامه وجود دارد باطل استدر 

                                           
 .۳۲۶-۳۲۵ص :مهمةـالفصول ال -١

 .۳۲۶ :مهمةـالفصول ال -٢
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 نیستیم!  كعامه مشتر با -3
نه در إله نه  م!یستینک مشتر یچ اصلیما با آنان در ه« د:یفرما یم ینعمت الله جزائر

امبرش محمد یاست که پ یرا آنها معتقدند پروردگارشان ذاتیامبر و نه در امام، زیدر پ

ن یم و نه چنیرا قبول ندار ییخدا نیکه ما چن یاش ابوبکر است، در حال فهیو خل

امبرش یفه پیکه خلیپروردگار »ال نقول هبذا الرب وال بذلك النبي«را  یامبریپ

إن الرب الذي خليفة «ست یامبر ما نیهم پ امبریست وآن پین ما یابوبکر باشد خدا

 .١»نبيه ابوبكر ليس ربنا وال ذلك النبي نبينا

 کند که گفت: می تیروا یابواسحاق ارجان خ صدوق ازیش

دانی چرا به شما دستور داده شده برخالف اهل  می فرمودند: آیا  امام صادق«

هیچ کاری نبوده که انجام دهد   دانم فرمود: زیراکه علی سنت عمل کنید؟ گفتم نمی

دانستند  کرد، تااینکه امر او را باطل کنند، از آنچه نمی مگر اینکه امت! با او مخالفت می

پیش خودشان برای  داد آنها از پرسیدند، اما هرچه ایشان فتوا می می  امیرالمؤمنیناز 

أتدري مل أمرتم « تراشیدند، تا اینکه حق را برای مردم وارونه جلوه دهند آن ضدی می

باألخذ بخالف ماتقوله العامة فقلت الندري، فقال إن عليا مل يكن يدين بدين اال 

عن   مؤمننيـإرادة إلبطال أمره وكانوا يسألون أمريال غريه خالف عليه األمة! إىل

 .٢ »الناس اليشء الذي اليعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا عىل

ا با یحق با عامه است آ یا م که در مسئلهیشود، فرض کن یمطرح م ینجا سؤالیا

محمد باقر صدر د یس یم؟ بارین وجود واجب است که برخالف قول آنان عمل کنیا

                                           
والعلة التي من اجلها یجب األخذ  في حقیقة دین االمامیة نور(باب  ۲/۲۷۸ :االنوار النعمانیة -١

 .)بخالف ما تقوله العامة

 .چاپ ایران ۵۳۱ص :علل الشرائع -٢
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 ن فرمودند: ین سؤال بنده چنیدر جواب ا

اگر  یآنان حت م چون مخالفت بایبله واجب است که برخالف قول آنان عمل کن«

 .»م!یقت باشد بهتر از آن است که با آنان موافق باشیبر خالف حق

 با صحابه! یدشمن
به قرن  یدارد حت یار طوالنیشه بسیست بلکه رین یا با أهل سنت امر تازه یدشمن

م همه آنان از دائره اسالم یکه ما معتقد امبریباخود صحابه پ یعنیرسد،  یاول م

آنها را  یکتاب ارزشمندش کاف در ینیاالسالم کل ثقةسه نفر که  خارجند! بجز

 د:یفرما یاستثناء کرده است چنانکه م

، سلمان مرتد شدند بجزسه نفر، مقداد بن اسود ص امبریاز پ همه مردم بعد«

 .١»یو ابوذرغفار یفارس

امبر در یدستاورد پ یعنی! ؟است یین چه معمایاوردم که ایراستش بنده سردر ن

م یامبر عظیچرا پ ؟رسالت و دعوت فقط سه نفر بوده یست و سه سال زندگیتمام ب

 .مواجه شدند؟! ین مشکلیباچن ص الشان اسالم
 یامبر شما چه کسانیافراد پس از پن ین شما بهتریهود بپرسند که در دیاگر از 

ون یحوار :خواهند گفت ینصاری، اران حضرت موسیهستند خواهند گفت: 

ن شما پس از ید ن افراد دریان بپرسند که بدتریعیاگر از ما ش یولی، سیحضرت ع

من از  ی! براستص امبریم گفت: اصحاب پیخواه ؟هستند یچه کسان ص امبریپ

ن را پس از رحلت یامبرکه در واقع دین اصحاب پیتر بزرگ، آورم ین معما سردر نمیا

، نقاط جهان رساندند یرا تا اقص شان نه تنها حفاظت که از آن دفاع کردند و آنیا

 اند. ها قرار گرفته ن حملهیمورد بدتر

                                           
 .۸/۲۴۶ :روضة الکافي -١
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 یطبق فرمان اله شان هستند ویت درجه اول ایامبر که اهل بیهمسران پ یحت

زۡ ﴿مادران مؤمنانند) و 
َ
َ�ٰ  ۥٓ ُجهُ َ�ٰ َوأ مَّ

ُ
اند، لذا  از توهین و ناسزا محفوظ نمانده( ﴾ُتُهمۡ أ

شهرت دارد و درکتب معتبر ما از  »شیقر یصنم یدعا« معروف ما که بنام یدر دعا

اللهم العن «ن آمده است یده چنیره درج گردیو غ یمفتاح کفعم ل بحار االنوار ویقب

ش و دو یکه منظوراز دوصنم قر »صنمي قريش وجبتيهام وطاغوتيهام وابنتيهام

امبر و منظور از ابنتبهما عائشه و حفصه یجّبت و دو طاغوت ابوبکر و عمر پدر زنان پ

هر  ینیهستند، امام راحل امام خم  امبریهمسران پ -سالم الله علیهم اجمعین-

 خواندند!. ین دعا را میروزصبح بعد از نماز ا

 فرمود:ار نقل شده که یاز حمزه بن محمد ط

ان آمد یم که صحبت از محمد پسر ابوبکر بمیبود  در مجلس امام صادق«

فرمود:   نیر المؤمنیخطاب به ام ی، روز»ش رحمت کنادیخدا«فرمودند: 

ای؟ فرمود: چرا  بیعت نکرده مگر دند:ی، پرس»عت کنمید که با شما بیدستتان را بده«

ن دستشان را یرالمؤمنیت کنم، امعیخواهم ب یم یگریامر د یبرا یام ول بیعت کرده

أشهد انك امام «فرمود:  ر را گرفت ویدراز کردند، محمد دست حضرت ام

دهم که شما امام واجب االطاعت  گواهی می« »مفرتض طاعته وأن أيب يف النار!

 .١»هستی و پدرم در دوزخ است!

 فرمودند:   ده که امام صادقیب نقل گردیاز شع
از خودشان وجود  یبیآنها شخص نج نکه دریمگر است ینای  چ خانوادهیه«

 .٢»، محمد بن ابوبکر استن خانواده!ین شخص از بدتریب تریو نج، دارد

                                           
 .۶۱ص/ :رجال کشی -١

 .۶۱ص/ :رجال کشی -٢
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رضوان الله -عمر بن خطاب  ص امبریاسالم پس از پ یاما مرد شماره دو و

 د: یفرما ی مینعمت الله جزائر یآقا، -هیعل
جز به آب مردان تسکین عمر بن خطاب در عقبش مبتال به مرضی بود که «

 .١»یافت! نمی
 یارتیشهرکاشان ز دانند که در می انیرانیت را حد أقل این واقعیآن ا عالوه بر

دن ید یبرایک از مردم از دور و نزد یاریاست که به نام بابا شجاع شهرت دارد و بس

 یاست که در بعض یه قبر سرباز گمنامیشب یزیبا چیتقر، ندیآ می ارتین زیا

قاتل عمر بن  یا قبر ابولؤلؤ مجوسیگو یالین قبرخیوجود دارد ا یغرب یکشورها

مرگ بر  ابوبکر ل مرگ بریاز قب یارت کلماتین زیا واریبر درو د، است  خطاب

 د.ید مشاهده کنیتوان می عثمان را عمر مرگ بر
 ارتین زیبه ا یلیدانند خ یقت را نمیاز آنان حق یاریان که بسیرانیژه ایبو

، بنده شخصا این زیارت را زندیر می هم یادیز های ها و نذرانه پول روند و و می

م یارت بابا شجاع! را توسعه و ترمیاول انقالب وزارت ارشاد ز یها ام و در سال دیده

 ارت بابا شجاع بریهم چاپ کرده بودند که عکس ز یکیتبر یها کارت و، کرده بود

 شد!. می آنها مشاهده یرو

 کند که فرمودند: می تیروا  از امام باقر ینیاالسالم کل ثقة

در حالی از دنیا رفتند که آنچه با امیرالمؤمنین کرده بودند  -ابوبکر و عمر-شیخین «

 . ٢»بیاد نیاوردند و ازآن توبه ننمودند، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم برآنان باد
 یاز عل، گرفته بود یرا به همسر ص امبریو اما عثمان بن عفان که دو دختر پ«

 .٣»شد ی میعثمان نامرد بود که با او باز :ت است کهیروا یاضیونس بیبن 
                                           

 .۶۳/ ۱ :االنوار النعانیة -١

 .۸/۲۴۶ :روضة الکافي -٢

 .۲/۳۰ :مستقیمـالصراط ال -٣
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شان نازل یا یه از سوره نور در إثبات پاکدامنیامبر که چند آیو اما عائشه همسر پ«

 .١»جمع کرده بود !انتینار از خید: عائشه چهل دیگو ی میابن رجب البرس، شد
ن یچن یگانه دارا ن آزاده این است که اگر خلفای سهمسلمایک سؤال بنده بعنوان 

و چرا در تمام مدت ، عت کردیبا آنان ب  نیرالمؤمنیپس چرا ام، بودند یصفات

د؟! و یترس می ا از آنانیآ، کرد یر مشاور با آنان همکاریوزیک خالفت آنان به عنوان 

! یا یمارین بیکه عمر چن یمر داد! در حالچرا دخترش ام کلثوم را به ازدواج ع

نعمت الله  یعمر اطالع نداشت اما آقا یمارین بین ازایرالمؤمنینکه امیا ا، یداشت

روشن  یایمسأله بس، فکر و تأمل الزم است یفقط اندک .دا کرد!؟یاطالع پ یجزائر

 رد.یبخواهد از عقل کار بگ یکه کسیاست بشرط
 :کهکند  می ث نقلیحد ینیکل یآقا
 .٢ »زنا هستند!! هان ما همه مردم نطفیعیجز ش«

از داود ، اند! ها را مباح دانسته یما خون و مال سن ین علت است که علمایبه هم

عرض کردم که نظر شما   ت است که گفت خدمت امام صادقیابن فرقد روا

 ست؟ فرمودند:یچ یباره کشتن ناصبدر
وار یر دیاو را ز یاگر بتوان، برسانند یترسم به توضرر ی میول، حالل الدم است«

 .٣»ن کار را بکنیندهد ا یگواه  ه تویعل که بر یا در آب غرق کنی یکن
قای نعمت الله جزائری جامع و مهم ازآ ین بخش از کتاب را با مطلبیخالصه ا

 د:یفرما یشان میبرم، ا یان میباره حکم نواصب بپادر

يعة اإلمامية وإهنم رش من اليهود! إهنم كفار! أنجاس! بإمجاع! علامء الش«

                                           
 .۸۶ص/ :مشارف انوار الیقین -١

 .۸/۱۳۵: روضة الکافي -٢

 .۲۷/۲۳۱: بحار االنوار، ۱۸/۴۶۳ :وسائل الشیعة -٣
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آنها « »والنصاري! وإن من عالمات الناصبي تقديم غري عيل عليه يف االمامة!

کافر! و نجس! هستند و از یهود! و نصاری! بدترند!، از  به اجماع! علمای شیعه امامی

 .١ »عالمات ناصبی این است که غیر علی را در امامت بر او مقدم دارد!

 جمع بندي
ستاده بودند! من یامبر ایجهاد در کنار پ دعوت و یها دانیم یتمام که در یکسان یآر

ا حد اکثر با ده نفر ی ییبه تنها ص امبریم واقعا اگر آنها نبودند پیدانم چه بگو ینم

ن ین و منافقیو مجوس و مشرک یهود و نصارین همه دشمن اعم از یچگونه با ا

 .!؟رسید یا میسراسر دندند!؟ و اسالم چگونه به یجنگ یم

ن یتوانم ایمتقدم و متأخرمان دارم نم یکه به فقهاء و علما یبنده با همه ارادت

ما محترم تر از هر کس  ینم که حق براک مین جسارت یبنابرا، رمیآنان را بپذ یادعا

رکردن یارد مسلمان اهل سنت درگیلیمیک ش از یل خود را بابیدل یو ب، است یگرید

جهت در مقابل قرآن  ، و بیدانم ینم ‡ تیاسالم و مکتب اهل برا به صالح 

به ک رت أئمه اطهار موضع گرفتن را جز ضربه به اسالم و کمیامبر و سیوسنت پ

 شمارم. نمی باالتر یزیدشمنان اسالم و قرآن چ

                                           
 .۲۰۷ -۲۰۶ ص :االنوار النعمانیة -١





 
 

 

 

 

 :هفتمفصل 
 نقش بیگانگان در انحراف تشیع

ع مالحظه یرا در انحراف تش یهودیبن سبأ در فصل اول کتاب، نقش عبدالله 

 یانیم، سالیخبریان ازآن بیعیشتر ما شیاست که متأسفانه ب یقتین حقید، و ایفرمود

از مندرجات  یارید بسیکنم که چرا با ین باره فکر و مطالعه میدراز است که بنده در ا

باشد؟!  ‡ و عمل أئمه اطهار ص امبریما مخالف با قرآن و سنت پ یها کتاب

د ین عقایهستند که در داخل کردن ا یادیزک مشکو یها افتم که چهرهیسرانجام در

 اند. فی به مکتب تشیع نقش کلیدی داشتهفکار انحراا باطل و

ن همه مدت یداد ا ن لطف خداوند بود که به من مهلتیآور شوم ا ادیالبته 

س کنم و به همه مصادر یل و سپس تدریه نجف اشرف تحصیدر حوزه علم یطوالن

 فرصتیداشته باشم، حق یمان دسترس یو مراجع علم
ً
بود که به  ییار طالیبس یقتا

ند سال اخیر به حقایقی دست ن چیژه در ایقاتم ادامه دهم، بویمطالعات و تحق

ام که به طور قطع در  هایی را شناسایی کرده تیشخص ار مهم است، ویام که بس یافته

 اند. محوری داشته ار بارز ویع نقش بسیمنحرف کردن مکتب تش

نه به کاوش و جستجو ین زمیکه بنده را مجبور کرد در ا یا یاصل هزید انگیشا

وا ر ‡ تیان کوفه به اهل بیعیبود که احساس کردم ش یانتیخ بپردازم ظلم و

ز بود که آخر یار سؤال برانگیدرد آور که بس یلیمن نه تنها خ یبرااند واقعا  داشته

  .چرا؟!
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انگیز بلکه  اکنون خرسندم به عرض برسانم که نه تنها تعجب آور و شگفت و

توسط  ‡ آور است بدانیم که این همه دشمنی و ستم و خیانت به اهل بیت تأسف

را داشتند،   کسانی بوده که خود را بنام شیعه جا زده بودند و ادعای محبت اهل بیت

 را بشناسیم: ‡ اینک چند نمونه از این شیعیان دروغین، و دشمنان واقعی اهل بیت

 هشام بن الحکم 
ن هشام یخورد، هم یار بچشم میث هشام در کتب صحاح هشت گانه ما بسیاحاد

د، یشان گردیو سپس شهادت ا  شدن امام کاظم یبب زندانبن الحکم بود که س

  هشام بن الحکم گمراه و گمراه کننده بود، در خون امام کاظم« مالحظه فرمائید:

 .١»بودیک شر

   امام فرمودند:، دیحت کنیگفت مرا نص  هشام به امام کاظم 
 .٢»!ین است که در باره خون من از خدا بترسیحت من به تو اینص«

اما ، کماه صبر کرد، یاز او خواسته بودند که حرف نزند  که امام کاظمیتاجائ

 امام به او فرمودند:، مجددا شروع به حرف زدن کرد
یک شخص مسلمان شریک که در خون  یشو می ا خوشحالیآ !هشام یا«

ی، کن ک میکم یختن خون من داریفرمودند: پس چگونه در ر، ری؟ گفت خیشو

را   نکه امامیمرا سرببرند؟ ساکت نشد تاا یهست ینکه راضیاا ی یشو می ساکت

 .٣»بشهادت رساندند

 باعث شهادت امام  ‡ تیدوستدار اهل بیک ا یآ
ً
که واقعا مخلص باشد قصدا

 د: ی؟ مالحظه فرمائ!شود ی میمعصوم
                                           

 .۲۲۹ص/ :رجال کشی -١

 .۲۲۶ص/ :رجال کشی -٢

 .۲۳۱ص/ :رجال کشی -٣
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نامه   ت است که گفت به امام کاظمیروا یاز محمد بن فرج الرخج«

و قول هشام بن سالم  »جسم« باره قول هشام بن الحکم دردم که در ینوشتم و پرس

دع عنك حرية احلريان، و استعذ «د؟ نوشتند: ییفرما می چه »صورت«در  یقیجوال

شر  به سرگردان توجه نکن و از« »باهللا من الشيطان، ليس القول ما قال اهلشامان

 .١»اند درست نیست ، آنچه دو هشام گفتهشیطان به خداوند پناه بجوی
گفته  می هشام بن الحکم معتقد بوده که خداوند جسم است و هشام بن سالم

ت یم بن محمد الخراز و محمد بن الحسن روایو از ابراه، خداوند صورت است

 است که گفتند: 
د حضرت یگو می که یتیباره روادم: دریپرس دم ویرس  خدمت امام رضا«

رجاله « ده است کهیساله د یشاداب و س یپروردگارش را بشکل جوان ص محمد

م که هشام بن سالم و یگفت و ؟دییفرما می بوده چه ش در کمرش!!!یپاها »يف خرصه

 »صمد« اش ! تو خالی است! و بقیهند خداوند تا نافیگو ی میثمیطان طاق و میش

  .»إنه أجوف! إيل الرسة! والباقي صمد!« .است

 عقین دقیا
ً
ن آمده است که یدر ِسفر تکو ف شدهیهود است در توارت تحریده یقا

 .»!! است که ضخامت! بزرگ داردیخداوند عبارت از انسان«

طان یت است که توسط هشام بن حکم و هشام بن سالم و شیهودید ین عقایپس ا

ع رخنه کرده است، اگر یمؤلف کتاب امامت، به تش یثمیل میبن اسماع یطاق و عل

نگونه افراد یات ایم که رواینیب یم میکن گانه دقت ژه صحاح هشتیبه کتب معتبر ما بو

 س قرار دارد!.امنحرف در ر

 

                                           
 .۵۱ص/ :مهمةـالفصول ال ۳/۲۸۸ :بحار االنوار ۱/۱۰۵: اصول کافی -١
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 عینزراره بن أ
 د:یفرما یم یخ طوسیش

راهب یک است، پدربزرگش سنسن است که  ینصران یا زراره از خانواده«

 .١»بان بودیش یاز بن یدر خدمت مرد یروم یبود، پدرش غالم ینصران

 گفت: می ن همان زراره است کهیا
 و دم!یشش گوزیرون آمدم به ریدم....چون بیاز امام صادق درباره تشهد پرس«

فلِحَ أبداً «گفتم هرگز رستگار! نخواهد  يَتِهِ و قُلتُ لَن يُ طتُ يف حلِ  .٢»رضَ

 :دیگو می ن زرارهیهمچن

النتفخت «ان کنم یام ب شینده  بخدا سوگند اگر همه آنچه که از امام صادق«

جالِ  بذُكورُ الرِّ يل اخلَشَ  یعنی !!!»آلت تناسل مردان بر چوب نهوض خواهد کرد« »عَ

ت یاند که اگر روا ای به این آقا گفته کنندهیک تحر ینعوذ بالله امام آنقدر مسائل جنس

وب چ یاگر بر رو یتوانند خود را کنترل کنند ومجبور خواهند شد حت نمی کند مردان

 .٣»هم که شده خودشان را ارضاء کنند!!!
 گفت:  می ندم کهیت است که از زراره شیز ابن مسکان رواا

 یزیامام صادق در باره او در دلم چ، و اما، خداوند رحمت کند امام باقر را«

ل که امام صادق ین دلیگرفته؟ گفت: به ا ین موضعیدارم! گفتم چرا زراره چن

 .٤»او را آشکار کرده است های ییرسوا
 فرمودند:   لذا امام صادق

                                           
 .۱۱۴ص/ :الفهرست -١

 .۱۴۲ص/ :رجال کشی -٢

 .۱۲۳: رجال کشی -٣

 .۱۳۱ص :رجال کشی -٤
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و فرمودند: پروردگارا! اگر دوزخ به  »خداوند لعنت کند زراره را« »لعن اهللا زراره«

 .١»اندازه یک بشقاب هم بیشتر نباشد امیدوارم آل اعین بن سنسن را در خود جای دهد
 ن فرمودند:یهمچن

 .»خداوند ُبرید و زراره را لعنت کند«  .»لعن اهللا بريدا، لعن اهللا زراره«
 ن فرمودند:یهمچن

 .»لعنت خدا بر او باد، سرگردان زراره نخواهد مرد مگر«
 ن فرمودند: یهمچن

ن یاست که خداوند آنها را در کتابش چن ین از کسانیبخدا قسم زراره بن اع«

 :ف کرده استیتوص

ٓ َوقَِدمۡ ﴿ ْ  َما إَِ�ٰ  نَا ٓ  هُ َ�ٰ فََجَعلۡ  َ�َملٖ  مِنۡ  َعِملُوا نثُوًرا ءٗ َهبَا   .]۲۳[الفرقان:  ﴾٢٣ مَّ
 .٢»گردانیم پوچ می را هیچ و پردازیم و آن اند می به هرگونه کاری که کرده و«
 فرمودند:   ن امام صادقیهمچن

 شود و سپس از آنها سلب می مان به آنها امانت دادهیاست که ا یزراره از کسان«

د که یبدان، شود می گفته )معارونـال( »داران امانت« امت به آنهایدر روز ق، گردد می

 .٣»ن از آنها استیزراره ابن اع
 ن فرمودند:یهچن

با  ید، کسید، اگر ُمرد در جنازه اش شرکت نکنیض شد حالش را نپرسیاگر مر«

که گفته  یبدتر است، کس یهود و نصارید: زراره؟ فرمودند بله زراره، از یتعجب پرس

                                           
 .۱۳۳ص :رجال کشی -١

 .۱۲۶ ص :رجال کشی -٢

 .۴۱۴ ص :رجال کشی -٣
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ان است) خداوند یحیده مسیعق ثالثُ ثَالثةاز سه تاست ( یکیاست خداوند 

 .١»کردک فرمودند: زراره در امامت من ش سرنگون کند زراره را، و

ن یزراره بن اع ییطال یاز زندگ ییها دانم که بعد از درج بخش یحاال بنده نم

د یتوان یث میکتب حد  یث ما که در تمامیحد ین راویتر د بزرگیبزرگ و شا یراو

م یدن هم برایقلم کش ید از شرمندگید چه کنم؟! باور کنیاتش را مالحظه کنیروا

م کند و آنچه او بنام یاسالم تقد یخواهد برا یچه م ین شخصیدشوار است! چن

 .رد؟!ین قرار بگیتواند د یکند چگونه م یث نقل میحد

 يأبو بصیر مراد
د روزی پرسید اگر ن کریتوه  کاظم یر است که به امام موسین همان ابوبصیا

شود  یسنگسار م« دارد؟ امام فرمودند: یکمازدواج کند چه ح یدارمردی بازن شوهر

 ر استهزاء کنان گفت:یابوبص »ستین یبینداند ع یزیچ یالبته اگر کس

 .٢»شود دوستمان هنوز علمش کامل نشده! می که معلوم یطور«
کردند  یا گفتگو می) درباره دنیث ابن البختری(ل ریعفور با أبو بصیابن ابو یروز

 ر گفت:یابوبص

ا را به کس یداکند دنیپ یدسترس ) (امام جعفر صادق اگر دوست شما«

ش را باال یدر کنار او پا ید سگید -ریابوبص-نخواهد داد!! ناگهان متوجه شد  یگرید

عفور یحماد بن عثمان بلند شد که آنرا بترساند ابن ابوال، خواهد بشاشد می گرفته

 .٣»ر بشاشد!!یو آمده است که در گوش ابوبصا، گفت بگذارش

                                           
 .۱۳۸ ص :رجال کشی -١

 .۱۵۴ص/ :رجال کشی -٢

 .۱۴۵ص/ :رجال کشی -٣



 133  فصل هفتم: نقش بیگانگاه در انحراف تشیع

 

توهین کرد و حضرتش را به محبت دنیا و عالقه به   چونکه او به امام صادق پس

 آوری آن متهم نمود خداوند برای تنبیه او سگی فرستاد که در گوشش بشاشد. جمع

 از حماد ناب نقل شده که گفت:

نشسته بود تا اینکه برایش اجازه ورود داده   ابوبصیر دم دروازه امام صادق«

داشتیم حتما به ما اجازه  یرسید گفت اگر ما هم دست ُپری می ه نمشود، اّما اجاز

چهره ابوبصیر شاشید!!، ابوبصیر (که نابینابود)  داد، در این اثنا سگی آمد و بر می

ف این چیست؟ کسی که با اونشسته بود گفت این سگی بود که 
ٌ
ف ا

ٌ
 برگفت: ا

 .١»ات شاشید! چهره
 یه خود گواهیبود، چنانکه خودش عل یتپسز مرد ین یر از نظر اخالقیابوبص

 د:یگو یدهد و م یم

کردم، او خدمت امام  ینامناسب یبا او شوخ یدادم، روز یرا درس قرآن م یزن«

 ت کرد، امام فرمودند:یآمده و از من شکا  باقر

ام را از  نطور کردم و چهرهی؟ بادستم اشاره کردم و گفتم ایر به زن چه گفتیابوبص«

 .٢»یدم، امام فرمودند: دو باره تکرار نکنیخجالت پوش

ز مخلط بود از یث نیت حدیر در رواین مجمل.ابوبصیل ایتوخود خوان تفص

 محمد بن مسعود نقل شده که گفت:

ن به یر قبل از ایدم فرمود: ابوبصیر پرسیبن حسن در باره ابوبص یاز عل«

نا بود، یزمان ناباسد بود و درهمان  یابومحمد شهرت داشت و غالم آزاد شده بن

چ وقت متهم نشده اما ینه ه )غلو( هم متهم شده؟ فرمود »غلو«ا به یدم که آیپرس

 .٣»بوده است) مخلط(

                                           
 .۱۵۵ص/ :رجال کشی -١

 .۱۴۵ص :رجال کشی -٢

 .۱۴۵ :رجال کشی -٣
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نها یان و امثال این آقایکه ا یادیث زیتأمل است که با توجه به احاد یحاال جا

ب و از آن دست ید که چقدر عجایص داد و فهمید تشخیاند چگونه با ت کردهیروا

د کتاب چناست که جوابش را  ین سؤالین داخل کرده باشند؟ ایات! در دیروا

د آنکه علماء و دانشمندان محقق و دلسوز ما که ید بدهد، به امیمستقل با یقیتحق

اد است اما از یگاه ز یز پرکنند، البته خالیگاه را ن ین خالیستند ایبحمد الله کم ن

 ست. یشتر نین بیقیتعداد محق

 !یدزدي فرهنگ
اند از  گانگان توانستهیز وجود دارد که بین یگریب دیه است اسالیقض یپهلویک ن یا

ن مراجع یتر ن کتب و بزرگیتر اند با مهم ع رخنه کنند، آنها توانستهیخالل آن در تش

تواند از خالل آن حجم  یکنم که خواننده م یچند نمونه ذکر مک نیکنند، ا یماباز

 ن بزند.یرا تخم عیانت آشکار به مکتب تشین خیا

 یمنزلت اصول کاف
ع است، یشامل در مذهب تش یثین مصدر حدیتر بزرگ یم که کتاب کافیدان یهمه م

ف یرا تأل آن ینیاالسالم کل ثقة ید شده است چون وقتییکه از طرف امام زمان هم تأ

 کردند وبه حضرت عرضه شد فرمودند:

 .١»کافی استکافی برای شیعیان ما « .»الكايف كاف لشيعتنا«

 ند:یفرما ی میخ عباس قمیعالمه محقق ش
آن  ه است که بعد ازین مرجع امامیتر و بزرگ ین کتاب اسالمیارزشمندتر یکاف«

 .»ه نوشته نشده استیامام یبرا یتر کتاب مهم

                                           
 .۲۵ ص :مقدمه کافی -١
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 د: یفرما ی مین استرآبادیموال محمد ام
 ینشده که با کافف یتصن یم که در اسالم کتابیا دهیمان شن خیمشا از علماء و«

 .١»ا همدست آن باشدیرقابت کند 

 شود! یم چاق یکاف
دارد  یکه کاف یا ع و شأن و منزلت فوق العادهین مکانت رفیحاال با توجه به ا

 د:یمالحظه فرمائ

 د: یفرما یم یعالمه خوانسار

رد اختالف نظر وجود یگ یاز ابواب را در بر م یا باره کتاب روضه که مجموعهدر«

ده یف گردیتأل ینیاالسالم کل ثقةاست که بدست  یاز کتاب کاف یا بخشیکه آ دارد،

 .٢»نکه بعدها به آن اضافه شده استیا ای

 د:یفرما ی میقمر۱۰۷۶ یمتوف یعامل یکرک درید حین بن سید حسیس هخ ثقیش

 ‡ ث آن باسند متصل به أئمهیپنجاه کتاب است که هر حد یکتاب کاف«
 .٣»رسد یم

 د:یفرما ی میقمر ۴۶۰ یمتوف یکه ابوجعفر طوس یدر حال
 .٤»کتاب است یس یکتاب کاف«

ست کتاب که هر کتاب یشود که حدود ب یمشخص م یاز اقوال مذکور به روشن

 یها قرن یحدود چهل درصد کل کتاب ط یزیچ یعنیرد یگ ین باب را در برمیچند

گر ین عالوه بر دیا افزوده شده است!! یبه اصل کتاب کاف یازدهم قمریپنجم تا 

                                           
 .۳/۹۸ :وااللقابالکني  -١

 .۶/۱۱۸ :روضات الجنات -٢

 .۶/۱۱۴ :روضات الجنات -٣

 .۱۶۱ص  :الفهرست -٤
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ر الفاظ، حذف ییات، تغیل روایل تبدیاست که در کتاب آورده شده از قب یراتییتغ

 گر.ید یها اضافه کردن جمله ها و جمله یبعض

 کسیده است؟! آین روزگار رسانیرا به ا یکاف یحاال چه کس
ً
که  یاکسانی یا واقعا

 ‡ تیبوده و دوستدار اهل ب یپاک یها توانند انسان اند می کرده یانتین خیچن
 یگریعه دیا هر شیا بنده یت و مکتب آنان است؟! آین خدمت به اهل بیباشند؟! ا

د است؟! یاز نظر حضرت معصوم مورد تأئ یا اکنون هم کافیم که آیم بپرسیحق دار

 م!.یم از خود معصوم بپرسیتوانست می کاش

 ؟!تر است کدام چاق

ن مرتبه را یباالتر یکه بعد از کاف ینم، کتابیک یرا بررس یگریم نمونه دییایب

 یخ طوسیاز ش »هتذيب االحكام« گر از صحاح أربعه استید یکیداراست و 

ب است بنابر یکه اکنون در تهذ یاتیه نجف اشرف: شمار روایعلم هانگذار حوزیبن

ث است، ی)حد۱۳۵۹۰وپانصدونود ( زده هزارین ما حدود سیقیمحق گفته علماء و 

 د: یفرما یم -االصول است ةکه در عد یطور-که خود مؤلف کتاب  یدر حال

 یث است، پس چه کسی) حد۵۰۰۰ش از پنج هزار (یب یزیب چیات تهذیروا«

 .»ث کتاب را به آن افزوده است؟!یش از کل احادیب

 مسئول کیست؟
توان  یب وجود دارد، میو تهذ یکه اکنون در کاف یباتیآن با توجه به عجا عالوه بر

بوده که با نام اسالم و در لباس دوستدار  در کار یپنهان یها ت گفت که دستیقاطعبا

را بنام  ییزهایشده و چ یزیانگ های شگفت انتین خیمرتکب چن ‡ تیاهل ب

 زار است.یمان درج کرده که اسالم از آن بیها اسالم در کتاب

پنجم  چهارم و یها است که در قرن یت دو تا از چهار مرجع بزرگین وضعیا

ما که بعد از قرن دهم نوشته شده از  یگر علمایفات دیتأل یبا تمامینوشته شده و تقر
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تایازدهم هیچ تألیف مهمی  رد (چون از قرن پنجمیگ می ن چهار مرجع سرچشمهیا

 افت؟!.یم یم چه خواهیکن یه را بررسیم) اگر بقیا نداشته

 اعتراف شجاعانه
 د: یفرما یم ید هاشم معروف حسنیلذا س -۱

جعل  ‡ که دشمنان أئمه ینیات دروغیعه در مقابل روایان شیداستان سرا«

جعل کردند، که متأسفانه  ‡ه به نفع أئم ین مشابهیدروغ یها کرده بودند داستان

 .»ار است!!ین تعداد بسیا

 د:یفرما می نیهمچن -۲
و  یو واف یمانند کاف یثیات موجود در کتب حدیروا یپس از بحث و بررس«

کردند، و از آنان  یغلو و افراط م ‡ أئمه ی که درباره یم که کسانیابی یه در مریغ

فاسد  ینکه از آن داخل شده وبرایمگر ا اند را نگذاشته یچ راهینه به دل داشتند هیک

 .١»اند آنان تالش کرده یث أئمه و خراب کردن آبرویکردن احاد

 د:یفرما می اعتراف کرده ون امر یب به ایز در مقدمه تهذین یخ طوسیش -۳
بعضی دوستان در باره احادیث اصحاب ما با من گفتگو کردند، که چرا اینقدر «

اختالف و تفاوت و تضاد و منافات بین روایات وجود دارد، تاجایی که تقریبا هیچ 

روایتی نیست مگر اینکه در مقابل آن روایتی در تضاد با آن قرار دارد، و هیچ حدیثی 

کند، همین تناقضات  د مگر اینکه در مقابل حدیث دیگری آنرا نفی میوجود ندار

ترین وسیله برای طعن برمذهب ما  باعث شده که مخالفین آنرا به عنوان بزرگ

 .»استعمال کنند
فات یشان از تحریکتاب ا، داشته یخ طوسیکه ش یدیمتأسفانه باهمه حرص شد

 و تناقضات مصون نمانده است.

                                           
 .۲۵۳-۱۶۵ ص :موضوعاتـال -١
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 د: یفرما می ه در هندیامام یاز علما یدلدار عل یآقا-۴
 یثیچ حدیبا هیمتناقض است تقر یلیواقعا خ ‡ ث مأثور از أئمهیاحاد«

 یتیچ روایکند وه ی میوجود دارد که آنرا نف یثینکه در مقابل حدیست مگر این

 .١»ل روایتی متضاد با آن قرار داردنکه در مقابیست مگر این
گاهان و روشنفکران و  یارین امر باعث شده که بسید همیشا بسا از خود  چهاز آ

 ون از مذهب ما دست بکشند.یروحان

 بود. ‡ تیگانگان در منحرف کردن مذهب اهل بیصحبت از نقش ب یآر

ست که معتقد باشد قرآن ین یچ مسلمانید هیف قرآن را نگاه کنیمسئله تحر

هم  یفردیک کنم  یع من گمان نمیامروز در تمام جهان تش یدست خورده است حت

ن وجود یا ف شده است، بایم دستخوش تحرید قرآن کریوجود داشته باشد که بگو

ف شده است نه یکند قرآن تحر یوجود دارد که ثابت م یاتیم در کتب ما رواینیب یم

 ات وجود دارد.ین روایاز امروز بلکه از همان قرن اول ا

 ۷۶ قیس هاللی متوفیاولین کتابی که از تحریف قرآن سخن گفت کتاب سلیم بن 

این  هجری قمری است، این اولین کتابی است که برای مذهب شیعه نوشته شده، در

باره تحریف وجود دارد، اما اگر به کتب معتبر ماکه قرنها بعد از کتاب ت درکتاب دو روای

بینیم پر از روایات تحریف است، چنانکه اشاره  سلیم بن قیس نوشته شده برگردیم می

 عالم و فقیه معروف مان شیخ نوری طبرسی توانسته است حدود دوهزار کردیم که

 .]فصل اخلطاب[ ) روایت جمع کند وثابت نماید که قرآن تحریف شده است۲۰۰۰(

 یاند؟ با توجه به مطلب این روایات را چه کسانی جعل کردهن است که یسؤال ما ا

ن یم که همه ایابی یدر م یوشنم به ریکه ارائه داد ییها م و نمونهیح دادیکه قبال توض

 س جعل شده است.یم بن قیبعد از زمان سل یلیات خیروا

                                           
 ۵۱ ص :اساس االصول -١
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 فرماید: می ق ۳۸۱ یخ صدوق متوفیچون ش
 .»عه نسبت دهد دروغگو استیبه ش -ف قرآنیتحر-ن قول را یهرکس مثل ا«

د ورد یشن یبود حتما م یشان وجود نداشته اگر میات در زمان این روایچونکه ا

 کند.  یعه رد میف قرآن را به شیز نسبت تحرین یخ طوسین شیهمچن کرد. یم

اش است که نوشته و به یع یف ابان ابن ابیس در واقع تألیم بن قیاما کتاب سل

 س منسوب کرده است.یم بن قیسل

 ند:یفرما یباره ابان مابن مطهر حلی و اردیبلی در

 .١»ضعيف جداً، وينسب اصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه«

ث جعل یبود که حد یکار آمد فرصت مناسب یان رویکه حکومت صفویهنگام

ن دوره یکه در ا ییها نسبت داده شود کتاب ‡ گر أئمهیشود و به امام صادق و د

 ست.یل نیماست فعال مجال تفص ین مدعایل براین دلینوشته شده بهتر

 ندارد!؟ یوجود خارج
مان  امام دوازدهم است که برادر محترمشد مسئله  ید مطرح میکه با یگریمسئله د

 د: یفرما یق کرده مین باره تحقید احمد کاتب در ایس یآقا

 .»ندارد یامام دوازدهم وجود خارج«

 بینم که جداگانه در این باره بحث کنم، بحث آقای کاتب کافی است. بنده لزومی نمی
وجود داشته  یتواند امام دوازدهم یکنم که چگونه م یفقط با اختصار عرض م

شان بدون فرزند یکه ا یدرحال باشد؟  یباشد؟ آنهم فرزند امام حسن عسکر

ت ایشان در میان همسران و آنکه مطمئن گردند بعد از فو یبرا یفوت کرد، حت

افتند، یچکدام آنها را حامله هم نینبود که ه یکردند نه تنها فرزندشان جستجو  کنیزان

 د.یسراث حضرت به برادرشان ریلذا م

                                           
 .۱/۹ :جامع الرواة اردبیلي ،۲۰۶ ص :الحلي -١
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از  الغيبةکتاب [ د:یل مراجعه کنیذ یها د به کتابیتوان می شتریل بیتفص یبرا

 یفضل طبرس اعالم الورياز، ۳۵۴د صیخ مفیاز ش االرشاد، ۷۴ص یخ طوسیش

کتاب  ۱ج :ی.اصول کاف۱۰۲ص یقم یاز اشعر مقاالت والفرقـال، ۳۸۰ص

 . ]۵۰۵ص احلجة

ق یدر باره نواب امام دوازدهم تحقد احمد کاتب یس یزمان آقاین برادر عزیهمچن

 د:یفرما یکرده م

استفاده از اموال خمس  یکه برا، ا پرست و فرصت طلب بودندیدن یآنها گروه«

شد خودشان را نواب امام  می ا سرداب گذاشتهیکه در قبرستان  ییایگر هدایو د

 .»کردند یمعرف
کند  یدوازدهم کنجکاو مقت امام یعه را در باره حقیشتر هر مسلمان شیآنچه ب

 یشان مدعیباره ات که تولید کنندگان روایات ما دراس یبیب و غریعج یادعاها

شان ین غالم حلقه بگوش ایداشت بنده اول یوجود م یتین شخصیهستند اگر چن

 یبرا ص غمبریاز نسل پ ید که امامیآ ینمبودم اما متأسفانه باعقل جور در یم

 نگونه عمل کند:یامبر باشد اما ایش شغل پاصالح جامعه آمده باشد، شغل

 شاهکارهاي حضرت (عج)

 !ها عرب کشتار -۱

 کند که: یت میروا یباقر مجلس عالمه مال

، آمده است )جفراحمر(را خواهد کرد که در  یها همان کار امام قائم باعرب«

 .١»همه را خواهد کشت یعنی

                                           
 .۵۲/۳۱۸ :بحاراالنوار -١
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بین ما و « .»الذبح مابقي بيننا وبني العرب إال« :کند می تین روایهمچن

 .١»ها جز ذبح چیزی نمانده است عرب

 :کند می تین روایهمچن
نفر از آنان هم با امام قائم یک  یحت، دارند ید که عاقبت بدیها بترس از عرب«

 .٢»نخواهد بود
غ یا امام قائم همه را از دم تیپرسم آ یان ما عرب هستند میعیاز ش یاریچونکه بس

غمبر همه عرب هستند؟ مگر یغمبر و آل پین است که پید؟! مگرنه ایخواهد کش

 ستند؟ یست؟ پدر وپدر بزرگش عرب نیخودش عرب ن

م که نه، نه یاد بزنین فریقیم بلکه باید احتمال بدهیا نبایاست، آ ین چه سریپس ا

د که ینیت باشد حاال جلوتر ببیاز آل ب یو فردص  امبرین کار نوه پیتواند ا یهرگز نم

 شود: یچه م

 کنند که: می تیث رواین حدیرالمؤمنیاز ام یمجلس یآقا
 .٣»را از دوزخ نجات داده است و دوزخ براو حرام است!!! یخداوند کسر«

ن یشود؟ اگر بنده خودم ا یم میتقس یچرا؟! مگر بهشت و دوزخ برچه اساس

ا ممکن است در کتب ما یار دشوار بود که باورکنم آید بسیده بودم شایات را ندیروا

 ت اول امام قائم بود!.ین مسؤلیوجود داشته باشد؟ ا یاتین روایچن

یب مسجد الحرام-۲   !تخر

 کند که: یت میروا یمجلس

ن یهمچن، کند تا که آنرا به اصلش برگرداند می امام قائم مسجد الحرام را خراب«

                                           
 .۵۲/۳۴۹ :بحار االنوار -١

 .۵۲/۳۳۳ :بحاراالنوار -٢

 .۴۱/۴ :بحاراالنوار -٣
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 .١»را یمسجد نبو
 د:یفرما می ن امریح ایدر توض ین عالمه مجلسیهمچن

 -ابوبکر و عمر-ن دوتا ین است که ایدهند ا می که امام قائم انجام ین کاریاول«

رطبني (کند!! که آنها تازه! و شاداب! هستند  می رونیب یشان درحالیرا از قبرها

ني  .٢»شکند!! می سپس مسجد را، پاشد می آنگاه مثل خاکستر آنها را به هوا )غضّ

 جدید!! ۀکعب

کند؟! بله  می ن کار رایام زمن چرا اممکن است بپرسند که ام ها یطبعا بعض

ندارد!!  یتیکربال اهم سه بایدگاه ما کعبه در مقاینکه از دیل ایبدل :د گفتیمتأسفانه با

 .!!است بهترتر و  و کربال از کعبه مهم
ن یتر ترین و مقدس کاند نه تنها کربال مبار قل کردهما ن یکه فقها ینصوص بنابر

 یان تمامیرا از م است که خداوند آن یگاهیجا نین است بلکه ایزم یمنطقه رو

کربال حرم  ی! آر!تر است بهتر و مهم یگرید یاز هر جا لذا، دهینقاط جهان برگز

 آن شفاست!!.ک اسالم و خا !هو قبل !رسول و !خدا
 ت را تکرارین بیشه این آل کاشف الغطاء همیاستاد بزرگوارمان عالمه محمد حس

 کردند: می

تـن « مِ تــبَةِ وَ ـــوُّ الرّ لُ ــربَالء بانَ عُ كَ ــبةِ لَ عَ ربـَالء وَ الكَ يـث كَ دِ  ییآنجا« .»حَ

 .»که صحبت از کربالء و کعبه باشد البته بلند بودن منزلت کربالء آشکاراست!
 گفته است: یگریشاعر د

غناها اً ِبمَ بعَ وفُ فَطُفْ سَ  هي الطُّفُ
 

عناهاـِمـفام ل  عني مثلَ مَ ـةَ مَ  كَ
 

                                           
 .۲۸۲از شیخ طوسی ص/ الغیبة,کتاب ۵۲/۳۳۸ :بحار االنوار -١

 .۵۲/۳۸۶ :بحاراالنوار -٢
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ضٌ و دادِ هلَاأَرْ بـعُ الشَّ  لكِنّها السَّ
 

ناها  دْ الها ألِ طَأطَأ أعْ  دانَـتْ وَ
 

 .را طواف کن! آن ـس هفــــت بارپن است مقام بلند یا«
 .نجا دارد!ین محتـــــوا را ندارد که ایرا مکــــه ایز

 .مقدار شده! یاست اما هفت آسمان در مقابل آن ب ینیزم
 در برابرآن سـرفرود آورده است!.ـــــــــها یبلند یآر

 حکم آل داود!  -۳

ابند موافق با حکم آل داود یهرگاه قدرت ب ‡ بسته که أئمه یباب ینیکل یآقا

ت یروا  د، آنگاه از امام صادقیقضاوت خواهند کرد، و گواه نخواهند طللب

 کند که فرمودند: یم

هرگاه « .»بيّنة اليسألام قائم آل حممد حكم بحكم داود وسليامن وإذا ق«

 حکم خواهد کرد و إ مانیقائم آل محمد ظهور کند مطابق حکم داود وسل

  .١»دیشاهد نخواهد طلب
 کند که: می تیروا یمجلس

هرگاه قائم بلند شود « .»يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد«

 .٢»قضاء جدیدی خواهد داشت!  و کتاب جدید! امر جدید!، و
ر از ید است غیم کتابش هم جدیدان ینم د چه خواهد بود!؟ مایجدنکه امر یا

 د است؟!.یقضاوتش هم جد و، قرآن

كنِ وال«  :دیفرما می  امام صادق مقامُ يبايعُ ـلكأينّ أنظرُ إليه بنيَ الرَّ

بینم که در بین رکن حجر  من اآلن دارم ایشان را می گویا«  »كتابٍ جديدٍ  الناسَ عىل

                                           
 .۱/۳۹۷ :اصول کافی -١

 .۱۵۴ص/ :نعمانی الغیبة، ۵۲/۳۵۴ :بحاراالنوار -٢



 کنند اهل بیت از خود دفاع می  144

 

 .١»کند کتاب جدیدی بیعت می دارد با مردم بر  إبراهیمیمقام  اسود و

 این حدیث را حفظ کنید
  از امام صادق یم، مجلسیبر یان میبه پاک دهشت نا یتین مطلب را باروایا

 شان فرمودند: یکند که ا  ینقل م

لو يعلم الناس مايصنع القائم إذا خرج ألحب أكثرهم أال يروه مما يقتـل «

يقول كثري من الناس ليس هذا من آل حممد ولوكان من آل  ىمن الناس.....حت

کند چه خواهد کـرد اکثـر آنـان  اگر مردم بدانند که امام قائم وقتی ظهور« .»حممد لـرحم

کشـد..... حتـی بسـیاری از مـردم  کردند که کاش او را نبینند ازبس که مردم را می آرزو می

 .2»کرد! بود رحم می محمد میآل  نیست اگر از ص خواهند گفت: این از آل محمد
که  یخ خواستم فرمودند: قتلیت توضین روایة الله صدر در باره ایآ یازآقا یوقت

 در میگ می انجام
ً
شان از کتاب خودای  ن خواهد بود آنگاه نسخهیان مسلمیرد اکثرا

 اند در صفحه اولش باخط خودشان نوشته، م اهداء کردندیخ بعد ازظهور) را برایتار(

 اند. این کتاب این مطلب را توضیح دادهشان در ی... ایبه فالن اهداء

 چند پرسش بدیهی

 عرب نبودند؟!. ص کشد مگر رسول خدا می ریان عرب شمشیمچرا امام قائم در

 عرب نبودند؟!. ‡ به آنانیه طیگر ائمه اطهار و ذرین و دیرالمؤمنیا امیآ
 ست؟!.ین نیرالمؤمنیه امیاز ذر شان عرب ویخود ا مگر

 مان دارد؟!.یشان ایست که به خروج ایعه نیها نفر ش ونیلیها م ان عربیممگر در
ها با  از عرب یچ فردیشود ه می کشد و گفته می پس چرا بطور خصوص عربها را

                                           
 .۱۷۶ص/ :الغیبة، ۲/۱۳۵ :بحاراالنوار -١
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 ؟!. شود یشان بلند نمیا
را خراب کند؟! در  یچگونه ممکن است که مسجد الحرام و مسجد نبو یوانگه

ای  ن خانهیو اول، ن استیکه در قرآن آمده قبله مسلم یکه مسجد الحرام طور یحال

ن یرالمؤمنیو ام ص رسول خدا و، ن بنا شده استیزم یعبادت در رو یاست که برا

 یطوالن یمدت   خصوصا امام صادق، اند آن نماز خوانده در ‡ گر ائمهیو د

 در آن اقامت داشته است.

 عراقیها يبرا يخوشخبر
اش که در زمان  ائم مسجد الحرام را به حالت اصلیم که امام قیکرد یگمان م  ما

ر منظور از یدم که خیبعدها فهم یبوده است باز خواهد گرداند ول ص رسول خدا

ه« هُ اِيل اَساسِ عُ جِ د، ینما ین هموارمیکند و با زم ین است که آنرا خراب میا »يرُ

 داد!.ر جهت خواهد ییکوفه تغ یچونکه قبله بسو

 کند:  می تیروا یض کاشانیف

را به اندازه شما دوست ندارد لذا  یمردم کوفه! خداوند کس یا )ياأهل الكوفة(«

 .است داده را به شما اختصاص یازاتیامت

 .»مصالكم بيت آدم وبيت نوح وبيت ادريس ومصيل ابراهيم.....«

 .»ابراهیم استمصالی شما خانه آدم و خانه نوح و خانه ادریس و مصالی «

بَ احلجرُ االَسودُ فِيه« نْصَ امُ حتي يُ کشـد کـه  طولی نمـی« .»وال تَذهبُ االيّ

 .1»سرانجام حجراالسود در آن نصب خواهد شد
آدم و نوح و  یکوفه را مصال و، ن منتقل کردن حجراسود از مکه به کوفهیابنابر

که پس از خراب کردن مسجد ، ن استیل برایدانستن دل ‡ میس و ابراهیادر

                                           
 .۱/۲۱۵ :الوافي -١
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توجه به این روایت تصور اینکه  الحرام کوفه قبله نماز تعیین خواهد شد، با

گرداند تصور درستی نیست،  مسجدالحرام را به حالت اصلی قبل از توسعه بازخواهد

 حجراسود در کوفه باشد. قبله و لذا چنانکه در روایات آمده باید خراب گردد و

 این است عدالت!
از چه  کجا شروع خواهند کرد؟ و امام قائم از یم راستیپرس یبه نوبت خود م ما

چنانکه  یست؟ بلیزد خون کیر یکه م ینهمه خونیا انتقام خواهند گرفت؟ و یکسان

 ن است پس ظهورین خون مسلمیصدر فرمودند، ا یاست و چنانکه آقایات گویروا

ند که او ین حق دارند بگوی، بنابریخواهد بود و نه رحمت ین عذابیمسلم امام قائم بر

ن امام ین رحم و شفقت دارند، اما ایمسلم چون آل محمد بر ست!یاز آل محمد ن

 .قائم رحم و شفقت ندارد!

ن را پس از آنکه ظلم و ستم برآن حاکم یشان زمین است که ایمگر نه ا یوانگه

(به فرموده  خواهد کرد؟ پس باکشتن نود در صد یسرشار از عدالت و برابر، بوده

  .؟!ین توسط امام قائم کجاست آن عدالت و برابری) مسلمیخ طوسیش
ت ین روایا شان ازیالبته ا-نقل شده که فرمودند:  یتیروا  از زبان امام صادق

 .ندارند یگردد اطالع می شان دست بدستیکه به نام ا یگریت دیو هزاران روا

أحـل لنـا دمـاءهم عنـد قيـام من خالفنـا يف دولتنـا نصـيب إن اهللا قـد ـمال«

کسیکه با ما مخالفت کند در دولت ما هیچ سهمی نـدارد، بدرسـتیکه خداونـد « .»قائمنا

 .1»در هنگام ظهور امام قائم خون آنان را برای ما حالل کرده است

 نماز جمعه چرا تعطیل شد؟!

                                           
 .۵۲/۳۷۶ :بحار االنوار -١
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از ع یگانگان را در منحرف کردن تش یکه نقش ب ین آثاریتر ن و روشنیتر بزرگ از

گردد و جز ک د تریداه است که نماز جمعه باین ایکند ا یآشکار م یقافله امت اسالم

 ست!.یپشت سر امام معصوم نماز جمعه درست ن

جمعه را  یها منتشر شده که اقامه نماز ییر بحمدلله فتاواین چند سال اخیدر ا

ت، بنده عه اسیح مذهب شیدر جهت تصح یار بزرگین واقعا گام بسیکند، ا ید مییتا

بهره نگذاشت چون به لطف  یمرا ب یها ار از پروردگارم سپاسگذارم که تالشیبس

جمعه  یها نماز یو قانع کردن مراجع محترم جهت برگذاریک شخصا در تحر یاله

 د.یدوارم خداوند مرا از پاداش بزرگ آن محروم نفرمایام که ام قش کلیدی داشتهن

ن ترفند یش از هزار سال! به ایب یعنیون نست که چرا ما تاکنیسش بنده اپراما 

جمعه محروم  عه ما از نمازیم و دهها نسل از مسلمانان شینبرد یپک خطرنا

یک بر  یو مکار یرکیدرکار بوده که توانسته است با ز ین چه دست پنهانیاند؟! ا بوده

ح قرآن ثابت است یکه بانص صر یا ره شود و ما را از نماز جمعهیمکتب بزرگ چ

 محروم گرداند؟





 
 

 

 

 

 فصل پایانی

پرده بردارم و البد  یق مهمیکردم از حقا یکه سع یا ن سفر خسته کنندهیپس از ا

م و با یدا کردیپ ف شده!یع تحریکه از تش یشما را هم خسته کردم، با توجه به شناخت

هند که شیعیان نخستین رافضه د یم یگواه  نکه خود امام صادقیتوجه به ا

چونکه اهل «) لرفضهم اهل البيتاند و خداوند هم آنان را رافضه خوانده ( بوده

مانده  یباق یمهم یلیخودم مطلب خ ی. حد اقل برا»را کنار گذاشتند ‡ تیب

م یعه باشم!؟ سرجایباز هم به اصطالح شا یکنم؟ آ د چه کارینکه حاال بایآن ا است و

 را از مردم ساده و یهنگفت یها هیبمانم؟ منصبم را حفظ کنم؟ و همچنان سرما یباق

 مدل باال سوار شوم؟ و یها نیب بزنم؟ و ماشیرم و به جیچاره به نام خمس بگیب

ق رم و حین محرمات کناره بگینکه از ایا ایرم؟ یخشکل کام بگ یها د) از زنی(ببخش

  .گنگ است؟! یطانیرا ساکت از حق شیان کنم زیرا آشکارا ب

ام، با این  ام و از آن دفاع نموده تدریس کرده ام و را خوانده گرچه تاکنون مخلصانه آن

کنم و نه از ترفندهای دشمنان  دارم پیروی می ‡ احساس که من از مکتب اهل بیت

س پالبته  ‡ آنان، الحمدلله اکنون هم محبت اهل بیت و پیروی از سیرت ائمه اطهار

که  ییها اما به شدت از دروغ، زند می در قلبم دارد موج ص از رسول اکرم یروپیاز 

 یآنان شد یبه آن سالله طاهره بسته شده متنفرم و از دشمنان واقع
ً
احساس تنفر و  دا

 کنم. می انزجار
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 قائم؟ شمشیر ترس از
 ت است که گفت:یاز مفضل بن عمر روا

 فرمودند: می دم کهیشن  از امام صادق

هرگاه امام قائم ظهور کند از شیعیان « .»لوقام قائمنا بدأ بكذايب الشيعة فقتلهم«

 .١»دروغین شروع خواهد کرد و آنان را خواهد کشت
زیرا  کشد؟! کند و اول آنان را می شیعیان دروغین شروع می چرا امام قائم از

به خورد مردم  ‡ اهل بیت اند و به نام دین و هایی که آنان ساخته ها و دروغ تهمت

اند خیلی زشت است و پیامدهای خطرناکی دارد مانند صیغه و لواط و خمس و  داده

مان! قرار گرفته است، تحریف قرآن و بداء و رجعت وغیره که متأسفانه همه جزو ای

 پس چه کسی از شمشیر امام قائم نجات خواهد یافت؟! عجل الله فرجه الشریف؟!!.

 ت است که فرمودند:یروا  و از امام صادق

 .»منافقني اال وهـي فـيمن ينتحـل التشـيع!!ـما انزل اهللا سبحانه آية يف ال«

اینکه بـر پیـروان تشـیع تطبیـق باره منافقین نازل نفرموده مگر ای در هیچ آیه کخداوند پا«

 .2 !!»ورد می
 یباد خوب شناخته است! پس وقت ‡ امام صادق یجانم و پدر و مادرم فدا

خورد چگونه من با  یق میکنند تطب یم یرویع پیکه از تش یات نفاق برکسانیتمام آ

 ‡ تیا بازهم درست است که ادعا کنند از مذهب اهل بیآنان همراه باشم؟! آ
پاسخ ک نیصادق است، ا ‡ تیمحبت اهل ب یا بازهم ادعایکنند؟ و آ یم یرویپ

رت واداشته و ذهنم را به خود مشغول یکه همواره مرا به ح ییها همه آن پرسش

 افتم.یداشت در  یم

                                           
 .۲۵۳: یجال کشر -١

 .ابو الخطاب یوگرافیب ۲۵۴ص/ :یرجال کش -٢
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 ؟چرا شیعه بودم
گر مسائل روشن شد شروع به بحث ید و دیم آشکار گردیق براین حقایآنکه ا پس از

 خانواده و  عه هستم؟ وینکه بنده چرا شیکردم و آن ا یگرید یو جستجو
ً
اصال

 عه هستند؟ یشان من چرا شیخو

با حدود صد و ی، تقراند له ما دربست اهل سنت بودهیافتم که قبیسرانجام در

 یاز رؤسا یران به جنوب عراق آمده بودند و با بعضیاز ا یش دعوتگرانیپنجاه سال پ

آنان فرصت را  یو کم علم یستفاده از خوش اخالقر تماس گرفته بودند و با ایعشا

ه همین گر فقط بیر دیعشا یاریله ما وبسیدهند، قب یب میمت شمرده و آنان را فریغن

 چ علت شیعه شده
ً
نکه امانت یدانند، بخاطر ا یا نمیقت قضایاز حق یزیاند، و اصال

 کنم مثل: یکر مر را ذین عشایاز ا یبعض ینجا اسمایت کرده باشم در ایرا رعا یعلم

ر،  بنوربیعه، بنوتمیم، الخزاعل، الزبیدات، العمیر(بطنی از تمیم است) خزرج، شمَّ

الدوار، الدفافعة، آل محمد (از عشایر العمارة) عشایر الدیوانیة (آل اقرع و آل  هطوک

ُبدیر) عفج، الجیور، الجلیحة، عشیره کعب، بنوالم و غیره، اینها همه از عشایر معروف 

همه نیز عشایر بزرگی  شان شهرت دارند، و ل عراقی هستند که به شجاعت و کرمو اصی

هستند که متأسفانه طی همین صد و پنجاه سال به دست داعیان ماهری که از ایران 

 اند و هرکس به نحوی به این دام افتاده است.  آمده بودند فریب خورده

شر امام قائم یودنشان شمعه بیکه با وجود ش اند ر شجاع فراموش کردهین عشایا

ها  عرب یم دارد تمامیهمچنان منتظر است تاگردنشان را ببوسد چون امام قائم تصم

ن یمان ا قتل عام کند! چنانکه در کتب بزرگن وضع یعه باشند به بدتریاگر ش یرا حت

 قت روشن است.یحق

 انتخاب کردم
مردم آشکار  حق را برمان گرفته است که یکه خداوند از اهل علم عهد و پیینجاآاز 

م (صالح یز بازگویم را به شما خوانندگان عزیها فه خود دانستم که اندوختهیکنند، وظ
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ش خسروان دانند) من که راه خودم را شناختم و انتخاب کردم و با یمملکت خو

 ن خودم را اداء کرده باشم.یاز د یدوارم که بخشین مطلب خدمت شما امیابالغ ا

دارم از  ‡ ت اطهارشیو اهل ب صامبر خاتمت یکه به پ یمحبتپروردگارا! به 

و  یو نفع آنرا عام گردان ین کتابم را مورد قبول درگاهت قرار دهیخواهم که ا  یتو م

 ن.یآم .یخودت بگردان ی، و آنرا خالص براییمرا از اجر و ثواب آن محروم نفرما

 دانا اهللا.لوال أن ه يهدانا هلذا وما كنا لنهتد ياحلمد هللا الذ



 
 

 

 

 

 منابع

 خوانساري  روضات الجنات

 یالکافي کلین ضةرو

 شرائع االسالم نجم الدین جعفر حلي

 الحدید یابن اب ةغشرح نهج البال

 ابو القاسم خویی   ضیاء الصالحین

گر ید یها و افسانهبن سبأ عبد الله ا

 یعسکر یمرتض

 علل الشرائع 

 عیون اخبار رضا صدوق

 غارات ثقفي 

 ینوبخت ةفرق الشیع

 یفروع الکافي کلین

 یفصل الخطاب نوري طبرس

  ةمهمـفصول ال

 میفهرست ابن ند

  یقاموس الرجال تستر

 قران کریم 

 یاحتجاج طبرس

 یهند یاساس االصول دلدار عل

  یاستبصار طوس

 اصولها کاشف الغطاو ةاصل الشیع

 یمحمد یعقوب کلیناصول الکافي 

  یاصول الکافي به شرح شیخ مصطف

 یفضل طبرس یاعالم الور

 اغا بزرگ تهرانی  ةهعیان الشیع
 ارشاد شیخ مفید 

 یانوار نعمانیه نعمت الله جزایر

 البرهان في تفسیر القران

 یبن سعید حل یالجامع للشرائع یح

 مستقیم ـالصراط ال

 یالغیبه شیخ طوس

 ینعمان ةالغیب

 االلقاب عباس قميالکني و
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 مراسیم ساالر ـکتاب ال

 یکتاب سلیم بن قیس هالل

 کشف الغطاء جعفر کاشف العطاء

 ةکشف الغم

 یقهبائمجمع الرجال 

 البرهان شهید ثانيو ةمجمع الفائد

 یاالفهام سید محمد طباطباع کمدار

 یمرآة االنوار محمد بن طاهر عامل

 الوثقي محسن الحکیم ةالعرو کمستمس

 مشراف انوار الیقین

 یمصابح الفقیه رضا همدان

 یابو القاسم خوی ةمعجم رجال الشیع

 یمفاتیح الشریعه محمد حسن فیض کاشان

 یالبین اصفهانمقاتل الط

 من ال یحضر الفقیه

 طالب از ابن شهر اشوب یمناقب ال بیت اب

 ینقد الرجال تفرش

 ینهج البالغه ترجمه دکتر شهید

 (مترجم)

 یحر عامل ةوسایل الشیع

 یقم یالفرق اشعرمقاالت وـال

 شیخ مفید ةمقنعـال

 موضوعاتـال

 مذهب ـال

 الوسیلة في نیل الفضیله 

 یبحار االنوار مال باقر مجلس

 یتحریر االحکام ابن مطهر حل

 یامام خمین ةتحریر الوسیل

 یتحریر طاوس

 یتفسیر قم

 یمقال مامقانـتنقیح ال

 یتهذیب طوس

 یاردبیل یمقدسجامع الرواة 

 یجواهر الکالم محمد حسن نجف

 یحکومت امام خمین

 حل االشکال بن طاوس

 (مقتبس االثر) یحائر یمعارف اعلمـدائرة ال

 معاد محمد باقرـذخیرة ال

 یرجال کش

 رجا ل بن داود 

 یرجا ل حل

 یرجال طوس
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