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  فهرست مطالب

 ٥٥٣  ...................  ورثة العلم, يرث بعضهم بعضًا العلم ‡باب أن األئّمة  −٩٠
  ٥٥٦  .....  قبلهم من نياّلذ اءيواألوص اءياألنب عيومج النّبيّ  ِعلم َوِرثوا األئّمة أنّ  باب −٩١

  ٥٥٨  ....................................................................  قرآن در ارث

 وأّهنم عّزوجّل  عنداهللا من نزلت اّلتي الكتب عيمج عندهم ‡ األئّمة أنّ  باب −٩٢
  ٥٦٣  ....................................................  ألسنتها اختالف یعل عرفوهناي

  ٥٦٤  ...........  كّله علمه علموني وأّهنم ‡ األئمة إّال  كّله القرآن معجي مل أّنه باب −٩٣

  ٥٧٤  ...............................  األعظم اهللا اسم من ‡ األئّمة ُأعطِي ما باب −٩٤

  ٥٧٦  ....................................  ‡اءياألنب اتيآ من األئّمة عند ما باب −٩٥

  ٥٧٨  ..........................  ومتاعه صاهللا رسول سالح من األئّمة عند ما باب −٩٦

  ٥٨٦  ...................  ليإرسائ بني يف الّتابوت مثل اهللا رسول سالح مثل أنّ  باب −٩٧

  ٥٨٧  ...............  ‘فاطمه ومصحف واجلامعة واَجلفر فةيالّصح ذكر هيف باب −٩٨

ٓ ﴿ شأن يف باب −٩٩ ا نَزلۡ  إِنَّ
َ
  ٥٩٦  ........................  هاريوتفس ﴾رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةِ َلۡ  ِف  َنٰهُ أ

  ٦٠٠  ..............................  اجلمعة لةيل يف زدادوني ‡ األئّمة أنّ  يف باب −١٠٠

  ٦٠١  .......................... عندهم ما َلنَِفَد  زدادوني ‡ األئّمة أنّ  ال لو باب −١٠١

 اءيواألنب املالئكة إىل خرجت اّلتي العلوم عيمج علموني ‡األئّمة أنّ  باب −١٠٢
  ٦٠١  ....................................................................  ‡والّرسل

  ٦٠٢  ..................................................  بيالغ ذكر هيف نادر باب −١٠٣

  ٦٠٦  ............................  ُعلِّموا علمواي أن شاءوا إذا ‡ األئّمة أنّ  باب −١٠٤

  ٦٠٩  .  منهم اريباخت إال موتوني ال وأّهنم موتوني یمت علموني ‡ األئّمة أن باب −١٠٥
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ء هميعل یفخي ال وأّنه كوني وما كان ما علم علموني ‡ األئّمة أنّ  باب −١٠٦  اليشَّ
  ٦١٣  ...............................................................  هميعل اهللا صلوات

 كان أّنه و نياملؤمنريأم عّلمهي أن أمره إال علامً  هينب عّلمي مل ـ عّزوجّل  ـ اهللا أنّ  باب −١٠٧
  ٦٢٠  ...................................................................  العلم يف كهيرش

  ٦٢١  .............................................  ‡ األئّمة علوم جهات باب −١٠٨

  ٦٢١  ..........  هيوعل له بام امريء كّل  ألخربوا هميعل ُسِرتَ  لو ‡ األئّمة أن باب −١٠٩

  ٦٢٢  ............  نيالّد  أمر يف ‡األئّمة یإل و صاهللا رسول یإل ضيالّتفو باب −١١٠

  ٦٢٢  ...  بالنّبّوة هميف القول ةيوكراه یمض ممّن شبهوني بمن ‡األئّمة أنّ  يف باب −١١١

ثون ‡ األئّمة أنّ  باب −١١٢ مونم حمدَّ   ٦٢٣  .......................................  فهَّ

  ٦٢٤  ...................................  ‡ األئّمة يف اّلتي األرواح ذكر هيف باب −١١٣

دي التي الّروح باب −١١٤   ٦٢٦  ...................................  ‡ األئّمة هبا اهللا سدِّ

  ٦٢٨  الّسالم عاً يمج هميعل قبله كان اّلذي اإلمام علم عيمج اإلمام علمي ما وقت باب −١١٥

  ٦٣١  ......  سواء لّطاعةوا والّشجاعة العلم يف هميعل اهللا صلوات األئّمة أن يف باب −١١٦

َ ٱ إِنَّ ﴿: تعاىل اهللا قول وأنّ  بعده من كوني الذي اإلمام عرفي اإلمام أنّ  باب −١١٧ َّ 
 
ۡ
ن ُمرُُكمۡ يَأ

َ
ْ  أ وا  ٱ تَُؤدُّ

َ
ٰ ۡل ٰٓ  تِ َنٰ َم َ ِ هۡ  إ

َ
  ٦٣٢  .........................  نزلت ‡ هميف ﴾لَِهاأ

  ٦٣٧  ........  واحد یإل واحد من معهود عّزوجّل  اهللا من عهد اإلمامة أنّ  باب −١١٨

 ال منه وأمر عّزوجّل  اهللا من بعهد إال فعلوني وال ئاً يش فعلواي مل ‡األئّمة أن باب −١١٩
  ٦٣٨  .......................................................................  تجاوزونهي

  ٦٤٨  ...................................  اإلمام حّجة توجب اّلتي األمور باب −١٢٠

ا األعقاب يف اإلمامة ثبات باب −١٢١ القرابات من مهاريغ وال عمّ  الو أخ يف تعود ال وأهنَّ
  ..................................................................................  ٦٥٠  

  ٦٥١  ................  فواحداً  واحداً  األئّمة یعل ورسوله عّزوجّل  اهللا نّص  ما باب −١٢٢
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  ٦٨٣  .............................  یعل بن نياحلس یعل والنّّص  اإلشارة باب −١٢٤

  ٦٨٥  ..............................  نياحلس بن عيلّ  یعل والنّّص  اإلشارة باب −١٢٥

  ٦٨٥  ...................................  جعفر أيب یعل والنّّص  اإلشارة باب −١٢٦

  ٦٨٦  ...........  الصادق حمّمد بن جعفر عبداهللا أيب یعل والنّّص  اإلشارة باب −١٢٧

  ٦٨٧  ...........................  یموس احلسن أيب یعل والنّّص  اإلشارة باب −١٢٨
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  ٧٠١  .............................  الّثاين جعفر أيب یعل والنّّص  اإلشارة باب −١٣٠

  ٧٠٦  ...........................  الّثالث احلسن أيب یعل والنّّص  اإلشارة باب −١٣١

  ٧٠٧  ....................................  حمّمد أيب یعل النّّص و اإلشارة باب −١٣٢

  ٧٠٩  ................................  الّدار صاحب یإل والنّصِ  اإلشارة باب −١٣٣

  ٧١٣  ................................................   رآه من ةيتسم يف باب −١٣٤

  ٧١٦  ..................................................  االسم عن النّهي يف باب −١٣٥

  ٧١٧  ...................................................  بةيالغ حال يف نادر باب −١٣٦

  ٧٢٠  .............................................................  بةيالغ يف باب −١٣٧

  ٧٢٩  ..................  اإلمامة أمر یف واملبطل املحّق  یدعو نيب به فصلي ما باب −١٣٨

  ٧٤٠  .....................................................  تيالّتوق ةيّ كراه باب −١٣٩

  ٧٤٥  ................................................  واإلمتحان صيالّتمح باب −١٤٠

  ٧٤٥  ....................  تأّخر أو األمر هذا تقّدم ّرضهي مل إمامه عرف من أّنه باب −١٤١

 أثبت ومن بعضهم أو األئّمة جحد ومن بأهل هلا سيول اإلمامة یاّدع من باب −١٤٢
  ٧٤٨  .........................................................  بأهل هلا سيل ملن اإلمامة

  ٧٥٢  .....................  جالله جل اهللا من إمام ريبغ عّزوجل اهللا دان من يف باب −١٤٣
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  ٧٥٣  ............  األّول الباب من وهو یاهلد أئمة من إمام له سيول مات من باب − ١٤٤

  ٧٥٥  ............................  أنكر ومن تيالب أهل من احلّق  عرف من يف باب −١٤٥

  ٧٥٦  ...............................  اإلمام مّيض  عند الّناس عىل بجي ما باب −١٤٦

  ٧٥٦  ............................  هيإل صار قد األمر أنّ  علمي یمت اإلمام أنّ  يف باب −١٤٧

  ٧٥٧  ..........................................  الّسنّ  يف ‡األئّمة حاالت باب −١٤٨

  ٧٥٨  .............................  ‡األئمة من إمام إال غسلهي ال اإلمام أنّ  باب −١٤٩

  ٧٦٠  ....................................................  ‡األئّمة ديموال باب −١٥٠

  ٧٦٢  ............................  ‡وقلوهبم وأرواحهم األئّمة أبدان خلق باب −١٥١

  ٧٦٤  ..............................................  نياملسلِّم وفضل ميالّتسل باب −١٥٢

 عن سألونهيف اإلمام أتواي أن مناسكهم قضوني ما بعد النّاس یعل الواجب أنّ  باب −١٥٣
  ٧٦٦  .........................................  له وموّدهتم تهميوال علمونهيو نهميد معامل

  ٧٦٨  .....  ‡باألخبار هميوتأت مبسطه وتطأ وهتميب املالئكة تدخل األئّمة أنّ  باب −١٥٤

  ٧٦٨  .......  أمورهم يف توّجهونيو نهميد معامل عن سألوهنميف هميأتي اجلنّ  أنّ  باب −١٥٥

 سألونيوال داود وآل داود بحكم حكموا أمرهم ظهر اإذ أّهنم ‡األئّمة يف باب −١٥٦
  ٧٦٩  .............................................................................  نةيّ الب

  ٧٧٠  ................................‡ حمّمد آل تيب من العلم یُمْسَتقَ  أنَّ  باب −١٥٧

 كّل  وأنّ  ‡األئّمة عند من خرج ما إالّ  النّاس دي يف احلّق  من يشء سيل أّنه باب −١٥٨
  ٧٧١  ................................................  باطل فهو عندهم من رجخي مل يشء

  ٧٧٢  ...............................  مستصعب صعب ثهميحد أنّ  جاء ما يف باب −١٥٩

  ٧٧٤  .  ُهم? وَمن جلامعتهم والّلزوم نياملسلم ألئّمة حةيبالنّص صالنّبيّ  أمر ما باب −١٦٠

  ٧٧٤  .........  اإلمام یعل ةيّ الّرع وحّق  ةيّ الّرع یعل اإلمام حّق  من بجي ما باب −١٦١

  ٧٧٦  ...........................................  لِإلمام كّلها األرض أنّ  باب −١٦٢
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  ٧٧٨  ..................  األمر ويل إذا وامللبس املطعم ويف نفسه يف اإلمام ةريس باب −١٦٣

  ٧٧٨  .................................................................  نادر باب −١٦٤

  ٧٨٢  .................................  ةيالوال يف ليالّتنز من ونتف نكت هيف باب −١٦٥

  ٨٤٢  ................................  ةيالوال يف ةيالّروا من وجوامع ُنَتٌف  هيف باب −١٦٦

  ٨٤٥  ...............................  هميإل ضيوالتّفو اءهميأول معرفتهم یف باب −١٦٧

  847  ............................................................................  خيالتار أبواب - 168

  ٨٤٧  ......................................................  ووفاته صالنّبي مولد باب

  ٨٥٧  ...............................  صالنّبيّ  قرب یعل اإلرشاف عن الّنهي باب −١٦٩

  ٨٥٩  ................................................  نياملؤمنريأم مولد باب −١٧٠

  ٨٦١  ............................................  ‘فاطمة الّزهراء مولد باب −١٧١

  ٨٦٤  .............................................  یعل بن احلسن مولد باب −١٧٢

  ٨٦٧  .............................................  عيل بن نياحلس مولد باب −١٧٣

  ٨٧٢  .............................................  نياحلس بن عيل مولد باب −١٧٤

  ٨٧٨  ......................................  عيل بن حمّمد جعفر أيب مولد باب −١٧٥

  ٨٨٢  ..................................  حمّمد بن جعفر عبداهللا أيب مولد باب −١٧٦

  ٨٨٦  .................................  جعفر بن یموس احلسن أيب مولد باب −١٧٧

  ٨٨٩  ...........................................  الّرضا احلسن أيب مولد باب −١٧٨

  ٨٩٣  ................................  الّثاين عيل بن حممد جعفر أيب مولد باب −١٧٩

الميلَ عَ ( حمّمد بن یّ عل احلسن أيب مولد باب −١٨٠   ٨٩٥  ..............  )والّرضوان ِهَامالسَّ

  ٨٩٧  ....................................  یّ عل بن احلسن حممد أيب مولد باب −١٨١

  901  .........................................................  گذشته ابواب ثياحاد در يتأمل
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  ٩٠٥  ..................................................  الّصاحب مولد باب −١٨٢

  ٩١٥  ..............................  هميعل والنّّص  عرش یاالثن يف جاء ما باب −١٨٣

  944  ...................................  خالفت به مربوط مسائل ي هدربار يتذكّرات

 هو فإّنه ولده ولد أو ولده يف وكان هيف كني فلم يشء الّرجل یف ليق إذا أّنه يف باب −١٨٤
  ٩٤٨  .....................................................................  هيف ليق اّلذي

  ٩٥٢  .................  هيإل هادون یتعال اهللا بأمر قائمون كّلهم‡ األئّمة أنّ  باب −١٨٥

  ٩٥٢  ......................................................  اإلمام صلة باب −١٨٦

  ٩٥٤  ..................  هيف بجي وما وحدوده اخلمس ريسوتف واألنفال الفيء باب −١٨٧

 ٩٨٤  ...................................................  مشكل جعل خرب در ميان مسلمني
 ٩٩٩  ..........................  ای از كشتی نوح در مسكو ساختگی بود خرب پيدا شدن ختته

  1001  ................................................................  دوم جلد يليتفص فهرست

 به  اند شده يمعرّف حاضر كتاب در كه روات از يتعداد ياسام
  1013  ............................................................................  الفبا حروف بيترت

  

 
  
  

كنيم كه در كتاب حاضر: توجه خواننده را به اين نكته جلب ميتذكر
صفحات به كتب مؤلّف يا كتب مرحوم قلمداران ارجاعاتي كه در پاورقي

اي است كه با حروف آي. بي. ام.شده است، ارجاع به صفحات نسخه
  تكثير و توزيع گرديده است.   

(ناشر)                                                                                 
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  العلم ورثة العلم، يرث بعضهم بعضاً  ‡ ئّمةباب أن األ -٩٠
روايت آورده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته  )1(در اين باب كليني هفت

ق را ضعيف همطراز موثّ 4را حسن و  2را صحيح و  5و  3و  1است. مجلسي حديث 
  سكوت كرده است. 8را مرفوع شمرده و دربارة حديث  6و 

نقل كرده كه حالش نامعلوم است و توثيق » يبِلَيحيي الح«روايت اول و سوم را 
  نشده است.

آن.  غير خبيث و نفر مش مشترك است بين چندنقل كرده كه نا» حريز«را روايت دوم
خواست ترور  بوده كه به فرمان او كساني را كه مييكي از ايشان داراي پيرواني 

پذيرفت. وي در نزاعي با پيروان فرقة  او را به حضور نمي كردند. حضرت صادق مي
كافي است كه  150اي از مرويات او حديث هشتم باب  خوارج كشته شد. نمونه

ب نُو جامام چون به دنيا آيد كف دست بر زمين گذارد و شهادتين بخواند  :گويد مي
  بيند!! شود و از پشت سر مي نمي

كه قبل از بعثت پيامبر والدت يافته، پس  چگونه ممكن است علي :نگارنده گويد
شود براي چه همسر گرفته و چگونه  ب نمينُاز تولّد شهادتين گفته باشد؟! اگر امام ج

داد را فرستاد مق حضرت علي ـايم  چنانكه قبالً نيز گفته ـداراي اوالد شده است؟ چرا 
غسل  صاكرم؟ چرا پيامبر )2(ذي و مذي را بپرسدرت از وتا از پيامبر حكم طها

نشد؟ » ابن ملجم«مانع كار  بيند چرا حضرت علي از پشت سر مي فرمود؟ اگر امام مي
كشد و  زيرا در اين صورت واجب بود كه مانع كار حرام وي شود! اگر امام خميازه نمي

ُُد و مور است كه بول و غائط امام را فرو برَادهد و زمين م شك ميبول و غائط او بوي م
  پنهان كند، پس چرا قرآن به پيامبران فرموده به مردم بگويند ما بشري همچون شماييم؟

                                                           
ده است لذا احاديث اين باب را چون روايت سوم بار ديگر به عنوان روايت هفتم همين باب تكرار ش -1

 هفت عدد ذكر كرديم.
 همين كتاب. 56ر. ك. صفحه  -2
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» كافي«گويند اگر  مطّلع نشوند وگرنه مي اخباربايد دعا كنيم كه غيرمسلمين از اين 
  ايشان چگونه خواهد بود؟!ب تُبهترين كتاب اماميه است، ساير كُ

مسلك بوده و رواياتش نقل كرده كه جبري» ريابوعلي األشع«روايت چهارم را 220
نيازي به دعوت  :فرموده وضع خوبي ندارد. به عنوان مثال، ادعا كرده كه امام صادق

فرمايد كه گردنش  اي مي اي را بخواهد به فرشته دهمردم به تشيع نيست اگر خدا خير بن
  )1(را بگيرد و  او را خواه و ناخواه به [تشيع] داخل سازد!

را » توحيد«كه در نمازهاي يوميه سورة  هر :فرموده وي مدعي است كه امام صادق
ول امام ! همچنين از ق)2(تو از نمازگزاران نيستي ،اي بندة خدا :شود نخواند به او گفته مي

را بخواند، خدا خير دنيا » وحيدت«نماز واجب سورة  كه پس از هر هر :ادعا كرده صادق
  )3(آمرزد!! مادر و خواهران و برادرانش را مي پدر و آخرت را براي او گرد آورد و او و و

نام خدا هفتاد بار در  :امام صادق فرموده :گويد باطيل او آن است كه مياديگر از 
استعمال شده » اهللا«بار كلمة  87ت. در حالي كه در سورة مذكور سم ذكر شده انعااسورة 
اسم خدا در هفتاد موضع آمده است؟  :بفرمايد . پس چگونه ممكن است امام)4(است

كثرت » هفتاد«توانند ادعا كنند كه منظور از عدد  بديهي است كه دكّانداران مذهبي نمي
به كثرت و فراواني استعمال شده و » اهللا«ن كريم اسم ر قرآوبسياري از س دراست زيرا 

 كه در اين روايت امام فقط ازحالي نعام منحصر نيست. درااين خصوصيت به سورة 
  را داشته است. نعاما هاي سورة ويژگي بيان يكي از قصد نعام نام برده است واسورة 

نسبت  صه رسول خداحديثي است مرفوع كه آن را ب ،اي ديگر از خرافات او نمونه
از  حياتم يا پس كه مرا در هر ،اي علي :فرمود حضرت به عليآن :گويد داده و مي

كنم  مماتم و يا تو را و دو پسرت را در حيات يا پس از ممات زيارت كند، ضمانت مي
                                                           

 .3، حديث 213، ص 2اصول كافي، ج  -1
 .10، حديث 622(باب فضل القرآن)، ص  2اصول كافي، ج  -2
 .11، حديث 622(باب فضل القرآن)، ص  2اصول كافي، ج  -3
 .  12، حديث 622(باب فضل القرآن)، ص  2، ج اصول كافي -4
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درجة خود همهاي قيامت برهانم و او را  ها و سختي كه او را روز رستاخيز از بيم
بود و بارها به عنوان  جناق حضرت عليبارة عثمان كه با ا در! آي)1(گردانم

  دانيد؟ رفته نيز اين حديث را صادق مي خويشاوند به ديدار علي
علم أئمه ارثي است و اين مطلب  :كليني با نقل روايات اين باب قصد دارد كه بگويد
رسول خدا  = اهللا سوُل ر ينمَ لَّ عَ « :برخالف عقل و شرع است. اميرالمؤمنين مكرّراً فرموده

ها حديث أئمه  . در ده»ام دانش را به ارث برده = َوِرثُت الِعلم« :و نفرموده »به من آموخت
ثني (أخَربَين) أيب عن آبائه« :اند از قول پدرانشان خبري نقل كرده و فرموده پدرم به  = َحدَّ

امام  :گويند كه مي ـ »سلسلة الذَهب«. از جمله حديث »نقل از نياكانش به من گفته است
نقل شده است.  »حّدثني أيب موسی بن جعفر....« :لفظ با ـدر نيشابور بيان فرموده  رضا

، تمام روايات را با نقل قول پدر از پدر نيز برادر امام باقر /»مسند زيد«در كتاب 
  رساند. به پيامبر مي كند و حديث را از امام سجاد ذكر مي

اند كه علم أئمه ارثي بوده، پس چرا كليني در حديث دوم  قائل اگر كليني و مشايخ او
رفت؟ ساير علما از جمله  به مكتبخانه مي حضرت باقر :گويد كافي مي 175باب 

  ).44- 43اند (رجال كشّي، ص  نيز حديث مذكور را ذكر كرده» كشّي«
آشكار است كه حصول علم يا به وحي است يا به كسب و تعلّم و چون خالف 

 ،شود پس ناگزير علم ايشان به تعلّم بوده است. عالوه بر اين نيست كه به امام وحي نمي
كه كليني از قول امام » كافي« 8اين باب مخالف است با حديث پنجم باب  روايات

(يموت العامل فيذهب بام برد  داند، با خود مي نقل كرده كه عالم با مرگش آنچه مي باقر
دانشمندي چون وفات يابد تمام  هر :يعني .گذارد را به ارث نمي علمكسي  :يعني َيعلم)

و ات ظماند مگر آنكه محفو شود و باقي نمي محفوظات ذهني و علمي او قبض مي
گويند  شد چرا مي معلومات خود را مكتوب كرده باشد و إلّا اگر علم به ارث منتقل مي

از پدران خويش  اند كه .. داشته..أئمه كتاب مخصوص و جامعه و جفر و مصحف و

                                                           
 .2، حديث 579(باب فضل الزّيارات وثوابها)، ص  4فروع كافي، ج  -1



   
 

 

556 

تدبر يا  سواد و بي واتش مانند شماري از صوفيان كمواقع كليني و ر بودند؟ در  گرفته
رسد،  سلسلة ارشاد از مرشد به فرزندش به ارث مي :گويند فريب كه مي گر و عوام حيله

حيح رسد! وانگهي علم موروثي اگر ص اند كه علوم امام به فرزندش به ارث مي ادعا كرده
 ـگوييد كه علم  اند، پس چرا مي بود در اين صورت اكثر أئمه فرزندان متعدد داشته مي

  شود؟! به ساير فرزندانشان به ارث منتقل نمي ـجز به يك تن 

  ذين من قبلهموصياء الّ نبياء واألوجميع األ يّ بلم النّ ثوا عِ رِ ة وَ ئمّ األ باب أنّ  -٩١
ده كه همة آنها مخالف قرآن است و راويان كليني در اين باب هفت روايت ثبت كر

روند. آقاي بهبودي هيچ يك از هفت روايت اين باب را  و ضعفا به شمار مي ةالآنها از غُ
را صحيح و  6و  5و  4را ضعيف و  2را حسن و  1ا مجلسي حديث صحيح ندانسته ام

نيز داراي سكوت كرده است. روايات اين باب  3را مجهول دانسته و دربارة حديث  7
  .اشكاالت باب قبل است

نقل كرده كه قائل به تحريف قرآن » بن ابراهيم علي«اين حديث را  -1حديث  *
دانيم كه او در واقع  اگر فردي را ببينيم، مي :فرموده است! و مدعي است كه امام رضا

   :همؤمن است يا منافق! كه اين ادعا مخالف قرآن است. زيرا خدا به پيامبرش فرمود
نۡ ٱةِ َيوٰ لَۡ ٱِف  ۥُلُ ِجُبَك َقوۡ لَّاِس َمن ُيعۡ ٱَوِمَن ﴿ ٰ ٱِهُد َيا َويُشۡ لُّ َ َ  َ وَُهَو  ۦبِهِ َما ِف قَلۡ  َّ

َلُّ 
َ
 ]٢٠٤ البقرة:[  ﴾َصامِ ۡلِ ٱأ
پسندي و او [حتّي]  و از مردم كسي هست كه سخنش را در زندگي اين جهان مي«

ترين دشمن  كه [در واقع او] سختحالي گيرد در مي آنچه در دل دارد گواهخدا را بر
] است   ».[حقّ
   :و فرموده

﴿ َ َ ٱلَِّفاِق  َ  ْ ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدوا
َ
ۡعَراِب ُمَنٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ

َ
ۡن َحۡوَلُكم ّمَِن ٱۡل َوِممَّ

 ]١٠١ التوبة:[  ﴾َتۡعلَُمُهۡمۖ َنُۡن َنۡعلَُمُهمۡ 
هالي مدينه نيز بر نفاق خو ااند و برخي از  ا بعضي منافقنشينان پيرامون شم باديه«

  ».شناسيم شناسي ما آنها را مي نها را نميآاند تو [اي پيامبر]  گرفته
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نحن « :آيا امام ممكن است خالف قرآن بگويد؟ همچنين مدعي است كه امام فرموده
كه خدا بارها در اين با »ايم مخصوص خدا ما افرادكتاب = در كتاب اهللا املخصوصون يف
َها َيٰٓ ﴿ :قرآن فرموده يُّ

َ
  :فرموده  و ﴾ى ّلِلنَّاِس ُهدٗ ﴿و  ﴾ّلِلنَّاِس  َبَيانٞ ﴿يا  ﴾لَّاُس ٱأ

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
َّ َكآَنٰ َسلۡ أ ِ  ]٢٨ :سبأ[  ﴾ّلِلنَّاِس  فَّةٗ َك إ

  ».ايم مگر براي همة مردم و تو را (اي پيامبر) نفرستاده«
ة« و نفرموده   . »لِألئِمَّ

كاذيب آن است كه قرآن را كتابي مخصوص يك عده، اهدف اين جاعلين از اين  آيا    
  جلوه دهند و مردم را از قرآن دور كنند؟!

ما كساني  :گويد كند و مي اي از قرآن را به اين صورت نقل مي در اين حديث آيه
ع نحن اّلذين رش« :هستيم كه خدا دينش را براي ما تشريع كرده و در كتابش گفته است

َع لَُكم اهللا لنا دينه فقال يف كتابه: دٍ  َشَ ٰ ٱّمَِن  َيا آَل ُحمَمَّ نۡ  ....ا نُوحٗ  ۦبِهِ  ّلِيِن َما وَصَّ
َ
قِيُمواْ  أ

َ
أ

دٍ  ّلِينَ ٱ ْ فِيهِۚ  َيا آَل ُحمَمَّ قُوا َ َتَتَفرَّ َ  َوُكوُنوا َعَلی َمجَاَعةٍ   َو َ ۡ ٱَكُبَ  َك بِوالََيةِ  كِيَ ُمۡشِ ل  َمْن َأْرشَ
   »!!هِ َمن يُنِيُب إَِلۡ  ِديٓ َيهۡ  ِمْن والََيِة َعّيل إنَّ اهللاَ َيا حمّمد هِۚ إَِلۡ  ُعوُهمۡ َما تَدۡ  َعيلّ 

را كه » شوري«اي خوانندة با انصاف مصحف شريف را باز كن و آية سيزدهم سورة 
در مكّه نازل شده، بنگر و با آنچه در كافي آمده مقايسه كن. در آن زمان حضرت 

هنوز ازدواج نكرده بود و مسألة وصايت و امامت به هيچ وجه مطرح نبود تا  علي
با او شريك بشمارند يا نشمارند.  مشركين مكّه كسي را در واليت و خالفت علي

  .»امامت«بود نه » توحيد«اصوالً اختالف پيامبر با مكّيان بر سر مسألة 
اند و نه به قيامت و إلّا اين همه  اين كذّابين نه به خدا ايمان داشته من اطمينان دارم كه141

 اسخني يفباب أن الرّ = ( 80بستند. نگارنده به هنگام بررسي باب  به خدا و امام دروغ نمي
پرسيدم: چرا اين راويان كذّاب اين قدر اصرار دارند كه منحصراً  از خود ميئّمة) العلم هم األ

قلمداد كنند. اكنون فهميدم كه اصرار آنها از آن روست » العلم اسخون يفر«أئمه را مصداق 
كه قصد دارند هر دروغي را به قرآن نسبت دهند و اگر كسي سؤال يا اشكال كند، دهانش 

دانيد! اما ـ  داند و شما نمي را به اين بهانه ببندند كه اينها تأويل آيات است و فقط امام مي
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اند كه تأويل آيات حتّي در اختيار  ايم ـ غفلت يا تغافل كرده فتهچنانكه در باب مذكور گ
نيست، وانگهي اين مسأله ربطي به معني و ترجمة آيات ندارد و اگر  »العلم راسخون يف«

  .هللاِّ واحلمدتوان و بايد او را رسوا كرد.  كسي بخواهد با قرآن بازي كند، مي

  ارث در قرآن
در » ارث«مفيد است مطالبي را در مورد مسألة پيش از پرداختن به روايت بعدي 

) 186(ص موضوع سخن گفته شده بارة اين در قبالً كتاب حاضر قرآن ذكركنيم. البتّه در
كه در » إرث«نظر از معناي فقهي  صرف أوالً:اما ناگزيريم بار ديگر يادآور شويم كه 

نظر صرفست و همچنين سورة بقره و آيات سورة نساء مطرح ا 233آياتي از جمله آية 
استعمال » ورِثَ«شمارد و در آنها مادة  خداوند مي از آياتي كه زمين و آسمان را از آنِ

.) ...حديد و 10سورة مريم و  40قصص و  58آل عمران و  180شده است (مانند آية 
 جمله براي كساني كه وارد بهشتديگر نيز به كار رفته است از آن مادة مذكور در موارد

سورة انبياء  105اعراف و  43شوند نيز همين ماده استعمال شده است (از جمله آية  مي
در مواردي » ورث«...). نمونة ديگر استعمال مادة ..سورة مريم و 63مؤمنون و  11و 

گيرد  پيش از خود را در اختيار مي هاي نسلِ است كه نسلي، سرزمين و اموال و خانه
  ...)..شعراء و 59دخان و  28احزاب و  27ة اعراف و سور 137و  128(مانند آية 

ايراث «ماند، تعبير  متي باقي مياكه تعاليم و كتاب پيامبري در ميان  يدر موارد :ياًثان
راث افراد خداست و و» دادن به ارث«شود، يعني فاعل  استعمال مي» دادن = به ارث

 169شوند. (مانند آية  ث محسوب مياند نه فقط افرادي كه بنا به قوانين إرث، وار أمت
  شوري). 14غافر و  53فاطر و  32سورة اعراف و 

اگر وارث، پيامبر باشد طبعاً ارث نيز نعمت نبوت و كتاب و علوم شريعت  :ثالثاً
 180نمل كه توضيح آن در صفحة  16سورة مريم و  6و  5خواهد بود. (مانند آية 

به اين معني منظور باشد در اين صورت به نحو » به ارث دادن«از اين رو اگر  گذشت)
  نبي قلمداد شده است و اين موضوع با أئمه كه نبوت ندارند، قابل » وارث«غيرمستقيم 
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  ايم. ارث برده صشوند كه به معناي مذكور از پيامبر تطبيق نيست و طبعاً أئمه مدعي نمي
ردن نبوت در قرآن در موردي استعمال شده كه هم وارث نبي ب  مخفي نماند كه ارث

 إبوده و هم مورث، از اين رو اين تعبير در مورد حضرت سليمان و حضرت يحيي
در مورد انبياء ديگر به كار نرفته است. ااستعمال شده ام  

قرآن هفده هزار آيه داشته از  :حمق كه گفته استا» بن الحكم علي« -2حديث  *
هيچ پيامبري  :فرمود صكند كه رسول خدا نقل مي )1(كذّاب» حمان بن كثيرعبدالرّ«قول 

كه حضرت يعقوب و حضرت حالي داشته است. در درنگذشت مگر آنكه وصي
اند، وصي بدان  و بسياري از انبيائي كه فرزندانشان نيز حائز مقام نبوت بوده إداود

همانا محمد  :گويد مياند. اين حديث  معني كه منظور كليني و نظاير اوست، نداشته
دانند كه  كه همه مييحالخود را به ارث برده است. در دانش انبياء و مرسلين پيش از
   :نازل شد و خدا به آن حضرت فرموده صاكرم قرآن در چهل سالگي بر پيامبر 

َ ِكَتٰ لۡ ٱرِي َما َما ُكنَت تَدۡ ﴿  ]٥٢ :وریالّش [  ﴾نُ يَمٰ ۡلِ ٱُب َو
  ».دانستي] دانستي كتاب [آسماني] چيست و نه ايمان [را مي يامبر] تو نمياي پ«[

   :و فرموده
ن يُلۡ ُجوٓ َوَما ُكنَت تَرۡ ﴿

َ
َّ رَۡحَ ِكَتٰ لۡ ٱَك إَِلۡ  َقٰٓ اْ أ ِ ّبَِك  ةٗ ُب إ  ]٨٦ :القصص[  ﴾ّمِن رَّ

]»ز اينكه رحمتي از اي پيامبر] تو اميد نداشتي كه اين كتاب بر تو نازل شود ج
  ».وردگارت بودپر

مذكور ارث فقهي نيست بلكه » ارث«رو حتّي اگر براي پيامبر ارث قائل شويم ازاين
توان دريافت  با توجه به آنچه در سطور فوق، قبل از بررسي همين حديث گفته شد مي

بردن پيامبر از انبياء سلف همان نبوت اوست و اين  نفهميده كه ارث اهلكه جاعل ج
كه فاقد نبوت بوده قابل انتقال  حضرت ختمي مرتبت به علي ميراث خصوصاً از

از آن به عنوان  نيست تا بعداً به اوالد آن حضرت به ارث برسد. در نتيجه امام باقر
  .ياد نخواهد فرمود »= ميراث ما مرياثنا«
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قاَل « :ديگر آنكه جاعل حديث نتوانسته به خوبي جعل كند زيرا در آغاز حديث گفته
= همانا من به إينِّ َوِرثُت « :بايست بگويد در اين صورت در ميانة حديث مي »اهللارسوُل 

دًا َوِرَث « :كه گفته استليحادر» ام ارث برده »! = همانا محمد ارث برده استإنَّ ُحمَمَّ
سواد  تعجب است از كساني كه مدعي علم و اجتهاداند و در اصول و فروع از كليني كم

  !كنند پيروي مي او اهلو روات ج
عبداهللا بن «و » رمل بن عضّمف«سند آن در نهايت ضعف است.  -4و  3حديث  *221

بن  ةرعَ زُ . «)1(ايم از ضعفايي هستند كه قبالً معرّفي كرده» اببن اخلطّ  ةمَ لَ َس «و » القاسم
اند.  باران ديده ياد كرده نيز واقفي است كه علماي شيعه از آنان به عنوان سگان» دحممّ 

حديث چهارم را چنانكه گفتيم مجلسي صحيح دانسته ولي اعتراف كرده كه اگر مقصود 
  باشد، حديث مذكور مجهول خواهد بود.» ابن عبدالواحد بن المختار» «يسرَضُ«از 

از حضرت سليمان صاكرمعا شده كه پيامبر در اين دو روايت اد  ارث برده
ايم بطالن اين  ايم! با توجه به آنچه دربارة حديث دوم گفته بر ارث بردهاست و ما از پيام

پذيريم كه  كنيم و مي قول آشكار است اما در اينجا ادعاي آنها را درست فرض مي
ارث برده است (معلوم نيست چرا حضرت يحيي و حضرت  از سليمان صمحمد

ضرت عيسي ارث ببرد؟ زيرا چنانكه اند تا پيامبر نيز از ح عيسي از سليمان ارث نبرده
ارث برده، خود  كه از سليمان صگفتيم ارث پيامبر ارث نبوت است) اما محمد

اند چگونه ميراث  پيامبر بود و نبوت را به ارث گرفته است، اما أئمه كه نبوت نداشته
  اند؟! انبياء را به ارث برده

ايم، آن علم موردنظر و كامل نيست  بردهآنچه از انبياء ارث  :گويد ديگر آنكه امام مي
آيد!! فرض  بلكه علم آن چيزي است كه روز به روز و ساعت به ساعت براي امام مي

كنيم ميراث انبياء كه به وحي متّكي است، به أئمه به ارث رسيده باشد اما اين علم  مي
رسد؟ آيا  ي ميايد كه به أئمه نيز وح شود؟ آيا شما قائل غيرموروثي چگونه حاصل مي
  خود فهميده كه چه بافته است؟! اهلدانيد؟ آيا جاعل ج علم أئمه را از وحي باالتر مي

                                                           
 اند. معرّفي شده 168در صفحه » مفضل«و  530در صفحه » عبداهللا«و  482در صفحه » سلمه« -1



   
  

 

561 

 ز يك روايت از امامج» كشّي«است كه به قول » سكانابن م«راوي آن  -5حديث  *
نيز وضع خوبي ندارد و قابل » ابوبصير) «327نشنيده است (رجال كشي،ص  صادق

  اعتماد نيست.
غالي روايت كرده است. راوي نخست آن » حسين بن سعيد«را  -6حديث  *

»اين حديث چنانكه اشاره كرديم )1(نام دارد كه قبالً معرفي شده است» نانعبداهللا بن س .
با يكديگر  احاديث. معلوم است كليني به توافق يا تباين 78مخالف است با روايات باب 

  توجه نداشته است.
مانند حضرت  صاكرمدر اين حديث مجهول ادعا شده كه نبي  -7حديث  *
بر فهم نطق پرندگان قادر  كردن مردگان و مانند حضرت سليمان بر زنده عيسي

   :قرآن فرموده :گوييم بود. مي
ٰ ٱإِنََّما ﴿ ِ ٱُت ِعنَد َي  ]٥٠ :العنكبوت – ١٠٩ األنعام:[  ﴾َّ
  ».همانا آيات و معجزات نزدخداست«

   :و فرموده
﴿ 

ۡ
ن يَأ
َ
َّ بِإِذۡ ِتَ َوَما َكَن لِرَُسوٍل أ ِ ِ ٱِن يٍَة إ  ]٧٨ :غافر – ٣٨ :الرعد[   ﴾َّ

  ».إذن حقّ معجزه و آيتي بياورد هيچ پيامبري را نرسد كه بي«
شود، آيات و معجزات در اختيار انبياء نيست بلكه خداوند  چنانكه مالحظه مي     

مر افرمايد و اين  حت باشد، معجزه را در تأييد پيامبر نازل و ظاهر ميحكيم هرگاه مصل
ايم (ص  ) از اين رو چنانكه قبالً نيز گفته35 :هميشه به خواست پيامبر نيست (األنعام

فهميد و يا حضرت موسي  ) دليلي نداريم كه حضرت عيسي نطق پرندگان را مي123
  .....توانسته مردگان را زنده كند و هكذا مي

در اين حديث افتراي ديگري به أئمه بسته شده كه مربوط است به دو آية قرآن كه 
ارتباطي به هم ندارند و محال است كه امام از اين موضوع مطّلع نباشد. جاعل حديث 

ايم!! در  سورة نمل مذكور است ما به ارث برده 75گويد امام فرموده كتابي كه در آية  مي
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در آية مذكور به معناي علمي إلهي و لوح » كتاب«لفظ حالي كه پرواضح است كه 
   :محفوظ است. چنانكه در آية قبل فرموده

 ]٧٤ :النّمل[  ﴾نَّ َربََّك َلَۡعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهۡم َوَما ُيۡعلُِنونَ ﴿
دارد و آنچه را كه آشكار  هايشان نهان مي همانا پروردگارت آنچه را كه سينه«

  ».داند سازند، مي مي
   :سپس فرموده

َّ ِف كَِتٰبٖ  َوَما ِمۡن َغٓئَِبةٖ ﴿ ِ ۡرِض إ
َ
َمآءِ َوٱۡل بٍِي  ِف ٱلسَّ  ]٧٥ :ملالنّ [  ﴾٧٥مُّ

  ».و هيچ چيز ناپيدا در آسمان و زمين نيست مگر آنكه در كتابي روشن [مذكور] است«
طبعاً  معناي آيه را به همين صورت گفته است. البيان مجمعشيخ طبرسي نيز در 

فاطر است. به همين سبب راوي  32در آية » كتاب«كتاب مذكور در آية باال غير از 
دانسته اگر ادامة آيه را ذكر كند، به  حديث، آية دوم را ناقص نقل كرده است زيرا مي

» بادع«شود كه اگر آيه را منحصر به أئمه بدانيم و بگوييم منظور از  وضوح معلوم مي
   :آوريم ة مذكور توهين به أئمه خواهد بود!! ما آية مذكور را در اينجا مييآأئمه هستند، 

وۡ ﴿
َ
ِيَن ٱَب ِكَتٰ لۡ ٱَنا َرثۡ ُثمَّ أ ۖ  َنا ِمنۡ َطَفيۡ ۡص ٱلَّ َفۡ  َظالِمٞ  ُهمۡ فَِمنۡ  ِعَبادِنَا قۡ َوِمنۡ  ۦِسهِ ّلِ  َتِصدٞ ُهم مُّ

ِ  َسابِقُۢ  ُهمۡ َوِمنۡ  ٰ يۡ لَۡ ٱب ِۚ ٱِن ِت بِإِذۡ َر َّ  ٰ  ]٣٢ :فاطر[ ﴾َكبِيُ لۡ ٱُل َفۡض لۡ ٱُهَو لَِك َذ
آنگاه اين كتاب را به كساني از بندگانمان كه برگزيده بوديم به ميراث داديم برخي از «

روي كنند و برخي ديگر به توفيقّ حق  كنند و برخي ديگر ميانه ايشان به خود ستم مي
  ».ي استشتابند و اين همان فضل و رحمت سترگ إله به سوي [كارهاي] خير مي

رو  بگو كدام يك از أئمه ظالم به نفس و كدام يك ميانه :پرسيم مي اهلاز راوي ج
اند؟!! معلوم نيست كه چرا كليني اين روايت را در كتابش آورده است. آيا  بوده
  اظهار ارادت كند؟! خواسته به امام كاظم مي

ارث «بند ثاني فصل سورة فاطر به معنايي است كه در  32در آية » ايراث«ديگر آنكه 
وات توان انحصاراً أئمه را مصداق آن دانست، لذا مقصود ر ايم و طبعاً نمي گفته» در قرآن

  اند. رض خود را بردهبا ذكر اين حديث ع شود و كليني حاصل نمي
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هم وأنّ  وجلّ نزلت من عنداهللا عزّ  يتعندهم جميع الکتب الّ  ‡ ئّمةاأل باب أنّ  -٩٢
  ف ألسنتهايعرفونها علی اختال

اند و  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«در اين باب دو حديث آمده كه هر دو 
  مجلسي اولي را مجهول و دومي را ضعيف شمرده است.

نبياء را به ارث امدعي است كه أئمه تورات و انجيل و كتب ساير  - 1حديث  *
همانا  :گويد شد. همچنين ميباب قبل بيان  احاديثاند! بطالن اين قول در بررسي  برده

دانم! با اينكه رسول  نمي :گذارد كه چون از او سؤال شد بگويد خدا در زمين حجتي نمي
دانم  نمي :فرمود شد، مي بود و در پاسخ بسياري از سؤاالتي كه از او مي حجت صخدا

ٓ ﴿ :صبر كنيد تا وحي نازل شود. در قرآن بارها فرموده دۡ  َما
َ
  إِنۡ ﴿و  ﴾رِيأ

َ
= ﴾رِيٓ دۡ أ

ٓ ﴿ :خدا بارها فرموده و »دانم نمي دۡ  َوَما
َ
ٰ أ   ».داني = نمي﴾رِيَ تَدۡ ﴿و  ﴾رِيَك َوَما يُدۡ ﴿ و ﴾َك َر

سند آن در نهايت ضعف است. كليني از روايات اين باب نتيجه  -2حديث  *142
غمبر زبان عبراني يهوديان داند. در حالي كه پي هاي گوناگون مي گيرد كه امام زبان مي

دانست و چنانكه در قرآن اشاره شده يهوديان مدينه به آن حضرت  مدينه را نمي
دانست كه از اين كالم قصد بدگويي دارند تا آنكه خدا براي  و او نمي ﴾ِعَناَرٰ ﴿ :گفتند مي

ده كنند، نتوانند از اين لفظ سوءاستفا زكلمه را به كار نبرند و يهود ني آنكه مؤمنين اين
   :نهي نمود و فرمود

َها َيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ٰ ٱأ َ َتُقولُواْ َر ِيَن َءاَمُنواْ   ]١٠٤ البقرة:[  ﴾نَانُظرۡ ٱِعَنا َوقُولُواْ لَّ

  ».رنانظُاُ :مگوييد [و به جاي آن] بگوييد» ناراع« !ايد اي كساني كه ايمان آورده«
ران كشورها براي دعوت به اسالم، به س صهايي كه رسول خدا همچنين نامه

نطق  ها. اگر حضرت سليمان فرستاد، به زبان عربي بود نه به زبان مخاطبان نامه مي
  دانست ربطي به ساير انبياء ندارد. پرندگان را مي
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  هم يعلمون علمه کّلهوأنّ  ‡ ئمةه إّال األه لم يجمع القرآن کلّ باب أنّ  -٩٣
ام واپسين حيات يام در اين دان اين باب، واجب و الزم مي احاديثپيش از بررسي 
هاي علميه و در  خويش را در حوزهم، نگارنده ساليان متمادي از عمرشوحقايقي را يادآور

ذرانده و تزوير و تعصب و مغالطه و كتمان حقائق از ايشان، گمحافل روحانيت و معممين 
  يت نشوند.شود كه هدا به اين امراض، سبب مي يام. به عقيدة من ابتال فراوان ديده

يكي از حقايقي كه ضرور است خوانندگان حقّجو بدانند، اما علماء عالقة چنداني به 
عناوين ابواب در «كوشند مردم را از توجه بدان منصرف سازند مسألة  مي ابراز آن ندارند و

   :پردازيم االً و با ذكر چند مقدمه به بيان آن ميماست كه در اين سطور اج» كتب حديث
چه بي كه مؤلّف صرفاً هرتُكُ )الف :اند بر دو نوع احاديثو  اخبارب تُدان كه كُب - 1

ت و سقم آنها، همگي را به مصداق  د، صرفحديث و خبر به دست آورنظر از صح
 ةل و قضاوت دربارة آنها را بر عهدكند و تحقيق و تأم در كتابش جمع مي» يلحاطب اللّ«

الوسائل نوري و امثالهما. در اينگونه  يخ طبري و مستدركگذارد از قبيل تار سايرين وا مي
  گيرد. منقوالت خود را بر عهده نمي تف مسؤوليكتب مؤلّ

آوري اخبار و احاديث  كُتُبي كه مؤلّف برخالف كُتُب نوع اول، صرفاً قصد جمع )ب222
ستنباط احكام شرعي تدوين يافته را نداشته بلكه به منظور دريافت امور اعتقادي و ا

روند و چنانكه در  ـ از اينگونه كُتُب به شمار مي» كافي«است. كتب أربعه ـ از جمله 
ايم، كليني كتابش را به منظور اجابت خواهش يكي از دوستانش  مقدمة كتاب نيز گفته

عمل به كسي كه خواستار و جوياي علم دين و «تأليف كرده و آن را كافي دانسته براي 
هاي ثابته است [بداند كه] با عمل به آنها به  [امامان] راستگو و سنّت از حصحياخبار

  .)1(»واجبات خدا و سنّت پيامبر عمل كرده است
صفوي و پس از  در قرون سالفه كه هنوز مانند عصرنكتة مهم ديگر آن است كه  - 2

تاوي و قول مختار خود را با آن، رسائل توضيح المسائل رواج نيافته بود، علما آراء و ف
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كردند و  گزيدند، اظهار مي كتب خويش برمي احاديثنواني كه براي هر دسته از ع
غلب موارد، صرفاً انتخاب يك عنوان اعناوين ابواب در كتبِ حديثيِ نوعِ دوم در 

نيست بلكه در واقع چنانكه گفتيم بيانگر سليقه و رأي  احاديثمناسب براي تعدادي از 
هر باب است و نتيجة استنتاج و استنباط او از  احاديثف و قول مختار او در مورد مؤلّ

  ل)دهد! (فتأم روايات باب را نشان مي
 ةدرايالرّجال و  بدين ترتيب آشكار است چنانچه روايتي بنا به قوانين و قواعد علم - 3

 ءهمة علمانباشد، به هيچ وجه نبايد پنداشت كه روايت منظور، نزد » صحيح« احلديث
ي كه بنا به اصول و موازين علم رجال و درايه مردود و احاديثمردود است! چه بسيار 

فاقد حجيت است، اما متأسفانه مورد پذيرش علماي ما قرار گرفته است!! مثالً شيخ 
را پذيرفته است!!! » بودن دائم ماه رمضان سي روزه«البطالن  صدوق روايات واضح

! نمونة )1(ضعيف را صريحاً قبول كرده است اخباربرخي از  »العقول ةمرآ«مجلسي نيز در 
كه حكومت  ـاست » عبداهللا جوادي آملي«يكي از آخوندهاي زمان ما، موسوم به  ،ديگر

و فكرش كامال آلوده به افكار يوناني   ـكند  كنوني از وي حمايت و تمجيد بسيار مي
را كه » محمد بن سنان«درايه، روايات است، اين جناب، برخالف موازين علم رجال و 

شمارد!! مهمتر از همه آنكه متأسفانه كثيري از علماي ما،  از ضعفاء است، مردود نمي
صاز قرائن اعتماد به  ـدر صدر آنهاست » كافي«كه  ـأربعه  بِتُدر كُ اخبارضبط  رف

وايي اعتماد !! و شماري از علماء به منقوالت بسياري از كتب ر)2(دانند حديث مي
ست كه وي ا بدين بهانة سر» ابن قولويه« كامل الزّياراتكنند، به عنوان مثال روايات  مي

كه كتاب مذكور حاوي !! درحالي)3(پذيرند به صحت اسانيد كتاب خود ملتزم بوده، مي
                                                           

دانند كه  ل فنّ ميو..... اه 175باب  2و حديث  174باب  6و حديث  165باب  63مانند حديث  -1
 بسياري از أحاديث مجهول مورد پذيرش وي بوده است!

 در اين مورد رجوع كنيد به كتب دراية الحديث. -2
 1318ص  214 تعليقة» النّقض«به تعليقات كتاب  كتاب حاضر و همچنين 29 صفحة. ك. به حاشيه ر -3

 .1319و 
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) فرموده، 30( » ةرايالدّ «در كتاب  شهيد ثانيو يا چنانكه  )1(ضعيف و خرافي است اخبار
  !!ضعيف عمل كرده است اخبارخ طوسي در كتب فقهي خويش به برخي از شي

آينه مرد نباشند هر زمين جز دو در اگر«كه  نامد مي كليني بابي را چنين واقع اگر در
= باب » (اند بر خلقش أئمه گواهان خداي«) و يا 64باب = » (يكي از آنها امام است

.. در واقع اعتقاد ...) و169باب = (  صپيامبرشدن بر مرقد  فشرِم نهي از«) و يا 67
يان كرده است. از اين رو حتّي اگر يك حديث صحيح در آن ابواب يافته نشود، بخود را 

كه رواياتي را بدون هيچگونه  ـتوان ادعا كرد كه خود كليني يا صدوق  به هيچ وجه نمي
  ا)ر جّد (فتدبّ اند.  ات را قبول نداشتهآن رواي ـاند  اظهار ترديد يا مخالفت در كتابشان آورده

اين ام و بسياري از معممين نيز از  با اينكه اين مسأله را به چند آخوند تفهيم كرده
المثل اگر با  كنند و في كتمان مي حال اين حقيقت را از عواماند اما با اين موضوع مطّلع

حريف قرآن است بدون هيچ ي را كه موهم تاخباراين انتقاد مواجه شوند كه چرا كليني 
اند و  ضعيف روايات مذكور: ويندگ است؟ مزورانه ميكتابش آورده مخالفتي در انتقاد و

اين روايات صحيح نيستند ولي اگر عالمي  ،آري :گوييم توان به آنها استناد كرد! مي نمي
كليني  روايات مذكور را رد و ابطال نمايد اين هنر و فهم درست اوست كه هيچ ربطي به

توان كار درست او را به پاي كليني و يا صدوق  ... ندارد و نمي.يا صدوق يا مجلسي يا
نوشت. بلكه شما بايد دليلي متقن اقامه نماييد و اثبات كنيد كليني يا صدوق كه بدون 

اند، زيرا  اند، با آنها مخالف بوده هيچگونه مخالفتي اين روايات را در كتب خود نقل كرده
است كه اگر عالمي ديگر اين روايات را مردود و باطل شمرد، دليل آن نيست پرواضح 

  !دانسته است كه كليني نيز آنها را مردود مي

                                                           
 .نامهزيارتو  زيارتهايي از مطالب اين كتاب رجوع كنيد به كتاب  مونهبراي آشنايي با ن -1
 -  ّة.رض إال رجالن لكان أحدمها احلّج األ يفمل يبق  ه لوباب أن 
 − علی خلقه ـعزوجل  ـشهداء اهللا  ةأن األئمّ  ببا. 
 - يبقرب النّ  رشاف عىلعن اإل يهالنّ  باب. 
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اعالم  رفص ـ از قبيل كتب أربعه ـبايد توجه داشت كه خصوصاً در كتب روايي 
اينكه روايات فالن باب در كتاب كليني يا صدوق ضعيف يا مجهول است، موجب سلب 

  نخواهد بود. ـكه بدون انتقاد و مخالفت روايتي را آورده است  ـسؤوليت از مؤلّف م
اند از جمله  ناگفته نماند كه براي اخفاء افتضاحات كليني تاكنون سعي بسيار كرده

با يكديگر قابل جمع نبوده و . ....اند كه برخي از روايات كليني يا صدوق و گفته
نتيجه پس . اند آنان به دو عقيدة متعارض معتقد بوده توان گفت كه اند، و نمي معارض

اند! در حالي  اند، قبول نداشته دو برخي از رواياتي را كه خود نقل كردهگيريم كه آن مي
:كه اين سخن جز ادعاي بالدليل نيست زيرا  ما مطمئن نيستيم كه اين دو به تعارض  أوالً

مدعا در صورتي مقبول است كه اثبات شود آن  . اين)1(اند منقولة خويش تنبه داشته اخبار
  اند كه البتّه دليلي بر اين امر در دست نيست. خودشان، توجه داشته اخباردو به تعارض 

: رساند كه اين دو با  گيرم كه ادعاي شما را پذيرفتيم. اما اين ادعا حداكثر مي ثانياً
اند، اما به هيچ وجه  ، موافق نبودهمعارض با عناوين مختارشان بر ابواب كتاب خود اخبار
ت اين قضيه نيست كه آنها با روايات غيرصحيحي كه موافق و مؤيد عنوان انتخابي مثبِ

  اند. ه، نيز موافق نبودهدآنها بو
كافي است. وي  93دهد عنوان باب  يكي از عناويني كه فساد عقيدة كليني را نشان مي223

باب شش حديث آورده كه سند اصلي اسالم را متزلزل كند! روات اين باب قصد در اين 
قرآن را كسي جمع نكرده و به آن علم ندارد مگر علي بن  ـنعوذباهللا  ـ :دارند كه بگويند

سلمين است حاوي همة قرآني كه در ميان م :خواهند بگويند ! در واقع ميطالب بيا
ع كرده، اكنون در نكرده و قرآني كه آن حضرت جمجمع  آن را عليآيات نيست زيرا 
ز دروغگو كسي ج :گويد ست و نزد أئمه است! در روايات اول مييناختيار مسلمين 

ز أئمه كسي همة قرآن را جمع كرده است!! در روايت دوم ادعا كند كه ج دتوان نمي
ز ظاهر و باطنش نزد عم ااتواند ادعا كند كه همة قرآن  تصريح كرده كه هيچ كس نمي

                                                           
ايم كه  بر اين در ابواب مختلف كتاب حاضر بارها نشان داده كتاب حاضر. عالوه 39ك. صفحه . ر -1

 كليني به تعارض احاديث خود توجه نداشته است.
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توانند بگويند منظور تفسير آيات  اوست مگر امامان!! بديهي است كه دكّانداران مذهبي نمي
از تفسير است در حالي كه حديث ادعا كرده حتّي ظاهر قرآن نيز به  غير» ظاهر«است زيرا 

 اداين حديث اعتق :گويد ائمه نيست!! مجلسي در شرح حديث اول مي تمامي نزد غير
پندارند قرآن همان است كه در مصاحف مشهور در ميان مردم وجود  كساني را كه مي

اند كه كلّ قرآن نزد  .. كليني و شيخ مفيد و گروهي ديگر بر اين قول رفته.كند دارد، رد مي
ائمه است و آنچه در مصاحف [مردم موجود است] قسمتي از آن است!... شيخ مفيد در 

آنچه ميان دو جلد موجود است همه، كالم خدا  :گفته است »ةالّرسويّ  جواب املسائل«رسالة 
.. بقية آنچه خداوند به عنوان قرآن نازل فرموده نزد محافظ شريعت و .و تنزيل إلهي است

ما به خدا ا :فرموده بدين سبب است كه امام صادق ...امانتدار احكام محفوظ است
يافتيد كه نام ما نيز همچون  قرائت شود درمي سوگند اگر قرآن آن چنان كه نازل شده،

كه تا زمان قيام امام قائم به  اند ده.. أئمه به ما امر كر...گذشتگان در آن ذكر شده است!!
اين  :گويد سپس مجلسي مي .)1(... الخ..قرائت آنچه ميان دو جلد موجود است، اكتفا كنيم

) بر [وقوعِ] 93باب = اين باب ( اخبارثر بيت متواتر است و اك اهل] اخبارمسأله از طريق [
  .)2(... الخ.نقص و تغيير در قرآن داللت دارد!!

اند و آنچه اكنون  اگر كل قرآن را فقط أئمه جمع كرده :پرسيم ... مي.از كليني و مفيد و
در ميان أمت اسالم به عنوان قرآن موجود است، همة آنچه خدا به عنوان قرآن نازل 

   :مند نيستند، پس دربارة آية و مسلمانان از كلّ قرآن بهرهفرموده، نيست 

                                                           
 ـس اهللا روحهام قّد  ـيخ املفيد .. ذهب الكلينی و الّش ..املصاحف املشهورة القرآن ما يف قوم زعموا أنّ  عىل هذا ردّ « -1

 ـح اهللا روحه روّ  ـديد املفيد .. قال شيخنا الّس ..املصاحف بعضه وما يف ‡ئّمهيع القرآن عند األمج أنّ  ومجاعة إىل
ا أنزله اهللا ممّ  ي.. و الباق...تنزيلهتني من القرآن مجيعه كالم اهللا وبني الّدف يالذ نّ إ :»ةجواب املسائل الّرسويّ «فی 
 ءقر ا واهللا لومّ أ: ادقد الّص قال جعفر بن حممّ  ك.. فلذل..امحكاملستودع لأل ةعند املستحفظ للّرشيع قرآناً  ىلتعا

.. حّتی يقوم ..م أمروا بقراءة ما بني الّدفتني!!.... أّهن ی من كان قبلناني كام سمّ لفيتمونا فيه مسمّ نزل ألأالقرآن كام 
 .».. الخ..القائم

 الّتغيري. النّقص وا يدّل عىلو أكثر أخبار هذا الباب ممّ  ‡هل البيتأهذا معلوم متواتر من طريق  -2
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  ٤١ ٌب َعزِيزٞ لَِكَتٰ  ۥنَّهُ ﴿
ۡ
َ ِمنۡ  يََديۡ َبۡيِ  ِطُل ِمنۢ َبٰ لۡ ٱتِيهِ َّ يَأ  ّمِنۡ  تَنِيلٞ  ۦۖ ِفهِ َخلۡ  هِ َو

 ]٤٢−٤١ :تلَ صِّ فُ [  ﴾َحِكيٍم َحِيدٖ 
مانا آن كتابي گرامي و ارجمند است كه باطل [و نابجا] از پيش و پس آن راه هو «

  ».اي از [جانب خداوند] حكيم ستوده است شده نيابد، نازل
  و آية 

ۡلَ إِنَّا َنۡ ﴿ نَّا َلُ ّلِكۡ ٱا ُن نَزَّ  ]٩ :احلجر[  ﴾فُِظونَ لََحٰ  ۥَر 
  ».آنيم و نگاهدار همانا ما اين قرآن را فرو فرستاديم و همانا ما حافظ«

  گوييد؟  چه مي
معناي آيه اين است  :گويد سورة حجر مي 9دربارة آية  البيان مجمعشيخ طبرسي در 

سورة  42كنيم، چنانكه در آية  و تحريف و تغيير حفظ مي نقصانما آن را از زيادت و 
مت او  كنيم ت گفته شده است و ما آن را تا پايان دنيا آن چنان كه هست حفظ ميلَصّفُ

آن را نسل به نسل و عصر به عصر به ساير افراد أمت منتقل خواهد كرد تا حجت بر 
  .رسد، اقامه شود به ايشان مي صكساني كه دعوت پيامبر

توان به آيات فوق ايمان داشت و در عين حال  خوانندة محترم، انصاف ده! چگونه مي
 همّ اللّ يند كه به همة آن علم دارند؟! ز أئمه جمع نكرده و آنهاهمة قرآن را كسي ج :گفت

ّ  يءٌ بر د أّين اشهَ    ا يقولون.ِمم
توان دريافت كه چرا علماي ما نسبت به اين حقايق  به سادگي مي ،بدين ترتيب

از توجه به اين  سعي دارند به هر طريق ممكن، ذهن و فكر مردم را نموده و اهلتج
ود كه كتب اصلي و اساسي مذهبشان حقائق منصرف سازند، زيرا اگر بر مردم معلوم ش

 آوري شده، اند، جمع داده توسط افرادي فاسدالعقيده، كه صحيح را از ضعيف تمييز نمي
سست شده و مردم با حقايق آشنا شده و آتش  ـكه دكّان علماي ماست  ـبنيان مذهب 

  شود! رونق مي نهد و در يك كالم دكّانشان بي تفرقه رو به خاموشي مي
آن است كه قرآن موجود در ميان مسلمين،  93يش از اين گفتيم مدعاي باب چنانكه پ

آن  شامل همة آيات إلهي نيست زيرا حضرت علي آن را جمع نكرده و قرآني كه
 اختيار مسلمين نيست بلكه فقط نزد أئمه است و رآوري نموده اكنون د حضرت جمع
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و » محمد بن سنان«از قبيل  اند مگر چند كذّابمسلمين از اين موضوع باخبر نشده
كه قبالً با آنها آشنا  ـ، »حمان بن كثيرعبدالرّ«و » ناسبن ح علي«و » سهل بن زياد«

   :كنيم كه آن دو را در اينجا معرّفي مي روانار بن مل و عمخَّنَو م ـايم  شده
اعتبار و متّهم  او را بي» يكشّ«يه و را ضعيف و فاسدالرّوا» منَخَّل بن جميل«نجاشي 

 ةالغُ است. ابن الغضائري نيز فرموده   ي او را ضعيف و غالي شمردهبه غلو و علّامة حلّ
  اند. بسياري به او نسبت داده احاديث

داده و از رواياتش  ا اشاعه مير» منخّل«كاذيب امهمل است و غالباً » عمار بن مروان«143
كافي  165شود كه فردي فاسدالعقيده بوده است. چهار حديث باب مفتضح  معلوم مي
از اوست. در سه روايت از چهار  167) و حديث دوم باب 31و  27و  26و  25(روايت 

اي از قرآن را با تحريف نقل كرده و  يهآ) 27و  26و  25(يعني روايت  165روايت باب 
اين آيه  جبرئيل = هكذا صهبذه اآلية علی حممد نزل جربئيل« :گفته» لخَّنَم«قول  از

!! اگر دكّانداران متعصب بتوانند در مورد »نازل كرده است صرا اين چنين بر محمد
ه روايت مذكور كه جملة ادعا كنند كه منظور تفسير آيه بوده است، درمورد س 31روايت 

  توانند ادعاي تفسير را به ميان آورند! ه است، نميسه تكرار شد فوق در هر
   :اند را چنين نقل كرده هسورة بقر 23در حديث بيست و ششم آية 

ۡلَ  بٖ ِف َريۡ  ن ُكنُتمۡ  ﴿ ا نَزَّ   َعِيلٍّ  َعلی َعْبِدنا ِيف ا ّمِمَّ
ۡ
ٖ فَأ  ﴾ۦلِهِ ّمِن ّمِثۡ  تُواْ بُِسوَرة

:در قرآن آمده به ما نشان دهيد.  يآياتي را كه دربارة عل أوالً: :پرسيم مي به  ثانياً
اند؟ اگر بگوييد كه به آيات ديگر  چه دليل غيرمسلمين فقط به آيات مذكور شك داشته

در آيه نيست. اين دو كذّاب آية  )ِيلّ عَ  يف(اند، در اين صورت نيازي به ذكر  نيز شك داشته
ِ َتَوۡ شۡ ٱا َسمَ بِئۡ « :اند نيز چنين نقل كرده سورة بقره را 90 ْ بِه نُفَسُهمۡ  ۦٓ ا

َ
ن يَكۡ  أ

َ
ٓ أ ْ بَِما نَزَل  ُفُروا

َ
أ

ُ ٱ َها َيٰٓ « :اند سورة نساء را چنين نقل كرده 47و آية  »يًاَبغۡ  يف َعلِیّ  َّ يُّ
َ
ْ ٱأ وتُوا

ُ
ِيَن أ ٰ لۡ ٱلَّ َب كَِت

ۡلَ   »!!.ُنورًا ُمبِيناً  يف َعِيلّ  اَءاِمُنواْ بَِما نَزَّ
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: :پرسيم نيم و ميك كالم خود را تكرار مي  آياتي را كه در قرآن دربارة علي أوالً
:شده به ما نشان دهيد؟  نازل ش از خود، و آية يپ تسورة بقره همچون آيا 90آية  ثانياً
   :سورة بقره فرموده 86سورة نساء خطاب به يهود است. از آن جمله در آية  47

ْوَلٰٓ ﴿
ُ
ِيَن ٱئَِك أ ُواْ شۡ ٱلَّ نۡ ٱةَ َيوٰ لَۡ ٱَتَ ِ لُّ ِ ٱَيا ب  ]٨٦ البقرة:[  ﴾ِخَرة
  ».اند كه دنيا را به جاي آخرت خريدند آنان«

   :فرموده 90(يعني آخرت خود را فداي دنيا كردند) به همين سبب آية 
وۡ شۡ ٱَسَما بِئۡ ﴿ نُفَسُهمۡ  ۦٓ اْ بِهِ َتَ

َ
 ]٩٠ البقرة:[  ﴾أ

  ».خود را به بدچيزي فروختند«
كليني را به عنوان يكي از  احاديثغالباً در تفسير آيات،  البيان مجمعبا اينكه طبرسي در 

سورة نساء هيچ  47سورة بقره و آية  90و  23آورد، اما در مورد آية  اقوال تفسيري مي
يهود به قرآن و دين اسالم  :گويد مي 90اي به روايات مذكور نكرده است. وي ذيل آية  اشاره

طاب به يهود كه به نبوت پيامبر كافر بوده و با او كفر ورزيدند. زيرا معقول نيست خداوند خ
ايم ايمان آوريد يا كار بدي كرديد كه  دشمني داشتند، بفرمايد به آنچه دربارة علي نازل كرده

  ايد! آيا آنان به آيات ديگر ايمان آورده بودند؟ به آيات ما دربارة علي كفر ورزيده
ورة بقره را كه خطاب به يهود است س 87، آية 165باب  31اين دو كذّاب در حديث 

 :اند كه با توجه به مطالب فوق، كذب كالمشان واضح است به صورت زير نقل كرده
فَُكََّما َجاَءُكْم «
َ
نُفُسُكُم  دحممّ أ

َ
َ َتْهَوٰى أ ُتْم َفَفرِيًقا  ـ فَ  بمواالة عِيلّ بَِما  د ن آل حممّ مِ اْستَْكَبْ

بُْتْم َوفَرِيًقا َتْقُتلُ  كه منظور كليني و امثال  ـد را مخاطب آيه آل محم اصوالً يهود .»ونَ َكذَّ
نكشتند تا آيه به آنها چنين سخني بگويد. دربارة اين آيه رجوع كنيد به تفسير  ـاوست 

  ».مجمع البيان«
است كه به حضرت  167روايت دوم باب » ار بن مروانعم«ديگر از اكاذيب 

ن ماگر ما كسي را ببينيم مؤ :آن بزرگوار فرموده :گويد افتراء بسته و مي باقرالعلوم
                                                           

 -  د«در قرآن به جايآمده است. آيه كريمه:  رسوللفظ » محم﴿ ... ٓ فَُكََّما َجا
َ
َ َتهۡ  رَُسوُلۢ  َءُكمۡ أ  َوىٰٓ بَِما 

نُفُسُكُم 
َ
بۡ َفَفرِيقٗ  ُتمۡ َبۡ َتكۡ سۡ ٱأ  .﴾٨٧ُتلُوَن ا َتقۡ َوفَرِيقٗ  ُتمۡ ا َكذَّ
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ايم  گفته 91شناسيم! با توجه به آنچه در بررسي حديث اول باب  حقيقي و منافق را مي
طالن اين حديث آشكار است.ب  

ل سورة نم 40امام پس از تالوت آية  :گويند اي كذّاب مي در حديث پنجم عده144
   :فرموده به خدا سوگند، علم همة كتاب را داريم! آية مذكور چنين است

ن يَۡرتَدَّ ﴿
َ
۠ َءاتِيَك بِهِۦ َقۡبَل أ نَا

َ
ِي ِعنَدهُۥ ِعۡلٞم ّمَِن ٱۡلِكَتِٰب أ إَِلَۡك َطۡرُفَكۚ  قَاَل ٱلَّ

ۡضِل َرّبِ 
ا ِعنَدهُۥ قَاَل َهَٰذا ِمن فَ ا رََءاهُ ُمۡسَتقِرًّ  ]٤٠ :النمل[  ﴾فَلَمَّ

من آن (تخت) را پيش آنكه چشم برهم  :كه نزد وي دانشي از كتاب بود گفتآن«
اين  :آورم. پس چون (سليمان) تخت را نزد خود برقرار ديد گفت بگذاري برايت مي

  ».از فضل پروردگار من است
 امام مقصود از كتاب را معلوم نكرده. اگر مقصود قرآن است كه در زمان سليمان

نبود كه آصف قسمتي از آن را بداند و امام همة آن را. و اگر منظور كتابي  قرآن در كار
دانست تخت  خواهد بگويد او قسمتي از كتاب را مي ديگر است، مقصود چيست؟ آيا مي
توانيم در آسمان و زمين تصرّف كنيم؟! آيا  مي دانيم بلقيس آورد و ما همة كتاب را مي

  نگونه مطالب دل بست و به آنها معتقد شد؟توان با روايت چند كذّاب به اي مي
بايد اثبات  أوالً:رو اير آيات إلهي غفلت نمود، از اينس در فهم يك آية قرآن نبايد از

قوي آن است أكه قول است؟!! درحاليبشر بوده» ِعلٞۡم ّمَِن ٱۡلِكَتٰبِ «كه قطعاً دارندة  كنيد
خطاب به  38در آية  كه وي بشر نبوده است! زيرا از سؤال حضرت سليمان

هاي  البتّه با سرعت ـتوانستند تخت را  شود كه بزرگان مجلس او مي حاضرين، معلوم مي
بياورند و اين كار منحصر به يك فرد نبوده است. ديگر  به دربار سليمان ـمختلف 

آنكه فقط يك جنّي در خدمت آن حضرت نبود بلكه جنودي از جنّ در خدمت آن 
) و آوردن تخت تنها كار عجيب و غير عادي نبود 12 :و سبأ 17 :ملحضرت بودند (النّ

عمال نامعمول و عجيب ديگر نيز براي وي ادادند بلكه  ن حضرت انجام ميآكه براي 
 39چون فرد اول در آية  ،). عالوه بر اين37 :، ص13 :، سبأ82 :نبياءألدادند (ا انجام مي

از جنّيان نبوده است؟ و إال اگر فرد  40وم در آية گوييد فرد د جنّي بوده، به چه دليل مي
م را بشر بدانيم طبعاً حضرت سليمان نبيدو  ولي أ» ِعلٞۡم ّمَِن ٱلِۡكَتٰبِ «از او به داشتن
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مود فر، خود تخت را حاضر نكه بنا به آية قرآن، حضرت سليمانبوده است. درحالي
مر خويش خواست كه تخت را ااز افراد تحت  را نداشت بلكه »ِعلٞۡم ّمَِن ٱۡلِكَتٰبِ «يعني 

ت را فاقدند، علم به كلّ كتاب دارند؟! آيا ره كه مقام نبووات بياورند. پس چگونه أئم
  اند؟! خواهند بگويند أئمه بشر نبوده كليني مي
ايد؟! اگر حضرت  پذيريد، چرا اينجا قياس كرده شما كه قياس را در دين نمي ثانياً:
اند شما چگونه او  اشتهد» ِعۡلٞم ّمَِن ٱۡلِكَتٰبِ «ي را در خدمت داشته كه كسان سليمان
ايم نيز گفته تابشي از قرآنتفسير  چنانكه در ،كنيد؟! عالوه براين انبياء قياس مي را با غير

بودن جنّيان براي حضرت سليمان  كه مسخّر شود صاد معلوم مي سورة 35با توجه به آية
  كه براي تعميم آن به ساير انبياء و اولياء دليلي در دست نيست.  مري استثنايي بودها

اند بر ثبوت واليت تكويني أئمه بر جهان در  به اين آيه استدالل كرده ةالغُ ثالثاً:
حالي كه اين استدالل صحيح نيست زيرا كار فرد مذكور انتقال شيء از مكاني به مكان 

ت ثبِربطي به تصرّف در خلقت ندارد و م ديگر در حداقلّ مدت بوده است و اين كار
  خدا نيست.واليت تكويني براي غير

چگونه ممكن است كسي كه واليت تكويني داراست، تحت أمر و مطيع كسي  رابعاً:
  باشد كه فاقد واليت تكويني است؟

   :كه از خدا تشكّر كرد و گفت از كالم حضرت سليمان خامساً:
ۡضِل َرّبِ ﴿

 ]٤٠ :مللنّ ا[  ﴾َهَٰذا ِمن فَ
  ».اين از فضل و رحمت پروردگار من است«

شود كه آن حضرت، حضور تخت را از خدا دانسته و آن فرد را دخيل  معلوم مي
  ندانسته است.

ايد كه أئمه به كلّ كتاب علم دارند، پس واليت  اگر شما بنا به روايت، قائل سادساً:
فرد  :كنيد كه فرموده توجه نمي تكويني به ايشان تفويض شده، چرا به اين كالم علي

 :كند مذكور دعا كرد و از خدا خواست و خدا تخت را حاضر كرد. چنانكه عرض مي
ات كه دانشي از كتاب داشت  كنم كه آن بنده از تو به آن اسمي درخواست مي ،خداوندا«
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از تو با آن اسم درخواست كرد و تو پيش از آنكه (سليمان) چشم برهم نهد، تخت را 
  .)1(»اضر فرموديح

ايم  كتاب حاضر بررسي كرده به بعد 109اين روايت را در صفحة  -6حديث  *
  بدانجا مراجعه شود.

  من اسم اهللا األعظم ‡ ئّمةاأل يعطِ باب ما أُ  -٩٤
هيچ يك را صحيح ندانسته و » د باقرمحم«در اين باب سه حديث آمده كه هر دو 

  ف شمرده است.را ضعي 3را مجهول و  2و  1مجلسي حديث 
 حسين«و » محمد بن فُضَيل«و » علي بن الحكَم«احاديث اين باب را كساني از قبيل 224

اند. يكي از  اند كه در صفحات قبل معرّفي شده نقل كرده» معلَّي بن محمد«و » بن سعيد
نام دارد. روايات او اكثراً از موهومات است. » همهارون بن الج«روات اين باب، 

است كه حتّي مجلسي آن را ضعيف  124اي از مرويات او، روايت سوم باب  نمونه
سورة احزاب استناد  53البطالن به آية  شمرده است. در حديث مذكور به صورتي واضح

ستناد كرده سورة حجرات ا 3كرده كه محال است امام چنين سخني بگويد و يا به آية 
است و طبعاً امام اين موضوع را بهتر از ديگران  صكه مربوط به زمان حيات پيامبر

گويد كه او را  روايت دوم اين باب را از قول كسي مي» هارون«داند. جالب است كه  مي
  معرّفي نكرده است!

عظم إلهي هفتاد و ااسم  :گويد اين باب خرافي و نامعقول است و مي احاديثمتن 
دو حرف و حضرت  ه حرف دارد. در روايت دوم ادعا كرده كه حضرت عيسيس

پانزده  هشت حرف و حضرت نوح چهار حرف و حضرت ابراهيم موسي
هفتاد و  صاكرمبيست و پنج حرف آن را دارا بود و پيامبر  حرف و حضرت آدم

                                                           
. »إليه طرفه ن الكتاب فأتيته بالعرش قبل أن يرتّد مِ م لكان عنده ع يذالّ  كبدبه ع كسأل يذالّ  َك باسم َك لأسأ« -1

 اليوم اخلامس عرش من الشهر). يف(الصحيفة العلوّية, دعاؤه 
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ف آص«ده كه عظم را دارا بود! در روايت اول و سوم گفته شادو حرف از حروف اسم 
   :پرسيم مي  !عظم را دارا بودايك حرف از حروف اسم » بن برخيا
: تا حضرت  عظم از حضرت آدمابنا به حديث دوم داشتن حروف اسم  أوالً
پيغمبري نسبت به پيغمبر قبلي تعداد كمتري از  سير نزولي داشته يعني هر عيسي

اي حكمت إلهي بوده است. پس حروف اسم اعظم را داشته است و البد اين به مقتض
  برخالف سابق، ناگاه سير صعودي يافته است؟! صاكرم چگونه ناگاه در زمان پيامبر 

» آصف بن برخيا«اند، پس چگونه  بوده اعظمبنا به حديث دوم، انبياء داراي اسم  ً:ثانيا
ت؟! و شده است؟ آيا او هم پيامبر بوده اس اعظمكه پيامبر نبوده، داراي حرفي از اسم 

نداشته ولي  اعظمحرفي از اسم  اگر پيامبر نبوده، پس چگونه حضرت سليمان نبي
يكي از كارگزارانش داشته است؟! گويا بنا به روايات اين باب، برخورداري از حروف 

فقط انبياء  :حساب و كتاب ندارد و تابع حكمت نيست. زيرا اگر بگوييم اعظماسم 
اند، در اين صورت بايد حضرت آدم از  بوده اعظم ولوالعزم دارندة حروفي از اسما

اند،  برخوردار بوده اعظمأنبياء از اسم  :برخوردار نباشد و اگر بگوييم اعظمحروف اسم 
را نداشت و يكي از  اعظمحرفي از اسم  در اين صورت چرا حضرت سليمان

  كارگزارانش داشت؟!
:  اعظممام يك حرف از حروف اسم ا :گويند وات كذّاب كليني در اين باب مير ثالثاً
كه هيچ چيز بر أئمه پوشيده گويند  مي 106داند ولي اين ادعا با آنچه كه در باب  را نمي
بر  اعظمقابل جمع نيست. زيرا يك حرف از حروف اسم  )ءیخيفی عليهم الّش  ال= (نيست 

ست و يا توان گفت چيزي بر آنان پوشيده ني ايشان پوشيده است كه در اين صورت نمي
(چنانكه در حديث اول است  »ٌم ال َجيَهلـعال«اگر چيزي بر آنان پوشيده نيست و امام 

  دانند! را مي اعظمادعا شده) پس همة حروف اسم  73باب 
مفاتيح «دانند مخالف است با آنچه در  را مي اعظماين ادعا كه أئمه اسم  رابعاً:
» مشلول«الحجه آمده است. در دعاي  يو دعاي شب نهم ذ» مشلول«در دعاي » الجنان

 ء من كتبك أو استأثرَت به نفسك أو أنزلته فی يش يَت اسم سمّ  أسألك بكلِ « :كند امام عرض مي
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كنم كه خود را بدان  اسمي درخواست مي تو به هر [خداوندا] از =علم الغيب عندك  به يف
ز آن را] به خود اختصاص اي يا [اطّالع ا اي و يا در كتب آسماني نازل فرموده ناميده
الحجه عرض  . و در دعاي شب نهم ذي»اي داشته اي و در علم غيب نزد خود نگاه داده
أسألك باسمك املخزون يف خزائنك الذي استأثرَت به يف علم الغيب عندك مل يظهر عليه « :كند مي

كنم به  واست ميتو درخ از=  أَحٌد من خلقك ال ملك مقّرب والنبيٌّ مرسل وال َعبٌد ُمصطَفی
اي و [اطّالع از آن را] به خود اختصاص  م] خويش اندوختهلكه در خزائن [عاسمي
اي و أحدي از آفريدگانت ازآن آگاه نشده  داشته اي و در علم غيب نزد خود نگاه داده

  ».اي برگزيده ب و نه نبي مرسل و نه بندهاست نه فرشتة مقرّ
: لهي كه از طريق وحي اسماء ااند كه  ود نياوردهاين راويان كذّاب به روي خ خامساً

آمده به زبان عربي است و در اين زبان اسم يا ثالثي و يا رباعي و يا خماسي است. حتّي 
اسم خماسي مزيد فيه نيز بيش از شش حرف نيست يعني فقط يك حرف زائد 

ق خارجي . پس نامي كه داري هفتاد و سه حرف باشد، نامي خيالي است و تحقّدپذير مي
ندارد. به اضافة اينكه يك حرف از يك اسم، همان اسم نخواهد بود و فايدة همان اسم 
را ندارد مثالً اگر الف يا حاء احمد را برداريم و بگوييم الف يا حاء آيا اين يك حرف، 

  اند كه چه ببافند! سواد نفهميده وات بيما راهمان اسم خواهد بود؟! البتّه خير؟ 

  ‡نبياءئّمة من آيات األعند األباب ما  -٩٥
هيچ يك را صحيح ندانسته و » محمدباقر«در اين باب پنج حديث آمده كه هر دو 

تصريح كرده و حديث دوم را مجهول شمرده  5و  4و  3و  1 احاديثمجلسي به ضعف 
و » اببن اخلطّ  ةسلم«اند از قبيل  مهمل و مجهول و يا ضعيف احاديثوات اين است. ر

كه در صفحات قبل معرّفي » رمَ ل بن عُ مفّض «و » عبداهللا بن القاسم«و » يلَض بن فُ  دحممّ «
حمّمد بن «و علّامة حلي ضعيف است. » نجاشي«نيز به قول » عدانموسی بن َس «اند.  شده
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نيز اينگونه » هاشم معروف الحسني«نيز متّهم و ضعيف است. استاد » احلسني الصائغ
  .)1(ا مردود شمرده استر 3و  1از جمله حديث  احاديث

عصاي موسي نزد  :اند اند كه فرموده افتراء بسته ـعليهم السالم  ـدر اين باب به أئمه 
پيراهني كه بعدها به حضرت  :اند فرمودهزند(!!) و ماست و اين عصا حرف مي

را از سوختن در آتش  رسيد، همان پيراهني است كه حضرت ابراهيم يوسف
  !!ن لباس در اختيار ماستمحافظت كرد و اينك آ

اند كه عصاي موسي و يا  سوادي و خرافي و كذّاب كليني پنداشته وات عامي و بير
در قرآن نيامده كه عصاي موسي حرف  أوالً:دانند كه  پيراهن يوسف داراي تأثيراند! اما نمي

   :وزد بلكه فرمودهنبياء نفرموده ما مانع شديم كه ابراهيم در آتش بسادر سورة  ثانياً:  زد! مي
ٰ قُلۡ ﴿ ٰ دٗ َناُر ُكوِن بَرۡ َنا َي ٰٓ ا وََسَل َ َ ٰ إِبۡ  ًما   ]٦٩ :األنبياء[  ﴾هِيمَ َر
  ».اي آتش بر ابراهيم سرد و سالمت باش :گفتيم«

مان ا آزار آتش در او سرد ساختيم تا ازگزند و ما آتش را بر :»طبرسي«عني به قول ي
ابراهيم نداشت. روات كذّاب كليني از قرآن . و اين موضوع ربطي به پيراهن )2(ماند

شدن عصا و سردشدن آتش  تعالي است و اژدها اطّالع ندارند كه فاعل معجزات خداي
معلول ارادة خداوند متعال است و در آيات قرآن مكرّراً فرموده ما معجزات را ايجاد 

   :فرموده ايم، چنانكه دربارة حضرت داود كرده
رۡ ﴿ ۚ ٱَن وَ َباَل يَُسّبِحۡ لِۡ ٱَد ۥاوُ نَا َمَع دَ وََسخَّ ۡيَ ٰ  لطَّ  ]٧٩ :األنبياء[  ﴾عِلِيَ َوُكنَّا َف
و ما كنندة ها و پرنده تسبيح كنند  ها را مسخّر كرديم كه به همراه او كوه و با داود كوه«

  ».اين كار بوديم
به نبوت او، براي راهنمايي [مردم] ما بر انجام اين امور تواناييم و  يعني» طبرسي«و به قول 

. ايجاد معجزات به ارادة إلهي براي تأييد و تصويب نبوت انبياء بوده كه )3(چنين كرديم
                                                           

 .244- 243الموضوعات في اآلثار واألخبار، ص  -1
 .»ءيصيبه من إذاها يش العليه وسالمة و ّنا جعلنا النّار برداً إ« -2
 .»األشياء  َفَفَعْلنَاَها داللة عىل نبّوتهفعل هذه أی قادرين عىل « -3
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اند و براي كسي كه منصبي منصوص از جانب حقّ ندارد، قابل  منصب رسالت إلهيه داشته
اثبات نيست. حال اگر كسي مدعي شود مثالً سنگي كه در زمان حضرت موسي از آن 

يد و يا عصاي موسي نزد من است موجب هيچ امتيازي نيست. سنگ اي جوش چشمه
حضرت موسي هزاران سال در بيابان بود و هيچ اثري نداشت. زيرا چنانكه قبالً نيز 

لهي سنگ با سنگ و يا چوبدست اقدس افاعل معجزه خداست و براي ذات  :ايم گفته
اند.  رادة او خاضعبا چوبدستي غير از آن فرقي ندارد و همه در برابر ا موسي

اگر در دست ديگري باشد جز چوبدست چيزي نخواهد  چوبدست حضرت موسي
  به بعد). 123ايم (صفحة  بود. در اين مورد رجوع كنيد به مطالبي كه در همين كتاب آورده

ياس نيز قابل و با ق آنكه اثبات معجزه براي امام، در قرآن اصلي ندارد نكتة ديگر
  اثبات نيست.

  ومتاعه صئّمة من سالح رسول اهللاأل باب ما عند -٩٦
ز حديث سوم هيچ يك را ه روايت است كه آقاي بهبودي جاين باب مشتمل بر نُ

 8و  5و  3را ضعيف و  9و  4و  2را مجهول و  1صحيح ندانسته است. مجلسي حديث 
  را حسن شمرده است. 7و  6را صحيح و 

مطلبي را دربارة روايات  اين باب الزم است احاديثپيش از بررسي  :تذكّر225
يادآور شوم كه متأسفانه تاكنون كمتر به آن توجه شده است. يكي از » األجزاء متعارض«

پهلو بوده و صدر و ذيل آن با هم  قرائن جعل و يا دالئل ضعف روايت، آن است كه دو
به اين نوع روايات اشاره » باقر محمودي محمد«. يكي از خرافيون به نام موافق نباشد

[رواياتي] هم  :گويد مي» عساكر ابن« روايات تاريخ است. وي به هنگام بحث از كرده
تاريخ «. اما اين عيب فقط در )1(دوپهلو است. صدرش شاهد ماست و ذيلش شاهد آنها

ز اينگونه روايات وجود دارد. جاعلين حديث ني» كافي«شود بلكه در  ديده نمي» دمشق

                                                           
 ، ستون سوم.6) صفحه 1365كيهان فرهنگي، سال سوم، شماره نهم (آذر  -1
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يافتند، به صدر يا ذيل آن مطالبي را كه  هواي خويش نمياچون روايتي را موافق 
دادند تا اگر ديگران نيز حديث مذكور  كردند و ميان مردم نشر مي خواستند، اضافه مي مي

و فقط بخشي از  را نقل كردند، چنين به نظر آيد كه آنها حديث مذكور را تقطيع كرده
   !اند لّ حديث را نداشتهاند و قصد نقل كُ آن را نقل كرده

است كه  103و حديث سوم باب  96اي از اين گونه روايات، اولين حديث باب  نمونه226
 ، امام صادق96صدر و ذيلشان با هم موافق نيست مثالً در صدر حديث اول باب 

كند!!  فرمايد اما در ذيل همين روايت آن را تصديق مي االطاعه را نفي مي جبوجود امام وا
حديث سوم كه در صدر حديث، علم غيب را منحصر به خداي متعال  103و يا در باب 

  (فتأمل جداً).گويد!!  داند، اما در ذيل همان روايت برخالف آن مي مي
آورده است. مشابه » سعيد األعرج«نيز ذيل نام » كشّي«حديث را اين  -1حديث  *145

 »سعيد«است. است. عالئم كذب از متن حديث هويدنيز آمده » بصائر الدرجات«آن در 
آيا در ميان شما  :آمدند و پرسيدند دو تن از زيديان به مجلس امام صادق :گويد مي

معتمد و با تقوي و  دما از افرا :خير. آن دو گفتند :ام فرمودامام واجب اإلطاعه هست؟ ام
ايم كه شما اين مسأله را قبول  شناسيد، شنيده صادق يعني فالن و فالن كه شما آنها را مي

من به آنها چنين فرماني  :دهي؟ امام خشمگين شد و فرمود داري و به آن فتوي مي
  مجلس خارج شدند! ام. آن دو كه امام را غضبناك ديدند از نداده

از اين  )1(وات كليني نيستشود تا اينجاي حديث موافق سليقة ر چنانكه مالحظه مي
آري،  :شناسي؟ گفتم تو اين دو تن را مي :امام از من پرسيد :انيمخورو در ادامة حديث مي

عبداهللا «نزد  صپندارند شمشير رسول خدا بازار ما و از زيديان هستند كه مي اهلاينها 
» عبداهللا بن حسن«اند، خدايشان لعنت كند!!  گفته  دروغ :است. امام فرمود» )2(حسن بن

                                                           
هشام بن سالم «ذيل نام » كشّي«البتّه در اين موضوع، حديث فوق منحصر به فرد نيست بلكه در رجال  -1

ساند امام دوست نداشت او را به عنوان امام واجب ر نيز حديثي آمده است كه مي» مولي بشر بن مروان
 ).239و  238اإلطاعه و منصوص من عنداهللا معرّفي كنند. (ص 

 ذكر شده است.» عبداهللا بن حسين األصغر«در رجال كشي  -2
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نه با دو چشم و نه با يك چشمش آن را ديده است و پدرش هم آن را نديده است، مگر 
گويند در  ديده باشد. اگر راست مي »علي بن الحسين«اينكه ممكن است آن را نزد 

و كالهخود  هچه عالمتي هست؟ شمشير و پرچم و زر دستة آن [شمشير] يا در تيغة آن
نزد من است. الواح و عصاي موسي و طشتي كه وي در آن قرباني  صرسول خدا

آن را ميان  صكرد و انگشتر سليمان نزد من است. همان اسمي كه رسول خدا مي
زد رسيد(!!) ن حتّي يك تير از مشركين به مسلمين نمي داد و مي مشركين قرار مسلمين و

اند، هست(؟) و مثال سالح در  من است و همانا نزد من مانند آن چيزي كه مالئكه آورده
خانداني كه تابوت بر درهايشان پيدا  اسرائيل است. در هر تابوت در بنيميان ما، مثل 

به هر يك از ما برسد، [مقام] امامت به او داده  زيافتند. سالح ني شد، نبوت مي مي
را پوشيد، بر زمين كشيده شد. من نيز آن را پوشيدم  صرسول خداشود. پدرم زره  مي

] اندازة او خواهد بود   .)1(همچنان بود. و إن شاء اهللا اگر قائم ما بپوشد [كامالً
بلندتر از قامت امام  صدر روايت چهارم اين باب نيز گفته شده كه زره رسول خدا

  باقر و امام صادق بوده است.
   :كنيم ر اشكال است، ما تعدادي از آنها را بيان ميبخش دوم اين حديث سراس

كسي كه در خانه بنشيند و پرده « :فرمود ، جناب زيد(ره) مي»ممقاني«به قول  :أوالً
بيندازد و كاري انجام ندهد و فقط بگويد من امامم، امام نيست، بلكه امام كسي است كه 

معتقد نبودند كه امامت امام منوط در نتيجه زيديان » قيام كند و اسالم را اجراء نمايد
  نزد او. صاست به وجود متاع و سالح رسول خدا

بودند و به  زيدي مذهب يعني پيروان و دوستداران برادر امام باقر سائلين :ثانياً
مويان به اخصومت نداشتند، بلكه با  هيچ وجه با فرزندش يعني حضرت صادق

ايل نبودند، پس دليلي براي تقيه نبود، عباس نيز متم شدت مخالف بوده و به بني
فتند آنها طرفدار يا جاسوس گشناختند و ن ضّار جلسه آن دو را ميخصوصاً كه ح

                                                           
 جمله أخير در رجال كشّي نيست. -1
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اند  چنانكه علماي شيعه نيز معترف ،اند و يا قابل اعتماد نيستند. عالوه بر اين حكومت
و در اين دوره  زيست عباس مي ميه به بنيادر زمان انتقال خالفت از بني  امام صادق

عباسيان هنوز كامالً قدرتمند و مسلّط نشده بودند، طبعاً كه أمويان روبه ضعف نهاده و
زمان امام صادق  :فرموده زني نياز به تقيه نبود. چنانكه كليني نقل كرده امام كاظم

  ).14حديث  129زمان تقيه نبوده است (باب 
كه كليني در توان از موارد تقيه شمرد در حالي في امام را چگونه ميديگر آنكه معر227ّ

گويد: امام به قدري مشهور است كه حتّي  مي 120حديث اول و دوم و پنجم باب 
دانند كه امام قبلي چه كسي را به امامت معرّفي و  شناسند و مي كودكان شهر امام را مي

  .)1(نصب فرموده است
كه امام صادق نيز مشمول لفظ شما  ـدر ميان شما  :كور پرسيدنددي مذيدو ز :ثالثاً

نه! بدون آنكه  :؟ امام و هادي أمت فرموده استاعه هستامام مفترض الطّ ـبوده است 
خارج سازد! » شما«اي در كالمش باشد كه خود آن حضرت را از شمول لفظ  هيچ قرينه
ن و چنان بوده است. حتّي مجلسي كه توان از نزد خود بافت كه مقصود امام چني لذا نمي
ولي  =لكن ظاهره يوهم إنكار أصل القول «كوشد توجيه كند، اعتراف كرده كه  دائماً مي

م انكار اصل قضيه استظاهر كالم موه«!.  
اند كه امام توريه كرده و به  البتّه مجلسي و ملّاصالح مازندراني بدون دليل ادعا كرده

الطّاعه  امام مفترض فالن از اوالد علي يه است كه از بناين نيت جواب منفي داد
  الطّاعه باشد نيست!! نيست و يا به نيت اينكه در ميان ما امامي كه به زعم شما مفترض

يگر آنكه با اين حيله اند؟ د خبر شده جناب مجلسي و ملّاصالح چگونه از دل امام با
تو برقعي هستي؟ و من انكار  :من بپرسندكذبي را توجيه كرد. مثالً اگر از  توان هر مي

بودن متّهم   شما مرا به وهابي :گويم اي، زيرا مي دروغ گفته :توانند بگويند كنم، نمي
كنيد ولي من در دلم قصد كردم كه من آن برقعي وهابي كه وجود خارجي ندارد،  مي

                                                           
نجم را نيز صحيح و اند. مجلسي حديث پ را صحيح شمرده 120حديث اول باب » محمدباقر«هر دو  -1
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توان گفت  ميتو قمي هستي؟ و من جواب منفي بدهم باز هم ن :يا اگر بپرسند !نيستم
دانيد و من قمي طرفدار  ها را طرفدار آخوندها مي گويم شما قمي م زيرا ميا دروغ گفته

  !مصداق خواهد شد .. در اين صورت دروغ مفهومي بي...آخوندها نيستم و هكذا
جواب صريح و منفي امام، موجب گمراهي مردم و عدم اتمام حجت بر آنان  :رابعاً

  ي أمت محتمل نيست.شود واين كار از هاد مي
حد، حضرتش را مجروح احتّي مشركين را كه در جنگ  صاكرمپيامبر :خامساً

در  )1(نفرمود، اما در اين روايت امام دو سائل مذكور را لعن كرده است ينساختند نفر
ند، بلكه با اينكه طرفدار عبداهللا بن دحالي كه آنها كاري كه مستحقّ لعن باشند نكرده بو

مراجعه كرده و  اند باز هم براي تحقيق بيشتر به حضرت صادق حسن بوده
االطاعه هست؟ شايسته بود كه امام از هدايت آنها  آيا در ميان شما امام واجب :اند پرسيده

كه  كردن آنها، دعا كند كه هدايت شوند. خصوصاً دريغ نورزد يا الأقلّ به جاي لعن
و از زيديه هستند و نگفت آنها جاسوس بازار ما  اهلمخاطب امام عرض كرد كه آنها 

  شناسم. اند و يا قابل اعتماد نيستند يا آنها را نمي حكومت
كه نزد امام بود، چرا  »بخش رسول خدا پرچم پيروزي = غلبةراية رسول اهللا املِ « :سادساً

و يا  ـعليهم السالم، كه قبالً اين پرچم نزد آنها بود  ـين حضرت علي و حضرات حسنَ
از آن استفاده نكردند تا بر مخالفين پيروز شوند و مردم از امامت و  امام صادقخود 

  حكومت آنها محروم نمانند.
چرا قرآن كريم كه در آيات متعدد با يهود محاجه كرده و آنها را به پذيرش  :سابعاً

امبر به اسرائيل نيز اشاره فرموده، براي اثبات نبوت پي اسالم دعوت نموده و به تابوت بني
... نزد پيامبر ..خاتم سليمان و اسرائيل و عصاي موسي و اين موضوع كه تابوت بني

مر كسب خالفت و محاجه با رقبا به ادر  هست اشاره نفرموده است؟! چرا علي
  وجود اين اشياء در نزد خود، اشاره نكرد؟

                                                           
 امام سه بار آنها را لعن فرمود!!!.» كشّي«بنا به نقل  -1
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ه مطّلع است و اين روايت با علم غيب امام كه به قول كليني از وقت مرگ هم :ثامناً
داند، سازگار نيست. چگونه چنين امامي ندانست كه دو سائل  ما كان و ما يكون را مي

بازار  اهلآري، آنها  :ضّار مجلس نيز گفتندشناسيد؟ ح شما آن دو را مي :كيستند و پرسيد
 اي دارد كه حتّي ندانست دو فرد ما و از زيديه هستند؟ پس علم غيب امام چه فايده

اند و از مخالفان حكومت هستند و نيازي به  زيدي و از ارادتمندان عمويش بوده مذكور
شود كه غيراز آن دو، فرد نامعتمدي در مجلس امام  تقيه نيست. از روايت معلوم مي

رچه خواسته گفته است! اگر امام به هر ته، زيرا پس از رفتن آنها امام هحضور نداش
كند؟ كي مردم را تعليم داده و از  را ارشاد و هدايت مياي تقيه كند، پس كي مردم  بهانه

سازد؟ كي به مردم اتمام حجت خواهد نمود؟ اصوالً فائدة امامي تا  حقايق دين آگاه مي
  تقيه چيست؟ اهلاين اندازه 

. ....و» مگر اينكه«و » شايد«را با ترديد و با چديگر آنكه امامِ عالم به ما كان و مايكون 
شمشير رسول خدا را نديده و » عبداهللا«فرمايد به خدا سوگند كه  و مي گويد سخن مي

خره معلوم نيست از نظر امام، آلديده است! با اگر ديده باشد نزد حضرت سجاد
  شمشير را ديده است يا نه؟» عبداهللا«

گويد كه يكي از عالئم امام آن است كه  مي 150كليني در حديث هشتم باب  :تاسعاً
چه  ـرا بپوشد، به اندازة او خواهد بود و اگر غير امام بپوشد  صول خدااگر زره رس

اين  احاديثبه اندازة او نخواهد بود! درحالي كه در  ـقامت باشد و چه بلندباال  كوتاه
كمي بزرگ بوده است؟!  ـعليهما السالم  ـين زره پيامبر براي حضرت صادقَ :گويد باب مي
ن روايت چيست؟وات كليني از ذكر ايمنظور ر  

و مهمتر از همه، اينكه چرا قرآن كريم به مسلمين نفرموده كه امامت را نزد كسي 
  . نزدش باشد؟....بجويند كه زره پيامبر و خاتم سليمان و عصا و طشت موسي و

اسمي داشته كه چون آن را ميان مسلمين و  صحديث مدعي است كه پيامبر :عاشراً
را » اسم«پرسيم  رسيد؟ نخست آنكه مي ها به مسلمين نميت تيري از آنشگذا مشركين مي

گذارند؟! دوم آنكه كدام غزوه بود كه حتّي يك تير  چگونه ميان مسلمين و مشركين مي
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اند. آشكار است  به مسلمين نرسيد؟ چرا كتب معتبر سيره به اين مسألة مهم اشاره نكرده
امي كه جلوي تير مشركين را كه اين سخن دروغي بيش نيست زيرا رسول خدا چنين ن

گذاشت كه تيري به مسلمين برسد  حد و ساير غزوات نميابگيرد نداشت و إلّا در جنگ 
سورة آل  141و  140از جمله در آية  ـشود، بلكه خداوند  شهيدحدي از ايشان او 

 خورند، مسلمين نيز فرموده همان طور كه كفّار تير مي ـ.. .سورة نساء و 74عمران و آية 
  اند و روزي مغلوب. خورند و روزي غالب تير مي

كنيم. واقعاً جاي  ار اكتفا ميداشكاالت اين حديث بيش از اينهاست اما به همين مق
  هاي شاخدار! تأسف است كه كتاب مذهب ما پر باشد از اين خرافات و دروغ

اگر سالح  :گويد متن آن خرافي است. مي سند آن در غايت ضعف و - 2حديث  *
 راگ :گوييم شود! مي رين خلق خدا مينزد بدترين خلق خدا باشد او بهت صسول خدار
اند به بركت اسلحة پيامبر است يا فضيلت خودشان است؟ پس  ئمه بهترين خلق خدايا

را ساخته البد بهترين خلق خدا بوده! بنگريد چه  صآن آهنگري كه شمشير رسول خدا
، ص 2(ج » اإلرشاد«حديث را شيخ مفيد در  نند. ايا مزخرفاتي به نام دين به مردم داده

188 (ز فريب عوام، چه سودي دارد؟!آورده است. به راستي استناد به حديث ضعيف، ج  
شمشير و زره و نيزه و زين و استر پيامبر  حضرت علي :گويد مي - 3حديث  *

ن حضرت از آ را به ارث برد؟ در حالي كه پيامبر چون فرزند و همسر داشته، علي
برد و اگر پيش از رحلت هبه فرموده كه در اين صورت باز هم حضرتش آن  ارث نمي

  اموال را به ارث نبرده است.
ايم. بدانجا  كتاب حاضر دربارة اين حديث سخن گفته 152در صفحة  -4حديث  *

  مراجعه شود.
أحمد بن أبي «شتباهي رخ داده زيرا گويا در حديث ا :گويد مجلسي مي - 5حديث  *

از » محمد بن عيسي العبيدي«كند، همچنين  روايت نمي از امام رضا» عبداهللا الرقي
تواند از او روايت كند؟! وات قبل از اوست پس چگونه مير  

  متن آن مانند حديث دوم همين باب است. - 6حديث  *
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علم پيامبر را  ت عليدر اين دو حديث مدعي است كه حضر -8و  7حديث  *
شود به ارث برد، حصول علم يا به كسب  به ارث برد و اين دروغ است زيرا علم را نمي

اند كه چه ببافند! وات كليني نفهميدهو تحصيل است يا به وحي. ر  
پيامبر هنگام  :دنگوي اين حديث مخالف عقايد شيعه است. زيرا مي -9حديث  *

مر را دو بار به عمويش ابرگزيند لذا نخست اين خواست براي خويش وصي  رحلت مي
عباس پيشنهاد فرمود و چون وي به سبب پيري و بسياري عيال نپذيرفت، آنگاه پيامبر 

بر عهدة حضرت علي گذاشت.  داي ديون و اجراي وعده،اوصايت خويش را در 
كه در منصوص من عنداهللا بود، چنين كاري موجه نبود. ديگر آن كه اگر علييحالدر

  اين حديث سخني از خالفت و حكومت نيست.
آمده كه بسيار رسواست  در ذيل اين روايت حديثي مرسل به نقل از اميرالمؤمنين

كردن آن امام واالمقام جعل شده است. اين روايت را بايد حديث  كه گويا به قصد بدنام
ه در تحرير نخست كتاب اند!! نگارند وات آن درازگوشبناميم زيرا تمام ر »احلامر ةسلسل«

حاضر اين حديث را ترجمه نكردم تا موجب تمسخر دشمنان نشود، اما چون ديدم جلد 
اول و دوم اصول كافي به فارسي ترجمه و چندين بار چاپ شده و در اختيار همگان 

 اين اندازه در نزد» كافي«فم از اينكه از كتاب آورم و متأس قرار گرفته لذا ترجمة آن را مي
وي عقل خويش را به كار ج  شود. به راستي اگر كليني نيم عوام تعريف و تمجيد مي

به  »ادقنيعن الّص  ةاآلثار الّصحيح« گرفت چنين حديثي را در كتابش كه به عنوان مي
  كرد! دوستش تقديم كرده، ثبت نمي

فتم كرد و گير نام داشت) با رسول خدا تكلّفَبنا به حديث مذكور آن االغ (كه ع: 
پدر و مادرم فدايت باد، پدرم از پدرش و او از جدش و او از پدرش نقل كرد كه او با 

او كشيد  لِفَبرخاست و دستي بر كَ در كشتي بوده و حضرت نوح حضرت نوح
النّبيين بر او  از صلب اين االغ، االغي بيرون آيد كه سيداألنبياء و خاتم :و سپس فرمود
  !!داي را كه مرا همان االغ قرار دادستايش خ سسوار شود، سپ

، طبق معمول كوشيده براي اين حديث رسوا »مجلسي«ع دس البِالخرافات وحارِ مروج
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گفتن هدهد و مورچه  گفتن االغ از قبيل سخن سخن :توجيهي بتراشد، لذا گفته است
گفتن حيوانات و فهميدن سخن آنان مخصوص حضرت  سخن :أوالً :گوييم است. مي

: انتساب آن به انبياء ديگر محتاج اقامة دليل شرعي است.  بوده و انسليم ثانياً
استبعاد در اين حديث مرسل  :در حاشية كتاب نوشته است »العقول ةمرآ«چنانكه مصحح 
هدهد و مورچه استشهاد شود، بلكه از  گفتن گفتن االغ نيست تا به سخن ناز جهت سخ

شناخته تا از آنها حديث بگويد  خود را مي آن جهت است كه االغ چگونه پدر و جد
ران خود را بشناسند دهاي قبل از او نيز پ مر آن است كه هر يك از االغا[زيرا الزمة اين 

ير فَو از آنها حديث را تلقّي كرده و به نسل بعدي منتقل كرده باشند تا حديث به ع
ان معناي صحيحي تو براي اين حديث مرسل نمي :فاضل گفته استابرسد] يكي از 

ساختن   كه به منظور مشوه ـانديشيد تا حديث را بر آن معني حمل كنيم. شايد زنادقه 
ا نيز به قصد استهزاي ر رحديث مذكو ـاند  بسياري جعل كرده احاديثصورت دين، 
  .]٥٢, ص ٣العقول, ج  ةمرآ[لوح جعل كرده باشند. واهللا أعلم  محدثين ساده

  رائيلإسي بن يابوت فرسول اهللا مثل التّ  مثل سالح باب أنّ  -٩٧
حديث آورده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته  4كليني در اين باب 
است!! اولين   را صحيح دانسته 4و  3را موثّق و  2را مجهول و  1است. مجلسي حديث 

ن را در اينجا آ ازاست كه كليني قسمتي  96حديث اين باب همان حديث نخست باب 
اين  احاديثاند. متن  نقل كرده است. سه حديث بعدي نيز همان خرافه را تكرار كرده

 صاسلحة رسول خدا :گويد هم مخالف تاريخ، زيرا مي باب هم مخالف عقل است و
جا كه بود نبوت در آنجا بود،  سرائيل است همان طور كه تابوت هرا مانند تابوت بني

  علم پيامبر نيز همان جاست!! جا كه اسلحة پيامبر باشد امامت وهر
چرا قرآن نفرموده امام مسلمين كسي است كه سالح رسول ما نزد او  :أوالً :پرسيم  مي

باشد و چرا پيامبر در كلمات خود در غديرخم نفرمود كه سالح من نزد علي است و 
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دليل  اس از كسي اطاعت كنيد كه سالح من نزد او باشد تا بدين ترتيب مردم اينها النّأي
امامت را بشناسند. و نشانة مهم  

موجد علم و امامت است؟ آيا نبوت حضرت موسي  صآيا اسلحة رسول خدا :ثانياً
عكس، وجود تابوت فرع بر نبوت آن بزرگواران  بر تابوت بوده يا .... فرع بر.و عيسي و

ينگونه بوده است؟ آيا نبوت حضرت سليمان فرع بر انگشتر بوده يا اينكه بالعكس؟ ا
ها چون  . بنا به اينگونه افسانه)1(خرافات را حافظ نيز در شعر خود ترويج كرده است

داد!! اما  ديوي انگشتر حضرت سليمان را دزديد، او نيز كارهاي آن حضرت را انجام مي
  جاي تأسف بسيار است كه اينگونه خرافات در كتاب مذهبي به مردم عرضه شود!

ابوت نشانه و دليل نبوت بود و سالح پيامبر نيز همانند آن است. گوييم اگر ت مي :ثالثاً
ت ندارند. آيا ره كه نبوت خواهد بود. أئميني لوات كدر اين صورت، سالح نشانة نبو

  اند؟ براي أئمه مقام نبوت قائل

  ‘فر والجامعة ومصحف فاطمهباب فيه ذکر الّصحيفة والجَ  -٩٨
ين باب از ابواب بسيار رسواي كافي است كه مشتمل بر هشت حديث است. ا228

را  6را مرسل و  4را ضعيف و  2را حسن و  7و  3را صحيح و  5و  1مجلسي حديث 
رَ «كه به سبب وجود  8مجهول شمرده و دربارة حديث  مجهول محسوب » ةُفَضيل بن ُسكَّ

حاديث اين باب را صحيح شود، سكوت كرده است! آقاي بهبودي هيچ يك از ا مي
  ندانسته است.

                                                           
  في المثل حافظ سروده است:  -1

يــابم انگشــتري زنهــاراز لعــل تــو گــر
  

صــد ملــك ســليمانم در زيــر نگــين باشــد      
  

   ام: درجواب او گفته

دباشـ يك نكته در اين ديوان جز وهـم نمـي
  

كي ملك سـليماني در زيـر نگـين باشـد     
  

اني اسـت لك سـليماني از حشـمت ربـاين م
  

كي ديو بدزدد آن، تـا ديـو چنـين باشـد     
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ي آمده كه به هيچ وجه با انحصار نزول وحي بر پيامبر و ختم احاديثدر اين باب 
هم وحي بر  :گويد اين باب مي احاديثوحي پس از آن حضرت، سازگار نيست. زيرا 

آن حضرت نيز ادامه يافته است!! در  شده و هم پس از وفات غير آن حضرت نازل مي
   :كه قرآن فرموده حالي
كۡ وۡ ۡلَ ٱ﴿

َ
تۡ  دِيَنُكمۡ  ُت لَُكمۡ َملۡ َم أ

َ
 ]٣ املائدة:[  ﴾َمِت نِعۡ  ُكمۡ ُت َعلَيۡ َممۡ َوأ

  ».امروز دينتان را برايتان كامل ساختم و نعمتم را بر شما تمام كردم«
 :فرموده صاكرم نيز دربارة پيامبر  حضرت علي )1(ايم گفته و چنانكه قبالً نيز

ي قطع گرديد، درحالي كه با لآسمان اخباروفات تو نبوت و خبردادن و گفتن آينه با هر«
235البالغه، خطبة  (نهج .»ز تو چنين انقطاعي رخ نداده بودمرگ كسي ج.(  

شود كه چون دروغگو  اين باب معلوم مي احاديثمشكل ديگر آن است كه از 
دانند چه ببافند زيرا  و نمياند  وات كليني خود نيز سرگردان و حيرانحافظه است، ر كم

ي دارند اند و علم لدنّ ث و عالم به ما كان و ما يكونأئمه محد :گويند در ابواب ديگر مي
د و امثال اين گونه نده دانند و فرشتگان به آنها خبر مي و هرگاه بخواهند بدانند، مي

ك مذكور در اين باب است!! علم امام به تعلّم از مدار :گويند .. اما در اين باب مي..ادعاها
از امام » زراره«) آمده است كه 3، حديث 7يث (فروع كافي، ج ارو حتّي در كتاب المو

فردا به مالقاتم  :االرث جد پرسيد. امام به جاي گفتن پاسخ، فرمود دربارة سهم باقر
برايم رخود بگوييد اگ :عرض كرد» زراره«تو بخوانم. بيا تا اين مسأله را از كتابي بر 

گويم  آنچه مي :دلپسندتر است از اينكه آن را از كتابي برايم بخوانيد. امام بار ديگر فرمود
در كتب  .)2(»بشنو و بپذير و فردا به مالقاتم بيا تا آن مسأله را از كتابي بر تو بخوانم

در اختالف نظر خود با يكي از فقهاي مشهور  ديگر نيز آمده است كه امام باقر

                                                           
 كتاب حاضر. 396و  384ر. ك. صفحه  -1
ن أَ  نْ مِ  ّب إَيلَّ َح أَ  كحديث فإنّ  يثندِّ اهللا, َح  كصلحأكتاب. قلت:  يفُه ُاقِرَئكَ حتی  يفالقن .. قال: إذا كان غداً .«. -2

 ». ....كتاب يف ُاقِرَئَكهُ حّتی  َفالَقنی  دا, إذا كان غكالّثانية: اسمع ما أقول ل كتاب, فقال يل يف ُتقِرَئـنِـيـهِ 
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بوده و پيامبر به وي امالء  به كتابي كه به خطّ علي» حكم بن عتيبه« موسوم به
  .)1(فرموده بود، استناد كرد

كه از » بيلَر الحماحمد بن ع« /به قول برادر فاضل مرحوم قلمداران -1حديث  *
 اصحابكه از » ابوبصير«حضرات رضا و جواد است، چگونه اين حديث را از  اصحاب

  است بدون واسطه نقل كرده است؟ حضرت صادق و كاظم
خواهم سؤالي بپرسم  مي :رفتم و عرض كردم نزد امام صادق :گويد مي» ابوبصير«

اي را كه ميان آنجا و  آيا در اينجا كسي هست كه سخن ما را بشنود؟ آن حضرت پرده
هر چه  :اطاق ديگر بود باال زد و سركشيد [تا ببيند كسي هست يا نه] سپس فرمود

  هي بپرس.خوا مي
بينيم  امام از همه چيز باخبر است، مي :جالب است در اين خبر كه قصد دارد بگويد

اطاق آويخته بود خبر ندارد و پس  اي كه بين دو از پشت پرده امام از درون خانة خود و
خواهي  چه مي دهد كه هر اطمينان مي» ابوبصير« از بلندكردن پرده و سركشي به آن، به

گفته شود كه اين عمل را امام براي پشت پرده كسي نيست. اگر بپرس، زيرا در 
شويم  كرده است كه او ببيند و بداند كه در اطاق ديگر، كسي نيست، يادآور مي» ابوبصير«

توانسته ببيند در اطاق كسي هست يا خير، پس اگر امام  كور بوده و نمي» ابوبصير«كه 
 :گويد است. به همين سبب حديث ميپرده را بلند كرده، براي اطّالع خودش بوده 

  ».فرفع السرت لُِريَيه« :و نگفته »لع فيهطّ اف«
داد، بدنم را  امام در حالي كه خود را غضبناك نشان مي :گويد در بخشي از حديث مي

دية فشار  :پرسيم مذكور است! مي» جامعه«حتي دية اين فشار در كتاب  :فشرد و فرمود
در كجا بيان فرموده است؟ و اگر بيان نفرموده، پس  م آن راامذكور چقدر است و ام

  فائدة آن براي أمت اسالم چيست؟
مصحف فاطمه نزد ماست و آن مصحفي است كه  :گويد در قسمتي از حديث امام مي

سه برابر قرآن شماست ولي به خدا سوگند حتّي يك حرف از قرآن شما در آن نيست! 
                                                           

 (ذيل نام محمد بن عذا فربن عيسي الصيرفي). 279رجال نجاشي، ص  -1
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.. ..و» فالح«و » صدق«و » برّ«يا » قيامت«يا » هللا«آيا در مصحف مذكور كلمة  :پرسيم مي
  نيامده است؟
نقل كرده » أبوبصير«از همين » روضة كافي«تر اينكه كليني در خبر هجدهم  عجيب

   :را چنين قراءت كرد» معارج«يات اول تا سوم سورة آكه امام  )1(است
َل َسآئُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِٖع ﴿

َ
   ٢لَۡيَس َلُۥ َدافِٞع  الية َعِيلٍّ بِوَ ّلِۡلَكٰفِرِيَن  ١َسأ

ِ ذِي ٱلَۡمَعارِِج  َّ  ]٣−١ :املعارج[  ﴾٣ّمَِن ٱ
به خدا سوگند جبرئيل آيه را  :كنيم! فرمود فدايت شوم ما آيه را چنين قرائت نمي :گفتم

فرو فرستاد و آن به خدا سوگند در مصحف فاطمه اين چنين ثبت  صچنين بر محمد
  گرديده است!!

رف از قرآن در حتّي يك ح :گويد در روايتي مي» ابوبصير«شود،  ه مالحظه ميچنانك
  مصحف فاطمه مذكور است!! آية قرآن در :گويد در روايتي مي مصحف فاطمه نيست و
علم آنچه [در گذشته] بوده و آنچه [در آينده] تا  :امام فرمود :گويد در آخر حديث مي

فدايت شوم اين همان علم [كامل] است.  :روز قيامت خواهد بود، نزد ماست، گفتم
فدايت شوم پس علم [كامل]  :اين علم هست ولي آن علم [كامل] نيست. گفتم :فرمود

مري و چيزي بعد امري به دنبال اآيد و  آنچه در شب و روز پديد مي :كدام است؟ فرمود
  شود! از چيزي تا روز قيامت واقع مي

لم هست؟ بديهي است كه امام هرگز چنين خوانندة محترم آيا فرقي بين اين دو ع
  خواسته براي  شمارد. اما جاعل حديث چون مي گويد و آنها را دو علم نمي سخني نمي

                                                           
از » ابوبصير«ساقط شده. اما معلوم است كه » روضه كافي«امام سهواً از صدر روايت هجدهم  نام -1

خطاب به  »= فدايت شوم ُجِعلُت فِداكَ «است و در همين روايت نيز با عبارت  اصحاب امام صادق
  رساند كه مخاطب او امام است. گويد و اين مي آن حضرت، سخن مي

 اليةِ لكافرين بوَ واقع لِ  سائل بعذاٍب  َل أس«فقال:  بیّ ی النّ إلَ  يُ ی الوحأتَ  .. ثمّ «.متن عربي روايت چنين است: 
اهللا نزل هبا جربئيل هكذا و ّنا النقرؤها هكذا فقال:إ كجعلت فدا :قال قلُت  »ن اهللا ذی املعارجمِ  له دافعٌ  يَس لَ  یّ لعَ 

 ....»‘ةمصحف فاطم ت يفثبَ هكذا هو واهللا مُ و علی حمّمد
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  بافد و خود را رسوا كرده است. امام علوم گوناگون قائل شود، نفهميده كه چه مي
حضرت زهرا  صاكرمپس از رحلت پيامبر  :گويد در اين حديث مي - 2حديث  *
اي فرستاد تا با آن حضرت سخن بگويد و او  ار اندوهگين شد. از اين رو خدا فرشتهبسي

 :خبر داد. آن حضرت فرمود را تسلّي دهد. حضرت فاطمه اين موضوع را به علي
» ثمحد«به قول شما  اگر علي :گوييم هرگاه صداي فرشته را شنيدي به من بگو. مي

بگويد هرگاه  ‘يازي نبود كه به حضرت زهراشنيد، ديگر ن بود و صداي فرشته را مي
  صداي فرشته را شنيدي به من بگو.

دادن آن حضرت با وي از حوادث آينده سخن  فرشته براي تسلّي ،بنا به اين حديث
گفت و بنا به حديث پنجم همين باب، جبرئيل آن حضرت را از حوادثي كه بعداً  مي

! و مصحف فاطمه مجموعة اقوال فرشته ساخت اش رخ خواهد داد، باخبر مي براي ذريه
بود، آيا  ‘ساختن حضرت فاطمه اگر اين كار براي تسلّي و مسرور :پرسيم است. مي

شدن امام حسن و شهادت سيدالشّهداء و كشتن فرزندان وي   ساختن وي از مسموم مطّلع
 كردن زيد بن علي بن الحسين بيت و اسارت ايشان و شهيد اهل ةزدن خيم و آتش

.. موجب خوشحالي و آرامش خاطر .شدن حضرت كاظم و و محمد نفس زكيه و زنداني
  شد؟!! آن حضرت مي

مصحف فاطمه همان مطالبي است كه فرشته  :گويد در اين حديث و حديث پنجم مي
گويد كه مصحف  دربارة حوادث آينده گفته است. اما در روايت چهارم همين باب مي

  !فاطمه وصيت آن حضرت است؟
وحي به پيامبر خاتمه =  يختم به الوح« :فرموده مهمتر از همه اينكه حضرت علي

اجماع علماي ما بر آن است كه  :گويد شيخ مفيد نيز مي) 133البالغه، خطبة  (نهج »يافت
از قول  61. كليني در آخرين حديث باب )1(رسد األنبياء به كسي وحي نمي پس از خاتم

لقد ختم اهللا بكتابكم الُكُتب وختم « :روايت كرده كه ـالم السعليهما ـحضرات صادقين 

                                                           
 كتاب حاضر. 396صفحه ر. ك.  -1
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شما [سلسلة] پيامبران را  با پيامبر كتاب شما كتب و = هرآينه خداوند با بنبّيكم األنبياء
آن را » محمدباقر«كه هر دو  ـ 111و در حديث سوم باب  ».خاتمه بخشيده است

 =ختم بكتابكم الكتب فال كتاب بعده أبداً « :نقل كره كه مام صادقز اا ـاند  صحيح دانسته
. اما در اين »خداوند با كتاب شما كتب را ختم كرده و پس از آن تا أبد هيچ كتابي نيست

وحي خاتمه نيافته و پس از قرآن كتابي هست!! :گويند وات كليني ميباب ر  
ابن  حسين« احمق و راوي ديگر آن» مكَبن الح علي«وات آن از ر -3حديث  *

معرّفي  –كه ظرف چرمي سفيدي است  –ض را بيأفر . اين حديث ج)1(است» الءالع يأبِ
يقول: إنَّ عندي اَجلفر األبيض. قال, قلُت: فأيُّ َيشٍء  سمعُت أبا عبداهللا« :گويد كرده و مي

فيه? قال: زبور داود وتوراة موسی وإنجيل عيسی وصحف إبراهيم واحلالل واحلرام ومصحف 
ة ما أزُعُم أنَّ فيه قرآنًا وفيه ما حيتاج النّاس إلينا والنحتاج إىل أَحٍد, حّتى فيه اَجللَدة ونصف فاطم

فر سفيد همانا ج :فرمود مي شنيدم كه امام صادق = اجللدة وربع اجللدة وأرش اخلدش
در آن زبور داود و تورات موسي و انجيل  :در آن چيست؟ فرمود :نزد من است. گفتم

پندارم [چيزي]  حرام و مصحف فاطمه است كه نمي حالل و صحف ابراهيم و عيسي و
از قرآن در آن باشد و در آن چيزهايي است كه [دربارة آنها] مردم به ما احتياج دارند و 
ما به كسي نياز نداريم. حتّي در آن [مجازاتي به اندازة] يك تازيانه و نصف و ربع 

  !»تازيانه و جريمة خراش آمده است
وهو ينظر معي « :گويد مي كافي از قول امام كاظم 129كليني در حديث دوم باب 146

نگرد كه  فر ميحضرت رضا) با من در ج= (و او ِيف اَجلفر ومل ينظر فيه إال نبّي أو وِيصّ نبي =
گر نقل كرده كه . ولي در روايتي دي»در آن جز پيامبر يا وصي پيامبر ننگريسته است

فر و آنچه در آن بوده دست يافته و در آن نگريسته است. وي زراره به بخشي از ج
فلّام ألقی إيلَّ طرف الّصحيفة, إذا كتاٌب غليظ ُيعَرف أّنه يف كتب األّولني فنظرُت فيها «...  :گويد مي

فيه اختالف وإذا عاّمته  فإذا فيها خالف ما بأيدي النّاس ِمن الّصلة واألمر باملعروف اّلذي ليس
                                                           

 معرّفي شده است. 415و حسين در صفحه  281علي در صفحه  -1



   
  

 

593 

چون صحيفه را به من داد [ديدم] كه كتابي قطور  =.كذلك فقرأُته حّتی أتيُت عىل آخره....
است كه معلوم بود در [زمرة] كتب پيشينيان است. در آن نگريستم وديدم [مطالبي] در 

، دانند] و در دستشان است مر به معروف [مياآن است برخالف آنچه مردم از صله و 
در آن نيست [سازگاري نداشت] تمام كتاب چنين بود!! آن را  ييعني با اموري كه اختالف

  .)1(..».مطالعه كردم تا به پايانش رسيدم
در تعليقات خود بر شرح ملّاصالح » ابوالحسن شعراني«مخفي نماند كه علّامه 

ازگار است. اعتراف كرده كه اين حديث با حديث پيش از خود ناس» كافي«مازندارني بر 
(=  گويند مرجع ضمير مجرور اما دكّانداران مذهبي چنانكه عادتشان است بدون دليل مي

(و فيه ما حيتاج النّاس...«در جملة  فيه «مدر حديث سو ،»جاست نه مصحف » ضفر أبي
كه در واقع چنين نيست. ما براي اطّالع خوانندگان، جمالت حديث را فاطمه! درحالي

 يقول: إنَّ  أبا عبداهللا سمعُت « :فريبي آخوندها معلوم شود ا تعصب و عوامآوريم ت مي
نجيل عيسی إفيه? قال: زبور داود وتوراة موسی و ءيش يُّ : فأقلُت  :فر األبيض, قالاَجل  يندعِ 

اس إلينا وفيه ما حيتاج النّ )  (ناً آفيه قر أنّ  مُ أزعُ  براهيم واحلالل واحلرام ومصحف فاطمة ماإف ُح وُص 
 »... الخ.أحد حتی فيه اجللدة و. ىلنحتاج إ وال

را كه نزديكتر » مصحف«طبعاً دليلي ندارد كه كلمة  »،األقرُب َيمنع األبعد«از آنجا كه 
بدانيم! » هاء«كه سطري آن سوتر است، مرجع ضمير » فرج«است رها كنيم و كلمة 

فهاء در ( ) ثاني همان مرجع ضميرعالوه بر اين، مرجع ضمير هاء در (فيهل است يهأو (
خواهد  توان بدون دليل ادعا كرد كه مرجع آن چيز ديگري است. گوينده مي نمي و

                                                           
مالحظه كنيد  -3حديث  95و  94كتاب المواريث (باب ميراث الولد مع األبوين) ص  7فروع كافي، ج  -1

كوشيدند با اينگونه روايات مردم را نسبت به  گونه دشمنان اسالم به هدف ايجاد تفرقه و اختالف ميچ
).اعتماد و بدبين سازند!!  بي ـحتّي در امور غيراختالفي  ـآنچه در ميان مسلمين است  اً شيخ  (فتدبّرجدّ

 اعتماد نيست. صدوق فرموده: آنچه كه فقط محمد بن عيسي بن عبيد از يونس نقل كرده مورد
)( - لين حديث همين باب نيز آمده است و امام فرموده: ةدربارما مصحف فاطمه، مشابه تعبير فوق در او 

 فيه من قرآنكم حرف واحد!
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اند و بدين  در آن قرآن نيست بلكه در آن احكامي هست كه مردم به آن محتاج :بگويد
يك چيز است. و إلّا نياز به گفتن ندارد » هاء«ترتيب آشكار است كه مرجع هر دو ضمير 

رآن نه در مصحف فاطمه هست و نه در جفر زيرا قرآن در اختيار همگان است و كه ق
  اي مخصوص و نزد فرد خاصي باشد. چيزي نيست كه در محفظه

كدام جرم است كه  :پرسيم ديگر آنكه نصف تازيانه و ربع تازيانه يعني چه؟ مي
تشان ربع تازيانه عقوبت آن نصف يا ربع تازيانه است؟! چرا أئمه جرائمي را كه عقوب

اند و در فقه اسالمي اثري از آن نيست؟! پيداست كه جاعل حديث از  است بيان نفرموده
  اطّالع بوده است. فقه اسالمي بي

سورة أحقاف را كه در مقام محاجه با كفار و  4در اين حديث مرسل، آية  - 4حديث  *147
گاه ببينند در نقل آيه ! البتّه دكّانداران مذهبي هر)1(استمشركين است، غلط نقل كرده 

گويند منظور تفسير آيه است و يا آيه نقل به معني شده است!!  اشكالي هست بدون دليل مي
  مجلسي عالوه بر احتمال نقل به معني، احتمال داده كه قرائت أئمه چنين بوده است!

ـ اهللا  إنّ « :ه آيه است و قبل از آن فرمودهبا توجه به اينكه متكلّم در مقام استشهاد ب
پس ادعاي نقل به معني مقبول نيست! بلكه در واقع جاعل حديث خطا  »يقول:عّزوجّل ـ 

  كرده است. چنانكه گفتيم مضمون حديث نيز با روايت دوم و پنجم باب سازگار نيست.
آن مكتوبي است به طول  :گويد مي» جامعه«ة در اين حديث دربار - 6و  5حديث  *148

هفتاد ذراع و عرض پوست ران شتري فربه كه در آن [جواب] تمام نيازهاي مردم هست 
  و همة قضايا در آن آمده است حتّي جريمة خراش.

ما كتابي داريم كه همة احكام  :گويد واقفي مي» شرِاحمد بن أبي بِ«در حديث ششم 
  در آن مذكور است! و تحرير علي صشرع به تقرير رسول  خدا

روايت شده موافق نيست. از  ديگري كه از علي احاديثروايات اين باب با  أوالً:
نه،  :آيا شما كتابي داريد؟ فرمود :پرسيدم از حضرت علي :گويد مي» هيفَحأبوج«جمله 

                                                           
ٓ ِل َهٰ ّمِن َقبۡ  بٖ ُتوِن بِِكَتٰ ئۡ ٱ﴿به جاي آنكه بگويد:  -1  ....گفته است: فأتوا بكتاب من ﴾َذا
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آنچه كه در اين مگر كتاب خدا يا فهم و استنباطي كه [خدا] به فرد مسلماني عطا فرمايد يا 
  .)1(.. الخ.سير واديات و آزادي  :در اين صحيفه چيست؟ فرمود :صحيفه است. گفتم

هر كه مدعي شود كه  :براي ما سخنراني كرد و فرمود و نيز روايت شده كه علي
اي از غالف شمشيرش آويزان  و صحيفه ـاين صحيفه  ز كتاب خدا وچيزي خواندني ج

زدن به] دندان شتر و مسائل  است. در آن [صحيفة دية صدمه داريم، دروغ گفته ـبود 
  .)2(الخ.. .جراحات بود و

مكتوبي را انكار فرموده مگر  هر شود، حضرت امير چنانكه مالحظه مي
اي كه در آن مسائل مذكور آمده است. مسائل مذكور نيز به هفتاد ذراع طول و  صحيفه

  عرض پوست ران شتر فربه نياز ندارد.
 ـاند كه أغلب مطالب آن  داشته و تحرير علي صاگر أئمه كتابي به تقرير پيامبر :ثانياً

با آنچه مسلمين به عنوان سنّت و فقه اسالمي  ـ) 94، ص 7ي، جبه قول كليني (فروع كاف
شناسند، مغاير بوده است، پس مهمترين وظيفة ايشان معرّفي كتاب مذكور به مسلمين و  مي

در أيام خالفت خود اين كتاب را به  وده است! چرا حضرت عليها ب مخالفت با بدعت
 مسلمين معرّفي و آنها را به استفاده از اين كتاب تشويق نكرد؟ چرا حضرت سيدالشّهداء

وده است؟ چرا أئمه، كتاب منحصر به فرد مذكور را مدر خطابات خود ذكري از اين كتاب نفر
  اند؟! وات معلوم الحال كليني نهادهرمعرّفي نكردند و اين كار را بر عهدة 
                                                           

 ُأعطَِيه رجل مسلم أو ما يفو فهم أ: هل عندكم كتاب? قال : ال, إال كتاب اهللا يلّ عن أبی ُجَحيفة, قال: قلت لع -1
، ص 1(التاج الجامع لالصول، ج سري...األ : قلُت: فام يف هذه الصحيفة? قال: العقل وفكاكهذه الّصحيفة. قال

 ).79، ص 1و مسند احمد بن حنبل، ج  2658، حديث 887، ص 2و سنن ابن ماجه، ج  69
هذه ال كتاب اهللا وعندنا شيئا نقرؤه إ أنَّ  مَ عَ طالب فقال: من زَ  بن أيب نا عيلّ خطبَ  :عن أبيه قال يّ يمبراهيم التَّ إن ع -2

أشياء من اجلراحات سنان اإلبل وأفقد كذب. فيها كتاب )ـ *ه(قة فی قراب سيفصحيفة معلّ قال: و ـحيفة الّص 
حديث را بخاري نيز نقل كرده است. همچنين ر. ك. سنن ) اين 20حديث  ،، كتاب العتق2مسلم ج(صحيح  و...
  .)180، ص 4داود، ج  أبي

بوده، در كتب ما نيز اشاره شده است. رجوع كنيد به  به اين صحيفه كه در غالف شمشير علي -(*)
 .16و  12و  11و  7، ص 19وسائل الشيعة، ج 



   
 

 

596 

بود، در اين صورت ماجراي  اگر مضمون اين دو حديث راست مي -8و  7حديث  *
او را نخست به جانشيني خود  امام صادق داد. زيرا سماعيل بن جعفر رخ نميا

واقع شده است. » بدا«يش از پدرش درگذشت و لذا گفتند پمعرّفي فرمود ليكن او 
 ببا نيز موافق نيست زيرا در 184باب  نظاير آن با روايات دو حديث و همچنين اين
اگر سخني دربارة كسي گفتيم و چنان نشد اما دربارة  :اند أئمه فرموده :اند مذكور گفته

نها در جفر و مصحف آمگر  :پرسيم ميفرزند يا نوادة او شد، وي را مقصود ما بدانيد! 
نگرند؟ در اين صورت  در آنها آمده است، نمي» ونيك علم ما«فاطمه و نظاير آن كه 
  اند، واقع نشود! بارة كسي سخني بگويند و چنانكه گفته معني ندارد كه آنها در

موافق نيست زيرا در آنجا  156سوم به بعد باب  احاديثهمچنين روايات اين باب با 
شما  :پرسيم گويد! مي به ما مي» القدس روح«گويند اگر چيزي را ندانيم  از قول أئمه مي

مانيد  اي در نمي ن هست، طبعاً در مسألهآ.. داريد كه همة مسائل در ...كه جفر و جامعه و
رساند پس  پاسخ أمور را به شما مي» روح القدس«به شما بگويد و اگر » روح القدس«تا 

  .. هست؟...چه نيازي به نگريستن در جفر و جامعه و

ٓ ﴿شأن  فيباب  -٩٩ ا نزَ  إِنَّ
َ
  وتفسيرها ﴾ۡلَقۡدرِ ٱۡلَنُٰه ِف َلۡلَةِ أ

حديث آمده كه يك سند بيشتر ندارد. مجلسي با اينكه به ضعف سند  9در اين باب 
عوجاج مذكور اعتراف كرده ولي چون روايات اين باب خرافي و داراي انحراف و ا

نظر من صحيح است! آقاي  اين روايات از :گويد مي است مورد پسندش واقع شده و
  است. ندانستهاين باب را صحيح  احاديثبهبودي 
كه او را از » سهل بن زياد«مجهول است و » دبن أبي عبداهللامحم«نظر از اينكه  صرف

حسن بن العباس بن راوي نخست اين روايات  ،خراج كردند، كامالً رسواستاقم 
   :كنيم ا در اينجا معرّفي مينيز ضعيف است. او ر الرّازي الحريش

 »إِنَّا َأنَزلْنَاُه ِيف لَيَْلِة الَْقْدر«گويند: وي بسيار ضعيف است. كتاب  نجاشي و علّامة حلي مي149
  از اوست. اين كتاب داراي احاديث تباه و نادرست و الفاظ پريشان است.
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شود.  و اعتناء نشده و حديثش نوشته نميوي ضعيف است به ا :ابن الغضائري فرموده
ا َأنَزْلنَاهُ «كتاب فضيلت  بودن  هايش گواه جعلي كتابي فاسد األلفاظ است كه خيالبافي...» إِنَّ

  آن است.
حسن بن عباس بن « :فرموده) 182، ص 3(ج » جالقاموس الرّ«علّامة شوشتري در 

، ص 1ه است و در (ج شدن حوادث سال بر إمام را جعل كرد عرضه اخبار» حريش
نقل كرده كه » ابن حريش«ي از احاديث »يف شأن إنا أنزلناه....«در باب » كافي«) فرموده 443

معني و مفهوم صحيحي ندارد و عالئم جعل در آنها مانند آتشي كه بر سر كوه بيفروزند، 
  آشكار است.

جام و اين باب چنان ابهام و عدم انس احاديث :گويد هاشم معروف الحسني مي
  .)1(پريشاني دارد كه به كالم أئمه شباهت ندارد

، 1اولين حديث اين باب سراسر عيب و اشكال است. هر كس خواهد به كافي (ج 
 حضرت الياس :گويد مي ،به بعد) مراجعه و مالحظه كند. به عنوان مثال 242ص 

تا پس از طواف  كرد چرا چنين كرد؟ آيا اگر صبر مي :پرسيم طواف امام را قطع كرد! مي
نظر از اينكه الياس پيامبر كه تا زمان امام  امام با او مكالمه كند بهتر نبود؟ البتّه صرف

   :كه فرموده )2(زنده باشد، به كلّي دروغ و خرافه و مخالف قرآن است باقر

                                                           
 .243الموضوعات في اآلثار واألخبار، ص  -1
بودن خضر و الياس و..... است كه قولي  اند، زنده و خرافاتي كه صوفيه ترويج كردهيكي از اوهام  -2

مدرك و دليل و ادعايي مخالف قرآن است. مرشدان صوفيه براي آنكه به نوعي خود را منتسب به  بي
عبدالرّحمان «رسانند. مثال  خود را گاهي به خضر مي قةخدا و انبياء إلهي معرّفي كنند، گرفتن خر

الدين بن عربي خرقه از دو  ) گويد كه محيي547تهران، ص  1336(چاپ » نفخات األُنس«در » جامي
  كس گرفته، يكي از شيخ عبدالقادر گيالني و ديگر از خضر!!
عرض كرد: خداوندا، اگر » بدر« ةروز غزو يكي از دالئل كذب اينگونه ادعاها آن است كه رسول خدا

كه اگر خضر و الياس و.... زنده شوي. در حالي د، در زمين عبادت نميخداپرست كشته شون ةاين عد
 شد. نيز خدا عبادت مي» بدر«بودند، طبعاً بدون اصحاب 
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ۖ لُۡ ٱلَِك ّمِن َقبۡ  َنا لِبََشٖ َوَما َجَعلۡ ﴿ فَإِيْن ّمِتَّ َفُهُم  ۡلَ
َ
 ]٣٤ :األنبياء[  ﴾ونَ ِلُ َخٰ لۡ ٱأ

ايم آيا اگر تو  ماندن را قرار نداده اي پيامبر] ما براي هيچ بشري پيش از تو جاويد«[
  ».بميري، ايشان (= كفّار) جاويدند؟

دوست داشتم اين  =ة ألصحابك أن يكون هذا احلديث قوّ  أحببُت « :وانگهي الياس كه گفته
سته مقامات امام را بيان كند، خوا  ، اگر مي»تو باشد اصحابت حديث موجب قو

بايست در حضور عموم بگويد نه در خلوت!! ديگر آنكه چرا الياس تا اواسط حديث  مي
  نقاب به صورت داشت؟ فايدة اين كار چه بود؟

 إىل ُد فِ ه كان يَ إنّ « :فرموده صهمچنين در اين حديث به امام افترا بسته كه دربارة پيامبر
!!! تعجب است كه قرآن بارها »شد وارد مي ـ عزّوجلّ ـ داي پيامبر بر خ  = اهللا, عزوجل

را استعمال كرده يعني وحي است » تنزيل«و » نزالإ«خوذ از ألفاظ ماو بارها دربارة وحي 
كند نه اينكه  شود و آن حضرت پس از نزول وحي آن را تلقّي مي كه بر پيامبر نازل مي

  نفهميده كه چه ببافد! اهلل جپيامبر وفود كرده و وحي را بشنود! اما جاع
اي از كالم علّامة شوشتري را با اندكي تصرّف  دربارة حديث دوم نيز خالصه

هاي جعل اين حديث آن است كه ظاهراً محاجة امام  از نشانه :آوريم كه فرموده مي
كه امامت آن زمان امامت آن حضرت بوده است. درحالي عباس در با ابن باقر

هجري  68در سال » ن زبيراب«عباس در زمان غائلة  بوده ولي ابن 95ل حضرت پس از سا
  را مالقات نكرده است.ردسالي، ويخُ دوران كودكي و درگذشت وحضرت باقر جز در

داشت.  را بسيار دوست ميپدرم ابن عباس  :فرموده امام صادق» كشّي«بنا به نقل 
 اهلود، نه تنها ابن عباس مخالف ش برخالف آنچه از حديث مستفاد مي ،اينعالوه بر

شناسي او متواتر است. و مناظرات و مباحثات او با عمر و معاويه و  بيت نبوده بلكه حقّ
  ديگران دربارة امامت، مشهور و معروف است. ابن زبير و عبد اهللاعائشه و

 :نويسد مي» عباسابن«بارة  ) در284(ص »النّقض«مؤلف كتاب » عبدالجليل قزويني«
أوال عبداهللا عباس ابن عم مصطفي است و پدر خلفاست و شاگرد و پيرو علي مرتضي «

ميه و با معاويه و يزيد و عبداهللا ا  ا بنيخواه علي و آل علي بوده است و باست و هوا
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هاي عظيم كرده است و فصول غرّاء و با مبالغت گفته و بر اقوال و افعال  زبير خصومت
ايشان م بدده و مناظرات و محاورات او در اين معني در كتب مخالف و مؤالف ر بونك
  ».ظاهر است

را دربارة شب  ديگر اينكه حديث مدعي است كه ابن عباس قول حضرت علي
مسعودي«كه فرشته كور شد! درحالي رِقدر انكار كرد و بدين سبب چشمش به ضربة پ «

 ـضرت علي و حضرات حسنين عباس به سبب گريستن بسيار براي ح ابن :گويد مي
ورزان نسبت به علي نابينا شد. وانگهي چرا جبرئيل چشم غرض ـالم عليهم الس  را

  كور نكرد و به سراغ اولين مدافع آن حضرت رفت؟!
عالوه بر اينها جمالت و عبارات اين خبر مختلّ و نابسامان است و معناي درست و 

اطّالع] اين  ترين مردم عوام [و بي ت كه پايينشود و چنان اس مفيدي از آن دريافته نمي
  باشند. گويند تا چه رسد به أئمة بزرگوار كه اميران سخنوري مي چنين سخن نمي

اين باب كه  اخباراين اختالل و آشفتگي به اين حديث منحصر نيست بلكه همة  
  .)1(يك سند دارند به اين عيب دچاراند

شوند لذا  كه چون فرشتگان در شب قدر نازل مي شده اين باب ادعا احاديثدر بقية 
الزم است كه در زمين فرد معصومي باشد تا فرشتگان بر او نازل شوند. اين فرد معصوم 

» قدر«سورة  :گوييم باشند. مي بوده و پس از او أئمه مي صاكرمدر صدر اسالم پيامبر 
  آيند. ضرت ميشوند و نزد آن ح نفرموده كه همة فرشتگان بر پيامبر نازل مي

خصوصاً حضرت  ـنزول فرشته  ـالعياذ باهللا  ـالبتّه به هيچ وجه قصد نداريم 
انكار كنيم زيرا در تمام سال فرشتة وحي بر آن  صاكرمـ را بر پيامبر جبرئيل

: :گوييم شد بلكه مي حضرت نازل مي دليلي نداريم كه همة فرشتگان بر آن حضرت  أوالً
شوند بلكه از  دليلي نداريم كه فرشتگان فقط بر معصوم نازل مي ثانياً:شدند.  نازل مي

شود، از قبيل نزول هاروت و ماروت و آيات اول تا پنجم  قرآن خالف آن مستفاد مي

                                                           
 به بعد. 235(الباب الثّاني) ص  1ر. ك. األخبار الدخيلة، ج  -1
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. بسياري از اينگونه فرشتگان كه امور عالم را به إذن حقّ ....و» نازعات«سورة مباركة 
  شوند. كنند اصوالً بر بشر نازل نمي اداره مي

در صد يا چهل سال پيش از بعثت پيامبر فرشتگان در شب  :پرسيم مي ،عالوه بر اين
  نيز اوضاع بر همان منوال خواهد بود! صشدند؟ بعد از پيامبر قدر بر كه نازل مي

» كافي«اين باب آن است كه مانند برخي از ابواب ديگر  احاديثديگر عيوب  از
از  اند درحالي كه اين ادعا صحيح نيست زيرا مدعي است كه همة پيامبران وصي داشته

شود كه بسياري از انبياء وصي به معنايي كه موردنظر كليني است،  قرآن استفاده مي
اند، از جمله انبيائي كه قومشان هالك شدند و يا انبيائي كه بالفاصله پس از  نداشته

ي بوده است. زيرا نبي بعدي وص :توان گفت شد. نمي ايشان پيامبر ديگري مبعوث مي
حال نبي وت نه به عنوان وصايت. به هرنبنبوت او به اعالم و تصريح خدا بوده به عنوان 

استخلف  كام« :گويد با وصي فرق دارد، چنانكه خود اين حديث هم معترف است و مي
 چنانكه خداوند پس از حضرت آدم = يليه يذالّ  يّ بيبعث النّ  ىن بعده حتّ صاة آدم مِ وُ 
  ».ساخت تا نبي پس از آن حضرت را مبعوث فرمايد صياي پس از او را جانشين مياو

سورة نور مطالبي  55در ضمن جاعل حديث در روايت هفتم از قول امام دربارة آية 
از همان آيه موافق نيست!! دربارة آية مذكور به  گفته كه با تفسير حضرت علي

  كتاب حاضر مراجعه كنيد. 463و  462صفحة 

  ليلة الجمعة ييزدادون ف ‡ ةئمّ األ أنّ  فيباب  -١٠٠
اند و  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«در اين باب سه حديث آمده كه هر دو 

موسي بن «وات حديث اول مجلسي به ضعف هر سه تصريح كرده است. يكي از ر
م » عدانسم و سواست كه هر دو را قبالً معرّفي » ل بن عمرمفضّ«و راوي حديث دو

  نيز به تصريح علماء ضعيف است.» رينقَحسين بن احمد الم. «)1(ايم كرده

                                                           
 اند. معرفي شده 168و مفضّل در صفحه  482موسي در صفحه  -1
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نيز مخالف عقل و شرع است. زيرا براي أئمه در هر شب جمعه معراج  احاديثمتن 
است و  صخصوص رسول خداقائل شده است. در حالي كه معراج اگر با بدن باشد م

  إلّا ريشه در قرآن ندارد.
است كه زمينه را  احاديثتواند ادعا كند. و اينگونه  اما معراج روحي را هر كس مي

اند كه  ن نيز ادعا كردهبراي ادعاهاي گزاف ديگران از جمله صوفيه آماده كرده و آنا
  به معراج رفته است!!» بسطامي بايزيد«

  عندهم ما دَ فِ نَ يزدادون لَ  ‡ ةئمّ األ أنّ ال  باب لو -١٠١
اين باب مشتمل بر چهار حديث است كه مجلسي سند اول حديث نخست را 
ضعيف و سند دوم آن و همچنين سند روايت دوم و سوم را صحيح شمرده و حديث 

 اين باب را صحيح احاديثآقاي بهبودي هيچ يك از  .چهارم را مرسل دانسته است
  دعا بر هيچ دليل شرعي متّكي نيست.ز انيز ج احاديثمتن  ندانسته است.

نبياء المالئکة واأل لىخرجت إ يتيعلمون جميع العلوم الّ  ‡ةئمّ األ باب أنّ  -١٠٢
  ‡سلوالرّ 

اين باب داراي چهار حديث است. مجلسي سند نخست حديث اول را ضعيف و 
كذّاب كه از » سهل بن زياد« سند دوم آن را صحيح شمرده، درحالي كه در سند دوم نيز

مرَقم اخراج شد و عكوجود دارند! مجلسي حديث  )1(ايم كه او را قبالً معرّفي كرده ي
دوم را ضعيف و سوم را مجهول و چهارم را صحيح دانسته است. آقاي بهبودي حديث 

 صالح بن«وات حديث سوم كه يكي از رو چهارم را صحيح دانسته است. درحالي سوم
ّالساست كه قابل اعتماد نيست.» ندي  
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عاي معلوم تمام انبياء را  صاكرماين باب با قرآن موافق نيست. پيامبر  احاديثد
دانست و يا پيامبراني كه خداوند آنها را  ها و يا زبان حيوانات را نمي نداشت و همة زبان

اند؟ اگر  ياء را داشتهشناخت. پس چگونه أئمه علم تمام أنب در قرآن ذكر نفرموده، نمي
عاي ربود، علي وات كليني راست مياد  ط ابرخي ازاز پيامبر » مقداد«حكام را توس
  )1(شد؟ جويا نمي

  باب نادر فيه ذکر الغيب -١٠٣
كليني در اين باب چهار روايت ثبت كرده كه با هم توافق ندارند! مجلسي حديث 150

را موثّق شمرده است. در حالي كه راوي نخست  4را مجهول و  3و  2و  اول را صحيح
او فطحي و  :است. شيخ طوسي گفته المدائني اباطيار بن موسي السعمحديث چهارم 

شود. آقاي  فاسدالمذهب و ضعيف است و به آنچه كه به تنهايي روايت كند، عمل نمي
  .)180، ص احلديث ةمعرف(كند.  وي روايات را با امانت نقل نمي :بودي نيز فرمودهبه

ل را صحيح ندانسته است.بهبودي هيچ يك از روايات اين باب جز حديث او  
ايم (صفحة  ما دربارة علم غيب در كتاب حاضر با استناد به آيات قرآن سخن گفته

اند  اند و به روي خود نياورده اما روات اين باب گويا با قرآن عداوت داشته .به بعد) 123
   :كه خداي تعالي صريحاً به رسول خود فرموده تا بگويد

﴿ ٓ َّ قُوُل َلُكمۡ  قُل 
َ
ٓ  أ ٓ ٱئُِن ِعنِدي َخَزا َ ِ َو عۡ  َّ

َ
 ]٥٠ األنعام:[  ﴾َب َغيۡ لۡ ٱلَُم أ

  ».دانم است و غيب نمي گويم خزائن خدا نزد من بگو به شما نمي«
ِ َغيۡ لۡ ٱإِنََّما  َفُقۡل ﴿و  َّ ِ  ]٢٠ :يونس[  ﴾ُب 
  ».خداست پس بگو كه همانا غيب از آنِ«
ُ ﴿ و َّ َّ ٱ ِ ۡرِض ٱۡلَغۡيَب إ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َّ َيۡعَلُم َمن ِف ٱلسَّ  ]٦٥ :ملالنّ [  ﴾قُل 

  ».خدادانند مگر  اند غيب نمي ها و زمين بگو كساني كه در آسمان«
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در قرآن كريم به معاني گوناگون استعمال شده، از آن جمله به وحي » غيب«البتّه لفظ 
   :اطالق شده و فرموده» غيب«نيز 

﴿ ٰ َ ُيظۡ َغيۡ لۡ ٱلُِم َع ٰ ِب فَ َ َ َحًدا  ۦٓ بِهِ َغيۡ  ِهُر 
َ
َّ َمِن  ٢٦أ ِ  ۥفَإِنَّهُ  ِمن رَُّسولٖ  تََضٰ رۡ ٱإ

َعۡ  ٢٧ا رََصدٗ  ۦفِهِ َخلۡ  ِمنۡ هِ وَ  يََديۡ َبۡيِ  لُُك ِمنۢ يَسۡ  ن قَدۡ ّلِ
َ
بۡ  لََم أ

َ
ْ رَِسٰ أ ٰ لَُغوا  ِت َرّبِِهمۡ َل

يۡ  َحاَط بَِما َلَ
َ
حۡ  ِهمۡ َوأ

َ
ۢ ُكَّ َشۡ  َصٰ َوأ  ]٢٨−٢٦ :اجلن[   ﴾اٍء َعَدَد

بر  رنسازد مگ يب خويش را بر كسي آشكارخدايي) كه داناي غيب و نهان است، غ«(
گمارد  قاً از پيش و از پسِ او مراقب و نگاهباني ميد كه محقّاي كه بپسند پيامبر و فرستاده

اند و [خداوند] به  ها و رساالت پروردگارشان را ابالغ كرده تا بداند كه [آن پيامبران] پيام
  ».انبياء) است احاطه دارد و عدد هر چيز را شماره كرده است= آنچه نزد ايشان (

   :و فرموده
﴿ َ َ  ]٢٤ :التكوير[  ﴾بَِضنِيٖ  بِ َغيۡ لۡ ٱَوَما ُهَو 
  ».پيامبر) بر غيب بخيل نيست= او («
اش بخل ندارند  اند و غيبي كه درباره نبياء مأمور ابالغ آنارواضح است رساالتي كه پ

ز وحي و تعاليم شريعت نيست. ديگر آنكه بنابه اين آيه، رسانند، چيزي ج و به همه مي
رسل از علم به غيب نصيبي ندارند. از  دارد و غيرجز رسل استثنائي ن )(عدم اظهار غيب

توان دريافت كه خداي متعال در مواردي به اقتضاي حكمت خويش، رسولي  اين آيه مي
سازد. چنانكه پس از بيان ماجراي حضرت  غيبي آگاه مي اخباررا كه برگزيده است از 

   :فرمايد مي نوح
 َك ِمنۡ تِلۡ ﴿

َ
ٓ أ ٓ َغيۡ لۡ ٱءِ َبا ٓ َما ُكنَت َتعۡ  َكۖ إَِلۡ  ِب نُوِحيَها َ قَوۡ  لَُمَها نَت َو

َ
ِل ُمَك ِمن َقبۡ أ

 ]٤٩ :هود[  ﴾َذاَهٰ 
دانستي و  ايم و پيش از اين نه تو آن را مي غيب است كه به تو وحي كرده اخبارآن از «

  ».نه قومت

                                                           
)( - ....البتّه غيب به معناي وحي و معارف إلهي و مسائل شريعت و 
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كند و همچنانكه خود به  غيبي را به أمت ابالغ مي اخباررسول برگزيدة إلهي نيز اين 
آورند. قرآن  ايمان مي اخبارو پيروان راستين او نيز به آن  اصحابايمان دارد،  اخبار آن

   :دربارة پيامبر و مؤمنين فرموده
ٓ ٱَءاَمَن ﴿ نزَِل إَِلۡ  لرَُّسوُل بَِما

ُ
ّبِهِ أ ۡ ٱوَ  ۦهِ ِمن رَّ  ]٢٨٥ البقرة:[  ﴾ِمُنونَ ُمؤۡ ل

ده و مؤمنان نيز [ايمان پيامبر به آنچه از پروردگارش بر او نازل شده ايمان آور«
  ».اند] آورده

علم بيابد و آن را به ديگران برساند مگر  )(تواند به آن غيب كسي نمي ،بنابراين
رسول خدا. به عبارت ديگر ادعاي علم به غيب مساوي است با ادعاي رسالت و نبوت! 

يش و يا ز به پسر عموهمچنين غيبي كه خدا به پيامبر بفرمايد و آن حضرت آن را ج
فرزندان او نگويد در قرآن هيچ اثري از آن نيست و هيچ دليلي ندارد مگر ادعاي 

  !فريب مجاهيل و افراد دروغگوي فاسدالمذهب عوام
 احاديثاألجزاء است. ما قبالً دربارة اينگونه  متعارض اخبارسوم اين باب از  خبر

اً بناك و ناراحت صريح. در صدر حديث امام با حالتي غض)1(ايم مختصري سخن گفته
ز خدا پندارند ما علم غيب داريم در حالي كه هيچ كس ج اعجبا از قومي كه ميو :فرموده

خواستم فالن كنيزم را تنبيه كنم. وي گريخت و ندانستم در كدام غرفة  داند. مي غيب نمي
  !خانه پنهان شده است

نيست. از اين رو در وات كليني شود صدر حديث موافق اهواء ر چنانكه مالحظه مي
خوانيم كه با قرآن سازگار نيست. در بخش دوم حديث امام  ادامة حديث مطالبي مي

آورد، قسمتي از علم  كسي كه تخت بلقيس را به بارگاه حضرت سليمان :گويد مي
سورة رعد استناد فرموده.  43كتاب را داشت ولي ما علم به تمام كتاب داريم و به آية 

امام با قرآن كريم كامالً آشناست و صدور چنين كالمي قطعاً از امام محال  :نگارنده گويد

                                                           
)( - معارف إلهي و مسائل شريعت و.... البتّه غيب به معناي وحي و 
 .578 صفحةرجوع كنيد به كتاب حاضر،  -1
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گوييم كه  . در اينجا به اختصار مي)1(ايم است. ما قبالً دربارة اين مطالب سخن گفته
  مقصود از 

 ]٤٣ :الرعد[  ﴾بِ ِكَتٰ لۡ ٱُم ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ ﴿
مائده به ايشان اشاره شده  رةسو 85تا  83آيات  كه درقبيل علمايي كساني هستند از

بودن يا واليت   ارتباطي به عالم الغيب -ايم چنانكه گفته -سورة رعد،  43است و آية 
 آيات قرآن مطّلع نباشد و از داشتن كسي ندارد. آيا ممكن است امام صادق  تكويني
از طفلي  كفّاري كه محمد را قبول نداشتند خدا به آنان گفته :بگويد اهلج ةِالمانند غُ

باشد طفلي كه در خانة پيامبر است   بپرسيد كه در خانة اوست و يا در جواب كفّار گفته
  واليت تكويني دارد!!

به نظر ما كليني و رواتش بايد در قيامت جواب خدا را بدهند كه چرا اين همه با 
  اند؟  آيات قرآن بازي كرده و به أئمة بزرگوار افترا بسته

د از كليني چندين كتاب توسط مدعيان علم تأليف شده و بدون زمان ما به تقلي در
و اوالدش واليت تكويني  اند كه علي اين روايات و امثال آن استناد كرده تأمل به
گويند و به أئمه ارادت دارند الأقّل بايد طبق دستور  مي كه اگر راست! درحالي!)2(دارند

اگر روايات مخالف قرآن « :فرموده» كافي« 32كه در حديث دوم باب  حضرت رضا
از افتراء به أئمه  ، اينگونه روايات را تكذيب كنند و»)(كنم باشند، آنها را تكذيب مي

  بپرهيزند.
اند، بدان منظور ذيل  به نظر ما دشمنان اسالم چون كالم امام را موافق ميل خود نديده

اند، سخن آن  بوده مجلس اماماند تا اگر افراد ديگري كه در  حديث را به آن افزوده
در جايي نقل كنند، اينها با بقية روايت كه  ـخوانيم  كه در صدر حديث مي ـحضرت را 

جعل خودشان بوده، چنين جلوه دهند كه آنها حديث را تقطيع نموده و متن كامل حديث 
                                                           

 به بعد. 572به بعد و صفحه  107ر. ك. صفحه  -1
 قمي و نظاير آن.تأليف سيد ابوالفضل نبوي » أمراء هستي«از قبيل كتاب  -2
)(−  ّها.بتُ لقرآن كّذ لِ  خمالفةً  واياُت إذا كانت الر 
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 خباراهند و هم د دانستند با اين كار هم امام را دو چهره نشان مي اند! زيرا مي را نقل نكرده
  كنند! حاضرين مجلس را از تصريح آن حضرت به نداشتن علم غيب، خنثي مي

نظر از ايراداتي كه بر بخش دوم حديث وارد است و ما مختصراً به آن اشاره  اما صرف
انيم، خو كرديم، صدر حديث نيز كامالً نافي آن است زيرا اگركاري كه در صدر حديث مي

عقل چنان  ت نبوده، در اين صورت ممكن نيست حتّي از فردي كمموافق عقيدة آن حضر
  ؟!بيت حضرت صادق اهلالمتّقين و عالم  بزند تا چه رسد به امام كاري سر

امام از بيرون وارد شد يعني امام به منزل خود آمده بود و در محضر  :گويد حديث مي
ه است. پس امام خليفه و مأمورين حكومتي نبود تا بگوييم مجبور به گفتن بود

پرسي كند و سخنان ديگر بگويد  توانست اصالً حرفي نزند و با حضّار مجلس احوال مي
ماكان و ما يكون بر او پوشيده نيست، برخالف  الغيب كه و لزومي نداشت امامِ عالم
متعجب نسبت به  آنكه از او سؤال شود با حالتي غضبناك و واقع و ابتداء به ساكن و بي

ز خدا كسي علم شمارند، بفرمايد علم غيب ندارم و ج الغيب مي وي را عالمكساني كه 
  اي ذكر كند؟!! داند و حتّي بر عدم اطالع خويش از غيب، نمونه غيب نمي

حديث چهارم اين باب با عنوان باب بعد مناسبتر است، لذا دربارة آن نيز در باب 
  گوييم. سخن مي 104

  موالِّ وا أن يعلموا عُ إذا شاء ‡ة ئمّ األ باب أنّ  -١٠٤
اند  را صحيح ندانستهيكهيچ» محمد باقر« دو باب داراي سه حديث است كه هراين

  و سوم را مجهول شمرده است. مدو احاديث و مجلسي حديث اول را ضعيف و
گاه امام بخواهد كنند كه هر ديث باب قبل ادعا مياين باب و آخرين ح احاديث

  !!كند مي بداند، خدا او را آگاه
ئمه است و هر اقوال ا ضد عقل و قرآن و سيرة پيامبر و حتّي ضد اخباراينگونه 
داند كه قطعاً خواست و مشيت خداي متعال به هيچ وجه تابع خواست  مسلماني مي

ٰ  ۥنَهُ َحٰ ُسبۡ ﴿ مخلوقاتش نيست. ا َيُقولُوَن ُعلُوّٗ  َلٰ َوتََع استند خو . انبياء چيزي را مي﴾اا َكبِيٗ َعمَّ
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خواست، چنانكه  فرمود مگر وقتي خود مي جاب نميخدا مستا كردند ام و دعا مي
اش مستجاب نشد. خدا به  خواست اما خواسته نجات پسرش را مي حضرت نوح

   :پيامبرش فرموده
َ َتهۡ ﴿ حۡ  ِدي َمنۡ إِنََّك 

َ
ٰ َببۡ أ َ َيهۡ ٱِكنَّ َت َوَل َّ ٓ     ]٥٦[القصص:      ﴾ءُ ِدي َمن يََشا

   ».كند كه را خدا [خود] بخواهد هدايت مي ه هركني بلك تو هر كه را بخواهي هدايت نمي« 
   :و فرموده

﴿ ٓ ٓ َوَما تََشا َّ ِ ٓ  ُءوَن إ ن يََشا
َ
ۚ ٱَء أ ُ َ َكَن َعلِيًما َحِكيمٗ ٱإِنَّ  َّ  ]٣٠ :نساناإل[  ﴾اَّ

﴿ ٓ ٓ َوَما تََشا َّ ِ ٓ  ُءوَن إ ن يََشا
َ
ُ َربُّ ٱَء أ  ]٢٩ :كويرالتّ [  ﴾يَ لَمِ َعٰ لۡ ٱَّ

منظور از اين دو آيه آن است كه خواست شما موقوف به خواست خداست و بايد از 
ما شما را  رايم و اگ بودن شما را ما خواسته راو توفيق هدايت بخواهيد و مشيت و مختا

  گرفتيم و مشيت شما هيچ تأثيري نداشت. خواستيم جلوي مشيت شما را مي مختار نمي
 ما ما شاء اهللا ال ,ال باهللاإ قّوةَ  وال ما شاء اهللا الحوَل « :كند به خدا عرض مي امام رضا

 زنيرويي ج چه خدا بخواهد، هيچ حركت و = هر اسالنّ  هَ رِ اس, ما شاء اهللا وإن كَ النّ  شاءَ 
آنچه مردم بخواهند، هر چه شود] نه بخواهد [مي چه خدا خدا نيست، هر [بخواست]

 :كند عرض مي و امام صادق .)1(»] گرچه مردم را ناپسند آيدشود خدا بخواهد [مي
بخواهد  حمد خدائي را كه آنچه خود = احلمد هللاِِّ الّذي يفعل ما يشاء واليفعل ما يشاء غريه«

  .)2(»دهد او بخواهد انجام نمي دهد و آنچه غير انجام مي
ه كه آن نيز مخالف است. خود كليني نقل كرد روايات اين باب با قول علي

مرگ خود) جستجو و = مر پنهان (اچه روزهايي گذراندم و از اين  :حضرت فرموده
كنيد كه امام  مالحظه مي .)3(داشتن را نخواست ز نهانج ألكاوش كردم و خداوند

  خواسته چيزي را بداند اما به او اعالم نشده است.
                                                           

 نماز صبح. عيةالجنان، در فضيلت بعض از اد مفاتيح -1
 شكر و دعاهاي طلوع آفتاب. ةالجنان، در سجد مفاتيح -2
 .149البالغه، خطبه  ) و نهج6حديث 123(باب  299، ص 1اصول كافي، ج  -3
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رين بسياري از جمله ر نيز موافق نيست. چنانكه مفسباينگونه روايات با سيرة پيام
نزول وحي  :اند گفته» حيضُ«و » كهف«در شأن نزول سورة » البيان مجمع«در » طبرسي«

ر وحي بود و قطع وحي بر او مدتي قطع شد و با اينكه پيامبر به شدت مشتاق و منتظ
آمد اما وحي نيامد مگر وقتي كه خدا خواست. نزول وحي به هيچ وجه  گران ميبسيار

  .ه خواست پيامبر نداشتارتباطي ب
 ماجرا تخواهان دانستن حقيق اًاينكه پيامبر جد با» ه عائش«واقعة إفك  همچنين در

خواست. به راستي اگر حصول  بود اما مدتي وحي نيامد و هنگامي نازل شد كه خدا مي
خواست بداند عزيزترين  مي بود قطعاً حضرت يعقوب لهي ميإعلم به خواست انبياء 

خواست بداند آيا كساني كه براي  ترديد مي نيز بي صاكرمكجاست؟ پيامبر فرزندش 
 توانست، از يا خير؟ قطعاً اگر ميگويند  آورند، راست مي عدم شركت در جهاد عذر مي

). حضرت 43 بة:والتّ كرد تا مورد عتاب الهي قرار نگيرد ( علم خويش استفاده مي
خواست بداند كه آيا  ويه بيفتد قطعاً ميبراي ممانعت از اينكه مصر به دست معا علي

خواست بداند كه آيا  ترديد مي اعزام مالك أشتر به مصر مفيد است يا نه؟ و بي
اند يا خائن؟ و اگر  .) آيا خادم....جارود و بن رقبيل منذ (از كند اراني كه نصب ميكارگز
فرمود تا به  نمي كرد و آنها را نصب توانست بداند قطعاً از علم خويش استفاده مي مي
خواست بداند كه آيا اسماعيل  نيز مي المال مسلمين ضرري نرسد. امام صادق بيت

يل را به جانشيني خود عيابد يا خير؟ در اين صورت هيچگاه اسما قبل از وي وفات مي
يافت و از گمراهي  فرمود و بدين ترتيب فرقة اسماعيليه امكان وجود نمي معرّفي نمي

وام به امر خائنين را قُ شد. حضرت موسي بن جعفر ز مردم ممانعت ميگروه زيادي ا
ا فاضل م اين مورد مثال فراوان است. برادر.. در ...داد. و هكذا و وكالي خود قرار نمي

(بخش علم » راه نجات از شرّ غُالة«كتاب شريف  مرحوم قلمداران مطالبي مفيد در
  .غيب) نوشته كه مطالعة آن بسيار مفيد است
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  يموتون إال باختيار منهم هم اليعلمون متی يموتون وأنّ  ‡ة ئمّ باب أن األ -١٠٥
است. را صحيح ندانسته يكهيچ» بهبودي«كه  است هشت حديث براين باب مشتمل 

 5را مجهول و  2را ضعيف همطراز موثّق و  7را ضعيف و  4و  3و  1مجلسي حديث 
  را حسن شمرده است. 8و  6را مرسل و 
ي كه مجلسي آنها احاديثاند. ما دربارة  كذّابين نقل كرده اين باب را ضعفا و احاديث

 6شويم كه راوي حديث  گوييم فقط يادآور مي را ضعيف و مجهول شمرده سخن نمي
است كه در » وشّاء«كه مجلسي آن را موثّق گفته  7حديث  كه مجلسي آن را حسن و

بن  علي«كه مجلسي آن را حسن شمرده  8معرّفي شده و راوي حديث  147صفحة 
و » مكَالح»س1(ايم باشند كه قبالً آن دو را معرّفي كرده مي» ميرهيف بن ع(.  

اند كه كليني اكاذيب  اي ضعيف وغالي و كذّاب چنانكه گفتيم روات احاديث اين باب عده229
آوري  ثبت كرده است. شگفتا اين چه كتابي است كه سعي مؤلّف آن جمع» كافي« آنها را در

  اخباري بوده كه اكثراً يا ضد قرآن است و يا غلو دربارة أئمه است. گويي اينان آية: 
 ]٧٧ املائدة: – ١٧١ :ساءالنّ [  ﴾لُواْ ِف ِدينُِكمۡ َ َتغۡ ﴿
  ».در دين خويش غلو نكنيد«

 اند كه حضرت علي اهلو يا متج اهلوات كليني جوه بر اين، راند. عال را نشنيده
خوردن، چون از موت خود اطّالع يقيني نداشت، لذا به صورت مشروط  پس از ضربت

اگر [زنده] باقي بمانم كه خود ولي =  يفالفناء ميعاد وإن أفنَ  يدم فأنا ويلّ  إن أبَق « :فرموده
البالغه، قسمت  (نهج ».گاه من است مرگ وعده خويشم و اگر فاني شوم [و درگذرم] كه دم

م علينا فرَهت ظإن أ« :صفّين نيز به صورت مشروط فرموده و در جنگ )23ة ررسائل، شما
 ».اگر ايشان را بر ما پيروزي بخشيدي پس شهادت را روزي ما فرما = هادةفارزقنا الّش 

 :نويسد رت مشروط مينيز به صو» عاصبن  عمرو «و خطاب به  )171البالغه، خطبة  (نهج
 = كاملَ  كام َرشٌّ يا فام أمامَ عجزا وتبقِ متام, وإن تُ سفيان أجزكام بام قّد  اهللا منك ومن ابن أيب ينِّ كِّ مَ فإن يُ «

                                                           
 اند. معرّفي شده 281و علي در صفحه  98سيف در صفحه  -1
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معاويه) را به = اگر خدا مرا بر تو و پسر أبوسفيان چيره سازد، تو و پسر أبوسفيان (
زيد و خود باقي بمانيد، آينده براي ايد برسانم و اگر مرا ناتوان سا سزاي كاري كه كرده

  )39البالغه، نامة  (نهج .»شما بدتر است
مور نيست كه به علم ااند كه امام م البتّه دكّانداران مذهبي از قبيل مجلسي چنين بافته

ش عمل كند!! اين ادعا مخالف با قرآن است كه پيامبر فرموده اگر علم غيب يخو
بود  لهي به دست من مياو اگر معجزات  ]188 :األعراف[ كردم داشتم از آن استفاده مي مي

اگر قرار است به علمي  :گوييم عالوه بر اين مي ].58 :نعاماأل[كردم  از آنها استفاده مي
اي براي عالم نداشته باشد اعطاي آن لغو است و خداي  عمل نشود و علم مذكور فايده

بارة علمي كه به عالم  نيز در صيامبرمتعال از كار لغو و بيهوده منزّه و مبرّي است. پ
از دانشي كه سود  ،پروردگارا=  ينفع أعوذ بك من علم ال اللهم إّين « :نفعي نرساند فرموده
  .)1(»برم نرساند به تو پناه مي

دهد و  ..] چه برايش رخ مي...امامي كه نداند [از خير و شرّ و :گويد مي -1حديث 
 صدگانش نيست!! در صورتي كه قرآن به پيامبرشود، حجت خدا بر بن عاقبتش چه مي

   :فرموده
ٓ  .... قُۡل ﴿ دۡ  َوَما

َ
َ بُِكمۡ رِي َما ُيفۡ أ  ]٩ :حقافاأل[  ﴾َعُل ِب َو

  ».دانم با من و با شما چه خواهند كرد ... نمي.بگو«
   :و خدا در قرآن فرموده

اَذا تَكۡ  ٞس رِي َنفۡ َوَما تَدۡ ﴿ ۡر ُسۢ رِي َنفۡ َوَما تَدۡ  اۖ ِسُب َغدٗ مَّ
َ
ّيِ أ
َ
   ﴾َتُموُت  ٖض بِأ

 ]٣٤ :لقامن[  
  ».مرد كدام سرزمين خواهدداند به هيچ كس نمي كند و داند فردا چه مي كس نمييچه«

داند چه وقايعي در انتظار اوست  شود، نمي كه به وي وحي مي صآيا رسول خدا
به وجود  داند؟! اين چه مذهبي است كه غاليان رسد، مي ولي امامي كه به وي وحي نمي

  ايم. كه دربارة اين حديث سخن گفته 468اند؟! رجوع كنيد به صفحة  آورده
                                                           

 .92، ص 1سنن ابن ماجه، ج  -1
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علي بن ابراهيم كه به تحريف قرآن معتقد است! از قول شيخي  -2* حديث 230
ت عدد خرما به من گفته: در هف الحال روايت كرده كه امام كاظم درباري و مجهول

پرسيم: چرا امام عالمِ به ما كان و ما يكون  روم! مي اند و من پس فردا مي سم خورانده
دانست خوراكش مسموم است نبايد آن را  طعام مسموم را خورده است. امام كه مي

 172كرد! رجوع كنيد به آنچه در صفحة  خورد و به مقصود قاتل خويش كمك مي مي
  ايم. دربارة عدم تعاون بر اثم گفته

من  :فرمود مدعي شده كه امام سجاد اهلدر اين حديث راوي ج -3حديث  *
اين  :ويدگ يابم! مجلسي مي رحلت فرمود، وفات مي صدر همان شبي كه رسول خدا
ه كحالي رد دراست زيرا حضرت سجاد در محرّم وفات ك روايت مخالف تاريخ مشهور

در  تسنّـ اهلدر ماه صفر و بنا به مذهب  صخدابنا به مذهب شيعه رحلت رسول
روز دوشنبه رحلت  صاكرمبسياري وارد شده كه پيامبر  اخباراألول بوده است.  ربيع

كه كليني  اما عجبا اند. اكثر [علماي ما] وفات حضرت سجاد را روز شنبه دانسته فرمود و
  اآلثارالّصحيحة عن الّصادقني?!است معناي است. آيا اين توجهي نكردهبه اين مسأله 

  ايم، مراجعه شود. سخن گفته 168بارة اين حديث قبالً در صفحة  در - 4حديث  *
چرا خدا به گناه شيعيان خاطي كه از امام خويش اطاعت  :پرسيم مي -5حديث  *

ايم،  سخن گفته 113خت. دربارة اين حديث در صفحة نكردند، امام را به بال مبتال سا
  مراجعه شود.

 153معناي آن واضح نيست. دربارة اين حديث رجوع كنيد به صفحة  -6حديث  *
  كتاب حاضر.

ن باب اي احاديثمشمول همان اشكاالتي است كه در مورد ساير  -7حديث  *
فرشته بود كه امام  آيا حضرت علي بن الحسين :پرسيم مي ،ايم. عالوه بر آن گفته
يش را بشنود؟ مگر حضرت سجاد وفات نيافته بود؟ پس چگونه با پسرش سخن اصد

اند كه چه ببافند وات كليني نفهميدهگفت؟ مالحظه كنيد ر!!  
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به عنوان حديث هفتم باب به اين حديث كه كليني يك بار ديگر آن را  -8حديث  *
يف س«ايم، مراجعه شود.  كتاب حاضر پرداخته 98تكرار كرده است، قبالً در صفحة  173
ه قرار گرفت مي» هميرَبن عامام حسين :گويد كه مورد لعن أئم  ر شد بين اينكهمخي

اينكه شهيد شده و خدا را مالقات  ياري و پيروز شود و دولت يزيد را سرنگون سازد يا
و دولت عدل را اقامه  دكرمياگر حضرت سيدالشّهداء يزيد را سرنگون  :پرسيم كند!! مي

شود به نظر  كرد؟! معلوم مي جور نبود و پروردگار متعال را مالقات نميافرمود، آيا م مي
ال، امام حسيناين روات كذّاب و جع يام نفرموده براي نشر عدالت و رفع ظلم ق

  شدن قيام كرد! بلكه صرفاً براي كشته
شدن جهاد و  اما كذب اين ادعا واضح است زيرا پدر آن حضرت هيچگاه براي كشته

خص املعكوس ن هذا الّش ر األرض مِ هِّ طَ اُ أن  يف ُد أجهَ َس « :مبارزه نكرد و دربارة معاويه فرمود
كوشم زمين را از اين شخص  مي = صيداَحل  بِّ َح  نيِ ن بَ مِ  ةُ درَ املَ  َج رُ َخت  ىواجلسم املركوس حتّ 

البالغه،  (نهج». از دانه جدا شود گانديش، پاك سازم تا ري [كردار] و اين كالبد كج وارونه
بزرگوارش و قطعاً عمل پسر ،جنگم معاويه مي شدن با و نفرموده به قصد كشته )45نامة 

  .)1(نيز با پدر تفاوت نخواهد داشت
باب بعدي الزم است دربارة عنواني كه كليني  احاديثاختن به پيش از پرد :سؤال

ميرد،  ز به اختيار و انتخاب خويش نميامامي كه ج :برگزيده، بپرسيم 105براي باب 
تواند جلوي مرگ خود را بگيرد و از دست قاتلين خويش، پيش از آنكه دستشان به  مي

زم نيست از ترس اينكه مبادا او را ال او برسد، بگريزد و يا توطئة آنها را خنثي كند و
د غائب شود و شيعيان و دوستداران خود را از وجود خويش محروم بگذارد. پس نبكش

  چرا امام دوازدهم غائب شده است؟
علّت غيبت وي آن است كه مردم واقعاً خواهان اطاعت از امام  :اما اگر گفته شود

ر و پيرو ظست آخوندهاي دوستدار و منتچرا اكنون كه ايران در د :گوييم اند، مي نبوده
                                                           

تأليف صالحي  شهيد جاويدرجوع كنيد به كتاب  براي آشنايي درست با قيام امام حسين -1
 لم نكرده است.آبادي. اين كتاب از معدود كتبي است كه به سيدالشهداء ظ نجف
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عجل اهللا فرجه « و »أرواح العالمين له الفداء« و» أرواحنا لُِرتاب َمقَدمه الفداء«اوست و دائم 
ها  ها و كوچه المال اين مردم فقير، خيابان گويند و روز تولّدش به حساب بيت مي »الشّريف

هاي هنگفت براي  گيرند و پول مي و ادارات را چراغاني و تزيين فراوان كرده و جشن
كند؟! امروز مردم ايران از كسي كه او را  كنند، ظهور نمي قم خرج مي» جمكران«منطقة 

كنند و جان در راه اجراي او امرش  خوانند، از جان و دل اطاعت مي مي» مامنائب اإل«
بينيم امام  اما مي د از او بيشتر اطاعت خواهند كرد.نگذراند، قطعاً اگر خود امام ظهور ك مي

ماندن از شرّ دشمنان  امام براي مصون :گويند رواياتي كه مي :شود!! يا بايد بگوييم ظاهر نمي
داند  امام مي :عنود و عدم لياقت و پذيرش مردم، غائب شده، كذب است يا اينكه بگوييم

- برخالف ايننيست و اگر ظهور كند  اند و دلشان با زبانشان يكي كه متولّيان كشور كذّاب

  كنند!! همه ادعا، براي اينكه رياست خود را از دست ندهند، با او همراهي نمي

يخفی عليهم  ه اليعلمون علم ما کان وما يکون وأنّ  ‡ة ئمّ األ باب أنّ  -١٠٦
  ء صلوات اهللا عليهميالشَّ 

باب داراي شش حديث است كه بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته است.  اين
  را صحيح شمرده است. 4را مجهول و  6و  5را ضعيف و  3و  2و  1مجلسي حديث 

و » هاونديالنّ ابراهيم بن اسحاق األحمر«اين باب از قبيل  احاديثتعدادي از روات 
»صر البزنطياحمد بن أبي نَ«و » سهل بن زياد«و » يونس بن يعقوب«و » نانمحمد بن س «

را در صفحات پيشين » يلضَد بن فُمحم«و » مكَشام بن الحه«و » حبوبحسن بن م«و 
  ايم. (به فهرست كتاب مراجعه شود). معرّفي كرده

   :فرمايد ن گرفته شده كه ميآمخفي نماند كه قسمتي از عنوان اين باب از آية قر
َ َيۡ ٱإِنَّ ﴿  َ  ]٥ :آل عمران[  ﴾ءٞ هِ َشۡ َعلَيۡ  َفٰ َّ
  ».ر خدا پوشيده و پنهان نيستهمانا چيزي ب«

ه ذكر كردهولي متأسفانه رت را براي أئماند!! وات غالي و كذّاب اين خصوصي  
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باشد  ﴾ءٞ هِ َشۡ َعلَيۡ  َفٰ َ َيۡ ﴿جالب است كه كليني بداند اگر امام متّصف به وصف 
آورده  103و  102و  94در اين صورت اين صفت با رواياتي كه خود او در باب 

گويد امام يك حرف از هفتاد و دو حرف  ار و قابل جمع نيست زيرا در آنجا ميسازگ
 غيرخداي متعال علمي دارد كه مخصوص به اوست و  :گويد داند و مي را نمي اعظماسم 

گاهي از غيب  :گويد از قول امام مي 103اي ندارند و در حديث اول باب  او از آن بهره
دانيم.  شود و ما نمي دانيم و گاهي اطّالع داده نمي ا ميشود، پس م به ما اطّالع داده مي

توان گفت چيزي بر او پوشيده نيست و از علم  داند نمي طبعاً دربارة كسي كه گاهي نمي
  برخوردار است! ما كان وما يكون وما هو كائن

وآميز و ضدقرآن نام دارد كه رواياتش غل سيف التّمارراوي نخست آن  - 1حديث  *
عبداهللا مشترك بين ضعيف و موثّق است. راوي دوم آن  :اند است و علماي رجال گفته

  نيز ضعيف است و به قول علماي رجال، اعتماد به حديثش جايز نيست. بن حماد
از همين  جماعتي از شيعيان نزد امام صادق بودند. حال اين افراد :گويد مي» سيف«

بر ما  :داند. امام فرمود (يا پرسيد) اند يا خير، خدا مي نما بوده و دشمنان دوست ةالغُ
ما به راست و چپ نگريستيم و كسي را نديديم  :گويد مي» سيف«اند.  جاسوسي گماشته

جاسوسي نيست. سپس امام سه بار به پروردگار كعبه قسم خورد كه من از  :و گفتيم
علم به گذشته) داده شده بود = ترم زيرا به ايشان علم به ما كان (و خضر دانا موسي

ولي علم به آنچه هست و آنچه تا روز قيامت خواهد بود داده نشده بود اما اين علم به 
  وراثت از رسول خدا به ما رسيده است.

داند كه  خود خبر ندارد و نمي اصحابكه از امامي :اوالً :پرسيد» سيف«حال بايد از 
آيا جاسوسي در آن نزديكي هست يا نيست چگونه به آنچه بوده و تا انقضاي عالم 

  خواهد بود، علم دارد؟!
اند؟ خود موسي كه  از كجا معلوم شده كه موسي و خضر علم به ما كان داشته :ثانياً

هنگامي  توان دريافت كه علم به ما كان نداشته زيرا نكرده و از قرآن نيز مي يچنين ادعاي
   :شدن قومش خبر نداشت تا اينكه خدا به او فرمود پرست در طور بود از گوساله كه
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َضلَُّهُم َبعۡ  َمَك ِمنۢ َفَتنَّا قَوۡ  فَإِنَّا قَدۡ ﴿
َ
اِمرِيُّ ٱِدَك َوأ  ]٨٥ :طه[  ﴾لسَّ

  ».م و سامري گمراهشان ساختيهمانا ما پس از تو قومت را آزمود«
رادرش مطّلع نبود و سر و ريش او را گرفت گناهي ب و پس از بازگشت از طور نيز از بي

   :كشيد تا اينكه برادرش به او گفت و مي
 ]١٥٠ األعراف:[  ﴾ُتلُونَِن َعُفوِن َوَكُدواْ َيقۡ َتۡض سۡ ٱَم َقوۡ لۡ ٱإِنَّ ﴿
  ».همانا اين قوم مرا ناتوان ساختند و نزديك بود مرا بكشند«

نداشت و تعدادي  ـبه او وحي شده ز آنچه ج ـنيز علم به ماكان  صحتّي پيامبر اسالم
  .]78 :غافر[شناخت  ان پيشين را نميراز پيامب

ْدرِي﴿ :خدا بارها در قرآن به رسول خود فرموده ثالثاً:
َ
دْرِي﴿ و ﴾قُْل إِْن أ

َ
و  ﴾َوَما أ

علم  صتوان برخالف قرآن ادعا كرد كه رسول خدا .. پس چگونه مي...و ﴾َ تَْدرِي﴿
داشته است؟! كونبه ماكان و ما ي  

: كرد تا وحي برسد. چگونه  كردند، صبر مي سؤال مي صاگر از رسول خدا رابعاً
  كون علم دارد.شود به ما كان و ما ي امامي كه به وي وحي نمي

  شود مگر براي راويان خرافي! علم ارثي نمي :خامساً
علم « صاكرماين روايت تصريح كرده كه پيامبر  :گويد مي» الحسني هاشم معروف«

داشته و آن را به أئمه به ارث داده است! و اين بدان معني  »ما كان وما هو كائن وما يكون
است كه خدا براي خود علمي [مخصوص به خويش] باقي نگذاشته بلكه علم إلهي 
كامالً به پيامبر و أئمه انتقال يافته است! اين ادعا مخالف قرآن است. در برخي از روايات 

دانم  پرسيد كه نمي چرا از چيزهايي مي :فرمود خويش مي اصحابپيامبر به آمده است كه 
من  :دانم و يا فرمود ز آنچه خدايم به من آموخته است، نميهمانا من بندة خدايم كه ج

به امور دينتان آگاهترم و شما به امور دنياي خويش داناتريد. و نظاير اين گونه روايات 
  .)1(نكرده است »كونوما يَ  كانَ  ما«ويش ادعاي علم به كه در آنها پيامبر در مورد خ
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من آنچه در  :امام صادق فرموده :گويند اي از ضعفاء و مجاهيل مي عده -2حديث  *
دانم و به ما كان و ما يكون  آسمان و زمين است و آنچه در بهشت و دوزخ است مي

دگان دشوار است و علم دارم!! سپس امام مالحظه كرده كه پذيرش اين سخن بر شنون
 وجلّام كه خداي عزّ اين علم را از كتاب خدا آموخته :اند لذا فرموده آن را باور نكرده

  :گوييم مي »!فِيِه تِبياُن كلِّ َيشءٍ « :فرمايد مي
امامي باالتر بود چنين ادعاي نكرده و چنانكه در  كه از هر صرسول خدا :اوالً

ْدرِي﴿و   ﴾َ تَْدرِي﴿ :ودهسطور فوق گفتيم خدا بارها به او فرم
َ
.. و ...و ﴾قُْل إِْن أ

   :خطاب به بندگان خويش كه پيامبر نيز از جملة ايشان است فرموده
﴿ ٓ وتِيُتم ّمَِن  َوَما

ُ
ٗ عِلۡ لۡ ٱأ َّ قَلِي ِ  ]٨٥ :رساءاإل[  ﴾ِم إ

»ايد ز اندكي اعطاء نشدهو از دانش ج.«  
كتاب خدا تعلّم  تمام اين علوم را از :دهامام فرموكه مدعي است جاعل روايت :ثانياً
را از پيامبر به ارث  ما اين علم :ام فراموش كرده كه در روايت قبلي امام فرموده كرده
   :مذكور در قرآن چنين است اينجا آيه را غلط خوانده زيرا آية درمهمتر اينكه  ايم و برده

ۡلَ ﴿ ِ نٗ َيٰ َب تِبۡ ِكَتٰ لۡ ٱَك ا َعلَيۡ َونَزَّ  ]٨٩ :حلالنّ [  ﴾ءٖ َشۡ  ا ّلُِكّ
  ».سعادت] در آن است بر تو نازل كرديم هدايت و امور چيزي [از كه بيان هر را كتاب«

مجلسي ناگزير شده  !!»ءيشَ  فيه تبيان كلِّ « :وات كليني آيه را چنين خوانده استولي امام ر
  ت بوده است!!يا امام آيه را نقل به معني كرده است و يا قراءت أئمه بدين صور :بگويد

مور مربوط به بهشت و اها و زمين و  مهمتر اينكه در قرآن كريم همة مسائل آسمان
جهنّم و علم ما كان و ما يكون نيامده است و به قرينة حاليه پرواضح است كه مقصود از 

مور مربوط به شريعت و هدايت است نه هر چيزي، يعني اهمة  »= همه چيز ءَيش  لِّ كُ «
  است و الغير. »لُكلِّ َيشء ِمن أمور الّدين تبياناً «قرآن 
كسي به  توضيح نيست كه اگرنيازمند به داند و عاقلي مي هر ،عنوان مثالبه

اينجا هر چه بخواهي هست. يا اينجا  :اي اشاره كرده و به مخاطب خود بگويد داروخانه
شد، منظور فهمد كه هر چه كه به دارو و درمان مربوط با همه چيز هست. شنونده مي
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خاكة ذغال و  كرسي و ،ندارد كه داروخانة مذكور لحاف گوينده بوده است و توقّع
  .. نيز بفروشد!!!...چلوكباب و ارة نجاري و

اطّالع باشد كه آيه را غلط بخواند و يا  آن قدر كم چگونه ممكن است امام صادق
لم ما كان و ما يكون را از آن توان ع فرموده پس مي »لُِكلِّ َيشء«تصور كند كه چون قرآن 

اند. وات كليني جعل كردهبه دست آورد!! يقيناً اين حديث دروغ است و آن را ر  
شناسي و الكترونيك و ژنتيك و  آشكار است كه در قرآن كريم علم ميكروب :ثالثاً

م ... نيست و إال اگر اين علوم در قرآن بوده و پيامبر براي مرد..جبر و مقابله و شيمي و
رسول  ـنعوذ باهللا  ـبيان نكرده تا اينكه غيرمسلمين كشف و بيان كنند، در اين صورت 

   :از نشر اين علوم بخل ورزيده است. در حالي كه خدا فرموده صخدا
﴿ َ َ  ]٢٤ :كويرالتّ [  ﴾ِب بَِضنِيٖ َغيۡ لۡ ٱَوَما ُهَو 
  ».او بر وحي و غيب بخيل نيست«
  .)1(يت را نپذيرفته استنيز اين روا» الحسني هاشم معروف«

كه » أبوالخطّاب«فردي ضعيف و خبيث بوده كه با » بن سعد عةمجا« -3حديث  *
مورد لعن امام صادق قرار گرفت، خروج كرد و كشته شد، چنين شخصي از قول امام 

را  تر از آن است كه طاعت كسي تر و مهربان تر و رحيم خدا گرامي :گويد مي صادق
آسماني را از او پوشيده بدارد!! بايد به  اخباربر بندگانش واجب كند ولي صبح و شب 

خداوند اطاعت رسول را بر بندگان خويش واجب  :اين رفيق ابوالخطّاب ملعون گفت
 ـجز آنچه به او وحي شد  ـآسمان  اخبارفرمود با اينكه آن حضرت به فرمودة قرآن به 

   :هعلم نداشت. چنانكه فرمود
َ ِمنۡ ﴿ ِ ِ  ِعلۡ  َما َكَن   ٱب

ۡ  ٱَمَلِ ل
َ
ٰٓ ۡل َ  ]٦٩: ص[  ﴾َتِصُمونَ َيۡ  إِذۡ  ۡ

  ».كردند، دانشي نبود مناقشه مي كه گفتگو وهنگام(عالم فرشتگان) آن عليا ءمالمرا به«
چه رسد به خبري نداشت تا  ـرسيد  تا وحي نمي ـاز مسائل زميني  صاكرمرسول 231
  از كتاب حاضر).» م غيب و معجزه و كرامتلع«آسمان! (رجوع كنيد به فصل  اخبار
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ن كشوري و ايعني فرماندهان و فرماندار» األمر اولوأ«ديگر آنكه خدا اطاعت از 
واجب فرموده با اينكه ايشان به  ـمشروط به عدم تخطّي از كتاب و سنّت  ـلشكري را 

  دارند.زمين علم ن آسمان و اخبار
اإلطاعه  گويد كه امام واجب صدر اين حديث مانند حديث سوم مي -4حديث  *

ل كه چرا او در ذيل حديث در پاسخِ اين سؤ .آسماني به او برسد اخباركسي است كه 
زمين و آسمان به  اخبارعلي رغم اينكه  ـين از قبيل حضرت علي و حضرات حسنَ ـأئمه 

دالت قيام كرده بودند، در برابر دشمنان مغلوب و كشته رسيد و براي اقامة ع ايشان مي
ها را بر ايشان مقدر فرمود و به اختيار آنها نهاد كه  خدا آن مصيبت :گويد شدند؟ مي

بپذيرند يا نپذيرند. آنها نيز به جاي پيروزي بر دشمنان، اين مصائب را انتخاب كردند(!!) 
خواستند كه سلطة  اگر آنها از خدا مي خدا نيز انتخاب آنها را محقّق ساخت! و إلّا

داشت!! (مشابه حديث هشتم  طواغيت را نابود سازد، خدا آنها را به سادگي از ميان برمي
  .است) 105باب 

  خداي ما چنان است كه  أوالً:
ُ  ا َولَمۡ َوَلٗ  َيتَِّخذۡ  لَمۡ ﴿ ۡ ٱِف  َشِيكٞ  ۥيَُكن لَّ  ]١١١ :اإلرساء[  ﴾كِ ُملۡ ل
  ».] فرزندي نگرفته و او را در فرمانروايي شريكي نيستخدا [براي خويش«

از كي مقدرات عالم را به اختيار و انتخاب مخلوقات خود  :پرسيم از اين رو مي
  اند؟! وات كذّاب كليني باخبر شدهگذارد كه فقط ر مي

خروي است، اُها موجب رفع مقامات  اگر قبول مغلوبيت و شكست از طاغوت :ثانياً
امبر از خدا به جاي طلب پيروزي بر دشمنان، شكست و مغلوبيت را طلب پس چرا پي

  ؟!كرد نمي
كاذيب ااين  :) گفتيم45 و 39 (نامة» البالغه نهج«به نقل از  105چنانكه در باب  :ثالثاً

كوشيد بر مخالفانش از قبيل معاويه و  است كه واقعاً مي قوال عليامخالف با 
  عمروعاص غالب شود.
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همان عيوب احاديث قبلي را دارند. يكي از روات حديث ششم  -6و  5* حديث 232
نام دارد كه به قول نجاشي و كشّي، مخلّط و دروغگو است و » عمر بن عبدالعزيز«

كار كند. در روايت پنجم نيز دروغگوييِ راوي چون روز آش احاديث نامقبول روايت مي
پانصد مسأله از علم كالم پرسيدم، امام هم قول متكلّمين » مني«گويد: در  است زيرا مي

  را يك به يك توضيح داد و هم نحوة پاسخگويي به آنها را به من آموخت!!
به  /قلمدارانمناسب است كه در اينجا مختصري از سخن عالم مجاهد مرحوم 

» يفكا« :(بخش علم غيب) بياوريم كه فرموده ةراه نجات از ّرش ُغالنقل از كتاب شريف 
بوابي كه در خصوص اترين مستند است در  كه نزد شيعه پس از قرآن بهترين و عالي

بودن امامان استناد   الغيب علم أئمه تنظيم كرده است كه از آنها دكّانداران مذهبي به عالم
تن آنها با عقل و نظر از مخالفت م  سه حديث آورده كه صرف 104كنند در باب  مي

هيچ يك صحيح نيست و نتيجة آن  »العقول ة مرآ«قرآن، به تشخيص علّامة مجلسي در 
نظر صحيح نيست و نتيجة آن هيچ!   داراي هشت حديث است كه صرف 105هيچ! باب 

ي يك نظر از ناسازگاري آنها با قرآن، حتّ داراي هشت حديث است كه صرف 105باب 
شش حديث آمده است كه به تشخيص  106ت. در باب حديث صحيح هم در آن نيس

ز حديث چهارم هيچ يك صحيح نيستند. در حديث مذكور هم سخني از علّامة حلي ج
كند كه چرا شما علم امامان  يشكوه م كان و ما يكون نيست بلكه امام باقر علم ما
ها  آسمان اخباراز  واضح است مراد . پر..دانيد را با علم امامان مخالفانتان يكسان مي خود

كان و ما يكون به آن معني كه اينان  و زمين كه قوام دين و شريعت در آن باشد علم ما
حكام و مسائل شريعت است كه در آن اگيرند نيست بلكه علمي است كه مربوط به  مي

  اند. البتّه أئمه كامل
بينيد حتّي  ميدر اين موضوع است و چنانكه » كافي«ي است كه در كتاب احاديثاينها 

شود. با اينكه اگر فرضاً  يك حديث صحيح كه وافي به مقصود باشد در آنها يافت نمي
صد حديث صحيح هم بود چون مضامين آنها برخالف قرآن است به شرحي كه  چند

حدي را بر آن اقبالً با استناد به آيات شريفه آورديم كه علم غيب مخصوص خداست و 
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بايد آنها را رد كرده و  ـسالم اهللا عليهم أجمعين  ـخود أئمه  اطّالعي نيست، طبق دستور
  بر سينة ديوار كوبيد و اعتناء نكرد.

رجات«ا آنچه در كتاب اممنسوب به » بصائر الد»محماست » فّارد بن الحسن الص
شويم كه محمد بن الحسن بن الوليد استاد شيخ صدوق از آن اعراض داشته و  يادآور مي
و شيخ بهايي به » ابن داود«اي از ارباب رجال چون  دانست. پاره را از صفّار نمي شايد آن

و ديگري را كه نويسندة بصائرالدرجات است » ثقه«اند كه يكي را  قائل بوده» صفّار«دو 
توان به جنگ قرآن رفت و عقل و  ي ميئكذا اخباريا با اين آاند. حال  غيرثقه دانسته

  !وجدان را كنار گذاشت؟!

و  مه أميرالمؤمنينإال أمره أن يعلّ  م نبيه علماً لم يعلّ  ـعّزوجّل ـ اهللا  باب أنّ  -١٠٧
  العلم يه کان شريکه فأنّ 

اند.  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«در اين باب سه حديث آمده كه هر دو 
را  مرا موثّق دانسته است. روايت سو 3را حسن و  2را مجهول و  1مجلسي حديث 

فريب بود. بنا به نقل كشّي وي براي آنكه  روايت كرده كه فردي عوام» منصور بن يونس«
ترين چيزي  مانت بود، باال بكشد و ببلعد واقفي شد! ولي مهمااموال امام را كه نزد او به 

اين باب مخالف عقل و  احاديثكه بايد در نظر داشت متن و مضمون روايات است. 
نار آمد كه يكي از آن دو را پيغمبر ادو  صبراي رسول خدا :گويند قرآن است. زيرا مي

به تنهايي خورد كه نبوت آنحضرت به آن مربوط بود و ديگري را نيمي خود خورد و 
در علم، شريك  نار علم بود و بدين ترتيب علياداد و آن  نيم ديگر را به علي

بطالنش آشكار است جز ساخته و پرداختة روات كذّاب ها كه  پيامبر شد!! آيا اين قصه
  است؟

دانست ولي در اين باب از  عجيب است كه كليني در ابواب قبل، علم أئمه را ارثي مي
ارث دست برداشته و قائل به شراكت شده آن هم با خوردن انار!! خدا ملّت ما را هدايت 

  فرمايد و از خرافات نجات دهاد.



   
  

 

621 

  ‡ ئّمةم األباب جهات علو  -١٠٨
اين باب مشتمل بر سه حديث است كه مجلسي حديث دوم را مجهول و حديث 

كه يكي ول را صحيح شمرده درحالياسوم را ضعيف دانسته اما عجيب است كه حديث 
ضر). كتاب حا 313ايم. (ص  است كه قبالً با او آشنا شده» زيعبن ب ةحمز«از روات آن 

  اين باب را صحيح ندانسته است. احاديثآقاي بهبودي هيچ يك از 
علم ما يا راجع  :گويد حامل موضوع مفيدي نيست و از قول امام مي احاديثمتن 

علم همگان همينگونه  :گوييم است به گذشته و يا به آتيه و يا حادث در زمان حال. مي
دليل است كه در  شنوند ادعاي بي ا ميكه أئمه صداي فرشته ر احاديثاست. ادعاي اين 

  ..)....و 409و  396ايم. (رجوع كنيد به ص  صفحات گذشته به آن پرداخته

  له وعليه ء بمايامر  خبروا کلّ عليهم أل رَ تِ لو سُ  ‡ئّمة باب أن األ -١٠٩
اند  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«كه هر دو  اين باب داراي دو حديث است

  و مجلسي اولي را مجهول و دومي را ضعيف شمرده است.
ها آية قرآن است. از  متن دو حديث فوق مدعي علم غيب براي أئمه و مخالف ده

   :ايم مخالف است با آية جمله چنانكه بارها و بارها گفته
اَذا تَ  ٞس رِي َنفۡ َوَما تَدۡ ﴿  ]٣٤ :لقامن[  ﴾اِسُب َغدٗ كۡ مَّ
  ».دهد؟ داند كه فردا چه برايش رخ مي هيچ نفسي نمي«

   :و آية
ٓ  .... قُۡل ﴿ دۡ  َوَما

َ
َ بُِكمۡ رِي َما ُيفۡ أ  ]٩ :األحقاف[   ﴾َعُل ِب َو

  ».دانم با من و شما چه خواهد شد .. نمي..: بگو«
  ».علم غيب و معجزه و كرامت«همچنين رجوع كنيد به فصل 
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  الّدين أمر يف ‡ئّمةو إلی األ صباب الّتفويض إلی رسول اهللا -١١٠
ايم و در  كافي بررسي كرده 22اين باب را قبالً پس از نقد روايات باب  احاديثكلّية 

به بعد) فقط در اينجا  249كنيم. (رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحة  اينجا تكرار نمي
ويم كه اگر امور شريعت به پيامبر واگذار شده بود ماجراي ازدواج پيامبر با ش يادآور مي

به اين ازدواج  صاكرم) زيرا رسول 37 األحزاب:يافت ( وقوع نمي» زيد«همسر سابق 
  راغب نبود.

  ةبوّ ن مضی وکراهية القول فيهم بالنّ بمن يشبهون ممّ  ‡ئّمةاأل أنّ  يباب ف -١١١
 احاديثز حديث سوم، هيچ يك از . بهبودي جاين باب شامل هفت روايت است

را موثّق  4را حسن و  6و  5و  2و  1ته است. مجلسي حديث نساين باب را صحيح ندا
  .را صحيح شمرده است 3را ضعيف و  7و 

شود  كليني در گواهي عنوان اين باب، ادعاي نبوت أئمه را مكروه شمرده و معلوم مي
 اين كه در نظر از روايات بسياري صرف داند!!! در حالي كه ميقول به نبوت أئمه را حرام ن

را آن» محمدباقر«كه هردو  ـحديث سوم  همين باب، در كتب منقول است، در موضوع در
ِذكُرُه ـ ـإنَّ اهللاَ « :قاطعانه فرموده امام صادق ـ اند صحيح دانسته ختم بنبيّكم النّبيّني فال   َعزَّ
از او  ختم فرمود بنابراين بعدانبياء را به پيغمبر شما  ـذكره عزّـ همانا خداي  = نبيَّ بعده أبداً 

هر كه ما را  :فرموده امام صادق :گويد و در خبر ششم مي ».تا أبد هيچ پيامبري نيست
پيغمبر بداند گوش و چشم و پوست و گوشت و خونم از آنان بيزار است و خدا و 

  اند]. ن بر دين من و دين نياكانم نيستند [و از اسالم خارجرسولش از ايشان بيزار باد. اينا
   :چرا كليني به قرآن توجه نكرده كه فرموده :گوييم نمي
﴿ ٓ بَا

َ
ٌد أ ا َكَن ُمَمَّ َحدٖ  مَّ

َ
ٰ  ّمِن رَِّجالُِكمۡ  أ ِ وََخاَتَم ٱِكن رَُّسوَل َوَل ﴾نَ  ۧ لَّبِّيِ ٱَّ

 ]٤٩ األحزاب:[  
ان نيست ولي فرستادة خدا و كسي است كه پيامبران به محمد پدر هيچ يك از مردانت«

  ».يابند او خاتمه مي
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است ولي گويا حتّي داللت روايات خود را كه وي با قرآن چندان آشنا نبودهدانيم زيرا مي
يافته و با وجود رواياتي كه خود نقل كرده، قول به نبوت أئمه را مكروه  خوب در نمي
  !!شمرده است

يث ششم ادعاهايي آمده كه به احتمال قوي افزودة جاعلين است و در انتهاي حد
لهي و حجت بر خلق دانسته كه در امر اداران علم خدا و مترجمين  أئمه را خزانه

). 379و  360و  78ايم. (از جمله صفحات  صفحات قبل دربارة اين مسائل سخن گفته
نبي ريشه در قرآن ندارد و  بودن غير همچنين براي أئمه ادعاي عصمت كرده كه معصوم

  دليل است. و عصمت انبياء نيز چنان است كه در قرآن بيان شده. ادعايي بي
ز پيامبراند ج أئمه به منزلة :اند كه فرموده افترا بسته در حديث هفتم به امام صادق

 ايحالل بودند، بر صاينكه پيغمبر نيستند و زناني كه [بيش از چهار] براي رسول خدا
ت پيامبر داند كه تفاو بهتر از سايرين مي أئمه حالل نيستند. در حالي كه امام صادق

معراج، وجوب نماز شب بر آن حضرت و عدم  :ست. از آن جملهبا أئمه بيش از اينها
بلندكردن صدا در   ير او، حرمت ازدواج با بيوگان آن حضرت، حرمتوجوبش بر غ

  .......محضرش، جواز نكاح با وي به لفظ هبه و
است كه ما قبالً روايات  112حديث اول و چهارم اين باب مشابه حديث پنجم باب 

  ايم. رسي كردهبه بعد) بر 411كتاب حاضر (ص  61باب مذكور را در باب 
م باب  –چنانكه گفتيم  –اين باب نيز » محديث سواست. 98مكذّب حديث دو  

  مونثون مفهَّ محدَّ  ‡ئّمة باب أّن األ -١١٢
  ايم. به بعد) بررسي كرده 411كتاب حاضر (ص 61اين باب را در باب  احاديث
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  ‡ئّمة األ يف يترواح الّ باب فيه ذکر األ -١١٣
يك را صحيح ندانسته است. داراي سه حديث است كه بهبودي هيچاين باب 

مجلسي حديث دوم و سوم را ضعيف دانسته اما حديث اول را صحيح گفته است! در 
ابراهيم بن «و  )1(ايم كه او را معرّفي كرده» يعفجابر ج«حالي كه حديث اول به واسطة 

لغضائري او را بسيار ضعيف شمرده و حماد بن عيسي كه فقط به كه ابن ا» عمر اليماني
رود،  به شمار مي ةالكه از غُ» حسين بن سعيد«بيست روايت خويش اعتماد داشته و 

  اعتبار است. بي
بايد دانست كه دين صحيح آن است كه مطالب آن مطابق عقل و فطرت باشد، 

هر چه عقل حكم كند  = حكم به الرشعكلام حكم به العقل «چنانكه مورد اتّفاق است كه 
خالف  . مذاهب خرافي بسيار است، از جمله مطالب خرافيِ»كند شرع نيز به آن حكم مي

  آن است. اخبارعقل و قرآن، همين باب و 
و اوصياء پنج روح هست! در صورتي كه قرآن  ءمدعي است كه در انبيا احاديثمتن 

ند. اگر انبياء روحي غير روح ساير افراد داشتند فرموده انبياء بشري مانند شما مردم هست
  .مكُ غريُ  َرشٌ بَ  :فرمود قرآن مي

آنها با روح شهوت به اطاعت خدا و بيزاري از  :گويد ديگر آنكه در حديث اول مي
با روح شهوت خورد و  :گويد معصيت پروردگار راغب شدند اما در حديث سوم مي

  دهند؟! جام ميمندي حالل از زنان را ان نوش و بهره
معلوم است كه انساني كه به صفات جالل و جمال خداوند ايمان دارد  ،عالوه بر اين

كند و هم از عذاب او بيمناك و به رحمتش  هم از خدايي كه به او ايمان دارد اطاعت مي
 الزم نيست كه ببافيم با روحِ شود و الزم نيست از دو روح برخوردار باشد و اميدوار مي

آورند زيرا ايمان خود  ايمان، به خدا ايمان مي د و با روحِنكن ز خدا اطاعت ميا قوت،
  گويند. شود. أئمه چنين سخني نمي موجب اطاعت نيز مي

                                                           
 .331و  299حاضر صفحه ر. ك. كتاب  -1
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 علم«در خبر دوم و سوم براي أئمه مدعي علم غيب شده است. با اينكه در فصل 
به بعد) و در ساير ابواب دربارة بطالن اين عقيده  123(ص » غيب و معجزه و كرامت
 صكنيم. عيال رسول خدا ايم. در اينجا نيز چند نمونه ذكر مي به اندازة كافي سخن گفته

او را در بئر  اصحابدر راه عقب ماند و به قافله نرسيد و آن حضرت خبر نداشت. 
د، آن حضرت آگاه نبود. معونه كشتند و تا زماني كه يكي از مردم خبرش را نياورده بو

توان دريافت حضرت  مي» البالغه نهج«پس چگونه امام از همه جا خبر دارد؟ چنانكه از 
كناف خبري امورين و جاسوسانِ آن حضرت از اطراف و امير در هنگام خالفتش اگر ما

  شد و إلّا خير. آوردند وي مطّلع مي مي
ب براي ائمه دارند. در حالي كه قصد اثبات علم غي اخباربا اين  اهلاين جاعلين ج

ياين براي آن بزرگواران فضيلت نيست. ف ل اگر حضرت ابراهيمثَالم دانست كه  مي
دانست  مي را ذبح نخواهد كرد و يا اگر حضرت امير سرانجام حضرت اسماعيل

كه اگر در بستر پيامبر بخوابد، آسيبي به او نخواهد رسيد، در اين صورت كارشان 
ضيلتي نبود، بلكه اهميت كارشان در اين بود كه عاقبت كار خويش را موجب ف

  دانستند ولي براي كسب رضاي حقّ به وظيفة خويش عمل كردند. نمي
را  القدس خدا روح :امام صادق فرموده :گويد كذّاب مي» لضَّفَم«جالب است كه 

شود. در  او منتقل مي القدس به امام پس از در پيامبر قرار داد و پس از رحلت وي، روح
 حالي كه انتقال روح از بدني به بدن ديگر همان تناسخ است كه حضرت رضا

. ديگر آنكه »هر كه به تناسخ قائل باشد، كافر است=  من قال بالتناسخ فهو كافر« :فرمود
شد اما جاعل  مر حقّ بر آن حضرت نازل مياروح القدس هيچگاه در پيامبر نبود بلكه به 

القدس با أئمه كه وحي دريافت  فهميده كه چه ببافد! عالوه بر اين روحن اهلج
  اي نكرده است؟ اشاره هيچكردند، چه كار داشت؟! چرا قرآن به اين موضوع  نمي
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  ‡ ئّمةد اهللا بها األيسدِّ  يباب الّروح الت -١١٤
را  4را مجهول و  5و  2در اين باب شش حديث مذكور است كه مجلسي حديث 

را صحيح شمرده است! آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح  3و  1را مرسل و  6و حسن 
  .ندانسته است

   :در حديث اول و دوم و پنجم امام استناد فرموده به آية
ن يَُكّلَِمُه ﴿

َ
َّ وَحۡ ٱَوَما َكَن لِبََشٍ أ ِ ُ إ وۡ َّ

َ
ٓ  ًيا أ وۡ  يِٕ ِمن َوَرا

َ
ٗ يُرۡ  ِحَجاٍب أ  ِسَل رَُسو

ٓ  ۦنِهِ إِذۡ َفُيوِحَ بِ  ۚ َما يََشا ٌّ َحِكيمٞ  ۥإِنَّهُ  ُء ِ َ ٥١  ٰ وۡ َوَكَذ
َ
ٓ َحيۡ لَِك أ مۡ  ا ّمِنۡ َك ُروحٗ إَِلۡ  َنا

َ
ۚ أ َما  رِنَا

َ ِكَتٰ لۡ ٱرِي َما ُكنَت تَدۡ  ٰ يَمٰ ۡلِ ٱُب َو ٓ  ۦِدي بِهِ ا نَّهۡ ُه نُورٗ َنٰ ِكن َجَعلۡ ُن َوَل ََّشا ُء َمن ن
 ]٥٢−٥١ :وریالّش [  ﴾ِعَبادِنَا ِمنۡ 

زد كه خداي متعال با او سخن بگويد مگر با وحي يا از پس پرده يا سچ بشري را نهي«
اي گسيل دارد تا به فرمان خدا آنچه [او] خواهد [به پيامبر] وحي كند. همانا او  فرستاده

واال و حكيم است. و اين چنين به فرمان خويش قرآني را به سوي تو وحي كرديم. تو 
كه از  را نوري مقرّر داشتيم كه بدان هرن چيست ليكن ما آندانستي كه كتاب و ايما نمي

  ».نماييم بندگانمان را كه بخواهيم، راه مي
روح) = فرمايد ما آن ( مي ذيل آيه نيز قرآن نيست. در زشدني است ج كه وحيروحي

كنيم. و اين همان قرآن است كه به پيامبر  را نوري قرار داديم كه مردم را با آن هدايت مي
حي شده و مربوط به أئمه نيست. اميرالمؤمنين نيز فرموده وحي با پيامبر خاتمه يافت. و

  ).133البالغه، خطبة  (نهج
روح در اين آيه به معناي فرشته نيست بلكه منظور از آن قرآن  اوالً:معلوم شد كه 

ششم داند. چنانكه در حديث  كريم است و طبعاً امام اين موضوع را بهتر از ديگران مي
جبرئيل » روح« :استناد كرده و فرموده» نحل«به آية دوم سورة  همين باب نيز امام

» اهللا مرأن م«شود روحي كه  معلوم مي» شوري«سورة  52ية آنيست. با مقايسة اين آيه با 
كه  ـمالئكه  آيد و به وي وحي شود و = نبي) فرودخدا ( نظر ردبندة مو باشد و بر

  آن را بياورند، فرشته نيست بلكه قرآن است. ـ اند مر جبرئيلاتحت 
: رئيل و بك مذكور، از جلَم :گويد دروغ ديگر اين روايات آن است كه مي ثانياً
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اي بزرگتر از جبرئيل كه  رگتر است! در حالي كه قرآن فرشتهزب ـالم ا السميهِلَع ـميكائيل 
بنابر اينكه  :خرافي گفته» جلسيم«. حتّي )1(بر پيامبر نازل شود، معرّفي نفرموده است

  جبرئيل از ساير مالئكه بزرگتر است، پس اين موجود بايد از مالئكه نباشد!!
آيا نزد شما كتابي است كه آن  :شود ديگر آنكه در روايت پنجم چون از امام سؤال مي

امام به جفر و  98باب  احاديثآموزيد؟ برخالف  خوانيد و از آن مطالب را مي را مي
  اي نكرد و جوابي نداد. .. اشاره...عه و مصحف فاطمه وجام

سورة  52مذكور در آية » روح« :گويد با توجه به آنچه گفتيم كذب رواياتي كه مي
شود. زيرا چنانكه گفتيم روح مذكور، فرشته نيست  همراه أئمه است، معلوم مي» شوري«

وحي يعني جبريل بگيريم، را به معناي فرشتة » روح«بلكه قرآن است. و به فرض آنكه 
  رسد، مربوط نخواهد بود. لماي ما به ايشان وحي نميعبه أئمه كه به اجماع 

  :در حديث سوم و چهارم به آية
وحِۖ ٱلُونََك َعِن  َٔ َويَۡس ﴿ وُح ِمنۡ ٱقُِل  لرُّ مۡ  لرُّ

َ
ٓ أ وتِيُتم ّمَِن  ِر َرّبِ َوَما

ُ
ٗ عِلۡ لۡ ٱأ َّ قَلِي ِ    ﴾ِم إ

 ]٨٥ :رساءاإل[  
ز اندكي مر پروردگار من است، و شما را جاروح از  :پرسند بگو وح ميرز تو دربارة ا«

  ».اند از دانش نداده
در  »روح«آورده، دربارة مقصود از  »العقول ةمرآ« چنانكه مجلسي نيز در استدالل كرده و

بر » طبرسي«ترين قول كه  قوي :اقوال گوناگون آمده است» البيان مجمع«اين آيه، در 
سورة  14همان است كه در آية » روح«قوال ديگر مقدم داشته، آن است كه مقصود از ا

مؤمنون نيز به آن اشاره شده است و قوام كالبد انسان به آن است. در اين صورت بطالن 
  روايات كليني آشكار است.

كي از مالئك است. در اين جبريل يا ملَ» روح«آن است كه مقصود از  قول دوم
ك ايم ملَ ك نه در رسول است و نه در امام بلكه همان طور كه قبالً گفتهملَ صورت اين

 ت و يا در اوصياي وي باشد. پس هرشده نه آنكه در آن حضر مذكور بر پيامبر نازل مي
                                                           

 ».تكوير«سوره مباركه  21و  20و  19البيان، تفسير آيات  ر. ك. مجمع -1
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آيد كه نبي و  آن روح در ماست، به وضوح باطل است. زيرا الزم مي :روايتي كه بگويد
شته باشند و اين مخالف است با آياتي كه انبياء را امام، روحي بيش از ساير مردم دا

بشري مثل سايرين و همنوع مردم معرّفي فرموده است. وانگهي فرشتة مذكور بر أئمه كه 
اي بزرگتر از  قرآن كريم به فرشته ،شود. عالوه بر اين رسد، نازل نمي به ايشان وحي نمي

كه چنان موجودي بر پيامبر نازل  دليلي نداريم جبريل به هيچ وجه اشاره نكرده است و
  شده است. مي

وحي و قرآن باشد كه در اين صورت نيز » روح«آن است كه مقصود از  قول سوم
شود. معلوم  بطالن روايات كليني واضح است. زيرا وحي و قرآن به أئمه مربوط نمي

قرآن بوده اند كه چه ببافند فقط قصدشان تخريب دين و بازي با  وات نفهميدهاست كه ر
  آنكه بينديشد مرويات آنها را در كتابش گرد آورده است! و كليني نيز بي

  کان قبله عليهم جميعاً الّسالم  يمام اّلذمام جميع علم اإلباب وقت ما يعلم اإل -١١٥
هيچ يك را صحيح » باقر محمد«كليني در اين باب سه حديث آورده كه هر دو 

ا مجهول و حديث دوم را مجهول همطراز حسن و اند. مجلسي حديث نخست ر ندانسته
  سوم را مرسل شمرده است.

است كه نجاشي او را توثيق نكرده » حكَم بن مسكين«دو حديث نخست اين باب از 
اند. ممقاني كه كتاب  و حالش معلوم نيست، برخي از علماي رجال او را ضعيف شمرده

و دفاع از آنها نوشته، دربارة او  ءبه منظور تطهير مجاهيل و ضعفارا » تنقيح المقال«
الحال  اند، پس حسن چون وي كثيرالرّوايه بوده و ثقات از او روايت كرده :گويد مي

ثقات از افراد  دانند كه است!! در حالي كه آشنايان با علم حديث به خوبي مي
سن حال كسي صرف نقل آنان دليل حاند و  العمل بسيار روايت كردهسدالعقيده و فافاسد
الحال بشماريم!! در حالي كه بايد  سنبايد همة ضعفا را ح ،شود. در غير اين صورت نمي

رواياتي كه از كسي نقل شده مطالعه شود، اگر مخالف قرآن و عقل باشد مردود است 
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عقل برخالف قرآن و » ابن مسكين«رچه ثقات از او نقل كرده باشند. از جمله همين گ
  شود!! علوم امام در آخرين لحظة حياتش به امام بعدي منتقل مي ،گويد مي

لهي است كه مخصوص انبياء است يا به تحصيل و كسب إحصول علم يا به وحي 
رسد پس بايد علم را تحصيل  تدريجي دانش. چون به اجماع علما به امام وحي نمي

=  ...اهللا. سوُل رَ  يثندَّ وَح  ينمَ لَّ عَ « :مودهبارها فر بارها و كنند و فراگيرند. اميرالمؤمنين
 صَليَس ُكلُّ أصحاِب رسول اهللا« :و فرموده..» .خت و به من گفتورسول خدا به من آم

نه چنان بود  = َمن كان يسألُه وَيستَفِهُمُه.... وكان ال يُمرُّ يب من ذلَِك َيشٌء إال سألتُه عنه وحفظتُه
... ولي بر من .تش سؤال و استفهام نمايندهمگي از حضر صكه ياران رسول خدا

البالغه،  (نهج .»سپردم پرسيدم و به ياد مي آنكه از آن حضرت مي گذشت مگر چيزي نمي
) چنين نبوده كه علوم پيامبر در آخرين لحظة حياتش به امام منتقل شود. 210خطبة 

ت شتافتم من به بيان اين وصي :در وصيت خود فرموده عالوه بر اين حضرت امير
ام نقصاني پديد آيد چنانكه در جسمم  پيش از آنكه مرگم فرا رسد يا در رأي و انديشه

). 31البالغه، نامة  (نهج (= أو أن ُأنَقَص يف رأيي كام ُنِقَصت يف جسمي)نقصان راه يافته است 
م م است كه با انتقال روحش به عالَواضح است كه علم از فضائل و صفات روح فرد عال

م زائل و جداشده شود و چنين نيست كه از روح شخص عال گر، علم او نيز منتقل ميدي
خرافي را ثبت  احاديثو به روح شخص فاقد علم منتقل شود! همين كليني كه اين 

ميرد و  = عالم ميَيموُت العاِمل َفَيذَهُب بِام َيعَلُم « :نوشته است» كافي«كرده در باب هشتم 
  ».برد ا خود ميداند ب آنچه را كه مي

انتقال ارثي علم قطعاً كذب است و همين خرافه مستمسك صوفيه و قلندران شده و 
ميرد و فرزندش مقام پدر را  اند. مرشدي مي آنها نيز مدعي توريث ارشاد و قطبيت شده

  شود!! برد و مرشد مي به ارث مي
و نظاير آن  112و  61روايات اين باب مخالف است با روايات باب  ،عالوه بر اين

گويند و مخالف است با  است و مالئكه برايش حديث مي» ثمحد«كه ادعا داشتند امام 
كه مدعي بودند در امام روحي هست بزرگتر از جبرئيل!! طبعاً با بودن  114روايات باب 



   
 

 

630 

چنين روحي ديگر به انتقال علم از اين سينه به آن سينه احتياجي نيست. همچنين 
فر و جامعه و امام از ج :گويند و نظاير آن كه مي 98با روايات باب مخالف است 

گيرد و چنانكه در ابواب مربوطه مالحظه  مصحف فاطمه و الهام به قلب، علم را فرا مي
نگرد و علم  قبلي، در كتب مذكور مي امامِ آخر عمرِ ةها قبل از لحظ شد امام بعدي مدت

اجي به انتقال علم در وقت وفات امام قبلي چه احتي ،كند. در اين صورت حاصل مي
در زمان حيات  كه امام حسن 183دارد؟ همچنين مخالف است با حديث اول باب 

ها قبل از شهادت وي، سؤاالتي را كه خضر براي شناخت امام از غير  پدرش و مدت
  ود!شود كه علم امامت به او منتقل شده ب امام، پرسيده بود، پاسخ گفت! و معلوم مي

كه آن  كافي است 165حديث دوم باب مفتضح » حسين بن مختار «كاذيب اديگر از 151
و او از قول فرد مجهولي كه حتّي نامش را ذكر  )1(ي مذهبحطف» اسحاق بن عمار«را از 

   :در آية :كند كه امام فرموده نكرده، نقل مي
 ٱَنا إِنَّا َعَرۡض ﴿

َ
َ  َمانَةَ ۡل َمٰ ٱَ ٰ لسَّ  ٱِت وَ َو

َ
َبۡيَ لِۡ ٱِض وَ ۡرۡل

َ
ن َيۡ َباِل َفأ

َ
شۡ ِملۡ  أ

َ
َن َفقۡ َنَها َوأ

ٗ َكَن َظلُومٗ  ۥإِنَّهُ  ُنۖ نَسٰ ۡلِ ٱَها وََحَلََها ِمنۡ  َب  ٧٢ ا َجُهو َُعّذِ ُ ٱّلِ ۡ ٱَّ ۡ ٱفِقَِي وَ ُمَنٰ ل ِت ِفَقٰ ُمَنٰ ل
ۡ ٱوَ  ۡ ٱكَِي وَ ُمۡشِ ل َ ٱِت َوَيُتوَب َكٰ ُمۡشِ ل َ  ُ ۡ ٱَّ ۡ ٱِمنَِي وَ ُمؤۡ ل ُ َغُفورٗ ٱَوَكَن  تِۗ ِمَنٰ ُمؤۡ ل ا َّ

 ۢ  ]٧٣−٧٢ األحزاب:[    ﴾ارَِّحيَم
ها عرضه داشتيم  ها و زمين و كوه آسمان را امانت [تكليف و دين الهي] را بهمانا م«

ولي از بر داشتنش پرهيز كردند و از آن بيمناك شدند و آدمي آن را برداشت و 
و  به راستي كه او ستمگر و نادان بوده است. تا خدا مردان و زنان منافق ،فتپذير

مردان و زنان مشرك را عذاب كند و توبة زنان و مردان مؤمن را بپذيرد [و ايشان را 
  ».ببخشايد] كه خدا آمرزگار و مهربان است

ها  ها و زمين و كوه است كه بر آسمان ميرالمؤمنينا، واليت »امانت«منظور از 
و  72كه كليني در باب حالي واليت آن حضرت را نپذيرفتند. در عرضه گرديد ولي آنها

ها و زمين واليت دارد  حديث آورده كه امام بر تمام آسمان بواب رواياتي ضد ايناساير 

                                                           
 كتاب حاضر معرّفي شده است. 165وي در صفحه  -1
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گويد كه آسمان و زمين واليت امام را  مالك سراسر زمين است. ولي اين حديث مي و
 آية شريفه ربطي به واليت و كه اين ادعاها همگي دروغ است و قبول نكردند. درحالي

 البيان مجمع در »طبرسي« جمله از چنانكه اغلب مفسرين كس ندارد وامامت هيچ
 :لهي است. به دليل آية بعد كه فرمودهاتكليف و شريعت » أمانت«اند، منظور از  گفته

َب « َُعّذِ شنا آچون با قرآن  اهلوات جر ولي». ذيرد= توبه بپ َيُتوَب «و » = تا عذاب كند ّلِ
  .اند كه متناسب با قرآن نيست اند و چيزي بافته اند، به آية بعدي توجه نكرده نبوده

است كه ابتداء  سباطاَبن  ليع: ظاهراً مسؤوليت روايات اين باب بر عهدة تذكّر233
ب بود ولي پس از مدتي اظهار تشيع كرد و چه بسا از اين طريق توانست مذهفَطَحي

اعتماد شيعيان را به خود جلب كرده و خرافات و اباطيل را در ميانشان رواج دهد. وي 
  كند. كذّاب نيز روايت نقل مي» محمد بن فُضَيل«از 

ته است. زيرا خاصي با فطحيان داش رابطة» ابن مسكين«همچنين بايد توجه داشت كه 
» اسحاق بن عمار«كند و هم او از  مذهب از او حديث نقل ميفطحي» سباطاابن «هم 

  حي بوده است!طَكند كه فَ روايت مي

  جاعة والطّاعة سواءالعلم والشّ  يئّمة صلوات اهللا عليهم فأن األ يباب ف -١١٦
اند.  انستههيچ يك را صحيح ند» محمدباقر«در اين باب سه حديث آمده كه هر دو 

  را ضعيف و دوم را مجهول و سوم را حسن دانسته است. مجلسي حديث اول
 :فرموده امام صادق :گويد نخستين حديث كه سند آن در نهايت ضعف است مي

  :در آية
ْ وَ ٱوَ ﴿ ِيَن َءاَمُنوا َبَعتۡ ٱلَّ لَۡ ُذّرِيَُّتُهم بِإِيَمٰ  ُهمۡ تَّ

َ
ٓ َومَ  ُذّرِيََّتُهمۡ  َنا بِِهمۡ قۡ ٍن أ َلۡ  ا

َ
 ُهم ّمِنۡ َنٰ أ

ۚ َعَملِِهم ّمِن َشۡ   ]٢١ :الطور[  ﴾بَِما َكَسَب رَهِيٞ  ِرمۡ ٱُكُّ  ءٖ
اند،  آوردن خويش از آنان پيروي كرده و كساني كه ايمان آوردند و فرزندانشان با ايمان«

فرزندانشان را به ايشان ملحق كنيم و از پاداش كارهاي [نيكشان] هيچ نكاهيم. هر 
  ».ر گرو دستاورد خويش استكس د
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شدن فرزندان مؤمنشان به آنان، عموميت  ايمان و ملحق اهلآية فوق نسبت به همة 
دربارة  صمكّي است و در آن زمان هنوز پيامبر» طور«سورة  ،دارد. عالوه بر اين

  كرد. حجتي بيان نفرموده بود، بلكه با مشركين بر سر مسألة توحيد مبارزه مي علي
ا عدعا كرده هامٱ ﴿منظور از  :اند كه امام فرموده اي كذّاب اد ْ ِيَن َءاَمُنوا كساني «= ﴾لَّ

، محمد است وعلي! در حالي كه اگر راست گفته بودند، آيه »اند كه ايمان آورده
َذان آَمنَا« :فرمود مي عجيب است كه جاعلين حديث، ». = آن دوتن كه ايمان آوردند اللَّ

  فهمند! جمع و مثنّي هم نمي
ما امامان در علم و شجاعت با هم مساوي  :در حديث دوم ادعا شده كه امام فرموده

  بر أئمه ديگر فضل و برتري دارد! علي :هستيم ولي در حديث سوم فرموده

لى: قول اهللا تعا نّ أيکون من بعده و  يمام الذيعرف اإل ماماإل باب أنّ  -١١٧
 ٱإِنَّ ﴿

ۡ
َ يَأ ن  ُمرُُكمۡ َّ

َ
واْ أ  ٱتَُؤدُّ

َ
ٰٓ َنٰ َمٰ ۡل َ ِ هۡ  ِت إ

َ
  نزلت ‡ فيهم ﴾لَِهاأ

را ضعيف و  6و  4و  2و  1اين باب مشتمل بر هفت حديث است. مجلسي حديث 234
حسين «كذّاب و » يلضَمحمد بن فُ«را مجهول شمرده كه به نظر ما به واسطة وجود  3

را صحيح  7و  5حديث » محمدباقر«دو است. هرغالي، حديث مذكور ضعيف » دبن سعي
توان به آن اعتماد  در سند حديث هفتم، نمي» برقي«اند. به نظر ما به واسطة وجود  دانسته

  كرد.
ي كه در اين باب آمده و نظاير آنها در كتب ما فراوان است موجب فريب احاديث

در ميان ايشان شده است.  و جدال و تفرقه  تعداد زيادي از مسلمين گرديده و باعث كينه
براي مبارزه با تفرقة موجود ميان مسلمين و به  /»قلمداران«برادر فاضل ما مرحوم 

» شاهراه اتّحاد«به نام  مربوط به امامت منصوصه كتابي مفيد احاديثمنظور بررسي 
ام ولي چون مسؤولين كنوني  تأليف كرد كه اينجانب نيز در حاشية آن مطالبي نوشته

اند كه منتشر شود تا مسلمين  خواهند تا كنون نگذاشته بيداري مردم را نميكشور، 
هاي مختلف،  ي كه دربارة نصوص امامت و صحيفهاخبارخصوصاً ملّت ايران به كذب 
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. ناچار در اين سطور علي رغم ضعف شديد مزاج و پيري )1(جعل شده است، پي ببرند
 دكنيم كه خداوند متعال خو دعا مي و بيماري و عوارض زندان، مطالبي بيان كرده و

را فراهم فرمايد كه قطعاً در تنوير افكار » شاهراه اتّحاد«موجبات انتشار كتاب شريف 
  وفيق.التّ  ه ويلّ نّ إ. دشيعيان بسيار مؤثّر خواهد بو

يه يد بن معاورَب«راوي نخست اين روايت احمقي است موسوم به  -1حديث  *152
العاين حديث او  ) به تحريف قرآن معتقد بوده و476ايم (ص  وي چنانكه گفته». جلي

اآلثار الّصحيحة عن نيز داللت بر تحريف قرآن دارد! متأسفانه كليني روايت او را به عنوان 
  .نقل كرده است الّصادقني
سورة نساء را به صورت زير نقل  59آية  أحمق از قول امام» يدرَب«اين روايت  در
و مدعي شده كه  »مْ كُ نْ مُ  رِ مْ اْألَ  ِيل وأُ  َىل إِ وَ  ولِ ُس الرَّ  َىل إِ وَ  اهللاِ  َىل إ وهُ دُّ رُ فَ  رٍ مْ أَ  ِيف  عاً ازُ نَ تَ  مْ تُ فْ ِخ  إنْ فَ  « :كرده

َكذا « :ظاهر روايت كه گفته :گويد آيه چنين نازل شده است!! مجلسي مي :امام فرموده
يه به اين آ ـالم عليهم الس ـكه در قرآن أئمه  داللت دارد »چنين نازل شده =َنَزَلت 

  عثمان آن را از قرآن حذف كرده است!! صورت بوده و
ريف آيه اند لذا با تح چون جاعلين حديث آية مذكور را وافي به مقصود خود نيافته153
مور مورد اختالف و نزاع بايد عالوه بر خدا و رسول اخواهند بگويند خدا فرموده در  مي

توان  اطاعت كرد مي» األمر اولوأ«نيز رجوع كرد. پس چون بايد از » األمرا ولوأ«خدا، به 
چون و » مراأل اولوأ«توان با  در امور مورد اختالف نيز به ايشان رجوع كرد و چون نمي

عشر  ثنيا ةاند پس مقصود از آنها أئم اند و چون آنان معصوم رد پس آنان معصومچرا ك
  :است!! در اينجا چند ادعا مطرح شده كه همگي باطل است

نياز به توضيح ندارد و حضرت  نطالن آدعاي تحريف قرآن است كه با :اول
طابق قرآن موجود سورة نساء را م 59آية  )53و نامة  125(خطبة در نهج البالغه  علي

                                                           
كتاب شاهراه اتحاد قبال چاپ و منتشر گرديده است، براي دريافت كتاب به سايت كتابخانه الكترونيكي  -1

 حح)مص( www.aqeedeh.comعقيده مراجعه نماييد.    
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را به آخر آيه نيفزوده است و با اينكه خود  »نكماألمر مِ  أويل إىل«ذكر كرده و جملة 
 اصحابش با معاويه و بود اما براي رفع اختالف خود و »األمر يأول« لِو أكم ممصداق أتَ

و قرآن  تميكَكه معصومم مراجعه كنيد بلكه ح پاهش، نفرمود در اين تنازع به منس
سنّت را پذيرفت و راضي بود كه طرفين منازعه كه خودش يك طرف نزاع بود به كتاب 

را قبول دارد و  . پس كسي كه صادقانه علي)1(خدا و سنّت رسول خدا مراجعه كنند
وات شود ر دوستدار اوست بايد حديث كليني را رد كند و آن را دروغ بداند. معلوم مي

  اند! هم اعتناء نداشته كذّاب به كردار و كلمات علي

                                                           
كاري كامالً صحيح و مشروع بود و اگر حكَمين نادرست عمل  پذيرش حكَميت از جانب علي -1

را كه فردي » ابن عباس«خواست  حضرت مربوط نيست. زيرا وي ابتداء ميكردند به هيچ وجه به آن
د و از قبول شناس و آگاه بود، به عنوان حكَم منصوب فرمايد ولي متأسفانه اصحابش نپذيرفتن قرآن

وي حكَم شود. » أبوموسي أشعري«مالك أشتر نيز به عنوان نامزد دوم امتناع كردند و اصرار داشتند كه 
سپاه معاويه را نداشت كه فردي سياستمدار و كارآزموده و  مكَآوردي با ح فردي بود كه الاقل توان هم

رآن, ا القُ حييا ما أحيَ يُ امن لِ كَ اَحل  مَ كِّ ام ُح إنّ « زيرك بود. عالوه براين، حكمين چنانكه آن حضرت فرموده بود:
هم رَّ عناهم, وإن َج بَ إليهم اتَّ  نا القرآنُ رَّ إن َج ففرتاق عنه, إماتته اإلجتامع عليه, واإل هُ إحياؤُ القرآن, و ماَت أميتا ما ويُ 

بدارند و آنچه را قرآن = همانا دو حكَم منصوب شدند تا آنچه را قرآن زنده گردانده، زنده  عونابَ إلينا اتَّ 
نكردن و  كردن قرآن عمل به آن است، و ميراندن آن عمل رانده است، بميرانند، و احياء و زنده مي

گرفتن از آن است. پس اگر قرآن ما را به سوي ايشان ببرد ما از آنان پيروي كنيم و اگر آنها را به  فاصله
بايست به آيات قرآن و  ). مي127 خطبةالبالغه،  سوي ما بكشد (بايسته است) ما را پيروي كنند. (نهج

َوَما ﴿نمودند و چنانكه قرآن فرموده:  سنّت قطعي پيامبر، استناد و استدالل و بايكديگر محاجه مي
َ  ۥٓ ُمهُ فَُحكۡ  ءٖ فِيهِ ِمن َشۡ  ُتمۡ َتلَفۡ خۡ ٱ ِ ِ ٱإ (الشوري: » در هر چه اختالف كرديد، حكمِ آن با خداست« ﴾َّ

توان فهميد كه اسالم با حكَميت در اختالفات، مشروط بر آنكه  سوره نساء نيز مي 35 يةآ) (از 10
مخالف كتاب و سنّت نباشد، موافق است). ولي متأسفانه مطابق قرآن و سنّت حكم نكردند بلكه به رأي 
 ةشخصي خود عمل كردند! و إال قبول حكَميت كاري نادرست نبود و رسول خدا نيز در غزو

 حكَم تعيين فرمود.» قريظه بني«
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) 430و  383ايم (ص  سورة نساء آورده 59را دربارة آية  ما قبالً تفسير علي :دوم154
در قرآن فقط دو بار » األمر أولی«شويم كه كلمة  كنيم بلكه يادآور مي و در اينجا تكرار نمي

كه مقصود از » مهُ نْ مِ «و بار ديگر با » مكُ نْ مِ «در سورة نساء استعمال شده است. يك بار با 
صوم ندارد، همان مؤمنين معاصر پيامبر است و ربطي به امام مع» مْ هُ «و » مْ كُ «ضماير 
األمر كه به أوليي نبودند تا خدا بفرمايد مرار والي شَعثنيااين ده نفر از أئمة  رعالوه ب

 علي :ايم باشند، رجوع كنيد. وانگهي چنانكه پيش از اين نيز گفته همان أئمه مي
 احلّق  فيام طابق هُ وأطيعوا أمرَ « :مصريان فرموده مصر قرار داد و خطاب بهشتر را واليامالك 

ي كه او در حال )38البالغه، نامة  (نهج» آنچه مطابق حقّ است اطاعت كنيد را در= فرمانش
  معصوم نبود.

ونه ممكن است خدا هم به اطاعت از گچ :مدعي است كه امام فرموده» يدرَب« :سوم155
چنين  قطعاً امام :گوييم األمر فرمان دهد و هم تنازع با ايشان را اجازه دهد؟ مي أولي

خالف اطاعت  األمر بربه بعد) اطاعت أولي 430نفرموده زيرا در تفسير آيه گفتيم (ص 
ه عدم مخالفت فرمانشان نامشروط نيست بلكه منوط است ب صاز رسول خدا از خدا و
كه فرمانشان األمر مربوط است به وقتينتيجه أمر به اطاعت از أولي . درسنّت با كتاب و

هنگامي كه فرمانشان موافق كتاب  اجازة تنازع مربوط است به مخالف شريعت نباشد و
  و سنّت نباشد. قطعاً امام از اين مسأله بهتر از ديگران آگاه است.

سورة نساء كه در اين حديث مغاير  59مخفي نماند كه مجلسي دربارة آية  :چهارم
ممكن  :گويد خوانيم، احتمال ديگري نيز ذكر كرده و مي است با آنچه در قرآن كريم مي

  ام تفسير آيه بوده است!!است منظور ام
ايم لذا به منظور  دربارة اين مسأله به تفصيل سخن گفته 165چون در مقدمة باب 156

) فقط در اينجا يادآور 782دهيم (ص اجتناب از تكرار، خوانندگان را بدانجا ارجاع مي
يه بوده است آبيان معني و تفسير » تلَزَذا نَكَ«منظور از عبارت  شويم كه اگر بگوييم مي

نظر  ايم كه آيه به صورت كنوني معناي مورد در اين صورت غيرمستقيم اعتراف كرده
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اين وهن بزرگي  ند مقصر نيستند وا رساند و اگر مسلمين آيه را چنان نفهميده امام را نمي
  نانكه بايد و شايد، ناتوان باشد!به قرآن كريم است كه از اداي مقصود، چ

البتّه پرواضح است كه اين توجيه مجلسي و مقلّدين او كامالً سست و نادرست است 
  و نظاير آن نبود.» تلَزَذا نَكَ«نيازي به گفتن  معناي آيه بود ديگرزيرا اگر منظور امام بيان 

ظاير اينها، و ن احاديثاشكال اين  ،نظر از ضعف سند  صرف - 4و  3و  2حديث  *
آيات شريفة قرآن را كه براي هدايت و تربيت عموم «به قول برادر فاضل ما آن است كه 

   :كنند! مثالً در تفسير آية جهانيان آمده است در مورد خاصي ميخكوب مي
 ٱإِنَّ ﴿

ۡ
َ يَأ واْ  ُمرُُكمۡ َّ ن تَُؤدُّ

َ
 ٱأ

َ
ٰٓ َنٰ َمٰ ۡل َ ِ هۡ  ِت إ

َ
 ]٥٨ :ساءالنّ [  ﴾لَِهاأ

  ».ها را به صاحبانشان بازگردانيد مانتادهد كه  داوند شما را فرمان ميهمانا خ«
از آيات تشريعي و تربيتي قرآن مجيد بوده و عمل بدان بر عموم واجب است و  يكه يك
ترين و مهمترين فرائض است و عظمت تعاليم  مانت در شريعت اسالم از بزرگااداي 

مانت، اداي امراد از  :گويد ] مياحاديثينگونه ... [ا..شود قرآن به چنين آياتي دانسته مي
مانتي در دنيا وجود ندارد امانت امام است به امام بعد از خود! مثل اينكه ديگر اأداي 

  مگر أمانت امامت كه امامي بايد به امام ديگر بدهد!!
كه آن را بخوانند؟! از امام) چه مربوط است نين باشد، بنابراين به مردم (غيرفرضاً چ

و طبعاً امام نيز در  »)1(قط بايد امام آن را بداند كه به امام بعد از خود اداي امانت كندف
  كند و در نتيجه نزول اين آيه بدين منظور، چندان ضرورتي ندارد. أمانت خيانت نمي

را ذكر فرمايد و سپس » أمانت«به راستي چرا خدا در كتاب هدايت بشر لفظ مطلق 
است كه هر امامي بايد به امام » امامت«مانت ابگويد مقصود از  امام بفرستد كه به مردم

پس از خود تحويل بدهد! به راستي بهتر نبود، صريحاً و براي اتمام حجت و رفع ابهام 
  را ذكر فرمايد؟ آيا اين كار با لطف و رحمت إلهي مناسبتر نيست؟» امامت«و ترديد لفظ 

                                                           
 .195و  194، حيدرعلي قلمداران، صفحه ارمغان آسمان -1
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ميرد تا خدا به او تعليم  شده كه امام نميادعا  احاديثدر اين  - 7و  6و  5حديث  *
فرمايد كه امام پس از او كيست و او بايد دربارة چه كسي به عنوان امام وصيت كند!! 

ب رواياتي است از قبيل حديث لوح جابر كه مكذّ احاديثگونه اين :أوالً :گوييم مي
مه بوده است. در اين گويد نام همة أئمه در لوحي آسماني ذكر شده و در اختيار أئ مي

ل اسامي بلي معرّفي كند زيرا أئمه از قبصورت نيازي نيست كه خدا هر امام را به امام ق
  شناسند! اند و آنها را مي همة أئمه را در لوح جابر ديده

البالغه و اجماع مسلمين است زيرا بنا به  مخالف قرآن كريم و نهج احاديثاين  :ثانياً
وحي به پيامبر خاتمه  :) و علي نيز فرموده165 :ساءحجتي نيست (النّنبياء اقرآن پس از 

) و پس از پيامبر به هيچ كس مستقيماً وحي و تعليم 133البالغه، خطبة  يافته است (نهج
  نخواهد شد.

پذيرد، بايد بدانيم نصب كسي به  اين أمر از طريق الهام انجام مي :اگر گفته شود :ثالثاً
لهي ف الهام، به عنوان منصبي شرعي و ار از آن است كه به صرامامت إلهيه، مهمت

  تواند ادعاي الهام كند! رسميت يابد زيرا هر كس مي

  معهود من واحد إلی واحد وجلّ مامة عهد من اهللا عزّ اإل باب أنّ  -١١٨
اند.  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«حديث آمده كه هر دو  4در اين باب 
را مجهول و سند دوم آن را  2را ضعيف و سند اول حديث  3و  1مجلسي حديث 

  را مجهول شمرده است. 4ضعيف و حديث 
اين باب نيز وارد است لذا سخن خود را  احاديثاشكاالتي كه در باب قبل گفتيم بر 

كردند  ادعا مي» كافي« 110وات كليني در باب شويم كه ر كنيم فقط يادآور مي تكرار نمي
گويند امام حتّي جانشينش را  ن به پيغمبر و امام واگذار شده ولي در اينجا ميكه امر دي

  كند! لهي را معرّفي مياكند بلكه منتخب  خود انتخاب نمي
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وأمر  وجلّ يفعلون إال بعهد من اهللا عزّ  وال لم يفعلوا شيئاً  ‡ئّمةباب أن األ -١١٩
  يتجاوزونه منه ال

هيچ يك از آنها را صحيح ندانسته » هبوديب«در اين باب پنج حديث آمده كه آقاي 
كه قسمتي از  ـرا  3را مجهول و حديث  2را ضعيف و  5و  4و  1است. مجلسي 

  صحيح شمرده است. ـاست و كليني در اينجا تكرار كرده  106حديث چهارم باب 
و » مجيله أبی«از جمله  ،اين باب وضع خوبي ندارند احاديثوات ر (لحديث او)

بن  علیّ «و » حارث بن جعفر«(حديث دوم) و » جيحجعفر بن نَ «و » حمّمدالعاصمیأمحد بن «
(حديث » ریمَ العُ  بن ُعبَيد اهللاحمّمد بن أمحد«اند!  (حديث چهارم) مجهول» قطنياسامعيل بن يَ 

ي باشد همان است كه ادعا» بن احمد العمري محمد«دوم) مجهول است. اگر وي 
» فادستَ مُ  بن عيسی«من سفير امامم! و مورد لعن قرار گرفت!  :كرد و گفت» بيتبا«

  ش مضطرب است.احاديث(حديث چهارم) نيز از نظر علماي رجال ضعيف و 
اعتباري، مطالبي آورده كه مخالف كتاب خدا و عقل  كليني از قول چنين راويان بي

هر شده از جانب خدا توسط اي م اند كه كتاب و يا صحيفه دهاست. زيرا ادعا كر
آمده كه زمامداران أمت او و اوصياي وي و اعمالي را  صبراي رسول خدا جبرئيل

  كه بايد انجام دهند، در آن صحيفه، معين شده بود!
جبا و اي است دربارة نُ اين صحيفه :جبرئيل هنگام تحويل صحيفه به پيامبر فرمود

بيت من منظوراند؟!  اهلكدام  و كساني هستندچه آنها :پرسيد بيت تو. پيامبر اهلن نخبگا
برند!!  منظور علي و اوالد او هستند كه علم نبوت را از تو ارث مي :برئيل جواب دادج

با علي و فاطمه  را از أغيار خالي و رت اطاقحضواقعه هنگام رحلت پيامبر بود. آناين 
بايد به اين صحيفه و اين وصيت عمل كني و با كساني كه  :فرمودخلوت كرد و به علي 

دوست خدا هستند دوست و با كساني كه دشمن خدا و رسول او هستند، دشمن باشي 
ب را فرو بري و بر بردن حقّ تو و غصو از آنان بيزاري بجويي و غيظ و غضب خود 

هتك شد، دم هتك حرمت خود صابر باشي و اگر حرمت خدا و رسول و خمس تو 
من  :نزني و اگر ريشت را به خون سرت آغشته سازند، راضي باشي. علي فرمود
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قبول كردم و راضي شدم حتّي اگر  :اي برآوردم و به رو بر زمين افتادم و گفتم هصيح
ن اسالمي معطّل ماند و كتاب خدا پاره شود و كعبه خراب گرددنَحرمتم هتك شود و س 

 ـجمله در فرمان مخصوص به حضرت باقر و صادق  د! و ازو ريشم به خونم آغشته شو
بيت خود را  اهلبراي مردم حديث بگو و فتوي بده و علوم  :آمده بود ـالم السعليهما

ز از خدا نترس كه هيچ كس تو را منتشر كن و نياكان نيكوكردارت را تصديق كن و ج
آيا در آن  :پرسيدم اظماز حضرت ك :گويد ماني! و يا راوي ميازياني نرساند و در 

مذكور بود يا  شدن خلفاي غاصب و مخالفتشان با حضرت علي صحيفه مستولي
  !!قسم به خدا ،آري :خير؟ فرمود

ه ميدر اين روايات آمده كه بر اين صحيفه مبايست  هرهايي بوده كه هر يك از أئم
شته بود، چه در صحيفه نووص به خودش بوده باز كند و به هريك مهر را كه مخص

 :گويد عمل كند. اما اين موضوع نيز در روايات يكسان نيامده است. در حديث پنجم مي
از  احاديثاما در ساير  ».اي داريم همانا هر يك از ما صحيفه = ا صحيفةنّ مِ  واحدٍ  لِّ كُ لِ  إنّ «

 گويد كه يك صحيفه بوده كه چندين (مثالً سيزده يا چهارده) جمله اولين و دومين مي
حال اين روايات ضد به هروكان َعَىل الكتاب خواتيم)!!  –(= كاَن َعَليها َخواتيٌم ت داشمهر 

   :قرآن و عقل و تاريخ است زيرا
بيت من كيست؟ مگر به قول شما  اهلچرا پيامبر پرسيد كه نجيب و نخبة  :أوالً

ه و وصي و خليفخم به عنوان را در غدير خودش حدود دو ماه پيش، حضرت علي
معرّفي نفرموده بود؟! اگر حديث غدير بدان معني بود كه علماي  جانشين خود نصب و

شود  ل). معلوم ميبيت من كيست؟ (فتأم اهلپرسيد نجيب  گويند، پيامبر هرگز نمي ما مي
 بر نصب علي به خالفت ديث هنوز كسي ماجراي غدير را دالِّتا زمان جعل اين ح

  !است دانسته پيامبر نمي بالفصلِ
ابوبكر «اگر قرار باشد علي و فرزندانش از پيامبر ارث ببرند در اين صورت بايد  :ثانياً
كه در واقعة كربالء همراه حضرت سيدالشّهداء، به شهادت » عثمان بن علي«و » بن علي
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و ساير فرزندان علي نيز ارث ببرند، در حالي كه شما در » محمد بن حنفيه«رسيدند و 
  بودن ايشان قائل نيستيد. ه وارثاين موضوع ب

اينكه خالف اعتقادات از قرآن عالوه بر  نزول صحيفه و كتاب آسماني غير :ثالثاً
كافي نيز مخالف  111و با حديث سوم باب  61اسالمي است با حديث چهارم باب 

قرآن) ختم = خدا كتب آسماني را به كتاب شما ( :فرموده كه امام صادق )1(است
  پس از آن ابداً كتابي نازل نخواهد شد.فرموده و 
مهاجرين  :گويند پسند كه مي افكن دشمن شادكن شيطان تفرقه احاديثاين قبيل  :رابعاً

و انصار حقّ إلهي علي را غصب كردند، قطعاً مخالف قرآن است. مهاجرين و أنصار كه 
ين راستين خوانده خدا آيات فراوان در تمجيد و تبجيل آنان نازل فرموده و ايشان را مؤمن

و وعدة بهشت به آنان داده و به خشنودي و رضايت خود از آنها تصريح فرموده، چگونه 
ممكن است كه دين خدا را ناقص كنند و فرمان حقّ را زيرپا نهاده و حضرت علي را كه 

تعدادي از  /منصوب خدا بوده است، كنار بگذارند؟!!! برادر فاضل ما مرحوم قلمداران
(ص شاهراه اتحاد ن را كه دربارة مهاجرين و انصار نازل شده در كتاب شريف آيات قرآ

   :شويم كه يادآور مي به بعد) متذكّر گرديده است. ما نيز در اينجا به اختصار 47
  :خدا فرموده

ِيَن َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجٰ ٱإِنَّ ﴿ مۡ لَّ
َ
ٰ َهُدواْ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َو

َ
ِ ٱِف َسبِيِل  َوأ ِيَن َءاَوواْ ٱ وَ َّ لَّ

وٓ  نََصُ ْوَلٰٓ وَّ
ُ
ْ أ وۡ  ُضُهمۡ ئَِك َبعۡ ا

َ
ٓ أ ْوَلٰٓ  ....ٖض ُء َبعۡ ِلَا

ُ
ۡ ٱئَِك ُهُم أ ۚ ِمُنوَن َحقّٗ ُمؤۡ ل غۡ  ا َُّهم مَّ ٞ ل  فَِرة

    ]٧٤و ,  ٧٢نفال: [األ                  ﴾٧٤ َكرِيمٞ  قٞ َورِزۡ 
مال و جانشان  كساني كه ايمان آوردند و هجرت گزيدند و در راه خدا با«

، آنان ياور و مجاهدت كردند و كساني كه مهاجرين را پناه داده و ياري كردند
ايشانند همان مؤمنين حقيقي .... كنند] دوست يكديگرند [عليه همديگر توطئه نمي

   ».است ايشان و آمرزش الهي و روزي بزرگوارانه از آنِ و واقعي

                                                           
 اند. صحيح دانسته» محمدباقر«را هر دو  111حديث باب  -1
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﴿ ٓ  ]  ٢٩[الفتح:               ﴾َنُهمۡ ُء بَيۡ رَُحَا
  ».و با يكديگر مهربانند«

   :و فرموده
﴿ ٰ ْ َمَعهُ ٱلرَُّسوُل وَ ٱِكِن َل ِيَن َءاَمُنوا مۡ َجٰ  ۥلَّ

َ
ْ بِأ ٰ َهُدوا نُفِسِهمۚۡ  لِِهمۡ َو

َ
ْوَلٰٓ  َوأ

ُ
ئَِك لَُهُم َوأ

ٰ يۡ لَۡ ٱ ْوَلٰٓ  ُتۖ َر
ُ
ۡ ٱئَِك ُهُم َوأ َعدَّ  ٨٨لُِحوَن ُمفۡ ل

َ
ُ لَُهمۡ ٱأ َّ  ٰ  ٱتَِها رِي ِمن َتۡ َتۡ  ٖت َجنَّ

َ
ُر َهٰ نۡ ۡل

ۚ َخٰ  ٰ  ِلِيَن فِيَها   ] ٨٩  −٨٨[التوبة:                  ﴾٨٩َعِظيُم لۡ ٱُز َفوۡ لۡ ٱلَِك َذ
ليكن پيامبر و كساني كه همراه او ايمان آورده و با مال و جانشان جهاد كردند و «

ا رستگارند. و خد هاست] و آنان ها (همه) از آنِ آن نيكيآنانند كه داراي خيراتند [
در آنجا  از زير آنها نهرها جاري است و ها برايشان مهيا ساخته است كه بهشت

  ». جاودانه خواهند بود. و اين است كاميابي بزرگ
  اند از ساير مؤمنين باالتر است: و درجات كساني كه قبل از فتح مجاهدت و انفاق كرده

نۡ َ يَسۡ ﴿  نَفَق ِمن َقبۡ  َتوِي ِمنُكم مَّ
َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱِل أ ۚ َوَق ْوَلٰٓ  َتَل

ُ
عۡ أ

َ
ّمَِن  َظُم َدرََجةٗ ئَِك أ

نَفُقواْ ِمنۢ ٱ
َ
ِيَن أ ٰ َبعۡ  لَّ ْۚ ُد َوَق ّٗ  َتلُوا ُ ُ ٱ وََعَد َو     ]١٠[احلديد:         ﴾َنٰ سۡ لُۡ ٱَّ

آن كس از شما كه پيش از فتح (مكه) انفاق كرده و كار زار نموده با ديگران مساوي «
بزرگترند از آنان كه پس از فتح انفاق نموده و قتال  نيست، آنان به درجه و مرتبه

  ». اند، و همه را خدا وعدة نيكو داده است كرده
  :خدا فرموده

 ٱَوِمَن ﴿
َ
ِ َراِب َمن يُؤۡ عۡ ۡل ِ وَ ٱِمُن ب ٰ ٱِم وۡ ۡلَ ٱَّ ِ ٱٍت ِعنَد ِخرِ َوَيتَِّخُذ َما يُنفُِق قُُرَب َّ

 ٰ ٓ  لرَُّسوِلۚ ٱِت َوَصلََو َ
َ
َُّهمۚۡ  َبةٞ َها قُرۡ إِنَّ  أ ُ ِف رَۡحَ ٱِخُلُهُم َسُيدۡ  ل َ َغُفورٞ ٱإِنَّ  ۦٓۚ تِهِ َّ  رَِّحيمٞ  َّ

ٰ ٱوَ  ٩٩  ٱبُِقوَن لسَّ
َ
لُوَن ِمَن ۡل ۡ ٱوَّ  ٱِجرِيَن وَ ُمَهٰ ل

َ
ِيَن ٱنَصارِ وَ ۡل َبُعوُهم بِإِحۡ ٱلَّ رَِّضَ  نٖ َسٰ تَّ

ُ َعنۡ ٱ ْ َعنۡ  ُهمۡ َّ َعدَّ لَهُ َورَُضوا
َ
ٰ  مۡ ُه َوأ  ٱَتَها رِي َتۡ َتۡ  تٖ َجنَّ

َ
ٓ ُر َخٰ َهٰ نۡ ۡل بَدٗ  ِلِيَن فِيَها

َ
 اۚ أ

 ٰ     ]١٠٠,  ٩٩[التوبة:                    ﴾١٠٠َعِظيُم لۡ ٱُز َفوۡ لۡ ٱلَِك َذ
دعاي پيامبر را  نشينان به خدا و قيامت ايمان دارند و انفاق خود و شماري از باديه«

 .فرمود را در رحمت خويش داخل خواهد آنهادانند و خدا  موجب تقرّب به خدا مي
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[كه در زمان  ستگان مهاجر و انصارج و پيشي .براستي كه خدا آمرزندة رحيم است
اند، خداوند  ضعف اسالم ايمان آوردند] و كساني كه با نيكوكاري از آنان پيروي كرده
از  كه رودهااز ايشان خشنود است و ايشان از خدا خشنودند و [خداوند] بهشتي را 

خواهند است و آنان جاودانه در آنجا بسر ايشان آماده ساختهزير آن جاري است بر
   ». . و اين است كاميابي بزرگبرد

كردن  پيامبر در كنار مهاجر و انصار و معطوف دادن نام عزيز خداي متعال با قرار
  :ه استن به رسول خدا به آنان افتخار بخشيده و تصريح فرموده كه آنها را آمرزيداايش

َ ٱلََّقد تَّاَب ﴿ َ  ُ ِ وَ ٱَّ ۡ ٱلَِّبّ  ٱِجرِيَن وَ ُمَهٰ ل
َ
ِيَن ٱنَصارِ ۡل َبُعوُه ِف َساَعةِ ٱلَّ  ةِ ِمنۢ ُعۡسَ لۡ ٱتَّ

   ﴾١١٧ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِِهمۡ  ۥإِنَّهُ  ِهمۚۡ ُثمَّ تَاَب َعلَيۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  ِد َما َكَد يَزِيُغ قُلُوُب فَرِيقٖ َبعۡ 
 ] ١١٧[التوبة: 

و اين مهاجرين و انصار را كه پيروي او كردند  به يقين خدا پذيرفت توبة اين پيغمبر« 
هاي گروهي از ايشان بگردد. سپس توبة  در ساعت سختي پس از آنكه نزديك بود دل

  ».ايشان را پذيرفت زيرا او به ايشان مهربان و رحيم است
ا پيامبر بيعت كردند، چه داند كه در دل مؤمناني كه زير درخت ب مي :و فرموده

  :گذرد و از ايشان خشنود است مي
ُ َعِن ٱرَِضَ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱَّ ِ َفَعلَِم َما ِف قُلُوبِِهمۡ ٱَت ُيَبايُِعونََك َتۡ  ِمنَِي إِذۡ ُمؤۡ ل َجَرة  لشَّ

نَزَل 
َ
ِكيَنَة َعلَيۡ ٱفَأ ٰ  ِهمۡ لسَّ َث

َ
   ]١٨[الفتح:             ﴾١٨ا ا قَرِيبٗ حٗ َفتۡ  َبُهمۡ َوأ

خدا خشنود گرديد از مؤمنين وقتي كه با تو زير آن درخت بيعت كردند پس  يقيناً«
پس بر ايشان آرامي دل را نازل نمود و فتح نزديكي  ،دانست آنچه در دلشان بود

  ».بپاداششان داد
  .)1(ها آية ديگر و ده

                                                           
 2، الجمعة: 15، الحجرات: 95، النّساء: 195و  169و  164و  110، آل عمران: 285از قبيل: البقرة:  -1

 و....
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ه بوده و با رائر از عاقبتشان آگابالس ٌ مالغيوب و عال آيا كساني كه خداي حكيم و علّام
ز خلفاي راشدين و بارة آنها چنين آياتي در كتابش نازل فرموده، كساني ج اين حال در

عاقبت هستند و مرتد  گويد كه آنان خوش ياورانشان هستند؟ آيا قرآن راست مي
ز سه نفر گويند آنها ج كليني كه برخالف قرآن مي الحالِ وات غالي و معلومشوند يا ر نمي

  علي را غصب كردند؟!!. مرتد شدند و فرمان خدا را زير پا گذاشتند و حقّيا هفت تن 
بايست چه  اند، مي خبر بوده ي روات كليني بيو انصار كه از صحيفة سرّ ينمهاجر

كردند؟! آيا ضرور نبود كه كيان دولت نوپاي اسالمي را حفظ كرده و با دشمنان مبارزه  مي
حديث  و جاعلينِ ةالدعوت اسالم منتظر اجازة غُ كردند؟ آيا بايد براي حفظ و بسط مي
  لهي منصوص بتراشند!!إنشستند كه پس از چند صد سال بيايند و براي آنان خليفة  مي

و افراد  ةالغُ سخنان كذّابين و اينرگوارش بهزفرزندان ب و علي آيا
) 162(ص  ايم اند؟! قطعاً و يقيناً خير! چنانكه قبالً نيز گفته الحديث راضي مضطرب

و  ءخلفا حضرت علي نيز از وتمجيد فرموده  صپيامبر اصحابحضرت سجاد از 
. دربارة ارتداد اصحاب، پس از رحلت پيامبر نيز )1(است  اصحاب به نيكويي سخن گفته

 و انصار ينشود كه مهاجر معلوم مي). بدين ترتيب 226ايم (ص پيش از اين سخن گفته
مؤمناني بودند كه براي حفظ اسالم و تدبير امور و عدم تسلط كفّار و مشركين با شتاب 
از ميان خود زمامداري انتخاب كردند و حكومتي تشكيل دادند و از بروز تفرقه 
 جلوگيري و كيان اسالم را حفظ كردند. در غير اين صورت مدعيان كذّاب پيامبري و

كردند. پس مهاجرين و  مرتدين و ديگران با هزاران تن سپاه، اسالم را در نطفه خفه مي

                                                           
جمله از فراق آنها تأسف خورده و فرموده: تمجيدها كرده از آن خدارسول حضرت علي از اصحاب -1

لجهاد وا لِ عُ أماتوا البدعة, دُ ة ونّ ا السُّ وُ فأقاموه, أحيَ  رَض روا الفَ تدبّ القرآن فأحكموه و ذين تلوواالّ  ينإخوا ه عىلأوّ «
كردند. در  ن را تالوت كرده و بدان عمل ميآه، بر برادرانم، همانان كه قرآ = عوهبَ قوا بالقائد فاتَّ ثِ فأجابوا ووَ 

بردند.  ها را از بين مي ها را زنده داشته و بدعت داشتند. سنّت پا ميكردند و آنها را به واجبات دقّت مي
پذيرفتند و به پيشوا و رهبر خود [رسول خدا] اعتماد داشتند و از او  شدند، مي [چون] به جهاد دعوت مي

 .)182البالغه، خطبه  (نهج .»كردند پيروي مي
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با  انصار انجام وظيفه كردند و اگر كارشان نقايصي هم داشت پس از بيعت علي
ما و اگر كنند، أتر شده و در كارشان  خليفة منتخب، ديگران را نرسد كه از پاپ كاتوليك

  تبعيت از علي و حب او را دارند! (فتأمل) خصوصاً كساني كه ادعاي
كات مهاجرين قدرت يابند نماز اقامه كرده و ز اگر :فرمايد كه خداوند مي توجه كنيد

وات كليني ر اما، )1( ]٤١ − ٤٠[احلج :  كنند منكر مي نهي از معروف وبه أمر پردازند و مي
  صوب من عنداهللا بود، غصب كردند!!مهاجرين تا قدرت يافتند حقّ علي را كه من ،گويند مي

با آنچه در اين صحيفة جعلي آمده، موافق  اقوال و افعال حضرت علي :خامساً
نيست. زيرا در اين صحيفه آمده است كه بايد با كساني كه دشمن خدا و رسول هستند، 

 مر خدا را زير پا نهادهادشمن باشي و از آنها بيزاري بجويي. در اين صورت كساني كه 
ترين دشمنان خدا  و خالفت بالفصل آن حضرت را به قول شما غصب كردند، از بزرگ

ما چرا حضرت علي با آنها بيعت كرد و پشت سرشان نماز خواند و اشوند.  محسوب مي
را براي دفاع از  ـا السالم عليهم ـين حضرات حسنَي از آنها را به دامادي پذيرفت ويك

آيا اين است  ؟.....ام آنها را براي فرزندانش برگزيد وعثمان به خانة وي فرستاد و ن
  جستن؟!! دانشتن و بيزاري معناي دشمن
اگر حقّ تو را بردند و حرمت خدا و رسول  :در اين صحيفه آمده است كه :ًسادسا

  پذيرفتم كه صبر كنم حتّي اگر  :گويد نياوري! حضرت علي مي خدا هتك شد بايد دم بر
                                                           

خۡ ٱ﴿ -1
ُ
ِيَن أ ٰ لَّ ْ ِمن دَِي ٓ رِهِم بَِغۡيِ رُِجوا َّ ِ ْ َربَُّنا   َحّقٍ إ ن َيُقولُوا

َ
ۗ ٱأ ُ ِ ٱُع َ َدفۡ َولَوۡ  َّ  ٖض َضُهم بَِبعۡ لَّاَس َبعۡ ٱَّ

َمۡت  َُّهّدِ ٰ  ل ٰ  ِمُع َوبَِيعٞ َصَو ِ ٱُم سۡ ٱَكُر فِيَها ِجُد يُذۡ َوَمَسٰ  تٞ َوَصلََو نَّ  اۗ َكثِيٗ  َّ هُ ٱَوَلَنُصَ ُ َمن يَنُصُ َ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َّ َّ
ٰ ٱ ٤٠لََقوِيٌّ َعزِيٌز  نَّ كَّ ِيَن إِن مَّ  ٱِف  ُهمۡ لَّ

َ
قَاُمواْ ۡرۡل

َ
لَوٰ ٱِض أ َكوٰ ٱةَ َوَءاتَُواْ لصَّ ِ لزَّ َمُرواْ ب

َ
ۡ ٱةَ َوأ اْ َعِن ُروِف َوَنَهوۡ َمعۡ ل

ۡ ٱ ٰ  ُمنَكرِۗ ل ِ َع َّ ِ  ٱقَِبُة َو
ُ
هاشان به ناحق اخراج شدند (و گناهي  آنان كه از خانه« ] ٤١ −٤٠[احلج :  ﴾٤١ُمورِ ۡل

گفتند: پروردگار ما خداست، و اگر نباشد دفع خدا بعضي از ايشان را به بعضي بدون شك  نداشتند) جز آنكه مي
شود ويران  دا بسيار ميها و معبدها و كليساها (و يا نمازها به ابطال آن) و مسجدها كه در آنها ذكر خ صومعه

دهد، زيرا خدا تواناي عزيز است * (مأذونين در قتال)  گردد، و البته خدا هر كسي كه او را ياري كند ياري مي
كسانيند كه اگر ايشان را در زمين تمكن دهيم نماز را بر پا دارند و زكات را بدهند و به كار خوب أمر كنند و از 

 ».ا به اختيار خداستمنكر نهي كنند و سرانجام كاره
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د و كتاب خدا پاره شود و كعبه خراب گرددمانَن اسالمي معطّل نَس!!!  
ها تعطيل شود و قرآن پاره شود و كعبه ويران شود اما امام صبر  اگر سنّت :پرسيم مي

فرمايد؟! ديگر آنكه چرا  كند، پس فايدة امام چيست و خدا چرا چنين امامي را نصب مي
حكومتش كامالً  هنوز كهحالي ـ دركه با خلفا بيعت كرد با معاويه   حضرت علي

  جنگيد و صبر نكرد؟ ـنيافته بود و مشكالت فراوان داشت  استقرار
 :مخالف است، زيرا آن حضرت فرموده نيز با كالم علي اين وصيت جعلي :سابعاً

آگاه باشيد كه با دو تن  =عليه  يذالّ  عَ نَ ليس له, وآخر مَ  ما عىادَّ  : رجالً ل رجلَني قاتِ أُ  أال وإّين «
با مردي كه چيزي را ادعا كند كه از آنِ او نيست و با مردي  :كنم يزم و مبارزه ميست مي

 ). پس نجنگيدن علي173البالغه، خطبة  (نهج »كه ابا كند از كاري كه بر عهدة اوست
گانه و همكاري با آنها و خيرخواهي نسبت به ايشان، دليل آن است كه آنها  با خلفاي سه

جنگيدنش با معاويه دليل آن است كه وي ادعاي ناحقّ كرده بود دانسته و  را غاصب نمي
  پذيرفت، به همين ترتيب حضرت علي در مورد او صبر نكرد. و حقّ را نمي

علوم  :آمده است ـا السالم عليهم ـين : در اين صحيفه خطاب به حضرات صادقَثامناً
 را زياني نرساند و در ز از خدا نترسيد كه هيچ كس شمابيت را منتشر كنيد و ج اهل

كه مورد پسندتان نباشد حمل بر تقيه ايد!! پس چرا شما در كتب فقه دائماً هر قولي مانا
اند و تعداد بسيار زيادي از روايات را  امام باقر يا امام صادق تقيه كرده :گوييد  كرده و مي

  گذاريد؟! به بهانة تقيه كنار مي
مده است كه پيامبر نزد أئمه آمده و خبر زمان در روايت آخر اين باب آ :تاسعاً

كه از دنيا رفته چگونه نزد أئمه  صرسول خدا :پرسيم رساند!! مي مرگشان را به آنها مي
  وي فهميده كه چه به هم بافته است؟!يا خود راآگردد؟ به راستي  مي باز

ضرت با اينكه خدا به مالئكه اجازه داده بود تا ح :گويد مي ،عالوه بر اين
ما مالئكه هنگامي رسيدند كه كاراز كار گذشته و آن ارا ياري كنند  سيدالشّهداء

تو به ما اجازه دادي  ،خداوندا :به شهادت رسيده بود!! مالئكه عرض كردند حضرت
ما چون فرود آمديم او را قبض روح نمودي! خدا به افرود آييم و حسين را ياري كنيم 



   
 

 

646 

ش باشيد و بر او گريه كنيد تا وقتي كه ببينيد او بيرون رقب ايشان وحي فرمود كه بر سر
  ايد!!! آيد، آنگاه او را ياري كنيد و تا آن زمان شما براي گريستن بر او اختصاص يافته مي

باطيل كه به قول اباهللا مگر خدا با مالئكه شوخي داشته كه چنين كند؟! آيا اين  نعوذ
م ملكوت نيست؟! آيا هيچ مؤمني تمسخر عالَ است، »كلیالثّ  ك بهِ ضَح تَ «عرب مصداق 

ز تشويق مردم به گريه د؟ اينها كاري جبرَ نسبت به خداوند عليم حكيم، چنين گماني مي
  كنند! و زاري بر بزرگان دين ندارند زيرا از اين راه كاسبي مي

عبدالوهاب «داللت دارد كه مرحوم » رجعت«عقيدة  مخفي نماند كه اين روايت بر
تأليف كرده كه مطالعة » اسالم و رجعت«در رد اين خرافه كتابي به نام  »تنكابنيفريد 

  شوند. اند، مانع انتشار آن مي ه چون آخوندها مخالف بيداري مردمنآن مفيد است. متأسفا
بايست از قرآن تبعيت نموده و احكام آن را اجرا كنند؟ در   مگر أئمه همگي نمي :عاشراً

اند كه بنابر  دعا كه هر يك از أئمه داراي كتابي مخصوص به خود بودهاين صورت كه اين ا
يك از آنها با أئمة ديگر تفاوت داشته است، چه معنايي دارد؟ آقاي  آن وظيفة هر

مور به أاينكه امام م :فرموده» جواب يك دهاتي به آقاي محلّاتي«در جزوة  /»قلمداران«
آن است، چنانكه شيعيان دربارة احوال و افعال  مور به غيرأموري است كه امام ديگر ما

گويند، پس در زمان هرامامي مسلمين عالوه بر  مي ‡حضرات علي و حسن و حسين 
كنارگذاشتن اوامر قرآن ناچارند كه از رويه و رژيم و سيستم حكومت امام قبل نيز 

يچ منطق و نظر كرده و تابع خالف آن شوند واين امري عجيب و مشكل است كه با ه صرف
گذشت نفرند كه پس از 12امامانِ منصوص عقلي سازگار نيست. به اضافه به قول شيعه، 

هفت سال حكومت  آيد و ه ميكاند و يك نفر از ايشان باقي است مه از دنيا رفتهسال ه 260
حكومت آن تا  سال! آيا اسالمي كه بايد حالل و حرام و 267شود  كه مجموعاً مي كند مي

هاي بسيار، نبايد حكومت داشته باشد و بايد  هاي ديگر و مدت ي باشد در سالقيامت باق
  مت بدون مجري قوانين ويالن و سرگردان باشد و قوانين آن تعطيل بماند؟ا

نقل كنم كه اين روزها » ريمرتضي مطه«مناسب نيست در اينجا مطالبي از مرحوم  بي
شود. وي تحت  ش مدح و تمجيد فراوان ميها از وي و اقوال غالباً در راديو و روزنامه
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گويند يك دستور  مي« :نويسد مي» دستور خصوصي داشت؟ آيا امام حسين«عنوان 
. به او گفتند برو و خودت را به كشتن بده! پس به ما و شما او بود ايخصوصي فقط بر
ي و كند، يعني قابل پيروي نيست! به دستورات اسالم كه دستورات كلّ ارتباط پيدا نمي

عمومي است، مربوط نيست. تفاوت سخن امام با سخن ما چقدر است؟ امام حسين 
فرياد كشيده كه علل و انگيزة قيام من مسائلي است كه منطبق بر اصول كلّي اسالم 

گويند  است. احتياجي به دستور خصوصي نيست. آخر دستور خصوصي را در جايي مي
اسالم ديني  :ن در كمال صراحت فرمودكه دستورهاي عمومي وافي نباشد. امام حسي

دهد كه در مقابل ظلم و ستم،  اجازه نمي ـحتّي نفرمود به امام  ـاست كه به هيچ مؤمني 
بماند. امام حسين مكتب به وجود آورد مكتب عملي اسالمي،   تفاوت مفاسد و گناه بي

ا اين مكتب او همان مكتب اسالم است. مكتب اسالم بيان كرد، حسين عمل كرد. م
بودن خارج شد ديگر قابل پيروي  بودن خارج كرديم، وقتي از مكتب حادثه را از مكتب

 كرد، يعني از شود از حسين استفاده نيست، وقتي كه قابل پيروي نبود، پس ديگر نمي
اشتن، عقيم د مفيد نظر اثر را از اينجا ما حادثه توان استفاده كرد. از حادثةكربال، نمي

حركت  :گويند مي(( »؟)1(دارد دنيا وجود هم در باالتر اين از نتيخيا كرديم. آيا
صيه بوده است و معلول يك دستور خصوصي به نحو قضية شخ سيدالشّهداء

اگر بنا شود حضرت داده شده است! زيرا ا بيداري به آنخواب ي دستوري خصوصي در
توانند او را  خصوصي داشته كه حركت كرده، ديگران نميكه آن حضرت يك دستور

قائل » مكتب«توان براي حسين  مقتدي و امام خود در نظير اين عمل قرار دهند و نمي
شد، برخالف اينكه بگوييم حركت امام حسين از دستورهاي كلّي اسالم استنباط و 
استخراج شد و امام حسين تطبيق كرد با رأي روشن و صائب خودش كه هم حكم و 

ت و هم به وضع زمان و طبقة حاكمة زمان خود آگاهي دانس دستور اسالم را خوب مي
وظيفة خودش را قيام و حركت  زمان خودش و داشت، تطبيق كرد آن أحكام را بر كامل

من رأی « :خداف استناد كرد به حديث معروف رسولدانست، لهذا در آن خطبة معرو
                                                           

 .78و  77، ص 1حسيني، انتشارات صدرا، ج  سةحما -1
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نه لريغب ناهی عَ تَ يُ  الباطل ال وأنَّ  هِ ب ُل عمَ يُ  ال احلقَّ  ترون أنَّ  أال :فرمود يضاً أ. ....جائراً  سلطاناً 
مؤمني اين بود نه وظيفة امام حسين از  وظيفة هر :يعني .»مامب اإلغَ َري لِ  نفرمود:.. ..ن.ؤمِ املُ 

-اينكه به خيال خودشان مقام امام آن نظر كه امام بود. ولي معموالً گويندگان براي

شخص امام حسين براي مبارزه  خصوصي براي گويند دستور ببرند، مي را باال حسين
گويند.  با شخص يزيد و ابن زياد بود و در اين زمينه از خواب و بيداري هزارها چيز مي

  اقتداء و اقتفاء كه  قابلِ در نتيجه قيام امام حسين را از حوزة عمل بشريِ
سۡ ٱِف رَُسوِل  َكَن لَُكمۡ  لََّقدۡ ﴿

ُ
ِ أ  ]٢١ األحزاب:[  ﴾َوةٌ َحَسَنةٞ َّ

كار پاكان را قياس از «برند و حساب  كنند و به اصطالح از زمين به آسمان مي ج ميخار
اندازه در اين زمينه خيالبافي بيشتر بشود، از  آيد و امثال اينها. هر ه ميان ميب» خود مگير
نهضت را  نك و خواب و بيداري و دستورهاي خصوصي زياد گفته شود، ايجنّ و ملَ

  .)1(»كند تر مي مصرف بي

  مامة اإلتوجب حجّ  يتمور الّ باب األ -١٢٠
را صحيح و  5و  4و  1اين باب مشتمل است بر هفت حديث كه مجلسي حديث 

ز را ضعيف شمرده و آقاي بهبودي نيز ج 7را مجهول و  6را حسن و  3و  2حديث 
  است.  را صحيح ندانسته احاديثحديث اول و دوم، باقي 

بودن امام را ثابت كند.  »اهللا  ةحّج «وري را بيان كند كه كليني در اين باب قصد دارد ام
اگر امام منصوب خداست، همان كالم خدا كه امام را نصب فرموده، بياور و  :بايد گفت

  باشند، نيازي نيست! مي» دورالّص  يّ ظن«كه به قول شما  احاديثبه 
 ايم شنا شدهاست كه با او قبالً آ» أحمد بن محمد برقي«راوي آن  -6و  1حديث  *
حضرت كاظم فرزند اكبر  ). در اين حديث فراموش كرده كه امام حسين و100 (ص
حديث ششم همين باب) از قول هشام بن سالم = اند. گرچه در حديثي مجهول ( نبوده

                                                           
 .85و  84، ص 3حماسه حسيني، ج  -1
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. )1(داند كه فرزند اكبر در صورتي امام است كه در خلقتش عيبي نباش آورده» جواليقي
»كافي و همان احمقي است كه  165باب مفتضح  84راوي حديث » شام بن سالمه

روايت كرده قرآن داراي هفده هزار آيه بوده است!! وي بنا به نقل كليني معتقد بود 
) و تا ناف مجوف و بقية اندامش 5حديث  34خداي متعال داراي صورت (كافي باب 

سخن  96مورد سالح پيامبر نيز در باب  ). در3حديث  33(كافي باب  توپر است!!
  ايم. بدانجا مراجعه شود. گفته
است كه واقفي و قائل به عدم » رعيزيد شَ«راوي حديث دوم  -5و  2حديث  *

مده امام درآ اهللا بودنِ ت تراشان براي حج وفات حضرت كاظم بوده و بعداً در عداد دليل
امام  بودنِ نشان حجت :دويگ است. نجاشي او را توثيق نكرده است. در حديث دوم مي

دادن  :گويد اين است كه جواب مسائل حالل و حرام را بدهد و در حديث پنجم مي
ببافد كه منظور آن  يبودن نيست!! مجلسي ناچار شده من عند جواب مسائل، دليل امام

م حجت نيست و براي خواص حجت است! است دادن جواب مسائل براي عوا
  ايد. ايد و دليلي بر آن از خود روايت نياورده اين توجيه را خودتان بافته :گوييم مي

خور و  گويد كه امام مسلمانان بايد پاكدامن و حالل در اين حديث مي -3حديث  *
  عالم به حالل و حرام) باشد كه سخن درستي است.= فاضل (

كسي امام است كه بازي نكند در حالي كه امام حسن و امام  :گويد مي - 4حديث  *
كودكي كه بازي نكند،  ،كردند. عالوه بر اين در كودكي بازي مي ـالسالم  عليهما ـحسين 

  سن كودك به شمار آورد.نكردن را ح توان بازي سالم نيست و نمي
كالم ! اين دهد! امام كسي است كه از وقايع فردا خبر مي :گويد مي -7حديث  *

   :مخالف قرآن است كه فرموده
                                                           

گونه امور را كه شناخت امام الهي و هدايت اُمت و ممانعت از حيرت و ضاللت مردم منوط به اين -1
مه فرَق گوناگون از قبيل واقفي هاطّالع از آن است بايد توسط شارع به عموم مسلمين اعالم شود تا اين

و يا » هشام بن سالم«احمقي چون  ةو فطحي و بتري و..... به وجود نيايد. نه آنكه اظهار آن را بر عهد
 كند. بگذارند كه به قول غضائري احاديث منكر نيز روايت مي» أبويحيي الواسطي«
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اَذا تَكۡ  ٞس رِي َنفۡ َوَما تَدۡ ﴿  ]٣٤ :لقامن[  ﴾اِسُب َغدٗ مَّ
  ».كند داند كه فردا چه مي و هيچ نفسي نمي«

   :تا بگويد :و به رسول خدا فرموده
﴿ ٓ دۡ  َوَما

َ
َ بُِكمۡ رِي َما ُيفۡ أ  ]٩ :حقافاأل[  ﴾َعُل ِب َو

  ».شما چه خواهند كرددانم كه با من و با  و نمي«
سخن هيچ انسان يا پرنده و حيواني بر  :گويد و آيات ديگر. همچنين در اين حديث مي

زبان  صامام پوشيده نيست!! اين خبر مخالف قرآن و حقايق تاريخ است. رسول خدا
) تا چه رسد به زبان مرغان و ساير 46 :ساءو النّ 104 :البقرةدانست ( يهوديان را نمي

كافي). مخفي نماند كه  66(اين روايات را مقايسه كنيد با روايت هشتم باب  !)1(حيوانات
) آورده اما آخرين 225و  224، ص 2(ج » اإلرشاد«ين حديث ضعيف را شيخ مفيد در ا

  اي دارد؟ چه فايده احاديثاد به اينگونه نجملة آن را حذف كرده است. به راستي است

غيرهما من  وال عمّ  أخ وال يتعود ف ها النَّ أب و عقااأل يمامة فباب ثبات اإل -١٢١
  القرابات

را  2را صحيح و  4و  3و  1اين باب مشتمل بر پنج حديث است كه مجلسي حديث 
  را صحيح ندانسته است.  4و  3ز حديث را مجهول شمرده و آقاي بهبودي ج 5ضعيف و 

فقط  إم حسينعا شده كه امامت پس از امام حسن و امااين باب اد احاديثدر 
امامت و پيشوايي  :شود. بايد گفت عقاب است و پس از آنان در دو برادر جمع نميادر 

   :چنانكه قرآن فرموده در هر مسلماني كه واجد شرايط و اليق باشد ممكن است،
ِيَن َيُقولُوَن َربََّنا َهۡب ٱوَ ﴿ زۡ  َلَا ِمنۡ  لَّ

َ
ٰ َوٰ أ عۡ ِجَنا َوُذّرِيَّ

َ
َة أ ُمتَّقَِي َنا لِلۡ َعلۡ جۡ ٱوَ  ُيٖ تَِنا قُرَّ

 ]٧٤ :الفرقان[  ﴾إَِماًما
روشني چشم عطا  ما را همسران و فرزنداني [ماية] ،پروردگارا :گويند و كساني كه مي«

  ».فرما و ما را پيشوا و مقتداي پارسايان قرار ده
                                                           

 .563و  120كنيد به كتاب حاضر، ص  در اين موضوع رجوع -1
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ين و حضرت زيد بن علي بن اگر دو برادر مانند حضرت محمد بن علي بن الحس
نّي يا حضرت جعفر بن محمد و ثَحسن م پسرعمو مانند حضرت سجاد و دو يا الحسين

همحمبه شريعت اسالم و مسائل دين، عالم باشند، چه اشكالي دارد .و )1(د نفس زكي ...
اصالً چرا و به چه دليل امامت را  كه هر دو پيشوايي نموده و مردم را ارشاد كنند؟

   انحصاري بدانيم؟
معنايي ديگر است و به نظر او امام ارتباط خاصي  »امام و امامت«يني از اما اگر منظور كل

در اين صورت  .با خدا دارد كه مانند نبوت، براي غير به هيچ وجه قابل حصول نيست
ا در قرآن نيامده تا كلّ أمت چر مامت است،اصل ااينگونه احكام كه مربوط به  :پرسيم مي
آگاه شوند و اظهار آن بر عهدة  ـاز جمله همين مسأله  ـحكام عمومي إمامت اقلّ از اال
د بن يحيي و سهل بن زياد و يونس بن يعقوب ربن ابراهيم و محم وات كليني از قبيل علي
  .. نهاده شده است؟!! ...و )2(زيعمحمد بن اسماعيل بن ب ـ وكه فطحي مذهب بوده  ـ

 اعظمر كليني مهم است و قسمت چرا قرآن كريم دربارة امامت كه اين اندازه از نظ
جلد اول كافي را به همين مسأله اختصاص داده است، اهمال نموده و از امامت و مسائل 

  مربوط به آن ذكري نفرموده است؟! 

  ة واحداً فواحدًا ئمّ ورسوله علی األ وجلّ اهللا عزّ  باب ما نصّ  -١٢٢
عشر ثنيامنصوصيت أئمة  دوازده باب تشكيل داده تا 133 تا باب 122 كليني از باب

فاقدند از  لهيه را ثابت كند،إرا اثبات كند. علماي ما نصوص موثّق و معتبري كه امامت 
باب حاضر و ابواب بعدي  احاديثصحيح و نامعتبر از قبيل رو به روايات غير اين

به  الباًمذكور قابل اعتماد نيستند. البتّه غ احاديثاند و چنانكه خواهيم ديد،  متشبث شده
كافي نيست. اگر جويند اما حديث غدير براي اثبات ادعايشان  حديث غدير تمسك مي

چنان كه ادعا  ـ »مواله, اللّهم وال.... مواله فهذا عيلّ  ن كنُت مَ «ير و عبارت دحديث غ
                                                           

 . 273و  242، ص 1ر. ك. منتهي اآلمال، شيخ عباس قمي، ج  -1
 اند. به فهرست مطالب مراجعه شود.  اين افراد در همين كتاب معرّفي شده -2
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عدد أئمه و يا  اكرمپيامبر أقلّ به امامت منصوصة إلهيه بود، ال واقعاً مربوط ـشود  مي
 فرمود، از قبيل اينكه امر امامت ي آنها و يا اصول كلّي امامت را به وضوح بيان مياسام

مين آنها كه به دوازده تن منحصر است و جز در فرزند امام قبلي نخواهد بود مگر سو
اي مخصوص به خود  فرزند امام پيش از خود نيست و هر يك از آنها صحيفه و وظيفه

مت تمام شود و اين اندازه فرق گوناگون و مخالف يكديگر ا بر... تا حجت ..دارند و الخ
 مت متفرّق نشود. اين كار كمالِاادعاي امامت نيابند و  به وجود نيايد و سايرين امكانِ
   .مت به يكي از اصول دين بوداُلوازم هدايت  قلِّامناسبت با مقام را داشت و از 

و  5و  2را صحيح و  1حديث  حديث است كه مجلسي 16باري باب حاضر داراي 
را حسن و  4را ضعيف و  16و  15و  10و  7و  6و  3را مجهول و  14و  11و  9و  8

اين باب،  احاديثما آقاي بهبودي هيچ يك از ارا موثّق شمرده  13را حسن موثّق و  12
م را صحيح ندانسته است. جل و دوز حديث او  

حيح شمرده جاي تعجب نيست اما اگر مجلسي چنين حديثي را ص -1حديث  *
معتقد  »علي بن ابراهيم«شگفتا كه آقاي بهبودي، حديثي با متن معيوب را كه راوي آن 

غالي و نظاير ايشان است، » حسين بن سعيد«كذّاب و » سهل بن زياد«به تحريف قرآن و 
   !پذيرفته است

يه دربارة حضرت سورة نساء و مدعي است كه آ 59در حديث استدالل شده به آية 
ايم (ص  سخن گفته 66قبالً در باب نازل شده. ما دربارة آية مذكور  ‡ين علي و حسنَ

را  »مرأولي األ«سورة نساء مقصود از  83شويم كه آية  آور مي فقط در اينجا ياد )430
  تبيين فرموده و احتياجي به روايت نيست. 

مردم را به  قطعاً ر آية مذكور دربارة حضرت حسن بود، علياگ ،عالوه بر اين
كه بنا به نقل كتب معتبر از جمله حاليدر كرد، پذيرش خالفت آن حضرت دعوت مي

، مردم بر آن حضرت وارد شده المؤمنينپس از ضربت خوردن امير» ج الذّهبمرو«
 ا حضرت حسناگر خداي ناخواسته از وجودت محروم شديم آيا ب :پرسيدند و مي

كنم، خود [به  كنم و از آن نهي نمي شما را بدين كار امر نمي :؟ وي فرمودمبيعت كني
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وفات  المؤمنينكه امير همين )2(. و بر طبق تواريخ معتبر)1(صالح خويش] بيناتريد
امير المؤمنين وفات نمود و فرزندي از « :بيرون آمد و گفت »عبداهللا بن عباس«يافت 

خواهيد  با شما بيرون بيايد و اگر نمي خواهيد براي [بيعت] شته اگر ميخود باقي گذا
   .)3(كس در انتخاب حاكم آزاد استيعني هر». ي نداردهيچ كس بر گردن هيچ كس حقّ

در قرآن چنان نارساست وانگهي جواب امام به سؤال از علّت عدم ذكر اسامي ائمه 157
مردم در  :اوالًواضح است كه پر كنيم كه امام چنين پاسخ ضعيفي بدهد؟ ينم كه ما باور

.. اختالف ندارند در ...ركعات نماز يا در تعداد اشواط طواف كعبه و يا در ميزان زكات و
امامت از  :ثانياًاختالف عميق و جدي دارند.  صحالي كه در مورد جانشينان پيامبر

امام گفته شده همگي دربارة فروع دين است؟ در  اصول دين است و مواردي كه از قول
صريحي  حالي كه سؤال آن است كه چرا دربارة اصلي از اصول دين، در قرآن سخنِ

كه  ـاصل امامت از ماجراي زيد  آيا أهميت« :/»قلمداران«وجود ندارد. به قول جناب 
ل دين تا اين اندازه توان بين اصو آيا ميكمتر است؟!!  ـدر قرآن ذكر شده  نامش صريحاً

..... آيا اهميت .؟!!بيان كنيم و يكي را مبهم گذاريم تفاوت قائل شد كه همه را به وضوح
ماجراي اصحاب كهف كه حتّي از ذكر سگشان، در قرآن قصور نشده از مسألة امامت 

لهي اكه قرآن آن را ذكر كند اما اسم أئمه را كه از نظر شيعيان معلّمين  )4(»بيشتر است
كه آخرين كتاب  ـذكر نكند؟!! بر كسي پوشيده نيست كه اگر از قرآن  باشند، مت ميا

اما بيان كافي مسائل  ـرود  كه نمي ـذكر جزئيات فروع دين توقّع نرود  ـآسماني است 
  رود. (فتأمل)  توقّع مي مربوط به اصول دين. قطعاً

                                                           
 . 425ص  2مروج الذّهب، مسعودي، ج  -1
 . 13ص  8و البداية والنّهاية ج   8ص  4شرح نهج البالغه، ابن أبي الحديد ج  -2
 لعة. مطا130ص  1ج  حيدر علي قلمدارانتأليف مرحوم  حكومت در اسالمبه نقل از كتاب شريف  -3

تا انتهاي ص  125ص  لعةموضوع فوق مطا ةكنم و دربار اين كتاب را به برادران ايماني اكيداً توصيه مي
  كتاب مذكور مفيد است. 132

  .95حاد ص ه اتّشاهرا -4
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شما را به كتاب خدا و  :مودكه فر صدر اين حديث استناد شده به قول رسول خدا
ام ميان آنها و قرآن فاصله نيندازد  خواسته ألكنم كه من از خداي  بيتم سفارش مي اهل

ما اين قول را قطعاً قبول داريم  :گوييم تا اينكه بر من بر حوض بهشت وارد شوند. مي
 اهلرام اما چرا كليني كتاب خود را پر كرده از رواياتي ضد قرآن و عقل كه مسلك و م

را به  احاديثكليني اين  واتچرا ر دهد، را به كلّي از قرآن جدا و دور نشان ميبيت 
اند يا  اند؟! ناگزيريم كه بگوييم كليني و راويانش اين قول را قبول نداشته أئمه نسبت داده

  ائمه را دور از قرآن جلوه دهند!  اند قصد داشته
و خانوادة پيامبر منحصر به حضرات علي و  بيت يعني خانواده اهلعالوه بر اين، 

  اش هستند.  بيت او و خانواده اهلين نيست بلكه ازواج و همسران رسول نيز حسنَ
استدالل كرده به آية تطهير. ما  ‡در اين حديث براي اثبات امامت علي و حسنين

 :شوددهيم تا مطلب براي خوانندگان روشن  آوريم و توضيح مي نيز آن را در اينجا مي
 صآية تطهير در سورة احزاب در ميان آياتي است كه كال راجع به زنان رسول خدا

   :شود چنين آغاز مي 28است، چنانكه آية 
َها َيٰٓ ﴿ يُّ

َ
زۡ ٱأ

َ
ٰ لَِّبُّ قُل ّلِ  ]٢٨ األحزاب:[  ﴾....ِجَك َو

  ».....اي پيامبر، همسران خويش را بگوي«
  فرموده: 30در آية 

﴿ ٰ ٓ َي  لَِّبِّ ٱَء نَِسا
ۡ
َبّيَِنةٖ  ِحَشةٖ ِت ِمنُكنَّ بَِفٰ  َمن يَأ  ]٣٠ األحزاب:[  ﴾....مُّ

  »...مرتكب شود كار زشت و گناهي آشكار شمااي زنان پيامبر، هر كه از «
   :فرموده 31و در آية 

ِ َورَُسوِلِ  ُنۡت َوَمن َيقۡ ﴿ َّ ِ  ]٣١ األحزاب:[  ﴾....ۦِمنُكنَّ 
  ».....كندخدا و رسولش را اطاعت  شماكس از و هر«

  فرمايد:  كه مي 32رسد به آية  ميتا 235
﴿ ٰ ٓ َي ِ لَسۡ ٱَء نَِسا َحدٖ لَِّبّ

َ
ٓ ٱّمَِن  ُتَّ َكأ ۚ تََّقيۡ ٱءِ إِِن لّنَِسا َ َتۡ  ُتَّ ِ َضعۡ فَ َمَع ِل َفَيطۡ َقوۡ لۡ ٱَن ب

ِي ِف قَلۡ ٱ عۡ ٗ َن َقوۡ َوقُلۡ  َمَرٞض  ۦبِهِ لَّ َ َتَبَّجۡ قَرۡ وَ  ٣٢ا ُروفٗ  مَّ َج َن ِف ُبُيوتُِكنَّ َو َن َتَبُّ
 ٱِهلِيَِّة َجٰ لۡ ٱ

ُ
ۖ ۡل قِمۡ  وَلٰ

َ
لَوٰ ٱَن َوأ َكوٰ ٱةَ َوَءاتَِي لصَّ ِطعۡ لزَّ

َ
َ َورَُسوَلُ ٱَن ةَ َوأ ُ ٱإِنََّما يُرِيُد  ۥٓۚ َّ َّ
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هۡ لرِّجۡ ٱهَِب َعنُكُم ِلُذۡ 
َ
ِف  َلٰ َن َما ُيتۡ ُكرۡ ذۡ ٱوَ  ٣٣ا ِهيٗ َتطۡ  ِت َوُيَطّهَِرُكمۡ يۡ ۡلَ ٱَل َس أ

ٰ  ُبُيوتُِكنَّ ِمنۡ  ِ ٱِت َءاَي  ]٣٤−٣٢ األحزاب:[  ﴾....َّ
اي زنان پيامبر، اگر پرهيزگاري و پارسايي كنيد همسان ديگر زنان نيستيد، پس در «

گفتار خود نرمي نكنيد تا آن كه در دلش بيماري است در شما طمع نياورد و گفتاري 
پيشين را پيش  يتاهلگري ج هايتان آرام گيريد و جلوه در خانه پسنديده گوييد.

گيريد و نماز بپا داريد و زكات بپردازيد و خدا و رسولش را اطاعت كنيد همانا خدا م
پاكيزه گرداند و به ياد  اين خانه ناپاكي را ببرد و شما را كامالًاهل خواهد از شما  مي

  »......شود دا تالوت ميهاي شما از آيات خ آريد آنچه در خانه
پيش از آنكه آيه را مورد تأمل قرار دهيم الزم است خواننده توجه داشته باشد كه آية 236

  گوييم:  است. حال مي 33اي مستقلّ نيست بلكه جزئي از آية  تطهير آيه
ٰ ﴿با خطاب  32شود آية  چنانكه مالحظه مي :أوالً ٓ َي  »= اي زنان پيامبر« ﴾ِبِّ لَّ ٱَء نَِسا
إذهاب «. 32آغاز شده و معطوف است به آية  »عطف اوو«نيز با  33شود. آية  آغاز مي
توانيم بهانه بياوريم  است، پس نمي 33 ةاي مستقلّ نيست بلكه جزئي از آي نيز آيه» رجس

وقتي كه اطميناني به نزول آيه در سياق آيات قبل و بعد نيست، شايد آية مذكور در 
صرف  !!!آوري قرآن، ميان اين آيات قرار گرفته است ديگر نازل شده ولي هنگام جمع

آوري شده و جاي آيات هر سوره  نظر از اينكه آيات شريفة قرآن زير نظر پيامبر جمع
  توسط خود آن حضرت مشخّص گرديده و اين ادعا كال باطل است. 

نازل شده و آيات  صمسران رسول خداسورة احزاب، مربوط به ه 28ة ياز آ :ثانياً
چرا ذيل  :اند. چنانچه گفته شود مذكور داراي يك سياق است و مخاطبين آيات، ايشان

مذكّر » أهل«كه مذكّر است، استعمال شده جواب آن است كه لفظ » كُم«ضمير  33آية 
مورد  »أهل«در اينجا مصاديق  :است. اگر گفته شودضمير نيز مذكّر آمده  است و طبعاً

پس  اند، در اين آيات، همسران پيامبر بوده »هلأ«اند نه خود لفظ، و مصاديق  نظر بوده
همان خانه بوده و خداي  اهلزيرا پيامبر خود نيز  :گوييم مي ؟چرا ضمير مؤنّث نيامده

و او را نيز به دفع رجس و  تعالي براي اينكه رسول خود را نيز مخاطب قرار دهد
اند، وي را نيز در انتهاي آيه به مخاطبين افزوده است، لذا او نيز نفس مكلّف گردتطهير
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قرار گرفته است و چون بنا به قواعد زبان عربي، در » بيت هلأ«داخل در مصاديق 
جمعي از نسوان كه يك مذكّر موجود باشد، آن جمع در حكم مذكّر خواهد بود، از 

ما اين آيات  د قولاست. مؤيِّ مير مذكّر، استعمال شدهخير آيه، ضأرو در قسمت  اين
   :قرآن است كه فرموده

تُهُ مۡ ٱوَ ﴿
َ
ٓ  ۥَرأ ۡ  فََضِحَكۡت  ئَِمةٞ قَا ٓ َحٰ َها بِإِسۡ َنٰ فَبَشَّ  قَاَلۡت  ٧١ُقوَب َق َيعۡ َحٰ ِء إِسۡ َق َوِمن َوَرا

 ٰ ۠  لََتٰٓ َويۡ َي نَا
َ
ِلُ َوأ

َ
ۖ ِل َشيۡ َذا َبعۡ َوَهٰ  َعُجوزٞ  َءأ اْ قَالُوٓ  ٧٢ ٞب ٌء َعِجيَذا لََشۡ إِنَّ َهٰ  ًخا

َتعۡ 
َ
مۡ  َجبَِي ِمنۡ أ

َ
ِۖ ٱرِ أ ٰ ٱُت رَۡحَ  َّ ِ َوَبرََك هۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ۥُتهُ َّ

َ
 َحِيدٞ  ۥإِنَّهُ  ِتۚ يۡ ۡلَ ٱَل أ

ِيدٞ   ]٧٣−٧١ :هود[  ﴾مَّ
و همسر ابراهيم ايستاده بود، خنديد، پس او را به اسحاق و پس از اسحاق به يعقوب «

ي واي بر من، آيا من كه پيرزني هستم و شوهرم ا :گفت بشارت داديم، [همسرش]
آيا از كار  :گفتندزايم؟ همانا اين چيزي شگفت است. [فرشتگان]  كهنسال است، مي
خانه باد، همانا خداوند  اهلكني، رحمت و بركات خداوند بر شما  خدا تعجب مي

  ».ستوده و بزرگوار است
خانه  اهلنيز از مصاديق ـ ه صلوات اهللا عليـ در اين آيات چون حضرت ابراهيم 

استعمال شده است، در حالي كه مخاطب اول آيه، مؤنّث » كُم«بوده، لذا ضمير مذكّر 
جزو  اش كه همسرش قطعاً به خانواده نيز حضرت موسي» طه«بوده است، در سورة 

   :فرمايد آن بوده مي
هۡ ﴿

َ
ْ ُكُثوٓ مۡ ٱلِهِ َفَقاَل ِل  ]١٠ :طه[  ﴾ا

  ».درنگ كنيد :ش گفتا موسي به خانواده«
يا به اعتبار  و» هلأ«حضرت بوده ولي به اعتبار لفظ درجة اول مقصود، همسر آن كه در

استعمال شده است. » اُمكُثُوا «مذكّر مصاديق آن كه همسرش نيز جزو آن است لفظ 
نيز به مالحظة وجود رسول خدا در ميان أهالي خانه و بنابراين در آيات سورة احزاب  

  ش، خطاب مذكّر آمده است. زوجات
علي  حضرت ،اينعالوه بر شود. بيت گفته نمياهلعرفاً » داماد« عربي به زبان در :ثالثاً

  بيت پيامبر شمرد.  اهلتوان او را  بيت خود را داشت و نمي اهلخود خانة مستقلّ و 
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يت، ارادة تشريعي و قانوني است. ب اهلذهاب رجس و تطهير إارادة خدا بر  :رابعا237ً
ز ارادة ها در قرآن كه كتاب قانون و تشريع است ناشي ا لهي به انسانإاوامر  اصوالً

صرفاً سخن به بعد)  28(آية  احزابعالوه آنكه درآيات سورةتشريعي پروردگار است. به
نمايي د و خودبپردازيد و در خانه بمانيزكات  پا داريد ورا ب مانند نماز :تكليف است از

ارادة خدا . )1(او ... كه اين اوامر ناشي از ارادة تشريعي خداست نه ارادة تكوينيِ..نكنيد و
اي است كه در  مانند اراده ﴾�ُۡيَطّهَِرُكم﴿ :بيت كه فرموده اهلذهاب رجس و تطهير إبر 

و حضرت علي و حضرت  صخطاب به همة مؤمنين از جمله پيامبر 6سورة مائده آية 
. آية »خواهد تا شما را پاكيزه و پاك سازد مي =يُرِيُد ِلَُطّهَِرُكمۡ « :.... فرموده.و فاطمه

   :مذكور چنين است
َها َيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ِيَن َءاَمُنوٓ ٱأ ْ إَِذا ُقمۡ لَّ َ  ُتمۡ ا ِ لَوٰ ٱإ ِ فَ لصَّ ْ وُُجوَهُكمغۡ ٱة ُ ٱَما يُرِيُد ... .ِسلُوا َّ
ٰ  َحَرجٖ  ُكم ّمِنۡ َعَل َعلَيۡ ِلَجۡ   ]٦ املائدة:[    ﴾ِكن يُرِيُد ِلَُطّهَِرُكمۡ َوَل

 ]... [و موجب اين امر به شما آن است.منظور آن است كه اي مؤمنين وضو بگيريد
خواهد تا شما را پاك و  شما را در تنگنا و سختي قرار دهد ليكن ميخواهد  كه خدا نمي

سخن از تكليف است.  پاكيزه سازد و نعمت خود را بر شما تمام نمايد، در اين آيه نيز
خواهد به اراده و اختيار خودتان شما را پاك گرداند. در ارادة تشريعي  يعني خدا مي

سورة بقره و  185اراده و اختيار مكلّف نيز از شروط تحقّق آن است و همچنانكه در آية 
لهي است، إمر و نهي اسورة نساء كه در آنها نيز سخن از تكاليف و  28و  27و  26آية 

رادة خدا، ارادة تكويني نيست، واضح است كه ارادة مذكور در سورة احزاب و مائده نيز ا
ارادة تكويني نيست كه صرف ارادة حق علّت تحقّق آن است و مراد خدا حتماً واقع 

   :شود. چنانكه دربارة ارادة تكويني فرموده مي
  

                                                           
اراده خدا در مواردي تشريعي است كه مكلّف خود نيز با اراده و اختيار باشد و به خواست خود به  -1

تحقّق مراد است و هيچ چيز  مةتكوينيِ خدا كه نامشروط و علّت تا ةخدا عمل كند برخالف اراد ارادة
 تواند بود.  مانع تحقّق آن نمي
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﴿ ٓ َما مۡ  إِنَّ
َ
ٓ  ۥٓ ُرهُ أ َراَد َشۡي  إَِذا

َ
ن َيُقوَل  ًٔ أ

َ
 ]٨٢ :يس[  ﴾ُكن َفَيُكونُ  ۥَلُ ا أ

»باش  :فرمايد ز اين نيست كه فرمان او [چنان است كه] چون چيزي را بخواهد، ميج
  ».باشد درنگ] مي پس [بي
چنين طهارتي  بيت معلول ارادة تخلّف ناپذير تكويني باشد، اهلاگر طهارت  :خامساً

است، معصوم و فاقد  ضيلت نيست و هر شجر و حجري كه امكان تخطّي و تخلّف راف
مطهر است. اصوالً افرادي كه به ارادة تكوينية حقّ مطهر و مبرّي از هر آلودگي باشند 

 خداوند از تمام مردم طهارت و :ييمگو سوه و مقتداي مؤمنين باشند. حال مياتوانند  نمي
 بيت رسول پاكي و اهلخصوص از از رجس خواسته ولي درسورة احزاب بهاجتناب 

چنانكه ـ  اند، هر كس به نوعي به او مرتبط بيتاهلكه  آنجا زگي خواسته زيرا ازپاكي
   :فرموده

َها َيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُوٓ ٱأ نُفَسُكمۡ لَّ

َ
هۡ  اْ أ

َ
 ]٦ :التحريم[  ﴾انَارٗ  لِيُكمۡ َوأ

محفوظ  ايد، خود و خانوادة خود را از آتش [دوزخ] اي كساني كه ايمان آورده«
  ».بداريد

اند و آبروي ايشان آبروي رسول خداست و مردم  بيت پيامبر نيز به وي وابسته اهل اًطبع
گيرند و خدا  توجه خاصي به آنان دارند و بيش از سايرين تحت تأثير رفتار آنها قرار مي

خواهد مؤكدتر و ذكر آن الزم بوده  توقّعي كه از ايشان دارد و تكاليفي كه از ايشان مي
احزاب به آنان فرموده اگر اعمال صالحه به جاي آورند  31و  30آية  است. چنانكه در

  جرشان دو چندان و اگر اعمال ناپسند مرتكب شوند كيفرشان دو چندان خواهد بود. ا
بيت عصمت  اهلواضح است كه ارادة إلهي در اين مورد ارادة تكويني و عصمت 

رند و دااز ناپاكي دور ب تكويني نيست بلكه خواستة خدا آن است كه ايشان خود را
سوة ساير مردم باشند و آبروي اطهارت جسمي و روحي و اخالقي كسب كرده و 

مكلّفي طهارت جسمي و روحي و اجتناب از  را حفظ كنند. البته خدا از هر صپيامبر
واسته است، با اين تفاوت كه خواستة خدا از كساني كه آيات خدا نخست در خناپاكي 

   .بيت رسول، مؤكدتر است اهلشود، يعني از  ميخانة آنها تالوت 
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لفظ  »إذهاب رجس«چون قبل از ذكر  :گويند علماي ما براي فريب عوام مي :سادساً
ي اثبات و ايجاب محصور و يعن» حصر«است و  »أدوات حرص«به كار رفته كه از » إنَّام«

ا خواسته است و مخاطبين آيه ر »اذهاب رجس وتطهري«آن، لذا خدا انحصاراً  نفي غير
و بنا به روايات، مخاطبين آيه حضرت فاطمه  اند!! مخاطبين از دايرة حصر آيه خارجغير

خدا از  اند و ايشان به ارادة تخلّف ناپذير و تكوينيِ و حضرات علي و حسنين بوده
  اند!!  گناه و خطا معصومگونه هر

سه دختران  هر» ينخسن و خس«گويند اين ادعا يادآور مثَل معروفي است كه مي
   :گوييم مي  )1(»اندمغاويه
آن افراد نيستند، بلكه مقصود از  از ادوات حصر است اما محصور» إِنَّما«) گرچه أ

مر و نهي، به يك هدف واحد و نفي اهداف و مقاصد ديگر اانحصار هدف از » إِنَّما«
إذهاب رجس «جز هدف از اين اوامر و نواهي به شما  :فرمايد است. در واقع آيه مي

ز تطهيرتان را مر و نهي به شما جافرمايد از  خدا مي ،نيست. به عبارت ديگر »وتطهري
اي ديگر  غير. زيرا در آيهخواهيم و ال را مي شما فقط تطهيرخواهيم، نه آنكه بفرمايد  نمي

  ل) ) تطهير تمام مكلّفين را خواسته است. (فتأم6 ة:(المائد
ارادة تكويني حقّ باشد، چنانكه گفتيم موجب فضيلت  ) اگر طهارت كسي معلولب

  سوة كساني باشد كه تكويناً مطهر نيستند. اتواند  نيست و نمي
) اگر حصر آيه متوجه مخاطبين باشد و سايرين خارج از دايرة حصر آيه باشند، ج

  امام ديگر معتقد نباشيد! (فتأمل)  9بايد به عصمت 

                                                           
  رند: ومثل را به زبان آ ينا اجزاي ديگرش همخواني نداردجزء آن با  يچكه ه گويد يم ينفر مطلب يكهر وقت  )1(

 ين. گفتند: خسن و خسيدآنان را گرگ در ينهبودند كه در مد يههر سه دختران مغاو ينگفت: خسن و خس يكي
هم نبود  يهاوبود. مع يهنبود معاو يهبود. هر سه نبود، هر دو بود. دختر نبود، پسر بود. مغاو يننبود، حسن و حس

 دررا هم شمر ملعون  ينزنش زهر داد، امام حس اگرگ آنها را پاره نكرد بلكه امام حسن ر ينهبود. در مد يعل
نبود در راه كنعان  ينهبود آن هم در مد يوسفرا هم كه گرگ خورد حضرت  يكرد. آن كس يدكربال شه يصحرا

 از اصل دروغ بود! به مصر بود آن هم نخورد بلكه برادرهاش گفتند خورد كه
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اما اگر اصرار داريد كه داماد و نوادگان هم جزو  واضح است» بيت اهل«) معناي د
بيت باشند، چرا ابو الفضل عباس بن علي و ابوبكر بن علي و عثمان بن علي و  اهل

بيت  اهلچرا عثمان و فرزندانش را جزو دانيد؟  كلثوم را معصوم نمي زينب و أم
  دانيد؟  نمي
ي كارش اصالح حد و از طريق وپيامبر از اشتباه مبرّي نبو به نص قرآن كريم، ) ه
هل بيتش كه به ايشان وحي اكه چگونه ممكن است ..)...و 1 :الّتحريمو  43 :الّتوبة(شد  مي
  شود از او پيشي بگيرند و به هيچ وجه خطا و اشتباه نكنند؟  نمي

آيه از رفع رجس و پليدي سخن گفته و پليدي از گناه و معصيت است ولي  :سابعاً
كه موجب پليدي نيست يعني ناممكن نيست فردي پاك، اشتباه كند. ولي خطا و اشتباه 

  كنيد!  شما احتمال سهو و خطا را نيز از أئمه نفي مي
 = َس لرِّجۡ ٱهَِب َعنُكُم ِلُذۡ «بيت رسول در جملة  اهلاصوالً خطاب خدا به  :ثامناً

دهد كه  نشان مي كند زيرا بيت را اثبات مي اهل، عدم عصمت »ا پليدي را از شما ببردت
خواهد آن را ببرد و زائل نمايد. پس در اين آيه كه راجع به زنان  رجس بوده كه خدا مي

خواهد ايشان خود را به اختيار خويش و با اطاعت از خدا و رسول  پيامبر است خدا مي
و در دوران طفوليت نيز  پاك و پاكيزه سازند. در حالي كه شما أئمه را از زمان والدت

رو بهتر است كه اصرار نكنيد مخاطب اين  دانيد، از اين و خطا ميگناه  هر ازمط صوم ومع
   اند! بوده ‡ ينآيه حضرت علي و حسنَ

اند با كالم  گناه و سهو و خطايي مصون و محفوظ بوده اين ادعا كه أئمه از هرتاسعاً: 
ت گناهان با رحمت وسيع« :كند عرض مي رت عليضخودشان مخالف است. مثالً ح

به «و  .)2(»ام مرا رسوا مفرما با جنايتي كه بر نفس خويش كرده«و  .)1(»بزرگم را بيامرز
ام و از هر گناهي كه انجام  كنم از هر كار نادرستي كه مرتكب شده توبه مي ]اسوي [خد

                                                           
  نعت اهللا وتعظيمه). ؤه يف(الّصحيفة العلوّية, دعا .»كبائر ذنويب كبسعة رمحت يل اغفر« −1
  الّثناء علی اهللا ممّا علّمه أويسا). ه يفؤ(دعا .»نفيس ىلبام جنيته ع يال تفضحن« −2
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ام،  هم اكنون كه اينجا نشسته«و  .)1(»ام و از هر كار زشتي كه از من سر زده است داده
و  .)2(»زده است به من مرحمت فرما ش گناهاني را كه پيش از اين از من سرآمرز

ات از جرم و  پوشي پروردگارا، همانا بخشايشت از گناهم و گذشت از خطايم و چشم«
ام مرا بدين طمع واداشت كه از تو  جنايت بزرگم كه به خطا يا به عمد مرتكب شده

چه گناهم زشت و بزرگ گر ،اخداوند«و  .)3(»[آمرزشي را] بخواهم كه سزاوارش نيستم
گويم از بدي كامالً ريدن از تو را نداشتم و نمياست ولي من در ارتكاب آنها قصد ب 

گردم، چون ناتواني و ضعف خود را  ام و ديگر [به گناه و خطا] باز نمي داشتهدست بر
خودت مرا  توانم كرد، [پس رو توبة كامل نمي دانم از اين مي بازگشت] [در توبة بي

كه بر آستانت از آن توبه از تو خواهان آمرزشم از [گناهاني]  ،پروردگارا«و  .)4(»ببخشا]
و ديگر بار به ارتكاب آن بازگشتم و از تو آمرزش  ام سپس [توبه شكستم] كرده
 خواهم از كارهايي كه در آغاز، تنها رضاي تو مقصودم بود ولي [در زمان انجامش] مي

 خواهم دربارة تو نبود نيز در آن آميخت و از تو آمرزش مي ه از آنِاموري [ريائي] ك
هايي كه بر من منّت نهادي و عطايم فرمودي ولي با نيرويي كه از آنها گرفتم تو را  نعمت

فرمايي به كيفر ستم و جور و جنايت و و عذابم  هاگر شكنج«و  .)5(»عصيان نمودم
ام و عذري ندارم كه بدان پوزش خواهي  تهروي است كه خود بر خويشتن روا داش زياده
روي من   آورم از اينكه خطاها و يا ستم يا زياده به تو پناه مي ،پروردگارا«و  .)6(»كنم

                                                           
  (دعاؤه املعروف بدعاء املذخور).. »قت منّيأتوب إليه من كّل خطيئة ارتكبتُها ومن كّل ذنب عملتُه ولكّل فاحشة سب« - 1
  لی اهللا تعالی).إالّتّرضع  (من دعائه يف .»هذا مغفرة ما مضی من ذنويب جمليس يف أعطني« -2
ي أطمعني عمدئي وفيام كان من خطي عن عظيم جرمك صفحي وعن خطيئت اللهّم إّن عفوك عن ذنبي وجتاوزك« -3

  طلب املغفرة).االستكانة وه يف (دعاؤ »ما ال أستوجبهك ن أسأل أيف
و ال  −يتِ لَّ وال أقول لك العتبى ال أعود ملا أعلمه من َخ  −إن كانت فظيعة فإين ما أردت هبا قطيعةاللهم إن ذنويب و« -4

  (دعاؤه يف االستغفار يف سحر كّل ليلة عقب ركعتي الفجر).. »التوبة ملا أعلمه من ضعفي أستتمّ 
ك فيه ما ليس لي فخالطنك ملا أردت به وجهك أستغفرك منه ثّم عدُت فيه وممّا تبُت إليك ستغفر أّين إاللهم « -5

  يضا).أ(دعاؤه يف االستغفار . »كمننَت هبا علیَّ فتقّويُت هبا علی معاصيي للنَِّعم اّلتك وأستغفر
  لة اهلرير وهو دعاء الكرب).(دعاؤه لي. »إن تعّذبني فبظلمي وجوري وجرمي وإرسايف علی نفيس فال عذر يل أن أعتذر« - 6
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هاي نفس و به كار بردن شهوت، ميان من و رحمت و  دربارة خود و پيروي از هوس
گناهاني كه از آنها از تو خوهان آمرزشم از  ،پروردگارا«و  .)1(»احسانت حائل و مانع شود

و كلمات  .)2(»به پيشگاهت توبه آوردم دگر بار [توبه شكستم و به ارتكابشان] بازگشتم
نيز عرض  مذكور است. حضرت سجادصحيفة علويه فراوان ديگر كه در كتاب 

مرا [به  ،پروردگارا«و  .)3(»عصيان تو بر من بسيار است كنم كه [گناه] اقرار مي« :كند مي
زداشتي كه مرتكب شدم و فرمان دادي كه آنها را ترك كردم و از كارهايي با ]كارهايي
وظائف چه بسيار از « .)4(»د، كار نادرست را برايم آراست و قصور ورزيدمانديشة ب

و به بسياري از مواضع احكامت تجاوز نمودم و پردة نواهي تو را اجباتت غافل بودم و
ز درگاه تو حاجتم ج براي [برآورده شدن]«و  .)5(»دريدم و گناهاني عظيم مرتكب شدم
خداوندا]«[ .)6(»ز تو كسي بخشندة گناه من نيستجايي براي درخواست نيست و ج 

   .)7(»گناهان ما آنچه را كه پنهان و آنچه را كه آشكار است، بيامرز

 بلكه روايات را ايد، شما براي اثبات عقيدة خود به آية قرآن استناد نكرده :عاشراً
جمله  دست است. از اين موضوع نيز روايات مختلفي در در ايد!! ضميمة آيه كرده
و آل پيامبر يعني آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل زنان پيامبر  :گويند رواياتي كه مي

مخاطب آيات فقط زنان  :گويند باشند. رواياتي نيز مي عباس و..... جزو مخاطبين آيه مي
                                                           

. »كبرّ ك ودون رمحت استعامل شهويتي واّتباع هوا وعلی نفيس رسايفي أو إأو ظلمي أن حتول خطاياك أعوذب« -1
  (دعاؤه قبل رفع املصاحف).

  العرشين من الّشهر). اليوم الّثامن وه يفؤ(دعا .»منه ثّم عدُت فيهك ملا تبُت إليك ستغفر أّين إاللهّم  -2
  ).10بند 32(صحيفه سجاديه، دعاي  »كما أبوء به من معصيت كثر عيل« -3
(صحيفه سجاديه، دعاي  .»خاطر الّسوء ففّرطُت  أاخلط سّول يلي فركبُت وهنيتني فرتكُت, ومرتنك أنّ إاللهّم « -4

 ). 16بند  32
كبائر ذنوب انتهكُتها و ك إلی حرمات, و تعّديُت عن مقامات حدودمع كثري ما اغفلُت من وظائف فروضك« -5

 ). 18بند  32(صحيفه سجاديه، دعاي  .»اجرتحُتها
 ). 15بند  12(صحيفه سجاديه، دعاي  .»ي غافر غريكال لذنبي مطلب سواك, وليس حلاجت« -6
 ). 48بند  45(صحيفه سجاديه، دعاي  .»ما َعَلنَ من ذنوبنا و يَ لنا ما َخفِ  اغفرو« -7
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 صراوي روايتي كه خطاب آيات را به همسران پيامبر :گوييد ميد. اما شما انپيامبر
و از خوارج بوده و در شمار » ابن عباس«است. او غالم  »عكرِمه«منحصر كرده 

كرد  كرد و به سايرين نيز توصيه مي او اعتنا نمي احاديثبه  »مالك بن أنس«ضعفاست. 
سعيد بن «الحديث شمرده و  او را مضطرب» نبلاحمد بن ح«او را نپذيرند.  احاديث
گويي مشهور اند. وي به دروغ او را دروغگو دانسته» يحيي بن سعيد أنصاري«و » مسيب

سازي ست تا بدانجا كه در خيانت و دروغب بر او دروغ مي» عباسابن«از مرگ بود و پس
يچ يك از مردم جنازة هضرب المثل شد. وي به قدري بد نام بود كه چون در مدينه مرد 

او را تشيع نكردند. از علماي شيعه نيز كليني او را از خوارج شمرده و عالّمة حلّي و 
اند و ممقاني او را منحرف شمرده است.  بن طاووس او را از ضعفا دانستهد سي  

به نظر ما داللت آيات به قدري واضح است كه به هيچ وجه نيازي به حديث نيست 
چرا همين  :گوييم ميكه هيچ اصراري بر قبول اين حديث نداريم أما  داند و خدا مي

براي  زنيد و دائماً نمي ـخطبة سوم نهج البالغه  ـ» شقشقيه«سخنان را دربارة خطبة 
كنيد و به  ها و راديو، به آن استناد مي ب و يا بر منابر و يا در روزنامهتُفريب عوام در كُ
مذكور به  ةخطب روايت قِرُاست و طُ »عكرِمه«ن همين آوريد كه راوي آ روي خود نمي

رُّ  ِئْي ابَ رُّ وَ جُ ـَ ت ُؤكَ ابَ  ؟!!  )1(شود او ختم مي    ?! الَجتُ
   :اند به آية ساز در اين حديث استناد كرده جاعلين مذهب

ْولُواْ ﴿
ُ
 ٱَوأ

َ
وۡ  ُضُهمۡ َحاِم َبعۡ رۡ ۡل

َ
ِ ٱِب ِف كَِتٰ  ٖض بَِبعۡ  َلٰ أ  ]٦: حزاباألو  ٧٥: نفالاأل[  ﴾َّ

  ».خويشاوندان در كتاب خدا [در ارث بردن] به يكديگر سزاوارترند [از ديگران]«
اند و به قول  ثين به اتّفاق، آية مذكور را در ابواب ارث آوردهو محدتمام فقها 

مقصود از آيه  :اند گفته ـذيل هر دو آيه ـ » مجمع البيان«طبرسي در مفسرين از جمله 
 اند، ليكن قبل از نزول اين آيه، ر ارث بردن، خويشاوندان بر ديگران مقدماين است كه د

بين مؤمنين  صارث به أخوت و برادري بوده زيرا عدة مؤمنين كم بود و رسول خدا
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و بعداً كه مسلمين زياد شدند، قانون قبلي نسخ گرديد و نمود  أخوت و برادري برقرار
  مسلمان برقرار شد. ارث با آية مذكور ميان خويشاوندان 

اي از قبيل  ندارد، اما عدهه كنيد آيه ارتباطي به مسألة امامت إلهي مالحظه مي چنانكه
معتقد به تحريف » علي بن ابراهيم«مذهب و فطحي »يونس«كذّاب و » سهل بن زياد«

ان اند كه تأويل و تحقّق آية ارث از زم .. ادعا كرده...غالي و »حسين بن سعيد«قرآن و 
تا  ـكه سورة أنفال نازل گرديده  ـحضرت سيد الشّهداء جاري شده!! يعني از غزوة بدر 

اند كه  كذّابين هيچ فهميدهآيه معطّل بوده است!! آيا اين  زمان شهادت امام حسين
بين مسلمين  اين افراد فاسدالعقيده براي اينكه به مقصودخود نائل شوند و اند؟! چه بافته

اگر امامت به ارث  :گوييم مي اند!! رث امامت اختصاص دادهاآيه را به  د،تفرقه بيندازن
است بايد به تمام اوالد امام قبلي برسد نه فقط به يكي از ايشان و اگر به تعيين و اعالم 

  گوييد به ارث است؟  پس چرا ميخداست 
  همان اشكاالت حديث قبل را دارد.  - 2حديث  *
) 426(ص  سورة مائده استناد شده كه ما قبالً 55ة در اين حديث به آي -3حديث  *

گويد كه حضرت  بدانجا مراجعه شود. در اين حديث مي )1(ايم دربارة اين آيه سخن گفته
كه آن را هنگامي كه در ركوع دوم  بر دوش داشت!! هزارديناراي به بهاي  لّهح علي

كرد  اي كه به صورت گدا در آمده و در مسجد گدايي مي تهنماز ظهر بود به سوي فرش
(و معلوم نيست كه چرا در نماز جماعت شركت نكرده و گدايي را بر نماز مقدم داشته 
و مزاحم جمعيت خاطر نمازگزاران بود) انداخت و با دست اشاره فرمود كه آن را بر 

  !! ة مائده نازل گرديد!كسورة مبار 55دارد، بدين سبب آية 
تن از محتاجين و پول آن را ميان چند ديناري را نفروخت و لّة هزارچرا علي ح :اوالً

  مساكين مدينه تقسيم نفرمود و همه را به يك نفر بخشيد؟! 
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علي يعني لّة هزار ديناري است پس اوالد اگر امامت به بخشيدن انگشتر يا ح :ثانياً
مالئكه زكات بدهند تا  وع به يكي ازحال رك يك بايد در هر يازده امام بعدي نيز

پس چرا پرداخت زكات در ركوع امامتشان ثابت شود و به صفت علي متّصف شوند! 
ك نازل مگر بر ائمه ملَ :نماز از آنها روايت نشده است؟ از اين جعاّالن بايد پرسيد

  است؟!  كرده ميلّة هزار ديناري دربراند؟! آيا علي ح مگر مالئكه محتاج زكات شود؟ مي

  اين روايت را بپذيريم يا روايت بخشيدن انگشتر را؟  :ثالثاً
لّه را به در اين روايت چنانكه گفتيم ادعا شده كه امام در ركوع نمازش ح :رابعاً

اگر امام در حال  :پرسيم سوي سائل انداخت و به او اشاره كرد كه حلّه را بر دارد؟ مي
خراب و باطل اره كرده كه ركوعش و طبعاً نمازش ركوع حلّه را انداخته و به سائل اش

   شود و اگر قبل يا بعد از ركوع انداخته و اشاره كرده كه ديگر راكع نخواهد بود! مي

 چرا پيامبر در خطبة غدير اعالم نفرمود كه امام شما كسي است كه در ركوعِ :خامساً
  نمازش زكات بدهد؟ 

هايي پرداختند و  از دشمن قصه بدترن دانا يا دوست احمق متعصب اي دشم عده
غرق در خرافات و در نتيجه و رفتند و مسلمين را گرفتار نفاق و اختالف و انداختند 
ها را نوشتند و  عقل آن افسانه ضعيف كردند. و يك عده افراد ناآشنا با قرآن و كم زبون و

  اي باور كردند!  بر ديگران خواندند و عده

انصافي و تعصب آخوندها كه از كسي چون كليني كه اين  از بيمن به راستي متعجبم 
  كنند!  آوري كرده است، اين همه تجليل و تقدير مي ها را جمع قصه
است كه فردي كامالً منحرف و » الجارودابو«راوي هر دو حديث  -6و  4حديث  *
راوي ديگر حديث ششم  ).100صايم ( معرّفي كرده گو بوده است، او را قبالً بيهوده

  است كه فرد فريبكاري بوده است.  »منصور بن يونس«
وريم آ  اش را مي سورة مائده، ما نيز آيه و ترجمه 67در اين حديث استناد شده به آية 

   :وات كليني و نظاير او را نخورندكاذيب راتا خوانندگان خود قضاوت كنند و فريب 
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  َولَوۡ ﴿
َ
نَّ أ
َ
رۡ تََّقوۡ ٱِب َءاَمُنواْ وَ ِكَتٰ لۡ ٱَل هۡ أ دۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّيِ  ُهمۡ نَا َعنۡ اْ لََكفَّ

َ
ٰ  ُهمۡ َنٰ َخلۡ َوَل ِت َجنَّ

نَُّهمۡ  َولَوۡ  ٦٥لَّعِيِم ٱ
َ
قَاُمواْ  أ

َ
ٰ لَّوۡ ٱأ ٓ ۡلِ ٱَة وَ َر نزَِل إَِلۡ  ِنيَل َوَما

ُ
ّبِِهمۡ أ َكلُواْ ِمن  ِهم ّمِن رَّ

َ
َل

رۡ َوِمن َتۡ  قِِهمۡ فَوۡ 
َ
ةٞ  ُهمۡ ّمِنۡ  ُجلِِهمۚ ِت أ مَّ

ُ
قۡ  أ ٞۖ مُّ ٓ  ُهمۡ ّمِنۡ  َوَكثِيٞ  َتِصَدة  ٦٦َملُوَن َء َما َيعۡ َسا

َها َيٰٓ ۞ يُّ
َ
ٓ  لرَُّسوُل بَّلِغۡ ٱأ نزَِل إَِلۡ  َما

ُ
ّبَِكۖ أ  ۥۚ َت رَِساَلَهُ َفَما بَلَّغۡ  َعۡل َتفۡ  ن لَّمۡ  َك ِمن رَّ

ُ َيعۡ ٱوَ  َ َيهۡ ٱ إِنَّ  لَّاِسۗ ٱِصُمَك ِمَن َّ  َ ٰ لۡ ٱَم َقوۡ لۡ ٱِدي َّ هۡ َيٰٓ  قُۡل  ٦٧فِرِيَن َك
َ
َل أ

ٰ  ُتمۡ ِب لَسۡ ِكَتٰ لۡ ٱ َ ٰ َشۡ  َ ْ  ٍء َحتَّ ٰ لَّوۡ ٱتُقِيُموا ٓ ۡلِ ٱَة وَ َر نزَِل إَِلۡ  ِنيَل َوَما
ُ
ُكم ّمِن أ

ّبُِكۡمۗ  ٓ ا ّمِنۡ َوَلَيِيَدنَّ َكثِيٗ  رَّ ا نزَِل إَِلۡ  ُهم مَّ
ُ
ّبَِك أ   اۖ رٗ ا َوُكفۡ نٗ َيٰ ُطغۡ َك ِمن رَّ

ۡ
َ تَأ َ فَ َ َس 

ٰ لۡ ٱِم َقوۡ لۡ ٱ  ]٦٨−٦٥ املائدة:[  ﴾فِرِينَ َك
كتاب ايمان آورند و پرهيزگاري پيشه كنند البتّه گناهانشان را جبران نموده و  اهلاگر «

ر نعمت وارد سازيم و اگر تورات و انجيل و آنچه هايي پ بپوشانيم و ايشان را به بهشت
= آسمان) و از زير پايشان (= ( شان بر آنان نازل شده برپا دارند از باالپروردگاراز 

رو و بسياري   يشان ميانها شوند، شماري از مند مي زمين) نعمت خورده و بهره
آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده برسان كه اگر  ،كردارشان بد است. اي پيامبر

دارد و  مردمان محفوظ مي ا از [آسيب]اي و خدا تو ر چنين نكني پيام حق را نرسانده
شما بر چيزي نيستيد [و  كتاب، اهلاي  :بگو .كند خداوند گروه كافران را هدايت نمي

به دست نداريد] تا اينكه تورات و انجيل و آنچه را كه از پروردگارتان بر شما چيزي 
ر تو نازل شده و البتّه آنچه از پروردگارت ب نازل شده برپا داريد [و بدان عمل كنيد]

  ».افزايد، پس بر گروه كافران افسوس مخور بر سركشي و كفر آنان مي
سورة مائده در نزديكي غديرخم  67گويند كه آية  جو مي ساز تفرقه روات مذهب238

نازل گرديد بدين معني كه اي رسول، آنچه را كه دربارة واليت و خالفت علي بر تو 
اي و خدا تو را از شرّ  ديده برسان و اگر نرساني، رسالت خدا را تبليغ نكردهنازل گر

پذيرند،  كند و خدا قوم كافر را كه واليت علي را نمي مردم كافر و منافق حفظ مي
  هدايت نخواهد كرد! 

كه در اين آيه مذكوراند، چه كساني هستند و خدا كه فرموده  »كافرين« :پرسيم مي
   اند؟ كدام مردم كند، رّ مردم حفظ ميرسول خود را از ش
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ا و ــه داكاريــدد و فـآيا خدا اصحاب پيامبر را كه پس از غزوات و سراياي متع
مر خدا و پيروي از رسول خدا تازه از انجام أعمال حج فارغ أهاي پياپي به  جانفشاني

ز آنها را كه بسياري ا صپيامبر اصحابآيا خداوند  خوانده است؟! كافر اند، شده
سرزمين و اموال و خويشاوندان خود را رها كرده و براي رضاي خدا تن به هجرت 

و  41آورند (الحج /  جا ميعمال خير بهااند و خدا فرموده اگر در زمين قدرت بيابند  داده
اند و مهاجران فقير را در خانه و اموال خويش  از آنها از انصار مدينه ي) و شمار42

ها آية قرآن در  و ده )74نفال / ايمان دارند (األ و خدا فرموده واقعاًاند  شريك ساخته
)1(آنها نازل شده، كافر خوانده استمدح و تمجيد 

ز سه يا هفت تن از آيا خدا ج! ؟ 
  را كافر خوانده است؟!  صپيامبر اصحاب

رود كه مسلمان عاقل چنين  ايم گمان نمي گفته تابشي از قرآنچنانكه در تفسير 
اند  اصحاباند، همان  راويان اسالم كه دين خدا را به ما رسانده أوالً:بگويد زيرا  سخني

واحد چيزي در  اخبارز راوي ندارد و جاگر آنان همه كافر و منافق بودند، پس اسالم 
  دست ما نيست، خبر واحد نيز اعتبار ندارد! 

ت فراواني در فضل تمجيد فرموده و آيا اصحابديگر آنكه خدا مكرّراً در قرآن از 
جيدهاي قرآن بدون مصداق گرديده تم اند، نصار نازل كرده، اگر آنان كافر بودهامهاجرين و 

   شود! اعتبار مي نتيجه تمام قرآن بيشتباه نموده است در خدا ا ـنعوذ باهللا  ـگويي و 
در خم نازل شده باشد، نزول اين آيه نزديكي غدير سورة مائده در 67ية اگر آ :ثانياً

به مكّه  صو انصار همراه رسول خداعم از مهاجرين ا ـپيامبر  اصحابزماني است كه 
عمال حج تمتّع را به جاي آورده و در راه بازگشت به ا رشاد پيامبراارت و ظرفته و با ن
كه  ـكرد كه خدا به جاي آنكه به مهاجرين و انصار توان باور  آيا مياند.  مدينه بوده

آن بفرمايد، آنها را  و نظاير »عسی أن يتقّبل اهللا أعاملكم« ـباال گذشت وصفشان در سطور 
  قابل هدايت بخواند؟! كافر و غير
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كه  صپيامبر اصحابانصار آن است كه مهاجرين و  بودنِ معناي كافر :ثالثاً
ت تأثير اند و تح اسالم، مواجه بوده كنندة واسطه با شخصيت واالي رسول تزكيه بي

ايمان واقعي نياوردند و مؤمن نبودند،  اند، داشته حضرت قرارد مستقيم آنتربيت و ارشا
سه سال  بيست و نتيجة ته ويعني تربيت پيامبر هيچ تأثير قابل توجهي بر پيروانش نداش

ز سه يا هفت تن مؤمن نبوده استزحمات پيامبر ج!!   
در آن وقت قسمت  سورة مائده در اواخر عمر بركت بار پيامبر نازل شده كه :رابعاً

حجاز اسالم آورده بودند. پيغمبري كه روز اول رسالت خود كه هيچ يار و ياوري  اعظم
خويش ابا نكرد چگونه در أواخر  ديار نداشت از بيان حقّ و ابالغ آيات الهي به مردمِ

نزل اهللا تعلّل و اعمر كه هزاران فدائي و پيرو داشت از بيم مخالفت آنها، در بيان ما 
  خير كرده است؟! ات

سورة مائده را مفاد آية بعدي  67موصوله در آية » ما «اگر شما منظور از  :خامساً
اي كه در قرآن راجع به خالفت بالفصل  آيه :دانيد، در اين صورت بايد بگوييد نمي
 67نازل شده و پيامبر از ابالغ آن نگران بوده، در كجاي قرآن است كه در آية  علي

كيد شده است؟! بايد بگوييد كه آية اه ابالغ آن به مردم، سفارش و تمائده راجع ب
تا قبل از نزول آية  صنازل شده ولي پيامبرخدا رسول خالفت علي كدام است كه بر

  آن را ابالغ نكره بود؟  67
سورة احزاب اشاره  6در غدير خم براي مردم سخنراني كرد و به آية  صچرا پيامبر
را فرمود و  »مواله, اللهّم وال من وااله وعاد من عاداه مواله فهذا عيلّ من كنت «نمود و جملة 

اي كه دربارة اصل امامت و  اما آيه، )1(معني دارد 27اي به كار برد كه به قول شما  كلمه
  إّن هذا ليشء ُعجاب. ! خالفت بالفصل علي و اوالد اوست، بر زبان نياورد؟!

الفت نازل شده به ما نشان دهند يا روايات امثال يا كليني و امثال او آنچه دربارة خ
  بي الجارود ملعون و سهل بن زياد را دور بيندازند. ا
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به هيچ وجه به اين آيه  اصحابالمؤمنين در احتجاجات خود در مقابل امير :سادساً
دانسته است و إالّ  شود كه حضرتش آيه را مربوط به خود نمي استدالل نفرمود. معلوم مي

  فرمود.  دريغ نمي ـ الأقلّ به منظور اتمام حجتـ ناد بدان از است
به قرينة آيات قبل و بعد، راجع به كفر يهود و نصاري است.  67آية  :گوييم ما مي239

ٰ لۡ ٱِم َقوۡ لۡ ٱ﴿نيز  68كه در آية  خصوصاً كتاب است و  اهلتكرار شده كه اشاره به  ﴾فِرِينَ َك
در اواخر عمر و پس از  ص اكرمدهد. پيامبر   را توضيح مي 67در آية  »كافرين«منظور از 

هاي قدرتمند كفر و توطئة يهود و نصاري  با دولت حجاز، اعظماسالم آوردن قسمت 
خورد با آنها متش، آسوده خاطر نبود و در براطرف بود و از جانب آنها براي خود و 

 نظامي فراوان برخوردار بودند و هماز قدرت كرد. زيرا آنها هم  مقداري احتياط مي
در داخل حجاز ا هتوانستند از طريق آن يادي و مزدوراني در داخل حجاز داشتند و ميأ

ها  تمايلي به تحريك آنها نداشت. اين دولت صتوطئه و فتنه ايجاد كنند، لذا پيامبر
تورات و انجيل منحرف شده بودند، به  توحيد خالصعالوه بر اينكه از دين حقيقي و 
فرموده كه اگر  66كردند، لذا خداوند در آية  عمل نمي كه ادعاي ايمان به آنها را داشتند،

  :دهيم ايشان به تورات و انجيل عمل كنند ما به آنها پاداش مي
نَُّهمۡ  َولَوۡ ﴿

َ
قَاُمواْ  أ

َ
ٰ لَّوۡ ٱأ ٓ ۡلِ ٱَة وَ َر نزَِل إَِلۡ  ِنيَل َوَما

ُ
ّبِِهمۡ أ   ِهم ّمِن رَّ

َ
َوِمن  قِِهمۡ َكلُواْ ِمن فَوۡ َل

رۡ َتۡ 
َ
    ]٦٦دة:  [املائ                ﴾ُجلِِهمِت أ

و اگر ايشان توارت و انجيل و آنچه از پروردگارشان به ايشان نازل شده بر پا داشته «
   ».ها) خورده بودند بودند هر آينه از باالي سر و پائين پاهايشان (نعمت

دار و آنچه بر تو نازل شده علناً ابالغ كن  د دل قويفرماي ميبه پيامبرش  67و در آية 
  :فرمايد مي 68و بالفاصله در آية  )1(و بيم مدار

                                                           
َها َيٰٓ ﴿ -1 يُّ

َ
ٓ  لرَُّسوُل بَّلِغۡ ٱأ نزَِل إَِلۡ  َما

ُ
ّبَِكۖ أ ُ َيعۡ ٱوَ  ۥۚ َت رَِساَلَهُ َفَما بَلَّغۡ  َعۡل َتفۡ  ن لَّمۡ  َك ِمن رَّ ُمَك ِمَن صِ َّ

َ َيهۡ ٱإِنَّ  لَّاِسۗ ٱ  َ ٰ لۡ ٱَم َقوۡ لۡ ٱِدي َّ برسان آنچه بسوي تو از  ،اي پيغمبر« ]٦٧دة:  [املائ ﴾٦٧فِرِيَن َك
كند،  خدا تو را از مردم حفظ مي اي، و اگر نرساني پس تبليغ رسالت نكرده و ،پروردگارت نازل شده

  ».كند زيرا خدا قوم كافرين را هدايت نمي
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هۡ َيٰٓ  قُۡل ﴿
َ
ٰ  ُتمۡ ِب لَسۡ ِكَتٰ لۡ ٱَل أ َ ٰ َشۡ  َ ْ  ٍء َحتَّ ٰ لَّوۡ ٱتُقِيُموا ٓ ۡلِ ٱَة وَ َر نِزَل  ِنيَل َوَما

ُ
أ

ّبُِكمۡ إَِلۡ      ]٦٨دة:  [املائ                ﴾ُكم ّمِن رَّ
شما بر هيچ چيزي نيستيد تا اينكه تورات و انجيل و آنچه را كه  ،كتاب اهلاي  :بگو«
  . »پا داريدپروردگارتان بر شما نازل شده بر از

اي در بين  فاد پيغام هيچ فاصلهدر واقع بين فرمان خدا كه فرموده پيغام را برسان با م
يم و آيات عد را با آية مياني انكار كنست. و االّ معقول نيست كه ارتباط آيات قبل و بني

با اي كه با تأكيد بسيار و حتّي  آيه :مرتبط جلوه دهيم و بگوييمقرآن را نامرتّب و غير
تهديد فرموده پيام را برسان در اينجاست اما خود پيام كه منظور اصلي است پس از آن 

قاصد خود را يا قرآني كه مظهر اعالي فصاحت و بالغت است مآذكر نشده است!! 
  كند؟!  چنين بيان مي
  در كجاي قرآن است؟ » رّبه نْ مِ  يّ النّب ىلإ َل نزِ أُ ما « :بايد بگويند ـچنانكه گفتيم  ـاين عالوه بر

دانند اما اين  را مكروه و برخي حرام مي» عاشورا«جالب است كه علماي شيعه روزة 
نكتة ديگر آن است  فرمود! مي گويد كه پيامبر مردم را به روزة اين روز تشويق روايت مي

را دوازده تن گفته در حالي كه شيخ مفيد پسران آن  كه در اين حديث پسران علي
  ). 354ص  1رشاد ج حضرت را يازده تن گفته است (اإل

را  »نديصالح بن السّ«واتش يعني روايت مجهولي است كه يكي از ر -5حديث  *
خدا واليت علي را همچون  :گويد ايم. در اين روايت مي معرّفي كرده )436قبالً (ص 

ايم اگر واليت علي  چنانكه بارها گفتهنماز و زكات و روزه و حج واجب فرموده است. 
لهي علي، كافر است پس چرا إرا خداوند واجب فرموده در اين صورت منكر واليت 

  به دامادي پذيرفت؟! ر بيعت كرد و يكي از آنها را اعلي با كفّ
سورة  75كذّاب است به آية  »سهل بن زياد«در اين روايت كه ناقل آن  -7حديث  *

سورة احزاب استناد شده است كه بطالن اين ادعا را در بررسي حديث  6انفال و آية 
   .ايم اول همين باب بيان كرده

امام  حاباصكه شيخ طوسي او را از  محمد بن اسماعيل الرّازي - 8حديث  *
  ه روايتي يعصادق شمرده ولي او را توثيق نكرده، مجهول الحال است. در وسائل الشّ
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فريبكار و دروغگو » منصور بن يونس«اين مرد از . )1(نامعقول از او روايت شده است
كه مجهول است. » زيد بن جهم الهاللي«از كند و او  ) نقل مي398(رجال كشّي ص 

يعني مجهولي از كذّابي و او از مجهولي حديث نقل كرده كه در آن با آيات قرآن بازي 
  اند و كليني چنين روايتي را در كتابش آورده است!  كرده

پس از نزول آية واليت به ابوبكر و  صاند كه رسول خدا باري، مجاهيل مدعي شده
سالم كنيد، آن دو از پيامبر  المؤمنين به علييزيد و با عنوان اميرعمر فرمود كه بر خ

 93و  92و  91سپس آية مر از جانب خداست يا از جانب رسولش؟ اآيا اين  :پرسيدند
را به صورت زير نقل  92در جوابشان نازل شد!! اما با كمال وقاحت آية  »نحل«سورة 

ٍة « :كرده است ْ َكٱلَِّت َنَقَضۡت َغۡزلََها ِمۢن َبۡعِد قُوَّ َ تَُكونُوا نَكٰثٗ َو
َ
يَۡمَٰنُكۡم أ

َ
ا َتتَِّخُذوَن أ

ن تَُكوَن 
َ
ۢ بَۡيَنُكۡم أ َ تُِكمْ َدَخ ٌة ِهَي أْزَكى ِمن أِئمَّ  :از امام پرسيدم :گويد ميراوي !! !»*أِئمَّ

ةٌ «فدايت شوم آيا در آيه   :است!! گفتم »أئمه«آري به خدا سوگند  :امام فرموداست؟  »أِئمَّ
رۡ «ما 
َ
رۡ « :امام فرمود كنيم، قرائت مي» َبٰ أ

َ
رۡ « :نيست (و يا فرمود »َبٰ أ

َ
و با چيست؟)  »َبٰ أ

  دستش اشاره كرد كه رهايش كن!! 
ه«اند زيرا  گل به آب داده سواد كليني دسته وات بيرر  »أئماست و  »امام«جمع مكس

ن بگويند. آيا ممكن است امام اي »ُهْم أْزَكى«گردد بلكه بايد  به آن بر نمي »ِهيَ «ضمير 
  مسأله را نداند؟! 
توان گفت كه امام به اختالف قراءات اشاره كرده است زيرا خوشبختانه  همچنين نمي
  آيات قرآن، مورد قبول أئمة بزرگوار شيعه نبوده است.  اختالف قرائت در
توان گفت منظور امام تأويل و تفسير آيه بوده است زيرا هنگامي  نمي ،عالوه بر اين

ةٌ «ه آيا در آيه كه راوي پرسيده ك ةٌ «است؟ امام قسم خورده كه آري  »أِئمَّ است!  »أِئمَّ
براي پيروان امام، ديگر آنكه سائل از يك  خصوصاً كه نياز به قسم خوردن ندارد، تفسير

                                                           
 (باب أنّه ال يجوز أن يخاطَب أحد بامرة المؤمنين.....) حديث اول.  469ص  10سائل الشيعة ج و -1
رۡ ﴿قرآن فرموده:  -*

َ
ٌة ِهَ أ مَّ

ُ
ن تَُكوَن أ

َ
ةٍ  ِمنۡ  َبٰ أ مَّ

ُ
 .﴾أ
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 ،لفظ سؤال كرده نه از يك آيه تا بگوييم امام آيه را تفسير نموده است، عالوه بر اين
رۡ «ما  :راوي گفته

َ
رۡ « :كنيم اما امام گفته ت ميقراء »َبٰ أ

َ
چيست و با دست اشاره كرده  »َبٰ أ

رۡ «كه 
َ
مقصود » لفظ«بلكه شود كه منظورش تفسير نيست  معلوم مي را رها كن!! »َبٰ أ

اوست، زيرا تفسير آيه كه نيازي به طرد لفظ ندارد. حتّي مجلسي در شرح اين حديث 
ه در قرآن أئمه بدين صورت بوده است اعتراف كرده كه ظاهر روايت داللت دارد كه آي

اگر اين روايت داللت بر تحريف قرآن ندارد  »)!!قرآهنم كانت اآلية هكذا يفالظّاهر أّن (= و
  پس چه كالمي داللت بر تحريف دارد؟! 

اند اين است كه اگر آيه كمترين  سواد كليني به آب داده وات بيگل ديگري كه ر دسته
در اين حديث به صيغة مثنّي  صداشت همچنان كه پيامبر ر ميارتباطي به ابوبكر و عم

شد در حالي كه آيه به صيغة جمع است!  با آنها سخن گفته، آيه نيز به لفظ مثنّي نازل مي
مكّي است و در آن وقت مسألة امامت مطرح نبود تا  »نحل«از اينها مهمتر اينكه سورة 

  شود. خدا لعنت كند كذّابين را.  ت ميسر باشد و اين آيات نازلمنقض پيمان اما
وات آن نيز صرف نظر از اينكه به قول مجلسي مجهول است يكي از ر - 9حديث  *

»است كه از ضعفاست. » يلضَد بن فُمحم  
اند از  كه هر دو از كذّابان مشهور »سهل بن زياد«و » نانمحمد بن س« -10حديث  *

»اند!  اين حديث نشان كردهت روايتي نقل كه مجهول اس» ميلَعبدالحميد بن أبي الد
زيرا حديث مذكور در نقل آيات قرآن است. دهد كه كليني چقدر با قرآن ناآشنا بوده  مي

به راستي افتضاح و ماية خجالت است. اما كليني چنين حديث رسوايي را بدون هيچ 
قرآن و اسالم مخالفتي در كتابش نقل كرده و به نظر من ميزان فهم و سواد خود را از 

انصاف از چنين كسي  آشكار نموده و آبروي خود را برده است. متأسفانه آخوندهاي بي
  كنند!  شب و روز تجليل و تمجيد مي

 و كتاب و صحيفة موسي در اين روايت ادعا شده كه كتاب و صحيفة ابراهيم
نناميده » اسم«اما  را ذكر و نور ناميدهكبر است. در حالي كه خدا كتب آسماني اهمان اسم 

» اسم أكبر«اند كه ولي اين روات جاهل برخالف زبان عربي و بدون دليل ادعا كردهاست 
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آنكه اندكي  داد! كليني نيز بي كه پيامبر بايد به علي تحويل ميهمان كتب آسماني است 
  دليل را در كتابش وارد كرده است.  عقل خويش را به كار گيرد، اين ادعاي بي

دانند، اما  دانند يا نمي كنند بلكه آن را مي را حفظ نمي »اسم«اند كه  ا نفهميدهاينه
آيات متعددي هست كه اين قول ن آكنند. در قر كنند يا نمي را حفظ مي »ذكر«و » كتاب«

كنند از جمله خدا در تمجيد از تورات و دانشمنداني كه آن را حفظ  آنها را تأييد نمي
   :اند فرموده كرده
﴿  ٓ ا نَزۡلَ  إِنَّ

َ
ٰ لَّوۡ ٱا أ ۚ َة فِيَها ُهدٗ َر سۡ ٱلَّبِيُّوَن ٱُكُم بَِها َيۡ  ى َونُورٞ

َ
ِيَن أ ِيَن َهاُدواْ لَّ لَُمواْ لِلَّ

ٰ ٱوَ  بَّ  ٱنِيُّوَن وَ لرَّ
َ
ِ َوَكنُواْ َعلَيۡ ٱِب فُِظواْ ِمن كَِتٰ ُتحۡ سۡ ٱَباُر بَِما حۡ ۡل َّ ٓ   ﴾ءَ هِ ُشَهَدا

 ]٤٤ املائدة:[  
نمايد] بود.  ادت را ميكه راه سعي آن هدايت و نور[ ل كرديم كه دررا ناز راتما تو«

با آنچه  شناس] علماي [دين اند [ونيز] ربانيون و بوده كه تسليم [فرمان حق]پيامبراني
  ».كردند و بر آن گواه بودند كه از كتاب خدا حفظ داشتند براي يهوديان حكم مي

عاي ررا حفظ  »اسم اكبر«ت كليني آن است كه آن دانشمندان وادر حالي كه نتيجة اد
  نيازي به حفظ كردن ندارد. » اسم«دانند اما  را مي» اسم«اند. اما چنانكه گفتيم  بوده

اند  بوده »اسم«كتب آسماني  تحويل داد و را پيامبر به علي» اسم اكبر«كنند كه  مي اينها ادعا
هاي آسماني را داده تا تمام  بينيم كه خدا كتاب ميبشماريم  »اسم«حال آنكه اگر كتاب را 

) 25 :مردم براي قيام به قسط و عدالت آن را بخوانند و به مفاد آن عمل كنند (الحديد
تحويل دهند، بلكه  ـاز جمله حضرت علي  ـبه فرد خاصي  يعني چيزي نبوده كه منحصراً

صورت زير نقل سورة حديد را به 25عالوه براين، آية بايد به تمام أمت تحويل داده شود. 
رۡ  لََقدۡ  وَ « :اندكرده

َ
نَزۡلَ  ُرُسالً ِمْن َقبلَِك نَا َسلۡ أ

َ
ۡ ٱَب وَ ِكَتٰ لۡ ٱا َمَعُهُم َوأ سپس قسمتي از  .)*(»مِيَانَ ل

 :فرمايدرا كه دربارة كفّار و مشركين مي» نحل«سورة  127و » حجر«سورة  88آية 
َ َتۡ ﴿  ]٨٨ :حلجرا[  ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  َزنۡ َو

   :را كه دربارة مشركين فرموده» زخرف«سورة  89با قسمتي از آيه 
  

                                                           
رۡ  لََقدۡ ﴿ شريفه بدين صورت است: آيه - )*(

َ
ِ َسلۡ أ نَزۡلَ ّيَِنٰ ۡلَ ٱَنا رُُسلََنا ب

َ
ۡ ٱَب وَ ِكَتٰ لۡ ٱا َمَعُهُم ِت َوأ  .﴾...ِمَيانَ ل
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ٰ  َوقُۡل ﴿  ]٨٩ :الزخرف[  ﴾لَُمونَ َف َيعۡ فََسوۡ  مۚٞ َسَل
تحويل  ـبا تغيير صيغة فعل  ـاي به عنوان آية قرآن به صورت زير  تركيب كرده و جمله

   »!ونزن عليهم وقل سالم فسوف تعلمال َحت و « :اند خواننده داده
آنجا كه خدا دربارة كفار و مشركين به  :گويند انصاف مي بيدر واقع اين كذّابان 

َ َتۡ ﴿ :پيامبرش فرموده به كفّار  »آنان افسوس و تأسف مخور = بر« ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  َزنۡ َو
و در  فضائل وصي خود را بگو!ت تأسف مخور و اصحابمربوط نيست بلكه فرموده بر 

آورند از ايشان درگذر  اين كفّار ايمان نمي :به رسول خود فرمودهسورة زخرف كه خدا 
پيامبر است و فرموده  اصحابو به آنها بدرود بگو كه به زودي خواهند دانست، دربارة 

  نفهميده آية ام كه  اطّالعي كليني متعجب من از بي  !به آنها بگو به زودي خواهيد دانست
جمع مذكّر  ةعلمون) نيست بلكه به صيغتَ= به صيغة جمع مخاطب (» زخرف«سورة 
  ) است! لَُمونَ َيعۡ = غائب (

جر و نحل و به روي خود نياورده كه سورة انعام و ح اهلجاعل ج ،عالوه بر اين
  ندارد.  زخرف همگي مكّي است و ابداً ربطي به وصايت علي

   :را كه فرموده» جرح«سورة  97آية  ،در اين حديث رسوا
نََّك يَِضيُق َصدۡ َنعۡ  َولََقدۡ ﴿

َ
 ]٩٧ :جراحلِ [  ﴾ُرَك بَِما َيُقولُونَ لَُم أ

   :كه فرموده» انعام«سورة  33را با قسمتي از آية 
ٰ  فَإِنَُّهمۡ ﴿ بُونََك َوَل ٰ ٱِكنَّ َ يَُكّذِ ٰ لِِمَي لظَّ ِ َيۡ ٱِت َي  ]٣٣ األنعام:[   )*(﴾َحُدونَ َّ

اند تا ادعا كنند كه  ه مردم تحويل دادهاي به عنوان آية قرآن ب تركيب كرده و جمله
  ! !شود، نه از كفّار مكّه گويند تنگ مي مي از آنچه دربارة خالفت علي صسينة پيامبر

(شرح) است كه آن را در مورد » انشراح«سورة مكي  7افتضاح ديگر تحريف آية 
را به  آورده و حركات فعل را تغيير داده تا از آن خالفت بالفصل علي خالفت علي

به معناي كوشيدن و » بنص، يبصنَ«از مادة  7خيال خود اثبات كند. فعل امر در آية 

                                                           
ِي ٱُزنَُك َلَحۡ  ۥلَُم إِنَّهُ َنعۡ  قَدۡ ﴿ :چنين است» انعام« سورة آية -)*( بُونََك  فَإِنَُّهمۡ  َيُقولُوَنۖ لَّ  .﴾...َ يَُكّذِ
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آورده و كليني نيز » بنص، يبصنَ«را از مادة  رنج و خستگي است اما راوي كذّاب آن
چون پيغمبر با  :گويد سكوت كرده است! راوي كذّاب از تاريخ هم اطّالعي نداشته و مي

[خيبر]  مردي را به جنگ :كرد، فرمود بعلي را به خالفت نص» شرح«سورة  7ية نزول آ
كننده نيست! در حالي كه جنگ خيبر فرار رسول است، و و كه محبوب خدافرستم  مي

  در سال هفتم هجري و ماجراي غدير در سال دهم هجري واقع شده است!
ۡ ٱ«است كه به جاي  »تكوير« سورة  8ديگر تحريف آيةافتضاح گفته است. » ةدّ مو«، »َدةُ ۥءُ َموۡ ل

شود  اين روايت استفاده مي اعتراف كرده كه از »وافي« اول جلد در» كاشانيفيضمحسن« مالّ
ۡ ٱ«كه در قرائت أئمه به جاي  ايم  اما چنانكه بارها و بارها گفتهبوده است!!! » ةدَّ وَ مَ «، »َدةُ ۥءُ َموۡ ل

 امامت و سخني از وصايت و وجه بحث وهيچزمان به آن است و در تكوير مكّي سورة
  شد!  بيت سؤال خواهد اهلقيامت از مودت  خالفت نبود تا قرآن بفرمايد در

كرده  سورة نساء را با تحريف و به صورت زير نقل 83افتضاح ديگر آن است كه آية 
َ  َولَوۡ « :است ِ ٰٓ ٱ (اهللاِ َوإَِىل) َردُّوهُ إ َ ْوِل  لرَُّسوِل 

ُ
 ٱأ

َ
ِيَن يَسۡ ٱلََعلَِمُه  ُهمۡ رِ ِمنۡ مۡ ۡل  ۥبُِطونَهُ َتلَّ

   !»ُهمۡ ِمنۡ 
استناد شده است، نظر به اينكه آخوندها  »شوري«سورة  23در اين حديث رسوا به آية      

طالبي كنند لذا در اينجا مختصراً دربارة آيه م تمسك مي هبراي فريب مردم غالباً به اين آي
   :، آية مذكور چنين استرسانيم را به عرض مي

﴿ ٓ َّ ۡس  قُل 
َ
جۡ َعلَيۡ  لُُكمۡ  َٔ أ

َ
َّ هِ أ ِ ۡ ٱًرا إ ةَ ِف ل  ]٢٣ :الشوری[  ﴾َبٰ ُقرۡ لۡ ٱَمَودَّ

فرموده به مشركين مكّه بگو در رساندن  صسورة شوري مكّي است. آيه به پيامبر158
خويشاوندي و قرابتي كه ميان من و  ما دراخواهم  پيام حقّ، از شما پاداشي نمي

خواهم. يعني از شما  شماست، دوستي و رفتار دوستانه و غير دشمنانه از شما مي
گويند معناي  ما آخوندها براي فريب عوام مياخواهم كه با من دشمنانه رفتار نكنيد.  مي

ستي ز دوججري اآيه اين است كه رسول خدا فرموده من از شما براي پيامبري خود 
كنند (از  را نيز ضميمه مي رواياتي خواهم و ـ را نميبيتم  اهليعني  ـخويشاوندانم 
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خويشاوندان پيامبر، است  »ربيالقُ«تا بگويند منظور از  )*(روضة كافي) 66 جمله حديث
  علي و فاطمه و فرزندان او!!  :اند از و خويشاوندان آن حضرت عبارت

 كه رسولزماني معقول نيست در است ومكّي» شوري«كه گفتيم سورة چنان :أوالً
را  رسالتش آنها اثبات نبوت خويش منازعه داشت و و توحيد سر كفّار بر با صخدا

جر و اد، يباور نداشتند، به مشركين مكّه بگويد من از شما كه رسالتم را قبول ندار
ي حضرات حسنين كه دو تن از آنها يعن ـرا ز اينكه خويشاوندانم خواهم ج پاداشي نمي

  دوست بداريد!!  ـاند  هنوز والدت نيافته

  : به قوم خود بگويد: فرموده خداي متعال به حضرت نوح :ثانيا240ً
ۡلُ ﴿

َ
جۡ  ُكم ّمِنۡ َفَما َسأ

َ
جۡ  إِنۡ  رٍۖ أ

َ
َ أ َ  َّ ِ ِ ٱرَِي إ   )1(]١٠٩, الشعراء: ٢٩, هود: ٧٢يونس: [ ﴾َّ

  ».ام و أجر من جز بر عهدة خدا نيست أجري نخواستهمن از شما «
  :به قوم خود بگويد :فرموده به حضرت هود

                                                           
نقل كرده، يعني همان احمقي كه گفته قرآن هفده هزار » علي بن الحكم«كافي را  ضةرو 66روايت  - )*(

: توجه نداشته  ت! اين روايت نيز داراي همان اشكاالت اساسي است كه در متن گفتهآيه بوده اس ايم: أوالً
كه سوره شوري مكي است و در مكّه هنوز حضرت علي داماد پيامبر نشده بود و حضرات حسنَين 

انياً: بدون دليل والدت نيافته بودند، تا مردم مكّه آنها را بشناسند و دوست بدارند و با آنها دوستي كنند! ث
: خويشاوندان پيامبر را كه تعدادشان كم نيست به » ذَوِي القُربي«را به معناي » قُربي« گرفته است! ثالثاً

بعدي نيز از ئمة اهل بيت و اهل بيت را به حضرت زهرا و علي و حسنين منحصر كرده كه در نتيجه، أ
  شمول آن خارج خواهند بود! 

 ةنيز هست كه مستند قاعد» من بلَغَه الثَّواب«ناقل روايت » بن الحكم علي«مخفي نماند كه همين 
شده و به قول مجلسي باعث شده كه علماي ما براي اثبات كراهت و استحباب » تسامح در ادلّه سنَن«

 اعمال با اتّكاء به اين قاعده، به روايات ضعيف و مجهول استناد كنند!! 
1- ﴿ ٰ ٓ َقوۡ َوَي َ ۡس  ِم 

َ
ۖ َعلَيۡ  ُكمۡ لُ  َٔ أ ً جۡ  إِنۡ  هِ َما

َ
َ أ َ  َّ ِ ِ ٱرَِي إ     ]٢٩[هود:  ﴾َّ

  ».من فقط با خداست اجركنم،  مالى از شما درخواست نمى]  و اى قوم من! بر اين [رسالت«
﴿ ٓ ۡس  َوَما

َ
جۡ  هِ ِمنۡ َعلَيۡ  لُُكمۡ  َٔ أ

َ
جۡ  إِنۡ  رٍۖ أ

َ
ٰ أ َ َ  َّ ِ  ]  ١٠٩ء : [الشعرا ﴾١٠٩لَِمَي َعٰ لۡ ٱَرّبِ  رَِي إ

  .»است يان) پرودگار جهانةمزد من تنها بر (عهد طلبم، ياز شما نم اجري يچ) هرسالت( ينو من بر (رساندن) ا«
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ۡس  َيَٰقۡومِ ﴿
َ
ٓ أ َ َٔ  َ َ  َّ ِ ۡجرَِي إ

َ
ۡجًراۖ إِۡن أ

َ
ِيٱُلُكۡم َعلَۡيهِ أ   . ﴾َفَطَرِنٓ  لَّ

  )1(]127، الشّعراء: 51[هود: 
   ».است ة خدايي است كه مرا آفريدهمن فقط بر عهد اجرخواهم و  ي نمياجرمن از شما «

فرموده به قوم خود  ـ صلوات اهللا و سالمه عليهم ـبه حضرات صالح و لوط و شعيب 
  :بگويند
﴿ ٓ ۡس  َوَما

َ
جۡ  هِ ِمنۡ َعلَيۡ  لُُكمۡ  َٔ أ

َ
جۡ  إِنۡ  رٍۖ أ

َ
ٰ أ َ َ  َّ ِ    ﴾لَِميَ َعٰ لۡ ٱَرّبِ  رَِي إ

 ] 180، 164, ١٤٥[الشعراء: 
   ».جهانيان نيست عهدة خداوند بر زج من اجر م وخواه ي نمياجراز شما «

  :و فرموده
َّ يَۡس ٱ﴿ جۡ  لُُكمۡ  َٔ تَّبُِعواْ َمن 

َ
    ]٢١[يس:  ﴾ارٗ أ

پيامبران مبعوث بر مردم يعني:  ».طلبند نمي اجريكه از شما  يدكن يرويرا پ يكسان«
  .خواستند نمي اجرنطاكيه، از مردم ا

   :به پيامبر اسالم فرموده تا بگويد
 ]٩ :حقافاأل[  ﴾لرُُّسلِ ٱ ّمَِن ٗع َما ُكنُت بِدۡ ﴿
  ».ام آمد پيامبران نبودهنودر «

  :و فرموده
﴿ ٰ ۗ قۡ ٱُهُم فَبُِهَد ٓ  َتِدۡه َّ ۡس  قُل 

َ
جۡ َعلَيۡ  ُلُكمۡ  َٔ أ

َ
َّ ذِكۡ  إِنۡ  ًراۖ هِ أ ِ    ﴾٩٠لَِمَي َعٰ لِلۡ  َرىٰ ُهَو إ

    )2(]٨٦ :, ص٥٧ :الفرقان ،٩٠نعام: [األ

سؤال  يبر آن از شما اجر :اقتدا كن، بگو (= پيامبران پيشين) يشانا تيپس به هدا«
  ». يانجهان يبرا يقرآن مگر تذكر ينا يستن ،كنم ينم

                                                           
1- ﴿ ٓ ۡس  َوَما

َ
جۡ  هِ ِمنۡ َعلَيۡ  لُُكمۡ  َٔ أ

َ
جۡ  إِنۡ  رٍۖ أ

َ
ٰ أ َ َ  َّ ِ و من بر « ]١٢٧[الشعراء :  ﴾١٢٧لَِمَي َعٰ لۡ ٱَرّبِ  رَِي إ

 .»است يان) پرودگار جهانةمزد من تنها بر (عهد طلبم، ياز شما نم اجري يچ) هرسالت( ين(رساندن) ا
ٓ  قُۡل ﴿ -2 ۡس  َما

َ
جۡ  هِ ِمنۡ َعلَيۡ  لُُكمۡ  َٔ أ

َ
    ]٨٦ص : , ٥٧[الفرقان:  ﴾...رٍ أ

 .»خواهم ينم ياز شما اجر )يرسان يامپ( ينمن بر ا بگو:«
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ز گويم ج اين كه به شما مي :از پيامبران پيشين پيروي كن و مانند آنها بگو يعني:
   .خواهم ي نميراجيادآوري و پندي براي جهانيان نيست و من بر اين پيام رساني از شما 

   :و فرموده
جۡ  هِ ِمنۡ َعلَيۡ  لُُهمۡ  َٔ َوَما تَۡس ﴿

َ
  ]  ١٠٤[يوسف:    ﴾رٍ أ

   ».خواهي ي نمياجر )رسالتاين (در برابر  تو از آنها«
   :و فرموده

ۡلُ  قُۡل ﴿
َ
جۡ  ُكم ّمِنۡ َما َسأ

َ
جۡ  إِنۡ  َفُهَو لَُكۡمۖ  رٖ أ

َ
َ أ َ  َّ ِ ِ ٱرَِي إ     ]٤٧: أ[سب        ﴾َّ

 ز برمن ج اجرخودتان باشد،  از آنِ ـام  كه نخواسته ـام  ي از شما خواستهاجرهر  :بگو«
   ».عهدة خدا نيست

  :و با استفهام انكاري پرسيده
مۡ ﴿
َ
جۡ  لُُهمۡ  َٔ تَۡس  أ

َ
غۡ رٗ أ ثۡ  َراٖ ا َفُهم ّمِن مَّ     ]٤٦ :, القلم٣٩[الطور:    ﴾٤٠َقلُوَن مُّ

  »آن گرانباراند؟ اي كه از غرامت ي خواستهاجرآيا تو از آنها «

رسالت  اجربفرمايد » شوري«سورة  23ممكن نيست در آية  ،با توجه به آيات فوق
  من دوستي و دوست داشتن خويشاوندان من است؟!! 

خدا براي پيامبر  :توان گفت نمي :ا را مردود شمرده و فرمودهعشيخ مفيد نيز اين اد
او را  اجراو و يا قسمتي از  اجرسته و خوا اجراز مردم  ـبر خالف همة پيامبران  ـخاتم 

موري كه به قصد كسب ا اجر صوالًابيتش قرار داده است.  اهلمودت خويشاوندان و 
نيز به اين نكته تصريح همة پيامبران شود، چنانكه  رضا و تقرّب به حقّ انجام مي

زيرا معناي  شويم، اند، با كسي نيست مگر خداوند متعال و إالّ با تناقض مواجه مي كرده
 و هد (!!)اخو خواهد و مي نمي اجرپيامبر از شما  ،اين ادعا چنين خواهد بود كه اي مردم

   )1(خدا هست!!غير [خدا و] او بر عهدة غيرخدا نيست و بر عهدة اجر

                                                           
وي » تصحيح االعتقاد«شيخ مفيد از جمله اين روزها كه به تصحيح و تكميل اين اوراق مشغولم كتب  -1

   را در دسترس ندارم تا عين كالم او و شماره صفحه را ذكر كنم.
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 بىرالقُ  يويا ذَ  بىرالقُ  أوِيل «همان  ،»= خويشاوندي َبٰ قُرۡ «آيه از مصدر اگر منظور  :ثالثاً
ربي نفرموده است؟! ي القُولربي يا اُوي القُاين آيه ذَد پس چرا در بو» انخويشاوند =

مال كرده است. معلوم نيست چرا را استع» ِذی الُقْربى وأوِيل القربى «ها آيه  كه در دهدرحالي
از فصاحت و صراحت دور  ـنعوذ باهللا  ـرسد قرآن  گاه نوبت به أئمه و امامت ميهر
و عدول از معناي  احاديثرود و نيازمند  در معناي خود به كار نميشود و لغت دقيقاً  مي

  شويم؟!!  لفظي مي
سبب نيست كه شيعيان به حديث بيش از قرآن، عالقه و اهتمام دارند، چون به  بي

   )1(شود! ز با حديث برآورده نمياند كه مقصودشان ج خوبي دريافته
ربي و ي القُوِلقربي فرض شود، به چه دليل ذَي اوِ، ذَ»َبٰ قُرۡ «گيرم كه منظور از  :رابعاً

 ةإالّ املودّ «وده مايد؟ در اين صورت چرا آيه نفر بيت منحصر كرده اهلرا به خويشاوندان 
بيت خارج كرده و فقط علي و  اهلرا از شمول  صو چرا همسران پيامبر? »يهل بيتأ يف

  ايد.  ين را مصداق آن شمردهفاطمه و حضرات حسنَ

                                                                                                                                                    
ال يصح القول بأن اهللا تعاىل جعل « »:االعتقاد يحتصح«در كتابش  يدمف يخش يعبارت عرب ينعمصحح: 

ألن أجر النبي  − السالم  عليه − وال أنه جعل ذلك من أجره  − عليهم السالم  − أجر نبيه مودة أهل بيته 
عىل اهللا تعاىل يف عدله  صىل اهللا عليه وآله وسلم يف التقرب إىل اهللا تعاىل هو الثواب الدائم, وهو مستحق

وجوده وكرمه, وليس املستحق عىل األعامل يتعلق بالعباد, ألن العمل جيب أن يكون هللا تعاىل خالصا, وما 
ٰ ﴿ ن غريه. هذا مع أن اهللا تعاىل يقول:كان هللا فاألجر فيه عىل اهللا تعاىل دو ٓ َقوۡ َوَي َ ۡس  ِم 

َ
ۖ َعلَيۡ  لُُكمۡ  َٔ أ ً جۡ  إِنۡ  هِ َما

َ
رَِي أ

 َ َ  َّ ِ ِ ٱإ ٰ ﴿ويف موضع آخر:     ]٢٩[هود:  ﴾َّ ٓ َقوۡ َي َ ۡس  ِم 
َ
جۡ َعلَيۡ  لُُكمۡ  َٔ أ

َ
جۡ  إِنۡ  ًراۖ هِ أ

َ
َ أ َ  َّ ِ ِي َفَطَرِنٓ ٱرَِي إ  ]  ٥١[هود:  ﴾لَّ

و كان األجر عىل ما ظنه أبو جعفر يف معنى اآلية لتناقض القرآن, وذلك أنه كان تقدير اآلية: قل ال فل
: إن أجري إال عىل اهللا, بل أجري عىل اهللا وعىل , ويكون أيضاً , بل أسألكم عليه أجراً أسألكم عليه أجراً 

حتقيق: حسني  ,١٤١− ١٤٠, شيخ مفيد ص (تصحيح اعتقادات اإلمامية .»غريه. وهذا حمال ال يصح محل القرآن عليه
 لبنان) –بريوت  − ,  النارش: دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ١٤١٤سنة الطبع:  − م  ١٩٩٣الثانية,  ,درگاهي

ام كه غالب علماي  ام، دريافته هاي علميه و خارج آن گذرانده نگارنده در طول ساليان دراز كه در حوزه -1
 گويند ولي در واقع توجه و رغبتشان به حديث بيش از قرآن كريم است!  ما گرچه به زبان نمي
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حتّي اگر خويشاوندان سببي را در نظر  ـ صو خويشاوندان رسول خدا ربيي القُوِذَ
بسيارند، از جمله ساير دختران پيامبر  ـنگيريم و فقط به خويشاوندان نسبي اكتفاء كنيم 

  ... .و اعمام آن حضرت و اوالدشان از جمله برادران حضرت علي و زبير و
استناد شده ير به صورت نادرستي كافي به آيات ز احاديثدر اين حديث مانند ساير 

   :كنيم ايم در اينجا تكرار نمي كه چون در صفحات قبل دربارة آيات مذكور سخن گفته
  ). 486سورة زخرف (ر. ك. ص  44سورة نحل و  43الف) آية 
   .)364سورة نحل (ر. ك. ص  44ب) آية 

  ). 430و  383سورة نساء (ر. ك. ص  59آية  ج)
  ). 666 و 666سورة مائده (ر. ك. ص  67د) آية 

  ). 655 و 654سورة أحزاب (ر. ك. ص  33آية  (  ه
) و 436ايم (ص  معرّفي كرده كه او را قبالً» نديصالح بن السّ« -12و  11حديث  *

»انبشير الدكه به قول ممقاني مجهول است، الزم است يادآور شوم ممقاني با اينكه » ه
آميزي آورده او را كه مدح غلو و هربراي تطهير رجال مذموم نوشته كتاب رجال خود را 

محمد «امامي شمرده و سعي كرده از او دفاع كند، اين شخص را مجهول دانسته است. 
حديث هشتم همين باب را نيز در بررسي » منصور بن يونس«و » بن اسماعيل الرّازي

  يم. كليني روايت اينگونه افراد را در كتابش آورده است. ا في كردهمعرّ
 فريبكار كه قبالً» علي بن أبي حمزة«حمق از ا» علي بن الحكم« -16و  13حديث  *

ي كه به بعد) روايتي نقل كرده كه مفيد است آن را با مطالب 195ايم (ص  با او آشنا شده
ايم مقايسه كنيد. تا بدانيد كه افراد كذّاب  كتاب حاضر آورده 594و  594در صفحة 

كذّاب و » سهل بن زياد«روايت شانزدهم نيز منقول است از كنند.  چگونه روايت نقل مي
  ). 298است (ص  معرّفي شده كه قبالً» محمد بن الوليد«

دانست كه پس از مرگ  بود، مي آشنا مياگر كليني با قرآن كريم  - 15و  14حديث  *
مجهول و  و پيش از قيامت بازگشت به دنيا ممكن نيست. در اين صورت روايات

ا بنشان و پس از فراغت از غسل و كفنم مر :كرد كه پيامبر به علي فرمود ضعيف نقل نمي
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داد،  يكار را قبل از رحلت انجام ماز من بپرس و بنويس. آيا اگر اينخواهي  هر چه مي
  ايرادي داشت؟! 

عالقه به اسالم  اي مردم بي چنين فهميديم كه عده» كافي«ما از ابواب مختلف 
يك امام رو  اند قرآن را از تأثير بيندازند و مردم را از كتاب خدا دور كنند، از اين خواسته

چه دلخواهشان اند، سپس هر باالتر باشد، ساخته خيالي كه مقامش از قرآن و پيغمبر هم
گويند قرآن و اسالم  مستقيم و در لفّافه ميرو غير از ايناند.  بوده به آن امام نسبت داده

هيچ و فقط امام! آن هم امامي كه مورد پسند خودشان است و هيچ مستند قرآني و 
وعاظ و روحانيون نيز تحت تأثير امثال سلطان محمد گنابادي و سيد  تاريخي ندارد!

قرآن بدون امام به كار ما  !اسا النّهأي :دنگوي بر منابر مي...... .)1(ابوالفضل نبوي قمي و
گويند قرآن هادي به سوي امام  كافي، مي 84ي از قبيل باب احاديثآيد و با اتّكاء به  نمي

را  ـو يا نظاير آن  ـاين مسأله  خنان موافق مقاصد آنهاست اما غالباًزيرا اينگونه س است!
هاي عمر و عثمان و فرزندي موسوم  گويند كه حضرت علي دو فرزند به نام به مردم نمي

خير هر دو از ا) كه دو فرزند 354ص  1رشاد ج مكنّي به ابوبكر داشته (اإل »محمد«به 
   .نهمريض اهللاُ ع. باشند شهداي كربالء مي

  الحسن بن علی علىباب اإلشارة والّنّص  -١٢٣
صورت توجيه و اصالح كند اما  كوشش دارد روايات كافي را به هر با اينكه مجلسي

را  3را ضعيف و  5و  2را حسن و  4را حسن همطراز صحيح و  1ناگزير حديث 
اين  ديثاحارا مرفوع شمرده ولي آقاي بهبودي هيچ يك از  7را مرسل و  6مجهول و 

  باب را صحيح ندانسته است. 
كه با اين كتاب  »يسيم بن قَلَس«حديث اول منقول است از كتاب  -5و  1حديث  *

تاريخ بسيار دارد. ولي  م كه مطالب دروغ و بر خالف عقل وداني و مي )223آشناييم (ص

                                                           
1- عادة«تفسير  مةرجوع كنيد به مقددو. و نظاير اين» أمراء هستي«و كتاب » بيان الس 
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چون كليني و صدوق به آن اعتماد و  :گويد مجلسي كه عطش شديد به خرافات دارد مي
عقلت  :البد كتابي قابل اطمينان است!! بايد به مجلسي بگوييماند  از آن نقل كرده

اين حديث  :هاي شاخدار كتاب چه كنيم؟! مجلسي چنانكه گفتيم كجاست؟ پس با دروغ
در سلسله  »أبان بن أبي عياش«ن شمرده در حالي كه قطعاً ضعيف است زيرا سرا ح

عمرو بن «. حديث پنجم را )1(وات آن قرار دارد كه به قول علماي رجال از ضعفاستر
ي را به احاديثبسيار ضعيف است و  »نجاشي«نقل كرده كه به قول » شمر بن يزيد جعفي

خوانندة محترم بداند كه هر دو  اضافه كرده است! جالب است كه» جابر جعفي«كتاب 
  ل). شمارند! (فتأم اجماع مي اصحاباز نقل كرده كه او را  »حماد بن عيسي«روايت را 

  ). 100(ر. ك. صشناسيم  است كه او را مي »أبو الجارود«راوي آن  - 2حديث  *
كذّاب روايتي نقل  )2(»ةيرَميف بن عس«احمق و » مكَعلي بن الح« - 4 و 3 * حديث241
اند كه با روايت اول و پنجم همين باب سازگار نيست. زيرا دو حديث مذكور  كرده
 :گويند خود كتاب و سالح را به امام حسن تحويل داد ولي اينها مي علي :گويند مي

ز پدرش نگرفت بلكه حضرت امير كتاب و سالح را نزد امام حسن كتاب و سالح را ا
از او تحويل گرفت!! روايت چهارم نيز  مانت گذاشت و امام حسنابه » ام سلمه«

  فقط در نسخة صفواني موجود بوده و نسخ ديگر كافي فاقد آن است. 
مذكور است،  )149بة اين حديث كه مشابه آن در نهج البالغه (خط - 6حديث  *242

شود  اي به نص ديده نمي را نقل كرده ليكن در اين وصيت اشاره ميراوصيت حضرت 
و امام حسن را به عنوان دومين امام معصوم منصوب من عنداهللا، معرّفي نفرموده و چيزي 

مفاد اين وصيت با  ،لهي پس از خود نفرموده است! عالوه بر اينإدر مورد جانشين 
 ياردربارة مرگ كاوش بس :موافق نيست زيرا در اينجا فرموده »كافي«از ابواب  بسياري

قدس ااين علمي است مخصوص ذات  مخفي ماند و من معلوم نشد و  كردم اما بر

                                                           
 . 135ص  شاهراه اتّحادب شريف كنيد به كتادرباره او رجوع  -1
  طالب كتاب.اند. رجوع كنيد به فهرست م هردو قبالً معرّفي شده -2
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مدعي است كه  ـ... .و 106و  105از جمله در باب  ـما كليني بر ضد اين قول اپروردگار 
و چيزي بر آنها پوشيده نيست!! دراين دانند  ه را ميأئمه وقت مرگ خود و گذشته و آيند

فنا شوم  اگر :كنم و حتّي فرموده روم و از شما مفارقت مي ميميانتان  من از :حديث فرموده
حضرت  خالف قول آناست ولي پيروان كليني بر گاه من مرگ وعده و بميرم فنا و

   !است احوال مردم مطّلع از و ناظر و جا حاضر او همه :گويند مي
  اعتبار است.  مرفوع و بي - 7حديث  *

   باب اإلشارة والّنّص علی الحسين بن علی -١٢٤
اند و  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمد باقر«در اين باب سه حديث آمده كه هر دو 

  مجلسي به ضعف هر سه تصريح كرده است! 
گويند  مي ـاسالم  يا در واقع دشمنان ـاي فاسدالعقيدة كذّاب  عده -3و  1حديث  *

را  صتو و پدرت حجاب رسول خدا :فرمودبه عائشه  كه حضرت امام حسين
جنگيد اما  كه بنا به نقل كتب تاريخ با اينكه عائشه به ناحقّ با عليدرحالي دريديد!

بود، پس از خاتمة جنگ » هات المؤمنينمأ«به احترام اينكه وي از  حضرت امير
پوشي نمود و با كمال   ناموجه بودن اقدام عائشه، از كار او چشمرغم نابجا و  جمل، علي

و حتّي با اينكه يكي از اطرافيان  )1(احترام با وي رفتار فرمود و برا او آمرزش خواست
به آن حضرت سخناني ناروا گفت، حضرتش » صفيه بنت الحارث«عائشه به نام 

. (تاريخ )2(اد و از او گذشتبزرگوارانه سخنانش را ناشنيده گرفت و پاسخش را ند
ي برخالف پدرش طبعاً پسر بزرگوار حضرت امير نيز كار )540و 539ص  4طبري ج 

                                                           
. اصوالً 544و  534ص  4هجري) ج  36تاريخ طبري، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، (وقايع سال  -1

داشتند و امام كاظم و امام هادي يكي از دختران خويش را  را نگاه مي» عائشه«حرمت  ‡أئمه 
 ). 312و  244ص  2نام نهادند. (اإلرشاد، شيخ مفيد، دارالمفيد ج » عائشه«

كنند و  ترين بهانه، مردم را به حبس و شكنجه محكوم مي برخالف آخوندهاي زمان ما كه به كوچك -2
 گذارند.  متأسفانه مردم اين كارها را به حساب اسالم مي
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پيامبر نيز رجوع كنيد به  اصحاب و ءمورد نظر أئمه دربارة خلفا دهد. در انجام نمي
خبر از مظاهر بارز جهالت كليني است كه  اين دواضر. كتاب ح 164و  150صفحة 
  افراد كذّاب را در كتابش گرد آورده و در آتش تفرقه دميده است.  اخبار
اند و  مسائلي عجيب و غريب بر ضد عقل و شرع بافتهدر اين خبر  -2حديث  *

فردي  بنشين كه :فرمود »محمد بن حنفيه«به برادرش  اند كه امام حسن ادعا كرده
شوند و زندگان  مانند تو نبايد از شنيدن سخني دور بماند كه با آن مردگان زنده مي

كه  كنم امام حسن بوده است. گمان نميميرند. مقصود امام حسن كالم خودش  مي
و اخالق اسالمي آشنا بوده، اين اندازه از خود و سخن خود ت به قرآن و سنّ كامالً

م كه اگر بخواهي از زماني خبر ده :گويد برادر خود ميتعريف و تمجيد كند. سپس به 
اي در پشت پدرت بودي، به تو خبر خواهم داد! اينگونه سخنان كالم امام نيست  نطفه

   :زيرا قرآن فرموده ،گويد بلكه ادعاي فردي است كه از شدت غرور، ضد قرآن مي
َ ِعنَدهُ ٱإِنَّ ﴿ ُِل ٱُم ِعلۡ  ۥَّ اَعِة َوُيَنّ  ٱلَُم َما ِف َث َوَيعۡ َغيۡ لۡ ٱلسَّ

َ
 ٞس رِي َنفۡ َوَما تَدۡ  َحامِۖ رۡ ۡل

اَذا تَكۡ   ]٣٤ :لقامن[  ﴾اِسُب َغدٗ مَّ
از آنچه در  اوست و باران را فروبارد و همانا خداست كه علم هنگام رستاخيز از آنِ«

  ».داند كه فردا چه خواهد كرد ها قرار گرفته، آگاه است و هيچ كس نمي رحم
اين علوم مخصوص خداست و حتّي انبياء و اوصياء  :دهير نيز فرموو حضرت ام

گويد امام حسن فرموده من  جاعل غالي مي اهلا جام )128(نهج البالغه، خطبة دانند  نمي
 امام پس از من حضرت حسين :گويد دانم! جاعل حديث سپس از قول امام مي مي

شما كه معتقديد  :است! بايد گفت به وراثت از پيغمبر و علي و فاطمهاست و امامت او 
وانگهي امامت موروث از  امامت به تعيين و نصب إلهي است پس چرا اينجا ارثي شد؟!

-ا امام بوده است؟! سپس از قول آنآيا حضرت فاطمه هم به نظر شم فاطمه يعني چه؟

اگر امامت ارثي  :پرسيم من حسين را براي امامت انتخاب كردم! مي :گويد حضرت مي
اي ارثي است؟! اصالً امامت  ت كه انتخابي نخواهد بود و اگر انتخابي است چرا گفتهاس

ة ارشاد از طريق ارث، از پدر به هاي صوفيه است كه خرق و از بدعتارثي معني ندارد 
چه دلشان خواسته اي عوام غالي هر د كه چگونه عدهرسد! شما را به خدا ببيني پسر مي
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اند كه امام حسن  گفته »حنفيه محمد بن«از قول  و اند!! ب ساختهاند و براي ما مذه بافته
  قبل از خلقت فقيه بوده است! 

   بن الحسين يّ علی عل صّ باب اإلشارة والنّ  -١٢٥
اين باب مشتمل است بر چهار حديث كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته 

شمرده است.  را مجهول 4حسن و را  3را ضعيف و  2و1است. مجلسي حديث 
  دليل و مدرك صحيح ندارند. كنيد كه براي منصوصيت أئمه  مالحظه مي

خير حديث ششم ابه قول مجلسي حديث نخست اين باب، قسمت  - 2و  1حديث  *
در اينجا آورده است. حديث اول و  است كه كليني آن را تقطيع كرده و مجدداً 122باب 

 .)100ايم (ص معرّفي كرده قبالًاست كه او را  »جارودابو ال«دوم اين باب هر دو منقول از 
امام  :گويد دو حديث مذكور با حديث سوم اين باب موافق نيستند زيرا در اين دو مي

به أم  :خود را به دخترش فاطمه داد ولي در حديث سوم گفته استنامة  حسين وصيت
  ايم.  گفته 98باب  احاديثو حديث رجوع كنيد به آنچه دربارة دربارة اين د سلمه سپرد!

را كه مورد لعن ائمه  »هميرَيف بن عس«حديث جالب است كه مجلسي  - 3حديث  *
معرّفي  است كه قبالً »مكَعلي بن الح«راوي ديگر نيز  شمرده است! »حسن«قرار گرفت، 

   .)281شده است (ص 
خ ديگر كافي فاقد آن است. سفقط در نسخة صفواني مذكور بوده و نُ -4حديث  *

  تر بود.  مناسب آمد، بعدي مياگر اين حديث در باب 

  جعفر بيعلی أ صّ باب اإلشارة والنّ  -١٢٦
عيف و را ض 3 را مجهول و 2 و 1حديث در اين باب چهار حديث آمده كه مجلسي 

يك از آقاي بهبودي نيز هيچ را موثّق شمرده،د دوم آنسن را ضعيف و 4سند اول حديث 
  اين باب را صحيح ندانسته است.  احاديث
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ف سوم حضرت بعيد است كه خلَ :گويد مجلسي دربارة سند روايت اول مي
  از امام باقر حديث نقل كند.  مستقيماً يعني نتيجة آن حضرت، ،سجاد

هنگام وفات صندوق و كتب خود  علي بن الحسين :گويند دو حديث نخست مي
خواهد از دنيا برود كتب و  كه مي يعي است هرسپرد. طب را به فرزندش حضرت باقر

سپارد. اما از اين  داند مي مين مياصندوق و چيزهاي مخصوص خود را به فرزندي كه 
شود. عالوه بر  ن عنداهللا كه مقصود كليني است، استخراج نميمطلب امامت منصوص م

پيامبر كه سواد نداشت تا از كتاب استفاده كند. پس كتب مذكور چه كتبي بوده كه  ،اين
همچنين  در تاريخ هيچ كس از آنها خبر ندارد مگر چند راوي مجهول و ضعيف؟!

  ايم.  گفته 98رجوع شود به مطالبي كه در باب 
 :گويد ) در دو حديث أخير اين باب مي147 ايم (ص با او آشنا شده كه قبالً »وشّاء«

به يكي از كارگزاران عمر بن عبدالعزيز گفته است كه  يكي از فرزندان امام حسن
دفتر موقوفات و صدقات پس از حضرت علي نزد امام حسن و پس از او نزد امام 

 م ــ علَيهِم السالنزد حضرت سجاد و پس از او نزد حضرت باقرحسين و پس از او 
ت امامت منصوص من عنداهللا نيست. ثبِبوده است. كه اين ادعا نيز م  

   عبداهللا جعفر بن محّمد الصادق يعلی أب صّ باب اإلشارة والنّ  -١٢٧
را  7و  2را ضعيف و  6و  1اين باب داراي هشت حديث است. مجلسي حديث 

و  2هبودي نيز را مجهول ارزيابي كرده است. آقاي ب 8و  5و  4را حسن و  3صحيح و 
 »ينّثَشام بن المه«را صحيح شمرده است. مخفي نماند كه راوي حديث سوم،  4و  3

  مجهول است. 
سورة مباركة  5در اين روايت كه سندش در نهايت ضعف است به آية  -1حديث  *

و آيات مذكور دربارة شده كه با واو عطف به آية قبلي معطوف است  دقصص استنا
ص مكّي صكه سورة قَ ة أئمة شيعه داللت ندارد. خصوصاًامامت الهي فرعون است و به

  است و در دوران مكّه مسألة امامت مطرح نبود. 
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از فرزندش حضرت  گويند حضرت باقر مي 8و  6و  5و  4و  3و  2 احاديث
لق او مانند من است و دربارة كفن و دفن خود به او لق و خُتعريف كرد كه خَصادق 

  به هيچ وجه داللتي بر تنصيص ندارد.  احاديثواضح است كه اين رود. پسفارش فرم
خود، قائم محسوب  از امام پيش از امامي بعد كه هر گفته است حديث هفتم نيز

 ـشام بن سالم وات آن هشود. جالب است كه مجلسي اين حديث را كه يكي از ر مي
و راوي ديگرش جابر  ـيه بوده يعني همان كه روايت كرده قرآن داراي هفده هزار آ

است، صحيح شمرده است! 331 و 299عفي (ر. ك. ص ج (  

   الحسن موسی يباب اإلشارة والّنّص علی أب -١٢٨
 15و  13و  11و  8و  5و  4و  1در اين باب شانزده حديث آمده كه مجلسي حديث 

را مرسل يا  14را مجهول يا حسن و  10را مجهول و  7و  3ضعيف و حديث را 
را صحيح شمرده  12را موثّق و  9را حسن و  6و  2را مرسل و حديث  16مجهول و 

م و دوازدهم اين باب را صحيح ندانسته است. است. آقاي بهبودي جز حديث دو  
است. حديث  »رختايض بن مفَ«راوي اين سه حديث  -16و  9و  1حديث  *

اند و مجلسي به ضعف آن تصريح كرده و  صحيح ندانسته» محمد باقر«نخست را هر دو 
حديث شانزدهم نيز مرسل است. حديث نهم نيز كه مجلسي آن را موثّق شمرده، داراي 

 312 رده و متن كامل آن در رجال كشي (متن معيوبي است كه كليني اواخر آن را نقل ك
را فاقد است. حديث  »يا فيض كإلي ذهُ : ُخ بوعبداهللاأ فقال ِيل «ة آمده ولي جمل )303و

كه فردي مجهول است و شايد كليني براي آنكه از » أبي نجيح«مذكور مروي است از 
نيز واقفي » مييثَاحمد بن الحسن الم«عيب سند بكاهد، نامش را حذف كرده است. 

   !است
بود اگر نداند امام پس از حضرت معتقد  »فيض«شود كه  از حديث اول معلوم مي

 ـالبته بنا به نقل كشّي  ـآتش خواهد بود. اما در حديث نهم  اهل كيست، صادق
ام پس از وي كيست اشكالي ندارد اگر قبل از حضرت صادق بميرم و ندانم ام :گويد مي
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 اهلزند ولي اگر پس از آن حضرت بمانم و ندانم كه امام كيست،  به دينم ضرر نميو
 و 285و 177: ةالبقر(عتقاد را در قرآن مگر مسائل واجب اإل :گوييم مي تش خواهم بود!آ

   :داني كه خدا فرموده اي و نمي نخوانده ....).و 19: احلديد و 136 :ساءالنّ 

ِ  َمنۡ ﴿ ِ وَ ٱَءاَمَن ب جۡ  ا فَلَُهمۡ لِحٗ ِخرِ وََعِمَل َصٰ ٱِم وۡ ۡلَ ٱَّ
َ
َ  ِعنَد َرّبِِهمۡ  ُرُهمۡ أ ٌف َخوۡ  َو

َ ُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ   ]٦٢ البقرة:[  ﴾َزنُونَ َيۡ  َو
پاداش و  كه به خدا و روز باز پسين ايمان آورد و كردار شايسته به جاي آورند، هر«

  .»است و نه خوفي دارند و نه اندوهيشان نزد پروردگارشان محفوظ اجر
حضرت صادق  ر قبل ازكه اگ به قيامت است. اين ادعا ايمان به خدا و آتش، مان ازاپس 

او را ثواب و اگر پس از او بميري و امام بعد از  اهلبميري و امام پس از او را نشناسي، 
 مگر اصول دين، قبل از امام و بعد از امام فرق دارد؟ يعني چه؟ قابي،ع اهلنشناسي 

آيا ايمان به خودش و فرزندش بوده كه بايد  چه بوده؟ اصول ايماني حضرت صادق
 آيا اصول دين را، خدا بايد در كتابش بگويد يا م نيز به وي و فرزندش ايمان آورد؟مأمو

   بندة خدا؟ چرا خدا در كتابش ايمان به امام را نخواسته است!

توان دريافت كه مرد  كه در رجال كشّي مذكور است مي »فيض بن مختار«از روايت 
پس از اصرار زياد او و  ي است كه حضرت صادقراستگويي نبوده است زيرا مدع

پس  مپذيرفته تا اما رحم كنيد،پس از اينكه زانوي آن حضرت را بوسيده و گفته به من 
كرده و صورت غيرمستقيم امام را معرّفي نمايد، حتّي ابتدا چند بار بهاز خود را معرّفي 

آن حضرت به  »ضيح دهيدبيشتر تو«به امام عرض كرده  »فيض«پس از اينكه چهار بار 
او همان صاحب  =عنه  سألَت  يذالّ  َك صاحبُ  وَ هُ « :اش اشاره كرد و فرموده پسر پنج ساله
  . »بارة او پرسيدي توست كه در

دانستند  اينها گويا به هيچ وجه با روش اسالم و نصوص اسالمي آشنا نيستند و إالّ مي
 ـند و پيامبر ك الغت تمام تبيين ميكه قرآن مسائل مربوط به اصول دين را به وضوح و ب

دين را به بهترين و رساترين  اصول ـكه بسيار بر هدايت و سعادت مردم حريص بود 
امام نيز در  كرد تا همة مردم بفهمند و حجت بر آنان تمام شود و قطعاً وجه بيان مي

 صدر اظهار و بيان اصول دين از روش رسول خدا خصوصاً ارشاد و تعليم مردم،
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لهي را نبايد به إ اي داشت؟ وانگهي امامِ گويي امام چه فايده مبهم كرد. اصوالً ت ميتبعي
اي معدود و محدود معرّفي نمود، بلكه شايسته است كه به همة أمت معرّفي شود.  عده

  سبب شده كه كليني صدر روايت فيض را نقل نكرده است.  شايد وجود همين عيب،
خدا معرّفي امام  كه امام فرمود كه قبالًگويد  مي »فيض«ول كليني در اين روايت از ق

از زمان  :گويد مي 183كه در حديث سوم باب حالينداده بود، درپس از مرا اجازه 
همة أئمه معلوم بود و حضرت فاطمه لوحي كه نام همة أئمة در  نام ‘حضرت زهرا 

يات اليني به توافق يا مخالف روشود ك آن مضبوط بود، به جابر نشان داده بود. معلوم مي
   با يكديگر توجه نداشته است!

انسان به همنشينانش  = بجليسه رءُ مَ ـالْ  ُف عرَ يُ « :مروي است كه صاز رسول خدا
و » النّجيحابو«و  »الّءعبد اهللا بن قَ« موثوق از قبيلدر اين باب افراد غير. »شود شناخته مي

اند و معلوم است كه وي و دوستانش  قل كردهحديث ن »فيض بن مختار«نظاير اينها از 
انسته امام صادق خود را امام وي و نظاير او ند» كشّي«اند. بنا به نقل  نبودهافراد موجهي 

 »رمل بن عضَّفَم«ديگر از دوستان و همنشينان او ). 302و 301ي صاست (رجال كشّ
». املرء عىل دين خليله« د كهان بيهوده نگفته). 124(رجال كشّي ص  )1(است كه از ضعفاست

رود.  مشهور به شمار مي ةبذَو كَ ةالكه از غُ است» ظبيان بن يونس«جملة دوستان او  از
جاشي شود. ن به قول غضائري وي غالي و جاعل حديث است كه به مروياتش اعتنا نمي

مخلوط به دروغ و باطل است.  قابل اعتنا و تمام كتب اواو بسيار ضعيف و غير :فرموده
تحريف قرآن ي است كه داللت برروضة كاف 209از منقوالت اين كذّاب حديث اي  نمونه
را نيمة شعبان و   الشّهداسال قبر سيد يك كه در كرده هرتهمچنين وي رواي دارد!

 شب عيد فطر و شب عرفه زيارت كند خدا برايش ثواب هزار حجمره تمتّع و هزار ع
 :و روايت كرده. )2(سازد خروي او را بر آورده مياُنويسد و هزار حاجت دنيوي و  مي

                                                           
  كتاب حاضر. 168 صفحةآشنايي با او رجوع كنيد به براي  -1
 . 2حديث 371ضحي) صتحباب زيارة الحسين ليلة الفطر وليلة األاس د(باب تأكّ 10،جوسائل الشيعة -2
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را روز عرفه زيارت كند خدا براي وي ثواب يك ميليون حج را  كسي كه قبر حسين
انجام شده باشد و ثواب آزاد  صو يك ميليون عمره را كه با رسول خداكه با امام قائم 

 ن و فرستادن هزار اسب براي جهاد في سبيل اهللا،هزار بنده و ثواب بار كردكردن 
 :گويند نامد و مالئكه مي ه، ميدام ايمان آور نويسد و او را بندة صديق من كه به وعده مي

فالني صديق است كه خدا از باالي عرش او را تمجيد فرموده و در زمين كرّوبي ناميده 
معلوم كن زيارت  :بايد گفت »نسيو«. اما دروغگو كم حافظه است لذا به )1(شود مي

  ميليون حج و عمره؟! حج و عمره دارد يا ثواب يك ثواب هزار  سينحمرقد امام 
حدي از پيغمبران اشود كه براي  مالحظه كنيد با يك زيارت ساده، ثوابي ذخيره مي

بيش از يك حج تمتّع و سه عمره به جا نياورد ولي  صذخيره نشده است. رسول خدا
البتّه به قول  اش را زيارت كند از پيامبر و أئمه بيشتر ثواب برده است!! قبر نواده كسي كه

  »! يونس بن ظبيان«كذّاباني از قبيل 
رض عندنا خزائن األ« :فرمود صادقامام :گويد مي 176 باب 4 خبر وي در
 186دوم باب  خبر ولي در!! »اختيار ماست كليدهاي آن در خزائن زمين و =ومفاتيحها

درهم خدا اين است كه چند  ترين امور نزد محبوب :مدعي است كه آن حضرت فرموده
   !به امام پرداخت شود

طواف خدا باالي  شبي در :عرض كرد حضرت رضا است كه به مرد همان اين
الة  يا « :كرد خطاب من  به  و سرم آمد  »لذكرييونس! إّين أنا اهللا ال إله إال أَنا فاعبدين وأقم الصَّ

برو بيرون خدا تو را و كسي  :غضبناك شد و در جوابش فرمود اًشديد حضرت رضا
هزار لعنت و  :كه تو را حديث گفته لعنت فرمايد و دستور داد او را بيرون كنند و فرمود

 : اندازد و فرمودباد كه هر لعنت او را به دوزخ دردر پي آن هزار لعنت ديگر بر يونس 

الخطاب در ابواست. آگاه باشيد يونس همراه نكرده شيطان ندا زج را م كه اوگواه من
  ترين عذاب دوزخ خواهند بود.  غل و زنجير و در سخت

                                                           
 . 2حديث  359ص  10، ج وسائل الشيعة -1
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توجه داشته باشيد كه روايات بسياري از اين خبيث در كتب معتبر شيعه در ابواب 
ز آنِ ها و انهار زمين ا تمام آب :گويد مي 162باب  5 مختلف ذكر شده از جمله در خبر

از امام و شيعيانش  كس غير ا براي شيعيانش حالل فرموده و هرآن ر مامام است و اما
و  زيارترا در كتاب شريف  »يونس«غاصب است! نمونة ديگر از روايات  ،آب بخورد
  ) ببينيد. 130(ص زيارتنامه
شيخ مفيد در كتاب  ـكه حديثي ضعيف است  ـحديث شمارة يك اين باب را  :تذكّر

   آورده است! 217ص  2شاد ج راإل
  كرده است. اين روايت را نقل  )1(شناسيم م كه او را ميكَعلي بن الح - 2حديث  *
اعتبار و به احتمال قوي از جعليات  حديثي است مجهول و در نتيجه بي - 3حديث  *

پس اند و أئمة  دانند و در او توقّف كرده است كه حضرت كاظم را امام قائم مي »واقفيه«
 »مكَعلي بن الح«از همين  96از آن حضرت را قبول ندارند. كليني در حديث اول باب 

من و پدرم زره پيامبر را پوشيديم، براي ما  :فرمود روايت كرده كه حضرت صادق
قائم ما كسي است كه اگر آن را بپوشد إن  = قائمنا إذا لبسها مألها إن شاء اهللا«بزرگ بود و 
إنَّ « :گويد و در اين حديث مي )233ص 1(كافي ج  »دازة اندامش باشدشاء اهللا به ان

همانا حضرت كاظم زره را پوشيد و به اندازة اندامش  = موسی قد لبس الّدرع وساوی عليه
كه رجال كشّي را تهذيب  ـشايد به همين سبب شيخ طوسي  )308ص  1(كافي ج !»بود

  (فتأمل).  )2(ال كشّي حذف كرده استرا از رج 96جملة آخر حديث اول باب  ـكرده 
آيا با  آورده است! 217ص  2ج » اإلرشاد«اين حديث را شيخ مفيد در  :تذكّر

   توان ادعايي را اثبات كرد؟ اعتبار مي حديثي مجهول و بي

                                                           
 . 682و  281براي آشنايي با او رجوع كنيد به صفحه  -1
  همين كتاب. 579ر. ك. صفحه  -2



   
 

 

692 

جلد  اإلرشاداند. حديث چهارم را شيخ مفيد در  هر دو ضعيف -5و  4حديث  *
وهو «آورده و در آنجا جملة  220و219صفحة  و حديث پنجم را در 216دوم صفحة 

   را اضافه دارد! »صبّي وعليه ثوبان أصفران
علي بن «است اما حديث ششم را » فوانص«راوي هر دو حديث  - 12و  6حديث  *

كه به تحريف قرآن معتقد است براي كليني نقل كرده و راوي نخست حديث  »ابراهيم
اي از  هايي نسبت داده شده كه نمونه است كه به او دروغ »سليمان بن خالد«دوازدهم 
مالحظه كرد و بنا به نقل  به بعد) 304توان در رجال كشّي (چاپ كربالء ص  آنها را مي

خود را امام وي و نظاير او ندانسته است. صرف نظر از اين،  حضرت صادق »كشّي«
حتّي از نظر كساني كه به حجيت  ـايد حديث مذكور خبر واحد است و در اصول عق

متن هر دو حديث لفظ در  ،خبر واحد حجت نيست. عالوه بر اين ـاند  خبر واحد قائل
جانب خدا بر شما واليت و امامت  نيامده و نفرموده كه او از» امام «، »ولي«، »مولي«

مالزم و شما يعني كسي كه بهتر است  )1(»صاحب«رساند كه  كثر ميا دارد و حد
قصد معرّفي  است. چنانچه حضرت صادق »موسي بن جعفر« مصاحب او باشيد،

فرمود و به عدة بيشتري اعالم  از الفاظ واضحتري استفاده مي داشت قطعاً لهي را ميإامام 
  كرد تا بر أمت اتمام حجت شود.  مي

عنوان اسماعيل را به  آورند كه حضرت صادق اسماعيليه نيز روايات بسيار مي
توان  متواتر كه نميبا اتّكاء به چند حديث غير امام پس از خود معرّفي فرموده است!

  اصول عقايد را اثبات كرد. 
ه گفته كو چنان 121حديث هفتم، متن كاملتر حديث پنجم باب  - 8و  7حديث  *
دو با تاريخ ناسازگار است، زيرا حضرت  مجهول است. حديث هشتم ضعيف و هر شد،

                                                           
شود كه مدتي طوالني همراه و مالزم كسي يا  صاحب يعني دوست و معاشر و عرفاً فقط به كسي گفته مي - 1

. در 41و39آيه » يوسف«چيزي بوده است. براي اطّالع از معناي اين لفظ رجوع كنيد به قرآن كريم سوره 
) آمده 49ص 2. ش، ج ه 1363ران سال (انتشارات ناصر خسرو، طه» معجم ألفاظ القرآن الكريم«كتاب 
  املعارش وال يقال يف العرف إال ملِن كثرت مالزمته, فالصاحب: اُملالزم لشخص أو لَِيشء.»: الصاحب«است: 
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بتداء اسماعيل را به امامت معرّفي كرد و پس از مرگ وي فرمود كه براي ا صادق
كه اين امام است. درحالي »موسي«حاصل شده و پس از من فرزند ديگرم » بدا«خدا 

را براي امامت معرّفي فرمود!!  »موسي«حضرت امام، از همان ابتداء گويند  مي احاديث
  اين باب همين عيب را دارند.  احاديث اكثر

) را در 121باب  5حديث = شيخ مفيد حديث مجهول هفتم اين باب ( :تذكرّ
  ذكر كرده است!  271ص  2ج  اإلرشاد

  اعتبار است.  مجهول و بي -10حديث  *
 يعقوب«اي كذّاب از قول  سند آن در نهايت ضعف است. عده -11حديث  *
موسي بن « اند كه وي زماني كه ت ادعا كردهكه به قول ابن غضائري از ضعفاس» سرّاج
به نزد مواليت بيا. او نيز  :امام به او فرمودبر امام صادق وارد شد.  در گهواره بود، »جعفر

نامي  :طفل به زبان فصيح سالمش را جواب داد و فرمود آن طفل شيرخوار سالم كرد و
عوض كن. يعقوب  كه ديروز بر دخترت نهادي مورد بغض و غضب خداست، نامش را

ه ب :نيز به من فرمود نام گذاشته بودم، حضرت صادق »يراءمح«من دخترم را  :گويد مي
   !دستور پسرم رفتار كن تا هدايت شوي. من نام دخترم را تغيير دادم

دانند،  باالتر مي صخوار را از پيغمبرشير »موسي بن جعفر«مالحظه كنيد كه اينان 
نين پس از آن، نام اشخاصي كه به حضورش و سآن حضرت در چهل سالگي 

ولي اين طفل شيرخوار نام دختري را  كرد، دانست و از نامشان سؤال مي رسيدند نمي مي
  داند.  كه نديده، مي

رو  عائشه را كه زيبا و سرخ صاند؟ زيرا رسول خدا صه را ساختهقاما واقعاً چرا اين 
اند كه اين نام  براي ايجاد تفرقه گفته فرمود. لذا خطاب مي »ءحميرا« و سرخ مو بود،

  كرد؟!  خطاب ميمبغوض خداست كه همسرش با آن 
خود اوست و  ايم معجزات هر پيامبري مختص نيز گفته عالوه بر اين چنانكه قبالً

سخن گفتن توان بدون دليل معجزات يكي را براي ديگري قائل شد. از جمله  نمي
 ‘اع از پاكدامني و عصمت حضرت مريمدر گهواره به منظور دف حضرت عيسي
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 ثانياً:حضرت كاظم پيامبر نبود و  اوالً:كه بود. درحاليو اثبات نبوت حضرت مسيح 
اي ضرورت نداشت.  چنين معجزه نيازي به دفاع از پاكدامني مادرش در ميان نبود و طبعاً

هوانگهي چرا از اين معجزة بزرگ جدربارة اين حديث  اند؟ اي كذّاب، مطّلع نشده ز عد
  كتاب حاضر.  153رجوع كنيد به صفحة 

 2ج  االرشادحديث مجهول دهم و حديث ضعيف يازدهم را شيخ مفيد در  :تذكّر
   !آورده است 219و218ص 

» محمد بن الوليد«اب از كذّ »سهل بن زياد«حديث سيزدهم را  -14و  13حديث  *
حديث  نقل كرده است! دانست، ود و حضرت كاظم را امام نميمذهب بكه فطحي

  مرسل و مجهول است.  :چهاردهم نيز چنانكه گفته شد
 منظور كه حضرت صادق به درو نقل كرده تا بگوي  حديث را از آن دو كليني اين

پنج نفر را به عنوان وصي  امام پس از وي بر حكومت جائر عباسي آشكار نشود، آنكه
گفته است  120باب  5و  2و  1في كرد. گويا كليني از ياد برده كه در حديث خود معرّ

از كودكان بپرسد كه  وارد شهر شود و حتّيم به قدري معروف است كه اگر مسافري اام
 :شنود جواب مي وصيت كرده؟ به عنوان امام پس از خود، يمورد چه كسفالن امام در 

واقعي امام صادق براي حكومت مشكل نبود تا بنابراين شناخت وصي  فالن بن فالن!
   به عنوان تقيه بر بيش از يك نفر وصيت كند!امام بخواهد 

كه پس  »حعبد اهللا األفطَ«معروف به  »عبداهللا بن جعفر«اند  ديگر آنكه اينها ادعا كرده
 بود، شايستة امامت نبود زيرا بيني ترين فرزند امام صادق از اسماعيل مرحوم، بزرگ

غ مشكلي لّببراي م لكنت زبان كه خصوصاً :گوييم يا پايش بسيار پهن و بزرگ بود. مي
نشد، پس چگونه  ـسالم اهللا عليه  ـشود مانع نبوت حضرت موسي  ميمهم محسوب 

  شود؟  بودن بيني يا پاي كسي مانع امامت وي ميپهن 
كودكي بازي  اند كه امام در چند تن ضعيف و كذّاب ادعا كرده -15حديث  *
كودكي كه بازي نكند سالم نيست و بازي نكردن كودك امتياز محسوب  :والًا كند! نمي
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كه كردند و حتّي درحالي بازي مي ـعليهما السالم  ـحضرات حسنين  :شود. ثانياً نمي
  شدند.  پيامبر مشغول نماز بود بر گردن و دوش مبارك آن حضرت سوار مي

  آورده است!  219ص  2ج  اإلرشاديخ مفيد در اين حديث ضعيف را ش :تذكّر

   ضاالحسن الرّ  يعلی أب صّ شارة والنّ باب اإل -١٢٩
را صحيح و سند دوم  1در اين باب شانزده حديث آمده كه مجلسي سند اول حديث 

اين باب را  احاديث را مجهول و بقية 5را موثّق و حديث  9و  2آن را ضعيف و حديث 
  ز حديث اول را صحيح نشمرده است. بهبودي نيز ج ضعيف دانسته و آقاي

أئمه چه آنان كه  اصحابشود،  از ابواب گذشته و چند باب آينده معلوم و مسلّم مي
كه هم و چه آنان اند مانند زراره و ابوبصير و محمد بن مسلم و غير بوده خاص اصحاب

عاصرشان وفات كند، امام پس از اند اگر امام م دانسته هيچ يك نمي اند، مالزم ايشان بوده
ما  كنند امام بعدي كيست؟ شود سؤال مي مكرّراً مالحظه مي احاديثاو كيست و لذا در 

بنابر رواياتي كه كليني و  را از آتش دوزخ نجات دهيد و امام بعدي را به ما معرّفي كنيد!
كه اكنون شيعيان أئمه، امام بعد از امام زمان خود را  اصحاباند،  امثال او جمع كرده

معلوم  شناختند! دانند. نمي شناخت آنها و ايمان به ايشان را از اصول مذهب خود مي
 جزء دين و اعتقاد ايشان نبوده و آخوندها بعداًشود معرفت و ايمان به دوازده امام  مي

 دانستند امام بعدي كيست چنانكه امام صادق ابتداء نمي اند. حتّي خود أئمه اضافه كرده
و امام هادي نيز فرزندش محمد را فرزند ارشد خويش اسماعيل را به امامت معرّفي كرد 

گفتند براي خدا  و چون آن دو در زمان حيات پدر وفات يافتند،به امامت معرّفي كرد 
   )1(حاصل شده است!! »بدا«

را تكذيب كرده و  پسرش حضرت رضا واب خاص حضرت موسي بن جعفر،نُ
رساند كه أئمه به أمت  حوادث مشابه اين ماجرا مي را ايجاد كردند! »هواقفي«مذهب 

                                                           
  به بعد) مفيد است. 248(ص  شاهراه اتّحاددر اين موضوع مطالعه كتاب شريف  -1
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كليني نيز روايتي كه در آن  ها و روايات نامعتبرِ معرّفي نشده بودند حتّي در همين قصه
توان يافت در  نمي معرّفي شده باشد،به صورتي درست و معقول به أمت  امام الهي،

و تعيين كرده بود، اين موضوع مانند ساير مسائل حالي كه اگر شارع دوازده امام را 
أئمه، دوازده  اصحابأقلّّ رسيد و همة مردم و يا ال مگان مياصول شريعت، به گوش ه

  شناختند.  امام را مي
ند كه امام پس از شما ا در اينجا نام راوياني كه بالواسطه يا با واسطه از امام پرسيده

از زمان امام  ـآمده » كافي«جعه كنيم و نامشان در از شما به چه كسي مرا كيست و بعد
توان از  امام رضا را نيز ميوات پس از آوريم و ر مي ـ تا زمان امام رضا حسين

   :هو هذاو  .استخراج كرد »كافي«
 نام راوي ش نام راوي ش
  العجلي يةبريد بن معاو2 سهل بن زياد1
 ابو الجارود زياد بن منذر4 محمد بن عيسي3
  محمد بن الحسين6 يونس بن يعقوب5
  محمد بن اسماعيل بن بزيع8 ابن مسكان7
  منصور بن يونس10  ابوبصير9

  محمد بن جمهور12 محمد بن خالد11
  صفوان بن يحيي14 حسين بن سعيد13
  صباح األزرق16 نضر بن سويد15
  زيد بن الجهم الهاللي18 يحيي بن عمران الحلبي17
  بن سنانمحمد20 أيوب بن الحر19ّ
  اسماعيل بن جابر22 عمران بن علي الحلبي21
  عبدالكريم بن عمر24 عبداهللا بن المغيره23
 عبدالحميد بن أبي الديلم26 عبدالرّحيم بن روح القصير25
  حماد بن عيسي28 معلَّي بن محمد27
  ابراهيم بن عمر اليماني30 احمد بن محمد29
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  أبان بن عثمان32 حسن بن محمد الهاشمي31
 عبدالصمد بن بشير34 حمد بن عيسيا33
  علي بن الحكم36 ابن أبي عمير35
  سيف بن عميره38 عمر بن اُذينَه37
  ابوبكر الحضرمي40 عينأبنةزرار39
  مرو بن شمرع42 فضيل بن يسار41
  بكر بن صالح44 بكير بن أعين43
  محمد بن سليمان الديلمي46 محمد بن مسلم45
  أبي أيوب الخزّاز48 الجهمهارون بن47
  ثبيت50 مفضّل بن عمر49
  معاذ بن كثير52 حنان بن سدير51
  رجاني الفارسيابو علي األ54 فليح بن ابي بكر الشّيباني53
  عبدالرّحمان بن الحجاج56 محمد بن الجبار55
  موسي الصيقل58 بوالقاسم الكوفيأ57
  سحاق بن جعفرإ60 محمد بن سهل59
  علي بن عمر بن علي62 الدابراهيم بن أبي الب61
  ابن أبي نجران64 محمد بن الفضيل63
  صفوان الجمال66 عمران بن موسي65
  منصور بن حازم68 محمد بن عبداهللا67
  احمد بن الحسن الميثمي70 عيسي بن عبداهللا69
  جعفر بن بشير72 بن ايوبلةفضا71
  يعقوب السرّاج74  حسين بن أبي العالء73
  لدسليمان بن الخا76 وشّاء75
  داود بن الزّربي78 أبي الصباح الكناني77
 داود بن كثير الرّقّي80 هشام بن سالم79
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  أبو أيوب النّحوي82 فضيل بن عثمان81
  حسن بن محبوب84  طاهر83
 حسين بن نعيم الصحاف86 جابر بن يزيد الجعفي85
  هشام بن الحكم88 يونس بن عبدالرّحمان87
  علي بن يقطين90 عبد األعلي89
  معاويه بن حكيم92 القالّعبداهللا 91
  نعيم القابوسي94 فيض بن المختار93
  حسين بن المختار96 اسماعيل بن عباد القصري95
  نصر بن قابوس98 محمد بن اسحاق بن عمار97
  داود بن سليمان100 زياد بن مروان القندي99

  يزيد بن سليط102 المخزومي101
 اسماعيل بن محمد بن عبداهللا بن علي بن الحسين103

  

و  اخبارأئمه بودند كه از دوازده امام خبري نداشتند. از  اصحابان تعدادي از اين
توان دريافت كه  مي موجود است،» كافي«ديگر كه تعدادي از آنها در همين  احاديث

و اوالدشان از دوازده امام شيعيان كنوني خبري نداشتند، تا چه رسد به حتّي خود ائمه 
چرا آخوندهاي مدعي  و يا از اصول اعتقادي بشمارند! اينكه ايمان به آنان را واجب

 اين چه  شمارند؟ بيت، معرفت دوازده امام را واجب و يا از اصول اعتقادي مي اهلحب
خواهد  183لب در باب تتميم اين مط  اصلي است كه در كتاب خدا اثري از آن نيست؟!

  اهللا تعالي. آمد، إن شاء 

آيا امام  :پرسيم لي بن يقطين توثيق نشده، ميصرف نظر از اينكه ع -1حديث  *
شود كه مخاطب نفهمد و دوستانش به او  مت معرفي ميالهي اين اندازه مبهم به إ

  به هر حال اين روايت داللتي بر تنصيص ندارد.  بفهمانند؟
ولي در ترين فرزند من است.  علي محبوب :گويد در اين حديث مي - 2حديث  *

دادم  بود امامت را به پسرم قاسم مي دست من مي كار در اگر :يدگو حديث چهاردهم مي
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فت أر و او مهر به دارم و دوست مي ديگران] از [بيش را = او عليه ياه ورأفتإيّ  يبّ ُح ـلِ «
  كتاب حاضر. 592دربارة اين حديث رجوع كنيد به صفحة . »دارم

 »الرّقّي داود«ناقل آنها  نهايت ضعف و يث درحد دو سند هر -5و 3حديث  *
  كتاب حاضر. 593 ةبه صفح يددوم رجوع كن يثحد ةدربار .)1(است

   آورده است! 248ص  2ج » اإلرشاد«باب را در حديث سوم اين شيخ مفيد، تذكّر:
 ردــول فـاز ق 70ث اول باب ـكذّاب مانند حدي »دي بن محملَّعم« -4حديث  *

پدرم  :كاظم فرمودهادعا كرده كه حضرت  »احمد بن محمد بن عبداهللا«ه نام مجهولي ب
   :فرمودهـ عزّوجلّ  ـپسرم خداي  :گفت برد و صمرا نزديك قبر پيامبر را گرفت ودستم

 ٱِف  إِّنِ َجاِعلٞ ﴿
َ
 ]٣٠ البقرة:[  ﴾ِض َخلِيَفةٗ ۡرۡل

  ».همانا من در زمين جانشيني قرار دهم«
  كند.  گفتة خويش وفا مي و خداوند به قول و

ايم، بدانجا مراجعه  دربارة آية مذكور سخن گفته؟ »آيا آدم خليفة اهللا است«ما در فصل 
خدا گفتة خويش را  ،آري :گوييم در اينجا ميبند ثالث)  458صفحة  شود. (خصوصاً

ندارد.  صلهي پس از پيامبرإلفاي كور ربطي به تعيين خذما آية ماتحقّق بخشيده است، 
مذكور در قرآن، ممكن است كافر شود، » خليفة«دريافت كه توان  از كتاب خدا مي

   :چنانكه فرمود
ِي َجَعلَُكمۡ ٱُهَو ﴿  ٱئَِف ِف َخَلٰٓ  لَّ

َ
 ]٣٩ :فاطر[  ﴾ۥُرهُ هِ ُكفۡ َفَمن َكَفَر َفَعلَيۡ  ِضۚ ۡرۡل

پس هر كه كفر ورزد،  قرار داد، اوست كه شما را در زمين جانشينان [يكديگر]«
  ».كفرش به زيان خود اوست

خليفة مذكور را مفسد و  يا ممكن است مفسد و خونريز شود، زيرا هنگامي كه مالئكه،
ر قرآن منظور ازنفرمود. در حاليكه اگر د خونريز خواندند خداي متعال قول ايشان را رد 

قطعاً  ـكنند  خونريزي نمي كه فساد و ـود صالحاني نظير آنان ب امام و و ، پيامبر»خليفه«

                                                           
  همين كتاب. 414رجوع كيند به صفحه براي آشنايي با او  -1
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شد. پس امام كاظم  قول فرشتگان در مورد مفسد و سفّاك بودن خليفه، مردود اعالم مي
داند كه آية مذكور ارتباطي به مسألة خالفت و شناسد، مي كه قرآن را بهتر از سايرين مي

جانشين خود به آية مذكور ندارد و قطعا در مقام معرّفي اكرم لهي پس از پيامبر إخلفاي 
  فرمود.  استناد نمي
   بدان استناد كرده است! ذكر و 249ص  2ج » اإلرشاد«را شيخ مفيد در  حديثاين :تذكّر

 كه به تصريح كليني از» زياد بن مروان القندي«اين حديث از قول  -6حديث  *243
»بوده، نقل شده. وي از وكالء و مباشرين امام كاظم» هواقفي  بود كه هفتاد هزار دينار

با همكاري  )439 و195 ايم (ص گفته قبالًنزد وي بود و چنانكه  از اموال آن حضرت،
را » واقفيه«را اختالس كرد و مذهب  ، ما يملك امام»مان بن عيسيثع«و » علي بطائني«

   مخالفت كرد! بنيان نهاد و با حضرت رضا
اعتبار است. راوي نخست حديث نهم، اين باب همگي ضعيف و بي احاديثة بقي 

ديگر  راوي )236 (ص ايم معرّفي كرده ضعيف است قبالً كه واقفي و را »حسين بن مختار«
  است. » مكَعلي بن الح« راوي معتقد به تحريف قرآن، يعني مذكور نيز همانحديث 

آورد  را در كتابش نمي احاديثگرفت اين  به نظر ما اگر كليني عقل خود را به كار مي
مذكور، امام از وقايع پس از وفات خود و از آينده خبر  احاديثزيرا در تعدادي از 

امام را عالم به غيب معرّفي كنند در حالي كه اگر  اند كه دهد و جاعلين قصد داشته مي
و  »علي بن أبي حمزة بطائني«و  »زياد بن مروان القندي« دانست قطعاً امام غيب مي

   !گماشت را به وكالت و نمايندگي خود نمي» عثمان بن عيسي«
بار است اما اعت حديث هفتم اين باب گرچه ضعيف و بياي به حديث غدير:  اشاره
برانگيز است كه اميدوارم مورد توجه خوانندة محترم قرار گيرد. اين اي تأمل نكته حاوي

دانيد چرا شما را  آيا مي :خواند و فرموداي را فرا عده حضرت كاظم :گويد حديث مي
ي ن بعدمِ  يوخليفت يم بأمروالقيّ  يصيّ هذا وَ  يابن نَّ أدوا شهَ اِ « :نه. فرمود :گفتند ام؟ دعوت كرده

. »د باشيد كه اين پسرم وصي من و كارگزار من و پس از من جانشين من استشاه =
را به عنوان جانشين  خواست علي مي صشوم كه اگر پيامبر در غدير خم يادآور مي
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مت معرفي فرمايد، به جاي حديث معروف غدير، جمالتي افصل خود به و خليفة بال
مت و عدم احت پيامبر و تمايلش به وحدت فصا و يقيناً قطعاًفرمود.  مانند اين بيان مي

  اش كمتر نبود.  اختالف در ميان آنان، از نواده
مر امامت پسرش ادر خواب از  شود امام كاظم چنانكه مالحظه مي 14در حديث 

ي نقل كرده كه احاديث 61با خبر شد. گويا كليني فراموش كرده كه در باب » علي«
   شود! القاء نمي »ثمحد«مور شريعت در خواب به او اند  »ثمحد«أئمه  :گويند مي

 14و قسمتي از حديث  16و  13و  12و  11و  8و  7و  6مفيد حديث شيخ  :تذكّر
به بعد، آورده  250ص  2ج  اإلرشاددر  اند، را كه همگي به تصريح مجلسي ضعيف

  آيد؟  ز به كار فريب عوام ميضعيف، ج احاديثاست! آيا 

   يانجعفر الثّ  يعلی أب صّ والنّ باب اإلشارة  -١٣٠
فقط  تراشان آن است كه امام رضاان كه از مشكالت خرافيون و امامبد :مقدمه244

رو  از اين آن حضرت، حدود هشت ساله بود! يك پسر داشت كه هنگام وفات
برادر وي يعني دوستداران آن بزرگوار به چند گروه منشعب شدند. گروهي به امامت 

برخي در امام  قائل شدند، ـچراغ معروف است  كه در ايران به شاه ـ »احمد بن موسي«
امام بايد بالغ باشد  :گفتند ايشان از اين قرار بود كه ميمشكل  )1(.....رضا توقّف كردند و

ما اين طفل فرصت علم احال آنكه فرزند حضرت رضا بالغ نيست. امام بايد عالم باشد 
  وزي نداشته است. اين مشكالت دربارة امام هادي نيز صادق است. آم

 »الفضل أم« بعدها دختر مأمون، فروشان آن بود كه حضرت جواد مشكل ديگر تفرقه
 را خواستند مأمون و امام ساني كه ميرا بر ك كار داماد وي شد. طبعاً زني گرفت ورا به 
سنين جواني   در آنكه آن بزرگوار ل ديگرساخت. مشك معرّفي كنند، دشوار يكديگر  دشمن

   ساله بود! 9سالگي در گذشت در حالي كه بزرگترين پسرش  25يعني در 
                                                           

نوبختي و كتاب » ةق الشّيعرَف«رجوع كنيد به كتاب  الع از آراء شيعيان پس از امام رضابراي اطّ -1
 اشعري قمي. » المقاالت و الفرق«
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لدنّي علم رواياتي جعل كردند و براي امام  جو براي حلّ مشكل اول تراشان تفرقهامام
تشبيه  و امام را به حضرت عيسي )1(و علم غيب بافتند و كرامات عجيب قائل شدند

مون جاسوس وي در خانة امام بوده امشكل دوم ادعا كردند كه دختر م براي حلّ ردند!ك
   !مسموم كرد» الفضل أم«آن حضرت را توسط  »معتصم«است و بدون دليل گفتند كه 

حضرت رضا از غيب  :گويد بطالن توجيه مشكل اول واضح است. رواياتي كه مي
دل و نيت واهد داد و يا حضرت جواد از خدا به من فرزند پسري خ :خبر داد و گفت

ايم،  گفته» علم غيب و معجزه و كرامت در قرآن«فصل  چنانكه در داد، راوي خبر
قرآن است كه فرموده مخالف:   
﴿ ُ َّ َّ ٱ ِ ۡرِض ٱۡلَغۡيَب إ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َّ َيۡعلَُم َمن ِف ٱلسَّ  ]٦٥ :نمل[  ﴾قُل 

  ».ز خدا از غيب آگاهي نداردو زمين كسي جها  در آسمان (اي پيامبر) :بگو«
   :و نيز فرموده

 ٱلَُم َما ِف َوَيعۡ ﴿
َ
 ]٣٤ :لقامن[  ﴾َحامِ رۡ ۡل

  ».داند هاست مي آنچه در رحم [همانا خداست كه] و«
  اين علم مخصوص ذات باري تعالي است. 

پس چرا در حديث دهم  دانيد، يديگر آنكه شما قياس را در عقائد اصولي حجت نم159
قياس  ـ »الثناءو ةحيّ عليه آالف التّ « ـرا به حضرت مسيح  باب امام جواد و سيزدهم اين

چنانكه در كتابش  ـپيغمبر بود و خداي متعال  در حالي كه حضرت عيسي ايد؟ كرده
و  ‘براي تصديق سفارت و نبوت وي و دفاع از صديقة طاهره حضرت مريم  ـآمده 

پيامبر نبود د آن حضرت را در گهواره به نطق در آورد. اما حضرت جوا فع تهمت از او،ر
پس از تكلّم در مهد،  حضرت عيسي ،اين عالوه بر و مادرش نيز متّهم نشده بود؛

 وت سخن نگفت وهل به عنوان پيامبر از دين خدا و مسائل مربوط به نبديگر تا سنّ كَ
گوييد  كه شما مي) درحالي110: ةاملائد، 46: عمران آلت (عهده نگرف ارشاد مردم را بر

تا  صامامت حضرت جواد از هشت سالگي به بعد يكسره ادامه يافت! رسول خدا
                                                           

  كتاب حاضر بررسي شده است. 114 صفحةكه در  179باب  7از قبيل روايت  -1
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سه يا  لدانست تا اينكه به وي وحي شد أما طف چهل سال نبوت نداشت و چيزي نمي
نكرده، به شود و هنوز مكلّف نيست و علمي تحصيل  هشت ساله كه به وي وحي نمي
آيا حضرت مت بايد تابع او باشند؟! اداند و همة  چه دليل معارف شريعت را مي

دانسته است و  ادعا كرده كه در طفوليت همة علوم و مسائل شريعت را مي عيسي
   شدند؟ بندگان خدا بايد در طفوليتش پيرو او مي

توان قياس كرد  نمي زني ـسالم اهللا عليه  ـحضرت جواد و هادي را با حضرت يحيي 
در قرآن به صراحت  م پيشين است،ماُبه  طو مربوحضرت را كه استثناء زيرا خدا آن

اي در كتابش به حضرت جواد و هادي  در اين صورت چگونه هيچ اشاره معرّفي فرموده،
؟! پس چگونه با اين )*(نفرموده است ـمت در آينده به آنان وابسته بود اكه هدايت  ـ

اگر چنين واقعه و  ،عالوه بر اين اعتقادي را تبيين كرد؟توان مسائل  ست ميسقياسات 
در شهرهاي آن زمان كه  و نظاير آن) 179باب  7معجزة بزرگي (از قبيل حديث 

يافت و بر سر  در ميان مردم شهرت مي اند، واقع شده بود، قطعاً جمعيت زيادي نداشته
و نظاير ايشان آن را نقل  الحال كليني، وات معلومبينيم كه ر افتاد ليكن مي ها مي زبان
آيا مسائل ايماني و ديني را كه موجب دخول در جنّت است خدا در كتابش  اند!! كرده

  وات كليني؟! كند يا امثال ر بيان مي
وات كليني او را در هشت سالگي به امامت جالب است بدانيم امام جواد كه ر

را در مورد خود، اين مسأله  )3حديث  131ليني (باب اند، بنا به نقل ك منصوب كرده
، قبول نداشت و اداره و سرپرستي امالك و اموال و ساير »علي الهادي«اش  پسر نه ساله

آيا  گذاشت! »عبداهللا مساور«خود را تا زمان مكلّف شدن فرزندش بر عهدة  ةما ترك
رستي ما ترك خويش صالح ف خود را براي اداره و سرپممكن است امام كه فرزند نامكلّ

  ) اً(فتدبر جد او را براي ارشاد و هدايت أمت صالح بدانند؟!! د، دان نمي

                                                           
» وقوع و تحقّق«اين موضوع نيست بلكه بر سر » مكانإ«شويم كه نزاع ما با كليني بر سر  يادآور مي - )*(

  نابالغ امام رضاست.  ةآن، در مورد پسر و نواد
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در اينكه حضرت جواد به ميل  اوالً: بطالن توجيه مشكل دوم نيز واضح است زيرا
ز ادعاي شما دليل خواستگاري ننموده و با او ازدواج نكرده باشد ج» أم الفضل«خود از 
در مورد  وي را طالق نداد؟ چرا امام پس از مرگ مأمون، ثانياً:دست نيست. درديگري 

ط همسرش نيز جعاي افراد كذّاب، دليلي درقتل آن بزرگوار توساز  دست نيست،ز اد
گفته  =به  فأشهُد  خربٌ  يعند كومل يثبت بذل إّنه مضی مسموماً  :قيل« :گويد رو شيخ مفيد مي اين
- آن گواهي بر اين خبر برايم اثبات نشده تا ماازهر كشته شد  شود كه آن حضرت با مي

 :نويسد كند بلكه مي نمي اي اشاره شهادت وي قتل و به مورد امام هادي نيز در و .)1(»دهم
حضرت أبو الحسن  ظاهراً = مّدة ُمقامه بُرسَّ َمن رأی مكرمًا يف ظاهر حاله وأقام أبو احلسن«

كتاب  شيخ مفيد در. )2(»امرّاء با احترام و گرامي بسر برددر مدت اقامتش در س هادي
بارة مسموم و مقتول  درجعفر صدوق بواما آنچه كه ا« :فرموده نيز )3(»االعتقادتصحيح«

قطعي ه، آنچه دنوشته، برخي اثبات شده و برخي ديگر اثبات نش ‡شدن پيامبر و أئمه 
است كه به مرگ  ‡ين نَحسالمؤمنين و حضرات شدن امير است مقتول [و شهيد]

اند و از كساني كه پس از ايشان مسموم از دنيا رفته است حضرت  طبيعي از دنيا نرفته
نيز مسموم گرديده ولي در اين موضوع  رضا ماست و به احتمال قوي اما كاظم

توان  أئمه امكان حكم قطعي نداريم و نمي تل و مسموميت بقيةقما در مورد اترديد هست، 
   .)4(»اين موضوع براي تحريك و تهييج مردم بيان شده استقين كرد و اخبار دالِّ بر ي

                                                           
 . 259ص  2رشاد، ج اإل -1
 . 311ص  2رشاد، ج اإل -2
 . 110تصحيح االعتقاد، منشورات الرّضي، ص  -3
ا مل يثبت, منه مبالّسم والقتل فمنه ما ثبت و ‡األئّمة و ر ـ رمحه اهللا ـ من مضی نبّينافأّما ما ذكره أبوجعف« -4

لقتل ومل يمت أحدهم حتف أنفه وممّن مضی خرجوا من الّدنيا با ‡املقطوع به أّن أمرياملؤمنني و احلسن و احلسنيو
احلكم فيمن  شّك فال طريق إىل وكان فيه »الّرضا«النّفس أمر  يف ييقوو »موسی بن جعفر«هم مسمومًا بعد

 . »جمری اإلرجاف و ليس إلی تيّقنه سبيل يجير كغتيلوا أو ُقتِلوا صربًا, فاخلرب بذلاعداهم بأّهنم سّموا أو 
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 ‡دي و عسكريابه قتل حضرت جواد و ه »تهذيب األحكام«شيخ طوسي نيز در 
   .)1(كند اشاره نمي

* * *  
 11و  9و  8و  7و  6و  5و  1مجلسي حديث حديث آمده كه  14كافي  130در باب 

را صحيح دانسته است. آقاي  10و  3و  2را مجهول و  14و  13 و 12و  4را ضعيف و 
  را صحيح دانسته است.  10و  3و  2 بهبودي نيز از روايات اين باب فقط حديث

  اعتبار است.  شد ضعيف و بيچنانكه گفته  - 1حديث  *
  خبر واحد است و داللتي بر تنصيص ندارد.  - 2حديث  *

 :گويد كه به قول شيخ طوسي از ضعفاست مي» محمد بن عيسي« -3 حديث *245
از من فرزندي ندارد. البتّه اين ادعا منكري  رت جواد به من فرمود كه پدرم غيرحض

  ندارد اما داللت بر تنصيص نيز ندارد. 
حسين بن «ـ سند هردو حديث در غايت ضعف و راوي هردو  7و  4* حديث 

  بوده است.» واقفي«يح كليني ه تصراست كه ب» قياما
اند.  صحيح ندانسته »باقر محمد«دو را هر ـز حديث دهم به ج ـبقية روايات اين باب 

وات آنها يا از قبيل ر»د بن عليد بن جمهور«) و 9و  8و  7و  6(حديث » محممحم« 
ز قبيل اند و يا ا ضعيف و كذّاب) 14(حديث » علي بن محمد القاساني«و  )11(حديث 

 »يقلمحمد بن خالد الص«و » هديمحمد بن احمد النَّ«) يا 4(حديث  »جعفر بن يحيي«
  اند!!  ) مجهول13(حديث  »يرانيخَ«و  )12(حديث 

و » د بن يحييمحم« :اند از وات حديث دهم عبارتدو تن از ر -10حديث  *
 »صفوان بن يحيي« . راوي نخست حديث نيز)2(اند كه در اين كتاب معرّفي شده» برقي«

                                                           
ه را مقتول ائم هها براي تحريك احساسات عوام، هم اما در زمان ما آخوندها دائماً در راديو و روزنامه -1

 كنند!!  و شهيد اعالم مي
  براي آشنايي با اين دو راوي رجوع كنيد به فهرست مطالب. -2
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ي كه از او تمجيد شده از كذّاب اخباروي وضع خوبي ندارد و در  احاديث. )1(است
) و 424و423نيز تمجيد گرديده است!! (رجال كشي، ص » نانمحمد بن س«مشهور 

مد مح«امام از  طبيعي است كه چنين تمجيدي به هيچ وجه قابل اعتماد نيست زيرا قطعاً
كند.  مثال او اظهار رضايت نمياكذّاب و  »نانِبن س  

در سه سالگي  حضرت مسيح :گويد جالب است بدانيد كليني اين حديث را كه مي
تكرار كرده و در آنجا گفته كه بعثت  148مبعوث شد، بار ديگر به عنوان حديث دوم باب 

 148حديث اول باب حضرت عيسي در كمتر از سه سالگي بوده است! عجيب اينكه در 
  را در هفت سالگي دانسته است!  حديثي آورده كه بعثت حضرت عيسي

به  277، در صفحة 10و  2عالوه بر حديث  »اإلرشاد«شيخ مفيد در جلد دوم  :تذكّر
خير چنانكه أ احاديثرا نيز آورده است.  13و  9و  8و  7و  5و  4و  1 احاديث بعد،
   اند! فته شد همگي ضعيف يا مجهولگ

   الثالحسن الثّ  أبيعلی  صّ باب اإلشارة والنّ  -١٣١
اند.  هيچ يك را صحيح ندانسته »محمد باقر«دو  در اين باب سه حديث آمده كه هر

اين باب  احاديثرا مجهول شمرده است.  3و  2را حسن و حديث  1مجلسي حديث 
  داللت بر تنصيص ندارد. 

نام دارد كه بنا به نقل  »هرانبن م اسماعيل«راوي نخست اين حديث  -1حديث  *
الحديث است و از ضعفا  فروده كه او مضطرب »غضائري«متّهم به غلو است. » كشّي«

ن مضی به يوم مَ «....  :گويد اين حديث است كه مياي از روايات او  كند. نمونه روايت مي
َحدٌ ٱُهَو  قُۡل ﴿بـا ّلی فيه بخمس صلوات ومل يقرأ فيهواحد فَص 

َ
ُ أ ن مِ  لسَت ! يا عبداهللا :, قيل له﴾َّ

آنها  نمازهاي پنجگانه را بگزارد و در روزدر آن كه روزي براو بگذرد و هر = ّلنيَص مُ ـال
تو در زمرة نمازگزاران  ،اي بندة خدا :را نخواند، به او گفته شود إخالصسورة 

                                                           
  كتاب حاضر. 304و  238آشنايي با او رجوع كنيد به صفحه براي  -1
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و  64، 62، 61، 59، 57، 17ات قرآن (سورة كس مسبحهر :وي روايت كرده ! !)1(»نيستي
ميرد تا اينكه حضرت قائم را مالقات كند و اگر  نمي را قبل از خواب تالوت كند، )78

   )2(خواهد بود! صاكرمبميرد در جوار پيامبر 
  اعتبار است.  مجهول و بي :چنانكه گفته شد - 2حديث  *

م اين باب نيز رجوع كنيد به مقد701(صفحة  130مة باب در مورد حديث سو .(  
ص  2ج  »اإلرشاد«م اين باب را كه مجهول است، شيخ مفيد در حديث دو :تذكّر

   !با اندكي اختالف لفظي آورده است 298

   محّمد يباب اإلشارة والّنّص علی أب -١٣٢
را  5مجلسي حديث  !حديث آمده كه حتّي يكي از آنها صحيح نيست! 13اين باب در

طراز صحيح بي كرده و حديث هشتم را مجهول همضعيف و بقيه را مجهول ارزيا
 113هشتم را پذيرفته و به عنوان حديث  شمرده است. آقاي بهبودي نيز حديث مجهولِ

  آورده است.  »صحيح الكافي«در 
بود بار  روز كردهشود مشكلي كه در زمان امام صادق ب از مطالب اين باب معلوم مي

مشكل را براي عوام حلّ  »بدا«شدند با مسألة  تراشان ناچار ديگر واقع شد ودوباره امام
كه امام بعدي پنداشته »محمد أبوجعفر«م به بزرگ حضرت هادي موسو زيرا فرزند كنند!
محمد أبو«واقع شده و  »بدا«گذشت، ناگزير گفتند در زمان حيات پدرش در شد، مي

پس محمد مكنّي به ابو جعفر،  و أما سيد« :گويد يخ عباس قمي ميش امام است!» حسن
او به جاللت قدر و نبالت شأن معروف است و بس است در شأن او كه قابليت و 

بود و شيعه گمان  صالحيت إمامت را داشت و فرزند بزرگ حضرت امام علي نقي
   .)3(»يش از پدر از دنيا رفتمام خواهد بود و پاكردند كه او بعد از پدر بزرگوارش  مي

                                                           
  كتاب حاضر. 87همچنين رجوع كنيد به صفحه  10حديث  622ص  2اصول كافي ج  -1
 . 3حديث  620ص  2اصول كافي ج  -2
 . 387ص  2منتهي اآلمال، ج  -3
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دربارة حضرت » بدا«اين باب با هم سازگار نيستند. تعدادي از آنها حاكي از  احاديث
 نكرده و ادعا» بدا«) و برخي ديگر اشاره به 10و  9و  8و  5و  4عسكري است (حديث 

 اشكال). 7و  2حضرت عسكري به عنوان امام معرّفي شد! (حديث كه از ابتداء  دارند
 »محمدابوجعفر« از تر را بزرگ» حسن محمد بوا«كه حديث هفتم  است ديگر آن

دانسته است! و إالّ  شود كه كليني احوال ائمه را به خوبي نمي قلمدادكرده، معلوم مي
  فهميد كه اين حديث صحيح نيست.  مي

) به بعد 255(ص  شاهراه اتّحاد، به كتاب شريف 10و  8و  5و  4 احاديثدر مورد 
  مراجعه شود. 

ند زيرا حضرت هادي ك بطال مياباب بعدي را  اخباراين حديث  -11حديث  *
حكام آن ايعني سلسلة امامت و  »هامامة وأحكامُ ی اإلرَ عُ  ينتهيَ  يهِ لَ إ« :دربارة پسرش فرموده

   .)1(شود با حضرت عسكري تمام مي
كه در باب  ـ »ريابو هاشم داود بن قاسم الجعف« بنا به اين حديث، -13حديث  *

ادعا كرده كه امام هادي از غيب خبر داده و دربارة امام پس از  ـآينده معرّفي خواهد شد 
بينيد و بر شما حالل نيست كه اسم او  شما شخص او را نمي :حضرت عسكري فرموده

خلق چنين است كه نه پيروانش او را ببينند  آيا حجت خدا بر :د!!! بايد پرسيدرا ذكر كني
مت اسالم فرموده است! انه نامش را ببرند؟! آيا خدا چنين كسي را امام و راهنماي  و

   أفَالتَعقلُونَ؟
  كرده است.  ذكر 135عنوان اولين حديث بابديگر به روايت مشعشع را كليني باراين

 2ج  اإلرشاداند در  اين باب را كه همگي ضعيف و مجهول احاديثشيخ مفيد  :تذكّر
  بعد، آورده است. به  314ص 
  

                                                           
به عنوان  تكفير نموده و حتّي ممكن است رامان شود او الزّ صاحبولي در كشور ما اگر كسي منكر  -1

 مرتد اعدام كنند! 
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   ارإلی صاحب الدّ  صِ باب اإلشارة والنّ  -١٣٣
تأليف  »المقاالت والفرَق«به نقل از كتاب  :قلمدارانچنانكه برادر فاضل ما مرحوم 

نوبختي آورده است (شاهراه اتّحاد، ص  »ةفَِرق الشيع«و » سعد بن عبداهللا اشعري قمي«
ان باز شد كه تمامي آنها خود را پانزده عدد دكّ ) پس از حضرت عسكري287

كردند كه از آن جمله است دكّاني كه كليني به  پيروان امام حسن عسكري معرّفي مي
پسر  »مهدي«اين باب را براي اثبات وجود  احاديثجانبداري از آنها پرداخته است. وي 

ا الزم يك از آنها اعتبار ندارد. أمكري ترتيب داده كه به نظر ما هيچبي حضرت عسصل
پيش از اظهار نظر دربارة اين باب، متذكرّ شوم كه نگارنده مهدي فرزند حضرت است 

عسكري را منكر است اما در اينجا به هيچ وجه قصد اظهار نظر دربارة مصلحي كه 
باشد و خدمات  صاكرمهاشم و پيامبر  ممكن است در آينده ظهور كند و از نسل بني

شويم كه دربارة اين شخص هيچ  اريم ليكن يادآور ميمهمي به اسالم انجام دهد، ند
سنّت دربارة او ديده  اهلي كه در كتب احاديثشود و  اي در قرآن كريم يافت نمي اشاره
پسر صلبي توان روايات مذكور را با  اند و نمي موگر جعلي نباشد، متوجه فرد دشود، ا مي

   )1(ب عوام!حضرت عسكري تطبيق داد مگر به قصد دكّانداري و فري
تراشان پس از امام  اين باب همان مشكلي است كه امام احاديثيكي از مشكالت 

و حضرت هادي در زمان وفات پدرشان اند. حضرت جواد  با آن مواجه بوده رضا
وفات آن ي نيز پسري فرض كنيم، در زمان راند و اگر براي حضرت عسك بودهنابالغ 

 الزم است توجه داشته باشيم كه ساله بوده است!پنج كثر ابزرگوار، پسر مفروض حد:   
سوة مسلمين در پنج يا امت اسالم نه چنان است كه بگوييم رهبر و امر رهبري ا :أوالً

   .ه سالگي به امامت رسيد يا از انظار غائب شد و نظاير آنهفت يا نُ
   :خدا فرموده :ثانياً

                                                           
 . بررسي علمي در احاديث مهدير. ك. به كتاب نگارنده به نام  -1
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ْ بۡ ٱوَ ﴿ ٰٓ  َمٰ َتٰ ۡلَ ٱَتلُوا ْ إَِذا بَلَ  َحتَّ ْ إَِلۡ َفُعوٓ دۡ ٱا فَ دٗ رُشۡ  ُهمۡ ُتم ّمِنۡ َءانَسۡ  لَِّكَح فَإِنۡ ٱُغوا  ِهمۡ ا
مۡ 
َ
ٰ أ  ]٦ :ساءنّ ال[  ﴾لَُهمۡ َو
برسند پس اگر در آنان رشدي  زناشويي هنگامي كه به سنّيتيمان را بيازماييد تا «

  ».اموالشان را به ايشان بسپاريد يافتيد،
  را براي ارشاد  داند چگونه او اموالش صالح نمي ةادار كه نابالغ را براي تصرّف وخدايي
  شمارد؟!  صالح مي ،متامور او ادارة 

   :خدا فرموده
﴿ ٓ رۡ  َوَما

َ
ٗ َنا َقبۡ َسلۡ أ َّ رَِجا ِ  ]٤٣ :و النحل ١٠٩ :و يوسف ٧ :نبياءألا[   ﴾ِهمۡ إَِلۡ   نُّوِحٓ لََك إ

»يمكرديم، نفرستاد ز مرداني كه به ايشان وحي ميپيش از تو ج.«  
  مت شود. اطفل خردسال و نامكلّف، رجل نيست تا رهبر  ،بنابراين

اينكه أئمه در كودكي همه براي فرار از اين اشكال و نيز براي اثبات  ةالبعضي از غُ
   :اند به حضرت يحيي كه خدا دربارة او فرموده متشبث شدهاند  دانسته چيز را مي

 ]١٢ :مريم[  ﴾اَم َصبِيّٗ كۡ لُۡ ٱُه َنٰ َوَءاَتيۡ ﴿
  ».و او را در كودكي حكم [و نبوت] عطا كرديم«

   اند! و حضرات جواد و هادي را با آن حضرت قياس كرده
الًطالن اين قول واضح است زيرا بقياس را  اهلشما كه قياس را قبول نداريد و  :أو
قياس شما مع :ثانياً كنيد! ت ميمذمقياسرا با غير الفارق است زيرا نبي ايد.  كرده نبي
نكنيد  اهلاند، تج كودك هم نوشته »صبي«معناي  اند كه در كتب لغت در ديده اگر :ثالثاً
اند. يعني كسي كه قبل از سنّ جواني  .. نيز نوشته...و» الغُالم«و » عمراً  ىدون الفت يذالّ «كه 

ه بشاگردي كه نزد استادي  :اند ي در معناي اين لغت نوشتهباشد يعني نوجوان. حتّ
گوييد كه حضرت  به چه دليل مي :پرسيم اي مشغول باشد. اينك مي آموختن حرفه

 7يا  5يا  3ها يا سال آخر نوجواني نبوده بلكه  كم در سالح به هنگام أخذ يحيي
توان  ساله طفل است. درست است كه به هر طفل مي 5يا  3ساله بوده است؟! زيرا انسان 

ق كرد (هر گردويي گرد است ولي طفل اطال توان به هر صبي، صبي گفت ولي نمي
  گردي گردو نيست). هر
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بريد كه قرآن  سورة مباركة مريم توجه كنيد به وضوح پي مي 12اگر به آية  :رابعاً
به او » صباوت«را استثناء كرده و به همين سبب تصريح نموده كه در  حضرت يحيي

ُعطا فرموديم و نفرموده در  كمح»ل» تطفوليذكر اين نكته به سبب استثنائي (فتأم (
به عنوان معجزي از جانب خداي متعال در قرآن آمده است و إالّ ذكر اينكه در بودنش و 

اداديم ضرورت و كم چه سنّي به او حت چنداني نداشت. چنانكه در مورد انبياء همي
بندگانش  تواند همچنان كه م فاعل مختار است و ميعالَ ديگر ذكر نشده است. پروردگار

نيز نبوت عطا فرمايد.  »صبي«دهد، به  نبوت مي )يسال / ميانهموييدو= » (كهل«را در سنّ 
از حضرت  نساء آمده است. اگر اين اصل غير سورة 6همان است كه در آية ما اصل ا

فرمود. زيرا خداي متعال از  اي مي اشاره داشت قرآن قطعاً استثناي ديگري مي يحيي
قرار بود در ميان م پيشين بود، دريغ نورزيد حال اگر ماُثناء كه مربوط به ذكر اين است

كرد. ذكر  نيز چنين استثنايي ظهور كند، قرآن به آن اشاره ميدر آينده مت، الهي إرهبران 
مهمتر و مفيدتر بود و براي هدايت مسلمين و  يحتّي از ذكر حضرت يحياين مسأله 

  شتري داشت. عدم اختالف ميانشان ضرورت بي

و  اي بود براي حضرت يحيي يام صباوت معجزهاكم و نبوت در ح أخذ :خامساً
توان بدون دليل به يكديگر نسبت داد، في المثل  معجزات انبياء را نمي :ايم چنانكه گفته

 گفت چون حضرت عيسي در گهواره سخن مي حضرت موسي :توان گفت نمي
شد چون چوبدست  مي مار ت عيسيفت يا چوبدست حضرگدر گهواره سخن 

در كودكي پيامبر شد چون حضرت  صاكرمشد يا پيامبر  مار مي حضرت موسي
شما معجزة يك نبي را به نبي ديگر  ،در كودكي مبعوث شد!! عالوه بر اين يحيي

  ايد!  ايد بلكه معجزة يك نبي را به غير نبي نسبت داده نسبت نداده
ر اين قضيه نيست بلكه بر س» مكانإ«بحث ما بر سر  :يما چنانكه قبالً گفته :سادساً

  است.  حضرت يحييآن در مورد غير» وقوع و تحقّق«
حديث كه مجلسي دربارة حديث اول اظهار نظر  6باري، اين باب مشتمل است بر 

را مجهول شمرده  6را ضعيف و  5و  4و  3و حديث  حرا صحي 2نكرده و حديث 
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حديث  :ز حديث دوم را صحيح ندانسته است. چنانكه گفتيماست. آقاي بهبودي نيز ج
  كند.  اين باب را باطل مي احاديثيازدهم باب قبل 

است كه علماي رجال او را در » اللمحمد بن علي بن بِ«راوي آن  -1حديث  *246
نزد او جمع شده بود، . زيرا از وجوهات مردم مالي اند رديف شلمغاني، ملعون شمرده

  بيت كرد! نظاير او همه را خورد و ادعاي باو  )1(»زياد بن مروان القندي«وي مانند 
و را . نجاشي ا»هاشم داود بن القاسم الجعفريأبو«منقول است از  -2حديث  *247

و دارد. لُروايات او داللت بر غُ :گويد بارة وي مي صاحب كتاب و روايت نشمرده و در
رواياتي كه داللت بر رفعت منزلت (( :توضيح كالم نجاشي فرموده آقاي بهبودي نيز در

جعلي و منسوب اگر اين روايات او نزد أئمه دارد فقط از طريق خود او نقل شده است! 
غلو  اهلرساند كه او  حال او مفيد نيست و اگر از خود او باشد ميبه وي باشد كه به 

بوده و اين موجب قدح او و روايات اوست. از تاريخ زندگي او پيداست كه راوي 
صاحب كتاب و روايت نبوده بلكه از مردان سياست بوده كه با دست  حديث و

هاشم و علويان  ه بنييحكومتيان علاندركاران حكومت معاشرت داشته و گاهي در توطئة 
كرد. (نان را به نرخ روز  مشاركت داشت و گاهي با مخالفين حكومت همكاري مي

اند  .... به نظر من كتابي كه به او نسبت داده.بدين سبب به سامرّاء تبعيد شد خورد!) مي
كنند. ضعفايي مانند  ت موثوق از آن روايت نميواجعلي است و به همين سبب ر

»د بن الوليد شباب «و  »سهل بن زياد اآلدمي«و » د النّخعياسحاق بن محممحم
كنند و اگر  از آن نقل مي )*(»هجادوِ«به نحو  »أحمد بن أبي عبداهللا البرقي«و » الصيرفي

از او بدانيم روايات آن موجب قدح عظيم دربارة اوست و به هيچ وجه  كتاب را واقعاً
از » أبو هاشم«متن حديث نيز معيوب است. زيرا . )2())استناد كردش احاديثتوان به  نمي

اي رخ داد، كجا او را بجويم يا كجا  اگر براي شما حادثه :پرسيده حضرت عسكري

                                                           
 .  700، 439، 195درباره او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحه  -1
  .224ر. ك. كتاب حاضر، حاشيه صفحه  - )*(
 . 251ي، مركز انتشارات علمي و فرهنگي ص معرفة الحديث، شيخ محمد الباقر البهبود -2
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در حالي كه امام دوازدهم در همان سامرّاء غائب  در مدينه!! :امام فرموده از او بپرسم؟
  و هيچ وقت ساكن مدينه نبوده است! شده 
را به عنوان حديث  آنهاضعيفي است كه كليني بار ديگر  احاديث -4و 3حديث  *

  ذكر كرده است.  134دوازدهم و چهارم باب 
. كليني بار ديگر 135در مورد اين حديث رجوع كنيد به مطالب باب  - 5حديث  *

  آورده است.  182اين حديث ضعيف را به عنوان حديث اول باب 
دو بن ابراهيم كه هر بن علي حسين و محمد :گويد اين حديث مي -6حديث  *

اند از محمد بن علي بن عبدالرّحمان العبدي كه مهمل است و او  اند روايت كرده مجهول
فارس  اهلبن علي كه مهمل است و او روايت كرده از مردي از  وءروايت كرده از ضَ

 :نقل كرده كه در واقع چنين است ييعني كليني روايت دانيم! كه حتّي نامش را نمي
من فرزند  :گويد مجهولي به نقل از مجهولي به نقل از مجهولي به نقل از مجهولي مي

الَغريق  :اند بيهوده نگفته آيا اين هم شد حديث؟!!ام!!  شيرخوار حضرت عسكري را ديده
  يتشّبث بكّل حشيش!

به عنوان حديث دوم  182متن كامل اين حديث مشعشع را كليني بار ديگر در باب 
  ت. آورده اس
  آورده است!  353و 351ص 2ج  »اإلرشاد«اين باب را در  4و 3شيخ مفيد حديث  :تذكّر

    تسمية من رآه يباب ف -١٣٤
نزد قاضي شهادت  چنانكه در كتب تاريخ آمده مادر و برادر حضرت عسكري

دادند كه آن حضرت فرزندي نداشت، البتّه گفته شد كه يكي از كنيزان آن حضرت به 
طريق همسران  منزل خويش از را در اسي مدتي اولذا معتمد عب باردار است، »ليقَص«نام 

باردار  خود و زنان مورد اعتماد و همسران قاضي تحت نظر قرار داد و پس از اينكه،
ميان مادر و برادر آن نبودن وي قطعي شد، به حكم قاضي ميراث حضرت عسكري 

كه آن بزرگوار فرزند داشته زيرا افراد ما كليني مدعي است احضرت تقسيم گرديد. 
  اند!!  مجهول و ضعيف چنين گفته
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مثالي  كنند، مي م، بسياري از اقوال را بدون تحقيق و تفحص و تأمل باورامتأسفانه عو
براي  شيراز) شهري بين اصفهان و= ( »آباده«است كه در ماجرايي عدم تحقيق مردم، از

! )*(اند مردم مرا امام غائب پنداشته رخ داده است وسالگي   35 سن  نويسنده در خود
كه بنا به دستور اسالم موظّفيم كه براي پذيرش عقيده، قبالً تحقيق كنيم و به درحالي
   :. خدا فرمودهاعتماد نكنيم ـزياد باشد گرچه تعدادشان  ـناموثّق  اخبار
َ َتقۡ ﴿ مۡ ٱإِنَّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦَس لََك بِهِ ُف َما لَيۡ َو ْوَلٰٓ لۡ ٱَصَ وَ ۡلَ ٱوَ  عَ لسَّ

ُ
ُه ئَِك َكَن َعنۡ ُفَؤاَد ُكُّ أ

ٗ  ُٔ َمۡس   ]٣٦ :رساءإلا[  ﴾و
آنچه را كه بدان علم نداري پيروي مكن همانا گوش و چشم و دل، هر يك از آنها «

  ».باز خواست و پرسش خواهند شد [در رستاخيز]
را صحيح و  1 باري، كليني در اين باب پانزده خبر آورده است. مجلسي حديث

 14و  13و  11و  10و  9و  8و  6و  5و  3و  2را صحيح يا مجهول و حديث  7حديث 
ز حديث اول . آقاي بهبودي نيز ج)1(را ضعيف شمرده است 12و  4را مجهول و  15و 

  اين باب را صحيح ندانسته است. 
و مرابو ع«بنا به اين حديث، اولين مدعي وكالت و نيابت امام يعني  -1حديث  *

عثمان بن سعيد الععا كرده كه فرزند حضرت عسكري را ديده است! آيا قول » يرِماد
و با همين عنوان اموالي از مردم گرفته، حجت و قابل كسي كه خود ادعاي نيابت كرده 

  مسموع و مقبول نيست؟!  دانيد كه شهادت مدعي به نفع خود، آيا نمياعتماد است؟! 
مه نيفتد حرام است نام او لَبراي اينكه امام به دست ظَ :امام گفتهل در اين خبر وكي

بوده و » محمد«اسم امام، اسمي منحصر به فرد نبوده بلكه به قول شما  :اوالًبرده شود! 

                                                           
و  زيارتكتاب  لعةام، همچنين مطا ) حكايت كرده34(ص  سوانح أياماين ماجرا را در كتاب  - )*(

  به بعد) نيز مفيد است. 357(ص  نامه زيارت
است كه مجلسي در آنجا به ضعف آن تصريح  133حديث چهارم اين باب همان حديث چهارم باب  -1

 ست.كرده ا
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از  در صورتي كه مقصود ـهزاران نفر به اين اسم وجود داشتند. چرا بايد تلفّظ اين اسم 
  شود؟!  حرام ـباشد آن امام دوازدهم 

مت او را نشناسند و او را نبينند و حتّي اسمش را تلفّظ نكنند، چه اامامي كه  :ثانياً
  اي براي مردم دارد؟ اين هم شد حجت إلهي؟!  فايده

اكنون كه  :پرسيم مي !كرده تغيب امام براي رهايي از دست ظلمه، :گوييد شما مي :ثالثاً
فرجه  ىلل اهللا تعاعّج «وي بوده و شب و روز  ايران به دست نائبش افتاده و مردم مطيع

يا  »أرواح العاملني لرتاب مقدمه الفداء«گويند و آخوندها از امام، با عبارت  مي» يفالّرش 
   كند؟ كنند، چرا ظهور نمي ياد مي »روحي له الفداء«

اگر بهانه بياوريد كه چون هنوز مردم لياقت و استعداد ظهور آن حضرت را  :رابعاً
... لياقت داشتند كه .چرا در زمان حضرت عسكري و حضرت هادي و :پرسيم د، ميندارن

مردم زمان هارون يا متوكّل چه  :بگوييد دقيقاً امام در ميانشان باشد اما مردم ما ندارند؟
  زمان مجلسي يا مردم زمان ما ندارند؟ خصوصيتي داشتند كه مردم 

 :گويد جمله در حديث هفتم مي اين باب هيچ يك وضع خوبي ندارند از احاديث
چگونه امام را  :پرسيم األسود ديده است. ميامام را نزديك حجر »أبو عبداهللا بن صالح«

وي از وكالي امام بوده و يا با وكالء  :او را ديده بود؟ اگر بگويي مگر قبالًشناخت 
خود ز شهادت مدعي به نفع در صورت اول سخنش ج :گوييم مي .ارتباط داشته است

دادند كه  ميامام را به مردم نشان  ءمگر وكال :پرسيم نخواهد بود و در صورت دوم مي
حديث نهم  قبالً به او نشان داده باشند تا او بتواند امام را در هنگام حج شناسايي كند؟

نامند او را دوبار ديده است!  مي» جعفر كذّاب«كه شيعيان او را  »جعفر بن علي« :گويد مي
يكي از لشكريان ظلمه او را ديده است. حديث دوازدهم  :گويد ميث يازدهم در حدي

از آخر آن حذف شده است. حديث  »بعدي«است كه كلمة  133همان حديث سوم باب 
است كه قسمتي از آن به عنوان حديث ششم  182چهاردهم خالصة حديث دوم باب 

  نيز آمده است.  133باب 
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مت اآيا اصول دين به اين سستي به  شود؟ چيزي ثابت ميآيا با ادعاي افراد مجهول، 
  شود؟  اعالم مي

  عن االسم  يالّنه يباب ف -١٣٥
به  شود نام پسر حضرت عسكري مالحظه مي 133باب چنانكه در حديث پنجم 

كليني در اين باب نقل ي است كه احاديثسبب آن ذكر شده است. » م ح م د«صورت 
  بردن نام امام داوزدهم جايز نيست.  :ويندگ مي احاديثكرده است. اين 

دين و ايمانش ناقص  كه امام زمان خود را نشناسد، ادعا شده هرافي ك 65در باب 
بوده و خدا را چنانكه بايد، عبادت نكرده و اگر بدين حال بميرد، بر كفر مرده است و 

خته نشود و ي مردم شناكنند امام برا در اين باب سعي ميبرد. اما  اي از اعمالش نمي بهره
مند  را بشناسند و از او بهرهنكنيد. پس مردم چگونه اورا تلفّظ حتّي اسم او :گويند مي

  شوند؟! 
ق و را موثّ 3مجهول و را  1در اين باب چهار حديث آمده است كه مجلسي حديث 

آقاي بهبودي هيچ يك شمرده و دربارة حديث دوم اظهار نظر نكرده است. را صحيح  4
  ز روايات اين باب را صحيح ندانسته است. ا

است كه كليني بار ديگر در  132اولين حديث اين باب همان حديث سيزدهم باب 248
. حديث 134دربارة حديث دوم نيز رجوع كنيد به مطالب باب اينجا ذكر كرده است. 

كه واقفي و مخالف امام » الابن فضّ«سوم در نهايت ضعف است زيرا صرف نظر از 
بر خالف شيعه به جبر  )1(دانيم نيز چنانكه مي »سديد األجعفر بن محم«بوده،  رضا

ش را از ضعفايي مانند محمد بن احاديثوي و قابل اعتماد نيست. و تشبيه معتقد بوده 
نقل  ....خعي وو سهل بن زياد و قاسم بن الرّبيع و موسي بن عمران النّيل برمكي عاسما
كند و اين خود موجب طعن راوي است. اگر گفته شود كه مقصود از راوي سوم،  مي

                                                           
  .374ك. كتاب حاضر صفحه ر.  -1
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است كه در اين صورت نيز وي به قول نجاشي و فضائري از » جعفر بن محمد مالك«
  ضعفاست. 

 برد! نمي كافر زرا ج نام او :فرموده امام صادق :گويد حديث چهارم ميدر
(از قبيل  اند كافراند! نام امام دوازدهم را ذكر كرده ي كهاحاديثوات پس ر: گوييم مي

نص  احاديثنظري به «در فصل  »شاهراه اتّحاد«و پنجم و نهم كه در كتاب روايت اول 
كفر و ايمان را در خداي تعالي  :گوييم آمده است). اضافه بر اين مي »و ارزيابي آنها

   :كتابش ذكر كرده و فرموده
ِ  ُفرۡ َوَمن يَكۡ ﴿ ِ ٱب ٰ  ِخرِ َفَقدۡ ٱِم وۡ ۡلَ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُكُتبِهِ  ۦئَِكتِهِ  َوَمَلٰٓ َّ ۢ َضلَّ َضَل َ 

 ]١٣٦ :نساءال[  ﴾بَعِيًدا
فرستادگانش و روز رستاخيز كفر  فرشتگانش و كتب آسمانيش و كه به خدا و هر«

  ».ورزد، به گمراهي دوري در افتاده است
دين است كه با عدم ذكر آن و يا ذكر آن كسي كافر نام او از اصول  آيا امام و يا ذكر

  آيا بيان كفر و ايمان بر عهدة خداي تعالي است يا راويان كليني؟  !شود؟

  حال الغيبة يباب نادر ف -١٣٦
 3ضعيف و حديث  2و  1اين باب مشتمل است بر سه حديث كه به قول مجلسي 

   ب را صحيح ندانسته است!اين با احاديثاست. آقاي بهبودي نيز هيچ يك از مجهول
نگرند و  ميعجاب ابر صدر آن باشد به ديدة  »ماماإل قالَ«عوام هر سخن سستي را كه 

ي از قبيل مجلسي نيز كنند اين سخنان مملو است از علم و اسرار. علماي خيال مي
دفاع  آن به هر صورت توجيه كنند و ازچه را كه به أئمه نسبت داده شده كوشند هر مي
كه در انتسابشان به  ـد و آن را در نظر مردم بيارايند و آن اندازه كه به اينگونه سخنان كنن

اند و در  دهند به كالم خدا آنقدر اهميت نداده بها مي ـبزرگان دين ترديد جدي هست 
  كنند.  كالم مبارك پروردگار اين اندازه تأمل و تدقيق و تفكّر نمي

 مردم جهان و خواهان هدايت همگان است طبعاً اگر اسالم دين همة :بايد گفت
تر و در ساده  ناطقي عالم ز هرگويد و خداي تعالي كه ا مي را سهل و آسان سخنان خود
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تواند حتّي مطالب عميق و دقيق را به نحوي مستقيم و  سخن گفتن تواناتر است مي
ٰ ﴿م و قابل استفاده تبيين فرمايد نامبه َ َوَما َذ َ ِ ٱلَِك  ر خدا در قرآن مكرّ .﴾بَِعزِيزٖ  َّ

ۡ  َولََقدۡ ﴿ :فرموده را آسان آينه قرآنهر و«] ٤٠و ٣٢, ٢٢, ١٧[القمر:  ﴾َءانَ ُقرۡ لۡ ٱنَا يَسَّ
اند  كه از قول امام در كتب آورده ها اين اقوال پيچيده و مبهم گويي ،بنابراين .»ساختيم

  همه برخالف روش قرآن است. 
خواهد بگويد در زمان غيبت تكليف چيست  كه مي دباب وباب بعدي بنگريدر اين

ل مي وات كليني مطالبي نامربوط بافتهولي رنزديكترين بندگان به  :گويد اند. در حديث او
اند كه حجت خدا از ميانشان مفقود شده باشد و مكانش را ندانند. يعني كسي  خدا آنان

نكه قرآن را حجت آپس  كه به حجت دسترسي نداشته باشد، بهترين بندگان است.
اين هم شد حديث؟!! داند و آن را گم نكرده بهترين بندگان نيست؟! شما را به خدا  مي

گم شدة  روشن و معين است و إالّ حجت رسا و لهي است قطعاًإحجت اگر 
  حجت نيست و براي أمت سودي ندارد.  المكان اصالً مجهول

ولو ناشناس  ـصرف اعتقاد به وجود حجت  :ندگوي البته خرافيون از قبيل مجلسي مي
كه  يمانند اشخاص رود، دين به شمار ميركان اخود فضيلتي است و از  ـو در پردة غيب 

را قبول  بودند ليكن حقّانيتش  بودند ولي آن حضرت را نديده صدر زمان رسول خدا
الحال  وات معلومنه رايمان و اركان دين را كتاب خدا بايد بگويد  اصول :أوالًداشتند. 

اما در مورد امام ناشناس  را قرآن فرموده ي، چنانكه ايمان به نبوت پيامبركلين
 :ثانياًاست. الفارق مع رموده است. پس قياس شما قياسالمكان قرآن كريم هيچ نف مجهول

دانستند، امكان كسب  را نديده بودند ولي او را صادق مي صخدا كساني كه رسول
ايشان مفيد و ماية هدايت را داشتند و همين موضوع بر شز تعاليم و اقوال و افعالاطّالع ا

در صورتي مفيد بود كه باعث شود به منظور اقتداء به  صاكرمبود زيرا اعتقاد به رسول 
 داشتن به وجودالع از تعاليم او برآيند يعني صرف باوردرصدد كسب اطّ آن حضرت،

ا مامام دوازدهم ش فضيلت نبود. اما از تعاليم او، زوي بدون مجاهدت براي استفاده ا
دست نيست و اگر مردمي كه به وجود امام  فعل مستند و قابل اعتمادي در هيچ قول و
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گونه دسترسي به اقوال و آراء او  وي باشند، هيچ به قائم اعتقاد دارند در صدد اقتداء
قّانيت او براي قليلي از بندگان خدا گيرم كه صرف اعتقاد به وجود نبي و ح :ثالثاًندارند. 

مفيد باشد  برايشان ناممكن بود، صاكرمو استفاده از تعاليم رسول اند  كه عذري داشته
شما،  ليكن در مورد امام قائمِ ،تمت صادق نيساكثريت قاطع ااما اين مسأله در مورد 

از خود چيزي باقي ننهاده  مت امكان استفاده از تعاليم او را ندارند و امام است كهاتمام 
  است. 

خدا در نبود حجت به شك اگر خدا بداند كه اولياء  :گويد ث مييدر آخر همين حد
يعني اگر مثالً هزار سال سازد!  يك چشم به هم زدن حجت خود را غائب نمي افتند، مي

دچار د خواهند از مقرّبين خدا باشند، نباي شيعيان اگر ميحجت غائب است ديگر بگويند 
گويد زيرا مسلّم است اگر كسي نسبت به  خدا چنين نمي قطعًا :بايد گفت شك شوند!

ر نيز اسمي از بصحيح و معت احاديثاي به او نيست و در  حجتي كه در قرآن هيچ اشاره
دالئلي بر  ـگفتيم  134در باب چنانكه  ـبلكه در تاريخ  حضرت عسكري نيامده،پسر

شك  اند، .. او هم وي را نديده.ران و اجداد و اجداد اجداد وخالف آن آمده است، و پد
ولي به نظر كنند  ال شك ميقَآنكه بگوييم ع مگرنكند بايد در صحت عقلش شك كرد 

با و دستگاه خدا را قايم دا، چون مانند خودشان عقل ندارندوات كليني دوستان خر 
  كنند!  شك نمي ،دانندشك بازي مي

عبادت در  :گويد نيز ضد و نقيض گفته است. در ابتداي حديث مي در حديث دوم
است از عبادت در  خوف و تقيه بودن امام بهتردولت باطل و آشكار نبودن و در حال 

پس بايد عبادت ما در اين  :پرسد راوي ميامام. در نتيجه دولت حقّ و آشكار بودن 
اليد نيست افضل باشد از  طروزگار كه قدرت در دست دولت حق نيست و امام مبسو

ما امام از گفتار او امخالف سخن امام نيست با اينكه سخن او   عبادت در دولت حق!
دوست نداري كه خدا حقّ و عدل را در بالد  ياآ !بحان اهللاس :فرمايد تعجب كرده و مي

يك از شما  هر :فرمايد سپس بار ديگر در آخر حديث خطاب به راوي ميظاهر سازد؟ 
 به نظر ما قطعاً د!حدر و اُه اين حال بميرد نزد خدا افضل است از بسياري از شهداي بب
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فرمايد زيرا از شهداي بدر و احد كه از مهاجرين و  مام چنين سخن نميآن امام ه
اند در قرآن كريم و  اند و اسالم را در زمان غربت عزّت بخشيده سابقين در ايمان بوده

ضعيف ذكري نشده  احاديثز در وات كليني جاز رده است اما معتبر تمجيد ش احاديث
   رود  است بهتر از اين انتظار نمي» عمار ساباطي«راوي اين حديث كه  است. البتّه از

نيز از علم و فقاهت بهرة » عبداهللا أفطح«او  ). وي فطحي بود و امام602ِ(ر. ك. صفحة 
  شت تا چه رسد به عمار. چنداني ندا

كه نه  مير المؤمنينا اصحابدر حديث سوم، سهل بن زياد كذّاب از قول يكي از 
ه كه نسبت داد او معلوم است و نه حال او، سخنان مبهمي را به حضرت علي اسم

م نكرده و از بيان فرموده كه مصداق را معلو آن حضرت مطالبي در وصف اشخاص
تعبير كند و براي خود تواند آن كلمات را در حقّ خود  كس مي كسي نام نبرده و هر

اين  هايي از رود. بخش نمي اين انتظار از حديثي بهتر» سهل« البته از كند! دكّاني باز
  حديث را كليني در باب بعدي در حديث سيزدهم آورده است. 

  الغيبة  يباب ف -١٣٧
و  22و  12و  11و  9و  1در اين باب سي و يك روايت آمده كه مجلسي حديث 

را مجهول و حديث  23و  21و  13 و 7و  5و  3و  2را مجهول يا ضعيف و حديث  26
را  10و 4را ضعيف يا موثق و  16حديث را ضعيف و 31و  30و  29و  20و  14و  6

را موثّق و حديث  19را موثّق همطراز صحيح و حديث  18را موثّق حسن و  8حسن و 
را صحيح  27و  17و  15را مرسل همراز صحيح و حديث  25را مرسل و  28و  24

  را صحيح دانسته است.  19و  10و  8شمرده است. آقاي بهبودي فقط حديث 
حسن بن «جعفر بن محمد الكوفّي از ضعفاست. وي روايت كرده از  -1حديث  *

د بن الصهو«كه طرفدار سرسخت » فييرَمحمبوده و نسبت به حضرت هادي» اقفي 
صالح «كرده از حضرتش را ساحر خوانده است. چنين كسي روايت  جسارت ورزيده و

كه مهمل است. » ارممان التَّي«كه مجهول است. اين مجهول روايت كرده از  »بن خالد
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دشمن حضرت رضا و فرزندانش بوده و  كهيعني مجهولي روايت كرده از يك واقفي 
آيا اين هم  خير روايت كرده از مجهولي كه از قول فرد مهملي سخني گفته است!!أفرد 

  شد مدرك؟! 
مر اصاحب اين  :به برادرش فرموده مدعي است كه حضرت كاظم -2حديث  *

تر است از آنكه چنين امري را قبول كنيد ليكن  غيبتي دارد كه عقل و درك شما كوچك
آن اگر سيد جليل القدري مانند علي بن جعفر  د كرد!!اگر زنده بمانيد آن را درك خواهي

چه توقّعي از ديگران است؟ خدا چيزي را كه مردم درك نكنند از ايشان  را درك نكند،
  نخواسته است. 
رش دادانست كه بر مي دانست قطعاً غيب مي اگر موسي بن جعفر ،عالوه بر اين

اگر زنده  :فرمود نخواهد ماند و نمي كند و زنده نسل پنجم از فرزندان او را درك نمي
نيز مشهود است كه گويا حضرات  23و  22و  5بماني. اين اشكال در حديث 

اند كه مخاطبشان تا زمان امام قائم زنده نخواهد ماند لذا  دانسته نمي إينصادقَ
   ... الخ..اگر در آن زمان زنده بودي :اند فرموده
 »محمد باقر«دو  ضعيف است. و هر رحديث بسيا دو سند هر -11و  3حديث  *

 ادعا كرده كه امام صادق ،كه از ضعفاست »لضّفَم«اند.  آنها را صحيح ندانسته
شما غائب ار گهايي از روز مسائل را آشكار نكنيد و بدانيد كه امامتان سالاين  :فرموده

ديگري قابل  شود كه هيچ يك از دوازده پرچم مشابه يكديگر افراشته ميشود تا اينكه  مي
امامِ  :؟ بايد گفتما چه كنيم :شروع كرد به گريستن و عرض كرد» مفضّل« تمييز نيست!!

شده بود. نكه غائب نشده بود و در زمان او كه دوازده پرچم مشابه هم افراشته مفضّل 
ي فرزندان و نوادگانش اين واقعه رخ و حتّدانست در زمان مفضّل  امام هم كه خود مي

فرمود كه نگران نباش، اين وقايع مربوط به  ميرا گوشزد اين مسأله و قطعاً  نخواهد داد
مفضّل ناموجه است. دروغ و جعلي است و گرية به نظر مان اين حديث زمان تو نيست. 

دوازده پرچم مشابه يكديگر برافراشته  :گويد مشكل ديگر آن است كه از يك سو مي
از اين آفتاب ما  مرا :گويد سوي ديگر مي شود و حقّ از باطل آشكار نيست و از مي
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گر چه ممكن  جاعل حديث آيا فهميده كه چه به هم بافته است؟ واقعاً تر است! روشن
  احتماالت توجيه كنند!  را به انواع تمثيالت و اخبارمثال مجلسي اينگونه ا است
حضرت به  امرصاحب اين  :فرموده در اين حديث امام صادق -4حديث  *

أمتي  شباهت دارد. سپس امتي كه اين شباهت را منكر شود خوك خوانده و يوسف
چه اشكالي دارد كه خدا حجتش را  :كه غيبت حجت را انكار كند لعن كرده و فرموده
مدتي از  حضرت يوسف :گوييم مانند حضرت يوسف مدتي غائب سازد. مي

از سراسر عالم غيبت كه فلسطين و كنعان غيبت كرد ولي در مصر حاضر بود، نه آن 
  نموده و با همة مردم قطع رابطه كرده باشد. 

 صكه وقتي جدش رسول خداكند درحالي قبله را لعن مي اهل ،چرا امامديگر آنكه 
بعضي به  را زدند و دندان مباركش را شكستد و آهن زره به پيشاني مباركش فرو رفت،

 =لعاملنيلِ  ةً رمح ثُت عِ ث لّعانًا وإّنام بُ بعَ أُ مل  إّين « :در جواب فرمود مشركين را لعن كن، :او گفتند
ز اين نيست كه براي رحمت بر جهانيان برانگيخته ام ج كننده مبعوث نشده همانا من لعن

  سپس دعا كرد كه خدا ايشان را هدايت فرمايد.  »ام شده
احمد بن «افراد مجهول و يا يكي از دشمنان أئمه، به نام  - 29و  5حديث  *

شود. ديگر  امام معلوم نكرده نوادة چندمش غائب مي اند. مثالً مطالبي مبهم گفته )1(»الله
دانسته كه زراره امام  است نمي» كونُ ما يَ و ام كانَ  بِ عاملِ «آنكه گويا امام كه به قول شما 

آنكه امام كه قصد  :. سوم»اگر به آن زمان رسيدي« :فرمود و إالّ نميغائب را نخواهد ديد 
از آينده داشته چرا آل بني فالن گفته و نامشان را نبرده و يا چرا نام جواني را كه  اخبار

ز اين است كه جاعل حديث آيا ج قبل از قيام قائم كشته خواهد شد ذكر نفرموده است؟
  خود را خالص كرده است. » فالن«با كلمة  دانسته چه بگويد، چون نمي

 الزّكيهنفس شود، جناب محمد كه كشته مي جواني زا كه منظور اند رخي احتمال دادهب
شوند  بكشند مهلت داده نميآن جوان را  اگر :گويد باشد، ليكن روايت مي ـ اهللاُ همحر ـ

                                                           
  .479وي در كتاب حاضر معرّفي شده است. ر. ك. صفحه  -1
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را شهيد كردند و  ـ يهلَ عَ  اهللاِ ةُ محَ رَ  ـبينيم كه آن بزرگوار  و بايد در انتظار فرج بود. اما مي
  حاصل نشده و امام قائم هنوز ظهور نكرده است!! بيش از هزار سال است كه فرجي 

 و اهلوات جبلكه ر ،وجهبه هيچ :گوييم ما مي گويي را امام گفته است؟پريشانآيا اين 
نه باشد؟ اهالج اخباراينگونه  از كليني كتابش مملو بايد چرااند.  نما گفتهدوست دشمنانِ يا

ال به اصل دين قَاند و موجب بدبيني ع كردهكه به دين اضافه هاي خرافي است همين پيرايه
  خرافات و خرافيون نجات عطا فرمايد.  الم را از شرّاند بايد دعا كنيم خدا اس شده

كند ولي امام در مراسم حج شركت مي :گويدـ در اين احاديث مي 12و  6* حديث 
شناسند و إلّا را نميكه مردم امام راوي جاهل اين است بينند. گويا منظوررا نمي مردم او

آيا اين امام جسم دارد يا خير؟ آيا مانند مأمومين خود بشر است يا خير؟ اگر  :پرسيممي
  بينند؟ جسم دارد چگونه مردم او را نمي

 شغيبت امام غائب ش :گويد مي مير المؤمنينااز قول  در اين خبر ـ 7حديث  *
 سال از يستو دواكنون قريب هزار  :اوالً :گوييم روز يا شش ماه يا شش سال است! مي

غيبت امام غائب گذشته و هيچ خبري از ظهور امام نيست و كذب اين خبر روشن زمان 
  شده است. 

گويند غيبت كرده و اين مدت نه چنان  كسي كه شش روز ديده نشود عرفاً نمي :ثانياً
ز در شش روز ي مهم ذكر شود. اغلب مؤمنان نيامراست كه در نصوص ديني به عنوان 

شوند،  نميسرپرستي  دچار شك و ترديد و يا گمراهي و هرج و مرج و عواقب بي
اند،  و أئمه بوده صسال تحت سرپرستي و ارشاد پيامبر 250خصوصاً كساني كه حدود 

و نيازي شوند  رهبر دچار مشكل قابل توجهي نمي م ودر عرض شش روز نبود اما
نها هشدار دهد مراقب باشيد كه ممكن است امامتان نيست كه حديثي صادر شود و به آ

  شش روز قابل دسترسي نباشد! 
در آخر  نبوده زيرا احتياطاًدانسته چه ببافد، اما نگران  پيداست كه جاعل خبر نمي

 تا اگر كذب كالمش آشكار شد، ،».... است.ها و خدا را بداها و اراده«حديث افزوده 
   براي چنين مواردي مطرح شده است! »بدا« نظرية اصالً حاصل شده است!!» بدا« :بگويد
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ما چونان ستارگان آسمانيم كه  :خود تمجيد كرده و فرمودهامام از - 8حديث  *
اي ديگر ظاهر شود. تا زماني كه خدا ستارة شما را  ستاره اي غائب شود، ستارهگاه هر

 و ستايش كنيد! غائب سازد و چون بار ديگر ستارة شما طلوع كرد، خداي را سپاس
كنيم حتي اگر ظاهر  خداي را حمد مي ظاهر شد قطعاًگاه امام هرً عةو طا معاً َس  :گوييم مي

 ))*(كند امامي كه هيچ گاه غيبت نمي= كنيم كه قرآن كريم ( نشود نيز خداي را حمد مي
اي طلوع  ستارهرا در ميان ما نهاده است و اكنون كه قريب هزار و دويست سال است 

  كنيم! ه نيز خداوند حميد را حمد مينكرد
و همچنين در خبر پنجم و بيست و نهم امام در اين دو خبر  -18و  9حديث  *
اين دليل باطل است.  :گوييم علّت غيبت امام را بيم از قتل دانسته است! مي صادق

ت و يچ وقت ظاهر نشود زيرا هميشه عداوزيرا اگر بيم از قتل علّت غيبت باشد بايد ه
ستيز نيز هستند، چنانكه خدا در سورة مباركة  افراد حقّدر بشر هست و همواره ينه ك

يهود و نصاري باقي بغض و عداوت در ميان  فرموده تا قيامت، )64و  14مائده (آيات 
كس مقامي هر وقت امام ظاهر شود. دشمن در كمين او هست اصوالً خواهد بود. هر
اگر جايز باشد  ،عالوه بر اينهيچگاه ظهور نكند.  هست، پس امام بايد ودارد بيم قتل ا

از بيم قتل غائب شود پس چرا انبياء و ساير ائمه غائب نشدند؟ چرا مت اكه رهبر 
آيا اين هم شد امام؟ اين هم  غائب نشد! ـ الّثناءو ةالف الّتحيّ آعليه  ـحضرت سيد الشّهداء 

  اين هم شد حديث؟!  شد مذهب؟

 »مكَ علّی بن احلَ «و ) 185(ص  ي شدمعرّف كه قبالً »ريمَ بن ابی عُ ا« -15و  10حديث  *
غيبت امام را انكار نكنيد. به نظر ما اين سخن درست است و نيازي به  :اند حمق گفتها

نشده و جداً اثبات  فرزند داشتن حضرت عسكري صالًاانكار غيبت امام نيست زيرا 
بلكه مدعي بايد . )1(امام دوازدهم نيست ترو نيازي به انكار غيب محلّ ترديد است، از اين

  وجود او را اثبات كند. نخست 
                                                           

  .381درباره امام بودن قرآن رجوع كنيد به كتاب حاضر، صفحه  - )*(
 ». تحقيق علمي در احاديث مهدي«اب رجوع كنيد به كت -1
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حمق كه مدعي است قرآن ا »شام بن سالمه«كذّاب از » سهل بن زياد« -13حديث  *
ي و مبهم را به حضرت داراي هفده هزار آيه بوده است از قول فرد ناشناسي اقوالي كلّ

آن  كسي مدعي امامت شده، د كه امام نام كسي را نبرده و هران نسبت داده علي
اين  :كرده و خود را مصداق آن دانسته است. بايد گفتخود تطبيق  جمالت را بر

هايي  اصول و فروع اسالم قرار داد. چنانكه گفتيم قسمتتوان مدرك  را نميگويي  مبهم
  به عنوان حديث سوم آورده است.  136كليني در باب  از اين حديث را

مذكور  احاديثاند  آيات قرآن بازي كردهوات كليني با در چهار حديث اين باب، ر
  . 30، 23، 22، 14اند از حديث  عبارت
كه  »لكم«سورة  30كذّاب با آية  »بن زيادسهل «در اين حديث،  -14حديث  *
ٓ «از  منظور :گويد مي اي مكّي است بازي كرده و سوره عِي ءٖ َما امام «مذكور  آية در» مَّ
ود كه در اين سوره ش مراجعه كنيم مالحظه مي» لكم«اگر به سورة  است؟!!» جديد

پا شده نظيري بر انتظام بي با حسابگري وبيان اينكه جهان حاضر  از خداي متعال پس
خطاب به كفّار و  روردگار،هاي پ منت ها و اظهار قدرت بي است، در مقام بيان نعمت

   :فرمايد مشركين مي
ِيٓ ٱُهَو  قُۡل ﴿ ُكمۡ  لَّ

َ
نَشأ
َ
مۡ ٱوََجَعَل لَُكُم  أ  ٱَع وَ لسَّ

َ
 ٱَر وَ َصٰ بۡ ۡل

َ
 ]٢٣ :امللك[   ﴾...َدةَ  ِٔۡف ۡل

ها و دلها  او همان است كه شما را آفريد و برايتان گوش و چشم :بگو(اي پيامبر) «
  ».....آفريد

   :فرمايد و در آية بعدي مي
ُكمۡ ٱُهَو  قُۡل ﴿

َ
ِي َذَرأ  ٱِف  لَّ

َ
 ]٢٤ :كلامل[  ﴾... .ِض ۡرۡل

  ».اوست كه شما را در زمين آفريد :بگو (اي پيامبر)«
   :فرمايد خطاب به كفّار و مشركين مي 30تا اينكه در آية 

رََءيۡ  قُۡل ﴿
َ
ۡص  إِنۡ  ُتمۡ أ

َ
ٓ أ  رٗ َغوۡ  ؤُُكمۡ َبَح َما

ۡ
ٓ ا َفَمن يَأ عِ  ءٖ تِيُكم بَِما  ]٣٠ :كلاملُ [   ﴾يمَّ

ز رود پس چه كسي [جآب شما در زمين فرومرا پاسخ دهيد كه اگر  :بگو(اي پيامبر) «
  ».آورد؟ براي شما آب روان مي خدا]
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ي است و در آن زمان سخني از امام و غيبت او در مكّ »لكم«سورة  :چنانكه گفتيم
آيه بفرمايد چه كسي براي  بحثي نداشت تا صميان نبود و كسي در اين مورد با پيامبر

  آورد؟  شما امام جديد مي
مربوط به امام  :گويد كوير ميسورة تَ 16و  15بارة آية  در -23و  22حديث  *

   شود! غائب است كه پس از غيبت مانند شهاب در آسمان فروزان مي
   :آيات مذكور چنين است

﴿ ٓ َ قۡ  فَ
ُ
ِ أ  ]١٦و١٥ :تكويرال[  ﴾ُكنَِّس لۡ ٱَوارِ لَۡ ٱ ١٥نَِّس لُۡ ٱِسُم ب

  ».هاي فروزنده پس سوگند به ستارگان بازگردنده و غروب كننده و روندگان به برج«
دربارة  ص: سورة تكوير دربارة قيامت است و اينكه پيامبرًاوالدانيم  چنانكه مي

تحت تأثير شيطان نيست.  را از فرشتة وحي گرفته و اخبارو اين گويد  قيامت راست مي
است و هيچ ارتباطي به امام و  »معاد«سورة مذكور مربوط به اصل  ،رديگبه عبارت 

  امامت ندارد. 
از  رساند كه منظور به لفظ جمع است و همين مي »ُكنَِّس لۡ ٱَوارِ لَۡ ٱ«و  »سنَّخُ« :ثانياً

نيست در حالي كه امام غائب مفرد است.  آيه يك فرد خاص  
مربوط  ـضر و غائب اعم از حا ـبه امام  اين آيات در مكّه نازل شده و اصالً :ثالثاً
  نيست! 

در كه همگي  ـاي كذّاب  هسند اين حديث در نهايت ضعف است. عد -30حديث  *
سورة  8ة منظور از آي :فرموده كه امام صادقاند  ادعا كرده ـاند  اين كتاب معرّفي شده

»گذارد  ي در قلب امام ميا آن است كه هنگامي كه در شيپور دميده شود خدا نكته »رثّمد
   :آوريم آية شريفه را در اينجا مي كند!! خدا امام ظهور مي امرو آنگاه به 

ٰ  ٨لَّاقُورِ ٱفَإَِذا نُقَِر ِف ﴿ َ  ٩ٌم َعِسٌي يَوۡ  َمئِذٖ لَِك يَوۡ فََذ ٰ لۡ ٱَ   ﴾١٠  يَِسيٖ فِرِيَن َغۡيُ َك
 ]١٠−٨ :املدثر[  

  ».كافران آسان نيست كه بر است دشواروزيروز رود، آنصور دميده ش پس چون در«
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دربارة قيامت است و ربطي  :مكّي است، ثانياً :اين سوره اوالً :گوييم طبق معمول مي
گويند ارتباط آيه با  كذّابين مياگر معناي آيه چنان باشد كه  :به امام و امامت ندارد. ثالثاً
  رود.  آيات قبل و بعد از بين مي

ي بود كه در آن با آيات قرآن بازي كرده بودند اكنون ديثاحاحديث فوق  چهار
   :137باب  احاديث پردازيم به بقية مي

 :گويد مي 16) در حديث 147كه با او آشناييم (ص »اءشّو« - 17و  16حديث  *
 دلتنگي نيست! وحشت و ناچار امام غيبتي دارد و البتّه با سي نفر [كه همراه او هستند]

شيعه است زيرا با وجود اين حديث بايد براي طول عمر اين حديث به ضرر متكلّمين 
هستند!!بلكه از افراد عادي نفر از آنها امام نبوده  29قلّ اسي نفر دليل بتراشند كه حد 

گويد كه قبل از قيام امام غائب جنگي ميان دو مسجد در  مي 17در حديث  »وشّاء«
، سال 23و  22چرا امام در حديث  :گوييم را نگفته است! ميا نام دو مسجد گيرد ام مي

  كند؟!  گويي مي كند ولي در اين حديث مبهم بيان مي را دقيقاًغيبت 

م اام :گويد ) مي165ايم (ص  با او آشنا شده كه قبالً »بن عمارسحاق ا« -19حديث  *
دانند و در غيبت  ر غيبت اول فقط شيعيان مخصوص مكان او را ميدو غيبت دارد كه د

فرق شيعيان مخصوص با دوستان مخصوص  :پرسيم مي فقط دوستان مخصوص او!! دوم
   چيست؟!

امام در جواب اين سؤال كه مدعي مهدويت  :گويند اي كذّاب مي عده -20حديث  *
كه او مثل يك امام جواب آنها را  از او مسائلي بپرسيد :فرموده را چگونه بشناسيم؟

گويد يا نه و آيا  بدانند كه درست ميمردم از كجا  هم شد ارشاد سائل؟اين  بدهد!!
زيرا اگر سؤاالت معمولي بپرسند كه علماي  مانند جواب امام است يا خير؟جوابش 

و اگر شود  توانند جواب درست بدهند و اين دليل امامت و مهدويت نمي ديگر هم مي
سؤاالت عجيب و غريب بپرسند و او جواب بدهد مردم از كجا بدانند درست جواب 

خود پاسخي بافته است؟! اگر مقصود شما آن است كه به مسائل غيبي داده يا از نزد 
جواب دهد و علم غيب داشته باشد كه اين موضوع نيز مخالف قرآن است و كسي كه 

  دهد؟! از غيب خبر تواند  نمي شود، به وي وحي نمي



   
 

 

728 

 ت و نبودترَپس از دوران فَ صاكرمپيامبر همچنانكه  :گويد مي -21حديث  *
 كند! ه ظهور ميفترت ائمامام غائب نيز پس از دوران  )١٩ ة:املائدپيامبران مبعوث شد (

پذيريم ليكن شما كه مدعي هستيد زمين از  اشكالي ندارد ما اين حديث را مي :گوييم مي
ماند چگونه در اين حديث براي أئمه دوران فترت قائل  ام) خالي نميحجت (پيامبر يا ام

  ايد؟!  شده
منظور عدم ظهور امام است، زيرا اين ادعا من عندي و ناموجه  :توان گفت طبعاً نمي

انبياء  انبياء دانسته و فترت تترَو بر خالف ظاهر كالم است. امام فترت أئمه را همسان فَ
نيست. بديهي است كه منظور از فترت رسل نه بدان م ظهور انبياء قطعاً به معناي عد

اند ولي  بودهانبيائي  و پس از حضرت عيسي صاكرممعني است كه قبل از رسول 
 ،»ماند حجت خالي نمي زمين از«قول كه اين :گوييم همين دليل مياند. به ظاهر نبوده

  ادعايي بالدليل است (فتأمل). 
اعتبار است كه معناي واضحي ندارد و شارحين  مرسل و بي حديثي -24حديث  *

كه دليلي براي ترجيح يكي  اند طبق معمول برايش وجوهي بافتهكافي از جمله مجلسي 
  اند! بر ديگري در دست نيست. در واقع شارحين حيران

مقايسه كند به  احاديثرا با اين قبيل  صمعتبر رسول خدا احاديثاگر كسي 
  د كه سبك و اسلوب كالم آن حضرت شباهتي به كالم كذّابين ندارد. ياب وضوح در مي

اند كه امام  اي مجهول از قول امام رضا و امام باقر گفته عده -26و  25حديث  *
كسي كه والدتش بر مردم معلوم غائب كسي است كه والدتش بر مردم معلوم نباشد؟ 

   آنها باشد؟! ن است حجت برد چگونه ممكنباشد و مردم به وجودش علم نداشته باشن
  أحمق كه حاوي مطلب مهمي نيست. » شام بن سالمه«مروي است از  -27حديث  *
  مرسل است و حاوي مطلب مهمي نيست.  -28حديث  *
گاه خدا بر ادعا كرده هر حديثي ضعيف است كه از قول امام باقر -31حديث  *

چرا پروردگار زمان حضرت  :گوييم بندگانش خشم گيرد ما را از آنها دور سازد! مي
  بر خلق خشم نگرفت!  سيدالشّهداء
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  مامةأمر اإل يباب ما يفصل به بين دعوی المحّق والمبطل ف -١٣٨
اين باب به راستي چنان افتضاح است كه نيازي به بررسي سند آنها نيست و  احاديث

مصروف چنين  بارد و دريغ از عمر عزيز كه اين باب مي اخباراز سر و روي كذب 
ها را  منحرف براي فريب عوام اين قصهدشمنان اسالم و مردم هايي شود! قطعاً  قصه
بيار معركة  رض خود برده و آتشآوري آنها ع اند و متأسفانه كليني با جمع بافته
 احاديث رو به منظور اجتناب از تضييع وقت خوانندگان، شده است! از اينافكني  تفرقه

   .كنيم كنيم بلكه به اشارتي بسنده مي به يك بررسي نمي اين باب را يك
خبر آمده كه مجلسي سند اول حديث نخست را مجهول و سند دوم  19در اين باب 

را ضعيف  19و  18و  17و  14و  12و  11و  6و  4و  2آن را ضعيف دانسته و حديث 
يا ضعيف و را مجهول  9و  7را مجهول و حديث  16و  15و  10و  8و  3و حديث 

را  13و  10ز حديث را موثّق شمرده است. آقاي بهبودي ج 13را صحيح و  5حديث 
  صحيح ندانسته است. 

در خبر اول به طلحه و زبير تهمت زده و در آتش تفرقه دميده است. گر چه طلحه و 
نفرين نكرد چگونه ممكن را  مخافت كردند ولي علي كه سپاه معاويه زبير با علي

 ـاند دهبه اسالم خدماتي نيز كر ه، بر خالف معاويهمكّ فتحكه قبل از  ـدو را است آن 
 كه زبير پيش از درگيري دو سپاه، به اشتباه خود پي برد و از جنگدرحالي نفرين كند،

نجنگيد و خارج از عرصة جنگ كشته شد. (به كتب  كناره گرفت و طلحه نيز با علي
را  يبكار كليني فقط مخالفت طلحه و زبير با عليوات فررمعتبر تاريخ مراجعه شود) 

اند! ة ماجرا خودداري كردهذكر نموده و از بيان بقي   
و را اافترا بسته كه آن حضرت به كسي كه  در خبر دوم به امير المؤمنين

  مادرت به عزايت بنشيند!!  :اميرالمؤمنين خطاب نكرده بود، دوبار فرمود
علي بن محمد بن «كه راوي مشترك هر سه نزدهم در خبر سوم و چهارم و پا

 :در جواب زني كه از او پرسيدالمؤمنين اند كه أمير حك ساختهضاي م است قصه »ابراهيم
امام  :فرموده به جاي استناد به حديث غدير، چيست؟ علي تدليل بر امام
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اشت و آن اي برد سپس سنگريزه هر كند؟االطاعه كسي است كه بتواند سنگ را م واجب
تي بعد زن سنگريزة مذكور را به حضرت حسن داد و سپس را مهر كرد و به زن داد. مد

حضرت سجاد داد، حضرت سجاد عالوه بر مهر كردن به امام حسين داد و سپس به 
سال داشت دوباره جوان شد!  113اي كرد و زن كه در آن زمان  سنگريزه، به زن اشاره

به حضرت كاظم و باقر و بعد از او به امام صادق و پس از او سپس سنگريزه را به امام 
حال شما ! هر كردند!!سنگ را برايش مداد و آنها همگي،  سپس به حضرت رضا

  محاسبه كنيد كه اين زن چند سال عمر كرده است؟ 
هر م در دو حديث نخست أئمه هر يك موضعي از سنگي را كه حضرت علي

ا در حديث پانزدهم پيامبرهر كردند، اكرده بود، مه تا زمان  صماد  ماماو سپس أئمسج
عالوه  اند! هر كردهاي گرفته و ابتداء آن را چون آرد نرم كرده و سپس م هر يك سنگريزه

بلكه مهر كردن سنگ، از حضرت  هر نكردهپيامبر سنگ را م اين در دو حديث قبلي،بر
و در حديث  »بّيهالِ و ةبابَ َح «ديث سوم آغاز شده است! ديگر آنكه نام زن در ح علي

  است!!  »أّم أسلم«و در حديث پانزدهم  »أّم غانم«چهارم 
بني اسرائيل و مردمي كه ريش  :گفته است در حديث سوم از قول حضرت علي

فلس (از قبيل  دادند به صورت ماهي بي تراشيدند و سبيل خود را تاب مي خود را مي
   اند!! مسخ شده و به دريا رفته ..).هي ومامار و ماررّي و زِجِ

در كليني و مشايخش،  اين كالم مشعشع كه شايسته است به عنوان كشف بزرگ علميِ
   )1(ده است!!مز آيشناسي اروپا و آمريكا تدريس شود، در حديث ششم ن هاي زيست دانشگاه

خن در آمد و شهادت داد كه حضرت به س »داألسوحجر« :گويد مي - 5حديث  *249
امام سجاد چرا اين معجزه را در حضور  :گوييم ميسجاد امام واجب اإلطاعه است! 

عموم مردم اظهار نكرد و از اين معجزه جالحال كليني كسي با خبر نشده  وات معلومز ر

                                                           
يست؟ آن بزرگوار نافتخار جهان اسالم است، دشمني باكه  حضرت علياقوال بهآيا نسبت دادن اين -1

  ).977 است؟ (ر. ك. صوي بوده ، دوستدارحضرت نسبت دادهرا به آنكه اين اباطيلآيا كليني
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اإلطاعه  اجبآيا امام با علني نكردن اين معجزه به مردمي كه او را به عنوان امام و است؟
، 238ص ( »شاهراه اتّحاد«در كتاب  »قلمداران«جناب  است؟شناختند، ظلم نكرده  نمي

دربارة اين حديث مطالب مفيدي نگاشته است كه مطالعة آن را توصيه  بند سوم به بعد)
توان دريافت از حضرت  شويم چنانكه از آثار معتبر مي كنيم. فقط در اينجا يادآور مي مي

لهي آن بزرگوار در دست إاي به منصوصيت  هيچ اشاره ـ سالم اهللا عليهـ داء سيد الشه
نيست و آن حضرت نه خود را و نه فرزندش حضرت سجاد را به عنوان امام منصوب و 

كه او را  ـاي خطاب به كوفيان  ن عنداهللا معرّفي نفرموده است بلكه در نامهمنصوص م
فلعمري ما اإلمام إالّ « :نوشته است ـبودند  براي تصدي امامت مسلمين دعوت كرده

به جان  = احلاكم بالكتاب, القائم بالقسط, الّدائن بدين احلّق, احلابس نفسه عىل ذات اهللا, والّسالم
 هلت قيام كند و بداخودم سوگند امام نيست مگر كسي كه به كتاب خدا حكم و به ع

 .)1(»المالسخدا كرده باشد، و ود را وقف رضايمعتقد و مقيد بوده و خدين حقّّ 
من عند اهللا ادعاي امامت نكرد و خود را امام منصوب هيچگاه  حضرت سجاد نيز

هايي از قبيل  فروش ناگزير شدند براي فريب عوام قصه نخواند لذا دكّانداران تفرقه
  روايت پنجم اين باب و نظاير آن را جعل كنند. 

 حادشاهراه اتّفرموده است ( /»قلمداران« فاضل ما مرحوم هفتم چنانكه برادر ثحدي160
الدرجات صفّار و رائج راوندي و رجال كشّي و بصائرعالوه بر كافي در خ )250ص 

 ، امام پس ازأئمه اصحابكه خواص رساند  اثبات الوصيه مسعودي نيز آمده است و مي
وي، نه تنها بر مردم  از پس امامِ امامت نص بر شناختند و را نمي صادق تحضر

پاسخ  اين حديث امام كاظم در حضرت صادق نرسيده بود. در اصحاب بلكه به خواص
نه، من =  ال, ما أقول ذلك « :فرمايد مي فدايت شوم آيا تو همان امامي؟ :پرسد كه ميسائل 

نه كرد زيرا پرسندگان تواند تقيه را بها . پر واضح است كه نمي»گويم اين سخن را نمي
مؤمن معروف به » محمد بن نعمان«و  »شام بن سالمه«امام، يعني  پدر اصحابدو تن از 

                                                           
 . 39ص  2مفيد ج رشاد، شيخ اإل -1



   
 

 

732 

ش ديده بود. اما را با پدر بارها آنها شناخت و را مي حضرت كاظم آنها اند و بوده الطاّق
من  = ا ُهوَ أنَ « :ويندگ حضرت رضا به سائل مي ونهم حضرت كاظم  حديث هشتم و در
حضرت كاظم درختي را  كنند! و حتّي معجزه مي »(كه به دنبالش بودي) امامم نهما

رساند و سپس به جاي قبلي خود باز  كند و درخت خود را به امام مي مياحضار 
در اهميت اين معجزه همين بس كه سائل ديگر سخن نگفت و به جاي آنكه  گردد!! مي

 كه قبالًدر حاليآيد كسي را از اين واقعه با خبر نساخت! حضرت در آندر شمار مبلّغين 
راست  استدالل كنم! ]شما [بر امامت اي بياوريد تا با آن كه معجزه امام عرض كرده بودبه

  اند كه دروغگو كم حافظه است.  گفته

   امام رضا نيز عصايش به سخن در آمد و به امامت وي شهادت داد!!
چرا امام اين معجزه را به سايرين زد؟  حرف نمي صعصاي پيامبرچرا  :پرسيم مي

  عرضه نفرمود! 

حديث هفتم را با روايت هشتم و نهم اين باب مقايسه  تذكّري دربارة حديث هفتم:
بعدي ضرور است كه دربارة حديث هفتم و  اخباركرديم ليكن پيش از پرداختن به 

   :اي را يادآور شويم نكته مشابه آن، احاديث
بدان كه حديث هفتم و نظاير آن براي خرافيون مشكل بزرگي ايجاد كرده و باعث 

قلّ براي پيروان أئمه ناشناخته نبود و آنان ااين سؤال شده كه اگر امامت منصوصة إلهيه ال
و  اصحابنصيه، به أمت معرّفي شده بودند، چگونه تعدادي از كبار  احاديثبنا به 
ه و  خواصعين ياابن  ةاز آن جمله مؤمن الطّاق يا هشام بن سالم يا زرارياران أئم..... ..

أئمة دوازدگانه  مگر حديث لوح و يا ديگر نصوص امامتاند؟!  هتشناخ امام بعدي را نمي
   )1(را نخوانده و يا نشنيده بودند؟!

                                                           
حيرت  ةبه بعد) دربار 248(ص » شاهراه اتّحاد«كتاب (ره) در » قلمداران«برادر محقّق ما، استاد  -1

 اصحاب ائمه در امر امامت، مطالب مهمي آورده است. 
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مطالب سستي به هم  »كمال الدين«كتاب  اين مشكل در براي حلّ »صدوق«مرحوم 
را به روي  اصحابوي بدون آن كه عدم اطّالع شماري از . )1(آوريم ه كه در اينجا ميبافت

ايم كه همة شيعيان، أئمة  ما ادعا نكرده« :گفته است» زراره«فقط در مورد  مبارك بياورد،
 شود كه يك يا دو تن و يا بيشتر، .... انكار نمي.اند شناخته گانه را با أسامي آنان مي دوازده

مگر امامت و ايمان به أئمه از اصول  :گوييم مي »!!] را نشنيده باشند[دوازده امامحديث 
عالوه  از اصول دين و مصاديق آن را نشنيده بودند؟دين نيست پس چگونه شيعيان يكي 

أئمه است  اصحابجزء آن يك، دو تن نيست بلكه از خواص و مقرّبين  »زراره«بر اين، 
اگر قرار بود فقط  »صدوق«برخالف ادعاي  يار دارد و كامالًو با افراد عادي تفاوت بس

   )2(بود! »زراره«يكي از آنها  قطعاً نصيه با خبر باشند، احاديثيك، دو تن از 
تنصيص بر  كه خبر عين در حالي وفات يافتابن  هزرارما ا« :گويد شيخ صدوق مي

نشنيده و هنوز كسي  كه عذرش را مرتفع سازدرا آن چنان  حضرت موسي به جعفر
فرستاده بود، مراجعت نكرده بود.  پس از حضرت صادق خبر گرفتن از امامِ كه براي
پذيرم كه  من كسي را به امامت مي ،پروردگارا :رو قرآن را بر سينه نهاد و گفت  از اين

م اختالف و عدم وضوح ااين مصحف، امامتش را تثبيت نمايد. آيا فقيه متدين به هنگ
  ؟ »دهد ز آنچه زراره كرد، انجام ميج ،مسأله

 مؤمن كاري غير فرد :گويد نمي انتقادي ندارد و »زراره«واضح است كه كسي به كار 
امام  اصحابترين  فردي كه از بزرگبلكه انجام اين كار توسط  داد، از كار او انجام مي

بار، ك اباصحكند كه وي همچون ساير  به وضوح ثابت مي رود، به شمار مي صادق
  خبر بوده است.  نصيه بي احاديث... از .هشام و از قبيل ابو بصير، مؤمن الطّاق،

                                                           
 به بعد.  74ص  1كمال الدين وتمام النّعمة، به تصحيح و تعليق علي اكبر غفّاري، مكتبة الصدوق، ج  -1
همچون كودكاني در برابر آموزگار بوديم (رجال كشي » زراره«گويد: ما در برابر  مي» جميل بن دراج« -2

ص » شاهراه اتّحاد«در نظر أئمه، رجوع كنيد به » زراره«) براي آشنايي بيشتر با مقام و منزلت 138ص 
  .252و  251
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 بن جعفرشود كه زراره از امامت حضرت موسي  گفته مي« :كند صدوق اضافه مي
 با خبر بوده ولي پسرش عبيد را بدان منظور فرستاد كه از حضرت موسي بن جعفر

را علني و اظهار كند يا در اين مورد تقيه كند و حضرت آيا جائز است امامت آن بپرسد 
  ». تر است اين وجه با توجه به فضل و معرفت زراره مناسب

اين قول به هيچ وجه با قول قبلي صدوق قابل جمع نيست و پيداست كه وي نيز به 
الّ يا بايد قائل شود كه اقصد توجيه دارد و  سخن خويش مطمئن نيست بلكه صرفاً

را نشنيده بود و يا قائل  امامت حضرت موسي بن جعفرخبر تنصيص بر »هزرار«
دانست و قصد كسب تكليف براي ترك يا  شود كه او مسألة تنصيص بر امام بعدي را مي

را براي اظهار نام امام  »زراره«موجود،  اخبارينكه بنا به ادامة تقيه را داشته است. مهمتر ا
نه براي اعالم به سايرين و اين ربطي به تقيه يا  خواست مي شهادت در بستر احتضار

دهد و اين عمل  بينيم كه خداوند را مخاطب قرار مي عدم تقيه ندارد، به همين سبب مي
 :آورده است كه صاز قول رسول خدا 144او مطابق است با رواياتي كه كليني در باب 

به حالت  شناختن امامش بميرد، كه بدون= هرَمن مات ال يعرف إمامه, مات ميتًة جاهلّيًة «
   .)1(»يت مرده استاهلج

ست از امام رضاسپس صدوق قولي س كند كه ممكن نيست امام نقل مي 
مر ازراره از « :فرمود روايت مذكور چنين است كه امام رضاچنين كالمي گفته باشد. 

با خبر  كرده است،معرّفي  دپس از خو امامِمامت پدرم و از اينكه جدم او را به عنوان ا
است كه تقيه را ترك و آيا جائز  :كرد تا از پدرم بپرسدبود و صرفاً پسرش را اعزام 

و چون پسرش تأخير  و تصريح پدرش بر امامت وي را اظهار كند؟آن حضرت امامت 
بارة پدرم سخني بگويد، دوست نداشت كه بدون امر پدرم  خواسته شد دركرد و از او 

                                                           
ايم كه هر دو  دهباب مذكور نقل كراين قول را از حديث سوم  – 377و  376ص  1اصول كافي ج  -1

 اند.  را صحيح شمردهآن» محمد باقر«
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از فرزندان  ،پروردگارا :رو قرآن را برداشت و گفت دم شود، از اينقر اين كار پيشد
   )1(»!كسي پيشواي من است كه اين مصحف امامتش را اثبات كند جعفر بن محمد

اين روايت جوابگوي حيرت مؤمن الطّاق و هشام و سايرين چنانكه گفتيم  :اوالً
 را حلّخواست مشكل  مي كه اگر امام رضاحالي كند. در نميو مشكل را حلّ نيست 

  فرمود.  جوابي وافي و كافي بيان مي كند قطعاً
سخن بگويد چه كساني  خواستند دربارة حضرت كاظم »زراره«آنان كه از  :ثانياً
شناختند، چرا  كه ديگر تقيه معني نداشت و اگر نميشناختند  را ميامام بعدي  اگر بودند؟

   نپرسيدند؟! »عبداهللا بن جعفر«و از  پرسيدند »موسي بن جعفر«دربارة حضرت 
كند. وي روايت كرده كه  را رد مي »صدوق«رواياتي آورده كه كالم  »كشي« :ثالثاً

مر (جانشيني امام صادق) اختالف امردم در اين  ،اي پسركم« :به پسرش گفت »زراره«
در فرزند روست كه امامت   فطح قائل شده از آناكسي كه به امامت عبداهللا  اند و كرده

مر برايم خبر بياوري. پسرش او به مدينه برو تا از حقيقت تو بار سفر ببند  بزرگتر است،
پرسيد كه  ر بست و به مدينه رفت و زراره بيمار شد و چون به حال احتضار افتاد،فبار س

تا برايش خبر [چون پسرش هنوز باز نگشته بود  آيا پسرش بازگشته است يا خير؟
اي و  نازل فرمودهمن بدانچه بر پيامبرت  ،پروردگارا :قرآن خواست و گفتزراره  بياورد]

اي و آنچه در اين كتاب بر او  او براي ما آورده و آنچه از زبان او براي ما بيان فرموده
اي ايمان دارم. عقيده و دين من آن است كه پسرم عبيد خبرش را برايم  نازل فرموده

 پس اگر مرا پيش از اين [كه پسرم بازگردد]اي.  مودهبياورد و آنچه در كتابت بيان فر
من دربارة خويشتن است و بدانچه پسرم عبيد [خبرش] را ميراندي، اين شهادت 

با اين كار به حديث هفتم باب  »زراره« .)2(»مر گواهيااقرار دارم و تو بر اين آورد  مي
اگر امام را  :ددر پاسخ كسي كه پرسيده بو كافي عمل كرده كه امام صادق 128

                                                           
شد كه ديگر قابل تقيه نبود، زيرا قرآن در اختيار عموم مسلمين قرار  اگر امامت ائمه از قرآن فهميده مي -1

 داشت. 
 . 138و  137رجال كشي، چاپ كربالء ص  -2
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من تابع و  ،پروردگارا :گويي مي« :فرمود نشناختم و جايش را ندانستم، چه كنم؟
دوستدار آن حجت توام كه از فرزندان امام سابق باقي مانده است. إن شاء اهللا اين كار 

   .)1(»برايت كافي است
است و وخآورده، وي در بستر احتضار قرآن  »زراره«از  »كشي«در روايت ديگري كه 

. همچنين )2(»امامي ندارم ز اين كتابگواه باش كه ج اي عمه،« :به عمة خويش گفت
حضرت  را به مدينه فرستاد تا از [امامت] »عبيد«پسرش  »زراره«روايت شده كه 
 پيش از بازگشت »زراره«عبداهللا، خبر بگيرد. اما  و عبداهللا بن أبي ابوالحسن موسي

عرض كردم كه  به حضرت كاظم :گويد ميمد بن حكيم . مح....در گذشتپسرش 
را به مدينه فرستاده بود [تا امام پس از حضرت صادق را  »عبيد«فرزندش  »زراره«

اميدوارم كه زراره در شمار كساني باشد كه خداوند  :فرمود امام كاظم بشناسد]
   :دربارة ايشان فرموده

َ ُمَهاِجرً  ۦتِهِ بَيۡ  ِمنۢ  ُرجۡ َوَمن َيۡ ﴿ ِ ِ َورَُسوِلِ ٱا إ ۡ ٱُه رِكۡ ُثمَّ يُدۡ  ۦَّ جۡ  ُت َفَقدۡ َموۡ ل
َ
 ۥُرهُ َوَقَع أ

 َ ِ ٱَ  ]١٠٠ :النّساء[                                                         ﴾َّ
و هركه از خانه به عزم هجرت به سوي خدا و رسولش برون آيد، آنگاه مرگ او را «

   )3())».ه پاداش او با خداستدريابد، به راستي ك
 :زراره بن أعين به من گفته بود« :گويد مي» هشام بن سالم«همچنين روايت شده كه 

ديده ] بن محمد[ از جعفر غير به حق پيامبر] هاي [منصب امامت يا خالفت بر پايه
وفات يافت به نزدش رفتم و  رو هنگامي كه حضرت صادق نخواهد شد. از اين

اما بيمناك  و كالمش را باز گفتم، آوري؟ ياد ميرا كه به من گفته بودي به  سخني :گفتم

                                                           
 . 309ص  1اصول كافي ج  -1
 . 139رجال كشي ص  -2
 . 139رجال كشي ص  -3
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رأي خود  هز بجبه خدا سوگند كه من آن را  :وي جواب داد بودم كه او انكار كند،
   .)1(»نگفته بودم

چنين سخني شناخته و إالّ  امام بعدي را نمي »زراره«شود،  چنانكه مالحظه مي
از قول » صدوق«ور قبل گفتيم كه ممكن نيست حديثي را كه گفت. ما نيز در سط نمي

ارتباطي به  »زراره«چنانكه مالحظه كرديد كار  امام باشد زيراورده، كالم آ امام رضا
از  »كافي« 120با دو حديثي كه در باب  »صدوق«تقيه نداشته است. ديگر آنكه حديث 

. مضمون )2(ق نيستنقل شده، مواف و از جدش حضرت صادق رضاخود امام 
است كه هر امامي داراي وصيت آشكار و مشهور است آن چنان كه مذكور اين  احاديث

در  چون مسافري وارد شهر شود و از مردم حتي از كودكان بپرسد فالن امام [متوفّي]
   .)3(فالن بن فالن :مورد چه كسي وصيت نموده، بگويند

مكن است امامي كه خود و جدش ل كن كه چگونه ماندكي تأم ،خوانندة عزيز
 شناسند، امام چنان مشهور است كه تمام مردم شهر حتّي كودكان او را مي :گويند مي

 خصوصاً كرد؟!! از اظهار نام امام حتّي در بستر احتضار تقيه مي »زراره« :امام بگويدهمان 
مأمورين شوند نه خليفه و  قارب حاضر ميابيت و  اهل محتضر معموالًكه در بالين 

  تا نياز به تقيه باشد! (فتأمل).  حكومتي،
  

                                                           
الّ تا زمان وفات إشناخت و  نيز امام بعدي را نمي» هشام«كنيد كه  مالحظه مي ـ 140رجال كشي ص  -1

توانست بالفاصله  را به او يادآور شود، بلكه مي» زراره«كرد تا نادرستي رأي  صبر نمي امام صادق
عني, ال تری أزرارة بن  عن هشام بن سامل, قال: قال يل. ..:.»خطاي وي را بيان كند. روايت كشي چنين است

به? وذكرته له ي حّدثتن يتيته فقلت له: تذكر احلديث الذأ :بوعبداهللا أعوادها غري جعفر, قال: فلّام توّيف أعلی 
  .ك إال برأيياهللا ما كنت قلت ذل وّين إن جيحدنيه, فقال: أوكنت أخاف 

 . 284ص  1اصول كافي ج  -2
روايت اول و  كافي كه مورد استناد ماست، 120پنجم باب ن كه مجلسي از سه روايت اول و دوم و بدا -3

 دانسته است. » صحيح«دوم را و استاد بهبودي روايت اول و » حسن«را  و روايت دوم» صحيح«را پنجم
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   :138باب  احاديثاكنون بپردازيم به بقية 
بنا به سند كليني معلوم نيست اين حديث را برقي نقل كرده يا غير  -10* حديث 250

ول او. اگر ناقلش برقي باشد كه عيب حديث است و اگر غير او باشد حديث مجه
اند كه فردي  أحمق گفته» علي بن الحكَم«خواهد بود. به هر حال برقي يا غير او، از قول 

هفت سؤال پرسيده بود كه آن حضرت به  گويد: پدرم از امام كاظم مذهب ميواقفي
شش سؤال جواب داده بود، من نيز از حضرت رضا همان هفت سؤال را پرسيدم تا 

گويد يا خير. امام رضا نيز مانند پدرش به شش  جواب ميبدانم آيا او هم مانند پدرش 
شود كليني مطالبي را كه در ابواب قبلي  سؤال از سؤاالت هفتگانه پاسخ داد. معلوم مي

». چيزي بر امام پوشيده نيست«كافي و حتّي در حديث سوم همين باب آورده كه 
المثَل در ير آنها) فيو نظا 106و  104و  98و  92فراموش كرده است! (از جمله باب 

چيزي را كه امام  = هُ ريُد يُ  ءٌ َيش  نهُ عَ  ُب عزُ يَ  ال مامُ اإل«گويد:  باب ميحديث سوم همين
ال  اهللاَ  إنّ «گويد:  مي 92و يا در حديث اول باب  »ماند بخواهد بداند از او پوشيده نمي

دهد  مينش حجتي قرار نمي= خدا در ز يأدر ال :فيقول ءن َيش عَ  ُل أسأرضه يُ  يف ةجّ عل ُح َجي 
  ». دانم كه چون از چيزي پرسيده شود، بگويد: نمي
آورده  ديگر در اينجا كه كليني باراست 130حديث يازدهم همان حديث هفتم باب

  مون شد. أباطل را نابود نكرد و خود داماد م اهل وحضرت رضا نيز باطل  است. فرزند
ر مختلف نقل شده است. از آن جمله هايي است كه به صو حديث دوازدهم از دروغ

كه به قول غضائري از  ـ »صالح بن حماد« ,»عيون أخبار الّرضا«بنا به نقل صدوق در 
مسائل بسياري را نوشته بودم و  :گفته است» ءوشّا«مدعي است كه  ـضعفاست 

چون به نزديك خانة  ؟خواستم از حضرت رضا بپرسم تا بدانم او امام است يا خير مي
ه بود!! اي به من داد كه جواب يكايك مسائلم را داد آن حضرت رسيدم خادمش نامه

كرده  چه معجزه بوده امام براي افراد ضعيف و مجهول عرضه مي معلوم نيست چرا هر
و در اينجا  ه بعد)ب 123ايم (ص  سخن گفته است!! ما دربارة علم غيب و معجزه قبالً

  كنيم.  تكرار نمي
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كه از اعضاي  »حسن بن علي فضّال«كليني اين حديث را از  -13حديث  *
مشهورترين خاندان واقفي است نقل كرده، در حالي كه او معاصر كليني نبوده و معلوم 

كه اند  اند. (اين روايت را ديگران نيز نقل كرده نيست واسطة او تا كليني چه كساني بوده
اين حديث نيز همچون حديث قبلي داللت بر علم غيب  سندشان قابل اعتماد نيست)

  امام دارد! 
اي را كه در دهانش گذاشته بود به سويم انداخت  امام ورقه :گويد حديث چهاردهم مي

  او امام نبوده است.  :گوييم در ورقه نوشته بود كه عبداهللا أفطح امام نيست! ما هم مي
 :گويد مي / جناب زيدخطاب به مسلمانان را كافر شمرده وانزدهم حديث ش

َبعوا أهواَءُهم بَِغِري ُهًدی ِمَن « أُتريُد يا أخي أن ُحتيَِی ِملَّة قوٍم َقد َكَفروا بِآياِت اهللاِ وَعَصوا َرسوَلُه واتَّ
ُعوا اِخلالَفَة بِالُبرهاٍن ِمَن اهللاِ وال َعهٍد ِمن َرُسولِهِ  خواهي دين قومي را  آيا مي ادر،اي بر = اهللاِ وادَّ

احياء كني كه به آيات خدا كفر ورزيدند و پيامبرش را عصيان كرد و بدون هدايتي از 
هايشان پيروي كردند و بدون دليلي از جانب خدا و يا فرماني از  جانب خدا، از هوس

  ! »ادعاي خالفت كردند ،صجانب رسول خدا
نيعبداهللا بن ا«ات حديث هفدهم از مرويكَم األرماست كه به قول غضائري و » لح

   كند! نجاشي از ضعفاست. وي هم ضعيف است و هم از ضعفا نقل مي
به يحيي بن عبداهللا نوشته است كه تو از  امام كاظم :گويد در حديث نوزدهم مي

حديث امام خليفة عباسي را دعا اي! در اين  من و پدرم ادعاي واليت و امامت نشنيده
  گفته است!  ،»اهللا = خدايش باقي بدار أبقاه«كرده و 

 اخباربين امام به حقّ و امام ناحقّ و باطل است در اين  به هر حال آنچه كه واقعاً
نيامده است. فرق بين امام حقّ و غير او، عمل به كتاب خدا و سنّت قطعي رسول 

 :امام مسلمين را چنين بيان فرموده است وظيفة ميرااست چنانكه حضرت  صخدا
حياء النّصيحة, واإل املوعظة, واالجتهاد يف بالغ يفه اإلن أمر ربّ مِ  َل مام إال ما ُمحِّ لی اإله ليس عَ إنّ «

ز آنچه همانا بر امام نيست ج = هلهاأ امن عىلهْ مستحقيها, وإصدار السُّ  للّسنّة وإقامة احلدود عىل
 كوشيدن در ابالغ موعظه و اند از دة او نهاده شده كه عبارتعه ش برمر پروردگارااز 
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و جاري نمودن  [پيامبر و اجراي آن]سنّت  نو زنده كرد خيرخواهي [براي مردم] [مسير]
اند و رساندن و بازگرداندن حقّ مظلومان [از بيت  حدود بر كساني كه مستحقّ [كيفر]

سالم اهللا ـ  ) و پسرش حضرت سيد الشهداء105(نهج البالغه، خطبة » به ايشان المال]
جان خودم سوگند امام نيست به  :نيز چنانكه گفتيم دربارة امام مسلمين فرمودهـ عليه 

دين حقّ معتقد و مقيد مگر كسي كه به كتاب خدا حكم كند و به عدالت قيام كند و به 
شود حضرت  ميچنانكه مالحظه  .)1(»باشد و خود را وقف رضاي خداوند كرده باشد

هر كردن سنگ و شهادت براي معرّفي امام به م ـ السالماعليهمـ علي و سيد الشّهداء 
  اند. (فتأمل) اي نفرموده و سخن گفتن عصا و نظاير آن اشاره »حجراألسود«دادن 

 2ج  »اإلرشاد «اند در  اين باب را كه هردو مجهول 8و  7شيخ مفيد حديث  :تذكّر
   .ده استآور 223و  221ص 

  باب کراهّية الّتوقيت  -١٣٩
 7و  6و  5و  2را صحيح و  3و  1در اين باب هفت روايت آمده كه مجلسي حديث 

اين باب را  اخباررا مرسل شمرده است. آقاي بهبودي هيچ يك از  4را ضعيف و 
  صحيح ندانسته است. 

از قول امام  اين باب ضد و نقيض و به راستي افتضاح است. در حديث اول احاديث
ظهور امام غائب وقت معيني داشت و خداي متعال هنگام ظهور او را  :گويد مي باقر

آن را هفتاد  ـصلوات اهللا عليه  ـسنة هفتاد قرار داده بود اما پس از شهادت امام حسين 
به تأخير انداخت. ما نيز اين تاريخ را به شما  ـيعني به سال صد و چهل  ـسال ديگر 

و شما اين خبر را انتشار داديد و پرده از راز برداشتيد و خدا پس از آن وقتي را گفتيم 
وات كليني چه مهمالتي را به نام امام جعل بنگر، ر ،خوانندة عزيز نزد ما قرار نداد!!

  اند.  كرده

                                                           
  كتاب حاضر. 730رجوع كنيد به صفحه  -1
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ل بندگان غافلگير شده و اعمامالحظه كن خداي كليني چگونه در مقابل  :أوالً
  ن هذه الخرافات. ب القدير منعوذ باهللا الغال دهد؟!! مي اش را تغيير اراده

را در برابر  كه حضرت موسيتوانست همچنان نمي ي متعالمگر خدا :ثانياً
فرعون و فرعونيان حفظ فرمود، امام خويش را از شرّ اشرار حفظ فرمايد كه ناگزير شد 

  ظهور او را به تعويق اندازد؟ 
گين شده بود چرا امام سجاد را غائب نفرمود بلكه كه خشم عزّوجلّي خدا :ثالثاً

اين ديگر چه جور خشم  او يعني نوادة نوادة نوادة نوادة او را غائب ساخت!!» نديدة«
  گرفتن است؟!! 

ول أئمه را براي رس خدا يكايك ،گوييد نصيه مي احاديثشما از يك سو بنا به  :رابعاً
اي مخصوص فرستاده بود و بنا به اين  هيك صحيفخود معين كرده بود و براي هر

شود و غيبت او تا زماني كه جهان از  ها معلوم بود كه دروازدهمين آنها غائب مي صحيفه
ا در اين حديث مي كشد، طول مي ر شود،ظلم و جور پقرار بود امام غائب در  :گوييد ام

ـ  140ـ و يا در سال  چهار امام، امامت نكرده بودندكه هنوز بيش از  ـسنة هفتاد هجري 
حضرت صادق باقي مانده بود و امام كاظم و رضا و جواد  تامامكه هنوز هشت سال از 

كليني چگونه  ،ظهور كند!! عالوه بر اين ـه بودند دعسكري امامت نكر و هادي و
شهيد شد خدا غضب كرد مگر فراموش كرده كه در  گويد كه چون امام حسين مي

 )1(د!مختص به خود عمل كر بنا به صحيفة آسمانيِامام حسين  مدعي شده كه 119باب 
آمده بود كه وظيفة تو آن است كه كشته  در آن صحيفة إلهي خطاب به امام حسين

 را كشتند، حسينديد  ون خداگويد كه چ چگونه در اين حديث مي شوي!! حال
  به تأخير انداخت!!  140غضب كرد و ظهور امام غائب را تا سال 

                                                           
نقل » ن بن محبوبحس«و » احمد بن محمد«را  119اب ب 3و  2ب است بدانيم كه حديث جال -1

 اند. روايت اول باب نيز منقول از آنهاست.  كرده
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بعدي  احاديثوقت ظهور دو بار معين شد ولي در  :يدگو ري، در اين حديث ميبا
   )1(اند!! وقتي را معين نكرديم و آنان كه وقتي را معين كنند كذّاببيت  اهلما  :گويد مي

اگر ما حديثي به شما  :فرموده حديث پنجم مدعي است كه حضرت باقر العلوم
و اگر خالف گفتة فرموده است. خدا راست  :بگوييد ،واقع شدگفتيم و چنانكه گفته بوديم 
  گيريد!  جر ميادر اين صورت دوبار خدا راست فرموده است.  :ما واقع شد بازهم بگوييد

گاه بر خالف گفتة ايشان واقع اند و هر ي كار خود را آسان كردهوات كلينگرچه ر
در صورت دوم  :د گفتحاصل شده است اما در جواب ايشان باي» بدا« :گويند شود، مي
در » بدا«عالوه بر اين چون حصول  شود كه قول امام، كالم خدا نبوده است، معلوم مي

اطمينان  هتوان به كالم ائم در اين صورت نمي، هاي أئمه، ممكن است مورد تمام وعده
. ...امام در جفر و جامعه و :گويد مي »كافي« 98باب  احاديثبه  كرد. ديگر آنكه شما بنا

گويد مستند به آنهاست پس چگونه ممكن است خالف گفتة آنان  چه مي نگرد و هر مي
  واقع شود؟! 

رفت،  هنگامي كه به ميقات إلهي مي حضرت موسي :گويد در همين حديث مي
به قوم خويش وعدة غيبت سي روزه داد و چون خدا ده روز ديگر بر آن افزود قومش 

  پرست شدند!  الهلف وعده كرد و گوسموسي خُ :گفتند
غيبتش چهل شب بيشتر نبود و بيش از ده با اينكه كلّ  حضرت موسي :اوالً
خويش  را در ميان قومش جانشينِ غيبت ناگفته نداشت، اما حضرت هارون شب،

  :ساخت
ِخيهِ َهٰ  َوقَاَل ُموَسٰ ﴿

َ
ۡص ِن ِف قَوۡ لُفۡ خۡ ٱُروَن ِل

َ
َ تَتَّبِعۡ  لِحۡ ِم َوأ ۡ ٱَسبِيَل  َو ﴾ ِسِدينَ ُمفۡ ل

 ]١٤٢ األعراف:[  
اصالح  مور را]ادر ميان قومم مرا جانشيني كن و [ :موسي به برادرش هارون گفتو «

  ».نما و راه تبهكاران را پيروي مكن

                                                           
آن عالوه بر تعريف و  مةتأليف نموده و در مقد» رجعت«جالب است بدانيم كه مجلسي كتاب به نام  -1

 تعيين وقت كرده است!  تمجيد از پادشاهان سفّاك صفوي براي ظهور امام
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ها در ميان قومشان زيسته بودند و  سال حضرت موسي و هارون  :ثانياً
نبود كه برادر و مادرش بگويند شناختند و چنين  مي اسرائيل آن دو بزرگوار را كامالً بني

عمران فرزندي نداشته سپس كسي بگويد كه من نمايندة همان فرزند مورد انكارام و از 
كند و من واسطة بين وي و  او با شما مالقات نمي :مردم به نام او پول بگيرد و بگويد

كه در  ها از اوست شمايم و مكتوباتي به مردم نشان بدهد با اين ادعا كه اين نوشته
) *(نعام نيز اين اندازه عقل خداداد را به كار نگيرندشما نوشته است و عوام كاألجواب 

 ايم پس چگونه بدانيم كه اين مكتوب از اوست؟! خطّ او را نديدهوي و دست كه ما قبالً
   او براي مدتي نامعلوم غيبت خواهد كرد!! :و همان مدعي در هنگام مرگ بگويد

به ميان همان قومي بازگشت كه آنان را از غيبت خويش  يحضرت موس :ثالثاً
 كند. جايش نيز كامالً غيبت ميآگاه كرده بود و حتّي به مردم گفته بود كه به چه منظور 

كرد و غيبت ميگذاشت  را در ميانشان نمي نامشخّص نبود و إالّ اگر برادرش هارون
لف وعده كرده، موسي خُ :گفتند و آنان ميگشت و تا پايان عمر معاصرينش باز نمي

  سزاوار مالمت نبودند. 
را در قرآن ذكر فرموده چرا در كتابش به  خدا كه غيبت چهل روزة موسي :رابعاً

اي  شود، هيچ اشاره آخرين دين مربوط مي اين امام و غيبت او كه به آيندة مؤمنينِ
  نفرموده و به مسلمانان هشدار نداده است! 

گاه نفرمود من از ترس اشرار و بيم قتل و يا اينكه  هيچ حضرت موسي :خامساً
گاه كه شما شوم و هر مرا نداريد، غائب مي چون شما هنوز قابليت ارشاد و رهبريِ

  شوم!  لياقت بيابيد و جهان پر از ظلم و جور شود، ظاهر مي

                                                           
ٓ ٱإِنَّ َشَّ ﴿گيرند فرموده : كساني كه عقل خود را به كار نمي ةبار خداي متعال در - )*( َوا ِ ٱّبِ ِعنَد لَّ َّ

مُّ ٱ َ َيعۡ ٱُم كۡ ۡلُ ٱلصُّ ِيَن   ياند كه [گوي خدا آنانهمانا بدترين جنبندگان در نزد ] «22: نفالاأل[ ﴾قِلُونَ لَّ
 ».انديشند اند و نمي يق] كر و گنگن و گفتن حقانسبت به شنيد
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توثيق نكرده و مرگ او را  است. نجاشي او را »علي بن يقطين«حديث ششم از قول 
هجري  169وقايع سنة ن ادر بي» الكامل«در ابن أثير . )1(دانسته است 182به سال 

دقه كوشيد و گروهي از ايشان، از سي به تعقيب و دستگيري زنامهدي عبا :گويد مي
سال  يستدو :را كشت. وي مدعي است كه امام كاظم فرمود »بن يقطين علي«جمله 

 :اگر به ما گفته شود :گويد سپس خودش مي شوند! ان با آرزو تربيت مياست كه شيعي
 اسالم بر مردم از شود عامة سال ديگر حاصل نمي سيصد ويست ياد امام تا ظهور
چه زود است ظهور و چه نزديك  :اند گردند، ليكن أئمه براي تأليف قلوب مردم گفته مي

   ايم!! رگرم شدهرو ما به آرزوها دلگرم و س است فرج. از اين
اي از  عده آيا جايز است كه شرع مردم را با وعدة غيرواقعي سرگرم كند؟ :پرسيم مي     

   :اين كار مشابه قول قرآن است كه فرموده :گويند ميآخوندها 
 ]١ :األنبياء[  ﴾َتََب لِلنَّاِس ِحَساُبُهمۡ قۡ ٱ﴿
  ».زمان محاسبة اعمال مردم نزديك شد«
  و 
َبِت قۡ ٱ﴿ اَعُة وَ لٱَتَ  ]١ :القمر[  ﴾َقَمرُ لۡ ٱنَشقَّ ٱسَّ
  ».از هم بشكافت هزمان رستاخيز نزديك شده و ما«

آن بيان  نظاير اند منظور ازآيات فوق و تصريح كرده ولي چنانكه مفسرين نيزو نظاير آن. 
شايع است كه اگر  بسيار عرفي نيز گفتار ن است، چنانكه درحتمي و قطعي بودن وقوع آ

 بيدار شو كه آفتاب دميد، :گويند ي را براي اداي نماز صبح بيدار كنند، ميبخواهند كس
ه بخواهند به نه آنكطلوع آفتاب است.  نزديك بودنِفهمند كه مقصود گوينده  همه مي

كننده بدهند، در حالي كه حديث فوق تصريح دارد كه وعدة مخاطب وعدة اميدوار
ها به آياتي كه  رو تشبيه اين وعده . از اينظهور براي دلگرم نگاه داشتن مردم بوده است

  ذكر شد وجهي ندارد. 
  حديث هفتم نيز چنانكه گفته شد ضعيف است و حاوي مطلب مهمي نيست. 

                                                           
 گفته است.  180كشي مرگ او را به سال  -1



   
  

 

745 

  متحان محيص واإلباب التّ  -١٤٠
را  6و  3و  2را حسن و  1اين باب داراي شش خبر است كه مجلسي حديث 

را صحيح  4آقاي بهبودي فقط حديث را مرفوع دانسته و  5را صحيح و  4ضعيف و 
  شمرده است. 

فرمايد و اين سخني است  مضمون اين روايات آن است كه خدا بشر را امتحان مي
   :صحيح و در قرآن تصريح شده كه

 ٱّمَِن  ٖص وِع َوَنقۡ لُۡ ٱِف وَ وۡ لَۡ ٱّمَِن  ءٖ لَُونَُّكم بَِشۡ َوَلَبۡ ﴿
َ
ٰ مۡ ۡل  ٱِل وَ َو

َ
ٰ ٱنُفِس وَ ۡل  تِۗ لََّمَر

 ِ ٰ ٱَوبَّشِ  ]١٥٥ البقرة:[  ﴾ِبِينَ لصَّ
ها  شما را به اندكي از بيم و گرسنگي و نقصان مال و جان و ميوه حتماًو هر آينه  «

  ».هاييم و صابران را مژده و بشارت دآزم مي
مطابق تعاليم قرآن كريم است. اما  و آيات بسيار ديگر. حديث چهارم اين باب كامالً

مستقيم بگويد خدا بندگانش را با اد كليني آن است كه به طور غيرمرنبايد غفلت كرد كه 
اول بايد وجود پسر حضرت عسكري و  :گوييم مي .كند غيبت امام غائب آزمايش مي

غيبت او اثبات شود سپس بگوييم كه غيبت امام نيز از اموري است كه مؤمنين با آن 
  شوند.  امتحان مي

  ر مر أو تأخّ األ م هذاه تقدّ رّ مامه لم يضإه من عرف باب أنّ  -١٤١
 7و  3و  2را صحيح و حديث  1در اين باب هفت روايت آمده كه مجلسي حديث 

را  5و  1را مجهول شمرده است. آقاي بهبودي فقط حديث  6و  5و  4را ضعيف و 
  صحيح دانسته است. 

مضمون آن تشويق به شناخت امام است اما بيان نشده كه فايدة  -1حديث  *
دين است؟ يا اينكه امام آيا از فروع  ت امام چيست؟ آيا امام از اصول دين است؟شناخ

شناخت ايشان مفيد و الزم  ديگر آنكه گيرم در زمان أئمه، خود تابع دين اسالم است؟
   د؟توان از اين حديث استفاده كر بوده ولي امروز كه امامي در ميان ما نيست چگونه مي
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سورة  71حديث بسيار ضعيف است و در آنها به آية  سند اين دو - 7و  2حديث  *
و در  )331ايم (ص  بيان كرده اند. معناي درست اين آيه را قبالً شريفة إسراء استناد كرده

معاني متعدد دارد  »إمام«شويم كه لفظ  فقط در اينجا يادآور مي كنيم، اينجا تكرار نمي
و نامة شود، به كتاب  ديده مي ـاسراء سورة 71ذيل آية ـ  »مع البيانمج« چنانكه درو

اطالق » امام«و متبوع است  ⊕يرو كه مقتد شود. به پيغمبر نيز از آن گفته مي »ماما«اعمال، 
به كتاب آسماني و زمامدار و همچنين به آنكه كسي را گمراه يا هدايت كند و  شده،

د لذا بايد با استفاده از قرائن موجود در آيه و يا آيات شو گفته مي» امام«حتّي به مادر، 
  ، كدام يك از معاني است. »امام«كه مقصود از قبل و بعد، دريابيم 

مام إناس بإ دعی كّل فيه يُ « :نقل كرده كه فرمود حديثي از حضرت رضا» طبرسي«
 زمان خودشان ومردم با پيشواي يك از در آن روز هر =م وسنّة نبّيهم هبماهنم وكتاب رّ زَ 

شود  چنانكه مالحظه مي .»شوند و سنّت پيامبرشان فراخوانده ميكتاب پروردگارشان 
ناميده است نه امام به معنايي كه مورد پسند  »امام«حضرت رضا، زمامدار هر عصر را 

دانسته و آگاه بوده كه  بهتر از سايرين معناي آيه را مي امام صادق كليني است. طبعاً
به معنايي كه مورد عالقة  ـمكّي است و در مكّه به هيچ وجه موضوع امامت » اءإسر«سورة 

ـوات كليني است ر ا راز قبيل و افراد غالي و كساني  اهلوات جمطرح نبوده است. ام
با  و البتّه احاديثبا نقل اينگونه  ـ )1(كه فردي بسيار متعصب بوده ـ »فُضَيل بن يسار«

   اند معناي مورد عالقة خود را به آيه تحميل كنند! تغافل از مكّي بودن سورة اسراء خواسته
كه  = هر َمْن َماَت َوَليس له إمام فِميتته ميتٌة جاهلّيةٌ « :گويد ي كه مياخباردر  به نظر ما

وملْ من ماَت « يا ».يت استاهلو امامي نداشته باشد مرگ او چونان مرگ در زمان جبميرد 

                                                           
=  رضاع اليهودّية والنّرصانّية خري من رضاع النّاصبة« :وي همان است كه از قول امام صادق ادعا كرده -1

روايت دوم »! تر است[براي نوزادان شما] شير دادن زن يهودي و نصراني از شير دادن زن غير شيعه به
 أهلة وذكر القدرية والخوارج والمرجئالخالف و أهلفي صنوف «و روايت ششم باب » كافي« 142باب 
 ) از اوست. 410ص  2(كافي ج » البلدان
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هر كه بميرد و به امام زمان خويش معرفت نداشته  =َيْعِرْف إماَم زمانِه َفَقْد َماَت ِميْتَة اَجلاهليِّة 
قرآن  »امام«مقصود از لفظ  و نظاير آن، »ميرد يت، مياهلباشد، مانند مرگ در زمان ج

 ـ ريو همچنين أئمه به ويژه حضرت أم صكريم است. زيرا در بيانات رسول خدا
اطالق شده  »امام«بارها به قرآن،  ـ)382 و 381ايم (ص چنانكه در همين كتاب گفته

امام بوده، در زمان ما » تورات«انجيل امام بوده و پيش از آن  است. يعني همچنانكه قبالً
ْ َيعِرْف «ات تعبير امام است. به خصوص كه در رواينيز قرآن  واضح ربه كار رفته و پ »َمل

نسبت به آن است و اينكه درست درك و دانش  حصول علم و است معرفت به چيزي
كه به فهم شود و اين كار در مورد آيات قرآن كريم ممكن است اما در مورد امام غائبي 

رو گرچه در  ايناز  توان به او معرفت پيدا كرد؟ چگونه مي هيچ وجه در دسترس نيست،
كتاب  :گوييم ولي به قرائن عقلي ميكامالً واضح نيست » مامإ«اين روايات مقصود از 

بندگان است و در عصر ما قرآن امام است كه هر كس با آن آشنا نبوده و » إمامِ«إلهي 
يت و يا بدتر از آنان اهلمشركين عهد جنسبت به محتواي آن فاقد معرفت باشد مانند 

و به روح افراد خواندند  خدا و بزرگان خود را ميلمثل اگر آنان در دعا غيرت. في ااس
ها بار  زول قرآن كه دهشدند از كتاب خدا مطلّع نبودند ولي پس از ن صالح متوسل مي

اگر ... .در همه جا حاضر و ناظر ندانيد وخدا را غير خدا را در دعا نخوانيد،فرموده غير
يت بدتر است و اگر بميرد اهلج ند از كفّار و مشركينِخبر بما كسي گوش نداده و بي

يت مرده است. اگر كسي اصرار كند كه مقصود از امام در اين اهلمانند مردم عصر ج
كسي است كه مقيد به كتاب  »امام«اگر مقصود از  :گوييم مي .روايات امام بشري است

خت او فرع بر شناخت قرآن خدا و تابع آن و تابع سنّت پيامبر باشد در اين صورت شنا
تابع را تواند تابع و غير باشد نمياست زيرا تا كسي نسبت به قرآن معرفت نداشته 

بشناسد. پس امام اصلي قرآن و امام فرعي بشر خواهد بود. اما اگر مقصود از امام كسي 
هر كند است كه شناخت او از اصول يا فروع دين باشد و عصايش حرف بزند و سنگ م

.... چنين .الضّمير مردم آگاه و عالم به غيب باشد و فرشتگان مرتبط و از ما في و با
  اعتقادي عين شرك است و ربطي به اسالم و قرآن ندارد. 
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ثبت أة أو بعضهم ومن ئمّ هل ومن جحد األأمامة وليس لها بباب من اّدعی اإل -١٤٢
  هل أمامة لمن ليس لها باإل

را ضعيف  12و  8و  5و  3و  1مجلسي حديث  در اين باب دوازده حديث آمده كه
را موثّق شمرده و دربارة حديث  7را مجهول و حديث  11و  10و  9و  4و  2و حديث 

  را صحيح دانسته است.  7و  4اظهار نظر نكرده است. آقاي بهبودي فقط حديث  6
باب  اند. در حديث اول و سوم اين در پنج روايت اين باب با آيات قرآن بازي كرده

   :اند كه چنين است اي بازي كرده با آيه
َ ٱَمِة تََرى قَِيٰ لۡ ٱَم َوَيوۡ ﴿ َ ِيَن َكَذبُواْ  ِ وُُجوُهُهم مُّسۡ ٱلَّ َّ ۚ ةٌ لَيۡ  َودَّ

َ
ى وٗ َس ِف َجَهنََّم َمثۡ أ

ِينَ ّلِلۡ   ]٦٠ :الّزمر[  ﴾ُمَتَكّبِ
ن سياه شده، آيا در اند رخسارشا بيني كساني كه بر خدا دروغ بسته و روز رستاخيز مي«

  ».جايگاهي براي متكبران نيست؟دوزخ 
با مكّيان بحث  صه داشت كه اين سوره مكّي است و در آن زمان پيامبربايد توج

امامت نداشت و چنانكه از آية قبل پيداست، سخن دربارة كساني است كه تكبر ورزيده 
دهند.  را به خدا نسبت مي كنند و آيين باطل خود لهي را انكار ميإو آيات و معجزات 

  آية مذكور هيچ ارتباطي به امام و امامت ندارد. 
به نظر ما اين قبيل روايات را دشمنان اسالم و افراد منحرف از قبيل محمد بن سنان 
و حسين بن مختار واقفي و عبداهللا األصم كه به قول غضائري از دروغگويان بصره بوده، 

را كه براي خدمت به  ـاهللا  مهمحر ـزيدي  و أئمةاند تا سادات حسني  كردهجعل 
بزرگواران پراكنده آنتضعيف كرده و مردم را از پيرامون  دند،ومسلمين قيام كرده ب

   ».الكاذبني لعنة اهللا عىل«سازند. 
   :اند كه چنين است اي بازي كرده با آيه 9در حديث 

َيٰ ٱَنا إِنَّا َجَعلۡ ﴿ وۡ لشَّ
َ
ٓ ِطَي أ َ يُؤۡ َء ِلَا ِيَن  ٰ  ٢٧ِمُنوَن لِلَّ ْ َف ْ وََجدۡ  ِحَشةٗ َذا َفَعلُوا نَا قَالُوا

ٓ َعلَيۡ  ٓ  َها ۗ ٱَءنَا وَ َءابَا َمَرنَا بَِها
َ
ُ أ  ٱإِنَّ  قُۡل  َّ

ۡ
َ يَأ  َ َّ ِ ٓ َفحۡ لۡ ٱُمُر ب َ  ءِۖ َشا َ َتُقولُوَن 

َ
َ ٱأ ِ َما  َّ

 ]٢٨و٢٧ األعراف:[               ﴾٢٨ لَُمونَ َتعۡ 
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و چون كار  .آورند نميايم كه ايمان  همانا ما شياطين را دوستان كساني مقرّر داشته«
و خدا ما را بدان  را بر اين كار يافتيم نياكان خويش :مرتكب شوند گويندزشتي 

دهد آيا  همانا خداوند به كار زشت فرمان نمي :) بگو،(اي پيامبر .فرمان داده است
  ».دانيد ه نميگوييد ك دربارة خدا چيزي مي

بارة هر فردي است كه كار  همچون سورة پيشين مكّي است و آيه دراين سوره نيز 
     لهي منتسب سازد و اختصاص به مدعيان امامت ندارد. إمر أزشت خويش را به جبر يا 

   :اند نيز با اين آيه بازي كرده 10در حديث 
َ  قُۡل ﴿ َم َرّبِ ٰ لۡ ٱإِنََّما َحرَّ ن لَۡ ٱ  بَِغۡيِ ۡغَ ۡلَ ٱَم وَ ثۡ ۡلِ ٱَها َوَما َبَطَن وَ َهَر ِمنۡ ِحَش َما ظَ َفَو

َ
ّقِ َوأ

ِ تُۡشِ  ِ َما لَمۡ ٱُكواْ ب ِۡل  َّ َ نٗ َطٰ ُسلۡ  ۦبِهِ  ُيَنّ َ ن َتُقولُواْ 
َ
َ َتعۡ ٱا َوأ ِ َما     *﴾لَُمونَ َّ

 ]٣٣ األعراف:[
پنهان حرام فرموده است و چه  پيداپروردگارم كارهاي زشت را چه  :بگو (اي پيامبر)«

تي فرو ناحقّ را و اينكه چيزي را كه بدان دليل و حجو همچنن تباهكاري و سركشي 
  ».دانيد دربارة خدا بگوييد نفرستاده با خداوند شريك شماريد و اينكه چيزي را كه نمي

  :ذكر كرديم، در آن آيه فرموده بوداي كه قبالً  اين آيه مرتبط است با آيه
 ٱ إِنَّ  قُۡل ﴿

ۡ
َ يَأ  َ َّ ِ ٓ َفحۡ لۡ ٱُمُر ب    ﴾ءِ َشا

  .»دهد خدا به كارهاي زشت فرمان نمي :بگو«
   :فرمود صبه پيامبر 29سپس در آية  

ِ  قُۡل ﴿ َمَر َرّبِ ب
َ
قِيُمواْ وُُجوَهُكمۡ  ِطۖ قِسۡ لۡ ٱأ

َ
ِ َمسۡ  َوأ

لِِصَي َلُ ُعوهُ ُمۡ دۡ ٱوَ  ِجدٖ ِعنَد ُكّ
  ﴾ّلِينَ ٱ
 ـرا  خداخالص عبادي]  امور اينكه [در ري فرمان داده وروردگارم به دادگپ :بگو«
  .»بخوانيد ـاو ن مشاركت دادن غيروبد

                                                           
را از اوامر » خدا ةبار علم درقول به غير «اب اعمال بد و زشت و بقره ارتك ةسور 169خدا در آيه  - )*(

   شيطان دانسته است.
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فرمان يم كند خدا نه تنها به كارهاي زشت هبراي آنكه تف )33سپس در اين آيه (آية 
دهد بلكه با آنها مخالف است، به پيامبر فرموده بگو پروردگارم كارهاي زشت را چه  نمي

دليل شرعي  چه نهان، حرام و ممنوع ساخته و حتّي اين كار شما را كه بيآشكار باشد و 
دهيد و يا آنچه را كه خدا براي آن دليل و حجتي نازل  چيزي را به خدا نسبت مي

  شماريد، حرام فرموده است.  شريك و مشابه خدا مينفرموده، 
اني است كه كنيد اين آيه در سورة مكّي اعراف و در مورد كس چنانكه مالحظه مي

دهند و ارتباطي به أئمة جور يا  لهي نسبت ميإامر اعمال خطاي خويش را به جبر يا 
  أئمة حقّ ندارد. 

آنچه را خدا در قرآن حرام كرده در باطن به معناي أئمة جور و  :گويد ذيل حديث مي
آيا آية  :پرسيم حقّ است!! ميآنچه را خدا در قرآن حالل كرده در باطن به معناي أئمة 

حقّ را بر خود حرام  نخست سورة تحريم در باطن به معناي آن است كه پيامبر أئمة
حق بر پيامبر  سورة احزاب در باطن به معناي آن است كه أئمة 50و يا در آية  كرده بود؟
   :و يا در آية اند؟ حالل شده

ِحلَّ لَُكمۡ ﴿
ُ
َياِم ٱلََة َلۡ  أ ٰ ٱلّصِ َ ِ فَُث إ ٓ  لرَّ  ]١٨٧ البقرة:[  ﴾مۡ ئِكُ نَِسا

  در باطن، أئمة حقّ منظور هستند؟! آيا جاعل حديث فهميده كه چه بافته است؟ 
   :اند  در حديث يازدهم با اين آيه بازي كرده

نَدادٗ ٱلَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن ٱَوِمَن ﴿
َ
ِ أ ِۖ ٱَكُحّبِ  ا ُيِبُّوَنُهمۡ َّ ِيَن َءاَمُنوٓ ٱوَ  َّ اْ لَّ

َشدُّ 
َ
ِۗ ُحبّٗ أ َّ ِ ّ ِيَن َظلَُموٓ ٱيََرى  َولَوۡ  ا  نَّ لۡ ٱَن يََروۡ  اْ إِذۡ لَّ

َ
ِ َجِيعٗ لۡ ٱَعَذاَب أ َّ ِ نَّ ُقوَّةَ 

َ
َ ٱا َوأ َّ

  إِذۡ  ١٦٥َعَذاِب لۡ ٱَشِديُد 
َ
أ ِيَن ٱَتَبَّ ْ ِمَن ٱلَّ ِيَن ٱتُّبُِعوا ْ ٱلَّ ُوا

َ
ْ َوَرأ َبُعوا َعۡت لۡ ٱتَّ  َعَذاَب َوَتَقطَّ

 ٱبِِهُم 
َ
ِيَن ٱَوقَاَل  ١٦٦َباُب سۡ ۡل ْ لَوۡ ٱلَّ َبُعوا ةٗ  تَّ نَّ َلَا َكرَّ

َ
 ِمنۡ  أ

َ
أ ۗ  ُهمۡ َفَنتََبَّ ْ ِمنَّا  َكَما َتَبَُّءوا

 ٰ عۡ ٱلَِك يُرِيِهُم َكَذ
َ
ُ أ ٰ  لَُهمۡ َمٰ َّ  ﴾لَّارِ ٱرِِجَي ِمَن َوَما ُهم بَِخٰ  ِهۡمۖ ٍت َعلَيۡ َحَسَر

 ]١٦٧ تا ١٦٥ البقرة:[  
و آن همتايان  شمارند خدا را همتايان خدا ميمردم كساني هستند كه غير برخي ازو «

 اند، دارند و كساني كه ايمان آورده دارند كه خدا را دوست مي نچنان دوست ميرا آ
بيشتر است و گرچه آنان كه [بر خويش و بر  ر]گيز ديچرهدوستي ايشان به خدا [از 
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بينند دريابند كه همة نيرو و توان را  هي]هنگامي كه عذاب [إل اند، ستم كردهديگران] 
(گمراهي  كه پيشوايان فر خداوند شديد است. در آن هنگامخداست و كي از آنِ [تنها]

بيزاري جويند و عذاب را ببينند و اسباب و روابط گسسته گردد از پيروان  و ضاللت)
م چنانكه آنان جستي بود از ايشان بيزاري مي اگر ما را بازگشتي مي :و پيروان گويند

بدينسان خدا كردارشان را بديشان ماية افسوس و اندوه از ما بيزاري جستند.  [امروز]
  ».برون رفتني نباشند نمايد و هرگز از آتش [دوزخ] مي

خود را چنان دوست مردم معبودان  ازاست كه گروهي  آن 165 آية از مقصود
 )*(دانند آنان را همچون خدا مطاع مي كنند و وجه با آنان مخالفت نمي كه به هيچدارند  مي

ا جاعل اداشته و اختصاص به دوستي امام حقّ يا امام باطل ندارد. ت آية مذكور عموميم
اولياء » لَّاِس ٱِمَن «قسم به خدا مقصود از  :فرموده حديث مدعي است كه امام باقر

 :اوالًم است بدانيم الز است،ول ااگر منظور دو خليفة  :بايد گفت فالن و فالن است!
مور حيات و شفيع روز قيامت ادو بيعت كردند آنها را مؤثّر در كساني كه با آن

 :ثانياًشود.  بايي نداشتند در نتيجه آيه با آنان تطبيق نميدانستند و از اعتراض به آنها ا نمي
 با آنها سبب شد كه مشروعيت آنها نقصي نداشته باشد. اگر آنها از بيعت علي

كرد و يكي از آنها را به دامادي  هرگز با آنها بيعت نمي علي مصاديق آية باال بودند،
  پذيرفت.  نمي
آيات قرآن را وسيله ساخته و به نام  انگيزي، براي تفرقهاند  وات كليني تا توانستهر

  اند.  امام، موهومات خود را نشر داده
» لّي بن محمدعم«و  »اءوشّ«زيرا پسند است. ت چهارم و دوازدهم بسيار استعماررواي

سنّت كه به امامت منصوصة حضرت  اهلاند كه تمامي شيعيان زيدي و  روايتي نقل كرده
مسلمان و ابوبكر و عمر را  و ساير أئمه معتقد نيستند و جناب زيد (ره) علي
   خواهد؟! حديثي بهتر از اين ميباشند! آيا استعمار  دانند، مشمول آن مي مي

                                                           
   :مصداق - )*(

ــــ ــــان حّب ــــو ك ــــعْ صــــادقًا ألطَ كل  ُهَت
 

ــــــبَّ إ   ملــــــن حيــــــّب مطيــــــع ّن املح
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است و قابل اعتنا نيست. سند » محمد بن سنان« اكاذيبث پنجم و ششم از حدي
  حديث هشتم نيز در غايت ضعف و فاقد اعتبار است. 

 :گوييم شود. مي امام آخر جز به وسيلة امام اول شناخته نمي :گويد حديث هفتم مي
خالفت الهي به  ) حضرت علي653دانيم (ر. ك. ص  ايد. چنانكه مي درست گفته

ي اي نفرمود و او را به جانشيني خود به أمت معرّف هيچ اشاره حضرت امام حسن
را جانشين خود نساخت و همچنين  الشّهداءنكرد و حضرت حسن نيز حضرت سيد

ذا. را به عنوان جانشين خود معرّفي نفرمود و هكَ ، حضرت سجادامام حسين
  شود.ميدليل بودن امامت منصوصه آشكار  بي ،بدين ترتيب

  مام من اهللا جل جالله إمن دان اهللا عّزوجل بغير  يباب ف -١٤٣
را  5و  3را صحيح و  4و  2و  1خبر آمده كه مجلسي حديث  پنجدر اين باب 

همان  2را صحيح دانسته است. حديث  2و  1ضعيف شمرده، آقاي بهبودي نيز حديث 
  كه در اينجا تكرار شده است. است  65حديث هشتم باب 

هوي و كس دين خود را تحت تأثير هر :اين باب گفته شده احاديثدر يكي از 
بگيرد گمراه شود و اعمالش هدر  هدايت نيست، اهلهوس خويش و يا از امامي كه 

عادلِ عالم به حقايق دين و أحكام شريعت را كسي است كه امام  منظور،خواهد بود. 
. اين سخن صحيح و غيرقابل انكار است. دبروستمگر  اهلجنبال امام رها كرده و به د

زيرا در همين روايات از  است! »ا الباطلِهبَ  رادُ يُ  قٍّ َح  ةُ ملِ كَ « اما متأسفانه اين باب مصداق
كه مدعي است قرآن هفده هزار آيه داشته است و از » سالمهشام بن «مانند  احمقيقول 

باشند، نجات لهي داشته إده فرد يا افراد ظالم و بدكار كه امام قول گروهي كذّاب، ادعا ش
يابند! آيا بهتر از  نجات نمييابند و فرد يا افراد نيكوكار و متّقي كه امام إلهي ندارند مي

لهيه إاگر امامت  ،عالوه بر اين مباالت ساخت؟! را نسبت به گناه بيتوان شيعيان  اين مي
عادت مردم مؤثّر است چرا خدا در قرآن به آن اشاره نفرموده در نجات و ستا اين اندازه 

   :و در عوض فرموده
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َ َيِدۡ  ۦَز بِهِ ا ُيۡ ءٗ ُسوٓ  َمۡل َمن َيعۡ ﴿ ِ َولِّٗ ٱِمن ُدوِن  ۥَلُ  َو َ نَِصيٗ َّ  ﴾اا َو
 ]١٢٣ :ساءالنّ [  

  ».يافتياوري نخواهد  ا دوست وخد زج بيند و بد انجام دهد بدان كيفريكس كارهر«
عادالً, أصبح  ظاهراً  ألمام له من اهللا إمن أصبح من هذه األّمة ال « :گويد در حديث دوم مي

باشد و امامي  امتكسي كه از اين  = ضاال تائهًا وإن مات عىل هذه احلال مات ميتة كفر ونفاق
اگر نداشته باشد، گمراه و سرگردان است و  ـعزّوجل  ـخداوند و عادل از جانب  آشكار

چه  ياز حضرت عسكرپس!! پس مردم »بر اين حالت بميرد، بر كفر و نفاق مرده است
امامي كه خدا بر ما  :گوييم و ظاهر نيست؟! ولي ما ميكنند كه امامشان غائب شده 

آن بيت نيز  اهلشود و پيوسته ظاهر است و أئمة  حجت قرار داده و هيچ گاه غائب نمي
لهي را امام ا شما اگر اين ـمد الح هلّو ل ـكريم است  جيدقرآن م اند، كردهرا تصديق 

ب و فرقهكَقبول داريد آن را حقابل اعتماد را كنار غير اخبارگرايي و  م قرار دهيد و تعص
  بگذاريد و رفع اختالف كنيد. 

  مام من أئمة الهدی وهو من الباب األّول إباب من مات وليس له  -١٤٤
 3را ضعيف و  4و  2و  1چهار حديث كه مجلسي حديث  اين باب مشتمل است بر

  نيز حديث سوم را صحيح شمرده است. را صحيح دانسته و آقاي بهبودي 
 :بايد گفت احاديثدربارة اينگونه است.  143باب  احاديثاين باب مشابه  احاديث

ورد مقرار داده است،  امام امامي است كه خدا آن را هادي و اگر مقصود از اين امام،
قرآن تصريح  و هادي بودنِ امام ز بهترديد هيچ يك از مسلمين نيست. در كتاب خدا ج

   :پيشواي هدايت معرّفي شده و آن را نشده و فقط قرآن،
ِ َشۡ نٗ َيٰ تِبۡ ﴿

 ]٨٩ :النّحل[  ﴾لِِميَ ُمسۡ لِلۡ  ىٰ َوبُۡشَ  ةٗ ى َورَۡحَ وَُهدٗ  ءٖ ا ّلُِكّ
   :رار داده و فرمودهق امام »تورات«خوانده و آن را پس از 

 ]١٢ :حقافاأل[  ﴾اإَِمامٗ  ُب ُموَسٰٓ كَِتٰ  ۦلِهِ َوِمن َقبۡ ﴿
  ».بود امام قرآن)= و كتاب موسي پيش از آن («



   
 

 

754 

كتاب خدا  )383 و 381ايم (ص  كه گفتهعزيزش نيز چنان اوالد و حضرت علي
كه پيرو علي و اوالد اوست بايد مانند  گويد اگر كسي راست مي اند و خود شمرده امام را

اند و  كنار گذاشتهخود بداند. اگر راويان گمراه غالي قرآن را  امام كتاب خدا راايشان 
بدون دليل و مدرك امام  لهي معرّفي كنند و مردن كساني كهإامام  آن را خواهند غير مي

  اند.  انصافي كرده شمارند، بسيار بي مييت اهلمردن ج اند نپذيرفته آنها را،
الهي نداشته  امامكه  هر :ندگوي كليني كه در اين باب رواياتي را جمع كرده كه مي

 ـ علَيهِماالسالم ـين قَي نقل كرده كه حضرات صاداحاديثمنافق است چرا باشد كافر و 
شناسند، كافر و منافق  ندارند و او را نمي لهيامام ا كه يبسياري از مسلمانان :اند فرموده
روايت  ،عالوه بر اين )1()403تا  401ص  ،»اللب الضَّاب« ،2(اصول كافي، ج  نيستند؟

امام مرگ كفر و نفاق است اما روايت دوم باب  مرگ فرد بي :گويد مي 143دوم باب 
   مرگ وي را مرگ ضالل گفته است! 144

ِ بُ « :گويد كه ميي اخبار :تذكّر الة والزّكاه واحلّج واجلهاد علی مخسة: الّص  سالمُ اإل یَ ن
نماز و : ار شده استاستو ]ركن[پنج = اسالم بر  بالوالية يكام نود ءبيش یَ ودِ والوالية وما نُ 

به اند  شدهف لّكم و تانكه به واليت دعوچنزكات و حج و جهاد و واليت و مردم آن
 بوده كه مسلمان بايد، زمامدار واين  صامقصود رسول خد .»اند چيزي دعوت نشده

و ظالم را صالح يرغو بشناسد و فرد كم اطّالع  كند، مسلمين را كه انتخاب مي امام
و مؤثّر است و برقراري  نكند زيرا امامت و زمامداري مسلمين امري بسيار مهمانتخاب 

ودرست چهار ر ه احكام اسالم الئق و قابل است ك امام كن ديگر، منوط به وجود ولي
دار مسلمين بيشتر سفارش براي انتخاب زمام ،. به عبارت ديگررا به درستي اجرا كند

صالح و است به وجود مجريان شده زيرا اجراي تمام احكام اسالم موقوف و موكول 
ُبنَِي اإلسالُم عىل مخسة أشياء:  « :فرموده توضيح داده و رباق امام حديث فوق راكاردان. 
الة والّزكاة والّصوم واحلّج والوالية وأفضلهّن الوالية ألّنه مفتاحهّن والوايل هو الّدليل عىل الّص 

                                                           
 . 163همچنين مراجعه كنيد به كتاب حاضر، صفحه  -1
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زكات و روزه و حج و واليت. واليت و نماز  :بنا شده استاسالم بر پنج چيز  عليهّن =
  . )1(»[مردم] به آنهاستماي نبرترين اين پنج چيز است زيرا كليد آنهاست و والي راه

  نکر أهل البيت ومن أمن عرف الحّق من  يباب ف -١٤٥
 3و  2را صحيح و حديث  4و  1در اين باب چهار حديث آمده كه مجلسي حديث 

  را صحيح دانسته است.  4و  1را ضعيف شمرده است. آقاي بهبودي حديث 
حقّ  اهلبيت هستند اگر  اهلمنسوب به پيامبر و كساني كه  :گويند مي احاديثاين 

دو برابر سايرين عقاب خواهند داشت. ثواب و اگر مخالف حقّ باشند باشند دو برابر 
مورد توجه باشد و مردم بيش از سايرين كس كه هر صوالًااين سخن صحيح است و 

تحت تأثير اعمال او قرار گيرند مسؤوليتش در برابر پروردگار بيشتر است، چنانكه خدا 
   :فرموده صاكرمدربارة همسران رسول 

﴿ ٰ ٓ َي  ٱَء نَِسا
ۡ
ِ َمن يَأ َبّيَِنةٖ  ِحَشةٖ ِت ِمنُكنَّ بَِفٰ لَِّبّ ۚ َعَذاُب ِضعۡ لۡ ٱلََها  َعۡف يَُضٰ  مُّ َوَكَن  َفۡيِ

 ٰ َ َذ َ ِ يَِسيٗ ٱلَِك  ِ َورَُسوِلِ  ُنۡت َوَمن َيقۡ ۞ ٣٠ا َّ َّ ِ ٓ ا نُّؤۡ لِحٗ َصٰ  َمۡل َوَتعۡ  ۦِمنُكنَّ   تَِها
جۡ 
َ
َتۡيِ أ عۡ رََها َمرَّ

َ
َ َتدۡ  َوأ ٰ  ٣١ا ا َكرِيمٗ قٗ َها رِزۡ نَا ل ٓ َي ِ لَسۡ ٱَء نَِسا َحدٖ لَِّبّ

َ
ٓ ٱّمَِن  ُتَّ َكأ ءِ لّنَِسا

 ]٣٢−٣١−٣٠ األحزاب:[    ﴾ُتَّ تََّقيۡ ٱإِِن 
كه از شما كار زشتي را آشكارا مرتكب شود عذابش دو  اي همسران پيامبر، هر«

ي خدا و پيامبرش كه از شما با فروتن و هر .و اين كار بر خدا آسان است چندان است
پاداش او را دوبار عطا كنيم و برايش  را اطاعت كند و كرداري نيكو به جاي آرد،

اگر پارسايي كنيد مانند هيچ يك  ،ايم. اي همسران پيامبر روزي بزرگوارانه آماده ساخته
  ».از ديگر زنان نيستيد

                                                           
إالّ اهللاُ  َمخٍس: َشهاَدُة أن ال إلهَ ُبنَِی اإلسالُم َعلی« اند:  ثابت و صحيح است كه فرموده صنچه از پيامبرلكن آ -  1

كاةِ َوالْـَحجِّ َوَصوِم َرَمضانَ  الةِ َوإيتاِء الزَّ دًا َرسوُل اهللاِ وإقاِم الصَّ التّاج الجامع لألصول في  گا:(متفق عليه، ن » َوأّن ُحمَمَّ
اسالم بر پنج بنا استوار است: گواهي دادن بر شهادت الإله إالّ اهللا «). ترجمه: 24، ص1أحاديث الرّسول، ج

  (مصحح)». مد رسول اهللا و برپا داشتن نماز و دادن زكات و حج و روزة ماه رمضانو مح
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   ماماإل يّ الّناس عند مض ىيجب عل باب ما -١٤٦
را  2را صحيح و حديث  3و  1ديث است كه مجلسي حديث اين باب داراي سه ح

  را صحيح دانسته است.  3و  1حسن ارزيابي كرده و آقاي بهبودي نيز حديث 
هاست كه به سبب ناموجود  اين باب حاوي مطلب مفيدي نيست و قرن احاديث

 دربارة زمان در دسترس نبودنامام  احاديثاين  ظاهر، قابل عمل نيست. در امام بودن
  سخني نگفته است. امام 

تكليف  مير مسلمانان فرموده،او امام  دربارة انتخاب به نظر ما آنچه حضرت علي
   :روشن ساخته و موافق است با آية شريفة مردم را كامالً

مۡ ﴿
َ
 ]٣٨ :الّشوری[  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  رُُهمۡ َوأ

 إماماً  هُ وعوا علی رجل وسمّ ام الّشوری للمهاجرين واألنصار فإن اجتمإنّ « :آن حضرت فرموده
از آنِ مهاجرين و  مر تعيين امام]اهمانا شورا [و مشورت كردن در =  رىض هللاِِّ ككان ذل

اين كار مورد رضاي  ناميدند،امام  پس اگر بر مردي اتّفاق كردند و او را ،نصار استا
نصار در بديهي است زماني كه مهاجر و ا نامة ششم) (نهج البالغه، .»حقّ تعالي است
  ساير مؤمنين به اين كار اقدام كنند.  ميان نيستند بايد

  مر قد صار إليه األ مام متی يعلم أنّ اإل أنّ ي باب ف -١٤٧
را حسن همطراز صحيح و حديث  1شش خبر آمده كه مجلسي حديث  ،در اين باب

را حسن شمرده و آقاي بهبودي  6را مجهول و  5را صحيح و  4را ضعيف و  3و  2
  را صحيح دانسته است.  4و  1 حديث

و پيداست كه براي مقابله با واقفيه  ،)1(اول تا سوم، با عنوان باب متناسب نيست احاديث
  كنيم.  و در اينجا تكرار نمي )155ايم (ص  سخن گفته آيد. دربارة حديث سوم قبالً به كار مي

                                                           
گويند: بخاري در كتابش  شوم كه علماي ما براي تعريف و تمجيد از كليني و فريب عوام مي يادآور مي -1

 چنين كاري نكرده است! » كافي«احاديثي آورده كه با عنوان باب تناسب ندارد اما كليني در 
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شود يا حالت  الهام مي يبعد امام قبلي به امام مرگ :گويد سه حديث بعدي مي
اين امور ربطي به مردم  :گوييم مي شود! سابقه در دلش ايجاد مي خضوع و تواضعي بي

رد در قلبم خضوع ككس ادعا ل علم نسبت به آن ندارند. آيا هرندارد و راهي براي حصو
  د اهللا دانست؟ منصوب من عنامام  را ي نسبت به خدا پيدا شده، بايد اوتواضع و

  الّسّن  يف ‡ةئمّ باب حاالت األ -١٤٨
رد آورده كه البتّه برخي از آنها تكراري است. كليني در اين باب هشت حديث گ

و  4را مرسل و  3را صحيح و حديث  2راز صحيح و حديث طرا هم 1مجلسي حديث 
 8و  2را حسن شمرده است. بهبودي فقط حديث  8را مجهول و  6را ضعيف و  7و  5

  را صحيح دانسته است. 
نابالغ  يكي از مشكالت شيعيان پس از حضرت رضا :ايم چنانكه قبالً نيز گفته   

اند تا  بودن حضرت جواد و حضرت هادي بود. لذا روايات اين باب را ترتيب داده
   .)1(را براي عوام توجيه كنند امام مشكل نابالغ بودنِ

رة حضرت عيسي و حضرت يحيي و حضرت در روايت اول و سوم مطالبي دربا
گفته تا بتواند آنها را با حضرت جواد و حضرت هادي  ـ صلوات اهللا عليهمـ سليمان 

ايم و در اينجا  سخن گفته )702 ما دربارة اين موضوع در ابواب قبل (ص قياس كند!
حضرت  ،صاكرمام حيات پيامبر هنگ :كنيم. در روايت اول گفته است تكرار نمي

 صحجت خدا بر مردم و اطاعتش واجب بود ولي در زمان حيات رسول خدا علي
مردم از حجت ساكت و خاموش چگونه  :پرسيم گفت. مي ساكت بود و سخن نمي

در روايت اول، رسالت حضرت  :ايم چنانكه قبالً نيز گفته ،عالوه بر اين اطاعت كنند؟!
در  و در روايت دوم در كمتر از سه سالگي دانسته است!سالگي  را در هفت عيسي
ام كه كليني چگونه بدون هيچ توضيحي اين دو روايت را به عنوان قول معصوم  تعجب

  در كنار هم نوشته است؟ 
                                                           

 اند نيز به همين منظور جعل شده است.  رواياتي كه در آنها معجزاتي براي اين دو بزرگوار تراشيده -1
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احتجاج فرموده » نبوت«نيز مانند » امامت«خدا دربارة  :گويد در حديث هفتم مي
آية  لطفاً ؟ابش دربارة امامت حجت آورده استخدا در كجاي كت :پرسيم است! مي

ت است كنيد همگي دربارة نبو آنچه كه از قرآن ارائه ميمذكور را به ما معرّفي كنيد زيرا 
 نبوت ايم سخن ما در امكانِ نيز گفته چنانكه قبالً ،عالوه بر اين به امامت ندارد.و ربطي 

ز ادعا و لهي است كه تاكنون جإنابالغ  ماما نيست بلكه در وقوع و تحقّق امامتنابالغ 
  ايم.  چند حديث ضعيف چيزي نديده

حضرت  :جواد فرموده امام مدعي است كه )1(»انبن حّس  علیّ «در حديث هشتم 
 اين قياس كامالً :گوييم مي ام! ه سالهه سالگي به پيامبر ايمان آورد. من نيز نُدر نُ علي

را بر عهده نگرفت در حالي  تامگي امامت ه سالدر نُ خطاست زيرا حضرت علي
كه كسي در مسلمان و مؤمن بودن حضرت جواد سخني ندارد بلكه سخن در امامت 

امامي را كه به وي وحي  توان موم تحصيل كند و نميابايد مانند م امام به نظر مااوست. 
ثناء را كه است كم حضرت يحييتوان ح با نبي قياس كرد و همچنين نميشود  نمي

خواست غير از آن  است، بدون دليل شرعي بر سايرين جاري دانست. اگر خدا مي
  فرمود.  در قرآن بيان مي در طفوليت بر مؤمنين زعامت دهد، حضرت را،

   ‡ئمةمام من األإيغسله إال  مام الاإل باب أنّ  -١٤٩
اند و  هح ندانستهيچ يك را صحي» محمد باقر«در اين باب سه حديث آمده كه هر دو 

 »لّي بن محمدعم«سه تصريح كرده است! راوي هر سه روايت  مجلسي به ضعف هر
ساير  ي شده است. (به فهرست مطالب كتاب مراجعه شود)اين معرّفاست كه پيش از 

د بن جمهور«وات نيز از قبيل روضع خوبي ندارند! »حسن وشّاء«و  »محم   

                                                           
 همين كتاب معرّفي شده است.  407وي در صفحه  -1
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ته و بر خالف حقايق تاريخي است. روايات اين باب معناي واضح و درستي نداش
به  أكاذيب رادانسته و إالّ اين  خوبي نميرا بهتاريخ زندگي أئمه كه كليني شود معلوم مي

   داد! تحويل خواننده نمي» نيقِ الّصادِ عن  اآلثار الّصحيحة«عنوان 
و حضرت كاظم و حضرت رضا و حضرت جواد را  حضرت سيد الشهداء

در زمان شهادت پدرش بيمار و در اسارت زيرا حضرت سجاد پسرانشان غسل ندادند 
حضرت جواد كودك بود و در زمان وفات خودش،  بود و هنگام وفات حضرت رضا،

  حضرت هادي طفلي نابالغ بود. 
 حضرت سجاد يا حضرت رضا (از مدينه به بغداد) :خواني بگويد ممكن است روضه

شويم كه چون مكّيان  است! يادآور مي رض كرده و بر جنازة پدرش حاضر شدهاأل طي
پياده بكشند،  ـكه مقامش از تمام أئمه واالتر و باالتر است  ـرا  صخواستند رسول خدا

از مكّه بيرون رفت و بقية راه را تا مدينه با زحمت فراوان و با شتر پيمود و بر خالف 
ه طيرض نكرد،األ مشايخ صوفي معلوم بود كه اين  رد،ك مياألرض  در حالي كه اگر طي

معجزه براي تصديق نبوت و رسالت اوست، اما معجزه براي حضرت رضا براي 
  دانيد؟!  او را هم پيامبر ميآيا شما چيست؟ 

براي تغسيل و تكفين خويش نامي از پسر نبرد  امام كاظم :گويد شيخ مفيد مي
كافي  147چهارم باب  در حديث. )1(بلكه اين كار را بر عهدة يكي از غالمانش گذاشت

مرگ پدرت آگاه شدي در حالي كه  ازچگونه «در پاسخ اين سؤال كه  نيز امام رضا
من خود او را غسل دادم، بلكه  :نفرمود؟ »اي و آن حضرت در بغداد بود تو در مدينه

اي بر حضور  نيز اشاره 147مرگش به من الهام شد. در حديث اول و سوم باب  :فرمود
گفته  امام رضا :گويند وات كليني ميدرش نفرموده است. اما در اين باب ربر جنازة پ

ديگران فرقي ندارد بر تمام با غسل غسل امام  ،و به عالوه من پدرم را غسل دادم! :است
  مسلمين حاضر واجب كفائي است نه بر غائب. 

                                                           
 . 243ص  2اإلرشاد، ج  -1
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   ‡ةئمّ باب مواليد األ -١٥٠
 »هاشم معروف الحسني«ه كه به قول ي گردآوري شداحاديثدر اين باب و باب بعدي 

دهند، شأن امام را از آنچه كه هست باالتر  صفاتي كه اين روايات به امام نسبت مي
شود. آيات قرآن و روايات  ن و مقامش كاسته نميااز شو اگر امام فاقد آنها باشد  برد نمي

وات احوال ر كند. اگر كسي در اينگونه روايات را تأييد نمي اصول اسالم نيز صحيح و
   .)1(اند از تشيع صحيح منحرف بوده يابدكه كذّاب و ميتحقيق كند. در  اخباراين 

 2هشت روايت ذكر شده كه مجلسي هر دو سند حديث اول و حديث  ،در اين باب
را مرسل  8را صحيح و  7را مجهول و حديث  4را ضعيف و حديث  6و  5و  3و 

  اين باب را صحيح ندانسته است.  احاديث است. آقاي بهبودي هيچ يك ازشمرده 
كه وي و پدرش را همة علماي  »محمد بن سليمان الديلمي«در روايت اول و سوم، 

و  )2(اند ي و ابن داود، تضعيف كردهرجال از جمله نجاشي و شيخ طوسي و عالمة حلّ
فردي كذّاب بوده و مورد لعن  وحديث  نليكه از مشهورترين جاع »يونس بن ظبيان«

شود كه پيش  نطفة امام چنين ريخته مي :گويند مي ،)3(واقع شده است حضرت رضا
تر از آب و ماليمتر از  آيد و شربتي رقيق اي مي فرشته قبلي با همسرش، امامِ از مجامعت

به امام  آورد و و سفيدتر از شير ميتر از عسل و سردتر از برف  خامه و شيرين
ب نُكليني توجه نداشته كه در حديث هشتم اين باب ادعا كرده كه امام ج نوشاند! مي
آورد و خوردن شربت  شود پس چگونه فرزند مي اگر امام جنب نمي :پرسيم مي شود! نمي

  اي دارد؟  مذكور چه فايده
ي بر بازو آيد و هنگامي كه طفل در رحم مادر است كي ميلَم :گويند سپس مي
كليني خود سرگردان است و عاقبت معلوم  نويسد!! سورة انعام را مي 115راستش آية 

گويند بر بازوي  زيرا حديث اول و سوم مي نويسد، ك اين آيه را كجا ميلَشود كه م نمي
                                                           

 . 247و  246الموضوعات في اآلثار واألخبار ص  -1
 . 103ا او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحه براي آشنايي ب -2
 . 129و128ص  زيارت و زيارت نامهبراي آشنايي با او ر. ك.  -3
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گويد ميان دو  گويند ميان دو چشم و حديث چهارم مي راست و حديث دوم و ششم مي
 گويد روح در حدود چهار ماهگيِ است كه حديث نخست ميسرگرداني ديگر آن  شانه!!

م پس از چهل اگويند نطفة ام شود ولي در حديث دوم و سوم مي انشاء مي ،نطفة امام
  شنود!!  روز مي

در بر بازوي راست امام نوشته د آية مذكور در شكم مايگو همچنين حديث اول مي
  گيرد!  بازوي امام پس از والدت انجام ميگويد نوشتن آيه بر  م ميشود اما حديث سو مي

بيند و فقط  مدعي بود كه امام فرشته را نمي 61كليني در ابواب گذشته از جمله باب 
آيا صدا  :پرسيم مي آورد! گويد فرشته شربت مي ولي در اين باب ميشنود  صدايش را مي

چرا  :پرسيم رو مي در اين باب فراوان است. از اين اكاذيباز اين نوع  آورد؟ شربت مي
چرا در قرآن اين امتيازات براي رسول  اين ادعاها را بيان نفرمود؟ صپيغمبر اسالم

   :ذكر نشده بلكه ضد آن را فرموده و ساير انبياء صاكرم
ۡ  رُُسلُُهمۡ  لَُهمۡ  قَالَۡت ﴿ َّ بََشٞ إِن نَّ ِ  ]١١ :براهيمإ[  ﴾لُُكمۡ ّمِثۡ  ُن إ
  ».ز بشري همسان شما نيستيمما ج :گفتند به آنان پيامبرانشان«

   :و فرموده
ٓ  قُۡل ﴿ َما ۠  إِنَّ نَا

َ
ٓ  يُوَحٰٓ  لُُكمۡ ّمِثۡ  بََشٞ  أ َما نَّ

َ
َّ أ َ ِ ٰ  إ ٰ  ُهُكمۡ إَِل  ]١١٠ :كهفال[  ﴾ِحدٞ َوٰ  هٞ إَِل

شود  ز اين نيست كه من بشري همسان شمايم كه به من وحي ميج :بگو (اي پيامبر)«
  ».كه معبود شما معبودي است يگانه

   :وحي است. همچنين خداي متعال فرموده تنها استثناي انبياء ،بنابراين
مۡ َن ِمن نُّطۡ نَسٰ ۡلِ ٱَنا إِنَّا َخلَقۡ ﴿

َ
 ]٢ :نسانإلا[  ﴾َشاجٖ َفٍة أ

  ».اي آميخته آفريديم همانا ما انسان را از نطفه«
كه اين ادعا مخالف است با رواياتي  شوند؟ گوييد كه أئمه جنب نمي پس چگونه مي

پس از مقاربت با همسرانش نقل كرده  صشيعه در ابواب فقه از غسل كردن پيامبر
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من مردي كثير  :نقل شده كه فرمود مخالف است با رواياتي كه از عليو  )1(است
2(كم اين مسأله را به واسطة مقداد از پيامبر پرسيدمالوذي و المذي بودم و ح(.   

   :خدا فرموده
خۡ ٱوَ ﴿

َ
ُ أ َهٰ  م ّمِنۢ رََجكُ َّ مَّ

ُ
 ]٧٨ :النّحل[   ﴾ا ٔٗ لَُموَن َشۡي َ َتعۡ  تُِكمۡ ُبُطوِن أ

  ».دانستيد رون آورد در حالي كه هيچ نمييو خداوند شما را از شكم مادرانتان ب«
گفتند و آية  شود به محض والدت سخن مي پس چگونه أئمه كه به ايشان وحي نمي

أئمه را استثناء  ،هكه آي .. خصوصاً.دانستند و كردند و همة علوم را مي قرآن را تالوت مي
  نفرموده است. 

اند. دربارة اين ادعا رجوع كنيد  ناظر اعمال بندگاناين باب ادعا شده كه أئمه  احاديثدر 
  ). 533ايم. حديث هشتم اين باب نيز قبالً بررسي شده است (ص  گفته 87به آنچه در باب 

   ‡ة وأرواحهم وقلوبهمباب خلق أبدان األئمّ  -١٥١
در اين باب چهار حديث آمده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته است. 

را مرفوع و ذيل آن را مجهول شمرده  3را مجهول و حديث  4و  2و  1مجلسي حديث 
(باب  4 است. روايت چهارم اين باب را كليني بار ديگر در جلد دوم اصول كافي صفحة

  به عنوان حديث چهارم تكرار كرده است.  المؤمن والكافر) ةطين

                                                           
(باب طهارة سؤر الجنب)  1وسائل الشيعة ج  – 630حديث  181ص  1ج » صحيح الكافي«ر. ك.  -1

مستدرك  -16حديث  488لمساجد) ص ، (باب جواز مرور الجنب والحائض في ا6حديث 169ص 
، (باب كيفية 3و  2حديث  68(باب جواز قراءة الجنب والحائض والنّفساء القرآن) ص  1الوسائل، ج 

، (باب عدم 1حديث  70، (باب استحباب الصب علي الرّأس) ص 4حديث  69غسل الجنابة) ص 
 و نظاير اينها.  1وجوب إعالم الغير بخلل في الغسل) حديث 

 . 56ر. ك. كتاب حاضر صفحه  -2
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غلو كرده و مدعي است كه آنان از نور عظمت و علّيين اين باب دربارة أئمه  احاديث
در اين  :گوييم اند! مي از سجين و طينت خراب خلق شدهاند و ساير مردم  خلق شده

   :صورت پيامبر نبايد بگويد
﴿ ٓ َما ۠  إِنَّ نَا

َ
 ]٦ :لتو فّص  ١١٠:الكهف[  ﴾لُُكمۡ ّمِثۡ  بََشٞ  أ

»ز اين نيست كه من بشري همسان شمايمج.«  
   :اند به آيات رسواتر اينكه استناد كرده»!! إّنام أنا برش غريكم«بلكه بايد بگويد 

ٓ  ٦لَِمَي َعٰ لۡ ٱلَّاُس لَِرّبِ ٱَم َيُقوُم يَوۡ ﴿ َّ ارِ لَِف لۡ ٱَب إِنَّ كَِتٰ  َ ٓ  ٧  ِسّجِيٖ ُفجَّ  َوَما
دۡ 
َ
ٰ أ رۡ  ٞب كَِتٰ  ٨ َك َما ِسّجِيٞ َر ٓ ...  .قُومٞ مَّ َّ َ  ٰ  ٱَب إِنَّ كَِت

َ
ٓ  ١٨َرارِ لَِف ِعّلِّيَِي بۡ ۡل  َوَما

دۡ 
َ
ٰ أ رۡ  ٞب كَِتٰ  ١٩َك َما ِعّلِيُّوَن َر  ]٢٠−٦ :املطففني[  ﴾قُومٞ مَّ
ايستند. آگاه باش كه به پا پروردگار جهانيان  روزي كه مردم براي [جوابگويي به]«

است اي  نامه ؟كه سجين چيست يو تو چه دان .استكارنامة نابكاران در سجين 
و تو چه داني كه علّيين  .كوكاران در علّيين استين باش كه كارنامة. آگاه ....هتنوش

   ».اي است نوشته نامه ؟چيست
ي است و پنداشته ا ين نوشتهدانسته سج خبر بوده و نمي از قرآن بي اهلج جاعلِ

   اند! از آن خلق شده »ارجفُ«خاكي است پست كه  مثالً »نيسج«مقامي با عظمت و  »علّيين«

ميان شيعيان و ساير مردم تفاوت گذاشته و مدعي است ارواح  احاديثدر اين 
ولي قرآن كريم ميان مردم هيچ  »!!سجين«است و ارواح ساير مردم از  »نييعلّ«شيعيان از 

   :داند و فرموده قائل نيست و همه را مخلوق بر فطرت توحيدي مي فرقي
قِمۡ ﴿
َ
ۚ َهَك لِّلِيِن َحنِيفٗ وَجۡ  فَأ ِ ٱَرَت فِطۡ  ا ۚ لَّاَس َعلَيۡ ٱلَِّت َفَطَر ٱَّ ِق ِديَل ِلَلۡ َ َتبۡ  َها
ِ ٱ  ]٣٠ :ومالرّ [  ﴾َّ
ند است كه فطرت و سرشت خداو روي آور كه [بر پاية] پس به اين دين [معتدل]«

  ».مردم را بر آن سرشت آفريده است و آفرينش خداي را دگرگوني نيست
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پنج روايت آورده كه  )1(»التّوحيد فطرة اخللق عىل«جالب است بدانيم كه كليني در باب 
يعني همگي داراي يك خلقت و  اند، مردم همگي بر فطرت توحيد و اسالم خلق شده

   و غير ايشان فرق قائل شده است!! اند ولي در اينجا ميان شيعيان فطرت

  مين سليم وفضل المسلِّ باب التّ  -١٥٢
 2را ضعيف و حديث  8و  4و  1در اين باب هشت حديث آمده كه مجلسي حديث 

را مرسل و مجهول شمرده است. آقاي  6را مجهول و  5موثّق و را  3را حسن و  7و 
  را صحيح دانسته است.  3و  2بهبودي فقط حديث 

به پذيرش و  صوم اين باب مسلمين را در برابر قول خدا و رسول خدادحديث 
 هلّلو ـدر جهان اسالم مخالف ندارد تسليم دعوت نموده كه اين موضوع خوشبختانه 

ه دهيم كه ك ـمد الحا متأسفّانه بايد خواننده را توجيني اين روايت عالي را در ميان لام
اين باب ادعا  احاديثزيرا ساير  محلّ تأمل است؛ روايات ديگري آورده كه مضمون آنها

وات در واقع و چرا پذيرفته شود. رچون  دارند كه هر چه از أئمه رسيد بايد بي
قرار دهند! اين ادعا البتّه محتاج  صاند ائمه را در رديف خدا و رسول خدا خواسته
   :است، زيرااثبات 
محتاج دليل و بينة شرعي  صخداسولقيد وشرط از غيرخدا و ر اطاعت بي :اوالً
   ».ياملّدعِ  البّينة عىل«است و 
موريم در كتابش به پيامبر أهمان خدايي كه به اطاعت محض از او و رسولش م :ثانياً
حدي اتو و پيروانت بايد با بصيرت و دقيق و فكور باشيد و كوركورانه تسليم  :فرموده

رب و شرك شمرده اتّخاذ  عبادت ورسول را  غيرخدا و اطاعت محض از نشويد و
آنان  خواست خدا و رسول و پذيرشِاطاعت از غير بنا به تعليم اسالم عزيز،. )2(است

                                                           
 باب مذكور را صحيح شمرده است.  4و  3و  1. آقاي بهبودي حديث 12ص  2اصول كافي ج  -1
 ). 208ايم (ص  كتاب حاضر گفته 19رجوع كنيد به مطالبي كه در باب  -2
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براي اطاعت از غير خدا و رسول دليل  ،به عبارت ديگر .بايد متّكي به دليل شرعي باشد
   :الزم است. قرآن فرمودهو برهان 

َ َتقۡ ﴿  ]٣٦ :رساءاإل[  ﴾مٌ لۡ عِ  ۦَس لََك بِهِ ُف َما لَيۡ َو
  ».را كه بدان علم نداري پيروي مكنو آنچه «

  كه سخنتان درست است برهان ارائه كنيد  گوييد راست مي اگر :وبه مخالفين فرموده
 ]٦٤ :ملالنّ  − ٢٤ :نبياءاأل – ١١١ ة:البقر[   ﴾ِدقِيَ َصٰ  إِن ُكنُتمۡ  َنُكمۡ َهٰ َهاتُواْ بُرۡ  قُۡل ﴿
  ».ان خود را بياوريدگوييد بره اگر راست مي«

ي پيامبر رأي شما را مغالطه نكنيد حتّ يد ويعني شما برهان نداريد ولي اگر برهان بياور
مدعي است كه حضرت  )5كافي (حديث  21پذيرد. حتّي خود كليني در باب  مي
قرآن اين سخن تو از كجاي  :اگر چيزي به شما گفتم از من بپرسيد :فرموده العلوم باقر
يريد بلكه وقتي بپذيريد نپذ رو كه از جانب من است از آن قول مرا صرفاًحتّي  :نييع .است

مدعي است كه امام  )2كافي (حديث  23. و در باب كه بدانيد سخنم متّكي به قرآن است
حديث را وقتي بپذيريد كه شاهد مؤيدي از كتاب خدا يا قول قطعي  :فرموده صادق

  و إال حديث را نپذيريد و به ناقلش رد كنيد. براي آن پيدا كنيد  صرسول خدا
 65و 64مدعي است مخاطب آية  قرآن بازي كرده و حديث هفتم اين باب با آياتي از

وات را آشكار كنيم رعاي براي اينكه كذب اد است! سورة نساء، حضرت علي
» طبرسي«قول  كنيم، بنا به نقل مي» مجمع البيان«دربارة آيات مذكور مطالبي را از تفسير 

مردي يهودي با يكي از منافقين در موضوعي منازعه و مشاجره  :گويند رين مياكثر مفس
و به عدالت پذيرد  در قضاوت رشوه نمي صدانست رسول خدا داشت. يهودي كه مي

اختالف خود را نزد  :كند گفت كم ميح»عيِ مي »دمحممسلماني نپذيرفت  بريم ولي مد
به بعد سورة  60آيات  ها قضاوت كند!نميان آ صاز پيامبر رو خواست كه فردي غي

  با عنايت به اين واقعه نازل شد. » نساء«
منظور از ظلم به نفس در آية مذكور آن است كه آنان  :گويد مي 64سپس دربارة آية 

كه در واقع انكار حقّانيت و  صپيامبر داوريِ با كفر و نفاق خويش و عدم پذيرشِ
و توهين به وي بود، در واقع به خود ستم كردند و اگر با حال توبه  عدالت آن حضرت
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نيز  صتا از خدا آمرزش بخواهند و اين پيامبرآمدند  داوري تو نزدت مي و با نيت قبولِ
» طبرسي«يافتند.  پذير و مهربان مي خداوند را توبه خواست، براي آنان از خدا آمرزش مي

ٓ ﴿عرب است از لفظ مخاطب در  كند كه آيه چنانكه عادت تصريح مي به لفظ  ﴾ُءوكَ َجا
  بازگشته است.  ﴾لرَُّسوُل ٱَفَر لَُهُم َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿غائب 

ٓ ﴿در فعل » َك«مرجع ضمير  »طبرسي« شود، مالحظه ميچنانكه  را  ﴾ُءوكَ َجا
كند اما در  مرويات كليني را در تفسير خود نقل ميداند. وي با اينكه غالباً  مي صپيامبر

  د به هيچ وجه به اين روايت اعتناء نكرده است. اين مور

وات كليني به امام باقرر  عا كرده كه افتراء بسته و آية قرآن را تحريفنموده و اد
نَُّهمۡ  َولَوۡ « :رار داده و چنين فرموده استقرا مخاطب  خدا حضرت علي

َ
لَُموٓ  أ اْ إِذ ظَّ

نُفَسُهمۡ 
َ
ٓ  أ ْ َتغۡ سۡ ٱُءوَك فَ َجا َ ٱَفُروا ْ ٱَفَر لَُهُم َتغۡ سۡ ٱوَ  َّ ابٗ ٱلرَُّسوُل لَوََجُدوا َ تَوَّ َ  .اا رَِّحيمٗ َّ فَ

َ يُؤۡ  ٰ َوَرّبَِك   فيام تعاقدوا عليه لئن أمات اهللا حمّمدًا أالّ  َنُهمۡ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَيۡ  ِمُنوَن َحتَّ
ْ ِفٓ  هاشم يبن األمر يف يرّدوا هذا َ َيُِدوا نفُ  ُثمَّ 

َ
ا قََضيۡ َحرَجٗ  ِسِهمۡ أ  وأعليهم من القتل  َت ا ّمِمَّ

ْ تَسۡ  العفو كه به  »علي بن ابراهيم«مانند  احمقيالبتّه نقل چنين حديثي از  »!!الِيمٗ َويَُسّلُِموا
  تحريف قرآن معتقد بوده است، عجيب نيست. 

، است 18بازي كرده و مشابه حديث اول باب » رمز«سورة  18حديث هشتم با آية 
  بدانجا مراجعه شود. 

لونه أمام فيسيأتوا اإلأن يقضون مناسکهم  ما اس بعدالنّ  الواجب علی باب أنّ  -١٥٣
  عن معالم دينهم ويعلمونه واليتهم وموّدتهم له 

را  3و  2را حسن و حديث  1اين باب داراي سه حديث است. مجلسي حديث 
  نسته است. ضعيف شمرده و آقاي بهبودي فقط حديث نخست را صحيح دا

به نظر تخفيف و تحقير به  حضرت باقر العلوم :گويند اين باب مي احاديث
يت نيز اين چنين اهلدر ج :نگريسته و فرموده كردند، حجاجي كه كعبه را طواف مي
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 ياند كه پس از مناسك حج نزد ما بيايند و دوست مر شدهاكردند و اما مسلمين  طواف مي
ظهار كرده و نصرت خود را عرضه داشته و براي ياري ما او مودت خويش را به ما 

   :پرسيم مي اعالم آمادگي كنند!
   مر كرده است؟!ابفرماييد خدا در كجا چنين لطفاً  :أوالً
حج  اهميت داشت كه موجب تفاوت حج اسالمي بااگر اين عمل تا بدين حد  :ثانياً

ي كساني را كه كتابش بيان نكرد و حتّاحمين در رحم الرّأيت بوده، چرا خداوند اهلج
فرمود تا حجت بر حجاج تمام شود؟ و بيان آن بر بايد به ايشان مراجعه شود معرّفي ن

وات كليني قرار گرفت؟!! عهدة ر  
واجب است و  صفرد مستطيع حتّي پيامبرهمگاني كه بر هر حج عبادتي است :ثالثاً

كه خدا از بندگان مستطيع خواسته است آن حضرت نيز حج به جاي آورد. اگر حجي 
به كه بفرماييد أئمه خودشان بايد پس از مناسك حج  ايد، چنان بايد كه شما ادعا كرده

  موم فرق دارد؟! اآيا حج امام با ممراجعه كنند؟! 
ايد، در آن زمان كه امام ظاهر بوده و شايد  كنيم كه شما راست گفته فرض مي :رابعاً

داشته ه خلفاي جور قيام كند و محتاج نصرت سايرين بوده، طبعاً توقّع خواسته علي مي
كه مردم با حضرتش همكاري كنند و او را تنها نگذارند ولي اينك كه هزار سال است 

   اي دارد؟ چه فايده اخبارامامي در ميان مردم نيست، اين 
اي كلمة سورة مباركة ابراهيم را غلط نقل كرده و به ج 37در حديث اول آية 

   !»ْل عَ اْج وَ « :گفته است ﴾َعۡل جۡ ٱفَ ﴿
افتراء بسته كه  حديث سوم در آتش تفرقه دميده است و به حضرت باقر العلوم

كنند ابو حنيفه  علماي ما ادعا مي او ابو حنيفه و سفيان ثوري را خبيث خوانده است!
گواهي  )214نيز چنانكه گفتيم (ص بوده است. تاريخ  سال شاگرد امام صادقدو
چگونه ممكن است . )1(دهد كه ابو حنيفه از ارادتمندان و طرفداران أئمه بوده است مي

                                                           
 . 164ص  شاهراه اتّحادر. ك.  -1
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انصاف  ز نامؤدب و بيآيا اين كار ج وي و سفيان ثوري را خبيث بخواند؟! ،امام بزرگوار
پشت سر  ! آيا امام بزرگوار،اي دارد؟ فايدهو تشديد تفرقه ميان مسلمين،  دادن أئمه، جلوه

حنيفه به آيات قرآن و ابو ،عالوه بر اين خواند؟ مردم غيبت كرده و آنها را خبيث مي
ن اهللا وال بال هدی مِ  « :گويد چرا حديث مي كرد، پيغمبر استناد مي احاديثتعداد كمي از 

  ؟ داند نمي »كتاب مبين«مگر جاعل حديث قرآن كريم را ». كتاب مبني

   ‡خباربسطهم وتأتيهم باألأ ئّمة تدخل المالئکة بيوتهم وتطاب أّن األب -١٥٤
وارد شده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته در اين باب چهار حديث 

  است. را صحيح شمرده 3را حسن و 2حديث را ضعيف و 4و1 است. مجلسي حديث
امام انكار  شوند؟ ار ميآيا مالئك بر شما آشك :پرسد مياز امام ، راوي ولادر حديث 

آنها نسبت به  :فرمايد كند بلكه دست خود را به يكي از كودكانش كشيده و مي نمي
قّل تأييد ضمني بر ظهور ااگر اين تصريح نباشد ال تراند! كودكان ما از خود ما مهربان

م نيز مخالف  است! 61عاي كليني در باب آنهاست و بر خالف ادعاي روايت دواد
 :پرسم مي كردند! فرشتگان به متّكاي أئمه تكيه مي :گويد است زيرا مي 61باب در كليني 

   كند؟! صدا چگونه به متّكا تكيه مي
كنيم. حديث چهارم  و در اينجا تكرار نمي )282ايم (ص  بررسي كرده حديث سوم قبالً

  ). 195شناسيم (ر. ك. ص  ست كه او را ميعلي بن أبي حمزة بطائني ا اكاذيبنيز از 

  أمورهم  يباب أّن الجّن يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوّجهون ف -١٥٥
اين باب داراي هفت حديث است كه هر دو محمد باقر هيچ يك را صحيح 

و مرسل را  3و حديث  را ضعيف 6و  5و  2و  لرا مجهو 1اند. مجلسي حديث  ندانسته
  را ضعيف يا مجهول شمرده است.  7را حسن و ذيل آن را مرسل و حديث  4

 كه او را قبالً »كافعد اإلسَس «ابي ناووسي است موسوم به راوي حديث اول و سوم كذّ
است كه  »یعمرو بن شمر بن يزيد جعف«راوي حديث ششم  .)526 ايم (ص كردهمعرّفي 
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و  »هاشم معروف الحسني«اند و چنانكه استاد  علماي رجال او را بسيار ضعيف شمرده
كرده  نقل مي »جابر جعفي«هاي خود را از قول  وي دروغ :اند گفته »محمد باقر بهبودي«

   .)1(عالم كرده استاين باب را مردود ا 6و  5و  1حديث  »معروف الحسني«است. آقاي 
اند  اند و تب نكرده صداي جنّ را شنيده »جابر«و  »ديرس«در حديث چهارم و هفتم 

ديگر آنكه جنّيان  تب كرد!شنيد و يك سال  صداي جنّ رااما در حديث پنجم حكيمه 
ديگر نيز بودند و دليلي نداريم كه مسخّر أنبياء  مسخّر حضرت سليمانمر خدا ابه 
با جنّيان  صاكرمدريافت كه پيامبر توان  حتّي از قرآن مي چه رسد به أئمه؟! اند تا بوده

 :شد. (األحقاف ايشان مطّلع مي اخباربلكه از طريق وحي گاهي از ارتباط مستقيم نداشت 
  ست. بطالن روايات اين باب، متن آنهابه نظر ما بهترين دليل بر كذب و  .)1 :، الجن29

هم إذا ظهر أمرهم حکموا بحکم داود وآل داود نّ أ ‡ةئمّ األ يباب ف -١٥٦
  واليسألون البّينة

اند.  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمد باقر«در اين باب پنج حديث آمده كه هر دو 
را مجهول  4را ضعيف و  5و  2را موثّق و  3را حسن يا موثّق و  1مجلسي حديث 

  شمرده است. 
كم حضرت داود و حضرت به حدوازدهم اين باب آن است كه امام  احاديثادعاي 

مگر  :پرسيم طلبد!! مي كند و دليل و بينه و يا شاهد نمي كم و قضاوت ميح سليمان
نيستيد مگر شما معتقد  رد؟قائم آل محمد مسلمان و تابع قرآن نيست و دين ديگري دا

وقتي در شرع جايز  .ةيوم القيام وحرام حمّمد حرام إىل ةيوم القيام حالل حمّمد حالل إىل كه
چگونه نباشد كه قاضي بدون بينه و دليل حكم كند تا روز قيامت جايز نخواهد بود. پس 

محاكمه شاهد حضور  قرآن خود فرموده كه در كم كند؟بينه از مدعي ح امام بدون طلبِ
و خواست  شاهد مي ـ مقام وااليشبا آن ـ  صاكرمدليل اقامه شود. پيامبر  يابد و بينه و
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طلبيد. در زمان خالفتش در محاكمات شاهد مينيز  حضرت علي كرد، بينه طلب مي
پس چگونه امام از دل مردم  )204و203 :البقرةمير مردم آگاه نبود (ضّالفي أكرم از ما پيامبر

ن بر كتب آسماني و يمهخداوند قرآن كريم را حاكم و م ،عالوه بر اين آگاه است؟!
داده است، پس چرا امام دوازدهم به جاي حكم كردن به قرآن به شرايع پيشين قرار 

امام قائم يهودي  ـ نعوذ باهللا ـكند؟! مگر  حكم مي شريعت منسوخة حضرت داود
   كند؟ قضاوت مي كه امام قائم به حكم داود چه كم دارنداسالم  مگر قرآن و است؟!

جا ندانيم  كنيم و هر مي كمما به حكم آل داود ح :گويد در خبر سوم تا پنجم مي
فر و جامعه و مصحف فاطمه چرا در ج :اوالً :پرسيم مي كند! القدس به ما القاء مي روح

مادر اعمال  شما كه مدعي بوديد امام از داخل شكمِ )98(ر. ك. باب  كنيد؟ نظر نمي
و  صچرا روح القدس در محاكمات پيامبر :ثانياً )150(ر. ك. باب  بيند! مردم را مي

كسي كه روح القدس بر او نازل شود و مطالبي را به او  :ثالثاًكرد؟  دخالت نمي علي
   كنيد كه امام پيغمبر است؟ آيا شما ادعا مي؟ شبهه پيغمبر است القاء كند، بي

 گرد» اآلثار الّصحيحة عن الّصادقني«آيا اين است علوم و معارفي كه كليني به عنوان 
  آورده است؟! 

   ‡ دی العلم من بيت آل محمّ قَ تَـ سْ مُ  نَّ باب أ -١٥٧
هيچ يك  »محمد باقر«اين باب داراي دو حديث مجهول و ضعيف است كه هر دو 

  اند.  ندانستهرا صحيح 
و يا جملة  »البيت بام يف ىهل البيت أدرأ«اين باب همان مفهوم جملة  احاديثمفهوم 

چيز قابل  :گوييم نيستيم ليكن مي است. ما نيز منكر اين موضوع »أهل مّكة أدرى بشعاهبا«
و نظاير اينها به دست  »و بصائر الدرجات »كافي«توجهي از معارف آن بزرگواران از 

بوده  صكه علوم آن بزرگواران متّخذ از قرآن و سنّت پيامبرترديد نداريم آيد زيرا  نمي
و نظاير آن ديده  »كافي«مخالف قرآن نبوده است، اما قسمت مهمي از آنچه در گاه  و هيچ

  نيست.  صشود موافق قرآن و سنّت پيامبر مي
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 ‡ةئمّ يد الّناس إالّ ما خرج من عند األ يء من الحّق فيه ليس شباب أنّ  -١٥٨
  ء لم يخرج من عندهم فهو باطل يوأّن کّل ش

 2را صحيح و حديث  4و  3و  1كه مجلسي حديث در اين باب شش حديث آمده 
را صحيح  4و  3و  2ل شمرده است. آقاي بهبودي حديث را مجهو 6و  5را حسن و 

  دانسته است. 
آنچه كه مردم از حقّ و صواب دارند از  :بنا به مضمون اين روايات امام فرموده

و باطل و ناصواب باشد از ديگران است. بيت صادر شده و آنچه ناحقّ  اهلجانب ما 
نسبت همه را به أئمه  ـحق و باطل  عم ازا ـاند  نوشتهكتب حديث ما، هر چه  :گوييم مي
در اين  ي است كه امثال كليني راوي و ناقل آنند،احاديثمقصود همين اگر  اند! داده

اكثر مطالب آنها ضد قرآن و عقل است. به نظر ما مقصود امام  :صورت بايد گفت
اند.  ردهوات فاسدالعقيده در آن دخالت نكاز امام صادر شده و ر ي است كه واقعاًاحاديث

هر چه از ايشان  :بايد گفت »كافي«بنابراين با توجه به وضع كنوني كتب حديث از قبيل 
و رسيده و به آن بزرگواران منسوب است اگر موافق و مطابق با قرآن باشد، پذيرفتني 

مردود است و در واقع گفتة آن بزرگواران نيست بلكه به  آنچه موافق كتاب خدا نيست،
متّخذ از قرآن و سنّت باشد بايد پذيرفت. اند. و بايد دانست هر حكمي  ستهب ايشان افتراء
  بيان كرده باشند يا نه. حال أئمه 

موسوم به در حديث ششم اين باب طبق معمول سعي شده، مردم را نسبت به دو تن 
»ه قصد داشتاين روايت راوي بدبين سازند. در  »يحرَابن شُ«و فقيهي به نام  »اد بن كثيرعب

عبداهللا « پدر امام صادقغالم  :بگويدآن دو را غير زيرك جلوه دهد و به طور ضمني 
اما الزم  فهميد! هوشتر بود و مسائل را زودتر و بهتر مياز آن دو با »بن ميمون القَداح

ني كه مورد لعن قرار او را در شمار ضعفا و در زمرة كسا »ابن داود«بدانيم كه  است
كرد!  اضافه ميمطالبي را  احاديثنيز نقل كرده كه او خود در » كشّي«اند آورده و  گرفته

را مالقات نكرده و حديث او از آن حضرت به  وي هيچ گاه امام باقر ،عالوه بر اين
   اند! . روات كليني از چنين كسي تعريف كرده)1(لحاظ متن و سند دروغ است
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  حديثهم صعب مستصعب  ما جاء أنّ  يباب ف -١٥٩
اند.  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمد باقر«اين باب داراي پنج خبر است كه هر دو 

به راستي كه  مرسل است! 4ضعيف و حديث  5و  3و  2و  1به قول مجلسي حديث 
   شاهكار كرده است! احاديثكليني در گردآوري 

أئمه  احاديث به مندرجات اين باب، است. بنا »صعب«مبالغة » مستصعب«بدان كه 
كنيم ولي  مناقشه نمي احاديثما نيز دربارة اين  !خت و دشوار بلكه بسيار دشوار استس

الدالله است و بايد  گويند قرآن مشكل و ظنّي شويم كه علماي زمان ما مي يادآور مي
ود دربارة تفسير خ احاديثدر آيات آن را به حديث أئمه عرضه كرد و آنچه را كه أئمه 

مستعصب و بسيار  هأئم احاديثشما بنا به نقل  :گوييم پذيرفت. مي اند، قرآن فرموده
  :اما كتاب خدا به فرمودة خودش بسيار آسان است و مكرّر فرموده دشواراند،

ۡ  َولََقدۡ ﴿  ]٤٠و ٣١, ٢٢, ١٧ :القمر [  ﴾رِ َءاَن لِّلِكۡ ُقرۡ لۡ ٱنَا يَسَّ
  ».ايم پند گرفتن آسان ساخته هر آينه قرآن را براي«

و اين آيات  ......و ﴾ئُِر لِلنَّاِس َذا بََصٰٓ َهٰ ﴿ و ﴾لِّلنَّاِس  َذا بَيَانٞ َهٰ ﴿ و ﴾ى لِّلنَّاِس ُهدٗ ﴿و 
أئمه  احاديثولي توانند آن را بفهمند  ميرساند كه مردم با تدبر در قرآن  نظاير آنها مي

مقرّب و مؤمن ممتحن مالئكة  ومستصعب است و به قول شما آن را فقط انبياء 
در واقع رجوع از آسان به غيرآسان يا  ،احاديثرجوع به  پس براي فهم قرآن،فهمند!  مي

كه بخواهد است مستصعب به مستصعب است! و مانند كار باطل كسي به قول شما غير
   :به قول شاعر  با شمع به دنبال خورشيد بگردد!

ــان  ــه او خورشــيد تاب ــادان ك  زهــي ن
  

 نـــور شـــمع جويـــد در بيابـــانبـــه   
  

ه آنقدر مشكل است كه جانبياء و ز مالئكه و اشكال ديگر آن است كه اگر حديث أئم
پس مطالب آنها فطري نيست و ساير مردم معذوراند  شوند، قليلي از مؤمنين متحمل نمي

چيزي بسيار دشوار  اگر .مگر در حد وسع و توانزيرا خداوند مهربان تكليف نفرموده 
براي اكثريت مردم  احاديثدر نتيجه اين  فهم آن را از عموم نخواسته است!باشد خدا 

   اي ندارد! فائده
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از آنچه در دل سلمان بود، آگاه به خدا سوگند اگر ابوذر  :گويد در خبر دوم مي
وات مغرض است. زيرا دين ابوذر رهاي  اين خبر دروغ و از بافته كشت! شد او را مي مي

كي بيش نبود. مگر در قلب سلمان چه بود كه موجب كفر و قتل باشد اگر و سلمان ي
شود و اگر موافق كتاب خدا نبود كه از   موافق كتاب خدا بود كه موجب كفر و قتل نمي

مسلمان و موافق و مطيع كتاب خدا بود. اين قول  بحث ما خارج است زيرا سلمان قطعاً
از هم فاصله داشت كه يكي ديگري را كافر كه استنباط آن دو از معارف شرع آن قدر 

وع اگر به اسلوب و درست پنداشت، سخن باطلي است، زيرا استنباط از يك موض مي
چند كه عميق و استادانه باشد تفاوتش نسبت به استنباط ديگري كه از آن باشد، هر
  رسد.  نمي تر است، هيچگاه به حد تضاد  سحطي

و پيمان گرفت همچنانكه از بني آدم پيمان  يعه عهدخدا از ش :گويد در خبر سوم مي
سورة اعراف  172خدا بنا به آية  :از بني آدم است؟ ثانياً مگر شيعه غير :پرسيم مي گرفت!

از بني آدم بر ربوبيت خود پيمان گرفت، لطفاً بفرماييد بنا به كدام آيه خدا از شيعيان 
   پيمان گرفته است!

 سؤال غلط است و اگر واقعاًسؤالي پرسيده كه خود  در خبر چهارم از امام هادي
اما حديث پاسخي مبهم داده  فرمود، آن را بيان ميغلط بودن  بود حتماً جواب از امام مي

 :چيست كه فرموده غلط اين است كه كسي پرسيده معناي قول امام صادق است!
ديث منسوب به امام كلمة در صورتي كه ح ?»مرسل يّ مقّرب وال نب كحيتمله ملَ  حديثنا ال«
مجهول كلمة  راويِ »حديثنا ال حيتمله إالّ ملك مقّرب و... الخ« :دارد و چنين است »إالّ«
اگر نبي از آن آگاه  :گويد را حذف كرده است! جواب نيز معيوب است زيرا مي »إالّ«

ول رس :پرسيم مي ؟ز آنكه آن را به نبي ديگري برساندكند ج شود آن را تحمل نمي
  آن را به كدام پيامبر رساند؟  صخدا

تعريف و تمجيد اند تا با اين  در حديث پنجم خواسته بگويد شيعيان تافتة جدا بافته
يۡ  بِۢ ُكُّ ِحزۡ ﴿آنها را بفريبد و به قبول تشيع دلخوش نمايد.  با اين . ﴾فَرُِحونَ  ِهمۡ بَِما َلَ

سرّي از اسرار  :گويد است زيرا مي نيز باالتر برده صمقام أئمه را از رسول خدا ،حديث
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ل آن را ندارد و از هيچ كس جمرسلي تحم ز ما خواسته نشده خدا را داريم كه هيچ نبي
   :آيا نفرموده بود ز نبي مرسلي بود؟ج صآيا رسول خدا است!
َّ بََشٗ  َحاَن َرّبِ َهۡل ُسبۡ ﴿ ِ ٗ ُكنُت إ  ]٩٣ :رساءاإل[  ﴾ا رَُّسو
  ».هستم آور يغامپ يمن جز بشر ياوردگارم آبگو: منزه است پر«

  م؟ ن هُ ة المسلمين والّلزوم لجماعتهم ومَ ألئمّ  ةبالّنصيح صيّ باب ما أمر الّنب -١٦٠
 2در اين باب پنج حديث آمده كه مجلسي هر دو سند حديث اول را موثّق و حديث 

ي حديث را ضعيف ارزيابي كرده است. آقاي بهبود 5و  4را صحيح و  3را مرسل و 
  اول و سوم اين باب را صحيح دانسته است. 

اين باب مسلمين را به وحدت و اتّحاد و اجتناب از جدايي مسلمان از  احاديث
مورد قبول ماست و بر سر و چشم ما جاي دارد.  مسلمانان ديگر، دعوت كرده و كامالً

 »علي بن الحكم« مگر حديث دوم كه به قصد تفرقه جعل شده است و البتّه از فردي چون
ة فقه تهمت زده كه حديث امام را  ز اين انتظار نميجرود. در اين حديث به يكي از أئم

آيا بايد هر تهمتي را نسبت به مسلمان، بپذيريم و بدون هيچ مخالفت و يا  پاره كرده است!
عمل به روايات كتبي از  با به نظر ما علماي شيعه در كتاب خود نقل كنيم؟ اظهار ترديد،

و خرافاتي را به نام ها  راه خود را از مسلمين جدا كرده و بدعت و نظاير آن، »كافي«قبيل 
   اند! ود را متدين شمردهـاند و مسلمين ديگر را منحرف و خ امام نشر داده

   ماممام علی الّرعّية وحّق الّرعّية علی اإلباب ما يجب من حّق اإل -١٦١
هيچ يك را صحيح » محمد باقر«ه حديث است كه هر دو ب داراي نُاين با
 4را موثّق و حديث  2را ضعيف و حديث  9و  6و  3و  1اند. مجلسي حديث   ندانسته

  را مرسل ارزيابي كرده است.  5را مجهول و  8و  7را مجهول همطراز موثّق و 
نيز در كتب محدثين خين و و يا مشابه مضمون آنها را ساير مور احاديثچون مشابه اين 

ق اسالمي مخالف ندارد و با تعاليم اسالمي رَآنها در ميان فاند و محتواي  خود نقل كرده
وات كليني اين مورد قبول است و چه بسا ر احاديثرو مفاد اين  موافق است از اين كامالً
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ظور آنكه آن را مطابق اند و به من مة بزرگوار شنيدهرا از سايرين گرفته و يا از أئ احاديث
اند و حتّي  نقل كرده بر افراد محدود و مخصوص منحصر سازند، ،اهواء و اهداف خويش

را با اندكي تغيير و تحريف نقل كرده روايات مذكور  دهيم كه برخي از آنها، احتمال مي
را نجاشي توثيق نكرده و  »ُسفيان بن ُعيَينَه«مانند حديث ششم كه راوي نخست آن باشند. 

أبو أّيوب «است. راوي دوم آن  ةالغُ توان دريافت، از  مي )334چنانكه از رجال كشّي (ص 
اند بسيار  ي گفتهاست. وي شيعه نبود و ابن الغضائري و عالّمة حلّ »يّ نقرسليامن بن داود املِ 

سنّت  اهلعلماي رجال  د!نك از قول ثقات حديث جعل مي ضعيف است و در مسائل مهم
و جعل  احاديثاند از لواط و شرب خمر و جعل  نيز او را به شدت تضعيف كرده و گفته

سند براي حديث از ضعفا به نام ز يكي ابايي نداشت. به قول آقاي بهبودي روايات او را ج
  ست. ذكر نكرده ا »هاني كاسوالصبقاسم بن محمد اإل«

امام مسلمين حقّي بر رعايا و رعيت نيز حقّي بر امام دارد.  :گويد مي احاديثمتن اين 
از جمله اينكه حقّ رعايا بر امام آن  شمارد، ميبر آنها را نسبت به يكديگرسپس حقوق 

عوان و أاست كه امام مسلمين سهم رعيت را از بيت المال بپردازد و بر خالف زمان ما 
خود را به روي رعيت نبندد تا خانة  درِ بيت المال را اختالس نكنند! نصارش اموالأ

مردم بتوانند مطالب خود را به او برسانند و حقّ ضعيف را از قوي بستاند و اگر يكي از 
امام دين او را بپردازد و با رعايا مانند پدري  دين ندارد،مديون است و توان اداي رعايا 

در آخرين خطبة خويش حقوق  صچهارم پيامبردر حديث الخ. . ....مهربان باشد و
به فرد خاصي اشاره نفرموده و حتّي به شمارد اما  پس از خود را بر مي »واليِ«رعايا بر 

  كند.  عنوان امام نيز از او ياد نمي
آيا مقصود ز زمامدار جامعة اسالمي است؟ آيا مقصود از اين امام ج :پرسيم حال مي

ا غائب است يهاست از دنيا رفته و  است يا امامي كه سال حاضر ده وي است كه زنامام
  و خارج از دسترس؟ 

را بيان صفات و خصوصيات عمومي امام مسلمين  صاكرمدر حديث هشتم پيامبر 
هر نموده لكن نفرموده امام كسي است كه از جانب خدا نصب شده باشد و سنگ را م

  ... .شك دهد ولع باشد و مدفوعش بوي ممردم مطّحوال اكند و در شكم مادر از 
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   مامإلرض کّلها لِ األ باب أنّ  -١٦٢
 8حسن و حديث  1حديث است كه به قول مجلسي حديث  9اين باب داراي 

ضعيف است. اما آقاي بهبودي هيچ  7و  6و  5و  4و  2حسن همطراز صحيح و حديث 
  اين باب را صحيح ندانسته است.  احاديثيك از 

 احاديثامام است. مقصود از اين  تمام زمين از آنِ :گويند ين باب ميا احاديث
ل دنيا كسب و كارشان لَزراعت و تمام م اهلاگر مقصود آن است كه تمام  چيست؟

شيعيان را غيرهاي  حرام است مگر شيعيان اثني عشري و چون امام قائم ظهور كند زمين
(چنانكه حديث سوم و چند  كند! خراج ميهايشان ا گيرد و آنها را با خواري از زمين مي

و نامعقول انگيز   صرف نظر از اينكه چنين ادعايي تفرقه :گوييم مي !اند) حديث ديگر گفته
 صاكرمبرخالف سنّت رسول  شود، است و موجب بدبيني مسلمين به يكديگر مي

  قدرت يافت چنين كاري نكرد. است زيرا آن حضرت هنگامي كه در مدينه 

مام إلأّن الّدنيا واآلخرة لِ  مَت أما علِ « :گويد كه حديث چهارم ميصود آن است اگر مق
اي كه دنيا و آخرت از آن امام است  آيا ندانسته =من يشاء?  يضعها حيث يشاء ويدفعها إىل

اين ادعا  :گوييم ؟ مي»دهد كه آن را هر جا بخواهد قرار داده و به هر كس بخواهد مي
قائل  صاكرم يم است كه چنين مقامي را حتّي براي پيامبر مخالف قرآن كر صريحاً

   :نيست و فرموده

مۡ ﴿
َ
ٰ نَسٰ لِۡلِ  أ  ٱِخَرةُ وَ ٱفَلِلَّهِ  ٢٤ ِن َما َتَمنَّ

ُ
 ]٢٥و٢٤ :جمالنّ [  ﴾وَلٰ ۡل

  ».دنيا خداست آخرت و آنِ از كه]پس [بدان داشت؟ كند خواهد چه آرزو انسان هر آيا«
   :و فرموده

ِي َلُ ٱ﴿ َمٰ ٱُك ُملۡ  ۥلَّ ٰ لسَّ  ٱِت وَ َو
َ
ُ  ا َولَمۡ َوَلٗ  َيتَِّخذۡ  ِض َولَمۡ ۡرۡل ِف  َشِيكٞ  ۥيَُكن لَّ

ۡ ٱ َرهُ  ءٖ ِك وََخلََق ُكَّ َشۡ ُملۡ ل ْ ِمن ُدونِهِ ٱوَ  ٢ا ِديرٗ َتقۡ  ۥَفَقدَّ َُذوا لُُقوَن َّ َيۡ  َءالَِهةٗ  ۦٓ تَّ
َ َيمۡ ُيۡ  ا َوُهمۡ  ٔٗ َشۡي   لَُقوَن َو

َ
َ َنفۡ َضّٗ  نُفِسِهمۡ لُِكوَن ِل  ]٣و٢ :الفرقان[  ﴾اعٗ ا َو

فرزندي نگرفته و او را در  اوست و زمين از آنِ ها و كه فرمانروايي آسمانخداوندي «
حكمت]  علم و به درستي [و ورا او آفريده  همه چيز يي هيچ شريكي نيست وفرمانروا
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اند كه هيچ  گرفتهاو معبودهايي  زج داشته و [اما گمراهان مشرك]اي برايش مقرّر  اندازه
  ».شوند و مالك زيان و سود خويش نيستند چيز نيافرينند و خود آفريده مي

فرمايد كه خداي متعال هيچ شريكي در فرمانروايي دنيا و  آيه به صراحت تمام مي
  آخرت ندارد و بندگانش مالك نفع و ضرر خويش نيستند. 

در اينگونه  »إمام «آمده است مقصود از  به نظر ما چنانكه در كتب فقه مبسوطاً
هاي اسالمي است و بايد تمام اراضي مفتوحه  روايات، امام مسلمين و زمامدار سرزمين

كه در نتيجة جهاد مسلمين از دست كفّار خارج شده و يا به مملكت اسالمي واگذار 
و منافع مصالح گرديده، در اختيار امام و زمامدار مسلمين قرار گيرد تا وي با توجه به 

ه دهد و يا خراج گذارد يعني منافع اين اراضي جزء عموم مسلمين آنها را اجار
هاي عمومي و بيت المال مسلمين است كه بايد تحت نظر و صالحديد امام اداره  سرمايه

 در آنها و محاسبه،بدون مطالعه پديد نيايد و هركس خودسرانه وشود تا هرج و مرج 
  گيرد.  استفاده قرار أحسن مورد نحومسلمين ضايع نشود بلكه بهمنافع  تصرّف نكند و

كه اينگونه اموال، ملك اختصاصي كسي نيست همين است نيز اخبار ظاهر بسياري از
مين موال خالصه و انفال است كه بايد تحت نظر حكومت اسالمي و امام مسلابلكه 

را » نهارأ«ها  دليل آنكه در اين اين قاعده مستثني نيست به باشد. روايات اين باب نيز از
دانيم نهرهاي عمومي از انفال است كه  نيز تحت اختيار امام به شمار آورده و چنانكه مي

اي  وات كليني اين روايات را به گونهما رابايد تحت اختيار امام و زمامدار مسلمين باشد. 
اند چنين به نظر برسد  ستههداف خود را بر آورده سازند و خوااو  هواءااند تا  نقل كرده

كه تمام زمين و آنچه در آن است ملك اختصاصي امام است و مقصود از امام نيز مدير 
و زمامدار جامعة اسالمي نيست بلكه فقط دوازده امام مورد نظر خودشان است و باقي 

  مردم همه غاصب و تصرّفاتشان حرام است!! 
علم جغرافيا توسعة  اين روايات،نكتة ديگر آنكه چون در زمان جعل يا تحريف 

اند كه رودهاي دنيا پنج يا  پنداشته اند، از عوام بوده وات كليني غالباًچنداني نداشته و ر
را نميهفت نهر است و يا اينكه ج اند در نتيجه در خبر  شناخته ز پنج يا هفت رود مهم

خبر هشتم فقط پنج نهر رودها را هشت نهر گفته ولي نام هفت نهر را آورده و در ، پنجم
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جبرئيل رودها را با انگشت ابهام و در خبر هشتم  :در خبر پنجم گفته كرده است!را ذكر 
. مجلسي نيز براي رفع اين اشتباهات طبق معمول به )1(گفته با پا حفر كرده است

   !بافندگي پرداخته است
ر كتابش آورده و پس چرا كليني د :اين روايات از امام نيست، بايد گفت :اگر بگويي

شود علم أئمه متأثّر از همان  اگر بگويي محتمل است كه از امام باشد، معلوم مي
اند.  م بما كان و ما يكون نبودهاطّالعات زمانة خودشان بوده است و عال  

رساند كه  ماست و از سويي ديگر مي مؤيد نظرسو يك حديث نهم جالب است زيرا از
   نيستند! »حقّ«به دنبال  اصوالًو  پذيرند! يي كه موافق ميلشان نباشد نمياو خرافيون هر ر ةالغُ 

  مر األ يالمطعم والملبس إذا ول فينفسه و  يمام فباب سيرة اإل -١٦٣
حديث اول را مجهول و حديث دوم را مورد در اين باب چهار حديث آمده كه مجلسي 

دانسته است. آقاي بهبودي نيز  اختالف و روايت سوم را مرسل و روايت چهارم را صحيح
ی بن لَّ عَ مُ «دوم به سبب وجود روايت   به نظر ما .حديث چهارم را صحيح شمرده است

مشابه روايت سوم در نهج البالغه نيز آمده است. چون شود.  ضعيف محسوب مي »يسنَ ُخ 
  گوييم.  نمي روايات با عقل و تعاليم اسالمي موافق است، لذا دربارة آنها به تفصيل سخنمتن 

  باب نادر  -١٦٤
هيچ يك را صحيح » محمد باقر« باب چهار حديث ثبت كرده كه هر دوكليني در اين 

را مجهول شمرده است. دربارة  4و  2را ضعيف و  3و  1اند و مجلسي حديث  ندانسته
بدانجا مراجعه شود.  )15حديث شمارة  ،155(ص ايم  سخن گفته م قبالًحديث سو  

مهمل ري كه مهمل و مجهول است نقل كرده از فردي مجهول و ودر حديث دوم دين251َ
سوال كرده كه آيا بر  مردي مجهول از امام صادق :كه گفته است »ابن زاهر«به نام 

                                                           
 جالب است يادآور شويم كه مجلسي حديث هشتم را به عنوان حديث صحيح پذيرفته است!  -1
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ر، اين اسمي است كه خدا با خي :امام فرموده سالم كند؟ »المؤمنينميرا«امام قائم با عنوان 
حدي قبل از او به اين اسم ناميده نشده و پس از ارا ناميده و  عليالمؤمنين اميرآن 

فدايت شوم  :مرد مجهول پرسيده !!شود مگر كافر او نيز كسي به اين اسم ناميده نمي
 86سپس آية  »!!الّسالم عليك يا بقّية اهللا«گويند  مي :امام فرموده چگونه بر او سالم كنند؟

  سورة هود را قرائت كرده است!! 
كه جهالت از سراسرش اند س ادعايي به امام نسبت دادهمالحظه كنيد چند فرد ناشنا

   .هويداست و مخالف عقل و تاريخ است
  المؤمنين ناميده است؟ امير را  خدا در كجا حضرت علي :اوالً
 اميرا كه مسلمين انتخاب كرده و اين ادعا بر خالف عقل است زيرا هر كس ر :ثانياً

خود خطاب به  رت عليضشود. چنانكه ح مي »المؤمنينامير«كنند، خواه ناخواه او 
 طبعاً. )1(»نخواهد بود امير ز آن كس كه شما به او امارت دهيد،ج ،اي مردم« :مردم فرمود

خواهد بود  »ينالمؤمنامير«كنند او  اميرمارت داده و اكس را مؤمنان  بنا به لغت عرب هر
بلخ (افغانستان) مدفون و از نسل امام حسن » مزار شريف«كه در  »المؤمنينامير«مانند 
يا مؤمنين به وي امارت داده و و  صاست. حال اگر به كسي كه رسول خدا مجتبي

گوينده كافر محسوب المؤمنين گفته شود؟ چرا اميراند،  كرده اميرگروهي  را بر او
؟! هگفته كافر است؟ مگر يكي از اصول اسالم را منكر شدخاطب اين شود و يا چرا م مي

   .چرا خدا اين كفر را در قرآن بيان نفرموده است

افكني در ميان مسلمين  تفرقه البتّه چنانكه آشكار است غرض اصلي افراد مجهول،
ر كاف المؤمنين شدند،اميرز علي مخاطب به اند بگويند خلفايي كه ج خواسته بوده و مي

اسم نيست بلكه لقب  »أميرالمؤمنين«دانسته كه جاعل جاهل نمي ،عالوه براين !بودند
   »!المؤمنينامير«بوده نه  »علي«است. اسم آن حضرت 

                                                           
 . 29ص  شاهراه اتّحادر. ك.  -1
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: جاعلِ جاهل از امام پرسيده: به امام قائم چگونه سالم كنيم؟ آيا در زمان امام ثالثا161ً
 »ة اهللايا بقيّ  كالسالم علي«م وجود داشته كه امام بفرمايد يا جملة امام قائمي ه صادق

توان سالم كرد؟ در حالي  اند مي سالم كنيد؟! آيا به امامي كه هنوز پدرانش به دنيا نيامده
شود كه اين  شناختند. معلوم مي كه اصحاب ائمه هيچ يك امام بعد از امام حاضر را نمي

آنكه عقل خويش را به كار گيرد، ادعاي  ست و كليني بيخبر در زمان غيبت جعل شده ا
  در كتابش ثبت كرده است!! » نياآلثار الّصحيحة عن الّصادقِ «افراد مجهول را با عنوان 

آية  رسواتر از اينها آخر حديث است كه جاعل مدعي است امام صادق :رابعاً
مستند قول خود، تالوت سورة هود را كه به هيچ وجه به امام مربوط نيست به عنوان 

باطل رسوا گردند. آية مذكور راجع  اهلكنيم تا  ما آيه را در اينجا ذكر مي فرموده است!
   :است به حضرت شعيب

﴿ ٰ َخاُهمۡ َمدۡ  َ
َ
ۚ بٗ ُشَعيۡ  َيَن أ ٰ  ا ْ عۡ ٱِم َقوۡ قَاَل َي َ َما لَُكم ّمِنۡ ٱُبُدوا َّ  ٰ َ  ۥۖ هُ ٍه َغۡيُ إَِل َو

ۡ ٱتَنُقُصواْ  ۡ ٱَياَل وَ ِمكۡ ل ٓ  ِمَياَنۖ ل ٰ  إِّنِ َر
َ
ٓ  ُكم ِبَۡيٖ أ َخاُف َعلَيۡ  ّنِ

َ
ِيٖط  اٖ َعَذاَب يَوۡ  ُكمۡ أ  مُّ

٨٤  ٰ وۡ َقوۡ َوَي
َ
ۡ ٱفُواْ ِم أ ۡ ٱَياَل وَ ِمكۡ ل ِ ل َ َتبۡ  ِطۖ قِسۡ لۡ ٱِمَياَن ب شۡ ٱَخُسواْ َو

َ
ٓ لَّاَس أ َ َتعۡ  َءُهمۡ َيا اْ َثوۡ َو

 ٱِف 
َ
ِ َخۡيٞ ٱِقيَُّت بَ  ٨٥ِسِديَن ِض ُمفۡ ۡرۡل ؤۡ  لَُّكمۡ  َّ ٓ  ِمنَِيۚ إِن ُكنُتم مُّ ۠  َوَما نَا

َ
ُكم َعلَيۡ  أ

ٰ  ٨٦ ِبَفِيٖظ  َصلَوٰ ُشَعيۡ قَالُواْ َي
َ
 ُب أ

ۡ
ن نَّۡتُ تَُك تَأ

َ
ٓ َك َما َيعۡ ُمُرَك أ ٓ ُبُد َءابَا وۡ  ُؤنَا

َ
ن نَّفۡ  أ

َ
 َعَل ِفٓ أ

مۡ 
َ
ٰ أ ْ ِلَا َما نََشٰٓ َو  ]٨٧−٨٤ :هود[   ﴾ُؤا

 ،اي قوم من :هالي] مدين برادرشان شعيب را [گسيل داشتيم، وي] گفتا[ و به سوي«
نيست و  ز او معبودي [به حقّ]خداي يگانه را عبادت و بندگي كنيد كه شما را ج

بينم [و خير شما را  پيمانه و ترازو را كم مگذاريد، به راستي كه من شما را به خير مي
 ،دارم. اي قوم من  فراگير و چيره، بيم و همانا بر شما از عذاب روزي خواهم] مي

پيمانه و ترازو را به عدالت ايفا كنيد و تمام دهيد و چيزهاي مردم را كم مكنيد و در 
باقي نهادة خدا  اگر ايمان داشته باشيد [بدانيد كه] .تباهكاران مگرديد زمين [چون]

آيا  ،اي شعيب :براي شما بهتر است و من بر شما نگاهبان نيستم، [قوم او] گفتند
رها كنيم يا  كردند، ] آنچه نياكانمان عبادت مييأمر كرده كه [به ما بگويرا تو نمازت 

  ».خواهيم نكنيم؟ اينكه در اموال خويش هر چه مي
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آنچه كه از كسب و  :گويد به مردم مي شود حضرت شعيب چنانكه مالحظه مي
حالل. اين تر است از سود غيرماند، به قي ميكار حالل و بدون كم فروشي براي شما با

غلب اقوال كليني را در اكه  »طبرسي«موضوع هيچ ارتباطي به امام قائم ندارد. شيخ 
 »مجلسي«اعتنا نكرده است. حتّي خرافات كليني كند در اينجا به  ذكر مي »مجمع البيان«

ا پس از تمام اند به آنچه كه خد را تفسير كرده »اهللا ةبقيّ «خرافي اعتراف كرده كه مفسرين 
  سود حالل). = دادن وزن و پيمانه باقي نهاده است (

كه حتّي  يبعآيا معقول است كه خدا به مخاطبين حضرت شُ ،عالوه بر اين
ديدند و در ميانة بحث از عدالت در  چندين نسل پس از آنان، پيامبر اسالم را نمي

آيا جاعل حديث بهتر است!! معامله، بفرمايد كه اگر مؤمن باشيد امام قائم براي شما 
   معرفي كرد؟ تامشد امام قائم را به  فهميده كه چه بافته است؟ آيا بهتر از اين نمي

آيا معقول است كه خدا در سورة هود كه مكّي است و در آن دوران به هيچ وجه 
اگر مؤمن باشيد امام  :بحث امامت مطرح نبود و سابقه نداشت، خطاب به مكّيان بفرمايد

   ئم براي شما بهتر است؟قا
آيا خداي متعال اصل و بقيه دارد تا بگوييم امام قائم بقيه خدا است. چرا علماي 

  اند؟!  كنند و سكوت كرده اسالم با اين خرافات مقابله نمي
حديث چهاردهم موهم تحريف قرآن است و يكي از آيات قرآن را با زياداتي نقل 252
در قرآن » اميرالمؤمنين«خبر گوياي آن است كه كلمة  گويد: ظاهر ه كه مجلسي ميكرد

 172اند!!! جاعل جاهل مدعي است كه امام گفته: خدا آية  بوده ولي از آن حذف كرده
َخَذ َربَُّك مِنۢ  ذۡ «سورة اعراف را در كتابش چنين نازل فرموده است: 

َ
َءاَدَم ِمن  بَِنٓ  أ

شۡ  ّرِيََّتُهمۡ ذُ  ُظُهورِهِمۡ 
َ
ٰٓ  َهَدُهمۡ َوأ َ نُفِسِهمۡ  َ

َ
لَسۡ  أ

َ
أنّ علياً و يرسول محمداً أنَّو ُت بَِرّبُِكۡمۖ أ

 . »المؤمنينميرأ
فقط در  پردازيم. (مراجعه شود) مي »كافي«ما در باب آينده به مسألة تحريف قرآن در 

ن در آست كه نام و نشاني از ا» أبوالرّبيع القَزّاز«شويم كه راوي اين خبر  ور مياينجا يادآ
   .شود. راستي چرا كليني اقوال افراد مجهول را در كتابش آورده است ب رجال ديده نميكت
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  الوالية  ينزيل فباب فيه نکت ونتف من التّ  -١٦٥
 »كافي«ترين باب  ترين و مفتضح بدان كه اين باب مفصل :)*(مسألة تحريف قرآن162

 ترين باب آن باشد! ترين باب كتاب مذهب ما مفتضح ست! ماية خجالت است كه مفصلا
 164روايت گرد آورده كه أغلب آنها مانند روايت چهارم باب  92كليني در اين باب 

موهم تحريف قرآن است!! متأسفانه وجود روايات موهم تحريف قرآن به باب حاضر 
ز رواياتي كه اين عيب بزرگ را ين» ضة كافيرو«منحصر نيست و در ابواب ديگر و در 

   شوند! دارند، ديده مي
  خداوند متعال دربارة قرآن كريم فرموده: 163

 ]١٧ة: القيام[  ﴾ۥَءانَهُ َوُقرۡ  ۥَعهُ َنا َجۡ إِنَّ َعلَيۡ ﴿
  ».ماست ةهمانا گردآوري آن و قرائتش بر عهد«

آوري  ا بر عهدة بندگان واگذار نشده است و جمعآوري و حفظ آن تنه جمع :يعني
   :تحت عنايت خداست و نيز فرموده نآقر

  ٤١ ٌب َعزِيزٞ لَِكَتٰ  ۥنَّهُ ﴿
ۡ
َ ِمنۡ  يََديۡ َبۡيِ  ِطُل ِمنۢ َبٰ لۡ ٱتِيهِ َّ يَأ  ّمِنۡ  تَنِيلٞ  ۦۖ ِفهِ َخلۡ  هِ َو

 ]٤٢: تلَ صِّ فُ [  ﴾َحِكيٍم َحِيدٖ 
ارجمند است كه از پيش و پس آن (و از هيچ بي عزيز وبه راستي كه آن هرآينه كتا «

  ».باطل در آن راه نيابد فرو فرستادن [كتابي] است از جانب حكيم ستوده )طريقي
   :و باز با تأكيدات بيشتري فرموده

ۡلَ إِنَّا َنۡ ﴿ نَّا َلُ ّلِكۡ ٱا ُن نَزَّ  ]٩: جراحل[  ﴾فُِظونَ لََحٰ  ۥَر 
  ».آينه همانا ما نگاهدارندة آنيمايم و هر ا فرو فرستادهين قرآن رهمانا ماييم كه ا«

گونه تغيير و تحريف را تضمين با تأكيدات مكرّر حفظ قرآن از هردر اين آيه خدا 
   :فرموده است

  استعمال كرده است.  ،ام و استمرار داردجملة اسميه را كه داللت بر دو :أوالً
                                                           

ايم مطالعه فرماييد  آورده 93اي كه در باب  كنم كه بارديگر مقدمه اين باب توصيه مي لعةقبل از مطا -)*(
 زيرا با مطالب اين باب ارتباط بسيار دارد. 
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  دالّ بر تأكيد است آورده. كه » إنَّ«جملة اسميه را با حرف  :ثانياً
  را بر ضمير مفرد ترجيح داده است.  »نا«ضمير جمع  :ثالثاً
شدت بيشتري  »حنُنَ«تأكيد بر جملة اسمية مؤكّد را با ذكر ضمير فصل  :رابعاً

  بخشيده است. 
نزول قرآن را به خود نسبت داده كه مبين عنايت خاص إلهي به اين كتاب  :خامساً

استفاده كرده كه  تنزيل)= از باب تفعيل ( نزال)إ= ه جاي باب إفعال (است. همچنين ب
  شدت معنوي بيشتري دارد. 

  در جملة بعد باز هم جمله را اسميه آوره است.  :سادساً
  و ضمير جمع بهره برده است.  »إنّ«تأكيد  تبار ديگر از أدا :و ثامناً سابعاً
  الم تأكيد را نيز به كار گرفته.  :تاسعاً
يعني ما كه خداييم و متّصف به  ون را استعمال كرده است،ظُصيغة جمع حاف :عاشراً

   .)1(كنيم اين كتاب را حفظ مي ايم، صفات كمالية علم و قدرت و عزّت
هاي كليني و مشايخش از قبيل علي بن ابراهيم قمي و  متأسفانه يكي از رسوايي

آلودگي ذهنشان به دروغ  ……محمد بن يحيي و حسين بن محمد األشعري و 
هي از مشاهير شيعه پسند تحريف قرآن است. اين افتضاح دامنگير عدة قابل توج دشمن

حماقت را به جايي  »حاج حسين نوري«بوده است. حتّي يكي از علماي شيعه به نام 
و در آنجا  »فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رّب األرباب«رسانده كه كتابي تأليف كرده به نام 

 »ةكتاب احلجّ «نيز به تحريف قرآن معتقد بوده است زيرا در  االسالم كلينی ةثق :گويد يم
بسياري كه صراحت در  اخبار ،»كافي«همچنين در روضة  و 165باب در كافي، خصوصا

                                                           
1- تاليف » تابشي از قرآن«تفسير  مةدر مورد مصون بودن قرآن كريم از تحريف رجوع كنيد به مقد

اند)  كردهخدا بازي نگارنده (فصل اول تا يازده) و خصوصاً فصل هجدهم (= قائلين به تحريف، با كتاب
تأليف » راهي به سوي وحدت اسالمي«كه مربوط است به روايات موهم تحريف قرآن، و كتاب شريف 

 به بعد.  95 صفحة، چاپ اول »مصطفي حسيني طباطبائي«
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مجلسي نيز در رد يا تأويل و توجيه نمايد! آنكه آنها را  نقل نموده بي تحريف دارند،
تحريف قرآن اشاره و تصريح كرده است! به عنوان  ةبه مسألمواضع متعددي از آثارش 

 :گويد ، مي)1(قرآن هفده هزار آيه داشتنِ حديث خروار، وي در شرحِ مثال و مشتي از
صحيح بر نقص  اخبارِاين خبر صحيح است!! و مخفي نماند كه اين خبر و بسياري از ((

موضوع از تواتر معنوي  در اين اخبارو تغيير قرآن صراحت دارند و به نظر من 
بلكه به گمان  شود، مي اخباربرخوردارند و رد همة آنها موجب سلب اعتماد از تمامي 

مذكور مورد ترديد  اخبارامامت كمتر نيستند [و اگر  اخباراز  در اين موضوع، اخبارمن 
 امامت نيز ترديد كرد، در اين صورت، اخبارتوان در  مي به همين ترتيبواقع شوند 

  كنند.  چگونه با خبر اثبات مي سألة امامت را]م
شوند زيرا اگر  موجب سلب اعتماد از قرآن كريم مي اخباراگر گفته شود كه اين 

ممكن است، در  ن]چنين احتمالي در مورد هر آيه [از آيات قرآتحريفش اثبات شود، 
عمل به  و د]قراءت همين قرآن [موجو ‡كه أئمهحالي كه به حد تواتر رسيده است 

حدي از اشود كه  ع كند بر او آشكار ميبتت اخباركس كه در هراند.  آن را تجويز فرموده
داده باشد يا  نقل نكرده است كه يكي از أئمه به او قرآني [ديگر][ما شيعيان]  اصحاب

  به او آموخته باشد.  قرائتي [ديگر]
را به  اخبارآن  رزند،و چگونه جرأت ميگويند]  [كساني كه چنين ميبه جان خودم  

 احاديثو  اخباراند آيات اضافه همان  مانند اينكه گفته تكلّفات ركيكه [توجيه كنند]
آنها را به اجزاء كوچكتر قسمت كرده  گذاري آيات، اند يا اينكه در شماره قدسي بوده

 بودند و يا اينكه اسامي به عنوان تفسير در حاشية قرآن نوشته شده بود و [حقيقت را]
   .)2())داند خدا مي

                                                           
 جلد دوم اصول كافي ببينيد.  634اين حديث را در صفحه  -1
» مجلسي«لخرافات و حارس البِدع كنيد، مروج ا چنانكه مالحظه مي -525ص  12مرآة العقول، ج  -2

 بيش از آنكه نگران سلب اعتماد از قرآن باشد، نگران سلب اعتماد از روايات است! 
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در » ج األحكاممناهِ «نراقي در كتاب حمد او شيخ » نوارمصابيح األ«ر در بسيد عبداهللا شُ
 »الّلجاج هلأ علی حتجاجاإل«و شيخ احمد طبرسي مؤلّف  »حّجّيت ظواهر الكتاب«مبحث 
شيخ  يعني »ةالّشيع وسائل« و مؤلّف »الكافی رشح« محمد صالح مازندراني مؤلّفو شيخ 

و » ةعامنيّ النُّ  األنوار«اهللا جزايري در  ةنعمو  »األنوار ةمرآ«عاملي در كتابش موسوم به  رّح
  )1(!!دان قول به تحريف قرآن را مرتكب شده »املقاالت وائلأ«شيخ مفيد در كتاب 

 »مفيد«و براي تفرقه جويان  »مضرّ«كه در واقع براي اسالم و مسلمين  ـشيخ مفيد 
نام ما  در قرآن اصلي، :مدعي است كه امام صادق فرموده )2(چنانكه گفتيم ـبوده است 

  همچون نام گذشتگان مذكور است!! 
تفسري  يف الّصايف«نيز تحت تأثير كليني و امثال او در مقدمة ششم  »فيض كاشاني«
ديگري كه از ناحية  اخبارمذكوره و  اخبارآنچه كه از تمامي (( :گفته است »القرآن

شود، اين است كه قرآني كه اكنون در اختيار  ميرسيده، استفاده  ‡معصومين حضرات

                                                           
با حال زار و نزاري كه اين روزها دارم و به سبب عدم دسترسي به كتابخانه، تحقيق دقيق و مبسوط  -1

ادداشت و چند كتابي كه همراه دارم، نقل برايم ميسور نيست و بيشتر اين مطالب را از حافظه و دفترچه ي
ام. اميد است كه طالّب جوان حقجو در اين مسأله تفحص و تحقيق كرده و علماي معتقد به تحريف  كرده

قرآن را معرّفي كنند تا مردم از گزند آنها و آثارشان در امان بمانند. البتّه مخفي نماند و خدا گواه است 
اند و همه را با يك چوب برانيم  شيعه همگي به تحريف قرآن معتقد بوده كه قصد نداريم بگوييم: علماي

شود: علماي شيعه به تحريف قرآن معتقد نيستند و سپس به  بلكه با اين مسأله مخالفيم كه به دروغ گفته 
اقوال چند تن از علماي مخالف تحريف، به عنوان نمونه استناد شود و از افتضاحات كليني و مجلسي و 

خبر بمانند. و إالّ خود اعتراف دارم كه  و..... ذكري به ميان نيايد و عوام از حقيقت حال آنها بي نوري
آبادي و يا مرحوم سيد  مرحوم سيد مرتضي و عبدالجليل قزويني و يا آية اهللا نعمة اهللا صالحي نجف

جاست كه چرا علما به اند، اما مشكل اين محمود طالقاني و بسياري ديگر به تحريف قرآن معتقد نبوده
جاي انتقاد از كليني و مالمت وي و تقبيح كارش و اعالم بيزاري از او (و همفكرانش) دائماً از كليني 

 پندارند؟!  اند تا بدانجا كه عوام او را از مفاخر شيعه مي تعريف و تمجيد كرده
 . 567ر. ك. كتاب حاضر، ص  -2
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نازل شده نيست بلكه برخي از  صاكرمماست همان قرآن كامل و تمامي كه به پيغمبر 
ر بوده، چنانكه آيات و كلمات ف و مغينزل اهللا و بعضي ديگر محرَّاآن بر خالف ما 

است كه از بسياري از  »علي«نام مبارك  بسياري از آن حذف شده كه يكي از آنها
است كه آن هم از مواضع  »آل محمد«ديگري لفظ  ع قرآن حذف شده است،مواض

ساقط  بوده و متعددي موجودمواضع  رديده، ديگر اسامي منافقين كه درمتعددي حذف گ
د مذكور، ترتيبي كه اكنون درقرآن مجيمحذوفات  .... گذشته از.شده و ساير محذوفات

!! ))به شكل حاضر در آمده مورد خشنودي خدا و رسول نبوده استمراعات شده و
 ي رواياتي ميبن ابراهيم سپس از تفسير علياگر « :گويد آورد و مي معروف به تفسير قم

تغييري كه در قرآن كريم رخ داده  :گفتكه ذكر شد صحيح باشند ناگزير بايد  اخباراين 
و بعيد نيست براي  توان مقاصد قرآن را دريافت] هنوز مي چندان مخلّ مقصود نبوده [و

برخي از محذوفات از قبيل تفسير و توضيح آيات بوده و از اجزاء  :دفع اعتراض بگوييم
  ». رفته است قرآن به شمار نمي

باب «تحت عنوان  »تفسري القرآن الربهان يف«سيد هاشم بحراني نيز در باب دهم مقدمة 
چند روايت از تفسير عياشي نقل كرده كه داود بن  »القرآن يف ‡ئّمهبه األ ىفی ما عن

لو قريء القرآن كام  « :اند الحسين الكندي از قول حضرات صادقين گفتهفرقد و سعيد بن 
ی من قبلنا = شد  اگر قرآن چنانكه نازل شده بود، قراءت مي أنزل أللفيَتنا فيه مسّمني كام ُسمِّ

قول  و ميسر از!! »شده استهمچنانكه نام گذشتگان ذكر تي،ياف آن ميما را در [نام]
لوال أن زيد يف كتاب اهللا ونقص منه ماخفي حّقنا علی ذی احلجا  « :استگفته حضرت باقر

داد،  كتاب خدا زيادت و نقصاني رخ نمي اگر در=  ولو قد قام قائمنا فنطق, صّدقه القرآن
گر قائم ما قيام كند و سخن گويد، قرآن او را ماند و ا حقّ ما بر خردمندان پوشيده نمي

  !! »كند تصديق مي
اينجانب دربارة مسؤوليت  باري اين افتضاح ناشي از روايات كليني و نظاير اوست،

 به بعد) 564صفحه  93ام (باب  سخن گفته نيز كليني در نقل روايات مخالف قرآن قبالً
نه از آن دسته كتب روايي است كه انواع  »كافي«كنم كه  نيز تكرار مي اما در اينجا
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بلكه كتابي است براي اند،  كرده آوري  روايات را صرف نظر از صحت و سقمشان، جمع
رو كليني هم در برابر عناويني كه براي هر باب برگزيده  معتقد شدن و عمل كردن، از اين

   مسؤول است. (فتأمل) في ثبت كرده،ي كه در كااخباريكايك  يازا و هم در
دانسته چرا به  اگر نمي دانسته يا خير؟ و درايه چيزي ميدانم كليني از علم رجال  نمي

 كنند؟ اقدام كرده و چرا علماي ما از او تعريف و تمجيد مي» كافي«تأليف كتابي از نوع 
در توضيح و مخالفتي  اعتبار را بدون هيچ چرا اين روايات افتضاح و بيدانسته  و اگر مي

  ثبت كرده است؟  »كافي«
اين باب يا نظاير آنها در  احاديثآبروي كليني بهانه آورد كه توان براي حفظ  نمي

زيرا اگر آنها ضعيف و  اند و نبايد به آنها استناد شود؛ اعتبار و ضعيف بي ابواب ديگر،
اگر دوست  آورده است؟ »كافي«اعتبارند چرا كليني آنها را در كنار ساير روايات  بي

به اين  »كافي«ان كليني كه از او تقاضاي تأليف كتاب كرده بود و يا ساير خوانندگ
  253ل).چه كسي مسؤول است؟ (فتأم ـاند  چنانكه شده ـمعتقد شوند  احاديث

, الّصحيح« :نوشته است ـ رود كه از مشاهير علماي شيعه به شمار مي ـ »شيخ بهايي«
إِنَّا ﴿ :كان أو نقصانًا ويدّل عليه قوله تعالی ةالّتحريف] زياد= [ كالعظيم حمفوظ عن ذل أّن القرآن

نَّا َلُۥ لََحٰفُِظونَ  ۡلَا ٱّلِۡكَر  وما اشتهر بني النّاس من إسقاط اسم  ]9: الحجر[ ﴾َنُۡن نَزَّ
َها َيٰٓ « منه يف بعض املواضع, مثل قوله تعاىل: أمرياملؤمنني يُّ

َ
ٓ  لرَُّسوُل بَلِّغۡ ٱأ نزَِل إَِلۡ  َما

ُ
» يف عيلّ   َك أ

به  از تحريف ميرأي درست آن است كه قرآن عظوغري ذلك, فهو غريمعترب عند العلامء = 
 حافظ آينههر ما همانا = ﴾نَّا َلُۥ َلَحٰفُِظونَ ﴿ داللت آيةزيادت يا تحريف به نقصان، به

ميان مردم شهرت يافته كه اسم حضرت  آنچه در ست ومحفوظ ا مصون و »آنيم
) از قرآن حذف گرديده، از نظر 67: ةاملائد(از جمله آية تبليغ  در بعضي موارد، علي

   .)1())علماء معتبر نيست
                                                           

شود علما  چنانكه مالحظه مي ـ 26آالء الرّحمان في تفسير القرآن، محمد جواد بالغي ص ر. ك.  -1
سوزي در ميان مردم شايع است و سبب آن نيز روايات كليني و  ريشه فةاعتراف دارند كه چنين خرا

 افرادي نظير اوست. 
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كليني  آبرويي شيعيان و خصوصاً آور موجب بي از آنجا كه اين عقيدة باطل و شرم
اند و يا براي فريب عوام به  ن واقعيت را انكار كردهاي از علما يا اي بوده است لذا عده

اند. اينجانب در تحرير اول اين كتاب از  يتچسبك متوسل شدههات بارده و الانواع توجي
ذكر توجيهات فريبندة متعصبين مذهبي و افشاي بطالن توجيهات ايشان، غفلت كرده 

توجيهات آنها و نادرست  اختصاراً »إلی رّيب  معذرةً «لذا براي جبران اين قصور و  بودم،
  كنم.  بودنشان را در صفحات آينده بيان مي

ي كه در احاديثپس از تحقيق و تتبع دربارة (( :گويد مي »معروف الحسني«آقاي 
يابيم كه  در مي و نظاير اين دو [مضبوط است] »وافي«و  »كافي«جوامع حديث مانند 

أئمه و  احاديثورزان براي تباه ساختن  هو كين ةالبابي از ابواب حديث نيست كه غُ
كه اند  دانسته چون مي ،سن شهرتشان، در آن دست نبرده باشند!! عالوه بر اينحتخريب 

از تأثيري دارد كه سخنان ديگر فاقد آن نفوذ و تأثير است لذا  [در ميان مردم]قرآن كريم 
ها آية قرآن را چنانكه اند و صد خود را انتشار داده طريق قرآن كريم سموم و دسايس

به دروغ و به  حميالت خود را به آيات قرآن]خواستند تفسير و تعبير كردند و [ت مي
  منظور گمراه ساختن مردم، به أئمة بزرگوار نسبت دادند! 

أبي حمزة علي بن حسان و عمويش عبدالرّحمان بن كثير و علي بن  [از آن جمله]
اهدافش، بالغت اين كتاب و  ردند كه با اسلوب قرآن وتأليف ك تفسير كتبي در )1(بطائني

  سازي است!  ضد عقل و تحريف و گمراه  مطالب هيچ تناسب ندارد و سراسر
مطالب ضد عقل  افكنان و مروجين عجيب نيست اگر بدعتگذاران در زمرة اختالف

ابش بيست ساله، كت المحدثين پس از كوشش طوالنيِ آيند بلكه شگفت است كه شيخدر
بر كساني كه عيوب متن و سند آن حتي فراواني انباشته سازد  ]را از روايات [ناصحيح

 ماند!! پوشيده نمي وات، دارند،حوال راكه از او دانش و آزمودگي كمتري در اطّالع از 
كتاب كافي و مروياتش  علما و محدثين پس از او نيز [با خوشبيني و بدون تحقيق الزم]

                                                           
 كتاب. اند. رجوع كنيد به فهرست مطالب  اشخاص مذكور در كتاب حاضر معرّفي شده -1
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ز حديث صحيح ج بول كردند. زيرا گروهي معتقدند [كليني در كتابش]را تلقّي به ق
اعتقاد دارند كه قسمت  دهند، ت را تشكيل ميولي گروهي ديگر كه اكثرينياورده است! 

و هر دو گروه در برابر اين رأي خود،  صحيح است! احاديثمتشكّل از  »كافي« اعظم
   )1(!))اند مسؤول

منظور حفظ آبرو و دفاع از دكّان خود، و براي فريب عوام البتّه دكانداران مذهبي به 
 23كليني خود در باب  :گويند اند و مي ها و مغالطات متشبث شده به انواع دليل تراشي

مقبول و  مخالف قرآن و مخالف سنّت پيامبر، احاديثاي به دست داده كه  كافي قاعده
 اثبات شود، لتشان بر تحريف،تحريفيه نيز در صورتي كه دال احاديثمسموع نيست. 

اي كه خود، ذكر كرده اين  مخالف قرآن و در نتيجه مردوداند و كليني نيز بنا به قاعده
  روايات را قبول نداشته است!! 

پايه است زيرا ترديد نيست كه روايات مذكور  ادعايي سست و بي واقعاً الخالق!جلّ 
بود، اما سخن ما اين است كه  خالف ميباطل و مردوداند و اي كاش كليني هم با آنها م

بلكه بايد  كافي عمل نكرده است و إالّ نه تنها اين روايات، 23كليني خود به قاعدة باب 
آورد. اگر او  نمي »كافي«قلّ در اشست و يا ال كتابش را به آب مي احاديثبسياري از 

اين در  ست طبعاًدان داشت و آنها را مخالف قرآن مي روايات تحريفيه را قبول نمي
در حالي كه چنين نكرده  كرد، قّل در مورد آنها اظهار ترديد مياو يا الآورد  كتابش نمي

و نظاير  ـدانسته براي دوستش  و إالّ ذكر روايتي كه كليني آن را مخالف قرآن مي است!
فقت كند كه او عدم موا ادعاي شما به زيان كليني است زيرا ثابت مي دليلي نداشت!! ـاو 

  فهميده است!!  اين روايات با قرآن و اجماع مسلمين را نمي
  
  
  
  

                                                           
 . 253الموضوعات في اآلثار واألخبار، ص  -1
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كافي و روايات مشابه آنها را براي تسهيل كار خوانندگان  165اينجانب روايات باب 
   :ام و افشاي خدعة متعصبين به دو نوع تقسيم كرده

  تفسيريه  ـبه اصطالح  ـ) روايات الف
  ) روايات تحريفيه ب
 قول امام نيستند اما در اينجا مقصود ما از اند و وع اين روايات باطلهر دو نچند هر

توان  روايات تفسيريه رواياتي است كه داللت قطعي بر تحريف آيات إلهي ندارند و مي
كنند براي فريب عوام، روايات نوع ثاني را نيز  از آنها چشم پوشيد. اما آخوندها سعي مي

شدار دادن به خوانندگان و بيداري رو براي ه از اين كنند! مانند روايات نوع اول قلمداد
روي شود هر كه در  آوريم تا سيه هايي از هر دو نوع روايت را در اينجا مي مردم، نمونه

باشداو غ 1(ش(.   
در اين نوع  :كنيم تفسيريه را ارائه مي ـبه اصطالح  ـابتداء خصوصيات روايات 

پرسد  آيه مي» تفسير«از  كند و يا حتّي تصريحاً سؤال مي اي روايات، راوي دربارة آيه
ام نيز كنند و ام . اين نوع روايات آيه را مطابق قرآن نقل مي)165باب  38(مانند حديث 

دهد و يا به  و نظاير اينها جواب مي »َيعنِي« يا »َعنَی بِذلَِك « يا »ای ِهب نَ عَ «با تعابيري از قبيل 
، 19، 15روضة كافي). و همچنين روايات  535(مانند حديث  كند آيه اشاره مي »تأويل«

و  202و يا روايات  165باب  92و  90، 83، 81، 77، 76، 72، 71 ،54 ،52 ،49، 33
  روضة كافي و مشابه اينها.  526و  525، 397و  243

تفسيريه كامالً متفاوت  احاديثي است كه تعابيرشان با احاديثاما تأكيد ما دربارة 
. در نمونة )84(ر. ك. ص ايم  در همين كتاب آورده . از جمله روايتي است كه قبالًاست

آن چنين » تنزيل« :فرمايد كند. امام مي را قراءت مي» مائده«مذكور راوي آية ششم سورة 

                                                           
 165باب  60و  28حديث  يسةايم و إالّ با مقا البتّه از باب مماشاة با مدعي چنين تقسيمي كرده -1

ايم ـ نيز تحريف  توان دريافت كه الأقلّ منظور از برخي روايات ـ كه ما آنها را از نوع الف شمرده مي
 قرآن است. 
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ْ وُُجوَهُكمۡ غۡ ٱفَ : «همانا آيه اين است نيست! يۡ  ِسلُوا
َ
ۡ ٱ ِمن ِديَُكمۡ َوأ سپس دستش را  »َمَرافِقِ ل

آن » تنزيل«آيه بلكه فرموده  »تأويل«از آرنجش به سوي انگشتانش كشيد و حتي نفرمود 
  چنين است!! 

) 103ايم (ر. ك. ص  در حديث يازدهم روضة كافي كه آن را در كتاب خود آورده164
كنيم و امام پاسخ داده: به خدا  نمي» قراءت«كند: ما آيه را چنين  مام عرض ميراوي به ا

اين از مواردي است كه از سوگند جبرئيل اين آيه را اين چنين بر محمد نازل كرده و 
  !! كتاب خدا تحريف شده است

روضة كافي كه آن را نيز در كتاب حاضر نقل  18و حديث  165باب  47در حديث 
َل ﴿ :را چنين گفته است» جرمعا«دوم سورة امام آية اول و )104ر. ك. ص ايم ( كرده

َ
َسأ

 ٓ ٰ لِّلۡ  * َواقِعٖ  بَِعَذابٖ  ئُِلۢ َسا در حديث هجدهم روضة  !!﴾َدافِعٞ  ۥَس َلُ لَيۡ  بَِوالََيِة َعِيلٍّ  فِرِينَ َك
كنيم. امام جواب  نمي »قراءت«ا چنين فدايت شوم ما آن ر :گويد كافي، راوي به امام مي

در و به خدا سوگند جبرئيل آن را اين چنين بر محمد نازل فرموده به خدا سوگند  :داده
مجلسي نيز اعتراف كرده كه اين حديث داللت  مصحف فاطمه چنين ثبت شده است!!

  احتمالي بعيد است.  ،»تأويل«ظاهر بر تحريف دارد و داللت آن بر 
زنيم كه در جاي خود بررسي  كافي را مثال مي 122حديث هشتم باب  ،عالوه بر اين254

را به صورتي ديگر قراءت  »نحل«سورة مباركة  92شده است. در حديث مذكور امام آية 
ةٌ ﴿ ةكند و به جاي كلم مي مَّ

ُ
ة« :گويد مي ﴾أ رۡ ﴿و به جاي لفظ  »أئِمَّ

َ
 »یَأْزكَ « :گويد مي ٰ﴾َب أ

ةٍ  ِمنۡ ﴿ يو به جا مَّ
ُ
تُِكم« :گويد مي ﴾أ  »أئّمة«فدايت شوم  :پرسد راوي مي .»ِمن أئِمَّ

ولي ما  :گويد راوي مي است! »أئّمة«آري، به خدا سوگند  :دهد امام جواب مي گوييد؟ مي
رۡ ﴿
َ
أربي چيست؟ و با  = ما أربى? وأومأ بيده فطرحها« :كنيم. امام فرمود مي قراءت ٰ﴾َب أ

در حالي كه در مورد ساير (يعني آن را رها كن)!!  »اشاره كرد و آن را انداختدستش 
حتّي مجلسي به ناگزير اعتراف كرده كه ظاهر  استفاده كرده است! »يعني«آيات از كلمة 

   !ائمه، آية مذكور به اين صورت بوده است رساند كه در قرآنِ حديث مي
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كافي كه متن آن را در كتاب خود ديگر روايتي است از جلد دوم اصول  نمونة
گويد تفسير يا  (و نمي حروفيكند  و در آنجا راوي تصريح مي )90ايم (ر. ك. ص  آورده

خوانند  مي شنيدم كه مانند آنچه مردم [از قرآن] ضور امام ميحاز قرآن را در  معنايي)
سورة  12كه آية » الكفرويمان اإلكتاب «از  و يا حديث دهم (باب الذّنوب) !!)1(نبود

   .)2(صحيح نقل نشده است »يس«
سورة  95آية  :گويد روضة كافي است كه راوي مي 247اي ديگر حديث  نمونه

ذو (( :امام فرمود .»دو عادل از شما« ﴾ّمِنُكمۡ  لٖ َذَوا َعدۡ ﴿ :را چنين تالوت كردم» مائده«
از مواردي است كه كاتبين قرآن اشتباه و اين   )= يك عادل از شما( عدل منكم

  !!)))3(اند كرده
را  »أنعام«سورة مباركة  115روضة كافي، راوي مدعي است امام آية  249در حديث 255165

ۡت «  :كرد »تالوت«به اين صورت  من به امام  »ٗ وََعدۡ ا قٗ ِصدۡ  اْلـُحْسنَی َكَِمُت َرّبَِك  َوَتمَّ
=  إّن فيها احلسنی« :كنيم. امام فرمود مي قراءت» الحسني«ما آيه را بدون  :عرض كردم

 ما«يا ؟ »= معناي آن چيست ما معناها« :راوي نپرسيده »!!همانا در آيه الحسني هست
سپس » يمكن مي قراءت= همانا آن را  إّنام نقرُأها« :بلكه گفته؟ »آن چيست تأويل=  تأويلها

و اگر منظور تفسير و معناي آيه بود  »= همانا در آن إّن فيها« :آيه را خوانده و امام فرموده
حديث  :مجلسي نيز گفته است». = همانا در معناي آن يف معناها إنّ « :فرمود ال أقلّ مي

 571و يا در حديث  در آيه موجود بوده و متروك شده است!» سنیاحلُ «رساند كه لفظ  مي
گفته  »يهِ لَ عَ «را با تغيير لفظي خوانده يعني به جاي » توبه«سورة  40ضة كافي، امام آية رو

ما چنين  :آيا آيه چنين است؟! امام جواب داده :راوي سؤال كرده !»عىل رسوله« :است
  آيه چنين است!! » تنزيل«كنيم و  مي قراءت

                                                           
 .  90تاب حاضر صفحه ر. ك. ك -1
 . 270ص  2اصول كافي ج  -2
 . 106ر. ك. كتاب حاضر، ص  -3
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فرموده، از  تالوتديگر  ي است كه امام آية قرآن را به صورتياحاديثهاي ديگر  نمونه
و  122و حديث دهم باب  )1(117و حديث اول باب  61 قبيل حديث نخست باب

= خدا در كتابش چنين نازل  هكذا أنزل يف كتابه«كه در آن تعبير  164 حديث چهارم باب
به جاي  »صاد«سورة  38كه امام در آية  167حديث سوم باب و به كار رفته است » كرده
مۡ «لفظ 
َ
= آيه در  هكذا هي يف قراءة عيلّ « :استعمال كرده و گفته است »أعط«كلمة  ،»ۡك سِ أ

، 47، 32، 31، 28، 27، 26، 25، 23، 9، 8 احاديثو  !!)2(»قراءت علي چنين بوده است
، 440، )3(439، 437، 436، 208 احاديثكافي و  165باب  64، 62، 60، 59، 58، 51

  ينها. روضة كافي و نظاير ا 570 ،)4(569
را با هم  اخباربه نظر ما هر كه منصفانه و بدون تعصب و پيشداوري، اين دو نوع 

يابد كه بين  ميكم نيستند و حتّي دركند كه آنها داراي يك ح مقايسه كند اعتراف مي
رو  مذكور تفاوتي آشكار مشهود است. از اين احاديثدر  »تأويل«و  »تنزيل«مفهوم 

= ادعا كنيم كه منظور از آنها نيز مانند نوع اول ( وم (= نوع ب)د عتوانيم دربارة نو نمي
  تفسير و تأويل آيه بوده است.  نوع الف)،

امام با  122در حديث اول باب  :گويند خدعة ديگر دكانداران مذهبي آن است كه مي
اين مسأله كه اسم أئمه در قرآن نيامده است مخالفت نكرده و به طور ضمني عدم ذكر 

اي نقل  ضمن آيه در قرآن را پذيرفته است. پس اگر در روايتي اسم عليام أئمه ن

                                                           
كليني يك بار ديگر خالصه اين حديث مفيد(!!) را به عنوان حديث  ـ 633ر. ك. كتاب حاضر صفحه  -1

 روضه كافي ثبت كرده است!  212
كنم كه در تعدادي از احاديث نوع دوم (از جمله حديث  اكيداً توجه خوانندگان را به اين نكته جلب مي -2

توان ادعا كرد كه منظور  ) صورت منقول آيه كامالً مخالف مفهوم آيه در قرآن است و نمي167باب  3
-ويل آيه حد اكثر غيرظاهر لفظ خواهد بود نه ضد آن، درحديث، تفسير يا تأويل آيه بوده است. زيرا تأ

 است و جز برتحريف قرآن داللتي ندارد (فتأمل). » أمسك«ضد » أعط«روايت كه در اينحالي
 . 89روضه كافي و نظر مجلسي درباره آن، رجوع كنيد به كتاب حاضر، صفحه  439در مورد حديث  -3
 كتاب حاضر.  89در مورد اين حديث رجوع كنيد به صفحه  -4
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شده است، منظور تفسير است، چون ممكن نيست كه كليني هم معتقد باشد كه اسم 
گاهي  در قرآن آمده است! در قرآن نيامده است و هم معتقد باشد كه اسم عليأئمه 
اند، در روايتي ديگر به صورت صحيح  ذكر شدهبرخي از آياتي كه با تغيير  :گويند مي

  تفسير آن بوده است!  يافتة آيه،اند. پس منظور از ذكر صورت تغيير  نقل شده
اين ادعا شامل آياتي كه صورت صحيح آن در كافي نيامده  :اوالًبايد توجه داشت كه 

  شود.  است، نمي
توان منظور از  نميمه ندارد و روايات متعددي هست كه ارتباطي به ذكر نام أئ :ثانياً

سورة نساء به  137كه آية  165باب  42آنها را تفسير آيه قلمداد كرد، از قبيل حديث 
نقل شده و آنچه كه در جلد دوم اصول  از آنچه در قرآن است، صورت ديگري غير

 باببه عنوان حديث دوم و ( )نزلأباب أّن القرآن يرفع كام ( »كتاب فضل القرآن«كافي، 
  و بيست و هشت آمده است.  )1() به عنوان حديث شانزدهالنّوادر
 قِرَبرخي از ف اين مسأله قطعي است كه به اعتراف علماي شيعه و غير ايشان، :ثالثاً

يين قصد ايجاد توهم تحريف قرآن، در ميان مسلمين را اخبارضالّه از قبيل حشويه و 
وات حديثي كه رت الزم است توجه كنيم كه غالباً اند. با در نظر داشتن اين واقعي داشته
از كساني هستند كه در حديث خود آيه را به  اند غير رت صحيح آيه را ذكر كردهصو

ت ادعاي شما باشد، فاقد ثبِاي كه م نشانه احاديثاند. متن اكثر اين  صورتي ديگر آورده
يل علي بن ابراهيم و بريد بن مذكور از قب احاديثوات برخي از ر ،است. عالوه بر اين

... خود با تحريف ..معاويه و سياري و معلّي بن محمد و علي بن حسان و بطائني و
ايد كه قصد آنها از نقل اين روايات  اند شما چگونه علم حاصل كرده قرآن مخالف نبوده

تعدادي  دانيم حتّي چنانكه مي ؟)2(تحكيم و تقويت عقيدة خود در ميان مردم نبوده است
                                                           

 آمده است.  492تر در رجال كشّي چاپ كربالء صصورتي مفصلوبه» بزنطي«حديث مذكور از قول  -1
ث از در حالي كه بر سوء نيت آنان قرائن بسياري موجود است. از جمله اينكه روات اين احادي -2

اند. ديگر آنكه متن روايات چنان غيرمنطقي و نادرست است كه هيچ  مجاهيل و ضعفاء و منحرفين
دهد چنان سخناني از يك فرد عادي صادر شود تا چه رسد به كساني چونان  منصفي احتمال نمي

شود  ميايم: گاهي آنچه كه ادعا  حضرت باقر العلوم و حضرت صادق و... عالوه بر اين، چنانكه گفته
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اند و برخي مضمون آنها را  از علماي شيعه از روايات مذكور معناي تحريف فهميده
ات فكرده و از جعلي اند.  ق گمراه شمردهرَپذيرفته و بعضي روايات مذكور را رد  

 اي نقلِ بنابراين دو روايت در مقابل ماست كه هر دو را كليني نقل كرده، در يكي عده
اند. شما بايد اثبات و درواقع به امام تهمت زدهاند  به امام نسبت دادهاي را  نادرست آيه

اند و بايد از ظاهر حديث عدول كنيد كه منظور آنها تفسير بوده و نيت ديگري نداشته
كه در آنجا صورت صحيح اند اي ديگر نيز روايتي ديگر را به امام نسبت دادهعده  !كرد

وات نامشترك دارند، ان بدون دليل حكم دو حديث را كه رتو آيه نقل شده است. اما نمي
  يكسان انگاشت. 

ايم كليني به عدم توافق رواياتش با قرآن  چنانكه بارها در كتاب حاضر ديده :رابعاً
كريم يا با عقل سليم و يا با حقايق تاريخي و يا با يكديگر اعتنا و يا حتّي به تكرار 

شما بايد اثبات كنيد كه كليني به عدم توافق . )1(ستنداشته ا روايت در يك باب توجه
اگر  ايد! ز ادعا چيزي ارائه نكردهتاكنون جرواياتش با يكديگر توجه داشته است. اما 

 »كافي« كليني اين روايات ضعيف و معيوب را قبول نداشته چرا آن را در كتابي چون
   )2(ه است؟آورده است و هيچ اظهار نظر و توضيحي همراه آنها نكرد

سورة حجر ايمان داشته باشد و در عين حال  9كنم كسي صادقانه به آية  من باور نمي
آيد و بتواند بدون هيچ توضيح و اظهار و نظاير آنها بر 165روايات باب  از عهدة تحمل

  آنها را مانند ساير روايات با سكوت كامل، در كتابش نقل كند.  ترديد،

                                                                                                                                                    
مفهوم آيه است (مانند  )گوييم مخالف تناسب بلكه مي گوييم بي تفسير و تأويل آيه بوده كامالً مخالف (نمي

  كند.  ) و اين خود بطالن اين ادعا را اثبات مي167باب  3ديث ح
 آنكه بي 85را نقل كرده، در حديث دوم باب  165حديث باب  33كه » معلّي بن محمد«به عنوان مثال، 

حذف شده است و از ايجاد توهم تحريف » رّحمانال«اي از سوره  امامي را نام ببرد، مدعي است كه آيه
كند!!  قرآن در ذهن شنونده ابايي ندارد! كليني نيز بدون هيچ توضيح يا اظهار ترديد، روايتش را ذكر مي

 ست نه تنزيلشان؟! منظور او تفسير و تأويل آيات ا 165كنيدكه در باب  حال چگونه ادعا مي
 . 52و  34و حديث  60و  28و حديث  61و  21حديث  165و باب  7و  3حديث  90رجوع كنيد به باب  - 1
 كتاب حاضر).  93ايم. (باب  رجوع كنيد به آنچه در مورد انواع كتب روايي گفته -2
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براي اينكه به خواننده  130باب  7و حديث  129باب  6كليني هنگام نقل حديث 166
است به خواننده  »األعداءُ  هِ بِ  دَ هِ ما َش  ضُل الفَ «ل معروف ثَالقاء كند اين حديث از مصاديق م

واقفي يعني از مخالفين و  »ابن قياما«و » زياد بن مروان القندي«كند كه  يادآوري مي
كر حديث پس از ذ 118اند و در باب  ت حضرت رضا و حضرت جواد بودهمنكرين امام

دهد، و در فروع كافي به منظور اشاره به وجود  ، معناي آن را براي خواننده شرح ميسوم
كدام يك از دو  حضرت ابراهيم يحنسبت به اينكه ذب اصحاباختالف نظر در ميان 

يزعامن أّنه  إأّنه سمع أبا جعفر وأبا عبداهللا وذكر عن أيب بصري« :گويد اند، مي فرزندش بوده
از ابوبصير روايت شده كه او شنيده است حضرات =  إسحاق فأّما زرارة فزعم أّنه إسامعيل

ذبيح است و أما زراره معتقد بود حضرت اسماعيل  معتقد بودند حضرت اسحاقإ ينصادقَ
حتّي  كند! مالً سكوت ميموهم تحريف قرآن كا احاديث. أما در برابر )1(»ذبيح است

عناويني براي ابواب كتابش اختيار كرده كه به هيچ وجه بيانگر ترديد يا عدم موافقت او 
  با آنچه كه ثبت كرده، نيست! 

 احاديثوات اين بر تحريف قرآن، آن است كه ر احاديثدليل ديگر ما بر داللت اين 256
اند كه از ذكر هيچ  و منحرف و كذّابالعقيده و يا اشخاص فاسد احمقاز افراد خرافي و 

از آنها » معروف الحسني«اند از قبيل كساني كه استاد  نداشتهدروغي نسبت به قرآن اباء 
كه يازده  »بن كثري اهلاشمین اعبدالّرمح«و عمويش » علّی بن حّسان«يعني نام برده است 

از  165كه شش حديث باب  »محزة بطائنی علّی بن أبی«از آنهاست و  165حديث باب 
است. وي چنانكه » نانعبداهللا بن ِس «اوست. نمونة ديگر حديثي است كه راوي آن 

شيخ  قابل اعتماد و متأسفانه مروج افسانة تحريف قرآن بوده است!فردي غير )2(ايم گفته
 أيب عبداهللاعن « :نقل كرده كه »بن سنانعبداهللا «از  »ثواب األعمال«صدوق در كتاب 

قال: سورة األحزاب فيها فضائح الّرجال والنّساء من قريش وغريهم, يابن ِسنان! إّن سورة 
= وكانت أطول من سورة البقرة لكن نقصوها وحّرفوهااألحزاب فضحت نساء قريش من العرب 

                                                           
 . 4من ولي البيت بعدهما) حديث (باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت و» كتاب الحج«، 4فروع كافي،ج  - 1
 حاضر معرّفي شده است.  294و  341وي در صفحه  -2
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هاي مردان و زنان قريش و  سورة احزاب مشتمل بر رسوايي :فرمود حضرت صادق
و از سورة ة أحزاب زنان قريش را رسوا ساخت رسو اهمان ،اي پسر سنانسايرين بود. 
   )1(»!ن كاستند و آن را تحريف كردندتر بود ولي از آ بقره طوالني

 115آية  عي است كه حضرت صادقمد 165باب  23چنين كسي در حديث 
ٓ َعهِدۡ  َولََقدۡ « :را چنين نقل كرد» طه«سورة مباركة  ٰٓ  نَا َ ِ يف حمّمد وعّيل وفاطمة  ُل مِن َقبۡ ءَاَدَم  إ

به  = صهكذا واهللا نزلت عىل حمّمد«وفرمود: » فَنَِسَ  من ذّرّيتهم ‡واحلسن واحلسني واألئّمة 
مجلسي در شرح اين روايت »! نازل گرديد صاين چنين بر محمد خدا سوگند [آيه]

است  صريحكه بل ظاهر» اين چنين نازل گرديد به خدا سوگند [آيه]«جملة  :گفته است
آيه چنين بوده است و تأويل كردن حديث به اينكه جبرئيل هنگام  [خود] »تنزيل«كه 

   .)2(باشد، به غايت بعيد است معناي آيه چنين مي :گفته است نزول آيه [به پيامبر]
كه به تحريف قرآن معتقد بوده و  »عبداهللا بن سنان«منظور د يگوي شما به چه دليل مي

يا » عبدالرحمان بن كثير«يا  »معلّي بن محمد«يا » هشام بن سالم«ي از قبيل يا منظور كسان
كه مسألة  خصوصاًه است؟! دو ساير كذّابين، ايجاد توهم تحريف قرآن نبو» بطائني«

عا كردند از بافتند و اد» واليت«اي به نام  تحريف قرآن در ميان شيعه چنان بود كه سوره
   )3(قرآن حذف شده است!!!

                                                           
ها تحت نظارت و  كه سال اين حديث بايد گفت: اصحاب پيامبر ةدربار – 245ص  3مرآة العقول ج  -1

مرتد شدند،  ـيا حد اكثر هفت نفر  ـبه قول شما: همگي به جز سه ارشاد و تربيت رسول خدا بودند و 
خصوصاً  ـجاي مفتضح ساختن آنان، قريش تر از كار زنان قريش بود، چرا خدا به كارشان بدتر و زشت

هاي  را رسوا ساخت؟! چرا زنان ساير مخالفين اسالم را رسوا نساخت و فقط به رسوايي ـزنانشان 
ياً: چه كسي آيات قرآن را كه مربوط به زنان قريش بوده، حذف و تحريف نموده؟ و قريش پرداخت؟ ثان

توانسته آيات مذكور را از ذهن مؤمنين غيرقريش كه قرآن را حفظ بودند پاك كند و يا در تمامي نُسخ 
 ؟! »ابن سنان«موجود قرآن دست ببرد كه أحدي از اين واقعه با خبر نشد مگر 

عند نزوله أّن  وتأويله بالّتأويل بأن يكون املعنى وقال جربئيل» الّتنزيل«ظاهر بل رصيح يف » تهكذا و اهللا نزل« -2
 ). 26ص  5(مرآة العقول ج  معناه هذا, يف غاية الُبعد.

 آورده است! » فصل الخطاب....«را در كتاب » واليت«جعلي  ةحاج ميرزا حسين نوري طبرسي متن سور - 3
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و  165باب  اخباركنم كه اغلب كساني كه  خوانندگان را به اين نكته جلب مي توجه
عقل و يا از ضعفا و اشخاص منحرف و  اند افراد خرافي و كم مشابه آنها را نقل كرده احاديث

در اينجا اسامي تعدادي از آنان . )1(اند اند كه همگي در كتاب حاضر معرفي شده كذّاب بوده
   :نويسيم اند، مي ي كه در اين باب نقل كردهاحاديثدر مقابل نامشان تعداد  آوريم و را مي

  حديث 33  معلّي بن محمد - 1
2 - بن حس 2(حديث 11  ان و عمويش عبدالرّحمان بن كثيرعلي(  
  حديث 10  يلضَمحمد بن فُ - 3
  حديث 10  احمد بن مهران - 4
  حديث 9  علي بن ابراهيم (معتقد به تحريف قرآن) - 5
6 - د بن أورمحمحديث 8  هم  
  حديث 8  وشّاء - 7
راوي حديث وي  .حديث 6  محمد بن سنان - 8

  روضة كافي نيز هست 437
9 - د بن جحديث 6  مهورمحم  

  حديث 6  علي بن أبي حمزة بطائني -10
 ،11 احاديثاين. عالوه برحديث5  سهل بن زياد -11

18، 95، 248، 435 ،436، 570 
  اوست مروياتز از روضة كافي ني

  حديث 4  سلمه بن الخطّاب البراوستاني -12
13- ّنَمحديث 4  لخ  
  

                                                           
 مطالب كتاب. رجوع كنيد به فهرست  -1
را اشاعه » عبدالرّحمان بن كثير الهاشمي«اكاذيب عمويش » علي بن حسان الهاشمي«دانيم  چنانكه مي - 2

به جاي  34به نظر ما اشتباهاً در حديث  52از مرويات اوست و با توجه به روايت  34داد. روايت  مي
 را يازده عدد به شمار آورديم. » عبدالرّحمان«يات رو تعداد روا ذكر شده است. از اين» عبداهللا» «عبدالرّحمان
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خواست به امام  مي احاديثاگر جاعل اينگونه  :پرسيم با توجه به مطالب فوق، مي
ببندد و از قول او بگويد كه آية قرآن تحريف و يا چيزي از آن ساقط گرديده  افتراء

  ا شما بپذيريد كه حديثش داللت بر تحريف دارد؟! گفت ت است، بايد چگونه مي

و هم  هم خصوصيات روايات نوع (الف) 165باب  91نظر به اينكه حديث 
خصوصيات روايات نوع (ب) را داراست و متن آن مشوش است و غالباً براي فريب 

  كنيم.  ميرو حديث مذكور را در اينجا بررسي  از اينگيرد.  مردم مورد سوء استفاده قرار مي

اين حديث را صحيح ندانسته و مجلسي به  »محمد باقر«هر دو  -91حديث  *
. )1(نيز آن را باطل دانسته است» هاشم معروف الحسني«ضعف آن تصريح كرده و استاد 

اعتبار  بي )2(»يلضَبن فُمحمد «، هم مجهول و هم با وجود اين حديث به لحاظ سند
   .)3(غايت ضعف استاست. به عبارت ديگر سند آن در 

را غلط نقل كرده و آن را قول خدا دانسته و  »تغابن«سورة  8در ابتداي حديث آية 
را به صورت زير نقل  »صف«سورة  8سپس آية  به آن استناد و استدالل كرده است!!

ِ ٱوَ  :فرمايد مي خداوند« :نموده ُ ُمتِمُّ نُورِه ٰ لۡ ٱَكرِهَ  َولَوۡ  والية القائمۦ َّ  » بوالية عيلّ  ونَ فِرُ َك
است  تنزيل اين حرف [كه گفتم] ،آري :است؟ امام فرمود تنزيلآيا اين  :پرسد راوي مي

  است.  تأويلو غير از آن 
كند و امام  را نقل مي» جنّ«سورة  13حديث نيز وقتي راوي قسمتي از آية واسط ادر 

نه [اين  :دهد ميامام جواب است؟  تنزيلاين  :پرسد راوي مي دهد، آن را توضيح مي
  است.  تأويل توضيحات]

   :كند را چنين ذكر مي» جنّ«سورة  23تا  21سپس آية 

                                                           
 . 231و  230الموضوعات في اآلثار واألخبار ص  -1
 كتاب حاضر معرّفي شده است.  305وي در صفحه  -2
داد خواسته تع ذكر كرده است! گويا مي 165كليني بخشي از اين حديث را به عنوان حديث پنجم باب  -3

 احاديث اين باب بيش از آنچه كه هست جلوه كند!! 
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ٓ  قُۡل « َ مۡ  إِّنِ 
َ
َ رََشدٗ َضّٗ  لُِك لَُكمۡ أ ِ ٱإِّنِ لَن ُيَِيِن ِمَن  قُۡل  *ا ا َو  إن َعَصيتُهُ  َّ

َحدٞ 
َ
ِجَد ِمن ُدونِهِ  َولَنۡ  أ

َ
ٰ  *َتَحًدا ُملۡ  ۦأ َّ بََل ِ ِ َورَِسٰ ٱا ّمَِن غٗ إ َّ ٰ  ».ِيف َعِيلٍّ  ۦۚ تِهِ َل
اش آيه را  سپس براي تأكيد گفته ،آري :است؟ امام فرمود تنزيلاين  :پرسد راوي مي

   :چنين ادامه داده است
َ َورَُسوَلُ ٱِص َوَمن َيعۡ « ٓ نَاَر َجَهنََّم َخٰ  ۥفَإِنَّ َلُ  َعِيلٍّ  َيةِ َوالَ  ِيف  ۥَّ بَ  ِلِيَن فِيَها

َ
  .)١(»ًداأ

كند  استفاده مي »يعني«خواند، امام از تعبير  را مي» جن«سورة  24اما وقتي راوي آية 
  شمارد.  نمي تنزيلو توضيح خود را 

آنگاه امام آيه را چنين ادامه  )2(خواند را غلط مي» مزّمل«سورة  10سپس راوي صدر آية 
ٗ رٗ َهجۡ  ُهمۡ ُجرۡ هۡ ٱوَ « :دهد مي دُ  ِن َوَذرۡ  * ا َجِي ۡ ٱوَ  يا ُحمَمَّ بِيَ ل ْوِل  َك بَِوِصيِّ  ُمَكّذِ

ُ
َمةِ لَّعۡ ٱأ

ً  ُهمۡ َوَمّهِلۡ    آري.  :دهد؟ امام جواب مياست تنزيلاين  :پرسدراوي مي .)3(»قَلِي
را همچنانكه در قرآن آمده است،  »نحل«سورة  118امام آية  در قسمتي از حديث،

  آري.  :دهد امام جواب مي است؟ تنزيلاين  :پرسد راوي مي خواند، مي
 تنزيلاين  :پرسد خواند و مي را مي» مطفّفين«سورة  17در خاتمة حديث راوي آية 

  كند.  استفاده مي »يعنی«از تعبير  مراد آيه، و براي توضيحِ ،آري :دهد است؟ امام جواب مي

                                                           
ٓ  قُۡل ﴿آيه كريمه در قرآن كريم:  - 1 َ مۡ  إِّنِ 

َ
َ رََشدٗ َضّٗ  لُِك لَُكمۡ أ َحدٞ ٱإِّنِ لَن ُيَِيِن ِمَن  قُۡل  ٢١ا ا َو

َ
ِ أ َّ 

ِجَد ِمن ُدونِهِ  َولَنۡ 
َ
ٰ  ٢٢َتَحًدا ُملۡ  ۦأ َّ بََل ِ ِ وَ ٱا ّمَِن غٗ إ ٰ رَِسٰ َّ َ َورَُسوَلُ ٱِص َوَمن َيعۡ  ۦۚ تِهِ َل نَاَر َجَهنََّم  ۥفَإِنَّ َلُ  ۥَّ

ٓ َخٰ  بًَدا  ِلِيَن فِيَها
َ
   ] ٢٣,  ٢١[اجلن:  ﴾٢٣أ

اند. ما نيز بر انكار  گفته است. اين خطا را به نُساخ نسبت داده» فَاصبِرْ«است ولي راوي  ﴾ِبۡ ۡص ٱوَ ﴿آيه  -2
م. هرچند كه اين غلط در نُسخ مختلف كافي يكسان است و مصح كافي به اين ادعا اصراري نداري

اي نكرده است و احتمال اينكه خطا از خود راوي باشد، منتفي نيست. در حالي كه  اختالف نُسخ اشاره
دهد كه در بعضي از نُسخِ  مصحّح در پاورقي توضيح مي 165روايت اول و هفدهم باب  ةفي المثَل دربار

 توان يافت.  ها فراوان مي ي دو حديث مذكور به امام صادق نسبت داده شده است. از اين نمونهكاف
ٰ  ِبۡ ۡص ٱوَ ﴿آيه كريمه در قرآن كريم:  -3 َ ٗ رٗ َهجۡ  ُهمۡ ُجرۡ هۡ ٱَما َيُقولُوَن وَ  َ ۡ ٱِن وَ َوَذرۡ  ١٠ ا َجِي ْوِل ل

ُ
بَِي أ ُمَكّذِ

ً  ُهمۡ َمةِ َوَمّهِلۡ لَّعۡ ٱ   ]  ١١,  ١٠املزمل: [ ﴾١١قَلِي
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هايي از همين  روضة كافي و حتّي بخشو روايات  165چنانكه در همة روايات باب 
  است.  تأويلدر لسان روايات غير از  تنزيل شود، روايت مالحظه مي

   :خواند كه را مي »انسان«سورة  23اما در بحشي از اين حديث وقتي راوي آية 
ۡلَ إِنَّا َنۡ ﴿ ٗ ُقرۡ لۡ ٱَك ا َعلَيۡ ُن نَزَّ  ]٢٣ :اإلنسان[  ﴾َءاَن تَنِي

. »دني كه به واليت علي بوده است= نازل كرتنزيًال  عيلّ  بواليةِ « :دهد امام توضيح مي
  ! »است تأويل= آري اين  تأويٌل  َنَعم, ذا« :است؟ امام فرمود تنزيلآيا اين  :پرسد راوي مي

مذكور نيست و  »م = آريعنَ«كافي كلمة  خِسدر بعضي از نُ :گويد مي» مجلسي«
نيز  )2(»ةهرتأويل اآليات الّظا«چنانكه مؤلّف كتاب  .)1(اين وجه ظاهرتر است [صحت]

ذكر كرده  »تأويٌل  ,ال« :و به صورت »معنَ«اين حديث را به نقل از كافي و بدون كلمة 
چنين بوده يا اينكه وي خود آن را  [اي كه او از كافي داشته] دانيم آيا نسخه است. نمي

» معي«آن را  »معنَ«تصحيح كرده تا معناي درستي به دست آيد؟ برخي از علما به جاي 
تر از آن است كه آن را تصحيف  بهتر و موجه »معنَ«اند كه به نظر ما زائد بودن  واندهخ
»يع3(بدانيم »م(.   

قول  :توان گفت روضة كافي مي احاديثو  165با توجه به روايات ديگر باب 
 تنزيلاين  :صحيح است. يعني در واقع راوي پرسيده است »معنَ«مجلسي بر زائد بودن 

ز اين بگوييم، با ساير و اگر ج است [و تنزيل نيست]، تأويلاين  :ام جواب دادهام است؟
  روايات و يا با ساير اجزاي همين روايت سازگار نخواهد بود. 

بايد توجه داشت اگر كسي بخواهد به اين فقره به صورت كنوني استناد كند، ابتداء 
  . بايد صحت اين وجه را اثبات و سپس به آن استناد كند

                                                           
 است. » تأويل«است؟ امام فرموده: اين » تنزيل«يعني راوي پرسيده: اين  -1
سيد شرف الدين علي حسيني «گويا منظورش يكي از علماي قرن دهم هجري است موسوم به  -2

 ». تأويل اآليات الظّاهرة في فضائل العترة الطّاهرة«مؤلّف كتاب » استرآبادي
 . 151ص  5ج  مرآة العقول -3
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البتّه اشكاالت اين حديث بسيار بيش از اينهاست و بر آشنايان با قرآن كريم پوشيده 
نيست و پرداختن به يكايك آنها موجب اطالة كالم و تضييع وقت خوانندگان خواهد 

  بود. 
برند آن  هر دو دستة روايات (نوع الف و ب) به كار مي كه دربارة خدعة ديگري

ني مذكور نه بدان معني است كه اين اأسامي يا مع ،حاديثادر اين  :گويند است كه مي
به عنوان قرآن نازل شده، بلكه به عنوان تفسير و بيان مقصود الفاظ از جانب پروردگار 
اين است كه جبرئيل همچنانكه آيات إلهي  تنزيلمنظور از  ،آمده است. به عبارت ديگر

رساند، مقصود و  سول خدا ميآورد و به ر مي ـكه اينك در قرآن مضبوط است  ـرا 
شد و هم  گفت، يعني هم آيه نازل مي معناي آيه را نيز همزمان با انزال آيه به پيامبر مي

   مقصود و معناي آن!!!
تفاوت قائل شده و  تأويلو  تنزيلروايات چنانكه در صفحات قبل ديديم بين  :أوال167

بلكه برخالف واقع است.  دليل، كالم شما ادعايي بياند.  مردهش تأويلاز را غير تنزيل
عاي شما، حدت و سقم آن  ـكثر ا ادشود به روايات  مربوط مي ـصرف نظر از صح

  (فتأمل)  گويند. قرآن سخن مي تنزيلما بحث ما دربارة رواياتي است كه از ا، تأويل
مطالبة دليل، پذيرفتيم كه منظور از  بدون با مدعي، ةاشاكه از باب ممبر فرض  :ثانياً

آية قرآن بدين  :بگويدروايات مذكور، توضيح و تفسير آيه بوده و راوي قصد نداشته 
عهدة كاتبين قرآن نبوده كه آيات را بدان صورت كه در  صورت بوده است، بنابراين بر

 قراءت ورت و بر قرّاء قرآن نيز نبوده كه آيه را بدان صو بنويسندبينيم،  روايات مي
كه  تنزيل آيه به عنوان قرآنيكي  :داريم »تنزيل«كنند. زيرا به قول شما دو  تالوت
 قراءت و تالوتفّاظ، حفظ و و ح نوشتند مياب وحي تّفرمود و كُ مي صپيامبر
  كردند.  مي

و  ـرسيد و از طريق آن حضرت  مي صكه به پيامبر تنزيل معني و مقصود آيهدوم 
بايست  مي ـه يا از طريق أئمعنوان تفسير و توضيح  تنزيلشد. اين  از آن آگاه مي تام

  رآن! قشد بلكه چيزي بود در كنار  داشت و قرآن محسوب نمي
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خطا را به كتابت كنند زيرا برخي از روايات  أما روايات، ادعاي شمار را تكذيب مي
الكتاب  كذا يفه« :گويد كه مي 165باب  32كنوني وحي منتسب ساخته مانند حديث 

و يا خطا را به كاتبين وحي نسبت  »ر كتاب چنين مخطوط و مكتوب است= د )*(خمطوطة
  روضة كافي.  247اند مانند حديث  داده

 249اند از قبيل حديث   را با هم به كار برده قراءتو  تنزيل ،در بسياري از روايات
ه اينكه مراد از آيه و يا تفسيرش ن كرده، تالوتيه را آروضه كه بنا به تعبير روايت، امام 

رۡ ﴿لفظ  :كه امام فرموده 122باب  8و يا حديث  را بگويد؛
َ
را رها كن، در حالي كه  ﴾َبٰ أ

يه، نيازي به طرح و طرد لفظ ندارد؛ و يا حديث آپر واضح است بيان مراد و مقصود 
آيه اين چنين  لتنزيكنيم و هم  مي قراءت هم آيه را اينچنين :روضه كه امام فرموده 571

= خدا در كتابش  كتابه هكذا أنزل يف« :گويد كه مي 164باب  4و يا حديث ، )1(بوده است
در حالي كه بنا به ادعاي شما خدا معني و مقصود را در  »چنين نازل فرموده است اين

را ازطريق جبرئيل آگاه كرده است و آنچه كه در  صنازل نفرموده بلكه پيامبرش كتابش
نازل فرموده و عنوان قرآن دارد همان است كه بين الدفتين در اختيار همة  »كتاب«

 علي قراءت :گويد كه مي 167باب  3شود. و يا حديث  مي قراءتن هست و يمسلم
زيرا بيان مراد و  چنين بوده است! پيداست كه منظور قراءت آيه است نه بيان مراد آيه،

سالم بن «ظاهر الفاظ است، ندارد و يا حديث  آيه كه مربوط به قراءتمقصود ربطي به 
كنند  مي قراءتدست بردار و چنانكه مردم  قراءتاز اين  :كه امام به او فرمود» سلمه

                                                           
و » مراد«شود نه نعمت  محسوب مي» آيه«مؤنث است و نعت » مخطوطة«توجه داريد كه لفظ  - *

يعني مكتوب و اين [تعبير] صريح است » مخطُوطَةٌ«اين حديث مي گويد:  ةمجلسي نيز دربار». معني«
ر آيه نوشته شده بود يا و اينكه مقصود از آيه به عنوان شرح و تفسي» تأويل«و حمل آن به » تنزيل«در 

َخمطُوَطٌة أی مكتوبة ((اند، مكتوب بوده، بعيد است =  هايي كه داشته اينكه نه در قرآن بلكه در كتابي از كتاب
ومحله عىل الّتأويل بأن يكون املراد أّهنا خمطوطة رشحًا وتفسريًا لِآلية, أو كون املراد أّهنا مكتوبة يف » الّتنزيل«وهو رصيح يف 

 ). 32ص  5(مرآة العقول ج  ))ب من الكتب الّتي عندهم ال القرآن, بعيدالكتا
 ايم.  كتاب حاضر آورده 191 صفحةاين حديث را در  -1
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 قراءتو أئمه بوده  صكه نزد پيامبر. بديهي است كه مردم تفسيري را )1(كن قراءت
روضة كافي كه امام  569ند. و يا حديث كرد بلكه ظاهر آيات را قراءت مي كردند نمي

كه  165باب  62و منظور تفسير آيه نيست و يا حديث  كند آيه را بيان مي قراءت صريحاً
آيه اين =  )*(يليس هكذا ه« :فرمايد كند و امام مي مي قراءتسورة توبه را  105مردي آية 

و  ]و المؤمنونه جاي ز اين نيست كه آيه [ب= ج واملأمونون )*(إنام هي« »چنين نيست
بديهي است كه مرد مذكور تفسير آيه را نگفته بود تا امام بفرمايد  !»المأمونون است

روضة  18و  11. و يا حديث )2(كرده بود قراءتتفسير آيه چنين نيست بلكه او آيه را 
نزل جربئيل هبذه « :گويد كه مي 165باب  59و  58و  27و  26و  25 احاديثكافي و يا 

هيچ  و .»ستچنين نازل كرده ا= جبرئيل اين آيه را بر محمد اين ة عىل حمّمد هكذااآلي
  منظور است.  ،خود آيه اًبلكه ظاهركند  اي به تفسير و بيان مراد آيه نمي اشاره

قرآن را تحريف و تبديل كردند، از  :گويند همچنين رواياتي كه به صورت عام مي257
روضة كافي و يا حديث  95و يا حديث  )3(هزار آيه داشتن قرآن 17حديث قبيل 

كتاب حاضر) و يا  796كه صدوق نقل كرده است (ر. ك. صفحة  »عبداهللا بن سنان«
خدا در قرآن نام  :گويد كه مي كتاب حاضر) 476(ر. ك. صفحة » بريد العجلي«روايت 

را » أبو لهب«قريش نام شش تن را حذف كردند و تنها نام ما اهفت تن را ذكر فرمود 
در تفسير قرآن نيامده بلكه در خود قرآن » ابولهب«بديهي است كه نام  باقي گذاشتند!!!

                                                           
صفحة اين حديث را در  - 23حديث  633(باب النّوادر) ص » كتاب فضل القرآن« 2اصول كافي ج  -1

او گفته است:  ةاست كه نجاشي دربار» سالم بن سلمة«ايم. راوي نخست آن  كتاب حاضر آورده 90
 ». حديثه ليس بِالنّقي = حديث او پاكيزه و نامعيوب نيست«

 ، آيه است. »هي«مرجع ضمير  - *
 ، آيه است. »هي«مرجع ضمير  - *
اند. ابن الغضائري و عالّمه  است. وي و پدرش هر دو گمراه بوده» حسين بن مياح«راوي اين حديث  -2

 اند.  حلي و ابن داود او را غالي و ضعيف شمرده
 . 282اين حديث رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحه  ةدربار -3
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ألة تحريف قرآن در كند مس آمده است. و نظاير اينها كه تعدادشان كم نيست و ثابت مي
  ميان شيعيان سابقه و زمينه داشته است. 

دليل شما، موجب بزرگترين دشمني و توهين به ساحت قرآن  پذيرش ادعاي بي :ثالثاً
كثر رواياتي كه به ادعاي شما داللت بر بيان مقصود و معناي آية اكريم مجيد است زيرا 

   شود!! ه هيچ وجه از ظاهر آيه استنباط نميآنها باند كه معناي ادعايي  قرآن دارند، چنان
براي اداي مقصود  ـنعوذ باهللا  ـنتيجة اين روايات بهترين دليل خواهد بود كه قرآن 

ز دشمني با قرآن و بهترين راه است براي وصول ناتوان است و اين چيزي نيست ج جداً
با  نا به مقاصد خود،چه بخواهند بحرف به مقصود نادرستشان، زيرا هرق و طوائف منرَف

  دهند!  نقل رواياتي به عنوان بيانگر مراد آيات، به قرآن نسبت مي
آساي قرآن را پس  و جمال معجزهبايد ادعاي خود در مورد فصاحت و بالغت  :رابعاً
با آيات قبل  نابليغ بودن، رعالوه بدر نتيجة ادعاي شما، بسياري از آيات قرآن،  بگيريد!!

ق كالم و مقتضاي احوال و اوضاع خطاب و مخاطب، نامرتبط خواهد و بعد و با سيا
بود، و قرآن كتابي خواهد شد كه اجزاي آن با هم پيوند نداشته و كامالً نابسامان و 

توانست بهتر و رساتر  عليم حكيم خبير نميپراكنده است. آيا به نظر شما خداي قدير 
  مقصود خود را در كتابش بيان فرمايد؟ 

نبوتش را انكار  و سند انكار ناپذيرِ صاكرم صورت شما معجزة باقي پيامبردر اين 
واْ َيٰٓ عۡ ٱفَ ﴿ايد  كرده ْوِل َتِبُ

ُ
 ٱأ

َ
   .﴾رِ َصٰ بۡ ۡل

ز آنچه كه از ظاهر كالم و قرائن موجود در لهيه جإاگر قرار بود كه آيات  :خامساً
دانستند چرا  آن را ميه شود، معناي ديگري داشته باشد كه فقط أئم آيات، استنباط مي
اعالم  تامبه صورتي واضح و صريح به  ـقلّ براي اتمام حجت اال  ـقرآن و يا پيامبر 

اين كتاب كه هيچ ارتباطي با آيات  نكردند كه براي فهم معاني ديگر و يا معاني پنهانِ
عه كنيد ندارد. بايد به عدة مخصوصي مراج قبل و بعد و يا با احوال و شرائط نزول آيه،

اي  ز به عدهمعرفي نكردند؟ و چرا أئمه اين معاني را ج تامو چرا آنها را به وضوح به 
  اند؟!  كذّاب و ضعيف نگفته
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مقاصد و با توجه به اينكه هدف اصلي و اساسي از انزال كتاب در واقع ابالغ  :سادساً
يس و فصيح و معاني است و خداوند رؤوف رحيم اراده نداشته كه صرفاً كتابي سل

كه حتّي با دقّت ارائه فرمايد، در اين صورت ابالغ معاني و مفاهيمي دلنشين به بندگانش 
و امام قرار  صفراوان از ظاهر آيات قابل استفاده نيست و فقط در اختيار پيامبر و تدبرِ

دارد، مهمترين وظيفة آنهاست. اين ادعاي شما بهترين دليل است بر اينكه پيامبر 
زيرا چنانكه قصور ورزيده است.  ـ نعوذ باهللا  ـدر ابالغ معاني آيات پروردگار  صاكرم

بايست  مي بود، ضرورتاً لهي ين اندازه از ظاهر آيات دور ميإگفتيم اگر مقاصد 
جد و جهد فراوان به عمل آورند تا مقاصد آيات حقّ، به مردم ـ و نيز أئمه ـ  صپيامبر

آحاد كه ناقلين آن  خبارأز از طريق و مقاصد جمعاني ابالغ شود، در حالي كه اين 
   اند، در كتب اسالمي ثبت نشده است!! اي ضعيف و كذّاب و مجهول عده

كرد و هم معناي آن را  خداي قدير عليم حكيم خبير هم آيه نازل مي :گوييد شما مي
-ولي آنمود نازل فر شاين مقاصد را بر پيامبر وكرد تا مقصودش معلوم گردد.  نازل مي

 تامرساند و معناي آن را چنانكه الزم است به  امتفقط آيات قرآن را به همة  حضرت
آيا خداوند عليم قدير  ابالغ نكرد و ابالغ آن را بر عهدة ضعفاء و مجاهيل نهاد!!

لهي را إتوانست آيات خويش را به صورتي بيان فرمايد كه خود معني و مراد  نمي
ٰ  ۥَنهُ َحٰ ُسبۡ ﴿نزال معني نباشد؟!! برسانند و نيازي به ا ا َيُقولُوَن ُعلُوّٗ  َلٰ َوتََع    .﴾اا َكبِيٗ َعمَّ

   :خداوند متعال به بندگان خود أمر فرموده كه :سابعاً
َها َيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ ٱأ َ َوقُولُواْ قَوۡ ٱتَُّقواْ ٱلَّ  ]٧٠ األحزاب:[  ﴾ا َسِديدٗ ٗ َّ

  ».تقوي پيشه كنيد و سخني درست و استوار بگوييد ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«
قول «اش، فرموده  و حتّي دربارة يك امر خانوادگي مانند اظهار وصيت ميت به ورثه

و مسلمين را از مبهم و دو پهلو سخن گفتن در شهادت بر ) 9: (النّساءگفته شود » سديد
وجوب و  در مورد امام هدايت، بديهي است كه اين امر .)135 :(النّساء حذر داشته است

مور مربوط به شريعت و ابايد در  است و طبعاً تاملزوم بيشتري دارد زيرا مقتداي همة 
واضح و عاري از ابهام و ايهام بيان نمايد، تا هم  هدايت خلق اهللا، مقصود خود را كامالً
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نمانند، نه حجت اتمام شود و هم مردم دچار شك و ترديد نشوند و از هدايت محروم 
  آنكه طوري سخن بگويد كه از آن تحريف قرآن هم استنباط شود. 

را از امام و امام را مفسر و مبين مقاصد آيات و مجمالت كتاب  احاديثاگر شما اين 
 ـ احاديثدانيد كه ما بايد تفسير قرآن را با كالم ايشان بفهميم، چرا امام در اين  خدا مي

ري سخن گفته كه مفهوم تحريف قرآن هم از كالمش طوـ  نوع ب احاديثخصوصاً 
اين كار نه تنها مفيد نيست بلكه بر خالف تقيه است، زيرا مسألة تحريف  شود؟ استنباط مي

رو  شد، از اين جوامع اسالمي به نفع كسي نبود و موجب دفع خطر نميقرآن هيچگاه در 
به راستي از امام صادر شده داشت و  منظوري غير از تفهيم مسألة تحريف مي اگر حديث،

  سلب شود.  گفت كه احتمال تحريف قرآن از حديث كامالً امام طوري سخن مي قطعاً بود،
 ‡و نظاير آنها را به هيچ وجه از أئمه 165مخفي نماند كه ما روايات باب  :ثامناً

فعين قرآن اند و آنان مدا را به ايشان افترا بسته احاديثو معتقديم كه اينگونه دانيم  نمي
به امام  :اند چنانكه در تفسير عياشي و تفسير برهان و رجال كشّي آمده است كريم بوده

زالم أنصاب و أر و يسمر و مخَ :ايد كه شما فرمودهشده گفته شده، روايت  صادق
لُيخاطِب خلقه  ألماكان اهللا « :ن حضرت فرمودآمرداني هستند،  سورة مائده] 90[در آية 
سخن  ه= خداوند نه چنان است كه با خلق خويش بدانگون )مون (ال يعقلونبام ال يعل

  . »گويد كه ندانند (يا درك نكنند)
كه موافق قرآن است  كند و كامالً و نظاير آنها را رد مي 165اين حديث، روايات باب 

   :فرموده
﴿ ٓ رۡ  َوَما

َ
َّ بِلَِساِن قَوۡ َسلۡ أ ِ َ  ۦِمهِ َنا ِمن رَُّسوٍل إ  ]٤ :براهيمإ[           ﴾لَُهمۡ  ِلُبَّيِ

نفرستاديم تا برايشان يافتند]  ز به زبان قومش [كه آن را در ميرا جما هيچ پيامبري «
  ».بيان نمايد [حقايق دين را]

  :و فرموده
ٞ َوَهٰ ﴿ بِيٌ  َذا لَِساٌن َعَرِبّ  ]١٠٣ :النحل[  ﴾مُّ
  ».به زبان عربي واضح و روشن است[اين قرآن] «
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َ  َولََقدۡ ﴿ ۡ ي  ]١٧ :القمر[    ﴾رِ َءاَن لِّلِكۡ ُقرۡ لۡ ٱنَا سَّ
  ».آينه قرآن را براي يادآوري و پند گرفتن آسان ساختيمو هر«

و اگر قرآن مقاصدي غير از داللت الفاظ و جمالت خود و قرائن موجود در آيات 
فرمود كه  اعالم مي تامبه وضوح به  صدر اين صورت بايد خود و يا پيامبرداشت  مي

معنايي غير از آنچه  »مرخَ« :گويم اگر مي مثالً و ،د قرآن غير از معاني الفاظ استمقصو
كرده و نه خود را چنين معرّفي  در حالي كه نه قرآن، كنم! قصد مي فهمد، عرب مي

نيز ثابت  »صولا«دانند كه در علم  ميمطّّلعين چنين خبري داده است.  تامبه  صپيامبر
توان  در يك جمله نمي ،لثَالم في .مجاز قابل جمع نيست شده كه در يك لفظ حقيقت و

  حمل كرد.  »آدم شجاع«و در عين حال به معناي » شير«را به معناي  »أسد«

ادعاي شما در مورد اينكه مراد و مقصود آيات نيز همراه خود آيات نازل  :تاسعاً
دارد و با كتاب اي از حقيقت ن شده است، چنانكه گفتيم صرف ادعاست و هيچ بهره مي

نازل  )1(لسان عربي مبينبه  روح األمين :كريم كه توسط آنر نيست زيرا قرخدا سازگا
تعالي كه در سخن گفتن  گوياي مقصود هست و نيازي به نزول معني ندارد. حق ،گرديده
طوري آيات را نازل نموده كه براي سخني، استادتر بوده  داي مقصود از هر استاداو در 
  بل فهم باشد. همه قا

ايم تعدادي از مشاهير شيعه از اينگونه روايات معناي تحريف  چنانكه گفته :عاشراً
اند كه رواياتشان به كتب شيعه راه  منحرف دانسته قِرَاند و آنها را از جعليات ف دريافته

البيان و عبدالجليل قزويني در  و مؤلّف تفسير مجمعمرتضي ديافته است، از قبيل سي

                                                           
 ٱوُح لرُّ ٱنََزَل بِهِ  ١٩٢لَِمَي َعٰ لۡ ٱَلَنِيُل َرّبِ  ۥنَّهُ ﴿ -1

َ
ٰ  ١٩٣ِمُي ۡل َ ۡ ٱبَِك ِلَُكوَن ِمَن قَلۡ  َ بِلَِساٍن  ١٩٤ُمنِذرِيَن ل

بِيٖ  َعَرِبّٖ  پروردگار جهانيان است *  ةو براستي كه اين قرآن نازل شد«  ]١٩٥,  ١٩٢[الشعراء :  ﴾١٩٥ مُّ
* بزبان عربي روح األمين (جبرئيل) آن را نازل نموده است * بر قلب تو كه از ترسانندگان باشي 

  . »روشن و گويا
ٞ َوَهٰ ﴿ بِيٌ  َذا لَِساٌن َعَرِبّ   .»و روشن است يحفص يقرآن به زبان عرب ينو ا« ] ١٠٣[النحل:  ﴾مُّ
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ما ا. )1(اند يه و ديصانيه شمردهاخبارو  ةالاين روايات را از غُ )282 (ص» النّقض«ب كتا
اينگونه روايات را در كتابش آورده و با اين كار در  كليني بدون توجه به اين موضوع،
  ق ضالّه همراهي كرده است! رَبا ف ‡ظلم به قرآن كريم و ظلم به أئمه 

نقل  165را دربارة رواياتي مشابه روايات باب » يعبدالجليل قزوين«در اينجا رأي 258
و در  :آنكه گفته است« :نويسد سنّت مي اهلكنيم. وي در پاسخ يكي از نويسندگان  مي

چنانكه  قرآن هر آيتي كه به سببي ديگر أنزله بوده است به هواي خود با نام علي كنند،
رَۡسلَۡنا َمنۡ  ۡل  َٔ َوۡس ﴿ :گويد آنجا كه مي

َ
ٓ  ِمن َقۡبلَِك  ِمن أ تفسيرش  ]45: الزّخرف[ ﴾رُُّسلَِنا

ان پيش فرستاديم، بپرس ايشان را كه من ايشان را بدان امتكنند كه پيغمبران پيشين را به 
كرد  ر شوند به واليت و امامت علي و فرزندانش و رسول خدا تهاون ميتا مبشّفرستاديم 

َها َيٰٓ « داشت تا در روز غدير خم آيت به تهديد آمده كه ميو امامت علي پنهان  يُّ
َ
لرَُّسوُل ٱأ

ٓ  بَّلِغۡ  نزَِل إَِلۡ  َما
ُ
ّبَِك أ   ها باال برد.  تا به ضرورت او را بر پاالن »يف عيلّ  َك ِمن رَّ

هر آيت كه نه در حقّ علي باشد بر وي بستن، اما جواب اين كلمات آن است كه 
ت كه الأصل است مانند ديگر حوا بي لتيو اين حوا باشد بدعت و تهمت و ضاللت

اين آيت نظر كند او را معلوم شود كذّابي و  عاقل عالم كه در آخرِكرده است و هر 
رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن  َٔ َوۡس ﴿ :ف مجبر كه باري تعالي گويدمانتي اين مصنّا بي

َ
ۡل َمۡن أ

 ٓ ن گروه كه ما ايشان را فرستاديم پيش از تو از از آ ،)اي محمد(بپرس « = ﴾رُُّسلَِنا
َجَعلۡ ﴿ :رّح بگفتصو مبهم فرو نگذاشت تا كسي تأويل كند در حقّ علي، م »رسوالن

َ
َنا أ

ز از ج ـرديم كبه ألف استفهام يعني ب ـنكرديم كه آيا « ﴾َبُدونَ ُيعۡ   َءالَِهةٗ لرَّٱِمن ُدوِن 
علي چه اليق است و در اينجا به امامت علي و غير »؟تا ايشان را پرستندخداي خداياني 

بهت است كه آن را به تأويلي حاجت باشد؟! و آن كسي معناي اين آيت محكم چه شُ
كه از لغت و تفسير اندك مايه بهره دارد، اين حوالت چگونه روا دارد؟! آيت در اثبات 

گويد و  ض ميوحدانيت و نفي عبادت اصنام است و اگر اين مصنّف نه دروغ مح
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مي شيعه يا به عال اصحابنويسد بايستي كه حوالت به تفسير مفسري كردي از  مي
به امامت چه تعلّق دارد؟ و هر كس كه آخر اين آيت مين، آيت خود امعتمد يا به راويي 

   .)1(»نماندببهتي بخواند او را شُ
، قسم است به ﴾َقلَمِ لۡ ٱوَ  نۚٓ ﴿ :و گويند :آنكه گفته است« :نويسد و در جاي ديگر مي

م آن است كه باري سشيعت در تفسير اين قَمحمد و علي. جواب آن است كه مذهب 
و اين  ،﴾ُطُرونَ َوَما يَسۡ ﴿ :لوح و قلم، به داللت آنكه گفت بهخورد  تعالي سوگند مي
لين سورتي به قول بنزَسوره به مكّه مران كه به هرل بوده است و اوي از مفس

پس  ل شد ابتداي بعثت،نزَم» اقرأ «القلم بعد از  ةبود و سور »اقرأ «آمد  صمصطفي
و بيان كرده شد كه قسم است به لوح و قلم به قرينة  ؟چگونه قسم باشد به علي

   .)2(»الخ ﴾ُطُرونَ َوَما يَسۡ ﴿
قرآن به قول  .. بدان كه در بعضي از قراءات...آنكه گفته است(( :نويسد و باز مي
م بوده استبن ابراهيم  روافض عليدر تأويل  :گويد مي ،بن هاشم كه از روافض متقد
   :اين آيت كه

﴿ ٓ رِنَا  َربََّنا
َ
يۡ ٱأ َ نَا ِمَن لَّ َّ َض

َ
قۡ ُهَما َتۡ َعلۡ نِس َنۡ ۡلِ ٱّنِ وَ لِۡ ٱِن أ

َ
َداِمَنا ِلَُكونَا ِمَن َت أ

 ٱ
َ
 ]٢٩ :تلَ صِّ فُ [  ﴾َفلِيَ سۡ ۡل

  كنند يكي بوبكر است  محمد كه حوالت بديشان مي تمااين دو كس را از دوزخيان از 
   .)3(ايشان نهادند خالفت به ظلم، اينو يكي عمر كه ب

اما جواب اين كلمات آن است كه بر هيچ دانشمند و دانا پوشيده نماند كه بهتان و 
   :زور و كذب است كه حوالت كرده باشد از چند وجه

                                                           
 . 180و179، صفحه النّقض -1
 . 279النقص، صفحه  -2
كافي مشابه همين روايت است. رجوع كنيد به مرآة  165باب  83و  71، 43، 42، 17، 14، 3حديث  -3
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دوزخيان كنند كه از  ل،اضال يكي آنكه گفته است كه اين حوالتمحمد باشند و  تام
» السجده«سورة كند در  ول آيت معلوم است كه باري تعالي از كافران حكايت ميااز 
﴿ ٓ رِنَا  َربََّنا

َ
يۡ ٱأ َ نَا مَِن لَّ َّ َض

َ
آنها كه به دنيا كافر بوده  :در دوزخ گويند ,﴾نِس ۡلِ ٱّنِ وَ لِۡ ٱِن أ

ٓ  :باشند رِنَا ،ماپروردگار =  َربَّنَا
َ
يۡ ٱ= به مانما،  أ َ نَا ،= آن دو شخص را كه نِ لَّ َّ َض

َ
= ما را  أ

به واو عطف گفت و از آدميان، پس نه از  نِس ۡلِ ٱوَ = از جنّيان نِّ لِۡ ٱِمَن گمراه كردند، 
د تامبوبكر اف اگر زعم مصنّ و عليكافران باشند كه اين خواهش كنند  باشند، صمحم

و آيت حكايت  محمد كرده باشند نه با كافران، تامبا  در خالفت،و عمر اضاللي كردند 
  است از قول كافران. 

بوبكر و عمر هر اديگر آنكه مفهوم است از آيت كه يكي جنّي است و يكي إنسي و 
جهل و خطا باشد و گر  ام ايشان تأويل كردن و تفسير دادناند. پس آيت را به ن دو إنسي

خصومت باشد، تفسير آيت قرآن به وجهي نكنند كه در اجزاء را با كسي  همقدراً شيع
  .)1())لفظ و بيان معني مخطئ باشند

عين الرّافضي گفته است كه از صادق ابن  ةو زرار :آنكه گفته است(( :نويسد مي باز و
   :پرسيدند تأويل اين آيت

ُب َعَذابَهُ  َمئِذٖ َفَيوۡ ﴿ َحدٞ  ۥٓ َّ ُيَعّذِ
َ
َ يُوثُِق َوثَ  ٢٥ أ َحدٞ  ۥٓ اقَهُ َو

َ
 ]٢٦و٢٥ :الفجر[  ﴾أ

 قيامت بوبكر راگويد، به مي تعالي كه بارياستبوبكر شأن در :گفت كيست؟شأن  اين در
دليل نهاد به منبر كه به ناحق پاي بر زيراعذاب نكنند  را آن خلق كه هيچ كنند عذابي

ت چون اين او را گف دعا كرد حالي نيك شد و آنكه در غار پايش را مار بزد. سيد
از آن درد  چون بر منبر نهاد به درد آمد و به درد آيد، را نباشد، پاي بر جايي نهي كه تو

  ها ايشان را فراوان است.  ها و بهتان و چنين خرافات أقيلوين أقيلوين :به بانگ افتاد كه
أما جواب اين جمله آن است كه اين نقل بر اين وجه در هيچ كتابي از كتب اصوليان 

 آن خطا گويد و ازقر است كه تفسير از آن بزرگوارتر صادق مسطور نيست و هعشي
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 سوره الفجر داند، اكنون بداند كه اين آيت ازن را عالمتر است كه سبب نزول هر آيتآن 
ۖ ﴿ :گويد است كه باري تعالي مي َّ َّ تُكۡ  َ بوبكر  و اين نه صفت﴾١٧تِيَم ۡلَ ٱرُِموَن بَل 

تََحٰٓ ﴿ :آنكه گفت .)*(همة يتيمان كرده بود سرِ است كه او خدمت َ ٰ َو َ َ وَن  َطَعاِم  ضُّ
ۡ ٱ ه گمال كرد. آن بوبكر است كه معلوم است كه بذلِ و اين نيز نه هم صفت ﴾١٨ِكِي ِمسۡ ل

 ﴿ :گفت
ۡ
كۡ ٱُكلُوَن َوتَأ

َ
َاَث أ َّمّٗ ٗ لتُّ و اين هم نه صفت بوبكر است كه او مقتصد  ﴾١٩ا  ل

ۡ ٱَوُتِبُّوَن ﴿ :ه است در نفقه. آنكه گفتو قانع بود نه صفت و اين هم  ﴾٢٠ا ا َجّٗ َماَل ُحبّٗ ل
بوبكر است كه به مذهب خواجه است كه از موروث و مكتسب او گليمي بماند. پس 
اين آيت وعيد است در عقوبت آن جماعت كه اين صفات دارند كه بيان كرده شد و اين 

  اي است. ناقل بدين دروغ مستحقّ عقاب خد
ول كتاب دعوي كرده است كه بيست و پنج انمايد كه اين مصنّف كه در  چنان مي

ي و حشوي بوده اخبارداشته است پنداري همه دروغ است، غالي و  )*(*سال اين مذهب
يصانيه است كه آورده است و نه مذهب اصوليان يه و داخبارو  ةالغُ هاي  بهتاست كه شُ

  .)1())العالمين ربهللا  الحمدو است  تشيع
... را با .و »آل حمّمد«يا  »والية عيلّ «يا  »فی عيلّ «رواياتي كه كلماتي از قبيل مورد  و در168
 :كه نوشته استخوانيد باين كالم عبدالجليل قزويني را  )2(اند اي از قرآن همراه كرده آيه
ٓ ( :گويند د و ميآيه افزاينو اندرين  :آنكه گفته است(( اذَا نَزَل َربُُّكمۡ  ذَا قِيَل لَُهم مَّ

َ
 يف أ

بۡ َفَفرِيقٗ ( و اين آيه) عيل  . )*** ()تقتلوهنم بكربالء اَوفَرِيقٗ  ُتمۡ ا َكذَّ

                                                           
 است.  مقصود او رسول أكرم -)*( 

 مقصود او مذهب تشيع است.  - )**(
 . 282و  281النّقض، ص  -1
 . 165باب   64، 60، 59، 58، 51، 47، 45، 32، 31، 28، 27، 26، 25، 9، 8نظير روايات  -2
 كافي است.  165باب  31مشابه حديث  - )***(
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صل آن است كه برين وجه ا جواب اين حوالت نادرست و اشارت به باطل و نقل بي
كاكت بر نظم و اسلوب قرآن است و رِ م داند كه خود نهكه بيان كرده است هر عاقل عال

در كلمه ظاهر است و باري تعالي حافظ قرآن است و فصحاء و بلغاء عالم قادر نباشند 
ر ودر همة آيات و س كه در وي زيادت و نقصاني كنند كه اگر در يك آيت روا باشد،

ايشان روا باشد، پس با چندين خصمان كه قرآن را هستند بايستي كه از كثرت تصرّف 
 ... أما در أصلِ.عاقل منصف كه بشنود باور ندارد و أول بنمانده بود و هرقرآن بر أصل 

 گرلت باشد و نه مذهب أصوليان است وقرآن زيادت و نقصان روا داشتن بدعت و ضال
حجت نباشد و آنچه اين را روشن كند آن  ت. بر شيع..غاليي يا حشويي خبري نقل كند

َسٰ قَالُوٓ «به لفظ ماضي ياد كرده است است كه باري تعالي 
َ
ْ أ  ٱِطُي ا

َ
لِيَ ۡل اين حوالت  و »وَّ

  محمد.  تامبه مشركان عرب است نه به  به يهود نصاري و
بۡ َفَفرِيقٗ ﴿ :ه گفتكآن   مبرّا باشد و تا هم شيعت ازين حوالت  ﴾تُلُونَ ا َتقۡ َوفَرِيقٗ  ُتمۡ ا َكذَّ

اين كه آورده است و گفته كه در او  مانند هم صحابة رسول از آن منزّه، و هر آيت
   .)1())تر فايده را ترك أولي اند، جوابش هم اين است كه گفته شد و تكرار بي زيادتي كرده

* * *  
 165باب مفتضح  احاديثپردازيم به  مي اي كه گذشت، اينك با توجه به مقدمه  
   :كافي
صحيح دانسته اما تذكّر را  اين باب 66و  17كه آقاي بهبودي فقط حديث نبدا

  داند.  را مجهول مي 66دهيم كه مجلسي حديث  مي
   :كنيم اين باب را به صورت جدول زير ارائه مي احاديثرأي مجلسي دربارة 

  .36حديث  :مرفوع - 1
   .2و  1 حديث :مرسل - 2
  . 91 و 86 ،82 ،81 ،78، 76، 66، 51، 48، 35، 28، 24، 19، 5 :مجهول - 3
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  را مجهول همطراز صحيح دانسته است!  65و  6حديث  - 4
إلي  25، 23إلي  20و حديث  18، حديث 16إلي  7و حديث  3حديث  :ضعيف - 5

و  71 إلي 68 ، 64إلي  52حديث  ،50و  49، حديث 47إلي  37  ،34إلي  29  ،27
  . 92و  90و  88و  87و  85و  84و  79و  77و  73حديث 

  عنوان حديث صحيح پذيرفته است!! را كه ضعيف است به  63حديث  - 6
   .67 حديث :موثّق - 7
   .4 حديث :حسن - 8
   .89 حديث :حسن يا موثّق - 9

را ضعيف و  75ضمناً سند اول حديث  ،83و  80، 74، 72، 17 حديث :صحيح -10
  سند دوم آن را صحيح دانسته است. 

ي كه احاديثخست ما در اين باب ناشكال نيست ابال احاديثالبتّه متن هيچ يك از 
   :كنيم اند بررسي مي بهبودي يا مجلسي صحيح يا موثّق يا حسن شمرده

است كه خطاب به همة » انشقاق«ي سورة مكّ 19دربارة آية  -17حديث  *
هاست. حديث حاوي مطلب مفيد و مهمي نيست اما فالن و فالن و فالن را مبهم  انسان

باشد و در آتش بدمد و دشمنان اسالم شاد  تا به خلفاي راشدين اشاره كردهذكر كرده 
  شوند. 
   .حاوي مطلب مهمي نيست -72حديث  *
خدا  :گويد را ذكر كرده و مي »تغابن«در اينجا آياتي از سورة  - 74و  4حديث  *

  ايمان و كفر بندگان را به ايمان به واليت ما و يا كفر به واليت ما شناخته است. 
كن كه آيا معقول است كه پروردگار مهربان از پيروان اندكي تأمل  ،محترم خوانندة

..... خواسته باشد كه به پسر عموي .و يا يا حضرت يوسف حضرت نوح
آيا احتمال  اند و فرزندان او، ايمان بياورند؟! وز اجدادش تولّد نيافتهنپيامبري كه ه

يث طرفدار امام راوي اين حد ؟! آيا واقعاًكه امام بزرگوار چنين سخني بگويددهيد  مي
   بوده است؟!
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» رعالم ذَ«پيمان واليت ما را خدا در  :گويد البته حديث بيش از اين ادعا كرده و مي
از خرافات و  »عالم ذر«در حالي كه  گرفته است! اند، از بندگان كه در صلب آدم بوده

د شعور موهومات است و به هيچ وجه دليلي از كتاب و سنّت ندارد و خدا از ذرات فاق
  گيرد. نبايد چيزي را كه دليل شرعي ندارد به دين نسبت دهيم (فتأمل).  پيمان نمي

 165را كليني به عنوان حديث چهارم باب  74جالب است بدانيد كه صدر حديث 
آورده و در آنجا آية قرآن را غلط نقل كرده و متعصبين اين اشتباه را به گردن نساخ 

چرا نساخ در اينجا  :پرسيم ر انكار اين ادعا نداريم ولي ميما اصراري ب اند! انداخته
كليني  :گوييد چرا نمي اند؟! هيچ يك اشتباه نكرده 74اند و در حديث  همگي اشتباه كرده

ديگر آنكه اين حديث  اند؟! اخ از نسخة او تبعيت كردهو نسدر نقل حديث اشتباه كرده 
مجلسي  دوبار در اين باب نقل كرده است؟!چه خصوصيتي داشته كه كليني صدر آن را 

  محسوب نموده است؟! » صحيح«و بار ديگر » حسن«سند اين حديث را يك بار 
مجلسي سند اول آن را ضعيف و سند دوم آن را صحيح دانسته است.  - 75حديث  *

و حديث مذكور را نيز  )447معرّفي (ص است كه قبالً او را » یّ كِ مرَ عَ «ن آراوي سند دوم 
  ) 446ايم. (ص  اي از مرويات او در صفحات پيشين بررسي كرده به عنوان نمونه

صل و ريشة اسورة ابراهيم منظور از  24مدعي است كه در آية  -80حديث  *
ه نداشته كه سورة حضرت علي است. ليكن توج و منظور از فرع آن، صپيامبر درخت،

مذكور مكّي است و در دوران مكّه بحث امامت مطرح نبود و مفسرين نيز كلمة طيبه را 
  اند.  دانسته »توحيد«كه به درخت تشبيه شده، 

است ولي چون در اين حديث نيز به فالن و  »بزنطي«با اينكه راوي آن  - 83حديث  *
  : ر گرفته و از ياد برده كه قرآن كريم فرمودهمورد پسند مجلسي قرا فالن و فالن اشاره شده،

لَمۡ ﴿
َ
َ  أ ِ وتُواْ نَِصيبٗ ٱتََر إ

ُ
ِيَن أ ِ ِب يُؤۡ ِكَتٰ لۡ ٱا ّمَِن لَّ ٰ ٱِت وَ بۡ لِۡ ٱِمُنوَن ب    ﴾ُغوتِ لطَّ

   ]51: النّساء[
جبت  [بت] از كتاب (تورات) به آنان داده شده، كه به يا را كه بهره يكسان نديدي ياآ«

  ». آورند يم ايمان و طاغوت
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ما به سه خليفة اول اظهار ااظهار ايمان كردند، » جِبت و طاغوت«يعني: اهل كتاب به 
با ايشان بيعت فرمود، مصداق  پس چگونه آنها را كه حضرت علي ايمان نكردند،

با بيعت خويش به حكومت آنها مشروعيت و  علي بدانيم؟!» جبت و طاغوت«
بيعت  »جبت و طاغوت«ابين ممكن است آن حضرت با رسميت بخشيد. آيا به نظر كذّ

 51همچنين رجوع كنيد به تفسير مجمع البيان ذيل آية  نعوذ باهللا تعالی ِمن الَعَصبيِة. كند؟!
روايات كليني را به عنوان يكي از  غالباً »طبرسي«سورة نساء و توجه داشته باشيد كه 

   .به اين روايت اعتنا نكرده است اما در مورد آية مذكور آورد، اقوال تفسيري مي
َّ َمن رَِّحَم َربَُّك ﴿مقصود از آية  :گويد در اين حديث مي ِ أئمه شيعيان  ]119: هود[ ﴾إ

ايم سورة مذكور مكّي است و در آن زمان شيعه و  گفتهاما چنانكه بارها و بارها  هستند!
  غير شيعه وجود نداشت تا آيه به آنها بپردازد. 

ظهور امام قائم و  سورة يونس آن است كه امام به شيعيان، 64نظور از آية م :گويد مي
ي است و در دوران مكّه در حالي كه سورة يونس مكّ دهد! قتل دشمنانشان را بشارت مي

  بحث امامت مطرح نبود تا چه رسد به امام قائم!! 
ست مدعي است كه امام باقر كه راوي خرافات ا حنان بن سدير -67حديث  *

ز در آن شهر يا شهرها ج :كه مكّي است، فرموده »الذّاريات«سورة  36و  35دربارة آية 
نان بن ح« آيا جاعل حديث خود فهميده كه چه بافته است؟! آل محمد باقي نماند؟!

كسي به حضرت باقر العلوم :گويد همان است كه مي »ديرس من برخي  :عرض كرد
خورند و زنا و لواط  نوشند و ربا مي بينم كه شراب مي عيان و دوستداران شما را مياز شي

كنند و اگر  پرداخت زكات و همة واجبات سستي ميشوند ودر اداي نماز و ميمرتكب 
كه در  ـبينم ناصبي  ما مياسازند  مؤمني حاجتي ناچيز داشته باشد، آن را بر آورده نمي

كند و درهمي از مال مسلمين را به  حرام پرهيز ميعمال ان از اي ـكفرش ترديد ندارم 
اين  :سازد. امام فرمود خورد و براي رضاي خدا حوائج مسلمين را برآورده مي ناحق نمي

ز براي كساني رازي پوشيده و پنهان دارد و خداوند سبحان اجازه نداده كه اين جمسأله 
ل و طينت ما أئمه شيعيان از اضافة گ :آشكار شود. سپس فرموده كه تحمل آن را دارند،
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ل و شيعيان را از گو زالل سيراب شده است. غيراند و طينت ما از آبي گوارا  آفريده شده
سپس خدا طينت اند كه از آبي كدر سيراب شده و متعفّن و خبيث است!  طينتي سرشته
صالحه در  عمالاشيعه را با هر دو آب مخلوط كرده است. پس آنچه از شيعه و غير

بيني ناشي از طينت مؤمن است كه با طينت غيرشيعه مخلوط شده و آنچه از  شيعه ميغير
بيني از طينت دشمن ناصبي ماست كه با  اعمال حرام و ترك واجبات در شيعيان مي

طينت شيعيان مخلوط شده است! روز قيامت اعمال صالحه كه ناشي از طينت مؤمن 
عمال ناپسندي كه مؤمن مرتكب شده به ناصبي ملحق شود و ا است به مؤمن ملحق مي

  كند!!  گردد و هر چيزي به اصل و جوهر خود رجوع مي مي

وات اين حديث عالوه بر اينكه ر :گويد پس از ذكر اين حديث مي» معروف الحسني«
متن حديث نيز مخالف آيات قرآن  باشند، مجهول و يا فاسدالعقيده و مفتري بر أئمه مي

ها نهاده است درحالي كه اين  كه مسؤوليت اعمال بد را بر عهدة خود انسان كريم است
م طينتي است زرّ از لواـعم از خير و شاان ـروايت داللت دارد بر اينكه همة كارهاي انس

   )1(كه از آن آفريده شده و فرد هيچ اختياري در كارهايش ندارد!
كرد از قول  رفت و از حافظه نقل ميكه آثارش از بين » يرمع ابن أبي« -89حديث  *

»سسورة بقره، واليت  40منظور از عهد خدا در آية  :امام فرموده :گويد واقفي مي» ةماع
نگاريم و قضاوت را بر عهدة خوانندگان  المؤمنين است! ما آيه را در اينجا ميامير
   :گذاريم مي

﴿ ٰ ٰٓ إِسۡ  َبِنٓ َي نۡ  لَِّتٓ ٱَمِتَ ُكُرواْ نِعۡ ذۡ ٱءِيَل َر
َ
وۡ  ُكمۡ ُت َعلَيۡ َعمۡ أ

َ
وِف بَِعهۡ  ِديٓ فُواْ بَِعهۡ َوأ

ُ
 ِدُكمۡ أ

 ٰ  ]٤٠ البقرة:[  ﴾َهُبونِ رۡ ٱَي فَ يَّ
نعمتي را كه به شما بخشيدم ياد كنيد و به عهدم وفا كنيد تا به پيمان  ،اسرائيل اي بني«

  ».و تنها از من پروا بداريدم شما وفا كن

                                                           
را در صفحه » حنان«اي ديگر از خرافات  به بعد ـ نمونه 235الموضوعات في اآلثار واألخبار، ص  -1

كافي نيز از  ضةرو 341و  340كافي و حديث  165كتاب حاضر مالحظه كنيد. حديث أول باب  530
 اوست. 
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ايم (ص  بررسي كرده است كه قبالً »بن عبداهللا ِربعیِّ «اين حديث از  - 6حديث  *
كنيم تا با وي  اي ديگر از او را نقل مي ). وي راوي خرافات است. در اينجا خرافه308

 قسم به آنكه جانم به دست :فرموده بيشتر آشنا شويد. او مدعي است كه امام صادق
آلود تا روز قيامت چهار هزار فرشتة ژوليدة غبار اوست پيرامون قبر سيد الشّهداء

   آيا اين است معارف تشيع؟! راستي فايدة اين كار چيست؟! ؟!!)1(كنند گريه مي
كذّابي به نام  مجلسي اين حديث را همطراز صحيح دانسته است!! -65حديث  *

سورة جنّ  18در آية  »مساجد«مقصود از  :هامام فرمود :ديگو مي» يلَض حمّمد بن فُ «
و غافل بوده كه سورة جنّ مكّي است و در آن زمان بحث وصايت به  است! »وصياءا«

را دربارة  »هاشم معروف الحسني«ي أوجه مطرح نبود. مناسب است كه در اينجا ر هيچ
كتب فين است. مؤلّ ةالغُ ترديد نيست كه اين روايت از جعليات (( :اين حديث بياوريم

محمد بن « اند. راوي [ديگر] شمرده ةاليل) را از غُضَبن فُرجال او را (= محمد 
وات آن از اگر فرض كنيم كه همگي ر ما]اثقه است. [ مشترك بين ضعيف و» اسماعيل

آيا جائز است كه امام راستگو اين  موثوقين باشند [باز هم اين حديث مقبول نيست]
آميز قرآن تناسب ندارد تصرّف كند كه هيچ با اسلوب اعجازم چنين در آيات قرآن كري

آنها  ي كه از ما روايت شده بر شما مشتبه شد،احاديثهرگاه  :در حالي كه خودش فرموده
   .)2())آنچه مخالف كتاب خدا باشد از ما نيست .را به كتاب خدا عرضه كنيد

كه مجهول  »اناحمد بن مهر«به وجود  ضعيف است 63حديث  - 63و  24حديث  *
 »مكَشام بن الحه«و به قول مرحوم غضائري ضعيف است. راوي نخست حديث يعني 

در اين حديث  داند!! را صحيح ميعقايد درستي نداشته است. اما مجلسي چنين حديثي 
ٰ قَاَل َهٰ ﴿آية ادعا شده كه امام  َّ ُمسۡ َذا ِصَر َ َ ٰ (« ]41: الحجر[ ﴾َتِقيمٌ ٌط  مرفوع  »ٌط ِصَر

                                                           
(وسائل الشيعة،  »واّلذي نفيس بيده إّن حول قربه أربعة آالف ملك شعث غرب يبكونه إىل يوم القيامة« -1

 ). 30حديث  328ص » كد استحباب زيارة الحسين....كتاب الحج، أبواب المزار ومايناسبه، باب تا«،10ج
 . 250و  249الموضوعات في اآلثار واألخبار ص  -2



   
  

 

819 

ن و نَمو» َّ َ  »هذا ِرصاُط َعِيلٍّ ُمستقيمٌ « :را چنين گفته است خر است)اآلغيرمنون و مفتوح »َ
  مجرور منون است)!!  »ّيٍلع«منون و مرفوع غير »صراطُ(«

   :فرمايد سورة زخرف كه مي 43عي است كه امام دربارة آية نيز مد 24 حديث
ِ  ِسۡك َتمۡ سۡ ٱفَ  ﴿ ِيٓ ٱب ِ  لَّ وِحَ إ

ُ
ٰ  َكۖ َلۡ أ َ َ ٰ  إِنََّك   ]٤٣ :الزخرف[  ﴾َتقِيمٖ مُّسۡ  طٖ ِصَر

تو بر واليت علي هستي و علي همان راه  :وحي فرمود صخدا به پيامبر :گفته است
سورة حجر و زخرف هر دو مكّي هستند  :ايم اما چنانكه بارها و بارها گفته راست است!

از كليني  ،طرح نبود. عالوه بر اينو در دوران مكّه به هيچ وجه بحث واليت و امامت م
   !؟علي بود يا علي بر راه پيامبربر راه  صپيامبر :پرسيم و مجلسي مي

قلّ روزي پنج بار نماز خوانده و اال از ياد برده كه علي اهلديگر آنكه جاعل ج
ٰ ٱِدنَا هۡ ٱ﴿ :كرد در نمازهايش سورة حمد را قراءت كرده و عرض مي َر ۡ ٱَط لّصِ  َتقِيمَ ُمسۡ ل

 ،آيا منظورش اين بود كه پروردگارا »ما را به راه راست هدايت فرما ،پروردگارا« ﴾٦
وائل بعثت اين آيه را در اكه در  صاكرميا پيامبر  مرا به خودم هدايت فرما؟!!

مرا به علي (كه در آن هنگام نابالغ  ،خواند مقصودش اين بود كه پروردگارا نمازهايش مي
ي لبگذريم از اينكه اگر ع جاعل فهميده كه چه بافته است؟بود) هدايت فرما؟!! آيا 

ٰ ﴿ :ةآيباشد معناي » مستقيم صراط« َ َ ٰ  إِنََّك  مضحك خواهد بود زيرا  ﴾َتقِيمٖ مُّسۡ  طٖ ِصَر
   نعوذ باهللا من العصبّية واحلامقة. !»همانا تو بر علي هستي (اي پيامبر) = عِيلٍّ  َعىل كإنّ « :شود مي

صار آيه بر أئمه حمطلبي نادرست نيست. البتّه دليلي بر انحاوي  -66حديث  *
بايد با تبعيت از آن حضرت، مردم را با  صاكرمنداريم بلكه همة پيروان رسول 

  بصيرت به سوي خدا دعوت كنند. 
  :دربارة آية امام باقر :گويد مي -78حديث  *
ِيَن َيمۡ ٱ لرَّٱوَِعَباُد ﴿ َ لَّ َ  ٱُشوَن 

َ
َذا َخاَطَبُهُم نٗ ِض َهوۡ ۡرۡل ٰ َجٰ لۡ ٱا  ْ َسَل ﴾امٗ ِهلُوَن قَالُوا

 ]٦٣ :الفرقان[  
و  روند يراه م اند كه با فروتني و نرمي بر زمين رحمان آنان بندگان [راستين خداي]و «

  ».گويند مخاطب سازند، به مسالمت [پاسخ] چون نادانان ايشان را [به گفتاري نابجا]
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   روند! باشند كه از بيم دشمن چنين راه مي مي مقصود اوصياء :فرموده
  صايت و اوصياء مطرح نبود. قان مكّي است و در آن زمان بحث وسورة فر اوالً:
را آورده  ﴾لرَّٱِعَباُد ﴿ عنوان عامِّو »األوصياء« :را خدا صريح نفرمودهچ ثانياً:
   است؟!

رة خالفت خويش از بيم در دو دوران مدينه و علي در صآيا پيامبر ثالثاً:
   رفتند؟! ون راه ميه بادشمن 

مذكور در آيه، ناشي از بيم » شيم«دانسته كه  جاعل حديث از عوام بوده و نمي رابعاً:
سورة فرقان) مشي با  63(ذيل آية  مجمع البياندر دشمنان نيست بلكه به قول طبرسي 

و اين تكلّف و تبختر است  وقار و آرامش و بدون نخوت و تكبر و خودپسندي و بدون
ربطي به بيم از دشمن ندارد بلكه با وجود امنيت نيز بندگان مطيع خدا » مشي«نحوه از 
  مشي كنند. ينگونه مبايد ه

شود كه مصداق آيات  اگر آيات بعدي همين آيه را مالحظه كنيد، معلوم ميخامساً: 
اند چرا اين آيات را با أئمه  بودهشما كه اصرار داريد أئمه معصوم  اند؛ افراد غير معصوم

   كنيد؟! تطبيق مي
: ي او را به اهلاند كه اگر ج حدي از مسلمين چنين نبودهاآيا واقعاً غير از أئمه  سادساً

   كالمي ناروا مخاطب سازد به او جوابي خدا پسندانه بدهد؟!
   .)1(ندفوق را مجلسي يا جناب بهبودي صحيح يا موثّق يا حسن دانسته بود احاديث

* * *  
  

                                                           
دانسته ليكن ما به سبب تشابه » مجهول«را چنانكه در جدول مالحظه شد،  24البتّه مجلسي حديث  -1

را نيز بنا  78، آن را در همين بخش بررسي كرديم. مجلسي حديث 63موضوع حديث مذكور با حديث 
دانسته اما گفته است كه علي بن ابراهيم حديث مذكور را با دو سند صحيح ذكر » مجهول«به سند كليني، 

 را نيز در همين جا بررسي كرديم.  78رو حديث  كرده است. از اين
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   :اند آنها را صحيح ندانسته »محمد باقر«ي كه هر دو احاديثپردازيم به  اينك مي
كه راوي خرافات » ديرنان بن سح«اند از قول  گروهي كه معرّفي نشده -1حديث  *

   :المؤمنين استاميرر دربارة واليت ياند كه آيات ز كردهاست، ادعا 
وُح ٱنََزَل بِهِ  ١٩٢لَِمَي َعٰ لۡ ٱ َلَِنيُل َرّبِ  ۥنَّهُ ﴿  ٱلرُّ

َ
ٰ  ١٩٣ِمُي ۡل َ بَِك ِلَُكوَن ِمَن قَلۡ  َ

ۡ ٱ بِيٖ  بِلَِساٍن َعَرِبّٖ  ١٩٤ُمنِذرِيَن ل  ]١٩٥−١٩٢ :عراءالّش [   ﴾مُّ
جبرئيل) آن = روح األمين ( پروردگار جهانيان است [كه]نازل شدة همانا اين [قرآن]  و«

  ».دهندگان باشي قلب تو فرود آورد تا از بيم بر [دل و]و روشن را به زبان عربي واضح 
اين آيات در وصف قرآن است و شود سورة شعراء مكّي است و  چنانكه مالحظه مي

  مربوط به واليت نيست. اصالً 
  ). 630اين حديث قبالً بررسي شده است. (ص  - 2حديث  *
   :است كه فرمودهسورة أنعام  82ة دربارة آي - 3حديث  *
ِيَن َءاَمُنواْ َولَمۡ ٱ﴿ ْوَلٰٓ َنُهم بُِظلۡ اْ إِيَمٰ بُِسوٓ يَلۡ  لَّ

ُ
 ٱئَِك لَُهُم ٍم أ

َ
هۡ مۡ ۡل  ﴾َتُدونَ ُن وَُهم مُّ

 ]٨٢ األنعام:[  
  ان [از ــايشنيالودند بر رك]ـآنان كه ايمان آوردند و ايمان خويش را به ظلم [ش«

[   ».اند و ايشان راه يافتگانايمني است  عذاب حقّ
كساني مقصود آيه هستند  :مدعي است كه امام فرموده )1(كذّاب» عبدالرّحمان بن كثير«

  ايمان آورده و آن را به واليت فالن و فالن مخلوط نكردند؟!  كه به واليت علي
 براهيممكّي است و آيات مذكور در ميان آيات مربوط به حضرت انعام اسورة 
گويد بين موحدين و مشركين كدام  خطاب به قوم مشرك خود مي 81ر آية است كه د

منظور از موحدين را توضيح  82سپس در آية  يك سزاوارتراند به امنيت از عذاب الهي؟
شرك نيااليند. چنانكه  باشند كه ايمان خود را به ظلمِ دهد كه كساني موحد مي مي

به واليت و خالفت ندارد. بايد از كذّابان شود آيات مذكور هيچ ارتباطي  مالحظه مي
در مكّه بود، ابوبكر و عمر به خالفت رسيده بودند  صمگر وقتي رسول خدا :بپرسيم

   نازل كند؟! كه خدا دربارة آنان آيه
                                                           

 . 443براي آشنايي با او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحه  -1
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  در بخش قبلي همين باب بررسي شد.  4حديث * 
سورة  7همين باب است كه ادعا كرده آية  91بخشي از حديث  -5حديث  *

جاعل  كنند؟ وفا مي واليت ما گرفته شده،به نذري كه از آنان دربارة  :گويد مي »نسانا«
مري اختياري است و ممكن است اگيرند بلكه  نذر را از كسي نمي هدانست حديث نمي

اند كه جاعل حديث مطّلع شده  مردم كي نذر كرده :ثانياًكسي نذر كند يا نذر نكند. 
دانند به حضرت علي و  شيعه آية مذكور را مربوط مي رانِبسياري از مفس ثالثاً: است؟

كه به نذر خود وفا كردند. حال بايد جوابگو باشند كه آيه را  ‡فاطمه و حسنين
  اش؟!  دربارة همة شيعيان بدانيم يا دربارة حضرت علي و خانواده

  در بخش قبلي همين باب بررسي شد.  6حديث * 
منظور  :گويند بازي كرده و مي »شوري«سورة  23در اين روايت با آية  -7حديث  *

ۡ ٱ﴿از  ةَ ِف ل را به معناي  ﴾َبٰ ُقرۡ لۡ ٱِف ﴿بدون دليل  اهلجاعل ج :أئمه است! أوالً ﴾َبٰ ُقرۡ لۡ ٱَمَودَّ
»گرفته است!» ربيي القُذ   

 اميراين سوره مكّي است و در مكّه هنوز حضرت  :ايم چنانكه بارها گفته :ثانياً
  كه مورد نظر شماست هنوز والدت نيافته بودند.  »ذوي القربايي«ند نداشت و عيال و فرز

  دوستي يك امر قلبي است و به سفارش و توصيه قابل حصول نيست.  :ثالثاً
   دوست داشتن خود را نخواسته است؟ صبود چرا پيامبر اگر قابل حصول مي :رابعاً

   :ير آيةاستثناء در اين آيه استثناي منقطع است نظ :خامساً
ٓ  قُۡل ﴿ ۡس  َما

َ
جۡ  هِ ِمنۡ َعلَيۡ  ُلُكمۡ  َٔ أ

َ
ٓ أ َّ َمن َشا ِ ٰ ٍر إ َ ِ ن َيتَِّخَذ إ

َ
ٗ  ۦَرّبِهِ  َء أ  ]٥٧: الفرقان[﴾َسبِي

كه  اينكه هر خواهم مگر پاداشي نمي از شما بر اين [رسالت خويش] :بگو (اي پيامبر)«
  ».گيرد پروردگارش [در پيش] رب]خواهد راهي به سوي [قُ

  ). 676ايم، مراجعه شود (ص سخن گفتهربارة اين آيه قبالً د
از فريبكاري ابايي نداشته و در آخر حديث  »بطائني«با توجه به اينكه  -8حديث  *

نانكه در مقدمة همين به نظر ما چ »اين چنين نازل شده است= ت لَ زَ ذا نَ هكَ « :گفته شده
  (نوع ب) است. تحريفية  احاديثز ايم ا باب گفته
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سورة احزاب را با ذيل  53ضعيف و مرفوع است. در اين حديث ذيل آية  - 9حديث  *
  را افزوده است.  »يف عّيل واألئّمة«همان سوره تركيب كرده و ميان آن دو، عبارت  69آية 

ست ذكر آمده ا »كافي«نگاريم سپس آن را به صورتي كه در  در اينجا هر دو آيه را مي
  كنيم تا خوانندگان خود قضاوت كنند.  مي

بًَداۚ .... ﴿ ـ1     
َ
ۡزَوَٰجُهۥ ِمۢن َبۡعِدهِۦٓ أ

َ
ْ أ ن تَنِكُحٓوا

َ
ٓ أ َ ِ َو َّ ْ رَُسوَل ٱ ن تُۡؤُذوا

َ
َوَما َكَن لَُكۡم أ

ِ َعِظيًما َّ   .﴾إِنَّ َذٰلُِكۡم َكَن ِعنَد ٱ

ِيَن َءاَمُنو﴿ـ 2      َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ْ ُموَسٰ َفَبَّ َيٰٓ ِيَن َءاَذۡوا ْ َكٱلَّ َ تَُكونُوا  ْ ْۚ َوَكَن ا ا قَالُوا ُ ِممَّ َّ هُ ٱ

َ
أ

ِ وَِجيهٗ  َّ   ﴾اِعنَد ٱ
   :اندروات كليني آيه را به شكل زير آورده     
ةماكاَن َلُكم أن ُتؤُذوا َرسوَل اهللاِ «  ّ  اهللاُ أهُ َفَربَّ  ُموسی آَذوا َكالَّذينَ  يف َعِيلٍّ َواألئِمَّ  ». ا قالواِمم

و كليني نيز چنين روايتي را بدون هيچ توضيحي همچون ساير روايات در كتاب 
 يردانم چرا كليني اين حديث و نظانمي» كافي«! باتوجه به مقدمة !خود ذكر كرده است

 اي برايالبطالن چه فائده راستي ذكر اينگونه أحاديث واضحكتابش آورده و به را در آن
  ؟! ه استدوستش داشت

   :فرمايد سورة طه پرسيد كه مي 123مردي از امامي دربارة آية  :گويد مي - 10حديث  *
َ يَشۡ ٱَفَمِن ﴿ َ يَِضلُّ َو َبَع ُهَداَي فَ  ]١٢٣ :طه[  ﴾َقٰ تَّ
 ) هر كه از هدايت و رهنمايي من پيروي كند،:اش فرمود (خداوند به آدم و زوجه«

  ».شود به شقاوت دچار نمي آخرت]شود و [در  گمراه نمي
  منظور تبعيت و اطاعت از ائمه است.  :امام فرمود

ئمه تبعيت ااش بفرمايد هر كه از  آيا معقول است كه خدا به آدم و زوجه ،خوانندة محترم
  ديگر آنكه اين سوره مكّي است و أئمه براي كسي شناخته نبودند.  شود؟! كند شقاوتمند نمي

 َوَواِلٖ ﴿ آيةمنظور از  :گويد ضعيف و مرفوع است و از قول امامي مي -11حديث  *
فعل ماضي » ولَد«دانسته كه  نمي اهلآيا جاعل ج علي و اوالد اوست؟ ]٣ :البلد[ ﴾َوَما َوَلَ 

   نبود! »والد«هنوز  و اين سوره مكّي است و در دوران مكّه حضرت علي
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 »ىربالقُ  يذِ «منظور از  :اند كه امام صادق فرموده اي كذّاب ادعا كرده هعد - 12حديث  *
باشند. در حالي كه اين آيه در غزوة  المؤمنين و ساير أئمه مياميرسورة انفال،  41در آية 

نازل شده و در آن وقت هنوز أئمه والدت نيافته بودند و اگر مقصود خويشاوندان  »بدر«
   شد! ن والدت نيافته بودند منحصر نميآنها به دوازده نفر كه يازده نفرشا است، صرسول
دار خلفاي عباسي  و خزانه )1(شناسيم كه او را مي »نانعبداهللا بن س« -13حديث  *

ةٞ ﴿منظور از  :فرموده امام صادق :گويد بوده، مي مَّ
ُ
سورة مكّي اعراف،  181در آية  ﴾أ

كه در راه هدايت بندگان  آيا آيه شامل انبياء و ساير مبلّغين اسالمي :پرسيم مي أئمه است!
  شود؟!  نمياند  خدا كوشيده

  ) 163ايم. (ص  بررسي كرده اين حديث را قبالً -14حديث  *
  اي كذّاب است و حاوي مطلب مهمي نيست.  از مرويات عده -15حديث  *
   :دربارة آية اند كه از امام اي از ضعفاء ادعا كرده عده -29و  16حديث  *
َها َيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ْ ٱأ ِيَن َءاَمُنوا ْ ِف دۡ ٱلَّ لۡ ٱُخلُوا ٰ  فَّةٗ ِم َكآلّسِ ْ ُخُطَو َ تَتَّبُِعوا يۡ ٱِت َو  ۥإِنَّهُ  نِۚ َطٰ لشَّ
بِيٞ  َعُدوّٞ  لَُكمۡ   ]٢٠٨ البقرة:[  ﴾مُّ

همگي در مسالمت و صلح وارد شويد و به دنبال  ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«
  ».يطان نرويد كه همانا او براي شما دشمني آشكار استهاي ش گام

لۡ ﴿ :و آية  ]٦١: األنفال[                              ﴾لََها َنحۡ جۡ ٱِم فَ ن َجَنُحواْ لِلسَّ
   .»كفّار) به صلح و مسالمت گراييدند تو نيز به (صلح) روي آور«و اگر «

[واليت]  أمر در وارد شدن» سلم«از منظور  :سؤال شد. امام فرمود» سلم «معناي  از و
ي پيمان صلح بست كه أئمه را با اقوام بسيار صاكرم پيامبر :پرسيميم !ماست
ذ باهللا ـ به اين آيه عمل شناختند تا چه رسد واليت آنها را پذيرفته باشند؟ آيا ـ نعو نمي

  كه أكاذيب خود را وارد كتب ديني كردند. ؟! لعنت خدا بر كسانينفرمود
  . بخش قبلي همين باب بررسي شددر  17حديث  *
  

                                                           
 . 796و  341و  294اي شناخت او رجوع كنيد به كتاب حاضر، صفحه بر -1
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   :اند كه امام دربارة آيةـ چند تن از كذّابين ادعا كرده 18* حديث     
لۡ  َولََقدۡ ﴿ ُرونَ  َل َلَعلَُّهمۡ َقوۡ لۡ ٱَنا لَُهُم َوصَّ  ]٥١ :القصص[  ﴾َيَتَذكَّ
  ».متذكّر شوند لهي] را پي در پي آورديم، باشد كهاو هر آينه براي ايشان اين گفتار [«
در صورتي كه ت كه [پياپي] امامي را به امام ديگر [پيوستيم]! سمقصود اين ا :فرمود

لۡ ﴿ سورة قصص مكّي است و ئمه در آن زمان موجود أفعل ماضي است و  ﴾َناَوصَّ
ُل = قلّ فعل را مضارع (أخواست به امام اشاره كند ال نبودند و اگر مي آورد.  ) ميُنَوصِّ

حديث ماضي و مضارع را از هم تشخيص نداده است مضافاً  اهلجاعل جمعلوم است 
  سخن نيست. » امام«سخن و گفتار است و » القول«بر اينكه 

   :با اين دو آيه بازي كرده و در واقع آبروي خود و كليني را برده است -19حديث  *
ِ قُولُوٓ ﴿ ٓ ٱاْ َءاَمنَّا ب ِ َوَما نزَِل إَِلۡ  َّ

ُ
ٓ أ ن َنا َوَما

ُ
ٰٓ أ َ ِ ٰ إِبۡ  زَِل إ سۡ  ِۧه َر سۡ َمٰ َم  ُقوَب َق َوَيعۡ َحٰ عِيَل 

 ٱوَ 
َ
ٓ سۡ ۡل وِتَ ُموَسٰ  َباِط َوَما

ُ
ٓ  وَِعيَسٰ  أ وِتَ  َوَما

ُ
ّبِِهمۡ ٱأ  ُنَفّرُِق َبۡيَ  لَّبِيُّوَن ِمن رَّ

َحدٖ َ
َ
  أ

ٓ ِل مَ َءاَمُنواْ بِِمثۡ  فَإِنۡ  ١٣٦لُِموَن ُمسۡ  ۥُن َلُ َوَنۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  ْۖ هۡ ٱَفَقِد  ۦَءاَمنُتم بِهِ  ا اْ ن تََولَّوۡ  َتَدوا
ۚ ٱفِيَكُهُم فََسَيكۡ  ِف ِشَقاقٖۖ  فَإِنََّما ُهمۡ  ُ ِميُع ٱوَُهَو  َّ  ]١٣٧و١٣٦ البقرة:[   ﴾َعلِيمُ لۡ ٱلسَّ

به خداوند و آنچه بر ما فرو آمده و آنچه بر ابراهيم و  :بگوييد )!(شما اي مسلمين«
سباط نازل گرديده و آنچه به موسي و عيسي داده شده و او يعقوب و اسماعيل و اسحاق 

ايمان آورديم و ميان هيچ يك از  از جانب پروردگارشان داده شده، آنچه به پيامبران [ديگر]
 گذاريم و ما براي خدا تسليم و فرمانبرداريم، پس اگر [يهود و نصاري] ايشان فرق نمي

در ستيز و  اند و اگر روي گردانند، ايشان [با شما] ت يافتهايمان آورند همانا هدايمانند شما 
  ».كند و اوست شنوا و دانازودي خدا تو را از شرّ ايشان كفايت ميو به اند مخالفت

ِ قُولُوٓ ﴿ :صدر آيه كه فرموده :گويد از قول امام مي احمقراوي   َءاَمنَّا ب
ْ ٓ ٱا ِ َوَما نزَِل  َّ

ُ
أ

خطاب به حضرت علي  »خداوند و آنچه بر ما فرود آمده ايمان آورديمبگوييد به « ﴾....َناإَِلۡ 
َءاَمُنواْ  فَإِنۡ ﴿: ايشان است! سپس آيه فرمودهپس از  ئمةاو فاطمه و حسن و حسين و 

ٓ بِِمثۡ  ْ هۡ ٱَفَقِد  ۦَءاَمنتُم بِهِ  ِل َما بيت كه مخاطب صدر  اهلپس اگر مردم مانند شما [« ﴾...َتَدوا
  . ».. الخ.ان آورند هدايت يافتهايد] ايم آيه بوده



   
 

 

826 

نازل شده  ـنفال او حتّي قبل از سورة  ـوائل دوران مدينه اسورة بقره در  :گوييم مي
در آن زمان هنوز والدت نيافته بودند، چگونه خدا آنان را  إينو حضرات حسنَ

 مخاطب قرار داده و ساير مسلمانان بالغ از جمله حضرت حمزة سيد الشّهداء و عمار
  مگر خدا ـ نعوذ باهللا ـ با كسي خويشاوندي دارد؟! .. را رها كرده است؟! .ياسر و
   :دربارة اين آيه است -20حديث  *
وۡ ﴿

َ
ٰ لَّاِس بِإِبۡ ٱَل إِنَّ أ ِيَن َر َبُعوُه َوَهٰ ٱهِيَم لَلَّ ْۗ ٱلَِّبُّ وَ ٱَذا تَّ ِيَن َءاَمُنوا ُ َوِلُّ ٱوَ  لَّ َّ

ۡ ٱ  ]٦٨ :انآل عمر[  ﴾ِمنِيَ ُمؤۡ ل
آينه كساني هستند كه [در زمان مردم به ابراهيم هر ترين] همانا سزاوارترين [و نزديك«

  ».ايمان آوردند او] وي را پيروي كردند و [نيز] اين پيامبر و كساني كه [به او]
ْ ﴿اند. در صورتي كه  منظور أئمه و پيروان ايشان :گويد راوي مي فعل ماضي است  ﴾َءاَمنُوا
نزول آيه هنوز حضرت علي امامت نيافته بود و أئمة ديگر و پيروانشان وجود  و در زمان

  ايد؟!  اي مخصوص، منحصر و محدود كرده شما به چه دليل آيه را به عده :اند. ثانياً نداشته
يك حديث است كه كليني دوبار در يك باب تكرار كرده  -61و  21حديث  *

حال هر بيش از آنچه هست، به نظر آيد! بهاين باب  احاديثخواسته  است. گويا مي
   :حديث دربارة اين آيه است

َّ َهٰ ﴿ َ ِ وِحَ إ
ُ
نِذَرُكم بِهِ ُقرۡ لۡ ٱَذا َوأ

ُ
 ]١٩ األنعام:[  ﴾بَلَغَ  َوَمنۢ  ۦَءاُن ِل

 اين قرآن به من وحي شده است تا با آن شما را و هر كه [اين قرآن به او] (بگو)«
  ».برسد، هشدار دهم

كه از آل محمد برسد كه امام است او با قرآن هشدار  يعني به هر :گويد راوي مي
زمان بحث و در آناين سوره مكّي است داد!!  دهد، چنانكه رسول خدا، هشدار مي مي

هيچ يك از مخاطبين آيه  امامت مطرح نبود و امامي براي مردم شناخته نبود و
أويالت خنك بازي كردن با قرآن آيا اين تتوانستند چنين معنايي از آيه بفهمند.  نمي

  نيست؟! 
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روضة كافي از  569العقيده كه حديث فاسد» علي بن الحكم« -23و  22حديث  *259
با  )2(كرده غير قابل اعتماد كه حديثي در تحريف قرآن نقل» عبداهللا بن سنان«و  )1(اوست

   :اند اين آيه بازي كرده
ٓ نَ َعِهدۡ  َولََقدۡ ﴿ ٰٓ  ا َ ِ  ]١١٥ :طه[   ﴾امٗ َعزۡ  ۥَلُ  َنِدۡ  ُل فَنَِسَ َولَمۡ َءاَدَم ِمن َقبۡ  إ
  ».نيافتيم برايش آهنگ [پايداري] برد و يادازكرديم پس او  آدم عهد پيش با آينه ازهر و«
را  آدم» نسيان و عزم نداشتن«كه قرآن خود  دانند نايان با قرآن كريم ميآش

 »نانابن س«و  »مكَابن الح«توضيحات كساني از قماش  توضيح داده و جايي براي
  :به آدم و همسرش گفتيم :قرآن فرمودهنگذاشته است. 

َ َتقۡ ﴿ َجَرَة َفَتُكونَا ِمَن ٱِذهِ َرَبا َهٰ َو ٰ ٱلشَّ  ]١٩ األعراف: ,٣٥ البقرة:[   ﴾لِِميَ لظَّ
  ».نزديك نشويد كه از ستمگران خواهيد بودبه اين درخت «

كند كه ابليس با انسان دشمني دارد سپس در  يادآوري مي» طه«سورة  116و در آية 
  :فرمايد مي 117آية 

َ ُيۡ لََّك َولَِزوۡ  َذا َعُدوّٞ اَدُم إِنَّ َهٰ ـَٔ َنا َيٰٓ َفُقلۡ ﴿   ﴾١١٧ َقٰٓ نَِّة فَتَشۡ لَۡ ٱرَِجنَُّكَما ِمَن ِجَك َف
 ]  ١١٧[طه: 

مبادا شما را از بهشت ، همسر توستابليس دشمن تو و به آدم] گفتيم: اي آدم، «[
  .»يافتيكه به زحمت و مشقت م كند يرونب

شود كه  فريب خورد لذا معلوم مي اما آدم اين عهد و فرمان را از ياد برد و از شيطان
محمد و و آل  صفرموده در او عزم نيافتيم. آية مذكور ربطي به محمد 115چرا آية 

  مكّي است.  »طه«كه سورة  خصوصاً مهدي ندارد،
أبو مجيله مفّضل بن صالح « :گويد دربارة دو حديث فوق مي» معروف الحسني«استاد 
و جاعل حديث بوده و مرويات او قابل اعتماد فاق علماي رجال، كذّاب به اتّ» األسدی

                                                           
 كتاب ما مالحظه كنيد.  89اين حديث را در صفحه  -1
 كتاب حاضر مطالعه كنيد.  796متن اين حديث را در صفحه  -2
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 ـفرزند زكريا الديلمي خواه فرزند عبداهللا الديلمي باشد يا  ـ »ليمانمحمد بن س«نيست. 
  شود.  از نظر علماي رجال دروغگو بوده و به رواياتش اعتنا نمي

  در بخش قبلي همين باب بررسي شد.  63به سبب مشابهت با حديث  24حديث * 
  ) 570اند. (ص قبالً بررسي شده -26و  25حديث  *
ان سوره هم 174سورة نساء را با ذيل آية  47ة صدر آي لخُ»لخِّنَم« -27يث حد *

است! ما آيات مذكور را در اينجا را افزوده  »يف َعِيلّ «دو عبارت تركيب كرده و در ميان آن
   :گذاريم مي هنگاريم و قضاوت را بر عهدة خوانند مي
َها َيٰٓ ﴿ )١ يُّ

َ
ْ ٱأ وتُوا

ُ
ِيَن أ ۡلَ ِكَتٰ لۡ ٱلَّ ْ بَِما نَزَّ ن ا لَِّما َمَعُكم ّمِن َقبۡ قٗ ا ُمَصدِّ َب َءاِمُنوا

َ
ِل أ

ٰٓ ِمَس وُُجوهٗ نَّطۡ  َ َ َها  دۡ  ا َفَنُدَّ
َ
ٓ أ وۡ  بَارَِها

َ
ٓ  َعَنُهمۡ نَلۡ  أ ا ۡص  َكَما لََعنَّ

َ
بۡ ٱَب َحٰ أ مۡ  ِتۚ لسَّ

َ
ُر َوَكَن أ

ِ َمفۡ ٱ َّ ً  ]٤٧ :النّساء[  ﴾ُعو
كنندة  يقبه آنچه كه تصد داده شده است،[آسماني] اي كساني كه به شما كتاب «

هايي را محو كنيم و به پشتشان  [كتب] شماست ايمان آوريد پيش از آنكه چهره
را لعنت كرديم روز شنبه) = سبت ( اصحاببرگردانيم يا ايشان را لعنت نماييم چنانكه 

  ».انجام يافتني است] و امر خدا [قطعاً
َها َيٰٓ ﴿ )٢ يُّ

َ
ٓ  لَّاُس قَدۡ ٱأ ّبُِكمۡ  نٞ َهٰ َءُكم بُرۡ َجا نَزۡلَ  ّمِن رَّ

َ
ٓ َوأ بِينٗ نُورٗ  ُكمۡ إَِلۡ  ا  ﴾اا مُّ

 ]١٧٤ :النّساء[  
شما را دليل و برهاني از جانب پروردگارتان آمده و به سوي شما نوري  ،اي مردم«

  ».ايم آشكارا فرستاده
   :كذّاب آيه را بدين صورت نقل كرده است» منخّل«
  »ا في َعِلیٍّ نُورًا ُمبيناً يا أيـَُّها الَّذين ُاوتوا الکتاَب آِمنوا ِبما نـَزَّلن«

عبدالجليل «و نظاير اينها رجوع كنيد به كالم  27و  26و  25در مورد حديث 
  ايم.  نقل كردهكه در همين بخش  »قزويني

يونس «ثقه و  مشترك است بين ضعيف و» طالببوا«راوي آن  – 60و  28حديث  *
به عنوان روايت بيست و هشتم و نيز مهمل است. اين روايت را كليني يك بار » كّاربن ب
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بار ديگر به عنوان روايت شصتم تكرار كرده است. گويا چنانكه گفتيم قصد داشته 
   آنچه هست به نظر برسد!روايات اين باب بيش از 

   .شده است در همين بخش بررسي 16با حديث  29حديث * 
آية آخر سورة مكّي اند كه امام دربارة چهار  اي كذّاب ادعا كرده عده -30حديث  *

نۡ ٱةَ َيوٰ لَۡ ٱ﴿ منظور از :فرموده» عليا« است و منظور از  واليت غير علي ﴾َيالُّ
 ]در كتب [آسمانيِ ،پيشينيان آمده ]است كه در كتب [آسمانيِ واليت علي ﴾ِخَرةُ ٱ﴿

علي از رحلت خاتم النبيين واليت غيرواقعاً ذكر اينكه مردم پس  !إابراهيم و موسي
حضرت ابراهيم و حضرت دهند براي پيروان  ا بر واليت آن حضرت ترجيح مير

  اي داشت؟!  چه فايده إموسي

است. به گفتار نقل كرده » عبدالجليل قزويني«مشابه حديثي است كه  -31حديث  *
  ) 812مراجعه شود. (ص  احاديثوي دربارة اينگونه 

توثيق نكرده و مجهول الحال » شيخ طوسي«را »  بن ادريسعبداهللا« -32حديث  *
  .802ة فحدربارة اين حديث رجوع كنيد به صاست. 
 روز قيامت، :گويد سورة اعراف مي 43دربارة آية  اهلجاعل ج -33حديث  *

كنند.  د خدا را شكر ميان ئمه هدايت شدهاساير  المؤمنين واميراينكه به واليت  شيعيان از
آيه  :ئمه موجود نبودند. ثانياًاعراف مكّي است و در آن زمان اسورة  :والًا :گوييم مي

ٰ ﴿ :فرموده و اگر خود  ,»هلذه« :فرمود بود آيه مي مقصود مي »واليه«در حالي كه اگر  ﴾َذالَِه
حديث كذّابي  شود جاعل علوم ميم »!ِهلؤالء« :فرمود آيه ميبودند،  أئمه مقصود مي

  سواد بوده است.  كم
تكرار كرده  52بار ديگر به عنوان حديث اين حديث را كليني  -52و  34حديث  *

سورة كهف،  44در آية » َوالية«طبق معمول حديث مدعي است كه مقصود از است! 
مكّي است و در آن زمان  است! در حالي كه سورة كهف، منينؤالماميرواليت 

ۡ ٱ﴿ :آيه فرموده :شت. ثانياًواليت ندا علي ٰ ل ِ َوَل َّ ِ كه واليت از آن خداست  =﴾قِّ لَۡ ٱَيُة 
   المؤمنين است!امير واليت از آنِ :گويند اما كذّابين مي »حق است
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روضة كافي است، در  568كه راوي حديث  »صالح بن السّندي« -35حديث  *
م بازي كرده است! ادعاي او در واقع همان سخن مسيحيان سورة رو 30اينجا با آية 
   !گويند دين، يعني دوستي عيسي مسيح است كه مي

ۡ ٱ﴿كه مدعي است -36حديث  * ٰ ل از سورة انبياء ذكر  47آية كه در ﴾َط قِسۡ لۡ ٱزِيَن َمَو
زيرا قرآن تأكيد فرموده  اين قول خالف قرآن است، و .وصياء هستندانبياء واشده همان 

صلوات اهللا  ـانبياء  )6 :گيرند (األعراف كه همه، حتّي انبياء نيز مورد حسابرسي قرار مي
  شوند.  موازين قسط نيستند بلكه آنها نيز با موازين قسط سنجيده مي ـعليهم 
ٓ  َهٰ َءاٍن َغۡيِ ِت بُِقرۡ ئۡ ٱ﴿اند كه آية  اي كذّاب ادعا كرده عده - 37حديث  * وۡ  َذا

َ
ۡلُ  أ  ﴾بَّدِ

ل َعلِّيًا = « :گفتند معني است كه به پيامبر مي بدان در اينجا ! ما آيه را »علي را عوض كنَبدِّ
   :آوريم تا كذب مدعيان آشكار شود مي

َ يَرۡ ٱقَاَل  تٖ َءايَاُتَنا َبّيَِنٰ  ِهمۡ َعَليۡ  َلٰ َذا ُتتۡ ﴿ ِيَن  ٓ لَّ  َءاٍن َغۡيِ ِت بُِقرۡ ئۡ ٱَءنَا ُجوَن لَِقا
ٓ َهٰ  وۡ  َذا

َ
ۡلُ بَ  أ  ]١٥ :يونس[  ﴾ّدِ

شود كساني كه به مالقات ما  و هنگامي كه آيات واضح و روشن ما بر آنان تالوت مي«
  ».بياور و يا آن را تغيير ده.....ز اين قرآني ج :گويند اميد ندارند مي

قرآن است و به شخص راجع » لهُ دِّ بَ  «در » هاء«شود مرجع ضمير  چنانكه مالحظه مي
جملة مذكور قول كفّاري  ،ندارد. عالوه بر اين طي به حضرت عليرب نيست و طبعاً

 ،است كه به معاد اعتقاد نداشتند نه كساني كه مخالف واليت علي بودند زيرا سورة يونس
  مطرح نبود.  و در آن دوران هيچ بحثي از نصب يا عدم نصب علي مكّي است

اند  مدعي علم و فقاهت كه ـاز جمله مجلسي  ـمتعجبم از آخوندها  -38حديث  *
البطالن در  و كليني را به سبب ثبت اين حديث واضحاما اين حديث را رد نكرده 

اند و حتّي مجلسي اين قول مضحك را تفسيري وجيه و متين  مالمت نكرده ،»كافي«
كه داراي  وحّج  ةوصوم وزكا ةصالداند الفاظي از قبيل  اي مي طلبه هر !شمرده است!

و منقول به معناي ثانوي هستند، بايد به معناي شرعي حمل شوند مگر معناي شرعي 
سورة مكّي مدثّر را به  43حال چگونه ممكن است آية آنكه قرينه يا دليلي مانع شود. 
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حتّي  اند، گفته »يلّصم«معنايي كه روات براي  ،عالوه بر اينمعناي شرعي حمل نكنيم؟! 
مخصوص اسبدواني است و اگر در غيرمسائل ي لغوي لفظ نيست بلكه اصطالحي معنا

امام  را به معناي مذكور حمل كرد. قطعاًتوان آن سبدواني استعمال شود نميمربوط به ا
 فهمد! ما افسوس كه كليني اين امور واضح را نمياگويد.  چنين سخني نمي صادق

ي«وات اين حديث يكي از رانسته و است كه فضل بن شاذان او را كذّاب د» حسن قم
  شيخ طوسي او را غالي شمرده است. 

  است. باب بررسي شده همان كه در است 88روايات باب  تكرار -40و 39حديث  *
ٰ ﴿عي است كه مد -41حديث  *  واليت علي ،»سبا«سورة  46در آية  ﴾ِحَدةٍ بَِو

گر و ات و در آن دوران بحث واليت مطرح نبود سمكّي ا» سبا«در حالي كه سورة است. 
  فرمود.  تر بيان مي آيه واضح بود قطعاً مي مراد آيه واليت علي

اي را براي امام غلط  اند كه كذّابي آيه كردهاي كذّاب روايتي نقل  عده -42حديث  *
در حالي  سؤالش را پاسخ داده است!آنكه خطاي او را اصالح كند،  نقل كرده و امام بي

امام خطاي سائل را متذكّر شده و  شد قطعاً گفته مياي در مقابل امام به غلط  كه اگر آيه
آيه را كه راوي آنها را با هم مخلوط كرده  ما دو ،حالأيعلي فرمود.  آن را تصحيح مي

   :آوريم است مي
ْ ُثمَّ ٱإِنَّ ﴿ - 1 ْ ُثمَّ َكَفُروا ْ ُثمَّ َءاَمُنوا ْ ُثمَّ َكَفُروا ِيَن َءاَمُنوا ْ ُكفۡ زۡ ٱلَّ  ا لَّمۡ رٗ َداُدوا

ُ ِلَغۡ ٱيَُكِن  َ ِلَهۡ  فَِر لَُهمۡ َّ ۢ  ِدَيُهمۡ َو َ   ]١٣٧ :النّساء[                                 ﴾َسبِي
همانا كساني كه ايمان آوردند سپس كفر ورزيدند سپس ايمان آوردند سپس كفر «

ي افزودند خدا ايشان را نيامرزد و ايشان را به راه ورزيدند آنگاه بر كفر [خويش]
  ».كند هدايت نمي

ْ َبعۡ ٱإِنَّ ﴿ - 2 ِيَن َكَفُروا ْ ُكفۡ زۡ ٱُثمَّ  نِِهمۡ َد إِيَمٰ لَّ ْوَلٰٓ  بَُتُهمۡ َبَل تَوۡ ا لَّن ُتقۡ رٗ َداُدوا
ُ
ئَِك َوأ

آٱُهُم    ]٩٠ :آل عمران[                                                                                                         ﴾لُّونَ لضَّ
افزودند، توبة  همانا كساني كه پس از ايمانشان كفر ورزيدند سپس بر كفر [خويش]«

  ».اند ايشان هرگز پذيرفته نشود و آنان گمراه
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 كليني نيز بدون توجه روايت را به همين صورت مغلوط نقل كرده است. عالوه بر
شده كه هيچ ايماني بر ايشان باقي  نازلآيه دربارة فالن و فالن و فالن  :گويد اين مي

فرمود و چرا دومي  ايمان بيعت با اين افراد بي چرا حضرت علي :گوييم نماند؟! مي
  را به دامادي پذيرفت و پسران عزيزش را براي دفاع از جان سومي به خانة او فرستاد؟! 

 اي كذّاب كه حديث قبلي نيز از مرويات آنهاست، عده -44و  43حديث  *
دربارة فالن و  :فرمود ص»محمد«سورة  26و  25دربارة آية  امام صادق :گويند مي

مان بستند كه به ما يميه پا را ترك كردند و با بني فالن و فالن است كه واليت علي
سورة  80و  79نامة آنها بود و خدا آية  عبيدة جرّاح كاتب پيمانبواخمس ندهند و 

نفهميده كه سورة زخرف مكّي است و  اهلمود! جاعل جزخرف را دربارة آنها نازل فر
و در آن زمان هنوز خمس تشريع نشده بود تا آنها  نفال نازل گرديدهاقبل از سورة 

نيز باطلي است مانند دو حديث پيش از  44شوند كه خمس نپردازند!! حديث پيمان  هم
  گويد.  چنين اباطيلي نمي دار علي خود و به نظر ما دوست

باب حاضر و نظاير آنها را  43و  42روايت » هاشم معروف الحسني«د كه نمانمخفي 
ئمه را ندارم و قصد امن قصد دفاع از خلفاء و حكّام معاصر  :گويد باطل دانسته و مي

اند بلكه مقصود من آن است كه أئمه  فت نكردهلئمه با آنها مبارزه و مخااندارم كه بگويم 
با رفتار و كردار و تعاليم خود كه  ورگو و منحرفين از اسالم،با ستمگران و طغيانگران ز

جل از آن است كه به ا ئمهاما شأن ا ...مبارزه كردندبود، صحيح و راستين نمايانگر اسالم 
بدگويي و سب و شتم روي آورند كه گاهي مردم نابخرد براي ارضاي خشم بدان 

مبرّي است. حضرت يز از اين عمل شوند. سيره و اخالق آن بزرگواران ن متوسل مي
 ، )1(كرد راضي نبود كه پيروان و دوستدارانش با معاويه كه به اسالم تظاهر مي علي

                                                           
بر اساس تاريخ صحيح و درست معاويه رضي اهللا عنه مسلمان واقعي شدند و خدمات ارزشمند و  -1

بسيار زيادي به اسالم و مسلمانان كردند اما بسياري از مولفين شيعه كه به منابع اصيل اسالمي دسترسي 
 دگاه خوبي نسبت به معاويه رضي اهللا عنه ندارند. (مصحح)نداشته اند، غالبا دي
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به چنين كاري، در  به اينگونه اعمال روي آورند پس چگونه ممكن است امام صادق
   )1(اند؟ هتر و بهتر بود ها درجه از امثال معاويه پاك قلّ دهامورد كساني راضي شود كه ال 

مربوط دانسته كه  اي مكّي را به واليت علي طبق معمول سوره -45حديث  *
  ت بازي كرده است. لَصّسورة فُ 27اين حديث با آية  واضح است! بطالن آن كامالً

مربوط دانسته و آيه را غلط  »واليت«سورة مكّي غافر را به مسألة  -46حديث  *
  نقل كرده است. 

  كتاب حاضر. 791ة اين حديث رجوع كنيد به صفحة دربار -47حديث  *
 2سوره ذاريات و آية  9و  8اي كذّاب آية  عده -88و  50و  49و  48حديث  *

 يتسورة بلد را كه هر سه مكّي هستند، مربوط به وال 13تا  11سورة يونس و آية 
فَكُّ ﴿به يعني قبول واليت ما و آية قَعبور از ع :اند گفته 88و  49در حديث  اند!! دانسته
اند مگر  همه بردة آتش دوزخ :يعني »آزاد كردن گردني از بردگي =«] ١٣[البلد:  ﴾١٣َرَقَبٍة 

د مكّي است و در آن دوران بحثي از واليت و امامت مطرح نبود. لَسورة ب :والًا  شيعيان!
 كند، خود بالفاصله در جواب آن، سؤال مي» بهقَع«قرآن پس از اينكه دربارة  :ثانياً

كند و آية سيزدهم در واقع جواب آية قبل  را ذكر مي »بهقَع«مقداري از مصاديق عبور از 
عبور از  از خود است. اگر قبول واليت أئمه از مصاديق مهم نجات از آتش دوزخ و

»م بر همه ذكر مي قطعاًبود مي» بهقَعر حالي كه اصالً ذكري از كرد، د قرآن آن را مقد
  واليت أئمه در قرآن نيست. (فتأمل) 

سورة حج  19آية  بدون توجه به سياق كالم و آيات ما قبل و ما بعد، -51حديث  *
  اند!  دانسته را مربوط به واليت علي

  بررسي شده است.  است كه در همين بخش 34تكرار حديث  52حديث * 
اند كه منظور از آية  ادعا كرده قول امام صادق اي كذّاب از عده -53حديث  *
سورة بقره آن است كه خدا مؤمنين را در ميثاق، رنگ واليت زده است! در حالي  138
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و قبل از غزوة بدر نازل شده نفال ااين آيه در سورة بقره است كه قبل از سورة  :كه أوالً
  بود. زمان مسالة واليت و امامت به هيچ وجه مطرح نو در آن 
  صپيامبر اصحابسورة بقره ميان آياتي قرار دارد كه خطاب به  138آية  :ثانياً

   :فرمايد مي
ِ قُولُوٓ ﴿ ٓ ٱاْ َءاَمنَّا ب ِ َوَما نزَِل إَِلۡ  َّ

ُ
ٓ أ ٰٓ  َنا َوَما َ ِ نزَِل إ

ُ
ٰ إِبۡ  أ سۡ  ِۧه َر سۡ َمٰ َم  ُقوَب َق َوَيعۡ َحٰ عِيَل 

 ٱوَ 
َ
ٓ سۡ ۡل وِتَ ُمو َباِط َوَما

ُ
ٓ  وَِعيَسٰ  َسٰ أ وِتَ  َوَما

ُ
ّبِِهمۡ ٱأ  ُنَفّرُِق َبۡيَ  لَّبِيُّوَن ِمن رَّ

َحدٖ َ
َ
  أ

ْ بِِمثۡ  فَإِنۡ  ١٣٦لُِموَن ُمسۡ  ۥُن َلُ َوَنۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  ٓ َءاَمُنوا ْۖ هۡ ٱَفَقِد  ۦَءاَمنُتم بِهِ  ِل َما  ﴾....َتَدوا
 ]١٣٧و١٣٦ البقرة:[  

آنچه كه نازل شده است بر ما و آنچه نازل شده ايم و به  به خدا ايمان آورده :بگوييد«
و آنچه به موسي و عيسي سباط ااست بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و 

داده شده و آنچه به پيامبران از جانب پروردگارشان داده شده است و [در ايمان 
 ر ماست]ميان هيچ يك از ايشان جدايي نيفكنيم و ما تسليم اوييم [كه پروردگا آوري]

ايمان آورند، به راستي هدايت  ايد، پس اگر مانند آنچه شما بدان ايمان آورده
  ».......اند يافته

اي به مسألة واليت نفرموده بلكه ايمان  شود نه تنها هيچ اشاره چنانكه مالحظه مي
پيامبر را قبل از غزوة بدر موجب هدايت و أسوة هدايت ديگران شمرده  اصحاب

  :فرمايد مي 138ر آية منظور يعني آية . سپس د)1(است
ِ َوَمنۡ ٱَغَة ِصبۡ ﴿ حۡ  َّ

َ
ِ ِصبۡ ٱَسُن ِمَن أ َّ ۖ ٰ  ۥُن َلُ َوَنۡ  َغٗة  ]  ١٣٨[البقرة:      ﴾١٣٨بُِدوَن َع

آميزي خداست و كيست كه از خدا بهتر  رنگ )از چنين ايماني پيروي كنيد كه«(
   .»كنيم آميزي كند و ما او را عبادت مي رنگ

دانستند.  و وصايت نمي تنيز در آن زمان چيزي از واليت و امام  صپيامبر صحابا
  ه است. دنكر شمرده و ذكري از واليتموري كه بايد بدان ايمان آورد برقرآن نيز ا
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ايم  هسخن گفت به آية تطهير استناد كرده است. دربارة آية مذكور قبالً -54حديث  *
  كنيم.  ) و در اينجا تكرار نمي657(ص
است كه او را قبالً معرّفي  »عمر بن عبدالعزيز«وات آن يكي از ر -55حديث  *
مالحظه شد، وضع خوبي  106او چنانكه در خبر ششم باب  اخبار) 619ايم (ص  كرده

  ندارد. 
سورة مكّي  40آية  )405شده است (ص معرّفي كه قبالً» زيد الشّحام« -56حديث  *

آييم. اين قول بر  به كار شيعيان مي مادخان را غلط نقل كرده و از قول امام ادعا كرده كه 
ز خدا هيچ كار ساز و فريادرسي نيست و از خالف قرآن است كه فرموده روز قيامت ج

  گويد.  امام خالف قرآن نمي نيست. قطعاًهيچ دوستي براي دوستش كاري ساخته 
چه آيه داللت بر انحصار ندارد اما حديث نيز يكي از مصاديق گر -57حديث  *

  عالي آن را ذكر نموده و مطلب نادرستي نگفته است اما سند آن ضعيف است. 
آغاز شده و  »فاء«سورة بقره را كه با حرف  59اي از ضعفا آية  عده -58حديث  *
 58براي اينكه كذبشان آشكار شود به آية  اند! نقل كردهبا اضافاتي آية قبل است  ادامة

 كند! نقل مي راهمان سوره مراجعه كنيد. در شگفتم كه چگونه فردي عاقل چنين حديثي 
  اين باب، در سالمت عقل كليني ترديد دارم!  احاديثبا مطالعة 

ل كرده است. كلمات سورة نساء را غلط نق 170تا  168آية  -59حديث  *
ْ وَ ﴿ افزوده  170به ذيل آية » في ما«حذف نموده و كلمات  168را از صدر آية  ﴾َكَفُروا

  آورد.  نمي »كافي«اين روايت را در بود،  نوس ميأاست! اگر كليني با قرآن م
در همين بخش  21 همراه حديث 61و حديث  28همراه حديث  60حديث * 

  بررسي شده است. 
است. دربارة » حسين بن مياح«حديثي ضعيف و مرسل و راوي آن  -62حديث  *

   .285او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحة 
  بررسي شد.  بخش قبلي همين بابدر  63حديث * 
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مكّي هستند به دو  سورة فرقان را كه هر 50 آية وكهف  سورة 29آية -64حديث  *
نسته است. دربارة اينگونه آيات رجوع كنيد به كالم عبدالجليل واليت علي مربوط دا

  ايم.  قزويني كه در همين باب آورده
  بررسي شد.  در بخش قبلي همين باب 67و  66و  65حديث * 
ر مكّي قرآن است و در واست كه از س »لكم«سورة  27دربارة آية  -68حديث  *

ب صد و هنوز كسي واليت وي را غخبري نبو از واليت و امامت عليمكّه هنوز 
  اي در اين موضوع نازل شود!  المؤمنين نخوانده بود تا آيهاميرنكرده و خود را 

  اي كذّاب است.  قول عده -70و  69حديث  *
رات، مقصود از كفر و جسورة ح 7در آية  :گويند اي كذّاب مي عده -71حديث  *

با آنها بيعت  چرا علي :پرسيم ميفسوق و عصيان اولي و دومي و سومي است! 
  فرمود و يكي از آنها را به دامادي پذيرفت! 

  سي شد. در بخش قبلي همين باب برر -72حديث *  
گوييد  اگر راست مي :گوييم ضعيف و مرسل است. به اين كذّابان مي -73حديث  *260

قسم  شود پس چرا علي خالفت غصب ميدانستند كه  ئمه از قبل مياو  صكه پيامبر
و اهللا ما كان ُيلقى يف روعي, وال َخيطر ببايل, أّن العرب ُتزعج هذا األمر « :فرمايد ياد كرده و مي

 كه عرب اين امرگذشت  نمي دلم اين فكر = به خدا سوگند در عن أهل بيته صمن بعده
(نهج » بيرون ببرندبيت او  اهل) از صپيامبر= را پس از آن حضرت (خالفت) = (

  را بپذيريم يا ادعاي شما افراد كذّاب را.  سخن علي ).62البالغه، نامة 
  بررسي شده است.  در بخش قبلي همين باب 75و  74حديث * 
سند آن در غايت ضعف است. علي بن ابراهيم معتقد به تحريف  -76حديث  *

و او از قول مردي ناشناس با  كه مهمل است» هلولم بن بكَح«قرآن از پدرش و او از 
   :آوريم اند. در اينجا چند آيه از جمله آية منظور را مي اي از سورة زمر بازي كرده آيه

ُ َخٰ ٱ﴿ ِ َشۡ َّ
ٰ  ءٖۖ لُِق ُكّ َ َ ِ َشۡ  وَُهَو 

ُ  ٦٢ َوكِيلٞ  ءٖ ُكّ َمٰ ٱَمَقاِلُد  ۥلَّ ٰ لسَّ  ٱِت وَ َو
َ
 ِضۗ ۡرۡل

ْ ٱوَ  ِيَن َكَفُروا ٰ لَّ ْوَلٰٓ ٱِت َي
ُ
ِ أ وَن َخٰ لۡ ٱئَِك ُهُم َّ َفَغۡيَ  قُۡل  ٦٣ِسُ

َ
 ٱ أ

ۡ
ِ تَأ ٓ ُمُروٓ َّ  ّنِ
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عۡ 
َ
َها أ يُّ

َ
وِحَ إَِلۡ  َولََقدۡ  ٦٤ِهلُوَن َجٰ لۡ ٱُبُد أ

ُ
َ أ ِيَن ِمن َقبۡ ٱَك  ۡشَ  لَِك لَئِنۡ لَّ

َ
َت كۡ أ

َ فَ ٱبَِل  ٦٥ِسِيَن َخٰ لۡ ٱَبَطنَّ َعَملَُك َوَلَُكوَننَّ ِمَن َلَحۡ  ٰ ٱَوُكن ّمَِن  ُبدۡ عۡ ٱَّ  ﴾ِكرِينَ لشَّ
 ]٦٦تا٦٢ :الزمر[  

چيزي است. كليدهاي [تدبير و  گار هر چيزي است و او نگاهبان هرخداوند آفريد«
هاي خداوند كفر  و كساني كه به آيات و نشانه ،اوست ها و زمين از آنِ آسمانارة] اد

 ز خدا را عبادت كنم؟دهيد كه ج يا مرا فرمان ميآ :اند. بگو اند همانان زيانكاران ورزيده
كه پيش از تو بودند [وحي  يبه كسانه به تو وحي شده و [نيز] نآيو هر اي نادانان!

گردد و از زيانكاران خواهي بود. نابود  آوري يقيناً كردار [نيكت] كه اگر شرك شد]
  ».گزاران باشه فقط خداي را عبادت كن و از شكربلك
ايم بحث  ر مكّي است و در دوران مكّه چنانكه بارها و بارها گفتهمة زسور :والًا

  واليت و امامت مطرح نبود. 
 خصوصاً »توحيد«شود در آيات مذكور سخن فقط دربارة  چنانكه مالحظه مي :ثانياً

، »اُعبد«است بر فعل » به مفعولٌ«كه  »اهللا«با تقدم  66است و آية » توحيد عبادت«
ي ثبح صالًاغير. كه تنها خدا بايد عبادت شود و الرساند تا مخاطب بفهمد  انحصار را مي

  خدا در ميان نيست. از غير

آيا پيامبران سابق نيز  :پرسيم ايم. مي به انبياء پيشين نيز گفته :فرموده 65در آية  :ثالثاً
عمويشان به خالفت منصوب شده بود كه خدا به آنها بفرمايد كسي را با پسر پسر
  اند؟!  وات واقعاً به قرآن معتقد بودهيتان در واليت شريك نسازيد؟! آيا اين رعمو

دربارة اين آيه سورة مائده استناد شده است.  55در اين حديث به آية  -77حديث  *
سورة  83به بعد. در اين حديث به آية  145صفحة » شاهراه اتّحاد«رجوع كنيد به كتاب 
اي  دوران مكّه كسي واليت علي را انكار نكرده بود تا آيهاند. در  نحل نيز استناد كرده

نفهميده سورة مائده در مدينه و پس از سورة  اهلنازل شود!! عجيب است كه جاعل ج
سورة نحل  83گويد آية  در حالي كه در اين روايت مي ي است نازل گرديده،نحل كه مكّ
  سورة مائده نازل گرديده است!  55پس از آية 
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  سي شد. در بخش قبلي همين باب برر 78حديث * 
» هاشم معروف الحسني«متضمن تأويالت بارده است آنچنانكه  -79 حديث *

شايد اين نوع تأويل از بدترين انواع دخل و تصرّف در (( :گويد دربارة اين حديث مي
غ [بن أصب«كسي كه اين روايت را از قول كالم و بازي با الفاظ است. [عالوه بر اين] 

» أصبغ«كه بين او و  )1(است »اإلسكاف سعد« نقل كرده،» ]اميرحضرت  اصحابباته، از نُ
به دروغگويي و انحراف  ]دنظر از اينكه [سع صرف!! )2(بيش از نود سال فاصله است

  .)3())ام ثري از آنها در كتب رجال نيافتهااند و  ث نيز مجهوليوات حدربقية  .متّهم است
ترين  تأويل اين خبر از غريب« :ث گفته استيمجلسي نيز دربارة مفاد اين حد

ئمه، از بطون عميقه است كه از ظاهر لفظ دور اصدورش از تأويالت است و بر فرض 
سپس قول طوالني يكي از شارحين  !»)4(داند كه چه گفته است. خود مياست و گوينده 

آن را به صورت ب بود، [لذا] يل به شدت غرچون اين قو« :گويد كند و مي را نقل مي
  ». كامل آوردم

سورة لقمان را در قرآن مطالعه فرماييد تا بدانيد كه  15و  14كافي است كه آية 
  و يا مغرض بوده است.  اهلججاعل روايت چقدر 

  ي شد. در بخش قبلي همين باب بررس 80حديث * 
  ) 291 بررسي شده است. (ص قبالً -81حديث  *

                                                           
 . 526براي آشنايي با او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحه  -1
حديث ديگري نيز » ابن نباته«) به 318(ص  »ةالغيب«در كتاب » راهيم نعمانيمحمد بن اب«بنا به نقل  -2

كه [برپيامبر] نازل شده؟ آن پرسيد: آيا قرآن موجود چنان نيست اند كه وي ازحضرت امير نسبت داده
را كه » ابو لهب«حضرت فرمود: نه، نام هفتاد تن از قريش با اسم پدرانشان از قرآن حذف شده و نام 

 اند!!  جويي از آن حضرت، حذف نكرده بوده به منظور عيب رسول خدا عموي
 . 194الموضوعات في اآلثار واألخبار، ص  -3
والّتأويل الوارد يف اخلرب من أغرب الّتأويالت, وعىل تقدير صدوره عنهم من البطون العميقة البعيدة عن ظاهر  -4

 ). 98ص ، 5(مرآة العقول، ج الّلفظ وعلمه عند من صدر عنه 
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سورة بقره دربارة كسي است كه امامت  81آية  :گويد مي -82حديث  *
دني است كه قبل از مدر حالي كه سورة بقره اولين سورة  را انكار كند! المؤمنينامير

نبود تا كسي آن را انكار  غزوة بدر نازل شده و در آن زمان خبري از امامت علي
آيا نعوذ نفرمود؟ را صريحاً چاگر مقصود آيه امامت آن حضرت بود  ،اينكند. عالوه بر 

  باهللا خدا هم تقيه كرده است؟!!! 
  بررسي شد.  در بخش قبلي همين باب  83حديث * 
  اي كذّاب است كه حاوي مطلب مهمي نيست.  قول عده -84حديث  *
سورة فاطر  10آية رة امام دربا :گويند فريب مي اي كذّاب و عوام عده -85حديث  *

 اهلشود. جاعل ج رود و قبول نمي كسي كه واليت ما را ندارد اعمال او باال نمي :فرموده
توجه نداشته كه سورة فاطر مكّي است و در آن دوران بحث واليت مطرح نبود. ديگر 
آنكه اگر واليت أئمه شرط قبول اعمال صالحه است چرا خداوند متعال كه از ذكر سگ 

براي اعالم اين موضوع مهم، واضح و  كهف در كتابش صرف نظر نفرموده، باصحا
واليت  صريح، أئمه را در قرآن معرّفي نفرمود و اعالم نكرد كه شرط قبول أعمال عباد،

  أئمه است و اعالم آن بر عهدة كذّاب افتاد!!
  :مقصود از :اند گفته ةالغُ اي كذّاب از  عده -86حديث  *
 ]٢٨ :احلديد[  ﴾ۦتِهِ  ِمن رَّۡحَ َلۡيِ فۡ كِ  تُِكمۡ يُؤۡ ﴿
  ».شما را دو بهره از رحمت و بخشايش خويش عطا فرمايد«

   :ين و مقصود ازحضرات حسنَ
 ]٢٨ :احلديد[  ﴾ۦُشوَن بِهِ ا َتمۡ نُورٗ  َعل لَُّكمۡ َوَيجۡ ﴿
  ».ره سپاريد برايتان نوري قرار دهد (كه در پرتوش)«

رين چنانكه مفس :والًاهد تا از او پيروي كنيد! د آن است كه براي شما امامي قرار مي
 :ثانياًمقصود از نور، نور هدايت است كه موجب سعادت دنيا و عقبي است.  :اند گفته

اند يعني در واقع آيه  هر سه جواب طلب و مجزوم »َيغِفر«و  »َجيَعل«و  »ُيؤيت«افعال 
خدا شما را  كه [در اين صورت] اش ايمان آوريد از خدا پروا كنيد و به فرستاده :فرموده
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مند  كند و شما را از فضل و رحمت و بخشايش خود بهره آمرزد و هدايت مي مي
ما مة مخاطبين قرآن قابل تحقّق است اها و براي ه در همة زمان. اين معني )1(سازد مي

بت بگيريم در اين صورت از زمان غي »امام«اند  گفته ةالغُ چنانكه اگر مقصود از نور را 
و آيه به  تاكنون، آيه تحقّق نيافته و هزار سال است امامي نداريم كه از او پيروي كنيم!

   شود!! محدود ميزمان حضور أئمه 
كه قبالً معرفي شده  »قاسم الجوهري«از قول  احمق »علي بن ابراهيم« -87حديث  *

  آية :اند اهيل گفتهمج اي از عده :گويد مي )426است (ص 
َحقٌّ ُهوَ  ُٔ ِب َتَويَسۡ ﴿

َ
  ]  ٥٣[يونس :            ﴾ونََك أ

  »گيرند كه آيا آن راست است؟ و از تو خبر مي« 
گويي حقيقت دارد؟  علي مي آيا آنچه دربارة :پرسيدند امبر ميبدين معناست كه از پي

ا نوجوان بود و كه سورة يونس مكّي است و در آن دوران حضرت علي نابالغ يحالي در
دربارة علي چيزي به مكّيان نفرموده بود و با آنان دربارة واليت و امامت  صپيامبر

اي حقيقت دارد يا خير؟  آيا آنچه دربارة علي گفته :بحثي نداشت تا مشركين مكّه بپرسند
 اهلبر سر مسألة توحيد و معاد بود. ديگر آنكه جاعل ج صبلكه مخالفت آنها با پيامبر

نيامده تا  موجود است و در آيات قبل ذكري از علي »هو«ر آيه ضمير دده كه نفهمي
نعوذ باهللا من «است!  »لهياعذاب «بلكه مرجع ضمير در آيات قبل مرجع آن قلمداد شود 

  . »اجلهالة
ش قبلي همين باب در بخ 89در همين بخش، و حديث  48با حديث  88حديث * 

  بررسي شده است. 

                                                           
َها َيٰٓ ﴿ -1 يُّ

َ
ْ ٱأ ِيَن َءاَمُنوا ْ ٱلَّ ْ بَِرُسوِلِ ٱتَُّقوا َ َوَءاِمُنوا  ۦُشوَن بِهِ ا َتمۡ نُورٗ  َعل لَُّكمۡ َوَيجۡ  ۦتِهِ  ِمن رَّۡحَ لَۡيِ كِفۡ  تُِكمۡ يُؤۡ  ۦَّ

ُ َغُفورٞ ٱوَ  لَُكمۚۡ  فِرۡ َوَيغۡ  ايد، از خدا بترسيد و به رسول او  دهاي كساني كه ايمان آور«]  ٢٨[احلديد:  ﴾٢٨ رَِّحيمٞ  َّ
كه بدان راه رويد و شما را  قرار دهدو براي شما نوري  بدهدايمان آوريد تا شما را دو سهم از رحمت خود 

 ».رحيم است ةو خدا آمرزندبيامرزد 
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صحيح ندانسته و اين روايت را  »محمد باقر«نكه گفته شد هر دو چنا -90حديث  *
نيز اين حديث را » معروف الحسني«مجلسي به ضعف آن تصريح كرده است. استاد 

گويد وات حديث مينپذيرفته و دربارة ر: گانة اين حديث قابل اعتماد وات چهارر
كذّاب و ضعيف است.  ي رجال،به اتّفاق علما »بن اخلّطاب الرباوستانی ةمَ لَ َس «نيستند. 

واقفي و كذّاب و ملعون  »بن أبی محزة بطائنی علّی . «توثيق نشده» حسن بن عبدالّرمحان«
. به قول شيخ )195بود. وي كسي است كه مذهب واقفيه را بنيان نهاد (ر. ك. ص 

 »القاسم ابو بصري حييی بن«، »جالإتقان المقال في أصول الرّ«در كتاب  »محمد طه نجف«
   .)1(وست كه بطائني را بدين كار واداشتا دروغگو بود و هم

در همين  5به عنوان حديث  در بخش قبلي همين باب و قسمتي از آن 91حديث * 
  بخش بررسي شد. 

است. با اين تفاوت كه در اينجا راوي  90سند آن همان سند حديث  -92حديث  *
بدانيم كه سند » حسن«آمده است. اگر آن را تصحيف » حسين«، »سنح«سوم به جاي 

خواهد » مهمل«بدانيم » حسين«را نخواهد داشت و اگر آن  90حديث، تفاوتي با حديث 
 دربارة اين حديث قبالً. )2(نيز اين حديث را نپذيرفته است» معروف الحسني«بود. آقاي 

  ). 528ايم (ص  سخن گفته 86در باب 

توان گفت كه كليني واقعاً به آية  كافي آيا مي 165پس از مطالعة باب  ،خوانندة محترم
ۡلَ إِنَّا َنۡ ﴿ نَّا َلُ ّلِكۡ ٱا ُن نَزَّ   ايمان داشته است ؟  ]9: الحجر[ ﴾فُِظونَ لََحٰ  ۥَر 

سنّت را در  اهل زماني كه در زندان بودم يكي از آخوندها كتابي از :بيان يك خاطره
اكنون به ياد ندارم  ـبرابرم گشود و حديثي كه داللت بر تحريف داشت نشانم داد 

صحيح مسلم بود يا بخاري يا دو گفت المنثورـر: را با اينها چها نيستي  نّياگر مزدور س
اي است كه با كليني داري؟  اين چه كينه نويسي؟ بر اينها نمي رد كني و مخالفت نمي

                                                           
 . 252و  251الموضوعات في اآلثار واألخبار ص  -1
 . 233و  232الموضوعات في اآلثار واألخبار ص  -2
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اي با كليني ندارم اگر تو جواني و مرا  داند كه من هيچ كينه : خدا ميالًوا :گفتم
منتظري و مهدوي كني و أنواري و گلپايگاني و شناسي بسياري از آخوندها از قبيل  نمي

 :ثانياًمن در جواني نسبت به كافي و كليني بسيار متعصب بودم.  ،شناسند سايرين مرا مي
دانم اما ملّت ما اعتنايي به  عيب نمي آنها را بي ام و را خواندهسنّت اهلكتب  بسياري از

اين كتب و كتب سيوطي يا سنن ترمذي و غيره ندارند و خطري از جانب  احصح
ني عصباني شما نبايد از من غضبناك باشيد بلكه بايد از كلي :ثالثاًمتوجه آنها نيست. 

 احاديثاو اين  سنت را بسته است. اگراهل زبان انتقاد شما عليه ،اين افتضاح باشيد كه با
انستيد سنّيان را در تو امروز شما به آساني مي كرد، آوري نمي جمع »كافي«ننگين را در 

زندان ايد مرا از  اگر شما از كار من ناراحت :رابعاًبه باد انتقاد بگيريد.  ،مورد رواياتشان
ستيد. به خدا در آنجا هيچ از كليني مصر و پاكستان بفر مراكش و آزاد كنيد و به اردن و

و غيره ندارند و  »من ال حيرضه«و  »كافی«كنم زيرا مردم آنجا اعتنايي به  و صدوق ياد نمي
ه آنها نيست. در آنجا وظيفة من بيان عيوب صحاح و خطري از جانب اين كتب متوج

ام نه خادم الكليني من خادم القرآن –ن استنَس.   

  الوالية  يوجوامع من الّرواية ف فٌ تَ باب فيه نُـ  -١٦٦
هيچ يك را صحيح  »د باقرمحم«دو  حديث كه هر 9اين باب مشتمل است بر 

را  6و  5و  4را ضعيف و حديث  8و  7و  3و  2و  1اند. مجلسي حديث  ندانسته
را حسن شمرده است. روايات اين باب مانند باب سابق مطالبي  9مجهول و حديث 

   :است خرافي
خدا دو هزار سال پيش از خلق ابدان شيعيان  :گويد از قول امام مي - 9و  1ث حدي *

عالم « :گوييم ارواح آنها را آفريد و در عالم ذر بر واليت ما از ايشان پيمان گرفت! مي
ات بي »ذرشعور نطفه در پشت آدم باشند، قولي موهوم و خرافي و فاقد دليل  كه ذر

گيرد نه از  پيمان بگيرد از موجودات با شعور پيمان مياست. اگر خداي تعالي بخواهد 
سورة اعراف را به معناي پيمان فطري  172شعور. علماي اسالم نيز آية  ذرات بي
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وانگهي ذره ندارد،  اند كه مربوط به نحوة خلقت انسان است و نيازي به ذره و غير گرفته
ابدان ايشان آفريده شده است، با  اين ادعا كه ارواح شيعيان دو هزار سال پيش از خلقت

   :قرآن كريم موافق نيست كه فرموده
ۡ ٱَنا فََخلَقۡ  َغةٗ َعلََقَة ُمۡض لۡ ٱَنا فََخلَقۡ  َفَة َعلََقةٗ لُّطۡ ٱَنا ُثمَّ َخلَقۡ ﴿ نَا ا فََكَسوۡ مٗ َغَة ِعَظٰ ُمۡض ل
 مٗ َم لَۡ عَِظٰ لۡ ٱ

ۡ
نَشأ
َ
ۚ ُه َخلۡ َنٰ ا ُثمَّ أ ُ ٱَفَتَباَرَك  ًقا َءاَخَر حۡ َّ

َ
 ]١٤ :املؤمنون[ ﴾لِقِيَ َخٰ لۡ ٱَسُن أ

 گوشتي ساختيم و [در] بسته و آويزان ساختيم، آن خون بسته را پاره آنگاه نطفه را خوني«
ها را گوشتي پوشانيديم، سپس در او  ها آفريديم و استخوان گوشت استخوان آن پاره

  ».مقام و با بركت استالخالقين، و اال حسنا كرديم. و خداوندايجاد آفرينشي ديگر (روح)
كه خدا به سبب آفرينش آن به خود تبريك گفته  ـشود كه انشاء روح  پس معلوم مي

   !پس از تماميت خلقت جسم بوده، نه قبل از آن ـ
   :ديگر آنكه خدا به پيامبرش فرموده

﴿ ٰ  لَِك ِمنۡ َذ
َ
ٓ أ يۡ  َكۚ ِب نُوِحيهِ إَِلۡ َغيۡ لۡ ٱءِ َبا قۡ يُلۡ  إِذۡ  ِهمۡ َوَما ُكنَت َلَ

َ
ٰ ُقوَن أ ُهمۡ  َمُهمۡ َل يُّ

َ
 أ

يۡ ُفُل َمرۡ يَكۡ   ]٤٤ :آل عمران[   ﴾َتِصُمونَ َيۡ  إِذۡ  ِهمۡ َيَم َوَما ُكنَت َلَ
تو نزد آنان نبودي هنگامي كه  ]كنيم و [إالّ غيب است كه به تو وحي مي اخباراين از «

پرست مريم افكندند كه كدام يك از ايشان سر مي هاي خود را [به منظور قرعه] قلم
  ».كردند با هم منازعه مي شود و تو نزدشان نبودي هنگامي كه [براي سرپرستي مريم]

نبوده چگونه ممكن است دو هزار سال  پيامبري كه در زمان مادر حضرت عيسي
نيز همين دروغ را دربارة  167حديث اول باب  !ل از خلقت ابدان أمتش حاضر باشد؟قب

   تكرار كرده است! حضرت علي
  كنيم.  و در اينجا تكرار نمي )318بررسي شده است (ص قبالً  - 2حديث  *
هيچ پيغمبري  :گويند منحرف از قول امام مي اي كذّاب و عده -6و  4و  3حديث  *

مگر اينان قرآن مبعوث نشد مگر براي شناخت واليت ما و برتري دادن ما بر سايرين!! 
ِ  لََقدۡ ﴿: اند كه خدا در قرآن فرموده نخوانده رَۡسلۡنَا رُُسلَنَا ب

َ
نَزۡلَا َمَعُهُم  ۡلَّيَِنٰتِ ٱأ

َ
 لِۡكَتَٰب ٱَوأ

ِ  لَّاُس ٱِلَُقوَم  لِۡمَيانَ ٱوَ  خود را با دالئل روشن  پيامبران ما يقتحقب« ]٢٥ :احلديد[ ﴾ۡلِقۡسِط ٱب
 :و يا فرموده ».كنند يامردم به عدالت قتا م يمنازل نمود يزانكتاب و م يشانو با ا يمفرستاد
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 لهياايم تا موحدان صالح را به رحمت و بهشت  انبياء را براي بشارت و انذار فرستاده
پس چرا نفرموده كه انبياءرا براي  )1(صالحين را به عذاب الهي بيم دهند؟بشارت و غير

موضوع مهم ا از اين ايم؟ چر والد او فرستادهامعرّفي واليت پسرعموي آخرين پيامبر و
ديان ااي دارد كه پيروان  ديگر آنكه چه فايده اند؟ اي كذّاب و ضعيف مطّلع شده فقط عده

  كه علي ولي خداست؟! بدانند  ‡از قبيل نوح و ابراهيم و موسيسابقه 
دوستي أئمه را اثبات كند بايد بداند كه كسي در  اكاذيبخواهد با اين  اگر كليني مي

  ن اين موضوع را انكار ندارد و به اين همه جعليات نيازي نيست! مسلميميان 
واليت ماست! حال بايد ديد چرا خدا اين  دين مالئكه، :گويد مي - 5حديث  *

نبياء و مالئكه است، در قرآن كريم و به صورت واضح بيان اواليت را كه دين تمام 
  ). 306ايم (ص دربارة اين حديث قبالً سخن گفتهنفرموده است؟ 

و در اينجا  )161ايم (ص  سخن گفته دربارة حديث هفتم قبالً -8و  7حديث  *
مالك كفر و ايمان است  شويم كه اگر شناخت علي كنيم. فقط يادآور مي تكرار نمي

َ َتعۡ ﴿چرا خدا در قرآن بيان نفرموده است؟!  فَ
َ
  ﴾قِلُونَ أ

                                                           
ۡ ٱِسُل َوَما نُرۡ ﴿جمله:  آيات زيادي در اين زمينه است، از آن -1 ِيَن َوُمنِذرِيَنۖ ُمرۡ ل  ُمبَّشِ

َّ ِ َءاَمَن  َفَمنۡ  َسلَِي إ
ۡص 
َ
َ َخوۡ َوأ َ ُهمۡ  ِهمۡ ٌف َعلَيۡ لََح فَ دهندگان  را مگر بشارت يامبرانپ يمو نفرستاد« ]٤٨نعام: [األ ﴾٤٨َزنُوَن َيۡ  َو
ِسُل َوَما نُرۡ ﴿ .»يستن يشانا يبرا يخوف و حزن ينداصالح نما آورده و يمانپس آنانكه ا ن،دهندگا يمو ب
ۡ ٱ ِيَن َوُمنِذرِينَ ُمرۡ ل  ُمبَّشِ

َّ ِ دهندگان و  را مگر بشارت يامبرانپ يمو نفرستاد« ]٤٨«]  ٥٦[الكهف:  ﴾...َسلَِي إ
ُ ٱَفَبَعَث ﴿». دهندگان... يمب ِ  ۧلَّبِّيِ ٱَّ س خدا پيامبران را [به پ« ] ٢١٣[البقرة:  ﴾يَن َوُمنِذرِينَ َن ُمبَّشِ

  ». رسانان و بيم دهندگان فرستاد ] مژده عنوان
قۡ َءاَن َيهۡ ُقرۡ لۡ ٱَذا إِنَّ َهٰ ﴿و در باره قرآن كريم خداوند فرموده: 

َ
ُ ِدي لِلَِّت ِهَ أ ۡ ٱَوُم َوُيبَّشِ ِيَن ٱِمنَِي ُمؤۡ ل لَّ

ٰ ٱَملُوَن َيعۡ  نَّ لَُهمۡ لَِحٰ لصَّ
َ
جۡ  ِت أ

َ
نَّ  ٩ا ا َكبِيٗ رٗ أ

َ
َ يُؤۡ ٱَوأ ِيَن  ِ لَّ عۡ ٱِمُنوَن ب

َ
ِلمٗ  نَا لَُهمۡ َتدۡ ِخَرةِ أ

َ
 ﴾١٠ا َعَذابًا أ

هاي  كند و مؤمناني را كه عمل تر است هدايت مي بدرستي كه اين قرآن به آنچه درست«]  ١٠ −٩رساء: [اإل
آورند  ايشان اجر بزرگي است * و محققا آنانكه به آخرت ايمان نميدهد كه براي  كنند بشارت مي شايسته مي

 ».ايم براي ايشان عذاب دردناكي مهيا كرده
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  معرفتهم أولياءهم والتّفويض إليهم  یباب ف -١٦٧
در اين باب سه خبر آمده كه مجلسي حديث اول را ضعيف و خبر سوم را مجهول 
همطراز حسن و حديث دوم را مورد اختالف دانسته و آقاي بهبودي نيز هيچ يك را 

  صحيح نشمرده است. 
جاعل حديث (ر. ك.  مشرك »هلصالح بن س«در حديث اول  -2و  1حديث  *
براي حضرت  مالحظه شد، 166) همان دروغ را كه در روايت نهم باب 377ص
مهمل،  »عمار بن مروان«غالي و  »حسين بن سعيد«در حديث دوم  بافته است! علي
   دانيم كه او منافق است يا مؤمن! كه را ببينيم مي ما هر :رمودهامام ف :گويند مي

را دارند و مطالبي كه در باب مذكور گفته  91ديث نخست باب هر دو خبر عيوب ح
ا در اينجا نيز براي چندمين بار يادآور  را اثبات مي احاديثطالن اين شد بكند. ام
به كساني كه براي  صاكرمشويم كه انبياء از باطن مردم خبر نداشتند. چنانكه پيامبر  مي

إذن داد، چون  شمردند، را معذور ميخواستند و خود  مين إذحضور نيافتن در جهاد 
   :رو خدا به رسول خود فرمود گويند. از اين دانست كه دروغ مي نمي

ْ َوَتۡعلََم ٱۡلَكِٰذبِيَ ﴿ ِيَن َصَدقُوا َ لََك ٱلَّ ٰ يَتََبيَّ ذِنَت لَُهۡم َحتَّ
َ
ُ َعنَك لَِم أ َّ ﴾َعَفا ٱ

  ]٤٣ بة: والتّ [  
 ساني كه [در معذور بودن از شركت در جهاد]پيش از اينكه كخدايت ببخشايد، چرا «

رخصت  دروغگويان را بشناسي، بر تو معلوم شوند، [و پيش از آنكه] اند، راست گفته
  ».]بگيرند  دادي [از جهاد كناره

   :رو فرموده فقط خداست، از اين »الخفياتم السرّ وعال«در قرآن 
وۡ  ُفواْ َما ِف ُصُدورُِكمۡ إِن ُتۡ  قُۡل ﴿

َ
ُ ٱُه َلمۡ ُدوهُ َيعۡ بۡ تُ  أ  ]٢٩ :آل عمران[   ﴾َّ

  ».داند هايتان است، نهان داريد يا آشكار سازيد خدا مي اگر آنچه را كه در سينه :بگو«
 :گفتند در جواب كساني كه مي خدا چنين علمي ندارد. حضرت نوحو غير

   :فرمود مي اند، پيروان تو فرومايگان
 ]١١٢ :الّشعراء[  ﴾َملُونَ عۡ ِم بَِما َكنُواْ يَ َوَما ِعلۡ ﴿
  ».اند كرده كه چه ميچه دانم «
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يعني از باطن و اعمال مخفي ايشان اطّالعي نداشت. خدا به رسول خود عتاب 
داني شايد او  آمده بود؟ تو نمي تو  فرموده كه چرا روگردانيدي از كوري كه خدمت

   :طالب تزكيه و هدايت باشد
ٰٓ يَزَّ  ۥرِيَك لََعلَّهُ َوَما يُدۡ ﴿  ]٣ :عبس[  ﴾كَّ
  ».پاك سازد [خود را]تو چه داني شايد كه او «

و نيز رجوع كنيد  ]١٠١ , التّوبة:١٠٥: , النّساء٢٠٤ ة:بقر[الها آية ديگر از قبيل  و ده
  گفته شد.  )123(ص  »علم غيب و معجزه و كرامت در قرآن«به آنچه در باب 

 86بخشي از اين حديث را به عنوان حديث چهارم باب  ي قبالًنليك -3حديث  *
است  110و حديث دوم باب  78آورده است. روايت حاضر كه مشابه حديث سوم باب 

استناد كرده است. در  »جرح«سورة مكّي  76و  75به آية  حضرت صادق :گويد مي
اين حديث از قول امام ايم. همچنين در  گفته 86اين مورد رجوع كنيد به آنچه در باب 

سورة صاد. در اينجا از اينكه آيه را با تحريف نقل كرده است  39استدالل كرده به آية 
ايم (ر. ك.  ية مذكور قبالً توضيحاتي آوردهآكنيم. دربارة  ) صرف نظر مي792(ر. ك. ص

شويم بنا به اين حديث امام  يادآور مي مااكنيم.  تكرار نميدر اينجا كه  به بعد) 253ص
سورة  39در يك مسأله به سه نفر، سه جواب مختلف داده و براي توجيه عملش به آية 

طور خواستيم جواب ا هرمقياس كرده كه  خود را با حضرت سليمانوصاد استدالل 
كرد و يا  كرد يا نمي خواست آزاد مي را ميكه (از جنّيان) هر چنانكه سليمان دهيم مي

آيا شما قياس را قبول داريد  :پرسيم ميداد!!  داد يا نمي خواست مي چه ميبه هر كس هر
خواست آزاد  كس را مي چون سليمان هر :توان گفت  آيا مي آن هم قياس مع الفارق؟!

طور بخواهيم  هرداد پس ما هم حكم خدا را  نمي داد يا كرد و يا مالي مي كرد يا نمي مي
  وات كذّاب از آيات ر كنيم؟ در حال كه امام بر خالف بيان مي
ٓ َيۡ  َوَمن لَّمۡ ﴿ نَزَل  ُكم بَِما

َ
ْوَلٰٓ ٱأ

ُ
ُ فَأ ٰ لۡ ٱئَِك ُهُم َّ   ﴾فُِرونَ َك

ٓ َيۡ  َوَمن لَّمۡ ﴿  نَزَل  ُكم بَِما
َ
ْوَلٰٓ ٱأ

ُ
ُ فَأ ٰ ٱئَِك ُهُم َّ  ﴾لُِمونَ لظَّ

ِ َيۡ  َوَمن لَّمۡ ﴿ ٓ ُكم ب نَزَل  َما
َ
ْوَلٰٓ ٱأ

ُ
ُ فَأ  ]٤٧و  ٤٥و  ٤٤ املائدة:[   ﴾ِسُقونَ َفٰ لۡ ٱئَِك ُهُم َّ

  ».اند كه بدانچه خداوند فرو فرستاه است حكم نكند پس آنان كافر و ظالم و فاسقو هر«
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مسلمين  بركند  المقدور مجاهدت ميكند بلكه حتّي كاري نمينها چنينتنه مطّلع است و
  حكم خدا چنانكه هست به مردم برسد.  إتمام حجت شود و

شايد خود جمع كرده است؟ مخالف قرآن را در كتاب  احاديثبه راستي چرا كليني 
دانشمندان  :گوييم ميتمييز نداشته،  سواد و از عوام بوده و قوة كليني كم :كسي بگويد
ار بوده اند؟ آيا غرض سوئي در ك قدر از كتاب او تعريف و تمجيد كردهاينبعدي چرا 

  است؟! 

  بواب التاريخ أ - ١٦٨
  ووفاته  صيباب مولد الّنب

را بيان نموده  صتاريخ تولّد و رحلت رسول خدابدان كه كليني در اين باب ابتداء 
و مطابق است با آنچه كه بسياري از  ،و آنچه ذكر كرده بدون سند و نام راوي است

  اند.  مورخين نوشته
 هم ربيع األول دانسته كه مخالف است با عقيدةرا دوازد صوي تولّد رسول خدا

را  صاند و رحلت رسول خدا شيعه كه والدت آن حضرت را هفدهم ربيع االول شمرده
نيز دوازدهم ربيع األول گفته است كه مخالف است با عقيدة شيعه كه رحلت آن حضرت 

تجليل و تبجيل رغم  سنّت. علماي ما علي اهلدانند. اما موافق است با  صفر مي 28را 
شمارند ولي در اين مورد  حديث مي  مترين عال كنند و او را بزرگ بسياري كه از كليني مي

خالف اعتقاد اند كه سخن او بر چون ديده ـقدم از ساير علماي ما بوده است أبا اينكه او  ـ
في نماند اند! مخ كردهاند و رأي مخالف او را اتّخاذ  سنّت نيست، رأي او را نپذيرفته اهل

  آورده است. » صحيح الكافي«را در  168كه آقاي بهبودي مقدمة باب 
 34و  25و  9و  4و  1در اين باب كليني چهل حديث نقل كرده كه مجلسي حديث 

را نيز  16را مجهول و سند دوم آن را مرسل و حديث  21را مجهول و سند اول حديث 
را  37و  31و  30و  26و حديث  را حسن 12را مرفوع و حديث  32مرسل و حديث 

را صحيح و  29را صحيح و حديث  40و  22و  17حسن همطراز صحيح و حديث 
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را  4است. آقاي بهبودي فقط حديث   را ضعيف شمرده احاديثآخر آن را مرسل و بقية 
  صحيح دانسته است. 

  حديث دوم صحيح است. به قول مجلسي حديث اول مجهول و - 2و  1حديث  *
را قبل از  محمد و علي  أليخدا :گويد غالي مي» محمد بن عيسي« - 4و 3 حديث *

خلقت جهان آفريده است! در حالي كه هر موجودي محتاج به ظرف است و در ظرفي بايد 
ظرف نيست و داراي قالبي لطيف  بشر كه حتّي در عالم برزخ نيز بي خلق شود. خصوصاً

از  سن كه ظرف اوست خلق نشده بلكه پنيز قبل از جها صاست. در اين صورت پيامبر
گفته شد) ديگر آنكه  166باب  9و  1آن آفريده شده است. (ر. ك. به آنچه دربارة حديث 

روح محمد و علي را جمع كردم و يكي نمودم كه اين نيز مخالف عقل است زيرا  :گويد مي
و قسم را به چهار آن يك را تقسيم كردم به دو قسم و آن د :گويد شود. بعد مي دو يك نمي

قسم! اين تقسيمات در جواهر كثيفه ممكن است ليكن دربارة روح كه كثيف و جسماني 
   سواد بوده هر چه خواسته گفته است! نيست، مورد ندارد، اما چون جاعل حديث بي

كه راوي حديث » دريسإعبداهللا بن «كذّاب از قول » لّي بن محمدعم« -5حديث  *
يعه نيست و شيخ طوسي او را توثيق نكرده و حالش معلوم نيست است و ش 173باب  8

امور خلقت جهان را  ـنعوذ باهللا  ـخدا  :گويد كذّاب مي» نانمحمد بن س«و او از قول 
چه را بخواهند حالل و هر چه را محمد و علي و فاطمه كه ايشان هرواگذار كرد به 

  بخواهند حرام كنند! 
 ُكَّ يَوۡ ﴿كه  ين چگونه خداي عظيم كبير رامالحظه كنيد كه اين كذّاب

ۡ
 ﴾نٖ ٍا ُهَو ِف َشأ

ٰ  ۥنَهُ َحٰ ُسبۡ ﴿اند؟!  است، تحقير كرده ]٢٩[الرمحن:  ا َيُقولُوَن ُعلُوّٗ  َلٰ َوتََع آيا اين . ﴾٤٣ا ا َكبِيٗ َعمَّ
   :اند؟ خداوند متعال فرموده افراد مسلمان بوده

ِ مۡ لَۡ ٱَوقُِل ﴿ َّ ِ ِي لَمۡ ٱُد  ُ  ا َولَمۡ َوَلٗ  تَِّخذۡ يَ  لَّ ۡ ٱِف  َشِيكٞ  ۥيَُكن لَّ يَُكن  ِك َولَمۡ ُملۡ ل
 ُ ۖ ٱّمَِن  َوِلّٞ  ۥلَّ ّلِ ۡ  لُّ ۢ ُه تَكۡ َوَكّبِ  ]١١١ :رساءاإل[  ﴾ابَِي
سپاس و ستايش خداي راست كه فرزندي نگرفت و او را در فرمانروايي  :و بگو«

بزرگ  دان و او را بزرگ ،نبود ياز خوار يو سرپرست ياوراو  يو براشريكي نيست 
  ».دانستني [كه سزاوار اوست]
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   :خود فرموده ة غيرربا خداوند در169
ٖ لُِكوَن ِمثۡ َ َيمۡ ﴿ ة َمٰ ٱِف  َقاَل َذرَّ ٰ لسَّ َ ِف َو  ٱِت َو

َ
َوَما  كٖ فِيِهَما ِمن ِشۡ  ِض َوَما لَُهمۡ ۡرۡل

 ]٢٢ :سبأ[  ﴾ُهم ّمِن َظِهيٖ ِمنۡ  ۥَلُ 
مالك نيستند و آنان را در ها و زمين  اي در آسمان [چيزي را حتّي] به اندازة ذره«

  ».يار و ياوري نباشدشركت نيست و خداي را از آنها آسمان و زمين 
   :فرموده تا بگويد صو بارها به پيامبر

َّ َما يُوَحٰٓ  إِنۡ ﴿ ِ تَّبُِع إ
َ
َّ  أ َ ِ  ]٩ :, األحقاف١٥ :, يونس٢٠٣: األعراف ,٥٠: األنعام[   ﴾إ

»كنم شود پيروي نمي ز آنچه را كه به من وحي ميج.«  
خداي متعال عقيدة به تفويض را از مشركين دانسته و آنها را با استفهام انكاري 

   :عتاب فرموده كه
مۡ ﴿
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ   ّلِيِن َما لَمۡ ٱُؤاْ َشَُعواْ لَُهم ّمَِن ُشََك

ۡ
ُ ٱبِهِ  َذنۢ يَأ  ]٢١ :وریالّش [  ﴾َّ

آنچه را كه خدا بدان  را شريكاني است كه از دين و شريعت، مشركين)= آيا ايشان («
  ».؟اند تشريع كرده ذن نداده [و اعالم نفرموده]ا

مر با خدا الهي باشد و كسي در اين اعالم اذن و اچيز در شريعت بايد به  يعني هر
   :همراه نيست. چنانكه فرموده

َ َلُ ﴿
َ
 ٱُق وَ لۡ لَۡ ٱأ

َ
 ]٥٤ األعراف:[  ﴾رُ مۡ ۡل

  ».خداست از آنِ آگاه باشيد كه آفرينش و فرمانروايي [تنها]«
  با خدا شريك نيست.  ـمر شريعت ااز جمله  ـمر أيعني كسي در 

دارد كه در تشريع  اي كذّاب روايتي را به مسلمين عرضه مي كليني از قول عده چرا
در  و تشريع را به آنها تفويض نموده است؟!براي خداوند متعال شركائي قائل شده 

به  258ايم (ص حالي كه قائل به تفويض كافر است. ما قبالً در اين موضوع سخن گفته
  مراجعه شود.  بعد)
اند به عالم ذر و خلقت أئمه قبل از  اي كذّاب قائل شده هعد -9 و 7و  6حديث  *

ايم و  و در همين باب سخن گفته 166در باب  ربارة اين دو موضوع قبالًما د خلقت دنيا!
  كنيم.  تكرار نمي
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و » محمد بن الوليد الصيرفي«و » سهل بن زياد«اي كذّاب از قبيل  عده - 8حديث  *
آسمان و زمين را آفريد أمر كرد  متعال يچون خدا :گويند غالي مي» يونس بن يعقوب«

و دوم  »أشهد أن ال إله إالّ اهللا«به توحيد: اول شهادت  :را ندا كند منادي سه بار سه شهادت
مامت اسوم شهادت به » أشهد أّن حمّمدًا رسول اهللا« :شهادت به نبوت حضرت خاتم النّبيين

جالب است كه در اين حديث شهادت به  ».أشهد أّن علّيًا أمرياملؤمنني حّقاً « :حضرت علي
  !!دارد »حقّا«است و فقط شهادت سوم » حقّاً«مة توحيد و نبوت فاقد كل

قامه ابيهوده نيست كه شيخ صدوق، مفوضه را كه شهادت سوم را به اذان و 
داخل شيعيان  اند بلكه خود را آنها شيعه نبوده :اند، لعنت كرده و گفته است افزوده
  است.  ةالاز جعليات غُنيز  به نظر ما اين حديث. )1(اند كرده
دانم كليني هنگام ثبت اين حديث به خود بوده است يا نه، ولي  نمي -10ث حدي *
كه  ـ »جابر بن يزيد جعفي«دانم كه جاعل حديث خود نفهميده كه چه بافته است!  مي

و خاندان او را   صخدا قبل از هر چيز محمد :گويد مي ـ )2(ايم قبالً با او آشنا شده
شود  ة نور يعني چه؟! مگر نور سايه دارد؟! معلوم ميآفريد و آنها ساية نور بودند!! (ساي

ابداني نوراني و بدون روح بودند كه آنها  :گويد اب سايه دارد)! سپس مينور افراد كذّ
شدند!!! به راستي  گرفتند و به وسيلة روح القدس تأييد مي گزاردند و روزه مي حج مي

ديگر آنكه شدند؟!  ييد ميتأ چگونه به وسيلة روح القدس كه پس از آنها خلق شد،
گرفتند و  كعبه بنا نشده بود، روزه مياني كه هنوز شب و روز خلق نشده و چگونه در زم

هاي بدون روح چگونه خدا را درك نموده و  گزاردند؟! و معلوم نيست اين بدن حج مي
  كردند؟!  او را تسبيح و تهليل مي

» محمد بن سنان«و » يادسهل بن ز«دو كذّاب مشهور يعني  -20و  11حديث  *
چند صفت بود كه در سايرين نبود. يكي آنكه سايه  صكه در رسول خدا :گويند مي

                                                           
 . 61ر. ك. كتاب حاضر، صفحه  -1
 . 331و  299براي اطّالع از احوال او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحه  -2
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رفت تا دو يا سه روز بوي عطر او از آن راه به مشام  نداشت. دوم آنكه به هر راهي مي
كرد و ديگر  گذشت براي او سجده مي رسيد، سوم آنكه به هر سنگ و درختي كه مي مي

  شد!  اي از ماه ديده مي ظلمت شب مانند پاره آنكه در
ديدند  عادي ميـ را افراديصـ از جمله رسول اكرم : مردم، پيامبرانقرآن فرموده اما

  روند. خورند و در بازارها راه مي كه غذا مي
ۡ ٱَفَقاَل ﴿ ِيَن َكَفُرواْ ِمن قَوۡ ٱَملَُؤاْ ل ٓ َما َهٰ  ۦِمهِ لَّ َّ بََشٞ  َذا ِ َل  لُُكمۡ ّمِثۡ  إ ن َيَتَفضَّ

َ
يُرِيُد أ

    ]٢٤[املؤمنون :                ﴾ُكمۡ َعلَيۡ 
اين مرد نيست مگر بشري  كه كافر بودند گفتند: )او (= نوح و اشراف قوم«

  ».خواهد بر شما برتري جويد مانند شما مي
ۡ ٱَوقَاَل ﴿ ٓ ٱِمهِ َمَلُ ِمن قَوۡ ل بُواْ بِلَِقا ِيَن َكَفُرواْ َوَكذَّ ِ ٱءِ لَّ تۡ  ِخَرة

َ
نۡ ٱةِ َيوٰ لَۡ ٱِف  ُهمۡ َنٰ َرفۡ َوأ َيا لُّ

ٓ َما َهٰ  َّ بََشٞ  َذا ِ   لُُكمۡ ّمِثۡ  إ
ۡ
 يَأ

ۡ
ا تَأ ا تَۡشَ ُه َويَۡشَ ُكلُوَن ِمنۡ ُكُل ِممَّ    ﴾٣٣ُبوَن ُب ِممَّ

 ]  ٣٣[املؤمنون : 
 يبتكذ را آنان كه كافر و مالقات آخرت از قومش، (خودخواه) ياناشرافپس «
مگر بشري  )مرد(دگي دنيا ثروتشان داده بوديم گفتند: نيست اين و در زن كردند يم

  ».آشاميد آشامد از آنچه مي خوريد و مي خورد از آنچه شما از آن مي مي ،مانند شما
 ٱَذا َوقَالُواْ َماِل َهٰ ﴿

ۡ
َعاَم َوَيمۡ ٱُكُل لرَُّسوِل يَأ  ٱِش ِف لطَّ

َ
 ] ٧[الفرقان:    ﴾َواقِ سۡ ۡل

  ». رود خورد و در بازارها راه مي ي است كه طعام ميو گفتند: اين چه رسول«
خويشتن را افرادي مثل سايرين معرّفي  ـبه استثناي تلقّي وحي  ـو انبياء خود نيز   
دار نبود، مردم او را  سايه صدر حالي كه اگر پيامبر ]١١٠ :الكهف ,١١: براهيم[إاند  كرده

اند  اي نكرده دار نبودن آن حضرت اشاره هيافتند. معاصرين پيامبر نيز به ساي معمولي نمي
نيز چنين صفتي را براي پيامبر » ابن هشام«و  »ابن اسحاق«نويسان معتبر از قبيل  و سيره

 :, فاطر٤٥ :الفرقانوده است (متوجه بسيار ن» سايه«اند. با اينكه قرآن كريم به  ذكر نكرده
و يا سجدة  صدار نبودن پيامبر ايهما به مسألة عجيب سا و آيات ديگر) ٣٠ ة:الواقع ,٢١

چنين صفاتي  صاگر رسول خدا ه است. اصوالًدسنگ و درخت براي او، اشاره نفرمو
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توانستند او را تكذيب كنند و تبليغ  كرد و معاندين نمي داشت كسي او را انكار نمي مي
  خواست.  اسالم آن همه جهاد و رنج و مرارت نمي

  ت كه قابل اعتماد نيست. اس» بزنطي«راوي آن  -12حديث  *
) و در اينجا تكرار 201ايم (ص دربارة اين حديث سخن گفته قبالً -13حديث  *
  كنيم.  نمي

كه خالف قرآن و  صحاوي مطالبي است دربارة رسول خدا - 17و  14حديث  *
  عقل نيست و در كتب سيره نيز آمده است. 

حديث ) 118ايم. (ص سخن گفته ارة حديث پانزدهم قبالًدرب - 16و  15حديث  *
خود را  تامنام و احوال  صاند كه رسول خدا مذكور و حديث شانزدهم ادعا كرده

بهشت با خبر بود و  اهلآتش و  اهلشناخت و از  دانست و صالح و طالح آنان را مي مي
در صورتي كه اين ادعاها برخالف قرآن است.  داشت! نام تمام آنان را در مشت خود

   :فرمود از باطن پيروان خود خبر نداشت و حتّي مي صپيامبر
﴿ ٓ دۡ  َوَما

َ
َ بُِكمۡ رِي َما ُيفۡ أ  ]٩ :حقافاأل[  ﴾َعُل ِب َو

  ».دانم با من و با شما چه خواهد شد نمي«
د). در اينجا يكي از گفته ش 2و  1دربارة حديث  167(رجوع كنيد به آنچه در باب 

كنيم نام دارد معرّفي مي» صالح األسدي -أبو جميله «وات حديث پانزدهم را كه ر: 
اف كرده كه نامة اعتراو  :او را كذّاب و ضعيف شمرده و فرموده »ابن الغضائري«مرحوم 

وي به اتّفاق همة  :ز فرمودهبي بكر را جعل كرده است! نجاشي نيابن  معاويه به محمد
  اهللا خويي نيز او را ناموثّق شمرده است.  تضعيف است، آي اصحاب

يف«وات حديث شانزدهم يكي از راست كه رواياتش خرافي است. » حسن بن س
مؤمني كه سورة توحيد را پس از  هر :گويد او آن است كه مي احاديثاي از  نمونه

جب بخواند خدا پدر و مادرش و خودش و برادران و خواهرانش را نمازهاي وا
   .) 98نيز وضع خوبي ندارد (ر. ك. ص »حسن«پدر ! )1(آمرزد مي

                                                           
 . 11، حديث 622ص » كتاب فضل القرآن، باب فضل القرآن« 2اصول كافي ج  -1
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أحمد «از قبيل  اي از ضعفا (!!) اند از عده اي از مجاهيل نقل كرده عده -18حديث  *
كه به اتّفاق علماي رجال كذّاب و غالي » لقيسیّ ا علی بن ةيّ ُامَ « و او از »تائيالل العبربن ه

واقفي مذهب. يعني همان كه » ست بن أبي منصوررد«است و او از راوي نادرست به نام 
همين باب روايت كرده كه ابو طالب چند روزي از پستان خود به  27در حديث 

  كليني افرادي بهتر از اين اشخاص سراغ نداشته است!  آيا شير داد!! صپيامبر
ايم  خالف قرآن است كه فرموده پيامبر را به سوي قومي فرستادهادعاي اين روايت بر

   :شناختند كه پدرانشان انذار نشده و دين حق را نمي
ٓ مٗ ِلُنِذَر قَوۡ ﴿ ا ٓ  ا مَّ نِذَر َءابَا

ُ
ٰ  َفُهمۡ  ؤُُهمۡ أ  ]٣ :ةدو السج ٦ :يس[   ﴾فِلُونَ َغ

  ».نشده بودند  اند و پدرانشان بيم داده دهي كه غافل بوده تا قومي را بيم«
زيسته،  مي )19 :ةطالب كه در دوران فترت رسل (المائدتوان گفت ابو رو نمي ازاين

  وصاياي پيامبران سلف را داشته است. 

كسي كه  صفرد مجهولي ادعا كرده كه پس از وفات رسول خدا -19حديث  *
مدح و تمجيد كرده و به و مقداري  ئي بوده از سوي خدا آمده در خانة آل محمدنامر

 لومگر بعد از رس :مجهول پرسيدبايد از راويان آنها تسليت و تعزيت گفته است! 
  آورد؟!  باز هم از طرف خدا كسي پيغام مي صخدا

آن  دو سند دارد كه به قول مجلسي سند اول آن مجهول و سند دوم -21حديث  *
  مرسل است. 

اي به عبدالمطّلب نكرده است؟! يكي از  چرا قرآن اشاره :گوييم مي -22حديث  *
ابن أبي«وات اين حديث ر عهمين باب را نقل كرده است.  25است كه روايت  »يرم  

معتقد  »بداء«نخستين كسي است كه به » بلطَّعبدالم« :گويد مي - 24و  23حديث  *
ديگر آنكه پيامبر از نبوت ؟ معتقد نبودند »بداء«آيا پيامبران قبلي به  :پرسيم مي بوده است!

اش را  خودش قبل از بعثت خبر نداشت چگونه جدش از اين موضوع آگاه بود و نواده
  دانست؟!  مي »آل اهللا«
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را با آن سنجيد. يني لتوان ميزان عقل و فهم ك بسيار جالب است و مي -25حديث  *
حبشه توسط مترجم سخن  داند و با امير ز عربي زباني نميمطّلب جدر اين حديث عبدال

داند و نياز به  ها را مي ما زبان فيلاپرسد،  ميگويد و معناي سخن امير را مترجمش  مي
ها، زبان حبشي  بهتر بود عبدالمطّلب به جاي تعلّم زبان فيلبه نظر ما  مترجم ندارد!

هايي كه از حبشه آمده بودند  فيل :توان گفت ميآموخت تا محتاج مترجم نباشد! يا  مي
  اند؟!  داشته »محمود«كجا عربي آموخته بودند و اسم عربي مانند 

 :اين حديث و نظايرش در كتاب مذهبي ما ماية خجالت است. اگر كسي بپرسد واقعاً
گر چرا عبدالمطلّب از فيل پرسيد، م :دانست؟ يا بپرسد عبدالمطلّب نام فيل را از كجا مي

بود؟! اگر بگويي مگر غير از اين معجزة عبدالمطّلب  :گويند فيل مكلّف بود؟ مي
 (زيرا اگر سايرين نيز معجزه داشته باشند، آورند؟ پيغمبران، افراد ديگر نيز معجزه مي

تو وهابي و مزدور  گويند فضولي موقوف! ت نبوت أنبياء نخواهد بود) ميمثبِ معجزه،
  بندند.  با تهمت وهابي، دهان مردم را ميرسد!!  هستي. عقلت نمي

را كه كودك بود و بر پاي  صوقتي خواستند پيامبر :گويد مي -26حديث  *
زيرا فرشته نزد او از او دست برداريد،  :عبدالمطلب نشسته بود، از او دور كنند، گفت

شد.  نميفرشته بر او نازل  چهل سالگي و بعثت آن حضرت، تا قبل از :أوالً  آمده است!
فهميد كه فرشته  شد، عبدالمطلّب چگونه مي گيرم كه فرشته بر آن حضرت نازل مي :ثانياً

شنيد؟! آيا كليني فراموش كرده كه در   آيا او هم صداي فرشته را مي آمده است يا نه؟
  اند؟!!  ثگفته أئمه محد 61باب 

و در اينجا تكرار  )159ايم (ص  دربارة اين حديث قبالً سخن گفته -27حديث  *
  كنيم.  نمي

كهف افتراء  اصحاببه  ـ قرآن هفده هزار آيه! يِراو ـهشام بن سالم  -28حديث  *
نفهميده كه  اهلبسته كه ايشان ايمان را پنهان كردند و شرك را اظهار داشتند. راوي ج

رك نكردند زيرا در صورت اظهار ما اظهار شاگرچه آنها ايمان خود را كتمان كردند 
شرك نيازي نبود كه به كهف پناه ببرند بلكه علّت پناه بردنشان به كهف اين بود كه 

  خواستند اظهار شرك كنند.  نمي



   
  

 

855 

طالب در اين ف شيعه و سنّي دربارة ايمان ابوناظر است به اختال -29حديث  *
  ت. سابو طالب مؤمن بوده ا :گويد روايت مي

دربارة  31و حديث  صطالب از پيامبردربارة حمايت ابو - 31 و 30حديث  *
  است.  صهجرت پيامبر

 :گويند دو حديث مي اولي مرفوع و دومي ضعيف است. هر -33و  32حديث  *
ل اسالم آورد و با دستش عدد شصت و مابوطالب به حساب ج :فرمود امام صادق

نفهميده چه بافته است فقط خواسته سه را نشان داد!! معلوم است كه جاعل حديث خود 
يب و غريب، مخاطب را مرعوب سازد تا جرأت مخالفت نداشته جبا گفتن كالمي ع
است كه علماء در حلّ  اخباراين خبر از معضالت  :گويد بارة آن مي باشد. مجلسي در
 اي ندارد. كار ز اتالف وقت خواننده نتيجهبافته كه جسپس وجوهي  اند!! آن حيران شده

وقت خود را آنكه ب ما به جاي شرع معما بافي نيست بلكه هدايت مردم است. اگر طالّ
گرفتند امروز وضع مسلمين از اينكه  نس ميابا اينگونه روايات تلف كنند، بيشتر با قرآن 

  شد.  هست، بسيار بهتر مي
تدفين  المؤمنين آمد و دربارةاميرعباس نزد  :گويد مي» يرمع ابن أبي« -37حديث  *

اند كه  دانسته كه شيعه و سنّي متّفق مطالبي گفت. راوي كذّاب نمي صرسول خدا
 شركت داشته و در آن زمان درِ صاكرمغسيل و تكفين رسول حضرت علي خود در ت

 صتعيين مدفن پيامبرمر امردم بسته بودند و كسي در را بر روي  صخانة پيامبر
 إالَّ  يٌّ بِ نَ  َض بِ ما قُ « حديثه حضور داشتند به دخالت نداشت بلكه همان كساني كه در خان

  عمل كردند.  »شود يابد دفن مي كه وفات مي= هر پيامبري در همان جاييُض قبَ يُ  يُث َح  نَ فِ دُ 
چنين حديثي را بپذيرد  »مجلسي«ع دالبِ الخرافات و حارس اگر مروج -40حديث  *

وات واسطة ميان كليني و ر عجيب نيست ولي شگفتا كه آقاي بهبودي اين حديث را كه
  پذيرفته است!  در سندش مذكور نيست، »ابن محبوب«

قلمداد كرده است. در  »مدّبر األمر«را  صاكرممتن آن نيز معيوب است زيرا رسول 
   :خدا فرمودهحالي كه 



   
 

 

856 

﴿ ِ َّ ِ ّ  ٱبَل 
َ
 ]٣١ :الّرعد[  ﴾ُر َجِيًعامۡ ۡل

  ».مر از آن خداستاهمة «
   :و فرموده

َ َلُ ﴿
َ
 ٱُق وَ لۡ لَۡ ٱ أ

َ
ۗ مۡ ۡل ُ َربُّ ٱَتَباَرَك  ُر  ]٥٤ األعراف:[  ﴾لَِميَ َعٰ لۡ ٱَّ

  ».مبارك است خداوند پروردگار جهانياناوست  كه آفرينش و فرمان از آنِ آگاه باشيد«
   :كند و فرموده است خداست كه امور را تدبير مي

 ٱيَُدبُِّر ﴿
َ
 ]٥ ة:السجد ,١٣ الرعد:, ٣ :يونس[  ﴾رَ مۡ ۡل
  :دانند مي »األمور ربِّ َد مُ «حتّي مشركين نيز خدا را  :و فرموده

ٓ ٱزُُقُكم ّمَِن َمن يَرۡ  قُۡل ﴿ َما  ٱءِ وَ لسَّ
َ
ن َيمۡ ۡرۡل مَّ

َ
مۡ ٱلُِك ِض أ  ٱَع وَ لسَّ

َ
ِرُج َر َوَمن ُيۡ َصٰ بۡ ۡل

ۡ ٱَحَّ ِمَن لۡ ٱ ۡ ٱِرُج َمّيِِت َوُيخۡ ل  ٱَوَمن يَُدبُِّر َحِّ لۡ ٱَمّيَِت ِمَن ل
َ
ۚ مۡ ۡل ۚ ٱفََسَيُقولُوَن  َر ُ  َفُقۡل  َّ

َ َتتَُّقوَن  فَ
َ
 ]  ٣١[يونس :                 ﴾٣١أ
دهد؟ آيا كيست مالك گوش و  بگو: چه كسي شما را از آسمان و زمين روزي مي«

آورد و مرده را از زنده خارج  ديدگان؟ و كيست كه زنده را از مرده بيرون مي
پس خواهند گفت: خدا، پس بگو آيا  كند؟ و كيست أمر خلقت را تدبير ميسازد؟  مي

  ».كنيد پرهيز نمي
 :والًا ]5 :ازعاتالنّ[اند  گفته شده »األمر مدّبر«بايد توجه داشت كه اگر فرشتگان البتّه 
آيند و از جانب خود كاري  ز با رخصت حقّ پايين نميروست كه فرشتگان ج  از آن

كامالً مانند قبض روح بندگان، مور ار تدبير و د ]6 :و التحريم 64 :مريم[دهند  انجام نمي
خوانده است » مرامدبرات «قرآن خود برخي از مالئك را  :لهي هستند. ثانياًامطيع فرمان 

توان بدون دليل متقن شرعي آن  چنين چيزي نفرموده و نمي صاما در مورد پيامبر
اند ولي  قبض روحعامل فرشتگان  همچنانكه برخي از خواند! »األمر مدّبر«حضرت را 

را نيز  صشكالي ندارد اگر پيامبرااند پس  توان گفت چون مالئك عامل قبض روح نمي
چون برخي از مالئك  :توان گفت نمي ،به همين ترتيبقابض روح بندگان بخوانيم! 

  خواند!  »األمر مدبر«توان پيامبر را  اند پس مي أمر  عامل تدبير
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   صيّ قبر الّنبعن اإلشراف علی  يباب الّنه -١٦٩
 »نّي الخطيبثَجعفر بن الم«در اين باب فقط يك حديث آمده. راوي آن احمد برقي و 

اند. هر دو  خير را علماي رجال بنا به قول ممقاني واقفي و ناموثّق شمردهااست كه فرد 
 :گويد اند و مجلسي آن را مجهول شمرده و مي اين حديث را صحيح ندانسته »محمد باقر«

از  »نّيثَجعفر بن الم«وات اسقاط شده است زيرا ر سند حديث نام برخي از رگويا د
  را درك نكرده است.  بوده و زمان امام صادق امام رضا اصحاب

جايي كه  صزماني كه در مدينه بودم، سقف مسجد رسول خدا :گويد مي» جعفر«
ف مسجد باال ان براي تعمير سقكارگر بود، خراب شد، صاكرمف بر مرقد رسول مشرِ
وعدة  امام صادقبا شما  كدام يك از :رفتند. من به ياران خود گفتم پايين مي و

رفتن و مشرف شدن بر قبر رسول از آن حضرت سؤال كند كه آيا باالتا مالقات دارد؟ 
ما از امام  :فرداي آن روز جمع شديم يكي از دوستان گفتخدا جائز است يا خير؟ 

ف شود. زيرا من دوست ندارم يكي باال رود و بر قبر مشرِ :امام فرمود سؤال كرديم،
را ببيند كه به نماز ايستاده و  صممكن است چيزي ببيند كه كور شود و يا رسول خدا

  ! !است] يكي از همسرانش [خلوت كرده يا با
كه » امامان راستگوآثار صحيح از «اي از  آيا معارف تشيع همين چيزهاست؟! آيا نمونه

پس از گذشت  صرسول خدا :ر مقدمة كتابش وعده داده، همين است كه بگوييمكليني د
   :كه فرمودهصد سال هنوز در قبر است و از عالم فاني به عالم باقي نرفته؟! و آياتي 

ٰ ٱَداُر  لَُهمۡ ﴿ َل  ]١٢٧ األنعام:[  ﴾ِم ِعنَد َرّبِِهمۡ لسَّ
  ».تايشان نزد پروردگارشان سراي سالمت و درود و ايمني اسبر«

 ١٠٩ ة: املائد ,٢٥٩ البقرة:(اطالّعي از دنيا اشاره فرموده  و يا آياتي كه به عالم برزخ و بي
و  صدروغ است و صد سال پس از رحلت رسول خدا ـنعوذ باهللا  ـهمه  )١١٧و 

   همسرانش در قبر ممكن است با زنانش خلوت كند!
ت احاديثواتي كه اين است علم و فهم ركساني كه اند!  شمردهشان را بر ما حج

اند ولي امروز مرويات آنها رهنماي ما در فهم دين است!!  دين بوده سواد و يا بي بي
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كمك بگيريم و بهترين كتاب  اخباراست و بايد از » ةالّدالل ظنّیّ «قرآن  :گويند آخوندها مي
روز  بهروزكليني است! در واقع اگر به توصية آنها عمل كنيم بايد  »كافي«حديث و خبر 

  در جهل و انحطاط فروتر و فروتر رويم! 
را از اين  تام صشود چرا پيامبر سبب كوري مي صاگر اشراف بر قبر پيامبر :اوالً

ف به خاك سپردند و بر قبرش مشرِ كار نهي نفرمود و چرا كساني كه پيكر مطّهرش را
  شدند كور نشدند؟! 

ه در آخرين روزهاي عمر پر بركت ك صپيامبر :مالك آمده است »موطّأ«چنانكه در 
خداوند با يهود و د = قاتل اهللا اليهود والنّصاری. اّختذوا قبور أنبيائهم مساج« :خويش فرمود

ال تتخذوا « :و فرمود »نصاري بستيزد كه قبور انبياي خود را مسجد و عبادتگاه گرفتند
چرا در اين مورد  ،»شود قبرم را بتي مگيريد كه مورد عبادت واقع مي قربي وثنًا يعبد =
  چيزي نفرمود؟ 

  مردم چگونه ممكن است از وراي سنگ و خاك، پيامبر و يا همسرانش را ببينند؟!  :ثانياً
دانند  اگر منظور ديدن روح آن حضرت است مگر نمي ن چيست؟دمنظور از دي :ثالثاً

  يت نيست؟ ؤكه روح قابل ر

وت كردن با همسر قائل نشده و نفهميده فرقي بين نماز خواندن و خل اهلراوي ج :رابعاً
در حال نماز خواندن كه ايرادي ندارد بلكه از معجزات آن حضرت  صكه ديدن پيامبر

  شود.  مردم و تشويق آنها به اقامة نماز ميمحسوب خواهد شد و موجب تقويت ايمان 
يب و غريب جحوال عا ـ ةالبه قول غُ ـپس از وفات  صگيرم كه پيامبر :خامساً

اند و در مناطق مختلف  هاي عادي بوده اما همسران آن بزرگوار كه انسان اشته باشد،د
با  صاكرمآيند تا رسول  آنها چگونه پس از صد سال به مرقد پيامبر مي اند، دفن شده

  آنها خلوت كند؟! 
نمايانگر عقل و فهم اوست! و كليني  نقل اين روايت توسط كليني، ،خوانندة محترم

كه اين همه در كتب مختلف و در مجالس مذهبي از او تعريف و تمجيد همان است 
  شود!!  مي
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   باب مولد أميرالمؤمنين -١٧٠
كليني در اين باب يازده حديث آورده كه آقاي بهبودي فقط حديث پنجم را صحيح 

را مرسل همطراز موثّق  11را صحيح و حديث  8و  5دانسته است. مجلسي نيز حديث 
را ضعيف و مجهول و مرفوع دانسته است.  احاديثح شمرده و باقي يا همطراز صحي

مخفي نماند كه حديث دهم اين باب كه مجلسي آن را حسن ارزيابي كرده، مربوط 
  است به باب بعدي. 

 ةسي سال پس از عام الفيل از مادرش فاطم علي :گويد كليني در اين باب مي
علي و يا نور او  :گويند ي را كه مياخبارمام تكند  سد متولّد شده و اين قول رد ميابنت 

كنند دربارة  كه ادعا مي» انسان«قبل از خلقت عالم و آدم موجود بوده است. در سورة 
   :هنازل شده، خدا فرمود علي

َتٰ  َهۡل ﴿
َ
َ  أ هۡ ٱّمَِن  ِن ِحيٞ نَسٰ ۡلِ ٱَ ذۡ  ٔٗ يَُكن َشۡي  رِ لَمۡ لَّ َنا إِنَّا َخلَقۡ  ١ُكوًرا ا مَّ

مۡ َن ِمن نُّطۡ نَسٰ ۡلِ ٱ
َ
 ]٢− ١ :اإلنسان[  ﴾َشاجٖ َفٍة أ

به تحقيق بر آدمي روزگاري گذشت كه چيزي قابل ذكر نبود همانا ما انسان را از «
  ».آفريديم  اي آميخته نطفه
انسان از جمله رسول خدا و علي را از نطفة مخلوط پدر و مادر خلق فرموده  :يعني

  قبل از پدر و مادرشان. نه از نور و نه از چيز ديگر و نه 
دانست و قبل از بعثت  ابوطالب غيب مي :اند اي مجهول گفته عده - 3و  1حديث  *
شناخت زيرا وقتي  را مي صكرد و حتّي وصي و وزير پيامبر غيبگويي مي صپيامبر
سي سال صبر كن من هم  :گفت را به او داد، صسد بشارت والدت پيامبرابنت  ةفاطم

زايي و  دهم كه تو او را مي بشارت مي ـز در مقام نبوت ج ـانند او تو را به شخصي م
  متولّد شد!  سي سال بعد علي
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كه هر دو را  ـاي كذّاب از قبيل سياري و محمد بن جمهور  عده -2حديث  *
ما از خدا اشوند  همة مردم برهنه محشور مي :اند كه پيامبر فرمود ادعا كرده ـ)1(شناسيم مي
جاي سؤال  فشار قبر نيز نجات دهد؟ از را استثناء كند و هم كه مادر عليخوا مي

  پذيرد؟  استثناء مي در قيامت براي كسي به هم خورده ولهي إاست كه مگر مقررات 
به چون فاطمه بنت اسد بيمار شد زبانش بند آمد و با دست  :گويد در اين خبر مي

علي و پيامبر كه به عقيدة شيعيان حتّي  چرا حضرت :اوالًكرد.  اشاره مي صرسول خدا
براي بيان مقصود احتياجي به  :ثانيًا پس از وفات، وسيلة شفا هستند، او را شفا ندادند؟! 

ه از ما فاند!  ي الضّمير مردم آگاهاشاره نبود زيرا به عقيدة شيعيان، أئم  

وي كرد و پيكر فاطمه را در قبر نهاد با او نج صچون رسول خدا :گويد سپس مي
چون از  :فرمود از آن حضرت توضيح خواستند، اصحابپسر توست. چون  :دوبار گفت

پسر  :فاطمه دربارة ولي و امامش سؤال كردند، نتوانست جواب دهد. من به او گفتم
  توست. 

و قبل از  صمامت علي در زمان حيات رسول خداامگر  :اوالًكه  جاي سؤال است
  ل دين بوده كه حتّي از مادرش سؤال شده است؟ صواواقعة غدير خم نيز جزء 

صول دين بوده چرا به مادر آن حضرت به وضوح نگفته بودند تا در ااگر از  :ثانياً
  جواب را به او برساند!  صموقع سؤال دچار مشكل نشود و نيازي نباشد كه پيامبر

بوطالب اخودش  آيا كليني در موقع ثبت اين خبر به ياد نداشته كه بنا به نقل :ثالثاً
ز در نبوت، تفاوتي با او را كه ج صبه همسرش گفته بود كه وصي و وزير پيامبر قبالً

  ؟! آوري به دنيا مي ندارد، تو
 لهية علي را واضح بيان نفرموده تا همة مسلمين بدانند؟إمامت اچرا قرآن كريم  :رابعاً

  شود.  اي كذاب نقل كنند بهتر از اين نمي خبري كه عده
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است روايت چهارم محمد برقي كه مانند پسرش انبان خرافات  در خبر -4حديث  *
كه  »ر بن ابراهيم الهاشميمع«كه مهمل است و او از  »أحمد بن زيد نيشابوري«كرده از 

مهمل است و او از عبدالملك بن عكه مهمل است و او از » رم»كه » فوانأسيد بن ص
عقل خرافي روايت كرده از مجهولي از مجهولي از  د بيمهمل است يعني در واقع يك فر

آمده گريه كرده و قدري  اميرحضرت  ،مجهولي از مجهولي كه پس از شهادت
احي نموده سپس او را جاين هم  :پرسيم از كليني ميستند و نيافتند يعني غيب شد!! مد

  شد سند؟! اين هم شد حديث؟! 
تا زمان حضرت صادق  اميرحضرت داللت دارد قبر  - 11و  6و  5ث يحد *

 :گويند اي نداشته است. در نتيجه رواياتي كه مي مكانش معلوم نبوده و ساختمان و نشانه
صحن  اگر به زيارت مرقد آن حضرت رفتي چون گنبد را ديدي چنين بگو و چون به درِ

تماماً مجعول و از  و چون به ضريح رسيدي فالن دعا را بخوان،رسيدي چنان بگو 
بعدها به دست سالطين جائر هاي شاخدار جاعلين حديث است. گنبد و بارگاه أئمه  دروغ

اصالً مرقد آن امام همام گنبد و بارگاه نداشته است. در  ئمه،أو فاسق بنا شده و در زمان 
   .به بعد 104خصوصاً صحفة » زيارت و زيارتنامه«اين مورد رجوع كنيد به كتاب 

  كنيم.  نميو در اينجا تكرار  )448 ايم (ص ديث را بررسي كردهاين ح قبالً - 7حديث  *
  ». سهل بن زياد«از مرويات كذّابي است به نام  - 8حديث  *
ما افسوس كه كليني توان درك ادليل بر كذب آن است. متن آن بهترين  -9حديث  *
   !آورد رد و در كتابش ميپذي اي را مي مور را ندارد و هر قصهااين 

  ‘ةباب مولد الّزهراء فاطم -١٧١
را  6و  3را صحيح و حديث  2و  1در اين باب ده حديث آمده كه مجلسي حديث 

اين باب را  احاديثمجهول و بقيه را ضعيف شمرده است. آقاي بهبودي هيچ يك از 
حديث دهم باب قبل نيز  :صحيح ندانسته و آنها را نپذيرفته است. چنانكه قبالً نيز گفتيم

  مربوط به باب حاضر است. 
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قوال ا ‘در مورد والدت و وفات حضرت زهرا -170باب  -10حديث  *
  قوال است. افي نقل شده كه اين حديث يكي از آن لمخت

است كه بار ديگر در اينجا ذكر شده  98قسمتي از حديث پنجم باب  -1 حديث *
  است. به باب مذكور مراجعه شود. 

 :گوييم ) در اينجا نيز مي448ايم (ص به حديث دوم پرداخته ما قبالً - 6و  2يث حد *
توان آن را فضيلت شمرد. به  عدم حيض ناشي از نقص بدن و عدم سالمت است و نمي

وانگهي اين خبر  شدند؟ دانيد كه ساير دختران پيامبر حيض نمي اضافه شما از كجا مي
دار شدن حضرت زهرا به : ميان بارگويد كه مي 173رض است با حديث دوم باب معا

شود آن حضرت حالت طهر و  امام حسن و امام حسين يك طهر فاصله بود كه معلوم مي
  غير طهر داشته است. 

كنيم  به روايات جعلي است يادآوري مياما در مورد شهادت آن حضرت كه متّكي 
قاتل مادر  حيدر كرار ا به دامادي پذيرفت و قطعاًبعدها عمر ر كه حضرت علي

  پذيرد.  فرزندانش را به دامادي نمي
به موضوع فدك اشاره دارد. ما مختصري در همين كتاب دربارة فدك  - 3حديث  *

سيد مرتضي  :مراجعه شود. چنانكه مجلسي نيز ذكر كرده )178ص ايم ( توضيح داده
شبانه به خاك  ‘حضرت فاطمة زهرا :گويد مي » اإلمامةيف يفالّشا«الهدي در كتاب  معل

عباس و مقداد و زبير حاضر  ،سپرده شد و در دفن وي عالوه بر حضرت علي
رساند كه مقصود از دفن  بودند. حضور عباس و زبير در مراسم تدفين آن حضرت مي

را عباس و زبير حضرت علي و فاطمه را نبوده زي گويد، چنان كه شيعه مي شبانة وي،
با حضور آنها مقصودي كه مورد پسند شيعيان است حاصل  و طبعاًدانستند  معصوم نمي

  بگويند.   بوبكر و عمراانستند محلّ مرقد آن حضرت را به تو شد. زيرا آنها مي نمي
  ضعيف است و حاوي مطلب مهمي نيست.  - 4حديث  *
گريبان عمر را گرفت و او را به  ‘ضرت زهرامدعي است كه ح -5حديث  *

بهتر است هيچ زني مرد نامحرمي را  :فرمود آيا حضرت زهرا كه مي سوي خود كشيد!
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كند؟! ديگر آنكه گرچه حضرت  چنين كاري مي ننگرد و هيچ مرد نامحرمي او را نبيند،
فرموده، اگر دانسته چنانكه قرآن بارها  دانسته اما قطعاً جاعل حديث نمي مي ‘فاطمه

، 18 :، فصلت94، 66، 58 :هود[ بخشد. گناهان را نجات مي عذاب الزم شود خدا بي
و چنين نيست كه وجود  ]و آيات ديگر 134، 76 :الصافّات ،17 :الشّعراء، 76 :نبياءألا

بوده  ‘زهرارت ضارادتمند ح گناهان مانع عذاب شود. آيا جاعل حديث واقعاً بي
» هقبصالح بن ع«به قول نجاشي ضعيف است. »  بن محمد الجعفيعبداهللا«البته  است؟!

يكي از كارهاي او رواج  )1(رقه در ميان مسلمين يد طوال داردنيز در افروختن آتش تف
ن باب مالحظه چنانكه در روايت هفتم همي است» عمرو بن شمر«هاي  دادن دروغ

  كنيد.  مي
شد  آيا حضرت فاطمه كه به قول شما فرشته بر او نازل مي :پرسيم مي - 7حديث  *

  معصوم بدهد؟! ه نبايد از خوراك آن سيني به غيردانست ك و از معصومين بود، نمي
 آن دو آدم از ال قبلس هزار 22م كه پرسي جاعل حديث مي از - 8حديث  *
  ته بودند كه چه كسي بخواند و بداند؟! را پشت فرشته نوش جمله

سهل «است. راوي دوم آن كذّاب مشهور  ءااز ضعف» بزنطي«راوي آن  -9حديث  *
  است.  »زياد بن

انه بود. استاد احمق اخبارو  اكاذيبچنانكه مالحظه شد اكثر روايات اين باب 
 ‘اي از مرويات مربوط به حضرت فاطمه پس از ذكر نمونه» معروف الحسني«

اند كه عقولشان در نيابد و  گاه با مردم چنان سخن نگفته هيچو أئمه  صپيامبر« :فرموده
سبت كن روايات دروغين كه به ايشان نگنجد و پس از اينكه با سيل بنياندر مخيلة آنان ن

را به كتاب خدا كردند كه تا روايات مراپيروان خويش داده شده بود، مواجه شدند به
اند،  و از عدم مخالفت آنها با نصوص و ظواهر كتاب إلهي مطمئن نشده عرضه نداشته

حتّي  ـمور غيبي ادر نتيجه روا نيست كه از يك سو با مردم از اينگونه ند. پذيرآنها را ن
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اعالم كنند سخن بگويند و آنگاه به عموم  ـچنين اموري رخ داده باشند  [با فرض اينكه]
   .)1(»به دروغ به ما نسبت داده شده است هر روايتي كه مخالف كتاب خداست

   باب مولد الحسن بن علی -١٧٢
كليني ابواب مواليد را به منظور بيان تاريخ تولّد و وفات أئمه در كتاب خود آورده 

است. گر چه مداحي مورد عالقة ولي ضمن آن از قول راويان غالي به مداحي پرداخته 
ها باعث شده كه مردم  ما همين مداحياشديد دارند  ملّت ماست و مردم ما به آن اعتياد

صل دين و أها و نقل كرامات و معجزات بزرگان دين و از  ما بپردازند به نقل مداحي
اگر اين تمجيدها در حد معقول و مجاز و طبق روح  قرآن و تعاليم اسالمي غافل بمانند!

ها با قواعد دين موافق  ين مداحيكثر اأاشكالي نداشتيم ولي  تعاليم اسالم و قرآن بود،
اند كه ملّت ما  وات كذّاب كاري كردهمسلمين به غلو شده است. ر ينيست و سبب ابتال

إلهي از جمله جدشان رسول نبياء ااند. در صورتي كه  وصاف فوق بشري قائلابراي أئمه 
   :مكرّر فرموده صاكرم

ٓ  قُۡل ﴿ َما ۠  إِنَّ نَا
َ
 ]٦ :فّصلت ١١٠ :الكهف[  ﴾لُُكمۡ ّمِثۡ  بََشٞ  أ

  ».ل شمايمثمن بشري م«
   :هو فرمود

َّ بََشٗ  َهۡل ﴿ ِ ٗ ُكنُت إ  ]٩٣ :رساءاإل[  ﴾ا رَُّسو
»ز بشري فرستاده شده [از جانب خدايم]؟آيا ج.«  
ه نقل كردهراند كه يك دهم آن براي رسول  وات كذّاب معجزات بسياري براي أئم
غالي و ضعيف مطّلع جز أفراد كذّاب واين معجزات نيز از ده ونقل نش صخدا
  اند. (فتأمل)  نشده

هستند كه ده آيه از گو در ميان ملّت  ن و مرثيهخوا و روضهدر زمان ما هزاران مداح 
دانند ولي صدها شعر خيالي و روايت ضد قرآن در مدح و تمجيد از أئمه از  قرآن نمي
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بر رونق روز   به انه پس از انقالب روزاند! متأسف حفظ دارند و دين را دكّان نان كرده
قامة اما مرا از اعمال را تأييد و تشويق كرده أشود و حكومت اينگونه  بازارشان افزوده مي

  كند!  مجلس تفسير قرآن در منزلم منع مي
ز حديث سوم را اين باب مشتمل است بر شش حديث كه آقاي بهبودي ج باري،

را مورد اختالف دانسته  2را مجهول و حديث  1صحيح ندانسته است. مجلسي حديث 
را  5و  4را حسن و حديث  3اما خود به عنوان حديث صحيح پذيرفته و حديث 

  را ضعيف شمرده است.  6صحيح و حديث 
در مقدمة اين باب كليني زمان تولّد و وفات حضرت مجتبي را ذكر كرده ما نيز اشاره 

را ابوبكر و عمر ناميده بود. و يكي از  كنيم كه آن حضرت دو تن از پسرانش مي
   .)1(نام داشت »طلحه«پسرانش 

حضرت كال است. البتّه در مورد سنّ آنحديث بال اشدومتن هر -2و  1حديث  *
   .قوال مختلفي ذكر شده استا

اما آقاي بهبودي  )2(است» هميرَيف بن عس«آن  توابا اينكه يكي از ر - 3حديث  *
   آن را پذيرفته است!

هايي نيز به  به قول كشّي متّهم است به غلو و دروغ »اسامعيل بن ِمهران« - 4حديث  *
او نسبت داده شده است. به قول غضائري بسياري از رواياتش منقول از ضعفاست. اين 

خشك شده بود نشست  آبي كنار نخلي كه از بي حديث مدعي است كه امام حسن
سارباني كه همراه  كرد و درخت خشكيده، سبز شد و فوري خرماي تازه آورد!!و دعا 

نه اين سحر نيست  :آن حضرت بود اين كار را حمل بر سحر و جادو كرد. امام فرمود
  است.  صبلكه دعاي مستجاب پسر پيغمبر

                                                           
المختصر من تاريخ المعصومين األربعة عشر،  – 243و  240ص  1منتهي اآلمال، شيخ عباس قمي، ج  -1

 . 11محمد الحسين األديب، مكتبة نينوي الحديثة، ص 
 كتاب حاضر معرّفي شده است.  98صفحة  وي در -2
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و كنيزش زهر  بنگر كه بنا به حديث قبلي، به حضرت مجتبي ،خوانندة محترم
ك زهر را قيء كرد و بهبود يافت ولي امام نتوانست سم را از شكمش خارج دادند، كنيز

ما در اين حديث به دعاي امام درخت مرده زنده شد و فوراً خرما اكند و در گذشت. 
هميت اآيا چرا امام دعا نكرد كه سم از شكمش خارج شود و شفا يابد؟!  :پرسيم مي داد!

ديگر ير به خرما، كمتر بود؟ بل يكي از فرزندان زسالمت خودش از بر آورده ساختن مي
اينكه چرا معجزة خرما آوردن نخل خشكيده را در مقابل سپاهيان معاويه نياورد تا ايمان 

  رها كرده و به سپاه امام ملحق شوند؟!  آورند و معاويه را

ايم بدانجا مراجعه  ر ذكر كردهكتاب حاض 301اين حديث را در صفحة  -5حديث  *
  شود. 
دربارة اين موضوع در كتاب  داللت بر علم غيب امام دارد كه ما قبالً -6حديث  *

با اينكه پاهاي  :در اين خبر آمده به بعد) 123ايم (ر. ك. ص  حاضر توضيحاتي آورده
حاضر  يده بود و با اينكه مركب حاضر بود،مبارك امام از راه رفتن ورم كرده و آسيب د

نشد براي حفظ سالمت سوار شود! در حالي كه حفظ سالمت بر همه كس چه امام و 
دهد. ما اين خبر را باور  كار نامعقول انجام نمي ماما چه مأموم واجب است و قطعاً

دانست  يش بوده است. امام حسن خود ماكرمخالف سليقة جد بركنيم زيرا كار امام  نمي
در  صاكرمدانست كه رسول  و مي. )1(كرد كه جد بزرگوارش پيادگان را سوار شتر مي

 :رود. پرسيد سفر حج مردي را ديد كه افتان و خيزان ميان دو پسرش و دو مرد راه مي
همانا خدا از اينكه او خود  :نذر كرده پياده حج كند، فرمود :عرض كردنداين چيست؟ 

. و به برادرزني كه )2(نياز است. بايد سوار شود و قرباني كند ند، بيرا عذاب و شكنجه ك
مذكور را  احاديث. )3(خواست پياده حج كند فرمود خواهرت را أمر كن كه سوار شود مي

                                                           
 ). 62ص  8(وسائل الشيعة ج  حيمل اُملشاة عىل بدنة كان رسول اهللا -1
رأی رجًال ُهيادي بني ابنيه وبني رجلني, قال: ما هذا? قالوا: نذر أن حيّج ماشيًا. قال: إّن اهللاَ ـ عّزوّجل ـ  أّن النبي -2

 ). 61ص  8(وسائل الشيعة ج  عن تعذيب نفسه فلريكب وليهد. غنيّ 
 ). 60ص  8(وسائل الشيعة، ج  انطلق إىل أختك فمرها فلرتكب -3
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اب احلّج راكبًا ب« , باب دهمةكتاب احلّج والعمر( »جامع املنقول يف ُسَنن الّرسول«در كتاب 
  . ام آورده ؟)»أفضل أو ما شياً 

   يباب مولد الحسين بن عل -١٧٣
عليه آالف  ـدر اين باب پس از ذكر تاريخ تولّد و شهادت حضرت سيد الشّهداء 

را مورد اختالف دانسته و  3و  1ه حديث آورده است. مجلسي حديث نُ ـ الّثناءو ةالّتحيّ 
سل را مر 4را صحيح و حديث  2صحيح پذيرفته و حديث ول را به عنوان اخود حديث 

را ضعيف  9را مجهول و  8را حسن و  7را موثّق همطراز صحيح و  6را مرفوع و  5و 
م را صحيح ندانسته است. شمرده است. آقاي بهبودي نيز جز حديث دو  

طالنشان انه است كه ذكر متن آنها براي اثبات باحمقاين باب چنان  احاديثغلب أ
  كافي است و نيازي به توضيح نيست. 

دق ام صاماز قول است كه حديث الب اج اماست. اريخ اموافق ت -1حديث  *
  گويد شهيد شد!!  مام حسين در روز عاشورا در گذشت و نميا :گويد مي

  كند.  را رد مي 171باب  6و  2چنانكه گفتيم حديث  - 2حديث  *
سورة أحقاف را غلط نقل كره و  15آية  حديث سوم طبق عادت، -4و  3حديث  *

ِ ﴿به جاي    گفته است!  »سناًح«، ﴾ًناَسٰ حۡ إ
 اهلگويا راوي جنازل شده!  مدعي است كه آية مذكور دربارة امام حسين :ثانياً

هنوز ازدواج نكرده و  اطّالع نداشته كه اين سوره مكّي است و در مكّه حضرت علي
ات عام به اضافه اينكه آياي نازل شود!  به دنيا نيامده بود تا براي او آيه امام حسين

قرآن را نبايد در يك فرد خاص ميخكوب كرد و مخصوص او قرار داد. بارداري و وضع 
  حمل بر هر مادري دشوار و مكروه است و اختصاص به مادر امام ندارد. 

جبرئيل سه بار باال رفت و پايين آمد و بار سوم به  :گويد در حديث چهارم مي :ثالثاً
كشد  متّت پس از تو او را ميادهد كه  ولودي بشارت ميخدا تو را به م :فرمود صپيامبر

چرا جبرئيل بار  :پرسيم . ميدهد مامت و واليت و وصايت را در نسل او قرار ميإو خدا 
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عالم ملكوت  ـنعوذ باهللا  ـمگر اول اين كار را نكرد؟ و دوبار بيهوده باال و پايين رفت؟!! 
  درستي ندارند؟! نيز مثل ادارات زمان ماست كه نظم و ترتيب 

جربه نيندوخت و يك بار همين پيام نيز از اين ماجرا ت صتر اينكه پيامبر جالب
اطّالع داد و آن حضرت نپذيرفت،  ‘فاطمهجبرئيل را به صورت ناقص به حضرت 

پذيرفت. معلوم نيست چرا  جبرئيل را كامل به دخترش خبر داد و اوام سپس بار دوم پي
  نگفت؟!  ‘ام را به صورت كامل به حضرت زهراول پياپيامبر همان بار 

  :سورة احقاف را قرائت كرد كه در آن آمده 15امام آية  :گويد مي :رابعاً
ۡص ﴿
َ
   ﴾ِ ِف ُذّرِيَِّتٓ  لِحۡ َوأ

  ».برايم در نسلم اصالح فرما«
گفت، كلّ فرزندان او  رو همة فرزندانش امام نشدند و اگر اين جمله را نمي از اين
حكمت و آشفته است كه  كذّاب چنان بي ةالشدند!! آيا عالم ملكوت به پندار غُ امام مي

 اُمتصرف خواندن يك جمله يا نخواندنش موجب كم و زياد شدن تعداد أئمة 
  شود؟! مي

بر امام پوشيده نيست، چه  »ما كان وما يكون وما هو كائن«گوييد  شما كه مي :خامساً
دانست كه گفتن اين جمله تعدادي از فرزندانش را از  يگوييد امام نم طور در اينجا مي
   سازد؟! امامت محروم مي

و هيچ زني شير نخورد بلكه او را  امام حسين از حضرت فاطمه :گوييد مي :سادساً
اش  زبانش را در دهان نوادهو آن حضرت انگشت ابهام يا ند دآور مي صنزد رسول خدا

مكيد و شير  دو يا سه روز مي ندازة نيازِرا به ا صگذاشت و او انگشت پيامبر مي
خورد!! اين كذب به قدري رسوا است كه نياز به توضيح ندارد. چنين ماجرايي در  مي
  معتبري نيامده است. متن  چهي

حديثي است مرفوع كه متن آن را ذكر كرده و قضاوت را بر عهدة  -5حديث  *
   :كه فرموده »اتصافّ«مكّي گويد در سورة  گذاريم، مي خوانندگان مي
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بِيهِ َوقَوۡ  إِذۡ ﴿
َ
ئِفۡ  ٨٥ُبُدوَن َماَذا َتعۡ  ۦِمهِ قَاَل ِل

َ
ِ تُرِيُدوَن ٱُدوَن  ًك َءالَِهةٗ أ َفَما  ٨٦َّ

اْ َفَتَولَّوۡ  ٨٩ َفَقاَل إِّنِ َسقِيمٞ  ٨٨لُُّجوِم ٱِف  َرةٗ َفَنَظَر َنظۡ  ٨٧لَِمَي َعٰ لۡ ٱَظنُُّكم بَِرّبِ 
 ]٩٠− ٨٥ :الّصاّفات[  ﴾بِرِينَ ُه ُمدۡ َعنۡ 

ز يا به جآ پرستيد؟ اين چيست كه مي :هنگامي كه به پدر خود و قوم خويش گفت«
خواهيد؟ پس پندارتان دربارة  خدايان و معبوداني ديگر ميبه دروغ  خداي [يگانه]

همانا من بيمارم  :پس نظري دقيق به ستارگان كرد و گفت پروردگار جهانيان چيست؟
  ».ده و برگشتندپس از او اعراض كر

من از آنچه كه بر سر حسين خواهد  :فرمود منظور آن است كه حضرت ابراهيم
  آمد، بيمارم! 

ايم.  كتاب حاضر سخن گفته 56 از اين دو حديث در صفحة - 7و  6حديث  *
الئكه از اينكه كنيم كه چرا م ، يادآوري مي6بارة حديث  مراجعه شود. در اينجا فقط در

شود،  لهي نائل ميافي سبيل اهللا، به لقاء  در بهترين وضع يعني شهادت امام حسين
ل به مقامات وحقيقت شهادت را كه موجب وص كه باطن و آنها كنند؟ ضجه و شيون مي

مناسب كنند. ضجه و شيون  گريه و شيون نمي دانند، طبعاً مي ،لهي استإعالية قرب 
مور آنها را متأثّر و متألّم ابينند و ظاهر دردناك  مور را نميااطن كساني است كه ب

من با امام قائم از  :فرشتگان فرمود سازد. ديگر آنكه گفته خدا در پاسخ ضجه و شيونِ مي
ظهور امام قائم هنوز در زمان  مگر :نيز گفتيم بايد پرسيد گيرم. چنانكه قبالً آنها انتقام مي

باشي و » رجعت«اگر قائل به  اند كه او از ايشان انتقام بگيرد؟ دهزن قاتلين امام حسين
اي است كه  خرافه »رجعت«بدان كه  بشماري، »تجعر«اين حديث را مربوط به مسألة 

   :اري از آيات قرآن. از آن جملهمخالف است با بسي
ٰ ُثمَّ إِنَُّكم َبعۡ ﴿  ﴾َعُثونَ َمةِ ُتبۡ قَِيٰ لۡ ٱَم يَوۡ  ُثمَّ إِنَُّكمۡ  ١٥لَِك لََمّيُِتوَن َد َذ

 ]١٦و١٥ :املؤمنون[  
همانا شما مردگان خواهيد بود. سپس همانا شما  پس از آن [مراحل كه ياد كرديم]«

  ».روز رستاخيز بر انگيخته خواهيد شد
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ٰٓ ﴿ :و ٓ  َحتَّ َحَدُهُم إَِذا َجا
َ
ۡ ٱَء أ ٓ  ٩٩ِجُعوِن رۡ ٱُت قَاَل َرّبِ َموۡ ل عۡ  لََعّلِ

َ
 ُتۚ يَما تََركۡ ا فِ لِحٗ َمُل َصٰ أ

 ۚ ٓ َّ َ  ٓ ۖ إِنََّها َكَِمٌة ُهَو قَا ٓ  ئِلَُها ٰ ئِِهم بَرۡ َوِمن َوَرا َ ِ  ]١٠٠و٩٩ :املؤمنون[   ﴾َعُثونَ ِم ُيبۡ يَوۡ  َزٌخ إ
مرا باز گردانيد شايد در آن  ،پروردگارا :تا چون يكي از ايشان را مرگ فرا رسد گويد«

نه چنين است و اين كالمي  اي آرم،كرداري شايسته به ج كه ترك كردم، ها] [فرصت
  ».است كه او گويندة آن است و در برابرشان برزخي است تا روزي كه برانگيخته شوند

ۡ ٱَ يَُذوقُوَن فِيَها ﴿ :و َّ َموۡ ل ِ ۡ ٱَت إ  ٱتََة َموۡ ل
ُ
 ]٥٦ :الّدخان[  ﴾وَلٰ ۡل

  ».ا چشيدند]چشند مگر همان نخستين مرگ را [كه در دني آخرت) مرگ را نمي= در آنجا («
  كند.  را رد مي »رجعت«و ساير آيات كه 

و  55و حديث  168باب  27و حديث  96باب  9از قبيل ذيل حديث  - 8حديث  *
ي است كه با نظر به آنها احاديثو از جملة  169روضة كافي و حديث باب  507و  268
لشكريان  چون :گويد توان ميزان عقل و فهم كليني را دريافت. در اين حديث مي مي

كوب نمايند، فضّه قصدشان را دانست (از اسبان لگد كربالء خواستند نعش امام را با سمِ
داني كه فردا  آيا مي :زيست گفت اي مي و رفت به شيري كه در جزيره كجا دانست)؟

اسبان سازند.  مِسكوب خواهند او را لگد مي چه كنند؟ جنازة حسينند با هخوا مي
و دستش را بر جنازة مطهر امام گذاشت. لشكريان كربالء چون خود دشير مذكور آمد و 

   را با شير روبرو ديدند، منصرف شدند!!

  حضور فضّه در كربالء ثابت نيست و محلّ ترديد است.  :أوالً
   داشت؟!آيا او هم علم غيب چه قصدي دارند؟ فضّه از كجا دانست كه لشكر كربالء  :ثانياً

تعجب است فضّه بدانجا رفت؟ كه نزديكي آن، كدام جزيره هست و   در كربالء :ثالثاً
جزيره و و اطراف آن چنين در كربالء دانسته  عراق بوده و نميها ساكن  از كليني كه سال
  دريايي نيست. 

هايشان و  كماناند چرا شير را با تير نفر بوده ها هزار لشكري كه به قول شما ده :رابعاً
  د؟! هايشان نزدن يا با نيزه

زبان  فضّه چگونه با شير سخن گفت؟! آيا او نيز مانند حضرت سليمان :خامساً
  كنند!  كه بخواهند معجزه جعل ميبراي هر ةالغُ كذّابين و دانست؟!  حيوانات را مي
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بار در حديث ذكر شده، به جا استعمال نشده  كه دو »يَل وا اَخل ؤُ طِّ وَ يُ «جملة  :سادساً
ندان چشود عربي كليني  معلوم مي »ُتَوطُِّؤه اخلَيُل « :يدبلكه درست آن است كه بگو

  تعريفي نداشته است. 
از فضّه نقل  حديث را مستقيماً» دريس بن عبداهللا«كليني توجه نكرده كه  :سابعاً

  نكرده و معلوم نيست كه واسطة بين فضّه و او چه كسي بوده است! 
اند.  سنّت اهلوات از ر» يبرَكُبوا«و  »جابو سعيد األشَ«و » دريسإعبداهللا بن « :ثامناً
قلّ بسياري از رواياتشان حال اكه ال  ـرا » ممسل«و » بخاري«مثال او كه روايات او كليني 

كنند و منقوالت آنها مورد اعتناء و  نقل نمي ـو روز بهتري از اين حديث دارند 
را كه از » المصنَّف«كتاب مؤلّف » صنعاني عبدالرّزاق« احاديثاعتمادشان نيست و حتّي 

  دانند؟!!  سنّت، قابل ذكر مي اهلچرا اين روايت را از كنند!  سنّت نيست، نقل نمي اهل

جساد پاك شهداء ااز اسب تاختن بر  سپاهيان كربالء :گويد اين حديث مي :تاسعاً
م يهِ لَ عَ  هللاِ ا ةُ محَ رَ  ـ جساد مطهر شهداي كربالءابر  :گويد ما شيخ مفيد ميا .صرف نظر كردند

ثير و ااين ماجرا را طبري و ابن  )113ص  2ج  (اإلرشاد، دارالمفيد،اسب تاختند  ـ
مسعودي در مالذَّ روجاند. كدام قول را قبول كنيم؟  ب نيز نقل كردهه  

به نظر  رسد، در كافي آورده است؟! كليني چرا اين حديث را كه به امام نمي :عاشراً
  كند.  ميرا به دين بديين مردم فكور  ها، نه قصهما كليني با نقل اينگو

كه به قول فردي متعصب اند  اي كذّاب و مجهول حديثي نقل كرده عده -9حديث  *
ز اينكه مردم را به گريه لفظ و معني مشوش است و جو خرافي چون مجلسي، به لحاظ 

  دارد. اي ن فائدهاسالم، تشويق كند  سنّت هاي خالف و عزاداريو شيون 
 اين باب چنان دور از عقلِ احاديثغلب اخوانندة محترم چنانكه مالحظه شد  :تذكّر
طالنشان نيازي به توضيح نداشت. حال خود قضاوت كن انه بود كه اثبات باحمقسليم و 

آيا انصاف است از كسي كه اين روايات را بدون هيچ توضيح و تذكّر و اظهار ترديد، در 
  ندازه تمجيد و تبجيل شود؟ كتابش آورده، اين ا
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   بن الحسين يباب مولد عل -١٧٤
را ذكر  ، تاريخ تولّد و وفات حضرت زين العابديناحاديثكليني قبل از ذكر 

و از امام  »جعفرأبو«با كنية  از امام باقر» اريخالتّ أبواب«نموده است. وي با اينكه در 
كند كه يكي از  ين باب حتّي اشاره نميما در ااياد كرده  »عبداهللاأبو«با كنية  صادق
ب قلوب يو اي كاش براي تقر .)1(بوده است »بوبكرا« هاي حضرت سجاد كنيه

ر مع«كرد كه يكي از فرزندان آن حضرت  اشاره ميمسلمين و تقويت وحدت اسالمي، 
   .)45ص  ،2منتهي االمال، ج نام داشت (ر. ك.  )*(»األشرف

را ضعيف دانسته  6و  1حديث كه مجلسي حديث اين باب مشتمل است بر شش 
را موثّق همطراز  2ما خود، حديث ششم را به عنوان صحيح پذيرفته است و حديث ا

آقاي  .را حسن ارزيابي كرده است 5را مجهول و  4را مرسل و  3صحيح و حديث 
  را صحيح ندانسته است.  2ز حديث اين باب ج احاديثبهبودي هيچ يك از 

اين حديث قول دكتر سيد جعفر شهيدي را به اختصار و دربارة  - 1حديث  *
را كنار نهد  اعتماد محض خوش باوري و ....اگر پژوهشگري(( :آوريم تصرّفي اندك، مي

بلكه به چون و چرا نپذيرد  اند بي نويسان قرن سوم نوشته محدثان و تاريخو آنچه را 
سندها بپردازد سپس مضمون  يق در آنتحقعلمي بهآنان رود وبا روشسروقت سندهاي

هاي خارجي بسنجد، براي او روشن خواهد شد كه داستان  آن سندها را با قرينه
آري داستان  !هُ لَ  أصَل  ال شهورٍ مَ  بَّ رُ  :ل است كهمصداقي درست از اين مثَ »شهربانو«

 ششِپو خارجي در سپس واقعيت آورده،ها پديد افسانه ندارها ورا نخست پ شهربانو
هيچ جستجو يب مورخان بعدي، نويسان و آنگاه تذكره است! مانده پنهان ها ديدهخيال، از

كنم چون سندهايي  نمي را باور »شهربانو« ... من داستان.اند را پذيرفتههاي پيشينيان گفته

                                                           
» زندگاني علي بن الحسين«به نقل از  105ص  2و كشف الغمة ج  175ص  4مناقب آل أبي طالب ج  -1

 . 8تأليف دكتر سيد جعفر شهيدي، ص 
 سيِّدين (سيد رضي و سيد مرتضي علَم الهدي) بوده است.  وي جدّ مادريِ -)*( 
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اين  ت برمد.... اگر پاية چنين شهرت دراز.تكه اين داستان در آن آمده درست نيس
  ه بررسي شده، چندان ارزش علمي ندارد. سندها است ك

او و به نام او ري در دل كوه براي  در نزديكي شهر» بي شهربانو بي«مزاري هم به نام 
اين مزار ] خبرِ عامي و بي[كنندگان  و زيارت دارندگان [رند و دكّاندار] برپا برپاست!
الجناح سب او كه ذوبر ا و شهادت امام حسين اين بانو پس از حادثة كربالء :گويند

ري بدين كوه رسيد. دشمن در نشست و يكسره به ايران تاخت. در نزديكي  [نام داشت]
مرا  »هكو«اي  :[به خطا] گفت مرا بگير، »وه«اي  :خواست بگويد »شهربانو«بود.  پي او

   !بگير! كوه شكافته شد و او در دل كوه رفت
اند و  نوشته پسر پرويز، »شيرويه«و  ....آخرين پادشاه ساساني ،»يزدگرد«پدر او را 

 ـ بود در كربالء حاضركه گويند  ـ »شهربانو« ما گذرِاهمه نام يزدگرد است.  از مشهورتر
آنجا به ايران هجرت كرد رفت، چرا از  به حجازو يا اگر از عراق چگونه به ايران افتاد؟ 

ي چه پيمود تا بدين سرزمين برا هاي دراز [وصعب العبور را آن هم به تنهايي] و اين راه
را  »وه«ي بخواهد ليكن زبانش به خطا ريا »وه«و او از  برسد و دشمن او را دنبال كند؟

   )1(بگويد و كوه از هم باز شود و او را در شكم خود پنهان سازد؟! »كوه«

بن عبداهللا چنين روايت ز جابرا »عمرو بن شمر بن يزيد جعفي«.... كليني از طريق 
او آمدند. دوشيزگان مدينه به تماشاي  آوردند،در چون دختر يزدگرد را بر عمر :كند

چون عمر بدو نگريست وي روي مسجد به نور او روشن شد!!  آمد،چون به مسجد در
دهد و قصد كشتن  مرا دشنام مي :اف بيروج باد هرمز. عمر گفت :خود را پوشاند و گفت

او را بگذار تا يكي از  تو چنين حقّي نداري! :او را فرمود المؤمنيناميرد. او كر
 يئ قرار بده. عمرمال فَرا بهرة آن مسلمان از لمانان را به شوهري اختيار كند واومس

 المؤمنيناميرنهاد.  حسين او بيامد و دست خود را بر سرِرا آزاد گذاشت.   دختر
 سپس به حسين نه، شهربانو! :شاه. امام فرمود نجها :گفت نام تو چيست؟ :پرسيد
  روي زمين را براي تو خواهد زاد. ][خلقِ ناو بهتري !عبداهللاباايا  :گفت

                                                           
 .  4و  3سال دوم شماره » هاي تاريخي بررسي«ر. ك. مجلّة  -1
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هاي خارجي نيز با آن  . قرينه..ما اين حديث با چنين سند و متن پذيرفتني نيستا
و را ااست كه نجاشي و ابن غضائري  »َعمِرو بِن ِشمر«. راوي حديث ..سازش ندارد

اند.  و وجيزه بر ضعف او تصريح كرده» العقول ةمرآ«اند و صاحب  ضعيف دانستهبسيار
أَرشق « :است. بار ديگر در اين عبارت بنگريد خور بررسي نيز درحديث از جهت متن 

. بايد »چون به مسجد در آمد مسجد به نور او روشن شد = املسجد بضوئها ّملا دخلته
 بود؟يا او آفتابي يا ماهي  مشعلي براي او افروختند؟ چرا مسجد روشن شد؟ :پرسيد

مجلس ما را  :چنان است كه بگوينداين عبارت  :نيست كه بگوييممقام جاي مجاز گويي 
هاي مصنوع است نه  اين گونه تعبيرها، خاص عبارتبه جمال خود نوراني كردي. 

سرايي ندارد.  هپردازي و مديح در بيان اين حديث قصد عبارت روايت. امام صادق
روبرو شده عبارت  لفظ در حديث، براي همين است كه مجلسي چون با چنين غرابت

إرشاق املسجد بضوئها كناية عن ابتهاج أهل املسجد برؤيتها « :را بدين گونه تفسير كرده است
يعني مردمان به ديدن وي  مجلس بدو،روشن شدن  = وتعّجبهم من صورهتا وصباحتها

ظاهر كلمه است. اما اين تفسير مخالف  )1()3ص  6العقول ج  ة(مرآ» شادمان شدند
 :جمله چنين است در روايت خرائج از جابر، گذشته از روايت كافي و بصائر الدرجات،

باز در ذيل  !»مجلس از درخشش رخسارش روشن شد أرشق املجلس بضوء وجهها = «
 علي ا به مزايده بگذارد،ر خواست اوبينيم كه عمر  مي ،اين روايت به نقل جابر

 او را به اختيارِتوان فروخت!!  نمي چند هم كه كافر باشند،دختران پادشاهان را هر :گفت
رفت  خود بگذار تا يكي را انتخاب كند. عمر چنين كرد و دختر نزد حسين بن علي

روي ميان آنان  ـري د ه به فارسيِالبتّ ـو دست خود را بر دوش او نهاد و اين گفتگو 
راست  ـآن خواهر من بود.  ـشهربانويه  نه، ـشاه. جهان  ـچه نام داري اي كنيجك؟  :داد

  گفتي. 

                                                           
 نقل كرده است.  9ص  46آقاي شهيدي قول مجلسي را از بحار األنوار ج  -1
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شهربانو  :دهد اين است كه گويد جملة ديگر كه ساختگي بودن حديث را نشان مي
 صپيغمبراو كه به نامة  هرمز چرا بايد نفرين شود؟! !»زرمف بيروج بادا هاُ« :گفت
پرويز پسر هرمز  خسرو ـاند  گر داستان بدان صورت باشد كه نوشتها ـحرمتي كرد  بي

 به مسجد مدينه در آمده و اگر آن دختر، شهربانو فرزند يزدگرد بوده،است. اگر دختري 
شناخته و از كردار آنان به خوبي آگاه  اين اندازه مسلّم است كه پدر و جد خود را مي

   .بوده است
گفتند زيرا  مي »ينتَرَيابن الخ«را  بن الحسين عليكه خوانيم  در ذيل روايت مي

  است و از عجم فارس.  برگزيدة خدا از عرب هاشم
در اين  »آل أبی طالب أنساِب  الطالب يف ةمدَ عُ «سيد احمد بن علي داوودي مؤلّف كتاب 

از پيغمبر زادگي  خداوند علي بن الحسين را به فرزند :... گويد.ري جالب دارد كهظباره ن
نياز فرموده است، آن هم دختري كه بر سنّت اسالمي متولّد نشده  پادشاه زادگي مجوس بي

است. اگر پادشاهي موجب شرف بود بايست عجم بر عرب و بني قحطان [كه پادشاهي و 
   فضيلت داشته باشد! اند] بر بني عدنان [كه صحرانشين بوده اند] سلطنت داشته

ن اين روايت با آن روبرو خواهيم شد، اين پذيرفتمشكل ديگري كه در صورت 
خراسان  اگر جزء اسيران خراسان است، سير شده؟ادر كجا  است كه شهربانو چه سال و
نه در خالفت عمر. پس در نتيجه آوردن شهربانو به مسجد را در دورة عثمان گشودند 

ر شده سياعمر مدينه و گفتگوي او با عمر نادرست خواهد بود. اگر در عهد خالفت 
سيري او در يكي از نبردهاي قادسيه، مدائن يا نهاوند بوده است كه در اين اشد، اب

صورت داستان از دو جهت پذيرفتني نيست. نخست اينكه تاريخ نويسان هنگام شرح 
اي به نقطة  نشيني يزدگرد را از نقطه هاي عرب و ايران، داستان حركت و عقب جنگ

گاه در  ها يزدگرد و خاندان او هيچ موجب اين گزارشبه اند.  ديگر به تفصيل نوشته
در مدائن بود و پيش از يزدگرد  اند. هنگامي كه جنگ قادسيه آغاز شد، ميدان نبرد نبوده

آنكه مسلمانان به مدائن برسند به حلوان به قم و كاشان و از آنجا لوان رفت. سپس از ح
 زنان وها يزدگرد نه تنها  ينينش به اصفهان و كرمان و مرو افتاد. در اين عقب
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مشگران، يوزبانان او نيز همراه راداشته بلكه آشپزان، را همراه  خود خزانة خويشاوندان و
  پس دختر او چه وقت و در كجا و چگونه أسير مسلمانان شده است؟ اند.  وي بوده

بن الحسين ديگر آنكه امام علي بر مشهور در سال سي و هفتم هجري متولّد بنا 
او در سال چهل و ششم يا چهل و هفتم از هجرت  والدتشده و به اختيار اين بنده 

دانيم در سال بيست و سوم هجري كشته شد. بر فرض كه  است. عمر چنانكه مي
اند از سال  شهربانو را در آخرين روزهاي زندگاني عمر نزد او به مدينه آورده :بگوييم

است  بن الحسين والدت امام علي بيست و سوم تا سال سي و هفتم كه سال
اين حادثه هر چند  چهارده سال گذشته، چگونه شهربانو در اين مدت نازا مانده است؟

نمايد. اين هر دو اسبتعاد را مجلسي دريافته و بدان  ما بسيار بعيد ميامحال نيست 
  . ))اشارت كرده است

بي شهربانو  دم را از زيارت بيچرا آخوندها مردم را آگاه نكرده و مر :پرسيم اينك مي
  كنند.  آن نهي نمي نظيرو خرافات 

نسبت داده شده،  »ليؤاألسود الدأبو«بارة ذيل حديث و بيتي كه به آقاي شهيدي در
ما ا بدان كاري نداريم، شخصيتي است حقيقي يا نه؟ سود كه بود؟أبواأل (( :نويسد مي

بن  امام علي كسري و هاشم، ميانِ المِخود استشهاد بدين بيت و اينكه مقصود از غ
شود و  كافي نيست. چه رسد بدان كه چنين بيتي در ديوان ديده نمي باشد، الحسين

در حاشية » األنواربحار«ح ارجمند مجلّد چهل و ششم چنانكه محقّق فاضل و مصح
بت داده نس »االسودابو«ها به  ه تنهايي در بعض كتاباين بيت ب اند، كتاب نوشته 4صفحة 

  صول كافي باشد. اهمان كتاب  ترين مĤخذ انتساب، شده و گويا ديرينه
تعبير از  سبك بيت و مضمون آن نيز با مولود خاندان امامت تناسبي ندارد،

تر است تا با  هاي موروثي مناسب با خاندان پايبند سنّت چنان مولود،تعويذبندي براي 
مين امام. و اهللا العال1())مفرزند سو(.   

                                                           
جعفر شهيدي، دفتر نشر  تأليف دكتر سيد» زندگاني علي بن الحسين«طالبين تفصيل بيشتر، به كتاب  -1

 مراجعه كنند.  26تا  7فرهنگ اسالمي، فصل أول ص 
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اند  ز حديث پنجم و ششم، به شتر حضرت سجاد پرداختهبعدي اين باب ج احاديث
آن حضرت با اينكه هرگز قبر آن بزرگوار شتر حضرت سجاد پس از وفات  :گويند و مي

آيا او هم علم غيب قبر را دانست؟ آمد و قبر را يافت (از كجا جاي  را نديده بود،
امام  ـ چشمان شتر پر از اشك شد!! :گويد چهارم ميو در حديث  ـو ناله كرد! داشت)؟ 
   .پيش از آنكه مردم شتر را در اين حالت ببينند او را به نزد من باز گردانيد :باقر فرمود

البد فقط خود اي داشت و چرا ايجاد شد؟  اين معجزة پنهاني چه فايده :اگر بپرسيم
م اين باب را پذيرفته است!دانند! شگفتا كه آقاي بهبودي حديث د وات حديث ميرما  و

  گذاريم.  را بر عهدة خوانندگان مي احاديثقضاوت دربارة اين 
شتري را در حرم فريب  اي عوام به ياد دارم زماني كه ساكن مشهد خراسان بودم عده

غوغاي برپا شد. عوام  رها كردند و ادعا شد كه شتري به زيارت امام آمده!! امام رضا
در آن زمان يكي از مجتهدين وهاي شتر را كندند و حيوان آزار بسيار ديد! براي تبرّك م

به منزل نگارنده  ـام  ) آورده360(ص نامه زيارت و زيارتچنانكه در كتاب  ـخراسان 
چرا همين  :شتر جويا شد. از او پرسيدم بارة معجزة به زيارت آمدنِ آمد و نظرم را در

اين شتر  :جناب مجتهد گفت آيند؟ ن به زيارت نمييك شتر به زيارت آمده و ساير شترا
نداشتم  دايدر آن زمان روايات كليني را به  شيعه و داراي واليت بوده بقيه چنين نيستند!

يك شتر شيعة ديگر سراغ  گفتم كه بشارت باد بر تو كه عالوه بر اين شتر، به او ميو إالّ 
است و او قبل از شما شتري شيعه به  دارم كه البتّه افتخار كشف آن متعلّق به كليني

  جهان اسالم معرّفي كرده است!! 
چه اندازه با  رساند كه حضرت سجاد متن آن بالاشكال است و مي -5حديث  *

كرده است.  قرآن را تالوت ميقرآن كريم مأنوس بوده و تا آخرين لحظات حيات آيات 
  اميد است كه آن بزرگوار سرمشق ما قرار گيرد. 

يكي از اقوالي است كه دربارة سنّ امام و سال وفات آن حضرت، بيان  -6يث حد *
  شده است. 
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   يجعفر محّمد بن عل يباب مولد أب -١٧٥
شش حديث آمده كه  در اين باب پس از ذكر تاريخ تولّد و وفات حضرت باقر

را  4را حسن و  3و حديث  ضعيفرا  6و  5و حديث  1مجلسي هر دو سند حديث 
با اينكه حديث دوم را ضعيف شمرده اما آن را به عنوان صحيح شمرده و  مجهول

  اين باب را صحيح ندانسته است.  احاديثپذيرفته است!! آقاي بهبودي هيچ يك از 
ن نزديك ديواري نشسته بود در اي در حضرت باقرما :گويد مي -1حديث  *

نه،  :ه ديوار اشاره كرد و گفتريخت. آن بانو با دست بهنگام ديوار با صداي مهيبي فرو
خدا به تو اجازه نداده سقوط كني. ديوار ميان زمين و آسمان  صقسم به حقّ مصطفي

   !بانو عبور كردمعلّق ماند تا آن 
انبياء معجزه ثابت غيرفهمد؟ ديگر اينكه براي  شنود يا مي بايد ديد آيا ديوار چيزي مي

و عبد صالح وقتي به ديواري  هللاست يا خير؟ پيامبر خدا حضرت موسي كليم ا
آن را قسم ندادند كه سقوط نكن و نفرمودند خدا به تو  رسيدند كه در شرف انهدام بود،

   :ذن سقوط نداده بلكه اقدام به تعمير آن كردند. چنانكه قرآن فرمودها
قَاَمهُ فَوََجَدا فِيَها ِجَدارٗ ﴿

َ
ن يَنَقضَّ فَأ

َ
جۡ َت َعلَيۡ َلََّخذۡ َت ِشئۡ  قَاَل لَوۡ  ۥۖ ا يُرِيُد أ

َ
﴾ارٗ هِ أ

 ]٧٧ :الكهف[  
] ديواري يافتند كه صالح) در آن [شهر = حضرت موسي و عبدپس آن دو («

داشت [و تعمير كرد، موسي به عبد صالح] صالح] آن را برپا ريزد، [عبدخواست فرو مي
  ».گرفتي خواستي بر اين كار مزدي مي اگر مي :گفت

بنا به نيز آمده است.  )44 و 43(ص » رجال كشي«اين حديث در مشابه -2حديث  *
اي بود.   گذشت كه در آن مكتبخانه اي مي كوچه در مدينه از جابر بن عبداهللا ،اين حديث

 صدر آنجا حضرت باقر را ديد. نامش را پرسيد و او را بوسيد و سالم رسول خداوي 
حضرت  آمده، )44را به وي رسانيد. حتّي در خبر ديگري كه در رجال كشي (ص 

نه من  :جابر گفته فرزندم به مكتب رفته آيا بفرستم كه بيايد؟ :به جابر فرمود سجاد
  روم.  خودم به مالقاتش مي
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از جمله حضرت باقر براي تحصيل به مكتب داللت دارند كه أئمه  اخباراينگونه 
  لدنّي.  علم امام تحصيلي است نه ـايم  نيز گفته 90و چنانكه در باب ـ رفتند  مي

بنا به اين حديث حضرت سجاد پيش از جابر  :گويد مجلسي دربارة اين حديث مي
وفات يافته است در حالي كه اين قول با تاريخ وفات آنها موافق نيست زيرا جابر به 

در سال  اتّفاق فريقين قبل از سال هشتاد هجري در گذشت اما وفات حضرت سجاد
  هجري بوده است.  95يا  94

حاضر  خواست بر مرقد حضرت سيد الشّهداء جابر در زماني كه مي ،وه بر اينعال
  را دريافت؟!  صچگونه حضرت باقر را ديد و شباهت او با پيامبر كور بود، شود،
هزار آيه داشته  كه روايت كرده قرآن هفده احمق» مكَعلي بن الح« -3حديث  *

وارث  صآيا رسول خدا :پرسيدم باقرنقل كرده كه از امام » بصيرابو«است از قول 
ها  توانيد مرده شما مي :بلي. پرسيدم :فرمود تمام علوم انبياء بوده و شما وارث پيامبرايد؟

   ذن خدا!!ابلي به  :فرمودبرص را شفا دهيد؟ ارا زنده كنيد و كور و 
 »هاشم معروف الحسني«ه قول است كه ب» ابوبصير«راوي اين حديث  :چنانكه گفتيم261

ابو بصير عبداهللا بن محمد  - 1 :اند از متعلّق است به چهار نفر كه عبارت »بصيرأبو«كنية 
ابو بصير يحيي  -4أبو بصير ليث بن البختري.  - 3أبو بصير علباء بن دراع.  - 2األسدي. 
را توثيق  »بختريابن ال«اند. البتّه برخي  القاسم. ايشان همگي متّهم و ناموثوق بن أبي
   .)1(اند العقيده شمردها گروهي ديگر او را مطعون و فاسداند، أم كرده

شود كه  مگر به امام وحي مي :اوالً :پرسيم البطالن است. مي متن حديث نيز واضح
برص براي اثبات احياي اموات و شفاي كور و امعجزة  :ذن بدهد؟ ثانياًاخدا گاهي به او 

بوده است، پس چگونه آن را به حضرت  ضرت عيسينبوت و مختص به ح
دانيد؟ ديگر آنكه حتّي اگر او را نبي بدانيد،  آيا او را نبي مي دهيد؟ نسبت مي باقر

..) بدون ...و 617و  354و  120ايم (ص  نبياء را چنانكه بارها گفتهامعجزة هر يك از 
 ي كورِات و شفامواحياء إدر قرآن  :توان به ساير انبيا نسبت داد. ثالثاً سند شرعي نمي

                                                           
 . 233الموضوعات في اآلثار واألخبار ص  -1



   
 

 

880 

شود  مي ظاهر ـصلوات اهللا عليه  ـدعاي حضرت عيسي برص كارخداست كه بها د وادرزام
 ال« :گويد يم صرسول خدا )90نه كار خود آن حضرت. در دعاي جوشن كبير (بند 

. خزائن قدرت خدا نه نزد رسول »كند خدا زنده نمي مردگان را جز = إالّ هو تىاملو ييُحي 
   :خدا است نه نزد امام. چنانكه خدا به رسول خود فرموده بگويد

﴿ ٓ َّ قُوُل َلُكمۡ  قُل 
َ
ٓ  أ ٓ ٱئُِن ِعنِدي َخَزا َ ِ َو عۡ  َّ

َ
 ]٥٠ األنعام:[  ﴾َب َغيۡ لۡ ٱلَُم أ

  ».دانم گويم كه خزائن خداوند نزد من است و غيب نمي يبه شما نم«
م به صورتم بينا شدامام دست كشيد  :گويد بصير كه كور بوده ميدر آخر اين خبر ابو

را  اخبارفريبان زمان ما كه اينگونه  ديگر دست كشيد دوباره نابينا شدم. عوامسپس بار
زادگان و پس از امامان و امام روند بر سر قبر ميتظاهر به كوري كرده و  ،اند شنيده

كنند كه كوري شفا يافته كه امام مرا شفا داد. چنانكه در  چندي داد و فرياد و غوغا مي
پا كردند كه كوري شفا يافته اما  غوغايي بر زمان فرهاد ميرزا در حرم امام رضا

  ). 358ص  نامه زيارت و زيارتنامبرده مشت فريبكاران را باز كرد (ر. ك. 
خواهي حتماً به بهشت بروي بايد  اگر مي :فرموده» بصيرابو«ر اين حديث امام به د

معلوم نيست كه بينائي چه منافاتي با ورود به بهشت دارد كه امام بهشتي نابينا باشي؟ 
  ابو بصير را موكول به نابينايي او دانسته است؟  بودنِ

مام بهشت را براي همساية ، ا176در اين حديث براي ابوبصير و در حديث پنجم باب 
در حالي كه  ،ضمانت فرموده بصير مشروط بر اينكه كارهاي ناشايستش را ترك كند،ابو
ز كساني كه خداي متعال خود در قرآن به آنها وعدة بهشت يا دوزخ داده است، ديگران ج

اگر  الورود به بهشت يا دوزخ شمرد. آري، محتوم توان بدون سند متقن شرعي، را نمي
حال قبول يا رد توبه فقط در اختيار خداست و پذيرد اما به هر وبه كند خدا ميسي تك

   :چنان نيست كه غير خدا بتواند آن را ضمانت كند! خدا به رسول خود فرموده
 ٱَس لََك ِمَن لَيۡ ﴿

َ
وۡ ِر َشۡ مۡ ۡل

َ
وۡ  ِهمۡ َيُتوَب َعلَيۡ  ٌء أ

َ
َبُهمۡ  أ   ﴾لُِمونَ َظٰ  فَإِنَُّهمۡ  ُيَعّذِ

 ]١٢٨ :عمرانآل [  
پذيرد يا  يا توبة ايشان را مي چيزي از اين كار به اختيار تو نيست. [خداست كه]«

  ».كند زيرا آنان ستمگراند عذابشان مي
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را در حالتي بين خوف و رجاء قرار جز معدودي استثناء ـ ـ به مؤمنين ،اسالم اصوالً
  گويد.  يدهد و قطعاً امام از اين موضوع آگاه است و خالف آن نم مي

مري نر و بودم كه يك جفت قُ خدمت امام باقر :گويد راوي مي -4حديث  *
قصة اين پرندگان  :ماده آمدند خدمت امام و مدتي با او سخن گفتند و رفتند. پرسيدم

تر  ما مطيعبهاز آدميزاده نسبت   روحيچهارپا و هر ذي هر پرنده و :چيست؟ امام فرمود
ة خود بدگمان شده بود و آن دو به قضاوت من راضي شدند. من مري به ماداين قُ است!
  اي!!  به قمري ماده ستم كرده مري نر گفتم توبه قُ

د هكنند و ع خود را عقد مي جفت مگر حيوانات هم  :اوالًجاي سؤال است كه 
  بندند كه كبوتر ماده فقط به يك نر اكتفا كند؟!  مي زناشويي
 :البقرة(دانست  نمي عبري)= زبان يهود ( صاكرمعني رسول جد ارجمند امام، ي :ثانياً

  داند؟!  چگونه فرزند او زبان حيوانات را مي )104
). پس چگونه 137(ر. ك. كتاب حاضر ص را گزيد صپيامبر عقرب دست :ثالثاً

ها  ودند بايد همة ميكربب اند؟! اگر همة جانداران مطيع امام مي امام  همة جانوران مطيع
مطيع آن حضرت باشند و امام بيمار نشود در حالي كه به تصريح شيخ صدوق (ر. ك. 

  شود.  ) امام بيمار مي127ص 
آن حضرت از پاكدامني و  نسبت ناروا دادند، ،صاكرموقتي به همسر رسول  :رابعاً

مشورت  دربارة اين موضوع با حضرت علي گناهي همسرش آگاه نبود و چون بي
عائشه را رها كن تا  :گناهي او اطّالعي نداشت، گفت فرمود، حضرت امير نيز چون از بي

تبرئه گرديد. حال چگونه امام باقر حتّي از  هسورة نور نازل و عائش 18تا  11اينكه آيات 
  ت يا خيانت پرندگان با خبر است؟ عفّ

اند. آيا به گفتة اينگونه افراد  علين ناآشنا با قرآن ساختهو جا ةالغُ اين حديث را 
عقل خود را  احاديثتوان سند مذهبي به دست آورد؟! آيا كليني در هنگام ثبت اين  مي

  گرفت؟  به كار مي
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خوانده است. دربارة اين آيه  »اهللا ةبقيّ «خود را  امام باقر :گويد مي -5حديث  *
دعا بر خواننده آشكار است و ا) و اينك خطا بودن اين 780ايم (ص سخن گفته قبالً
با قرآن آشنا بوده و  است كه كامالً العلومند كه اين قول تهمت به حضرت باقردا مي

  گفته است.  چنين سخني نمي قطعاً
 اين قول با هيچ يك از :گويد مجلسي دربارة جملة آخر اين حديث مي -6حديث  *

آمده، موافق نيست.  »روضة الواعظني«ز با آنچه در تواريخ ج  

   عبداهللا جعفر بن محّمد يباب مولد أب -١٧٦
و محلّ مرقد آن بزرگوار  د و وفات حضرت صادقتاريخ تولّكليني پس از ذكر 

بود و مادر  و دختر قاسم بن محمد ابن ابي بكر »هروفَ ماُ«ية مادر آن حضرت نك :گويد مي
   .)1(بكر بود حمان بن ابيبزرگ مادري امام صادق، اسماء دختر عبدالرّبانو يعني مادرآن

را مجهول و  6و  1اين باب مشتمل است بر هشت روايت كه مجلسي حديث 
را موثّق و بقيه را ضعيف شمرده است. آقاي بهبودي نيز فقط حديث ششم را  8حديث 

  صحيح دانسته است. 
دارد » بيسسعيد بن م«اين حديث داللت بر مدح  :يدگو مجلسي مي -1حديث  *

ثقفي در ذم او وارد شده و گويا ذم او » الغارات«بسياري در رجال كشي و  اخباراما 
  ح است. رجأ

  كنيم.  و در اينجا تكرار نمي )168ايم (ص سخن گفتهاز اين حديث قبالً  - 2حديث  *
اند. در كتب  حديثي نقل كرده »رفَيد«اي ضعيف و مجهول از قول  عده - 3حديث  *
 گرچه ممقاني غالباًباشند!  اند كه هر دو مجهول مي يد ذكر شدهفَدو تن به نام ر رجال،

ظاهراً او امامي است در حالي كه در  :گويد كه از أئمه حديثي روايت كند ميدربارة هر
امامي نبوده و اين مذاهب بعداً به وجود آمده است. اين زمان ائمه مذهب امامي و غير

                                                           
 رسم.  ): امام صادق فرموده: من دوبار به ابوبكر مي150بدين سبب چنانكه گفتيم (ص -1
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است. چنانكه گفتيم در   نشين نقل كرده اي از عربي باديه الحال معجزه جناب مجهول
نشين اظهار  اي كه حتّي يك باديه البتّه معجزهبارد!!  از در و ديوار معجزه مي »كافي«كتاب 

كند اهما از رسول » عيون المعجزات«اب توان از آن صدها كت تي ندارد و مييساخت. ام
معجزه به دست من نيست و من  :فرمود ستند و آن حضرت ميخوا معجزه مي صخدا

  بشري مانند شمايم. 
ٓ َوَيُقولُوَن لَوۡ ﴿ نزَِل َعلَيۡ  َ

ُ
ّبِهِ  هِ َءايَةٞ أ ِ فَ َغيۡ لۡ ٱإِنََّما  َفُقۡل  ۦۖ ّمِن رَّ َّ ِ ْ إِّنِ نَتِظُروٓ ٱُب  ا

ۡ ٱَن َمَعُكم مِّ   ]٢٠ :يونس[  ﴾ُمنَتِظرِينَ ل
همانا غيب از آن  :پس بگو شود؟ اي نازل نمي چرا بر او نشانه و معجزه :گويند و مي«

  ».ام خداست پس منتظر باشيد كه همانا من نيز از منتظران
علم غيب و معجزه و «اي ارائه كند. (به كتاب حاضر، فصل  معجزه و چنين نبود كه دائماً

  مراجعه شود).  »كرامت در قرآن
امام  :گويند اي كذّاب مي سند آن در نهايت ضعف است. عده -4حديث  *
خزائن زمين و كليدهاي آن در دست ماست. در صورتي كه خداي  :فرمود صادق

   :متعال به رسول خود فرموده
﴿ ٓ َّ قُوُل َلُكمۡ  قُل 

َ
ٓ  أ ِ ٱئُِن ِعنِدي َخَزا  ]٥٠ األنعام:[  ﴾َّ

  ».گويم كه خزائن خداوند نزد من است به شما نمي :بگو«
   :خدا شمرده و فرموده و خزائن را از آنِ

ٓ ن ّمِن َشۡ ﴿ َّ ِعنَدنَا َخَزا ِ ُِلُ  ۥئُِنهُ ٍء إ  بَِقَدرٖ  ۥٓ َوَما ُنَنّ
َّ ِ عۡ  إ  ]٢١ :جراحل[   ﴾لُواٖ مَّ

به ز ست و آن را جه خزائن آن نزد ما [و در اختيار ما]كو هيچ چيز نيست مگر آن«
  ».كنم اي معلوم نازل نمي اندازه

   .445همچنين مراجعه شود به صفحة 
تن از  روايت چهارنقل اين در« :گويد حديث ميهاشم معروف الحسني دربارة اين

... و .ري بن علي الطّحانيبدخالت و مشاركت دارند. خَ به دروغگويي و غلو،همين متّ
عجيب و  اخبارعبدالعزيز كه مخلّط و دروغگو بود و به قول فضل بن شاذان عمر بن 

بيان كه [به ر و يونس بن ظَمكرد و مفضّل بن ع نادرست و مورد انكار نقل مي
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در ذم آن دو و احتراز  اند و كافي است از آنچه كه امام صادق معروف دروغگويي]
   .)1(»يونس را هزار بار لعن كرده است ،مامكه ا آگاه باشيم و [بدانيم] از آنها فرموده،
كنيم. غضائري و مؤلّف  را معرّفي مي ابوسعيد الخَيبري بن علي الطّحاّندر اينجا 

يونس بن «الحديث و فاسدالعقيده و غالي و از همنشينان  الرّجال او را ضعيف مجمع
. كتابي نوشته كه قابل اعتنا نيست. مرحوم ندك يار روايت مياند كه از او بس شمرده »ظبيان

در  :گويند نجاشي و عالّمة حلي نيز او را به همين صفات نكوهيده مذمت كرده و مي
ير وَ حسني ابن ثُ «هاي او اين است كه از قول  مذهب او غلو و ارتفاع هست. يكي از دروغ

آقاي بهبودي  قول كند در حالي كه به نقل ميحديث  »هباتَ غ بن نُ صبَ أ«از  »هتَ فاِخ  بن ابی
 اصحابير كه از وپيرمرد بود. پس چگونه حسين بن ثُ المؤمنينغ در زمان اميرصبأ

كند؟!  خذ ميأين است از او حديث قَحضرات صاد  
يارات«ايتي است كه در اي از آنها رو ي در زيارت دارد كه نمونهاحاديث »خيبري« » كامل الزّ

كه قبر  هر :گفته و كتب ديگر از او روايت شده كه از قول امام رضا »ةيعّش وسائل ال« و
   )2(عبداهللا را زيارت كند مانند كسي است كه خدا را در عرش زيارت كرده باشد!!!بيا

به جاي خداي متعال و  ـنعوذ باهللا  ـامام حسين را  مالحظه كنيد كه اين حديث،
و يي كه در عرش باشد نه در همه جا هم خداآنقبرش را به جاي عرش إلهي گذاشته، 

گويي فقط نشسته تا انسان برود او را زيارت كند! جالب است كه بدانيد شيخ طوسي 
  آورده است!! » حكامتهذيب األ«را در حديثي چنين 

باز در وسائل الشيعه و كتب ديگر حديثي عجيب از او آمده كه از قول امام كاظم 
آن است كه گناهان گذشته و آيندة او  زائر قبر حسين گفته كه كمترين ثواب براي

   )3(آمرزيده است!!
                                                           

 . 241و240الموضوعات في اآلثار واألخبار ص -1
بَِشطِّ الُفرات  قال: من زار قرب أيب عبداهللا عن اْلـَخيَربي عن احلسني بن حممد القّمي عن أبی احلسن الّرضا -2

 ). 319، ص 10(وسائل الشيعة، ج  َكَمن زار اهللا فوق عرشه!!
 . 319، (أبواب المزار ومايناسبه، باب سي و هفتم) صفحه 10وسائل الشيعة، ج  -3
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  كشاند.  ي است كه مردم را به گناه و نافرماني خدا مياحاديثچنين  ،آري
» لّي بن محمدعم«حديث پنج مجهول و ضعيف و از مرويات  -6و  5يث حد *

بوده ولي در  كور» صيرابوب« 175باب  3مسائل جالب اين است كه در حديث  است. از
 !»بيني كه ميچنانم ومن = كام تری ناأو« :گويد مي اوبه اش همسايه و روايت بيناستاين

  گفته شد.  175دربارة حديث پنجم رجوع كنيد به آنچه دربارة حديث سوم باب 
ز خدا كسي علم غيب ندارد ولي ابوبصير مدعي است كه ج :گويد با اينكه قرآن مي

ستم وارد خانة امام شوم و هنوز يك پايم در صحن خانه و پاي ديگرم در وقتي خوا
ما براي رفيقت به عهد خويش وفا  ،بابصيرأاي  :راهرو بود، امام به صداي بلند گفت

دانست كه دوستش مرده و بهشتي شده  كرديم. منظورش اين است كه امام از غيب مي
 جعفر بن« ـهبودي آن را پذيرفته دانم چرا آقاي ب كه نمي ـاست! و در حديث ششم 

ار منصور بو از خواص در كه برادرزادة قاتل امام حسن مجتبي» محمد بن األشعث
دانست به يكي از  چون غيب ميامام صادق  :)1(گويد خليفة عباسي است مي دوانيقي،

بود تا به عنوان وجوهات به امام بدهد،  مأمورين خليفه كه با خود پولي به مدينه آورده
  خدا پروا كن و آنچه ميان او و خليفه گذشته بود، به او باز گفت!!  از ،اي فالني :فرمود

َمَٰوِٰت ﴿ :فرموده صآيا راوي حديث به آية قرآن كه به پيامبر َّ َيۡعلَُم َمن ِف ٱلسَّ قُل 
 ُ َّ َّ ٱ ِ ۡرِض ٱۡلَغۡيَب إ

َ
ها و زمين غيب  كسي در آسمان ز خدا،ج :بگو« ]٦٥ :نملال[ ﴾َوٱۡل
ٓ  ...قُل﴿ :فرموده و». داند نمي َ عۡ  َو

َ
ايمان  »دانمغيب نميو گو.... ب] «50ِ[األنعام: ﴾َب َغيۡ لۡ ٱلَُم أ

ايي إبو  گويا اين افراد خبر ضد قرآن را اگر در مدح امام باشد، قبول دارند!داشته؟ 
 غيرخدا نسبت داده شود!!! في المثل در اين حديث لهي بهإندارند كه يكي از صفات 

مرا به همة آنچه ميان  = كأّنه كان ثالثنا ىحتّ  كوبين يبين ىجر بجميع ما ينخَربَ أ« :گفته است
!! كه اين همان صفت »من و تو گذشته بود، خبر داد گويي كه سومي ما بوده است

   :خداي متعال است كه فرموده

                                                           
 ين حديث، عمداً اين حديث را به نام او جعل كرده باشند. شايد جاعل -1
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لَمۡ ﴿
َ
نَّ  أ

َ
َ ٱتََر أ َمٰ ٱلَُم َما ِف  َيعۡ َّ ٰ لسَّ  ٱِت َوَما ِف َو

َ
ۡ  ِضۖ ۡرۡل ٰ  َوىٰ َما يَُكوُن ِمن نَّ َّ ثََل ِ َثٍة إ

َ َخۡ  ُهَو َرابُِعُهمۡ  َّ ُهَو َسادُِسُهمۡ َو ِ ٓ  َسٍة إ َ دۡ  َو
َ
ٰ  َنٰ أ ٓ ِمن َذ َ كۡ  لَِك َو

َ
َّ ُهَو َمَعُهمۡ أ ِ  َثَ إ

يۡ 
َ
ْۖ أ ۚ قَِيٰ لۡ ٱَم ُهم بَِما َعِملُواْ يَوۡ ُثمَّ يُنَّبِئُ  َن َما َكنُوا َ بُِكّلِ َشۡ ٱإِنَّ  َمةِ    ﴾ٍء َعلِيمٌ َّ

 ]٧ :ةجادلامل[
 داند؟ ها و آنچه در زمين است مي خدا آنچه در آسماناي] كه  آيا نديدي [و ندانسته«

هيچ سه تني نيست مگر آنكه او چهارمين ايشان است و  [و سخن در خفا گفتن] انجو
ي نيست مگر آنكه او شمشين آنهاست و شماري كمتر از اين يا بيشتر از هيچ پنج تن

جا كه باشند. آنگاه روز رستاخيز آنان را از ز اينكه او با ايشان است، هراين نباشد ج
  ».دهد، كه خداوند به هر چيز داناست اند، خبر مي كرده آنچه [در دنيا]

اب را بپذيرد، در متن آن تأمل اي كاش آقاي بهبودي قبل از آنكه حديث ششم اين ب
  كرد؟  مي

   الحسن موسی بن جعفر يباب مولد أب -١٧٧
ه حديث نُ كليني در اين باب پس از ذكر تاريخ تولّد و وفات حضرت كاظم

را مجهول و بقيه را ضعيف شمرده  3را صحيح و  8و  6آورده كه مجلسي حديث 
  ا صحيح ندانسته است. اين باب ر احاديثاست. آقاي بهبودي هيچ يك از 

طالن اين باب داللت دارد بر علم غيب امام كه ما بارها و بارها در مورد ب احاديث
خواننده را ارجاع  حضرت كاظم غيبايم و دربارة علم  اين عقيده سخن گفته

   .195صفحة دهيم به كتاب حاضر  مي
عيسي بن «نام  است از مجهولي بهكه منقول ل متن حديث او - 2و  1حديث  *
خجالت است و موضوعي را به مادر حضرت بسيار افتضاح و ماية » حمانعبدالرّ
 دهد!! ز دشمن كسي به فرد محبوب خود، چنين نسبتي نمينسبت داده كه ج كاظم

اش بارها با او  كنيز بيماري بود كه فروشنده حديث مدعي است كه مادر حضرت كاظم،
  ، قرار گرفته بود ولي دخول نكرده بود؟!!شوهر نسبت به همسروضعيت  در
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آيا در ميان عرب و عجم، زني بهتر از اين وجود نداشت كه حضرت باقر  :پرسيم مي
آيا امام  از او متولّد شود؟ امتآيندة  او را براي همسري فرزندش برگزيند و امامِ

تر از او نيافت كه او را به عنوان  بدر ميان اقوام و آشنايان خود زني مناس باقر
  عروس خويش برگزيند؟!

مستقيم بگويد مادر ز اين بوده است كه غيرآيا هدف جاعل حديث، ج :پرسيم مي ثانياً
م را به و چه بسا حديث دوبازيچة دست اين و آن بوده است؟  حضرت كاظم

  ول جعل كرده باشند. امنظور اصالح افتضاح حديث 
يقعد منها مقعد الرّجل «مو پيش از آنكه برده فروش در وضعيتي كه مرد سفيدچرا  :ثالثاً
زد و غيرتش بسيار دير به  شد و به برده فروش سيلي نمي قرار بگيرد، ظاهر نمي »ةمن املرأ

  آمد؟!  جوش مي
  گرفت؟  عقل خويش را به كار مي آيا كليني به هنگام ثبت اين حديث واقعاً

امام دارد كه  ن نيز داللت بر علم غيبِآاعتبار است. متن  مجهول و بي -3حديث  *
  مورد تأييد قرآن نيست. 

به نظر ما از جعليات باطنيه است. به قسمتي از اين حديث در بررسي  -4حديث  *
 جاعل و عالئم جعل ازايم (مراجعه شود). جهالت  اشاره كرده 39باب  11حديث 
   ليني از درك اين امور ناتوان است!حديث هويداست. اما افسوس كه ك سراسر

 م و از ذكرـكني اره ميـد خطاي آن اشـت. ما فقط به چنـطوالني اس )*(اين قصه
   :)1(كنيم بسياري از ايرادات صرف نظر مي

                                                           
 حيف است كه اين اكاذيب را حديث بناميم.  - )*(
= ظاهر قرآن  قرأُت ظاهر القرآن«جالب است بدانيد كه مجلسي در شرح اين كالم مرد نصراني كه گفت:  -1

= مقصود از ظاهر قرآن، آن  دون ما سقط منه الـُمراد بظاهر القرآن ما كان ظاهرًا منها«گويد:  مي» ام را خوانده
 »!! باشد، غيراز آنچه كه از قرآن ساقط شده است مقدار از قرآن است كه آشكار مي
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آمد و عرض كرد كه سي سال است  مردي نصراني نزد حضرت كاظم :گويد مي
بندة خود هدايت كند. در خواب ديدم خدا مرا به بهترين دين و بهترين  :كنم كه دعا مي

   في شد!ردي در دمشق به من معرّمكه 
معرّفي  چرا فرد :ثانياًچرا خود حضرت كاظم در خواب به او معرفي نشد؟!  :اوالً

  شده، خود مسلمان نشد؟! 
به مرد نصراني  إ در بخشي از حديث، امام مطالبي دربارة حضرت مريم و عيسي

از  پرسيم كه وي از كجا دانست كه امام درست گفته يا نه؟ ميدانست.  گفت كه او نمي
 184گفته اما در حديث اول باب  »رثام«جمله در اين حديث نام مادر حضرت مريم را 

 حضرت مريم، :گويد در اين حديث ميگفته است؟! » هنَّح«نام مادر آن حضرت را 
ضح است كه حضرت در حالي كه پر وا را در كنار فرات زاييد! إحضرت عيسي
را در كنار فرات  پس حضرت مسيح در عراق، نه المقدس بودند مريم در بيت
  نزاييده است. 

اي است از قبيل قصة قبلي كه براي مرعوب كردن مخاطب از  قصه -5حديث  *
خانة » بيت املقّدس« :گويد اند. اين حديث مي قول امام، سخنان عجيب و غريب گفته

بوده  »حظرية املحاريب«دارد نامش  شام قرار ةكه در منطق»بيت المقدس« محمد است و آل
، نامش را تغيير دادند و صو قبل از رسول خدا كه مشركين پس از حضرت عيسي

  المقدس گذاشتند!  بيت
اول  :تأليف مستر هاكس آمريكايي آمده است» قاموس كتاب مقدس«در در حالي كه 

باشد و سابق بر  مي »عيوشَ«ب مقدس ذكر شده در كتاب در كتا »ليمشورا«دفعه كه اسم 
 شهر پادشاه عظيم، ،شهر يهودا :معروف بود ،شود ي كه در ذيل نگاشته ميايسماآن به 

  ئيل.  شهر مقدس، اري
ناميده  »اورشليم«اين شهر  ها قبل از حضرت عيسي شود، قرن چنانكه مالحظه مي

است و كسي از آن با عنوان شده  ياد مي »مقدس شهر«شد و پيش از آن نيز به عنوان  مي
  ياد نكرده است.  »المحاريب ةحظير«
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. وي مدعي )1(نقل كرده است احمق» مكَعلي بن الح«اي است كه  قصه -6حديث  *
است كه امام كاظم گاو مردة زني را زنده كرد و زن در مقابل اين معجزة بزرگ قسم 

در قسمتي از  اي!! فائده ه معجزة بيچبه راستي  است!!! كه او عيسي بن مريم خورد
خواهي كه  آيا مي :گريست پرسيد امام از بيوه زن كه به مرگ گاو مي :گويد حديث مي

شد،  آيا اگر به او الهام نمي :پرسيم مي آري؟! :گاو را زنده كنم؟ به زن الهام شد كه بگويد
   ؟!نه؟! آيا جاعل حديث فهميده كه چه بافته است :گفت مي

و در اينجا تكرار  )165ايم (ص قبالً اين حديث را بررسي كرده - 7حديث  *
  كنيم.  نمي

  متضمن بدگويي از فرزند اسماعيل بن جعفر الصادق است.  - 8حديث  *
  يكي از اقوالي است كه در مورد وفات امام كاظم گفته شده است.  - 9حديث  *

   الحسن الّرضا أبيد باب مول -١٧٨
يازده حديث آورده كه  ذكر تاريخ والدت و وفات حضرت رضاكليني پس از 
را  6را مرسل و  5و  2را حسن و حديث  8را صحيح و حديث  7و1مجلسي حديث 

اين باب را  احاديثيك از ت. آقاي بهبودي هيچسضعيف شمرده ا ه رامجهول و بقي
  صحيح ندانسته است. 

 زني از :گويد الحال است مي مجهول »رحمشام بن اَه«اوي آن ر -1حديث  *
را كه  زيست مادر حضرت رضا دست مغرب ميكتاب كه در يكي از مناطق دور هلأ

كند؟! سزاوار  اين زن در دست تو چه مي :كنيزي بوده است، ديد و به برده فروش گفت
تي بهترين پسر اندك مد در روي زمين باشد و پس از ن بندة خدابهتري است كه او نزد

  زايد كه در شرق و غرب زمين مانند او زاده نشده است.  دنيا را مي

                                                           
 . 675و  281براي آشنايي با وي رجوع كنيد به صفحه  -1
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عجيب است كه  دانند!! كتاب نيز غيب مي اهلحتّي زنان » كافي«در جالب است كه 
  كتاب با اين همه اطّالعات، چرا مسلمان نشد؟  اهلزن 

  :فرمايد مي اما خوشبختانه قرآن كريم اين خرافات را رد كرده و
 ٱلَُم َما ِف َوَيعۡ ﴿

َ
  ]٣٤ :لقامن [         ﴾َحامِ رۡ ۡل

  . »داند چه در رحم مادران هست فقط خداست كه مي«
  آورده است!  )254ص 2ج » (اإلرشاد«شيخ مفيد اين روايت را در  :تذكّر

مام دارد و شيخ مفيد آن را حديثي است مرسل كه داللت بر علم غيب ا -2حديث  *
  ) آورده است! 255ص  2(ج  اإلرشاددر 

گويد كه  از قول برادرش مي »حسن بن منصور«مرد مجهولي به نام  -3حديث  *
ه چراغ روشن شد!! سپس مرد ديگري مانند دامام در تاريكي خانه دستش را بلند كرد 

 !اجازة ورود خواست امام دستش را پايين آورد و اجازه داد كه وي داخل شود
امام چرا اين معجزه را براي واقفيه كه امامتش را  ن معجزه چه بود؟فايدة اي :پرسيم مي

  قبول نداشتند ظاهر نساخت تا هدايت شوند؟! 
كه به دروغ خود را از است » عبداهللا بن ابراهيم الغفاري«راوي آن  - 4حديث  *

 عل حديث است. به قول آقاي بهبودي،وي كذّاب و جا كرد! قلمداد مي »أبوذر«عقاب ا
ثبت  )218ص  2(ج » الرّضا خبارأعيون «نقل كرده و در  حديثي كه وي از امام رضا

  دارد.  شده، به وضوح تمام دروغ است. اين خبر نيز داللت بر علم غيب امام
آورده و به جاي نام  )255ص  2(ج » اإلرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر

  ذكر كرده است.  »فالن«، »يسطَ«
  حديثي است مرسل كه داللت بر علم غيب امام دارد!  - 5حديث  *

   !آورده است )257ص  2(ج  »اإلرشاد«خ مفيد اين روايت را در شي :تذكّر
 الحال است مدعي است كه امام رضا كه مجهول» بن القاسم ةحمز« - 6حديث  *

 »كليني«كتمان كن!! آيا معجزه در نظر ش معجزه كرد و فرمود كه اصحاببراي يكي از 
كند و افراد ثقه و منصف  الحال آن را نقل مي مقدار است كه فقط فردي مجهول چنان بي
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بهتر نبود كه امام علني معجزه  فائدة معجزة مخفيانه چيست؟ مانند؟ خبر مي از آن بي
خائن حضرت  وابنيز هدايت شوند و فريب نُ ـخصوصاً واقفيه  ـكرد تا ديگران  مي

همين باب حتّي  10و  4چرا امام كه بنا به حديث  ،را نخورند؟! عالوه بر اين كاظم
توانست از زمين طال استخراج كند و يا از انگشتانش  پرداخت و مي قرض سايرين را مي

 179حتّي حديث يازدهم باب  كرد؟ داي دين خود تعجيل نميأريخت، در  طال مي
توانست از  اگر امام مي اصوالً را نداد تا اينكه از دنيا رفت!! امام رضا قرضش :گويد مي

  گرفت؟!  چرا از مردم قرض ميريخت،  زمين طال بگيرد و از انگشتانش طال مي
  ) آورده است! 258و 257ص  2(ج  »اإلرشاد«را در شيخ مفيد چنين روايتي :تذكّر

أمورين و جواسيس الخادم كه به قول علماي رجال از م »ياسر« - 8و  7حديث  *
 :فرموده مأمون بوده و به امر او خادم حضرت رضا گرديده مدعي است كه امام رضا

من بار سفر  كه براي زيارت [قبر] و هر بيت] اهلبار سفر نبنديد مگر به سوي قبور ما [
  )1(بندد دعايش مستجاب و گناهان او آمرزيده گردد!!

 كردند، و امام، آنان را زيارت مي صمبرمؤمناني كه در زمان حيات پيا :گوييم مي
پس چگونه است كه زيارت قبرشان موجب غفران گناهان  شد، نميانشان آمرزيده گناه
 همين ياسر خادم از ايد؟! شود؟! اين چه هرج و مرجي است كه در دين ايجاد كرده مي

   )2(!شود روز است و كمتر نمي  قول امام رضا روايت آورده كه ماه رمضان هميشه سي
براي اقامة نماز عيد و رفتن به مصلّي پا  امام رضا :گويند از قول چنين كسي مي

كفش به پا نداشت؟ آيا پا برهنه به نماز عيد رفتن مستحب است يا (چرا برهنه رفت! 

                                                           
: ال تشّد الرحال إىل يشء من القبور إالّ قبورنا, أال وإّنی مقتول قال: قال عّيل بن موسی الّرضا عن يارس اخلادم -1

(وسائل الشيعة  بالّسّم ظلًام ومدفون يف موضع غربة فمن شّد رحله إىل زياريت استجيب دعاؤه وُغِفَر له ذنوبه!!
 ). 441أبواب المزار ص  84باب  10ج

: هل يكون شهر رمضان تسعة وعرشين يومًا? فقال: إّن شهر رمضان ال قال: قلُت لِلّرضا عن يارس اخلادم -2
، حديث 5، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، باب 7(وسائل الشيعة، ج  ينقص من ثالثني يومًا أبدًا!!

36 .( 
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از » روم«شهر  :گويند مي؟ )رفت پا برهنه به نماز عيد مي صاكرمآيا پيامبر واجب؟ 
(چرا، مگر تكبير گريه  افتاد و شهر سراسر، گريه و شيون بود!ه لرزه گريه و ناله و فرياد ب

مون از اين اوضاع بر حكومت أم :گويند ميكنند؟)  دارد؟ مگر روز عيد مردم گريه مي
او كه مرد هوشمند و با تدبيري بود چرا  چرا ترسيد؟ :پرسيم خويش بيمناك شد؟ مي

 گردد و آبروي او نيز نزد مردم محفوظ بماند؟صبر نكرد تا امام نماز را برگزار كند و باز 
چرا امام نماز نخوانده بازگشت و دستور خالف شرع مأمون را پذيرفت؟! در حالي كه 

اگر مردم تا اين اندازه بنا به روايت بعدي، دوبار تقاضاي مأمون را رد كرد و نپذيرفت؟! 
امام حقائق واليت و امامت افتادند، چرا  مؤمن بودند كه با تكبير آن حضرت به گريه مي

حضرتش كه به يك اشارة  ـبنا به روايت بعدي  ـرا بيان نفرمود و به كمك همانان كه 
ام قي افتادند، كردند كه روي يكديگر مي فرمود پراكنده شويد چنان آهنگ بازگشت مي

خود زمام خالفت را به دست نگرفت و مردم را از نكرد و مأمون را خلع نفرمود و
  لهي خويش محروم گذاشت؟! إخالفت 

ضل فَ«عي است كه سربازان و فرماندهان و طرفداران مد» رياس«در حديث هشتم 
 ـكه به قول شما غاصب خالفت بوده است  ـمأمون را  نقصد از بين برد» ينتَياسوالرِّذُ

تقاضاي كمك كرد. امام به  داشتند. مأمون كه كاري از او ساخته نبود از امام رضا
دست به آنها اشاره فرمود كه متفرّق شويد، همه آنان رفت و به صرف اينكه با  سوي

   ق شدند!! و مأمون از خطر نجات يافت!دوان دوان متفرّ
كنيم كه اي كاش امام كه با اشارة دست سربازان و فرماندهان را پراكنده  تكرار مي

گرفت و مردم  ه دست ميكرد، طرفداران مأمون را پراكنده فرموده و خود خالفت را ب مي
گذاشت؟! اصوالً چرا امام به غاصب خالفت  لهي خويش محروم نميإرا از خالفت 

  قلّ اقدامي نكند. اتوانست ال كمك كرد، در حالي كه مي
 265و  264صفحة  »اإلرشاد«شيخ مفيد روايت هفتم اين باب را در جلد دوم  :تذكّر

  است!  آورده 267و  266و روايت هشتم را در صفحة 
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به كسي بگويد كه به دروغ بگو در  حاشا كه امام رضا :گوييم مي - 9حديث  *
گفت جانش در خطر نبود و حتّي اگر راست  راست مي »مسافر«ام، زيرا اگر  خواب ديده

بيشتر تأمل » بسيهارون بن م«گفت كه اين خبر را از امام شنيده است، چه بسا  مي
  گرفت.  تر مي كرد و آن را جدي مي

ذيل حديث نيز داللت بر علم غيب امام دارد كه با توجه به آنچه در صفحات قبل 
  ايم بطالن آن آشكار است.  گفته

و ذيل  268و  267صفحة  اإلرشادصدر اين حديث را در جلد دوم  شيخ مفيد :تذكّر
  آورده است.  258آن را در صفحة 

  كتاب حاضر بررسي شده است. 79اين حديث در صفحة  -10حديث  *
كي از اقوالي است كه دربارة زمان وفات حضرت رضا گفته شده و ـ ي 11* حديث 

  مخالف است با قولي كه كليني در مقدمة همين باب آورده است. 

  يالثّان يجعفر محمد بن عل أبيباب مولد  -١٧٩
كه داماد  وفات حضرت جواد األئمهكليني در اين باب پس از ذكر تاريخ تولّد و 

هيچ يك را صحيح  »محمد باقر«مأمون عباسي بود، دوازده خبر آورده كه هر دو 
اند. مجلسي فقط حديث هفتم اين باب را حسن همطراز صحيح دانسته و  ندانسته
  را مرسل و بقيه را ضعيف شمرده است!  4را مجهول و حديث  11و  2حديث 

  حضرت من ثابت نشده كه آن كه بر گويد ) مي295ص 2(ج »رشاداإل«شيخ مفيد در 
  مسموم شده باشد. 

مردي ناشناس گفته است كه من مشغول عبادت بودم كه امام  -1حديث  *
الرّسول در مدينه و مسجد الحرام در األرض به مسجد كوفه و مسجديمرا با طَ جواد

   مكّه برد و سپس به شام برگردانيد!
با زحمت بسيار به مدينه هجرت  كه جانش در خطر بود، صسول خدار :بايد گفت

اش  چگونه نواده رض خود را به مدينه نرساند،األفرمود و با طيكند و جز  مياألرض طَي



   
 

 

894 

»محمكذّاب از آن با خبر نشده است؟» اند بن حس »علي ش نامعلوم كه حال» دبن خال
 ديدن اين معجزه، شيعة اثني عشري نشد؟ مذهب بوده چرا بااست و به قول شما زيدي

كذّاب كه بسيار مورد عالقة ضعفاست، اين دروغ را از » ابن حسان«از كجا بدانيم كه 
  قول او نبافته است؟ 

 :پرسيم ديگر آنكه حديث مدعي است كه امام فرد مذكور را از زندان نجات داد! مي
  را نجات نداد؟! كاظم در زندان ماند و خود چگونه جد امام، حضرت 

كه مدعي است » زينعبداهللا بن ر«خرافي به نام  ةاليكي از غُ -2حديث  *
دارد، چند روز سعي كرده و موفّق نشده. كفش حضرت جواد را بر هخاك تَخواسته  مي

 او شده است!! مانع كار خبر شده و غيب داشته از نيتش باالبد چون حضرت جواد علم 
بايست او را نهي كرده و با توحيد  مي گر امام جواد از نيتش مطّلع بود،ا :گوييم اما ما مي
فرمود و الزم نبود كه به كارهاي عجيب از قبيل نماز  ساخت و او را ارشاد مي آشنا مي

ضمناً خالي كردن  ل).. اقدام كند! (فتأم..خواندن با نعلين يا ورود با االغ در حمام و
  دين.  جبابره بوده نه رسم ائمة بزرگوار حمام از اغيار، رسم ملوك و

است كه كليني در اينجا تكرار كرده  148قسمتي از حديث هفتم باب  -3حديث  *
  است. بدانجا مراجعه شود. 

  ل و فاقد اعتبار است. رسم - 4حديث  *
سند حديث پنجم در غايت ضعف. در سند حديث ششم صرف  - 6و  5حديث  *

مي الهاش »محمد بن علي«يا  »علي بن محمد«، »محمدلّي بن عم«نظر از ضعف 
فحات قبل طالن آن در صعلم غيب امام دارند كه ب دو حديث داللت بر اند! هر مجهول

  بيان شده و نيازي به تكرار نيست. 
و حديث  293حديث پنجم را در صفحة  »اإلرشاد«شيخ مفيد در جلد دوم  :تذكّر

ز براي فريب عوام، جاعتبار  بي احاديثاست. آيا اينگونه  آورده 291ششم را در صفحة 
  فائدة ديگري هم دارد؟! 
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كتاب حاضر بررسي شده است؛ مراجعه شود. يادآوري  114در صفحة  -7حديث  *
  كنيم كه مجلسي چنين حديثي را همطراز صحيح شمرده است!!  مي

  قد اعتبار است. سندش ضعيف و فا - 8حديث  *
امام كسي را كه به او  :گويد اعتبار است. مي سندش بسيار ضعيف و بي -9حديث  *

مشركيني  صاكرمسخني ناروا گفته بود نفرين كرد و نفرينش مستجاب شد. اما پيامبر 
 را كه به جنگش آمده بودند و پيشاني مباركش را مجروح ساخته و دندانش را شكستند،

  نفرين نكرد. 
  ) بررسي شده است. 122در كتاب حاضر (ص  -10حديث  *
مجهول و فاقد اعتبار است. دربارة اين حديث مراجعه كنيد به آنچه  -11حديث  *

  ايم.  گفته 178كه دربارة حديث ششم باب 
  آورده است.  )292ص  2(ج  »اإلرشاد«خ مفيد چنين حديثي را در يش :تذكّر

  گفته شده است.  وفات حضرت جواد ةيكي از اقوالي است كه دربار - 12ديث ح *

   (َعَليِهَماالسَّالم والّرضوان)الحسن علّی بن محّمد  يبأباب مولد  -١٨٠
امام هادي و نام مادرش را ذكر تاريخ تولّد و زمان وفات كليني در مقدمة اين باب، 

ناميده بود!  »عائشه«دختر خويش را  كرد كه آن حضرت كند و اي كاش يادآوري مي مي
شويم كه شيخ مفيد به شهادت امام  يادآور مي ،). عالوه بر اين312ص  2رشاد، ج (اإل

رشاد، در گذشت (اإل 254آن حضرت در رجب سال  :گويد بلكه ميكند  هادي اشاره نمي
  ). 311ص  2ج 

اند و  ندانسته هيچ يك را صحيح »محمد باقر«حديث آمده كه هر دو  9در اين باب 
را ضعيف و بقيه را مجهول شمرده  5و  3و  2و  1را مرسل و حديث  7مجلسي حديث 

  است. 
يران خَ«اند،  كه ضعيف »لّيعم«و  »اءشّو«در سند حديث صرف نظر از  -1حديث  *

ه به متن حديث شايد بتوان گفت از كارگزاران خليفة  »ياألسباطنيز مهمل است. با توج
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بوده است. از قول چنين كسي علم غيب و معجزاتي براي امام  »الواثق باهللا«عباسي 
  اند!  اند و عوام را با اين مطالب سرگرم كرده ساخته

  آورده است! ) 301ص  2(ج » اإلرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر
است كه قبالً با » عبداهللا احمد بن محمد بن«از مرويات  -5و  3و  2حديث  *262

  ). 479ايم (ص  دروغهايش آشنا شده
) 305و  304ص  2(ج » اإلرشاد«پنجم اين باب را شيخ مفيد در حديث  :تذكّر

  آورده است! 
ل ه متوكّكشده  يمدع» اهريبراهيم بن محمد الطّإ«به نام فرد مجهولي  -4حديث  *
را درا از امام هادي. طريقة عالج رض شدلي عام آن حضرت نيز بيان پرسيدند ،

شمرده معالجة دمل معجزه است؟ ظاهراً كليني آن را معجزه  :گفتتوان  فرمود. آيا مي
و اگر كسي ل است؟ مة دجبر مسلمين معالآيا شرط امام و زعامت  :پرسيم است! مي
  تواند زعيم مسلمين شود؟  نداند، نمي
  ) آورده است! 303و  302ص  2(ج » اإلرشاد«خ مفيد اين حديث را در شي :تذكّر

  اعتبار است.  مجهول و بي - 6حديث  *
  اعتباراست.  مرسل و بي - 7حديث  *
كه حاضر نبود دين را دكّان » عرقَبموسي م«اين حديث را براي بدگويي از  - 8حديث  *

او چنان بود كه اين روايت مدعي اند. اگر  و عوام را پيرامون خود جمع كند، جعل كرده
حسين بن الحسن «. ديگر آنكه راوي حديث يعني )1(داشتند است، او را در قم گرامي نمي

ينسكرد؟ توان مسلماني را متّهم  الحال مي مهمل است. آيا به قول فردي مجهول »الح  
ص  2ج » (اإلرشاد«در  ـبا اندك اختالف لفظي  ـاين حديث را شيخ مفيد  :تذكّر

  آورده است!  )308و  307

                                                           
 . 287صفحة » شاهراه اتّحاد«رجوع كنيد به كتاب » موسي مبرقَع« ةدربار -1
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زيد بن علي بن «كه فرد مجهولي به نام داللت بر علم غيب امام دارد  -9حديث  *
نقل كرده است. راستي فائدة اين معجزات كه فقط افراد مجهول از آن  »الحسين بن زيد

  خبر دارند، چيست؟ 
   است. آورده )308ص  2(ج » اإلرشاد«ا دررشيخ مفيد اين حديث مجهول  :تذكّر

   محمد الحسن بن علیّ ي باب مولد أب -١٨١
را نقل  كليني در اين باب، نام مادر و تاريخ تولّد و وفات حضرت عسكري

نموده است. شيخ مفيد نيز مانند كليني اشاره به شهادت امام حسن عسكري نكرده و 
   .)1(در گذشت 260ل سال آن حضرت در شب هشتم ربيع األو :گويد مي

خبر آمده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته است. مجلسي  27اين باب در 
 24و  23و حديث  8تا  2را مرسل و حديث  26و  25را صحيح و حديث  27حديث 

   !را مجهول و بقيه را ضعيف دانسته است
فرزندي نداشت و داللت دارد كه  داللت دارد كه حضرت عسكري -1حديث  *

اند و امام مقتول نشده بلكه به مرگ  ادي طبيب بر بالينش حاضر بودهافرادي ثقه و تعد
  طبيعي وفات يافته است. 

زّ عتَو ادعا كرده كه حضرت عسكري، زمان مرگ م برخالف قرآن است - 2حديث  *
   داود را از قبل اعالم كرده بود!و عبداهللا بن محمد بن 

كه مهمل است از قول » رديالكُ ابن«معروف به  »محمد بن ابراهيم« -5و 3حديث  *
اي نقل كرده كه حضرت  هقص كه ضعيف است، »محمد بن ابراهيم بن موسي بن جعفر«

چه معجزة  براي يك واقفي معجزه كرد ولي او بر مذهب خود باقي ماند! عسكري
  اي!  بيهوده

                                                           
 . 326ص  2اإلرشاد، ج  -1
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كه مهمل و مجهول است از قول ضعيفي به نام  »أبو أحمد بن راشد«قصة پنجم را 
  نقل كرده است! » ابو هاشم الجعفري«

جالب است كه در روايت سوم بدون آنكه از امام درخواست كنند آن حضرت 
ما در حديث پنجم، امام ابه ايشان داد  خواستند، حاجت آنها را دانست و پولي را كه مي

  كرد!  از احتياج راوي خبر نداشت تا اينكه وي از فقر خود نزد آن حضرت شكوه
آورده  )328و  326ص  2(ج » اإلرشاد«را در شيخ مفيد دو حديث فوق  :تذكّر

  شود؟!  چيزي ثابت مي احاديثآيا با اينگونه  است!
  توانستند رام كنند.  تري را رام كرد كه ديگران نميسامام ا :دگوي مي - 4حديث  *

  ذكر كرده است.  )327ص  2(ج  »اإلرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر
  ». ابو عبداهللا بن صالح«راوي آن فردي است مجهول به نام  - 6ديث ح *

  آورده است.  )329ص  2(ج  »اإلرشاد «را در روايت مجهولشيخ مفيد اين :تذكّر
ضل علي بن الحسن الفَ«اين دو حديث را دو فرد مجهول به نام  -8و  7حديث  *

اليو » ماني»د بن اسماعيل العلَمحماند.  نقل كرده »وي  
ذكر كرده  )330و 329ص 2(ج» اإلرشاد«شيخ مفيد دو حديث فوق را در  :تذكّر

  است. 
نقل  »البصري إسحاق بن محمد النَّخَعي«را  احاديثهمة اين  -22لي إ 9حديث  *

و را جاعل حديث است! نجاشي اضعيف و كذّاب و  ،كرده كه به اتّفاق علماي رجال
شمرده است. شيخ طوسي او را  آميزي در سخن،  المذهب و معدن تخليط و دروغفاسد

شود. كشّي به نقل از  به مرويات او اعتنايي نمي :حلي فرموده غالي شمرده و عالّمة
كرد. او را زعيم  استادش عياشي خبري نقل كرده كه حاكي است كه وي حديث جعل مي

أحمد بن «جاهيل از قبيل اند. اسحاق يا از م شمرده »حاقيهإس«موسوم به  ةالگروهي از غُ
ي يرِشَو يحيي بن القُ )18م (حديث سلم ر بن أبيمو ع )12و  11(حديث » عقرَمحمد األ
كند يا از كذّاباني از قبيل  روايت مي )20ائي (حديث و محمد بن الرّبيع الس )19(حديث 

  )!! 21و  10و ابو هاشم جعفري (حديث  )17و  16مون (حديث محمد بن حسن شَ
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در  الصدور مردم دارد! في سحاق داللت بر علم غيب امام و اطّالع از ماا حاديثأ
   :داند كه فرموده حالي كه ضماير مردم را فقط خدا مي

 ]٧٤ :نّملال[  ﴾نَّ َربََّك َلَۡعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهمۡ ﴿
  ».نددا ميدارد،  هايشان نهان مي سينههمانا پروردگارت آنچه را كه «
َّ ِف ٱلَُم َيعۡ ﴿ َمٰ ٱلّسِ ٰ لسَّ  ٱِت وَ َو

َ
 ]٦ :فرقانال[  ﴾ِض ۡرۡل

  ».داند ها و زمين مي ز پنهان را در آسمانرا [خدا]«
ۚ ٱتَُّقواْ ٱوَ ﴿ َ ۢ ٱإِنَّ  َّ َ َعلِيُم ُدورِ ٱبَِذاِت  َّ  ]٧ املائدة:[  ﴾لصُّ
  ».هاست آگاه است د بدانچه در سينههمانا خداون از خدا پروا كنيد،«

  و آيات بسيار ديگر. 
ه به موافقت يا عدم موافقت آنها با قرآن توج ،احاديثاما متأسفانه كليني در نقل 

  ندارد! 
همگي از كه اين باب را  16و  15و  14و  13و  11و  10 احاديثشيخ مفيد  :تذكّر
  آورده است!!  به بعد) 330صفحة  2(ج  »اإلرشاد«است در » اسحاق«مرويات 

دانسته اسب يكي از  امام با اينكه مي است مدعي 15قابل توجه است كه حديث 
چه سريعتر معاوضه كند، ولي از او خواسته اسبش را هر ميرد، پيروانش امشب مي

حاشا كه  شد! مغبون و متضرّر مي پذير، فرد معاوضه الّإخوشبختانه وي چنين نكرد، و 
اين هم شد روايت؟! آيا جاعل حديث غير انش اين چنين توصيه كند! امام به پيرو
  كرده است؟!  امام از علم خود، سوء استفاده مي :خواست بگويد مستقيم مي

  اعتبار است.  مجهول و بي -23حديث  *
كه مهمل است از قول يكي از دوستان » كفوفمحمد بن الحسن الم« - 24حديث  *

 ـكه مسلمان نشده و امامت حضرت عسكري را نپذيرفته  ـمجهولش از قول يك مسيحي 
  كند؟!  كس و ناكس معجزه ميمعلوم نيست چرا امام براي هر اي نقل كرده است!! معجزه
  اعتباراند.  مرسل و بي -26و  25حديث  *
  ). 286ايم (ص دربارة اين حديث قبالً سخن گفته -27حديث  *
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  در احاديث ابواب گذشته ّملی أت

عاف را گرد ض اخبارمالحظه شد كليني  به بعد) 170در ابواب گذشته (باب چنانكه 
عبارت است از نقل علم غيب امام و يا معجزات أئمه كه بنا به ادعاي  آورده كه غالباً

ز ا از آن بزرگواران صادر شده كه چند برابر اين معجزات و كارهاي خارق العاده، ةالغُ
تواند  سازان نقل شده است. اما مسلمان معتقد به قرآن نميساير مذهب بزرگان صوفيه و

انجام كارهاي  غيبگويي و اصوالًرا پايه و سند دين خويش قرار دهد.  اخباراين 
از شرايط  شود ـ  جوكيان هندي نيز گزارش مي و كه از مرتاضان ـعجيب  والعاده  خارق

يست بلكه شرط زعامت و زمامداري، ايمان و علم و عدالت و واليت و امامت مسلمين ن
مير مردم الضّما يكون و از ما فيكان و م به ماتجربه و تدبير است. به نظر ما اگر امام عال

و خرافيون است، راه مداواي  ةالغُ بود به جاي اين معجزات كه مورد پسند  مطّلع مي
ارتقاي سطح علمي و عملي مسلمين  موري كه موجباالعالج و يا  هاي صعب بيماري

محتاج فرمود كه مسلمين در اين امور  شود و به حال اكثريت مردم مفيد باشد، بيان مي
  يهود و نصاري نشوند. 

لهي افراد مورد نظر خود ندارند لذا با إمامت إتراشان چون نص شرعي بر  مذهب
ميان عوام براي آنان  كوشند در مي ايشان، لم غيب داشتنجعل معجزات و ادعاي ع

  مقبوليت و مشروعيت ايجاد كنند. 
به نظر ما بهتر است مردم ابتداء با حقايق قرآن و اسالم آشنا شوند تا بتوانند دريابند 

خواهند بر  ميكنند و چه كساني  ي به حقائق و عقائد حقّة اسالمي دعوت ميانچه كس
  دوش عوام سوار شوند! 

از جمله  ر مقدمه و نيز در فصول مختلف كتاب حاضر،الزم است بدانيم چنانكه د
) 557(ص » هئمأو دربارة لُعلّت غُ«و يا  )389(ص »تذكّري دربارة مظلوميت أئمه«فصل 

بيت كه مورد ارادت  اهلايم،  مكارانش گفتهو ه )195و يا در معرّفي علي بطائني (ص 
به  خصوصاً از زمان حضرت كاظم (اواسط قرن دوم هجري) ـو اكرام قاطبة مردم بودند 
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فريب قرار  طلب و سودجو و عوام افراد جاهبيش از پيش، مورد سوء استفادة  ـبعد 
   .)1(هاي متعدد باز شد گرفتند و به نام اين بزرگان، دكان

بيت  اهلن براي اينكه بتوانند به جاه و مال برسند ابتداء يكي از بزرگان فروشا مذهب
را انتخاب، و او را منصوب اهللا قلمداد كرده و برايش مقامات عجيب و غريب و علم 

هايي جعل  مير مردم، ادعا نموده و در تأييد اين ادعا قصهالضّ في غيب و اطالع از ما
رباح مكاسب و أگواران، حقوقي خاص از قبيل خمس آنگاه براي آن بزر !)2(كردند مي

وكيل و نائب و محرم  :عناويني از قبيل. سپس خود را تحت )3(شدند سهم امام قائل مي
كردند تا از طريق انتساب به ايشان هم به نيات پست  .. معرّفي مي.اسرار و نماينده و

ان به ذهن عوام خطور دنيوي برسند و هم فكر اعتراض يا ترديد در اعمال و اقوالش
خود را از ساير افراد جامعه جدا كنند، سعي  خوردگانِهمچنين براي آنكه فريب !)4(نكند

                                                           
 به بعد.  284، صفحه شاهراه اتّحادها رجوع كنيد به كتاب  براي آشنايي اجمالي با تعدادي از اين دكان -1
بود. وي در كتاب حاضر،  كه مدعي نمايندگي امام هادي» احمد بن اسحاق قمي«هاي  از قبيل قصه -2

 في شده است. ، معر286ّصفحه 
از  إو حضرت علي و حسن  بينيم خمس ارباح مكاسب كه پيامبر اكرم بدين سبب است كه مي -3

تر شد و به شكل يك حقّ  تر و مهم تر و مهم روز برجسته روزبه مردم نگرفتند، از زمان حضرت كاظم
! در عوض زكات كه شد! مالي شرعي دائمي ـ همچون زكات ـ در آمد كه مستمرّاً از مردم دريافت مي

چيز منحصر شد و چنان شرائطي براي پرداختش مقرر  9ها بار در قرآن مورد تأكيد قرار گرفته، به  ده
  گرديد كه به تدريج متروك شد و شيعيان عنايت چنداني به پرداخت زكات ندارند!!! 

زكات و  ةدم درباررا غريق رحمت خويش فرمايد كه براي بيداري مر» قلمداران«خداوند متعال مرحوم 
 تأليف نمود. » حقائق عريان در اقتصاد قرآن«خمس، كتابي در دو جلد به نام 

4- هقان  ةعدروة بن يحيي الدعاي وكالت امام داشتند! كساني از قبيل عزيادي كه از اهل بيت متجاوزند، اد
معرفي شده) و شَلمغاني و احمد بن هالل العبرتائي  712ر صفحه كه د و باللي (= محمد بن علي بن بالل

  . وي از همكاران عثمان بن سعيد العمري بود) كه مورد انتقاد و لعن ائمه قرار گرفتند. 479(ر. ك. ص 
العه و نوشتن برايم دشوار است و كتب چنداني نيز در در اين ايام به سب ضعف پيري و بيماري، مط

هايي كه هنوز در حافظه دارم آن است كه  هاي متعدد ذكر كنم اما يكي از مثال اختيارم نيست تا نمونه
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و بيت را، حتّي در مواردي كه دليلي در دست نبود، مقتول  اهلكه بزرگان كردند  مي
   .)1(خلفاء، قلمداد كنند مسمومِ

از ايشان اظهار بيزاري نموده و حتّي  با اينكه أئمة بزرگوار از اينگونه افراد انتقاد و
ما در آن زمان، با فقدان دستگاه چاپ و مطبوعات و راديو و اكردند،  آنها را لعن مي

رسيد و فريبكاران  .. قول آن بزرگواران چنانكه بايد، به همة مردم نمي..تلويزيون و
ت آنها به كتب اييافتند تعداد زيادي از عوام را بفريبند و پس از مدتي جعل فرصت مي

  آمد.  كرد و در شمار اعتقادات در مي .... نفوذ مي.روايي از قبيل كافي و كمال الدين و
ترين عامل گرمي بازار اين فريبكاران، عدم آشنايي عوام با قرآن كريم بود كه  مهم

متأسة عاند و  روممحيافته و مردم از آشنايي با قرآن ظمي تا زمان ما نيز ادامه فانه اين بلي
آن بطون متعدد قائل  را مشكل جلوه دهند و برايكوشند فهم قرآن  آخوندها نيز مي
عوام در برابر هجوم  ،بدين ترتيب قرآن بدون روايات قابل فهم نيست! :شوند و بگويند

قيام كند او را  د و اگر كسي براي دعوت مردم به آشنايي با قرآن،نا دفاع مانده خرافات بي
   دارند! ها از عوام دور نگه مي تهمتبا انواع 

راه نجات اسالم و مسلمين از دام خرافاتي  چنانچه در سطور فوق گفتيم، ،به هر حال
خرافي و  اخبارآشنايي مردم با قرآن است تا به سادگي تحت تأثير  كه در آن گرفتاراند،

  كتبي از قبيل كافي و نظايرش قرار نگيرند. 
ات معجزات و مسائل عجيب و غريب دربارة ائمه و اينك كه با علّت جعل رواي

نيز همچون ابواب گذشته  182باب  اخباربزرگان دين آشنا شديم الزم است بدانيم كه 
اين باب دربارة كسي است كه حتّي  اخباربا اين تفاوت كه  مملو از خرافات است!

                                                                                                                                                    
خوراني از قبيل ابوعلي الصائغ و ابوالحسن بن ثوابه و ابو عبداهللا الجمال و.... تحت عنوان وكالت  مفت

گرفتند!! و يا مانند قُوام و وكالي  هادي (= برادر حضرت عسكري) از عوام پول ميجعفر بن علي ال
توانند از  ها در قرن دوم و سوم بسيار است و اهل تحقيق مي !! از اين نمونهحضرت موسى بن جعفر

 شد، فراوان بيابند.  مظلوم اهل بيت، انجام مي ئمةها كه به نام ا فريبي اينگونه عوام
 . إكه داماد مأمون بود وحضرات هادي وعسكري إبيل وفات حضرت رضا وحضرت جواداز ق -1
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شهود است، ت و در همة مسائل مربوط به او اختالف نظر مـده اسـوجودش ثابت نش
   :لذا تذكاري در اين موضوع ضرور است
ايم الزم است در اينجا خوانندگان را از  گفته 133عالوه بر مطالبي كه در مقدمة باب 

آگاه سازيم. خرافيون براي  شوند، ث ميخرافيون بدان متشب يك فريب ديگر كه غالباً
به  :گويند ود دارد ميتوجيه اختالفات بسياري كه در مورد فرزند حضرت عسكري وج

صصل وجود وي أمادر آن حضرت، نبايد در  وجود اختالف در تاريخ تولّد يا نام رف
كسي كه د ردر حالي كه اين قول صحيح نيست. آري، اگر اين سخن در مو تشكيك كرد!

صل وجودش ترديد نيست و شواهد كافي بر وجود او در اختيار هست ولي در يك أدر 
ما در مورد اپذيرفتني است  مسائل مربوط به او اختالف نظر هست،يا چند مورد از 

مور مربوط به او اتّفاق نظر وجود ندارد، اين سخن، باطل اكسي كه در هيچ يك از 
اي اتّفاق نظر نيست. صرف نظر از  لهااست. در مورد فرزند حضرت عسكري در هيچ مس

از سال  تاريخ والدت او ه،اش را انكار كرد ه مادر حضرت عسكري وجود نوادهكاين
را  سن ويو ماه والدت وي ذي القعده، شعبان و رمضان ذكر شده است!  258تا  252

اند و  ساله يا پنج ساله يا هشت ساله ادعا كرده 2 به هنگام وفات حضرت عسكري،
را  نام مادرش !هشت ماه پس از وفات آن حضرت، متولّد شده است :اند برخي گفته

نحوة در مورد  اند! صقيل گفته خمط و مليكه، ريحانه، نرجس، سوسن، ،مريم بنت زيد
اند در شكم مادر  اي ادعا كرده از ران مادرش تولّد يافت!! و عده :اند برخي گفته والدت

حضرت عسكري را كه به قول  اسم عمة شود!! متولّد مي ماند و بعداً تا مدتي نامعلوم مي
 اند! گفته »خديجه«و بعضي  »حكيمه«برخي  اش بوده، رزادهاينان شاهد والدت فرزند براد

  قول واحد وجود ندارد!  و در همة مواردي كه به فرزند حضرت عكسري مربوط است،
ما نكتة مهم ديگري كه بايد توجه خوانندگان را بدان جلب كنم آن است كه اغلب ا

. پولي كه در واقع به دست دربارة پول گرفتن از مردم به نام امام است 182باب  احاديث
اين باب به  احاديثبا مطالعة  كه ادعاي وكالت و نيابت امام را داشتند!رسيد  كساني مي
نوشته و  رسد گويا مشغلة فكري امام، مسألة سهم امام بوده و پي در پي نامه مي نظر مي
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بر سهم  اگر اضافه 28و  23تر اينكه بنا به حديث  كرده و جالب سهم امام را طلب مي
   فرستاد!! (فتأمل) رسيد، اضافه را پس نمي امام به ناحية مقدسه مي

   احبباب مولد الصّ  -١٨٢
هيچ يك را  ،24و  9ز حديث خبر آورده كه آقاي بهبودي ج 31كليني در اين باب 

را مجهول همطراز  9را ضعيف و حديث  1صحيح ندانسته است. مجلسي حديث 
 26و  25و  24و  20و  8و  4 احاديثمطراز صحيح و را حسن ه 15صحيح و حديث 

  را صحيح و بقيه را مجهول شمرده است.  31و  29و 
است كه در اينجا تكرار شده است. مجلسي  133همان حديث پنجم باب  - 1حديث  *
ماجراي قتلش را  بوده ولي ما در تاريخ، »العوام بن زبير«والد ااز » يريبز«گويا  :گويد مي
كليني در مقدمة همين باب، سال تولّد امام دوازدهم را سال  دانيم كه او كيست! م و نمينيافتي
   بوده است! 256تولّد امام در سال  :گويد ذكر كرده ولي اين روايت مي 255

ليني در اينجا آورده است. است كه ك 133متن كامل حديث ششم باب  -2حديث  *
امام  :گويد مي يجللي العع بنِ وءساله و ضَدوامام  :گويد حديث مرد ايراني ميدر اين

   يك ساله است! امام بيست و :گويند چهارده ساله و ابوعبداهللا و ابوعلي مي
بدانيم اين اقوال كه در سال  256يا  255د امام را سال به قول مجلسي اگر سال تولّ

يا  24آن زمان امام بايد بيان شده، با تاريخ والدت امام موافق نخواهد بود. زيرا در  279
  ساله باشد.  23

ادعا كرده مرد هندي مجهولي » ريمحمد بن محمد العام«مهملي به نام  - 3حديث  *
را  ف ابراهيمحكه مدعي است تورات و انجيل و زبور و ص »مغان أبو سعيد«به نام 

ده، جوابش را سؤال كر صكرده، به بلخ رفته و در آنجا دربارة رسول خدا مطالعه مي
 وصي و جانشين او كيست؟ :رحلت كرده است. پرسيده صپيامبر :اند اند و گفته داده

آن پيامبري كه من اوصافش را در كتب آسماني  ،گوييد كه مياين :ابوبكر. وي گفته :گفتند
مورد نظر  صنيست زيرا پيامبر ام، ام و در طلبش از هندوستان بيرون آمده پيشين خوانده
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نوادگان پدر دامادش و عموي وي و ديني و پسر برادر است كه جانشين او،من كسي 
در  همه نشاني دربارة جانشين پيغمبر اسالم،كه اينعجيب است بسيار ق!الخال لَّ(ج اوست!

ود به بهتر نب :بايد از جاعل حديث پرسيد قرآن نيامده ولي در كتب پيشينيان آمده است!!
همه اطّالعات دربارة جانشين پيامبر را كه به قول تو در جاي اينكه خداي متعال، اين

اينگونه آورد كه امثال تو ناچار به جعل  در قرآن مي.. آمده است، ..تورات و زبور و
هندي رفته و با امام زمان مالقات كرده و امام به زبان  سپس او به بغداد نشويد؟!) احاديث

در حالي كه  يك به يك پرسيده است!!يش با او سخن گفته و از احوال چهل تن از رفقا
  گفت.  يب، رومي سخن نميهبا سلمان، فارسي و با ص صاكرمپيامبر 

ث و در اولين حدي 255، سال تولّد امام را 182جالب است كه كليني در مقدمة باب 
بدون آنكه بگويد  ـ 264حديث مرد هندي در سال آورده ولي در اين 256باب، سال 
در حالي كه امام در زمان غيبت با امام مالقات كرده است!!  ـدم كودك بود فردي كه دي

  اند.  واب وي واسطة ميان امام و مردم بودهصغري با كسي مالقات حضوري نداشت و نُ

(حديث  صابوطالب به پيامبر كه روايت شيردادنِ» سعد بن عبداهللا« -4حديث  *
كه » دامصابو«و » ضرحسن بن نَ«نام  ) را نقل كرده از قول مجهولي به168باب  27

كه در امر امامت  »حسن« :گويد گرفتند، مي ميادعاي وكالت ائمه را داشته و از مردم پول 
پس از آن حضرت  تا دربارة امامِ د به سامرّاء رفتهپس از حضرت عسكري در حيرت بو

حسن بن «اي  :گفتهاند و از پشت پرده كسي به او  اي برده خبري بگيرد، او را به خانه
مكن. حسن كسي را نديده و معلوم نكرده كه منادي كه  خدا را حمد كن و شك »ضرنَ

نكرده خود مالقات  چرا امام با وكيلِ :پرسيم مي بوده و نسب و حسب او چه بوده است!
ضر را فريب له حسن بن نَيرند بدين وساي  شايد عده و از پشت پرده سخن گفته است؟

  الب است كه يادآوري كنيم مجلسي چنين حديثي را صحيح شمرده است! ج اند! داده
آيا فرداي قيامت با اين  اين هم شد حجت؟اين هم شد حديث؟  :نگارنده گويد

عقل كم افراد متحيرِ اخبارتوان جواب خدا را داد؟ آيا كليني با  اعتبار مي بي اخبارِ
  خواهد ديگران را هدايت كند؟  مي
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محمد ابن ابراهيم «مدعي است كه  »يهوممحمد بن ح«لي به نام مهم -5حديث  *
زحمت و بي شغل او نيز بعداً گرفته و مي امام پول ناممردم به كه پدرش از »يارهزِم 
مدتي به عراق رفتم و  :گويد پدر را پيشة خود ساخت و ادعاي وكالت كرد! مي درآمدپر

هايي كه همراه داشتم طلبيد  اي به دستم رسيد و پول هاي اجاره كردم، نام باالي شطّ خانه
كرد و بدين ترتيب من جانشين پدرم اي ديگر مرا به عنوان وكيل امام، منصوب  و نامه

نه حجتي نقل  را ديده و ا به گفتة خودش نه كسيوي بن! وكيل امام بود! شدم كه او نيز
  م! مد :گفت شاهدت كيست؟ :داز روباه پرسيدنكرده و نه شاهدي معرّفي كرده است!! 

لوح را  امام، اموال مردم ساده تحت عنوان وكالتاند كه  از اينگونه افراد بسيار بوده
   :خوردند! به راستي اگر مسلمين به آية مباركة مي

َ َتقۡ ﴿  ]٣٦ :رساءاإل[  ﴾مٌ ِعلۡ  ۦَس لََك بِهِ ُف َما لَيۡ َو
  ».از آنچه بدان علم نداري، پيروي مكن«
   .شدند امروز وضع و حالشان بسيار بهتر از اين بود كه هست مي ملتزم

   آورده است! )355، ص 2(ج » اإلرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر
دانيم كيست  سائي كه نميگويد أبو عبداهللا النَّّ تر است. مي از همه ناقص -6حديث  *

در ميان اموال  ـنيز مجهول است  كه اوـ  ،و چه كاره بوده، اموالي را به مرزباني رسانده
النگويي بود. آن را به من باز گردانيدند و گفتند آن را بشكن، آن را شكستم و ناخالص 

  كردم و طالي خالص را فرستادم، قبول كردند! آن را جدا 
كدام زن مسكين  نسائي و مرزباني كيستند؟ النگو مال :بايد از كليني پرسيد

را كامالً  را براي كساني فرستاده كه آنهاه عنوان آنچه ب چرا و لوحي بوده و ساده
توز  اي؟! خدا كند دشمنان كينه سر و ته را چرا آورده اين خبر بيشناخته است؟  نمي

  اسالم مطّلع نشوند كه كتب مذهبي ما چنين موهوماتي دارد. 
  آورده است!  )356، ص 2(ج » اإلرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر

كساني كه  :گفته» نياز المدائزّفضل الخَ«فردي مهمل و مجهول به نام  -7يث حد *
ماهانه برايشان ق ي السابِف ماكَگفتند وي فرزند داشته  عسكري مي تپس از وفات حضر
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رسيد،  گفتند وي فرزند نداشته مبلغي كه هر ماه به ايشان مي كه ميكساني رسيد و پول مي
   !گفتند حضرت عسكري فرزند داشته است اي مي عده معلوم شد چرا پس  !قطع شد

كه حالش نامعلوم » علي بن محمد«تر است. زيرا  از حديث قبلي مهمل -8حديث  *
مالي را رسانيده. مال به او  مردي كه نه نامش معلوم است نه حالش، :گويد است مي

او چنين كرد  !چهارصد درهم مال پسران عمويت را خارج كن :بازگردانده شد و گفتند
ناشناس دروغ نگفته  دو بقية مال را فرستاد، مالش را پذيرفتند! از كجا بدانيم كه مر

مگر به امام  :پرسيم اگر منظور اين است كه گويندة چنين سخني امام بوده، مي است؟
  شود؟  وحي مي
  ) آورده است. 356، ص 2(ج  »اإلرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر

بارها  :گويد خذ وجوهات بوده، مياكه گويا از وكالي » الءقاسم بن ع« -9حديث  *
اي نوشتم و درخواست دعا  صاحب فرزند شدم و من براي بقاي هر يك از آنها نامه

اي  كه پسرم حسن متولّد شد. نامهانم مردند. تا اينآمد. همة فرزند جوابي نميما اكردم  مي
ماند و فرزندم زنده ماند.  ار جواب آمد كه او زنده مينوشتم و التماس دعا كردم. اين ب

ن است كه به امام نامه آمعلوم نكرده به كجا نامه نوشته است. اگر مقصود او  »قاسم«
مانند كه جواب نداده  دانسته كه فرزندانش باقي نمي مگر امام غيب مي :پرسيم مي ،نوشته

  ولي دربارة حسن، جواب داده است؟ 
اند كه احترام امامزاده با متولّي است! وكالء  بگو نيست اما بيهوده نگفتهالبتّه امام غي

  و معجزه ادعا كنند تا مردم با رغبت بيشتري پول بدهند! بايد براي امام غيبگويي 
  آورده است.  )356، ص 2(ج » اإلرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر

كاره بوده چه  و معلوم نيستاست كه مجهول » ابو عبداهللا بن صالح« -10حديث  *
و اجازة خروج از  )1(ها به بغداد رفتم سالي از سال :گويد مي ،داشته استو چه مذهبي 

                                                           
َخَرجُت إلی «گفت  در حالي كه بايد مي »!َخَرجُت بِبغداد«عربي حديث صحيح نيست زيرا گفته:  جملة -1

 به همين سبب شيخ مفيد حديث فوق را به صورت دوم آورده است.  »بغداد
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دو روز كه در شهر ماندم و قافلة  و ذن داده نشد. پس از بيستاشهر خواستم اما 
از  من اجازة خروج داده شد. مأيوس از رسيدن به قافله، به مسافران به نهروان رفت،

  شهر خارج شدم و به قافله رسيدم. 
ذن خروج گرفته و حتّي نگفته در مدت بيست امعلوم نيست اين مرد ناشناس از كه 

فاق افتاده است، چه قافله اتّ اهلي براي كه همراه قافله نبوده، حادثة سوئ و دو روز
چه چيزي را  خواهد سر و ته مي هاي بي منظوري داشته. به راستي كليني با ذكر اين قصه

  اثبات كند.
   ) آورده است.357ص ،2(ج» اإلرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر

از قول مهمل و مجهولي  )1(كه مهمل و مجهول است» ضر بن صباحنَ« -11حديث  *
لي در نشيمنگاهم برآمد، به اطباء نشان مد :گويد مي »اشيمحمد بن يوسف الشّ«به نام 

جواب آمد كه اي نوشتم و التماس دعا كردم.  شناسيم. نامه راي آن نميدادم گفتند دوايي ب
خدايت لباس عافيت بپوشاند و تو را در دنيا و آخرت با ما قرار دهد. يك هفته نگذشت 

كه دل بهبود يافت. م  
خوب  خواهد بگويد امام با اعجاز مرض را شفا داده بايد مرضش فوراً اگر راوي مي

ك چون ل و كورمزيرا د د تأثير اعجاز بوده است نه پس از يك هفته،شو شد تا معلوم  مي
شود و نه  عاف نه حقّي اثبات ميض اخباريابد. با اين  سر وا كند به تدريج بهبود مي

  شود.  باطلي رد مي
  ) آورده است. 357، ص 2(ج  »اإلرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر

در بغداد  :گويد مي» مانيعلي بن الحسين الي«نام مهمل و مجهولي به  -12حديث  *
اي  ايشان همسفر شوم لذا نامهيمن مهياي حركت شد، خواستم با  اهلبودم كه قافلة 

ذن خروج خواستم جواب آمد كه در كوفه بمان كه در همراهي با آنان خيري إنوشتم و 
قافله خبر  اهلچرا امام به ( قافله تاخت و آنها را غارت كرد. اهلله بر نيست. قبيلة حنظَ

                                                           
 جاشي از غُالة است. باشد به قول ن» نصر«اگر  -1
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بار ديگر نامه  نداد كه دچار راهزنان نشوند. مگر امام خيرخواه و دلسوز مسلمين نبود)؟
معلوم شد دزدان  ذن خواستم. اجازه صادر نشد!انوشتم و براي مسافرت از طريق دريا 

ر مسجد نماز اند به سامراء رفتم. هنگامي كه د هند، مسافران دريا را غارت كرده درياييِ
برد و با او سرّي و به » حسين بن احمد«خواندم كسي به دنبالم آمد و مرا به منزل  مي

نجوي سخن گفت كه ندانستم چه گفت. سه روز مهمان آنجا بودم و اجازه خواستم تا 
  درون خانه را ببينم. اجازه داده شد و من شبي از داخل خانه ديدار كردم. 

فهميده  چگونه مي خواسته، ذن مياخواسته؟ اگر از امام  ذن ميإمعلوم نيست از كه 
  گويند؟  اجازه يا عدم اجازه، از جانب امام است و مدعيان وكالت دروغ نمي

  اند؟  حسين بن احمد كه بوده و چرا با خادم نجوي كرده و به هم چه گفته :ثانياً
پس چرا  زه بگيرد؟خواهد از شهر خارج شود بايد از امام اجا كه مي مگر هر :ثالثاً

  گرفتند.  ذن نميا... از آنها .و و يا حضرت باقر مردم در زمان حضرت علي
اين ادعا كه امام از آيندة مردم مطّلع بوده خالف قرآن است كه به رسول خود  :رابعاً
   :فرموده
ٓ ٱ ّمَِن ٗع َما ُكنُت بِدۡ  قُۡل ﴿ دۡ  لرُُّسِل َوَما

َ
ِ رِي َما ُيفۡ أ  ب

َ  ]٩ :حقافاأل[   ﴾ُكمۡ َعُل ِب َو
  ».دانم با من و با شما چه خواهند كرد  ام و نمي بگو من نو در آمد رسوالن نبوده«

   :و فرموده
اَذا تَكۡ  ٞس رِي َنفۡ َوَما تَدۡ ﴿  ]٣٤ :لقامن[  ﴾اِسُب َغدٗ مَّ
  ».داند كه فردا چه خودهد كرد هيچ كس نمي«

چهارم هجري رخ داد  عونه كه در سالدر ماجراي رجيع و بئر م صاكرمپيامبر 
شوند. اين دو واقعه  دانست كه آنها همگي كشته مي اي را براي تبليغ فرستاد و نمي عده

  آن حضرت را بسيار محزون ساخت. 
كتابي كنند،  با آن آب و تابي كه آخوندها از آن ياد مي» كافي«كنند كتاب  م گمان ميدمر

  د كه چنين مهمالتي در آن باشد! نهد است علمي و معقول و موافق قرآن و احتمال نمي
  ) آورده است! 358، ص 2(ج » اإلرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر
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مهملي است نظير حديث دوازدهم كه آن را مهمل و مجهولي به نام  -13حديث  *
 »محمد بن احمد« :گويد نقل كرده است. مجلسي مي» مانيضل بن زيد اليحسن بن الفَ«

آمده نامش در شمار وكالء و سفراي امام ذكر نشده است. حيف از عمر  كه در حديث
  اعتبار شود.  هاي بي كه صرف اين قصه

به بعد) آورده و جملة  359، ص 2(ج» اإلرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر
»وراي كه از كافي داشته، فاقد اين جمله  را حذف كرده است. شايد نسخه» طوس دت

  . بوده است
كه گفته » حسن بن عبدالحميد«از قول مهمل و مجهولي است به نام  -14حديث  *
كه ادعاي وكالت و نيابت امام غائب را داشته و » ز بن يزيدحاجِ«مر وكالت ادر 

الحال است، شك كردم. مال جمع كردم (اگر شك داشته، چرا قبل از حصول  مجهول
بارة ما و  اي به من رسيد كه در رّا رفتم. نامهو به ساميقين از مردم پول گرفته است؟) 

ماست شكّي نيست، آنچه با خود داري به  همچنين دربارة كسي كه به أمر ما قائم مقامِ
  بده! » حاجز بن يزيد«

من در كار شخص مجهولي  :توجه كنيد كه در اين به اصطالح حديث، مجهولي گفته
اي فرستاده كه اموالي  ا نديدم برايم نامها رفتم و شخصي كه او رشك كردم لذا به سامرّ

اي به همان شخص مورد شك بده و شك مكن! او نيز بنا به ادعاي  كه از مردم گرفته
  اي بخواهد، اموال را تحويل داده است!  آنكه از گيرندة اموال دليل و بينه خودش بي

زنيد همين  دم ميآيا علوم أئمه كه اين همه از آن  اين هم شد حديث و مدرك ديني؟
آوري پول از  مشغول جمعبه اسم امام  »حسن«واضح است هنگامي كه  چيزهاست؟!

اي، پول  اء رسيده با فرستادن نامهامرّسبه  ناند و چو اي رند با خبر شده بوده، عدهمردم 
داستان  ـها  پولپس از خوردن  ـخود » حسن«اند. البتّه اگر  آورده  را از چنگش بيرون

  ناديده را جعل نكرده باشد!  ول به نمايندة امامِدادن پ

خوانندة گرامي، اندكي در اين مسأله تأمل كن كه آيا حجت إلهي كه وجودش براي 
پايه است كه غيب شود و با نامه  ست و بيهدايت و ارشاد مردم است تا بدانجا س
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 از او ديده نشود؟نوع تعليم و ارشادي فرستادن، از مردم تقاضاي پول كند و ديگر هيچ 
  آيا اين هم شد دين؟!! 

اي به حجت غائب نكرده بلكه فرموده پس  در حالي كه قرآن كريم نه تنها هيچ اشاره
سر و ته را  هاي بي . اميدوارم كه مردم اينگونه قصه)165 :نساءالاز انبياء حجتي نيست (

  به حساب قرآن كريم و اسالم نگذارند. آمين يا رب العالمين. 
  ) آورده است! 361، ص 2(ج » اإلرشاد«ق را در شيخ مفيد حديث فو :تذكّر

كه وضعش كامالً معلوم نيست و مورد اختالف  »محمد بن صالح« -15حديث  *
كرده، اما اينكه آن  است و از كساني بوده كه مانند پدرش به نام امام وجوهات جمع مي

مامي كه غائب شد ديگر احتياج به اموال كرده باز معلوم نيست. زيرا ا اموال را چه مي
ناديده اموال مأخوذه را صرف ساختن پل يا  مردم ندارد. (ما كه دليلي نداريم كه امامِ

ابن «به هر حال  . خرج كرده باشد)....جاده يا مدرسه يا در راه مبارزه با خرافات و
از مردم داشت كه بابت  هايي رد و كار او به من رسيد. پدرم سفتهپدرم م :گويد مي »صالح
اي نوشتم و كسب تكليف كردم. جواب آمد كه  از مردم گرفته بود. نامه )*(ريممال غَ

ز دا كردند جين خود را اَها را از مردم مطالبه كن. چنين كردم. مردم نيز د وجه سفته
اي به مبلغ چهارصد دينار بر عهدة او بود و براي پرداختش  مردي كه پرداخت سفته

كرد. من از كار او به پدرش شكايت  كرد. پسرش نيز به من توهين مي وز و فردا ميامر
 كردم. پدرش از او دفاع كرد من نيز ريشش را گرفتم و او را به وسط منزل كشاندم و

 :خواند و گفتفرزندش بيرون جست و مردم بغداد را به فريادرسي  لگد بسيار زدم(؟!!)
 :، من نيز سوار اسب شدم و گفتمپيرامونم گرد آمدندقمي رافضي پدرم را كشت. مردم 

لَآفرين بر شما بغداديان كه عكنيد. من مردي سنّي  از ظالم طرفداري مي غريبي مظلوم، يه
و از هي دانم و اين شخص براي اينكه حقّممخواند. مردم  رافضي مي را ندهد مرا قم

                                                           
 سهم امام است. » غَريم«به قول ممقاني مقصود از  - )*(
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ردم را آرام كردم. صاحب سفته خواستند وارد دكّانش شوند. م مخالف او شدند و مي
  د. بدهمتعهد شد كه مال مرا تمام 

بنگر كه چگونه به عنوان وكيل و نائب امام به سادگي دروغ  ،خوانندة محترم
به عنوان علوم و معارف ها را  كليني اين قصه گرفتند! گفتند و به زور از مردم پول مي مي

  جمع كرده است!!  ـدانند  ثي ميكه آن را بهترين كتاب حدي ـ »كافي«أئمه در 
  آورده است! ) 362ص  2(ج  »اإلرشاد«شيخ مفيد قصة فوق را در  :تذكّر

فردي قول  كه مهمل و ناشناس است از» عالء بنِ رِزقِ اهللا«ـ  16* حديث 
احمد بن «كه غالم يكي از درباريان بني عباس موسوم به » درب«لحال به نام ا مجهول
الضّمير مردم دارد و چنانكه  اي نقل كرده كه داللت بر اطّالع از مافي عجزهبوده، م» الحسن

ناديده،  ادعايي مخالف قرآن است. در اين روايت نيز طبق معمول امامِ :ايم بارها گفته
  پول تقاضا كرده است! 

اند به صورت غير مستقيم از  از فردي مجهول نقل شده و خواسته -17حديث  *
(ر. ك. » عبداهللا عون األسدي الكوفي ابوالحسين محمد بن جعفر أبي«م فرد ضعيفي به نا

   تعريف كنند! كتاب حاضر) 716و  374ص
) آورده 364و 363، ص 2(ج  »اإلرشاد«را در  تباراع شيخ مفيد اين روايت بي :تذكّر

  است! 
  امام تقاضاي پول كرده است.  :گويد ثي است مجهول كه ميحدي -18حديث  *

  ) آورده است! 364، ص 2(ج  »اإلرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر    
كه مجهول و » يضيرَحسن بن عيسي الع«حديثي است از قول  -19حديث  *
  اعتبار است.  بي

   كرده است!مال تقاضا  ناديده، طبق معمول امامِ -26و  22و  20حديث  *
   .»فيفحسن بن خَ«از قول مجهولي است به نام  -21 حديث *
اين باب عمدة توجه  اخبارچنانكه قبالً نيز اشاره كرديم بنا به  - 28و  23حديث  *

گرفته اما اگر  امام غائب، فرستادن نامه و مطالبة سهم امام بود كه با جديت از مردم مي
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، چهار صد 23كرد!! بنابه حديث  اضافه را مسترد نمي شد مقدار مال بيشتري فرستاده مي
و او بيست درهم از مال خود بر آن و هشتاد درهم از سهم امام نزد كسي جمع شد 

افزود و پانصد درهم براي ناحيه فرستاد. با اينكه به وي گفته شد بيست درهم آن سهم 
ناحيه پانصد  :گويد يز مين 28اما به او مسترد نشد! حديث  توست، امام نيست و از آنِ

كه بهايش پانصد و سي هايي را  خواست به همين سبب، بابت طلب خود دكّان دينار مي
ها را  طلب خود و قيمت مغازه فاوتالتَّ هدينار بود، گرفت بدون آن كه سي دينار ما بِ

  بپردازد!! 
 )367و  366و  365ص  2(ج  »اإلرشاد«دو حديث فوق را در شيخ مفيد  :تذكّر

  آورده است! 
پس از  :گويد مي )1(شناسيم كه او را مي» ريحسين بن محمد األشع« -24حديث  *

وفات حضرت عسكري، براي دو تن از نمايندگانش نامه آمد كه به كارشان ادامه دهند و 
   اي نيامد. پس از مدتي خبر مرگ نمايندة سوم به ما رسيد! براي نفر سوم نامه

است! راوي آن همان » طن الشّاعرعني في بالم«از مصاديق بارز  - 29و  25حديث  *
نيز بهتر از  29همين باب از اوست. حديث است كه حديث پانزدهم » محمد بن صالح«

  آن نيست. 
علي بن زياد «مهملي به نام  :گويد مي» صرعيسي بن نَ«مهملي به نام  -27حديث  *
الصيماست كرد. امام جواب فرستاد كه تو در سال هشتاد از امام غائب كفني درخو» ري
   :رد! اين ادعا مخالف قرآن است كه فرمودهميري و او همان سال م مي

اَذا تَكۡ  ٞس رِي َنفۡ َوَما تَدۡ ﴿  ]٣٤ :لقامن[  ﴾اِسُب َغدٗ مَّ
  ».داند كه فردا چه خواهد كرد هيچ كس نمي«

  شود. ايم مراجعه  همين باب گفته 12به آنچه دربارة حديث 
  آورده است!  )366، ص 2(ج » اإلرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر

                                                           
 . 554و  160براي آشنايي با او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحه  -1
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جاسوساني در دربار  ،به احتمال قوي مدعيان وكالت و نيابت -31و  30حديث  *
اند. لذا اين دو  كرده اند كه آنها را قبل از سايرين از تصميمات دربار مطّلع مي داشته

مد كه مدتي از مردم پول نگيريد و از زيارت قبور دستور آ گويند از ناحيه، حديث مي
  تا شناخته و دستگير نشويد.  قريش و حائر خودداري كنيد،

هاي فوق را به عنوان دليل  ما قصه حديثيِ چنانكه مالحظه شد در مهمترين كتابِ
اند در حالي كه چندان مربوط به امامت و زعامت  هت كردبغائب ث وجود و امامت امامِ

اند و  كرده ز پول گرفتن از مردم كاري نميج ـاو  و در واقع مدعيان وكالت ـامام  نيست.
دين و حقائق احكام شريعت كه در ارشاد عباد به كار آيد، كمتر سخني در باب معارف 

الحال نقل  موجود در اين باب چنانكه ديديم از افراد مجهول اخباراز او نقل شده است. 
واب اربعه است ولي در ست. عالوه بر اين، با اينكه شيعه مدعي نُشده كه فاقد اعتبار ا

باشند!! گرچه دليل محكمي حتّي بر  مدعي وكالت و نيابت مياين باب افراد زيادي 
ز چند روايت كه ناقلين آنها دست نيست جقت و صداقت همان چهار نفر نيز دروثا

  دا) ل جِأمتَاند! (فَ معيوب و ناموثوق
محدثين شيعه  قدمأنماند رواياتي كه مالحظه شد، تمام سرماية كليني بود كه ناگفته 

گرد آورده است! اما  182و  133چه به دستش رسيده در باب شود و هر محسوب مي
در  ـكه حدود پنجاه و دو سال پس از وي وفات يافت  ـهايي كه شيخ صدوق  قصه

ذكر  »الغيبة«در كتاب  ـزيست  م ميكه در قرن پنج ـو يا شيخ طوسي » كمال الدين«
  اند!  هاي مذكور را پس از كليني جعل كرده شود قصه اند، نياورده است. معلوم مي كرده

   عليهم صّ عشر والنّ  االثنی يباب ما جاء ف -١٨٣
ه است. در اين باب بيست خبر آمده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانست263
را حسن  15را مورد اختالف و حديث  4و حديث  (!!)را صحيح 2و  1جلسي حديث م

را  18سند دوم آن را مجهول و حديث  را مرسل و 8همطراز صحيح و سند اول حديث 
  را مجهول و بقيه را ضعيف شمرده است.  20و  14و  10و  7و  6 احاديثمرفوع و 
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دوازده امام از صدر  بات كند امامتبدان كه كليني در اين باب قصد داشته كه اث
سيزده امام  صرف نظر از اينكه از برخي روايات او،اسالم معلوم و مشخّص بوده است. 

  آيد!!  به دست مي
اين باب الزم است يادآوري كنيم كه چون نص معتبر شرعي  احاديثقبل از بررسي 

ميان  ايشان در ازيك  عشر وجود نداشت و پس از وفات هر ثنيابر امامت أئمه 
شد لذا شيعيان با اين  پيروانشان اختالف نظر بروز كرده و انشعابات فراوان واقع مي

مشكل بزرگ مواجه بودند كه چرا قرآن كريم به موضوعي تا اين اندازه مهم و اساسي 
اي نكرده  اشاره منوط به اطالع از آن است، تماُ تكه اصلي از اصول دين است و هداي

تن توسط قرآن مانند ساير اصول دين به صورتي كه بر مردم اتمام ن دوازده است و اي
  اند؟!  حجت شود، معرّفي نشده

 :اند اند و از آن جمله گفته هايي تراشيده متكلّمين شيعه براي فريب عوام بهانه
و نشان ائمه نيز در قرآن نماز صبح نيامده، نام كه در كتاب خدا عدد ركعات  همچنان

اند كه بطالنش واضح  ث شدهدر حالي كه آنها به قياس مع الفارق متشب ه است!نيامد
فروع دين، ولي مسألة امامت از اصول دين از بلكه خود نماز از مناست. عدد ركعات 

دين انتظار  است و اگر از قرآن كريم بيان فروع انتظار نرود قطعاً بيان واضح اصولِ
   .)1(رود مي

اين نقيصه و اشكال بزرگ و به منظور جبران كمبود نص در گروهي ديگر براي رفع 
ي پرداختند كه كليني آنها را در كتابش از جمله در باب حاديثأبه جعل  اين موضوع،

لوح است كه دربارة آنها بايد  حاديثأآوري كرده است. از جملة اين جعليات  جمع 183
   :داشته باشيمتوجه 
داشت ديگر به طرح مسألة  حقيقت مي لوح) حاديثأاين باب ( حاديثأاگر  :اوالً

 احاديثچنانكه  ـصورت معرّفي و اعالم أئمه از صدر اسالم زيرا در نيازي نبود، »بداء«

                                                           
 . 95تا  93ص » شاهراه اتّحاد«در اين موضوع مفيد است كه رجوع شود به  -1
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قبل از موسي و  ديگر به هيچ وجه اسماعيل (پسر حضرت صادق) ـاند  لوح ادعا كرده
  د. شدن قبل از حسن، به امامت معرّفي نمي محمد (پسر حضرت هادي)

: حديث اول  :ابواب قبلي موافق نيست كه از آن جمله است احاديثبا  اخباراين  ثانياً
ندارد و امام نيز  ـو نظاير آن  ـكه ابوبصير اطّالعي از حديث لوح جابر  118باب 
فرمايد كه امامت  شود و نمي يكي پس از ديگري نازل ميهر امامي  امامت :فرمايد مي

تعيين و اعالم شده است. و حديث  ـمثال آن اتوسط لوح جابر و  ـدر شرع  أئمه قبالً
شناخت و  پس از حضرت صادق را نمي امامِ ،كه نوة حضرت سجاد 128پنجم باب 

به  امام صادق 128در حديث هفتم باب  امام نيز به حديث لوح جابر اشاره نفرمود!
اي  يث لوح اشارهفقط پسرش موسي را معرّفي نمود و به حد نبيرة حضرت علي

گويد پس از من پنج  اگر امام زمانت را نشناختي چنين و چنان بگو و نمي :نكرد و فرمود
  .... خواهند بود و امام ششم غائب خواهد شد. .هاي فالن و فالن و امام ديگر به نام

شود كه منصور بن حازم و فيض بن  در حديث ششم و نهم باب فوق، مالحظه مي
خبري از حديث لوح ندارند. همچنين ضرور است كه مراجعه كنيد به مختار و رفقايش 

  ). به بعد 731ايم (ص  گفته 138آنچه در بررسي حديث هفتم باب 
) 169(ص  شاهراه اتّحادچنانكه در حاشية كتاب  ـنيز  129حديث چهاردهم باب 

الّ اشناخت و  پس از خود را نميائمة  داللت دارد كه حضرت كاظمـ م يگفت
در خواب به من اعالم شده و تا از جانب  خبر امام حضرت رضا :فرمود نمي

  شود!  خبر نرسد به كسي از خاندان ما وصيت نمي و حضرت علي صپيغمبر
را خوب  حضرت باقر »زراره«كه داللت دارد،  )1(حديث هفتم باب الكفر

علم بحث و مناظره ندارد و سپس به اشتباه خود پنداشت كه حضرتش  شناخت و مي نمي
                                                           

حديث  120ص 1و صحيح الكافي ج  385، كتاب اإليمان والكُفر (باب الكُفر) ص 2اصول كافي، ج  -1
) نيز داللت دارد كه وي با امام بحث 383و  382ـ همچنين حديث سوم باب أصناف النّاس، (ص  402

نداران توجيهات مسأله سبب شده كه دكّاپذيرفت. اين  كرد و قول امام را به راحتي نمي و مجادله مي
 مختلفي براي اين موضوع ببافند كه صرف ادعاست و متّكي به دليل نيست. 
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ة رد. چنانچه اين مسأله حقيقت ميپي بعشر و پدرانشان قبالً معرّفي  اثني داشت كه أئم
جعفر دانست كه حضرت ابو رسيد و او مي مي »زراره«قلّ خبرش به أمثال اشده بودند، ال
لم مردم زمانة عأو منصوب و منصوص شارع است و  تامامام  محمد بن علي

  . احاديثخويش است. و نظاير اين 

امام بعدي را  أئمه، اصحابكند  پس از اينكه تصريح مي »بهبودي«استاد 
 ،)1(اند كرده دربارة جانشينش سؤال مي ياند و به همين سبب از هر امام شناخته نمي
كه در بيت، شيعيان با اين اهلگذشت هر امام از أئمة با دربدين سبب « :نويسد مي

ا در امامِمناي دين وجود داشت افّاظ حديث و ميانشان فقهاي بزرگ و متكلّمين و حام 
دانستند به كه اقتداء نموده و امور خود را به كه  و نميكردند  الف ميبعدي اخت قائمِ

كه از زمان غيبت صغري يا كمي ارجاع دهند! اگر اين روايات فراوان دربارة كلّية أئمه 
اين اندازه اختالف  بود، شود، در اختيار و دسترس آنان مي ن بر ايمان روايت ميپيش از آ
ي كه احاديث«. )2(»شد هاي مختلفي ميان شيعيان دوران [حضور] أئمه پيدا نمي و فرقه

و غير آن [در كتب ديده  از قبيل حديث لوح [جابر] گانه] دربارة منصوصيت أئمة [دوازده
يبت و حيراني مردم يا كمي قبل از آن جعل شده است و إالّ همگي در زمان غ شود] مي

امامي موجود بود، در شناخت أئمة طاهرين به اين  اگر اين نصوص فراوان نزد شيعيانِ
ها دچار حيرت و  سال ساطين مذهب و بزرگان حديث،أاختالف شديد دچار نشده و 

بي در اثبات غيبت و زدودن شدند و نيازي نبود كه با اين كثرت به تأليف كت ترديد نمي
   .)3(»بشتابند امتحيرت از قلوب 

را در كتاب اين باب  احاديث /»قلمداران«مخفي نماند كه برادر مجاهد ما جناب 
أئمه از «و فصل » نص و ارزيابي آنها احاديثنظري به «(فصل » شاهراه اتّحاد«شريف 

                                                           
اصحاب أئمه از «به بعد) فصل  248(ص  شاهراه اتّحاددر اين موضوع رجوع كنيد به كتاب شريف  -1

 ». خبر بودند نصوص بي
 . 94معرفة الحديث، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، ص  -2
 . 109حديث، ص معرفة ال -3
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ه است. مطالعة دو فصل مورد تحقيق و بررسي قرار داد») اين نصوص خبر نداشتند
گيريم و  مذكور براي اطّالع از اعتبار روايات اين باب ضروري است. ما راه او را پي مي

   :رسانيم مطالبي را به اختصار به عرض مي
كه قبالً با او  »هاشم داود بن القاسم الجعفري أبي«منقول است از  -2و  1حديث  *

شاهراه «چنانكه در كتاب وي روايات ضد و نقيض دارد.  .)712ايم (ص  آشنا شده
را  پس از حضرت هادي وي امامِ 132در حديث دهم باب  گفته شده،» اتّحاد
قول خضر را  از طريق امام جواد 183شناخته أما در حديث اول و دوم باب  نمي

  دربارة دوازده امام شنيده است!! 
) به 100معرّفي شده است. (ص است كه قبالً »بن برقي احمد«راوي دوم حديث 

مرسل و يا منقول از ضعفاست. آقاي بهبودي  احاديثكثر روايات او اقول علماي رجال 
و درست را  يخ واقعسآنكه نُ ه و بيجادوي حديث را به نحو وِ (( :دربارة او نوشته است
كرد! پس از تتبع در مرويات او دريافتم كه در بسياري  هد، نقل مياز نسخ جعلي تمييز د

از آن جمله  !)1(كند خ جعلي كه منسوب به ثقات است، حديث نقل ميساز موارد از نُ
كه شيخ صدوق در  ]183باب  2و  1بو هاشم داود الجعفري [حديث احديث است 

»90ص  1(ج  »ل الشّرائعلَع(  و»ج  »الرّضا خبارأيون ع)كافي«و كليني در  )65ص  1 «
... شبيه .گانه در پاسخ مسائل سه لفاظ اين حديث خصوصاًااند.  آورده )526و  525 1(ج 

كه همين حديث به نقل از داود الجعفري اين با [توجه به]. )2(پردازان است هات قصهرَّتُ
نچه صدوق و كليني ما جواب مسائل با آا ،... آمده.قمي در تفسير [علي بن ابراهيم]

... از .اعتباري حديث است اند تفاوت فاحش دارد و همين دليل فساد و بي آورده
                                                           

كافي است. حديث چهارم (باب في صنوف أهل الخالف) از جلد  169از جمله احاديث او حديث باب  -1
 إ) را او نقل كرده است. حديث مذكور مدعي است كه امام باقر يا صادق410دوم كافي (ص

 تراند!!  ا خبيثورزند و اهل مدينه هفتاد برابر از آنه فرمودند: اهل مكّه آشكارا به خدا كفر مي
حديث به بعد ـ از اين 262ص» شاهراه اتّحاد«ها رجوع كنيد به جواببراي اطّالع از چند و چون اين -2

 هاي مضحك را پذيرفته است! جوابسواد بوده زيرا اين خرافيون، بي» خضر«شود كه  معلوم مي
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د بن يحيي العگفتگوي ميان محمد بن الحسن الصفّار كه كليني پس طّار و استادش محم
[حديث] بر ضعف وي و  صحابأتوان دريافت  .... مي.از ذكر حديث، نقل كرده است

بوجعفر حسن اچنانكه 264اند موافق و متّفق بوده و استناد بودن حديثش،قابل احتجاج غير
توان به  گويد كه برقي ثقه است و مي بود، نمي اهلخذ حديث متسأ كه خود در الصفّار

  .)1())حديثش احتجاج كرد
اگر دو امام  :گويد كافي كه مي 63متن حديث نيز مخالف است با حديث اول باب 265

امام  :گويند كه مي 115مخالف است با روايات باب يكي از آن دو ساكت است و  باشند،
شود. زيرا  از علوم و شؤون امامت برخوردار مي قبلي، امامِ حيات لحظة بعدي در آخرين

سلمان پدرش ساكت نيست بلكه در زمان حيات  در زمان امامت در اينجا امام حسن
، قل پنج سال قبل از شهادت عليأ يعني حد ـهجري است  35كه متوفّاي سال  ـ

خالفت وائل ابايست اين ماجرا در  وانگهي مي امامت به وي منتقل شده است! علوم
خالفتش همراه حضرت در اوائل رخ داده باشد كه دليلي نداريم آن حضرت علي

با  احاديثفانه كليني به اختالف ساتبه مكّه رفته باشد. م پسرش حضرت مجتبي
  يكديگر توجه ندارد. 

لوح جابر است كه عالوه بر كليني بسياري از علما  مشهور به حديث -3حديث  *
ثبات إ«عاملي در  و شيخ حرّ» الرّضا خبارأعيون «و  »ينكمال الد«از جمله صدوق در 

وات يكي از ر ،متن حديث اند. پيش از بررسي و سايرين در كتب خويش آورده» ةاهلدا
   :كنيم آن را معرّفي مي

وات اين حديث كه مجهول است، يكي از ر» د بن عبداهللامحم«صرف نظر از 
نام دارد كه ضعيف و معيوب است. مرحوم  »حماد الرّازي ابوالخير صالح بن أبي«

ر و هم نكَم اخباررا نامعلوم دانسته كه هم غضائري او را ضعيف شمرده و نجاشي امر او 
همين حديث لوح جابر و  بر ضعف او دارد از جملهاو داللت  اخبارخوب دارد.  اخبار

                                                           
 . 109معرفة الحديث، ص  -1
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اي به نام  و ضعيف و فاسدالعقيده )*(طّابيروضة كافي كه از قول فرد خَ 303يا حديث 
»ضَّفَمل بن عنقل كرده كه من و شريكم قاسم و نَ »رمجم بن حهل در طيم و صالح بن س

ما به امام  :يكي از ما گفت »!!!أئمه پروردگارند«داديم كه نظر مناظره بوديم  مدينه مشغول
برويم از او بپرسيم. چون نزديك كند برخيزيد  نزديكيم و امام از ما تقيه نمي صادق

خانة آن حضرت رسيديم ديديم حضرتش بدون كفش و عبا در حالي كه موهايش 
  جم قاسم، اي نَ اي ل،ضَّفَاي م نه، نه، :دراست ايستاده از خانه بيرون آمد و فرمو

ِ  ۥبُِقونَهُ َ يَسۡ  ٢٦َرُموَن مُّكۡ  ِعَبادٞ  بَۡل ﴿ مۡ َقوۡ لۡ ٱب
َ
ِ ِل وَُهم بِأ  ﴾َملُونَ َيعۡ  ۦرِه

 ]٢٧−٢٦ :نبياءاأل[  
اند كه در گفتار بر او پيشي نگيرند و ايشان به فرمانش  نه، بلكه آنان بندگاني گرامي«

  ».كنند عمل مي
خواسته بگويد امام علم غيب داشته و از گفتگوي ما با يكديگر مطّلع بوده، كه  :والًا

آية مذكور مربوط به أئمه نيست و چنانكه حضرت  :اين ادعا خالف قرآن است. ثانياً
حضرت  فرموده از اوصاف مالئكه است و قطعاً »نهج البالغه« 91در خطبة  امير

  ه است. از اين موضوع به خوبي مطّلع بود صادق
. چنين كسي )1(ايم آن را نقل كرده روضة كافي است كه قبالً 305نمونة ديگر حديث 
 )289ايم (ص  نقل كرده كه او را نيز معرّفي كرده »كر بن صالحب«حديث لوح را از قول 

او چه جانوري است در اينجا نيز  ولي براي اينكه به خوانندگان يادآور شويم كه
 امام رضا :گويد مي »سليمان الجعفري«آوريم. وي از قول  اي از رواياتش را مي نمونه
مردي مؤمن دوستش  طاووس مسخ شده است. وي مردي زيبا بود كه همسرِ« :فرمود
او را با ن زن دست يافت و با او زنا كرد. زن نيز با نامه ارتباط خود آبه داشت. او نيز  مي

آن دو را به صورت دو طاووس نر و ماده مسخ فرمود.  ـل عزّوج ـ خداوندحفظ كرد. 

                                                           
يند كه معتقد بودند حضرت صادق خداست و ابوالخطّاب رسول خطّابيه پيروان أبوالخطّاب را گو - )*(

 اوست!! 
 . 6شماره  150 صفحةر. ك. كتاب حاضر  -1
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آيا حيوان بدتري نبود كه  :پرسيم مي !!)1(»شود لذا گوشت و تخم اين پرنده خورده نمي
اش و فتار و خفّكراز و خدا آنها را بدان صورت مسخ فرمايد؟ چرا خدا آنها را به گُ

نهج البالغه مطالب  165كه در خطبة  نفرمود؟! چرا حضرت اميرنظاير اينها مسخ 
اي نفرموده  به اين موضوع هيچ اشاره زيادي در عجائب خلقت طاووس بيان فرموده،

  است؟! 
نقل كرده كه علماي  »عبدالرّحمان بن سالم«حديث لوح را از قول » كرب«همين آقاي 

اند. حال چگونه  ول و ضعيف شمردهرجال از جمله عالّمة حلّي و ممقاني او را مجه
  توان چنين حديثي را پايه و سند مذهب قرار داد؟!  مي

متن و ترجمة حديث لوح را در كتاب  /»قلمداران«چون محقّق مجاهد مرحوم 
به بعد) آورده و اشكاالت آن را بيان فرموده است لذا مطالب  173(ص » شاهراه اتّحاد«

كنيم به كتاب مذكور رجوع كنند و در  توصيه ميندگان ايشان را تكرار نكرده و به خوان
   :كنيم اينجا به ذكر برخي از عيوب حديث اكتفا مي

نقل  »الرّضا خبارأعيون «و  »ينكمال الد«در لوح را شيخ صدوق بدان كه حديث  -1170
فرزندش  ل احتضار،حضرت باقر قبل از وفاتش و در حا :شود كرده كه چنين آغاز مي

را نزد خود خواند تا عهد امامت را به او واگذارد. برادر آن حضرت،  حضرت صادق
[چه  :نيز در آن مجلس بود و به امام باقر گفت /»زيد بن علي بن الحسين«جناب 

كردي. يعني همچنان  رفتار مي إ حسين اگر دربارة من مانند امام حسن و امام خوب بود]
را به من  تامامت را به برادرش امام حسين واگذار فرمود، تو نيز امامكه امام حسن، 

باقر  پس از حضرت دانسته كه امامِ  شود كه جناب زيد نمي واگذار كن، (معلوم مي
خبر  داشت، امام سجاد فرزندش جناب زيد را بي كيست! اگر حديث لوح حقيقت مي

                                                           
قال:  عّدة من أصحابنا عن أمحد بن حمّمد عن بكر بن صالح عن سليامن اجلعفري عن أيب احلسن الّرضا -1

كابر امرأة رجل مؤمن ُحتّبه, فوقع هبا ثّم راسلته بعد. فمسخها اهللا ـ عّزوجّل ـ الّطاووس مسخ. كان رجًال مجيًال ف
، باب جامع في الدواب الّتي ال تؤكل 6(فروع كافي، ج  طاووسني أنثی وذكرًا, فال يؤكل حلمه وال بيضه.

 ). 16، حديث 247لحمها، ص 
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ار، صد و چند سال پس از هجرت از اعتب بي» عبدالرّحمان بن سالم«چگونه گذاشت.  نمي
كه از بزرگان مجاهدين  /»زيد«د، جناب ما فرزند حضرت سجاا همفاد لوح با خبر شد
حضرت باقر براي قانع كردن جناب زيد در  خبر بوده است؟! فتأمل) و شهداء است، بي

 :فرمودلهي تعيين گرديده و قابل تغيير نيست إمر أمامت از قبل به امر أاين موضوع كه 
ها نيست بلكه امامت از اموري است كه  و فرمانبه مانند عهود و رسوم  مانت [امامت]ا

سپس براي كه بايد به چه كسي سپرده شود.  لهي [تعيين شده]إاز قبل دربارة حجج 
آنچه از لوحي كه  :يد بر سخن خويش و قانع كردن برادرش، جابر را خواند و فرموديأت

.. الخ. الزم است يادآور شويم كه به .اي بيان كن ديده ‘امادرم حضرت زهردر دست 
 114، جابر چهل سال پيش از وفات حضرت باقر كه در سال »حادشاهراه اتّ«قول مؤلّف 

   بوده، در گذشته بود!! 118يا 

 عديل و خاف غريَ أ فضيل ن رجا غريَ فمَ « :در اين خبر به خدا افتراء بسته كه فرمود - 2
 ز فضل من اميد بدارد و يا از غيركه به جپس هر = العاملني نَ مِ  داً به أَح  ُب ذِّ أعَ  ال ه عذاباً عّذبتُ 

   !!»او را چنان عذاب كنم كه أحدي از جهانيان را نكرده باشم من بترسد، عدلِ
و صدور آن از حقّ متعال ممكن  )1(صرف نظر از ايراداتي كه به اين جمله وارد است

 بح عقابِقُ«ه از خداست، در اين صورت از آنجا كه كنيم كه اين جمل فرض مي نيست،
 لذا بايد اين موضوع را علناً ـمگر بر جاعلين حديث  ـبر كسي پوشيده نيست، » البيانبِ

متخلّفين، مستحقّ عذاب و عقاب شوند، نه آنكه  به عموم اعالم فرمايد تا پس از ابالغ،
هدر نامة خصوصي بگويد كه جاند!! ه طّلع نشداي كذّاب از آن م ز عد  

من هيچ پيامبري را  = وصّياً  هُ لَ  لُت عَ ..... إالّ َج نبّياً  ث أبعَ ملَ « :در اين خبر گفته شده - 3
اين جمله صحيح نيست زيرا  .».... مگر اينكه برايش وصي قرار دادم.مبعوث نكردم

 اند از قبيل حضرت هود و لوط و يونس و يحيي بسياري از رسوالن خدا وصي نداشته
   -  صلواُت اهللا عليهم أمجعني –.. .و

                                                           
  به بعد ببينيد. 182ص » شاهراه اتّحاد«اين اشكاالت را در  -1
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نيز  »وصياي ديگر برتري دادماوصي تو را بر  = فّضلُت وصيّك عىل األوصياء«جملة  - 4
دانند، و  باالتر مي ـ صاكرم ز نبي ج ـنبياء اشيعه كه أئمه را از همة  با اعتقاد متأخّرينِ

  د، موافق نيست. خوانَ يامام دوازدهم نماز م پشت سرِ حتّي معتقدند حضرت عيسي
حسن و ات  تو را به دو نواده = نيٍ َس ُح وَ  نٍ َس َح  َك يطَ بْ ِس وَ  َك يلَ بْ ِش بِ  َك متُ كرَ أ« جملة - 5

اي  قبل از آنكه دختر يا نوه صصحيح نيست. زيرا رسول خدا !!»حسين گرامي داشتم
به واسطة  لهي با نبوت اكرام شده بود و فرزندان و بستگانشإداشته باشد به فضل و كرم 

اند و هيچ كس به  او از نعمت عظماي هدايت برخوردار شده و بندة گرامي خدا گرديده
سبب فرزندش به كرامت نبوت نرسيده است زيرا در اين صورت ولد از والد به نبوت 

  سزاوارتر خواهد بود. 
امام  = يحيوَ  نَ ينًا خازِ َس ُح  لُت عَ َج « :گويد از عالئم كذب اين خبر آن است كه مي - 6

 نْ مَ « :گويد مي و در مورد امام رضا !!»دار وحي خويش قرار دادم زانهخحسين را 
و در !! »گذارم را بر دوش او مي نبوتكه بارهاي استاو كسي = ةوَّ بُ النُّ  أعباءَ  يهِ لَ عَ  عُ َض أَ 

  !! »مين وحي من استااو  = أميني عىل َوحيي« :گويد مورد امام هادي مي
مراجعه كند. در  گفته شد، 69باب  احاديثواهيم به آنچه در بررسي خ از خواننده مي

كه قرار گيرد او نبي خواهد بارهاي نبوت بر دوش هر :والًاشويم كه  آور مياينجا فقط ياد
 بر عهدة هيچ كس قرار ندارد و ديگر به هيچ كس  صاكرمبود و الغير و پس از نبي

كه دم بوده است و هرلهي در ميان مرإمين وحي أرسد و فقط آن حضرت  وحي نمي
چنانكه گفتيم (ر. ك.  ،داري وحي و بر دوش داشتن بار نبوت باشد مدعي وحي و خزانه

  ) از اسالم خارج است. 396ص 
   :خدا به رسول خود فرموده :ثانياً
﴿ ٓ َّ قُوُل َلُكمۡ  قُل 

َ
ٓ  أ ٓ ٱئُِن ِعنِدي َخَزا َ ِ َو عۡ  َّ

َ
 ]٥٠ األنعام:[   ﴾َب َغيۡ لۡ ٱلَُم أ

غيب  نزد من است و [بگو]گويم كه خزائن خداوند  به شما نمي :بگو) !(اي پيامبر«
  ».دانم نمي

   :و فرموده
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ٓ ن ّمِن َشۡ ﴿ َّ ِعنَدنَا َخَزا ِ ُِلُ  ۥئُِنهُ ٍء إ  بَِقَدرٖ  ۥٓ َوَما ُنَنّ
َّ ِ عۡ  إ  ]٢١ :احلجر[  ﴾لُواٖ مَّ

اي  ز به اندازههايش نزد ماست و آن را ج ز آنكه خزائن و گنجينهيست جنيز چو هيچ«
  ».فرستيم فرو نميمعلوم 

نيست (پس  صپيامبر نزدشود قرآن تصريح فرموده كه خزائن  چنانكه مالحظه مي
چنانچه پيامبر خازن نباشد چگونه  (فتأمل)بلكه نزد خداست.  حضرتش خازن نيست)

َ َتعۡ ﴿ !د؟اش خازن خواهد بو خليفه فَ
َ
  ؟﴾قِلُونَ أ

نيز  ـ ادعا دارند!ه كليني و نظايرش، ارادت به آن حضرت را ـ ك حضرت امير
اعلم أّن و« :فرموده وصيت خود به امام حسن نسته و درخزائن را در دست خدا دا

هاي  خزانهو بدان كسي كه  = الّدعاء يف كقد أذن لرض بيده خزائن الّساموات واأل ياّلذ
 ».داده است ذن دعا [به درگاهش]اتو را رخصت و  ها و زمين به دست اوست آسمان

  ). 31(نهج البالغه، نامة 
  امام را خازن وحي و علم خدا دانسته است!!  خبر از اسالم و قرآن، اما جاعل بي

خود  كلمة تامة =عنده  ةالبالغ يمعه وحّجت ةالتّامّ  يكلمت جعلُت « :گويد در اين خبر مي - 7
. در حالي كه اگر مقصود از كلمة تامه و »با او و حجت رساي خود را نزد او قرار دادمرا 

ت بالغه، قرآن باشد كه نزد همة مسلمين بوده و انحصاري نيست و اگر حجت حج
ديگري است كه خداي مهربان بايد آن را به مردم عرضه فرمايد و چيزي را كه عرضه 

دانسته و يا  گرچه جاعل روايت نمي شود؟ ت مينكرده چگونه براي مردم اتمام حج
   )165 :(النساءحجتي پس از انبياء را نفي فرموده است. در قرآن هر كرده كه خداوند اهلتج

امام حسين) ثواب و عقاب  =به سبب عترت او ( = ُب عاقِ واُ  ثيُب اُ  هِ تِ رتَ عِ بِ « :گويد مي - 8
ثواب و عقاب به  :قرآن فرموده اين سخن باطل و ضد كتاب خداست زيرا !!»دهم مي

   :فرمايد ايمان و عمل صالح است. قرآن مي
 ]٢٢ اجلاثية:[  ﴾بَِما َكَسَبۡت  ُكُّ َنفۡ  َزىٰ َوِلُجۡ ﴿
  ».تا هر كه بدانچه كسب كرده است، پاداش [يا كيفر] داده شود«
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 در قرآن نيامده است. اگر »عترت«خدا نفرموده ثواب و عقاب به عترت است و لفظ 
الزم بود كه قرآن بيان فرمايد. عالوه بر اين،  ،بود ثواب و عقاب به عترت مربوط مي

  ثواب و عقاب خود عترت به چيست؟ 
. »فرزندش شبيه جد اوست = هِ دِّ َج  بهُ ِش  هُ بنُ اِ « :گفته است در وصف امام باقر - 9

 = بُهَك اِبنُُه ِش « :گفت است بايد مي صدر حالي كه چون نامه خطاب به خود پيامبر
   .)1(برخالف عادت و بر خالف بالغت است »هِ دِّ َج «و كلمة  »فرزندش شبيه توست

در  = ُيدفُن يف املدينة اّلتي بناها العبد الّصالح« :گويد مي دربارة مدفن امام رضا -10
مشهور است كه ! »شود دفن مي ،استآن را بنا كرده  القرنين) ذو= شهري كه بندة صالح (

شهر دفن  اين در دانند كه امام رضا ذو القرنين بنا نهاد. اما همه مي شهر هرات را
به خاك سپرده شد كه در چهار فرسخي طوس  »قحطبه نحميد اب«نشد بلكه در خانة 

  ها با هرات فاصله دارد!  قرار داشت و اين شهر فرسنگ
سولش مين وحي و رأخدا از  :گويد دليل ديگر بر كذب اين خبر آن است كه مي -11

آيا خدا حتّي در بيان كرده است؟!!  »م ح م د«تقيه كرده و نام امام دوازدهم را به رمز 
  كند؟نامة خصوصي به رسولش، تقيه مي

قسم  ـ علَيهِماالسالم ـين قَدر محضر حضرات صاد مكرّراً »جابر«اين خبر  در - 12
ترديد داشت كه مكرّر سوگند  گيرد. آيا مگر امام در سخن او خورد و خدا را شاهد مي مي
   سبب قسم خوردن است! هاي دروغگويي بي اند كه از نشانه چه خوب گفتهخورد؟  مي

كه او را نپذيرد و رد = هر الّراد عليه كالّراّد عيلّ « :گفته دربارة حضرت صادق -13
عبٌد به  ال ُيؤِمنُ « :گويد مي و راجع به امام جواد»! كند مانند كسي است كه مرا رد كند

كه به (پس هر !»بهشت است اهلاي كه به او ايمان آورد  بنده = هر إال جعلُت اجلنّة مثواه
حال جاي سؤال است مگر ايمان به امام نيز دوزخ خواهد بود)!  اهلاو ايمان نياورد 

اگر امام و امامت از اصول دين بود  ايمان آورد؟ وصول دين است كه بايد به اااصلي از 

                                                           
 سوم.  شية، حا178، ص »شاهراه اتّحاد«مقايسه كنيد با  -1
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؟! در حالي كه قرآن متكفّل بيان اصول دين و قرآن هيچ ذكري از آن نيستچرا در 
ترديد خدا  بود، بي اصول ايمان است. اگر براي سعادت اخروي، ايمان به امام الزم مي

 َوَمن َيكُفر بِاهللاِ َوَمالئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِهِ « :فرمود مي كرد، مثالً قلّ در يك آيه آن را ذكر مياال
أ(وئمتا چنين نفرموده است.  »َوالَيوِم اآلِخِر َفَقد َضلَّ َضالالً َبعيداً ) هام  

رابطة تساوي نيست » راد اهللا«با » راد الرّسول«واضح است كه رابطة پر ،عالوه بر اين
 »راد اهللا«كه » الرّسول راد«بلكه رابطة عموم و خصوص مطلق است و چه بسيار است 

  كتاب است.  اهلل از نيست و في المث
ظۡ  َفَمنۡ ﴿

َ
ِن أ َ  َتَىٰ فۡ ٱلَُم ِممَّ ِ َكِذبٗ ٱَ ُِضلَّ َّ  ]١٤٤ األنعام:[  ﴾مٍ  ِعلۡ لَّاَس بَِغۡيِ ٱا ّلِ

   .)ة(فتأمل دون العصبيه است. قطعاً خداي متعال در سخنش از چنين خطايي منزّ
آمده  »املرام ةايغ«مجعولي كه در  جاعل حديث :گوييم بدين سبب است كه مي

است. در حديث به خرج داده بيشتري در جعل  از جاعل حديث فوق، دقّت )1(است
   ».َيلَّ عَ  الّرادِّ كَ  يهِ لَ عَ  الّرادُّ « :گفته است صآنجا وي به جاي خدا از قول پيامبر

وا بُ وَج استَ  دِ ّلهم قَ هل بيته كُ أن مِ  فی سبعنيَ  هُ عتُ فَّ َش  « :گويد مي دربارة امام جواد -14
ام كه همگي آتش  بيت و خاندانش قرار داده اهلهفتاد تن از  او را شفيع [مقبول] = النّارَ 

  !! »ايشان واجب گرديده استبر [دوزخ]
شيعيان شمرده، كه امام را شفيع تمام  )2(صرف نظر از اينكه اين حديث با حديثي ديگر

ا كسي حقّ شفاعت دربارة آي :پرسيم سازگار نيست، با قرآن كريم نيز موافق نيست. مي
   :دارد؟ پس چرا خداي تعالي به رسول خود فرموده كساني كه آتش بر آنان واجب گرديده،

َفَمنۡ ﴿
َ
نَت تُنقُِذ َمن ِف لۡ ٱهِ َكَِمُة َحقَّ َعلَيۡ  أ

َ
فَأ
َ
 ]١٩ :الّزمر[   ﴾لَّارِ ٱَعَذاِب أ

»لَآيا كسي كه فرمان عذاب عرا كه در آتش است  آيا پس تو او ،او ثابت گرديده يه
  ؟»رهاني مي

                                                           
 . 227ص » شاهراه اتّحاد«براي اطالّع از مفاد اين حديث رجوع كنيد به  -1
 حديث هفتم.  200ص » شاهراه اتحاد«ر. ك.  -2
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   :فرموده إ و لوط و چرا خدا دربارة همسران حضرت نوح
ٗ ٱَضََب ﴿ ُ َمَث ِيَن َكَفُرواْ َّ َت نُوحٖ مۡ ٱ ّلِلَّ

َ
َت لُوطٖۖ مۡ ٱوَ  َرأ

َ
 ِن ِمنۡ َديۡ َت َعبۡ َكَنَتا َتۡ  َرأ

ِ َشۡي ٱا ِمَن ُهمَ نَِيا َعنۡ ُيغۡ   فََخاَنَتاُهَما فَلَمۡ لَِحۡيِ ِعَبادِنَا َصٰ  َ دۡ ٱا َوقِيَل  ٔٗ َّ لَّاَر َمَع ٱُخ
ٰ ٱ  ]١٠ :حريمالتّ [   ﴾ِخلِيَ لدَّ
همسر نوح و همسر لوط كه  :خداوند براي كساني كه كفر ورزيدند مثالي زده است«

بودند و به آن دو  زير [سايه و سرپرستي] دو بنده از بندگان نيكوكردار و صالح ما
د و كر در برابر خدا [نتوانستند] دو]كاري [به نفع آن يامبر]اين دو [پخيانت كردند و

وارد شوندگان به آتش وارد  [همراه ديگر] :دو] گفته شدنيازشان ننمودند و [به آن بي
  ».شويد

   :در مورد پسرش مقبول نيفتاد و خدا دربارة او فرمود و شفاعت حضرت نوح
ۡ ٱفََكَن ِمَن ﴿  ]٤٣ :هود[  ﴾َرقِيَ ُمغۡ ل
  ».او در شمار غرق شدگان بودپس «

  خود را از عذاب خدا نجات دهند، تا چه رسد به ديگران.  اهلتوانند  پس انبياء نمي
اين خبر را به كسي  :گفته» معبدالرّحمان بن سال«بو بصير به ادر خاتمة حديث،  -15

و » كر بن صالحب«به ضعيفي چون  !)(!: پس چرا اين خبر مفيدپرسيم ش! مياهلنگو مگر 
رسيده؟! آيا مسلمانان كه به خدا و معاد و پيامبر ايمان داشته و بنا به  »صالح بن حماد«

كنند و  ميخوانند و نماز اقامه  كنند و قرآن مي و نميلُفرمان شرع دربارة بزرگان دين غُ
شنيدن اين خبر را ندارند ولي افراد منحرفي چون  يتاهلپذيرند،  دليل را نمي سخن بي

»و  »مابن سال»ابن ابي«و » حابن صال حت آن را دارند؟! اهلو امثال ايشان » ادمي  
شود چرا  اگر اين خبر از حقايق شريعت است و با آن يكي از اصول دين اثبات مي

  م بمانند؟! مت از دانستنش محروابايد فقط ضعفا از آن آگاه شوند و بقية 
   :لهي بگويدإتواند به درگاه  هر مؤمني مي ديگر آنكه بنا به فرمودة قرآن،

 ]٧٤ :الفرقان[  ﴾ُمتَّقَِي إَِماًماَنا لِلۡ َعلۡ جۡ ٱوَ ﴿
  ».تقوي قرار ده اهلما را پيشواي  ،پروردگارا«

  و امامت منحصر به عددي معين نيست. 
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خود از  ه امام از قول اوست،ابوبصير كه اين روايت در تنصيص بر دوازد -16
رو براي اينكه بداند  از اين شناخته، را نمي متحيرين بوده و امام پس از حضرت باقر

آن حضرت را امتحان كرد تا مطمئن شود كه وي  امام است يا نه، »جعفر بن محمد«آيا 
ستم خوا وارد شدم و مي بر امام صادق :چنانكه نقل شده كه او گفته است امام است!

آن حضرت نيز  به من دالئل امامتش را ارائه كرده بود، همچنانكه پدرش امام باقر
چنين كند. لذا با حال جنابت بر آن حضرت وارد شدم، امام به من اعتراض كرد كه آيا با 

و به منظور آنكه  عمداً [و به قصد آزمايش] :شوي؟! گفتم حال جنابت بر من وارد مي
   .)1(. از آن پس به امامت آن حضرت قائل شدم..ردمدلم آرام گيرد، چنين ك

كه به قول استاد بهبودي است » ياشعأبي بنِ أبانِ«وات آن يكي از ر - 4حديث  *
دانند. حديث  الحديث مي ) شيعه و سنّي او را ضعيف و متروك99الحديث، ص  ةف(معر

عي است كه حضرات حمدار«عمويشان اه پسرهمر إ يننَسبا » عبداهللا بن جعفر الطّي
معاويه كه از زمان عمر  :پرسيم اي گرد آمدند! از جاعل حديث مي معاويه در جلسه
اي تشكيل  .... جلسه.و دست داشته، كي و كجا با حضرات حسنيندرحكومت شام را 

الب است و معاويه! ج داده است؟! البد در جلسة امضاء معاهدة صلح بين امام حسن
قول  ـدانست  ند اهللا نمين عو فرزندانش را منصوب م كه عليـ » ابن عباس«كه 

  عبداهللا را تأييد كرده است! 
تصحيف » نان بن السرّاجح« :گويد مجلسي دربارة حديث پنجم مي -8و  5حديث  *

ني مذهب بودند!! يساهر دو كَ »هلَر بن واثيل عامفَأبو الطُّ«است. حيان و » حيان السرّاج«
يسانيه را برگزيدند؟! مالحظه كنيد كه گويند چرا خود مذهب كَ اگر راست مي :پرسيم مي

                                                           
عطاين وأنا أريد أن يعطيني من دالئل اإلمامة مثل ما أ عن أيب بصري, قال: دخلُت عىل أيب عبداهللا -1

, فلّام دخلُت وكنُت جنبًا فقال: يا أبا حمّمد! ما كان ذلك فيام كنت فيه شغل, تدخل َعَلیَّ وأنَت أبوجعفر
جنب?! فقلت: ما عملُتُه إالّ عمدًا. قال: أومل ُتؤمن? قلت: بلی ولكن ليطمئّن قلبی! قال: يا أبا حمّمد! قم, فاغتسل 

و  3، حديث 490، ص 1(وسائل الشيعة، ج  عند ذلك إّنه إمام.فقمُت واغتسلُت ورصُت إىل جمليس وقلُت: 
 ). 45، باب الالّم، ص 2تنقيح المقال، ممقاني، ج 



   
 

 

930 

ة  از قول چه كساني نصاند!  عشر آورده ثنيابر امامت أئم»نيز  »سائيداود بن سليمان الك
  مهمل و مجهول است. 

پيامبر  گفته است كه وصي اميرجالب است كه جاعل حديث از قول حضرت 
خورد. در حالي كه به قول مجلسي  سي سال بدون يك روز كم و زياد ضربت مي دقيقاً

  شهيد شد!  صماه پس از پيامبر 7سال و  29حضرت علي 
إّن « :گويد بيان حديث نيز نااستوار است و در بيان مقصود رسا نيست زيرا مي

در  !»دوازده امام عادل است صدبراي محمهمانا  = دالً إمامًا عَ  َرشَ اثنی عَ  صحّمدٍ مُ ـلِ 
بلكه بايد  ،األئمه است مامإامامي نيست و آن حضرت  صاكرمحالي كه براي رسول 

  .... .عرش إّن َبعَد ُحمّمد اثنی :گفت مي
هارون ابو«وات آن يعني تن از ر حديث هشتم صرف نظر از اينكه مرسل است، دو

د بن الحسين«و » بديالعيهودي از كجا  :پرسيم ديگر آنكه ميد. ان مهمل و مجهول »محم
مگر خودش جواب  درست است يا نه؟ 6و  5و  4به سؤال  فهميده كه جواب علي

دانست از كجا دانسته بود؟ جالب است كه يهودي سؤال  اگر مي دانست؟ سؤاالت را مي
آوردن يهودي نيز ساكت است! اين هم شد  هفتم را نپرسيد. روايت دربارة اسالم

  ! روايت؟
به قول علماي رجال از جمله قهپايي » و بن ثابتمرِع«م آن راوي دو - 6حديث  *

و » صفوريسعيد العأبو«يعني ضعيف است و به مروياتش اعتمادي نيست. راوي سوم 
از مجهولي يعني مجهولي  اند! نيز مجهول الحال» محمد بن الحسين«راوي چهارم يعني 

متن حديث نيز مخالف قرآن و عقل است زيرا  يفي حديث نقل كرده است!!از ضع
علي و يازده فرزندش را  ،صخداوند متعال قبل از خلقت مخلوقات، محمد :گويد مي

و همسرش و  ز حضرت آدمولي قرآن فرموده كه ج عظمت خود آفريد!از نور 
اند كه از نطفة  نبشري مانند سايري صاكرمجمله رسول  ، انبياء ازحضرت عيسي

تو اميد  :فرموده صبه پيامبرش ،اند. عالوه بر اين خلق شدهآميختة پدر و مادرشان 
ح پيامبر قبل از بنداشتي كه كتاب آسماني بر تو نازل شود. در حالي كه اگر روح و شَ
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همه چيز خلق شده و آن حضرت به تسبيح و تقديس پروردگار مشغول بوده، ديگر چرا 
ت جسماني نداند كه ايمان و كتب آسماني چيست و به نزول كتاب آسماني در زمان حيا

 صاكرم. قرآن كريم فرموده كه پيامبر ]86 :و القصص 52 :الشوري[اميدوار نباشد 
اند پيامبر  آمد رسل نيست، پس همچنانكه آنها قبل از خلقت مخلوقات خلق نشدهنودر

  نيز از اين قاعده مستثني نيست. 
نام برادر ناتني  ،اعتبار است. عالوه بر اين دانيم مجهول و بي نكه ميچنا -7حديث  *

شوشتري  ةگفته است. در حالي كه به قول عالّم »علي بن راشد«را  حضرت سجاد
خود كليني در خبر دوم باب  وست نيست رد» علي بن راشد«الً، وأ :»ةالّدخيل خباراأل«در 

  گفته است. » ن زيدعبداهللا ب«نام برادر آن حضرت را  112
  درست است. » عبداهللا بن زبيد«عبداهللا بن زيد درست نيست بلكه  :ثانياً

  وي برادر مادري آن حضرت نبود بلكه برادر رضاعي بود!  :ثالثاً
كه به قول هاشم معروف الحسني مورد » الجارود ابي«منقول است از  - 9حديث  *

 !)1(منسوب به اوست »حوبيهسر«رقة قرار گرفت و فبيزاري امام باقر و امام صادق 
  اند!! نص بر دوازده امام آورده مالحظه كنيد كه از قول چه كساني،

نام  ‘در لوح حضرت زهرا :گويد جالب است كه در اين حديث از قول جابر مي
نام  »علي«وصياء را كه فرزندان آن حضرت بودند، ديدم. سه تن از آنها ادوازده تن از 
  نام چهار تن از ائمه است.  »علي«الي كه داشتند!! در ح

الّّ اين حديث در كتب اساخ بوده است و اند كه اين اشتباه از نُ طبق معمول گفته
شيخ طوسي ذكر شده و در آنجا نام چهار علي ديده شده است. » ةالغيب«صدوق و در 
  كرده باشد.  را تصحيح يست كه شيخ صدوق، خود اين اشتباهالبتّه بعيد ن :نگارنده گويد

 305(ر. ك. صيل ضَدر غايت ضعف است. محمد بن فُسند آن  -10حديث  *
و محم (كتاب حاضرد بن عيسي بن عر. ك. ص ب) شناسيم.  را مي )213يد  

                                                           
 . 254الموضوعات في اآلثار واألخبار ص  -1
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مراجعه ). 79ايم (ص سخن گفتهدربارة حديث يازده قبالً  -13و  12و  11حديث  *
كه پيش از اين معرّفي » ريشحسن بن العباس بن الح«مذكور از مرويات  احاديثشود. 

 169با استناد به آية  حضرت علي :گويد ). در روايت سيزده مي596شده است (ص 
شهيد شد [پس  صدهم كه رسول خدا شهادت مي :دسورة آل عمران به ابوبكر فرمو

گاه نزدت آمد تو يقين كن كه خود آيد و هر د تو ميزنو به خدا سوگند كه  زنده است]
گر شود. سپس دست ابوبكر را گرفت  جلوه تواند به شكل پيامبر اوست زيرا شيطان نمي

به علي و يازده  ،اي ابابكر :به او فرمود صاكرمرسول  را به او نشان داد! صو پيامبر
ه به تن از فرزندانش ايمان بياور كه آنها مانند من باشند مگر در نبوت و از خالفتي ك

رفت و ديگر ديده  صآن هيچ حقّي نداري. سپس پيامبر اي توبه كن كه در دست گرفته
  نشد!! 

ترديد چنين  دانسته و بي قطعاً حضرت علي معناي آية مذكور را بهتر از سايرين مي
بسته است. آيه  آيه را نفهميده و به آن حضرت افتراء اهلني نفرموده اما جاعل جسخ

بلكه  »خورند اند و روزي مي در زمين زنده =رض األ يف أحياءٌ «هداء نفرموده كه دربارة شُ
شود و  گفته نمي» ِعنَد الّرّب «اند و به دنيا در لسان قرآن زنده ﴾ِعنَد َرّبِِهمۡ ﴿ :فرموده

دنياست. پس بازگشت پيامبر به دنيا يا به زمين، قطعاً الرّب در غير عند روزي خوردن
  دروغ است. 

 ع در خالفت نداشتند،مكه ط تامرسول خدا را به ساير افراد  چرا علي :ثانياً
نيفتد و حجت بر همه تمام شود و  امتنشان نداد تا گمراه نشوند و تفرقه در ميان 

  األموات است؟!!  يحيِوه مگر علي مد، به عالاي باقي نمانَ شبهه
با كسي كه هيچ حقّي در خالفت نداشت و به دستور پيامبر در  ثالثاً، چرا علي

ترك خالفت اعتنا نكرد، بيعت فرمود و از غاصبين خالفت تعريف كرد؟! (ر. ك. همين 
  ). 463 و 444 و 149كتاب ص 

غالي  »يداهللابحسن بن ع«يا  »حسن«مهمل است.  »ماعهعلي بن س« -14حديث  *
  است. هاشم معروف الحسني نيز اين روايت را باطل شمرده است. 
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است كه روايت سوم همين باب نيز از او نقل  »بصيرابو«راوي آن  -15حديث  *
  شم معروف الحسني قابل اعتماد نيست. شده وي به قول ها

در  »بن محمدلّي عم«و » اءشّو«و » أبان«سند آن به واسطة وجود  -16حديث  *
   .)1(غايت ضعف است

سند اين دو حديث مشابه حديث ششم همين باب است.  -18و  17حديث  *
و » صفوريعابو سعيد ال«مجهول حديثي نقل كرده از مجهولي به نام » محمد بن الحسين«

كه مطعون و  »الجارود أبي«و او از  »مرو بن ثابتع«او نقل كرده از ضعيفي موسوم به 
اين هم شد سند مذهب؟! هاشم معروف  ملعون أئمه بوده است!! اين هم شد حديث؟

  اعتبار شمرده است.  الحسني نيز اين دو روايت را بي
و » م بن عبد الرّحمان األصعبداهللا«سند آن در نهايت ضعف است. با  -19حديث  *

. دربارة اين حديث )2(ايم آشنا شده قبالً »سهل بن زياد«و  »ونممحمد بن الحسن بن شَ«
دهيم كه جاعلين  ه ميولي در اينجا خوانندگان را توج) 81ايم (ص گفتهقبالً نيز سخن 

داده و فرد نامناسبي را براي انتساب  باد حديث زحمت خود را در جعل حديث بر
يعني  به قول شيخ طوسي واقفي خبيث است! »كَرّام«اند. زيرا  حديث به او، انتخاب كرده
دانسته است! از  نداشته و آنها را دروغگو ميرا قبول  أئمه پس از حضرت كاظم

حديث أئمة  دي واقفي،المقال تعجب كرده كه چگونه فر رو ممقاني در تنقيح اين
و متفطّن نشده كه چه بسا پس از او اينگونه روايات را از  است!  عشر را روايت كرده ثنيا

  قول وي جعل كرده باشند. 
خدا پس از شهادت امام  :گويد بيان حديث نيز نااستوار و معيوب است زيرا مي

و را به مالئكه نشان ا و دوازده وصيِّ اي را كنار زد و در پس آن محمد پرده حسين

                                                           
 اند.  به فهرست مطالب كتاب مراجعه شود. روات فوق، همگي در كتاب حاضر معرفي شده -1
 اند.  روات فوق، همگي در كتاب حاضر معرفي شده به فهرست مطالب كتاب مراجعه شود. -2
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اي  :داد، سپس از ميان ايشان دست فالن را كه قائم است گرفت و سه بار فرمود
   دهم! نصرت مي قائم)= من با اين ( زمين من،هاي من، اي  فرشتگان من، اي آسمان

اين نشين است؟!  آيا خداوند متعال پرده هايي است؟ آيا بين خدا و مالئكه پرده
  است.  173باب  6حديث مشابه حديث 

مراجعه شود. جالب  )203ايم (ص سخن گفته دربارة اين حديث قبالً -20حديث  *
پس از ئمة اكه واقفي بود و  »عثمان بن عيسي«است كه حديث دوازده امام از قول 

   نقل شده است!! حضرت كاظم را قبول نداشت،
صالً مدرك قرآني و شرعي ندارد و ا »ثدحم«كه شويم  يادآور مي ،اينعالوه بر

   ).61(رجوع كنيد به كتاب حاضر، باب اند  ميان شيعيان رواج داده اي است كه در رافهخُ
كه قطع نظر از ضعف سند و ساير مخفي نماند كه يكي از افتضاحات كافي آن است 

 7اين باب ( احاديث تعدادي از شود، مالحظه مي 183باب  احاديثاشكاالتي كه در متن 
پس از رسول ئمه ا) برخالف اجماع شيعه، داللت دارند كه 18و  17و  14و  9و  8و 

قدم محدثين أسيزده نفراند!!! و اين افتضاح بسيار بزرگي است كه معتبرترين و  صخدا
   ي را نقل كند!اخبارشيعه چنين 

مام من اعرش اإلثناال« :گويند مي حديث هفتم و چهاردهم از قول امام باقر
دوازده  = ا الوالدانُمهَ  رسول اهللا وعيلّ و  يلعَ  لدِ رسول اهللا ومن وُ  لدن وُ مِ  ٌث دَّ كّلهم ُحمَ  دحممّ  آل

همگي محدث و از فرزندان رسول خدا و از فرزندان علي  صامام از خاندان محمد
  ! »باشند بوده و رسول خدا و علي دو پدر مي

إّن ِهلذه األّمة اثنی عرش إماماً ُهًدی من ذّرّية نبيّها « :يدگو مي حديث هشتم از قول علي
دوازده امام هدايت است كه از نسل پيامبرشان و از من  امتهمانا براي اين  = وهم منّي

  ! »باشند مي
وبني يدهيا لوح فيه أسامء األوصياء  ‘دخلت عىل فاطمة« :و در حديث نهم آمده است266
بر حضرت  = ن ُولِدها فعددُت اثنی عرش, آخرهم القائم, ثالثة منهم حمّمد وثالثة منهم عيلّ م

كه از فرزندان  ]صلش لوحي بود كه نام اوصياي [پيامبروارد شدم و در مقاب ‘فاطمه
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شمردم دوازده نفر بودند كه آخرينشان امام قائم بود. سه نفر  فاطمه بودند [مكتوب بود]
  »! و سه نفر علي [نام داشتند]از ايشان محمد 

: إين واثنی عرش من ُولدي وأنت يا علّی رّز [زّر] صقال رسول اهللا « :در حديث هفدهم و
 صرسول خدا = األرض... فإذا ذهب االثناعرش من ُولدي ساخت األرض بأهلها.... الخ

 .. پس چون.من و دوازده تن از فرزندانم و تو اي علي، قفل زمين هستيم :فرمود
  ! »... الخ.برد خود را فرو مي اهلزمين  دوازدهمين فرزندم از دنيا برود،

: ِمن ُولدي اثناَعَرش نقيبًا نجباء حمّدثون... آخرهم صقال رسول اهللا :و در حديث هجدهم
از فرزندانم دوازده تن نقيب و نجيب و  :فرمود صرسول خدا = القائم.... الخ

  ! »الخ ...اند كه آخرينشان قائم است محدث
كه نوادة پيامبر  به اضافة حضرت علي صدوازده نوادة رسول خدا ،بنابراين
  شوند، سيزده امام!!  نيست مي
اند  ل متوسل شدهيكه دكّانداران مذهبي براي اخفاي اين افتضاح كليني به انواع حبدان

   :كنيم برخي از آنها را بيان مي كه ما براي بيداري مردم،
اند مسؤوليت اين افتضاح را  اند و خواسته ساخ متشبث شدها به اشتباه نُاي از علم عده

» َعَرش  اثنی« ار» أَحَد َعَرش «ساخ سهواً لفظ اند كه نُ ساخ بيندازند. لذا ادعا كردهبه گردن نُ
با » ريصفُسعيد العبوا«صل أاند به اين ادعا كه اين روايت در  و متشبث شده اند! نوشته
 »الرّضاخبارأعيون «و  »كمال الدين«آمده است. همچنين شيخ صدوق در  »َرش عَ  دَ َح أ«لفظ 

 »َرش عَ  دَ َح أ«حديث را با لفظ  »ةالغيب«و شيخ طوسي در  »يحضره الفقيه من ال«و 
   .)1(اند آورده

                                                           
شيخ صدوق نيز رواياتي به نقل از ابي السفاتج از جابر جعفي آورده كه در آنها نيز جابر انصاري گفته:  -1

اين اسامي اوصياء است كه از «فرمود:  ‘دوازده اسم را مكتوب بر لوح ديدم كه حضرت فاطمه
فعددُت األسامء فإذا هي اثناعرش, فقلُت هلا: َمن هؤالء? فقالت: ن قائم است! باشند و آخرينشا فرزندانم مي

 ». هذه أسامء األوصياء ِمن ُولدی آخرهم القائم
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چنانكه در  ـكه در دست ماست  »كافي«بايد توجه داشت نسخة هشت جلدي  - 1
نسخة معتبر مقابله و مقايسه شده و در حاشية بسياري از با هفت  ـآمده است  1صفحة 

 خِستفاوتي ميان نُ ما در اين مورد،ا ،هخ، اشاره شدسصفحات آن، به اختالف الفاظ نُ
  هفتگانه ذكر نشده است. 

در شرح  »العقول ةمرآ«متعددي از كافي در اختيار داشته و در  خِسمجلسي كه نُ - 2
 خ خود،سكند، در اين مورد اختالفي در نُ خ را ذكر ميسف نُاختال ،حاديثأبسياري از 

  ذكر نكرده است. 
أ«لفظ » عصفري«صل اعاي شما كه در در اين صورت حتّي اگر ادحد آمده  »شرع

ساخ. در اين صورت مسؤوليت اين خطا بر عهدة كليني است نه نُ راست باشد، است،
كه لفظي با » ⊕اثني«كلمة  است بانقطه  بي يلفظ كه »أحد«بايد توجه داشت كه بين كلمة 

هيچ شباهتي وجود ندارد تا با هم اشتباه شود. اين چه اشتباهي است كه فقط  نقطه است،
 ساخِصالً از ميان نُااند و  كافي و فقط در اين لفظ از روايات اين باب مرتكب شده ساخِنُ

قلّ در ابود ال »كافي«شتباه از نُساخِ ؟!! اگر ااندكتب صدوق و طوسي مرتكب نشده متعدد
  شد.  خ مختلف، اختالف ديده ميسنُ

3 - ةأمحد بن هب«ايم و دكّانداري به نام  امامي نيز داشته ه داشت كه فرقة سيزدهبايد توج 
امامي تأسيس كرده بود. در كتاب  اي سيزده فرقه مري)نوة عثمان بن سعيد الع= » (اهللا

كه نيز روايات سيزده امام موجود است. مقصود ما اين است » يم بن قيسلَس«مجهول 
اي را  چنين عقيده كردند، اي سعي مي مسألة سيزده امام نيز بدون زمينه نبوده، گويا عده

  رواج دهند. 
مذكور در مقام بيان دوازده  احاديثاند بلكه  ساخ اشتباه نكردهنُ :اند گروهي ديگر گفته
مثالً اگر  هميت و مقام واالي چهارده معصوم را بيان كنند!!اهند خوا امام نيستند بلكه مي

گويد همانا من و دوازده تن از فرزندانم و تو اي علي قفل زمين هستيم.  مي 17حديث 
جمعاً چهارده = و من و تو ( ‘منظور آن است كه يازده امام و دخترم حضرت زهرا
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هميت معصومين را اخواهد  بگويد بلكه مي خواهد تعداد ائمه را ايم و نمي نفر) قفل زمين
  بيان نمايد! 

ناچاري است. اگر حديث به زعم شما   سر  واضح است كه اين توجيه از پر - 1
 »عشر أحد«دربارة مقام معصومين است چرا در كتب صدوق و غيبت شيخ طوسي عدد 

ذكر شده » رعش اثني«و اگر در مورد تعداد ائمه است چرا در كافي عدد  آمده است؟!
  است؟! 

از فرزندانم دوازده تن  :گفته شده 18، در حديث 17با سند همان حديث  - 2
 ‘زهرااند. نقيب يعني پيشوا و مهتر و سرپرست و بزرگ قوم. حضرت   نقيب

كه در اين حديث پيامبر به خود نيز اشاره  سرپرست و پيشواي قوم نبود. خصوصاً
مقام معصومين است. مجلسي نيز اين احتمال را ن نفرموده تا بگوييم مقصود حديث، بيا

  بعيد دانسته است. 
را در بابي آورده كه با توجيه شما سازگار نيست.  احاديثخود كليني نيز اين  - 3

خواهد تعداد ائمه و نام و مشخّصات آنها  مي زيرا در اين باب به شهادت ساير روايات،
  يك به يك، معرّفي كند.  را

و معروف الحسني و بسياري  ياهللا خوئي و عالّمة شوشتر تبيل آيعلمايي از ق - 4
  اند.  سيزده امام فهميده ،183باب  احاديثديگر، از 
گرد آورده  ). ه 329يا  328كه كليني (متوفّاي اعتبار  بي روايت 20بدان كه اين  :تذكّر
يافت  تر مي عيب تر و بهتر و كم ي واضحاحاديثي بوده كه يافته است و اگر احاديثبهترين 

ما پس از او نيز جعل حديث ادامه يافته است به طوري اكرد.  قطعاً از ذكرشان دريغ نمي
روايت و در  25نزديك به » كمال الدين«شيخ صدوق در م رواسط قرن چهاأكه در 

روايت در تصريح بر امامت  يستدو حدود »األثر ةكفاي«صاحب كتاب أواخر قرن چهارم 
  در كتابش گرد آورده است!! (فتأمل جدا).  ثني عشر،ائمة الهية ا

 شاهراه«برادر فاضل ما مرحوم قلمداران در كتاب شريف عالوه بر اين، چنانكه 
بوحمزة از قبيل ان اشباصحائمه و ذريه و ا) اثبات كرده است، 266الي  233(ص  »اتّحاد
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ر مل بن عو مفضَّبصير أبوين و عأبن  ةرالم و زرام بن ساحول و هشألاجعفر بوالي و امثُ
و داود  )1حديث  128حمد برقي و فيض بن مختار (باب ار و الطّياهللا او محمد بن عبد

از اين نصوص خبر نداشتند. حال جاي  )1(و بسياري ديگر )3حديث  129رقّي (باب 
أئمه آنها را نشنيده  اصحابداشت چگونه  سؤال است كه اگر اين نصوص وجود مي

اعتقاد  ال،اب جعاي كذّ دانستند. ولي در زمان ما به تقليد از عده ند و چيزي از آن نميبود
به امامت منصوصة إلهيه از ضروريات مذهب به شمار رفته و هر كس در آن چون و 

  ! شمارند! چرا كند، دين او را ناقص مي

مقامي واال  يكقوام نزديك ائمه كه هراداشت فرزندان و  اگر اين نصوص اصالت مي
شدند و براي كسب خالفت قيام  اند از اين نصوص مطّلع مي در فضل و تقوي داشته

  :شويم كردند. در اينجا ما برخي از آنها را يادآور مي نكرده و مردم نيز با آنان بيعت نمي
يسانيه او را امام و گروه زيادي موسوم به كَكه  /»محمد بن حنفيه«جناب  -1 

  دانستند.  مي پيشواي مسلمين
كه مردم با او بيعت كردند.  ـرضوان اهللا عليه  ـجناب زيد بن علي بن الحسين  - 2

د، با آن ننشسته بود ها پاي منبر علي مردم كوفه كه سال اگر اين نصوص موجود بود،
  كردند.  جناب بيعت نمي

 معروف به نفسِ ـ علَيهِم السالم ـ »محمد بن عبداهللا بن الحسن المجتبي«جناب  - 3
زن با او  بني بيت است و مردم مدينه خصوصاً اهلكه از بزرگان  )2(هكيهاشم و علويي

و برادرش عبداهللا  يعني حضرت كاظم صادق تبيعت كردند و فرزندان حضر
نيز » عيسي بن زيد بن علي بن الحسين«كردند و سيد بزرگوار جناب  با او همكاري مي
  كرد.  جناب طرفداري و به وي خدمت ميبا تمام توان از آن 

                                                           
 . 129در اينجا به ده نمونه اكتفا شد. براي تفصيل بيشتر رجوع كنيد به كتاب حاضر باب  -1
 به بعد.  237ص » دشاهراه اتّحا«احوال اين بزرگان، رجوع كنيد به  ةدربار -2
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ـ علَيهِم  »حسين بن علي بن الحسن بن الحسن المجتبي«شهيد بزرگوار جناب  - 4
در  ياز آن جمله حاج شيخ عباس قم ـكه تمام محدثين  )*(خّمشهور به شهيد فَ السالم ـ
 حضرت جواد اند. از قدر و فضايل بسيار دانستهاو را داراي جاللت  ـمال منتهي اآل

قتلگاهي بزرگتر از فخّ ديده نشده  ءاز كربالبعد بيت، هلأبراي ما  :روايت شده كه فرمود
زعامت مسلمين قيام كرد و با  است. جناب حسين بن علي براي احراز امامت و

جنگيد و با بسياري از سادات علوي در فخّ شهيد شد. چگونه ممكن است عباس  بني
ثني عشر، براي كسب ابا وجود نصوص امامت أئمة  اي، گذشته بزرگواران از جانچنين 

   زعامت مسلمين قيام كنند؟!

جناب حسن بن محمد بن عبداهللا محض كه با جناب حسين بن علي در فخّ،  - 5
  شربت شهادت نوشيد. 

  جناب سيلمان بن عبداهللا محض كه او نيز در فخّ شهيد شد.  - 6
  محض.  جناب علي بن محمد بن عبداهللا - 7
ود و در بصره قيام نمود جناب ابراهيم بن عبداهللا محض كه مردي عالم و فاضل ب - 8
  شهيد شد. » مريخَبا«و در 
بود و  »حسين بن علي«خّ با جناب جناب يحيي بن عبداهللا محض كه در واقعة فَ - 9

دند پس از شهادت او به گيالن و ديلم رفت و قيام به امامت نمود و مردم با او بيعت كر
الرّشيد را به وحشت انداخت و هارون الرّشيد با  و رياست و نفوذ او باال گرفت و هارون

هزار اشرفي برايش فرستاد. آن جناب ديون  يستهاي فراوان به او امان داد و دو نامه
و له يرا ادا كرد. اما سرانجام هارون نقض عهد كرد و با ح جناب حسين بن علي

امان نامة هارون را كه  »ختري وهب بن وهبالبابو«يد ساخت. ه آن بزرگوار را شهخدع
تر جناب را سادهو كار كشتن آنبود، پاره كرد و از بين برد  /در اختيار جناب يحيي

ك ميليون و ششصد هزار درهم به قولي يانت پول فراوان و بهخيپاس اين كرد. هارون به
   :كه شاعري در ذم هارون سروده استشود  گفته مي او داد و او را قاضي گردانيد!!

                                                           
 در يك فرسنگي مكّه واقع است. » فَخّ« - )*(
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ـــ ـــا جاِح ـــی مَ ي  هـــامُ تِّ كَ ســـاوهيا يُ دًا ف
 

ــ   ــيدِ الرَّ دُرَغ ــی كَ يَ بِ  ش ــَف حي ــيُ  ي  مُ تَ كَت
 

  كني  اي آنكه بديها و بدكاريهاي او را پنهان و كتمان مي
   توان كتمان كرد؟ نيرنگ و خدعة هارون الرّشيد نسبت به يحيي را چگونه مي       

كافي در نامة خويش به حضرت  138باب  19كه بنا به حديث  همين يحيي است
كنم كه سفارش  لهي سفارش ميإمن خود را و تو را به پروا و تقواي « :نوشت كاظم

بر من وارد  حقين است. يكي از ياوران دين خدا و نشر طاعت او،خدا به سابقين و ال
كني، با  را ياري و همراهي نمياي ولي ما  ام طلب رحمت كرده  شد و مرا از اينكه درباره
كه مورد  صكسي از آل محمد بارة دعوت به [زعامت] در خبر ساخت. من [قبالً]

مسلمين باشد با تو مشورت كرده بودم اما تو پنهان شدي و از اين  رضايت [اكثريت]
 كار كناره گرفتي و پيش از تو پدرت از اين كار كناره گرفت. شما از قديم چيزي را ادعا

ها و آرزوهايتان را به جايي  نبود و خواسته ايد كه از آن شما [و به شما منحصر] كرده
رسانديد كه خداوند به شما عطا نفرموده است. پس در پي هواي نفس رفتيد و گمراه 

حذر داشته  دارم از آنچه خدا تو را نسبت به خويش بر حذر مي رديد و من تو را برگ
  . »است

 ككتابُ  أتاين« :نويسد مي »يحيي بن عبداهللا بن حسن«نامة حضرت كاظم در جواب 
ات به من رسيد كه در آن نوشته  نامه = يمنّ  كذل سمعَت  ن قبل ومامِ  ع وأيبدَّ مُ  تذكر فيه أّين 

ايم در حالي كه تو از من  كرده [امامت]ادعاي  )حضرت صادق= بودي من و پدرم (
مأمور  صاكرمشته باشيم همچنانكه پيامبر الزم است به ياد دا !»اي چنين سخني نشنيده

   :بود به دستور قرآن كه فرموده
نِذرۡ ﴿
َ
 ٱَعِشَيتََك  َوأ

َ
 ]٢١٤ :عراءالّش [  ﴾َربِيَ قۡ ۡل

  ».و اقوام نزديك خويش را بيم ده«
بايست  أئمه نيز مي سايرين، نزديكان خويش را به اصول شريعت دعوت فرمايد، از قبل

قلّ اقارب خويش را به حقائق و اصول شريعت دعوت و يا الأم و اقوأديگران،  پيش از
چگونه ممكن است امام منصوب من عند اهللا حتّي اقوام خويش را از ايند. مآنها را آگاه ن
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گذاشت. ثانياً  امام آن را مسكوت نمي :والًاامامتش آگاه نسازد؟ اگر نصي صادر شده بود، 
  كرد.  و تقوايش نص مذكور را انكار نميماند و با آن فضل  خبر نمي جناب يحيي بي

احمد «به نام  و دو فرزند حضرت كاظم فطح فرزند امام صادقاعبداهللا  -10
  نيز براي كسب امامت و قيادت اقدام نمودند.  »زيد بن موسي«و  »بن موسي

كه در مكّه قيام كرد و مردم به عنوان خليفة » محمد بن جعفر الصادق«جناب  -11
المؤمنين ناميدند. هارون الرّشيد براي آرام اميربا او بيعت كرده و او را  صارسول خد

را به عنوان سخنگوي خود نزد او فرستاد ولي  »ضاعلي بن موسي الرّ«كردن او حضرت 
  پيشنهاد حضرت رضا را نپذيرفت و براي جنگ آماده شد.  آن جناب،

يباج بن ابراهيم بن الحسن بن جناب احمد بن عبداهللا بن ابراهيم بن اسماعيل د -12
در مصر براي به دست گرفتن امامت مردم قيام نمود  270در سال  الحسن المجتبي
  و شهيد گرديد. 

به كمك  مون،أفت مم خالايامحمد بن ابراهيم بن اسماعيل ديباج كه در  -13
  السرايا خروج كرد و كارش باال گرفت. بوا

شهيد فخّ بود  »حسين بن علي«مراهان جناب ادريس بن عبداهللا محض كه از ه -14
رفت و مردم را به  »نجهطَ«و  »فاس«و پس از شهادت او به آفريقا گريخت و به شهر 

امامت خويش خواند. مردم امامتش را پذيرفتند و با او بيعت كردند و او حكومتي 
  تشكيل داد. 
د از قيام سادات علوي مقصو :اند شود اين ادعاي دكانداران مذهبي كه گفته معلوم مي

شيعيان كنوني بوده كذب  عوت به مرضي آل محمد يعني دوازده امامِـ رحمهم اهللا ـ د
تا خودشان امامت كرده و دين خدا را كردند  است و كامالً آشكار است كه آنان قيام مي

افرادي لهي و انحصاري فرد يا إنشر دهند و با ظلم مبارزه كنند نه اينكه امامت را حقّ 
  خاص بدانند. 
الع بودند و خبر نداشتند، اطّ تر اينكه أئمه خود نيز از اين نصوص بي از همه مهم

نخست فرزندش اسماعيل را به عنوان امام بعدي معرّفي  دانيم امام صادق چنانكه مي
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حاصل شده است. در  »داب«براي خدا  :فرمود فرمود و چون او پيش از پدر وفات كرد،
  كافي به اين موضوع اشاره شده است.  132م باب خبر ده

را به امامت معرّفي كرد » جعفر سيد محمدابو«نيز ابتداء  همچنين حضرت هادي
حضرت حسن را به امامت معرّفي فرمود. حضرت  و چون او پيش از پدر در گذشت،

ت دانس شود تا اواخر عمر نمي مالحظه مي 129باب  14نيز چنانكه در خبر  كاظم
ي كه نام احاديثپس از او كيست. در حالي كه اگر اين بزرگواران از حديث لوح و  امامِ

بودند، هرگز اسماعيل يا سيد محمد را به  دوازده امام در آنها مذكور است مطّلع مي
  كردند.  امامت معرّفي نمي

 :فرموده» فيض بن مختار«به  امام صادق ،128باب  9عالوه بر اين، در حديث 
يش از اين خدا به ما اجازه نداده بود كه امام بعدي را به كسي معرّفي كنيم. در حالي كه پ

لوحي را كه شامل نام دوازده امام بوده به جابر نشان داده در حديث لوح، حضرت زهرا 
را  تا او :فرمود به جابر نيز براي قانع كردن برادرش جناب زيد بن علي و امام باقر

المؤمنين، خضر اميرزمان  در نيز 183باب اول حديث . در)1(سازد رمفاد لوح باخب از
  دوازده امام را نام برده است. 

جواب اين است كه جعل  جعل شده است؟ احاديثچرا اين  :اگر كسي بگويد
   :چند علّت داشته احاديثاينگونه 
 د،مظلوم و مقتول شدن كه متّقي و فاضل و بزرگوار بودند، والد علياچون  الف)

به آنها توجه يافت. اين  پسنديدند، قلوب مردمي كه ظلم سالطين أموي و عباسي را نمي
ها مايل بودند كه دستگاه ظلم بر چيده شود و حكومت در دست أوالد علي قرار  گروه

كردند و مردم نيز به  ي جعل مياحاديث گيرد، شايد بهتر باشد. لذا براي اوالد علي
باور و قبول  به آن بزرگواران در دل داشتند، بدون تأمل،ه سبب عالقه و احترامي ك

  كردند.  مي

                                                           
 ببينيد. » شاهراه اتّحاد«كتاب  167كتاب حاضر و صفحه  922اين حديث را در صفحه  -1
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دشمنان حقود و عنود اسالم كه قدرت و شوكت اسالم را  ،ب) از سوي ديگر
سوختند، چون توان مبارزة علني و عملي با مسلمين را نداشتند براي  ديدند و مي مي

ها دور سازند  مسلمانان را از حكومتايجاد تفرقه و عناد ميان مسلمين و به منظور اينكه 
انحصاري افراد  ها مشروع نيستند و حكومت حقِّ كومتي جعل كردند كه اين حاحاديث

كّام دشمن بود. اكثر اين اند و بايد با ح و خلفا دين خدا را تغيير دادهديگري است 
در جعليات در قرن سوم هجري كه دولت اسالمي در كمال قدرت بود به وجود آمد، 

  موافق قرآن نيست.  احاديثتّفاق اين اكثر قريب به احالي كه 
قسام تأويالت نامربوط و ارا پذيرفته و با انواع و  احاديثهاي بعدي نيز اين  نسل

توجيهات ناروا كوشيدند آنها را درست جلوه دهند و از مذهب مقبول خويش دفاع كنند 
   ).ّيةنعوذ باهللا من العصب(

ذهبي باعث شده علما، مذاهبي را كه در كتاب خدا نام و خبري از متأسفانه تعصب م
آنها نيست به عنوان دين خدا معرّفي كنند و اموري را كه خدا و رسول او از اركان دين 

اند، از اصول دين قلمداد كنند و براي اثبات امام منصوص صدها معجزه بتراشند  نشمرده
كار آنها را ضاللت بشمارند. و مردم فكور را و مجعوالت را حجت بدانند و ان اكاذيبو 

حجتي را نفي فرموده در حالي كه خدا پس از رسوالن هر به اصل اسالم بدبين سازند.
  ). 165 ء:سااست (النّ
كه  ـطلب  دين دنياپرست فرصت در اين اوضاع و احوال گروهي رند بيج) 

و  حاديثأتا با جعل يافتند موقعيت را مستعد و مناسب  ـست يتعدادشان كم نبوده و ن
براي بزرگان و ادعاي ارتباط رواج آنها و قائل شدن به مقامات عجيب و غريب 

اي از  با ايشان، عوام ناآشنا با قرآن را بفريبند و به جاه و مال برسند. نمونهخودشان 
ايم. رجوع  و حضرت عسكري ديده اينگونه افراد را پس از وفات حضرت كاظم

  . 182و باب  »بواب گذشتهأ حاديثألي در مأت«فصل  ،181ب كنيد به با
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  مسائل مربوط به خالفت  ی هراتی دربار تذکّ 

در انحصار كسي  در اسالم امامت و زمامداري مسلمين، ،صبدان كه پس از پيامبر
ت. و برخالف هيچ اثري نيسكريم  نبوده و از انحصار امامت به افرادي معين، در قرآن

يك از مؤمنين حقّ داده كه از او بخواهد و تقوا پيشه كند و علم به هر نبوت، خداوند
   :المتّقين شود. چنانكه فرموده بياموزد و خود را تربيت نمايد و امام

ِيَن َيُقولُوَن َربََّنا َهۡب ٱوَ ﴿ زۡ  َلَا ِمنۡ  لَّ
َ
ٰ َوٰ أ عۡ ِجَنا َوُذّرِيَّ

َ
َة أ ُمتَّقَِي َنا لِلۡ َعلۡ جۡ ٱوَ  ُيٖ تَِنا قُرَّ

 ]٧٤ :الفرقان[  ﴾إَِماًما
به ما از همسران و فرزندانمان آن ده كه مايه ، پروردگارا :گويند و كساني كه مي«

  ».ما را امام و پيشواي متّقيان قرار ده و روشنى چشمان ما باشد
والد كرامش نيز آشكار است كه آنان نيز خود را امام منصوب او  از سخنان علي

دانستند بلكه خود را از سايرين براي تصدي اين مقام  و منصوص من عند اهللا نمي
شده،  نيز ذكر» شاهراه اتّحاد«شريف كتاب  دانستند و چنانكه در تر و تواناتر مي شايسته

ادعاي نص نفرمود در حالي كه اگر  براي خود و فرزندش حضرت مجتبي علي
و  91ب طَنكه در خُچنا ـنصي شرعي دربارة وي يا اوالدش صادر شده بود آن حضرت 

نسبت به خالفت اظهار بيزاري  ـشود  نهج البالغه ديده مي 229و  196و  137
= من مردم را  إّين َمل أِرِد النّاَس َحتّى أرادوين وَمل أبايِعهُم َحتّی باَيعوِين « :فرمود و نمي .)1(كرد نمي

پيش نبردم، تا آنان مرا خواستند و دست بيعت  ]نخواستم، تا آنان [خود بيعت[به بيعت] 
). امثال اين تصريحات در نهج 54(نهج البالغه / نامة » [به اصرار] با من بيعت كردند

 :فرمايد كه ميحد از خالفت اظهار بيزاري نموده لبالغه بسيار است. آن حضرت تا آنا
» ي گلوگير استا مزه و لقمه آبي بد = اين [خالفت] هذا ماٌء آِجٌن وُلقَمٌة َيَغصُّ ِهبا آكُِلها«

 :الحديد نقل شده، فرمود ) و چنانكه در شرح نهج البالغة ابن أبي5(نهج البالغه / خطبة 
ةِ « دٍ  إنَّ اهللاَ عاِملٌ ِمْن َفوق َسامئِِه وَعرِشِه أين كنُت كاِرهًا لِلَوالَيِة َعىل أمَّ َعَىل  َحّتی أَمجَع َرأُيُكم صُحمَمَّ

                                                           
 . 237تا  233ص » شاهراه اتّحاد«ر. ك.  -1
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 صمحمد تامويش داناست كه من از زمامداري خدا از فراز آسمان و عرش خ = ذلَِك 
  ». كراهت داشتم تا آنكه رأي شما بر آن گرد آمد و متّفق شديد

اگر خدا او را به خالفت و امامت منصوب فرموده بود، قطعا چنين اظهاراتي  ،بنابراين
امام  هيچگاه ادعا نكرده كه من و اوالدم :ايم چنانكه بارها گفته ،كرد. عالوه بر اين نمي

اند  منصوب و منصوص خداييم بلكه چند قرن بعد، نص تراشان، كاسة داغتر از آش شده
  اند.  و آن حضرت را منصوب اهللا دانسته

م هُ دًا وَ م واحِ هُ قيتُ و لَ لَ  اهللاِ وَ  إينِّ « :در حالي كه آن حضرت خود را چنين معرّفي كرده كه
ايشان (معاويه و  من تنها با سوگند اگر خدابه=  شُت وَح استَ  الوَ  يُت بالَ  ها مالِّ كُ  رضِ األ العُ طِ 

ر كرده باشند همة روي زمين را پ روبرو شوم و آنها (از بسياري و كثرت) لشكريانش)
چنانكه گفتيم (ص  )62نامة  (نهج البالغه،» هراسم باك نداشته و دلتنگ نشده و نمي

او نيست و استحقاق  كسي كه چيزي را ادعا كند كه از آنِمن با  :تصريح فرموده )836
حضرت به ناحقّ و برخالف دستور شرع، جنگم. اگر خلفاي پيش از آن ميآن را ندارد، 

 كردند، قطعاً حيدر و را انكار ميگرفتند و خالفت شرعي ا ميخالفت را به دست 

  فرمود.  نمي قلّ با آنها موافقتاكرد و يا ال با آنها مخالفت مي كرّار
حضرتش  :گوييم مي .مخالفت با آنها را نداشتاگر گفته شود كه آن حضرت امكان 

توانست با آنها بيعت نكرده و يا سكوت كرده و از آنها تعريف نكند و آنها را به  مي
و براي آنها خيرخواهي نكرده و فرزندانش را همنام آنها نكند و با ايشان دامادي نگيرد 

ه كبينيم نه تنها چنين نكرد بل اما مي. )1(عاشرت خانوادگي برقرار نسازدرفت و آمد و م
مشورت در انتخاب خليفه، حقّ  = نصارهاجرين واأللمُ وری لِ شَّ ام النَّ إ« :تصريح فرموده كه

ده است (نهج البالغه، و كار آنها را مورد رضايت خداوند شمر »مهاجر و انصار است
رسولش خليفه را نصب كرده بودند، ديگر مشورت مهاجر  يا كه اگر خدا) درحالي6نامة 

                                                           
در أيام احتضارش،  ‘رستار حضرت زهراشيخ طوسي در أمالي (مجلس چهارم) تصريح كرده كه پ -1

ابوبكر روابط  ةبا خانواد علي ةشود خانواد ابوبكر (اسماء ِبنت عميس) بوده است. معلوم مي جةزو
 اند.  نزديك داشته
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عالوه بر اين آن فرمود،  چنين نمي و انصار مورد نداشت و زائد بود و قطعاً علي
 :اند مؤمن خوانده و فرموده حضرت كساني را كه در انتخاب خلفاي قبلي دخيل بوده

مر مهاجر أ... پس اگر كسي از پذيرش .= ـُمؤِمننيَ فإن أَبى قاَتُلوُه َعَلی اتِّباِعِه َغَري َسبيِل الْ «.... 
را پيروي كرده  راه مؤمنينو انصار سرپيچي كند، با او قتال نمايند زيرا راهي غير از 

  (فتأمل) ». است
مالحظه  )28و  27(حاشية صفحة » شاهراه اتّحاد«همچنانكه در كتاب  ،اينعالوه بر

رفته بود كه با منتخب مهاجر و انصار، نيز از علي پيمان گ صاكرمپيامبر  :شود مي
ُجُل  صَهنَی النَّبِیُّ « :گويند كه مي تي اساحاديثمخالفت نكند. اين قول موافق  أن َيُؤمَّ الرَّ

يشان، امامت كند، ا ترضاي مرد بر قومي بدون إذن واز اينكه  صپيامبر = َقومًا إالّ بِإِذِهنِم
چنين  صپيامبر بود قطعاً وب اهللا ميمنص كه اگر حضرت عليدرحالي». نهي فرمود

  گرفت.  فرمود و از آن حضرت چنان پيماني نمي نمي
و چنانكه در به نقل از زجاج و عياشي » مجمع البيان«اين، چنانكه در تفسير عالوه بر

شدن ابوبكر و عمر را خبر خليفه  صكرمأتفسير قمي و تفسير صافي آمده است پيامبر 
: قاَل فَ « :خوانيم مي» تحريم«سورة  3ذيل آية » صافي«الً در تفسير به همسرش داده بود. مث

ت أخَربَ , فَ بريُ اَخل  ليمُ العَ  أِين بَّ : نَ هذا? قاَل  أكَ ن أنبَ ت: مَ فقالَ  كِ أبو هُ عَد بَ  مَّ ثُ  يعدبَ  فةَ الی اخلِ لِ يَ  إّن أبابكرٍ 
همانا پس از من  :[به همسرش حفصه] فرمود صپس پيامبر = اِمهون يَ مِ َة شعائِ  هِ بِ  ةُ فَص َح 

چه كسي  :خالفت خواهند كرد. [حفصه] عرض كرد عمر] =و پس از او پدرت [ ابوبكر
مرا خداوند عليم خبير آگاه فرموده است.  :خبر] آگاه كرده است؟ فرمودتو را [از اين

  ». حفصه همان روز عائشه را از اين خبر آگاه ساخت
رش به او اطّالع ـدمان كردن همساين خبر را براي شا صكه پيامبرشود  مالحظه مي

يك واقعة ناگوار، و إالّ معني ندارد به همسرش به عنوان مژده داده است نه به عنوان 
را غصب كرده و موجب گمراهي  تنهد و خالف پا مي پدرت فرمان خدا را زير :بگويد

و با در اين صورت الزم بود پيامبر در فرصت باقي مانده با تمام توان  شود!! مردم مي
را كه منصوب خداست، به  از علي كامل مردم را از اينكه كسي غيرصراحت 
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خالفت بپذيرند، نهي فرمايد و نمايندگاني به مناطق ديگر بفرستد تا سايرين نيز از اين 
خبر نمانند و در مسجد و در مقابل مردم از ابوبكر و عمر پيمان بگيرد كه  موضوع بي

  اقدامي بكنند. (فتأمل جدا)  خالفت كمترينمبادا براي كسب 
نشود، براي اين بود كه به مسألة شور خواست اين خبر علني  مي صاما اينكه پيامبر

اي  خدشهحلّ و عقد  هلأو مشورت در ميان مسلمين و توجه به رأي و نظر يكايك 
مۡ ﴿ :خواست مسلمين با عمل به آية مي صزيرا پيامبروارد نشود. 

َ
 ﴾َنُهمۡ يۡ بَ  ُشوَرىٰ  رُُهمۡ َوأ

در اين مسألة به مشورت بپردازند و اين مسأله به يك سنّت و رويه در  ]٣٨[الشورى: 
يافت، مسلمين  خبر انتشار ميكه اگر ايناب زمامدار مسلمين تبديل شود. درحاليانتخ

 صقبل، خبر خالفت ابوبكر را به پيامبرش بهانه كه خدا از كردند و به اين  مشورت نمي
كه براي حالي آوردند. در م را به عمل نميدر اين مسأله همت و جديت الز داده است،

خصوصاً در  ـدر ميان مسلمين » مشورت«صل أتقويت و تحكيم  صخدارسول 
  بيش از اينكه چه كسي خليفه شود، أهميت داشت. (فتأمل)  ـموضوع انتخاب زمامدار

خواست و سليقة پيامبر  بيش از همه با كه بينيم علي كه مي روست از اين
صول مشاورت و توجه به اسايرين بر رعايت تام و تمام آشنا بود، بيش از     صاكرم

آراء سايرين، اصرار داشت و قبل از به دست گرفتن خالفت، با جديت كوشيد تا مردم 
فرصت كافي براي انديشيدن و مشاوره داشته باشند و در انتخاب خليفه شتاب نكنند. از 

رو در زماني كه پس از قتل عثمان خواستند با وي بيعت كنند به جاي اشاره به  ناي
ز با رضايت مسلمين جبيعت من پنهاني نبوده و  :لهي خويش فرمودإمنصوصيت 
مهلت دهيد تا مردم جمع شده  :. و باز پيش از آنكه باوي بيعت شود، فرمودنخواهد بود

لهي كه به إه اشاره كند امامت مقامي است و با يكديگر مشورت كنند. و به جاي آنك
پيش از بيعت كردن، اختيار با مردم است كه چه  :شود، فرمود خداوند احراز مينصب 

= انبوه و هوشيار، اين كار شما ( اي مردمِ« :فرمود كسي را انتخاب كنند. و نيز مي
  فتأمل) ( .)1(»مارت دهيدإكس نيست مگر كسي كه شما او را حقِّ هيچزمامداري) 

                                                           
 . 29، ص »شاهراه اتّحاد«به نقل از  -1
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آن حضرت  :گويند مي عجيب است كه دكّانداران مذهبي و مدعيان حب علي
لهية إخالفت  تفرقه، از خالف و ممانعت از مسلمين و براي حفظ مصالح اسالم و

ادعاي  از حضرتش پيروي كنند وه ازجاي اينكنظر كرد، ولي خودشان بهخويش صرف
انگيز و الفخ بپرهيزند، دائماً در پي روايات لهيه دست بر دارند و از تفرقهإخالفت 

و سعي  كنند!! تبعيت مي» ّمةالعا َف ذ ما خالَ ُخ «پسند شيطانروند و از قاعدة  ساز مي تفرقه
از آنها تعريف كرده و با آنها همكاري نموده، گمراه و منافق  دارند كساني را كه علي

  جلوه دهند. 
كوشيم همچون  آن حضرت ماييم كه واقعاً ميقعي علي و دوستدار راستين اوشيعة 

خرافي را به آن حضرت و اوالدش نسبت  اخبارمقتداي خود، از تفرقه بپرهيزيم و 
اند، به زور  موري را كه خود، دربارة خويش ادعا نكردهاو نكنيم و لُندهيم و دربارة آنها غُ

  ». الّتوفيق ه ويلّ مد, إنّ َح ـالْ  هِ ـلَّ لِ و«روايات ضعيف، به ايشان نسبت ندهيم 

و ولد ولده أولده  يوکان ففيه ء فلم يکن يأنّه إذا قيل فی الّرجل ش يباب ف -١٨٤
  قيل فيه  ينّه هو اّلذإف

ول را صحيح و دوم را مجهول ادر اين باب سه حديث آمده كه مجلسي حديث   
را همطراز صحيح و سوم را ضعيف شمرده و آقاي بهبودي نيز حديث اول و دوم 

   !صحيح دانسته است
غيبي  اخباربالغيب معرّفي كنند و  مد امام را عالـخواستن به نظر ما جاعلين كه مي  

رو براي توجيه  تحقّق نيافت از اين اخباركردند، چون ديدند كه آن  براي ايشان جعل مي
 :فرمود اند كه حضرت صادق اين باب را جعل كرده اخبارجعليات خود،  عدم تحقّقِ

دربارة كسي خبري داد و آن خبر واقع نشد، شما تكذيب نكنيد زيرا ممكن  ماگر اما
   !است در فرزند يا نوادة فرد مذكور مصداق يابد
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ل و نيز علي بن ابراهيم كه خرافي در سند حديث او )1(»بصيروبأ«به نظر ما با وجود 
اعتبار  ل او، اين خبر بيالحا و قائل به تحريف قرآن بود و همچنين به واسطة پدر مجهول

ناميده اما  »ةنَّ َح «را  ‘اين باب، مادر حضرت مريم ايم در خبر اولِ است. چنانكه گفته
  گفته شده است! » رثام«، نام مادر آن حضرت، 177باب  4در حديث 

بركتي عطا خبر داد كه من به تو پسر با» رانمع«خدا به  :گويد در حديث اول مي
كند. او  ادرزاد و فرد مبتال به پيس را درمان كرده و مردگان را زنده ميكنم كه كور م مي

فرموده بود محقّق نشد و خدا دختري لهي آن چنان كه إنيز به عيالش خبر داد ولي خبر 
به جاي  لهي به عمران،إپسري داد و خبر  ‘ما بعداً به مريمابه او داد!  به نام مريم

  صداق يافت!! ) م‘حضرت مريمپسر  =اش ( فرزندش دربارة نواده
مران فرموده گويد زيرا به قول شما خدا به ع امام قطعاً چنين مطلبي نمي :گوييم مي

مران ع ـاهللا بِ عوذُنَ ـمگر مريم  داده، ‘ولي به او نداده و به مريم )2(دهم پسر مي توبه 
الغيب،  عالم آيا عطاي به مريم، عطاي به عمران است؟! دليلي نداريم كه خداونداست؟ 

بدين صورت، به لحاظ تحقّق، صدق دقيق  خبارإدقيق و كامالً مطابق با واقع ندهد!  خبرِ
و منزّه  )122و  87 :ساءلين (النّالقائ قُصدأو كامل ندارد، در حالي كه خداوند متعال 

لين است و اگر القائ حفصأاست از اينكه خبرش فاقد صدق كامل و دقيق باشد. خدا 
فرمود كه همان مقصود فهميده  شبهه به صورتي مي بوده، بي »مرانع«ودش نوادة مقص

ل) شود، نه چيز ديگر. (فتأم  
مجلسي در توجيه اين دو حديث چنين بافته است كه گاهي مصالح عظيمه اقتضا 

» بدا«بگويند يا از اموري كه سخن  زجانبياء و اوصياء به صورت توريه و ماكند كه  مي
مور زمان قيام امام قائم و تعيين آن اشود، خبر دهند! از جملة اين  صل ميدر آن حا

شود، اين بدان  ما دقيقاً واقع نميادهد  خبري مي مئمه است [كه امااحضرت در ميان 
                                                           

 .879 صفحةاو رجوع كنيد به كتاب حاضر،  ةدربار -1
» عمران«دهم تا بگوييم منظور دودمان  فرزندي مي شمايعني مخاطب را مفرد گرفته است و نفرموده به  -2

 إخبار نكرده تا بگوييم كه او رؤيا را درست تعبير نكرده است. » عمران«بوده وبا رؤيا نيز به
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منظور است كه] شيعيان مأيوس و دلسرد نشوند و منتظر فرج امام قائم بمانند و صبر 
لَنموده و كارهاي خلفا را عل كنند! چه بسا امام بگويد فرزندم امام قائم خ يهود تحم

ما منظورش آن است كه او قائم به امامت است نه قائم به شمشير! يا منظورش آن ااست 
ذن دهد، قائم به شمشير خواهد شد! يا اگر شيعيان صبر كنند و اسرار ااست كه اگر خدا 

ام قائم خواهد بود! يا منظورش آن را كتمان نمايند و امام خود را اطاعت كنند، پسرم ام
  »!!)2(قائم خواهد بود من)1(است كه فرزند هفتمِ

ما براي احتراز از اطالة كالم فقط به ااين بافتة مجلسي عيوب و ايرادات زيادي دارد 
ة مسلمين صدر زئمه به هيچ وجه به اندااشيعيان در زمان  :كنيم ذكر چند مورد اكتفا مي

بردند،  طالب، در فشار و دشواري به سر نمي بيأعب ه، خصوصاً در شاسالم در دوران مكّ
با آنان به اين صورت سخن نگفت بلكه با خواندن قرآن و توصيه به  صاكرمما پيامبرا

دعا كردن و توصيه به صبر و بردباري، مانع شد كه خسته و نااميد شوند. ديگر آنكه بيان 
  رف است. گفتن برخالف ع شريعت، بيان عرفي است ولي اينگونه سخن

ديگر آنكه اين باب گفته فرزند يا نواده و نگفته فرزند فرزند فرزند فرزند!!  فرزند
احتمال  ،قائم استفرزندم  :گويد كه اگر امام بگويد پس مجلسي به چه مجوزي مي

فرزند نبيرة) آن حضرت باشد؟!! آيا هيچ انسان منصفي = رود كه مقصود نديدة ( مي
  اند!  گويد؟ اينها دين را به بازي گرفته ن ميچني

 ،به قول اينان اگر امام دربارة كسي سخني بگويد و قولش دربارة او محقّق نشود 
را همان فرزند يا نواده اش محقّق شود. شما منظور امام  ممكن است در فرزند يا نواده

رود كه او خائن  ال ميزيد خائن يا خادم است احتم :محسوب كنيد! مثالً اگر امام فرمود
اگر امام حق دارد  :گوييم اش خائن يا خادم باشد!! مي يا خادم نباشد بلكه فرزند يا نواده

خالف واقع بگويد پس بايد مأمومين نيز بتوانند همچون او سخن كسي چيزي بردربارة 
نقل كرده كه  مومين است! در حديث سوم از امام صادقأسوة ماُبگويند، زيرا امام 

                                                           
 گويا منظورش فرزند ششم باشد.  -1
 . 237ص  6هران)، ج مرآة العقول، دارالكتب اإلسالمية (ط -2
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چنين نبوده و چون گاهي مردم را به عدل يا ظلم نسبت دهند و حال آنكه او  :فرمود
  ! !اش پس از او چنين باشد، پس خود اوست كه منظور بوده است فرزند يا نواده

ناصالح بود،  ـ و الّثناء ّيةعليه آالف الّتح ـچون فرزند حضرت نوح  :توان گفت آيا مي
» آزر«منظور ما فرزند اوست؟!! يا  :بخوانيم و بگوييمپس جايز است خود او را ناصالح 

نين است؟!! چ مقصودمان فرزندش حضرت ابراهيم :را صالح بخوانيم و بگوييم
خالف عدالت است! چرا بايد صفت يا لقبي بر كسي حمل كاري دربارة آنها ناحقّ و بر

  شود كه خود مستحقّ آن نيست؟! 

   :دهچنين كاري بر خالف قرآن است كه فرمو
﴿ ٞ َ تَِزُر َوازَِرة خۡ وِزۡ  َو

ُ
 ]١٦٤ األنعام:[  ﴾َرىٰ َر أ

   .)1(»دارد [عمل] ديگري را بر نميهيچ كس بار«
   :و فرموده

 ]٣٨ :رثّ املدّ [  ﴾رَهِيَنةٌ  بَِما َكَسَبۡت  ُكُّ َنفۡ ﴿
  ».هر كسي در گرو كاري است كه كرده است«

   :و فرموده
 ]١٠٥ املائدة:[  ﴾ُتمۡ َتَديۡ هۡ ٱَ يَُضُُّكم مَّن َضلَّ إَِذا ﴿
  ».اگر شما هدايت يافته باشيد، كسي كه گمراه شده، شما را زياني نرساند«

پس نبايد كسي نتايج كار ديگري، از جمله صفت يا لقب او را حمل كند. قرآن 
   :فرموده
﴿ ِ  َتَنابَُزواْ ب
َ  ٱَو

َ
 ]١١ :احلجرات[  ﴾بِ َقٰ لۡ ۡل

  ».هاي [نابجا] ندهيد به يكديگر لقب«
اش به  توان پدري را به حساب فرزند يا نواده در حالي كه بنا به قاعدة اين باب، مي

  ب ساخت!! لقبي ملقّ

                                                           
 إسراء و فاطر و زمر و نجم نيز آمده است.  ةمذكور در سور يةآ -1
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  اهللا تعالی هادون إليه  کّلهم قائمون بأمر‡ئّمة األ باب أنّ  -١٨٥
هيچ يك را صحيح  »محمد باقر«كه هر دو كليني در اين باب سه خبر آورده 

ل را مجهول و دو حديث بعدي را ضعيف شمرده است. و اند. مجلسي حديث او ندانسته
  خير در غايت ضعف است. أبه راستي نيز سند دو حديث 

در حديث اول امام با اينكه به قول كليني عالم به غيب و از دل مردم آگاه است، 
من مهدي موعود نيستم! ما كه دربارة  :سائل را يك ماه معطّل كرده و سرانجام به او گفته

  ت واالي امام چنين گماني نداريم كه با دوستداران خود چنين رفتار كند. يشخص
اند كه حضرت  ادعا كرده )1(»عبداهللا بن سنان«اي كذّاب از قول  در حديث سوم عده

 قائمُ  وَ وهُ  مرهِ أظهُ  نيَ بَ  ياّلذ مُ هُ إمامُ « :»أسراء«سورة  71در آية  »إمام« :فرموده صادق
زمان خود  اهلمردم) است و او قائم = است كه در ميان ايشان (امامي  = ههل زمانِ أ

سراء مكّي است و در آن زمان بحثي از امام و امامت در اسورة  :اوالً :گوييم مي»! است
سراء دربارة قيامت است و مربوط به امام نيست كه إسورة  72و  71آيه  :ميان نبود. ثانياً

 »عمالانامة «ايم به معناي  اين آيه چنانكه قبالً گفتهدر  »إمام«قائم باشد يا نباشد و لفظ 
 است نه امام به معناي پيشواي مردم و قطعاً با قرائن موجود در آيه، حضرت صادق

دانسته كه مقصود آيه ربطي به امام و امامت ندارد. (دربارة اين آيه  بهتر از سايرين مي
و در  رناظهأمامي بين إدر دوران ما كه  :). ثالثا331ًرجوع كنيد به كتاب حاضر، صفحة 
  بود؟ ميان ما نيست، معناي آيه چه خواهد 

   مامباب صلة اإل -١٨٦
را  5و  3و  2را مرفوع و  1كه مجلسي حديث آمده در اين باب هفت حديث 

است. را موثّق همطراز صحيح شمرده  7را موثّق و  4را مرسل و حديث  6ضعيف و 
  اين باب را صحيح ندانسته است.  احاديثآقاي بهبودي هيچ يك از 

                                                           
 . 804و  341و  294براي آشنايي با او رجوع كنيد به كتاب حاضر، ص  -1
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ر و مل بن عضَّفَفايي از قبيل معروايات اين باب منقول است از منحرفين و ضُ
م و اسحاق كَنان و علي بن الحبيان و محمد بن سري بن علي الطّحان و يونس بن ظَيبخَ

را كساني كه به نام امام و به عنوان نماينده و يا وكيل  يثاحادبه نظر ما اين . )1(بن عمار
  اند تا به جاه و مال برسند.  اند، جعل كرده گرفته امام، از مردم پول مي
بداند كافر است!! چرا كافر  مكه امام را محتاج اموال مرد هر :گويد حديث أول مي

المال  م است و بايد از بيتاست؟ آيا اگر كس بپندارد كه زمامدار مسلمين محتاج مال مرد
توان چنين كسي را تكفير  حقوق بگيرد، منكر اصول يا فروع اسالم شده است؟! آيا مي

به » البيان مجمع«ف سورة توبه استشهاد كرده كه به قول مؤلّ 103كرد؟ ذيل حديث به آية 
مام و قول اكثر مفسرين، ظاهر در معناي زكات است. در واقع آيه ربطي به خمس و سهم ا

اليد پرداخت شود تا آن را در   ساير وجوه شرعيه ندارد. زكات بايد به زمامدار مبسوط
فانه روات كذّاب رواياتي جعل كرده و مواردي كه قرآن تعيين فرموده، مصرف كند. متأس

د ـان ه چيز نيز شرايطي قائل شدهه چيز منحصر نموده و براي آن نُپرداخت زكات را به نُ
   )2(ده شيعيان عمالً توجهي به پرداخت زكات نداشته باشند!ـكه سبب ش

استشهاد كرده كه مربوط به انفاق » حديد«بعدي به آية يازدهم سورة  احاديثدر 
است و مدعي است كه به امام بايد پرداخت شود و دادن يك درهم به امام به اندازة كوه 

ي يك ساگر ك :گفته است )6ث (حدي احاديثجر و ثواب دارد. حتّي يكي از ا» دحاُ«
ميليون درهم در راه خير بدهد!! آيا اگر  فضل است از اينكه دوأ درهم به امام بدهد،

.. بسازد، ثوابش ..اي يا مسجدي يا راهي يا كسي با دو ميليون درهم بيمارستاني يا مدرسه
ين مسأله چرا قرآن ا اليد نيست؟! دهد كه مبسوط كمتر است از يك درهمي كه به امام مي

ما كه امامي در تا مردم بدانند كه انفاقات خود را به امام بدهند؟ در زمان را بيان نفرموده 
  م و نجف هستند!! بايد داد؟ البد به نمايندگانش كه در قُ دسترس نيست به كي

                                                           
 اند. به فهرست مطالب رجوع شود.  كتاب حاضر معرّفي شدهاين افراد همگي در  -1
اقتصاد  حقائق عريان در«زكات به نام  ةكتابي بسيار مفيد دربار /»قلمداران«برادر فاضل ما مرحوم  -2

 كنم.  آن را به برادران ايماني مؤكّداً توصيه ميلعة تأليف نموده كه مطا» قرآن
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   فيه يجب الخمس وحدوده وما نفال وتفسيرء واأليباب الف -١٨٧
را مورد اختالف و حديث  1ست. مجلسي حديث خبر آورده ا 28كليني در اين باب 

را  4را ضعيف و  26و  25و  24و  23و  22و  20و  18و  15و  14و  10و  6و  2
را  28و  27و  19و  17و  16و  9و  8و  3را مجهول و حديث  21و  12و  5مرسل و 

را صحيح شمرده است. آقاي  13و  7را حسن يا موثّق و حديث  11حسن و حديث 
  را صحيح دانسته است.  27، 21، 18، 17، 13، 11، 9، 8، 7، 3 احاديثي بهبود

شود كه  روايات اين بخش، چنانكه از عنوان باب پيداست، به فروع دين مربوط مي
 احاديثاست! راويان  كليني در اين جزء از كافي كه آن را به اصول اختصاص داده، آورده

  ايم.  قبل با بسياري از آنها آشنا شدهباب حاضر، همان كساني هستند كه در صفحات 
ي خود را چنين اظهار ااي آورده و ر ، مقدمهاحاديثكليني در اين باب، قبل از ذكر 

خليفة خدا شد تمام دنيا را خدا به خليفة خود داد! اين قول  كرده كه چون آدم
سابق قرار خطاست زيرا آدم خليفة خدا نبود، بلكه خداوند متعال او را خليفة موجودات 

  داد كه مفسد و سفّاك بودند. مفسدين مذكور مالك دنيا نبودند. 
   :مالئكه نيز از كالم خدا كه فرمود

 ٱِف  إِّنِ َجاِعلٞ ﴿
َ
 ]٣٠ البقرة:[  ﴾ِض َخلِيَفةٗ ۡرۡل

  ».همانا من در زمين جانشيني قرار دهم«
خدا  زيرا د،ده مي سفّاك، جانشيني قرار مفسد كه خدا براي سابقينِچنين فهميدند

و  »دهم ام را در زمين قرار مي من خليفه ي =األرض خليفت ِيف  إّنی جاعٌل « :نفرموده بود
  ) مراجعه شود. 455ايم. (ص مورد توضيح دادهما قبالً در اين .»اهللا يفةخل«نفرمود 

تحقيق و به تقليد از  شود كليني نيز مانند نويسندگان زمان ما كه بدون معلوم مي
نويسند، بدون آنكه در آيه تأمل كند، مطالبي  يكديگر و تحت تأثير مشهورات، مطلب مي

چون تمام دنيا مال حضرت  :گويد گفته كه مدرك و مستند صحيحي ندارد. وي مي
رسد و مال امام  ميوصياء اء و انبيايعني به شد پس از او به فرزندان نيكوكارش  آدم
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. واگر آنچه از دنيا به دست دشمنان ايشان افتاده، با جنگ و غلبه بر دشمنان، )1(شود مي
مال » فئ«. در حالي كه )2(ناميده شده و متعلّق به امام است» ئفَ«مجدداً به دست آيد، 

المال است كه بايد با نظارت امام و زمامداري كه منتخب مؤمنين است در راه منافع  بيت
د نيست الي نشين است و مبسوط ين مصرف شود نه امامي كه خانهو مصالح اسالم و مسلم

صرف  ،المال را در مصارف عمومي كه مربوط به همة مسلمين است كه بتواند اموال بيت
  . ايم) گفته 162كند! (رجوع شود به آنچه در باب 

سورة حشر را  7بروست آية آ بي» اشيع يأبن بن ابأ«ت از مروياول كه ادر حديث 
است كه  »فَئ«اين آيه دربارة  :حضرت فرمودهالمؤمنين افتراء بسته كه آناميربه  ورده وآ

د كه آية مذكور دربارة دانن مي صتماماً مخصوص ماست!! آشنايان با قرآن و سيرة پيامبر
نازل شده است. به اتّفاق فريقين ماجرا از اين قرار است كه چون  »ضيرالنَّبني«يهود 

آمادة جنگ با مسلمين شدند، مسلمانان قلعة ايشان را محاصره كردند. در » ضيرالنَّبني«
تواند، اثاثية  نتيجه آنان پذيرفتند كه از مدينه كوچ كنند و به مقداري كه چارپايانشان مي

خود را حمل كنند و با خود ببرند و خانه و زمين و باقيماندة اموال خود را بگذارند. 
اموال ايشان را بين مهاجرين كه نيازمند بودند و خانه  صخدا رسول پس از اين واقعه،

و زندگي نداشتند تقسيم نمود و به انصار كه وضعشان بهتر بود چيزي نداد مگر به 
  كه آنان نيز فقير بودند.  »مهحارث بن الصّ«و » هل بن حنيفس«و » جانهبودأ«

فرمايد محال است كه ب بهتر از سايرين از اين موضوع مطّلع بوده و حضرت علي
برخالف  ـنعوذ باهللا  ـ صفرزندانم بوده ولي رسول خداتمام آن اموال مخصوص من و

چيزي نداده است و يا اموال ما را به سه تن از  ‡و حسنين ليشرع عمل كرده و به ع
شود كليني عالوه بر ناآشنايي  اند!!! معلوم مي انصار نيز داده است كه در آن حقّي نداشته

  از سيرة پيامبر و تاريخ اسالم نيز اطّالع چنداني نداشته است! قرآن،  با
  :آية مذكور چنين است

                                                           
 چه كسي بوده است؟! در دوران فَترَت رسل، دنيا مال  -1
 بر خالف كليني گفته است: فَئ مالي است كه بدون جنگ از دشمن أخذ شود. » تبيان «شيخ طوسي در  -2
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﴿ ٓ ا ٓ  مَّ فَا
َ
ٰ ٱَء أ َ َ  ُ هۡ  ِمنۡ  ۦرَُسوِلِ  َّ

َ
 َمٰ َتٰ ۡلَ ٱوَ  َبٰ ُقرۡ لۡ ٱفَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِلِي  ُقَرىٰ لۡ ٱِل أ

ۡ ٱوَ  بِيِل َكۡ ٱِن بۡ ٱِكِي وَ َمَسٰ ل  ٱ َبۡيَ  ُكوَن ُدوَلَ يَ  لسَّ
َ
ٓ غۡ ۡل  ]٧ :احلرش[  ﴾ِء ِمنُكمۡ نَِيا

ها عائد رسول خويش ساخت، از آنِ خدا و رسول و  آنچه خدا از اموال اين آبادي«
توانگران شما دست به راه ماندگان است تا ميان يشاوندان و يتيمان و مساكين و درخو

  ».دست نگردد
   :بارة آيةدر حديث دوم مدعي است كه امام باقر

نََّما َغنِمۡ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿
َ
ِ ُخَُسهُ  ءٖ ُتم ّمِن َشۡ اْ أ َّ ِ نَّ 

َ
 ﴾َبٰ ُقرۡ لۡ ٱَولِلرَُّسوِل َوِلِي  ۥفَأ

 ]٤١ :نفالاأل[  
هستند و خمس مال خدا و مال  صخداخويشاوندان رسول »ِذي الُقربى« :فرمود
كنيد آية مذكور و دو آية  ه ميما اگر بقية آيه را بخوانيد مالحظاو مال ماست!  صپيغمبر

پيش از آن و آيات پس از آن، همگي راجع به جنگ و جهاد با مشركين بوده و در غزوة 
   :بدر نازل شده است. حتّي در ادامة آيه فرموده

 ]٤١ :نفالاأل[  ﴾َعانِ مۡ لَۡ ٱَق ۡلَ ٱَم قَاِن يَوۡ ُفرۡ لۡ ٱَم يَوۡ ﴿
  ».[مشركان و موحدان] با هم روبرو شدندروزي كه دو گروه  روز جدايي [حقّ از باطل]«

   :و در آية بعد فرموده
ِ  إِذۡ ﴿ نُتم ب

َ
نۡ ٱَوةِ ُعدۡ لۡ ٱأ ِ لُّ كۡ ٱوَ  َوىٰ ُقۡص لۡ ٱَوةِ ُعدۡ لۡ ٱَيا َوُهم ب سۡ لرَّ

َ
 ﴾َفَل ِمنُكمۡ ُب أ

 ]٤٢ :نفالاأل[  
در ناحية دورتر بودند  [مشركان] و آن [به چاه بدر] تر آنگاه كه شما در ناحية نزديك«
  ».تر بود قافلة [أبوسفيان] از شما پايين و

شود آيه وضعيت مسلمين و مشركين در غزوة  چنانكه به وضوح تمام مالحظه مي
بدر را بيان فرموده است. چون مسلمين در اين غزوه فاتح شدند و غنائمي به دست آمد 

  :در آية فوق فرموده اخد
َما َغنِمۡ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ نَّ

َ
ْ أ ِ ُخَُسهُ فَ  ءٖ ُتم ّمِن َشۡ ا َّ ِ نَّ 

َ
 َمٰ َتٰ ۡلَ ٱوَ  َبٰ ُقرۡ لۡ ٱَولِلرَُّسوِل َوِلِي  ۥأ

ۡ ٱوَ  بِيلِ ٱِن بۡ ٱِكِي وَ َمَسٰ ل  ] ٤١نفال: [األ           ﴾لسَّ
 صبدانيد آنچه از غنائم در جنگ به دست شما افتاد، يك پنجم آن مال خدا و رسول«

   .»راه ماندگان استزديكان و يتيمان و مستمندان و درو ن
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ه مقصود از يتيمان و كليني در حديث فوق و در حديث چهارم روايت آورده ك
 از آل محمد! ! يعني يتيم از آل محمد و مسكين!، ما آل محمدايمگانماندراهمساكين و در

و مسكين و كرده كه اگر يتيم  اهلنفهميده و يا تجو  !مانده از آل محمددرراه و
بود، ذكر يكايك آنها زائد بود زيرا آنها همگي در  ود مي، مقصصالسبيل از آل محمد ابن

در آيه، نيازي به ذكر » ذي القُربي«اند و با وجود  رباي آن حضرت مندرجمفهوم ذوي القُ
اند و  مسلمين مقصود رساند كه، ايتام و مساكينِ در آيه ميرو ذكر آنها  آنها نيست. از اين

 :خود فرموده نا به روايت كليني خدا به رسولِما باندارد  صآيه انحصار به آل محمد
كه خود حيات داشته، آل  صولي رسول خدا!! صغنائم بدر را بده به يتيم آل محمد

بينيم كه آن حضرت غنائم بدر را به آل خود  رو مي اند. از اين او يتيم و مسكين نبوده
اعتبار  بي ف رواياتخالنداده و بر ـيعني به يتيماني كه نداشته  ـيعني فرزندان خود 

يل السب و ابنيتام و مساكين أبيت خود قسمت نكرده بلكه آن را به  اهلكليني، ميان 
  مسلمين داده است. 

است كه حتّي مجلسي اعتراف كرده  ﴾ُتمَغنِمۡ ﴿كلمة نكتة ديگر در آية مورد بحث، 
 ـمنقول رمنقول و غي عم ازا ـآيه داللت بر وجوب خمس در غنائم دارالحرب  مضمون

شود و تفسير مفسرين نيز  دارد و در اين آيه از غنيمت چنين معنايي به ذهن متبادر مي
   .)1(جنگ استماقبل و مابعد آيةمذكور، دربارةكه] كند [خصوصاً اين نظريه را تأييد مي

و  ﴾ُتمَغنِمۡ ﴿در سراسر قرآن كريم لفظ  ،/»قلمداران«به قول برادر فاضل ما مرحوم 
مسلمين ذكر شده است. از جمله در همين در سياق آيات جهاد و جنگ با غير ﴾َمَغانِمَ ﴿

ر ميان اين آيات تا پايان سوره، در سياق جنگ و جهاد است. و د 55سورة انفال از آية 
  :فرموده 69در آية 
ا َغنِمۡ ﴿ ٰ  ُتمۡ فَُكُواْ ِممَّ  ]٦٩ :نفالاأل[  ﴾ا َطّيِبٗ ٗ َحَل
  ».كه حالل و پاكيزه استريد درحاليايد بخو چه از غنائم گرفتهآن«

                                                           
 . 248، ص 6مرآة العقول، ج  -1
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در سياق آيات جنگ آمده و آيات قبل و بعد  ﴾َمَغانِمُ ﴿نيز كلمة  94در سورة نساء آية 
، 19، 15كه در آية  ﴾َمَغانِمَ ﴿آن مربوط به جنگ و جهاد است. در سورة فتح نيز كلمة 

ل الشيعه نيز شود، آيات قبل و بعد مربوط به جنگ و جهاد است. در وسائ ديده مي 20
ز در خمس ج = ةالغنائم خاّص  ِيف  مس إالّ ُخ ـال يَس لَ « :فرمود آمده است كه امام صادق

أقوُل: « :گويد عاملي نيز پس از ذكر حديث مذكور مي رّ. شيخ ح»نيستغنام  صخصو
به مقصود آن است كه بنا  :گويم مي = الـُمراد ليَس اُخلمس الواجب بظاهر القرآن إالّ يف الغنائم

1(»ز در غنائم، واجب نيستظاهر قرآن خمس ج(.   
ُص الوارد«صولي اكوشند با تمسك به قاعدة  البتّه دكّانداران مذهبي مي  »َالـَمورُد ال ُخيَصِّ

حّق  ةمَ كلِ «شبهه خطا و مصداق  اين قول بيما اآيه، انحصار به غنائم جنگ ندارد!  :بگويند
اختصاص نداده و از قاعدة مذكور » بدر«ه را به غزوة است، زيرا ما آي »لهبا الباطِ  ادريُ 

ما ادانيم.  مسلمين ميجنگ شرعي با غير ايم و عموميت آيه را شامل هر دهتخلّف نكر
جنگ و غنيمت جنگي نيست قاعده مستمسك تعميم آيه به غير بايد توجه داشت كه اين

نفال اسورة  41آية الّ غنيمت جنگي، محتاج دليل است و إتعميم آن به غيرو تسرّي و 
و  صاكرمبينيم رسول  روست كه مي چنانكه گفتيم فقط شامل غنائم جنگ است. از اين

  رباح مكاسب نگرفتند. (فتأمل) اگاه از مردم خمس  هيچ علي
ه داشته باشيم آن است كه در برخي از رواياتاين باب  مطلب ديگري كه بايد توج

ه سؤال شده كه حقّ شرعي، در فلزّاتي از قبيل طال و ئمأاز  )28و  21و  19و  8(حديث 
شود  قبيل مرواريدي كه از دريا صيد ميهاي قيمتي از قلع و مس و يا سنگ نقره و آهن و

يك پنجم. يعني مقدار زكات آنها،  :امام فرموده و ياقوت و زبرجد، چقدر است؟
لّ از فروع دين عددي كسري است نه اينكه فرعي مستق »مسخُ«است و لفظ  »خُمس«

 صفن«و در بعضي  »شر = يك دهمع«موال أزكات در بعضي از  ،باشد. به عبارت ديگر

                                                           
، كتاب الخمس (أبواب ما يجب فيه الخمس، باب دوم، حديث اول و پانزدهم) ص 6وسائل الشيعة، ج  -1

 . 342و  338
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و در بعضي » شر = يك بيستمالع»ربع 1(و در برخي از اموال يك پنجم است »شرالع( .
 ة، باب زكا13، باب ة(كتاب الزّكا» جامع املنقول يف سنن الّرسول«رجوع كنيد به كتاب 

مس كوشند چنين وانمود كنند كه خُ ما متأسفانه كليني و مقلّدين او مياالمعدن). از وكالرِّ
  فرعي مستقلّ از فروع دين و در رديف آنهاست! 

 9و  7و  3از قبيل حديث  ـمطلب ديگري كه در برخي از روايات باب حاضر آمده 
اختيار امام باشد و پس از او در  صبايد به دست رسول خدا »أنفال«ين است كه ـ ا

ها و أراضي  ها و معادن و رودخانه ها و كوهستان عبارت است از جنگل »نفالأ«باشد. 
بانشان از آنها عطاي آن مصالحه شده و يا صاحإهايي كه با مسلمين بر  وات و زمينم

است است. بديهيكّام بودهح كه مخصوص سالطين و چيزهاي قيمتي اند و اعراض كرده
منتخب مؤمنين  مامدار مرضي وهمان ز ـچنانكه گفتيم  ـ »امام« از صوداينجا مق كه در

منافع و مصالح اسالم و  هاليد باشد تا بتواند اين اموال را در را است كه بايد مبسوط
ما كليني و مقلّدين او ادعا انشين كه چنين امكاني ندارد.  مسلمين صرف كند، نه امام خانه

   اند! همان امام منصوص است كه غاليان گفته ،»مامإ«دارند كه مقصود از 
ما كه گمان  اصحاب يكي از :گويد وات ميمعرّفي ر حديث پنجم كليني در در
باشد از » سياري«ي كيست! و اگر اودانسته ر بوده است. يعني نمي» سياري«كنم  مي

ادعا شده كه  . در چنين حديثي به دروغ از قول حضرت كاظم)2(أضعف ضعفاست
   :ك به دست آمد، خدا به رسول خود فرموددون فَچ

هُ  َبٰ ُقرۡ لۡ ٱَوَءاِت َذا ﴿  ]٢٦ :رساءاإل[  ﴾ۥَحقَّ
  ».خويشاوند را بده و حقِّ«

                                                           
أبواب ما يجب فيه «باب دوم و احاديث باب سوم و چهارم  11و  10و  9و  8و  5و  4و  2أحاديث  -1

 وسائل الشيعة نيز مؤيد قول ماست.  6جلد » الخُمس
 631 صفحةنيز در » علي بن أسباط«كتاب حاضر وراوي اول حديث يعني  145 صفحةوي در  -2

 معرّفي شده است. 
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رو از جبرئيل سؤال كرد! خدا به  ند!! از اينكيستندانست خويشاوندان  صو رسول خدا
داد و  فاطمهفدك را به  صل خداوبده. رس ‘را به فاطمه» كدفَ«وي وحي كرد كه 

مر خالفت شد، وكالي اآمد. چون ابوبكر متولّي او در اختيار ملك مذكور به تصرّف و
فدك را به من بازگردان و حضرت  :حضرت فاطمه را بيرون كرد. فاطمه به ابوبكر فرمود

 »فدك«را شاهد آورد. ابوبكر نيز فرماني نوشت كه متعرّض ن أيم مِّاُو  علي
فاطمه با نامه از نزد ابوبكر بيرون آمد به عمر برخورد و او نامه نشويد، چون  ‘فاطمه

  را به زور گرفت و پاره كرد!! 
توان عقل و فهم و  به راستي يكي از شاهكارهاي كليني، ذكر اين حديث است و مي

   :ميزان علم و سواد او را دريافت
 :پرسيم ند!! ميستكي »⊕القُربي ذي«ندانست كه  صحديث مدعي است كه پيامبر :أوالً

دانست كه  عربي نمي صلهي در بيان مقصود رسا نبود يا پيامبرإكالم  ـنعوذ باهللا  ـآيا 
  ند؟ كيست» خويشاوندان«در نيافت 

 مخاطب است، مگر ساير دخترانِ دخترِ »⊕ذي القُربي«اگر منظور از  ،عالوه بر اين
  شوند؟  محسوب نمي» ⊕ذي القُربي« صپيامبر

ۡ ٱ﴿معطوف علَيه  ﴾َبٰ ُقرۡ لۡ ٱ َذا﴿وانگهي  بِيلِ ٱَن بۡ ٱِكَي وَ ِمسۡ ل رساند  است كه مي ﴾لسَّ
  .منظور است نه يك فرد خاص از مصاديق آن» القُربي ذي«عموم معناي 

  ?! »آِت فاطمة حقها« :يا نفرمود» حّقها َك بنت وآِت « :آيه نفرمود گذشته چرا اينها از 
 171دو مكّي هستند و اگر قول كليني را در باب  رإسراء و سورة روم هسورة  :ثانياً

بپذيريم، حضرتش حدأكثر هشت ساله بوده و هنوز  ‘دربارة والدت حضرت زهرا
   صغير بود و امكان تملّك شخصي نداشت!

  فتح نشده بود تا خدا بگويد فدك را به فاطمه بده!!  »كدفَ«در دوران مكّه هنوز  :ثالثاً
 عنوان شاهدرا به  كرده كه حضرت زهرا كه عليوش جاعل حديث فرام :رابعاً

خواست نامة ابوبكر را به زور بگيرد و پاره  بازگشت اگر عمر مي همراه برده بود، هنگام
  شد.  كند، قطعاً حضرت علي مانع مي
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ديگر از ابوبكر نامه بگيرد تا عمر به  توانست يك بارحضرت زهرا مي :خامساً
  مقصود نرسد.

در زمان خالفت  ،)129نيز گفته شده (ص» شاهراه اتّحاد«چنانكه در عمر،  :سادساً
  توانست احكام او را نقض كند.ابوبكر نمي
ه بوده و آن را در زمان ملك فاطم »فدك«اگر بنا به اين حديث بپذيريم كه  :سابعاً

خورده  ‘فاطمه حقِّ :گويند مالك شده است، پس رواياتي كه مي صلحضرت رسو
 :گويند و همچنين رواياتي كه مي ـ 171باب  3از جمله حديث  ـندادند ش را ثشد و ار

بوده و به من كه فرزند  صملك رسول خدافدك  :حضرت زهرا به مسجد آمد و گفت
در زمان  صرسد، همگي دروغ است، زيرا چيزي كه رسول خدا يمإرث  باشم، او مي

   عني ندارد. آن م حياتش بخشيده و ملك فاطمه بوده، ديگر به ارث بردنِ
ك دحدود ف :به خليفة عباسي فرمود حديث مدعي است كه حضرت كاظم :ثامناً

است تا  حرالبَ  يُف ِس و از سوي ديگر، از  مرص ريشعَ است تا » دُح اُ «از يك سو، از كوه 
اي در  قريه» فدك« :گويد مي »قاموس«به نقل از  العقول ةمرآ!! مجلسي در لندَ اجلَ  ةُ ومَ دَ 

چنين سخني  آيا ممكن است حضرت كاظم :پرسيم بوده است. حال ميخيبر ناحية
  كه به وضوح برخالف واقع است گفته باشد؟! 

گويد، خليفة عباسي اعتراض نكرد! آيا خليفة عباسي حدود فدك  حديث مي :تاسعاً
رجوع  »فدك«اين ادعاي خالف واقع چيزي نگفت؟ دربارة دانست كه در برابر  را نمي

  ) 178ايم. (ص نچه در همين كتاب به اختصار آوردهكنيد به آ
» فدك«آيا كليني هنگام ثبت اين روايت عقل خود را به كار نگرفت كه حدود  :عاشراً

چنان نيست كه در اين حديث آمده و قطعاً چنين كالمي از امام صادر نشده و اين خبر 
  ضبط نيست؟!  قابل» كافي«در كتابي از نوع 

برخالف قرآن كريم كه فقط خمس غنائم جنگي را  13و  12و  11و  10در حديث 
ب و كار بايد خمس سك روزِ از بهرة روزبه :اند كه فرموده ذكر فرموده، به امام افتراء بسته

   پرداخته شود!
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و عمل حضرت  صاكرممخالف قرآن و مخالف سنّت رسول  ،احاديثاينگونه 
ز كسب و كار مردم خمس نگرفتند. آية مذكور به هيچ وجه مربوط به است كه ا امير

در حالي كه اگر » = خمس آن را بدهيد هسموا خُآتُ« :كسب و كار نيست. و خدا نفرموده
، ليكن چون فقط »وا = بدهيدآتُ« :فرمود منظور بود، مي ـاز جمله كسب و كار  ـهمه چيز 

ن ندارد لذا در اختيار امام و زمامدار مسلمين غنائم مقصود بوده و غنائم صاحب معي
آن را جدا كرده و سپس  »مسخُ«است كه بايد سهم عمومي يا سهم بيت المال يعني 

پس معلوم ». = بدانيد اعلَموا« :روست كه آيه فرموده سهم مجاهدين را بپردازد، از اين
خبر از كتاب و  راويان بيكسب و كار مردم، بافتة  روزِ شود تعميم آيه به بهرة روزبه مي

  سنّت است. 
پذيرند و با انواع  ترين موضوع كه به هيچ وجه نمي براي دكانداران مذهبي دردناك

و نظاير  20و  16و  10 احاديثكنند آن است كه در  ها از قبول آن شانه خالي مي بهانه
حالل فرموده  آنها آمده است و امام خمس را بر شيعيان بخشيده و نپرداختنش را بر آنها

شيعيانش را  پدرم حضرت باقر :فرموده در حديث دهم امام صادق است. مثالً
و در  »وازكُ يَ لِ  لٍّ حِ  ِيف  هُ تَ يعَ ِش  َل عَ َج «خمس قرار داد تا پاك باشند  نپرداختنِ حالليت در

الل ح شيعيان) =براي ايشان (خمس  يعني نپرداختنِ» فإّنه ُحمَّلٌل لـَُهم« :فرموده 16حديث 
را  خمس)= يعني ما آن ( »قد طيَّبنا ذلَِك لِشيَعتِنا« :فرمايد مي 20شده است. و در حديث 

  براي شيعيان خود حالل ساختيم. 
در  گيرند. (فتأمل جدا) ما متأسفانه ميافقها نبايد از مردم خمس بگيرند  ،بدين ترتيب

نپرداختن خمس براي شيعيان،  متعددي راجع به حلّيت حاديثأكتاب وسائل الشيعه نيز 
   .)1(عهدة ايشان نيست خمس بر رساند پرداختنِ ذكر شده كه مي

 :گويند مي )2(»يونس بن يعقوب«كذّاب و » نانمحمد بن س«در حديث پانزدهم 
اموالشان سؤال كنند.  اجازة مالقات خواستند تا دربارة خمسِ اي از امام صادق عده

                                                           
 به بعد.  378 ، كتاب الخمس (أبواب األنفال وما يختص باإلمام، باب چهارم) ص6وسائل الشيعة، ج -1
 . 384و  380وي در كتاب حاضر معرّفي شده است. ر. ك. ص  -2
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ّ  لٍّ حِ  يف أنَت « :أول فرمود نفر وارد شوند. امام به دو نفرِ دونفر  امام اجازه داد كه دو ا كان ِمم
آنچه از اموالشان نزد تو  = َك ن ذلِ مِ  لٍّ حِ  ِيف  وَ فهُ  يرائن وَ مِ  َك حالِ  ثلِ مِ  ِيف  ن كانَ مَ  لُّ كُ و كن ذلمِ 

پس از من حالش مانند  كه هربر تو حالل است و اي]  بوده [و خمسش را نپرداخته
ول اما به اشخاص بعدي كه حالشان مشابه دو نفر ا». باشد بر او حالل است وضعيت تو
مَ « :بود، فرمود اين كار به ما [سپرده نشده] و ما چنين  =  ماذاَك إلَينا, مالَنا أن ُنِحلَّ وال أن ُنَحرِّ

  »! حقّي نداريم كه چيزي را حالل كنيم يا حرام كنيم
نخست خمس را  نفرِ حرام كند چرا براي دو امام حق نداشته چيزي را حالل يا اگر

تقاضاي آنها  حتّي ازافراد نكرد و چرا براي بقية توانست حالل كند، اگر مي حالل كرد و
  آيا ممكن است كه امام در يك مسأله دو نوع فتواي متضاد بدهد؟! غضبناك شد؟! 

و پر واضح امام تقيه كرده است! خطاي ا :گويد مجلسي ناگزير و طبق معمول، مي
آن زيرا ساير مذاهب  بخشيدنِنبيشتر با تقيه تناسب دارد تا  ،خمس است زيرا بخشيدنِ

  دانند. (فتأمل)  را يك فرع مستقل از فروع دين نمياسالمي، خمس 
الحالش  قول پدر مجهول قرآن ازمعتقد به تحريف  »ابراهيم بن علي« ،27حديث در
آمد و تقاضا كرد  ن امام در قم، نزد حضرت جوادال و نمايندگاكَيكي از و :گويد مي

و چون  »= بر تو حالل است ّل حِ  ِيف  أنَت « :امام فرمودبر او حالل كند. كه امام خمس را 
خدا از او مؤاخذه خواهد كرد!! (يعني بر او  :وي از مجلس امام خارج شد، امام فرمود

بر تو حالل است؟! چه بسا اگر  :چرا او را گمراه كرد و فرمود :پرسيم حالل نيست). مي
آمد. به عالوه، امامي كه حتّي به  گفت، نمايندة امام در صدد جبران بر مي حقيقت را مي

  نمايندة خود حقيقت نگويد، پس به كه خواهد گفت؟! 
ما  ايما آن اندازه كه علمادر قرآن آمده  فقط يك بار» خمس«عجيب است با اينكه 

در قرآن ذكر شده، توجه  بيش از صد باركه » زكات«ارند به توجه و اهتمام د »خمس«به 
 رساند در همه چيز و در هر كه مي ندارند!! در حالي كه در قرآن كريم آياتي هست

منحصر نيست. در بسياري  اند، فقها گفتهچيز كه  9هست و به  »زكات«كسب و تجارتي 
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هميت آن بيشتر است، از كه چيرا با نماز قرين فرموده و هر» اتزك«خداوند  از آيات،
  :كه بارها و بارها در قرآن فرموده »زكات«آيات راجع به آن زيادتر است. مانند 

قِيُمواْ ﴿
َ
َلوٰ ٱَوأ َكوٰ ٱةَ َوَءاتُواْ لصَّ    ».بپردازيد نماز به پا داريد و زكات«     ﴾ةَ لزَّ

   :و فرموده
فۡ  قَدۡ ﴿

َ
ۡ ٱلََح أ ِيَن ُهمۡ ٱوَ  .... ١ِمُنوَن ُمؤۡ ل َكوٰ  لَّ ٰ لِلزَّ  ]٤,  ١[املؤمنون :    ﴾٤عِلُوَن ةِ َف

   .»پردازند[خود را] مي آنان كه زكات ...به درستي كه مؤمنان رستگار شدند«
   :و فرموده

﴿ ٓ ِمُروٓ  َوَما
ُ
َّ ِلَعۡ أ ِ ْ إ ْ ا َ ُمۡ ٱُبُدوا ٓ ٱلِِصَي َلُ َّ ْ ّلِيَن ُحَنَفا لَوٰ ٱَء َوُيقِيُموا تُواْ ةَ َوُيؤۡ لصَّ

ۚ َكوٰ لزَّ ٱ ٰ  ةَ  ]٥ :ةالبين[  ﴾َقّيَِمةِ لۡ ٱلَِك دِيُن َوَذ
»گرايانه دين را فقط  ز اينكه خداي را در حالي كه حقّو به آنان فرمان داده نشد ج

اند، عبادت كنند و نماز به پا دارند و زكات بپردازند و اين است  براي او خالص كرده
  ».دين استوار و ارجمند [نزد خدا]

كه شامل بيع و تجارت نيز  ـآيات زيادي كه زكات را در همه چيز  در قرآن عالوه بر
   :واجب دانسته، صريحاً فرموده ـشود  مي

ٞ تَِجٰ  ِهيِهمۡ َّ تُلۡ  رَِجالٞ ﴿ َ َبيۡ  َرة قَاِم ٱِر ٌع َعن ذِكۡ َو  ِ َلوٰ ٱَّ ٓ لصَّ يَتا َكوٰ ٱءِ ةِ  ةِ َيَافُوَن لزَّ
 ٱوُب وَ ُقلُ لۡ ٱا َتَتَقلَُّب فِيهِ مٗ يَوۡ 

َ
 ]٣٧ :ورالنّ [  ﴾ رُ َصٰ بۡ ۡل

پا داشتن نماز و  اي و برايشان را از ياد خد [كاال] مرداني كه بازرگاني و فروشِ«
ديدگان دگرگون  ها و اندكه دل از روزي بيمناك و پرداخت زكات غافل نسازد

   ».شوند  مي
و اعم از شود  چيز، اطالق نمي 9كه بيع و تجارت فقط به خريد و فروش  استبديهي

  اي است. (فتأمل)  معامله هر
كه  ـ» خمس«بارة  بيع آمده آيا در تجارت و به زكات درصريحي كه راجع چنين آية    

در كجاي قرآن زكات را براي شتر  شود؟ در قرآن يافت مي ـگيرند  در زمان ما مي
ريحي دانند، ولي براي تجارت كه چنين آية ص ذكر كرده كه در آن واجب مي صريحاً
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داند، روز  را واجب نمي» زكات«دانند؟ كسي كه در بيع و تجارت  دارد، واجب نمي
  قيامت جواب اين آيه را چه خواهد داد؟ 
بايد روايات مخالف  ،رمودهفمنحصر نچيز  9اكنون كه دانستيم قرآن زكات را در 

ست با وانگهي روايات مذكور، معارض ا رها كرد، اند، قرآن را كه جاعلين جعل كرده
اند مانند د چيز منحصر نمي 9روايات متعددي كه موافق قرآن بوده و زكات را در 

آيا  :سؤال شد شيخ طوسي آمده كه از امام صادق» حكامتهذيب األ«حديثي كه در 
مدينه در آن زمان كه قانون  :آري، سپس فرمود :امام فرموددر برنج هم زكات هست؟ 

ليكن  داشت تا گفته شود زكات بر آن واجب است،شد شاليزار برنج ن زكات وضع مي
 خدا در برنج زكات قرار داده است و چگونه در برنج زكات نباشد در حالي كه تمام

   )1(خراج عراق از برنج است؟!
از برنج زكات نگرفته  صكند كه اگر مثالً رسول خدا بيان مي اين حديث صريحاً

نبوده، نه اينكه وجوب زكات منحصر به شت برنج رايج بدان سبب است كه در مدينه ك
 والغيوُث  يونُ والعُ  األهنارُ  قِت فيام َس « :مروي است كه فرمود صچيز باشد. از رسول خدا 9
ِ ِح والنّاِض  بالّسواين يَ قِ رش وفيام ُس , العُ كان بعالً  وأ آنچه با رودها يا  زكات = رشالعُ  صُف , ن

شت آن ديم باشد، يك دهم و آنچه با ا كها و با آب باران آبياري شود، ي جويها و چشمه
فيام سقِت الّسامُء « :و فرمود». دلوها و با شترهاي باركش آبياري شود، يك بيستم است

زكات در آنچه به وسيلة آسمان يا  = أوُسِقَي َسيحًا, الُعرش وفيام ُسِقَي بالُغَرب, نِصُف الُعرش
بزرگ آبياري شود، يك بيستم  آب جاري آبياري شود، يك دهم و در آنچه با دلوهاي

  . »است
سؤال كردم كه زكات  از امام صادق :روايت شده كه گفت »محمد بن مسلم«از 

درهم رسيد، زكات آن واجب  يستهمين كه قيمت آن به دو :طال چقدر است؟ فرمود
                                                           

چيز را در جلد أول كتاب شريف  9قلمداران، احاديث عدم انحصار زكات بر  برادر فاضل ما مرحوم -1
زكات در تمام حبوبات و غالّت از نظر أئمه اهل «(زكات)، در فصل » حقائق عريان در اقتصاد قرآن«

 به بعد) آورده است: (مراجعه شود).  128(ص » بيت
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الك زكات طال را قيمت آن شود در اين حديث امام م . چنانكه مالحظه مي)1(است
  ثي از مسكوك بودن يا نبودن آن نفرموده است. دانسته و بح
   :فرمايد قرآن مي

لَٰوةَ ﴿ قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
ْ  فَإِن تَابُواْ َوأ َ َغُفورٞ  َوَءاتَُوا َّ َكٰوةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهۡمۚ إِنَّ ٱ  ... ٥رَِّحيٞم  ٱلزَّ

َكٰوَة فَإِخۡ  لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
َيِٰت لَِقۡواٖ فَإِن تَابُواْ َوأ ُل ٱ  َوٰنُُكۡم ِف ٱّلِيِنۗ َوُنَفّصِ

 ]١١−٥ التوبة:[  ﴾َيۡعلَُمونَ 
و زكات بپردازند، رهايشان كنيد كه خدا آمرزگار پس اگر توبه كنند و نماز به پا دارند «

.... پس اگر توبه كنند و نماز به پا دارند و زكات بپردازند در اين .و مهربان است
دانند به تفصيل  را براي گروه كه مي ديني شما باشند و ما آيات [خود]صورت برادران 

  ».كنيم مي بيان
م وقد خاب أسهُ  ةسالم عرشاإل !: يا أمحدجربئيل فقال يل ينجاء« :نيز فرمود صرسول خدا

: ةوالّثالثالّطهر  يوه ة: الّصالةانيوالثّ  ةالكلم ياهللا وه إله إالّ  أن ال ةّوهلا: شهادأله فيها,  همَ ن الَس مَ 
سالم ده سهم است و إ اي احمد، :جبرئيل بر من فرود آمد و گفت = ...... الخةالّزكا

است و آن كسي كه سهمي از آنها نداشته باشد، هالك شده است. اول شهادت به توحيد 
... .. و سوم زكات است*)*(. دوم نماز كه آن پاكي [از گناهان] است)*(كلمة كاملي است

وا لُّ بعدكم, أال فاعبدوا رّبكم وَص  ةوال أمّ  يبعد يَّ اس, إّنه ال نبا النّ أّهيَ « :يز فرمودو ن )2(»الخ
 اي مردم [بدانيد]=  . الخ.أموالكم.. ةوا زكام وصوموا شهركم وحّجوا بيت رّبكم وأدُّ كُ َس َمخ 

ي پس از شما نيست. آگاه باشيد، پروردگارتان تامهمانا پس از من هيچ پيامبري نباشد و 

                                                           
َهِب َكم فيِه الّزك سألُت أبا عبداهللا« -1 (وسائل الشيعة،  »اة? قاَل: إذا َبَلَغ قيمُتُه مائَتا ِدرَهٍم َفَعَليِه الّزكاةَعِن الذَّ

 ). 2، حديث 92، ص 6ج 
 ابراهيم.  ةسور 25و  24اشاره است به آيه  - )*(
 سوره عنكبوت.  45اشاره است به آيه  - )**(
 . 14، ص 1وسائل الشيعة، ج  -2
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را عبادت كنيد و نمازهاي پنجگانه را به جاي آريد و ماه روزه را روزه بداريد و خانة 
   .)1(»...الخ.پروردگارتان را حج نماييد و زكات اموال خود را بپردازيد

ِمن حمّمد رسول اهللا إىل أهل «  :اي كه به عمان فرستاد، نوشت نامه در صخدا رسول
از محمد  = ة أن الإله االّ اهللا والنّبِيُّ رسوُل اهللا وأّدوا الّزكاَة.... الخ فأِقّروا بشهاد عّامن, أّما بعد,

ز اهللا ما بعد، پس با شهادت دادن به اينكه هيچ معبودي جان، الي عماهأفرستادة خدا به 
... .فرستادة خداست و زكات بپردازيد ،صپيامبر حقّ نيست، اقرار كنيد و اينكه [اين]

  ». الخ
نوا أمواَلكم بالّزكاة« :فرموده راميحضرت  از اموالتان با پرداخت زكات،  = َحصِّ
 = لُِكّل َيشء زكاةٌ « :و فرموده )2()146كلمات قصار، شمارة  (نهج البالغه، »محافظت كنيد

   .)3()136قصار، شمارة  تكلما (نهج البالغه،» هر چيزي زكات دارد
ن أ« :خواهد كه داوند توفيق ميصحيفة سجاديه از خ 44در دعاي  حضرت سجاد

 ما را توفيق عطا فرما) ،(خداوندا = رها بإخراج الّزكواتطهّ الّتبعات وأن نُ  نَ نا مِ أموالَ  َص خلِّ نُ 
ها  خارج كردن و پرداختن زكاتبا خالص ساخته و آنها را  ،تبعات كه اموالمان را از

  . »پاكيزه نماييم
مرحوم قلمداران و » زكات«ه كتاب زيادي هست كه بايد ب اخباردر اين موضوع 

 ،»ءكّل يش يف ةباب الّزكا«، ةباب سوم كتاب الزّكا »جامع املنقول يف سنن الّرسول«كتاب 
چيز  9مراجعه شود. حال چطور از همة اين دالئل صرف نظر كرده و زكات را به 

                                                           
كنيم به اين نكته كه در احاديثي كه در آنها اصول  مي توجه شما را جلب - 15ص  1وسائل الشيعة، ج  -1

و فروع مهم اسالم شمارش شده، نماز، زكات و جهاد و حج و واليت و... ذكر شده اما از خمس ذكري 
خُمس = يك «است يعني زكات برخي از اشياء » زكات«نوعي از » خُمس«نيست، زيرا چنانكه گفتيم 

 يست. (فتأمل) است و خود فرعي مستقلّ ن» پنجم
، حديث 4، ص 6نيز نقل شده است. ر. ك. وسائل الشيعة، ج  إاين كالم از حضرات كاظم و صادق -2

 . 21، حديث 15و ص  5
 . 2، حديث 3، ص 7نيز روايت شده است. ر. ك. وسائل الشيعة، ج  همين كالم از حضرت صادق -3
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اند دايرة شمول  وانستهدر واقع تا آنجا كه ت .﴾ٌء ُعَجابٞ َذا لََشۡ إِنَّ َهٰ ﴿ اند؟! منحصر نموده
  اند!!  را توسعه داده »خمس«هاي واهي تنگ كرده و در عوض شمول  را به بهانه» زكات«

دانم رأي يكي از علما و مجتهدين مشهور  مفيد مي پيش از خاتمه دادن اين باب،
با تصرّفي ناچيز  ـ »زكات«را دربارة  محمدتقي جعفري تبريزيت اهللا موسوم به آي شيعه،

زكات  بحثي دربارة عدم انحصار پرداخت«، ذكر كنم. وي در مقالة »منابع فقه«ز كتاب اـ 
خراج امعروف گانة  آيا زكات بايستي فقط از مواد نُه« :پرسدابتداء مي »هه گاناز مواد نُ

به عنوان حكم زمامداري بوده است و  گانه، هشود يا اينكه انحصار مخرج زكات به مواد نُ
ماده تجاوز كرده، مواد عام  9تواند از اين  مي وازين فقهي از نظر منابع معتبر،قوانين و م

به  78سپس در كتاب مذكور (ص ؟. )1(»المنفعة روز را هم مشمول قانون زكات بداند
   :نويسد مي بعد)

ديگري [به ج نُروايات فراواني هست كه مواد را به خصوص از گانه]  هز مواد
ذكر شد، اضافه كرده است كه زكات اين مواد نيز بايد تحت شرائط حبوبات، بر آنچه 

  معيني اخراج و پرداخت شود و مقادير معيني از آنها به مصرف زكات برسد. 
گانه منحصر نيست و عموم و شمول حكم آن بسي بيشتر و  زكات به مواد نُهبنابراين، 

   :كنيم آنها را ذكر مي دارد كه ما ذيالً هايي وجود . بر اين عدم انحصار دليلدارتر است دامنه
اخراج مالي را به عنوان زكات با  در حدود بيست آيه در قرآن مجيد، :دليل اول

كيفيت آن را معين نكرده بيانات مختلف، دستور داده، هيچ يك از اين آيات كميت و 
تفسير شده » زكات«كه به ـ » صدقه«در هشت جا در مورد كلمة  است، همچنين تقريباً

هيچگونه مقدار و خصوصيتي ذكر نشده است. از آن طرف مفهوم انفاق كه در  ـاست 
  گونه اندازه و كيفيتي ندارد.  آيات فراوان ذكر شده است هيچ

شود كه پرداخت مال به عنوان انفاق و زكات  چنين استفاده مي عموم، از اين آيات
نيست بلكه هدف  »و تعييني و مولوي تعيني«مانند بجا آوردن دو ركعت نماز صبح 

                                                           
 . 46منابع فقه، چاپ دوم، صفحه  -1
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شود بقية مال را مشروع  كن كردن احتياجات است و مالي كه در اين راه مصرف مي ريشه
  گرداند.  و پاك مي

ولي با مالحظة » عمومي قابل تخصيص است هر« :گويد مي »صول فقها«گرچه قانون 
كند با روايات فراواني معارض  گانه منحصر مي هاينكه رواياتي كه مال زكوي را در مواد نُ

قابل تمسك خواهد بود  نمايد، است، لذا آياتي كه داللت بر عموم لزوم اخراج زكات مي
بلكه  و مطابق علّتي كه در روايات معتبره براي زكات گفته شده است (رفع احتياجات،

   بايستي زكات، آن اندازه مقرر گردد كه علّت مزبوره حاصل شود. پيشگيري آنها)
يعني گفته باشند كه اين حكم براي چه وضع  ـحكمي كه علّت آن منصوص باشد 

مطابق آن علّت و تحقّق يا عدم تحقّق آن، دايرة حكم توسعه و تضييق  ـشده است 
 ةالعلّ  منصوصيابد. دربارة زكات، رواياتي هست كه آن را در شمار احكام  مي
ه است كه علّت وجوب را بيان كرده يعني رواياتي دربارة زكات وارد شد آورد، ميدر

را بايد به زكات اين است كه اگر چه  آيد، اي كه از اين مقدمه به دست مي است. نكته
پراخت، اما أصل حكم زكات، حكمي مولوي (=  عنوان عمل عبادي و با قصد عبادت

م دهيد، بايد انجا« :يعني حكمي نيست كه فقها گفته باشند نيست. ةالعلّ  جمهولآمرانه) و 
بلكه علّت روشني دارد كه قابل  و ديگر علّتي براي آن بيان نشده باشد،» استعبادت 

اي از رواياتي كه علّت  است. نمونه ةالعلّ  منصوصفهم عموم است و حكم از نظر فقيه، 
   :آوريم] وجوب زكات را گفته است [در اينجا مي

د بن مسلمالف) زامام صادق :راره و محم اوند در اموال اغنيا براي خد :فرمود
فقرا حقّي معين فرموده است كه براي آنان كافي است. اگر كافي نبود خداوند آن حقّ را 

بلكه از اينجاست كه  فقيران مربوط به حكم خدايي نيست، يكرد. پس بينواي اضافه مي
د فقيران كردن اند. اگر مردم حقوق واجب را ادا مي اغنيا آنان را از حقّ خود محروم كرده

   .)1(رسيدند خوري ميدر زندگانيبه 

                                                           
 . 2، حديث 3(أبواب ما تجب فيه الزّكاة)، ص » كتاب الزّكاة«، 6ج وسائل الشيعة،  -1
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حضرت موسي بن جعفر :رقوفيقَب) مبارك ع وب]خزكات براي [ :فرمود 
   .)1(زندگي كردن فقرا و بركت يافتن اموال اغنياست

ج) مّعامام صادق :بت زكات براي آن واجب شده است كه توانگران  :فرمود
داشته باشند. اگر مردم زكات مال خود را  آزمايش شوند و بينوايان زندگي [خوبي]

ماند و همة بينوايان با همين حقّي كه خداوند  پرداختند يك مسلمان بينوا باقي نمي مي
گردند  شوند و نيازمند و گرسنه نمي گشتند. مردم، بينوا نمي نياز مي ب كرده است بيواج

   .)2(مگر به سبب تقصير أغنياء
امام صادق :از راويانسكان و گروهي ديگر د) ابن م خداوند در ثروت  :فرمود

دانست براي  حقّ قرار داده است. اگر مي اغنيا براي فقيران و مستمندان به اندازة كفايت،
   .)3(كرد بيشتر وضع مي زندگاني آنان بس نيست،

مقرّر از ماليات براي  مقدارِ :گويد مضمون اين روايات مي :ممكن است گفته شود
مقرّر را كه براي  خواهيم اين مقدارِ فقر كافي است، در صورتي كه ما ميمرتفع ساختن 

، ولي اين توهم صحيح نيست زيرا علّت صريح كه در تغيير بدهيم امروز كافي نيست،
شود، مرتفع شدن فقر و احتياجات اجتماعي است و مقدار مقرّر،  اين مدارك ديده مي

ر مباحث بعدي خواهيم ديد، با افزايش براي كفايت آن روز وضع شده است. چنانكه د
نفوس و كثرت ارتباط انسان با طبيعت، احتياجات، روز افزون است به طوري كه 

ت دارد حباشد. اگر روايات در اين باره صرا احتياجات امروز با ديروز قابل مقايسه نمي
ت، احتياجات اس طرف كردنِفقر و بر كن كردنِ كه وضع ماليات در اسالم براي ريشه

آن روزي با نظر به مقدار فقر و احتياجات بوده  مقرّرِ توان گفت كه مقدارِ قاطعانه مي
  است. 

                                                           
 . 4، حديث 4، ص »كتاب الزّكاة« ، 6وسائل الشيعة، ج  -1
 . 6، حديث 4، ص »كتاب الزّكاة« ، 6وسائل الشيعة، ج  -2
 . 9، حديث 5، ص 6وسائل الشيعة، ج  -3
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 مادة زكويِ 9روايت، در كتاب زكات وسائل الشّيعه، پس از بيان  13در  :دليل دوم
 صخدا پيامبرِ = كذل ىعّام سو صرسول اهللا ىفوعَ « :شود اين عبارت ديده مي مزبور،

 بر اين همة [اين روايات] )1(»عفو فرمود گانه، هات را از غير مواد نُوجوب اخراج زك
ّفقط به عنوان  صاكرمگانه، در زمان پيغمبر  هنُ موضوع داللت دارد كه تعيين مواد

عمال روية حكومت وقت بوده است و با شرائط اقليمي و زماني سنجيده إصالحديد و 
   نه اينكه حكم ابدي خدا باشد.شده است، 
يوسف بوا) تأليف 77(ص » الخراج«كه بدان اشاره كرديم، در كتاب  عفوموضوع 

  يعقوب بن ابراهيم نيز آمده است. 
اين است كه علّتي كه در آيد  هميتي كه از اين دو موضوع به دست ميأنتيجة بسيار با 

 كن ساختن فقر از بلكه ريشه وجوب زكات ذكر شده (ادارة زندگاني فقرا و بينوايان،
آمرانة مولوي و آزمايش رواني  كند كه زكات يك قانون صرفاً سطح اجتماع) تصريح مي

مور معاش آن دسته از اخالص در مقابل دستور خداوندي نيست بلكه تنظيم و تأمين 
كارشان براي ادارة زندگيشان كافي  يا درآمد توانند كار كنند، افراد جامعه است كه نمي

اجتماعي از قبيل انتظامات و غيره، بايد از اين ماليات  نيست و همچنين ديگر مصارف
  مين گردد. أت

گانة مذكور و مقداري كه به عنوان زكات از  هبينيم كه مواد نُ اكنون در اين روزگار مي
 مورِاشود، براي تنظيم و تأمين معاش مستمندان و سامان دادن ديگر  آنها اخراج مي

بدان تصريح شده كه زكات براي همين تأمين  كه ـاجتماعي كافي نيست. علّت حكم 
آن بود كه اعجاز شود تا  توان دست روي دست گذاشت و منتظرِ نمي :گويد مي ـاست 

  امور زندگاني آنان را تأمين سازد. 

                                                           
و  38تا  33) از صفحه 6وسائل الشيعة (ج » كاةكتاب الزّ«رواياتي كه اين جمله در آنها آمده است در  -1

 ) آمده است. 6(حديث  53يك روايت در صفحه 
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اري داي باشد و به مق روشن كنيم كه پرداخت مال بايد به اندازه براي اينكه كامالً
ريشة فقر كنده شود و ديگر اثري از مستمند و  مصرف شود و هزينه گذاشته شود، تا

. روشن است كنيم] [را ذكر مي ذر و عثمان أبيبينوا و تنگدست نماند، جريان مشاجرة 
است و قول او از نظر  تامحاي لَترين علما و فقها و ص ترين و مهم كه ابوذر از بزرگ
، ص 8(ج » الغدير«تاب در ك. )1(بيان مقاصد دين، حجت و سند استاسالمي و فقهي و 

آيا كسي كه  :بوذر به مجلس عثمان آمد. عثمان گفتاروزي « :) چنين آمده است351
األحبار  زكات مالش را پرداخته است باز هم حقّي براي ديگران در آن هست؟ كعب

گويي.  زاده، دروغ مياي يهودي :مشتي به سينة كعب كوفت و گفتبوذر انه.  :گفت
   :خواندآنگاه اين آيه را 

ْ وُُجوَهُكمۡ لۡ ٱَس لَّيۡ ﴿ ن تَُولُّوا
َ
ۡ ٱقَِبَل  ِبَّ أ ۡ ٱِق وَ َمۡشِ ل ٰ َمغۡ ل َءاَمَن  ِبَّ َمنۡ لۡ ٱِكنَّ رِِب َوَل

 ِ ِ وَ ٱب ۡ ٱِخرِ وَ ٱِم وۡ ۡلَ ٱَّ ۡ ٱَن َوَءاَت  ۧ لَّبِّيِ ٱِب وَ ِكَتٰ لۡ ٱئَِكةِ وَ َمَلٰٓ ل ٰ ل َ َ َذوِي  ۦُحّبِهِ  َماَل 
ۡ ٱوَ  َمٰ َتٰ ۡلَ ٱوَ  َبٰ ُقرۡ لۡ ٱ بِيِل وَ ٱَن بۡ ٱِكَي وَ َمَسٰ ل ٓ ٱلسَّ ا قَاَم ٱئِلَِي َوِف لسَّ

َ
لَوٰ ٱلّرِقَاِب َوأ َة لصَّ

َكوٰ ٱَوَءاَت   ]١٧٧ البقرة:[  ﴾ةَ لزَّ
بلكه نيكي آن است  نيكي نه آن است كه روي خويش به سوي شرق و غرب بگردانيد،«

د و آسماني و پيامبران ايمان آورپسين و فرشتگان و كتاب واكه كسي به خداوند و روز 
 اوندان و يتيمان و مستمندان و دررا به رغم دوست داشتنش به خويش [خويش] مال
  ».را بدهد و نماز به پا داشته و زكات بپردازدسماندگان و خواهندگان و [آزادي] اُ راه

المؤمنين اميركاري است كه خود  دليل بسيار روشني بر اين مطلب، :دليل سوم
اند. محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و  در دوران زمامداري خود انجام داده علي

ايي كه به ه براي اسب المؤمنيناميركنند كه  نقل مي يهِماالسالم ــ علَ امام صادق
سال دو دينار زكات وضع كرد. در اين باره روايات متعددي وارد  رفتند در هر چراگاه مي
   .)2(شده است

                                                           
 . 356تا  335، ص 8أميني، ج  مةعالّ» الغدير«براي تفاصيل اين نظر رجوع شود به كتاب  -1
 . 2و  1، حديث 51، ص »كتاب الزّكاة«، 6وسائل الشيعة، ج  -2
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شود كه اگر مقدار  اين مطلب روشن مي به فقه اسالمي و قوانين آن،با اندك توجهي 
ة افزودن ماد قابل تغيير بود،أبدي و غيرحتمي و  مقرر، مانند عدد ركعات در نمازها،

  بر خالف قانون اسالمي بود.  المؤمنين علي اميرديگري به مواد زكوي به وسيلة 
انحصار  ،»كافي«صاحب كتاب  ،به نقل كليني رّحمان بناعبدال بن يونس :دليل چهارم

ول دانسته است و مواد ديگري را كه اماده، مخصوص صدر  9مواد زكوي را در 
سالم، حمل نموده اول ار شده است، به مراحل بعد از صدر روايات، ضميمة مواد مقرّ

د. سپس پيغمبر ركعت بو ل بعثت دوچنانكه نماز هم در او :گويد است. يونس مي
  ركعات بعدي را اضافه كرد. 

 :عرض كردم به حضرت صادق :گويد بصير كه ميروايتي است از ابو :دليل پنجم
در آن زمان در مدينه برنج نبود لذا  :سپس فرمود بلي، :فرمودآيا برنج زكات دارد؟ 

زكات  شود. چگونه برنج برنج كاشته مي برنج چيزي گفته نشده است ولي فعالًدربارة 
معتبر  ندارد در صورتي كه عموم ماليات عراق از برنج است؟ سند اين روايت كامالً

اد، حرير و ابوبصير حلبي.  :اند قرار وات آن از ايناست زيرا رابراهيم بن هاشم، حم
   .)1()11، حديث41، ص »ةكتاب الزّكا«، 6(وسائل الشّيعه، ج 

مواد مزبوره نتوانست  ه اگر زكاتكلّي بررسي موضوع مزبور اين است ك نتيجة
تواند  احتياجات جامعه را برطرف كند، حاكم كه به منزلة نائب پيشواي اسالمي است مي

دهد و تعيين مواد و شرائط، مربوط به نظر  قرار مواد ديگري را مشمول ماليات [زكات]
  (انتهي كالم جعفري). او خواهد بود 

  

* * *  
 هلّست و لايد اصول عقاكه در » فياصول كا«ول اجلد  احاديثتمام شد بررسي 

ل اترين مجلّدات كافي جلد  مد. بايد دانست كه افتضاحالحروضة كافي) و جلد هشتم (و

                                                           
 ذكور را مشمول زكات دانسته است. ماده م 9حديث دهم نيز غير از  -1
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اين دو  احاديثوات منحرف و كذّاب كه كنيم كه همين ر بار ديگر يادآوري مي. )1(است
ساير  ـ ماي اب حاضر معرّفي كردهو ما تعدادي از آنها را در كت ـاند  مجلّد را نقل كرده

= و در فروع كافي ( )2(صول كافيااند و در جلد دوم  كافي را نيز روايت نموده حاديثأ
آنها متن  العقيده و عادل و خصوصاً واتش همه صحيحي كه راحاديثجلد سوم تا هفتم) 

 اديثاحاشكال باشد، زياد نيست و اگر بخواهيم  موافق قرآن و سنّت و عقل و بي
ناصحيحي را كه در فروع آمده بيان كنيم، مثنوي هفتاد من كاغذ شود و با شرايطي كه 

منيت جاني و بيم ابيماري، به سبب عدم اين روزها دارم صرف نظر از ضعف پيري و 
اين كار برايم  خود ساكن نباشم،مورين حكومت كه موجب شده در خانة امزاحمت م

 ن نمونه چند حديث خرافي ناموافق با كتاب خدا و عقل،ما صرفاً به عنوااميسر نيست. 
باطل خالي نيستند.  حاديثأآوريم تا معلوم شود كه آنها نيز از  از ساير مجلّدات كافي مي

اي متعال قرار گيرد و براي ما اميد است كه به فضل پروردگار، اين كار ما مقبول خد
   :قيات الصالحات باشدبا

به بعد)  2(ص » الكافراملؤمن و ةطين«باب  اخبار» افيصول كا«در جلد دوم  - 1
» باب آخر منه« 1موجب جبر و سلب اختيار از سعيد و شقي است، خصوصاً حديث 

گرفت، ) *(و اين كه خدا از ذرات نطفه پيمان» عالم ذر«). همچنين قائل شدن به 6(ص 
يز هيچ يك از مخالف عقل و قرآن و مخالف تكليف و اختيار است. آقاي بهبودي ن

  اصول كافي را صحيح ندانسته است.  دومِ جلد اولِ بابِ پنج احاديث
وات ابواب مذكور نيز وضع خوبي ندارند و صرف نظر از مجاهيل، نام كساني از ر
و  »محمد بن أورمه«و » سهل بن زياد«و  »صالح بن سهل«و » ربعي بن عبداهللا«قبيل 

                                                           
 اند از كليني نيست!  به قدري افتضاح است كه برخي گفته» روضه كافي« -1
را به عنوان شاهد گفتار » اصول كافي«البتّه ما به تناسب مطالب كتاب حاضر، احاديثي از جلد دوم  -2

 ايم.  خود و يا به عنوان نمونه، در صفحات گذشته آورده
 دانيم.  ان مذكور را پيمان فطري ميما پيم - )*(
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كه همگي در كتاب حاضر  ـ »حماد بياصالح بن «و » هعقبصالح بن «و  »علي بن الحكم«
  شود.  در ميانشان ديده مي ـ )1(اند معرّفي شده

است كه با  احاديثصول كافي، آن دسته از االبطالن جلد دوم  از روايات واضح - 2
جلد دوم اصول كافي،  »كتاب الدعاء«در  شود! دعايي مختصر، گناهان انسان آمرزيده مي

عاء عند النّوم و لحديث أواي  نقل كرده، نمونه )2(»حمد بن اسحاقا«نتباه) كه اإلباب (الد
 :كس قبل از خواب سه بار بگويداست. بنا به حديث مذكور هر احاديثاز اينگونه 

َحمُد ـفقدر والْ  كمل يِه اّلذـَحمُد لِلَّ ـبطن فخرب وال يِه اّلذـَحمُد لِلَّ ـَعال فقهر والْ  يِه اّلذـَحمُد لِلَّ ـال«
- مانند روز والدتش از گناهاني ;»قدير ءكّل يش املوتی ويميت األحياء وهو عىل يُحيي يِه الذـلِلَّ 

  اند!  را به شوخي گرفته اينها حساب قيامت! !)3(شود كه مرتكب شده، خارج مي

و  كه به خداهر :گويد مي نمونة ديگر، اين حديث است كه از قول امام صادق - 3
مازهاي واجب (إخالص) را پس از ن »توحيد«ايمان دارد، خواندن سورة روز رستاخيز 

دنيا و آخرت  بخواند خدا خير كه اين سوره را [پس نمازهايش]از دست ندهد زيرا هر
  ! !)4(را برايش گرد آورد و او و والدينش و فرزندان آنها را بيامرزد

را » روف الحسنيهاشم مع«قول استاد  ،احاديثگونه  اين مفيد است كه دربارة
مهارت و ابتكار فراوان  پردازي و جلب توجه مخاطب، پردازان در خيال قصه« :بياوريم

توان يافت كه فاقد سندي باشد كه از طريق  هاي آنان مي اي از افسانه دارند و كمتر افسانه
امام  ئمه آن را بهادهد و يا از طريق يكي از پيروان  يك صحابي آن را به پيامبر نسبت مي

در برخي از موارد نيز نامي جعل كرده و سند حديث خود را از طريق  سازد! منسوب مي
اينان اگر مورد  دادند! ئمه و يا اولياي دين نسبت ميااين شخص مجعول به پيامبر يا 

                                                           
 ر. ك. فهرست مطالب كتاب.  -1
 همين كتاب.  286درباره او رجوع كنيد به صفحه  -2
 . 535، ص 2اصول كافي، ج  -3
 . 11، حديث 622ص  2اصول كافي، ج  -4
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و  كنيم و هر چه را نيكو ما اين سند را حفظ مي :گفتند شدند، مي اعتراض واقع مي
  !! »افزاييم ي برايش ساخته و اين سند را به آن ميحديث پسنديده بدانيم،

پذيرش  و نتايج آن كه سبب شده در »ننُس  ی هتسامح در أّدل«وي سپس دربارة قاعدة 267
سخن گفته كه ما قول او را واجب دقّت كافي مبذول نشود،  روايات مربوط به امور غير

  به بعد) مراجعه شود.  72ايم. (ص  كتاب حاضر آورده در مورد قاعدة مذكور در مقدمة
يكي از خرافات رسواي فروع كافي حديث زير است كه راوي آن بويي از  - 4

وارد مدينه شدم و نزد حضرت  :گويد توحيد و خداشناسي نبرده است! وي مي
 المؤمنينامير ام كه [قبر] مدهفدايت شوم در حالي نزد شما آ :رفتم و گفتم صادق

چه بد كاري كردي! اگر از شيعيان ما نبودي، رويت را نگاه  :ام! فرمود را زيارت نكرده
نبياء و مؤمنين او را او  كنند خدا با مالئكه او را زيارت ميكردم. آيا كسي را كه  نمي

 )1(دانستم نميفدايت شوم من اين موضوع را  :! گفتمكني؟! زيارت نمي ،دكنن زيارت مي
ٰ  ۥَنهُ َحٰ ُسبۡ ﴿ ...الخ ا َيُقولُوَن ُعلُوّٗ  َلٰ َوتََع . آيا هيچ خداشناسي ممكن است ﴾اا َكبِيٗ َعمَّ

راضي شده كند؟! چگونه كليني  بگويد كه خداي متعال يكي از بندگانش را زيارت مي
  اين روايت را در كتابش بياورد؟ 

حضرت به  ه آنتهمت زده ك صحديث ديگري به رسول خدا در - 5
كه مرا در زمان حياتم يا پس از وفاتم زيارت كند  اي علي، هر :فرمود المؤمنينامير

يا تو را در زمان حياتت يا پس از وفاتت زيارت كند يا دو پسرت را در زمان حياتشان 

                                                           
اليامين عن منيع بن احلّجاج عن يونس بن أيب وهب  حمّمد بن حييی عن محدان بن سليامن عن عبداهللا بن حمّمد -1

! قال: بئَس فقلُت: جعلُت فداك أتيُتك ومل أُزر أمرياملؤمنني القرصی, قال: دخلُت املدينة فأتيُت أبا عبداهللا
ره ما صنعَت, لو ال أّنَك من شيعتنا ما نظرُت إليك, أال تزور من َيزوره اهللا مع املالئكة ويزوره األنبياء ويزو

باب فضل «، 580و  579، ص 4(فروع كافي، ج  املؤمنون?!! قلت: جعلُت فداك, ما علمُت ذلك.... الخ
 ). 3، حديث»الزّيارات وثوابها
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ها و شدائد  كنم كه روز قيامت او را از ترس ضمانت مي يا پس از وفاتشان زيارت كند،
   )1(دهم!! ت بخشم تا بدانجا كه او را به درجة خود ارتقا ميقيامت نجا

جناق حضرت و با صآيا اين حديث را دربارة عثمان كه داماد پيامبر :پرسيم مي
  دانيد؟!  يو علي را زيارت كرده بود، صادق م صبود و طبعاً بارها پيامبر علي

6171- او ذكر شده فردي  از »روضه« و در »فروع«اياتي در وات كليني كه رويكي از ر
او را » معجم الرّجال«اهللا خويي در  تكه آي »ابوالرّبيع الشّامي«الحال است به نام  مجهول

» سةطلب الرّئا«مجهول شمرده و به قول برخي از علماي رجال، حديث ششم باب 
رساند  كراد ميأاو دربارة  احاديث). 298، ص 2افي، ج داللت بر قدح او دارد (اصول ك

نسبت  خود را ظالمانه به حضرت صادق كاذيبأكه وي با اين قوم، دشمني داشته و 
كراد معاشرت و ازدواج نكنيد كه آنها أبا  :فرمود امام صادق :گويد داده است! وي مي

   )2(اند)!! (و آشكار شدهگروهي از جنّيان هستند كه خدا پرده از آنها برداشته است 
نشين  اقوام كوه» نّجِ«اند منظور از  گفتهبافته و مخفي نماند كه برخي از علما توجيهي 

اند و  نشين نبوده كراد كوهأعام است و بسياري از  »كرادأ«هستند، در حالي كه لفظ 
  اند.  نبوده» ردكُ«نشينان نيز  بسياري از كوه

ي دربارة حيوانات نقل كرده و ما دو نمونة آن را در قبل از شيخ صدوق كه روايات - 7
گل به آب داده و اين حديث را به  كليني دسته )374و 351ايم (ص  كتاب حاضر آورده

] :فرمود امام رضا :جامعة اسالمي تقديم كرده است بود و  كارپادشاهي زنا فيل [قبالً
نشين و دالّل محبت بود و خرگوش زني بود كه به شوهرش خيانت  عربي باديه گرگ،

                                                           
ابو عيل األشعری عن حمّمد بن عبداجلّبار عن ّحممد بن سنان عن حمّمد بن علی رفعه قال: رسول اهللا: يا عيل! َمن  -1

يت أو زارَك يف حياتَِك أو بعد موتَِك أو زاَر ابنَيَك يف حياِهتُام أو َبعَد َموِهتِام َضِمنُت َلُه َيوَم زاَرين يف حيايت أو َبعَد مو
ُه َمعي يف َدَرَجتي. َ باب فضل «، 579، ص 4(فروع كافي، ج  الِقياَمِة أن ُاَخلَِّصُه ِمن أهواِهلا َو َشدائِِدها َحّتى ُاَصريِّ

 ). 2، حديث »الزّيارات وثوابها
، 308و  307، ص 12وسائل الشّيعة، ج  - 2، حديث 352(كتاب النّكاح)، ص  5فروع كافي، ج  -2

 . 56، ص 32، باب 14و ج  2و  1حديث 
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كه خرماي مردي بود  اش)خفّ= كرد و وطواط ( غسل نمي كرد و پس از دورة حيض، مي
روز شنبه اند كه [حرمت]  ها گروهي از بني اسرائيل ها و خوك دزديد و ميمون ميمردم را 
اند كه چون مائدة  رماهي و سوسمار گروهي از بني اسرائيلپا گذاشتند و ما را زير

ايمان نياوردند و سرگردان شدند و  نازل گرديد، آسماني بر حضرت عيسي بن مريم
گروهي از آنها در دريا افتادند و گروهي در خشكي باقي ماندند و موش زني بدكار بود 

فروشي  كم چين بود و خرس و زنبور قصاب بودند كه و عقرب مردي سخن
   )1(كردند!! مي

بقره و آية سورة  65الزم است بدانيم كه خرافة باال و نظاير آن، به آنچه كه در آية 
ارتباطي ندارد، بلكه مخالف آن خوانيم،  سورة أعراف مي 166سورة مائده و آية  60

صل گروهي اگويد كه ميمون و خوك در  است، زيرا آيات مذكور به هيچ وجه نمي
د گروهي فرماي مياند بلكه برخالف روايات خرافي،  اند سپس مسخ شده دهانسان بو

وزينه و خوك شدند در واقع لهي را كيفر نموديم و آنها بإخاص از متجاوزين به حدود 
 ل)خالف روايات فوق به هيچ وجه در مقام بيان منشأ و أصل جانوران نيست (فتأمآيه بر

مطرود «متّصف فرموده، در حالي كه صفت » طرود= م خاسئ«آية قرآن آنها را به صفت 
براي بوزينه و خوك معمولي، متناسب نيست، زيرا آنها گناهي ندارند تا در ازاء » و خوار

                                                           
قال: الفيل مسخ كان  حمّمد بن حييی عن أمحد بن حمّمد عن حمّمد بن حسن األشعری عن أبی احلسن الّرضا -1

ئُب مسخ كان أعرابّياً  دّيوثًا واألرنب مسخ كانت امرأة َختوُن زوَجها و ال َتغَتِسُل َمن َحيِضها  َملِكًا زّناًء والذِّ
بُّ  يث و الضَّ والَوطواُط مسخ كان يرسق متور النّاس والِقَردُة واخلنازير قوم ِمن بني إرسائيل اعَتَدوا ِيف الّسبت واِجلرِّ

فَتاهوا َفَوَقَعت فِرقٌة يف البحر وفرقٌة يف  مريم فِرَقٌة ِمن بني ارسائيل مل ُيؤمنوا حيث نزلت املائدة علی عيسی بن
بُّ والّزنبور كانت ّحلاما يرسق يف امليزان!  ، 6(فروع كافي، ج الّرب والفأرة فهي فويسقة والعقرب كان نّاممًا والدُّ

 138باب  6و  3) و در حديث 14، حديث 249، ص »باب جامع في الدواب الّتي ال تؤكل لحمها«
نيز آمده است كه گروهي از بني اسرائيل و لشكر بني مروان نيز به شكل ماهي جرّي و اصول كافي 

مارماهي و زمار و ميمون و خوك و وبر (جانوري كوچكتر از گربه) و ورك (جانوري از انواع سوسمار 
 كه سري كوچك و دمي دراز دارد) مسخ شدند! 
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ٰ ٱَعَبَد «سورة مائده آنها را با  60 آن خوار شوند خصوصاً كه در آية كسي كه  = ُغوَت لطَّ
دارد بر اينكه منظور از آنها،  به يكديگر عطف فرموده كه داللت »غير خدا را پرستيده

سورة بقره فرموده كه ما آنها را  66كه در آية  ميمون و خوك معمولي نيست خصوصاً
به منظور مجازاتشان، ميمون و خوك قرار داديم. در حالي كه ميمون و خوك معمولي 

به ندارند و از ميمون بودن خود ناراحت نيستند. به همين سبب بنا تصوري از انسانيت 
 ،»الدر المنثور«و بنا به نقل سيوطي در  ـقدم تفاسير قرآن است أكه از  ـنقل تفسير طبري 

ه و درَمنظور آيات قرآن اين نيست كه ايشان ق :اند مجاهد و گروهي از مفسرين گفته
طباطبائي نيز در  است. عالّمة» خوار و ذليل و منفور«منظور خنازير معمولي شدند بلكه 

مسخ شده، كسي است كه در انسانيتش خلل وارد شده و نه  انسانِ :گفته است» الميزان«
   .)1(فاقد انسانيت باشد بدان معني است كه مانند حيوانات كامالً

دربارة  صروايت شده كه از رسول خدا »ابن مسعود«در روايات معتبر نيز از 
پيامبر  اند؟ موده مسخ شدهكه خدا فراند  ها سؤال شد كه آيا آنها همان بوزينگان و خوك

باقي خداوند هيچ قومي را هالك يا مسخ نفرمود كه از آنها نسل يا فرزندي  :فرمود
نيز وجود  لهي]إپيش از [متجاوزين به حدود  معمولي]ي [ها بماند. بوزينگان و خوك

  اند.  داشته
چه خوب  ـتعالي  اهللاُ هدأي ـ» مصطفي حسيني طباطبايي«برادر مفضال ما استاد 

اگر گفته شود آنها واقعاً به ميمون و خوك معمولي تبديل شدند، با آية بعدي  :فرموده
  :فرموده 66سازگار نيست زيرا در آية  سورة بقره) 66(آية 
ٰ َنٰ فََجَعلۡ ﴿  ] ٦٦[البقرة:   ﴾٦٦ُمتَّقَِي ّلِلۡ  ِعَظةٗ َفَها َوَموۡ َها َوَما َخلۡ  يََديۡ  لَِّما َبۡيَ ٗ َها نََك

  .»اين واقعه را ماية عبرت حاضرين و آيندگان و اندرزي براي متّقين قرار داديم ما«
توانند تشخيص  مردم نميهاي عادي در محيطي ديده شوند،  اگر بوزينگان و خوك

رو با دقّت در اين  اند و طبعاً ماية عبرت نخواهند شد. از اين آدميزاد بوده دهند كه قبالً

                                                           
 ). 209ص  1(الميزان في تفسير القرآن، ج  سوخ فاقد لِإلنسانّيةفاملمسوخ ِمن اإلنسان إنسان ممسوخ ال أّنه مم -1
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توان دريافت كه افراد ممسوخ دچار نوعي سكتة  ا ميآيات و قرائن موجود در آنه
شكل و ناخوشايند از قبيل چهرة ميمون و خوك پيدا كردند.  اي بد صورت شده و قيافه

چنانكه امروزه براي اطباء معلوم شده نوعي ويروس، چهرة فرد مبتال را دگرگون كرده و 
عالج ندارد و خوردن و  نمايد. اين عارضه غالباً كج و معوج مي نحاء مختلف،ابه 

  سازد.  آور مي مبتال را بسيار مشكل و رنج نوشيدن فرد
.. ندارد. .چنانچه مالحظه شد آيات قرآن هيچ ربطي به خرافات كليني و صدوق و

  (همچنين رجوع كنيد به نمونة نهم در همين فصل). 
 74حديث كه آقاي بهبودي فقط  597بر مشتمل است » روضة كافي«بدان كه  - 8

ي را كه مجلسي احاديثحديث آن را صحيح شمرده است. البتّه اگر  61حديث و مجلسي 
 احاديثتعداد  بنا به رأي شخصي خود به عنوان صحيح پذيرفته، به اين رقم بيفزاييم،

ي كه مجلسي صحيح شمرده، احاديثرسد. الزم است بدانيم از جملة  مي 76مقبول وي به 
 :گويد كه مي 272و حديث  همين كتاب) 329(ر. ك. ص  روضه است! 55حديث 

گاه شريف قومي نزد هر :فرموده صآيا رسول خدا :حجال از جمل بن دراج پرسيد
شريف چيست؟  [معناي] :آري. حجال پرسيد :شما آمد او را گرامي داريد؟ وي گفت

شريف كسي است كه  :موداز معناي آن پرسيدم، فر از امام صادق :جميل گفت
  داراي مال باشد!! آيا ممكن است امام چنين سخني بگويد؟! 

 ـ 202را نيز صحيح شمرده است. حديث مذكور، مانند حديث  525مجلسي حديث 
سورة نساء دربارة  108مدعي است آية  ـاند  آن را صحيح ندانسته» محمد باقر«كه هر دو 

قبيل  به تفاسيري ازازل شده است! اگر دربارة اين آيه أبوبكر و عمر و أبو عبيدة جرّاح ن
كنيد كه آية مذكور  مراجعه نماييد، مالحظه مي نمونه تفسيرو  الميزانو  مجمع البيان

دزدي زدند و هيچ ارتباطي به   گناه تهمت دربارة كساني است كه به يك يهودي بي
  پيامبر ندارد.  اصحابمهاجرين از 

تفسير به روايات كليني توجه بسيار دارند اما هيچ يك به اين  سهبا اينكه مؤلّفين هر
  اند.  اعتنايي نكرده »روضة كافي«روايات 
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روضة كافي از  323حديث  همين كتاب) 150(ر. ك. ص  305مشابه حديث  - 9
ان و ديد كه مرو اتاقش خارج شد و از صرسول خدا :گويد مي قول امام صادق

 مارمولك فرزند مارمولك! :فرمود [به آن دو]كردند. آن حضرت  پدرش استراق سمع مي
شود كه مارمولك به سخنان مردم  از آن روز به بعد ديده مي :فرمود صامام صادق
  (رجوع شود به نمونة هفتم همين فصل).  دهد!! گوش مي

 ؤالِتهمت زده كه آن حضرت در پاسخ س به حضرت علي 268حديث  -10
  بر بر درختي است كه روي تلّي از ريگ قرار دارد!! ا :فرمود؟ »ابر در كجاست«

ايم، براي  مرويات شيخ صدوق در اين كتاب آورده زاي كه ا ها و چند نمونه اين نمونه
ميزان آشنايي  و نيز ميزان فهم و سواد كليني و صدوق و »كافي«الع از كيفيت كتاب اطّ

  به بعد).  40ة وع كنيد به مقدمة كتاب حاضر، صفحست (همچنين رجكافي ا رآن،قآنها با 
وي همة روايات كتابش را صحيح  :اند براي حفظ آبروي كليني گفته ءبرخي از علما
ما در شناخت  :گويد مي »كافي«زيرا در انتهاي مقدمة  )1(است دانسته و مقبول نمي

لم به قواعد مذكور را به اين علم دسترسي نداريم و احتياطاً ع قلّاز به حد، جاحاديث
 اخباركنيم كه از ميان  متعارض به اين فرمودة امام عمل مي اخبارگذاريم و در  ميامام وا

كند! (ر. ك. كتاب حاضر، حاشية  متعارض، هر يك را قبول كنيد شما را كفايت مي
  ). 40صفحة 

 متعارض كتابش، اخباردر حالي كه حدأكثر داللت اين سخن آن است كه وي در 
غير  اخباركه او كنيد  داده، أما به چه دليل ادعا مي صحيح را از ناصحيح تمييز نمي

را تشكيل داده قبول نداشته است؟ اگر برخي » كافي«كتاب  اعظممتعارض را كه قسمت 
دانسته چرا آنها را در كتابي با اوصافي كه دوستش  نميرا صحيح و مقبول  اخباراز 

  ايم).  گفته 93آنچه در مقدمة باب خواسته بود آورده است؟ (رجوع كنيد به 
                                                           

» من اليحضره الفقيه« مةتوانند از اين عذر استفاده كنند زيرا وي در مقد در مورد شيخ صدوق نمي -1
تصريح نموده كه من تمام احاديث اين كتاب را صحيح و اخبارش را حجت ميان خود و خداي خود 

 دانم.  مي
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كه مشهورترين و معتبرترين كتاب  »كافي«توجه كن وقتي كتاب  ،خوانندة محترم
گيرند، چه  چنين وضعي دارد، ساير كتب كه در مقام پس از آن قرار مي ،)1(حديثي ماست
 »معجم رجال الحديث«اهللا خوئي در مقدمة أول كتاب  تالمثل آي في وضعي دارند؟
گفته  »ةرضحلدائق النّاا«مؤلّف  :نويسد مي ،شيخ طوسي »تهذيب األحكام«دربارة كتاب 

توان يافت كه در متن يا سند آن تحريف يا  تهذيب مي احاديثكمتر حديثي از  :است
صاني ديده نشود. اين سخن گرچه خالي از مبالغه نيست ليكن تصحيف يا زيادت و نق

  خلل در روايات تهذيب بسيار است.  ،اجماالً درست است. آري
از  (و يا صدوق و طوسي) »كليني«رف نقل خوانندة عزيز، بدان كه بسياري از فقها ص

در حالي  اند! گيرند و معتقدند كه مشايخ ثقات، موثوق دليل و ثاقت وي مي يك راوي را،
شود. اكنون با مطالعة اين  آن ثابت مي خالف كه خود مالحظه كرديد پس از تحقيق،

پايه است و آيا  كه چنين قولي تا چه اندازه نامقبول و بي توانيد قضاوت كنيد مي تاب،ك
عاي سستي، عقيده و ايمان خود را به دست كتبي از قبيل صحيح است كه با چنين اد

  ، بسپاريم؟ و نظاير آن» كافي«
بدان كه با قبول روايات  بيت پيامبري، اهلاگر واقعاً دوستدار  ،خوانندة گرامي

خالف اي بلكه بر هيچ وجه دوستي نكرده در واقع با آن بزرگواران به اينگونه كتب،
لفت راستين اُاهللا و اتّحاد واقعي مسلمين و  ةكلمعالي إز كه ج ـخواست و آرزويشان 

اي. اميد است كه خداوند متعال همگي ما  داشتهقدم بر ـنبوده است  ميان قلوب مؤمنين
و دوست  توفيق عطا فرمايد تا كتابش را بيشتر و بهتر بشناسيم و فريب دشمن مكّاررا 

  مين. متعصب را نخوريم. آمين يا رب العالَ احمق

                                                           
 كان أضبط األصول وأمجعها وأحسن مؤّلفات الفرقة النّاجية وأعظمها =«نويسد:  مي» كافي«درباره مجلسي  -1

» ناجيه است قةترين اصل حديثي فر كافي به لحاظ ضبط و ثبت حديث و جامعيت، بهترين و بزرگ
كان است: گفته » وافي«). فيض كاشاني نيز در 3ص  1(مرآة العقول، دار الكتب اإلسالمية، طهران، ج 
ترين  ترين و كاملترين و جامع ترين و موثّق = كافي شريف أرشفها (= الكتب األربعة) وأوثقها وأمتّها و أمجعها

 كتاب از كتب أربعه است.... 
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كه بايد توجه  كنيم مي كيداايم، در اينجا هم تكرار و ت چنانكه در مقدمة كتاب نيز گفته
وات كه در كتاب حاضر بسياري از را نيز همين ر فروع كافي حاديثأجدي داشت كه 
قوالشان اعتماد كرد و در اتوان به  اند كه نمي ايم و نظاير آنان، نقل كرده ايشان را شناخته

  نهايت احتياط بايد رعايت شود.  پذيرش مرويات آنها،
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  مشکل جعل خبر در ميان مسلمين

األيام در ميان مسلمين رواج داشته و هر يك از فرَق  بدان كه جعل خبر از قديم172
لوح و ناآشنا با  كردند! افراد عامي و ساده اسالمي براي تأييد مذهب خود، خبر جعل مي

حاضر  دادند. شما در كتاب قرآن اين اخبار را باور كرده و در ميان سايرين انتشار مي
ايد. اما متأسفانه اين بالي بزرگ به  هاي بسياري از أخبار جعلي را مالحظه كرده نمونه

ار بازنايستادند! كاي از اين  قرون گذشته اختصاص نداشته و حتّي در زمان ما عده
چاپ شده  مكتب اسالماست كه در مجلّة  اي اي از جعل خبر در زمان ما مقاله نمونه
از اصفهان براي مجلّه فرستاده » مهدي ايماني«ين مقاله را شخصي به نام . ظاهراً ا)1(است

كه ظاهراً استاد دانشگاه تبريز بوده در » رحيم هويدا«بود. مدتي بعد فردي به نام دكتر 
رسد  كه به نظر مي )2(اي در تأييد گزارش مذكور نوشت همان مجلّة مكتب اسالم مقاله

  حقيقت پنداشته بود!  خبر را باور كرده و آن رااين 
اي در نقد اين گزارش در مجلّة  مقاله »رنگين كمان نو«يكي از نويسندگان مجلّة 

اي يك  عالميهإو براي اينكه مردم فريب اينگونه جعليات را نخورند . )3(مذكور نوشت
آن گزارش و مقالة  براي اطّالع خوانندگان،برگي منتشر و در ميان مردم پخش كرد. ما 

آوريم تا إن شاء اهللا تعالي  ر را با اندكي تصرّف و متن اعالمية وي را در اينجا ميمذكو
واْ َيٰٓ عۡ ٱفَ ﴿ماية عبرت و هشياري مردم باشد  ْوِل َتِبُ

ُ
 ٱأ

َ
   .﴾رِ َصٰ بۡ ۡل

                                                           
 . 29إلي  26 صفحة، 1350آبان  ةمكتب اسالم، سال دوازدهم، شمار -1
 به بعد.  17صفحة ). 1391، (ذي الحجه 1350بهمن  ةمكتب اسالم، سال سيزدهم، شمار -2
 به بعد.  7 صفحةبيست و ششم،  ةرنگين كمان نو، سال پنجم، شمار -3
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  گزارش بسيار جالب باستان شناسي شوروي در باره كشتي حضرت نوح

شود  ه به طور ماهانه منتشر ميشوروي ك» نيزوبِ داتفا« تيراژ رسمي و پرمجلّة 
گزارش عجيب زير را كه هم از نظر باستاني بسيار ارزنده و جالب است و هم از نظر 

ماست، درج نموده است و به دنبال  ترين دليل بر عظمت قرآن و عقايد دينيِ ديني عالي
به ... آن مقاله را از روسي .مصري، پاكستاني واي از نويسندگان انگليسي،  آن عده

نقل  خود هاي محلّيِ ها و روزنامه انگلسيي و عربي و اردو ترجمه نموده و در مجلّه
را با توضيح دربارة ارزش علمي و ديني آن از نظر اند. اينك ما خالصة آن كرده

   :نويسد م. مي 1953نامبرده در شمارة تشرين دوم گذرانيم، مجلّة  خوانندگان ارجمند مي
مشغول حفّاري و  )1(اي كه وادي قاف ان روسي در منطقهشناس هنگامي كه باستان

اي  اي قطور و پوسيده عماق زمين به چند پاره تختهأآثار باستاني بودند در جستجوي 
ثر او بر  )2(ها قطعات جدا شده از كشتي نوح بوده برخوردند كه معلوم شد اين تخته

دل زمين باقي مانده  سال همچنان در 5000تحوالت دريايي و زميني در طول حدود 
شناس را آنچنان به خود جلب نمود كه  ها نظر محقّقين باستان برخورد با اين تختهاست. 

دو سال ديگر به كنجكاوي و تعقيب عمليات حفّاري خود پرداخته و باألخره در همان 

                                                           
طبق تصريح قرآن لنگرگاه كشتي نوح بعد از طوفان كوه جودي بوده به ادعاي صاحب  -1

ابن عمر ـ شهر  ةكيلومتري شمال شرقي جزير 40اين كوه در » منجد العلوم«و » مراصداالطّالع«
.. توسط حسن بن عمر بن خطّاب ثعلبي  ه 961ست در سوريه، مشرف بر نهر دجله و به سال كوچكي ا

لنگرگاه، در » تفسير الميزان«باشد و بنا به نقل ديگران از جمله مؤلّف بزرگوار  بنيان گذاري شده ـ مي
 همةده كه البتّه آرارات از جبال ارمنيه بين ايران و تركستان روس واقع در دياربكر از نواحي موصل بو

ها سازش دارد چه اگر اين محلّ يا نزديك به  اين نظرات با وادي قاف در مسكو محلّ اكتشاف تخته
اين محلّ نبوده امكان دارد با مرور زمان بر أثر امواج دريا و تحوالتي كه در طول چندين هزار سال 

 ته باشد.ها در منطقة مزبور و در اعماق زمين قرار گرف رخ داده آن تخته
 ها متعلّق به كشتي نوح بوده است؟ چگونه معلوم كه اين تخته -2
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برخوردند كه به صورت لوحي طبق كليشة زير چندين  منطقه به يك قطعه تختة ديگري
ما بسيار اخطوط بر روي آن منقوش بود.  ترين ناشناختهترين و  اه از كهنسطر كوت
شده باشد آنچنان سالم و آور بود كه اين تختة لوح بدون اينكه پوسيده يا محجر  شگفت

اكنون در موزة آثار باستاني مسكو در معرض ديد  دست نخورده باقي مانده كه هم
و داخلي  يها و تماشاگران خارج توريست

   .)1(ستا
شناسي  بر اثر اين اكتشاف، ادارة كلّ باستان173

شوروي براي تحقيق از چگونگي اين لوح و 
خواندن آن، هيئتي مركّب از هفت نفر از مهمترين 

دان  شناس و زبان ّ شناسان و اساتيد خط باستان
روسي و چيني مامور تحقيق و بررسي نموده كه 

  بدينگونه است:  نام آنها

هاي قديمي  استاد زبان پرفسور سولي نوف، - 1
  و باستاني در دانشگاه مسكو. 

  ايفاهان خينو دانشمند و استاد زبانشناسي در دانشكدة لولوهان چين.  - 2
  ميشانن لوفارنگ مدير كلّ آثار باستاني شوروي.  - 3
  تانمول گورف استاد لغات در دانشگاه كيفزود.  - 4
  دي راكن استاد باستان شناسي در آكادمي علوم لنين. پرفسور  - 5
  كوال مدير تحقيقات و اكتشافات عمومي شوروي. ايم أحمد - 6
  ميچركولتوف رئيس دانشكدة استالين.  - 7

اين هيئت پس از هفت ماه تحقيق و مطالعه و مقايسة حروف آن با ساير خطوط و 
   :شناسي شوروي گذاشت انكلمات قديم متّفقاً گزارش زير را در اختيار باست

                                                           
 ايد؟  سالم و دست نخورده ارائه نكردهتختة چرا هيچ عكس و تصويري از اين  -1
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هاي قبلي  كاوشهاي مربوط به  مخطوط چوبي از جنس همان پاره تخته اين لوح - 1
 ها آن قدر  منتهي لوح مزبور مثل ساير تخته ،متعلّق به كشتي نوح بوده استو كال

  باشد.  پذير مي امكان به آسانيهاي آن  پوسيده نشده و طوري سالم مانده كه خواندن خط
وف و كلمات اين عبارات به لغت ساماني يا سامي است كه در حقيقت حر - 2

  باشد.  و به سام بن نوح منسوب مي ريشة لغات)= اللّغات ( ما
اي خداي من، و اي ياور من، به  :معناي اين حروف و كلمات بدين شرح است - 3

 ا (علي)،محمد، ايلي :خاطر اين نفوس مقدسه رحمت و كرامت مرا ياري نما، و به پاس
به بركت  جهاناند و  آنان كه همه بزرگان و گرامي شبير (حسين)، فاطمه، شبر (حسن)

تواني مرا به راه راست  تنها تويي كه مي ، به احترام نام آنها مرا ياري كن،تسپا آنها بر
  هدايت كني. 

تر هاي باستاني در دانشكدة منچس استاد زبان »اين ايف ماكس«دانشمند انگليسي  بعداً
ها و  ترجمة روسي اين كلمات را به زبان انگليسي برگردانيد و عيناً در اين مجلّه

   :ها نقل و منتشر گرديده است روزنامه
  م. 1953دسامبر 28دن شمارة مربوط به لن »ويكلي ميرور«مجلّة هفتگي  - 1
  م. 1954لندن، مربوط به كانون دوم  انگليسي،» إستار«مجلّة  - 2
  م. 1954به كانون دوم منتشره از منچستر، شمارة مربوط » اليتسن «روزنامة  - 3
  م. 1954تاريخ يكم شباط » ويكلي ميرر«روزنامة  - 4
   .)1(م1953مارس  30قاهرة مصر، تاريخ  »دياله«روزنامة  - 5

                                                           
خبر را چاپ كرده و يك ماه از » ويكلي ميرور«يك ماه بعد از مجلّه » ويكلي ميرر«چرا روزنامه  -1

كردند كه ابتداء روزنامه  است؟ بهتر نبود خبر را بدين صورت تنظيم ميانعكاس خبر خودداري ورزيده 
  خبر مذكور را درج نمود؟ » ويكلي ميرور«خبر را چاپ كرد و يك هفته بعد مجلّه » ويكلي ميرر«

هاي لندن خبر را چاپ كرده، أما  ماه زودتر از روزنامه 9قريب » الهدي«ديگر اينكه روزنامه مصري 
نجف چهار سال پس از اينكه اين مقاله در پاكستان از عربي به اردو ترجمه » بذره«ن مجلّه عرب زبا

 شده، خبر را منعكس نموده است! 
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يك موقع مقام پاكستاني حكيم سيد محمود گيالني كه يلسپس دانشمند و محدث عا
تسنّن بود و بعداً از روي تحقيق  اهلنخست از پاكستان و  »ثالحدي اهل«مدير روزنامة 

ايليا مركز نجات «زبان اردو و در كتابي به نام آن گزارش را به  ،به آيين تشيع گراييده
ه صفحه ب 45ضمن به زبان اردو ....» .ايليا«ترجمه و نقل كرده است. (كتاب » ديان العالمأ

. به  ه 1381سال  الهور پاكستان به رف اسالميةالمعاعنوان چهل و دومين نشرّية دار
  چاپ رسيده است). 

ول اسال  .. ه 1385ده ـوال و ذو القعـهاي ش در شماره«نجف  »رهذب«آنگاه مجلّة 
بدان توسل جست از  هاي مباركي كه حضرت نوح زير عنوان نام 81الي  78صفحة 

  ردو به عربي ترجمه و نقل كرده است. ا
رجمند را به نكاتي چند انمايد به طور فشرده توجه خوانندگان  مياكنون الزم 

   :معطوف نماييم تا بيشتر به ارزش علمي و تاريخي اين اكتشاف باستاني معتقد شوند
هاي  ها و لوح يكي از دالئل بر اصالت و واقعيت داستان آنكه اكتشاف اين تخته - 1

و ماجراي غرق  قضية كشتي نوحديني كه مشروحاً حاكي از  احاديثقرآن مجيد و 
  اند.  اسالمي نيز نوشتهكه مورخان اسالمي و غيرآن است همچنانشدن 
غراض شخصي رهبران أبيت از روي تمايالت و  اهلآنكه معتقدات شيعه دربارة  - 2

هاي تاريخي  شيعي و مؤلّفين نيست بلكه بر مبناي يك سلسله حقائق علمي و واقعيت
 اهلا ناگزير از تسليم در پابند شدن به آن ديده و در نتيجه پيروي است كه شيعه خود ر

   بيت را انتخاب كرده است.
هاي آن بر كشتي  بديهي است استمداد نوح پيامبر از خاندان رسالت و نقش نام

هاي  چندين هزار سال قبل از نزول قرآن و پيدايش اسالم و انشعاب مسلمانان به فرقه
علي و اشارة غيبي به أ أز از روي الهام از مبدسنّي بوده و ج شيعي و متضادمختلف و 

هاي مقدس  آن را تفسير كرد. درست است كه حضرت نوح نامتوان  هيچ چيز نمي
را به عنوان دعا و به عنوان تبرّك نقش بر لوح نمود  »حسن حسين و فاطمهعلي محمد «
ي دور و دراز دربارة پيدايش هاي خيل ما در حقيقت اين يك پيشگويي عجيب از دورانا

سال پس از طوفان قدم به  5000فاصلة حدود  خاندان وحي و رسالت بوده است كه با
  عرصة گيتي گذاشتند. 
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ديني و به دست يك أثر باستاني در يك كشور غيربرخورد به يك چنين جالب آنكه 
رن پيش دين و عقيده خره در محيطي اتّفاق افتاده كه از نيم قمسلمان و باألافراد غيرعده 

به مبدأ و معاد و وحي و رسالت را كنار گذارده و تنها از ديدة محدود ماديگري به جهان 
  نگرند.  و آنچه در آن است مي

هميتي كه از ديد أ ه ماجراي اين لوح به نسبت ارزش وناگفته معلوم است ك
لمانان به ويژه شيعيان مذهبي براي مس ارزش ديني وشناسان دنياي روز دارد نيز  باستان

  داشته و دارد. 
ليف ات »قبس من القرآن«نجف و كتاب » بذره«مطالب اين مقاله ترجمة  تذكّر:

  باشد. (انتهي)  نجف مي.  ه 1389چاپ  عبداللّطيف خطيب بغدادي،

خواندن اين  :دربارة گزارش مذكور نوشت »رنگين كمان نو«چنانچه گفتيم مجلة 
هاي آقاي  ماية تعجب گرديد زيرا طبق نوشته ....»مكتب اسالم«مقاله در مجلّة شريفة 

چاپ » اتفاد نيزوب«كه در مجلّة  هاي كشتي نوح كشف تخته از اصفهان، »مهدي ايماني«
باشد و تعجب ما اين بود كه چه  مي ـنوزده سال قبل  ـ 1953شده است مربوط به سال 

را جلب كرده است و در همان سال  ها شده است مسألة به اين مهمي كه نظر انگليسي
در چهار روزنامة انگليسي و يك روزنامة مصري انتشار يافته است و با اينكه همساية 

اند ما ملت  پاكستاني ما اين مطالب را از انگليسي به اردو در همان تاريخ ترجمه كرده
السير  سريعشيعة ايران تا سال گذشته بر آن واقف نشديم از آن روز كه وسائل ارتباطي 

خبري ول در هر گوشة دنيا هرااختراع شده است به خصوص از زمان جنگ جهاني 
قصي نقاط دنيا أساعت در  24شده است اگر نگوييم بالفاصله بايد قبول كنيم كمتر از 

  شود.  پخش مي
تلويزيون، تلگراف و اين همه وسائل پخش خبر  فرض كنيم وسائل ارتباطي راديو،

پراكني، بارة خبرسازي و خبرهاي قبل همين مجلّه در در شمارههم وجود نداشت 
حسابي شده بود كه اگر يك نفر به دو نفر در مدت ربع  پراكني، سازي و شايعه شايعه

 شوند، سه نفر مي و آن دو نفر به اضافة اين گويندة خبر كه جمعاًساعت خبري را بدهد 
ه نفر آن خبر را ديگر بدهند جمعاً نُيك در مدت ربع ساعت دوم خبر را به دو نفر هر
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دو ه نفر به يك از نُكه اگر در ربع ساعت سوم به خبرچيني ادامه دهند و هر اند شنيده
شوند و اگر به همين ترتيب خبر  نفر ديگر آن خبر را بدهند بيست و هفت نفر مطّلع مي

ت اپراكني ادامه يابد حده بالغ بر سه ميليارد پنج ساعت تمام مردم كرة زمين ككثر در مد
كنند. ادعا نيست قلم برداريد، هر ساعت از  نفر است بر آن مطلب اطّالع حاصل مي

 81شود  ضرب كنيد تعداد نفرات مي 3را در  27عدد  شود، چهار ربع ساعت تشكيل مي
ضرب كنيد الي آخر تا ببينيد در انتهاي ربع ساعت بيستم كه  3نفر، اين تعداد را در عدد 

  گردد.  شود از سه ميليارد تجاوز مي ساعت ميپنج 
هميت كشف كشتي نوح كه در تمام ااي به  تعجب ما از اين جهت است كه مسأله

مذاهب يهودي، مسيحي و مسلمان از آن بحث شده است و به خصوص مسألة مربوط 
تا  اند و براي شيعيان شناسان روسي آن را خوانده به نوشتة روي تختة كشتي كه باستان

   !اين حد أهميت دارد، نوزده سال طول كشيده است تا به ما رسيده است
ها المذهب هستند و منكر وجود خدا و پيغمبران و دين  ممكن است فكر شود روس268

اند كه ملّت روس از  نياوردهاند ولي سر و صدايش را در ا كردهاين كشف ر و مذهب،
اند  نوشته» مهدي ايماني«آقاي  ر ندارند. ولي با توجه به اينكه در مقاله،ديني دست ب بي

از اين اند  نوزده سال پيش درج كرده »دنيزوباتفا«تيراژ  پرو  رسميمطلب را در مجلّة 
شويم به خصوص با توجه به اينكه همان روزها اين خبر از ديوارهاي  فكر منصرف مي

ة شوآهنين كشيده شده گروي به خارج درز كرده است و در چند مجلّه و رد روسي
روزنامة انگليسي درج شده است و بعد به پاكستان رفته و به زبان اردو انتشار يافته 

كنيم چه شده است كه نوزده سال ما  رسيم و از خود سؤال مي است، به اين نتيجه مي
اين همه مراكز ديني  مهم باخبر مانديم و چه شد اين موضوع  ملّت شيعة ايران از آن بي

مهدي «و مذهبي كه داريم براي اولين مرتبه بعد از نوزده سال در اصفهان نظر آقاي 
مكتب «اند و در مجلّة  را جلب كرده است و ترجمة مقالة خود را به قم فرستاده »ايماني
  درج شده است. » اسالم
اينكه اين كشف حال چون موضوع مهم بود در صدد تحقيق برآمديم. از نظر  هر در

شناسي مراجعه و تحقيق كرديم آيا دربارة  شناسي است به ادارة باستان مربوط به باستان
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سال در اين  هاي منتشره در اين مدت نوزده آيا در كتاب اين كشف مهم اطّالعي داريد؟
چنين مطلبي وجود ندارد.  بررسي دقيق گفتند اصالًباره مطلبي منتشر شده است؟ بعد از 

صلي مراجعه و از آنجا كسب اطّالع كنيم بدان اخره تصميم گرفتيم به منبع و منشأ باأل
جماهير شوروي سوسياليستي در ايران مراجعه جهت به وابستة مطبوعاتي سفارت اتّحاد 

مدتي طول كشيد تا  ،كرديم و خواستيم در اين باره تحقيق كنند و به ما جواب دهند
   :شود در اينجا نقل مي اًجوابي براي ما فرستادند كه عين

  :دارد كه مي شعارادر پاسخ نامة جنابعالي 
  وجود ندارد.  »اي از چوب متعلّق به كشتي نوح تخته«در موزة مسكو  - 1
كشتي «شناسي شوروي به هيچ وجه به كار در زمينة جستجوي بقاياي  باستان - 2
  اشتغال ندارند. » نوح
شود. با  هرگز چاپ نشده و نيز چاپ نمي» زوبدنياتفا«اي به نام  در شوروي مجلّه - 3
  جماهير شوروي سوسياليستي در ايران.  وابستة مطبوعاتي سفارت اتّحاد آسيرايژكين، :احترام

. از مجلّة اند هاي كشتي نوح براي ما نوشته اين بود اطّالعاتي كه در مورد كشف تخته269
شود در  اند تقاضا مي را چاپ كرده »مهدي ايماني«لة آقاي كه مقا »مكتب اسالم«شريفة 

اند و براي آن مجلّة  كرده  صورت امكان دسترسي به ايشان كه چنين مطالبي را ترجمه
اند سؤال بفرمايند و درخواست كنند، اسناد و مداركي كه به آنها اشاره  گرامي فرستاده

تحقيق بفرمايند و توجه داشته باشند آيا  اند براي آن مجلّة شريفه بفرستند و ضمناً  كرده
هاي مختلف مسلمانان مانند گذشته تفرقه  فرقه ناين قبيل انتشارات براي آن نيست كه بي

  و نفاق كماكان حكمفرما باشد؟ 
در خاتمه يادآوري يك نكته به نظر نگارنده ضروري است. همان طور كه نويسندگان 

و روايات  احاديثو  اخبار رند دشمنان دين مبين،اطّالع دا »مكتب اسالم«محترم مجلّة 
اند. منظورشان هم اين بود كه با جعل اين  معروف» اسرائيليات«جعل كردند كه به نام 

و روايات، مردم مسلمان را از قرآن كه وحي پروردگار بر محمد  احاديثو  اخبار
هاي آن  ريخاست منحرف سازند. آيا ساختن و پرداختن چنين خبري كه تا صمصطفي

  نيست؟  اخبارباشد، از جملة آن  مقارن با تأسيس دولت يهود در فلسطين مي
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به دست ما برسد از خواندن مقاله و  )*(ناگفته نماند قبل از آن كه اين جواب
   عاند م كه در آن داده شده است با وجود مهارتي كه در تنظيم آن بكار بردهتوضيحاتي 

ه شده بوديم در ذلصل مقاله اشتباهات جغرافيايي شده است. از آن جمله اك متوج
هاي آرارات كه بين تركستان روس و ايران و  كه در خاك عراق است با كوه» موصل«

در مسكو است سازش داده شده است در حالي كه  وادي قاف كه [بنا به ادعاي مقاله]
ل پنجاه قرن و ها از هم دور هستند و بعد هم پوسيدن چوب در طو اط فرسنگقاين ن

خبر كه  با اين حال به مبدأ .....نوح و خيلي جزئيات ديگر نبودن خطّ و كتابت در زمان
  روسية شوروي باشد، رجوع كرديم. 

صل در همين مجلّة اما منكر داستان نوح نيستيم زيرا واقعيتي است و روي همين 
هاي رسيده  بهترين جوابهاي قبل آن را به مسابقه گذاشتيم و  در شماره »رنگين كمان«

عجاب بود و در همان موقع إما ساختن اين چنين مطالبي براي ما ماية ارا درج كرديم. 
خوانديم با اينكه اطّالع رسمي به دست » مكتب اسالم«كه اين مقاله را در مجلّة شريفة 

ما نرسيده بود، در چند شمارة قبل به آن اشاره كرديم و غرض از ساختن و پرداختن 
  ي را مشخص ساختيم. اخبارچنين 

كه در جهان يك كنيم  شويم و با رقم و عدد حساب مي باور كنيد وقتي متوجه مي
را  ألاهللاعرب هستند كه همگي مسلمان و حدود چهارصد ميليون غيرصد ميليون عرب 

دانند و ايمان دارند قرآن وحي إلهي است اين  را فرستادة او مي صقبول دارند و محمد
و براي خدا به راه خدا ال اهللا إله إال كثير زير لواي آيد كه اگر اين جماعت  پيش مي سؤال

 چك و سرگردان كه تعدادشان بعد ازآيا ممكن بود در برابر قومي كوفاق داشتند، اتّ
اگر  شكست بخورند و به زانو در آيند؟ رسد، نفر مي سه ميليونپيگيري به حدود ها  سال

شدند و بر پاية فروع و خبرها و  گر مسلمانان واقعي اغوا نميتفرقه و نفاق نبود، ا
هاي جعلي به تحريك دشمنان اسالم در تركستان روس و ايران و وادي قاف  حديث

سير سر پنجة استعمار اها  هاي مسلمان قرن كوبيدند، آيا امكان داشت ملّت خود را نمي
دتنباز گرف ياست برال مسيحي باشند و اينك كه اوضاع جهان تغيير كرده و 

                                                           
 منظور جواب سفارت شوروي است. - )*(
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كمونيست كه منكر وجود خدا هستند و با دارندگان  هاي هاي خود به دولت سرزمين
 مذاهب، از جمله مسلمانان دشمني دارند، متوسل گردند؟ برادران همكيش مسلمان،

فتيم و آيا صحيح است ما بر سر مسائل جزئي به جان هم اُ هاي عزيز ايراني، هموطن
هاي  آيا صحيح است بر سر استنباط اندين مملكت خود را شاد كنيم؟دشمنان اسالم و مع
قدرت و نيروي خالّقه و فعالة خود را هدر دهيم و بر  هاي نابجا، نادرست و برداشت

  ... الخ (انتهي) .توزي و عداوت كنيم؟ سر كلمات و جمالت و جعليات با هم كينه
سير خرافات نشويم، انخوريم و مجعول را  اخباربراي اينكه فريب  :نگارنده گويد

كت جهان به بر«آشنايي با قرآن كريم بهترين وسيلة نجات است. در اين خبر آمده كه 
داند كه محال است حضرت  فرد آشنا با قرآن مي در حالي كه هر» پنج تن برپاست

   :فرموده  صاكرمچنين اعتقادي داشته باشد زيرا خداي متعال به رسول  نوح
ٓ ٱ ّمَِن ٗع نُت بِدۡ َما كُ  قُۡل ﴿ دۡ  لرُُّسِل َوَما

َ
َ بُِكۡمۖ رِي َما ُيفۡ أ َّ َما  إِنۡ  َعُل ِب َو ِ تَّبُِع إ

َ
أ

ٓ  يُوَحٰٓ  َّ َوَما َ ِ ۠  إ نَا
َ
َّ نَِذيرٞ  أ ِ بِيٞ  إ  ]٩ :حقافاأل[  ﴾مُّ

ز دانم با من و با شما چه خواهد شد، ج نيستم و نمي بگو نو در آمد فرستادگان [خدا]«
  ».اي آشكار نيستم ز هشدار دهندهكنم و ج شود، پيروي نمي به من وحي مي از آنچه
عي نيست جهان براي او كه هيچ كس مدـ  كه قرآن دربارة حضرت عيسينو همچنا

  :آن حضرت پيامبري است در شمار ساير پيامبران :فرمايد مي ـو به بركت او بر پا شده است 
ا ﴿  ۡ ٱمَّ ِ ُن َمرۡ بۡ ٱَمِسيُح ل  ]٧٥ ة:املائد[   ﴾لرُُّسُل ٱلِهِ ِمن َقبۡ  َخلَۡت  قَدۡ  َّ رَُسولٞ َيَم إ
  ».اي بيش نيست كه پيش از او نيز فرستادگاني [آمدند و] گذشتند مسيح پسر مريم فرستاده«

   :دربارة حضرت ختمي مرتبت نيز فرموده

َّ رَُسولٞ ﴿ ِ ٌد إ  ]١٤٤ :رانآل عم[  ﴾لرُُّسُل ٱلِهِ ِمن َقبۡ  َخلَۡت  قَدۡ  َوَما ُمَمَّ
  ».گذشتند اي بيش نيست كه پيش از او نيز فرستادگاني [آمدند و] محمد فرستاده«

   :فرموده صو به آن حضرت
ْوَلٰٓ ﴿
ُ
ِيَن َهَدى ٱئَِك أ ۖ ٱلَّ ُ َّ  ٰ  ]٩٠ األنعام:[  ﴾َتِدهۡ قۡ ٱُهُم فَبُِهَد
ايتشان كساني هستند كه خداوند ايشان را هدايت فرموده پس تو از هد آن (پيامبران)«

  ».پيروي كن
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 لهي انبياء سابق از جمله حضرت نوحإپس پيامبري كه بايد از هدايت و طريق 
م براي او بر پا شود. پيامبري كه برخي از پيامبران را پيروي كند، چگونه ممكن است عالَ

  ). 78 :، غافر164 :شناسد (النّساء نمي
   :ها فرموده اب به همة انسانپا شود. قرآن كه خطم براي او برچگونه ممكن است عالَ

ا ِف ﴿  ٱَخلََق لَُكم مَّ
َ
 ]٢٩ البقرة:[  ﴾اِض َجِيعٗ ۡرۡل

  ».آنچه در زمين است [خداوند] براي شما آفريد«
 صاكرمچرا قرآن كه از پيامبر چگونه از مطلب فوق هيچ يادي ننموده است؟ 

بري كه بنا به نقل پياماي نفرموده است؟  تمجيد فرموده به اين موضوع مهم هيچ اشاره
دانست كتاب  ) تا قبل از بعثت نمي114باب  5كافي كه موافق قرآن نيز هست (حديث 

م براي او بر پا شده ) چگونه ممكن است عال52َ :آسماني و ايمان چيست (الشّوري
  باشد. 

   :به پيروانش فرمود حضرت نوح :فرمايد ديگر آنكه قرآن مي
ِ ٱ َكُبواْ فِيَها رۡ ٱ﴿ ٰ َها َوُمرۡ ٰ  َمۡ َّ ۚ َس ٓ  ]٤١ :هود[   ﴾رَِّحيمٞ  إِنَّ َرّبِ لََغُفورٞ  َها
به نام خداست  سوار شويد كه رفتن و لنگر انداختنش [در مقصد]در اين [كشتي] «

  ».همانا پروردگارم آمرزگار و مهربان است
 و )36 :دانست كه خدا براي بندگانش كافي است (الزّمر مي قطعاً حضرت نوح

خدا را بر كشتي بنويسد همچنانكه دربارة پسرش نيز نجات ديد كه نام غير الزم نمي قطعاً
  خدا را به ميان نياورد و خدا را به كسي قسم نداد. و را فقط از خدا خواست و نام غيرا

سه لفظ  ـ علَيهِم السالم ـ ديگر آنكه در اين گزارش براي حضرات علي و حسنين
ما چرا براي محمد و انها را به علي و حسن و حسين ترجمه كرده، آمده كه نويسنده آ

جالب است كه در انجيل از  ،عالوه بر اين فاطمه لفظي از زبان مذكور، ذكر نكرده است؟
ما اياد شده  ـتوان گفت نام دوم آن حضرت بوده  كه مي» احمد«با نام  صرسول خدا

  ت! معرّفي شده اس» محمد«در كشتي نوح با نام 
، نام سايرين را نياورده است. بهتر صز نام پيامبرخره اينكه چرا خدا در قرآن، جباال

شد تا  اين بزرگواران بر كشتي نوح مكتوب شود، در قرآن ذكر مينبود به جاي اينكه نام 
  مردم آسانتر، ايشان را بشناسند؟ 
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با اين  بارها چه در خارج زندان و چه در زندان سخني با خوانندگان كتاب:
سنّت  هلأمگر در كتب  :پرسيدند كردم، مي ام كه تا از روايتي انتقاد مي مشكل مواجه شده

به  ـ ءلماقلّ عدر حالي كه ـ الأگويي؟  چنين و چنان نيست؟ چرا از آنها چيزي نمي
ما با اين حال دائماً اام.  م و پرورده حوزة علمية قم و نجفدانند كه من زادة قُ خوبي مي

  سنّت جلوه دهند!! اهلدارند مرا در برابر عوام، سنّي و مدافع  سعي
تمام إبا لقاي حقّ، فاصلة چنداني ندارم، به منظور به همين سبب در اين روزها كه 

كنم و خداوند متعال را  كيد بلكه اصرار ميأتصريح و ت ـانصاف  اهلقلّ با الأ ـحجت 
سنّت ندارم، بلكه من نيز مانند  اهلق رَجانب تعصبي نسبت به فگيرم كه اين مي گواه

دانم و با برادر  صحيحين را صحيح نمي احاديثسنّت به هيچ وجه تمامي  اهلمنصفين 
كه در كتاب شريف  ـأيده اهللا تعالي  ـ» مصطفي حسيني طباطبائي«القدر جناب  جليل

در مورد را  ءآراء برخي از علما )59- 58ص  1(چاپ أول، ج  خيانت در گزارش تاريخ
صحيحين آورده است، كامالً موافقم و به هيچ يك از  احاديثعدم صحت تعدادي از 

  ت مقيد نيستم. سنّ اهلمذاهب 
و » حسن مظفّرمحمد«اهللا  تاي از علماي شيعه از جمله آي نكتة ديگر آنكه عده270

سنّت، انتقاد  اهلجوامع روايي و سايرين، از  »صادق نجمي«و » هاشم معروف الحسني«
ثير كتب ااند در حالي كه صحاح ستّه در ميان مردم ما رواج ندارد و كسي تحت ت كرده

اگر در محيط ما،  مثال كليني و صدوق هستند!امذكور نيست بلكه مردم شيفته و فريفتة 
در  اشكاالت و ايرادات صحيحين را بگويم مانند آن است كه در ليبي يا در حرمين يا

را بگويم در حالي كه مردم بالد مذكور  »تهذيب«و » كافي«... اشكاالت و معايب .مصر و
مر به معروف و نهي از منكر، بنا اكاري به اين كتب ندارند. تكليف شرعي اين حقير در 

خفاي خرافاتي كه در مذهب إآن است كه به جاي توجيه و تأويل و هم و مهم ابه قاعدة 
مثال او را بيان اساخته و ايرادات كتب كليني و ه، مردم را از حقائق آگاه تشيع رواج يافت

 ـكنند  بيت معرّفي مي اهلكه خود را دوستدار  ـبيت در برابر خرافيون  اهلنموده و از 
   :تعالي و بإذنه و توفيقه، مشمول اين آية شريفه نباشم كه فرموده دفاع كنم، تا إن شاء اهللا
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ِيَن ٱإِنَّ ﴿ ٓ يَكۡ لَّ نَزۡلَ  ُتُموَن َما
َ
ۡ ٱِت وَ ّيَِنٰ ۡلَ ٱا ِمَن أ ٰ َبعۡ  ِمنۢ  ُهَدىٰ ل ُه لِلنَّاِس ِف ِد َما َبيَّنَّ

ْوَلٰٓ ِكَتٰ لۡ ٱ
ُ
ُ َوَيلۡ ٱَعُنُهُم ئَِك يَلۡ ِب أ ٰ ٱَعُنُهُم َّ  ]١٥٩ البقرة:[   ﴾ِعُنونَ للَّ

كه فرو ها و دالئل روشن و رهنمودي  همانا كساني كه آنچه را كه ما از نشانه«
كنند، خداوند  كتمان مي آن را براي مردم در كتاب بيان كرديم،ايم، پس از آنكه  فرستاده

  ».كنند كند و لعنت كنندگان نيز ايشان را لعنت مي آنان را لعنت مي
به منظور دفاع از  كند آن است كه غالباً حكم مي نكتة ديگري كه انصاف به ذكر آن،

اب بر چند خبر مجعول يا مجهول و ضعيف يا مرسل گويند اشتمال يك كت مي »كافي«
، صحيحين نيز با اينكه از آنها تعريف و اشدتواند ب اعتباري كلّ كتاب نمي موجب بي

داند.  اعتبار نمي ناصحيح نيستند أما كسي كلّ آنها را بي خبارأشود، فاقد  تمجيد بسيار مي
بر چهار يا سه هزار حديث كه  توجه داشت كه فرق بسيار است ميان كتابي مشتملبايد 

و كتابي با حدود شانزده يا  )1(صد و ده حديث (يعني حدود سه درصد) آن ضعيف باشد
آن ناصحيح  درصد) 60يا  56حديث (يعني حدود  9000پانزده هزار حديث كه حدود 

   .)2(باشد
مرعوب ... انتقاد شود، براي .از كليني يا صدوق وتذكّر ديگر آن است كه غالباً اگر 

علي بن «كليني دانشمندي بزرگ و شاگرد بزرگاني از قبيل  :گويند كردن مخاطب، مي
محمد بن يحيي «و » بصائر الدرجات«مؤلّف  »محمد بن حسن صفّار«و » ابراهيم قمي

كه در قرون بعد  ـقوال علماي مشهور را ا... بوده است. سپس .... و.و »العطّار
  كنند تا كليني را عالمي بزرگ و بصير جلوه دهند!!  رديف مي دربارة او  ـاند  زيسته مي
ما در اين كتاب معرّفي  برند، ساتيد او نام ميابزرگاني كه به عنوان مشايخ و  :والًا
  قضاوت كند. (؟!!) تواند دربارة اين بزرگان خود مي خوانندة محترم )3(ايم كرده

 تواند دربارة ميزان فهم و سواد يمطالعة كتاب حاضر، خواننده خود م ازپس :ثانياً
ول اكليني يا صدوق و آشنايي آن دو با قرآن، قضاوت كند و سپس به مقدمة جلد 

                                                           
 درباره صحيح بخاري (به نقل از برخي علماي اهل سنت) گفته است. » ابن حجر عسقالني«چنانكه  -1
 توان دريافت.  مجلسي مي» ولمرآة العق«چنانكه از كتاب  -2
 و  نيز فهرست مطالب كتاب.  157ر. ك. كتاب حاضر، ص  -3
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از قول » حسينعلي محفوظ«آميزي كه آقاي  هاي اغراق و تعريف به بعد) 26(ص  »كافي«
و  ها آوري كرده، مراجعه كند تا بداند اين تعريفو كليني، گرد» كافي«علما دربارة 

اي گفته شده و  است و با تعصب فرقه» ُربَّ َمشهوٍر ال أصَل َلهُ «تمجيدها از مصاديق بارز 
از پيشينيان خود تعريف و تمجيد اي،  علماي هر فرقه صوالًامتّكي به واقعيت نيست و 

خرافي و يا شاگردش  »مجلسي«كنند و ذكر اينكه  فراوان كرده و دربارة آنان مبالغه مي
روضات «العلوم يا محقّق كركي يا خوانساري متعصب، مؤلف يا بحر »أفنديعبداهللا «

مبين چيزي  اند، از كليني و كافي تعريف و تمجيد فراوان كرده نظاير اينان، و )1(»الجنّات
اي و مشابه تعريف و تمجيد بسياري است كه نويسندگان ساير  نيست مگر تعصب فرقه

  تأمل) كنند. (ف مذاهب، از علماي خود مي
قياس و شكر بيكران خداي رحمان رؤوف رحيم را كه به  حد و سپاس بي  حمد بي

اين بندة ناچيز با اين حال زار و نزار، توفيق و فرصت تهذيب و تكميل اين كتاب را 
عطا فرمود و به فضل و رحمت و كرمش اميد دارم كه تأليف اين كتاب را از اين حقير، 

بيداري مردم و توجه بيشتر به قرآن كريم و ماية تقريب  قبول فرمايد و آن را موجب
ِ  فِيِقٓ َوَما تَوۡ ﴿آمني يا رّب العاملني, قلوب مسلمين به يكديگر قرار دهد.   ب

َّ ِ ِۚ ٱإ هِ َعلَيۡ  َّ
 ۡ َلۡ تََوكَّ نِيُب ُت 

ُ
 .﴾هِ أ

 
  سّيد ابوالفضل ابن الّرضا (برقعی) خادم الّرشيعة املطّهرة:

                                                           
 ببينيد. 176 صفحةاي از اقوال او را در كتاب حاضر  نمونه -1
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  بود ساختگی مسکو در نوح کشتی از ای ن تختهخبر پيدا شد
رساند كه دشمنان  اند مي خبر كه با تردستي مخصوصي آن را خارجيان ساخته ناي

هاي  را در قديم ساخته و در كتب فرقه خالف قرآن احاديثاسالم چگونه روايات و 
و به نفع  خوش باور بر ضرر اسالم لوحي مسلمانانِ اند تا از ساده مختلف اسالم جا داده

  ها ببرند. مسلمين استفادهاستعمارِ
بوده و  ‡تن اي از كشتي نوح كه در آن اسم پنج در مورد خبر پيدا شدن تخته

ة انگليسي كه نوشته بودند مكتب اسالم تحقيق نكرده از قول سه نشري ةچندي پيش مجلّ
چون در متن اين  اند منتشر كرده اقتباس كرد» نيزوب اتفاد«روسي بنام  ةآن را از يك مجل

هاي قرآن مجيد بود و معلوم بود كه آن را براي تشديد  خبر مطالبي برخالف راهنمائي
ي محل فرود آمدن كشتي نوح را بسيار دورتر اند و حتّ هاي اسالم ساخته دشمني ميان فرقه

ه است) تعيين ذكر فرموده (كوه جودي كه در شمال شرقي سورياز جائي كه قرآن مجيد 
هفتگي رنگين كمان در صدد  ةودند نويسندة ترجمه و تفسير قرآن مجيد در مجلّكرده ب

رنگين كمان به قسمت مطبوعاتي سفارت شوروي مراجعه  ةتحقيق بر آمد و از طرف مجل
   :ه چنين پاسخ دادندشد و آنان پس از سؤال از مقامات مربوطه مسكو كتباً به مجلّ

  ق به كشتي نوح وجود ندارد. لّاي از چوب متع در موزة مسكو تخته -1  
جستجوي بقاياي كشتي نوح كار در زمينةهبشناسي شوروي به هيچ وجه  باستان -2  

  اشتغال ندارند. 
  شود.  چاپ نمي نيز چاپ نشده و نام اتفادنيزوب هرگزهاي ب هشوروي مجلّ در -3  

رديبهشت سال ا 7رنگين كمان و به تاريخ  ةمجل 26 ةل اين موضوع در شمار(شرح مفص
  منتشر شده است) 51

  1475/13صندوق پستي  –تهران 
  دكتر صادق تقوي 

تايپ  (كه بادرنسخة فارسي آن يادشده و از 984صفحة  يك برگي كه در [رونوشت اعالمية
به ي كه است تصويرهمچنين الزم به تذكّرموجود است.  آن تصوير گرديده) آي. بي. ام تكثير

آن اشاره شده، كتاب حاضر به 986 صفحة در »اسالم مكتب هايي از درس«ة فارسي مجلّ نقل از
   ]در نسخة تايپ آي. بي. ام. فارسي قابل رؤيت است.
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  فهرست تفصيلی جلد دوم

 553  ....................  ورثة العلم, يرث بعضهم بعضًا العلم ‡ باب أن األئّمة −٩٠
  معرفي حريز

  هايي از روايات أبوعلي أشعري نمونه
 ٥٥٦  .....  قبلهم من نيذالّ  اءيواألوص اءياألنب عيومج النّبيّ  ِعلم َوِرثوا األئّمة أنّ  باب −٩١

چرا روات در بارة أئمه غلو كرده و اصرار دارند مقامامت عجيب براي آنان قائل 
  شوند؟

 ٥٥٨  ....................................................................  قرآن در ارث
  معرفي ابن مسكان

 وأّهنم عّزوجّل  عنداهللا من نزلت اّلتي الكتب عيمج عندهم ‡ األئّمة أنّ  باب −٩٢
  ٥٦٣  ....................................................  ألسنتها اختالف یعل عرفوهناي

 ٥٦٤  ...........  كّله علمه علموني وأّهنم ‡ األئمة إّال  كّله القرآن معجي مل أّنه باب −٩٣
  تذكر مهم در بارة عناوين أبواب در كتب حديث

  معرفي منخل بن جميل
  معرفي عمار بن مروان

  سورة نمل 40توضيح آية 
 ٥٧٤  ...............................  األعظم اهللا اسم من ‡ األئّمة ُأعطِي ما باب −٩٤

  يات هارون بن الجهماي از روا نمونه
  ٥٧٦  ....................................  ‡اءياألنب اتيآ من األئّمة عند ما باب −٩٥

 ٥٧٨  ..........................  ومتاعه صاهللا رسول سالح من األئّمة عند ما باب −٩٦
  رة روايات متعارض األجزاءتذكري در با

  الحمار سلسلةحديث 
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  ٥٨٦  ....................  ليإرسائ بني يف الّتابوت مثل اهللا رسول سالح مثل أنّ  باب −٩٧

  ٥٨٧  ................  ‘فاطمه ومصحف واجلامعة واَجلفر فةيالّصح ذكر هيف باب −٩٨

ٓ ﴿ شأن يف باب −٩٩ ا نَزلۡ  إِنَّ
َ
 ٥٩٦  .........................  هاريوتفس ﴾رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةِ َلۡ  ِف  َنٰهُ أ

  معرفي حسن بن العباس بن الحريش
  قول عالمة شوشتري و هاشم معروف الحسني دربارة اين باب

  ٦٠٠  ..............................  اجلمعة لةيل يف زدادوني ‡ األئّمة أنّ  يف باب −١٠٠

  ٦٠١  ...........................  عندهم ما َلنَِفَد  زدادوني ‡ األئّمة أنّ  ال لو باب −١٠١

 اءيواألنب املالئكة إىل خرجت اّلتي العلوم عيمج علموني ‡األئّمة أنّ  باب −١٠٢
  ٦٠١  .....................................................................  ‡والّرسل

 ٦٠٢  ...................................................  بيالغ ذكر هيف نادر باب −١٠٣
  باطيمعرفي عمار بن موسي السا
  توضيح آياتي از سورة جن

  ٦٠٦  .............................  ُعلِّموا علمواي أن شاءوا إذا ‡ األئّمة أنّ  باب −١٠٤

 ٦٠٩  ..  منهم اريباخت إال موتوني ال وأّهنم موتوني یمت علموني ‡ األئّمة أن باب −١٠٥
  كند؟ چرا امام دوازدهم ظهور نمي

ء هميعل یفخي ال وأّنه كوني وما كان ما علم علموني ‡ األئّمة أنّ  باب −١٠٦  اليشَّ
 ٦١٣  ...............................................................  هميعل اهللا صلوات

  معرفي سيف التمار
   بن حمادمعرفي عبداهللا

  معرفي جماعة بن سعد
  معرفي عمر بن عبدالعزيز

  كافي 106و  105و  104در بارة باب » قلمداران«قول مرحوم 
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 كان أّنه و نياملؤمنريأم عّلمهي أن أمره إال علامً  هينب عّلمي مل ـ عّزوجّل  ـ اهللا أنّ  باب −١٠٧
  ٦٢٠  ..................................................................  العلم يف كهيرش

  ٦٢١  .............................................  ‡ األئّمة علوم جهات باب −١٠٨

  ٦٢١  ..........  هيوعل له بام امريء كّل  ألخربوا هميعل ُسِرتَ  لو ‡ األئّمة أن باب −١٠٩

  ٦٢٢  ...........  نيالّد  أمر يف ‡األئّمة یإل و صاهللا رسول یإل ضيالّتفو باب −١١٠

  ٦٢٢  ...  بالنّبّوة هميف القول ةيوكراه یمض ممّن شبهوني بمن ‡األئّمة أنّ  يف باب −١١١

ثون ‡ األئّمة أنّ  باب −١١٢ مون حمدَّ   ٦٢٣  ...................................... مفهَّ

  ٦٢٤  ..................................  ‡ األئّمة يف اّلتي األرواح ذكر هيف باب −١١٣

دي التي الّروح باب −١١٤   ٦٢٦  ..................................  ‡ األئّمة هبا اهللا سدِّ

 ٦٢٨  الّسالم عاً يمج هميعل قبله كان اّلذي اإلمام علم عيمج اإلمام علمي ما وقت باب −١١٥
  حكم بن مسكينمعرفي 

  معرفي علي بن أسباط
  ٦٣١  .....  سواء والّطاعة والّشجاعة العلم يف هميعل اهللا صلوات األئّمة أن يف باب −١١٦

َ ٱ إِنَّ ﴿: تعاىل اهللا قول وأنّ  بعده من كوني الذي اإلمام عرفي اإلمام أنّ  باب −١١٧ َّ 
 
ۡ
ن ُمرُُكمۡ يَأ

َ
ْ  أ وا  ٱ تَُؤدُّ

َ
ٰ ۡل ٰٓ  تِ َنٰ َم َ ِ هۡ  إ

َ
  ٦٣٢  .........................  نزلت ‡ هميف ﴾لَِهاأ

  ٦٣٧  ........  واحد یإل واحد من معهود عّزوجّل  اهللا من عهد اإلمامة أنّ  باب −١١٨

 ال منه وأمر عّزوجّل  اهللا من بعهد إال فعلوني وال ئاً يش فعلواي مل ‡األئّمة أن باب −١١٩
 ٦٣٨  .......................................................................  تجاوزونهي

  معرفي محمد بن أحمد العمري
  معرفي عيسي بن مستفاد
  قرآن و أصحاب پيامبر

  كند؟ با چه كساني مبارزه مي علي
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  قول مرتضي مطهري در بارة صحيفة مخصوص أئمه
 ٦٤٨  ...................................  اإلمام حّجة توجب اّلتي األمور باب −١٢٠

  معرفي هشام بن سالم
  معرفي يزيد شَعر

ا األعقاب يف اإلمامة ثبات باب −١٢١ القرابات من مهاريغ وال عمّ  وال أخ يف تعود ال وأهنَّ
  ..................................................................................  ٦٥٠  

 ٦٥١  ................  فواحداً  واحداً  األئّمة یعل ورسوله عّزوجّل  اهللا نّص  ما باب −١٢٢
  حضرت مجتبي را به جانشيني خود منصوب فرمود؟ آيا حضرت علي
  توضيح آية تطهير

  تفاوت ارادة تكويني و ارادة تشريعي
  خواهي أئمه از خداي متعال آمرزش

  معرفي عكرمه راوي خطبة شقئقيه
  سورة مائده 67توضيح آية 

  معرفي محمد بن اسماعيل الرازي
  سورة شوري 23توضيح آية 

 ٦٨١  ...............................  یعل بن احلسن عىل والنّّص  اإلشارة باب −١٢٣
  معرفي أبان بن أبي عياش

  ٦٨٣  .............................  یعل بن نياحلس یعل والنّّص  اإلشارة باب −١٢٤

  ٦٨٥  ..............................  نياحلس بن عيلّ  یعل والنّّص  اإلشارة باب −١٢٥

  ٦٨٥  ...................................  جعفر أيب یعل والنّّص  اإلشارة باب −١٢٦

  ٦٨٦  ...........  الصادق حمّمد بن جعفر عبداهللا أيب یعل والنّّص  اإلشارة باب −١٢٧

 ٦٨٧  ............................  یموس احلسن أيب یعل والنّّص  اإلشارة باب −١٢٨
  معرفي فيض بن مختار
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  معرفي يونس بن ظبيان
  معرفي سليمان بن خالد

  »صاحب«معناي لفظ 
  قوب سراجمعرفي يع

  امامت و عيب جسماني
 ٦٩٥  ............................  الّرضا احلسن أيب یعل والنّّص  اإلشارة باب −١٢٩

  اي به حديث غدير اشاره
 ٧٠١  .............................  الّثاين جعفر أيب یعل والنّّص  اإلشارة باب −١٣٠

  مشكالت مروجين منصوصيت أئمه، پس از امام صادق
 ٧٠٦  ...........................  الّثالث احلسن أيب یعل والنّّص  اإلشارة باب −١٣١

  معرفي اسماعيل بن مهران
  ٧٠٧  ....................................  حمّمد أيب یعل والنّّص  ةاإلشار باب −١٣٢

 ٧٠٩  ................................  الّدار صاحب یإل والنّصِ  اإلشارة باب −١٣٣
  با يكديگر» مهدي«تفاوت دو 

  مقايسة امام با حضرت يحيي
  »صبي«معناي 

  باللمعرفي محمد بن علي بن 
 ٧١٣  ................................................   رآه من ةيتسم يف باب −١٣٤

  فرزند داشت؟ آيا حضرت عسكري
  ٧١٦  ..................................................  االسم عن النّهي يف باب −١٣٥

 ٧١٧  ...................................................  بةيالغ حال يف نادر باب −١٣٦
  بيان دين در بارة أوصل ديانت سهل و اسان است

  نادرستي قول مجلسي در بارة ايمان به حجت ناديده
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 ٧٢٠  ..............................................................  بةيالغ يف باب −١٣٧
  د الصيرفيمعرفي حسن بن محم

 ٧٢٩  ...................  اإلمامة أمر یف واملبطل املحّق  یدعو نيب به فصلي ما باب −١٣٨
  بارة امامتحيرت أصحاب أئمه در

  بارة حيرت أصحاببررسي قول شيخ صدوق در
  معرفي صالح بن حماد

  معرفي عبداهللا بن الحكم األرمني
  بارة وظيفة امامدر علي قول
 ٧٤٠  ......................................................  تيالّتوق ةيّ كراه باب −١٣٩

  و غيبت امام دوازدهم غيبت حضرت موسي
  معرفي علي بن يقطين

  ٧٤٥  ................................................  واإلمتحان صيالّتمح باب −١٤٠

 ٧٤٥  .....................  تأّخر أو األمر هذا تقّدم ّرضهي مل إمامه عرف من أّنه باب −١٤١
  معرفي فضيل بن يسار
  »من مات ولم يعرف امام زمانه...«معني امام در حديث 

 أثبت ومن بعضهم أو األئّمة جحد ومن بأهل هلا سيول اإلمامة یاّدع من باب −١٤٢
  ٧٤٨  ..........................................................  بأهل هلا سيل ملن اإلمامة

  ٧٥٢  .....................  جالله جل اهللا من إمام ريبغ عّزوجل اهللا دان من يف باب −١٤٣

  ٧٥٣  ............  األّول الباب من وهو یاهلد أئمة من إمام له سيول مات من باب − ١٤٤

  ٧٥٥  ............................  أنكر ومن تيالب أهل من احلّق  عرف من يف باب −١٤٥
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  سوانح ايام  - 1
  اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىمآيت 

زندگينامه خودنوشت مرحوم ابوالفضل برقعي، از سردمدارانِ مبارزه با خرافات و 
هاي شيعه در ايران معاصر است. كتاب حاضر از آن نظر حائز اهميت است كه  بدعت

و  مذهبي ايران معاصر را در دوران حكومت پهلوي (رضا - تاريخ تحوالت سياسي
محمدرضا شاه) پس از انقالب ايران تا سال هفتاد شمسي روايت كرده و نقش و 

گيري روحانيون شيعه را در قبال رويدادهاي مختلف جامعه ايران شرح و تحليل  موضع
اند.  دارد كه براي بسياري از خوانندگان مجهول بوده كند و پرده از حقايقي برمي مي

اينكه شرح حال شخصيِ عالمه برقعي است، بيان  عالوه بر» سوانح ايام«بنابراين، 
برداري از چهرة حقيقيِ حكومت به ظاهر اسالمي ايران است.  هاي تاريخي و پرده ناگفته

اي از دوران كودكي و تحصيالت  نويسنده پس از معرفي نسب و خاندان خود، شمه
اي سياسي و ه دهد. بيان فعاليت هاي حوزوي خود را شرح مي ابتدايي و سپس آموزش

هاي نقل حديث از  اجتماعي او در دوران جواني، معرفي اساتيد حوزوي و متن اجازه
هاي برقعي با بسياري از  ها و صحبت ايشان در ادامه كتاب آمده است. شرح مالقات

از جمله خميني و  –روحانيون سرشناس شيعه و نامه نگاري با بسياري از آنها 
است، كه صفحات زيادي را به خود اختصاص داده بخش مهمي از كتاب  - اي خامنه

هاي پاياني كتاب، به نحوه برخورد حكومت ايران با او و شرح آزار و  است. فصل
  ها، حوادث زندان و  ترور نافرجام وي اختصاص دارد. اذيت
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  بر قرآن و عقول  اصولعرض اخبار  -2
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

و ذكر موارد مغايرت آن با قرآن، سنت  »اصول كافي«شي جامع درباره احاديث پژوه
پيامبر اكرم و موازين عقل و منطق است. نويسنده بسياري از مندرجات اصول كافي 
را خالف عقل و قرآن دانسته و در مقدمه نسبتاً مفصلي با بهره گيري از منابع دست 

نسبت به سنت و روايات به تفصيل اول شيعي، داليل ارجحيت و حجيت قرآن را 
كند. وي در ابتدا با بياني موجز، شيوه تدوين احاديث شيعه را بيان داشته و  بيان مي

دهد  علت و چگونگي ورود احاديث جعلي را به كتب و سپس تفكر شيعي شرح مي
هر كند. در ادامه  ها و عواملي را كه به اين نابساماني دامن زده اند، بيان مي و انگيزه

فصل جداگانه بررسي نموده  182يك از ابواب اصول كافي را به تفكيك و در قالب 
و احاديث جعلي آن را با ذكر داليل قرآني، سنت نبوي، روايات ائمه شيعه و 

مجلسي و  »مرآة العقول«سازد. اين اثر، در كنار  بررسي سلسله روات مشخص مي
ين آثار در پااليش و تنقيح اصول محمد باقر بهبودي، يكي از مهمتر »صحيح كافي«

  كافي كليني است.
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QPQY

  تضاد مفاتيح الجنان و قرآن -3
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

شيخ عباس قمي و مقايسه آن را با » مفاتيح الجنان«به بررسي و تحليل ادعيه 
ي و تحليل و نقد ها و حقايق اسالم اختصاص دارد. نويسنده، كتاب را با معرف ارزش
كند.  و رد اين حديث آغاز مي» من بلَغَه«و حديث » تسامح در ادله سنن«قاعده 

سپس شرح حالي از شيخ عباس قمي ارائه داده و انگيزه هاي او را از تأليف 
شمرد. وي يكايك ادعيه اين كتاب را بررسي نموده و دعاهايي را  الجنان برمي مفاتيح

كند. او دعاي كميل،  و عقايد ناب اسالمي هستند، نقد مي كه در تضاد با افكار
داند كه داراي تعابير صوفيانه  عشرات و سمات را با ارائه داليل متعدد، دعاهايي مي

و ناشرِ اين مكتب فكري هستند. در ادامه، به بحث دعاهاي ناقص و معيوب 
غير و قاموس پردازد و از دعاي مشلول، يستشير، عدليه، جوشن كبير، جوشن ص مي

برد. بررسي هشت شبهه مهم در توحيد عبادت، بخش مفصل ديگري از كتاب  نام مي
العابدين و  را به خود اختصاص داده است. وي سپس دعاي توسل، حرز امام زين

هاي  دهد. ادامه كتاب نيز بررسي بخش مناجات امير المومنين را مورد مداقّه قرار مي
كه در تعارض با قرآن كريم و آموزه هاي اصيل ديني ديگري از مفاتيح الجنان است 

  هستند.
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QPRP

  بررسي علمي در اخبار مهدي -4
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

 –دوازدهمين امام شيعيان  -پژوهشي است در اخبار و احاديث منقول درباره مهدي
ا با بهره گيري از آيات كوشد ت و برسي صحت و سقم آنها. نويسنده در اين اثر مي

قرآن، گزاره هاي تاريخي و روايات ائمه شيعه، اصالت وجود امام زمان را بررسي 
نمايد. آغاز كتاب، مقاله مستقل كوتاهي است به قلم يكي از همفكران مؤلف (بدون 
ذكر نام) تا خواننده بدين صورت بتواند در مورد محتواي كتاب و جهت گيري آن، 

ا كند. نخستين فصل كتاب به بررسي روايات شيعي درباره مادر امام ذهنيتي كلي پيد
زمان و تولد و زندگي او اختصاص دارد. نويسنده فصل بعد را به مسئله رجعت و 

كه شيعيان معتقدند پس از رجعت  كم و كيف آن و اتفاقاتي اختصاص داده است
ت آن را با موازين مهدي رخ خواهد داد. وي بالفاصله پس از نقل هر روايت، ضدي
رساند. در فصل بعد،  عقل و منطق و قرآن و روايات پيامبر و اهل بيت به اثبات مي

كند كه مدعيان وجود مهدي به وي نسبت  آياتي از قرآن را شرح و تفسير مي
دهند و سپس رواياتي را كه به پيشگويي حوادث پس از مرگ او اختصاص دارد  مي

پردازد. از آنجا كه  ه احاديث اهل سنت در مورد مهدي ميكند. او در ادامه، ب نقل مي
مهم ترين اخبار و روايات در مورد مهدي، در بحار االنوار مجلسي آمده است، 
نويسنده به تفصيل، سي و دو باب مختلف بحار را بررسي و تك تك روايات آن را 

  رساند. موشكافي كرده و سقم و ضعف آنها را به اثبات مي
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QPRQ

  وفور در زيارات قبور خرافات -5
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ديدگاه اسالم و قرآن را درباره زيارت قبور بررسي نموده و آن را با موازين عقلي 
شود كه ارواح انبيا و اوليا  چنين آغاز مي هايي اين سنجد. كتاب با طرح پرسش مي

شوند. نويسنده ضمن  از زوار خود مطلع ميروند و آيا آنان  پس از وفات كجا مي
ها، به موضوع شرعي بودن ساخت گنبد و  پاسخگويي مستدل و منطقي به اين پرسش

بارگاه پرداخته و احاديث و رواياتي را كه در اين مورد از ائمه شيعه رسيده است، 
امبر هاي كتاب، رواياتي را كه شيعيان درباره زيارت پي كند. در ادامه فصل نقل مي

اكرم، حضرت زهرا، ائمه بقيع و حضرت علي نقل كرده اند مطرح نموده و به 
پردازد. سپس، زياراتي را كه از قول  پاسخگويي و احتجاج و استدالل عليه آنها مي

برخي بزرگان شيعه همچون شيخ مفيد، صفوان، ابن طاووس، جابر جعفي، كفعمي، 
هاي آنها را با عقل و دين،  داده و تناقضسيد مرتضي و... نقل شده مورد مداقّه قرار 

شمارد كه  اي را برمي سازد. در پايان، مضرات و مفاسد ديني و اجتماعي برجسته مي
  در نتيجه خرافه زيارت در جامعه شيعه شيوع يافته است.
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QPRR

  شاهراه اتحاد در بررسي نصوص امامت -6
  قلمداران بل يدرح

متون معتبر ديني (قرآن، احاديث و پژوهشي جامع است كه به بررسي نصوص و 
روايات) درباره مسئله امامت و نقد و تحليل آنها اختصاص دارد. اين كتاب، كه يكي از 

ترين آثار فارسي در زمينه نقد و عيارسنجيِ مفهوم امامت است، آن دسته از آيات  مهم
ه و يكايك داند، شرح و تفسير كرد قرآن را كه شيعه دالّ بر حقانيت سلسله امامت مي

احاديث و اخبار رسيده از رسول اكرم، صحابه كرام و ائمه شيعه را از لحاظ سند و 
راويِ حديث، به دقت بررسي نموده و پس از جدا كردن اخبار شاذّ و دروغ (كه بخش 

كند. نويسنده  دهد) مفهوم و مصداق هر يك را تبيين مي اعظم اين روايات را تشكيل مي
هاي اصلي اختالف و جدايي امت اسالم از يكديگر، ماجراي  شهپس از بيان علل و ري

هاي آن را مورد مداقه قرار داده و ضمن شرحِ  سقيفه بني ساعده و مذاكرات و رويداد
و روايات شيعه را  (سالم اهللا عليهما)ماوقع، كيفيت بيعت حضرت علي با ابوبكر صديق 

غدير خم و حقيقت آن مورد بحث كند. در بخش بعد، ماجراي  در اين موضوع، نقل مي
گيرد. در اين بخش، شرح واقعه غدير، انگيزه پيامبر خدا از ايراد خطبه مشهور  قرار مي

غدير و نقد برداشت شيعه از آن، محور كالم است. نويسنده در فصل آتي، ماجراي 
دهد كه حب و  طبرسي نقل كرده و نشان مي» احتجاج«سقيفه را به روايت كتاب 

دهند. نويسنده در  اي مذهبي، چگونه حقيقت را واژگون و نادرست جلوه ميه بغض
هاي خود در بحث امامت بدان استناد  ادامه، ده حديث مهم شيعه را كه در استدالل

هاي قيامِ سادات علوي در زمان  كند. بيان انگيزه كنند، به دقت تحليل و بررسي مي مي
اي كه همگي حاكي از  خالفت و داليل تاريخيامويان، گفتار صريح ائمه شيعه درباره 

عدمِ وجود نص درباره امامت هستند، موضوع فصل بعدي كتاب است. او در پايان، 
هاي متعدد شيعه را كه پس از هر يك از ائمه سر بر آوردند، معرفي كرده و  فرقه

  دهد. اعتقاداتشان را شرح مي
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QPRS

  راه نجات از شر غاله -7
  قلمداران بل يدرح 

ترين خرافات و غاله در بين شيعيان  اثر مبسوطي است كه به طرح و نقد رايج
دهد. نويسنده، كتاب خود را با بحث علم غيب و  ها پاسخ مي پرداخته و به آن

كند و ضمن اشاره به روايات متعدد  اختصاص صرف آن به خداوند متعال آغاز مي
محمد تقي شوشتري استناد » سهو النبي«شيعي در نفي علم غيب ائمه، به رساله 

كند. مبحثي بعدي، واليت و حقيقت آن است. در اين بخش، مدعاي شيعيان  مي
 درباره واليت امري علي و فرزندانش مطرح شده و آيات متعدد قرآن و گفتار خود

شود. بحث در حقيقت شفاعت، موضوعي  آنان، به عنوان داليل رد اين باور، نقل مي
آيد. در اين بخش، ابتدا مفهوم شفاعت و منظور قرآن از آن، به  ياست كه در ادامه م
گردد و آنگاه، قرائت شيعي از شفاعت و تأثير آن بر باورهاي  روشني تبيين مي
گردد. چگونگي نشر اين خرافه در مذهب تشيع و سير تاريخي  شيعيان بررسي مي

بعدي كتاب،  كتب و باورهاي غاله، موضوعي است كه در ادامه آمده است. فصل
بحث مفصلي است در زيارت قبور و خرافات پيرامون آن. در اين فصل، نويسنده 

كند كه در نفي زيارت قبور از جانب  اي را بيان مي ابتدا داليل عقلي و تاريخي
رسول اكرم و ائمه شيعه نقل شده است. سپس علت توجه شيعيان به زيارت و داليل 

شمارد كه موجب شيوع اين خرافه در  برمي اي را اجتماعي، سياسي و اقتصادي
جوامع شيعي شده است. چگونگي تعارض احاديث زيارت با قرآن و بررسي رجالي 
آنها و تعمير قبور در اسالم، از ديگر مباحث اين فصل است. بخش پاياني كتاب، 

  نگاهي است كلي به پديده غاله و آفات و خبائث اجتماعي و ديني آن.
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QPRT

  خمس -8
  قلمداران بل يدرح

تحقيق جامع و مبسوطي است كه بنيانهاي شرعي و منطقي خمس را بررسي نموده و 
اصالت و صحت آن را در انديشه اقتصادي اسالم مورد مداقّه و قضاوت قرار 

ترين اثر مستقل در زمينه نقد خمس در جهان تشيع  دهد. اين كتاب، كه جامع مي
ت و مستندات شيعه درباره خمس به است، با هدف عيار سنجيِ مهم ترين روايا

رشته تحرير درآمده است. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، پيرايش خمس از 
آن را ممرّي مطمئن «زوائدي است كه برخي علماي شيعه بدان افزوده و به گفته وي 

او در اين اثر، ضمن بررسي  دقيق و موشكافانه معنا و ».  براي روزيِ خود كرده اند
است، سنت   سوره انفال، كه درباره خمسِ غنائم جنگي نازل شده 41يه تفسير آ

دهد.  پيامبر بزرگوار اسالم و ديدگاه ائمه شيعه را در اين باره به تفصيل شرح مي
كند و ضمن بيان  نويسنده، كتاب را با بررسي سند خمس در قرآن آغاز مي

دازد كه آن را محدود و پر كاربردهاي اصلي خمس در جامعه اسالمي، به رواياتي مي
و اهل بيت وي نموده اند. در ادامه، ضمن بيان موارد  صمنحصر به رسول اهللا 

شمولِ خمس، احاديثي را كه در وجوب خمس و كاربردهاي آن آمده است، به 
لحاظ منطقي سنجيده و پس از مقايسه آن با قرآن كريم و سنت رسول اكرم، با دقت 

كند. سپس، اخبار بخششِ خمس  ك را بررسي ميخاصي سند و سلسله روات هر ي
به شيعيان را از جانب ائمه شيعه نقل و تحليل  و در پايان، موارد مصرف خمس و 

كند. آنگاه، فتاواي علماي طراز اول شيعه را  سهم امام را در زمان غيبت بررسي مي
   كند؛ كساني همچون اسكافي، ابن جنيد، در مورد تحليل و اباحه خمس نقل مي
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QPRU

  
شهيد ثاني، محقق سبزواري، ابن عقيل، شيخ صدوق، شيخ طوسي، مقدس اردبيلي، 
محقق ثاني، قطيفي، مال حسن فيض كاشاني، شيخ حر عاملي، شيخ يوسف بحراني، 

الدين عاملي، شيخ محمد حسن نجفي (صاحب جواهر) و ديگران كه همگي  شمس
در زمان غيبت هستند.  به اجماع، قائل به اسقاط خمس ارباح مكاسب از شيعيان

هاي آنان را در اين مورد، در آثارشان به تفكيك  بدين منظور، تمام اقوال و ديدگاه
كند. بخش پاياني كتاب، مجموعه پاسخ هاي نويسنده به رديه هايي است كه  بيان مي

ناصر مكارم شيرازي، رضا استادي اصفهاني و سيد حسن امامي اصفهاني بركتاب 
  در ويراست جديد به آن اضافه شده است. خمس نوشته اند و



 

 

QPRV

  جواب يك دهاتي به آقاي محالتي-9
  قلمداران بل يدرح

جواب مناقشات بر «ها و مدعيات ذبيح اهللا محالتي را در كتاب  اين اثر، استدالل
بررسي كرده و به آنها » خطبه غدير و وجوب خمس ارباح مكاسب و مسئله شفاعت

مذكور را در جواب مقاله اي نوشته است كه سيد دهد. محالتي، كتاب  پاسخ مي
در مجله رنگين كمان منتشر كرده بود. » رد بر خطبه غدير«ابوالفضل برقعي با عنوان 

از آنجا كه محالتي كتاب خود را به صورت پرسش و پاسخ فرضي با برقعي نوشته 
به  است، نويسنده در اين اثر نيز روش مشابهي اتخاذ كرده و پاسخهاي خود را

دهد. وي در آغاز، داستان غدير و آنچه را كه  سؤاالت و ايرادات محالتي تبيين مي
توان از خطبه  بر آنها نمي كند كه بنا در آنجا رخ داد بيان و داليلي را مطرح مي

برداشت خالفت و جانشيني علي را نمود. اين داليل، به چهار  ص رسول اكرم
شوند. در ادامه و در بحثي مبسوط با  قسيم ميدسته عقلي، نقلي، وجداني و تاريخي ت

به بررسي سلسله رواه غدير پرداخته و با استناد به منابع » سند رسواي غدير«عنوان 
مهم رجال شيعه، وثاقت و اعتبار آنها را زير سئول برده و در نتيجه، جعلي بودن 

ه از آن استنتاج رساند و بر نتايج و مفاهيمي ك بسياري از بخشهاي آن را به اثبات مي
  كشد. شود، خط بطالن مي مي
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  تابشي از قرآن -10
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ترجمه و تفسير قران كريم به زبان فارسي است. هدف نويسنده در چهار جلد كتاب 
مذكور، بيان مفاهيم آيات قرآن و شرح پيام هدايت بخش آن به دور از تعصبات 

هاي فرقه اي است. وي در جلد نخست كتاب و در مقدمه اي  ي و جهت گيريمذهب
ي  مبسوط كه نيمي از حجم اين جلد را در بر گرفته، اطالعات جامعي درباره

دهد تا به اين صورت خواننده نا آشنا، نسبت  مهمترين مباحث علوم قرآن ارائه مي
كند؛ از جمله مباحثي به مفاهيم تخصصي و اصطالحات قرآني شناختي نسبي پيدا 

هاي مختلف، انگيزه و چگونگي تدوين قرآن در  همچون: شيوه كتابت قران، قرائت
هاي  زمان عثمان، تحريف در قرآن، محكم و متشابه، اعجاز قرآن و انواع آن، ويژگي

اي است كه از  منحصر به فرد نص قرآن و غيره. شيوه وي در تفسير، به گونه
قيل و فني تفسيري اجتناب كرده و در نتيجه، خواننده با پرداختن به اصطالحات ث

متني روان و ساده روبه رو است. او پس از ارائه ترجمه اي روان از آيه، معنا و 
تفسير واژگان خاصي از آن را كه داراي وجوه و نظاير چندگانه است و يا نيازمند 

ام اصلي هر آيه را به رساند تا پي باشد بيان كرده و خواننده را ياري مي تعريف مي
درستي در يابد. جلد نخست كتاب تفسير سوره هاي فاتحه تا نساء، جلد دوم سوره 
هاي مائده تا يوسف، جلد سوم ادامه يوسف تا فاطر و جلد چهارم به تفسير سوره 

  يس تا ناس اختصاص دارد.
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QPRX

  نقد المراجعات - 11
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

است.  »المراجعات«الدين در كتاب  نقد و بررسي مدعيات سيد عبدالحسين شرف
هاي اهل سنت تأليف شده و  كتاب مذكور با هدف نقل و به چالش كشيدن ديدگاه

كوشد تا با استناد به آيات قرآن، احاديث نبوي و روايات ائمه  برقعي در اين اثر مي
اب با طرح مفهوم سنت و تشيع آغاز الدين پاسخ گويد. كت شيعه، به اظهارات شرف

شود و در ادامه، رويكرد مذهبي كليني را، به عنوان يكي از مهمترين محدثين  مي
آنگاه نگرش باطنيه را در تفسير  نمايد. شيعه، در قبال حديث و تدوين آن بازگو مي

كند. وي  قرآن شرح داده و تأثير اين نگرش را در برداشت مفاهيم حديثي بررسي مي
پردازد و با استناد و اشاره به روايات  پس به بحث پيرامون علم غيب ائمه ميس

كند. شأن نزول و تفسير آيات  شيعي، نادرستيِ اين مفهوم را در تفكر شيعه ثابت مي
تطهير، مباهله و مودت در انديشه ائمه و مفسران شيعه، موضوعي است كه در پايان 

   .به آن پرداخته شده است
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QPRY

  هدايت يافتم: تولدي دوباره و انتخابي دوبارهچگونه  -12
  رادمهر يمرتض ينسالم والمسلماال تحج

و شرح علل  - از روحانيون شيعي معاصر –نوشت مرتضي رادمهر  زندگينامه خود
گرايش وي به اهل سنت و مصائب و مشكالتي است كه از اين راه براي وي پيش آمده 

هايي را  حوزه علميه قم بوده است، انگيزه است. نويسنده كتاب، كه از طالب برجسته
كه وي را از انديشه هاي شيعي خرافي جدا كرده و به سوي اهل سنت سوق داد، شرح 

دهد و از اين راه، خوانندگان را نيز با مباني فكري اهل سنت و نقاط اختالف آنان با  مي
ه عنوان يك طلبه مجموعه رويدادهاي پيش آمده در زندگي وي، ب .سازد شيعيان آشنا مي

ها و  و شرح مناظرات و محاجه هايش با علماي سني، پاسخگوي بسياري از پرسش
شبهات شيعيان درباره اهل سنت است؛ لذا اين اثر، نه يك زندگينامه صرف، بلكه 

وي در آغاز مختصري از وضعيت  .درسنامه اي عقيدتي از تفكرات اهل سنت است
چرايي و چگونگي حضورش در حوزه علميه و خانوادگي و دوران كودكي و سپس 

رهبر (در فصل بعد، از سفرش به بلوچستان و آشنايي با موالنا  .دهد دانشگاه را شرح مي
به شرح مالقاتش با وي و  گويد سخن مي )معنوي و عقيدتي اهل سنت منطقه

اتي كه حج و بازديد از سليمانيه عراق و سوريه و تأثير سفر گويد. مذاكراتشان با او مي
فصل پاياني،  .اين سفرها بر وي گذاشتند، مطالبي است كه در ادامه كتاب آمده است

هاي مكرر و برخوردهاي وزارت  شرح تحوالت دروني عميق نويسنده، دستگيري
هاي شديد و وحشتناكي در زندان را برايش به  باشد كه شكنجه اطالعات با وي مي
 شرح واپسين روزهاي زندگي رادمهر است، كه بخش پاياني كتاب، .همراه داشته است

به قلم شخص ديگري است؛ زيرا نويسنده كتاب در اثر عوارض جسمي ناشي از 
   .شكنجه توسط مأموران اطالعات در گذشته است
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QPSP

  كليد فهم قرآن -13
  سنل يعترش 

هاي تدبر در قرآن و چگونگي فهم و استخراج پيام آيات ان است. نويسنده  بيان شيوه
كتاب با اشاره به همگاني بودن پيام اسالم و درس هاي آن، قرآن كريم را كتابي 

داند كه مخاطب عام دارد و فهم معنا و پيام آن، منحصر و محدود به گروه  مي
كوشد تا با زباني ساده، اصول فهم قرآن را بيان نمايد. بدين  خاصي نيست و مي

ي درك آيات قرآن ضروري است معرفي اي را كه برا منظور، در ابتدا مفاهيم كليدي
دهد؛ از جمله: ظاهر و باطن،  باره هر يك ارائه ميكرده و توضيح مختصري در

محكم و متشابه، تفسير به راي جايز و ممنوع، ضروريات و ناسخ و منسوخ. در ادامه 
هاي كتاب، به انواع سوگندهاي قرآن و مفاهيم آن پرداخته و سپس در مورد  فصل

دهد. كتاب با بحث پيرامون شيوه هاي استدالل  ور و امثال قرآن توضيح ميفواتح س
اي  يابد. رويكرد فرقه ها و نحله هاي فكري قرآن و ماهيت و كيفيت وحي ادامه مي

همچون سوفسطائيان، حسيون، تجربيون و صوفيه در فهم و تفسير قرآن،  موضوعي 
گيرد. بحث پيرامون  نبوت، قيامت  است كه در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار مي

  و معاد از ديدگاه قرآن، از جمله ديگر مباحث كتاب است. 
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QPSQ

  دعا -14
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ها  بررسي مفهوم دعا در اسالم و بيان شرايط دعاهاي توحيدي و چگونگي تمييز آن
اثر، نويسنده برخي از مهمترين  از دعا هاي شرك آلود و نادرست است. در اين

كند.  كتب ادعيه شيعي را بررسي كرده و علت انحرافي بودن مطالب آنها را بيان مي
كوشد تا با استناد به آيات قرآن كريم و احاديث موثق، نشان دهد كه دعاهايِ  او مي

خود ساخته و گمراه كننده، چه مضراتي براي فرد و جامعه در پي خواهند داشت. 
كند و  برخي از شبهات و سؤاالت رايج در مورد دعا و توسل را مطرح ميوي 

  گويد. مستنداً به آنها پاسخ مي
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QPSR

  رهنمود سنت در رد اهل بدعت -15
  يميهاالسالم ابن ت يخشمولف: 
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىممرتجم: 

د بن عثمان ذهبي است. كتاب تأليف محم» المنتقي«اين اثر برگردان فارسي كتاب 
منهاج السنه النبويه في نقض كالم «مذكور، برگزيده و فشرده كتابي است به نام 

كه شيخ االسالم، احمد بن تيميه دمشقي، آن را در رد افكار و عقايد » الشيعه القدريه
 باطل تشيع، به رشته تحرير درآورده است. شيوه نويسنده در اين اثر، ابتدا نقل عقايد

شيعه درباره امامت و خالفت و سپس، پاسخگويي به آنها با استناد به آيات قرآن 
هاي عالمه  كريم، سخنان پيامبر گرامي اسالم و منطق و عقلِ سليم است. وي استدالل

حلّي را در مورد لزوم زعامت علي پس از رحلت پيامبر، سزاوارتر بودن علي براي 
كر كرده و در هر مورد، به تفصيل به آنها پاسخ خالفت و اثبات امامت او در قرآن ذ

  دهد. گفته و نادرستي و ضعف هر يك را نشان مي
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QPSS

  تأملي در آيه تطهير -16
   یجنف آباد نعمت اهللا صال اهللا العظىم يتآ

شرح و تفسير آيه تطهير و بررسي ديدگاه شيعيان در مورد مصاديق اين آيه و 
ين آياتي كه در عقايد شيعي براي عصمت پاسخگويي به آنهاست. يكي از مهمتر

آيه «باشد كه به  سوره احزاب مي 33گردد، آيه  اهل بيت و ائمه بدان استناد مي
مشهور است. مؤلف اين اثر، تالش دارد تا وقايعي را كه منجر به نزول اين » تطهير

را  آيه شد، بازگو نمايد. وي براي اثبات گفته هاي خود، آيات صدر و ذيلِ آيه فوق
كند و با دقت و ظرافت خاصي، ارتباط و يكدستي آيات را در  به دقت بررسي مي

هايي موجز و منطقي،  سازد و با استدالل بيان پيامِ واحد آنها براي خواننده متبلور مي
  كشد. باره، خط بطالن مي بر مدعاي شيعيان در اين
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QPST

  تضاد در عقيده -17
   یحممد باقر سجود

پس از رحلت پيامبر و رويدادهايي است كه منجر به خالفت  بررسي تاريخي وقايع
سه خليفه اول مسلمين شد. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، نه اهانت به عقايد 
شيعيان، بلكه كمك به آنان در درك حقانيت صحابه و شناخت صحيح آنان است. 

تخاب جانشين شمارد كه به خاطر آنها رسول اكرم از ان وي در آغاز داليلي را برمي
پردازد كه به قدرداني و  اجتناب كرد. در ادامه، به طرح و تفسير آياتي از قرآن مي

هايي را كه خداوند در توصيف  ستايش صحابه پيامبر اختصاص دارد. او ويژگي
گروه دسته بندي كرده و به تفكيك  13ياران حقيقي پيامبرش بيان كرده است، در 

فقين را معرفي و صفاتشان را با بهره گيري از آيات دهد. در فصل بعد، منا شرح مي
نمايد. بررسي داليل اختالف بين صحابه، دوستداران اهل بيت  قرآن كريم بازگو مي

هاي آنان، تحليل واقعه افك و رفتار پيامبر در  قبال دخترانش، از  پيامبر و ويژگي
  ديگر موضوعاتي است كه در ادامه به آنها پرداخته شده است.
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QPSU

  توحيد عبادت -18
   سنل يعترش

بيان موازين و معيارهاي توحيد در اسالم و شرح و معرفي عقايد خرافي و شرك 
آلود است. نويسنده، كتاب را با طرح اصل توحيد و معنا و مصاديق آن آغاز 

كند. سپس به بيان مفهوم عبوديت و شرايط تحقق آن پرداخته و عبوديت عام و  مي
دهد. در ادامه، ضمن تبيين معناي شرك، اعمال و انديشه هاي  خاص را شرح مي

و مناسك مسلمانان، به ويژه شيعيان، راه يافته است،  شرك آميزي را كه در آداب
كند و مصاديق هر يك  شمرد. وي شرك را به دو گروه اكبر و اصغر تقسيم مي برمي

به غير خدا، ريا و  برد. بحث تبرّك، ذبح قرباني براي غير خدا، توسل را نام مي
گردد. در بخش  شفاعت، از جمله ديگر مباحثي است كه در اين بخش مطرح مي

دهد  بعد، به معني و حقيقت سببيت پرداخته و اشتباه عوام را در اين مورد شرح مي
و سپس، زيارت قبور بزرگان ديني، پيامبر و ائمه را به عنوان نمونه هاي شرك آميز 

كند. بخش پاياني كتاب، به داليل تاريخي و اجتماعيِ  حليل مياين سوء برداشت، ت
  پيدايش بت پرستي و اسبابِ شيوعِ شرك و خرافه در اسالم، اختصاص دارد.
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QPSV

  خالفت و امامت -19
   قلمداران بل يدرح

هاي بنيادين درباره اعتقادات شيعه درباره امامت ائمه و خالفت صحابه  طرح پرسش
است. نويسنده در اين اثر، با استعانت از آيات نوراني قرآن  بزرگوار پيامبر اسالم

كريم، سخنان گهربار پيامبر گرامي اسالم، صحابه و تابعين ارجمند ايشان، مسايل 
مهمي را درباره امر خالفت و امامت مطرح كرده و شيعيان را به تفكر و انصاف در 

رويكرد حضرت  كند. وي در آغاز كتاب، به بحث درباره مورد آن دعوت مي
ها روايات  ها، نامه علي(ع) به مسئله انتخاب خلفاي قبل از خود پرداخته و خطبه

كند. در ادامه، به موضوعِ ذكر نام  رسيده از وي را درباره رضايت از اين امر، نقل مي
هاي مورد ادعاي شيعيان، نادرستي  پردازد و ضمن تفسير آيه ائمه شيعه در قرآن مي

رساند. بخش پاياني كتاب، به عصمت و  اين آيات را به اثبات مي برداشت آنان از
هاي متعدد  پردازد. در اين بخش، نويسنده پس از استدالل خطاييِ ائمه شيعه مي بي

قرآني، روايات متعددي از خود ائمه درباره عدم مصونيتشان در برابر خطا و لغزش 
  كند. نقل مي
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QPSW

  عقيده اسالمي - 20
  سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىمآيت اهللا العظىم 

بيان عقايد اصيل و ناب اسالمي بر پايه آيات نوراني قرآن كريم و سنت حسنة پيامبر 
است. مترجم در خالل مقدمه كتاب، به  -محمد مصطفي –رحمت و مغفرت 

با يكتاپرستان عربستان  -به ويژه در ايران -دشمني كوركورانه و جاهالنه شيعيان 
شوند. انگيزه اصلي وي از ترجمه  كند، كه در ايران با نام وهابي شناخته مي اشاره مي

هاي  فارسي اين كتاب، دفاع از مشرب فكري و عقيدتي آنان و شرح عقايد و آموزه
است. اين اثر،  -هجري 12مصلح ديني حجاز در قرن  –محمد بن عبدالوهاب 

كتاب خدا و سنت رسول اي است كه  مرامنامة توحيدي و ايماني مسلمان آزاده
داند و به دور از هر  پاكش را براي هدايت و نيل به سعادت ابدي، كافي و وافي مي
كند. كتاب حاضر،  گونه تعصب و جانبداري، تعاليم راستين اسالم را بازگو مي

االسالم محمد بن عبدالوهاب است: در رساله نخست،  مشتمل بر سه رساله از شيخ
اسي، چگونگي شناخت پيامبر، كاركرد و تأثيرات دين در مباني توحيد و خداشن

جامعه و وظايف مؤمنان در قبال خداوند و رسولش، بيان شده است. نويسنده در 
هاي تمييز حق از باطل را در پيروي از دين حنيف شرح داده و در  رساله دوم، مالك

توحيديِ آن  هاي رساله سوم، شبهاتي را كه مغرضين و مشركين بر اسالم و انديشه
  دهد. هاي مستدلي مي اند، مطرح كرده و به آنها پاسخ وارد نموده
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