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 آغازسخن 

صحبه رسوله حممد وعلی آله واحلمدهللا رب العالـمني والصالة والسالم علی 

 أمجعني و بعد:
گـذارم کـه توفیـق داد ھدیـه خواننده گرامـی! خداونـد منـان را سـپاس

ھـای ارزشمند دیگری خدمت شما تقدیم کنم، شکی ندارم که بـرای انسـان
بھتر از کتاب نیست، اینکه محتوای کتـاب بـا ذوق ای  عاقل و ھدفمند ھدیه

خواننده موافق باشد یا نه، بستگی به روحیه ھر خواننده دارد، اما کسانی که 
منـد باشـند ایـن موضـوع  اندیشه و اصالح طلبـی دینـی عالقـه به فرھنگ و

تـاب را کای  مھم نیست. مھم این است که شما بـا چنـین انگیـزهشان  برای
کنـد،  مـی گیرید، کتاب خستگی شما را رفع می دوست دارید و با کتاب انس

کنـد، در یـک جملـه  مـی دھد، دلھره شما را بر طرف می درد شما را تسکین
 ھای بزرگ است. کتاب خواندن و با کتاب مأنوس بودن کار انسان

 رشد اندیشه:
شـود  می کند و بزرگ می انسان از لحاظ فکر و اندیشه نیز روز به روز رشد

تر  و قـوی تر و متین تر رود و ھر روز پخته می و عینا مثل اینکه سن انسان باال
شود، با ایـن تفـاوت  تر می و توانا تر شود فکر و اندیشه او نیز ھر روز بالنده می

که در پرتـو اسـالم خـالص، فکـر و اندیشـه انسـان ماننـد جسـم او پیـری و 
 فرسودگی ندارد.

انـد،  قـیشناسـند، ھمـواره رو بـه تر نمـی ھای بزرگ توقـفناساسا انسا 
گیــرد و بــه ســوی ھــدف در تکــاپو ھســتند،  مــی اوجشــان  ھمچنــان پرواز
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ھای بزرگ از فکر مخالف و اندیشه حریف ترس و ھراس ندارند، سـالح  انسان
 بعـد از توفیـق خداونـد از آنـان حمایـت ھا عقل و سپر دانش در تمام عرصه

ی دینـی و فرھنگـی ھا برھان و اسـتدالل و حالجـی یافتـهکند، منطق و  می
گشاید، چشم انداز رشد و ترقـی و  می ھمچنان راه را فراسوی آینده برویشان

ھا چنان توانا ھا تیره و تار نیست، این قبیل انسانسعادت برای اینگونه انسان
شـان تفکـر و اندیشـه و و نیرومند ھستند کـه تمـام لحظـات زنـدگی بـرای

کننـد، از  نمی شناسند، به شکست فکر نمی ت و پیروزی است، شکستپیشرف
 شان وجود دارد، ترس و واھمه ندارند.موانعی که قطعا بر سر راه

 گذشت از حسود:
شاید دوستان نادان بیش از دشمنان سعی کنند در عزم و اراده و رشد و 

دیـوار کننـد در  مـی تـالش ھـا ترقی اینگونه افراد مـانع ایجـاد کننـد، خیلی
فوالدین عزم و اراده این مردان بزرگ رخنه بوجـود آورنـد، چـه بسـا از روی 

بـا ھمـت بلنـد و  ھـا آن را ندارند، اما ھا آن حسادت چشم دیدن رشد و ترقی
شـان  دارنـد، ھـر روز نگـاه مـی ی بـرتر ھای قوی صبر و حوصله، ھر روز گام

شـان  ھای متعالیآرمان و تر ، افق دیدشان گستردهتر پختهشان  ، اندیشهتر نافذ
ھا ھستید، از ھیچ قـدرت  شود، شما ھم اگر از این نوع انسان تر می درخشنده

و مانعی ترس و ھراس نداشته باشـید، و مطمـئن باشـید کـه روزی درھـای 
پیروزی و سعادت به روی شما گشوده خواھد شد، روزی بـه آرمـان و ھـدف 

جز تسلیم در برابر عـزم و ای  خود خواھید رسید، روزی بدخواھان شما چاره
اراده فوالدین شما نخواھند داشت، پس گذشت داشته باشید و حـق بدھیـد 

 که به شما حسودی کنند.
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 آزادی عقیده:
دارنـد، خیلـی  مـی اینکه شما را از آشنایی و نزدیک شدن با دیگـران بـاز

سند بازارشان کساد شود، شاید مطمئن ھستند کـه تر طبیعی است چون می
لی بودن، مرغوب بودن، پایدار بودن، و نفیس بودن کاالی حریف نیرومند اص

یشان را جلب خواھد کرد، و شما بعد از آشنا شدن با کاالی نفیس ھا مشتری
تـوجھی نخواھیـد  ھا آن رقیب نیرومند دیگر به کاالی پر زرق وبرق اما قالبی

حاضـر اسـت نخواھید خرید، کدام انسـان عاقـل آن را  کرد و به ھیچ قیمتی
برنز را به قیمت طال بخرد؟! پس بازار حریف را کساد کردن فن و حرفه ھمه 

 .جو فروشان در پھنای بستر تاریخ بوده و خواھد بود!
اگر چنین نیست پـس بایـد مـردم را در انتخـاب اندیشـه و عقیـده آزاد  

بگذارند، ھرکس ھرچه دوست داشت انتخاب کند امـا نـه، مشـاوران ظـاھرا 
دالالن حرفه ای، یکسره بغل گـوش شـما خواھنـد گفـت: آقـا مـا  مجانی و

فھمـیم!  می شناسید! ما نمی راھا  این فھمید! شما نمی خیرخواه شماییم! شما
 خیلی خطرناکند!.ھا  این ما تجربه داریم!

 وهم زدگی:
یی آمـاده ھا ھـا و برچسـبآری برای چنین مواقعی در ھـر زمـان مـارک 

قتـی ایـن مـارک و برچسـپ را بـه پیشـانی کسـی دارند، که تصور میکنند و
شوند، مثل اینکه گفتـه شـود فالنـی  نمی چسپاندند دیگر مردم به او نزدیک

دارد! چه کسی حاضر است به این مـریض خطرنـاک نزدیـک شـود؟! » ایدز«
یعنی وھم ایجاد کردن، که طبعا ھر کس ممکن است دچار وھم زدگی شـود  

 دلیـل و بـدون تحقیـق بـی  ھـیچ حرفـی راھای عاقل و زیرک که مگر انسان
 پذیرند. نمی
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کـه  اند ھاست که روی این مسئله کارشده، و به این نتیجـه رسـیدهقرن 
انسان از لحاظ روانشناسی یک سری خصوصیاتی دارد، نکات ضعف و نکـات 

لش وقوت، از بارزترین نکات ضعف انسان این است که اگر وھم زده شد کنتر
گوسفندی که از گرگ واھمه داشته باشد حاال اگر چوپـان مشکل است، مثل 

کند به گمان اینکه گرگ آمده  می ھم برای کمک به او نزدیک شود از او فرار
 است!.

 در مطب  ابن سینا:

شود در زمان ابن سینا دانشمند و طبیب معروف ایرانی مریضی  می گفته 
چـاره کـه  بـی را آوردند که در شکمش ماری جای گرفته بـود! ایـن مـریض

برد، چنان ضعیف و افتاده شده بـود  می ھا از وجود مار در شکمش! رنج سال
 که توانایی حرف زدن ھم نداشـت و فقـط در انتظـار مـرگ لحظـه شـماری

کرد، ابن سینا پـس از معاینـه و شـنیدن درد دل مـریض، ھمراھـانش را  می
که او را خفـه پرخاش کرد که چرا این مریض را دیر آوردید! مار نزدیک است 

کند! باید او را عمل کنم، فردا ھمین وقت او را جراحی خواھم کرد، طی این 
مھلت ابن سینا ماری پیدا کرد و در طشتی زیر تخـت آمـاده گذاشـت فـردا 
مریض آمد و وارد اتاق عمل شد، طبیب او را بیھوش کرد و ساعتی بعـد کـه 

مار چطور زنده مانـده  بھوش آمد طشت را جلو کشید و گفت ببین! تو با این
ای؟! مریض وھم زده نفس راحتـی کشـید و گفـت: دسـت شـما درد نکنـد 

کنم سبک شده ام! این وھم زدگی یکی از بارزترین نقاط ضـعف  می احساس
 انسان است.

 بهایی وهابی شد!:
ترین وھمی که عموم  امروز در میدان رقابت عقاید و افکار و اندیشه بزرگ

شود، اژدھای خطرناک وھابیت است، کسـانی  می ساندهمسلمانان را از آن تر
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مصلحت دارند که در بـاره خطـر ایـن اژدھـا تبلیـغ کننـد، و مـردم را از آن 
و  اند ھا سال است که در باره خطر وھابیت گفته و نوشـته شـده بترسانند ده

 این بازی ادامه دارد.
 ھا پخـش شـد کـه چند سال پیش مطلبی نوشته بودم و در بعضی سایت

زمان به دالئلی نتوانستم ادامه دھم. تیترش این بود: وھابیت چیسـت؟ و  آن
وھابی کیست؟ داستان بقال بھایی را نوشته بودم که روضه خوان محل برای 
اینکه بقال بیچاره حق خودش را از او خواسته بود سر منبر اعـالن کـرد کـه 

ی روضـه خـوان بقال بھایی وھابی شده است!  بازارش کساد شد! ناچار به پا
افتاد و گفت: غلط کردم ھرچه ببری نوش جانت! حاللم کن، روز بعد اعـالن 
کرد که این بقال وھابی را ارشاد کردیم توبـه کـرد، و مثـل اول بھـایی شـد! 
مردم خوشحال شدند و در معامله را با او باز کردند! پس تعجـب نکنیـد اگـر 

یسـت و وھـابی کیسـت شنیدید که فالنی وھابی است؟ حاال این وھابیـت چ
 بماند برای بعد. 

 ی بزرگ:ها وهابی
یی از وھابیان بزرگ سراغ داریم که تعجب خواھید کرد کـه در ھا ما نمونه

عمق جامعه تشیع چگونه ھر کس از این مترسک به نفـع خـودش اسـتفاده 
ی معـروف و روشـنفکران صـاحب ھا شخصیتکرده و میکند! وقتی عالوه از 

خرقانی (تھران) و شریعت سنگلجی (تھران) و آیـت اللـه نامی مانند اسدالله 
برقعی (قم) و آیت الله علی أصغر بنابی (تبریز) حیدر علی قلمداران (قـم) و 

ی تشیع مانند شریعتی و مطھری و طالقـانی و آیـت ھا غیره بعضی تئوریسین
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الله منتظری و حتـی آیـت اللـه خمینـی!!!  وھـابی باشـند دیگـه بقیـه چـه 
 .١!مالمتند؟!!

 تاریخ دعوت:
مترسک سازی در تاریخ بشر عمر طوالنی دارد بـرای حمایـت و دفـاع از 
باورھای اجتماعی که چه بسا ممکن است نقطه مقابل دین باشند حامیـان و 

زننـد و از  مـی و اصالح طلبی را مارک و چسب نواندیشوارثان این باورھا ھر 
دن بـه او را نداشـته ھا ھم جرأت نزدیک شـ سازند که خودی می او مترسکی

کـه  ‡، داسـتانھای پیـامبرانھا باشند، قرآن کـریم پراسـت از ایـن نمونـه
ھـا فـراوان  و تھمت ھا را احسن القصص خوانده از این بر چسب ھا آن خداوند

دارد قوم و امت ھر پیامبری وقتـی خواسـتند در راه دعـوت توحیـد سـنگ 
ر الھی چسباندند، سـلطه ی جور و واجوری به آن پیامبھا اندازی کنند تھمت

جویی، قدرت طلبی، جن زدگی، سحر، شاعری، فقر، سادگی، دیوانگی، وغیره 
 ی رایجی بوده که در ھر عصر و زمان  پیامبران الھی را به آن نسبتھا تھمت

پایه است اما از آنجاییکـه  بی ھا  دانستند که این تھمت می دادند، خودشان می
رفات و موھومات ضد عقل و ضد فطـرت در تصمیم داشتند از خرافات و مزخ

دی رشد کرده بود دفاع کنند ھا جامعه که در تاریکی جھل و گمراھی و نبود
کردند که مردم را وھم زده کرده و  می ساختند و سعی می لذا تھمت و افتراء

از اطراف داعی و ھادی دور کنند بـه گمـان اینکـه بـرای ھمیشـه خواھنـد 
را بگیرنـد، و جامعـه را در انحـراف و جھـل نگـه  توانست جلو فکر و اندیشه

 دارند.

ھای سیاسی ـ مذھبی قبل از انقالب چاپ چھارم نشر مرکز اسناد انقالب  ـ جریان١
 .٧٤٣ششم اعتماد قم ص و چاپ  ٩و  ٣٦٨اسالمی ص 
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 پیشینه وهابیت:
کـنم کـه  می این مقدمه طبعا جای بسط و توضیح نیست اما ناگزیر اشاره

در تاریخ دوجنبش وھابیت وجود دارد یکی متعلق به قرن دوم ھجری اسـت 
ودیگری به قرن دوازدھم، حرکت وھبی یا وھابی کھن منسوب به عبدالوھاب 

. ق) یـک حرکـت  ھ۱۹۷بن عبدالرحمن بن رستم اباضـی خـارجی (متـوفی 
انحرافی بوده است در حالیکه وھابیت معاصر یک حرکت اصـالحی در درون 
اھل سنت و مذھب حنبلی است، اینکه چرا وھابیت اینقدر خطرنـاک جلـوه 

 تواند علل و اسباب مختلفی داشته باشد. می کرده 

 چرایی خطر وهابیت:
اینکه عقاید و افکار وھابیت در قرن دوم مخالف اھـل سـنت به دلیل  -۱

بوده علمای اھل سنت از آن زمان به بعد ھرگاه مناسبتی پیش آمـده 
 .اند علیه عقاید وھابیت رستمی مغربی فتوا صادر کرده

از اواخر قرن دوازده و اوایل قرن سیزده ھجری که استعمار انگلیس  -2
تی دعوت اصالحی محمد بـن از بیداری اسالم سخت بیمناک بود وق

ق) در صدد اصالح و پاکسـازی اسـالم  ه ۱۱۱۵ـ ۱۲۰۶( عبدالوھاب
ھا آغاز به کار کرد، ابتـداء دعـوت او منسـوب بـه  از خرافات و بدعت

خودش یعنی محمدی معروف شد امـا بعـدھا جیـره خـواران خـان 
نعمت استعمار وقتی با حرکت وھابی مغرب در قرن دوم آشنا شدند، 

نفرت و انزجار مسلمانان و فتاوای متعدد علمای اھل سنت را و موج 
در باره آن حرکت مشاھده کردند، تصمیم گرفتند که حرکت اصالحی 

 محمدی را ھم وھابی بنامند.
از آنجــایی کــه حرکــت اصــالحی محمــدی بــه رھبــری محمــد بــن  -3

ھا جمود و تحجـر در جھـان اسـالم در کنـار  عبدالوھاب پس از قرن
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ی اصالحی اظھار وجود کرد و بویژه در مسائل حساس ھا سایر حرکت
و عوام پسندی مانند بدعات قبور و گنبد و بارگاه شـروع بـه فعالیـت 

ای  نمود طبعا واکنش تند عوام را به دنبال داشـت کـه از ھـر رسـانه
 کند. می عمل تر مؤثر

مـؤثر در آغـاز از یـک سـوء و ای  عدم وجود علمای ھمفکر و رسـانه -4
در مکـه  ھـا و گسترده شریف غالـب اسـتاندار عثمانی تبلیغات منفی

مکرمه علیه این حرکت که ھم پیمان آل سعود یعنـی دولـت رقیـب 
شریف غالب بود از سـوی دیگـر مـوج سـوء ظـن علیـه محمـد بـن 

را بر انگیخت و علماء که در بدو أمر اش  عبدالوھاب و حرکت اصالحی
منفـی نشـان  ھـایی از حقیقت این حرکت اطالعی نداشـتند واکـنش

شان را در ایـن زمینـه  دادند که البته بعدھا علمای اھل سنت دیدگاه
ی اولیـه علیـه ھـا اصالح کردند اما بدخواھان حرکت از موضع گیری

 این حرکت سوء استفاده کردند.
چنانکه عرض شد اقدامات عملی این حرکت در تغییر منکر بـویژه در  -۵

که خـالف سـنت سـاخته  ھایی خراب کردن قبرھا و گنبدھا و بارگاه
شده و اینک به مراکز خرافات و بدعات و احیانا شـرک تبـدیل شـده 

بـه ایـن ای  بودند، از سوی شیعیان اثناعشری که عالقه فـوق العـاده
ی در پی داشت، عمـق اختالفـات تر ی شدیدھا دارند واکنش ھا پدیده

 شیعیان با اھل سنت از یک سو و تخریب گنبد و بارگاھھـا (بـویژه در
ــن گنبــد و بارگــاه  ھــا بقیــع و عــراق کــه شــیعیان خــود را وارث ای

دانستند! و امروزه کما کان خود را وارث این قبور منسوب به اھل  می
دانند!) از سوی دیگر بھانه اساسی دست کسانی داد که  می ÷بیت

دنبال سـوژه بودنـد، پـس از سـقیفه و فـدک و کـربال کـه خیلـی از 
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ژه جدیدی پیـدا شـد و عـالوه از اھـل عمرشان گذشته بود اینکه سو
 .١سنت دشمن جدیدی ھم شناسایی شد که اسمش وھابیت است

 مانع اصلی وحدت:
و نظریه پردازان تشیع صلح و آشتی بـا  ھا پس با توجه به طرح تئوریسین

ھر دشمنی ممکن اسـت جـز وھابیـت!، البتـه منـافع اسـتراتیژی و مصـالح 
و علی الظاھر چشم اندازی و لـو  مختلف گاھی از شدت این خصومت کاسته

تاریک و مبھم جھت آشتی در افق روابط شیعه و سنی ترسیم کرده است اما 
متأسفانه عمق این خصومت (با اھل سنت و البته در پوشش وھابیت) و قوت  

ی مذھبی بـه حـدی قـوی اسـت کـه در عمـل ھیچگونـه ھا تأثیر تئوریسین
 شود. نمی پیشرفتی حاصل

ھای یکطرفه وحدت و تقیـه  و شعار تقریب  و کنفرانس تظاھر  به وحدت 
تاکتیکی، در مقابل حـوزه و دانشـگاھای مسـخر حـوزه، و مراکـز علمـی، و 

ی قالب بندی شده در جھت تحقـق اھـداف برنامـه شـیعه گـری، و ھا رسانه
از قبیل سالم  و سحر وکـوثر و اھـل بیـت و ای  ی ماھوارهھا ھا و شبکه سایت

دارند بلکه در عوض ھمه ایـن  نمی ر جھت وحدت گامی برغیره که نه تنھا د
دانند، در واقع ھم در برابر  می رجز خوانی وحدت را یک کار سبک و بیھوده 

آنھمه موج گسترده شیعه گری و فراتر از آن، این شیعه گـری و چنـد مھـره 
پخش کردن، خود بیانگر ایـن  ھا به رخ عوام کشیدن و از رسانهآن را  سوخته

 حقیقت است.
 

ـ در تھیه این بخش از محتوای کتاب تصحیح خطأ تاریخی حول الوھابیة از دکتر سعد ١
 الشویعر و منابع مختلف  دیگر  استفاده شده است.

 

                                           



 های کور در مذهب شعیه گره   ١٠

 گری؟!: وحدت یا شیعه
شکی نیست که ادعاھای کاذب وحدت در راستای طرح گسـترده شـیعه 
کردن جامعه اھل سنت در سراسر جھان در نھایت به نفع برنامه ریـزان ایـن 
طرح  بوده و خواھد بود، بنابر این در بین تئوریسین و مدیران برنامـه شـیعه 

بـه عنـوان دو عنصـر » گـری شـیعه«و » وحدت«نحوه اداره برنامه  گری در
متضاد اختالف نظر شدید وجود دارد. البته اختالف در ھـدف و اسـتراتیژی 
نیست!، فقط در نحوه اداره است!، که مبادا از سناریوی وحدت سوء استفاده 
شود! و بعضی ھنرمندان و کارمنـدانی کـه قـرار اسـت فقـط نقـش وحـدت 

بازی کنند فراموش کنند که تابع سـناریو ھسـتند و گمـان کننـد خواھی را 
 خودشان ھستند.

طبق این برنامه  حتی اگر کسانی از طرف مقابل باور کردند کـه وحـدتی 
سـپرد،  ھـا آن در کار است و خواستند گامی بر دارند نباید ابتکار عمل را بـه

رنامه ریـزان دید مدیران و ب از ھ۱۴۲۸مثال کنفرانس وحدت دوحه در محرم 
بگیـرد! و در سـطح جھـانی  ھـا آن گری، نزدیک بود ابتکـار عمـل را از شیعه

چنین مطرح شود که اھل سنت خواستار وحدت امت اسالمی ھسـتند!، لـذا 
ی میانـه روی ماننـد دکتـر ھا شخصـیتبالفاصله آجیر خطر کشـیده شـد و 

الزحیلی و محمد علی صابونی و غیره کـه تـا قبـل از محـرم  ةوهبـقرضاوی و 
رو و داعـی جـدی وحـدت و مھمـان  ھـ نه تنھا وھابی نبودند که میانه۱۴۲۸

ھای وحدت و تقریب بودند، وھابی و تندرو شناخته شدند!  افتخاری کنفرانس
و از گردونه و حتی از لیست مجمع تقریب آقای تسخیری خارج شدند. پـس 

 ی از دید آنان  مطلوب است!!.چنین  وحدت
 ۲۱) بود کـه آقـای رفسـنجانی در افتتـاح ۸۷ھمین دیروز (اردیبھشت  

ی ھا شخصـیتفرمود: باید از غلـو و افـراط در  می کنفرانس وحدت و تقریب
دینی یعنی امامان شیعه! و از سب و اھانت به مقدسات مذاھب اسالمی دیگر 
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رد!. شـعار خـوبی اسـت امـا نتیجـه گذشته پرھیز ک ھا آن ھا از زمان که قرن
 چیست؟!.

کردیم که مترسک سازی در تاریخ عمـر طـوالنی  می در ھر صورت عرض 
دارد و بازار حریف را کساد کردن و با تھمـت و دروغ و افتـراء، شخصـیت و 

را کوچک جلوه دادن، ھنر کسانی است که با بضاعت مزجاه ای  فکر و عقیده
دس و قھرمان و دیگران را منحرف و نـاقص خواھند خویش را مق می و قالبی

 معرفی کنند!.

 صفوی منش و  وحدت؟!:
کنید که وقتـی یکـی از روحـانیون صـفوی  می در ھمین راستا مالحظه 

منش وتفرقه افکن که در این اواخر از شبکه بدنام و تکفیری سالم بذر کینـه 
)  را سجوسی (قاتـل خلیفـه راشـد عمـر فـاروقپاشد و ابولؤلؤ م می و تفرقه
 ج و حتی تکفیرھا را بـه صـحابه پیـامبر ھا خواند و بدترین اھانت می صحابی

 دارد وقتی بـا پرفسـور احمـد الغامـدی نویسـنده توانـای ایـن کتـاب می روا
رود و  اش مـی نشیند و با سوء استفاده از کرم و مھمان نوازی او بـه خانـه می

ایسـتد و  مـی اجازه!! در کنارشبینیم اوال بدون  می خورد می نان و نمکش را
گیرد! ثانیا بدون اجـازه و  می (توسط پسر از ھمه جا بیخبر میزبانش!) عکس

کنـد و بطـور  مـی مخفیانه با استفاده از سیستم اطالعاتی صدایش را ضـبط
 کند!. می گزینشی ھرجایی که به نفعش ھست در سایتش پخش
کند!!  می وھابی معرفی و عجیب اینکه با ھمه این مسائل در ھمه جا او را

تا اینکه مبادا کسی به عنوان یک پرفسـور دانشـگاه ام القـری مکـه مکرمـه 
و  ھـا افکارش را بخواند و از او متأثر شود، طبیعی است وقتـی صـفوی منش

شان بـرای رونـق بـازار خـویش شـریعتی و مطھـری و طالقـانی و ھمفکران
کنند پرفسور غامدی  یم منتظری و حتی خود آقای خمینی را وھابی معرفی
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که وھابی ھست، که ھست، صحبت از این نیست کـه طبـق فـالن تعریـف و 
قاعده فالنی وھابی است یا خیر؟ ھـدف ایجـاد وھـم و دلھـره در دل عمـوم 

 است که مبادا به اعتراف این آقا خود حوزه ھم تلفات بدھد!.

 تلفات حوزه!:
توسـط ھمین چنـدی پـیش بـود کـه از یـک جلسـه  خصوصـی ایشـان 

او و سـایر ھمفکـرانش مقطـع ای  شاگردان محبوس در حصار افکـار کلیشـه
ای  گفت: اخیرا من در سفر عمره می فیلمی منتشر شد که از قول آقای ربانی

که روحانی کاروان روحانیون بوده ام سی نفـر روحـانی تلفـات داده ام! کـه 
س داشته ایـم و ! و با اینکه ھر روز برایشان کالاند شکار شده ھا بدست وھابی

 لـول« ھـا کـردیم بـه تعبیـر ایشـان سـی نفرشـان بـا وھابی مـی روشنگری!
 »!.اند خورده می

پس این است سبب تھمت زدن و ھر روشنفکر رقیبی را وھابی خوانـدن!  
 تا اینکه مبادا کسی شکار شود! و خدای نکرده! آمار تلفات باال برود!.

 وحـدت و تقریـب چگونـه حاال این روحیه و منطق بـا روحیـه و منطـق 
توانـد جـا پیـدا  مـی تواند سازگار باشد؟! روحیه اخوت و صـداقت در کجـا می

 ھـا ی مختلف در حوزهھا کند؟! شیعه کردن ھزاران جوان اھل سنت از کشور
ھای مدعیان وحدت کجایش با وحدت انطباق دارد؟ اھل سنت در و دانشگاه

نظیـری عمـل  بـی  سـعه صـدرطول تاریخ فراتر از ادعای وحدت با گذشت و 
، نـه تنھـا مسـلمانان شـیعه کـه حتـی مسـیحیان و یھودیـان را در اند کرده
چنین شان  ، و خواھند کرد چون دین و عقیدهاند شان تحمل کردهیھا کشور

 دھد. می دستور
 
 

 



 ١٣   آغازسخن 

 استراتیژی جدید:
پس تبلیغات مغرضانه و مارک و برچسب زدن و مترسک ساختن و عقاید  

حقه اھل سنت را زیر نام ھیوالی وھابیت که جز در تخیـل کینـه پـروران و 
مترسک سازان وجود خارجی ندارد کوبیدن و در پشت دیوار عریـان وحـدت 
وتقریب پنھان شدن جز آب به آسیاب دشـمن ریخـتن نیسـت و جـز تـأمین 

نان اسالم سودی ندارد، امروز گویا یک اسـتراتیژی ثابـت وجـود منافع دشم
 شود. می دارد و با تمام قوت و امکانات از آن حمایت

 خالصه این استراتیژی این است که: 
 ما با اھل سنت برادریم خطری که اسالم و شیعه و اھل سنت را تھدیـد«

 !.»کند وھابیت است می
 ل چی؟:این تابلو و شعار است اما در تفاصی 
جز چند نفر ھمه صحابه مرتد شدند!، ابولؤلؤ صحابی بزرگوار است!، لعـن  

افر و تکفیـری کـ ھـا و نفرین از قرآن ثابت است! و ثواب مضاعف دارد! وھابی
کننـد!. از شـرک و بـدعت و توسـل و  می ھستند!، و حکم قتل شیعه را صادر

ر صـحابه و یفکت یھا مهشفاعت و زیارت قبور و غیره نام بردن، و در برابر برنا
نش نشـان کـض وحدت و تقریـب وایضد و نق یشتار اھل سنت، و شعارھاک

ھای نمایشـی وحـدت شـرکت نکـردن نشـانه دادن و در نشستھا و کنفرانس
 وھابی بودن است و...

 دیدگاه اهل سنت:
به عنوان یک پیرو مذھب اھل سنت و آشنا با دیدگاه علمای  اھل سنت و 

کنم که ما اھل سنت با تمام مـذاھب و مکاتـب  می عرضروش و منش آنان  
 فقھی به شمول مذھب حنبلی و به اصطالح شما وھابیت:

اصوال با تکفیر مخـالفیم. قتـل ھـر انسـان بیگنـاھی را و لـو اینکـه غیـر 
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دانیم، چه رسد به مسلمان قطـع نظـر از اینکـه چـه  می مسلمان باشد حرام
به نام دین در بین مردم بیگنـاه در ھـر یی که ھا مذھبی داشته باشد.  انفجار

گیرد چه در مسجد چه در بازار چه در جمع اھل سنت  می جای جھان انجام
دانیم. تکفیر مسلمان چـه  می و چه در جمع شیعیان ھمه را حرام و نادرست

دانیم، مگر اینکه کسی اصل مسلمی از دیـن را  می شیعه و چه سنی را حرام
کننـد کـه ھـر  مـی از زبان اھل سنت به دروغ نقل ھا انکار کند. اینکه بعضی

رود! دروغ و افتراء محض اسـت. علمـای  می کس یک شیعه بکشد به بھشت
اھل سنت کشتن ھیچ انسانی را به صرف داشـتن فـالن عقیـده حتـی اگـر 

تبلیغات کسـانی اسـت کـه در ھا  این دانند، نمی یھودی و نصرانی باشد جایز
کنند. اھل سنت خواھان وحدت حقیقی و  می ارلباس اسالم بر علیه اسالم ک

ھمزیستی مسالمت آمیز ھستند، و به ھـیچ عنـوان و تحـت ھـیچ شـرایطی 
دانند، اختالف نظر و حتـی  نمی جنگ و خونریزی را در میان مسلمانان جایز

 طرح مسائل اختالفی طبیعی است.
ی دیدگاه یکدیگر را خواندن و با آن آشـنا شـدن و از راه بحـث و گفتگـو

سالم و دوستانه اختالفـات را کمرنـگ کـردن تنھـا راه رسـیدن بـه وحـدت 
 حقیقی و بھترین وسیله برای نا امید کردن دشمنان اسالم است.

 شهد شاهد من أهله:
پس شما با اھل سنت سر وکار دارید و نه وھابیت، حتی اگر اھل سنت بـا 

بـه صـرف شما در مسائل اعتقادی اختالف داشـته باشـند کـه قطعـا دارنـد 
را وھـابی فـرض  ھـا آن شوند و حتی اگـر نمی داشتن چنین اختالفی وھابی

 اند: م شدهیون به دو شاخه تقسیامروز وّھاب«کنید علمای شما معتقدند که: 
 ھای متعّصب......... سلفی -۱
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» حـوار«ه اھل منطـق و گفتمـان و کر کھای معتدل و روشنف وّھابی -۲
گـر یگذارنـد و بـا د احتـرام مـیشـمندان یر اندیار ساکھستند، به اف

سـی را کنند. نه فرمان قتـل ینش مسلمانان به گفتگوی دوستانه می
م کشمرند، و نه ح افر میکو  کنند، نه مسلمانی را مشرک صادر می

شـتری یدھند و روز به روز طرفـداران ب به اباحه اموال و َاعراض می
ه کـ ی اسـت بـرای جھـان اسـالمکمبار عهیطل نینند. واک دا مییپ

د و یـحجاز منتشـر شـده و در جرا رًا دریه اخکی یھاتابکآثارش در 
 .١»شود ونی آنجا مشاھده مییزیھای تلو مناظره

پس به امید اینکه ما از گـروه دوم باشـیم و طرفـداران مـان روز بـه روز  
بیشتر شوند و برای جھان اسالم طلیعه مبارکی باشیم. و کتاب ما نیـز جـزو 

 طلیعه مبارک باشد.ھای این کتاب

 باره این کتاب:در
اصل این کتاب متنی بود که به درخواست نویسنده آن اقدام بـه ترجمـه 

بـا مـنھج علمـی و آزاد آن را  کردم اما بنا بر بعضی شروط غیر علمی که مـا
دانستیم  با نویسنده محترم کنار نیامدیم و بنابراین مجبور  نمی خود مناسب

راوانی را که کشیده بودم  با یک سری اضافات و شدم ثمره تالش و زحمت ف
تعدیالت  به شکل تألیف مستقلی خدمت شما سـروران تقـدیم کـنم از ھمـه 

ممنـون و  اند دوستانی که در شکل گیری این کتاب تشویق و ھمکاری کرده

ـ از مقدمه کتاب (وھابیت بر سر دوراھی) آیت الله ناصر مکارم شبرازی. از سایت خود ١
 ایشان:

http://www.makaremshirazi.org/books/persian/vahabiyat/001.htm#_Lnk2 
 شمسی. ٨٧اردیبھشت  ١٩پنجشنبه 

 

                                           

http://www.makaremshirazi.org/books/persian/vahabiyat/001.htm%23_Lnk2
http://www.makaremshirazi.org/books/persian/vahabiyat/001.htm%23_Lnk2
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طلـبم   مـی گذارم و برای ھمگی از خداوند منان اجر و پاداش فـراوانسپاس
کنید ھدف ما از نوشتن ایـن کتـاب  می کتاب مالحظهکه در البالی ھمچنان

زمینه سازی برای ایجاد وحدت واقعی بین امت اسالمی اسـت و نقـل ونقـد 
عقاید شیعه خدای نکرده  به معنای اھانت بـه مـذھب مـذکور و پیـروان آن 

 نیست.
ی کور در مذھب شیعه برای ایـن کتـاب تقریبـا اسـمی بـا ھا و اسم گره 

ی کور و زنگ زده نه از ھا امیدواریم عقالی شیعه با این گرهمسماست که ما 
شیعه در دادگـاه «در انکار که از در باز کردن آن با عقل و وژدان پیش آیند.  

نام کتاب دیگر ماست که انشاالله بـزودی در دسـترس شـما » عقل و وژدان
 بزرگواران قرار خواھد گرفت.

سـائل ذی ربـط خواسـتند چنانچه دوستانی در باره محتـوای کتـاب و م
تماس بگیرند یا نقص و خللی مشاھده کردند یا انتقاد و پیشـنھادی داشـتند  

 با کمال میل حاضریم به پرسشھای عزیزان پاسخ دھیم. 
ی کـاری و ھـا البته یادآوری این نکته الزم است کـه بـه دلیـل گرفتاری

د بخشـی شتاب سرشار از لطف برادران عزیز در کتابخانه عقیده  فرصت نشـ
از مطالب را اکنون اضافه کنم که انشـاالله بـزودی انجـام خواھـد شـد و در 
ضمن نواقصی نیز وجود دارد که امیدوارم دوسـتان لطـف کننـد و بـا قبـول 
زحمت حتما ھمکاری الزم را مبذول دارند چـه در تصـحیح مـتن و چـه در 

 یادآوری خألھای موجود.  
 التماس دعای خیر دارم.

 عبدالله حیدری
Haidari11@gmail.com 

 یشمس ۱۳۸۸ستم مرداد ماه  یب
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 مقدمه

این یک واقعیت مسلم است که شیعیان اثناعشری اصول اعتقادی بـرای 
که جز خود آنان، در قاموس عقاید ھیچکدام از مـذاھب  اند برگزیدهشان  خود

اسالمی دیگر، جای ندارد. و ھرکس در این عقاید منحصر به فرد شـیعیان بـا 
دقت و تأمل بنگرد به روشنی در میابد که تمام این عقاید با یکدیگر متناقض 

 است.
بلکه موضع خود کسانی که از دیـدگاه شـیعیان، امامـان مـذھب شـیعه  

و گفتار و کرداری که از آنان نقل شده با این عقاید در تناقض آشـکار ھستند 
است. که قطعا این دلیل واضح بر وجود نقص و خلـل در ایـن عقایـد شـیعه 

 دارد.ای  است که نیاز به بازنگری ریشه
این یک واقعیت مسلم است که عقاید باید قرین باور عمیق ویقـین کامـل 

شـود کـه ایـن عقایـد مؤیـد و  می می محققباشد و چنین باور و یقینی ھنگا
برفـرض  –پشتیبان و تصدیق کننده یکدیگر باشند، و گفتار و کـردار امامـان 

تصـحیح و آن را  تأیید کننده عقاید مذکور باشد و اصول و قواعد –امام بودن 
اثبات کند. زیرا عقاید اساس و پایه دین است و ھرگاه پایه و اساس متناقض و 

دلیل بر بطالن و نادرستی آن است. و خصوصیت دین الله ایـن ضعیف باشد 
است که منبع و سرچشمه آن یکی است، و تمام اجزاء آن مؤید و پشـتیبان و 

 تصدیق کننده یکدیگر است.
بنابراین ناممکن است که این عقاید، عقاید ربانی و الھی و آسمانی باشد  

ر داشته باشد. لذا خداوند اما در عین حال با یکدیگر در تضاد و تناقض قرا
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فََ� ﴿ فرماید: می متعال
َ
ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  َولَوۡ  َءانَۚ ُقرۡ لۡ ٱ َ�َتَدبَُّرونَ  أ َّ� 

 ْ ٰ خۡ ٱ �ِيهِ  لَوََجُدوا  ].٨٢[النساء:  ﴾٨٢ �َكثِ�ٗ  افٗ تَِ�
بود حتما در آن  می کنند و اگر از جانب غیر خدا نمی آیا در قرآن تدبر« 

 ».یافتند می فراواناختالف 
ی زنـگ زده در مـذھب شـیعه ھـا در واقع تضاد و تناقض و وجود کورگره

آشـکار ای  مخصوص عقاید نیست، در فروع نیـز ایـن تضـاد و تنـاقض بگونـه
خورد، تقریبا ھیچ روایتی در کتـب شـیعیان اثناعشـری پیرامـون  می بچشم

بـا آن وجـود احکام شرعی نیست که در کنار آن روایتی مخـالف و متنـاقض 
نداشته باشد، این خود دلیل روشن است بـر اینکـه منبـع و سرچشـمه ایـن 

 روایات یکی نیست.

(کـه  »هتـذيب األحكـام«طوسی عالم شیعی اثناعشری در مقدمه کتابش  
یکی از دوستان که حقش بر ما واجـب «نویسد:  می یکی از کتب اربعه است)

شان که خدای -اصحاب ما  پیرامون احادیث  -که خدایش تایید کند -شده 
و آنچـه کـه از اخـتالف و تفـاوت و   -شان رحم کندتایید کند و برگذشتگان

منافات و تضاد در این احادیث وجود دارد با مـا صـحبت و گفتگـو کـرد، تـا 
جاییکه تقریبا ھیچ روایتی نیست مگر اینکه در مقابـل، ضـد آن وجـود دارد، 

کند، تا  می نفیآن را  حدیث دیگری وھیچ حدیثی نیست مگر اینکه در مقابل
ھـای مـذھب مـا قـرار  جاییکه مخالفـان مـا ایـن امـر را از بزرگتـرین ضـعف

از کسـانی کـه ای  تا اینکه برعـده«نویسد:  می ،... او در بخش دیگریاند داده
گاھی در وجوه استدالل و معانی الفاظ ندارند شبھه  توان علمی و بصیرت و آ

ان بدلیل اینکه توجیه شبھه برایشان مبھم بوده و از وارد شده و بسیاری از آن
 پایان سخنان طوسی..» اند از اعتقاد حق برگشته اند حل شبھه عاجز مانده

 را  وادارای  پس چنانکه گفتیم این تناقض در اصول و فروع ھر فرد شیعه
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کند که در اعتقاداتش بازنگری و تجدید نظر کلی بنماید، تا اینکه شخصـا  می
ین و بارو کامل برسد، و این عینا ھمان چیزی است کـه علمـای شـیعه به یق

گویند در عقیـده نبایـد تقلیـد  می کنند، و می شان سفارشھمواره به پیروان
خـورد بـر او  مـی بر  یکرد، پس یک فرد شیعه وقتی به چنین تناقض آشکار

واجب است که تالش کند و بدنبال یافتن حق و حقیقت باشد، حقیقتی کـه 
درست به نازل فرموده تا اینکه در روز قیامت با عقیده غلط و ناآن را  داوندخ

 پیشگاه خداوند حاضر شود.
ایم بدست کسانی که در تالش حقیقـت  در این صفحات اندک سعی کرده

ھستند کلید تالش و جستجو را بدھیم تا بـا دقـت و تأمـل، بـه ایـن تنـاقض 
 .در اصول و فروع مذھب شیعه پی ببرند کخطرنا

آیا امامت اصلی از اصول دین است؟ حدیث غدیر. آیا امامت ماننـد نبـوت 
است؟ ادعای عصمت برای امامان. ادعای اینکه تقیه دین است. توان خـارق 

 .شالعاده امامان. صحابه
امیدوارم خداوند به ھمگان توفیق ھدایت و استقامت بر صراط مستقیم 

 فرماید.عنایت 

 





 

 
 امامت: بخش اول

 آیا امامت اصلی از اصول دین است؟ و آیا با ادله قطعی ثابت شده است؟
شیعیان  ایم که امامت از دیدگاه تشیع یک اصل است ھمه شنیده

اصلی از اصول اثناعشری معتقدند امامت نیز مانند توحید و نبوت و معاد 
دین است و ھمانند نماز و زکات و روزه وحج از جانب خداوند نازل شده 
است، این مطلب در تمام کتب روایی و عقاید آنان صریح و روشن بیان شده 

 است.

 روایات شیعه در باره امامت:
) روایت کـرده کـه /کلینی با سند خودش از ابوجعفر (امام محمد باقر

پایه بنا شده است، نماز و زکات و روزه وحـج و والیـت،  اسالم بر پنج«فرمود: 

و بر ھیچ چیز دیگری مانند والیـت تأکیـد  .»يةومل يناد بشیء كام نودی بالوال«
این یکی یعنی والیت را تـرک  نشده است! اما مردم چھار اصل اول را گرفته و

 .١»اند کرده
مؤثـق «در شرح اصول کـافی در بـاره درجـه ایـن حـدیث آمـده اسـت  

 . ٢پس این حدیث از دیدگاه علمای شیعه صحیح و معتبر است» کالصحیح

 .٣حدیث شماره  ٢/١٨ سالمدعائم اإلاصول کافی کتاب ایمان و کفر باب  -١
 .١٤٨٧حدیث شماره  ٥/٢٨ رشح الكافیشافی ال -٢
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را  از ارکـان اسـالم  »ال إله إال اهللا حممـد رسـول اهللا«در اینجا کلمه شھادت 
سـالم تـرین ارکـان ااز بزرگآن را  انداخته و به جای آن والیت را قرار داده و

 .»يةكام نودی بالوال بيشءومل يناد «فرماید:  می ، زیرا کهاند شمرده
در حدیث دیگری نیـز مـتن حـدیث اول را آورده، و راوی اضـافه کـرده  

 .١»والیت بھتر است«بھتر است؟ فرمود: ھا  این است: کدامیک از
چنانکه علمای شیعه معتقدند این حدیث به اعتبار سـند از دیـدگاه آنـان 

 .٢است صحیح
 ات شیعیان اثناعشری آمده است که:ھمچنین در روای

ر مرتبه وبیست مرتبه به آسمان برده شدند! و در ھ صد ج پیامبر گرامی«
در باره والیت علی و امامان بعـد از او پـیش از  ج خداوند متعال به پیامبرش

 .٣»فرایض سفارش کرده است!!
مرتبـه! مسـئله امامـت و ) ۱۲۰ست(یما نفھمیدیم که چرا در تمام صد وب

؟! یـا انـد کرده می فراموش ج شده؟! آیا به دلیل اینکه پیامبر می والیت تکرار
دلیل دیگری داشته است؟! و انگھی جریان اسراء و معراج فقط یک مرتبه در 

تـا معـراج را از کجـا  ۱۲۰دانیم که آقایان ایـن  نمی قرآن کریم ذکر شده، ما
 .؟!اند آورده

 منسوب است. ÷م این روایات به امام جعفر صادقه تماکنیب ایعج

 .٢/١٨ سالمدعائم اإلاصول کافی، کتاب ایمان و کفر باب  -١
 .١/٣٩٤ بحار األنوارو  ١/٣٠٣ الربهان ١/١٩١تفسیر عیاشی  ٥/٥٩ الشافی -٢
 .٢٣/٦٩ بحار األنوار ٦٠١و  ٦٠٠از ابن بابویه قمی ص  اخلصالکتاب  -٣
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تر اینکه آقای کلینی در ذیل این مبحث پانزده روایـت آورده کـه  بیو عج
نقل نشده است!. ما اھل سـنت الحمدللـه تمـام  ج یکی ھم از پیامبر گرامی

 م.یگیر نمی از کس دیگری ج اصول و فروع دینمان را جز پیامبر گرامی

 دیدگاه علمای شیعه:
 دانند. می علمای مذھب شیعه نیز امامت را اصلی از اصول دین

این موضـوع را پذیرفتـه و ماننـد شان  علمای مذھب شیعه در کتب عقاید
، ما در اینجا بـه نقـل اند امامت را اصلی از اصول دین دانستهشان  کتب روایی

 کنیم. می سه نمونه اکتفا

ملل ـالـ«ی در کتـابش آیت الله جعفر سبحانی از علمای معروف اثناعشر

 نویسد: می در ذیل مبحث: آیا امامت از اصول دین است یا از فروع؟ »والنحل
 .١»تمام شیعیان اتفاق نظر دارند که امامت اصلی از اصول دین است!«

 نویسد: می و محمد رضا المظفر
ما معتقدیم که امامت اصلی از اصول دین است که ایمان جز با اعتقاد با «

 .٢»شود! نمی آن کامل
 .٣»مت یکی از اصول دین اسالم است!اما«نویسد:  می و آقای خمینی

که در اول بحث با امامت ذکـر گردیـد، کـه اھـل ای  و اما اصول چھارگانه
نامند، در نزد تمـام امـت اسـالمی بـا دالئـل  می ارکانآن را  سنت و جماعت

 قطعی در قرآن کریم ثابت است.

 .٢٥٧ص ملل والنحلـال -١
 .١٠٢ص عقائد اإلمامية -٢
 .١٤٩ص كشف االرسار -٣
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اثناعشری حتی یـک دلیـل قطعـی ھـم از  امامت مورد نظر شیعیان یول
 قرآن کریم یا سنت صحیح ندارد.

 روایت ارکان اسالم از دیدگاه اهل سنت:
کنـیم، ایـن  می ما در اینجا روایت ارکان اسالم را از دیدگاه اھل سنت نقل

ھـایی کـه  پایه نقل شده و در آن ارکان و ج مانحدیث صحیح از پیامبر گرام
ترین رکن دین الله کـه  ذکر گردیده است، از جمله، مھماسالم بر آن بنا شده 

انداختـه و بـه آن را  ومتأسفانه در ایـن روایـت -اسالم بدون آن ناتمام است

» ال إلـه إال اهللا حممـد رسـول اهللا«، کلمه شھادت: اند جای آن والیت را جا داده
بـاھم و مکمـل ھـردو  جزء آن یک اصل معرفی شده چونکـهھردو  هکاست، 

گرند، و یک جزء آن بدون دیگـری نـاقص اسـت.در حالیکـه در حـدیث یکدی
نقل شده این رکـن اساسـی ذکـر گردیـده امـا از  ج صحیح که از رسول خدا

والیت و امامت خبری نیست! اما  شیعیان اثناعشری والیت را بـه جـای ایـن 
 !!.اند رکن اساسی جای داده

ود، رسـول روایـت شـده کـه فرمـ بدر صحیحین از عبدالله ابن عمر
 فرمودند، اسالم بر پنچ اصل بنا شده است: جخدا

 ».ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا«گواھی دادن به   -۱
 إقامت نماز.  -۲
 زکات.دادن   -3

 .حج خانه خدا -4
 .١و روزه ماه رمضان  -5

 ه طبعا در این حدی ذکری از والیت نیست.کد ییفرما یمالحظه م

 .٢١و صحیح مسلم حدیث  ٧صحیح بخاری حدیث  -١

 

                                           



 ٢٥   بخش اول: امامت

 دالئل ارکان دین از قرآن کریم:
از دالئل قطعی در قرآن کریم که ارکان مذکور با آن ثابـت ای  نمونهاینک 

 آوریم: (در حدیثی که گذشت) می شده را در اینجا

 الوھیت ونبوت است. رکن اول:

الوھیت (یا توحید) یعنی گواھی دادن به اله بودن و معبود و  الف:
 تشایسته پرستش بودن ذات یگانه و یکتای الله متعال، با کمال قاطعی

توان گفت که توحید و دقیقا توحید الوھیت در صدھا آیه از قرآن کریم  می
 ثابت شده است، از جمله دو نمونه را مالحظه فرمایید:

ٓ  ِحٞدۖ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ �َ�ٰ ﴿   ].١٦٣: ة[البقر ﴾١٦٣ لرَِّحيمُ ٱ نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  �َّ

ُ ٱ﴿ َّ�  ٓ�َ  ٰ  ].٢٥٥: ة[البقر ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�
چھار مرتبه در قرآن کریم با  ج نبوت: اسم مبارک رسول گرامی ب:

صراحت آمده و اما وصف ایشان به رسالت و نبوت وخطاب به ایشان با این 
را  ی از آنیھا نمونه  کنیھا آیه آمده است که ای دیگر در دهھا صفات و اشاره

 فرمایید: یم مالحظه

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا  ُهمۡ تََرٮ

عٗ  دٗ  اُركَّ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ� ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
َ
� 

� ٱ ُجودِ ٰ  لسُّ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ� خۡ  ٍع َكَزرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ� َرٮ
َ
 ۥهُ  َٔ َشۡ�  َرجَ أ

ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  اعَ ٱ ِجُب ُ�عۡ  ۦُسوقِهِ  َ�َ رَّ ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ  لزُّ اَر  ُكفَّ
ُ ٱ وََعدَ  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  ُهمِمنۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
ۢ  ًراَوأ  ﴾٢٩ �َعِظيَم

  ]٢٩[الفتح: 

 



 های کور در مذهب شعیه گره   ٢٦

دٌ  َوَما﴿ ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
 قُتَِل  أ

ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ عۡ  َ�َ
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  َفلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ  ا

ُ ٱ ِزيوََسَيجۡ  ٰ ٱ �َّ  ]. ١٤٤عمران:  [آل ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  �َّاُس ٱ � ِيٱ َ�ِيًعا ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ  ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٰ  َ�ٓ  ِض� �ۡ� ْ  َٔ َ�  َوُ�ِميُتۖ  ۦيُۡ�ِ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ� ِ  اِمُنوا ِ ٱب  �َِّ�ِّ ٱ َورَُسوِ�ِ  �َّ

 ٱ
ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ ِ  ِمنُ يُؤۡ  �َّ ِ ٱب [األعراف:  ﴾١٥٨ َتُدونَ َ�هۡ  لََعلَُّ�مۡ  تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ

١٥٨.[ 
نُفِسُ�ۡم َعزِ�زٌ  لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسولٞ ﴿

َ
َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص  ّمِۡن أ

 ].١٢٨: التوبة[ ﴾١٢٨رَِّحيٞم  َعلَۡيُ�م بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَُءوٞف 

 رکن دوم نماز:
فرض بودن، و دستور به اقامه و اینکه نماز شرط  ۀآیات فراوانی در بار

 رد مرتبط دیگر آمده است از جمله:ایمان است و موا

لَوٰ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱ َ�َ  َ�نَۡت  ةَ لصَّ وۡ  ابٗ كَِ�ٰ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل   ].١٠٣[النساء:  ﴾اقُوتٗ مَّ

﴿ ْ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ۚ لزَّ ْ  َوَما ةَ ُموا نُفِسُ�م ُ�َقّدِ

َ
 َ�ُِدوهُ  َخۡ�ٖ  ّمِنۡ  ِ�

ِۗ ٱ ِعندَ  َ ٱ إِنَّ  �َّ  .]١١٠: ة[البقر ﴾١١٠ بَِص�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

نۡ ﴿
َ
ْ  َوأ �ِيُموا

َ
لَوٰ ٱ أ ۚ ٱوَ  ةَ لصَّ ِيٓ ٱ َوُهوَ  �َُّقوهُ ونَ ُ�ۡ  هِ إَِ�ۡ  �َّ  ].٧٢[األنعام:  ﴾٧٢ َ�ُ

ُل فَإِن ﴿ َكٰوةَ فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ� ٱّ�ِيِن� َوُ�َفّصِ ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتَُوا ْ ٱلصَّ قَاُموا
َ
ْ َوأ تَابُوا

 ].١١: التوبة[ ﴾١١ٱ�َ�ِٰت لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُموَن 

 

 

 



 ٢٧   بخش اول: امامت

 رکن سوم زکات:
که سخن از نماز به میان  و زکات تقریبا دوشادوش نماز است ھرجایی

توان از  می را است و اما حکم فرض بودن آنآمده دستور زکات نیز داده شده 
 آیات ذیل روشن نمود:

َدَ�ُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَ�ِٰكِ� َوٱۡلَ�ِٰملَِ� َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُ�ُهۡم ﴿ إِ�ََّما ٱلصَّ
بِيِل� َفرِ�َضةٗ  ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ ُ  َوِ� ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَ�ٰرِِمَ� َوِ� َسبِيِل ٱ�َّ ِۗ َوٱ�َّ ّمَِن ٱ�َّ

 ].٦٠: التوبة[ ﴾٦٠ َعلِيٌم َحِكيمٞ 

﴿ ْ �ِيُموا
َ
َلوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ْ رۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ٰ ٱ َمعَ  َكُعوا   ]٤٣: ة[البقر ﴾٤٣ كِعِ�َ ل�َّ

 رکن چھارم روزه:
 فرضیت و اھمیت روزه نیز مانند سایر ارکان اسالم در قرآن آمده است.

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ َيامُ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ ٱ َ�َ  ُكتَِب  َكَما لّصِ  ِمن �َّ

 ].١٨٣: ة[البقر ﴾١٨٣ َ�تَُّقونَ  َلَعلَُّ�مۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ 

ِيٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهۡ ﴿ نزَِل  �َّ
ُ
ۡ ٱ ّمِنَ  تٖ َوَ�ّيَِ�ٰ  ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ �ِيهِ  أ  ُهَدىٰ ل

هۡ ٱ ِمنُ�مُ  َشِهدَ  َ�َمن قَاِن� ُفرۡ لۡ ٱوَ  وۡ  َمرِ�ًضا َ�نَ  َوَمن ُهۖ َيُصمۡ فَلۡ  رَ لشَّ
َ
ٰ  أ  َسَفرٖ  َ�َ

 ٞ ة يَّا�ٍ  ّمِنۡ  فَعِدَّ
َ
�  ۗ َخَر

ُ
ُ ٱ يُرِ�دُ  أ ْ َوِ�ُكۡ  ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ  ِملُوا

ةَ لۡ ٱ ْ  عِدَّ وا ُ َ ٱ َوِ�َُكّ�ِ َّ�  ٰ ٰ  َما َ�َ  ].١٨٥: ة[البقر ﴾١٨٥ ُكُرونَ �َشۡ  َولََعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ َهَدٮ

 رکن پنجم حج:
فرضیت حج نیز در قرآن متجلی گردیده است برای نمونه یک آیه را 

ِ ﴿ مالحظه فرمایید:  َوَمن َسبِيٗ�ۚ  هِ إَِ�ۡ  َتَطاعَ سۡ ٱ َمنِ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ ِحجُّ  �َّاِس ٱ َ�َ  َوِ�َّ
َ ٱ فَإِنَّ  َ�َفرَ    ].٩٧عمران:  [آل ﴾َلِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  َغِ�ٌّ  �َّ
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که اسالم بر آن بنا شده است، که ھر ای  پس این است ارکان پنجگانه
کدام آن با دلیل قطعی در قرآن کریم ثابت شده است، واضح و روشن و 

گونه اختالف نظری بین  آشکار و با صراحت کامل، که در باره ثبوت آن ھیچ
 تمام فرق اسالمی وجود ندارد.

ش این است که دلیل قطعی از قرآن کریم برای اثبات امامت اما پرس
کجاست؟ که مانند این ارکان پنجگانه امامت را نیز با صراحت و قاطعیت 
اثبات کند، در حالیکه به ادعای شما حکم ھمه یکی است، بلکه طبق ادعای 

است،  شما مانند امامت و والیت بر ھیچکدام از ارکان اسالم تأکید نشده
تالوت آن را  ریم در دسترس ھمگان قرار دارد از اول تا آخر با دقتقرآن ک

 ھم به آن وجود ندارد.ای  ترین اشارهکنید، کوچک
کنید که امامت اصلی از اصول دین است؟! این  یم پس چگونه ادعای 

چطوری اصلی است که حتی یک آیه ھم در قرآن کریم برای اثبات آن وجود 
 ندارد!.

دالئل زیادی وجود دارد، عرض ما این است که فقط  گفت طبعا خواھید 
 یک دلیل محکم بیاورید!

 دلیل امامت از قرآن کریم:
ین دلیل شیعیان تر سوره مائده قوی ۵۵شما مدعی ھستید که آیه 

 اثناعشری بر امامت است:

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ  تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ
َكوٰ ٱ  طوسی شیخ الطائفه در این باره ].٥٥: ة[المائد ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ

 نویسد: می
ین دلیل بر امامت این تر و اما نص بر امامت ایشان از قرآن کریم: قوی« 

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿ فرموده خداوند متعال است: ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ  َءاَمُنوا
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ِينَ ٱ لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  .١]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ
 نویسد: و طبرسی می

ین دالئل بر صحت امامت بال فصل علی ابن ابی تر این آیه از واضح
 .٢»است ج بعد از پیامبر سطالب
 !.پرسش ما این است که امامت در کجای این آیه ذکر شده است؟ 

حتما خواھید گفت: والیت در آیه کریمه به معنی امامت است! شما 
ه یاید؟ در حالیکه قبل و بعد از این آ نه والیت را به امامت تفسیر کردهچگو

ھم والیت ذکر شده، اما به اجماع شیعه و سنی در ھیچ جا از موارد مذکور 
یت به معنی امامت نیست، چه قبل از این آیه و چه بعد از این آیه، بیایید وال

با ھم در باره این آیات دقت کنیم و ببنیم که با کمال شگفتی این آیه را 
ورده و به نفع خودتان تفسیر چگونه از سیاق و روند طبیعی آن بیرون آ

 د:یا کرده

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ �ََّ�ٰ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َءۘ ِ�َا

َ
ٓ أ  ءُ ِ�َا

َُّهم َوَمن ٖض� َ�عۡ  َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ ِمنۡ  ۥَفإِنَّهُ  ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  ٥١ لِِم�َ ل�َّ
ِينَ ٱ َ�َ�َى َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ ن َ�ٰٓ َ�ۡ  َ�ُقولُونَ  �ِيِهمۡ  رُِعونَ �َُ�ٰ  مَّ

َ
ٓ  تُِصيبََنا أ ٞۚ َدا  �َِرة

ُ ٱ َ�َعَ�  ن �َّ
َ
  أ

ۡ
ِ  ِ�َ يَأ وۡ  حِ َفتۡ لۡ ٱب

َ
مۡ  أ

َ
ِ  ّمِنۡ  رٖ أ ْ َ�ُيۡص  ۦِعنِده ٰ  بُِحوا َ�َ  ٓ ْ  َما وا ُّ�َ

َ
 ِ�ٓ  أ

نُفِسِهمۡ 
َ
ِينَ ٱ َوَ�ُقوُل  ٥٢ ِدِم�َ َ�ٰ  أ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َ�ٰٓ  ا

َ
ِينَ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ أ قۡ  �َّ

َ
ْ أ ِ  َسُموا ِ ٱب  دَ َجهۡ  �َّ

يۡ 
َ
عۡ  َحبَِطۡت  لََمَعُ�مۚۡ  إِ�َُّهمۡ  نِِهمۡ َ�ٰ �

َ
ۡص  لُُهمۡ َ�ٰ أ

َ
ْ فَأ َهاَ�ٰٓ  ٥٣ ِ�ِ�نَ َ�ٰ  َبُحوا ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ� 

 ْ   َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

 .٢/١٠ تلخيص الشافی -١
 .٢/١٢٨ جممع البيان -٢
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ذِلَّةٍ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ يَُ�ٰ  فِرِ�نَ َ�  َ�َافُونَ  َوَ�  �َّ

ٰ  �ِٖ�� َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء  َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما ٥٤ َعلِيمٌ  ِسعٌ َ�ٰ  �َّ
ُ ٱ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُِقيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  وَُهمۡ  ةَ لزَّ
َ ٱ َ�َتَولَّ  َوَمن ٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِ ٱ َب ِحزۡ  فَإِنَّ  َءاَمُنوا  ُهمُ  �َّ
َهاَ�ٰٓ  ٥٦ لُِبونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ِينَ ٱ َ�تَِّخُذوا ْ ٱ �َّ َُذوا  �ُهُزوٗ  دِيَنُ�مۡ  �َّ

ِينَ ٱ ّمِنَ  اَولَعِبٗ  َّ�  ْ وتُوا
ُ
ارَ لۡ ٱوَ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ وۡ  ُكفَّ

َ
ٓ أ ۚ ِ�َا ْ ٱوَ  َء َ ٱ �َُّقوا  إِن �َّ

ؤۡ  ُكنُتم لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ نَاَد�ۡ  �َذا ٥٧ ِمنِ�َ مُّ َُذوَهاٱ ةِ لصَّ ۚ َولَِعبٗ  �ُهُزوٗ  �َّ ٰ  ا �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
 مٞ قَوۡ  بِ�

 ].٥٨-٥١: ة[المائد ﴾٥٨ قِلُونَ َ�عۡ  �َّ 
پرسش ھر انسان عاقل از شما این است که چگونه به خود اجازه دادید از 
میان شش موردی که در این چند آیه مربوط به یکدیگر، ذکر والیت آمده 

 قط یکی را به امامت تفسیر کنید؟!.ف
مستقیما ، چه جایی که خداوند خودش ۀقرآن کریم پر است از این کلم

مطلبی فرموده و چه جایی که از زبان دیگران نقل کرده؟ و طبعا با 
اشتقاقات متعددی ذکر شده، در تمام قرآن یک بار ھم به معنی امامت 

د و به معنی امامت یچطور شد که اینجا کلمه والیت خود بخود چرخ نیامده!!
 .اظھار وجود نمود؟!

 معنی والیت در قرآن کریم:
ش از بیست مرتبه بدون نسبت در قرآن کریم آمده است، کلمه والیت بی

 یاری دھنده، حفاظت کننده، سرپرست و غیره است:اش  که معنی

لَمۡ ﴿ سوره بقره آمده است: ۱۰۷در آیه 
َ
نَّ  لَمۡ َ�عۡ  �

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن َلُ�م َوَما ِض� �ۡ�  ].١٠٧: ة[البقر ﴾١٠٧ نَِص�ٍ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ِمن �َّ
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 َوَ�  ُهودُ ۡ�َ ٱ َعنَك  َ�ٰ تَرۡ  َولَن﴿ سوره بقره آمده است: ۱۲۰و در آیه  
ٰ  َرىٰ �ََّ�ٰ ٱ ِ ٱ ُهَدى إِنَّ  قُۡل  ِملََّتُهۡمۗ  تَتَّبِعَ  َح�َّ ۡ ٱ ُهوَ  �َّ َبعۡ ٱ َولَ�ِنِ  ُهَدٰىۗ ل  َت �َّ

هۡ 
َ
ٓ أ ِيٱ دَ َ�عۡ  َءُهمَوا َّ�  ٓ ِ ٱ ِمنَ  لََك  َما مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا  ﴾١٢٠ نَِص�ٍ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ِمن �َّ

 ].١٢٠: ة[البقر
 ت به مؤمنین نسبت داده شده مثال:گاھی والی 

ُ ٱ﴿بقره:  ۲۵۷در آیه  ِينَ ٱ َوِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ لَُ�ٰ ٱ ّمِنَ  رُِجُهمُ�ۡ  َءاَمُنوا  �ُّورِ� ٱ إَِ�  تِ لظُّ
ِينَ ٱوَ  ْ َ�َفُروٓ  �َّ وۡ  ا

َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤُُهمُ ِ�َا لَُ�ٰ ٱ إَِ�  �ُّورِ ٱ ّمِنَ  رُِجوَ�ُهمُ�ۡ  ُغوُت ل�َّ ْوَ�ٰٓ  ِت� لظُّ

ُ
 �َِك أ

ۡص 
َ
ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ  ].٢٥٧: ة[البقر ﴾٢٥٧ ِ�ُ

وۡ  إِنَّ ﴿ آل عمران: ۶۸و آیه  
َ
ِينَ  هِيمَ َ�ٰ �ِإِبۡ  �َّاِس ٱ َ� أ َبُعوهُ ٱ لَ�َّ  �َِّ�ُّ ٱ َذاَوَ�ٰ  �َّ

ِينَ ٱوَ  َّ�  ْۗ ُ ٱوَ  َءاَمُنوا ۡ ٱ َوِ�ُّ  �َّ  ].٦٨عمران:  [آل ﴾٦٨ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
 آل عمران: ۱۵۰گاھی به ضمیر نسبت داده شده: مثال در آیه 

ُ ٱ بَلِ ﴿ ٰ َموۡ  �َّ ٰ ٱ َخۡ�ُ  وَُهوَ  ُ�ۡمۖ َلٮ  ].١٥٠عمران:  [آل ﴾١٥٠ ِ�ِ�نَ ل�َّ
امامت کنید که در تمام این موارد ھیچ جا والیت به معنی  می مالحظه

نیست، پس امامت از کجا آمد؟! و انگھی قرآن کریم عربی است و دستور 
زبان عربی روشن است، در کجای دستور زبان آمده است که موالکم یا 

 موالھم یا مواله یا ولیکم یا ولیه یا ولیھم و غیره  به معنی امام آمده باشد؟!.
قاطعیت که  خواست امامتی را مشروع کند با صراحت و می اگر خداوند

علی وال «فرمود:  می یا»  مامكمإعلی « فرمود: می مشخصه قرآن کریم است

 ». علی ولی أمركم«فرمود:  می یا» عليكم
چنین تعبیراتی شایسته این مقام شامخی است که شما به آن معتقدید، 

بود، چرا اسم علی را با  می اصلی از اصول دین شاگر امامت علی و فرزندانش
صراحت ذکر نکرد؟! چرا صفت امامت را آشکار برایش تعیین ننمود؟! سایر 
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اصول دین و ارکان اسالم را خداوند چقدر فراوان و مکرر و با صراحت بیان 
 نمود، اینجا چرا چنین نکرد؟! پس معلوم است امامتی در کار نبوده است.

 تفسیر والیت با روایت!
ایم به  ما والیت را به امامت تفسیر کردهھید گفت اینکه شما حتما خوا

دلیل اینکه در کتب تفسیر آمده است که سبب نزول این آیه در باره علی ابن 
در  ساست، زیرا در بعضی کتب تفسیر آمده است که علی سابی طالب

 .حالیکه در رکوع بود انگشترش را به سائلی بخشید! این ادعای شماست!
کند! و فھم این نص به  نمی خود نص بر امامت داللت پس بنابراین 

معنایی که مورد نظر شماست جز با نص دیگری که در سنت آمده قابل فھم 
کنید که امامت با دلیل قطعی ثابت شده است! و  می نیست! پس چگونه ادعا

توان دلیل قطعی نامید مگر  نمی به اتفاق علمای اصول دلیل قطعی را
 بنفسه به مقصود اصلی داللت کند. که خود آن ھنگامی

پس چگونه است که تمام اصول و ارکان دین با دالئل قطعی از قرآن 
کریم ثابت شده است، دالئلی که خود آن دالئل صریح و واضح و روشن 
بدون نیاز به تأویل و تفسیر خارجی به آن اصول و ارکان داللت قاطع دارند، 

ثابت کنید که فھم و تفسیر آن دلیل  یخواھید با دلیل می اما امامت را
نیازمند دلیل دیگری خارج از خود نص است در حالیکه موضوع مورد نظر به 

بھشت و از اصول دین است که مسئله کفر و ایمان و  یادعای شما اصل
 دوزخ به آن بستگی دارد؟!.

 سبب نزول آیه:
دلیل خواھید  می آنچه که شما به عنوان یک دلیل خارج از نص اوال:

اصلی خود را با آن ثابت کنید یعنی شأن نزول آیه، این ادعا خودش یک 
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 مھمترین اصلی دین تان به دلیلی تکیه ادعای نادرست است، شما چگونه در
 کنید که درست نیست؟!. می

 آن ضعیف است.  یدر باره شأن نزول این آیه سه سند آمده که ھر سه تا
یکی از راویانش ایوب بن سوید است که در باره آن خیلی  در سند اول

 /فرماید: او ضعیف است، ابن معین می /صحبت شده است، امام احمد
 او ھیچ چیزی نیست، احادیث را« »ليس بشيئ، يرسق األحاديث« فرماید: می
 . ١»دزدد می

یک از راویانش غالب بن عبیدالله العقیلی الجزری است، ابن  در سند دوم
 فرماید: لیس بثقه، او قابل اعتماد نیست، امام دار قطنی و دیگران می معین

 .٢اند عنی علماء احادیث او را ترک کردهگویند: متروک، ی می
یکی از راویانش محمد بن سلمه بن کھیل است. عالمه  و در سند سوم

 ».ذاهب وهن احلديث« :فرماید می ه او اوجوزجانی در بار

 فرماید: می /و ابن عدی
 .٣آنگاه چند حدیث منکر و نادرست از او نقل کرده است

در این زمینه مطالب بیشتری ھست که اینجا جایش نیست ھدف ما در 
 ین عبارات ممکن بود.تر اینجا فقط یاد آوری آنھم با کوتاه

: ستند، بر اساس آن آیه کریمهپس این سند روایتی است که مدعی ھ 

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿  نازل شده است. سدر باره علی ﴾�َّ

 .١/٣٥٤ هتذيب التهذيب -١
 .٣/٣٣١ ميزان االعتدال -٢
 .٣/٥٦٨ ميزان االعتدال -٣
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توانید صحت  می شویم، آیا شما می بیایید از باب مماشات با شما ھمگام
این حدیث را ثابت کنید؟!! حتی بر اساس منھج و روشی که برای تصحیح و 

 .اید؟! خود اختراع کردهاز اھل سنت برای تضعیف احادیث به تقلید 

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿ :اینکه در شأن نزول آیه کریمه دوم: روایت دیگری  ﴾�َّ
چه این روایت ضعیف است، اما از روایت اول بھتر و از نیز آمده است، اگر

 تر است. لحاظ عقلی به داللت آیه نزدیک
قبل از روایت قبلی آورده آن را  امام مفسرین عالمه ابن جریر طبری

َما﴿: ه ابن جریر این روایت را ھنگامی آورده که آیهکد ینکاست، دقت   إِ�َّ
ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ   »!.والیت امامی«تفسیر کرده و نه  » والیت ایمانی« را به ﴾�َّ

 :فرماید: سخن در تفسیر این فرموده خداوند متعال می ایشان

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ  ةَ لصَّ
َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ    ].٥٥: ة[المائد ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  وَُهمۡ  ةَ لزَّ

ای مؤمنان جز الله و «مقصود خداوند متعال در آیه کریمه این است که: 
را ناصر  شان را الله متعال بیان فرمود، شما رسولش و نیز مؤمنانی که صفت

نیست، و اما یھود و نصارا، که خداوند متعال به شما دستور داد  یو مددگار
که از والیت و دوستی آنان اظھار بیزاری کنید و شما را نھی فرمود، که از 

برای شما دوست و ولی و یاور  ھا آن آنان ولی و دوست انتخاب نکنید،
دوست و ولی یکدیگرند، پس از آنان دوست و ولی و  ھا آن نیستند بلکه

 ».مددگار انتخاب نکنید
 فرماید:  می سپس

نازل شده است،  ستوگفته شده که این آیه درباره عباده بن صام«
ھنگامی که او از دوستی یھود بنی قینقاع و پیمان آنان اظھار بیزاری نمود، 

 ». و مؤمنان پیوست ج و به جمع رسول خدا

 



 ٣٥   بخش اول: امامت

 کند که: می ھمچنین با سند خودش روایت /بن جریر طبریامام ا
جنگیدند، عباده بن  ج ھنگامی که یھود بنی قینقاع با رسول خدا«

برید و از پیمان آنان اظھار  ھا آن صامت (که از بنی عوف بن خزرج بود) از
بیزاری کرد و به خدا و رسولش پیوست، و فرمود: (أتولی الله و رسوله 

کنم، و از پیمان  می با خدا و رسولش و با مؤمنان دوستیوالمؤمنین) من 

 َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿ جویم. در باره او نازل شد که می کفار و دوستی آنان بیزاری
ُ ٱ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُِقيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  وَُهمۡ  ةَ لزَّ
أتولی اهللا و رسوله و الذين «زیرا عباده فرموده بود ].٥٥: ة[المائد ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ 

کنم، و از دوستی بنی  می من با خدا و رسولش و با مؤمنان دوستی« »آمنوا
 . »قینقاع بیزاری جسته بود

 سپس عالمه ابن جریر طبری:
کند که ایشان آیه کریمه  می روایت /از ابوجعفر (امام) محمد باقر«

 ».اند والیت و دوستی تمام مؤمنین تفسیر کرده مذکور را به
امام بن جریررحمه الله علیه ھمچنین با سند خودش و نیز ابن ابی حاتم 

 و دیگران:
 روایت /ن شاگرد ابوجعفر(امام) محمد باقراز عبدالملک بن سلیما«

َما﴿: پرسیدم  در آیه /کنند که از حضرت باقر می ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ
ِينَ ٱوَ  َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  وَُهمۡ  ةَ لزَّ

ِينَ ٱوَ ﴿ مراد از .]٥٥: ة[المائد َّ�  ْ ِينَ ٱ﴿ چه کسانی ھستند؟ فرمودند: ﴾َءاَمُنوا َّ� 
 ْ عبدالملک تنھا نبود که یعنی «م: ی، گفت»کسانی که ایمان آوردند« ﴾َءاَمُنوا
به ما خبر رسیده است که  ».اند کرد کسانی دیگری ھم با او بوده می سؤال
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این آیه در باره علی بن ابی طالب نازل شده است؟! فرمودند: علی نیز از 
 ».جمله مؤمنان است

خواننده گرامی! این تحقیق مختصری که در باره روایات و بیان اختالف 

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿: شأن نزول آیه کریمه این روایات در باره ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ� 
 ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  .]٥٥: ة[المائد ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  وَُهمۡ  ةَ لزَّ

را ما فقط از باب یاد ھا  این صحیح نیست ھمه ھا آن و اینکه ھیچکدام از
 کردیم و نه برای استدالل. آوری عرض

رده ک یادآوری یکھا  و علت دیگر ذکر این مبحث این بود که به بعضی
گاھانه  یرا بعضیم زیباش گاھانه مدعییعلمای شیعه آ شوند که گویا  می ا نا آ

 .نازل شده!! ساھل سنت نیز عقیده دارند که این آیه کریمه در باره علی
کنند که بدون  می انصافی بی  آنقدرمال  حیرت و شگفتی کو بعضی با 

کنند که گویا اھل سنت اتفاق نظر دارند  می ان ضعف این روایات، وانمودیب
 که این آیه در باره علی نازل شده است!!.

پس ما کل این مبحث و نقدی که بر آن کردیم را از باب مماشات ذکر 
رآن کریم کردیم نه اینکه ما برای اثبات ارکان ایمان جز آیات صریح ق

دانیم! ھرگز،  می استدالل به چیزی دیگری از جمله ھمین شأن نزول را جایز
 ارکان ایمان فقط باید با نص صریح و قاطع قرآن کریم ثابت شود.

 چرا اسم علی در قرآن نیامده؟!
خواست علی را به امامت  می پرسش این است که وقتی خداوند متعال

ر قرآن کریم ذکر نکرد؟! تا اینکه منصوب کند چرا با صراحت اسمش را د
که خداوند سایر اصول دین را  داشت، ھمچنان نمی وجود یھیچگونه اختالف

با صراحت و قاطعیت ذکر کرد و راه ھر گونه اختالفی را بست امام و امامت 

 



 ٣٧   بخش اول: امامت

را چرا ذکر نکرد؟! در حالیکه به ادعای شما بحث کفر و ایمان و بھشت و 
 .دوزخ در میان است؟!

شد این  می بگویید که اگر اسم علی با صراحت در قرآن کریم ذکرشاید 
 نویسد: می گردید! طوری که جناب خمینی می امر منجر به تغییر قرآن

که  یئھا آن کردند یثبت م که نام امام را در قرآنیممکن بود در صورت«
له یوس است با اسالم و قرآن سر و کار نداشتند و قرآن رایا و ریدن یجز برا

ات را از قرآن بردارند و کتاب یآ ات فاسده خود کرده بودند آنین یاراج
اندازند و تا روز یب انیشه از نظر جھانیھم یبرا ف کنند ویتحر را یآسمان

 را که یبیبماند و ھمان ع ھا آن ھا و قرآن مسلمان ین ننگ برایامت ایق
ثابت ھا  این بر خود ناً یفتند عرگ یم یھود و نصاریمسلمانان به کتاب 

 . ١!!!»شود
ادعا خطرناکی است، زیرا مفاد چنین ادعایی این است، که نعوذ بالله ما 

است کتابش را حفظ و  شماریم، زیرا خداوند وعده داده می خداوند را دروغگو
محقق ای  نگھداری کند، و وعده خداوند قطعا بدون ھیچگونه شک و شبھه

توانست کتابش را  نمی اگر خداوندخواھد گردید، و ھرکس عقیده دارد که 
 شود.  می منجر به کفرای  حفاظت کند چنین عقیده
  فرماید: می سوره حجر ۹خداوند متعال در آیه 

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ ما خود این « ].٩[الحجر: ﴾ ٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
 .»حافظیمآن را  تردید خود نیز بی  قرآن را فرود آورده ایم و

 
 

 .١١٤ص كشف األرسار -١
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 شود: نمی بدون ذکر امامت در قرآن حجت تمام
گردیم، که چگونه ممکن است خداوند چیزی را به  می به اول بحث بر

عنوان اصلی از اصول دین یا رکن اساسی در دین بر بندگانش فرض کند اما 
در کتاب عزیزش که منشور زندگی آن را  از ترس اینکه مردم تغییرش دھند

 کند!.  نمی بیاناست 
اگر فرض کنیم که امامت مراد و مقصود و ھدف خداوند متعال بوده 
است، پس گناه کسانی که در کتاب عزیزش که منشور زندگی است، (مانند 

یایند  نمی سایر اصول و ارکان دین) دلیلی بر مراد و مقصود خداوند
 چیست؟!.

ین بندگان شگفت اینکه بدون ذکر دلیل قاطع و صریح و محکم از ا
، نه تنھا ایمان و »دلیل بی  مراد و مقصود«شود که مثال به آن  می خواسته

حساب بگیرد!  ھا آن دلیلی از بی  عقیده داشته باشند، که در قبال چنین اصل
دلیل قبول نکند!!. چنین  بی  و ھیچ عمل آنان را جز با عقیده به این اصل

 کند. نمی معمایی را ھیچ عقل سالمی قبول
ایسته است که بعد از آوردن مھمترین دلیل شیعیان اثناعشری در ش

اثبات امامت از قرآن کریم که مشخص شد ھیچگونه داللتی بر امامت ندارد. 
شان از سنت را نیز بیاوریم. اما اجازه بدھید که به دلیل  مھمترین دلیل

 م.مطرح کنیای  را در مبحث جداگانه اھمیتی که برای این حدیث قائلند آن
یک  اند اگرچه مسئله امامت با مشخصاتی که آنان برایش تعریف کرده

مسئله فرعی نیست که ما برای اثبات آن به سنت مراجعه کنیم اما فقط به 
جھت اینکه ضعف و سستی استدالل آنان را حتی خارج از قرآن نشان دھیم 

 دھیم. می این کار را انجام

 



 

 
 حدیث غدیر: بخش دوم

 ھا در اثبات امامت از سنت: ترین دلیل اثناعشری مھم
کنند که برای اثبات امامت علی بن ابی  می شیعیان اثناعشری ادعا

روایات زیادی نقل شده است، که از مھمترین آن حدیث غدیر است  سطالب
و البته برای مھمتر جلوه دادن حدیث غدیر الفاظ زیادی برای آن نقل 

، که جز آنچه ما در اینجا درج خواھیم کرد چیز دیگری ثابت و اند کرده
 درست نیست.

 متن حدیث غدیر: 
این جمالت نیز در  ی. در روایت دیگر»َمْوَالهُ  َ�َعِ�ٌّ  َمْوَالهُ  ُكنُْت  َمنْ «

اما الفاظ دیگری  .»اَعَداهُ  َمنْ  واََعدِ  َواالهُ  َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ « وجود دارد:اش  ادامه
 کنند ھیچکدام درست نیست. می که به این حدیث اضافه

 ما الحمدلله در اثبات فروع دین مان به احادیث ضعیف و دروغ استدالل
اصول اعتقادی، و طبعا وقتی برای خودمان چنین کنیم چه رسد به  نمی

 پسندیم برای دیگران نیز دوست نداریم.  نمی چیزی را
کنیم،  می باره این حدیث فقط به دو سه مورد بسندهلذا ما در اینجا در

این حدیث در کجا فرموده شده؟ و در چه زمان و شرایطی فرموده شده؟ و 
با بیان  اند در آنجا حضور داشته در ھنگام مطرح شدن این حدیث چه کسانی

این دو سه مورد ھر انسان عاقلی با کمی دقت و تأمل در خواھد یافت که 
 مراد و مقصود این حدیث چیست؟ 

 ج درباره زمان و مکان ورود این حدیث، روشن است که رسول گرامی
 برشان  ھیجدھم ذی الحجه در سال نھم ھجری ھنگامی که از تنھا حج
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میل از مکه  ۱۵۰به مدینه منوره تقریبا حدود شان  اثنای مسیر گشتند در می
نامیدند، و جز  را غدیر خم می فاصله گرفته بودند، جایی که مردم منطقه آن

حجاج مدینه کس دیگری با ایشان ھمراه نبود در غدیر خم در جمع حجاج 
 مدینه این حدیث را فرمودند.

نه اھل یمامه و نه حجاج  پس نه اھل مکه، نه اھل طائف، نه اھل یمن،
سایر مناطق ھیچکس دیگر جز حجاج مدینه با ایشان ھمراه نبود، زیرا ھمه 

شان نه از مدینه  عازم شده بودند، زیرا راهشان  حجاج از مکه به مناطق خود
 شد. می بود و نه از غدیر خم، و نه ھم غدیر خم در مسیر راھشان واقع

الن امامت عظما و تعیین خلیفه پرسش این است که اگر حدیث غدیر اع
 و جانشین برای امت بود، که به ادعای شیعه اصلی از اصول دین به شمار

ترین تجمع مسلمانان در عرفات  در بزرگ ج رود، پس چرا پیامبر گرامی می
نکردند که ھمه مردم جمع بودند و این  ییا در منا یا در مکه چنین اعالن

، آن تجمع بزرگ عرفات و منا و مکه را شد می موضوع به ھمه آنان مربوط
شان از اھل مدینه چنین اعالنی  گذاشتند و آمدند فقط در بین یاران

 کردند؟!!.
گذارد،  می کنم که یک انسان عاقل که به عقل خودش احترام نمی گمان

بعد از اینکه زمان و مکان ورود حدیث را فھمید ادعا کند که حدیث غدیر 
 ج عظما و تعیین امام و خلیفه و جانشین برای پیامبربرای اعالن امامت 

بوده است، و اینکه چنین اعالن مھمی فقط در میان حجاج مدینه انجام 
گرفته باشد که یک گروه کوچک و در صد کمی از مسلمانان آن زمان را 

 دادند!. می تشکیل
این  شعجیب اینکه شیعیان امامی اثناعشری مدعی ھستند که صحابه

 ج !! پرسش ما این است که آیا رسول گرامیاند کتمان کرده وصیت را
 کنند یا نه؟ اگر بگویید بله، می شان این وصیت را پنھان دانستند که یاران می
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به اجراء شان  خواستند که این وصیت نمی ج گوییم پس رسول الله می
گذاشته شود! زیرا ایشان آن تجمع بزرگ امت اسالمی را رھا کردند (جایی 

توانستند شاھد اعالن این خبر مھم باشند)  یبیش از صد ھزار مسلمان م که
امانت دار ھا  این دانستند می و آمدند در جمع کوچکی اعالن کردند که

 کنند!!. نمی نیستند و صیتشان را اجراء
دانست یا  می پرسیم آیا خداوند می دانستند، نمی ج و اگر بگویید: پیامبر

گوییم پس چرا  می دانست، می داوند قطعاخیر؟ حتما خواھید گفت خ
دستور نداد که چنین اعالن مھمی را در روز عرفه  ج خداوند به پیامبرش

در جمع تمام حجاج بکند تا اینکه حجت بر ھمه امت تمام شود و عدم 
 ن این وصیت مھم تضمین شده باشد؟!.کتما

حج ش از صد ھزار نفر را گذاشت بعد از یب یخداوند چگونه جمعیت
را اش  یدستور داد که امامت و جانشین ج پراکنده شوند، آنگاه به پیامبرش

آن را  –به ادعای شما  –دانست  می اعالن کند کهای  در بین عده
 .پوشانند؟! می

 خواسته که این وصیت اجراء شود؟!. نمی پس نعوذ بالله خداوند ھم
جای تجمع که غدیر خم  اند عجیب اینکه بعضی علمای شیعه ادعا کرده

تمام حجاج بوده است، این سخنی است که ارزش رد کردن ھم ندارد زیر 
 داند که این یک ادعای دروغ است. می ھرکس از شیعیان که حج کرده

 سبب ورود حدیث:
ممکن است کسی بپرسد، که وقتی مقصود این حدیث امامت عظمی و 

ر آن نیست پس مراد و منظو ج تعیین خلیفه و جانشین برای پیامبر
 چیست؟
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سبب یا علتی که  /است که روایات محمد بن جریر طبریپاسخ این 
 کند: می دور از جمع حجاج این حدیث را فرمودند بیان ج پیامبر گرامی

گشتند بین ایشان و  می از یمن باز سھنگامی که علی بن ابی طالب
برای بر طرف کردن  ج بعضی صحابه رنجش پیش آمده بود که پیامبر

 کور این حدیث گرامی را فرمودند.رنجش مذ
 کند: می ابن جریر طبری با سند خودش نقل

در  ج از یمن بازگشت تا اینکه با پیامبر سکه وقتی علی بن ابی طالب
 ج مکه مالقات کند، خودش زودتر از سایر ھمراھان به دیدار رسول الله

علی بن  نفر از یارانش را بر آنان امیر تعیین نمود، شخصی که شتافت و یک
ابی طالب او را معاون خودش تعیین کرده بود و سلیقه بخرچ داد و از 

نو  یی بیت المالی که ھمراه داشتند ھر کدام از ھمراھان را لباسھا پارچه
 پوشاند.

شان آمد، دید  وقتی که گروه مذکور به مکه رسیدند، و علی به استقبال
گفت این چه کاری است ، معاونش را سرزنش کرد و اند که لباس نو پوشیده

که تو کردی؟ گفت: به آنان لباس نو پوشاندم تا در چشم مردم خوب جلوه 
ھمین اآلن قبل از اینکه خدمت رسول   یردک یار بدککنند. علی فرمود: تو 

ھا را گرفت و به بیت المال بر  ھا را برگردان، او لباس برسیم لباس ج الله
که با آنان شده بود از علی رنجیده  یگرداند، گروه ھمراه از این برخورد

 شدند.
 نویسد: می /ابن کثیر

در جایی  ج این مبحث در باره ورود حدیثی دال براین است که پیامبر«

گشتند در نزدیکی جحفه  می باز حجة الوداعبین مکه و مدینه ھنگامی که از 
ایراد فرمودند و در آن فضیلت علی ای  شد خطبه می که به آن غدیر خم گفته
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بن ابی طالب را بیان کردند، و از اینکه بعضی ھمراھان علی که با او در یمن 
از علی دفاع کردند، علت حرف و  ج ی زدند، پیامبریبودند درباره او حرفھا

با عدالت رفتار کرده بود،  ھا آن حدیث ھمراھانش در باره او این بود که او با
لیکه در این عدالت را ظلم و تنگی و بخیلی تعبیر نمودند، در حااین  ھا بعضی

 مورد حق با علی بود.
ادای مناسک حج را تمام کردند، و داشتند  ج و لذا وقتی که پیامبر اکرم

گشتند این موضوع را در اثنای راه بیان کردند، در روز  می به مدینه باز

ر غدیر خم خطبه  (نھم ھجری) در زیر درختی د ةذی احلج ۱۸یکشنبه 
عظیمی ایراد فرمودند و در آن مطالبی مطرح کردند، از جمله از فضائل علی 

سخن گفتند و  ج به رسول اللهاش  و امانت داری و عدالت و نزدیکی
بدینوسیله آنچه که در دل بسیاری از مردم (یعنی ھمان ھمراھان یمن) در 

 .١»باره علی بود را از بین بردند
ای  بیان این مطلب از معتبرترین کتب تاریخ، علت و انگیزهکنم با  می فکر

را وادار کرد بعد از متفرق شدن سایر مردم و فقط در جمع  ج که رسول الله
ایراد کنند و از فضیلت ای  شان که اھل مدینه بودند خطبه از اصحابای  عده

 علی سخن بگویند روشن شد.
لکه این جریان غدیر و پس بنابر این موضوع به امامت ربطی ندارد، ب

 مربوط شو بعضی صحابه سحدیث غدیر به یک موضوع اختالفی بین علی
 شود که شایسته نبوده در جمع عموم مسلمانان اعالن شود. می

مطرح شود که اگر چنین است پس چرا بیان این موضوع و  یشاید پرسش
 نرفتند در خود مدینه حل کنند؟!. رفع اختالف را

 .٥/٢١٩البداية والنهاية  -١
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امت   یل براکمعلم و مربی و استاد  ج نبی اکرمپاسخ این است که 
امل  و عالقه مندی فراوان زخم کبودند، و ھمچون طبیبی ماھر که با مھارت 

کردند، در چنین موردی که در دل یارانش نسبت به یکدیگر  می دلھا را مداوا
کدورت ایجاد شده و ھنوز تا مدینه راه بسیاری باقی مانده بود، ایشان با 

فراست پیامبرانه تشخیص دادند که ماندن این فضای مکدر تا حکمت و 
 مدینه، به جو دوستانه و برادرانه صحابه  شایسته نیست.

طرف قضیه با ایشان حضور دارند وکسانی که حج ھردو  بویژه اینکه
، به این موضوع ارتباطی اند نکرده یا جھت نگھبانی در مدینه باقی مانده

کدورت در جمع آنان انجام گیرد. پس از آنجایی که ندارند، تا اینکه رفع 
موضوع نه به عموم مسلمانان مربوط بود تا در عرفات و منا و مکه اعالن 
شود و نه به اھل مدینه که در مدینه اعالن شود لذا بھترین جا برای این 

 شان تنھا شدند. کنان و رفع کدورت مسیر راه مدینه بود که با یاران یآشت
بالفاصله از فرصت استفاده کردند و مکانت و جایگاه علی را در اینجا 

را دوست  ج بیان نمودند تا به آن عده تفھیم کنند که ھر کس پیامبر مکرم
خواھد حاصل کند پس باید علی را  می دارد و رضایت و خوشنودی ایشان را
 ھم دوست داشته باشد لذا فرمودند: 

ھا را  این یک جمله کوتاه بود اما دل .»َالهُ َموْ  َ�َعِ�ٌّ  َمْوَالهُ  ُكنُْت  َمنْ «
ان مناسب  و وقت مناسب بود، تقدیم و کشستشو داد، این اعالن مھم در م

 تأخیر آن به ھیچوجه شایسته نبود.
بدین ترتیب مشخص شد که موضوع حدیث غدیر انگیزه خاصی داشته و 

مت و به عده خاصی مربوط بوده و ھیچ ربطی به تمام امت و موضوع اما
 خالفت نداشته است. 
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 لفظ اضافه در بعضی روایات:
 واََعدِ  َواالهُ  َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ «ای که در بعضی روایات آمده  و اما لفظ اضافه

علی رغم اینکه در صحت آن بین علماء اختالف نظر است، با این . »اَعَداهُ  َمنْ 
از داللت سابق ھم مسلم فرض کنیم باز ھم حدیث را آن را  وجود اگر صحت

کند و ذکر مواالت ولفظ مولی در حدیث به معنی محبت است  نمی آن خارج
 و نه امامت. 

ا� وال من أطاعه واعد «: فرمود می بود می به معنی امامت اگر مواالت
خدایا ھر کس از او اطاعت کند او را دوست داشته باش و « .»من عصاه

در حالیکه در حدیث غدیر موالت . »ھرکس نا فرمانی کند با او دشمنی کن
(دوستی) و ضد آن (دشمنی) را مطرح کردند که با علت و انگیزه ورود 

شان  حدیث مناسب و ارتباط دارد، و آن کدورتی بود که در دل بعضی یاران
 ایجاد شده بود. سنسبت به علی

و طبعا کدورت از مقدمات دشمنی است، و خطبه غدیر عالج این مقدمات 
کن بود ھمین مقدمات اگر عالج نشود یا عالجش به تأخیر بیفتد بود که مم

که در سفر یمن ھمراھش  شبین علی و سایر برادارنش از میان صحابه
 ودند به عداوت و دشمنی مبدل شود.ب

 الفاظ نادرست دیگر حدیث غدیر:
و اما الفاظ دروغ دیگری که با فرضیه ورود این حدیث درباره امامت 

و به آن اضافه گردیده، برای باطل بودن آن ھمین کافی عظما ساخته شده 
 است که در زمان و مکان و انگیزه ورود حدیث دقت و تأمل کنیم.

  می زیرا اگر این خطبه و حدیث برای تعیین امام و خلیفه مسلمین ایراد
گردید، یعنی در ایام حج که ھمه  می ایراد یشد حتما در زمان و مکان دیگر
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گردید که ھمه حجاج  می و در عرفات یا منا یا مکه مطرح حجاج جمع بودند
 ج در آن حاضر باشند زیرا موضوع امامت عظما یا خالفت و جانشینی پیامبر

کنم کسانی که خواھان رسیدن به  نمی شود تصور می به ھمه امت مربوط
حق و درک و فھم حقیقت باشند بیش از این نیاز به شرح و توضیح داشته 

 ه لطف و توفیق خداوند روشن و آشکار است.باشند، حق ب

 شود: می روایات دیگر نقض
ممکن است شیعیان امامی ادعا کنند که دھھا حدیث دیگر غیر از حدیث 

از  تر گوییم و دھھا حدیث صحیح می کند، می غدیر ھست که امامت را ثابت
 کند. می آن ھست که این ادعا را نقض

 نقل شده که وصیت به امامت را ثابتشاید بگویید از علی روایاتی  -۶
گوییم بر عکس از علی روایاتی در کتب ما و حتی کتب شما  می کند ما می

کند، و به صحت خالفت  می نقل شده که چنین وصیت و ادعایی را رد
 کند. می اعتراف شخلفای سه گانه قبل از خود

  کند: می نهج البالغه ادعای امامت را باطل

غه که از معتمدترین کتب شیعه است از اینگونه در کتاب نھج البال
 د:ینکروایات فراوان وجود دارد. به طور نمونه مالحظه 

ي «نھج البالغه آمده است:  ۹۲) یا ۹۱در خطبه ( -۱ ِ ريْ وا غَ سُ تَمِ الْ وين وَ دَعُ

مْ  كُ دِ أَحَ أَنَا كَ وينِ فَ تُمُ كْ رَ إِنْ تَ مْ  ;.... وَ كُ عُ أَطْوَ مْ وَ كُ عُ مَ يلِّ أَسْ عَ لَ وهُ وَ يْتُمُ لَّ ملِنْ وَ

رياً  نِّي أَمِ مْ مِ ٌ لَكُ ريْ يراً، خَ زِ مْ وَ كُ ا لَ أَنَ ، وَ مْ كُ رَ  .»!أَمْ
از  یکید چون یاگر مرا رھا کن ...دیرا به دست آر یگرید و دیمرا بگذار«

س حکومت یتر از شما نسبت به رئ عید شنواتر، و مطیشماھا ھستم، که شا
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ر و رھبر شما ین باشم بھتر است که امر و مشاورتایکه من وز یباشم، در حال
 .»گردم

خواھد که از او دست بردارند و اصرار نکنند  می در اینجا از مردم سعلی
بود چگونه جایز بود  می که خالفت را بپذیرد! اگر واقعا از طرف خداوند امام

 که چنین حرفی بگوید؟!.
امام گوید: برای شما بھتر این است که کس دیگری بر شما  می سپس

رساند که ایشان ھیچگونه اطالعی از این امامت خیالی  می باشد. این مطلب
 ندارد و اال جایز نبود که امامت کس دیگری را بپذیرد. 

در نھج البالغه مطلب دیگری صریحتر و واضحتر از  سھمچنین علی -۲

نِي إ«فرماید:  مطلب قبلی دارد، در نامه ششم نھج البالغه می عَ ايَ هُ بَ نَّ

قَ  نْ الْ لَمْ يَكُ ، فَ يْهِ لَ مْ عَ وهُ عُ ايَ ا بَ يلَ مَ ثْامنَ عَ عُ رَ وَ مَ عُ رٍ وَ ا بَكْ وا أَبَ عُ ايَ ينَ بَ ذِ مُ الَّ وْ

ينَ  رِ اجِ هَ ي لِلْمُ ورَ إنَّامَ الشُّ ، وَ دَّ رُ ائِبِ أَنْ يَ الَ لِلغَ ، وَ تَارَ ْ دِ أَنْ خيَ اهِ لِلشَّ

مَّ  سَ لٍ وَ جُ يلَ رَ وا عَ عُ تَمَ إِنِ اجْ ، فَ ارِ َنْصَ األْ انَ ذلِکَ وَ اماً كَ هُ إِمَ ىضً  هللاِ وْ إِنْ رِ ، فَ

إِنْ أَيبَ  ، فَ نْهُ جَ مِ رَ اخَ وهُ إِيلَ مَ دُّ ةٍ رَ عَ بِدْ نٍ أَوْ جٌ بِطَعْ ارِ مْ خَ هِ رِ نْ أَمْ جَ عَ رَ خَ

ا تَوَ  الَّهُ اهللاُ مَ وَ ، وَ نِنيَ مِ بِيلِ املُْؤْ َ سَ ريْ هِ غَ بَاعِ يلَ اتِّ لُوهُ عَ اتَ  یھمانا کسان« »ىلَّ قَ
ط یاند که با ابابکر و عمر و عثمان، با ھمان شرا عت کردهیبا من ب

 یا فهیتواند خل یعت حضور داشت نمیعت نمودند، پس آنکه در بیب
رد، و یعت مردم را نپذیتواند ب یب است نمیند، و آنکه غایگر برگزید

ن و انصار است، پس اگر بر ین از آن مھاجریمسلم یھمانا شورا
خدا ھم  یگرد آمدند، و او را امام خود خواندند، خشنود یامامت کس

د یپد یا بدعتیکار آنان را نکوھش کند  یدر آن است. حال اگر کس
گردانند، اگر سر باز زد با او  یباز م یعت قانونیگاه بیآورد، او را به جا
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امده، خدا ھم او را در یرا که به راه مسلمانان درنیکنند، ز یکار میپ
 .»گذارد یمش وایگمراھ

کند که  می در این نامه خیلی واضح و روشن بیان سعلی ابن ابی طالب
شود و ھیچگونه نصی از طرف  می امام و خلیفه به وسیله شوری انتخاب

خداوند متعال در این زمینه وجود ندارد.  بنابراین امام کسی است که خود 
نامیده شود و است که امام انتخاب کنند، چنین شخصی شایسته آن را  مردم
 إال نه.

شد چه مردم  نمی ساقط سبود از علی می و امامت اگر از جانب خدا
کردند. و آنگھی ایشان در اینجا خیلی  نمی کردند و چه می ایشان را انتخاب

کند که ھرکس را که صحابه امام تعیین کنند شایسته است  می روشن بیان
حابه ھستند امامت و که ایشان نیز جزو ص شامام نامیده شود و صحابه

ه با دل و جان کنه تنھا راضی شدند  شخالفت ابوبکر و عمر و عثمان
این  سرفتند  و آنانرا  خلیفه انتخاب کردند و بنا به فرموده خود علییبذ

 تعیین و انتخاب مورد رضایت و خوشنودی خداوند بود. 
نقل کردیم و آن پرسشھای عقالنی که  سپس این نصوصی که از علی

رح نمودیم دروغ بودن آن روایات و ادعاھای بلند باالیی که امت را مط
 کند.   می متفرق کرده و به دو گروه دشمن با یکدیگر تقسیم نموده را آشکار

 مانع لزوم تحقیق در صحت روایات:
و اھل بیت ایشان جعل کرده و به  ج اما متأسفانه روایاتی از زبان پیامبر

 شکه گویا خداوند متعال از میان اھل بیت اند مردم چنین وانمود کرده
امامانی تعیین نموده که اعتقاد داشتن به آن امامان وسیله نجات، و اعتقاد 
نداشتن به امامت آنان حتی اگر انسان خداوند را به یکتایی بپرسند سبب 

 ھالکت است!!.
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و  اند و برای اثبات این مدعا ھزاران حدیث و روایت ساخته و جعل کرده
ھای تخیلی فراوان وعده داده و  ی پیروان مکتب والیت و امامت ثواببرا

ن  امامان مفترض الطاعه!  شانه خالی کنند را از یکسانی را که از پیروی ا
 !!.اند عذاب دردناک ترسانده

کسانی که خود را شیعه نامیدند نا گزیر و با شالق امید و وعید  ،بنابراین
باید از این اعتقادات پیروی کنند، زیرا جعل کاران و روایت سازان چنان 

حس کرده و به  بی  ، که عقل و درک و دانش رااند را شعله ور کردهای  عاطفه
 دھد!. نمی مردم اجازه فکر کردن و اندیشیدن

نسان را با عقل و تفکر و اندیشه عزت و کرامت در حالیکه خداوند ا
عقل  خودش را معطل   یج انسان سالمیبخشیده  و شایسته نیست که ھ

کند و از کار بیندازد، و چشم بسته به دنبال اینگونه روایاتی برود که  لذت 
 ف شناخت حقیقت را از او سلب کند.کیایمان و 

آورده را باید شناخت و قطعا  ج آری حق وحقیقتی که سید البشر
که به اھل بیت  یھای شناخت این حقیقت با سرگردانی به دنبال دروغ

 نسبت داده شده ھرگز میسر نخواھد بود.  جپیامبر
ات! اگر در پی نجات  پس ای شیعه دلسوز به خود و خانواده و آینده 

ین صحیح ھستی پس قرآن کریم را بدور از روایات دروغین بخوان، تا اینکه د
به عھده گرفته آن را  را از قرآن کریم که خداوند متعال خودش حفاظت

 .یبشناس

  �َّ ﴿ فرماید: می کتابی که خداوند در وصف آن 
ۡ
 َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ِطُل َ�ٰ لۡ ٱ �ِيهِ يَأ

پس قرآن  ].٤٢[فصلت:  ﴾٤٢ َ�ِيدٖ  َحِكي�ٍ  ّمِنۡ  تَ�ِ�لٞ  ۦۖ فِهِ َخلۡ  ِمنۡ  َوَ�  هِ يََديۡ 
خداوند بر مردم تا روز قیامت است،  مبادا قرآن را در طلسم گاه کریم حجت 

 روایات دروغین زندانی کنید.
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 دروغ بر اهل بیت:
 ھای دروغ نیست که به نام اھل بیتای  در این ھیچ شک و شبھه

 فرماید: می /ل شده است، حضرت(امام) جعفر صادقشماری جع بی
مردم بگرداند، و ما را مورد را که ما را دوست ای  خداوند رحمت کند بنده

ی سخن ھا خشم و غضب مردم قرار ندھد، اما به خدا سوگند اگر مردم خوبی
ما را مالحظه کنند، قطعا به آن بیشتر افتخار خواھند کرد، و ھیچکس 

ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط «نخواھد توانست بر آنان دستاویزی بیابد، 

 شنود و ده تا به آن اضافه می کلمه از مااما یکی از آنان  یک « ».عليها عرشا
 .١»کند می

 فرماید: می و ھمچنین

ليكذب حتی إن «بعضی کسانی که ادعای پیروی از ما اھل بیت را دارد 

های او  گويد كه شيطان هم به دروغ می آنقدر دروغ« »الشيطان حيتاج إلی كذبه

 .٢»كند می احتياج پيدا

 فرماید: می ھمچنین /حضرت (امام)جعفر صادق

إن الناس «. »مردم به کار دروغ جعل کردن علیه ما عالقه فراوانی دارند«

 .٣»ولعوا الكذب عليناأ
 فرماید: می و ھمچنین

 .٨/٢٢٩ الكافی -١
 ..٢٩٧، رجال کشی ص/٢٥/٢٩٦ األنوار بحار، ٨/٢٥٤ الكافی -٢
 ٢/٢٤٦ بحار األنوار -٣
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ما از اھل بیتی ھستیم راستگو، البته خانواده ما از دروغگویی که علیه «
ما دروغ ببافد خالی نیست که ممکن است با دروغ خودش راست ما را از 

 .»ساقط کنددید مردم 

يسقط صدقنا كذب علينا، وإنا أهل بيت صديقون ال نخلو من كذاب ي«

 .١»بكذبه علينا عند الناس

توانیم،  می /ی حضرت جعفر صادقھا با دقت و تأمل، در این فرموده
 درک کنیم که:

 * اینھمه حدیث و روایت متناقض با قرآن چرا وجود دارد!.
ھمه تناقض چرا وجود  بیت این * و در بین خود روایات منسوب به اھل

 دارد!.
ھمه روایتی که اھل بیت را در برابر حکام ھر زمان اینقدر  * و این

 ضعیف و ناتوان جلوه داده چرا وجود دارد!.
حاال  یک مسلمان با شنیدن این جمالت و کلمات زرین و نورانی أھل 

فيحط عليها لكن أحدهم يسمع الكلمة «فرمایند:  می بیت رحمه الله علیھم که

چگونه باید به راویان  »ةليكذب حتی إن الشيطان حيتاج إلی كذب«يا » عرشا
 شمار آنان اعتماد کند!. بی  ھای مذھب شیعه و دروغ

که  یسانکدارند شان  آری این شکایت تلخی است که آنان از اطرافیان
عرضه کرده و به مردم  می دور و بر آنان را گرفته و به نام آنان دروغ جعل

ط یشه در شرایکنند این امامان ھم می . آنگونه که روایات شما تصویراند کرده
این ھمه حدیث و روایت را  پس کی و کجا اند زیسته می ترس و خوف سخت

 اند؟!. فرموده

 .٢٥/٢٨٧ بحار األنوار، ١٠٨رجال کشی ص -١
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و آنگھی یک پرسش اساسی اینکه در زمان حیات ائمه چرا دین از روایان 
جود یک امام بوسیله راویان از امام گرفته شود؟؟!! زیرا این روایات در زمان و

کنند و  می قبلی نقل شده!! پس در صورتی که راویان از امام قبلی روایت نقل
 کنند فایده وجود امام حاضر چیست؟!. می بوسیله آن روایات مردم را توجیه

 علی از تصویر نادرست روایات شیعه مبراست:
از آنچه که روایات شیعه ایشان را بدان توصیف کرده   سبه عقیده ما علی

که روایات شیعه از ایشان به تصویر کشیده نعوذ ای  پاک و مبراست، چھره
 خصیت حقیقی ایشان منافات دارد!!.بالله با ش

شم از معززترین ھا طالب گل سر سبد قریش و بنی علی ابن ابی
اخالق و شجاعت از ی عرب به اعتبار نسب است، از لحاظ ھا خانواده

پاکش ھرگز این تصویر زشتی را که  ۀی عرب است و ذریھا ین چھرهتر مکرم
 پسندند!. نمی را اند از ایشان ترسیم کرده

از علی و خاندانش در روایات شیعیان اثناعشری تصویری کشیده شده که 
خورد. این علی  نمی جز اھانت و خاری! ھیچ زاویه روشن دیگری به چشم

طالب در کنار اینھمه عزت و شرافت اجتماعی و خانوادگی تصور  ابن ابی
 د که وقتی عزت و شرافت اسالم نیز بدان اضافه شود چه گوھر نابی راینک

 سازد! اما نه در قاموس شیعیان و مدعیان پیروی از علی!!. می
آری، علی از اولین کسانی بود که به آغوش اسالم شتافت، و بیست و سه 

و در سایه عطوفت اسالم  تربیت شد، اما  ج یامبر گرامیسال در حضور پ
کنند که امامتی  می ادعااش  شگفت انگیز است که مدعیان محبت و پیروی

به او وصیت شده بود، او ترسید این منصب  ج که از سوی خدا و رشولش
الھی!! را اعالن کند، زیرا که جانش در خطر بود، او برای حفظ جان خودش 

ت (این منصب الھی و مھمتر از نبوت!!) را اعالن نکرد که با نه تنھا امام
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غاصبان امامت! بیعت نمود، و از آنان زن گرفت و به آنان زن داد و 
 فرزندانش را به نام آنان نامید و پشت سرشان نماز خواند!!.

 حضرت حسن و امامت!: 
رگ (امام اول شیعیان دوازده امامی) پسر بز سبعد از علی ابن ابی طالب

ه  امام دوم کبه امامت رسید، اما شگفت انگیز است  سایشان حضرت حسن
با اختیار خود و با رغبت و رضایت خودش به نفع کسی که از دید شما (نعوذ 
بالله) کافر بود از خالفت (در اصل ھمان امامت) عقب نشینی کرد، تا اینکه 

 به تعبیر شما جان خودش را نجات دھد!!. 
یعنی منصب سلسله وار امامت را بپذیریم به نظر شما این اگر فرضیه شما 

 کند؟! پاسخ را به عاقالن نمی اقدام حضرت حسن، امت را دچار سردرگمی
سپاریم. ما که در چنین موارد سخنی جز این نداریم که بگوییم خدایا تو  می

پاک و منزه از ھر عیب و نقصی ھستی و آنچه در شأن تو جسارت مستقیم و 
گوییم این افسانه امامت دروغ  می شود ما از آن بیزاریم و می مستقیم یا غیر

 و بھتان بزرگی است که خدا و رسولش از آن بیزارند. 
اجازه دھید بپرسیم که آیا فرصت آن فرا نرسیده که عاقالن ھر مذھب، 

را بر کتاب خدا عرضه کنند و در پرتو نور قرآن راه شان  عقاید موروثی خود
ستجو نمایند؟! آیا فرصت آن فرا نرسیده که ما خود و خانواده و ھدایت را ج

ھاست سبب  جامعه را از طلسم این دریای متالطم روایات دروغین که قرن
 تفرقه و اختالف و کینه پروری در میان امت اسالمی شده نجات بخشیم؟!.

ما که امیدواریم عاقالن بیندیشند و تصمیم بگیرند و از خداوند غالب و 
تر بعید نیست که چنین توفیقی نصیب فرماید زیرا الله یگانه و یکتاست که بر

 کند. می به راه راست ھدایت

 





 

 
 تشبیه امامت به نبوت: بخش سوم

 آیا امامت مانند نبوت است؟؟
 است!!.امامت از دیدگاه امامیان مانند نبوت 

شیعیان اثناعشری مدعی ھستند که جز مسئله وحی امامت مانند نبوت 
نویسد:  می است، محمد حسین آل کاشف الغطاء یکی از مراجع معاصر شیعه

یقینا امامت نیز مانند نبوت منصبی الھی است، چنانکه خداوند متعال 
و او کند  می ھرکسی را از بندگانش که بخواھد برای نبوت و رسالت انتخاب

کند  می را با معجزه که به منزله نصی از جانب خداوند  است تأیید و حمایت
کند و به پیامبرش  می ھمچنین برای امامت نیز ھرکسی را بخواھد انتخاب

ن کند و او را به عنوان امام برای مردم ییدھد، که با نص او را تع می دستور
 .١»دیبعد از خودش نصب و معرفی نما

گفتگو در این باره اجازه بدھید که توضیح کوتاھی در باره قبل از آغاز 
 عبارت نقل شده از کاشف الغطاء عرض کنم، چرا خداوند به پیامبرش دستور

دھد که امام را معرفی نماید وقتی شما مدعی ھستید که امامت مانند  می
 نبوت است پس چرا خداوند خودش در قرآن کریم امام را معرفی

 کند؟؟!! نمی
اش  ند متعال منصب نبوت و رسالت را معرفی کرد و پیامبر گرامیخداو

را برای احراز این مقام تعیین و معرفی نمود، شما که  ج حضرت محمد
مدعی ھستید امامت مانند نبوت است پس چرا خداوند امامت را مانند نبوت 

 در قرآن معرفی نکرد؟! و امامی را برای آن در قرآن مشخص نکرد؟!.

 .٥٨ص أصل الشيعة وأصوهلا -١
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د اعتراف است که دعوی شما متناقض است شما از یکسو پس این خو
مدعی ھستید که امامت مانند نبوت است!! و از سوی دیگر از اثبات این امر 

 در قرآن کریم عاجزید!!

 چرا امامت مانند نبوت حمایت نشد؟:
بود طبق سنت الھی  می کنید اگر امامت مانند نبوت می ه ادعاکآنگونه 

کرد، زیرا خداوند پیامبر  می نصرتآن را  وند صاحبمستلزم این بود که خدا
 را در مقابل قومش نصرت و یاری نمود چنانکه ج گرامی ما حضرت محمد

 فرماید: می

وهُ ﴿ ِيَن َ�َفُرواْ ثَاِ�َ ٱثۡنَۡ�ِ إِۡذ ُهَما إِ�َّ تَنُ�ُ ۡخرََجُه ٱ�َّ
َ
ُ إِۡذ أ هُ ٱ�َّ َ�َقۡد نََ�َ

ُ َسِكينََتُهۥ َعَلۡيهِ ِ� ٱۡلَغارِ إِۡذ َ�ُقوُل لِ  نَزَل ٱ�َّ
َ
َ َمَعَناۖ فَأ َ�ِٰحبِهِۦ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ٱ�َّ

يََّدهُۥ ِ�ُُنو�ٖ 
َ
ِ ِ�َ  َو� � َوَ�َِمُة ٱ�َّ ۡفَ�ٰ ْ ٱلسُّ ِيَن َ�َفُروا لَّۡم تََرۡوَها وََجَعَل َ�َِمَة ٱ�َّ

ُ َعزِ�ٌز َحِكيٌم    ].٤٠: التوبة[ ﴾٤٠ٱۡلُعۡلَياۗ َوٱ�َّ
را نصرت و یاری  ج اش یآیا قبول دارید که خداوند متعال پیامبر گرام

 ج پرسیم پس چرا امامی که نائب پیامبر می کرده یا خیر؟ اگر بگویید: بله،
بوده را نصرت و یاری نکرده؟ در حالیکه از دیدگاه شما حکم امامت و نبوت 

 یکی است!.
گوییم این ادعایی  یم را نصرت و یاری نکرده ج اگر بگویید پیامبرش

ی موجود در تناقض است. اگر بگویید نصرت و یاری ھا است که با واقعیت
ای  پرسیم این صحابه می د با صحابه،ییگو یم پرسیم با چه کسی؟ می کرده،

د چھار ید بگوییخواھ یم که ایشان را نصرت و یاری کردند چه کسانی بودند؟
 نفر یا ھفت نفر!!.
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 یر منطقین سخن غیعقل و دانش داشته باشد چن کیکسی که اند
کند؟! در مکه که  می د! ھفت نفر چگونه در برابر ھزاران نفر مقاومتیگوینم

خداوند دستور ھجرت صادر فرمود، اگر شان  صدھا نفر بودند بدلیل ضعف
ه  بسیاری از آنان کنیا ایبگویید بیشتر از ھفت نفر بودند پس نام ببرید! 

اما  اند نیستند؟! پس  شما چطور فھمیدید که وجود داشتهشناخته شده 
ه کد یدان یم اما جون اند ھا ھزار نفر بوده شناخته نیستند؟!. درست است ده

 د!.ید پاسخ ندارییگو یم تناقض
د بگویید ، خداوند پیامبرش را با یچنانکه روایات شما صراحت دارند شا

یکی از ھزاران شمشیری گوییم شمشیر علی  می شمشیر علی یاری کرده!
به تنھایی  ساست که خداوند اسالم را بوسیله آن یاری کرده، شمشیر علی

 به تنھایی اینقدر برش ساسالم را یاری نکرده است، اگر شمشیر علی
شد که بشدت نیازمند چنین پیروزی بود،  می پیروز سداشت بر معاویه می

نھایی بر دشمنان پیروز ذوالفقار علی به ت ج چطور شد که در زمان پیامبر
شد اما چند سال بعد ھمان شخصیت و ھمان شمشیر (آنھم با پشتیبانی 

 امامت و والیت) بر معاویه پیروز نشد!!
نصرت شان  را فقط در حیات ج پرسش دیگر اینکه آیا خداوند پیامبرش

کرد یا اینکه بعد از وفات ھم ایشان و دین ایشان را نصرت و یاری کرد؟ اگر 
بعد اش  گوییم نصرتی که نتیجه می کرده؟! یاریشان  د فقط در حیاتبگویی

دارد؟! و آیا مقصود از نصرت، شخص ای  از وفات ایشان ضایع شود چه فایده
 ایشان بوده یا دین و شریعتی که ایشان برای تبلیغ آن آمده بودند؟!.

پرسیم خداوند این دین را چرا نازل فرموده؟ به جھت اینکه  می سپس
مردم از آن پیروی کنند و به خداوند نزدیک شوند؟ پس بنابر عقیده شما این 
ھدف چند سال اندکی بیشتر حاصل نشده پس فایده نزول دین و قرآن 
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نتوانسته دین را  ج کنید که امام بعد از پیامبر می چیست؟! شما ادعا
شان  ھم ھیچکدام یجامعه تطبیق کند!! و امامان بعد از ا حفاظت و در

ند، تا اینکه ینتوانستند دین را نصرت و حفاظت نموده و در جامعه تطبیق نما
سلسله  امامان شما پایان یافت و امام آخری بنابر عقیده شما از انظار 
جھانیان پنھان شد و تا امروز ھم پنھان است!! پس به عقیده شما ھدف 

دین اسالم از آغاز ظھورش تا کنون جز چند سال اندکی تحقق نیافته  اصلی
 است!!

 فرار دین
اگر بگویید باآلخره در آخر الزمان دین بدست مھدی غائب  ظاھر خواھد 

ترین و  پرسیم دینی که خداوند از آسمان نازل فرموده، بزرگ می شد!
ترین کتاب  با بزرگ ن و بزرگترین پیامبر ھادی،یین دین الھی، با بھترتر کامل

ین تر ترین و مقدس ترین و بھترین امت تاریخ، در بزرگ آسمانی، برای بزرگ
نقطه روی زمین، برای ھمین نازل شده که با حضرت مھدی! در غار سامراء 

 گر پنھان بماند؟؟!!.ید یا ھر جای
و تمام  بشریت  بیش از ھزار سال از آن محروم بماند؟! و این محرومیت 

ادامه داشته باشد؟! بدلیل اینکه شخصیت مناسبی برای اجرای ھمچنان 
 یامن یدین وجود ندارد! یا اینکه شخصیت مناسب دین را با خودش در جا

 ند!!.   ک یم یآزاد برده و از آن نگھدار یا فضایحاال غار 
خواھد دین را آشکار کند و  می پرسش دیگر اینکه حضرت مھدی چگونه

بگویید خداوند برایش دوستان و مددگارانی فراھم به اجرا بگذارد؟ شاید 
پرسیم آیا مھدی از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بھتر  یم خواھد کرد!

بھتر است که به عقیده شما خداوند  ج است؟! آیا مھدی از پیامبرگرامی
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ای  برای ایشان یارانی را فراھم نکرد که دین ایشان را نصرت کند؟! فقط عده
 ه ظاھر با ایشان ھمراه بودند! و مؤقتا ایشان را یاری کردند!!. بودند که ب

از  ج و برتر از آن خود پیامبرگرامی سپس شما معتقدید آنچه که علی
آن محروم بوده یعنی دوستان و یاران و مددگاران مؤمن و مخلص و قابل 
اعتماد، که ایشان را نصرت و یاری کند سرانجام حضرت مھدی که از ھزار 

پیش تا کنون از انظار پنھان است این شانس را خواھد داشت و این سال 
 امتیاز را بدست خوھد آورد؟!.

ترین  کند، پس چرا به عقیده شما بزرگ می اگر خداوند نصرت و یاری
را  ج حضرت محمد مصطفیاش  شخصیت تاریخ بشر یعنی پیامبر گرامی

را نصرت و  سی طالبنصرت و یاری نکرد؟! و امام بعد از ایشان علی ابن اب
ھمه   یاری نکرد؟! در حالیکه ھزاران حدیث و روایت دروغین شما با آن

 معرفی ج فرضیه امامت، ایشان را ھمچون پیامبر گرامی یینما بزرگ
کند، که گویا جز منصب نبوت در تمام خصائص و فضائل ھمچون پیامبر  می
 بوده است!! ج م الشأن یعظ

مکانت را دارا  بود آیا شایسته نبود که  ھمه فضیلت و اگر ایشان این
کرد و چشمش را با یک نصرت و پیروزی  می خداوند ایشان را نصرت و یاری

نمود که در نتیجه آن مؤمنان عزیز و سربلند، و کافران  می قاطعانه خنک
 شدند؟!. می خوار و ذلیل

پس چرا (بازھم بنابر روایات شما) علی ھمیشه ضعیف و ناتوان و مظلوم  
دانیم که  می را نعوذ بالله پاک و مبرا از این اوصافی سباقی ماند؟! ما که علی

کنید! اجازه بدھید پرسش مشابه دیگری مطرح  می شما او را بدان توصیف
 ارد؟!کنیم که: امامتی که ھدف و مقصود آن محقق نشود چه نفعی د
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 نقض ادعای امامت
دانست که  می از طرف خداوند امام بود و او سیک پرسش دیگر اگر علی

دانست که امامت اصلی از اصول دین است و دین جز با  می امام است و
شود و ھرکس به آن عقیده نداشته باشد کافر است پس  نمی امامت کامل

 چرا... 
 ه: کند ک می مال باقر مجلسی از شیخ مفید نقل

تمام شیعیان امامی اتفاق نظر دارند، که ھرکس امامت یکی از امامان را «
انکار کند و اطاعتی را که خداوند از آنان واجب کرده قبول نداشته باشد، 

کافر و گمراه و مستحق این است که در آتش دوزخ ھمیشه  یچنین شخص

 ».النار فهو كافر ضال مستحق للخلود يف«جاویدان بماند. 

نقل  ۸/۳۶۶ بحار األنوارائل از شیخ مفید، مجلسی این قول را در المس
 کرده است.

 نویسد: می طوسی امامی
رد کردن و انکار نمودن امامت مانند رد کردن و انکار نمودن نبوت،  «

 .١»جحدها سواءالنبوة و جحدها كدفعدفع االمامة وو« ».عین یکدیگر است

که امامت اینقدر مھم است دانست  می سپرسش این است که وقتی علی
سال خالفت خلفای سه گانه در کنار آنان باقی  ۲۵پس چرا درتمام دوران 

در زمین وسیع خدا ھجرت نکرد تا برای  ج ماند؟! و مانند پیامبر گرامی مان
خودش یار و یاور و مددگار بیابد و به ادای مسئولیتش بپردازد؟! پیامبر 

ه تبلیغ دین ممکن نیست و مردم وقتی دیدند که در مک ج گرامی مان

 .٣٥٨ص اإلقتصاد فيام يتعلق باإلعتقاد -١
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کنند به مدینه منوره ھجرت کردند، علی ابن ابی طالب  نمی ایشان را یاری
 .چرا اینکار را نکرد؟!

پرسش دیگر اینکه بنابر عقیده شما و فتوای شیخ مفید، وقتی خلفای سه 
گانه بدلیل انکار امامت کافر بودند و نه تنھا منکر امامت بودند که یکی بعد 

 سطالب کردند پس علی ابن ابی می این منصب را غصب و اشغال یدیگر از
دانست آنان کافر ھستند چرا در تمام  می چرا با آنان بیعت نمود؟! وقتی

خواند؟! اگر علی ابن ابی  می پشت سرشان نمازشان  سال حکومت ۲۵مدت 
 دانست که احکام امام کافر اجراء می دانست و می را کافر ھا آن سطالب
از  سه در زمان حکومت ابوبکر صدیقکشود، پس چرا از کنیزھایی  نمی

قبیله بنی حنیفه گرفته شده بود ھمسر انتخاب نمود؟! جریان ازدواج ایشان 
با حنفیه و اینکه از او فرزندی به نام محمد معروف به محمد بن حنفیه 

 متولد شد شھرتش نیازی به استدالل ندارد.
امامی که به عقیده شما منکر امامتش  سلبو آنگھی علی ابن ابی طا

شود که دخترش ام کلثوم را به ازدواج عمر در  می کافر است چگونه راضی
آورد؟! در حالیکه به عقیده شما نعوذ بالله عمر کافر و مرتد و منافق است؟ 
یک مسلمان بلکه یک امام معصوم که از جانب خدا، امام تعیین شده چگونه 

دھد، چه با رضایت و چه با زور، بر فرض اینکه  می یافردخترش را به مرد ک
) را با زور گرفت! این س) دختر علی (مرتضیسبه ادعای شما عمر (فاروق

ک مرد یکند و او را از چنگ (نعوذ بالله)  نمی امام چگونه از دخترش دفاع
کند؟! روی سخن ما  با عاقالن است، آیا  نمی کافر و ظالم و غاصب!!! خالص

 کند؟. نمی افتد و حقایق به این روشنی را درک نمی ا به کارھ عقل
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 نامد!: می علی فرزندانش را به نام خلفاء
ن ھم اکتفا نکرد بلکه فرزندانش را به نام یبه ا سعلی ابن ابی طالب

نامید، کسانی که  -و به تعبیر مفید و مجلسی و ھمفکرانشان کفار -خلفاء
شدند!!.  ج مانع اجرای وصیت خدا و رسولشخالفت را از او غصب کردند و 

آری علی فرزندانش را به نامھای ابوبکر و عمر و عثمان نامید!!.پرسش این 
ه نام دشمنان خودش را ھر روز در کاست که چه چیزی او را مجبور کرد  

 اورد؟! یبشنود و بر زبان باش  خانه
پردازیم که  می در اینجا ما از کتب معتبر خود شما فقط به معرفی کسانی

ا بوده زیرا به عقیده شما ابوبکر اولین کسی بوده سابوبکر و عائشهشان  اسم
 که خالفت را از اھل بیت غصب کرده است؟

ی علمی جھان تشیع که شما شیعیان اثناعشری ھا یکی از بارزترین چھره
از  سنامید لیست فرزندان علی ابن ابی طالب می اصطالحا او را شیخ مفید

 نویسد: می کند، ایشان می بوبکر را ذکرجمله ا
ابوبکر است و اش  محمد االصغر است که کنیه ساز دیگر فرزندان علی«

در کربالء شھید ÷ دیگری عبیدالله است که ھردو با برادرشان حسین
 ». شدند، ما درشان لیلی بنت مسعود الدرامی است

 نویسد:  می سو یعقوبی مؤرخ شیعی در باره علی
ارده فرزند پسر داشت حسن، حسین، عبیدالله و ابوبکر که از ایشان چھ«

ه از بنی تمیم ییعلی بنت مسعود حنظلشان  این دو نسلی باقی نماند، مادر
 .١»بود

 ..٢/٢١٣تاریخ یعقوبی ج -١
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ذكر خرب احلسني ابن علی ابن «و از ابو الفرج اصفھانی شیعی زیر عنوان: 

 نویسد: می »من قتل معهطالب مقتله و ابی
با حضرت حسین شھید شدند، ابوبکر بن علی یکی دیگر از کسانی که «

ابن ابی طالب است که مادرش یعلی بنت مسعود بود. أبو جعفر (طبری) 
ذکر کرده که مردی از ھمدان او را کشت، والمدائنی نوشته است که جسد 
او در میان شھداء پیدا شده اما مشخص نشده که چه کسی او را به شھادت 

 . ١»رسانده است
 . ۵۸۲ن از مال باقر مجلسی صو جالء العیو

و ابوبکر  ستر از این که علی ابن ابی طالب چه دلیلی محکمتر و روشن
، اند با ھم رابطه محبت و صمیمت و اخوت و برادری داشته سصدیق
نگریسته  می سبا دید تعظیم و احترام به حضرت ابوبکر صدیق سوعلی

 است. 
مجتبی که دومین  حضرت حسن سترین فرزند علی ابن ابی طالب بزرگ

نیز یکی  ج امام معصوم شماست، فرزند فاطمه زھراء و نوه گرامی رسول الله
 از فرزندانش را به ھمین نام گرامی نامیده است.

 نویسد: می یعقوبی مورخ شیعی
حسن ھشت فرزند پسر داشت، حسن (مثنی) که مادرش خوله «

 . ٢»بود،...... و ابوبکر و عبدالرحمن و طلحه و عبیدالله
 نویسد: می و ابو الفرج اصفھانی

 .بريوت. ةرفمعـدارالچاپ  ١٤٢ص مقاتل الطالبني -١
 .٢٤٠ص ١ج مالمنتهی اآل ٢٢٨ص ٢تاریخ یعقوبی ج -٢
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ابوبکر بن حسن بن علی ابن ابی طالب نیز از کسانی بود که با حسین «

 . ١»ردکد یاو را شھ عقبة الغنویدر کربالء به شھادت رسید، 
و حسین بن علی نیز یکی از فرزندانش را ابوبکر نامید، مسعودی تاریخ 

با حضرت حسین در کربال گوید که  می نویس شیعی وقتی از کسانی سخن
 نویسد:  می شھید شدند

سه تا از فرزندان حسین بن علی در کربال به شھادت رسیدند علی اکبر،  «
 .٢»عبدالله الصبی، و ابوبکر

 ھمچنین آمده است که:
 .٣»کنیه زین العابدین بن حسن ابوبکر نیز بوده است«

حسن و ھمچنین حسن ابن حسن بن علی بن ابی طالب معروف به 
ن مطلب را اصفھانی از محمد ینیز یکی از فرزندانش را ابوبکر نامید، ا یمثن

 کند که: می بن علی حمزه علوی روایت
از کسانی که با ابراھیم بن حسن بن حسن بن علی ابن ابی طالب «

 ».ابوبکر بن حسن (مثنی) بن حسن بوده است یکیکشته شد 
ی کاظم نیز یکی از و امام ھفتم شیعیان اثناعشری (امام) موس 

 فرزندانش را ابوبکر نامیده است. 
 نیویسد: می أبوالفرج اصفھانی

کنیه علی ابن موسی (الرضا امام ھشتم شیعیان اثناعشری) نیز ابوبکر «
 ».بود

 از عیسی بن مھران از ابو الصلت ھروی روایت است که گفت: 

 .٨٧مقاتل الطالبین ص -١
 .٢٦٣ص التنبية واألرشاف -٢
 .٢/٧٤ج كشف الغمة -٣
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این مسأله پرسید: گفتم: ابوبکر ما در ای  روزی مأمون از من مسأله«
گوید از ابی الصلت پرسیدم ابوبکر شما  می چنین گفته، عیسی بن مھران

 . ١»ابوبکر و مادرش ام ولد بوداش  کیست؟ فرمود: علی بن موسی الرضا کنیه
 و اما اسم عائشه:

موسی کاظم امام ھفتم شیعیان اثناعشری نام یکی از دخترانش را به نام 
مید، این مطلب را شیخ مفید زیر عنوان دختر ابوبکر صدیق عائشه صدیقه نا

 نقل کرده است،» خبارهمأطرف من أوالد موسی بن جعفر وذكر عدد «
 نویسد: می

سی و ھفت فرزند پسر و دختر داشت از جمله ÷ ابوالحسن موسی«
 .٢»... و فاطمه... وعائشه و أم سلمه÷علی بن موسی الرضا

ھم شیعیان اثناعشری و ھمچنین علی بن محمد الھادی ابوالحسن امام د
 ». نیز یکی از دخترانش را عائشه نامیده بود

 نویسد: می شیخ مفید
فوت نمود و در منزل خودش  ھ۲۵۴در ماه رجب سال ÷ ابوالحسن«

در سامرا دفن گردید. فرزندانی که از ایشان به جای مانده یکی ابومحمد 
 .٣»حسن (عسکری)... و یکی دیگر دخترش عائشه بود

از ای  ه اھل بیت ھیچگونه کینهککند  می بع شیعه تاییدپس این منا
خاندان صدیق بویژه امیرالمؤمنین ابوبکر صدیق و ام المؤمنین عائشه 

شان را به نام مبارک و گرامی این  در دل نداشتند ولذا فرزندان بصدیقه
 کردند. می ی ماندگار تاریخ نام گذاریھا چھره

 .٥٦١و  ٥٦٢ص مقاتل الطالبني -١
 . ٢/٩٠ج ةكشف الغم ٢٤٢ ةمهمـالفصول ال ٣٠٣و  ٣٠٢ص اإلرشاد -٢
 .٢٨٣ص ةوالفصول الـمهم ٣٣٤ص كشف الغمة -٣
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 و این امامت حق مسلم اھل بیتبود،  یم اگر واقعا امامتی در کاری
بر  ھا شخصیتشد قطعا اسم این  می غصب ھا شخصیتبود و بوسیله این  می

شان یعنی  شد چه رسد به اینکه بھترین عزیزان نمی زبانشان جاری
شان را به نام آنان بنامند که در داخل خانه و در جمع خانواده  فرزندان

ترین دالئلی  یاورند، این یکی از بزرگھا را بشنوند و بر زبان ب ھمیشه این نام
کند این ادعاھای موجود در روایات شما دروغ و ساختگی  می است که ثابت

ه شما مدعی ھستید امامان را متھم کنیم کاست مگر اینکه نعوذ بالله آنگونه 
فرزندانشان را به نام شان  که از روی تقیه و دروغ و برخالف میل باطنی

ت یکرده باشند!! که این از شأن و شخصیت اھل بدشمنانشان نامگذاری 
 بسیار بعید است.

کند  می کسی که خود را شیعه و پیروان و دوستدار اھل بیت معرفی
پاک و  یھا دھد که چنین اھانتی را به این انسان می چگونه به خود جرأت

ی عزت و شرافت نسبت دھد، اھانتی که به خادمان این ھا نخبه و نمونه
ھم نسبت دادنش ناپسند است، پس رسد به کسانیکه از سالله  بزرگواران

و دخت گرامی ایشان ھستند و بر عزت و سربلندی و  ج پاک نبی مکرم
را  یچگونه چنین اھانت و کسرشأن اند شجاعت و مردانگی اسالم تربیت شده

د! خدایا از تمام اھل بیت یدھ می نمونه و پاک نسبت ھای الگو و به این انسان
 راضی و خوشنود باش.شان  ذریه طاھرو 

 شود! می حسن رض از امامت دستبردار
اجازه دھید این پرسش بدیھی را مطرح کنیم که اگر دین بدون امامت 
 ناقص است پس امام دوم شما حسن ابن علی چگونه از امامت دستبردار

شود که در حیات و  می شود؟! و برای حفاظت جان خودش چگونه راضی می
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شان در حالیکه بیش از چھل ھزار نیروی یچشمان و با موافقت ا در جلو
 کفرحکومت کند!!. -بازھم به ادعای شما -جنگی در اختیار دارد؟! بگذارد 

تواند از  می کسی که از طرف پروردگا جھانیان به امامت منصوب شده! آیا
له مأموریتی که خداوند خودش او را تعیین کرده شانه خالی کند؟! ونعوذ بال

 مردم را به زیر سلطه کفر بکشاند تا اینکه جان خودش سالم بماند؟!.
 بر فرض اینکه مردم به امامت معتقد -ساساسا صلح ایشان با معاویه

که کناره گیری  اند معنایش این است که ھمه مردم باور داشته -بودند می
نخواھد داشت و إال  ھا آن حضرت حسن از امامت ھیچ تأثیری در ایمان

که از ھرگونه گناه و خطایی معصوم  ج سن بن علی و ابن دخت رسول اللهح
شد که سبب کفر تمام امت شود! و خودش چند سال  نمی است! ھرگز راضی

از اصول بدون امامت زندگی کند! و در حالی از دنیا برود که مھمترین اصل 
 دین را ضایع کرده باشد!!.

آنھم امام منصوب از طرف خدا توان تصور کرد که بنده مسلمان  می آیا
ت الله یعزیزتر و مھمتر باشد؟! آاش  برایش از دین و عقیده یزندگی شخص

خمینی مخالفت خودش را با نظام شاھنشاھی در ایران اعالن کرد و خودش 
را در معرض خطر جدی قرار داد تا اینکه به حکومت مورد نظرش برسد، 

 .بود؟! تر ن شجاعت الله خمینی از حضرت امام حسیپس آیا آ
ی جھان چه موقت و چه ھا در نظام سرباز وظیفه در بسیاری از کشور

آید در  می بینیم که یک سرباز نظامی وقتی به زیر پرچم کشوری در می دائم
 ی جنگ برای تحقق اھداف کشورش جان خودش را به خطرھا صحنه

معصوم و رود! پس آیا حضرت حسن این امام  می اندازد و به آغوش مرگ می
منصوب از طرف خدا، به اندازه یک سرباز ھم به امامت خودش معتقد نبود؟! 
و نعوذبالله به اندازه یک سرباز ھم قدرت و توانایی و آمادگی برای فداکاری 

 .ھا بیدار شود؟! و وجدان ھا نداشت؟! آیا فرصت آن نرسیده که عقل

 





 

 
 عصمت: بخش  چهارم

 عصمت امامان از دیدگاه شیعیان اثناعشری:
شان  عقیده به امامت ھا آن کنند کسانی که می شیعیان اثناعشری ادعا

 دارند معصوم نیز ھستند یعنی از ھر گناه و خطا و اشتباه و فراموشی پاکند.
 نویسد: می شیعه اثناعشریمحمد رضا المظفر از علمای معاصر 

ما عقیده داریم که امام مانند پیامبر است و الزاما از ھرگونه سھو و خطا «
 .١»باشد می و فراموشی نیز پاک

اینکه  یاین ادعا از دو حالت خالی نیست یا راست است یا دروغ، برا 
ن ادعا مشخص شود باید زندگی عملی این افراد را با یراست و  دروغ بودن ا

کنیم و  می شروع سدقت مطالعه کنیم، از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب
 کنیم: می خیلی کوتاه و خالصه مرور

 کند! می زندگی علی امامت را نقض
وفات کردند و صحابه (وطبعا عموم مردم)  ج ھنگامی که پیامبر گرامی

ل این را به خالفت  برگزیدند، و علی نیز در بین مردم و در ک سابوبکر صدیق
جریانات وجود داشت موضع علی در قبال آنچه که پیش آمد چه بود؟ 

 شماریم: می را بر ساقدامات و عملکرد علی
 بیعت کرد. سبا ابوبکر -۱
 زنده بود پشت سر ایشان نماز خواند. ستا وقتی ابوبکر -۲

  .١٠٤ص عقايد اإلمامية -١
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امامت ابوبکر نادرست، جنگ با مرتدین به  ھا طبق ادعای بعضی -۳
ھا بدست آمده  یزھایی که از این جنگنادرست و کن سرھبری ابوبکر

بر خالف این ادعاھا از آن کنیزھا  سبود غیر شرعی بود! اما علی
فه که از او یھمسری انتخاب کرد یعنی حنفیه از قبیله بنی حن

 فرزندی بنام محمد معروف به محمد بن حنفیه متولد شد.

بیعت با خلفای سه  سنامه ششم آمده) علی ةهنج البالغ(چنانکه در  -۴
 دانست. می گانه را درست

نیز بیعت کرد و تا زمانیکه ایشان زنده بود پشت  سبا عمر سعلی -۵
 سرش نماز خواند.

از ترس اینکه مبادا به  س....آمده) علیهنج البالغة(چنانکه در  -۶
ایشان آسیبی برسد به عمر فاروق مشورت نداد که شخصا به جنگ 

 ایرانیان برود.
اسم سه تا از فرزندانش  ستب شیعه و سنی آمده علیچنانکه در ک -۷

 نامگذاری کرد. شھای ابوبکر و عمر و عثمان را به نام
چنانکه در کتب شیعه آمده دخترش ام کلثوم را به ازدواج عمر  -۸

 در آورد. سفاروق
که عمر فاروق برای انتخاب ای  به شرکت در شورای شش نفره -۹

 عمال شرکت کرد.شنھاد نمود راضی شد و یبآن را  خلیفه
ن خلیفه سوم نیز بیعت کرد و تا یالنور یبا عثمان ذ سعلی  -۱۰

 زمانیکه ایشان زنده بود پشت سرش نماز خواند.
مشتمل بر گفتار و کردار ایشان  سن عملکرد علییاین ده مورد بارزتر

ی امام معصوم درست ھا است، اگر ایشان معصوم بوده بس  تمام این عملکرد
درست باشد پس ادعای امامت باطل است، زیرا  ھا ملکرداست، و اگر این ع
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گوید خصوصا اگر  نمی دھد و حرف اشتباھی نمی معصوم کار اشتباه انجام
اشتباه باشد پس علی امام نبوده  ھا کفر یا تأیید کفر باشد، و اگر این عملکرد

 است، زیرا به ادعای شما امام از ارتکاب ھرگونه خطا و اشتباه معصوم است. 
به غیر اھل آن سپردن از دیدگاه تمام شیعیان آن را  زیرا انکار امامت، یا

 با این عملکردھا نعوذ بالله گویا به کفر راضی ساثناعشری کفر است و علی
 شود. می

 ثابت سی علیھا آنچه که مالحظه فرمودید یعنی مجموعه عملکرد
لکه امامت را دانست، ب نمی کند که ایشان خودش را از طرف خداوند امام می

دانست بنابر این آنچه که ایشان انجام داده یعنی  می از اختیارات شوری
) کامال شسال خالفت خلفای سه گانه ۲۵مجموعه عملکرد ایشان (طی

از آن  تر تر و مؤمن درست و طبیعی بوده است و ایشان خیلی مردتر و شجاع
از اعالن امامتش طرف امام بداند اما در عین حال  یکبوده که خودش را از 

عاجز بماند، یا کارھای نادرست مخالفینش را تأیید کند و بر خالف میل و 
با آنان بیعت کند و پشت سر آنان نماز بخواند، و فرزندانش اش  عقیده باطنی

را به نام آنان بنامد، و فقط بخاطر نجات خودش به عقیده شیعیان اثناعشری 
ام حاکم کفار را ببیند و در زیر پرچم نعوذ بالله بیست و پنج سال کفر و نظ

 آن زندگی کند!!.
تواند چنین  نمی کسی که کمترین آشنایی با دین و علم شرعی دارد

کاری بکند چه رسد به کسی که از جانب خدا امام تعیین شده باشد و به 
 ج ادعای شما اصال ھدف امامتش بر پایی دین و جانشینی پیامبر گرامی

باشد!!. و در واقع ایشان از بھترین صحابه و یکی از بھترین قھرمانان 
 میدانھای جنگ باشد.

برای سربلندی  شدر کنار سایر صحابه بزرگوار سآری، علی بن ابی طالب
اسالم و به اھتزاز در آمدن پرچم توحید، و دفاع از مقدسات اسالم در راه 
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ه دین الله داخل شدند، اما خدا آنقدر جھاد کردند که مردم گروه گروه ب
چطور ممکن است که به ادعای شیعیان اثناعشری وقتی کاخ اسالم دارد 

شود ایشان نه تنھا تماشاچی این خرابی باشد که حتی در خراب  می خراب
زیرا که امامت  مھمترین اصل  -کردن کاخ اسالم و بلکه کندن ریشه اسالم

سالم ھمکاری کند و با آنان بیعت با دشمنان ا -ن اسالم است نعوذ بالله ید
 ھمکار و مشاور آنان قرار گیرد!!.نماید و حتی 

که امام دوم شما شیعیان  سو آنگھی حسن ابن علی بن ابی طالب
ھا ھزار مرد  کشد! و با وجود اینکه ده می اثناعشری است از امامت دست

جنگی و ھوادار در اختیار دارد زمام امور را به دست رقیب خودش 
سپرده و  سسپارد اگر ایشان معصوم بوده و امامت را به معاویه می سعاویهم

به این امر راضی شده که به ادعای شما نعوذ بالله یک کافر بر امت حکمرانی 
کند. واگر معصوم نبوده و  می کند این کردار خود عصمت و امامت را نقض

روط امامت این کار را کرده پس امام نیست زیرا که عصمت در نزدش از ش
 است.

 یک تناقض دیگر
پذیرد که ولی عھد مأمون  می امام ھشتم شما علی موسی الرضا چگونه

 شد؟!.با
روشن است که ولی عھدی و نیابت یک غاصب خالفت را پذیرفتن، 
اعتراف به مشروعیت اوست، و به عقیده شما به غاصب امامت، مشروعیت 

بوده پس کردار ایشان دلیل بخشیدن کفر است!! اگر امام ھشتم شما معصوم 
بر صحت خالفت مأمون است! و این خود نقض امامت است! و اگر معصوم 
نیوده پس امام نیست زیرا عصمت در مذھب شما از شروط امامت است، و 
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روشن است که اگر امامت یکی از امامان شما مختل شود تئوری امامت به 
 گردد. می طور کلی مختل

ی بود که خواستیم موضوع را روشن کنیم و یوگذرای کوتاه ھا اینھا نمونه
إال دالئل و تناقضات در مذھب شیعه اثناعشری آنقدر فراوان است که در 

گنجد و انسان عاقل نباید اختیار خودش را به کسی بسپارد که  نمی شمارش
او را از پیروی حق محروم کند، زیرا که زندگی کوتاه است، و روز حساب و 

ا  بد گرفتن قطعی و یقینی یروبرو شدن با خداوند نزدیک، و پاداش خوب 
خواھیم که حق را به رنگ حق و باطل را به رنگ باطل  می است. از خداوند

ما بنمایاند، و توفیق پیروی از حق و اجتناب از باطل را به ما عنایت  به
 فرماید. آمین.

 





 

 
 تقیه: بخش پنجم

کسانی که اینھمه حدیث و روایت جعل کرده و به اھل بیت نسبت 
عقیده عجیب و شگفت انگیزی را ھایشان  برای حمایت از دروغ اند داده

 نه تنھاای  ، غافل از اینکه چنین عقیدهاند ساخته و وارد دائره دین کرده
کند،  می تواند از امامت حمایت کند که برعکس بطالن امامت را آشکارتر نمی

کند، آری این عقیده، عقیده تقیه است  می و بلکه متأسفانه دین را بدنام 
 عمد. یعنی دروغ از روی قصد و

بعا در یکجا و در یک زمان ، طاند کسانی که این احادیث را ساخته
، پس اگر یکی از آنان دروغی ساخت و به امام اند سته و ھم نظر نبودهیز ینم

نسبت داد و دیگری دروغ دیگری مخالف دروغ اول به ھمان امام نسبت داد 
ش این است پس وقتی تعارض و تناقض این دو دروغ با ھم آشکار شد راه حل

 .که گفته شود امام تقیه کرده است!!

 تقیه شرعی:
البته در شریعت حالت خاصی را خداوند در نظر گرفته و در شرایط خاص 
 واستثنایی به بنده مؤمن اجازه داده است که برای نجات جان خودش

تواند دروغی بگوید که جانش را نجات دھد، این چنین دروغی در شرایط  یم
ی ( شبیه حالتی که کسی مجبور شود از شدت گرسنگی خاص  استثنای

برای سد رمق مثال گوشت خنزیر بخورد که طبعا خداوند به او اجازه داده 
 است) مباح است و نه واجب.

واجب  اند که شیعیان اثناعشری ساخته و جزو دین قرار دادهای  اما تقیه
ترک کند دین را ترک کرده است!! آن را  است که طبق روایت شیعه ھر کس
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اما تقیه شرعی ممکن است کسی در تمام عمرھم یکبار از آن استفاده نکند، 
 فرماید: می زیرا مباح  است، چنانکه خداوند متعال

ِ  َ�َفرَ  َمن﴿ ِ ٱب �ۡ  َمنۡ  إِ�َّ  ۦٓ نِهِ إِيَ�ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ
ُ
ِ  َم�ِنُّۢ ُمطۡ  ۥُبهُ َوقَلۡ  رِهَ أ  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

ن ِ�نَوَ�ٰ  حَ  مَّ َ�َ  ِ ِ ٱ ّمِنَ  َغَضبٞ  ِهمۡ َ�َعلَيۡ  �رٗ َصدۡ  رِ ُ�فۡ لۡ ٱب  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  �َّ
  ].١٠٦[النحل:  ﴾١٠٦ َعِظيمٞ 

مه یرکه یر آیروایت کرده که ایشان در تفس بطبری از ابن عباس
فوق فرمود: خداوند خبر داده که ھرکس بعد از مؤمن بودنش کافر شود پس 

عذاب بزرگ است، پس ھرکس مجبور شود و چیزی به بر او غضب خداوند و 
زبانش بگوید که قلبش به ایمان مطمئن باشد، تا اینکه بدینوسیله از 
دشمنش نجات یابد پس ھیچگونه مالمتی بر او نیست زیرا که خداوند متعال 

 ھایشان به آن محکم باشد مؤاخذه بندگان را (فقط) به آنچه که دل
 .  ١»کند می

ۡ ٱ َ�تَِّخذِ  �َّ ﴿ فرماید: می الو خداوند متع ٰ لۡ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  فِِر�نَ َ�
َ
ٓ أ  ِمن ءَ ِ�َا

ۡ ٱ ُدونِ  ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن ِمنَِ�ۖ ُمؤۡ ل ِ ٱ ِمنَ  َس فَلَيۡ  لَِك َ� ٓ  ءٍ َ�ۡ  ِ�  �َّ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ  ُهمۡ ِمنۡ  َ�تَُّقوا

 ٰ ۗ ُ�َقٮ رُُ�مُ  ٗة ُ ٱ َوُ�َحّذِ ِ ٱ �َ�  ۥۗ َسهُ َ�فۡ  �َّ ۡ ٱ �َّ  ].٢٨عمران:  [آل ﴾٢٨ َمِص�ُ ل
: مهیرکه یر آیدر تفسایشان آورده که  بطبری ھمچنین از ابن عباس

ۡ ٱ َ�تَِّخذِ  �َّ ﴿ ٰ لۡ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  فِِر�نَ َ�
َ
ٓ أ ۡ ٱ ُدونِ  ِمن ءَ ِ�َا خداوند «فرمود:  ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

متعال مؤمنین را نھی فرمود که با کفار مالطفت کنند یا اینکه به جای 
مؤمنین کفار را دوست پنھانی بگیرند، مگر اینکه کفار بر مؤمنین غالب 
باشند که در آن صورت (می توانند) با آنان مالطفت (یا مدارا) کنند اما 

 تفسیرطبری. -١
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ٓ ﴿: ست معنی آیه کریمهو این ا .»(طبعا) در دین با آنان مخالفت کنند ن إِ�َّ
َ
 أ

 ْ ٰ  ُهمۡ ِمنۡ  َ�تَُّقوا آیه کریمه اول اصل ذکر شده  و سپس با ھردو  پس در ﴾ةٗ ُ�َقٮ
مباح بودن مستثنی است پس اش  استثناء را جدا کرده است، که معنی» إال«

روشن است که استثناء نه امر شرعی است و نه دین، و این ھمان تقیه 
یی است که خداوند اجازه داده در ھنگام ضرورت از شرعی در حالت استثنا

 آن استفاده شود.

 تقیه شیعه اثناعشری: 
اما تقیه در نزد شیعیان اثناعشری دین است! که در باره مشروعیت و 

 ، از جمله:اند اھمیت آن روایاتی ساخته و به اھل بیت نسبت داده

التقية تسعة أعشار إن «روایت شده که فرمودند:  /از (امام) جعفر صادق

ال «در صد)!! و اینکه فرمودند:  ۹۰(یعنی  .»تقیه نه دھم دین است« »الدين

 .»ھرکس تقیه نکند دین ندارد« »من ال تقية لهـدين ل

 يدين ةالتقي«فرمودند:  /کنند که (امام) محمد باقر می ھمچنین ادعا

 .١»تقیه دین و دین پدران من است« »دين آبائیو
از این روایات  بیزارند. متأسفانه علمای مذھب اثناعشری طبعا اھل بیت 

ھمانند نماز اصلی در دین قرار آن را  این عقیده را نه تنھا پذیرفته بلکه
 !.اند داده

 نویسد:  می ترین علمای شیعه ابن بابویه قمی یکی از بزرگ

 باب تقیه. ٢/٢١٧اصول کافی  -١
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ترک آن را  عقیده ما در باره تقیه این است که تقیه واجب است ھر کس«

 ها آن التقية اعتقادنا يف«!!!.»ثل این است که نماز را ترک کرده باشدکند م

 .١»واجبة من تركها بمنزلة الصالة
خود را دین قرار دادند، که بوسیله آن » دروغ«یعنی » تقیه«آری! اینگونه 

 % دین را تشکیل۹۰انگیز اینکه این دروغ  را به خدا نزدیک کنند!! شگفت
عمل کار خالف  % در۹۰% دروغ بگوید و ۹۰دھد، یعنی ھرکس روزی  می

 % دین را تکمیل کرده است!!.۹۰انجام دھد او اش  عقیده باطنی
و مصیبت بزرگ اینکه این دروغگویی و فریبکاری به ادعای روایات شیعه 
تنھا دین یک امام نیست! بلکه دین تمام اھل بیت به شمول خود رسول 

نسبت داده نشوند، و عقیده  ج براست!! مگر اینکه ائمه به پیام ج گرامی
، اند آورده ج داشته باشند که دین آنان غیر از دینی است که پیامبر گرامی

 زیرا مفھوم دین آبائی ھمین است.
آن  کند که دین اسالم  که خداوند می پذیرد یا باور می کدام انسان عاقل

انسانی را بر نازل فرموده تا اخالق پاکیزه را حاکم کند و اساس تعامالت را 
ھا به شکل سالم و  صداقت و صراحت و شفافیت بنا کند تا  زندگی انسان

طبیعی در پرتو صداقت و امانت داری و شفافیت رشد کند اینگونه به مردم 
% دین بداند ۹۰دروغ و فریبکاری بیاموزد؟! بلکه دروغگویی و فریبکاری را 

عا و باور درست د این ادو بر آن اجر و مزد و پاداش عنایت کند!! فرض کنی
 .گیری کنیم! است بیاییم نتیجه

 تقیه امام:  ۀنتیج
 در صورت درست بودن ادعای تقیه برای امامان نتیجه چیست؟ 

 .١١٤ص اإلعتقادات -١
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نازل فرموده دین تقیه است، یعنی آن را  دینی که خداوند متعال -۱
گویی!! این یک امر مسلم است که دروغگویی در تمام ادیان و  دروغ

بشری حتی در عصر جاھلیت اخالق زشت و در تمام جوامع 
ناپسندی بوده است، وھر انسان عاقل و آزاده از دروغ گفتن ابا 

کند چه رسد که این  می کرده و می داشته و احساس شرمندگی
دروغگویی دین باشد!! و دروغگو در برابر گفتن دروغ اجر و پاداش 

ال دینی کند که خداوند متع می حاصل کند!! کدام عقل سالم باور
% در صد آن دروغ گفتن و با دروغ زیستن باشد و ۹۰نازل کند که 

 .انتظار اجر و ثواب و پاداش داشته باشد!!!اش  دروغگو از دروغگویی
تقیه «و » دین باشد بی  ھرکس تقیه نکند«باشد و » تقیه دین«اگر  -۲

% در صد دین تقیه ودروغگویی و ۹۰«باشد و » دین تمام اھل بیت
باشد پس نعوذ بالله چگونه باور » لک و تظاھر زیستنبا دروغ وک

!!!. نعوذ اند دین را به طور کامل رسانده ج کنیم که پیامبر گرامی
بالله شاید ایشان بخشی از دین را از روی تقیه پنھان کرده باشند!! 
چونکه دین ایشان تقیه بوده است!! خدایا! از این اھانت و جسارت به 

 ل بیت اطھارش از تو طلب مغفرت و آمرزشپیامبر گرامی ات و اھ
گونه مزخرفات  وی ایمان و شجاعت و صداقت از اینکنیم، آن الگ می

 پاک و مبرا ھستند.
% دین باشد پس چه ضمانتی ۹۰گویی دین   و اگر تقیه و دروغ -۳

تبلیغ و بیان  ج وجود دارد که نعوذ بالله ھر آنچه پیامبر گرامی
قطعا و یقینا ھمان دین اصلی و حقیقی باشد!! شاید بخشی  اند کرده

 .از آن را از روی تقیه فرموده باشند و حق چیز دیگری باشد؟!
و اگر تقیه دین باشد پس چه ضمانتی وجود دارد که تمام گفتار و  -۴

 .کردار امامان حقیقتا دین باشد و از روی تقیه صادر نشده باشد؟!
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امامت چیست؟! مقصود امامت که  اگر تقیه دین باشد پس فایده -۵
 تبلیغ حق و آموزش آن به مردم است، پس وقتی امام حق را

کند تا زندگی خودش را حفظ کند  می پوشاند و دین را ضایع می
 .فایده امامتش چیست؟!

اگرتقیه دین باشد پس چه ضابطه و قانون و شاخصی وجود دارد که  -۶
کی تقیه؟! تا مشخص کند این کردار امام حقیقت است و آن ی

اختالف و چالشی را که نعوذ بالله خود امام بوجود آورده از میان 
برداشته شود؟! شما معتقدید که امام آمده تا اختالفات مردم را از 

بینیم که متأسفانه خود امام قصدا با گفتار خالف  می بین ببرد اما
آورد و پیروانش  می حقیقت و کردار خالف حقیقتش اختالف بوجود

 .کند! می ا دچار شگفتی و سردرگمیر

 احتیاج امام به پیروانش!
کتاب تألیف کنند و با  ھا آن لذا امام به پیروانش احتیاج پیدا کرد تا اینکه

گمان و تخمین به رفع اختالف بپردازند، آری پیروان ائمه با تألیف کتاب و 
ش کردند بیان اینکه کدام گفتار و کردار امام حقیقت است و کدام تقیه تال

اختالف و مشکلی را که امام خودش بوجود آورده را از بین ببرند، چنانکه 

ا به ھمین منظور تألیف کرده ر »االستبصارالتهذيب و«کتابش ھردو  طوسی
 است.

 اند پس این پیروان ائمه نعوذ بالله از خود امامان شجاعت بیشتری داشته
، اند ان کردهیصراحت بیان کند بچیزی را که امام نتوانسته با ھا  این زیرا

بنابراین نفع و فایده این پیروان از خود امامان برای امت بیشتر بوده است!! 
 از بین ببرند که امام نتوانست!!. توانستند اختالفی راھا  این زیرا
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نامند در  می طوسی که او را شیخ طائفه (یعنی استاذ مذھب شیعه)
از اول کتاب نسخ شود... از شیخ و «نویسد:  می مقدمه کتابش التھذیب

فرمود: أبو الحسین  می استاد مان ابو عبد الله که خداوند کمکش کند شنیدم
ھارونی علوی مذھب حق داشت و به امامت معتقد بود اما از آنجائیکه در 
باب اختالف روایات موضوع بر او مشتبه شد و از توجیه آن عاجز ماند، 

 .١»عقیده دیگری را پذیرفت
فرمایید که شیخ طائفه و استاد مذھب شیعه چگونه  می س مالحظهپ

کند که ھیچ روایتی نیست مگر اینکه در مقابل آن، روایت دیگری  می اعتراف
کند، این بود که عقل بعضی از عاقالن مذھب  می نقضآن را  وجود دارد که

 کرده مذھب شیعه را رھا نمودند. شیعه را بیدار نمود و چنانکه اعتراف

 کرد؟: چرا امام بعدی تقیه امام قبلی را بیان نمی
پرسش این است که اگر امام اول مطلبی را از روی تقیه برخالف حقیقت 

کند که فالن مطلب را  نمی فرمود چرا امام بعد از ایشان برای مردم روشن
امام از روی تقیه فرموده و حقیقت چیز دیگری است؟! چرا ھر امام تقیه امام 

شخص نکرد تا در نتیجه اینھمه روایت متناقض روی ھم انباشته قبلی را م
نشود و نیازی نباشد که علمای مذھب شیعه آستین باال برنند و بدون اینکه 
دلیل و برھانی از ائمه داشته باشند فقط از روی تخمین وگمان روایات ائمه 

درست  را خوب و بد کنند، ما از کجا بدانیم که آنچه فالن عالم شیعه نوشته
 .است یا غلط؟! (یا اصال تقیه نیست و حقیقت است)؟!

پس بنابراین فالن عالم شیعه است که شایستگی امامت دارد! زیرا که او 
تناقضات مذھب شیعه را بر طرف کرده بلکه او باید امام األئمه نامیده شود 

 .٣و  ١/٢ هتذيب األحكام -١
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زیرا که تناقضات تمام اقوال ائمه را بر طرف نموده است!! پس این پرسش 
که  اند که مردم را دچار شگفتی و سردرگمی کردهای  بجاست که ائمه ھم

 بعضی پیروان مذھب شیعه در نتیجه این تناقضات از مذھب دست کشیده و
کشند چگونه شایستگی دارند که امام نامیده شوند؟! اما ما اھل سنت و  می

این  دوستداران واقعی اھل بیت رحمه الله علیھم عقیده داریم که امامان از
دروغھای شاخداری که با یکدیگر در تناقض آشکار قرار دارند پاک و مبرا 

مبارک شان  ھستند، این کاالی کساد دروغ سازان و دروغ فروشان برخود
 باد.

دانیم پس شجاعت  می تر این اینکه وقتی تقیه را دین پرسش مھم -۷
کجا رفت؟! مگر نه این است که از شروط امامت است که امام 

 صفات امام که چنین ادعا شده است.ین مردم باشد؟! در شجاعتر

واجب است « »جيب أن يكون اإلمام أشجع رعيتهو«نویسد:  می شیخ مفید

 .١»که امام شجاع ترین پیروانش باشد
 حقیقت را نگوید چه شجاعتی دارد؟!.پس امامی که   

 تقیه و علم غیب:
بخشی از دین پرسش دیگر اینکه در صورت پذیرش تقیه به عنوان  -۸

کنند امام  می پس علم غیب کجاست؟! مگر نه این است که ادعا
داند و برای آن دھھا و صدھا حدیث و روایت جعل  می غیب
؟! پس وقتی امام از روی تقیه و از ترس اینکه مبادا سؤال اند کرده

کننده، جاسوس حکومت باشد برخالف حقیقت و بر خالف عقیده 
به او وانمود کند که او نه امام است ونه  فتوا  میدھد تااش  باطنی

 .٣١٢ص  اإلقتصاد -١
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عالم! بلکه یک فرد عادی یا از اھل سنت است! پس غیب دانی امام 
کجا رفت؟! امامی که علم غیب دارد نباید بداند که شخص سؤال 

 مام است یا جاسوس و دشمن ایشان؟!.کننده از ارادتمندان ا
شان  لی و دورغینشیعیان اثناعشری با توجه به دھھا و صدھا روایت جع

در این باب مدعی ھستند که امام علم غیب  میداند، آنچه در گذشته اتفاق 
 افتاده! و آنچه در آینده اتفاق خواھد افتاد! و آنچه که اکنون دارد اتفاق

داند!! پس آیا  می داند!! و ھرگاه بخواھد چیزی را بداند می افتد! ھمه را می
داند که این کسی که آمده، از  نمی العادهامام با این ھمه علم و دانش فوق 

 .ایشان سؤال یا مطلبی بپرسد از دوستان و ارادتمندان ایشان است یا خیر؟!

 .١»أن يعلموا الغيب علموا ‡باب إذا شاء األئمه«نویسد:  می کلینی 
 .»دانند می ھرگاه بخواھند غیب بدانند، ‡باب در باره اینکه ائمه«

أهنم ال خيفی عليهم الشیء ما كان وما يكون ولمون يع ‡ةباب أن األئم«

 .»صلوات اهللا عليهم
آنچه در گذشته بوده و آنچه در آینده خواھد  ÷باب در باره اینکه ائمه«

 . ٢»ماند نمی پنھان ھا آن دانند، و ھیچ چیزی بر می بود ھمه را

 .»ما عليهعليهم ألخربوا كل امرئ بام له و لو سرت ‡باب أن األئمه«
حفظ شود  قطعا ضرر و فایده  ÷در باره اینکه اگر اسرار ائمهباب «

 .٣»ھرکس را به او خبر خواھند داد
 

 .١/٢٥٨اصول کافی  -١
 .١/٢٦٠اصول کافی -٢
 .١/٢٦٤اصول کافی -٣
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 کند!: می امام حق را پنهان
که آمده از امام فتوا بپرسد و امام از ای  پرسش دیگر اینکه این بیچاره -۹

روی تقیه چیزی را بر خالف حقیقت و برخالف عقیده صحیح و 
فرموده، و او به گمان اینکه این مطلب از امام درست خودش به او 

معصومی صادر شده که از طرف خدا تعیین گردیده است و نخواسته 
و ندانسته به یک مطلب و عقیده باطل عمل کرده تکلیفش چیست؟ 

 او چه تقصیری دارد؟!.
پیروی کند  ج او برای اینکه خدا را به یکتایی بپرستد و از شریعت محمد

اعتماد نکرد که سؤالش را از او بپرسد بلکه به سراغ امام به کس دیگری 
معصومی رفت که به ادعای شیعیان اثناعشری از دروغ و خطا و اشتباه چه 

 .از روی قصد و چه از روی فراموشی منزه و پاک است!!
اما متأسفانه به دام تقیه افتاد و امام معصوم و پاک از دروغ و خطا طبعا 

مجبوری به او فتوای دروغ داد!! یعنی بر خالف حقیقت و به ناچار و از روی 
مخالف عقیده باطنی خودش او را ارشاد و توجیه فرمود!!! گناه این بیچاره 

 .مسکین چیست؟!!

 تواند حق بگوید باید ساکت باشد: نمی اگر امام
این واقعیت خیلی روشن و آشکار است که در صورت چنین معضلی  -۱۰

ت و توانایی گفتن حق و بیان حقیقت را که امام به ھر دلیلی قدر
ندارد به عوض گفتن باطل و خالف حق  بھتر است خاموش بماند، تا 
گاه نگردد. و خدای نکرده مورد نکوھش الله  باعث گمراھی مردم نا آ
قرار نگیرد و طبعا امامان عالم به قرآن بوده و میدانستند که خداوند 

 فرماید: می میرکمتعال در قرآن 
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ِينَ ٱ إِنَّ  قُۡل ﴿ ونَ َ�فۡ  �َّ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ �ۡ ٱ ِ�  عٞ َمَ�ٰ  ٦٩ لُِحونَ ُ�فۡ  َ�  َكِذَب لۡ ٱ �َّ  َيا�ُّ
ِديدَ ٱ َعَذاَب لۡ ٱ نُِذيُقُهمُ  ُ�مَّ  ِجُعُهمۡ َمرۡ  َناإَِ�ۡ  ُ�مَّ  ْ  بَِما لشَّ  ﴾٧٠ ُفُرونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

  ]٧٠-٦٩[یونس: 
ای در  ] بھره ند  [آنشو نمیبندند، رستگار  ه بر الله دروغ میکبگو آنان «

] عذاب سخت را به  گاه بازگشتشان به سوی ماست، سپس [طعماست، آنیدن
 .»میچشان دند به آنان مییورز فر میکه ک] آن [سزای

 فرماید: می یگرید یو در جا

ِينَ ٱ َكِذَب لۡ ٱ َ�ِيَ�فۡ  إِ�ََّما﴿ ِۖ ٱ ِت َ�ٰ � ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
 ُهمُ  �َِك َوأ

ٰ لۡ ٱ   ].١٠٥[النحل:  ﴾١٠٥ ِذبُونَ َ�
کنند که به آیات خداوند ایمان  می جز این نیست که کسانی افتراء«

  .»ندارند و ھمین گروه دروغگویانند
کنند  می بندند و ادعا می پس کسانی که به خداوند متعال دروغ و افتراء
بدینوسیله جان و زندگی که این دروغ و افترای آنان دین الله متعال است تا 

مأمور و مکلف به تبلیغ و بیان دین  ھا آن را نجات دھند، در حالیکهشان  خود
دھند) افتراء  یم شان را امامان نسبتیھا ه دروغکالله ھستند این عده (

ی خداوند ھا چند روزی در این دنیا از نعمتھا  این کنندگان بر خدا ھستند،
سوی خداوند باز خواھند گشت خداوندی استفاده خواھند کرد و سپس به 

 که برای آنان عذاب سخت و دردناکی در نظر گرفته است.
له علیھم آری این سرانجام دروغگویان خواھد بود. اما اھل بیت رضوان ال

ی آنان ھا ھستند از این دروغگویان و دروغ ج که سالله پاک رسول الله
ھستند که سرور و سردار و  متنفرند، اھل بیت از خانواده پاک و راستگویی

ِ  يُْؤِمنُ  اَكنَ  َمنْ « :اند فرموده ج تاج سر ھمه مخلوقاتند. و رسول مکرم  بِاَ�َّ
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َْومِ  ِخرِ  َوايلْ
ْ

يَُقْل  اآل
ْ
وْ  َخْ�ًا فَل

َ
ھرکس به خداوند و روز آخرت ایمان « .»يِلَْصُمت أ

 .١»دارد باید سخن خیر بگوید یا خاموش باشد

 تناقض معصوم: 
بیایید با ھم به این داستانی که نوبختی از علمای معروف شیعه اما 

 کند توجه کنیم: می اثناعشری از یکی از امامان نقل
بپرسد ای  یکی از شیعیان به نام عمر بن ریاح خدمت امام رفت تا مسئله«

سؤالش را پرسید و رفت، سال بعد آمد و عین ھمان مسئله را از ھمان امام 
اینبار جواب دیگری برعکس جواب قبلی به او داد، پرسشکر پرسید، اما امام 

شیعی  را این پاسخ ناپسند آمد و گفت: این پاسخ شما عکس پاسخی است 
 .که سال گذشته به من دادید!! امام فرمود: پاسخ ما از روی تقیه بوده است!

عمر بن ریاح شیعی در باره امامت امام دچار شک و تردید گردید. وقتی 
امام بیرون رفت شخصی از شیعیان به نام محمد بن قیس را دید و  از حضور

جریان را به او بازگفت و اضافه کرد خدا شاھد است که من ھدفی جز عمل 
کردن به فتوای ایشان نداشته ام بنابر این ھیچ دلیلی وجود ندارد که ایشان 

 از روی تقیه به من فتوا داده باشند!!.
دیگری در مجلس حضور داشته که محمد بن قیس گفت شاید کسی 

مجلسی که من از ایشان پرسیدم ھردو  امام از او تقیه کرده! گفت اتفاقا در
مرتبه بدون ھردو  کنم می ھیچکس دیگری جز من حضور نداشت! اما فکر

(نعوذبالله)، و بار دوم یادش نبوده که قبال چه پاسخی داده  علم پاسخ داده
این از امامت ایشان برگشت و گفت: کسی که  تا مثل ھمان پاسخ بدھد. بنابر

 .٦٧صحیح مسلم ٥٥٥٩صحیح بخاری -١
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ماما إقال: ال يكون مامته وإفرجع عن «تواند امام باشد.  نمی به باطل فتوا دھد

 .١»بالباطل يفتيمن 
تواند امام باشد پس آیا  نمی آری بخدا سوگند کسی که به باطل فتوا دھد،

به اھل بیت دانند و از این روایات دروغینی که  می شیعیان این حقیقت را
 کنند؟!. می نسبت داده شده اعالن بیزاری

یک مسئله از امام «کند که گفت:  می کلینی از زراره بن أعین روایت
پرسیدم و بمن جوابی داد، سپس مردی آمد و ھمان مسئله را ÷ باقر

پرسید و بخالف جوابی که بمن داده بود به او جواب داد، پس از آن مرد 
ب سومی داد مخالف آن دو، چون آن دو مرد بیرون دیگری آمد و به او جوا

شدند، گفتم یابن رسول الله! دو تن عراقی از شیعیان شما آمدند و یک 
مسئله پرسیدند و به ھر کدام جواب دیگری دادی؟ فرمود: ای زراره! این 

کند، و اگر ھمه شما  می محققا برای ما بھتر است و شما را و ما را پایدارتر
ی باشید، مردم به وحدت و اعتقاد شما نسبت به ما پی شیعیان یک رأ

شود، گوید پس از آن به امام  می میبرند، و زندگی ما و شما متزلزل و نا پایدار
گفتم: شما اگر شیعیان خود را بر نوک نیزه و بر آتش برانید ÷ صادق
وید دھید؟! گ می ھا آن ھای مختلف به دھند، و با این حال جواب می انجام
 .٢»جواب پدرش را به من داد ھمان

این و صدھا نمونه دیگر تناقضاتی است، که در فتاوای ائمه وجود دارد،  
گفته؟! حاشا و کال، چنین  می آیا واقعا درست است که نعوذ بالله دروغ

چیزی ھرگز قابل تصور نیست و از اخالق آن بزرگواران که از بھترین 
 د است.بسیار بعی اند ی اھل بیت بودهھا شخصیت

 .٦١-٥٩ص فرق الشيعة -١
 ای. ترجمه و شرح فارسی آیت الله محمد باقر کمره ١١٢و  ١١١ص -٢

 

                                           



 های کور در مذهب شعیه گره   ٨٨

پرسش دیگر اینکه مردم وقتی فھمیدند که تقیه دین است، پس   -۱۱
اعتماد کنند، و چگونه تشخیص بدھند که کدام شان  چگونه به امام

 .فرموده امام تقیه و کدام حقیقت است؟!

 شیعه بر خالف اهل سنت عمل کند!: 
خواستند شیعیان را از سایر امت  می جعل کاران و دروغان که -۱۲

ھایی جعل کردند که بر جدا کنند روایاتی ساختند و دروغاسالمی 
 تواند حضور امام برسد یا در دو مسأله متفاوت نمی اساس آن ھرکس

کنند ھر  می تواند حق را تشخیص دھد ببینید که اھل سنت چه نمی
 انجام دھد.آن را  کردند این فرد شیعه عکس ھا آن کاری

پرسیدم دو مرد از ھم مذھبان ما ÷ عمر بن حنظله گوید از امام ششم
در باره دین یا ارث اختالف کردند چه کنند؟... گفتم، قربانت اگر دو تن فقیه 

حکم خود را موافق کتاب و سنت تشخیص دھند ولی یکی از دو ھردو  حکم،
خبر مدرک حکم موافق عامه است و دیگری مخالف عامه بکدام از دو خبر 

 رشد و ھدایت است... !!. ۀاست مای امهعمل شود؟ فرمود: آنکه مخالف ع
با  ۱۱۵تا  ۱۱۳صای  [ترجمه و شرح فارسی آیت الله محمد باقر کمره

من ال  ۶۸-۱/۶۷، اصول کافی۱۰، حدیث شماره فضل العلماختصار، کتاب 

ابن بابویه قمی، احتجاج طبرسی  ۶/۳۰۱ التهذيب ۳/۵ حيرضه الفقيه

 .]۷۶-۱۸/۷۵ وسائل الشيعة ۱۹۴ص
ین قواعد دینی در مذھب شیعه است که به خدا سوگند تر جیباین از ع

از آن بیزارند پس باید گفت: چه نیازی وجود  رحمه الله علیھم اھل بیت
دارد که کسی پیش امام برود و فتوا بخواھد خودش ببیند ھر کاری که اھل 

 .انجام دھد!!آن را  دھند عکس می سنت انجام
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 کند: می تقیه منصب امامت را لغو
اجازه دھید پرسش دیگری مطرح کنیم که اگر امام از طرف  -۱۲

به آن را  خداوند منصوب و تعیین شده تا اینکه از دین حفاظت کند و
 کند؟!. می مردم ابالغ نماید پس چرا تقیه

گویند تقیه برای حمایت امام از زندان و شکنجه و شھادت است!  می اگر
که مسئولیت خطیری باید گفت این استدالل درست نیست و امامی 
به مردم آن را  باید ÷چون تبلیغ دین را به عھده دارد مانند پیامبران

برساند، حتی اگر زندان و شکنجه و مرگ در انتظارش  باشد، زیرا 
 از طرف خداوند مکلف به تبلیغ دین ÷کسانی که مانند پیامبران

ان ش شوند، ھرگز مجاز نیستند که به خاطر ترس از مردم مأموریت می
 را ترک کنند.

ِينَ ٱ﴿ فرماید: می خداوند متعال در وصف پیامبران بزرگوارش  ُ�َبّلُِغونَ  �َّ
ِ ٱ تِ َ�ٰ رَِ�ٰ  َحًدا نَ َشوۡ َ�ۡ  َوَ�  ۥنَهُ َشوۡ َوَ�خۡ  �َّ

َ
ۗ ٱ إِ�َّ  أ َ ِ  َوَ�َ�ٰ  �َّ ِ ٱب  ﴾٣٩ اَحِسيبٗ  �َّ

  ].۳۹[األحزاب: 
 رسانند و فقط از او می مردمکسانی که رسالت (پروردگارشان) الله را به «

سند و خداوند برای تر ترسند و جز خداوند از ھیچ کس دیگری نمی می
 .»حسابرسی کافی است

توانید پیدا کنید که فالن پیامبر الھی از ترس  می پس در کجای قرآن
حق را به  اند ھم با خطر مواجه بوده ÷مردم که تقریبا ھمه پیامبران

 ؟!.اند ز تقیه کار گرفتهصراحت به مردم نگفته و ا
و شما عقیده دارید که امامت مانند نبوت است یعنی اینکه امام ھم در 
شجاعت و دریافت مسئولیت مانند پیامبر است پس در تبلیغ امامت و ادای 

شجاع و ننترس باشد و تبلیغ دین و ÷ مسئولیت ھم باید مانند پیامبر
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او عزیزتر باشد جایی که دین خوشنودی پروردگارش باید از جانش نیز برای 
 یشما وصی پیامبر چه ارزش خدا ضایع شود زندگی پیامبر و به ادعای

 دارد؟!.
تواند بپرسد که وقتی امام مانند سایر پیروانش ھیچگونه  می ھر کس -۱۳

کند پس فایده امامتش  نمی مسئولیتی درتبلیغ دینش تحمل
 .چیست؟!

وقتی امام اینھمه شود که به ادعای شما  می مطرح یبازھم پرسش -۱۴
 ی خارق العاده دارد که حتی در تصورھا قدرت فوق العاده و توانایی

گنجد و بلکه تمام این جھان ھستی در تصرف امام قرار دارد  نمی
 .پس چه نیازی به تقیه دارد؟!

از آقای ھاشم بحرانی آشنا » معاجزـمدينه ال«بیایید در پایان با کتاب 
واھید شد، ایشان برای علی بن ابی شویم که به شدت شگفت زده خ

 ) معجزه بر شمرده است!!!.۵۰۰نصد(بیش از پا سطالب
ار داشت جرا از آن در راه نصرت یپس ایشان که پانصد معجزه در اخت

 .رد؟!کاستفاده ناش  دهین و دفاع  از حق و نشر عقید
ه منصب تخیلی امامت به آنان نسبت داده ک ییھا شخصیتم یما معتقد

و  اند خداوند  بوده یایھای بزرگوار، وارسته و از دوستان و اول انسانشده 
بندگان عابد و نیکو  ھا آن ، البتهاند مانند سایر مؤمنان زندگی عادی داشته

 .اند کاری بوده و ھیچ اطالعی از امامت نداشته و ھرگز مدعی آن نبوده
نه قدرت  ھا آن امامت بعدھا از سوی دیگران! به آنان نسبت داده شده، 

 ، اگر چنین ادعایی واقعیتاند خارق العاده داشته و نه دارای معجزه بوده
بود و قطعا آنان با معجزات و  می داشت وضعیت به گونه دیگری می

ایستادند و ھرکس باعث  می شانجلو دشمنانشان  ی خارق العادهھا توانایی
 ھا آن سانی که بهکردند، و با ک می شد حسابش را صاف شان می آزار و اذیت

 



 ٩١   بخش پنجم: تقیه

 کردند!. می بستند تصفیه حساب می دروغ و تھمت و افتراء
لیکن ما عقیده و اطمینان و باور کامل داریم که خداوند روزی را وعده 

 ھا ھا از قبرھایشان بلند خواھند شد و آنچه در سینهداده که ھمه انسان
ران و دروغ پنھان بوده آشکار شده و خداوند ھمه تھمت زنندگان و جعل کا

 شان خواھد رساند.فروشان را به سزای اعمال
دھند در  می پرسش دیگر اینکه موضع علمای شیعه که به مردم فتوا -۱۵

کنند یا خیر؟ اگر از  می تقیهشان  باره تقیه چیست؟! آیا مانند امامان
اعتماد کنند؟! و  ھا آن گیرند پس مردم چگونه به فتاوای می تقیه کار
شجاعترند یا اینکه به شان  از امامانھا  این کنند چرا؟ آیا نمی اگر تقیه

 تقیه ایمان ندارند؟.
و مشخص است که شیعیان در طول تاریخ جز مدت کوتاھی در حکومت 
آل بویه و صفوی و اینک نزدیک سه دھه، ھمیشه در حالت ترس و خوف 

 .اند و ھمیشه نیاز به تقیه داشته اند کرده می زندگی
روایات و اقوال علمای شیعه تقیه دین است، اگر علماء به وانگھی بنابر 

مشکوک و غیر قابل شان  افتند و فتاوای می آن عمل کنند از چشم مردم
شود. و اگر به آن عمل نکنند کار کرد و جایگاه ائمه مشکوک و  می اعتماد

 تر معرفی خواھند شد که شجاع ھا آن ازشان  ضعیف خواھد شد و پیروان
شان اما ائمه برای حفظ جان و از ترس دشمنان اند تقیه عمل نکردهبه ھا  این

 .!!اند به تقیه پناه برده
در پایان اجازه دھید این مطلب را روشن کنیم که کسانی که  -16

مسئولیت بیان و تبلیغ دین را به عھده داشته باشند، بیان نکردن و 
ترین  پنھان کردن حقایق دین، یا اصطالحا کتمان حق از بزرگ

 رود. می گناھان بشمار
 فرماید: می خداوند متعال در این باره
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ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ٓ  ُتُمونَ يَ�ۡ  �َّ نَزۡ�َ  َما
َ
ۡ ٱوَ  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ِمنَ  اأ ٰ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ُهَدىٰ ل  هُ َ�يَّ�َّ

ْوَ�ٰٓ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  لِلنَّاِس 
ُ
ُ ٱ َعُنُهمُ يَلۡ  �َِك أ ٰ ٱ َعُنُهمُ َوَ�لۡ  �َّ ِينَ ٱ إِ�َّ  ١٥٩ عُِنونَ ل�َّ َّ�  ْ  تَابُوا

ۡص 
َ
ْ َوأ ْ  لَُحوا ْوَ�ٰٓ  َوَ�يَُّنوا

ُ
تُوُب  �َِك فَأ

َ
نَا ِهمۡ َعلَيۡ  �

َ
اُب ٱ َو� -١٥٩: ة[البقر ﴾١٦٠ لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

١٦٠.[  

م، پس از یا ردهکه نازل کتی را یھای روشن و ھدا ه نشانهکسانی کقطعا «
ده یم، پوشیا ساخته ] روشن تاب [آسمانیکه آن را برای مردم در کآن

نندگان [از مردم و کند و لعنت ک ه الله آنان را لعنت میکنانند یدارند، ا می
ھای یردند و [بدکه توبه کسانی کمگر  نندک ز] آنان را لعنت مییفرشتگان ن

] روشن ساختند. پس  قت را برای مردمی] را به صالح آوردند و [حق گذشته
 .»ر مھربانیمنم توبه پذ گذرم و ه از آنان در میکنانند یا

توان تصور کرد که امامی که از طرف خداوند منصوب شده یپس چگونه م
نعوذ بالله مرتکب چنین عمل زشتی بشود که در نتیجه آن دین ضایع شود؟! 

 ھا توان وارد دانست و آن بزرگواران از این تھمت نمی ھرگز چنین تصوری را
خواھیم که حق را به رنگ حق  می پاک و مبرا ھستند. پس از خداوند متعال

به ما بنمایاند و توفیق پیروی عنایت فرماید. و باطل را به رنگ باطل به ما 
 نشان دھد  و توفیق گریز از آن را به ما عنایت فرماید. آمین.

 



 

 
 های خارق العاده یتوانائ: بخش ششم

ی روایی شیعه ھزاران حدیث و روایت وجود دارد که ھا در کتاب
ن یا یدھد! بلکه بنا بر ادعا می به ائمه نسبتای  ی خارق العادهھا توانایی

امام  ۀات ھیچ چیزی در جھان نیست مگر اینکه در تصرف و سیطریروا
 است!.

 نویسد: می ت الله خمینی در این زمینهیآ
حکومت است و  ۀھم ھست که جدا از وظیفبرای امام مقامات معنوی «

اد شده ی، از آن ÷آن مقام خالفت کلی الھی است، که گاھی در لسان ائمه
ولی «است. خالفتی است تکوینی که به موجب آن جمیع ذرات در برابر 

 خاضعند. از ضروریات مذھب ماست که کسی به مقاالت معنوی ائمه» أمر
 .١!!!»رسد، حتی ملک مقرب و نبی مرسل نمی

از اسمای اعظم الله چیزی در اختیار دارند  ھا آن افزایند که می و روایات
که پیامبران و رسوالن ھم در اختیار ندارند! به بعصی از این معجزات توجه 

 فرمایید:

 کند؟!:  می زمین لزره را علی متوقف
 کند:  می کاشانی از مفسران شیعه اثناعشری این قصه را چنین نقل

علیھا السالم روایت شده که فرمود: در زمان ابوبکر زلزله آمد  از فاطمه«
یشان را رھا ھا از ترس خانه ھا آن مردم نزد ابوبکر و عمر رفتند دیدند که

در حرکتند تا  ھا آن شتابند، مردم ھم بدنبال می÷ کرده و به سوی علی
بدون اینکه از وضعیت موجود ÷ اینکه ھمه نزد خانه علی رسیدند، علی

 (حکومت اسالمی). ٥٣والیت فقیه ص -١
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پروایی داشته باشد از خانه بیرون آمد، علی حرکت کرد و مردم ھم در پی 
ایشان راه افتادند، تا اینکه به یک بلندی رسیدند، علی روی آن بلندی 

ی شھر که ھا نشست و مردم ھم اطراف او نشستند، در حالیکه ھمه به دیوار
فرمود:  اھ آن کردند!! علی به می رفت نگاه می از شدت لرزه به جلو و عقب

اید وحشت زده اید؟! گفتند: چگونه وحشت زده  گویا شما از آنچه دیده
نباشیم، ما که ھرگز چنین چیزی ندیده ایم! ایشان لبانش را تکان داد و 
دست بر روی دست شریفش زد و خطاب به زمین فرمود: ترا چه شده؟! آرام 

ند بیش از تعجب باش! پس زمین به اجازه خداوند آرام شد! مردم از آنچه دید
پروا از خانه بیرون آمد شگفت زده شدند!! فرمود: مثل  بی  وقتی کهشان  اول

اینکه از کار من تعجب کردید؟ گفتند: بله! فرمود: منم آن انسانی که خداوند 

ۡ  إَِذا﴿: فرموده است  ٱ زِلَِت ُزل
َ
ۡ  ُض �ۡ� خۡ  ١ َزالََهازِل

َ
 ٱ رََجِت َوأ

َ
�ۡ  ُض �ۡ�

َ
 ٢ َقالََها�

 منم آن انسان که به زمین خطاب ].٣-١: الزلزلة[ ﴾٣ لََها َما نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوقَاَل 

ُث  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿ گوید: ترا چه شده؟ می کند و می خۡ  ُ�َّدِ
َ
 ].٤: الزلزلة[ ﴾٤ َبارََهاأ

 .١»کند!! می امت) زمین اخبارش را به من بازگویآنروز(ق«
 روایت÷ باقر)کلینی با سند خودش از جابر و او از ابوجعفر (امام «

کند که فرموده براستی نام خدا که اعظم است، ھفتاد و سه حرف است و  می
ھمانا یک حرف از آن را آصف داشت و آن را بزبان آورد و زمین میان او و 

در حدود دو ماه راه)  -میان تخت بلقیس (از بیت المقدس تا صنعای یمن
س زمین بحال خود تاشد و بھم در نوردید تا آن تخت بدستش رسید و سپ

برگشت، این کار در کمتر از چشم بھم زدن انجام شد، ھفتاد و دو حرف از 

 .٥٧١تفسیر صافی ص -١
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اسم اعظم نزد ماست و یک حرف از آن مخصوص خداست که برای خویش 

 .١»وال حول وال قوة إال باهللادر علم غیب برگزیده، 
فرمایید که ائمه چه قدرت و توانایی فوق تصوری  می پس مالحظه

 معلوم نیست! ما اند ! اینکه با این وجود، چرا ھمیشه مظلوم بوده!اند داشته
 دانیم!!. نمی

 شود!! می علی بر ابرها سوار
 نویسد: می مال باقر مجلسی در داستان مفصلی

علی به دو ابر اشاره کرد که ھرکدام آن به شکل فرش پھن شده، در «
مان و مقداد و آمد، بر یکی خودش سوار شد و بر دیگری یارانش، مانند سلی

من چشم خدا در زمین او « غیره. علی در حالیکه بر ابر سوار بود فرمود: 
ھستم!! من زبان گویای خدا در میان مخلوقاتش ھستم!! من نور خدا ھستم 

توان  می شود!! و من دروازه خدا ھستم که از آن به او نمی که ھرگز خاموش
 .٢»دگانش ھستم!!رسید! و حجت او بر بن

عني هللا فی أرضه، أنا لسان اهللا الناطق فی خلقه، أنا نور اهللا الذی ال يطفأ، أنا «

ن داستان مفصل ھمچنان . ای»يؤتی منه، وحجته علی عباده يأنا باب اهللا الذ
یابد، و یاران علی در باره معجزات پیامبران از  می انگیزی ادامه بگونه شگفت

تر از این به شما نشان خواھم  فرماید: من بزرگ می پرسند و ایشان می ایشان
 داد!! تا اینکه فرمود:

ھا و  قسم به ذاتی که دانه را شکافت و گیاه را رویاند من از ملکوت آسمان
 ھای شما تحملبدانید دلآن را  زمین آنقدر در اختیار دارم که اگر بخشی از

 .١/٤٤٤ای  ترجمه و شرح فارسی آیت الله محمد باقر کمره -١
 .٢٧/٣٤ بحار األنوار -٢
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نخواھد داشت!! اسم اعظم خداوند ھفتاد و دو حرف دارد، آصف ابن آن را 
به زبان آورد زمین آن را  در اختیار داشت که وقتیآن را  رخیا یک حرفب

میان او و میان تخت بلقیس تاشد و بھم در نوردید تا آنکه تخت بدستش 
رسید و سپس زمین بحال خود برگشت این کار در کمتر از چشم بھم زدن 
انجام شد، ھفتاد و دو حرف از اسم اعظم نزد ماست و یک حرف آن 

 .١»خویش در علم غیب بر گزیده است داست که برایمخصوص خ
بود حتما در زندگی ائمه به اصطالح دوازده  می اما اگر این ادعاھا درست

به ادعای روایت شما  سشد. خود حضرت علی می گانه اثری از آن نمودار
چگونه به اجبار از ایشان بیعت گرفته شده؟! تصویری که روایات شما زا 

دھد نعوذ بالله آنقدر زشت است که نه تنھا ایشان که حتی  می ایشان بدست
از  تر به شخصیتی که در شجاعت و عزت نفس و قوت ایمان خیلی پایین

 .زیبد!! نمی ایشان ھم باشد

 شود!! می به گردن علی طناب انداخته
کنند که به گردن علی نعوذ بالله طناب انداخته شد  می روایات شیعه ادعا

بیعت کند!! در نمایشنامه  سکشان بردند تا با أبوبکر و ایشان را کشان
 آمده است که ادعا یدر کتاب سلیم بن قیس ھاللای  عجیب و مسخره

 کند: می
) غالم خودش قنفذ را نزد علی فرستاد تا اینکه ایشان را س(أبوبکر«.... 

جھت بیعت احضار کند علی نیامد،  ابوبکر به قنفذ گفت: برگرد، اگر از خانه 
به او ھجوم بیاور، و اگر مانع شد اش  رون آمد دست نگه دار و گرنه در خانهبی

خانه را بر سرشان به آتش بکشید! قنفذ ملعون آمد و با اصحابش بدون اجازه 

 ..٢٧/٣٧ بحار األنوار -١
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سراغ شمشیرش رفت، ولی آنان زودتر به ÷ به خانه ھجوم آوردند، علی
ای  د، عدهبر سر او ریختنشان  طرف شمشیر آنحضرت رفتند، و با عده زیاد

شمشیرھا را بدست گرفتند و بر آنحضرت حمله ور شدند، و او را گرفتند و 
خانه، بین مردم و امیر  بر گردن او طناب انداختند!! حضرت زھراء جلو در

مانع شد، فنفذ ملعون با تازیانه به آنحضرت زد، بطوری که ÷ المؤمنین
مثل دستبند بر  رفت در بازویش از زدن او اثری می وقتی حضرت از دنیا

 و کسی که او را فرستاد لعنت کند.جای مانده بود، خداوند قنفذ را 
کشیدند، تا آنکه نزد ابوبکر  می را بردند و به شدت او را÷ سپس علی

فرمود: بخدا قسم، اگر شمشیرم ÷ رسانیدند،...این در حالی بود که علی
یابید....  نمی دستدانستید که ھرگز به این کار  می گرفت می در دستم قرار

گفت: بیعت کن واین اباطیل را رھا کن. علی  یعمر بصورت اھانت آمیز
 فرمود: اگر انجام ندھم شما چه خواھید کرد؟ گفتند: تو را با ذلت و خواری

کشیم! .....سپس عمر گفت: برخیز ای فرزند ابی طالب و بیعت کن!  می
: بخدا قسم در این حضرت فرمود: اگر انجام ندھم چه خواھید کرد؟ گفت

سه مرتبه حجت را بر آنان ÷ زنیم! امیر المؤمنین می صورت گردنت را
تمام کرد، و سپس بدون آنکه کف دستش را باز کند دستش را دراز کرد. 

قبل از ÷ ابوبکر ھم روی دست او زد و به ھمین مقدار از او قانع شد. علی
صدا زد:  ج به پیامبر آنکه بیعت کند در حالیکه طناب بر گردنش بود خطاب

 .١»ر کردند و نزدیک بود مرا بکشندای پسر مادرم، این قوم مرا خوا«
آن بزرگمرد ایمان و  سزشت و رسوا به علی ابن ابی طالب ۀآیا این چھر

 زیبد؟! می صداقت و شجاعت

 با اختصار. ١٨٢تا  ١٦٩صاسرار آل محمد ترجمه کتاب سلیم بن قیس ھاللی.  -١
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 چرا علی از آن معجزات کار نگرفت؟!:
بن ابی پرسش ھر انسان عاقل در اینجا این است که پس چرا علی 

اوال برای حمایت خودش و سپس اش  ی خارق العادهھا از آن توانایی سطالب
سال خالفت خلفای  ۲۵در طول اش  برای نصرت دین و دفاع از عقیده

استفاده نکرد؟! بویژه در زمان معاویه  سسپس در زمان معاویه شراشدین
 ) با اینکه شمشیرش را درسکه عمال جنگی ھم در گرفت و ایشان (علی

اختیار داشت نتوانست پیروز شود! آیا الزم نبود در آن شرایط سخت و دشوار 
که شیعیان و مدعیان محبت و پیروی ھم ایشان را تنھا گذاشته بودند 

ی شگفت انگیزی که در اختیار ھا حضرتش از معجزات خارق العاده و توانایی
 کردند؟!!. می داشتند) استفاده می داشتند (اگر

د امامت اصلی از اصول دین است که ھرکس به آن عقیده شما که معتقدی
آن را  رد کند کافر است!! و ھرکسآن را  نداشته باشد کافر است!! و ھرکس

با  سبرای غیر ائمه قبول داشته باشد کافر است!! پرسش این است که علی
شوند  می ده که مردم کافرید یم ه سالح الھی!! را در اختیار داشته وکنیا

ش یھا ییشود اما از آن معجزات و توانا می فر و ارتداد امت راضیکه چگونه ب
 استفاده نکند؟!.

پرسیم پس  می خواھید بگویید که خداوند به ایشان دستور نداده! می اگر
خداوند این معجزات خارق العاده را چرا به ایشان عنایت فرموده؟! فقط برای 

از آن اش  دین و عقیده سرگرمی؟! یا برای اینکه ھنگام لزوم جھت نصرت
استفاده کند؟! وانگھی چگونه ممکن است که خداوند امامت را که اصل 
مھمی از اصول دین است را به کسی عنایت کند و اسباب و وسایلی ھم برای 

را از او سلب  ھا آن نصرت و کمک او در اختیارش بگذارد اما اجازه استفاده
 ذیرد.پ نمی کند؟! این منطق را ھیچ عقل سالمی
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 و حسن چرا از معجزات استفاده نکرد؟:
کناره گیری  ساز امامت به نفع معاویه سجالب اینکه حسن ابن علی

اطاعت  سکرد و با کمال میل راضی شد که ایشان و تمام پیروانش از معاویه
برای مرگ بیعت کرده بودند  و ھنوز  سکنند، قطع نظر از ارتشی که با علی

شان  دست به شمشیر ھم نبرده بودند که (به نوشته تاریخ طبری) تعداد
 ا حضرت حسن بود.یدر اخت کنینزدیک چھل ھزار مرد جنگی بود، و ا
نعوذ بالله کافر بود و حضرت حسن  سپس وقتی به ادعای شما معاویه

وانست جھان را تسخیر کند و ت می سالح الھی و ربانی در اختیار داشت که
طبعا معاویه و تمام مخلوقات روی زمین را شکست دھد و عالوه بر آن چھل 

ار داشت، پس چرا از این سالح ربانی و معجزات یز در اختیھزار مرد جنگی ن
توان گفت به دلیل اینکه خداوند  می خارق العاده استفاده نکرد؟! آیا بازھم

ح ربانی باز داشته بود؟! کدام عقل سالم چنین ایشان را از استعمال آن سال
 .کند؟! می را باور یاستدالل

 ملیونر پا برهنه!:
ھای کھنه و فرسوده و رنگ تصور کنید که شخصی با پای برھنه و لباس

شب را در اش  ندارد با خانوادهای  زرد و شکم گرسنه و آواره که حتی کلبه
بینند که فرزندان و  می بد، ھمهآن سپری کند، و مجبور است در بیرون بخوا

به اش  ھم مثل خودش فقیر و بیچاره ھستند، و خود و خانوادهاش  خانواده
شود و  می شدت نیازمند کمک دیگران ھستند اما وقتی کسی از کنارش رد

کند که  می خواھد کمکی به او ارائه کند ادعا می سوزد و می دلش به حال او
ونرم!! و ھرگونه مال و امکانات یلیمن خودم مبنده به ھیچ کمکی نیاز ندارم 

 پرسید پس چرا از این مال و امکانات خود استفاده می در اختیار دارم!!
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کنی!! به وضع خود و خانواده  نمی کنی و برای خودت سر پناھی درست نمی
 کنی؟. نمی رسی؟ به نیازمندان کمک نمی ات

مجبورید چنین گوید: من دوست دارم با زھد زندگی کنم؟ شما  می
شخصی را یا دروغگو بدانید و یا دیوانه! چون در جھان عقال غیر قابل درک و 

ی ھا پذیرش است که شخصی بھترین انواع امکانات را  بیش از تمام میلیاردر
اش  جھان در اختیار داشته باشد اما نه خودش از آن استفاده کند نه خانواده

ھا ان جامعه کمکی بکند!!! فقط در بانکببرند و نه به نیازمندای  از آن بھره
 ذخیره داشته باشد!!.

پس چنین وضعیتی با ادعاھای گزاف ھرگز قابل درک و قبول نیست، 
بندد!! این در جھان  می یعنی اینکه این آقا یا واقعا دیوانه است و یا خالی

نکند، شما  یمادی است. در جھان معنویت ھم شاید موضوع فرق چندان
در  ۀفوق العاده و معجزات خارق العاد ییه ائمه قدرت و تواناک دیمدعی ھست

شه و در تمام مدت عمرشان به گفته خود یھم ھا آن ار دارند اما ھمهیاخت
، حتی اجازه و اند کرده می شما در کمال مظلومت و در تنگنا و خفقان زندگی

اره مورد ! و پیروانشان نیز ھمواند را نداشتهشان  جرأت  اظھار دین و عقاید
ی فوق العاده و ھا اما ائمه ھیچگاه از توانایی اند پیگرد و ستم قرار داشته

؟!! آیا این دروغ و تھمت و افتراء، اند استفاده نکردهشان  معجزات خارق العاده
 نیست؟ شبه آن بزرگواران

 پیروان ائمه چرا نپرسیدند؟!
 شان نشانپیروانی خود را به ھا به ادعای شما ائمه ھمواره این توانایی

شدند! اما  می زده و بھت زده از دیدن این معجزات شگفت ھا آن و اند داده می
ھیچگاه کسی از میان پیروان از ھیچکدام از ائمه نپرسید که شما که این

ھمه قدرت و توانایی و معجزه در اختیار دارید و ھم ما و ھم شما و دین و 
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 استفاده ھا یم، پس چرا از این تواناییعقیده مان در تنگنا و خفقان قرار دار
کند که بگوییم دقیقا  می کنید تا نفس راحتی بکشیم؟! عقل سالم تقاضا نمی

مانند ادعای امامت، این ادعاھا نیز دروغھایی بیش نیست که بوسیله جعل 
 سبت داده شده است.ن شکاران و دروغ سازان به ائمه

را بیدار  ھا رک و وژدان بعضیدانیم که اینگونه موارد، عقل و د نمی ما
ھای عاقل و زیرک اگر مطلبی بخوانند و بدانند که  خواھد کرد یا نه؟ انسان

گیرند، اما کسانی که از  می شان نھفته است حتما پندبرایای  در آن فایده
ترین بخش سرنوشت نعمت حقیقی عقل محرومند و در مھمترین و خطرناک

و زندگی دائمی و أبدی روز آخرت، به یعنی دین و عقیده شان  و زندگی
اندازند، و پذیرش حق  می دیگران متکی ھستند! و ھمواره خود را به مغالطه

نماید و قدرت و شھامت تصمیم گیری ندارند  می برایشان سنگین و دشوار
 قطعا پشیمان خواھند شد، اما زمانی که پشیمانی سودی نداشته باشد.

 





 

 
 شصحابه: مسئله هفتم

قطعا  ÷بعد از پیامبران شم که صحابهیاھل سنت عقیده دارما  
بھترین مخلوق خداوند ھستند. بویژه خلفای راشدین ابوبکر صدیق، عمر 

 .شفاروق، عثمان ذی النورین، و علی مرتضی
 ج کریم و سپس به سنت صحیح رسول الله در این مورد اوال به قرآن

م که مدح و ثناء و ستایش صحابه در تمام قرآن کریم و یکن می استدالل
کنند که ھر عقل  می درخشد، و سپس به عقل سالم استدالل می سنت مطھر

 گوید: می سالمی
ترین مدرسه تاریخ که طراح و سرپرست آن خداوند حکیم دانا و  بزرگ

باشد دانش جویانش  ج مؤسس و مدیر و معلم آن رسول اللهقادر توانا، و 
قطعا با نمره بیست و تشویقی قبول شوند. و استدالل دیگرشان بعد از قرآن 

ھای مندرج در آن است که در مدت و سنت و عقل سالم  به تاریخ و واقعیت
خود در  ۀکوتاھی توانستند تمام جھان را با اخالق و محبت به زیر سیطر

 آورند.
 ج اما شیعیان اثناعشری عقیده دارند که مدرسه محمد رسول الله

شکست خورده و شاگردانش جز تعداد اندکی که از عدد انگشتان یک دست 
 !!.اند بیشتر نیستند ھمه مردود شده

 در اصول کافی آمده است که: 
گفتم: قربانت ما چه بسیار کم ÷ حمران بن اعین گوید: به امام باقر«

کنیم؟  نمی ھمه بر سر یک گوسفند فراھم شویم آن را تمامھستیم، اگر 
فرمود: من برای تو شگفت آورتر از این را باز نگویم؟ ھمه مھاجر و انصار 
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األنصار مهاجرون وـال« .......»سه تا، -با دست خود اشاره کرد -زرفتند ج

 .!!!»ذهبوا إال ثالثة

ق  ه۱۴۰۵بیروت  األضواءعلی اکبر غفاری در پاورقی نسخه عربی دار 

روایت کرده که ÷ نویسد: چنانکه کشی از ابوجعفر باقر می ۲/۲۴۴ج

 .١»مقداد...ـأبوذر وسلامن وال ة:ارتد الناس إال ثالث«فرمود: 
 محمد تقی فاضل میبدی و سید ابو الفضل موسویان.

». ) مردم جز سه نفر مرتد شدند أبوذر و سلمان و مقدادۀو (ھم« 
پرسید پس ھمه مردم ھالک شدند؟! ÷ جعفر صادق عبدالملک بن اعین از

الناس أمجعون... ای واهللا  كای واهللا يابن أعني هل«فرمود: ÷ أبو عبدالله

آری ای ابن أعین به خدا سوگند ھمه «. »ة... فصاروا سبعةهلكوا إال ثالث
مردم ھالک شدند...آری به خدا سوگند ھالک شدند جز سه نفر... سپس 

 . ٢»ھفت نفر شدند

 آیا چنین حکمی از روی عقل و منطق درست است؟!
عقل اگر از تأثیرات خارجی سالم بماند و صاحب آن در جستجوی 
حقیقت، صادقانه تالش کند قطعا به توفیق خداوند حق را در خواھد یافت، 

 ونه که ھست سلسله وار بیان کنیم.اینک ماسعی خواھیم کرد حقیقت را آنگ
این صحابه بویژه مھاجران قبل از درخشش نور اسالم مشرک  اول:  

را داشتند، که خداوند به آنان لطف کرد و از میان شان  بودند و دین پدران
از  ج را به عنوان آخرین پیامبر فرستاد، این پیامبر گرامی ج آنان محمد

 ش تھران، تحقیق و تصحیح.١٣٨٢رجال کشی چاپ  ٦٩ص -١
 .٦٨رجال کشی ص -٢
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اولین روز بعثت، دین آنان را به باد انتقاد گرفت، و تخیالت آنانرا سفیھانه 
را باطل اعالن کرد، قوم آنحضرت ایشان را تکذیب شان  توصیف نمود و عقاید

کردند، و دعوت ایشان را ناپسند پنداشتند و از پذیرش آن سر باز زدند، فقط 
، و بر خالف موج عمومی عده کمی از آنان، عال رغم حساسیت شدید جامعه

د ، دعوت توحید را قبول کردند و مسلمان ین جدیمخالفت اقشار مختلف با د
 شجاعانه را به جان و دل خریدند. شدند، و ھمه پیامدھای این اقدام

دانستند این  می خانواده و سران قلدر جامعه که خود را ھمه کاره مردم
آواره کردند و شان  خانه و کاشانهچشاندند و از  ھا عده اندک را بدترین عذاب

را کتک زدند و شکنجه نمودند که بعضی در زیر شکنجه جان  ھا آن آنقدر
 را قصدا به شھادت رساندند!. ھا دادند و بلکه بعضی

شد از چشم سر داران قریش و جامعه  می آری! ھر کس که مسلمان
ند و در کرد می افتاد و او را از ھم نشینی خود محروم می اشرافی مکه

کردند، بعضی را ھم  می تحملآن را  دادند، بعضی یاقتصادی قرار م ۀمحاصر
کرد و بعضی با تحمل غربت و دوری وطن و خانواده و  می حمایتشان  قبیله

 شد راه ھجرت به حبشه را پیش گیرد. می فرزندان مجبور
 خ ھر گونه دشواری راید که این مردان مؤمن و نمونه تاریجالب است بدان

را از جمله جان عزیزشان را از شان  ھمه چیز ھا کردند، و بعضی می تحمل
دادند بدون اینکه مال و امتیازی بدست آورند! یا منصب دنیوی  می دست

 کسب کنند.
تواند انکار کند نه شیعه و سنی، و متأسفانه این حقیقت را ھیچ کس نمی

ھایی که  و مشقت ھاھای شیعه از اخبار وحوداث این مؤمنان و رنجکتاب
خالی است و لذا شیعیان، دقیقتر بگوییم  اند ھنگام قبول ایمان تحمل کرده

توانند این مؤمنان را به ارتداد و نفاق و غیره  می بعضی علمای شیعه راحت
 متھم کنند. 
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 ج این مؤمنانی که اسالم را بویژه در روزھای اول دعوت رسول الله دوم:
یست، یا از روی قناعت به این دین بزرگ و ایمان پذیرفتند از دو حال خالی ن

مسلمان شدند، و ھرگونه رنج و مشقتی  ج اش عمیق به خدا و رسول گرامی
کردند که  می دانستند! یا پیش بینی می را تحمل کردند. یا اینکه چون غیب

جھان  یھا این دین اسالم که امروز چند نفر بیشتر پیرو ندارد و ھمه انسان
د روزی پیروز خواھد شد و قدرت و عزت بیدا خواھد کرد، لذا دشمنش ھستن

ھا و از روی نفاق و فریب به ظاھر وارد دائره اسالم شدند!! و تمام آن رنج
 ا و تظاھر تحمل کردند!!.یاز روی رھا را  مشقت

 برای اینکه موضوع بیشتر روشن گردد یک مثال نزدیک و ملموس عرض
مان شاه سابق ایران، علیه سلطنت ظالمانه او ت الله خمینی در زیکنیم، آ می

شان را آزار و اذیت کرد و درتنگنا قرار یبه مبارزه پرداخت، و او در نتیجه ا
داد و زندانی کرد و سر انجام تبعید نمود، طبعا در آن زمان شاگردان و 
ھوادارانی از آقای خمینی و جنبش مبارزاتی ایشان متأثر شده و از ایشان 

نیز مورد پیگرد قرار گرفتند و مانند خود آقای  ھا آن کردند. لذا می تبعیت
 خمینی زندانی و شکنجه و آزار و آذیت شدند.

ت یتوان در مورد سایر ھمفکران و ھمرزمان آ می پرسش این است که آیا
ھمه دروغگو و ریا کارند، و اصال به جنبش مبارزاتی ھا  این الله خمینی گفت:

زدند  می قبول نداشتند! ولی چون حدسآن را  نبوده ومند آن زمان عالقه
برسند  یبتوانند به جای ھا آن که رژیم شاه سقوط کند و انقالب پیروز شود و

ھا، زندان و شکنجه را فقط از روی ریا و تظاھر  و سال ھا لذا تمام آن دشواری
تحمل کردند؟!!! اگر امروز کسی چنین چیزی بگوید بالفاصله حرفش رد 

ی سیاسی ممکن است ھا د شد گرچه در عصر حاضر آنھم در بازیخواھ
 چنین موردی اتفاق بیفتد اما این احتمال خیلی ضعیف است.
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را ھرگز  یآنروز قریش فرھنگ و تجربه و سواد جوامع امروز ۀاما جامع
ین احتمال ھم بتوان چنین تر دارا نبود که حتی با کوچکترین وضعیف

ی تصور چنین چیزی در جنبش و انقالب آقای موردی را تصور کرد، پس وقت
ضعیف ھم قابل تصور نیست پس  یخمینی و دوستانش حتی با احتمال خیل

توان تصور  می را چگونه شدر باره صحابه مھاجر یپذیرش چنین احتمال
 .کرد؟!

وقتی از مدینه برای حج عازم مکه شدند و با  شاینکه صحابه انصار سوم:
شان نزد قوم یمالقات کردند و مسلمان شدند. وقت ج پیامبر گرامی

عرضه کردند،  ھا آن برگشتند به عنوان نمایندگان مردم مدینه اسالم را به
بسیاری از آنان مسلمان شدند سپس در حج سال بعد عده دیگری مسلمان 

را  ج بیعت کردند و تعھد نمودند که پیامبر گرامی ج شدند و با پیامبر
 نصرت کنند.

ھا با دانستند که نه تنھا قوم و قبیله آنحضرت که تمام عرب می لیکهحادر
 ج که رسول مکرم ی، پس در چنین شرایطاند ایشان سر دشمنی برداشته

ھیچ حامی ومددگاری ندارند، چند نفری ھم که با ایشان ھستند مثل 
خودشان ضعیف و ناتوان و در معرض آزار و شکنجه قرار دارند. چنین بیعت 

 ھای کوری آمادهخود را برای جنگ ھا آن دی به معنی این بود کهو تعھ
 داند نتیجه آن چه خواھد بود. نمی کنند که جز خداوند ھیچکس می

زنید؟ آیا مسلمان شدن  می پس با توجه به این حقایق شما چه حدس
أجمعین در آن شرایط دشوار و آمادگی برای جنگ و جھاد،  شانصار ۀصحاب

به این امید ایمان  ھا آن بود یا اینکه ج یق به خدا و پیامبراز روی ایمان عم
دانستند روزی پیامبرصلی الله علیه سلم قدرت  می آوردند و بیعت کردند که

 .خواھد رسید؟!ھا  این خواھد گرفت و بعد از ایشان قدرت و خالفت به
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ھر انسان عاقل و سالمی که به عقل و شخصیت خودش احترام بگذارد و 
ه و مستقل فکر کند اعتراف خواھد کرد که ایمان آوردن وبیعت نمودن آزادان

ی تحمیلی آینده ھیچ ھا و آمادگی برای جنگ ج آنان برای دفاع از آنحضرت
عامل و انگیزه دیگری جز باور عمیق و ایمان کامل و محبت فوق العاده به 

 نداشته است. ج اش خدا و رسول گرامی
که از مکه شان  که از برادران مھاجر شانصار ۀاینکه این صحاب چھارم:

ھجرت کرده و به مدینه رفته بودند، با آن روحیه ایثار و فداکاری که پذیرایی 
یشان  را به روی آنان گشودند، و ھمه اموال و ھا نمودند و در خانه

قرار دادند تا جاییکه یکی از انصار به برادر  ھا آن یشان را در خدمتھا داشته
پسندد اشاره  می پیشنھاد کرد که ھر کدام از دو ھمسرش را کهمھاجرش 

 کند تا او طالقش دھد و برادر مھاجرش با او ازدواج کند.
به نظر شما این ایثار و فداکاری نمونه در تاریخ، سرچشمه گرفته از ایمان 

است یا به امید طمع و اش  عمیق و خالصانه آنان به خدا و رسول گرامی
گاھی از آمدن یا نیامدن آن چشم داشت به ما ل و منصبی که ھیچ اطالع و آ

از این قبیل سراغ دارید که به امید ای  ھای نمونهندارند؟!. آیا در تاریخ انسان
ای  و انتظار دنیای تخیلی که به ظاھر اصال قابل تحقق نیست با روحیه

از یه خودشان  به آن نک یطیسرشار از فداکاری، مال خودشان را در شرا
 .دریغ خرچ کنند؟! بی  دارند، برای ھمفکران و ھم عقیدھایشان

به اینگونه حقایق مجسم و زنده تاریخ با دید شک و تردید نگریستن به 
منزله پوچ دانستن ھمه حقایق موجود در این جھان ھستی و سلب اعتماد از 

ی مستند تاریخ بشر است. که الزمه چنین منطقی دیوانگی و ھا ھمه گذشته
 عقل انسان است. یخگتیجام لجام گسخردی عقالی جھان و سراننا ب

 دانیم و می قطع نظر از اینکه چه کسی زودتر مسلمان شده ھمه پنجم:
د یاز اولین روزھای دعوت توح شپذیریم که ابوبکر و عمر و عثمان و علی می
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ھمراه و ھم نفس بودند، و از آغاز دعوت تا لحظه وفات  ج با پیامبر گرامی
ھیچکدام آنان نه در سفر نه در حضر، نه در جنگ نه در صلح،  ج آنحضرت

نه در سختی نه در آسایش ھیچگاه از ایشان جدا نشدند مگر اینکه به فردی 
 از آنان مأموریتی سپرده شده باشد.

 سنی اختالفی وجود ندارد.این واقعیتی است که در باره آن بین شیعه و 
 شاین صحابه ۀه مجموعکن برسش را  کنیم ید مجددا اییایب ششم:

تظاھر به  ھا آن حقیقتا مؤمن بودند یا از روی تظاھر؟! در صورت دوم وقتی
 ج کردند پس باید ھمواره در آرزوی این بودند که پیامبر می ایمان و اسالم

 ل و مصیبت شوند.کدچار مش
 این موضوع را ج ه در این صورت آیا پیامبرپرسش این است ک

 اطالع داشتند که تظاھر به ایمان ھا آن دانستند یعنی از حقیقت می
چینند! و قصد ضربه زدن به اسالم را دارند  می کنند! و علیه ایشان توطئه می

 یا خیر؟.
!! اند بوده ج ! پس نعوذ بالله مقصر خود آنحضرتاگر پاسخ مثبت است

گاه بودن از طرحچونکه ایشان  را درکنار خود  ھا آن ی آنان بازھمھا با وجود آ
مسئولیت سپردند، تا جاییکه  ھا آن اعتماد کردند، و به ھا آن نگه داشتند وبه

ن دلیل بر محبت شدید و یدانستند، که ا می را یک خانواده ھا آن ھمه مردم
 ھا آن رت کامال ازعالقه فوق العاده آنان به یکدیگر بود. و بیانگر اینکه آنحض

 راضی و خوشنود بودند.
کردند و  می را مدح و ستایش ھا آن بلکه از این گذشته حضرتش آشکارا

کردند. از این ھم مھمتر  می را مورد اعتماد معرفی ھا آن علنا در ھمه جا
شان ازدواج نمودند خویشاوندی نمودند با دختران ھا آن با ج اینکه حضرتش

در آوردند، و بلکه در تمام مسائل  ھا آن به ازدواج و دختران خودشان را
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نمودند حتی در مسائل مھم و سرنوشت  می مشورت ھا آن کوچک و بزرگ با
 .گرفتند! نمی سازی مانند جنگ و صلح بدون حضور و مشورت آنان تصمیم

یکی از حقایق تاریخی غیر قابل انکار که شیعه و سنی بر آن اتفاق  ھفتم:
که منجر به وفات  یماریدر آخرین ب ج است که پیامبر گرامینظر دارند این 

ایشان شد به ابوبکر صدیق دستور دادند به جای ایشان برای مردم نماز 
در تمام مدت مریضی آنحضرت  سجماعت اقامه کند. بنابراین ابوبکر صدیق

که از پنجشنبه تا دوشنبه طول کشید و حضرت نتوانستند در مسجد حاضر 
ایستادند وبه عنوان امام برای مردم نماز  یم ج شوند در محراب پیامبر

 کردند. یم جماعت  اقامه
 ج انجام این مسئولیت بزرگ یعنی حدود یک ھفته در حضور آنحضرت

 ج م دادن از دو حالت خالی نیست، یا رسول گرامیجانشینی ایشان را انجا
واگذار  سبا رضایت و اختیار کامل، در حالی این مسئولیت را به ابوبکر

کردند که ایشان صالحیت اینکار را نداشته که این نعوذ بالله خیانت به امت 
 و امانت الھی است!!!.

الف میل و با توجه به نفوذ و تسلطی که داشتند بر خ ھا آن و یا اینکه
اوضاع را در کنترول خود گرفتند! و به زور  ج رضایت پیامبر گرامی

را امام جماعت مردم معرفی کردند!! که در این صورت نعوذ بالله شان  خود
این نقص در نبوت و سلب اعتماد از تبلیغ رسالت است!. یعنی اینکه ایشان 

ترس و اکراه  شده از روی می به عنوان پیامبر الھی که با وحی کنترول
له نموده که نعوذ بال می ستایش ھا آن کرده و از می کسانی را به خود تزدیک

 اند!!!. خائن و منافق و دشمن دین بوده
اگر این فرضیه احمقانه را بپذیریم پس از کجا معلوم که نعوذ بالله ایشان 

چه  از روی ترس و اکراه چه حقایق فراوانی را از امت پنھان کرده باشند!!! و
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تضمینی وجود دارد که ایشان مسائل زیادی را که جزو دین و وحی الھی 
 نبوده از ترس و اکراه به عنوان احکام شرعی به امت معرفی کرده باشند!!!.

با صحابه   ھا یاین فرضیه پوچی که نتیجه دشمنی و کینه توزی بعض
گردد، و در آنصورت  می است منجر به سلب اعتماد از دین خدا ج رسول الله

ھر چیزی که بوسیله آنان نقل شده قابل اعتماد نیست، از جمله قرآن کریم. 
نقل شده پس نعوذ  ھا شخصیتحتی ایمان ابوبکر و علی نیز بوسیله ھمین 

از ابوبکر تا  ج بالله ما ھیچ مدرکی برای ایمان شاگردان مدرسه رسول الله
واھی خود آن بزرگواران در باره علی و سایر صحابه نداریم، جز شھادت و گ

 یکدیگر.
ه در باره تمام حقایق دینی آنزمان و قرآن کریم و سیرت نبوی و کو بل

تب رسالت کشاگردان صادق م یتمام تاریخ آن دوره سرنوشت ساز جز گواھ
 .ما چه مدرک و دلیل و برھانی در اختیار داریم؟!

اینکه خداوند متعال که خالق و برنامه ریز و کنترول کننده تمام  ھشتم:
دانسته که آنان حقیقتا و در باطن نیز مانند ظاھرشان   می آن اوضاع بوده آیا

دانسته و قطعا عقیده ما ھمین است  می مسلمان و مؤمنند یا خیر؟ اگر
ند کنیم) پس خداو می از تو طلب آمرزشای  (خدایا از طرح چنین فرضیه

را پسندیده بلکه در واقع خداوند  ج خودش نزدیکی آنان به رسول الله
انتخاب کرده و از آنان  ج را برای ھمنشینی پیامبرش ھا آن متعال خودش

از کالم مجیدش از  ۀھا آیستایش نموده است، آری خداوند حکیم دانا در ده
گران و  ان، از دعوتگر و مھاجران از ایثارگران و انفاقصحابه و یاران، از انصار 

ه  کگر یھا صفت خوب دمجاھدان، از جان نثاران و فداکاران، و مظھر ده
 مصداق اول تمام صفات اھل ایمان بوده ستایش کرده است.

دانسته پس این نقص در ربوبیت پروردگار قادر  نمی نعوذ بالله اگر خداوند
ب شان، علیه بر خالف ظاھر خو ھا آن دانسته که می و متعال است. و اگر
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در کنار  ھا آن کنند با این وجود به بودن می اسالم نقشه دارند و توطئه
گاه می راضی ج اش پیامبر گرامی  شود و حضرتش را از حقیقت حال آنان آ

کند این نیز نعوذ بالله توھین به الله متعال است، و گویا ذات متعال او  نمی
عده غیر قابل قبول از نظر نیز در این توطئه شریک است که سبب شده این 

را بگیرند و بر اوضاع مسلط شوند، که در  ج اطراف پیامبر گرامی ھا بعضی
 نتیجه حجت خدا بر مردم تمام نشود خداوند متعال خودش فرموده است:

ِ�نَ  رُُّسٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ ٱ َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ  َوُمنِذرِ�نَ  مُّ َّ� �  لرُُّسِل� ٱ دَ َ�عۡ  ُحجَّ
ُ ٱ َوَ�نَ   ].١٦٥[النساء:  ﴾١٦٥ اَحِكيمٗ  َعزِ�ًزا �َّ
م و ین داستان آنان را بر تو باز گفتیش از ایه پک]  میو رسوالنی [فرستاد«

] با موسی  انجییم. و الله [بی میا ت آنان را بر تو باز نگفتهیاکه حکرسوالنی 
 .»سخن گفت

اآلن مؤمن ھستند ھا  این دانست که می احتمال دیگر اینکه خداوند نھم:
اما در آینده مرتد خواھند شد و به وصیت امامت خیانت خواھند کرد! اما با 

را به حال خودشان باقی گذاشت و رسوا نکرد و بر عکس از  ھا آن این وجود
ستایش نمود، و حقیقت  ھا آن نیز از ج آنان ستایش نمود!  و پیامبر گرامی

رد این نیز تھمت به خداوند متعال است که کنحال آنان را برای مردم بازگو 
 .افتاد اتفاق بیفتد!!! می گویا ذات متعال او سبب شده که آنچه نباید اتفاق
 ی مزخرف طلب آمرزشھا از خداوند متعال از مطرح کردن این فرضیه

با صحابه  یده دشمنیه الزمه عقک ھا کنیم قصد ما از طرح این فرضیه می
است بیدار کردن تفکر و اندیشه کسانی است که روایات دروغین و ضد عقل 

 دھد. نمی را از ھر سو محاصره کرده و فرصت اندیشیدن ھا آن و قرآن،
محمد اش  اھل سنت عقیده دارند که خداوند متعال پیامبر گرامی دھم:
چنانکه در آیه را فرستاده تا اینکه دولت ایمان را بر قرار نماید  ج مصطفی
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ن ُ�ۡطِ� ﴿ فرماید: می سوره توبه ۳۳و    ۳۲
َ
ۡفَ�ٰهِِهۡم  ُٔ يُرِ�ُدوَن أ

َ
ِ بِأ ْ نُوَر ٱ�َّ وا

ن يُتِمَّ نُوَرُهۥ َولَۡو َكرَِه ٱۡلَ�ِٰفُروَن 
َ
ٓ أ ُ إِ�َّ َ� ٱ�َّ

ۡ
رَۡسَل رَُسوَ�ُۥ  ٣٢َوَ��

َ
ِٓي أ ُهَو ٱ�َّ

: التوبة[ ﴾٣٣ۥ َ�َ ٱّ�ِيِن ُ�ِّهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱلُۡمۡ�ُِ�وَن بِٱلُۡهَدٰى َودِيِن ٱۡ�َّقِ ِ�ُۡظِهَرهُ 

ش فرونشانند و الله یخواھند نور الله  را با سخنان خو می« ].٣٣-٣٢
 )۳۲افران ناخوش دارند (کند و اگر چه کامل که نورش را کرد مگر آنیپذ نمی

را بر ھمه ن حّق فرستاد تا آن یت و دیه رسولش را به ھداکسی است کاو 
 .)»۳۳ان ناخوش دارند (کروز گرداند و اگر چه مشریان پیاد

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ فرماید: می سوره فتح ۲۸و در آیه  رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرَُسوَ�ُ  َسَل أ  ٱب

ۡ  َوِدينِ  ُهَدىٰ ل
ِ  َوَ�َ�ٰ  ۦۚ ُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ ِ ٱب  ].٢٨[الفتح:  ﴾٢٨ اَشِهيدٗ  �َّ

ن حّق فرستاد تا او را بر یت و دیه رسولش را به ھداک یذاتاوست آن « 
 .)»۲۸ره گرداند. و الله گواھی را بس است (یان چیھمه اد

به عنوان پیامبران الھی قطعا  ج این وعده خداوند است و رسول گرامی
مسئولیت داشتند برای تحقق این وعده خداوند متعال تالش کنند. لذا 

ھای روی زمین را تربیت  گروھی از بھترین انسان ج پیامبر بزرگوارمان
 کردند تا دولت ایمان را بر قرار کنند، لذا به اجازه و توفیق خداوند متعال

ھای شرک بیرون آورد و به گلستان ایمان وارد کرد، و به  را از تاریکی ھا آن
را به خود نزدیک کرد، آن پیامبر ایمان و  ھا آن آنان  شخصیت بخشید و

جز این جان نثاران و  یق و معلم کامل بشر ھیچ مشاور و ھمنشیناخال
مؤمنان نخبه نداشت، لذا از میان آنان یک شخصیت را بیش از دیگران به 
خود نزدیک کرد و او را در چشم مردم بزرگ نمود و در مواضع سخت و 
دشوار به ایشان مسئولیت سپرد، تا جائیکه اطرافیان ھمه ایشان را شناخته 

گذاشتند و جایگاه و شخصیت و منزلت بسیار  می د و به وی احترامبودن
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به ایشان عنایت فرموده بودند برای ھمه مسلم شده  ج واالیی که حضرتش
 بود.

ایشان را مقام ومنزلت  ج پس اگر این شخصیت بزرگی که رسول الله
رفیع بخشید و در نتیجه، ایشان در چشم صحابه بزرگوار آنحضرت چنانکه 

ه بود جلوه کرد اگر این بزرگمرد نمونه واقعا اھلیت و شایستگی آن شایست
را دارا بوده که به عقیده ما قطعا ھم  ج حسن ظن  و اعتماد رسول الله

چنین است پس معلم ایمان و اخالق کل جامعه انسانی و مربی عظیم 
ت درست تشخیص داده و درست تربی ج نظیر  بشریت محمد مصطفی بی  و

 است. یت ایشان نتیجه دادهکرده و ترب
که بیست  ج اما اگر ابوبکر صدیق اولین شاگرد نمونه مدرسه رسول الله

را داشته، اھلیت و  ج و سه سال افتخار شاگردی آن رسول بزرگوار
شایستگی آن مقام و منزلت و آن حسن ظن و اعتماد را نداشته، پس نعوذ 

ا بزرگ معرفی کرده و مقصر است که مردی ر ج بالله شخص خود رسول الله
گردد و وصیت  می دانسته از دین بر می بارھا به او مسئولیت بخشیده که

کند و به میل خودش  می را  باطل یومت اسالمکایشان در باره بر قراری ح
 کند، نعوذ بالله، خدایا! ما را ببخش. می دولت کفر قائم

 و مرد آری ابوبکر صدیق آن بزرگمرد نمونه تاریخ بشر الگوی واال
بود و ھمواره در تمام فرازھای  ج افتخارات تاریخ اسالم پس از رسول الله

 شت ساز ھمراه و ھمدم آنحضرت بود.زندگی بویژه در مواضع دشوار و سرنو
پیامبر عظیم الشأن اسالم که تمام کردار و گفتار ایشان انعکاس وحی 

که اولین گام الھی بود در سفر ھجرت بزرگترین حادثه تاریخ ساز اسالم 
بزرگ در راستای تأسیس دولت اسالمی بود این شخصیت نمونه و رفیق و 
مونس دائمی و پیکر ایمان و اخالق و شجاعت و صداقت را با خود ھمسفر 
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نمودند، سفر مبارکی که در آیات زرین و نورانی قرآن کریم انعکاس مستقیم 
 سوره توبه را مالحظه فرمایید: ۴۰و ابدی داشت، آیه

وهُ ﴿ ِيَن َ�َفُرواْ ثَاِ�َ ٱثۡنَۡ�ِ إِۡذ ُهَما إِ�َّ تَنُ�ُ ۡخرََجُه ٱ�َّ
َ
ُ إِۡذ أ هُ ٱ�َّ َ�َقۡد نََ�َ

ُ َسِكينََتُهۥ َعَلۡيهِ  نَزَل ٱ�َّ
َ
َ َمَعَناۖ فَأ ِ� ٱۡلَغارِ إِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِۦ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ٱ�َّ

يََّدهُۥ ِ�ُُنو�ٖ 
َ
ِ ِ�َ لَّۡم تََروۡ  َو� � َوَ�َِمُة ٱ�َّ ۡفَ�ٰ ْ ٱلسُّ ِيَن َ�َفُروا َها وََجَعَل َ�َِمَة ٱ�َّ

ُ َعزِ�ٌز َحِكيٌم   ].٤٠: التوبة[ ﴾٤٠ٱۡلُعۡلَياۗ َوٱ�َّ
رد کاری یقت الله ھنگامی به او ید، در حقینکاری نیامبر) را یاگر او (پ«

ردند، ھنگامی کنش روی] ب هکی از دو تن بود [از میکه کافران در حالی که ک
گفت: نگران مباش. بی گمان الله  ار خود مییه به که در غار بودند، آن گاه ک

را  ھا آن هکانی یرد و او را با سپاھکبا ماست. پس الله آرامشش را بر او نازل 
) را فروتر قرار داد و آرمان الھی کافران (شرکد توان داد و آرمان یدید نمی
 .)»۴۰روزمند فرزانه است (یو الله پ ه برتر استکد) است ی(توح

ازدواج  ج در زندگی عجین شده ابوبکر با رسول الله دومین شاخص بارز
 ببا عائشه صدیقه دخت گرامی ابوبکر صدیق ج یامبر گرامیتاریخی ب

و خانواده صدیقی بود زیرا که  ساست که افتخار بزرگی برای حضرت صدیق
 ۶ؤمنان شد خداوند متعال در آیه عائشه به دستور خداوند متعال مادر م

 فرماید: می سوره األحزاب

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
زۡ  أ

َ
َ�ٰ  ۥٓ ُجهُ َ�ٰ َوأ مَّ

ُ
 ].۶[األحزاب:  ﴾ُتُهمۡ أ

] مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. و زنانش  ارھایکامبر به [تصرف در یپ«
 .»ھستند ھا آن مادران

در زندگی ابوبکر صدیق اینکه در غزوه بدر  بارز سومین شاخص
ابوبکر صدیق بود، در عریش با سایه بانی  ج ن  فرد به رسول اللهیتر نزدیک
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و  ج که برای حضرتش درست کرده بودند ھیچکس دیگر جز رسول الله
 نبود. سابوبکر

که منحصر به فرد است و برای کس دیگری  سابوبکر صدیق ویژگی دیگر
است. قبال عرض شد که  ج امامت مسلمین در حیات رسول الله تکرار نشده

دستور دادند که ابوبکر امامت مردم را در نماز به عھده شان  در مرض وفات
این مسئولیت را به عھده  سابوبکرشان  داشته باشد و در تمام مدت مریضی

 داشت.
 ین کتب مسلمانانتر و مواضع فراوان دیگری در صحیح ھا این نمونه

 ثابت ج را از دید رسول الله ستوان سراغ گرفت که ویژگی ابوبکر صدیق می
آن معلم شفیق  ج دھد که ایشان چقدر به پیامبر گرامی می کند، و نشان می

نسبت به این شاگرد  ج و مربی بزرگوارش نزدیک بوده و آن رسول معظم
 .اند چقدر لطف و محبت داشتهشان  صادق

 سمتاز شخصیت استثنایی ابوبکر صدیقآری این خصوصیات و جایگاه م
را وادار کرد ایشان را به خالفت انتخاب  ج بود که تمام صحابه رسول الله

کنند و از ته دل با این شخصیت جامع الشرایط بیعت نمایند، و در ھر آنچه 
کنند تبعیت  می که ایشان به مصلحت اسالم و امت اسالمی امر و نھی

مدیر توانا با پشتیبانی و حمایت کامل جامعه اسالمی نمایند، ایشان به عنوان 
را با  ھا ھای دعوت و جھاد را به ھرسو اعزام نمود، و کشورآنروز کاروان

 فتح نمود. ھا ھماھنگی ملت
ت یسر انجام عمر فاروق را برای خالفت پیشنھاد کرد و مردم ھم شخص

ت عموم از یرضا ط الزم بود با اتفاق ویشرا یه داراکشان را  یا یپیشنھاد
را  تمام مردم صادقانه و با احترام کامل از ایشان یردند زکدل و جان انتخاب 

نمودند، بدون اینکه سلطه قوم و قبیله و پلیس و مال و ھدایایی  یم اطاعت
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مانند بعضی جوامع کسی را به اطاعت وادار کند، وقتی ھم که حضرت 
 لمانان در کنار رسول اللهوفات نمود با رضایت و موافقت تمام مس سصدیق

 دفن گردید. ج
پرسش عقلی و منطقی این است که علت و انگیزه این محبت و احترام 
فوق العاده به ایشان ھم در زندگی و ھم پس از مردن چه بود؟ پاسخ روشن 

در تمام مدت بیست و سه سال  ج است، علت این بود که رسول الله
 خود داشتند و به ایشان مسئولیتھمواره ایشان را در کنار شان  زندگی

 سپردند. یم
درست بوده پس  -چنانکه ما معتقد ھستیم -اگر ھمه این جریانات 

بوده است.  ج ابوبکر صدیق بخشی از تحقق مقصود بعثت پیامبر گرامی
 ج خود رسول اللهآن را  (یعنی اقامه حکومت اسالمی که مقدمات و فاز اول

ستمرار آن بوسیله ابوبکر صدیق و سپس انجام دادند ادامه و تقویت و ا
سایرخلفای راشدین انجام گرفت.) و نعوذ بالله اگر اشتباه بوده پس این 

 است!. ج اھانت به مقام شامخ و مقدس آن پیامبر عظیم الشأن
 مقصود بعثت آنحضرت تحقق نیافته است!!! پس آیا عقل سالم ،اینبنابر 
انجام گرفته بر خالف میل و  ج الله پذیرد که گفته شود آنچه بعد از رسو می

بوده است در حالیکه علت و انگیزه اینکه ابوبکر در  ج رضایت آن حضرت
 جچشم مردم بزرگ شده و مورد احترام و تعظیم قرار گرفته خود رسول الله

 .؟!اند بوده
مرتد شدند یعنی از  ج اینکه اگر صحابه بعد از وفات رسول الله یازدھم:

شان  تند پرسش این است که به کدام دین برگشتند؟! زندگیدین اسالم برگش
به گواھی تاریخ و گواھی تمام جامعه بشری در زمان ھا  این که روشن است،

خدا را به یکتایی پرستیدند، نماز را برپا داشتند، زکات را ادا شان  حکومت
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خدا کردند، و ماه رمضان را روزه گرفتند و به خانه خدا حج کردند، و در راه 
جھاد نمودند، کشورھا را فتح کردند، حالل را حالل و حرام را حرام دانستند 
و ھیچ چیز از احکام دین اسالم را ترک نکردند، در حالیکه دین زمان 

 .؟!اند به کدام دین برگشتهھا  این جاھلیت بر خالف این مسائل بوده پس
شخص امامت را غصب کردند، و ھا  این بگویند ھا ممکن است بعضی

 دیگری را غیر از صاحب اصلی آن به عنوان امام یا خلیفه انتخاب نمودند!.
گویند: کسی که زمام خالفت را بدست گرفت یک نفر و از یک  می عاقالن

قبیله بود پس سایر قبایل چگونه راضی شدند که برای اینکه فردی از قبیله 
را خراب شان  برگرداند و آخرتشان  دیگری خالفت را بدست بگیرد از دین

که ھیچ وجه مشترکی با خلیفه ھا  این کنند؟!! وشگفت انگیز اینکه ھمه
چون و چرا اطاعت کنند و در کنارش بایستند و تمام  بی  ندارند از یک مرتد!!

عمر را برای اقامه دینی که با دین پدرانشان ھم مخالف است بجنگند!! آیا 
گی و حساسیت در برابر دین این تناقض نیست؟! آیا غیرت و شھامت و مردان

علیه کسی که به دین دیگری که اصال به آن  ھا آن کرد که نمی و شرف تقاضا
کرد بشورند، به ادعای شیعیان اثناعشری مگر نه  می قانع نیستند وادارشان

این است که ابوبکر بر منصب خالفت مسلط شده و امامت را که اصلی از 
خواھد که بقیه دین را  می اه از مردماصول دین است لغو نموده است؟! آنگ

شما شیعیان اثناعشری دین بدون امامت  یبپذیرند در حالیکه بازھم به ادعا
 ندارد؟!. یدر نزد خداوند ھیچ ارزش

منھای  –از این فراتر ابوبکر از مردم خواسته که در راه اقامه این دین 
جھاد کنند، و در راه دفاع از آن جان بدھند! شگفت اینکه ھمه  -امامت

مردم با کمال میل و رضایت کامل و بدون چون و چرا از ابوبکر صدیق (به 
کنند، دینی که بدون  می ادعای شیعیان اثناعشری غاصب خالفت) اطاعت

 



 ١١٩   شمسئله هفتم: صحابه

زشی امامت و بدون بیعت با امام تعیین شده از طرف خداوند، ھیچ ار
 .ندارد؟!!

ھا ھزار نفر برند، اما ده می واقعا سودای  فرض کنید در این میان عده
 .دھند؟! می گر چرا برای منفعت چند نفر جانید

 ھا پذیرد، زیرا ھمه این فرضیه نمی را ھا عقل سالم این احتماالت  و فرضیه
ه از روایات نادرستی نشأت گرفته که به دروغ به اھل بیت نسبت داده شد

م صادر نمودند که کاست، پس بر اساس این گونه روایات پوچ و دروغین ح
ه  ک سطالب  یبن اب یبا عل یل حسد و دشمنیامت بزرگ فقط به دل یک

بود نعوذ بالله مرتد شده و از اسالم بر  ج داماد و پسر عموی پیامبر
 ن چه عقل و منطقی است؟!.ی!! ااند گشته

نبود حسد و دشمنی نکردند، با کسی شمی و قریشی ھا با ابوبکر که
که تمام قبایل ای  شم بود، قبیلهھا حسادت و دشمنی کردند که از قبیله بنی

 و جامعه عربی آنروز در جاھلیت و اسالم به آن تعظیم و احترام داشتند!!.
شمار  بی  کند می دالئل عقلی که اینگونه ادعاھای باطل و تخیلی را رد

کنیم، ومطمئن ھستیم که  می ی گذرا اکتفاھا رهاست ولی ما به ھمین اشا
را شان  را برای پذیرش حق باز کرده و عقل ھا آن ھایکسانی که خداوند دل

را به فکر و تأمل وادار  ھا آن بیدار نموده باشد ھمین مقدار کافی است که
کند و از خداوند بخواھند که آنان را به سوی حق ھدایت کند، و خداوند به 

انتھایش ھر کسی که به ریسمان او چنگ بزند و  بی  طف ومرحمتاقتضای ل
 به او پناه ببرد توفیق و ھدایت و رستگاری خواھد داد.

 





 

 
 پایان

ھای ما را ھدایت و عقلدر پایان از خداوند منان مسئلت دارم که دل
بیدار نماید و به ما توفیق فھم و درک درست عنایت فرماید. و ما را ھایمان را 

محفوظ بدارد و تمام امت را در زیر پرچم قرآن و سنت  ھا از تمام فتنه
 متحد و متفق بگرداند. ج دی امینھا صحیح

 یقینا ذات یگانه او شنوا و اجابت کنند دعاھاست.

 صحبه أمجعني.وصلی اهللا علی سيدنا حممد وآله و
 کنیم: می در پایان این کتاب مختصر دو یاداشت کوتاه را اضافه

اینکه ما عقیده داریم محبت اھل بیت جزو دین است و ما خود را  اول:
دانیم که برای نزدیک شدن به خداوند متعال  می در دین خداوند متعال ملزم

از با اھل بیت رسول الله محبت داشته باشیم، بلکه ما عقیده داریم در ھر نم
درود و سالم فرستادن از واجبات نماز است که بدون آن نمازمان  ھا آن به

شود. اما در عین حال بر پایه منھج علمی و عقالنی که این کتاب  نمی کامل
از آن است معتقدیم روایات جعلی و عقاید مبنی بر این روایات که ای  نمونه

 به اھل بیت نسبت داده شده به ھیچ وجه درست نیست.
و جوامع و  ھا شخصیتاینکه در این گفتگو روی سخن ما با افراد و  م:دو

نیست بلکه با روایاتی است که این عقاید ضد عقل و منطق بر اساس  ھا ملت
ن است  با گفتگوی عقالنی ثابت کنیم که این یآن بنا شده است. ھدف ما ا

بیت  عقاید با یکدیگر تناقض آشکار دارد و نسبت آن به ھیچ وجه به اھل
 درست نیست.

 



 های کور در مذهب شعیه گره   ١٢٢

برای اطالع بیشتر از تناقضات این عقاید و اینکه چقدر با عقل و منطق 
ھای ارزشمند آیت الله  کنیم به کتاب می سلیم منافات دارند از شما دعوت

العظمی سید ابوالفضل برقعی قمی مراجعه فرمایید، ایشان تألیفات فراوانی 
ز مھمترین تألیفات ایشان کتاب ارزش خواندن دارد یکی ا ھا آن ۀدارد که ھم

بت شکن است که تناقضات و ضد عقل بودن روایات اصول ای  صفحه ۸۰۰
کافی را بررسی کرده است و از سازش بزرگی که علیه اسالم و پیروان اسالم 

آیت الله برقعی قمی  سخنانی  یھا شده پرده برداشته است. واقعا در کتاب
 ھست  که ارزش دارد با آب طال نوشته شود.

خالصه امیدواریم که اینگونه گفتگوھای عقلی، تفکر و اندیشه جدی را 
که بتواند  پرده از روی حقیقت بردارد در جامعه، بویژه در میان کسانی که 

با محور در جستجوی حقیقت ھستند، بیدار کند و امت را در زیر یک پرچم 
جمع کرده و متحد  شتینت صحیح  با فھم صحابه و اھل بقرآن و س

 گرداند. آمین.
 ۱۳۸۶برابر با  دیماه  . ه۱۴۲۹عبدالله حیدری عصر جمعه نھم محرم الحرام 

 خورشیدی.
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