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  هاي موحدين ي مجموعه كتاب مقدمه

سپاس خداوندي كه نعمت اسالم را بر بندگان خود ارزاني داشت و از ميان آنان،  حمد و
ترين را براي ابالغ پيام آزادي و آزادگي برگزيد؛ و درود و سالم پروردگار  بهترين و پاك

  دوستي و رحمت.  قدر پيامبرِ ر، صحابه كرام و تابعين گرانيكتا بر اهل بيت بزرگوا
هايِ مردان  ها و از جان گذشتگي يم، ثمره مجاهدتهست ديني كه امروز مفتخر به آن

خداست؛ آناني كه در راه حفظ و نشر پيام الهي، خالصانه مهر حق در دل و مهر نام پاكش 
بحان و سنت پيامبر مهربان، جان و مال و بر لب داشتند و در راه صيانت از سخن خداوند س

  عرض بر كف نهادند و جز خشيت و خوف آفريدگار، ترسي به دل راه نداند.
آري، اسالم عزيز اين گونه رشد كرد و باليد و بر بلنداي آسمان بانگ يكتاپرستي و 

تهتّك برابري سر داد. در اين ميان اما، دست تطاولِ دشمنان قسم خورده و جورِ عالمان م
و جاهالن متنسك، بر قامت رعناي دينِ حق نشست و شرك و غلو و گزافه و دروغ، 

 هاي غوغا پردازي چنان طوفاني بر پا كرد كه چهره زيباي آيين حق، در پسِ دروغ
ساالرانِ دين فروش در محاق افتاد. اين روند دوري از حقايق دين و سنت حسنة 

ار آمدن پادشاهان صفوي در قرن نهم هجري و اهللا، به ويژه پس از روي ك رسول
زمامداران جمهوري اسالمي در عصر حاضر، سير صعودي گرفت؛ تا جايي كه امروز، 
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خيزد مگر بر مزار  نمي مساجد محل سينه زني و عزاداري است و صداي قرآن بر
مردگان؛ روايات شاذّ و خودساخته، جايگزين سنت پيامبر شده است و مداحان جاهل و 

اند؛ تفسير به رأي و روايات مجعول،  فريب، تبديل به فرهنگ ناطق دين شده وامع
مستمسكي شد براي جدايي انداختن بين شيعه و سني؛ و دريغ كه ندانستند از اين تفرقه و 

  خصومت، بهره و منفعت از آنِ كيست؟
 دهند، چيزي نيست مگر آنچه امروز به نام تقريب مذاهب اسالمي در ايران سر مي

اي گسترده،  پوششِ رسانه ي اتي و گرد و خاك سياسي كه در سايههياهوي تبليغ
اي مناسب از حكومت شيعي ايران در  مقصودش جلب توجه سياسي و ترسيم چهره

جهان است. نگاهي به عملكرد سردمداران و روحانيون و مراجع شيعة ايران، خود 
رادري ديني به شيوة زمامدارانِ گويايِ اين حقيقت است كه تقريب مذاهب و دوستي و ب

  ».دو صد گفته چون نيم كردار نيست«ايران، خواب و خيالي بيش نيست و 
ه ي امامي شيعه ي ه زدهدر اين ميان، موحدان مسلماني در ايران، از دل جامعه خراف

بستند؛ سراپا شور و شهامت  غفلت زده خود بر ي برخاستند و كمر به بيداري جامعه
رسودند و سخن دردادند و زنگار شرك را به صيقلِ توحيد و سنت زدودند شدند و قلم ف

  و بي پروا فرياد برآوردند كه:
 برخيز تا يكسو نهيم اين دلقِ ازرق فام را

 رود پرستي مي اي با بت هر ساعت از ما قبله
  

 بر باد قلّاشي دهيم اين شرك تقوا نام را  
  توحيد بر ما عرضه كن تا بشكنيم اصنام را

در كتاب ارزشمند  -كه از زمرة اين بزرگواران بود –حيدر علي قلمداران قمي 
شاهراه اتحاد، علت اين تفرقه را در جهل مسلمين نسبت به كتاب خدا و سيره پيامبرش 

هاي اسالمي، گامي حقيقي و  يابيِ ديگر علل جداييِ فرقه دانست و كوشيد تا با ريشه مي
رد. تالش و جديت ديگر علما و دلسوزان اسالم، موثر در جهت تقريب مذاهب بردا

همچون آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي، سيد مصطفي حسيني طباطبايي، آيت اهللا 
اهدانِ راه حق، بدون شك، شريعت سنگلجي، يوسف شعار و بسياري ديگر از اين مج

پژوهي  دين ي انِ گوهر دين، تا با تأسي از شيوهپژوهان و جويندگ ست براي حق الگويي
هاي ناب قرآن و سنت، در جهت  آموزه ي و عيار سنجيِ مدعيان ديني و در سايه
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گشتگان را مدد رسانند تا ره به  هاي موثري بردارند و گم هاي يكتاپرستانه گام پژوهش
  ساحلِ سالمت برند و از گرداب شرك و توهم رهايي يابند.

كتاپرستي، رسالتي را بر دوش هاي خستگي ناپذيرِ اين رادمردانِ عرصه ي تالش
هاي دينيِ جامعه و جدايي مسلمانان از تعاليم  گذارد كه شاهد گرفتاري ديگراني مي

  بخش اسالم، به ويژه در ايران هستند.  حيات
كنيم در  هايشان را منتشر مي گراني كه امروز كتاب كه اصالحست االزم به ذكر 

هاي متعددي را  اند، مرحله پيرو آن بوده امامي كه در گذشته  شيعهخالل تغيير مذهب 
امامي را مانند امامت از ديدگاه شيعه،  ي هاند و باطل بودن عقايد شيع پشت سر گذاشته

عصمت، رجعت و غيبت و اختالفاتي كه ميان صحابه رخ داده و غيره، را به صورتي 
تعدادي از اند؛ به همين دليل عجيب نيست كه در  تدريجي و در چند مرحله كشف كرده

هاي عقايد  اند برخي از اثرات و بازمانده هايي كه در ابتداي امر تأليف كرده كتاب
ها از اين عقايد غلو آميز رها شده، بلكه  هاي بعدي آن گذشته به چشم بخورد ولي كتاب

پاك اسالمي،  ي هبه هدف نزديك شده و بلكه عقيد ،از آن پاك شده است كامالً
  .اند در آغوش كشيده آاليش را توحيدي و بي

***  

  اهداف
در جهت نشر معارف دين و اداي احترام به ه امروز در اختيار داريد، تالشي آنچ

  . هدف از انتشار اين مجموعه، اين است كه:ستهاي خستگي ناپذيرِ مردانِ خدا مجاهدت
امكان تنظيم و نشرِ آثار موحدين، به صورت اينترنتي، الكترونيكي، لوح فشرده و  -1

چاپي مهيا شود، تا زمينه آشنايي جامعه با انديشه و آراء توحيدي آنان فراهم و 
  هاي بعد منتقل گردد.  هاي راستينِ دين، به نسل ارزش

هاي  هاي اين دانشمندان موحد، چراغي فرا راه پژوهش با معرفي آثار و انديشه -2
انديشمند ايران جويانه قرار گيرد و الگويي شايسته به جامعه  توحيدي و حقيقت

  معرفي شود.
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دوست ايران را به تفكر در  گرا، مرجع محور و مداح مقلد، روحاني ي جامعه -3
هاي خود وادارد و ضمن جايگزين كردن فرهنگ تحقيق به جاي تقليد،  انديشه

غاليِ خرافي، مرداني برخاستند كه با  ي هبه آنان نشان دهد كه چگونه از دلِ شيع
  ا و سنت رسول، ره به روشناييِ توحيد بردند. تكيه بر كالم خد

آنان را  ي هشائب هاي بي پژوهش ي هنهاد، ثمر با نشر آثار و افكارِ اين موحدينِ پاك -4
از تيغ سانسور و محاق جهل و تعصبِ زمامدارانِ دين و فرهنگ ايران به در 

بزگ اسالم در  ها، زمينه آشنايي امت ها به ديگر زبان آورد و با ترجمه اين كتاب
  هاي يكتاپرستانِ مسلمان در ايران فراهم كند. ديگر كشورها را با آرا و انديشه

***  

  چشم انداز
 ي هاي عـاري از خرافـه و بـدعت و رسـيدن بـه مدينـ       ترديدي نيست كه دستيابي به جامعه

اي كه آرامش در جوار رضايت حضرت حق را به همراه دارد، مگـر بـا پيـروي از     فاضله
. مقدور نخواهد بود صمهر و رحمت پيامبرِ هاي اصيل و ناب قرآن و سنت پاك آموزه

موحـدين، آن اسـت كـه بـا معرفـي آثـار ايـن         ي ههدف غاييِ دست اندر كارانِ مجموعـ 
پژوهان و جويندگانِ راه حق فراهم آورند،  بزرگانِ جهاد علمي، الگوي مناسبي براي دين

و علميِ اين عزيزان، بسـتر مناسـبي بـراي رشـد و      گيري از فضايل ديني تا شناخت و بهره
  .باشد تقويت جامعه توحيدي و قرآني در ايران و نيل به رضايت خالق و سعادت مخلوق

باشد كه خداوند، اين مختصر را وسيله علو درجات آن عزيزان قرار دهد و بر گناهان ما، 
  قلمِ عفو كشد.
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  ي ناشر مقدمه

اش را بر ما عرضه كرد و درود و سالم  ه نعمت بندگيسپاس خداوند بزرگي را ك
و خاندان  -محمد مصطفي -ترين خلق خدا و آخرين فرستاده پروردگار  خداوند بر پاك

  و اصحاب پاك نهادش. 
هاي گذشته، به بركت و موهبت اسالم عزيز و پيروي از كالم  مسلمانان در طول قرن

موزي، گوي سبقت از ديگران ربودند، گهربار رسول خدا، در دانش اندوزي و علم آ
چنان كه در پايان خالفت عباسي، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و 

الرشيد  كه در دورة خالفت هارون، الحكمه بيت ،قمريهجري دوم  قرنِدوم  ي هنيم
تبديل  جهان نهاد آموزشي و پژوهشي ترين ه بود، به بزرگعباسي در بغداد تأسيس شد

 ،ترجمه ،هاي مختلف تأليف ر عرصهاش د هاي فرهنگي و علمي به دليل فعاليت شد و
به عنوان هنوز  ،هاي گوناگون پزشكي، انساني و مهندسي استنساخ و پژوهش در دانش

  شود. مينماد تمدن اسالمي شناخته 
بدون شك، چنين توانمندي و شكوهي همچون خاري در چشم، دشمنان اسالم را 

هاي اختالف و تفرقه افكني در ميان مسلمين،  آن شدند تا با ايجاد زمينه آزرد؛ پس بر مي
اين شكوه و عظمت را، كه ناشي از اتحاد و يكدلي و برادري ميان آنان بود، از بين ببرند 
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ها را بر زيبايي حق ببندد و خورشيد دين را در  و تفرقه را طوفاني بال خيز كنند، تا چشم
  گويد: فه پنهان كنند و چنان كه شيخ سعدي ميبدعت و خراهاي  پسِ ابر

 ســـرايي اســـت آراســـته   حقيقـــت،
 نبيني كه هـر جـا كـه برخاسـت گـرد     

  

ــوس    ــوا و هـــ ــته  ،هـــ ــرد برخاســـ  گـــ
 گرچــــه بيناســــت مــــرد ،نبينــــد نظــــر

  

ريزي شده و بلند مدت مغرضانِ اسالم براي بستن چشمِ مسلمانان به  هاي برنامه تالش
ين در فراگيري و نشر معارف دين و دوري جستن حقيقت دين، سستي و كاهلي مسلم

آنان از سنت ناب و هدايتگر رسول خدا، منجر به بروز چنان شكاف و اختالف عميقي 
  در امت اسالم شد كه تبعات شوم آن، امروز نيز دامنگير آنان است. 

براي به انحراف كشيدن  صهاي خصمانه دشمنانِ پيامبر خدا  به موازات تالش
نهاد و دلسوز،  هاي گوناگون در دين، مؤمنيني پاك اسالم و وارد كردن بدعتهاي  آموزه

اين خطر را دريافتند و در جهادي مستمر براي احياي اسالم و سنت نبوي، به پا خاستند و با 
پرست، به اشاعه فرهنگ و  نظير، قلم در دست گرفتند و در دلِ شيعيان خرافه شجاعتي كم

فروشان و  ختند؛ فرياد توحيد سر دادند و خواب ديناعتقادات اصيل اسالم پردا
جو، به تأسي از پيامبر شريف اسالم،  گذاران را آشفته نمودند. اين موحدينِ حقيقت بدعت

حقيقت را فداي مصلحت نكردند و در اين راه، جان را تحفة بارگاه حق تعالي نمودند، و 
ٓ ﴿به راستي:  َ

َ
وۡ  إِنَّ  أ

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِلَا َ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ  َّ   .]٦٢[يونس:  ﴾٦٢ َزنُونَ َيۡ  ُهمۡ  َو

از درياي معرفت الهي و  ست اي ر اين مجموعه آمده است، جرعهآنچه د
نور خدا  ،ست از آثار موحدين خداجويي كه در آغاز از طايفه شيعيان بودند اي گزيده

دادند. اين افراد، كه  بركتشان قرار  در دلشان تابيدن گرفت و توحيد را سرلوحه حيات با
همگي از علما و نويسنگان و محققين طراز اول جهان تشيع در ايران بوده و هستند، در 
سير تحول فكري (و بالطبع، در آثارشان) حركتي گام به گام داشتند؛ به اين معنا كه 
نگرششان به مسايل مختلف اعتقادي، به يكباره متحول نشده است؛ بلكه با گذشت زمان، 

اند. لذا، ممكن  العات گسترده و تعامل با ديگر همفكرانشان، به مسيري نو گام نهادهمط
ها در آثار اين افراد، كه در اين مجموعه آمده  است برخي از اظهار نظرها يا نتيجه گيري
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اهل سنت و جماعت نباشد؛ با اين  هاي ديني و اعتقادي است، كامال منطبق با رويكرد
اين آثار در هدايت شيعيان ايران و ديگر اقوام پارسي زبان، به وجود، به دليل اهميت 

ها،  ها و مواضع فكري مطرح شده در اين كتاب انتشار آن اقدام نموديم. همچنين، ديدگاه
ترديد،  كاران انتشار اين مجموعه نيست، اما بي هاي ناشر و دست اندر ديدگاه الزاماً
جانب پرودگار براي هدايت آناني كه به اي است از نفحات حق و نوري است از  نفحه

  اي و مذهبي، جوياي حقيقت هستند.  هاي تاريخي، فرقه دور از تعصبات و گمانه زني
توان تنها به  هاي اين افراد نمي نكته قابل تأمل اين است كه براي آگاهي از ديدگاه

طور كامل مطالعه يك جلد از آثارشان بسنده كرد؛ بلكه نياز است كه زندگي آنان به 
شناخته شود.  ها و عوامل آن كامالً شان و انگيزه مطالعه گردد، تا چگونگي انقالب فكري

كه  درسي از واليتبراي مثال، آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي، كتابي دارد با عنوان 
. او در اين كتاب آورده است اش به رشته تحرير در فكري كاملآن را در اوايل دوران ت

درباره ائمه و ادعاي شيعه درباره واليت و امامت بالفصلِ ايشان پس از پيامبر به بحث 
خدا پرداخته است. او عدد ائمه را دوازده نفر دانسته و بر وجود و حيات محمد بن حسن 
عسگري، به عنوان دوازدهمين امام، صحه گذاشته و آن را پذيرفته است. اما چند سال 

هايش را در  نويسد و نتايج پژوهش ميمي در احاديث مهدي تحقيق علبعد، كتابي با نام 
دهد، كه حاكي از جعلي و دروغ بودن تمام احاديث، اخبار و  اختيار خواننده قرار مي

هاي تاريخي مرتبط با والدت و وجود امام زمان است. از اين مثال و موارد مشابه  گزاره
اي زندگي موحدين و مطالعه آيد كه اطالع از حوادث و رويداده ديگر، چنين برمي

مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن تقدم و تأخر نگارش آنها، بهترين راه براي آگاهي از 
  و آثار ايشان است.  سير تحول انديشه

اي براي بازگشت  ها، زمينه هاي متوليان نشر آن اميد است آثار اين بزرگواران و تالش
كه خداوند بزرگ، اين مختصر را  تا اين. باشد القبه مسير امن الهي و عبادت خالصانه خ

هاي ما قرار دهد و روح آن عزيزان را در جوار مهر و  موجب بخشش گناهان و لغزش
 بخشش خود گيرد.
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 محقق ي همقدم

والسالم بل أرشف خلقـه أمجعـني وبل آ الطيبـني  احلمد هللا رّب العاملني والصالة
ين؛ إىل من تبعهممني وامليا بل صحبه الغرّ الطاهرين و   يوم ا
سيد » المراجعات« گرامي، كتـابي كه پيش رو داريد، نقد كتاب ي هخواننـد

ابوالفضل برقعي   الدين موسوي است كه توسط آيت اهللا عالمه سيد عبدالحسين شرف
  .به نگارش درآمده است

مورد  نظر شيعه بسيار مهم و هايي است كه در كتاب (المراجعات) از جمله كتاب
رجمه و در چند صد هزار نسخه چاپ شده تتا به حال به چندين زبان،  توجه بوده و

  آيد. هاي معتبر شيعه به شمار مي است، به طوري كه از جمله كتاب
هاي  ديگر كتابو  )1(به نظر من علت اين توجه و اهتمام، آن است كه كتب اربعه

ده امامي را مشوه و آلوده ساخته دواز ي هست كه مذهب شيع آكنده از رواياتي روايي
است. بدين صورت كه آن روايات حاوي مطالبي هستند كه عرق شرم بر پيشاني 

ها، عقايد ديني  آن كتاب وارد شده در هاي نشاند و ممكن نيست كه گزارش انسان مي

                                                       
الفقيه شـيخ صـدوق، تهـذيب و استبصـار      اليحضره كتب اربعة قديم عبارتند از: كافي كليني، من -1

گويد: امروز مدارك احكام شرعي بر ايـن اصـول اربعـه اسـتوار      مي شيخ طوسي. فيض كاشاني
). اما كتب اربعة جديد 1/11 ,الوايف( .اند است كه از سوي نويسندگانشان گواهي به صحت شده

نوار مجلسي، وسائل الشيعه شيخ حرّعاملي و كاشاني، بحاراأل عبارتند از: الوافي مال محسن فيض
  طبرسي.مستدرك الوسائل ميرزاي نوري 
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آن عقايد و خرافات     هاي تبليغي، كتاب و ديگر» المراجعات«اهل بيت باشد. اما كتاب 
مقدار  -/برقعي -حاضر كتاب مؤلف كنند. و ها را پنهان مي سراييغلو و افسانهو 

  اندكي از يكي از كتب اربعه، يعني كافي كليني را نقل و نقد كرده است.
يان عزيز! از جمله حقايق روشن و آشكار اين است كه بسياري از راو ي هخوانند

ها هستند و با اين حال، علماي  ختهناشنا و مجهوالنضعفاء، كذّابان،  ي هشيعه در زمر
 افراد«گويد:  اند، كه در اين باره شيخ حرّ عاملي مي شيعه از آنان حديث روايت كرده

 و كذّابان ضعفاء، از شان،يا امثال و اجماع اصحاب مانند اي و برجسته اعتماد مورد
 ثيحد آنان از وجود، نيا با اما دانند، يم را احوالشان كه كنند يم تيروا يمجهوالن

 يگواه زين آن و درستي صحت به و نموده عمل ثشانيحد به كرده، نقل
. سيد مرتضي اين حقيقت را با كالمي روشن در رسائل خويش توضيح )1(!!»دهند يم

فقه شيعي، استناد مداركش به  ي هراستي كه بخش بسيار بزرگ و عمد به«دهد:  مي
راويان اصلي باشند يا فرعي، از  اشخاصي است كه مذهب واقفي دارند، خواه از

ها يا به راوياني  ديگري روايت كنند يا از ايشان روايت شود؛ در هر صورت سند آن
رسد و يا به يك راوي  ها مانند فالن و فالن مي از غُالت، خطّابيه، مجسمه و حلولي

 - هبه جز ابوجعفربن بابوي - قمي كه اهل جبر و تشبيه است؛ چرا كه تمام راويان قمي
ها و تأليفاتشان شاهد و گوياي اين امر  تا ديروز جزو مشبهه و مجبره بودند و كتاب

اش واقفي  دانستم كدام روايت، از اينكه راوي اصلي يا فرعي است. پس اي كاش مي
دانستن  ي هيا غالي يا قمي اهل جبر و تشبيه باشد، خالص و در امان است! و الزم

ش و جست و جوست؛ پس چنانچه خبر يكي از ايشان حقيقت ميان ما و ايشان، تفتي
ها پاك بود، راوي آن كسي نيست جز يك مقلد خالص كه بدون هيچ  از اين آلودگي

دليل و برهاني به مذهب خويش معتقد است؛ و در نظر شيعه هركس اين گونه باشد، 

                                                       
  .2/206وسائل الشيعه،  -1
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او تواند عادل باشد و ممكن نيست كه اخبار  وي جاهل به خداي تعالي است كه نمي
  .) 1(»در شريعت مقبول قرار گيرد

بينيم كه كتب شيعه پر از  اين است حقيقت راويان و روايات! بدين خاطر مي
ها نكرده  آن، علماي شيعه هم چندان توجهي به اين كتاب خرافات است و افزون بر

عبداهللا فياض شيعي  آورند. دكتر ها اقدامي به عمل نمي و براي تهذيب و پاكسازي آن
كه محدثان اهل   شايان ذكر است كه همانند اقدامات عاجلي«گويد:  اين باره مي در

معروف است، توسط  ي هسنت به اجرا گذاشتند و حاصل آن، پيدايش صحاح ستّ
هاي حديث به انجام نرسيد،  اماميه براي تهذيب و پاكسازي تمام عيارِ كتاب ي هشيع

و ناگوار براي   خطير ي هو نتيجكه فقدان اين پاكسازي و تهذيبِ كتب حديث، د
شيعه به بار آورد:  اول) باقي ماندن احاديث ضعيف در كنار احاديث معتبر در برخي 

هاي حديثي ايشان؛  دوم) سرايت احاديث غُالت شيعه به برخي كتب  مجموعه
اماميه و علماي ايشان متوجه خطرهاي مذكور شده  ي هشيع ي هحديثي شيعيان. اما ائم

عدم اقدام همه جانبه و  ي هد كه آنها را در نطفه خفه كنند، ولي در نتيجو كوشيدن
  .)2(»كافي در مورد كتب حديث، به موفقيت چنداني دست نيافتند

در پي بررسي و تحقيـق در «گـويد:  مي  نيز عالم شيعي هاشم معروف الحسيني
محسن هاي حديثي چون كافي كليني و وافي مال  احاديث پخش شده در مجموعه
، هيچ بابي از ابواب (ع)هدي ي هجويان نسبت به ائم فيض، دريافتيم كه غُالت و كينه

فقه نيست كه ايشان به قصد فاسد كردن احاديث ائمه و ضربه زدن به شهرت و نام 
آن حضرات، وارد آن نشده و دخالت نكرده باشند! نيز در پي آن به سراغ قرآن كريم 

هاي خود را در مفاهيم آن بدمند. زيرا قرآن  وم و دسيسههاي مسم اند تا انديشه رفته
ها و وجوه  زمينه و تحمل برداشت - هاي ديگر برخالف كالم - تنها كالمي است كه

                                                       
 .311- 3/310رسائل سيد مرتضي،  -1

 .98ص ،اإلجازات العلمية عنداملسلمني -2
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معاني گوناگون را دارد. بدين ترتيب، صدها آيه از قرآن را مطابق رأي و نظر خويش 
هدي  ي هدن مردم، به ائمها را به دروغ و بهتان و به قصد گمراه كر تفسير نموده و آن

نسبت دادند و دراين مسير، كساني چون علي بن حسان و عمويش عبدالرحمن بن 
هايي در تفسير تأليف نمودند كه تماماً  بطائني كتاب ي هحمز كثير و علي بن أبي

تحريف بود و موجب گمراهي و فساد عقل، كه با اسلوبِ، بالغت و اهداف قرآن، 
  . )1(»اشتسازگاري و همبستگي ند

از اين رو، چنين به نظر رسيد كه گريز از واقعيت اين كتب و پناه بردن به 
تنها و » ثم اهتديت«و» هاي پيشاور شب«، »المراجعات«هاي ديگري چون  كتـاب

  اثناعشري است! ي همذهب امامي ي هبهترين راه براي زيبا جلوه دادن چهر
گويم: گـروهي از علمـا و  يگردم و م مي باز» المراجعات«اينك به كتاب 

  هاست:  آن ي هاند كه از جمل هايي در نقد و رد آن نگاشته كتاب، پژوهشگران

  ، اثر محمود الزعبي؛الّرّد علی أباطيل املراجعات البّينات يف - 1

  ؛)2(، اثر أبو مريم األعظمياحلجج الدامغات لنقض كتاب املراجعات - 2

، اثر دكتر علي احمد ىالكرب فريةال ي,البرش األزهر شيخ عىل املفرتاة املراجعات - 3
  السالوس؛

، اثر عبداهللا عبشان املراجعات صاحب وتدليس كذب كشف يف الالذعات السياط - 4
  و... . )3(الغامدي

                                                       
 .253، صاآلثار واألخبار يفاملوضوعات  -1

سايت  ازبه فارسي ترجمه شده، و » مراجعات كتاب به كوبنده يها پاسخ«تاب با نام ك اين -2
  . بل دريافت استقا) www.qalamlib.comكتابخانه قلم (

 ازبه فارسي ترجمه شده، و » المراجعات ي نگارنده يها بيفر و ها دروغ كشف«تاب با نام اين ك -3
   .قابل دريافت است )www.qalamlib.com(سايت كتابخانه قلم 
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اند كه آيا  محققان مذكور با بياني روشن، حقيقت اين مراجعات را توضيح داده
  األزهر است؟! ها حقيقت دارد يا دروغ و افترا بر شيخ دانشگاه اين نوشته

اش مردي است كه در  آن جهت متمايز است كه نويسنده  اما كتـاب حاضر، از
اجتهاد نايل گشته است. وي سپس در مذهب  ي هعشري به درج ياثن ي همذهب شيع

وكاو كرد و حقيقت آن را شناخت و به دور از تعصب، آن را به صورت يش كندخو
هاي ديگرش، نصيحت و  ين كتاب و كتابنقد گذارد. هدف او از ا ي هعلمي در بوت

(رضوان اهللا خيرخواهي پيروان اين مذهب بود تا بدانند كه حقيقت مذهب اهل بيت 

  سرايي به دور است! از خرافه و غلو و افسانه عليهم)

  اين كتاب ي هدربار

صفحه تايپ شده بود و  31 كتاب حاضر، ابتدا با ماشيني قديمي، اما خوانا، در
خورد. علت آن به نظر بنده اين  آن به چشم مي غوي و چاپي فراوان دراشتباهات ل

 -رحمه اهللا- دانسته است، وگرنه برقعي  نگار آن عربي را خوب نمي بوده كه حروف
ابن مالك است. پس  ي هعالم به زبان عربي بود، چرا كه يكي از آثار وي شرح اَلفي

   باشد! نمايد كه چنين اشتباهاتي از او سر زده بعيد مي
در پايان آن  - اهللا رحمه-شايان ذكر آنكه اين كتاب ناقص است، زيرا مؤلف 

آن  ي هكند كه اين كتاب، مبحث دومي هم دارد؛ اما هنگامي كه بنده دربار يادآوري مي
يا پيش از آنكه آن را تكميل  آن گم شده تحقيق نمودم چيزي نيافتم! پس احتماالً يا

  ت.از دنيا رفته اس مؤلف كند،

  اين كتاب هاي به عمل آمده در كوشش

گذاري كردم؛ اشتباهات اماليي و چاپي را با  متن كتاب را تا حدودي اعراب .1
دقت در حفظ متن به صورت اصلي، اصالح نمودم؛ آنچه كه در متن كتاب در 
  ميان دو قالّب [ ] آمده، از بنده است، خواه عنوان مطلب باشد يا در وسط متن؛
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  گذاري نمودم؛ كه مؤلف شاهد آورده بود، استخراج و شمارهآيات قرآني را  .2

ها استخراج و آدرس  كتاب را از منابع آن احاديث و روايات مطرح شده در .3
  ها را ذكر كردم؛ آن

  بر برخي موضوعات تعليق زده و در پاورقي درج نمودم؛ .4

  فهرست منابع و مĤخذ؛ ي هتهي .5

  فهرست مطالب. ي هتهي .6
  عبداهللا سلمان

  ق20/11/1429 
  م18/11/2008
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  مؤلف ي همقدم

م ن ا   سم اهللا ا
 وبه نستعني

ِ  هللاِ  دُ مْ احلَ  َّ ِ انَ دَ هَ  يْ ا ِ َ  يَ دِ تَ هْ ا ِجَ نَّ ا كُ مَ وَ  هِ نِ يْ ا    الَ وْ ل
َ
 هِ يِّ بِ نَ  بَلَ   اهللاُ ىلَّ َص ، وَ ا اهللاُ انَ دَ هَ  نْ أ

  هِ دِ وأوالَ 
َ
ْ  هِ ابِ حَ ْص وأ   بعد؛. وهِ تِ نَّ سُ و هِ بِّ رَ  اِب تَ كِ بِ  نْيَ نِ يِّ دَ تَ مُ ال

شود و پيروان هر مذهبي، مذهبشان  مذاهب شيعه به هفتاد مذهب يا بيشتر بالغ مي
كنند. اين ائمه مسلمان بودند  اهل بيت منتسب مي ي هيعني ائم ،صرا به عترت پيامبر

زيستند و در اين دو قرن، هيچ كس به نام مذهبي  و در قرن اول و دوم هجري مي
و عترت نيز مذهبي از نزد خويش ابداع نكردند و براي خود شد  خاص خوانده نمي

هاي خود  ادعا ننمودند! همچنين در پي خواسته صسنتي به جز سنّت جدشان محمد
  نبودند و مسلكي اختراع نكردند.

  اعتبار ندارد] ص خدا[سنتي جز سنت رسول 

َغَظْرُت « ه است:از قول أبواألئمه، اميرالمؤمنين در نهج البالغه اين گونه گزارش شد
  َوما وََضَع َجا وَ اِب اهللاِ  ِكتَ ىَل إِ 

َ
ُّ َمَرنَ أ ِ

به  = فَاْقتََدْفتُهُ  صا بِاحْلُْكِم بِِه فَايَّبَْعتُُه،  َوَما اْسنَتَّ اجَّ
كتاب خدا و آنچه كه براي ما قرار داده و فرموده است كه بدان حكم كنيم نگريستم؛ 

نچه كه پيامبر از سيره و روش خود به جاي گذارده، آ پس، از آن پيروي نمودم و به هر
 اهللاِ  وُل سُ رَ  نَّ سَ  امَ  ةُ نَّ السُّ « فرمايد: نيز به گزارش مجلسي در بحاراالنوار مي .)1(»اقتدا كردم

                                                       
  .2/184، 196 ة خطب نهج البالغه، -1
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حْ  امَ  ةُ عَ دْ واْكِ 
ُ
سنّت، آن چيزي است كه رسول خدا از روش خود به جاي =  هِ دِ عْ نَ  ِمنْ  ْت ِدثَ أ

نهج البالغه  23 ي ه. همو در نام)1(»كه پس از وي به وجود آمد گذاشت و بدعت، آن است
  لَُكمْ  وَِصيَّيِتْ «گويد:  مي

َ
ُكوا ال نْ أ �ِ ترُْشِ سفارش = هُ ُسنَّتَ  تَُضيُِّعوا فَالَ  ص َوحُمَمَّدٌ  ا،َشيْئً  بِابِّ

را ضايع  صمن به شما اين است چيزي را شريك خداوند نسازيد و سنّت محمد
  .)2(»نگردانيد
؛ اما شيعيان، قائل و معتقد صعبارت است از گفتار و كردار و تقرير پيامبر نتس
خود هستند و براي هر امامي، سنتي غير از امام ديگر قرار داده و بر اين  ي هبه ائم

رو، به  ي آنان حجت است! از اينكردار هر يك از اين امامان برا باورند كه گفتار و
گيرند. و  احكام فقهي خود را از آن حضرات ميسنت امامان خويش متمسك شده و 

شان  هاي علمي بينيم كه علماي شيعه در مجالس درس و بحث و نشست لذا مي
گويند: اين عمل، مكروه يا مستحب يا واجب است، زيرا امام، چنين و چنان  مي

 سنت بر عالوه پس باشد. فرموده است؛ و نيز احكامشان مستند به آن ائمه مي
 يها سنت كه است يدرحال نيا اند، كرده اختراع را گريد سنت دوازده ،صامبريپ

كتب علماي  . همچنين دراست متفاوت و ريمتغا گريكدي با و نبوده يكي امامانشان
؛ با آنكـه )3(خورد شان به چشم مي ايشان آثار مختلف و روايات متضادي از سنن ائمه

ا از روي تقيه صادر شده و كاشف از م ي هگوينـد: بسياري از اخبـار ائم ايشـان مي

                                                       
  .2/266بحاراالنوار،  -1

 .3/21نهج البالغه،  -2

آنچه كه از اختالف و دوگانگي و منافات و تضاد «كند:  ونه به مسأله اشاره ميشيخ طوسي اين گ -3
شود مگر آنكه در مقـابلش   اي است كه خبري يافت نمي در احاديث ايشان وجود دارد، به گونه

ضد آن است، و حديثي مورد پذيرش نيست مگر آنكه در برابرش حـديثي منـافي آن    خبري بر
ند كه اين اختالف، باالتر از اختالف پيروانِ ديگر مذاهب بوده و اين ك شيخ اعتراف مي»! است...

ها بر مذهبشان است كه باعث شده برخي شيعيان به واسطة آگاهي از  ترين طعنه مسأله از بزرگ
 ].3-1/2[تهذيب األحكام،  .اين اختالف و تناقض، اين مذهب را رها كنند
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  و بيشتر اخبارشان، خبر واحد و ضعيف است. )1(حقيقت گفتار آن حضرات نيست
حجــت نيســت؛ و ايـــن از  صحــق آن اســت كــه ســنّتي بــه جــز ســنت پيــامبر

اسـت،   صهاي پيامبر هـاي شيعه است، وگرنه سنت اسالم، منحصر به سنت بدعـت
ِ ٱَكَن لَُكۡم ِف رَُسـوِل  لََّقدۡ ﴿خويش فرموده: چرا كه خداوند متعال در كتاب  ۡسـَوةٌ  َّ

ُ
أ

رالمـؤمنين يـا در سـنت صـادق و     و نفرموده: در سـنت امي ، ] ٢١[األحزاب:  ﴾َحَسَنة
كتب شيعه، مانند كـافي و وسـائل    براي شما الگو و سرمشق است! اما اگر در باقر(ع)

بينـي كـه تمـام روايـات      نگاه كني، ميكتب فقهي ايشان  الشيعه يا بحاراالنوار و ساير
 ها يا بيشترشان، از ائمه روايت گرديده و مستند به گفتار و كردار آنان است. آن

                                                       
ري بر مذهب شيعه داشته است كه از آن جملـه، عـدم   تقيه با مفهوم شيعي خود، آثار منفي بسيا -1

كنـد:   يقين علمي به احكام دين است؛ به طوري كه شيخ يوسف بحراني اين چنين اعتـراف مـي  
به جز مقدار كمي، بقيه احكام بـه   -به علت اختالط اخبار واقعي با اخبار تقيه -از احكام دين «

كتاب خـود بـه    ]. نيز جعفرالشاخوري در1/5 ,ةاحلدائق النـاظر[ .شوند صورت يقيني دانسته نمي
] 73-72[ص" لـدی فقهـاء الشـيعة اإلماميـة ياهللا و حركّيـة العقـل االجتهـاد حممـد حسـني فضـل"نام 
بينيم كه بزرگان علماي شيعه در تعيين رواياتي كه از روي تقيه صادر شـده و   ما مي«نويسد:  مي

، بـا يكـديگر اخـتالف دارنـد! مـثالً در مـورد       اند رواياتي كه براي بيان واقعي حكم، صادر شده
انـد، ماننـد شـيخ     نجاست يا پاكيِ خمر/ شراب الكلي، بسياري از علما به نجاست آن فتـوا داده 

بينيم كـه   كند. برخي فقها را نيز مي طوسي كه روايات حاكي از طهارت خمر را حمل بر تقيه مي
زيرا آنان روايات دالّ بر نجاست را حمـل بـر    اند، مانند مقدس اردبيلي. به طهارت آن فتوا داده

انـد؛ ...   دهد كه علماي قديم در كاربرد تقيه دچار اشتباه شده كنند! اين اختالف نشان مي تقيه مي
هاي بسيار ديگري بپردازيم، بايد كتاب خاصي تأليف  اگر بخواهيم جز موضوع ياد شده، به مثال

را مورد تأكيد قرار دهد كه شبيه است به هرج و مرج  مرج در تعيين موارد تقيه كنيم كه هرج و
در ادعاهاي اجماع در مسائل فقه كه منجر شده است به اختالف بسـياري از فتـاواي علمـا، بـه     

) اثـر  الصـالة خـٌري مـن النـومبه نقل از (». پيروي از تعيين روايات صادر شده از روي تقيه و غيره
 عالءالدين البصير.
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  [كوچ مؤلف به سوي نور هدايت و گرفتاري وي]

جواني جزو شيعيان امامي و مقلّـد پدرانم به  و شروع عنفوان كه من در نبدا
ب و محصلين علوم ديني بودم كه نهايتاً به رفتم. در عين حال از جمله طال شمار مي

گواهي برخي علما و مراجع شيعه، مجتهد شدم! البته در مذهب خود تعصب داشته و 
  از مبلّغان و دعوتگران آن بودم. 

شديم  من و امثال من در تصحيح خرافات مذهب به توجيهاتي سطحي متوسل مي
كرديم براي ترويج مسائل  كرد. همچنين تالش مي كه خودمان را نيز راضي نمي

مورد و دور از ذهن  مذهبي و تأويل اباطيل آن، به توجيهات و تعبيرات بسيار بي
طبق مذهب خودم، آثار و مكتوبات بسيار پديد آوردم و گمان  دست بيندازيم! لذا بر

  بردم كه علماي مذهب شيعه، هدايت شدگاني هدايتگرند.  مي
دبر و انديشه در آيات كتاب خدا كردم، در به چهل سالگي كه رسيدم، شروع به ت

كدام از بندگانش  نتيجه، خداوند به بركت آياتش مرا هدايت فرمود. آري، خداوند هر
فرمايد. در اين ايام بود كه متوجه شدم بسياري از  مي را بخواهد به كتابش هدايت

ات قرآن مسائل مذهب من با آيات قرآن موافق نيست، بلكه بيشتر روايات آن ضد آي
عرض « ،»بت شكن«است، مانند اخبار كافي كليني و بحاراالنوار مجلسي! لذا كتاب 

احكام «را در نقد اصول كافي تأليف كردم. نيز كتاب » اخبار اصول بر قرآن و عقول
آيات و بيان نكات و حقايق قرآن به  ي هرا در ترجم» تابشي از قرآن« و» القرآن
  تحرير درآوردم.  ي هرشت

نماز  ي هسبب، شيعيان متعصب، از چاپ و نشر آثار و سخنراني و اقام بدين
جماعت در مسجدم جلوگيري كردند، و بعد از آنكه خداوند متعال مرا از خواب 
غفلت بيدار نمود، شروع به تهمت زدن، ابراز دشمني و مخالفت با من كردند، به 

  حدي كه بيش از يك بار اقدام به كشتن من نمودند! 
حكم سردمداران مذهب شيعه و    ي كه به هشتاد سالگي رسيدم، در نظـر وهنگام

توان گفت كه در  متصديان جمهوري اسالمي، مهدورالدم شدم. بنابراين، به جرأت مي
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كه باالخره گروهي از مزدوران  وطن من جز اسمي از اسالم باقي نمانده است! چرا
ود بدون اجازه به منزل بنده، در حكومتي را براي ترور من فرستادند كه بعد از ور

حالي كه مشغول خواندن ركعت دوم نماز عشاء بودم سرِ مرا با سالح كمري هدف 
گرفتند؛ در اثر اصابت گلوله، بي حال و هوش روي زمين افتادم و خون زيادي از 
صورت و گلويم جاري شد. اما با وجود آنكه در نهايت سن پيري بودم، خداوند 

  نگهداري كرد، والحمد هللا رب العالمين! بزرگ مرا حفظ و

  [انگيزة تأليف اين كتاب]

برايم  را »المراجعات«بعد از اين ماجراها، يكي از دوستان عزيزم كتابي به نام 
فرستاد و از من درخواست كرد كه آن را بررسي نموده و مطالب موهوم و حقايق، و 

ب مذكور تأليف يكي از دروغ و راست آن را از يكديگر جدا و مشخص كنم. كتا
است و در آن ادعا نموده كه  )1(علماي شيعه به نام سيد عبدالحسين شرف الدين

است. موضوع كتاب، عبارت است  صمذهب شيعه، مذهب عترت و اهل بيت پيامبر
ها از سوي يكي از علماي اهل سنت [به نام شيخ سليم] و  از يك سري پرسش

  ها داده است. هايي كه خود شرف الدين بدان پاسخ

                                                       
قمري در شهر كاظمين عراق به دنيـا   1290ف الدين الموسوي العاملي، درسال عبدالحسين بن شر - 1

آمد. وي در نزد علماي بزرگ سامراء و نجف تحصيل و سپس به لبنان سفر كرد و در آنجا مرجع 
 و). مقدمـة املراجعـاتقمري در همانجا دار فاني را وداع گفت. (نك:  1377شيعيان شد و در سال 

 نيچنـ  دنيشـن  يگرام خواننده شما يبرا ديشا! ستين يفيحريي دروغگو و مكر و تقلب در را او
ـ ا خوانـدن  به را شما كه نروستيا از د،يآ نظر به ناروا او حق در يفاتيتوص  دعـوت  هـا  كتـاب  ني

 , احلجـج الـدامغاتيابـن مـريم األعظمـ: (ديشـو  رگـ  نظـاره  خـود  چشـمان  بـا  را قتيحق تا كنم يم
 و دروغهــا كشــف(=  , الســياط الالذعــاتي; عبــداهللا الغامــد)اجعــاتمر كتــاب بــه كوبنــده یهــا پاســخ(=
  ).السالوس, املراجعات املفرتاة علی شيخ األزهر ; دكرتعيل)املراجعات نگارنده یها بيفر
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وي از اينكه گروهي از مسلمانان نسبت به گروه ديگر ابراز دشمني و لجاجت 
چشم انداز اين برادرانِ متصـل به يك مبدأ «گويد:  كنند اظهار تأسف نموده و مي مي

واحد، متأسفانه چشم انداز دشمني شديدي است... و همين امور  ي هو يك عقيـد
پس چاره چيست؟... لذا به مصر سفر كردم و از  موجب غم و اندوه و تأسف است!

آنچه را دريافته بودم به نزد او شكايت  فراوان بردم... ي هآنجا بهر ي هعلماي برجست
كردم و او نيز مانند آن را به من شكايت كرد... روي هم رفته اوقاتي همراه با توفيق 

آن، وحدت كلمه و  ي هيلآنچه كه خداوند به وس ي هكه ما را به تفكر دربار بود، چرا
اتحاد امت را شكل داده بود، واداشت. يكي از مـوضوعاتي كـه در مـوردش با هـم 

راستي  اتفـاق نـظر داشتيـم ايـن بـود كه هـر دو گـروه شيـعه و سني، مسلـمان و به
در اصل اساسي دين، اختالفي ميانشان نيست... و  و... )1(بـه دين اسالم متدين هستند

برخي احكام، ميان مجتهدان وجود دارد، نزاع و كشمكشي با  ي هآنچه كه دربار به جز
 .)2(»يكديگر ندارند

  [كوشش دشمنان اسالم براي نابودي آن]

گونه كه مؤلفش  آن را مطالعه كردم و ديدم واقعيت،» المراجعات«من كتاب 
ر دشمنان گويد نيست؛ زيرا اختراع مذاهب متعدد و ابداع عقايد تند باطل، كا مي

                                                       
عشري بـه دليـل    يآن هست، شيعة اثن چنان كه بر اهل تحقيق روشن است و داللت كافي هم بر -1

كنـد و نظـرش ايـن اسـت كـه       اند، ديگران را تكفير ميد آنكه اصل دين را موضوع (امامت) مي
علماي اماميـه  « گويد: لذا شيخ مفيد مي ايمان نداشته باشد، كافر است! و امامتهركس به اصل 

اتفاق نظر دارند بر اينكه هركس امامت يكي از ائمه و آنچه را كه خداوند متعال بـراي اطاعـت   
وائـل  أ( .»گمـراه و سـزاوار خلـود در آتـش اسـت      ايشان واجب نموده، نفي و انكار كند، كافر،

عندالشيعة  يالفكرالتكفري« ). براي اطالع بيشتر بنگريد:8/366 ؛ نيز: بحاراالنوار،44ص المقاالت،
 اثر عبدالملك الشافعي.» حقيقة أم افرتاء

 .4-3المراجعات، ص -2
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اسالم است، يعني كساني كه شوكت و عظمت اسالم و رويكرد مردم براي پذيرش 
اصول و احكام آن را به چشم خود ديده بودند. از اين رو، عقايد فاسد و اخبار گمراه 

 اهل بيت ي هزرگان دين، به ويژه ائمها را به اسالم و ب كننده را پديد آوردند و آن
ظور توجيه اقداماتشان] عترت را سپر خويش ساخته و در نسبت دادند. نيز [به من

هاي آن حضرات مخفي شدند و تحت لواي دوستي ايشان به نشر خرافات و  پسِ نام
كفريات پرداختند. در اين ميان، تفرقه انداختن ميان مسلمانان و جعل اخبار و روايات 

سرشناس را، بهترين هاي گوناگون مذهبي به نام مؤمنين  كننده و ايجاد فرقه گمراه
  سالح براي نابودي اسالم يافتند.
آيند، زيرا بيشتر راويان  اين دشمنان به شمار مي ي هراويان مذهب شيعه از جمل

اين مذهب از مجهوالن، كذّابان و ضعفاء و يا از كساني هستند كه دين ندارند، يا از 
رند و ميان مسلمانان و يا از كساني كه به دروغگويي شهرت دا )1(اند غُالت گمراه

 اند؛ يعني مصداق متضاد اين آيات خداي متعال: دشمني و جدايي انداخته
ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِبَۡبِل  ۡعَتِصُموا َّ  ً ْ  َجِيعا قُوا َ َتَفرَّ همگي به ريسمان خداوند « .]١٠٣عمران:  [آل ﴾َو

َ ﴿ و: .»چنگ بزنيد و از هم پراكنده نشويد ْ  َو ِينَ  ِمنَ  ٣١ كِيَ ٱلُۡمۡشِ  ِمنَ  تَُكونُوا ْ  ٱلَّ قُوا  فَرَّ
ْ  دِيَنُهمۡ   پاره را خود نيد كه يكسان از .دينباش مشركان از و« ]٣٢−٣١[الروم: ﴾ِشَيٗعا َوَكنُوا
ۡو يَۡلبَِسُكۡم ﴿ فرمايد: انعام هم مي ي هسور 65 ي هآي در ».شدند فرقه فرقه و كردند، پاره

َ
أ

 ً َس َبعۡ  ِشَيعا
ۡ
 هم با) پراكنده و( گروه گروه بصورت را شما اي« .﴾ٍض َوُيِذيَق َبۡعَضُكم بَأ

   ».بچشاند يگريد ي لهيبوس شما از كي هر به را) يدستگ دو و( جنگ) طعم( و زدياميب

                                                       
 شـان، يا امثال و اجماع حاباص مانند يا برجسته و اعتماد مورد افراد«گويد:  شيخ حرّ عاملي مي -1

 آنان از وجود، نيا با اما دانند، يم را احوالشان كه كنند يم تيروا يمجهوالن و كذّابان ضعفاء، از
 !!»دهنـد  يمـ  يگـواه  زيـ ن آن يدرسـت  و صحت به و نموده عمل ثشانيحد به كرده، نقل ثيحد

ندگان اصـحاب مـا و   بسـياري از نويسـ  «گويـد:   ). نيز شيخ طوسي مـي 30/206(وسائل الشيعه،
 .»هايشان مورد اعتماد است، اما منتسب بـه مـذاهب فاسـد هسـتند     اصحاب اصول، گرچه كتاب

 ).32(الفهرست، ص
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 قَ ُفرْ الْ وَ  مْ اكُ إيَّ «گويد:  نهج البالغه مي 127 ي هدر خطب(ع) امام علي
َ
 ىَل  إِ َدَخ  َمنْ  وَ َال ة... أ

َ وَ  وهُ لُ تُ اقْ فَ  ارِ عَ ا الشِّ ذَ هَ  از تفرقه دوري كنيد... آگاه باشيد! هركس به =  هِ ذِ هَ  يِتْ امَ مَ َت عِ حَتْ  نَ اكَ  وْ ل
  .)1(»باشد )علي(=  من ي هسوي اين شعار فرا خوانَد، او را بكشيد اگرچه زير اين عمام

  [مذهب حق اهل بيت]

، مذهـب اختـراع نكرده و ادعـا ننمودند كـه ‡امام علي و ساير افراد عترت
ان امامي يا اسماعيلي يا جعفري يا زيدي يا شيخي يا صوفي و يا مذهب مذهبش

ديگري از مذاهب شيعه است! همچنين فرزندان صالح ايشان، خود را به مذهب 
خاصي نسبت ندادند، بلكه همگي آنان پيرو كتاب و سنت بوده و ادعاي سنتي به جز 

قائل است، يعني براي هر اماميه به دوازده سنت  ي هسنت جدشان ننمودند. ليكن شيع
يك از ائمه، سنتي غير از سنت امام ديگر. بنابراين، بايد از صاحب كتاب (المراجعات) 

برخودمان واجب «) صادق است كه: 5 ي ه(صفح پرسيد كه اگر در گفتار خود در
، پس »كرديم كه با دقت نظر در داليل دو گروه (شيعه و سني) اين مشكل را حل كنيم

ترين و  هاي مذهب خويش نگاهي دقيق نينداخته و به ويژه چرا مهم چرا به كتاب
آنكـه مذهب  را نخـوانده است تا )2(ها يعني كتاب اصول كافي كليني ترين آن محكم

                                                       
 .2/8نهج البالغه،  -1

عشري، جايگاه بلند و بزرگي است، ولذا ميـرزاي نـوري    يجايگاه اين كتاب نزد شيعة اماميه اثن -2
كتاب كافي يكي از كتب اربعه است كه سـنگ  «يد: گو مي )3/463(طبرسي در مستدرك الوسائل

گردد... و در ميان كتب اربعه مانند خورشيد  آسياب مذهب فرقة ناجية اماميه حول محور آن مي
      در ميان ستارگان است! و هرگاه شخص منصف در آن تأمل كنـد، از مالحظـة حـال تـك تـك

ت و صحت آن روايـات اطمينـان   شود و از صدور و ثبو نياز مي رجال سند مطرح شده درآن بي
صاحبان كتب « گويد: مي) 265-30/264( شيخ حرّ عاملي هم در وسائل الشيعه». نمايد حاصل مي

هايشان از اصـول اربعمائـه گـواهي     اربعه و امثال ايشان به صحت و ثبوت و نقل احاديث كتاب
= 
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خويش، يعني مذهب اماميـه را بشناسد؟! يا شايد خوانده و خود را به ناداني زده است! 
رين و انصار! و در هر باب آن، اين كتاب پر است از طعن و لعن و تحقير مهاج

ها، سخن از تحريف  خورد. افزون بر اين روايات مخالف با عقل و قرآن به چشم مي
بسياري را گردآوري كرده و عقايد  ي هقرآن به ميان آمده و مؤلف، آيات تحريف شد

  فاسد و افكار باطلي را ارائه نموده كه گويي وي اصالً دشمن اسالم است!!

  ات طعن در اسالم][كافي و رواي

امام، ده «نويسد:  مي (ع)) از قول امام باقر8كليني در باب مواليد ائمه (حديث
خوابد  شود؛ چشمش مي شود؛... جنب نمي عالمت دارد: پاك و ختنه شده متولد مي

 =  ـــــــــــــــــــــــ
وايـت و نقـل ايشـان حتمـي     اند، قبول گفتار و ر اند. پس اگر آنان افرادي مورد اعتماد بوده داده

  ».آنان، گواهي به امر محسوس است است، زيرا گواهي
اهل امامت يـا جمهـور   «گويد:  ) مي1/26( علي اكبر غفاري، محقق كتاب كافي، در مقدمة كتاب

شيعه بر برتري اين كتاب و پذيرش آن و اطمينان به خبر و اكتفا بـه احكـام آن، اتفـاق نظـر و     
كه اين كتاب مركزيتـي دارد كـه مـدار     شأن واالي آن اقرار دارند. چرا همگي بر بلندي مرتبه و

گردد. به عبارتي، ايـن   روايات معتبر معروف به صحت و استحكام، تا امروز حول محور آن مي
   .»تر و برتر از ساير اصول حديث است كتاب در نزد ايشان، جذاب

أصـول  يهـا  كتاب: (ديگو يم نينچ يكاف كتاب از ديتمج و فيتعر در نيالد شرف نيعبدالحس
 -عهيش اعتماد مورد چهارگانه يكتابها يعني - كافی, االستبصار, التهذيب, و من ال حيرضه الفقيـه

 يا شـبهه  و شـك  چيهـ  يجـا  آن موضوعات و مطالب صحت در و شده نقل متواتر صورت به
 يكاف اصول كتاب، نيراعتمادت مورد و نيكوترين و نيبزرگتر و نيتر يميقد آنها، انيم از. ستين
  ].110/ مراجعة/ المراجعات[ .»باشد يم
 امـا  باشـد،  يمـ  يكـاف  كتـاب  گاهيجا مورد در عهيش يعلما سخنان از يزيناچ ي گوشه تنها نيا

ـ آ اسـت،  گرفتـه  بـر  در را آن آن، مطالب و كتاب نيا كه است يزيآنچ بزرگ ي فاجعه  يآقـا  اي
 مولف! است؟ كرده تأمل و افكنده ينظر آن طالبم در ايآ است؟ گشته غافل آن از نيعبدالحس

  است. تأمل نماييد. كرده و نقد نقل را آن از يكوچك قسمت /، برقعيكتاب نيا
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شد؛ پشت سرش ك اما قلبش بيدار است؛ خميازه ندارد و بدن خود را از خستگي نمي
دهد و زمين مأمور پوشاندن و  بيند؛ مدفوعش بوي مشك مي را مانند پيشِ رويش مي

روزي تن اوست... و تا  ي هبلعيدن آن است؛ و هرگاه زره رسول خدا را بپوشد، انداز
  .)1(»كه ازدنيا برود، محدث است

آيا درج چنين روايتي باعث مسخره كردن اسالم نيست؟ امامي كه صاحب پسران 
شود؟ آيا امام بشري مانند شما نيست، آيا  نميو دختران بسيار است، چگونه جنب 

فرمايد:  نحل مي ي هسور 78 ي هاين مخالف عقل و قرآن نيست؟! خداوند در آي
﴿ ُ َّ ۡخرََجُكم َوٱ

َ
َهٰتُِكمۡ  ُبُطونِ  ّمِنۢ  أ مَّ

ُ
هاي  خدوند شما را از شكم« ﴾ا ٔٗ َشۡي  َتۡعلَُمونَ  َ  أ

گرامي را به  ي هتوجه خوانند». دانستيد مادرانتان بيرون آورد در حالي كه چيزي نمي
  كنيم. برخي خرافات ديگر كافي در سطرهاي آينده جلب مي

كار مسلمانان است و در  چنانچه جناب سيد شرف الدين، خيرخواه و خدمت
گروه شيعه و سني را به اسالم  دلش غرض و مرضي نيست، بهتر است هر دو

داند كه  آيا وي نمي رها كند. محمدي دعوت نمايد و مذهب منتسب به عترت را
كند؟! اي  مذاهب تشيع، بالغ بر هفتاد مذهب است كه هركدام، ديگري را تكفير مي

  پيروي است؟ ي هگري، كدام يك از آن مذاهب، شايست مردم به شيعه ي هفراخوانند
) سعد بن عبداهللا اشعري قمي، كه از املقاالت والِفَرقآيا [شرف الدين] كتاب (

) شيخ ابومحمد حسن بن موسي لشيعةا  فَِرقلماي شيعه است، يا كتاب (بزرگان ع
ها را نخوانده است كه مذاهب شيعه  ) ابوعيسي وراق و امثال ايناملقاالتنوبختي يا (

كتابش  152 ي هاند؟ سعد بن عبداهللا در صفح را تا صد مذهب شمرده و ياد كرده
ما ». فرقه تقسيم شدند 15بش به بعد از وفات امام حسن عسكري، اصحا«نويسد:  مي
اند؟  سرچشمه گرفته صها و مذاهب از اهل بيت پيامبر اين فرقه ي هآيا هم :پرسيم مي

                                                       
 .389 -1/388اصول كافي،  -1
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بنابراين، دعـوت به تشيع به معني دعـوت به تفرقه است، و اين سيد هم از تفرقه 
  غمگين و غصه دار است!

ايشان، متأسف انسان براي برخي علماي مصر، به ويژه يكي از سرشناسان 
اند؛  هاي شيعه را نخوانده و خرافات اين فرقه را نشنيده شود؛ گويي كه اصالً كتاب مي

و انگاري كه علم ايشان محدود به مسائل مذهب خودشان است! الزم و بايسته است 
هاي شيعه را مطالعه كند تا  كتاب كافي و يا يكي ديگر از كتاب )1(كه اين شيخ سليم
ها را ببيند و دشمني ايشان را با اسالم [ناب] صدر اول  ات آنكُفريات و خراف

بشناسد. نيز روايات غُالت و ملحدين را بخواند تا بداند كه اختالف فقط بر سرِ 
موضوع امامت يا فروع احكام نيست، بلكه اختالف از جهات بسيار است، به ويژه از 

  م! جهت ترس از وحدت مسلمانان و ازدياد شوكت و عظمت اسال
موضوع اين است كه سيد شرف الدين، خود را نسبت بـه محتـواي كتاب مذهبش 

راستي  به«گـويد:  كتـابش مي )5(ص كنـد؛ از ايـن رو، در تجـاهل مي به نـاداني زده و
است.  امامتترين اختالفي كه ميان امت پيش آمده، اختالف در موضوع  كـه بزرگ

ل ديني چون امامت، از نيام بركشيده نشده زيرا در اسالم، هيچ شمشيري بر يك اص
ترين اختالف از سوي  گويم كه چنين نيست، بلكه قوي اما اين جانب مي». است

  دشمنان اسالم پديدار گشته و نام (امامت) عذر و پوششي بيش نيست!

                                                       
اين سرزنش بر شيخ األزهر، بر فرض درستيِ اين مراجعات است، با آنكه قـرائن بسـياري داللـت     - 1

شيخ سليم بشري نسبت داده شده است؛ و عالمة برقعـي تصـريح   ها به دروغ به  دارند كه آن گفته
كند كه اين مراجعات، افترا و تهمت به شيخ اَألزهر اسـت، چراكـه در جـايي در همـين كتـاب       مي
، اثر سلطان الواعظين شيرازي اسـت كـه   هاي پيشاور شبكتاب المراجعات، مانند كتاب «گويد:  مي

كشد، و هرچه كه در اين كتاب به هـم بافتـه،    پيش مي بحثي را ميان او و يك شخص سنّي خيالي
هـا و تـاريخ شـيعه     مورد تأييد و تصديق آن فرد سني است! گويي كه ايـن سـني اصـالً از كتـاب    

نيـز بنگريـد:   »! داند و يا اصالً يك شـخص فرضـي اسـت    هاي شيعه را نمي اطالع است و حيله بي
 ).ة علی شيخ األزهرالسالوس, املراجعات املفرتادكرتعلی و عبداهللا الغامدی, السياط الالذعات; (
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امامت فالن و فالن،  ي هكافران از جهل مسلمانان بهره برده و به بهان ترديد، بي
اند. وگرنه هرگاه كه تالش هر يك از آن دو، ترويج  نگيختهارا بر احساسات آنان
قوانين آن باشد، ميانِ امامت زيد و عمرو چه تفاوتي است؟ حق، آن  ي هاسالم و اشاع

است كه امامت فالن شخص در قرن اول، ارتباطي به مردم قرن دهم يا پانزدهم 
ة قَدۡ  تِۡلَك ﴿ فرمايد: ندارد. خداوند متعال مي مَّ

ُ
ا َكَسۡبُتۡمۖ  أ َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُكم مَّ

َ تُۡس  ْ َيۡعَملُوَن  َٔ َو ا َكنُوا كه رفتند، هرچه  ها امتي بودند آن«. ]١٣٤[البقرة: ﴾١٣٤لُوَن َعمَّ
دادند  هاست و شما هرچه كرديد مال شماست و شما از آنچه ايشان انجام مي كردند مال آن

  .»دگيري مورد پرسش قرار نمي
[در ايران]،  امروز! آيا حكومت اماميه در زمان ما ي هاي امت مسلمان شيع

كشند و  هاي پيشين نيست؟ اينان فرزندانتان را مي تر از حكومت رحم تر و بي سنگدل
صادرات و واردات كااليتان در اختيار شما نيست، بلكه در اختيار حكومت شماست. 

و تجارت و حتي مسافرت حج و معامالت ها  ها و خانه از نظر اموال و دارايي
ها در اختيار حكومت شماست. مطبوعات  اين ي هخودتان، در امان نيستيد، بلكه هم

اند و نشر حقايق دين ممنوع است؛ پس اگر قدرت يا عقل و يا اراده  را خفه كرده
هاي سابق غير  حكومت داريد، دولت و حكومت كنوني را اصالح كنيد، زيرا تغيير

شود علي و  توانيد حكومت گذشتگان را عوض كنيد؟ آيا مي است. آيا ميممكن 
ابوبكر را زنده ساخت، يا ابوبكر را عزل و علي را به جاي او منصوب كرد؟ آيا ما 
مسئول كارهاي ايشان هستيم؟ فرض كنيم كه علي براي حكومت سزاوارتر بود، آيا 

  اين به زمان ما مربوط است؟
حماقت كسي  ي هو خالفت در قرن اول، نشان دهند امامت ي هپس بحث دربار

سازد. آري، اين مباحث را در ميان جاهالن القاء كردند  است كه اين بحث را مطرح مي
تا وحدت و يكپارچگي ايشان را از بين ببرند و در زير لواي اين گونه مباحث، روايات 

ها را از  د آوردند و آنو اخباري را كه پر از دروغ، خرافات و اهداف مخرّب بود، پدي
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. در نتيجه، دين )1(صمسلمين گزارش نمودند، به ويژه از قول عترت پيامبر ي هقول ائم
غفلت مسلمانان بهره برده و آتش دشمني و نفاق را به نام مذهب اهل  را فاسد كرده، از

 گذاران بيت برافروختند! در صورتي كه اهل بيت مذهبي اختراع نكردند، بلكه از بدعت
  بيزار بودند.

                                                       
مـا اهـل بيـت، راسـتگوييم، امـا از      « فرمـود:  (ع)كنـد كـه ابوعبـداهللا    كشّي از ابن سنان نقل مـي  -1

دروغگويي كه بر ما دروغ بندد، آسوده نيستيم، و چه بسا راستگوييِ ما با دروغ وي، نـزد مـردم   
 اميرالمـؤمنين بود و مسيلمه به او دروغ بسـت، و   راستگوترين افراد بشر صساقط گردد. پيامبر

بـر او   -كـه خـدا لعنـتش كنـد     -راستگوترين فرد بعد از رسول خدا بود، اما عبداهللا بن سبأ )ع(
شـامي و   حارث به دروغ مختار مبتال شد. سپس از ابوعبداهللا (ع)دروغ بست؛ و حسين بن علي

بـن سـعيد، بزيـع،     ةروغ بستند؛ سـپس مغيـر  بنان ياد كرد و گفت: آن دو، بر علي بن الحسين د
سري، ابوالخطّاب، معمر، بشّار اشعري، حمزة يزيدي و صائد نهدي را نام بـرد و فرمـود: خـدا    
لعنتشان كند! ما از دروغگويي كه بر ما دروغ بندد يا از شخص كوتاه فكر نادان در امان نيستيم؛ 

 .»بچشـاند  را ــ  جهـنم  ــ  آهـن  گرمـي  انآن بر و خداوند ما را از شرّ هر دروغگويي حفظ كند
بنـان بـر   « گويد: نيز مانند اين شكايت را مطرح ساخته و مي (ع)). امام رضا2/593(رجال كشي، 

بن سعيد بر موسـي   ةبست و خدا آتش سوزان را بدو چشاند؛ و مغير علي بن الحسين دروغ مي
الخطاب بر ابوعبداهللا دروغ بست و خداوند آتش سوزان را بدو چشاند؛ و ابو بن جعفر دروغ مي

بنـدد،   را بدو چشاند؛ و كسـي كـه بـر مـن دروغ مـي      -جهنم –گرمي آهن بست و خداوند  مي
راستي كـه مـردم بـر     به«... )؛ و جعفر صادق گفته است: 1/591(همان،  .»محمد بن فُرات است

صـادق آن بـود   )؛ اما مصيبت امام جعفر 2/246(بحاراالنوار،  .»دروغ بستن به ما حريص هستند
گروهي جاهل و نادان او را احاطه كرده و به نزد او رفت و  -هاي شيعه كتاب  طبق گزارش -كه

كنند كه سراسر، منكرات  بن محمد) و احاديثي را نقل مي گويند: (حدثنا جعفر كنند و مي آمد مي
زي خـود را  و جعل و دروغ بر جعفر است! براي آنكه بدين وسيله از مردم اخّـاذي كـرده و رو  

). به همـين جهـت جعفـر صـادق     303-25/302بحاراالنوار،  ؛2/616(رجال كشي،  .تأمين كنند
روزها را بـه شـب رسـانديم و    « . و»كشد اگر قائم ما قيام كند، ابتدا كذّابان شيعه را مي«فرموده: 

ال (رجـ  .»كـرد  تر از كسي نبود كه ادعاي دوستي و محبت ما را مي هيچ كس نسبت به ما دشمن
). آنچه گذشت، دامنة دروغي را كه توسط راويان شيعه به اهل بيـت بسـته   596و 2/589كشي، 

 سازد! شده براي ما روشن مي
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  بسي تأسف است ي هغفلت علماي شيعه و سني ماي

سيد شرف الدين كتاب (المراجعات) را از روي تعصب مذهبي نوشته است، با 
اهل بيت كه  ي هآنكه دينِ اسالم يك دين است و مذهب درآن وجود ندارد. آيا ائم
ري بود يا امامي مذهب يا مذاهبي نداشتند، مسلمان بودند يا خير؟ آيا مذهبشان جعف

اين  ي هيا صوفي يا باطني يا فطحي يا ناووسي يا نُصيري يا...؟ زيرا پيروان هم
  دهند، به قول شاعر: اهل بيت نسبت مي ي همذاهب، خود را به ائم

ــــــ ــــــوَ  يعدَّ ولكٌّ يَ ــــــيىلْص  ًال بِل
  

ـــــذا   ـــــم ب ـــــرُّ هل ـــــىل ال تُق  كو
  

 هركسي مدعيِ وصل به ليلي شـده اسـت
  

 وعـده بـه جـز انكـارش    ليك ليلي ندهـد  
  

اماميه به سلطنت مغول و حكومت هالكو راضي بودند و  ي هشگفت اينكه شيع
دهند! مثالً خواجه  آنان را ياري كردند، اما به خالفت خلفاي راشدين رضايت نمي

ترين علماي اماميه، و شاگردش  ترين و برجسته عالم نصيرالدين طوسي، يكي از
، و در )1(از همكاران و خدمتگزاران سالطين مغول بودندحلّي و پيروانشان  ي هعالم 

گفتند و به ارتداد مهاجر و انصار معتقد  را ناسزا مي صعين حال، جانشينان پيامبر
كردند كه: مردم بعد از رسول خدا همگي مرتد  بوده و از امامانشان چنين گزارش مي

آن، خداوند متعال قر ي هآي با وجود آنكه در حدود صد )2(شدند به جز سه نفر!
ْوَلٰٓئَِك َكَتَب ِف ُقلُوبِِهُم ...﴿ اصحاب پيامبر را مدح كرده و فرموده است:

ُ
يَمٰنَ ٱأ  ۡلِ

يَّ 
َ
) ي هصفح( در را مانيا اهللا كه هستند يكسان آنها« .]٢٢[املجادلة:  ﴾بُِروح ّمِۡنهُ  َدُهمَوأ
 ».است نموده) دييتأ و( تيتقو را آنها خود جانب از يروح به و است، نوشته شانيها دل

اهل  ي هخبر بودنـد؟ آيا ائم آيا عترت از آياتي كه در مدح اصحاب نازل شده بي
  بيت، مهاجر و انصارِ ممدوحِ آيات قرآن را تكفير كردند؟

                                                       
 .34-1/32عالمه حلي، إرشاداألذهان،  -1

  .8/245كليني، كافي،  -2
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كه از ياران و  - اماميه بر اين باورند كه پادشاهان صفوي ي هآري، علماي شيع
هاي  لفاي راشدين بهترند! بر اساس گزارشاز خ - دوستان مسيحيان استعمارگر بودند

كنـار حضور بيگانگاني چـون  تاريخي، دربار شاه طهماسب و شاه عباس صفوي، در
كه از جمله نديمان و همراهان ايشان بودند، پر بود از علماي اماميه  برادران شرلي،

ين دشمنان كمك نصارا بودند و از ا . پادشاهان صفوي، همكار و)1([ايراني و لبناني!]
حالي كه  افروختند؛ در مي و آتش جنگ ميان مسلمانان را بر )2(خريدند اسلحه مي

علماي شيعه، نه تنها بر اين جنگ و كشتار ناظر بودند، بلكه اهل سنت را تكفير و 
  كردند! صفويه را تمجيد مي

كه كتاب بحاراالنوار را تأليف و روايات  -مجلسي شيخ االسالم زمان صفويه
به عنوانِ دعا  243ص 25 در مجلد - بسياري در آن گردآوري نموده است خرافي

خداوند آن را بلند و =  مِ ائِ قَ الْ  ةِ لَ وْ دَ ا بِ هَ لَ َص وَ ّيَدها اهللاُ وَ َش «گويد:  براي دولت صفوي مي

                                                       
شاه طهماسب صـفوي در تأييـد مـذهب شـيعه راه پـدرش را پـي       «گويد:  محمدجواد مغنيه مي -1

بزرگداشت علماي شيعه و اهل دين، پا را فراتر گذاشت، تا جايي كه كار مملكـت   گرفت و در
را به دست عالم زمان، محقق ثاني شيخ علي عبدالعال سپرد و به او گفت: تو براي حكومـت از  

ام! و بـه تمـام    اجرايـي  ي همن سزاوارتري، زيرا تو به راسـتي نايـب امـام هسـتي و مـن وسـيل      
نصبان نامه نوشت كه از شيخ اطاعت و به دستورات و تعاليم وي عمـل  فرمانداران و صاحب م

فوي را ايـن  اي از علمـاي دورة صـ   سپس عـده ». كرد كنند؛ و شيخ برطبق شرع شريف عمل مي
محقق كركي، ميرداماد، شيخ حسـين عبدالصـمد و پسـرش شـيخ بهـائي،      «گونه نام برده است: 

قق/ مقدس اردبيلـي، مالعبـداهللا يـزدي، فـيض     مجلسي كبير صاحب بحاراالنوار، مال صدرا، مح
 ).183و178،182، صامليزان الشيعة يف( ....»كاشاني و 

آن  شاه عباس فرماني عمـومي صـادر كـرد كـه در    «نويسد:  شاهين مكاربوس در كتاب خود مي -2
آمده بود كه نصارا دوستان و هم پيمانان كشور او هستند و دستور داد كه هركجا باشـند، مـردم   

يد آنان را احترام نموده و بزرگ بشـمارند. نيـز در ادامـه و پيونـد ايـن سياسـت، شـاه بنـادر         با
كشورش را براي بازرگانان خارجي گشود و سفارش كرد كه از ايشان براي ورود كـاال ماليـات   

 ).154(تاريخ ايران، ص». نگيرند و هيچ يك از حاكمان يا اهالي با آنان به بدي برخورد ننمايد



 
  

 

31 

با آنكه شاهان صفوي »! محكم گردانَد و به حكومت قائم (مهدي موعود) متصل نمايد
ان را كشتند و دين خدا را دگرگون ساخته و مذهب صدها هزار نفر از مسلمان

  .)1(سرنيزه جايگزين نمودند اماميه را به جبر و زورِ ي هشيع
» عترت ي هشيع« قـرن دوم هجـري پرچمي به نام دشمنـان اسـالم، از باري،

برافراشتند و خويشتن را زير لواي مذهب اهل بيت پنهان كرده و ميان اهل اسالم 
و به مذاهب اختراعي و عقايد آلوده و خرافات بيمارگونه متوسل دشمني انداخته 

مردمان است.  ي هشدند. بايد دانست كه دين اسالم از جانب خداوند، و مذاهب، ساخت
خواند، اما مذاهب، متعددند و به  مي مردم را به وحدت فرا ي هدين يكي است و هم

بند شود و  ين خدا پايكنند. پس شخص عاقل بايد به د تفرقه و نفاق دعوت مي
  رها سازد. - هر اسمي كه دارند - مذاهب را

  تأسف و تعجب

گويي كه خود را به ناداني زده يا  - امام اهل سنت و جماعت -اين شيخ سليم
هاي اماميه را نخوانده تا  هاي مذهبي نشنيده و يا كتاب چيزي از موضوعات فرقه

                                                       
مله شـاه اسماعيـل بدون ترديد از ج«نويسـد:  خ شيعي، عبـاس اقبـال آشتياني ميمور -1

رود و با آنكـه در تحميـل مذهب تشيع  ترين پادشاهان ايران به شمـار مي ترين و بزرگ نخبـه
درحالي كه اغلب مردم درآن زمان اهل  -بر ملت ايران از جادة انصاف و جوانمردي خارج شد

گناهان ريخت، ليكن سياست او در ايجاد  هاي بسياري از بي سنگدلي خونو با  -سنت بودند
وحدت مذهبي در ايران و قرار دادنِ مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمي، و برگزيدن روشي 
كه جانشينان آن را دنبال كنند، به نتيجة بسيار مهمي انجاميد كه عبارت است از حفظ جامعة 

تعصب عثماني، كه از اواخر عهد سلطان سليم، خود را ايراني از شرّ حمالت پادشاهان م
كردند كه كلية مسلمانان بايد مانند  ناميدند و ادعا مي اميرالمؤمنين و خليفة تمامي مسلمانان مي

مردم در زمان عباسيان، با انگيزة ايمان از آنان اطاعت كنند و اذعان دارند كه اجراي دستورات 
(تاريخ ايران بعد از  .»است -صد از حكم خدا و رسولبع - سلطان براي آنان واجب ديني

 .)٣٠٠−٢٩٨الدولة العثامنية, صص, يبعلی الّصال). نيز بنگريد: 647اسالم، ص
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درج شده  صهايي براي اصحاب پيامبر ها چه ناسزاها و لعن و نفرين بداند كه درآن
ها را انگار نديده است كه از سيد شرف الدين مدارك  است! نيز خرافات و اباطيل آن

  !كند امامت و فضايل اهل بيت را درخواست مي
ها گفت: فضايل اهل بيت ربطي به مذهب ندارد و مذهب يا  دوي آن بايد به هر

هاي اهل سنت پر از فضايل اهل بيت  بكند؛ چراكه كتا مذاهب خاصي را اثبات نمي
ترين فضايل ايشان آن است كه هيچ نوع مذهبي را ابداع نكردند. پس  است و از مهم

گفته  (المراجعات) زنيد؟! مناسب و الزم است كه به صاحب چرا خود را به ناداني مي
ما  بـه حـق هستي، بـه ي همنـكر و فراخـوانند از كننده نهيتو مصلح و  شود: اگر

به  (ع)چيست؟ آيا ابواالئمه، علي (شرف الدين) و (عبدالحسين) كـه معنـاي بگـو
ً =  َك لَ َجعَ  دْ قَ تَُكْن َقبَْد َلرْيَِك وَ  الَ «گويد:  فرزندش نمي انسان ديگري  ي هبنداُهللا ُحّرا

خدا هستي يا  ي هآيا تو عبداهللا/ بند .)1(»نباش، زيرا خداوند تو را آزاد قرار داده است
ما بر خودمان واجب «گويي:  كتابت مي ) از5(ص حسين؟ تو در ي هبدالحسين/ بندع

گروه شيعه و سني، اين مشكل را برطرف  دانيم كه با نگاه كردن در داليل دو مي
  كني؟ ، پس چرا به اصالح خود و تغيير نامت توجه نمي»سازيم

، )2(شيرازي هاي پيشاور) سلطان الواعظين كتاب (المراجعات) مانند كتاب (شب
بحثي را ميان خود و يك شخص سنّيِ خيالي مطرح ساخته و تمام آنچه را كه در اين 

                                                       
 .3/51نهج البالغه،  -1

. من در پي يـافتن شـرح حـال او    ن الواعظين، ترديدهايي وجود دارددر اطراف شخصيت سلطا -2
) شرح حـالي از  2/9) اثر عبداهللا الحسن (األحكـاملعقائد وا مناظراٌت يفبودم و در حاشية كتاب (

او ديدم كه در مورد شخصيت سلطان الواعظين ترديدهايي را بر من آشكار كرد. براساس آنچـه  
در زماني كه او  -هجري قمري 1345اين مناظرات در ماه رجب سال، كه اين واعظ يادآور شده

)؛ اما در شرح حـال او در كتـاب   19و14صر، هاي پيشاو آغاز شده است (شب -ساله بوده 30
ق بـه دنيـا    1330كند كه سلطان الواعظين در سال  ) چنين ذكر مياألحكامالعقائد و مناظراٌت يف(

سال باشد!! نيـز از جملـه مـواردي كـه مـا را       15آمده است؛ پس بايد سنّ او در هنگام مناظره، 
ت االسـالم علـي    اندازد اين است كه  دربارة اين شخصيت به ترديد مي او ادعا نموده كه با حجـ

= 
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كتاب به هم بافته، آن فرد سني تصديق و تأييد كرده است. انگاري كه اين سني از 
اطالع است، يا اصالً  هاي شيعه بي خبر و يا از حيله بي اماميه ي هها و تاريخ شيع كتاب

  و وجود خارجي ندارد! واهللا أعلم.شخصي فرضي است 

 =  ـــــــــــــــــــــــ
رضوي الهوري، صاحب تفسير لوامع التنزيل، بحث و مقابله كرده است، در حالي كه الهـوري  

)؛ پـس  365/ 18، الذريعـةقمري از دنيا رفته است (آقـا بـزرگ تهرانـي،     1324مذكور، در سال 
قمـري   1330ه تولـدش در سـال   چگونه اين مدعي (سلطان الواعظين) با او مقابله كرده، با آنك

بوده است؟! اين، از شخصيت سلطان الواعظين! اما در مورد كتابش بايد بگويم كه آن هم ماننـد  
آورد و  هاي ديگري كه نويسنده هنگام مناظره، سخنان خود و سخنانِ فرد مخـالف را مـي   كتاب

هـاي بسـيار    وي دروغهاي پيشاور نيز حا گردد! كتاب شب سپس طبعاً بر مخالف خود پيروز مي
ام، چنانچـه   ها را فقط با ورق زدن كتاب گردآوري كـرده  دانم اين دروغ است و بنده با اينكه مي

شد! اينك برخي از آنها  خواستم با دقت و جست و جوي كامل آنها را بيابم، بسيار زيادتر مي مي
ث ثقلين را مسـلم در  ) وي به دروغ و گمان خود گفته است كه حدي1كنم:  را در اينجا ذكر مي

) وي دروغ گفته، هنگامي كه ادعا 2]؛ 114[ص. صحيحِ خود با لفظ (عترتي) روايت كرده است
) بـه  3]؛ 119[ص. كند كه حديث سفينه به روايت صحيح مسلم، مورد اتفاق و اجماع است مي

. ترا نقـل نكـرده اسـ    رضـي اهللا عـنهم  گويد كه امام بخاري فضايل علـي و فرزنـدانش    دروغ مي
) 5]؛ 117[ص.گويد كه حديث غدير از ديد اجماع اهل سنت، صـحيح اسـت   ) مي4 ]؛117[ص

اينكه اهل سنت به طور اجماع، حديث تصدق امام علي به خاتم، حديث انذار و حديث سفينه 
علـي   صدر مقابلـه بـا آنكـه پيامبــر    رضي اهللا عنه) اينكه عمر 6]؛ 117[ص. دانند را صحيح مي
گويد: امام احمد حنبل   ) مي7]؛ 335[ص. ا فـاروق لقـب داد، لقـب فاروق گـرفتر رضي اهللا عنه

) 8]؛  350[ص .)معهـا سـيئةٌ  رّ ـحسـنٌة ال تضـ عـيلحـبُّ در مسندش اين حديث را نوشـته اسـت: (  
سـّيُد أنـه  عيلٍّ  يف إَيلَّ  َي وحِ اند كه پيامبر فرمود: (أ گويد: بخاري و مسلم اين حديث را درج كرده مي
هــاي ديگــري كــه اگــر آنهــا را  ؛ و دروغ]608) [صلــنيســلمني وإمــاُم املتقــني وقائــد الُغــّر املُحجَّ امل
   كشيد كه در اينجا مناسبت ندارد. آورديم، سخن به درازا مي مي

، »روزهـاي پيشـاور  «، بـه كتـاب   »هاي پيشـاور  شب«[براي كشف دروغهاي بيشتر مولف كتاب 
گـري و خرافـات را تـرك     ن و موحـديني كـه شـيعه   از مهتـدي  -ي محمد باقر سـجودي   نوشته
 باشد]. ) موجود ميwww.qalamlib.comمراجعه فرماييد. اين كتاب در كتابخانه قلم ( -اند كرده
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  شود هاي پيروانش شناخته مي هر مذهبي از كتاب

هاي  گوييم: حقيقت هر مذهب يا مسلكي از كتاب به شيخ سليم و امثـال وي مي
شود. بنابراين، شايسته بود كه تو  شان شناخته مي پيروان آن و روايات و تاريخ اعمال

يعني در اصول و  -ترين تأليفات ايشان يحهاي اماميه و صح ترين كتاب به محكم
گويند: امام زمان ما  كردي. زيرا علماي اماميه مي نگاه مي  - معارف جلد اول كافي

كتاب كافي براي [دين] شيعيان ما =  كاٍف لشيعتنا الكايف«گفته و مهر كرده است كه 
  .)1(»كافي است

  [سيري در كتاب كافي]

خواهيم  عاقل مي ي هكنيم و از خوانند ارائه مي ما برخي مطالب كافي را در اينجا
ها بنگرد كه آيا اين مطالب از اسالم و قرآن است يا از  انصاف به آن ي هكه به ديد
گيرد يا از  ها؟ و آيا اين مطالب از مذهب اهل بيت و عترت سرچشمه مي دشمنان آن

  مذهب جاهالن متعصب و اهل خرافات؟!
نقل شده است كه فرمود:  النوادر، از امام صادقدر كافي (كتاب التوحيد) باب 

ْسَماءُ  َواهللاِ  حَنْنُ «
َ
به خدا =  بَِمْعِرفَِتنَا إِالَّ  َقَمًال  الِْعبَادِ  ِمنَ  اهللاُ  َفْقبَُل  َال  الَّيِت  احْلُْسىَن  اْأل

پذيرد مگر با  سوگند كه ما اسماء حسني هستيم و خداوند عملي را از بندگانش نمي
ْحَسنَ  َخلََقنَا اهللاَ  إِنَّ «نيز فرموده: . )2(»شناخت ما

َ
َرنَا َخلَْقنَا فَأ ْحَسنَ  وََصوَّ

َ
 ُصَوَرنَا، فَأ

انَهُ  ....الَْمبُْسوَطةَ  َوَيَدهُ  َخلِْقهِ  يِف  اجَّاِطَق  َولَِسانَهُ  ِعبَاِدهِ  يِف  َقيْنَهُ  وََجَعلَنَا  َسَمائِهِ  يِف  وَُخزَّ
رِْضِه،

َ
ْعَمَرِت  بِنَا َوأ

َ
ْشَجا أ

َ
ْفنََعِت  رُ اْأل

َ
ْغَهاُر، وََجَرِت  اخكَِّمارُ  َوأ

َ
خداوند =  اهللاُ  ُعِبدَ  َوبِِعبَاَدتِنَا اْأل

هاي ما را نيكو گردانيد و ما را چشم خويش در ميان بندگان، و زبان  ما را آفريد و چهره
داران خويش در  خويش... و خزانه ي هگشاد گوياي خويش در ميان آفريدگان و دست

                                                       
  .1/25كافي،  -1
  .144-143/  1همان،  -2
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 نهرها و رسند يم ها وهيم و دهند يم وهيم درختان ما توسط به قرار داد؛ آسمان و زمينش
  .)1(»... و با عبادت ما خدا پرستيده شده استشوند يم يجار

آيا اين سخنان، بيانات يك امام خودپسند، يعني امام المتكبرين است، يا امام المتقين 
َ  ُظمَ قَ «گويد:  در حق آنان مي كه علي  الِ اخْل

َ
  هُ ونَ ا دُ مَ  رَ غُ َص فَ  مْ هِ سِ فُ غْ ُق يف أ

َ
 »مْ هِ نِ يُ قْ يف أ

شان كوچك و  هايشان بزرگ جلوه كرد، در نتيجه، آنچه غير اوست در چشمان آفريدگار در دل«
  .)2(»حقير گرديد

نَا۠  قُۡل ﴿ها از عترتي است كه جدشان به فرمان خدا فرمود:  آيا اين گفته
َ
ٓ أ إِنََّما

. و در مناجاتش »من فقط بشري مانند شما هستم :بگو« ]١١٠[الكهف:  ﴾بََشّمِۡثلُُكمۡ 
تو را آن چنان كه سزاوار =  َك تِ فَ رِ عْ مَ  قَّ حَ  َك تُ فْ رَ ا عَ مَ وَ  َك تِ ادَ بَ عِ  قَّ حَ  َك تُّ دْ بَ ا قَ مَ «گفت:  مي

فرمايد:  انعام مي ي هسور 50 ي ه. نيز خداوند در آي)3(»توست، عبادت نكردم و نشناختم
قُوُل لَ  قُل﴿

َ
ٓ أ ِ ٱُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن َّ گويم كه  من به شما نمي ،(اي محمد) :بگو« ﴾َّ

  .»هاي خداوند نزد من است گنج
 نُ حَنْ «گويد:  تر است يا سخن يكي از نوادگان پيامبرش كه مي سخن خداوند صحيح

انَهُ  رِْضهِ  َسَمائِهِ  يِف  ُخزَّ
َ
ليان ؟ آري، اين، سخن امام صادق نيست، بلكه سخن امام غا»َوأ

 نَّ ... إِ اهللاِ  ِق لْ خَ  رَشُّ  ةَ الَ الغُ  نَّ إِ «گويد:  شان مي است، يعني كساني كه امام صادق در باره
َ  نَ مِ  رَشُّ  ةَ الَ الغُ  ْ ْ ى وَ ارَ َص اجَّ وَ  ودِ هُ ا ِ وَ  وِس جُ مَ ال َّ   نَ فْ ا

َ
راستي كه غُالت بدترين  بها= وْ كُ رْشَ أ

  .)4(»اري و مجوس و مشركان بدترندآفريدگان خدا هستند... همانا غُالت از يهود و نص
بندگان، بدون وساطت بندگانش، عاجز است كه رودها را جاري  ي هآيا آفرينند

امام را نيكو آفريده است؟ خداوند متعال  ي هسازد؟ آيا آفريدگار فقط صورت و چهر

                                                       
 .144همان،  -1

  .2/161نهج البالغه،  -2
  .23/  68بحار األنوار،  -3
 .650شيخ طوسي، األمالي، ص  -4
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ِيٓ ٱ﴿فرمايد:  مي ٍء َخلََقهُ  لَّ ۡحَسَن ُكَّ َشۡ
َ
هرچيز را نيكو  كسي كه آفرينش« ]٧[السجدة:  ﴾ۥأ

ۡحَسَن ُصَوَرُكمۡ ﴿و:  .»گردانيد
َ
َرُكۡم فَأ شما را بپرداخت و  ي هو چهر« .]٣[التغابن:  ﴾وََصوَّ

  . »تان را نيكو گردانيد چهره
 نَّ إِ «نيز در باب خير و شر از كتاب كافي، از امام صادق چنين روايت شده است: 

 مَّ مِ 
َ
َ  مُ ىَل إِ  اهللاُ  َ وْ ا أ  وَ  و

َ
ِّ  :اةَ ورَ احكَّ  هِ يْ لَ عَ  َل زَ نْ أ

َ
نَا ك

َ
َ  َال  اهللاُ  أ َ نَا إِالَّ  إِ

َ
 اخْلرَْيَ  َخلَْقُت  أ

ْجَريْتُهُ 
َ
ِحبُّ  َمنْ  يََديْ  بَلَ  َوأ

ُ
َّ  وََخلَْقُت  ...أ ْجَريْتُهُ  الرشَّ

َ
ِريُدهُ  َمنْ  يََديْ  بَلَ  َوأ

ُ
 لَِمنْ  فََويٌْل  ،أ

ْجَريْتُهُ 
َ
 در تورات يموس به عزوجل خداوند كه نچهآ در«يعني:  .)1(»... !يََديْهِ  بَلَ  أ

 را شرّ و را خلق ست،ين من جز يمعبود كه ميخدا آن من همانااين بود كه:  فرمود، يوح
 به كه يكس بر يوا پس ساختم، يجار خواستم، يم كه يكس دست دو بر را شرّ و دميآفر
  .)2(روايت شده استنيز  نظير اين خبر از امام باقر »!!نمودم اجرا را شرّ او دست دو

گذارد و  شر است و شر را با دستان بندگانش به اجرا مي ي هآيا خداوند آفرينند
  دارد؟ آيا اين مذهب اهل بيت است؟! مي آنان را به ارتكاب گناهان وا

نَّ «كليني همچنين در باب 
َ
َةُخلََفاءُ  أ ئِمَّ

َ
كند:  روايت مي از امام رضا »اهللاِ  اْأل

ةُ « ئِمَّ
َ
رِْضهِ  يِف  وََجلَّ  َعزَّ  اهللاِ  َفاءُ ُخلَ  اْأل

َ
  .)3(»ش هستندزمين در عزوجل خداي يخلفا ائمه = أ

گوييم: خداوند متعال مانند آدميان، مسافرت نرفته و نمرده است تا جانشين  مي
داشته باشد. خداوند برتر از آن است كه مكان داشته باشد تا جانشيني در جاي او 

اش باالتر از آن است كه به مخلوقي داده شود.  ونديبنشيند، و مقام يكتايي و خدا
ريز  كه مفسد و خون -و جانشين آدميان پيشين قرآن نيز داللت دارد كه آدم، خليفه 

ِف  إِّنِ َجاِعٌل ﴿باشد! به همين سبب وقتي به مالئكه فرمود:  مي -بوده و هالك گشتند
ۡرِض ٱ
َ
َتَۡعُل ﴿مالئكه گفتند:  ».خواهم داد همانا من در زمين جانشيني قرار« ﴾َخلِيَفة ۡل

َ
أ

                                                       
  .154/  1كافي،  -1
 .همان -2

 .1/193همان،  -3
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 و فساد آن در كه يده يم قرار آن در را يكس ايآ« ﴾ّلَِمآءَ ٱفِيَها َمن ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسفُِك 
خداوند ممكن نيست كه مفسد و خونريز باشد  ي هاما خليف ]٣٠[البقرة: »كند؟ يزيخونر

اي، توهين به  د، [زيرا چنين گفتهو مالئكه نيز جرأت نداشتند كه چنين سخن بگوين
  رود]! خداوند به شمار مي

ِيٱُهوَ ﴿فرمايد:  آيا خداوند در قرآن نمي ۡرِضۚ ٱَجَعلَُكۡم َخَلٰٓئَِف ِف  لَّ
َ
َفَمن  ۡل

او كسي است كه شما را جانشينان در زمين قرار داد، « ]٣٩[فاطر:  ﴾ۥَكَفَر َفَعلَۡيهِ ُكۡفُرهُ 
خدا باشد،  ي هتواند خليف . آيا كافر مي»ار كفر خويش استد پس هركس كافر شود، عهده
من در زمين جانشيني براي =  اهللاِ ةَ فَ يْ لِ َخ  ضِ رْ يف األَ  ٌل اعِ إين َج «با آنكه خداوند نفرموده: 

ليكن اماميه، عظمت خدا را ! »خليفه براي خودم=  يتِ فَ ليْ َخ «يا  »خدا قرار خواهم داد
  شان رب العالمين است!!كنند كه امام و گمان مي لو هستندتحقير كرده، همگي اهل غ

  ت مذهب است]ياآمد، امروزه جزء ضرور [آنچه نزد علماي پيشين، غلو به شمار مي

 .ش)هـ1311(وفات  اماميه، شيخ عبداهللا مامقاني ي هيكي از علماي بزرگ شيع
از بيشتر آنچه كه امروز «گويد:  ) مي212است كه در مجلد اول تنقيح المقال (ص 

 .)1(»شد آيد، در دوران گذشته جزء غلو شمرده مي ضروريات مذهب به شمار مي
يعني بيشتر عقايد اماميه در قرون اوليه، آلوده به غلو بود و امروز از ضروريات 

  مذهب است! اين سخن، اقرار عالم ايشان در قرن چهاردهم است. 
ورد روايت او يزيد جعفي، در م همچنين مامقاني ضمن شرح احوال جابر بن

امروزه از ضروريات مذهب است و در گذشته، غلو « گويد: كارهاي ائمه مي ي هباردر
اينكه علماي «گويد:  ) مي241نيز در احوال مفضل بن عمرو در (ص ». شد شمرده مي

                                                       
قدما در مسائل اصولي نيز باهم اختالف داشتند و چه بسا چيـزي نـزد   «گويد:  وحيد بهبهاني مي -1

 .»اي فاسد بود يا كفر و غلو و جبر و تفويض و غيره، و نزد ديگران، اعتقاد بدان واجب بود عده
 .)3/240، تنقيح املقالو  ،38، ص ليةالفوائد الرجا(
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پيشين، مفضل را به غلو متهم كردند، مورد اعتماد و قبول نيست، زيرا آنچه كه امروز 
  ».شد آيد، نزد علماي پيشين غلو محسوب مي يع به شمار مياز ضروريات مذهب تش

آري، غلو در نزد ائمه و علماي اماميه قبل از دوران صفويه، كفر و شرك به 
آمد، اما بعد از صفويه، مداحان و چاپلوسان زياد شدند و در نتيجه، غلو،  حساب مي

  شد.  مي مزد بسيار گرديده و نزد آنان فضيلت شمرده ي هكسب و كار و ماي
ق)، در  548شيخ طبرسي كه شيخ اماميه و أعلم زمان خويش بود و متوفاي (

ُ ٱيَۡوَم َيَۡمُع ﴿مائده:  ي هسور 109 ي همجمع البيان در تفسير آي َفَيُقوُل َماَذآ  لرُُّسَل ٱ َّ
ُٰم  نَت َعلَّ

َ
ۖ إِنََّك أ ٓ َ ِعۡلَم َلَا  ْ ِجۡبُتۡمۖ قَالُوا

ُ
 گرد را امبرانيپ خداوند هك يروز« .﴾ۡلُغُيوبِ ٱأ

 يعلم را ما« :نديگو شد؟ داده شما به يپاسخ چه) حق دعوت برابر در( :ديبگو آنگاه آورد؛
هركس به مذهب اماميه چنين «گويد:  مي .»ينهان يرازها يدانا خود تو گمان يب ست؛ين

لكه از دانند، سخن باطلي گفته است، زيرا ما از اماميه و ب نسبت دهد كه ائمه غيب مي
شناسيم كه يكي از مردم را به دانستن غيب وصف كند، و  كس را نمي اهل اسالم، هيچ

اماميه  ي ههركس مخلوقي را بدين صفت وصف نمايد، قطعاً از دين جدا شده و شيع
صفويه به بعد، علم به غيب  ي ه. ليكن متأسفانه از دور)1(»از اين سخن بيزار است

بحاراألنوار ابوابي  7كه مجلسي در مجلد  است، چنانبراي ائمه، از ضروريات مذهب 
  نَّ إِ «ها گفته:  درج نموده كه در آن

َ
! و »دانند ائمه غيب مي = َب يْ غَ الْ  ونَ مُ لَ عْ فَ  ةَ مَ ئِ اْأل

داند  اين عقايد آن است كه هركس عمرش را در ايران سپري كرده باشد مي ي هنتيج
دانند؛ با آنكه خداوند به  غيب مي  اماميه همگي معتقدند كه امامانشان ي هكه شيع

قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن  قُل﴿فرمايد:  رسولش مي
َ
ٓ أ ِ ٱَّ ۡعلَُم  َّ

َ
ٓ أ َ [األنعام:  ﴾ۡلَغۡيَب ٱَو

  . »دانم هاي خداوند نزد من است، و نيز غيب نمي گويم كه گنج من به شما نمي :بگو« ]٥٠
اخبار غيبي را به اطالع رسولش آري، خداوند عالم به غيب است و برخي 

ش به اين اخبار ايمان دارند، تترو خود رسول و متقين از امت و ع رساند مي

                                                       
 .3/447مجمع البيان،  -1
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 ٢ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِيَ ﴿گويد:  بقره مي ي هسور 3 ي ههمانگونه كه خداي تعالي در آي
ِينَ ٱ ِ  لَّ  بيغ به كه ينكسا آن. است زگارانيپره تيهدا ي هيما (قرآن)« ﴾ۡلَغۡيبِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب
فرمايد:  مي هود بعد از داستان نوح ي هسور 49 ي هنيز در آي ».آورند يم مانيا
َبآءِ  تِۡلَك ﴿

َ
َ قَۡوُمَك ِمن َقۡبِل َهَٰذا ۡلَغۡيبِ ٱِمۡن أ نَت َو

َ
 ﴾نُوِحيَهآ إَِلَۡكۖ َما ُكنَت َتۡعلَُمَهآ أ

كنيم كه نه تو و نه قومت پيش  ميها از خبرهاي غيب است كه به تو (اي محمد) الهام  اين«
  . »دانستيد ها را نمي از اين، آن

و امت او بدون اظهار خداي متعال، عالم به غيب نيستند،  صبنابراين، رسول خدا
َ  ٱۡلَغۡيبِ  َعٰلِمُ ﴿ فرمايد: جن مي ي هبلكه به غيب ايمان دارند، نيز در سور ٰ  ُيۡظِهرُ  َف َ َ 

ۦٓ  َحًدا َغۡيبِهِ
َ
َّ  ٢٦ أ ِ  است، بيغ يدانا) خداوند(« .]٢٧− ٢٦[اجلن:  ﴾رَُّسولٖ  ِمن ٱۡرتََضٰ  َمنِ  إ

 و( دهيپسند را آنان كه يرسوالن مگر .سازد ينم آگاه خود بيغ) اسرار( بر را چكسيه و
شوند كه جدشان از راه وحي دريافت  پس ائمه فقط از غيبي آگاه مي .»است) دهيبرگز

اما غاليان اماميه معتقدند كه هريك از ائمه، بلكه نايبان  داشته و به آنان خبر داده است.
آيد،  ايشان، عالم به غيب هستند و از ميزان اموال و وجوهاتي كه از سوي پيروان مي

َّ  قُل﴿نمل است:  ي هدهند؛ و اين درست برخالف سخن خداوند در سور خبر مي

َمَٰوٰتِ ٱَيۡعلَُم َمن ِف  ۡرِض ٱوَ  لسَّ
َ
َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡل ِ ُ ٱإ  ها آسمان در كه يكسان :بگو« .]٦٥[النمل:  ﴾َّ

خباري نقل بحار األنوار، ا 52مجلسي در مجلد  .»خدا مگر دانند ينم بيغ اند نيزم و
. )1(اين است كه نايبان مهدي، عالم به غيب هستند ي هباركند كه بيشترشان در مي

َ ٱ إِنَّ ﴿فرمايد:  خداوند متعال در قرآن مي ء ِف  َّ ۡرِض ٱَ َيَۡفٰ َعلَۡيهِ َشۡ
َ
َ ِف  ۡل َو

َمآءِ ٱ ؛ ليكن كليني در كتاب »ستين پنهان و دهيپوش خدا بر يزيچ همانا« ]٥[آل عمران:  ﴾لسَّ
نَّ  بَاُب «كافي بابي گشوده به نام: 

َ
ةَ  أ ئِمَّ

َ
ْ  َعلَيِْهمُ  خَيىَْف  َال  ...اْأل َّ  هيچ ...امامان اينكه باب= ءُ  ال

                                                       
مرحوم برقعي اين روايات را مورد بررسي قرار داده و آن را به صورت كتابي تأليف نمـوده بـه    -1

 نام (بررسي علمي در اخبار مهدي) كه به اذن خدا با تحقيق اين جانب چاپ خواهد شد.
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ا َوتََعَٰلٰ  ُسۡبَحَٰنُهۥ﴿. )1(»ماند نمي پنهان آنان از چيزي ا َيُقولُونَ  َعمَّ   !! ﴾َكبِٗيا ُعلُّوٗ
نَّ «نيز در كافي در باب: 

َ
ةَ  أ ئِمَّ

َ
ْمرِ  ُوَالةُ  اْأل

َ
 از قول امام صادق »ِعلِْمهِ  وََخَزنَةُ  اهللاِ  أ

ْمرِ  ُوَالةُ  حَنْنُ «كند كه فرمود:  نقل مي
َ
ِ  َوَقيْبَةُ  اهللاِ  لْمِ عِ  وََخَزنَةُ  اهللاِ  أ

ْ  اي أمر يول ما=  اهللاِ  َو
. از قول )2(»!!مييخدا يوح) اسرار محلّ اي( سهيك و ظرف و يإله علم دار خزانه و خدا يوال

ُ  إنَّا اهللاِ وَ «نويسد:  نيز مي امام باقر انُ خَل  وَ  هِ ائِ مَ يف سَ  اهللاِ  زَّ
َ
ِ  تََرامِجَةُ  َوحَنْنُ  ،هِ ِض رْ أ

ْ  اهللاِ  َو
ةُ  نُ َوحَنْ  داران خداوند در آسمان و زمين او هستيم  به خدا سوگند كه ما خزانه= اْكَاِلَغةُ  احْلُجَّ

نقل شده است كه  . و از امام صادق)3(»كنندگان وحي خدا و حجت كامليم و ما بيان
  .)4(»درخت براي ما به سخن آمدُة = رَ جَ ا َغَطَقِت الشَّ َجَ «

  دانند] [ائمه غيب نمي

گيرد نه از أهل  چنين است كه اين عقايد از مذهب غُالت سرچشمه مينظر ما 
قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن  قُل﴿فرمايد:  بيت، زيرا خداوند به رسولش مي

َ
ٓ أ ِ ٱَّ َّ﴾ 

و  .»است من نزد خداوند خزائن كه ميگو ينم شما به :بگو) امبريپ يا«( ]٥٠[األنعام: 
َّ ِعنَدنَا َخَزآئُِنهُ ّمِن َشۡ  ن﴿ فرمايد: مي ِ  مگر ستين زيچ چيه و« ]٢١[احلجر: ﴾ۥٍء إ
هاي خدا نزد  گويد: گنج اما امام غالت مي ؛.»ست]ما ارياخت در و[ ما نزد آن خزائن آنكه

 بِهِ  َختَمَ «گويد:  مي 133 ي هنيز در نهج البالغه خطب من است! اميرالمؤمنين علي
 َ ْ آمده است كه وي در  234 ي ه. و در خطب)5(»مه دادوحي را به محمد خات=  الَْو

ِ «بود فرمود:  صدار غُسل و كفن رسول خدا حالي كه عهده
َ
نَْت  بِأ

َ
يمِّ  أ

ُ
! اهللاِ  رَُسوَل  يَا وأ

                                                       
  .260/  1كافي،  -1
 .192/  1همان،  -2

  همان. -3
 .193/  1همان،  -4

 .16/  2نهج البالغه،  -5
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ةِ  ِمنَ  َلرْيِكَ  بَِموِْت  َفنَْقِطعْ  لَمْ  َما بَِمْوتَِك  اْغَقَطعَ  لََقدِ  ْخبَارِ  واإلْغبَاءِ  اجُّبُوَّ
َ
َماءِ  وأ پدر و =  السَّ

 يآسمان اخبار گفتن و خبردادن و نبوت تو وفات با يقينًا ،، اي رسول خدامادرم به فدايت
. اما غُالت )1(»بود نداده رخ يانقطاع نيچن تو جز يكس مرگ با كه يحال در د،يگرد قطع
  آيد! شود و فرشته بر او فرود مي گويند كه به امام وحي مي مي

ٓ ﴿فرمايد:  صص ميق ي هسور 30ي هخداوند در آي ا تَ  فَلَمَّ
َ
َها نُودَِي ِمن َشِٰطيِٕ يَ أ

ۡيَمنِ ٱلَۡوادِ ٱ
َ
ِ ٱِمَن  لُۡمَبَٰرَكةِ ٱۡلُۡقَعةِ ٱِف  ۡل َجَرة نَا  لشَّ

َ
ٓ أ ن َيُٰموَسٰٓ إِّنِ

َ
ُ ٱأ و « ﴾ۡلَعٰلَِميَ ٱَربُّ  َّ

ندا داده وادي أيمن در جايگاه مبارك، از درخت  ي هچون به نزديك آن آتش آمد، از كران
دهنده و ناطق،  بينيم كه ندا مي». من خداوندم، پروردگار جهانيان ،شد كه اي موسي

خداوند است و درخت، محل نداست نه ناطق؛ نيز درخت نگفته من خداوند هستم! 
و اين، ؛ »درخت براي ما سخن گفت«كند كه گفته:  اما شيعه از قول امام روايت مي

و خداوند ». ما حجت كامل خداييم«است كه امام گفته: ! نيز در روايات آمده كفر است
ِيَن  رُُّسٌل ﴿فرمايد كه بعد از پيامبران، حجتي براي مردم وجود ندارد:  مي بَّشِ مُّ

 َ َ َّ يَُكوَن لِلنَّاِس  ِ ٱَوُمنِذرِيَن ِلَ فرستادگاني « ]١٦٥[النساء:  ﴾لرُُّسلِ ٱُحجَّ َبۡعَد  َّ
. نيز »ده، تا بعد از فرستادن پيامبران، مردم را بر خداوند حجتي نباشددهن آور و هشدار مژده

ْت «گويد:  مي 91 ي هدر خطب تُهُ  صحُمَمَّدٍ  بِنَِبيِّنَا َيمَّ با پيامبر ما محمد، حجت خدا =  ُحجَّ
 نَّ إِ «در كتاب العقل كافي چنين گزارش شده است:  . از امام صادق)2(»پايان يافت

 ، فَ ةٌ نَ اطِ بَ  ةٌ جَّ حُ وَ  ةٌ رَ اهِ ظَ  ةٌ جَّ حُ  :نْيِ تَ جَّ حُ  اِس  اجَّ بَلَ  هللاِ 
َ
 وَ  ُل سُ الرُّ فَ  ةُ رَ اهِ ا الظَّ مَّ أ

َ
 وَ  اءِ يَ بِ نْ اْأل

َ
 ةُ مَّ ئِ اْأل

َالمُ  َعلَيِْهمُ   ، وَ السَّ
َ
خداوند بر مردم دو حجت دارد، حجت ظاهري و =  وُل قُ عُ الْ فَ  ةُ نَ اطِ ا اْكَ مَّ أ

امبران و امامان هستند و حجت باطني، عقول حجت باطني، اما حجت ظاهري، رسوالن و پي
هاي خدا  گويند: اين گونه نيست، بلكه امامان ما حجت . ليكن اماميه مي)3(»مردم

                                                       
 .228/  2همان،  -1

 .177/  1همان،  -2

 .17/  1كافي،  -3
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 «كنند:  هستند! و بدين لحاظ در اذان مساجدشان ندا مي
َ
  دُ هَ شْ أ

َ
 ا وَ يًّ لِ عَ  نَّ أ

َ
 هُ اءَ نَ نْ أ

 ْ  او معصوم پسران و يعل مؤمنان ريام ما سرور كه دهم يم يگواه=  ُج اهللاِ جَ حُ  نْيَ مِ وْ ُص عْ مَ ال
  . »هستند ا خد ييها برهان و حجت

پرسيم:  بنابراين، سخنشان ضد سخن خداوند و عترت است. لذا ما از ايشان مي
بودن يك شخص در دين خدا، به تعيين از سوي خدا بستگي دارد يا به  آيا حجت

وده: فالني حجت خداست؟ ادعاي غاليان؟ به جز راويان غالي، خداوند در كجا فرم
باشد؟  اش مي بنده ي هپرسيم: آيا علم خدا عين ذات اوست يا علمش در گنجين نيز مي

ي إله علم دار خزانهما = اهللاِ  ِعلْمِ  َخَزنَةُ  حَنْنُ «غاليان كه گفته:  پس معناي سخن امامِ
  چيست؟ »هستيم

نَّ  بَاُب « ،در كتاب كافي
َ
ةَ  أ ئِمَّ

َ
نقل شده است كه  ز امام باقرا »اهللاِ  نُورُ  )ع(اْأل

ْ  َٔ َف ﴿تغابن از امام سئوال كرد:  ي هسور 8 ي هآي ي هابوخالد كابلي در بار ِ  اِمُنوا ِ ٱب َّ 
ِيٓ ٱلُّورِ ٱوَ  ۦَورَُسوِلِ  نَزۡلَا لَّ

َ
به خدا سوگند! نور همان  ،اي ابوخالد«، امام پاسخ داد: )1(﴾أ

 ي هسور 157 ي هه است كه در مورد آينقل شد . نيز از امام صادق)2(»ائمه هستند
ِينَ ٱ﴿ اعراف: َّ ٱ لَِّبَّ ٱ لرَُّسوَل ٱيَتَّبُِعوَن  لَّ ّمِ

ُ
ِيٱ ۡل  ةِ يلَّۡورَ ٱَمۡكُتوًبا ِعنَدُهۡم ِف  ۥَيُِدونَهُ  لَّ

ِنيلِ ٱوَ  ِينَ ٱفَ  ...ۡلِ وهُ وَ  ۦَءاَمُنواْ بِهِ  لَّ ُروهُ َونََصُ ْ ٱوََعزَّ َبُعوا ِ ٱ لُّورَ ٱ تَّ نِزَل َمَعهُ  يٓ لَّ
ُ
گفته  )3(﴾ۥٓ أ

  ».نور در اينجا عبارت از علي و ائمه است«است: 
  ها سخنان امام اهل بيت است يا از روايات به اين تأويالت ضعيف بنگريد! آيا اين

  

                                                       
   ».دياوريب مانيا ميا كرده نازل كه ينور و امبرشيپ و خدا به پس«يعني:  -1

 .1/194كافي،  -2

 كه ،كنند يم يرويپ) ناخوانده درس(=  يأم امبريپ ،)خدا( رسول) نيا( از كه آنان«يعني:  -3
 مانيا او به كه يكسان پس ....ابندي يم نوشته ،است نزدشان كه يليانج و تورات در را تشصفا

 يرويپ شده نازل او با كه ينور از و ،دادند ياري را او و ،داشتند يگرام را او و ،آوردند
  .»رستگارند كه آنانند ،نمودند
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اماميه؟ آيا خداوند كتاب را نازل فرموده يا علي و فرزندانش را؟  ي هجعلي شيع
ِ ٱقَۡد َجآَءُكم ّمَِن ﴿فرمايد:  مي مائده ي هسور 15 ي هخداوند در آي  َوكَِتٌٰب  نُورٌ  َّ

بِيٌ  آيا شايسته  .»آمد شما يسو به يآشكار كتاب و نور خدا جانب از يراست به« ﴾مُّ
است كه يكي از امامان اهل بيت نداند كه خداوند قرآن را نازل فرموده، در حالي كه 

  كند؟! مذهبي دعوت ميمردم را به سوي اين خرافات » المراجعات«كتاب 

  [تأويالت باطني آيات قرآن]

نَّ «نيز در كافي در باب: 
َ
ةُ  ُهمُ  ِكتَابِهِ  يِف  وََجلَّ  َعزَّ  اهللاُ  َذَكَرَها الَّيِت  اْآليَاِت  أ ئِمَّ

َ
 در= اْأل

 ي هآي ي هدر بار »هستند ائمه ذكر كرده، كتابش در عزوجل خداى آياتيكه به مراد كه اين
ْ  ٤١ ٱلُُّذرُ  فِرَۡعۡونَ  َءاَل  َجآءَ  َولََقدۡ ﴿ :قمر ي هسور 42و  41 بُوا َخۡذَنُٰهمۡ  ُكَِّها َيٰتَِنا َكذَّ

َ
 فَأ

ۡخذَ 
َ
ۡقَتِدرٍ  َعزِيزٖ  أ ْ ﴿«گويد:  از قول امام باقر مي )1(﴾٤٢ مُّ بُوا  :َفْعيِن  ﴾ُكَِّها َيٰتَِناَكذَّ

وِْصيَاءَ 
َ
اقر است يا از جعليات راويان نادان اماميه؟ آيا . آيا اين سخن امام ب)2(» ُهمْ لُكَّ  اْأل

قوم فرعون، دوازده امام شيعه را تكذيب كردند و در دريا غرق شدند و به همين 
نَّ «علت در آخرت، معذب هستند؟ آيا اين درست است؟! همچنين در باب: 

َ
 الُْقْرآنَ  أ

 إِنَّ ﴿اسراء:  ي هسور 9 ي هيآ ي هدر بار» كند مى هدايت امام بسوى قرآن =لِْإلَِمامِ  َفْهِدي
ۡقَومُ  ۡلُقۡرَءانَ ٱَهَٰذا 

َ
 إِىَل  َفْهِدي«د: نويس مي از قول امام صادق )3(﴾َيۡهِدي لِلَِّت ِهَ أ

  .)4(»!!اْإلَِمامِ 

                                                       
 ما) معجزات و( اتيآ تمام) نهاآ( .آمدند آل فرعون سراغ به دهندگان هشدار يراست به و«يعني:  -1

  ».!توانا يروزمنديپ گرفتن ،ميگرفت را آنها ما پس ،كردند بيتكذ را
. يعنـي:  اسـت  اوصياء آيات، از مقصود. »كردند تكذيب را ما آيات تمام«يعني:  .207/  1همان،  -2

 .ودندتمام اوصياء را تكذيب نم

   ».كند يم ييرهنما است ستوارترا و تر راست كه يراه به قرآن نيا همانا«يعني:  -3

 216/ 1همان،  -4
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 ي هداند كه كلم اند! آيا امام نمي به نظر من ايشان آيات خدا را به استهزاء گرفته
آيا اين جعليات كذابان است يا سخن يك امام مؤنث است و (امام) مذكر؟ ) يتِ (الَّ 

قرآن دست  پوشش نام ائمه، در معاني آيات عالم پرهيزگار؟! پس اماميه، اينگونه زيرِ
ها را تحريف نموده و معاني واقعي را ناديده گرفته و رها كرده و در برخي  برده و آن

  .)1(د!!گويند: قرآن بدون امام هيچ ارزش و اهميتي ندار مجالس خود مي
ْقَمالِ  َعْرِض «در باب: 

َ
ةِ  �ص اجَّيِبِّ  بَلَ  اْأل ئِمَّ

َ
كليني از حضرات صادق و  »)ع(َواْأل

اعمال بندگان، چه نيكوكار و چه بدكار، هر روز «كند كه گفتند:  روايت مي (ع)رضا
شود. پس بپرهيزيد از گناهان، زيرا خداوند فرموده:  صبح بر رسول خدا عرضه مي

ْ ۡعمَ ٱ قُلِ ﴿ ُ ٱفََسَيَى لُوا توبه  ي هسور 105 ي ه. اين آيه، آي)2(»﴾َعَملَُكۡم َورَُسوُلُ  َّ
است كه در مذمت منافقاني نازل شده كه از جنگ تبوك تخلف كردند و بعد از 

از اين جنگ، براي عذرخواهي نزد او آمدند و در همان  صبازگشت رسول خدا
ْ لَن  نَ َيۡعَتِذُرو﴿هنگام، اين آيه نازل شد كه:  َّ َتۡعَتِذُروا إَِلُۡكۡم إَِذا رََجۡعُتۡم إَِلِۡهۡمۚ قُل 

نَا 
َ
ُ ٱنُّۡؤِمَن لَُكۡم َقۡد َنبَّأ ۡخَبارُِكۡمۚ وََسَيَى  َّ

َ
ُ ٱِمۡن أ . ]٩٤[التوبة:  ﴾ۥَعَملَُكۡم َورَُسوُلُ  َّ

 سخن هرگز ،ديمخواه پوزش: بگو] امبريپ يا[ خواهند يم پوزش ديا بازگشته نزدشان چون«
 عمل امبرشيپ و خداوند و فرموده آگاه شما اخبار از را ما خداوند كه ميكن ينم باور را شما
و هيچ ربطي به مؤمنين و عمل مردم بعد از وفات رسول  .»ديد خواهند را شما
كنندگان از جنگ تبوك، عذر و بهانه  اي تخلف ،گويد ندارد! خداوند مي صخدا

هاي ديگر  مؤمنان، اعمال شما را از اين پس در جنگ نياوريد، خدا و رسولش و
  شويد يا خير؟! خواهند ديد كه آيا در جهاد حاضر مي

                                                       
اين قرآن حجت نيست مگر با ناطقي كـه  «گويد:  ) مي351/  5مازندراني در شرح اصول كافي ( -1

شان را بداند و به حق امر و نهي كنـد...   مورد تأييد باشد و ظاهر آيات و باطنشان و باطن باطن
  »!د به خود مستقل نيستشود كه قرآن خو لذا از اين سخن معلوم مي

 .219/  1كافي،  -2
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اما اماميه آن را تحريف نموده و به عمل مؤمنين بعد از وفات رسول خدا و ائمه 
تأويل كرده و آيات خدا را به بازيچه گرفته و گفتند: خداوند، كشّاف العيوب است 

يوب! زيرا عمل بدكاران در دنيا را، در برزخ و دارالسالم و در سرايي كه نه ستّار الع
َ ُهۡم َيَۡزنُونَ ﴿ سازد؛ در نتيجه، اولياي او عمل  آشكار مي )1(﴾َ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َو

بينند و به خاطر اعمال بد امت، دائماً  هاي گناهكار و ستمكاري بندگان را مي انسان
  برند! ه سر ميدر حال حزن و اندوه ب

آيا اين، از مقررات اسالم است يا از مذهب خرافات؟ آيا خداوند به رسولش و 
ْ ﴿به مؤمنان نفرموده:  ُسوا َ َتَسَّ ؟ آيا خداوند از »تجسس نكنيد« ]١٢[احلجرات:  ﴾َو 

تجسس در اعمال بندگان نهي نكرده است؟ آري، اين است مذهب كساني كه ائمه را 
  اند! يعني همـان مذهبِ كساني كه در رافات خويش ساختهسپر و پوششي براي خ

  مذمت ايشـان روايـات گوناگون وارد شده است.

  شده در مذمت شيعه از سوي امامانشان روايات وارد

كند كه امام صادق به راوي  نقل مي 88 ي ه) صفحيةمقباس اهلداكتاب ( مامقاني در
ِ  ْل قُ «فرمود:  َ غَ لْ ل ِ به اهل غلو بگو: به درگاه خدا توبه = ارٌ فَّ كُ  اٌق فُسَّ  مْ كُ نَّ إِ فَ  اهللاِ  ىَل وا إِ وبُ : تُ ةِ ا

 يَنْتَِحُل  ِممَّنْ  ِإنَّ «. همچنين امام صادق فرموده: )2(»كافران هستيد كنيد، زيرا شما فاسقان و
ْمرَ  َهَذا

َ
َُهودِ  ِمنَ  رَشٌّ  ُهوَ  لََمنْ  –ع يُّ شَ أي التَ  – اْأل ْ ينَ  ِس َوالَْمُجو َواجََّصارَى ا ِ

َّ ُكوا َوا رْشَ
َ
 = أ

دهد، كسي است كه از يهود و نصاري  همانا از جمله كساني كه خود را به تشيع نسبت مي
آنان  ي ه. وي نيز غُالت را ياد كرده و در بار)3(»و مجوس و مشركين بدتر است

                                                       
   .»شوند يم نياندوهگ نه و آنهاست بر يترس نه«يعني:  -1

ـ   ، از انتشارات دليل124/  2 ،يةمقباس اهلدا -2 و  28/352، وسـائل الشـيعةد: ما، چاپ اول. نيـز بنگري
 264/  15معجم  رجال الحديث خوئي، 

 .166/  65بحار األنوار،  -3
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در ميان غُالت، دروغگوياني هستند كه حتي شيطان به دروغ ايشان نيازمند «گويد:  مي
خداوند «نويسد:  مي از قول امام صادق يةاهلدا مقباس 89 ي هدر صفح )1(»!ستا

منافقين نفرستاد مگر آنكه آن آيه در مورد كسي است كه  ي هاي را دربار سبحان آيه
. و بدانيد كه بيشتر راويان شيعه از غاليان هستند. نيز در )2(»بندد خود را به تشيع مي

اي أبومحمد! من از كسي «ند كه امام صادق فرمود: ك از ابوبصير نقل مي 88صفحه 
  . )3(»هستيم، بيزارم )خدايان(و كند ما ارباب  كه گمان مي

 31 ي هگويد: خداوند در حق شيعيان مشرك و يهود و نصاري در آي نگارنده مي
ْ ٱ﴿فرمايد:  توبه مي ي هسور َُذٓوا ۡرَباباً  تَّ

َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبَٰنُهۡم أ

َ
ِ ٱِن ّمِن ُدو أ  ۡبنَ ٱ لَۡمِسيحَ ٱوَ  َّ
 ً ْ إَِلٰها َّ ِلَۡعُبُدٓوا ِ ْ إ ِمُرٓوا

ُ
ٓ أ َّ ُهَوۚ ُسۡبَحَٰنهُ  َمۡرَيَم َوَما ِ ٓ إَِلَٰه إ َّ ا يُۡشُِكونَ  ۥَوِٰحداۖ   ﴾َعمَّ

 و اند گرفته تيربوب به را ميمر پسر حيمس و را خود) شگانيزهدپ( راهبان و دانشمندان«
] حقّ[ او جز يمعبود چيه كنند، عبادت را گانهي يخدا كه نيا جز دندنبو مأمور آنكه حال

 ي هيوسف آي ي هو در سور .»سازند يم كيشر] او با[ آنچه از است منزّه و يمبرّ ست،ين
ۡجنِ ٱ َيَٰصِٰحَبِ ﴿فرمايد:  مي 39 ۡرَباٌب  لّسِ

َ
ِم  َءأ

َ
َتَفّرِقُوَن َخۡيٌ أ ُ ٱمُّ ارُ ٱ ۡلَوِٰحدُ ٱ َّ  يا«. ﴾ۡلَقهَّ

و ». قهار؟ يكتاي خداوند اي بهترند) متعدد( پراكنده )انيخداارباب ( ايآ! من يزندا يرفقا
ۡهَل  قُۡل ﴿فرمايد:  مي 64 ي هآل عمران آي ي هدر سور

َ
أ ِۢ  ۡلِكَتٰبِ ٱَيٰٓ ٰ َكَِمة َسَوآء َ ِ َتَعالَۡواْ إ

 َّ ِ َّ َنۡعُبَد إ
َ
َ ٱبَۡيَنَنا َوَبۡيَنُكۡم أ َ نُۡشِ  َّ ً ئ ٔ َشۡي  ۦَك بِهِ َو ۡرَباباً  ا

َ
َ َيتَِّخَذ َبۡعُضَنا َبۡعًضا أ  َو

ِ ٱّمِن ُدوِن   كساني شما انيم و ما انيم كه يسخن يسو به دييايب كتاب، اهل يا: بگو« .﴾َّ
 از يبرخ خدا جز و مينشمار كيشر او با را يزيچ و مينكن عبادت را خدا جز كه نيا است

   .»ردينگ شيخو رب را گريد يبرخ ما

                                                       
 .354/  8كافي،  -1

 .166/  65، بحار األنوار؛ 126/  2، يةمقباس اهلدا -2

 .297/  25، بحار األنوار؛ 124/  2، يةمقباس اهلدا -3
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هركس به جز خدا، ارباب و صاحب اختيار براي خود برگزيند، مشرك و  :يعني
خارج از دين است. و از جمله عادات و رفتار شيعيان اماميه در مجالس و محافل 

گويند: يا حسين، [يا زهرا]، يا عباس، [يا  ديني [در مواقع گوناگون] آن است كه مي
ي بن جعفر... شما ارباب و بزرگان ما هستيد و براي علي]، يا باب الحوائج، يا موس
  خوانيم...! و از اين گونه دعاها و عبادات! برآوردن حاجاتمان شما را مي

  كنند] [واقعيت امامان آن است كه نسبت علم غيب به خودشان را انكار مي

اند و دسترسي به  واقعيت آن است كه اكنون امامان اهل بيت (عترت) از دنيا رفته
ايشان ممكن نيست، و خداوند در قرآن دستور نداده كه آنان را فرا بخوانيم و 
نفرموده: رسولتان را بخوانيد يا مقربانِ درگاه مرا بخوانيد، بلكه فرموده: پروردگارتان 

تريم؛ من از ديگري نسبت به شما  را بخوانيد؛ ما از رگ گردن به انسان نزديك
  .)1(و شما نيست و من از شما دور نيستماي ميان من  ترم و واسطه مهربان

اما گويي سيد شرف الدين، محافل و مجالس ايشان را نديده است و مردم را به 
كند حضرت عباس بن علي در همه جا حاضر  خواند كه گمان مي مذهبي فرا مي

هر  ي هشنود و متصف به صفات خداوند متعال بوده و شنوند است و هر ندايي را مي
بقره را  ي هسور 259 ي هآيا قرآن و داستان عزير پيامبر را در آي صدايي است!

وۡ ﴿نخوانده: 
َ
ِيٱكَ  أ ٰ قَۡرَية لَّ َ َ ٰ يُۡحِ  َمرَّ  نَّ

َ
ٰ ُعُروِشَها قَاَل أ َ َ ِ  ۦَوِهَ َخاوَِيٌة  ُ ٱَهِٰذه َّ 

َماتَُه 
َ
ُ ٱَبۡعَد َمۡوتَِهاۖ فَأ ۡو َبۡعَض يَۡومۖ  قَاَل  ۥۖ ِماْئََة َعم ُثمَّ َبَعَثهُ  َّ

َ
َكۡم َلِۡثَتۖ قَاَل َلِۡثُت يَۡوًما أ

 ِ
ها و  يا [داستان] كسي كه بر شهري گذشت كه سقف«. ﴾ِماْئََة َعم ۡثَت قَاَل بَل لَّ

چگونه خداوند [اهل] اين شهر را پس از  :ديوارهايش فرو ريخته بود؛ [در دل] گفت
 كرد اش زنده پس. سمدت] صد سال ميراندكند؟ آنگاه خداوند او را [به  مرگشان زنده مي

                                                       
 .186و بقره/  16؛ ق/ 55اشاره است به مضمون آيات: اعراف/  -1
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 درنگ را روز كي از يبخش اي روز، كي: گفت ؟اي هكرد درنگ قدر چه: فرمود) او به و(
  . »يكرد درنگ سال صد بلكه) نه( :فرمود. ام هكرد

گويند ارواح پيامبران و اولياي خدا محيط بر دنياست و از احوال  شيعيان امامي مي
شنوند؛ ليكن داستان عزَير، ادعاي ايشان را  ي مردم دنيا را ميبندگان آگاهند و صداها

كند، زيرا او پس از مرگش از خود و بدنش و از مدتي كه در آنجا بود، خبر  رد مي
دانست كه خرش مرده و خاك شده است، چه رسد به اينكه از احوال  نداشت و نمي

  ساير بندگان خبر داشته باشد!؟
شود كه پيامبران و امامان و اولياي خدا، پس از مرگشان  از اين داستان معلوم مي

هاي  كنند و ساعت اند، اما اماميه قبور بزرگانشان را زيارت مي اطالع از امور دنيا بي
خوانند و به صاحب قبر  هاي طوالني مي مانند و زيارتنامه ها مي بسيار در زيارتگاه

تو هستم، به تو پناه آوردم،  ي هبند تو و پسر ي همن بند« گويند: كنند و مي التماس مي
دهي و جايگاه مرا  شنوي و جواب مرا مي دهم كه تو سخن مرا مي گواهي مي

ها را براي شيعيان  ها از جمله عقايد فاسدي است كه شيطان آن اين ي هو هم »!بيني مي
  زينت و دلچسپ كرده است!!

  دانست] غيب نمي [اميرالمؤمنين علي

ايستاد و چنين  (ع)شبانه بر قبر فاطمه (ع)اميرالمؤمنين علياند كه  گزارش كرده
  خواند: 
ً  الُقبُـــورِ  بَلَ  ُت َوَقْفـــ َمـــايِل   ُمَســـلِّما

  

ـــرْبَ    ـــِب  َق ـــم احلَِبي ـــُردَّ  فَلَ ِ  يَ ـــَوا   َج
  

 
َ
ـــُب  أ ي ـِ ــا َحب ـــَك  َم ـــُردُّ  َال  لَ ـــنَا تَ  َجـَوابَ

  

ـــيَت    نَِس
َ
ـــِدي أ ـــةَ  بَع حْ  ُخلَّ

َ
ـــاباأل   بَ

  

ـــ ـــبِ احْلَ  اَل قَ ـــُب َف يْ ـــكيْ  وابُِكمْ َف يِل جِبَ
  

 )1(وتُــــراِب   َجنــــاِدلٍ نْيُ وأنَــــا رَِهــــ  
  

 گفـتم سـالم  ايستادم بـر سـر قبـرش همـي
  

 ليــك از قبــر حبيــبم هــيچ لبيكــي نبــود   
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 دوست ناگفتي سالمم را جوابگفتمش اي
  

 رسم تو در زندگاني هيچ جز نيكي نبـود   
  

 راجـواب سالمتگويمسانچهگفتامن دوست
  

 ر سنگ هستم زير اين خاك كبودمن اسي  
  

را نداده است؛ پس چگونه شيعه معتقد  زهرا جواب علي ي هيعني كه فاطم
 !يا فاطمة«د: نزن گويد و لذا فرياد مي شنود و پاسخ مي است كه آن حضرت، ندا را مي

  »! ما را شفاعت كن و به فرياد ما برَس ،اي فاطمه=  غيثيناأشفعي لنا وا
در قبرها «گويد:  نهج البالغه در وصف مردگان مي 230 ي هدر خطب علي

آيد و چه كسي  دانند چه كسي نزد آنان مي مسكن گزيدند و اموالشان به ارث برده شد؛ نمي
 . و اين جابر)1(»دهند ها را صدا بزند؛ جواب نمي كند؛ و به كسي كه آن برايشان گريه مي

ايستاد و سالم كرد و  حسين عبداهللا انصاري است كه روز اربعين بر قبر  بن
  .)2(»دهد دوستي كه جواب دوستش را نمي=  يبَهُ بِ يُب حَ جُيِ  ٌب الَ يْ بِ حَ «سپس گفت: 

  ]كتب اماميه مملو از تناقضات است[

عالم «روايت شده است:  از امام صادق »الُْعلََماءِ  َفْقدِ «در كتاب كافي باب: 
نَّ «؛ اما در باب: )3(»برد داند، مي ميرد و آنچه را كه مي مي

َ
ةَ  أ ئِمَّ

َ
 َنْعُضُهمْ  يَرُِث  ،الِْعلْمِ  َوَرثَةُ  اْأل

 ً خالف اين سخن را  »برند مي بارث را دانش ديگرى از يكى دانشند، وارثان ائمه=  َنْعضا
 ،ِعلُْمهُ  فََذَهَب  َخلِمٌ  َماَت  َوَما«زيرا از امام صادق چنين روايت شده است:  بينيم، مي

ميرد و علمش از بين برود، بلكه علم [دست به دست] به ارث  عالمي نمي=  َوارَُث ُفتَ  َوالِْعلْمُ 
نَّ «. نيز در باب: )4(»رسد مي

َ
ةَ  أ ئِمَّ

َ
ه ب را ....صپيغمبر علم ائمه = صاجَّيِبِّ  ِعلْمَ  َوِرثُوا اْأل

ً  إِنّ « و نيز: »ُفتََوارَُث  الِْعلْمَ  ِإنّ «كند:  از امام صادق نقل مي» اند برده ارث  ِعلْمَ  َورَِث  حُمَّمدا

                                                       
 .225 – 224/  2نهج البالغه،  -1

 .130/  65بحار األنوار،  -2

  .38/  1افي، ك -3
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   .)1(»برد ارث را به سليمان علم صحمدم =ُسلَيَْمانَ 
 ي هسور 52 ي هكند زيرا خداي تعالي در آي اما آيات قرآن اين مطلب را رد مي

َ  ۡلِكَتُٰب ٱَما ُكنَت تَۡدرِي َما ﴿فرمايد:  شوري مي يَمٰنُ ٱَو دانستي كه كتاب  تو نمي« ﴾ۡلِ

ن يُۡلَقٰٓ  َوَما﴿فرمايد:  قصص مي ي هسور 86ي  هآي ر؛ و د»و ايمان چيست
َ
ُكنَت تَرُۡجٓواْ أ

 113 ي ه. در آي»تو اميد نداشتي كه كتاب آسماني بر تو فرود آيد« ﴾ۡلِكَتُٰب ٱإَِلَۡك 
نَزَل  وَ ﴿ گويد: نساء هم مي ي هسور

َ
ُ ٱأ لََّمَك َما لَۡم وَعَ  ۡلِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَتَٰب ٱَعلَۡيَك  َّ

دانستي به تو  و خداوند كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و چيزي را كه نمي« ﴾ن َتۡعلَمُ تَكُ 
ً  إِنّ «آمده است:  . در اين باره در كافي از قول امام باقر»آموخت  ِعلْمَ  َورَِث  حُمَّمدا

نِْبيَاءِ  ِمنَ  َقبْلَهُ  اَكنَ  َمنْ 
َ
لي [به نام زيارت اي جع . نيز اماميه در زيارتنامه)2(»َوالُْمرَْسِلنيَ  اْأل

المُ «گويند:  مي و ارث] خطاب به امام حسين ِ  نيَِبِّ  نُوٍح  َوارَِث  يَا َعلَيَْك  السَّ  ،ابَّ
المُ  ِ  َخِليلِ  إِبَْراِهيمَ  َوارَِث  يَا َعلَيَْك  السَّ  سالم ،خدا پيامبر نوح وارث اى تو بر سالم = !ابَّ

ل. پس بايد گفت: آيا نبوت و علم، و از اين قبي .»خدا دوست ابراهيم وارث اى تو بر
 ارثي است يا تفضّلي از خداوند يا تحصيلي؟!

  ائمه] ي ه[غلو در بار

ْعِطيَ  َما«در باب: 
ُ
ةُ  أ ئِمَّ

َ
ْقَظمِ  اهللاِ  اْسمِ  ِمِن  اْأل

َ
 عطا ائمهه ب خدا اعظم اسم از آنچه = اْأل

در اين باب، از و از خرافات كتاب كافي و بحاراألنوار و ساير كتب اماميه  »است شده
ْقَظمُ  اهللاِ  اْسمَ  إِنّ «امام باقر و صادق و عسكري چنين نقل شده است: 

َ
 ثََالثَةٌ  اْأل

ً  وََسبُْعونَ  ُ  فَاخْنََرقَْت  بِهِ  َفتلََكّمَ  َواِحدٌ  َحرٌْف  آَصَف  ِعنْدَ  اَكنَ  ،َحْرفا رُْض  َ
َ
 َوَبنْيَ  بَيْنَهُ  ِفيَما اْأل

ّ  يَس بِلْقِ  َعْرَش  َفتَنَاَوَل  ،َسبَإٍ  َ  .... وَِعنْدَ ُسلَيَْمانَ  إِىَل  َصرّيَهُ  َح  َحْرفَاِن... َمْرَيمَ  اْننَ  ِعي
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ْقَظمِ  اِالْسمِ  ِمنَ  ِعنَْدنَا َوحَنْنُ 
َ
ً  وََسبُْعونَ  اْعنَانِ  اْأل همانا اسم اعظم خداوند هفتاد و ...= َحْرفا

و سبأ  آن، زمين ميان او ي هسه حرف است كه يك حرف نزد آصف بود كه به واسط
... و دو حـرف نزد  فرمانبردار او شد و تخت بلقيس را برداشت و آن را نزد سليمان برد

  حرف؟!] 75. [اين كه شد )1(»عيسي بن مريم بود، نزد ما هفتاد و دو حرف است...
كنند هفتاد  غالت اين است كه ايشان ادعا مي ي هراستي از ناداني ائم آري، به

دانند كه اسم، يا سه حرفي است يا چهار حرفي يا  رند، اما نميمرتبه از پيامبران باالت
هاي ديگر، اسم هفتاد حرف ندارد! و اگر فرض  پنج حرفي، و در زبان عرب و زبان

كنيم كه اين اخبارِ جعلي، راست است و اسمِ هفتاد حرفي هم وجود دارد، پس يك 
گر بعد از تركيب با معناست م معناست؛ زيرا حروف هجاء، بي حرف تنها از آن بي

گويند: ما چنينيم، ما چنانيم، ما فالنيم؛  يكديگر! و شگفت از امامان غُالت كه دائماً مي
  از اين مطالب بيزار و بركنارند.  (ع)اما ائمه اهل بيت
ةِ  ِعنْدَ  َما«نيز در باب:  ئِمَّ

َ
 كه متاعى و اسلحه=  َوَمتَاِعهِ  ص� اهللاِ  رَُسولِ  ِسَالِح  ِمنْ  اْأل

 سلسلةاست! كليني حديث  »سلسلة احلمري«حديث  »است ائمه نزد صپيغمبر از
را كه راويان آن همگي خران هستند (خر از خر، خر از خر، خر از خر) نقل  رياحلم

 كرده است! عاقالن بايد به جهل كليني بخندند! حديث چنين است كه از علي
رسول خدا تكلم نمود و گفت:  با - يعني عفَير - همانا آن خر«كند كه فرمود:  نقل مي

پدر و مادرم به فدايت، پدرم براي من نقل كرد از پدرش از جدش از پدرش كه 
همراه نوح در كشتي بود كه حضرت نوح به سوي او رفت و دست بر كَفَل او كشيد 

آيد كه سيد و خاتم  و سپس گفت: از صلب اين خر، خري [در آينده] به دنيا مي
] سپاس خداوند را كه مرا همان خر قرار شود؛ پس [عفير گفت: ميسوار آن  پيامبران،

  .)2(»داد
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كند؟ آيا هر خري كه دنبال  اي مردم عاقل! آيا خر از پدرش حديث روايت مي
شناسد؟ آيا مذهبي كه راوي حديث آن خر از  كند پدرش را مي مادرش حركت مي

گويد:  مي 4 ي هدر مراجعخر باشد، قابل پيروي است؟! با اين حال، سيد شرف الدين 
 »!اهل بيت نبوت گرفته شده است ي هشرعي، اصل و اساسش از مذهب ائم ي هادل«

اند و  پاسخ وي آن است كه ائمه مذهبي را كه راويانش خر از خر باشند، ايجاد نكرده
پدر ائمه  از برترين فضايل ايشان، آن است كه آنان مسلمان بودند و اين، علي

. اما شما به دوازده )1(»سنت آن بود كه رسول خدا به جاي گذارد«: گويد است كه مي
عترت  ي هسنت قائليد، براي هر امامي يك سنت جداگانه! و به اين ترتيب، به ائم

  ايد!! تهمت زده

  [بيشتر روايات منسوب به ائمه، جعلي هستند]

 ي هر صفحو شرف الدين د .)2(گانه، همگي جعلي است اخبارِ تعداد امامان دوازده
مردمانِ سه قرن اول اسالم به چيزي از اين «كند كه:  كتاب المراجعات اعتراف مي 15

ها بودند، كجا  بند نبودند و مذاهب در آن سه قرن كه بهترين قرن مذاهب پاي
عترت «گويد:  مي 4 ي هاما در اينجا سخن خود را فراموش كرده و در مراجع». بودند؟

                                                       
 266/  2بحار األنوار،  -1

و محدث شيعي محمد باقر بهبودي بر يكي از روايات نـص بـر امامـان دوازدگانـه تعليـق زده       -2
سيسـتم امامـت شـناختيد كـه احاديـث       ي ههمانگونه كه در بحث اخبار شاذ در بـار «گويد:  مي

شده در مورد نصوص بر امامان، از جمله خبر لوح جابر و غيره، همگي در عهد غيبـت    روايت
اند؛ پس اگر اين نصوص فراوان در نـزد شـيعة اماميـه     و حيرت و كمي پيش از آن ساخته شده

شـدند و   شان در شناخت ائمة طاهرين دچـار ايـن اخـتالف فضـيحت بـار نمـي      موجود بود، اي
گشتند و نياز نداشـتند كـه بـه     هاي طوالني، بزرگان و اركان مذهب شيعه دچار حيرت نمي سال

كردن حيرت امت بشتابند، آن هم تأليفاتي بـه   هايي در زمينة اثبات غيبت و برطرف تأليف كتاب
 ).172، ص تاريخ نرشه وتدوينه وثقافته عند الشيعة اإلماميةفة احلديث ومعر» (اين زيادي!
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هاي اول تا سوم، يكي از  ؟! آيا در قرننيستين تناقض آيا ا»! داراي مذهب بودند
عترت، داراي مذهب امامي يا باطني يا جعفري يا شيخي يا چيز ديگري  ي هائم

دانست كه ائمه دوازده  مذهبي به نام خودش ادعا ننمود و نمي بودند؟ امام صادق
اما ، »استپسرم اسماعيل بعد از من امام «نفر و انحصاري هستند، و لذا فرمود: 

؛ و )1(پيش آمد بداءهنگامي كه اسماعيل پيش از پدرش مرد، شيعه گفت: براي خدا 
شان مطابق  بداء از اختراعات اماميه است، زيرا ايشان وقتي ديدند كه برخي اخبار ائمه

  واقع نبوده است، بداء را اختراع كردند!

  [جهل اصحاب ائمه نسبت به ايشان]

تند كه ائمه دوازده نفراند و اسامي اين دوازده نفر را هم دانس اصحاب ائمه نيز نمي
رخ داد، علم  اي پرسيدند: اگر حادثه ؛ و لذا هركدام، از امامان خود مي)2(دانستند نمي
  مان را از چه كسي بگيريم؟! دين 
هاي رجال شيعه را بخواند تا بداند  خواهد تحقيق كند بايد كتاب كس كه مي هر

  هاي اوليه اثري نبوده است.  ري در قرنعش يكه از مذهب اثن
ما در اينجا نام برخي اصحاب امام صادق را كه از خواص اصحابش بودند 

  دانستند امام بعد از امام معاصرشان كيست:  آوريم تا شما بدانيد كه ايشان نمي مي
گويند: او شيخ و  نجاشي و مامقاني و ساير علماي رجال مي؛ أَعني بن  ةُزرار) 1

آمد؛ وي قاري، فقيه، متكلّم،  سوت اصحاب ما در زمان خود به شمار ميپيشك
وي  .بود شده جمع او در كجاي ينداريد و فضل صفات ،شاعر و اديب بود

                                                       
 269/  47؛ بحار األنوار، 327/  1كافي،  -1

روايات متواتري كه از طريق عامه و خاصه به ما رسـيده  «گويد:  آيت اهللا خويي مرجع شيعه مي -2
ـ    اند، اما آنان را با نام عدد امامان را دوازده نفر تعيين كرده س از ديگـري تعيـين   هايشـان يكـي پ

 .)2/453، أجوبة االستفتاءات ة يفرصاط النجا( .»اند نكرده
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. امام صادق در حق )1(از دنيا رفت هجري بعد از امام صادق 150در سال 
ند كه زراره، ابوبصير، محمد بن مسلم و بريد از كساني بود«او گفته است: 

ٰبُِقونَ ﴿خداوند تعالي فرمود:  ٰبُِقونَ  َوٱلسَّ ْوَلٰٓئَِك  ١٠ ٱلسَّ
ُ
ُبونَ  أ  و« ﴾١١ ٱلُۡمَقرَّ

اگر اين عده «نيز فرموده:  .»]١١−١٠[الواقعة: » مقربانند آنها. پيشگامند كه پيشگامان
داران پدرم به حرام  شد. ايشان حافظان دين و امانت نبودند آثار نبوت نابود مي

را به زراره  . هنگامي كه خبر وفات امام صادق)2(»ل خداوند بودندو حال
دادند وي در كوفه بود؛ لذا پسرش عبداهللا را به مدينه فرستاد تا بداند امام بعد 
از صادق كيست؛ اما چون مرگش نزديك شد و پسرش بازنگشت، قرآن را 

را اثبات كسي كه اين قرآن، امامتش «اش گذاشت و گفت:  برداشت و بر سينه
؛ وي از دنيا رفت و ندانست كه امام بعد از )3(»كند پس او امام من است

  كيست! صادق
او «در حق او گفته است:  امام صادق ثمالي، ثابت بن دينار؛ ي هابوحمز )2

. در حالي كه او هم ندانست )4(»در زمان خود مانند سلمان و لقمان حكيم بود
ايستاده بود  ! وي بر قبر اميرالمؤمنينكه امامِ بعد از جعفر صادق كيست

كه يك اعرابي خبر مرگ امام صادق را از مدينه آورد، در نتيجه، وي فرياد 
بلندي از دل برآورد، سپس از آن اعرابي در مورد امام بعد از او پرسيد كه آيا 
بركسي وصيت كرده است؟ اعرابي گفت: آري، به پسرانش عبداهللا، موسي و 

 !)5(منصور

                                                       
 .175رجال نجاشي، ص  -1

  .290، ص روضة الواعظني؛ فتّال نيشابوري، 27/144، وسائل الشيعه -2
 .76 – 75، صدوق، صص النعمةمتام الدين وكامل  -3

 .781/  2رجال نجاشي،  -4

 .434/  3آشوب،  مناقب آل ابي طالب، ابن شهر -5



 
  

 

55 

بود؛  (ع)؛ از خواص اصحاب باقر و صادقابوجعفر أحوال (مؤمن الطاق)) 3
هشام بن سالم روايت كرده است كه من و مؤمن الطاق، زماني كه جعفر بن 
محمد از دنيا رفت در مدينه بوديم و مردم در اطراف عبداهللا بن جعفر گرد 

يم كه امام بعد آمده بودند، اما متحير و گمراه از نزد او بيرون آمديم و نفهميد
 )1(از صادق كيست؟!

 همان گونه كه در باال ذكر نموديم. هشام بن سالم، )4
بر طبق گزارش مامقاني در تنقيح المقال و علماي  محمد بن عبداهللا الطيار؛) 5

  .)2(هاي خويش، وي در شناخت امام، متحير و سرگردان بود رجال در كتاب
يان امام صادق بود. هنگامي كه وي از خواص اصحاب و اطراف ابوبصير؛) 6

صادق از دنيا رفت، او متحير گشت، ليكن طبق گزارش كتب رجال، هشام بن 
  سالم او را به سوي موسي بن جعفر راهنمايي كرد.

 ؛ وي نيز از جمله متحيرين بود.احمد بن محمد بن خالد برقي) 7
 نيز از ياران خاص ائمه بود. مفضل بن عمر) 8

خواص ياران ائمه را نام برديم كه از امام زمان حاضر  ما برخي اصحاب و
پرسيدند كه بعد از شما دنبال چه كسي باشيم؟ تعداد ايشان را در كتاب  خودشان مي

ِ  بَلَ  َواجَّصِّ  اْإلَِشاَرةِ «شكن) كه در نقد و رد كتاب كافي است، در باب  (بت
َ
 احْلََسِن  أ

  .)3(بدانجا مراجعه نماييدايم؛  نفر ذكر نموده 104 »)ع(الرَِّضا
  
  
  

                                                       
 .351/  1كافي،  -1

 .274-273/  17خويي، معجم رجال الحديث،  -2
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  شناختند] گانه را نمي [بزرگان اهل بيت، ائمة دوازده

گانه، قيام بزرگان علماي  دوازده ي هبودن روايات تعداد ائم دليل ديگر بر دروغ
عترت (علويان) در عهد خالفت بني اميه و بني عبـاس و ادعاي امامـت توسط 

، و محمـد بن )1(سين كـه در كـوفه شهيد شـدايشان بود، ماننـد زيـد بن علي بن الح

                                                       
اند كه زيد بن علي بن الحسين كسي را نزد ابوجعفر أحول، يكي از خـواص امـام    گزارش كرده -1

ده بـود؛ و از وي درخواسـت يـاري كـرد. لـيكن أحـول       سجاد  فرستاد، در حالي كه مخفي شـ 
كردم، اما با تو خير! زيـد   خودداري نمود و گفت: اگر پدرت يا برادرت بودند همراه او قيام مي

بزرگـي بـرايم    ي هغذا نشسته بودم و پـدرم لقمـ   ي هبه او گفت: اي اباجعفر! با پدرم بر سر سفر
انم نسوزد، پس چگونه بر حرارت آتش دوزخ گرفت و آن را از روي دلسوزي خنك كرد تا ده

برايم دلسوزي نكرده باشد كه دين را به تو خبر دهد و به من خبر ندهد! (يعني به تو خبر دهد 
كه امامت بعد از او با محمد باقر است و سپس با پسرش جعفر صادق)، أحـول گفـت: پـدرت    

ر داد، پس اگـر بپـذيرم نجـات    ترسيد كه تو نپذيري و در نتيجه وارد دوزخ شوي، و به من خب
، مدينـة املعـاجز؛ 1/174، كـافی. [»دهـد كـه وارد دوزخ شـوم    ام و اگر نپذيرم، اهميـت نمـي   يافته

زندان رآيد كه تمامي اهل بيت به ف ]. اين، سخني باطل است، چرا كه براساس آن الزم مي5/273
آنان نپذيرند و در نتيجـه وارد   امام آگاهي ندهند، از ترس آنكه ي هنزديكان خود در بار ي هو بقي

آيد امامتي كه نزد شيعة اماميه بنياد اساسـي ديـن اسـت، امـري سـرّي       دوزخ شوند. نيز الزم مي
باشد، و اين مطلب بسيار مهمي است! پس چگونه مصالح امت، وابسته بـه امامـت اسـت و آن    

د كـه بـر نجـات    شـو  گونه وصف مـي آن امري سرّي است؟! نيز فكر كنيد كه چگونه امام سجاد
از آتش دوزخ، حريص نبود؟ و مقايسه كنيد ميـان ايـن صـفت امـام      –أحول  –أخص يارانش 

را حـريص بـر هـدايت مـردم معرفـي كـرده و        صسجاد با آنچه كه خداوند پيـامبر رحمـتش  
ٰٓ َءاَثٰرِهِۡم إِن لَّۡم يُۡؤِمُنواْ بَِهَٰذا  فَلََعلََّك ﴿فرمايد:  مي َ َ َسـًفا ِديثِ لَۡ ٱَبِٰخع نَّۡفَسَك 

َ
 چـه « ]٦[الكهـف:  ﴾أ

 َبِٰخعٞ  لََعلََّك ﴿». كنى هالك اندوه از را خود نياورند، ايمان گفتار اين به اگر آنها،]  اعراض[ پى از تو بسا
َّ  نَّۡفَسَك 
َ
ْ  أ  آورنـد،  ينمـ  مـان يا آنان نكهيا يبرا يخواه يم تو ديشا« ]٣[الشـعراء:  ﴾٣ ُمۡؤِمنِيَ  يَُكونُوا

نُفِسـُكۡم َعزِيـٌز َعلَۡيـهِ َمـا َعنِـتُّۡم  لََقدۡ ﴿و:  »!يكن هالك اندوه شدت از را خود
َ
َجآَءُكۡم رَُسول ّمِۡن أ

 ِ  كـه  آمد خودتان از پيامبرى را شما همانا« .]١٢٨[التوبة:  ﴾١٢٨رَُءوف رَِّحيٞم  لُۡمۡؤِمنِيَ ٱَحرِيٌص َعلَۡيُكم ب
 ».است مهربان و دلسوز مؤمنان به و سيار حريصب شما]  هدايت[ به است، سخت او بر تان زيان و رنج



 
  

 

57 

، و حسين بن علي شهيد )2(، و محمد بن جعفر صادق)1(عبـداهللا بن حـسن نفس زكيه
و امثال  )4(و يحيي بن عبداهللا بن حسن )3(ق]169و متوفاي  فخ [از نوادگان علي

تعداد  ي هكنند ايشان كه همگي علماي اهل بيت بودند. بنابراين، اگر روايات تعيين
و صحيح  صهاي ايشان، منصوص از سوي رسول خدا گانه و نام دوازده ي هائم

شدند و ادعاي امامت نداشته و قيام  بودند، اين عده علماي نام برده مطلع مي
ايم  شكن) نوشته ها را در كتاب (بت هاي ديگري نيز وجود دارد كه آن كردند! دليل نمي

بينيم كه جعفري يا اثناعشري  كس را نمي مه هيچاش اين است كه در زمان ائ و نتيجه
  بوده باشد.

  شدن شيعيان بعد از وفات برخي ائمه]  [پراكنده

به پنج فرقه تقسيم شدند؛ برخي  هنگامي كه اصحاب جعفر بن محمد صادق
فَطَحي و معتقد به امامت عبداهللا أفطح و برخي ناووسي و برخي اسماعيلي و... 

حمد حسن عسكري از دنيا رفت، طبق گزارش سعد بن شدند؛ و زماني كه ابوم
و همگي  )5(عبداهللا اشعري در كتاب (المقاالت والفرق) يارانش پانزده فرقه شدند

گفتند كه ابومحمد فرزندي نداشت، جز يك فرقه كه گفتند فرزندي داشته است و 
ب اختراعي محمد بن نُصير است كه مذه ي هليكن ما او را نديديم؛ و اين، گفت

  (نُصيريه) را ابداع كرده است.
  

                                                       
 .244مقاتل الطالبيين، ص  -1
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  [راه اجتماع و يكپارچگي امت]

گويد:  خطاب به شيخ سليم مي 16 ي هسپس صاحب (المراجعات) در صفح
آري، با آزادكردن مذهب اهل بيت توسط شما و به رسميت شناختن آن مانند يكي «

جتماعي از مذاهبِ خودتان، تفرقه و پراكندگي، تبديل به وحدت شده و همبستگي ا
  ». گيرد پديد آمده و سر و سامان مي

كردن مذاهب منتسب به اهل  گوييم: واقعيت برعكس آن است؛ زيرا با آزاد ما مي
شود و نظم  [اهل سنت] افزوده مي ي هفاسد بر مذاهب چهارگان ي هبيت، مذاهب آلود

رود؛ و حق آن است كه همبستگي امت، سامان و صورت  جامعه از ميان مي
مذاهب، نام و شعارشان را ترك گويند و خود را به نام  ي هرد مگر آنكه همپذي نمي

هاي اوليه بود، تا آنكه تفرقه و پراكندگي تبديل  اسالم بنامند، همان گونه كه در قرن
به وحدت و يكپارچگي شود و شوكت مسلمانان بازگردد! همان طور كه خداوند 

 ُهوَ ﴿ فرمايد: حج مي ي هسور 78 ي هتعالي ايشان را در كتابش نام نهاده و در آي
ُٰكمُ   132 ي هبقره آي ي ه. نيز در سور»او شما را مسلمانان نام نهاد« ﴾ٱلُۡمۡسلِِميَ  َسمَّ

َ ٱإِنَّ ﴿فرمايد:  مي ۡسلُِمونَ  ّلِينَ ٱلَُكُم  ۡصَطَفٰ ٱ َّ نُتم مُّ
َ
َّ َوأ ِ َ َتُموُتنَّ إ  نيا خداوند«؛ ﴾َف

   ».ديباش مسلمان نكهيامگر  ديرينم پس است، دهيبرگز شما يبرا را نييآ
اي به مذهب يا مذاهب نشده است و خداوند  بينيم كه در كتاب خدا هيچ اشاره مي

مائده  ي هبه صالح بندگانش از صاحب (المراجعات) داناتر است، چرا كه در سور
 بر شما يبرا نيد) بعنوان( را اسالم و« ﴾دِيٗنا ٱۡلِۡسَلٰمَ  لَُكمُ  َورَِضيُت ﴿فرمايد:  مي 3 ي هآي
، و اهل بيت هم »رضيُت لكم مذهباً «و به مذهب راهنمايي نكرده و نفرموده:  .»دميگز

  مذهبي ابداع ننمودند. 
ُكوَن ﴿فرمايد:  پيامبرش مي از زبانهاي يونس و نمل  خداوند در سوره

َ
ۡن أ
َ
ِمۡرُت أ

ُ
َوأ

با  .)1(]٩١و النمل:  ٧٢[يونس:  ».باشم مانانمسل از كه ام شده مأمور من و« ﴾لُۡمۡسلِِميَ ٱِمَن 
                                                       

َل ٱلُۡمۡسلِِميَ ﴿گويد:  نيز مي 12[در سورة زمر آية  -1 وَّ
َ
ُكوَن أ

َ
ۡن أ
َ
ِمۡرُت ِل

ُ
 ].﴾َوأ
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وجود آنكه منتسبين به عترت، هفتاد مذهب هستند، آيا اين مذاهب را از اهل بيت 
  ]!د؟يكن يم حكم چگونه است؟ شده چه را شما[ ﴾َما لَُكۡم َكۡيَف َتُۡكُمونَ ﴿اند؟ و  گرفته

ار داده و ) كتابش اهل سنت را مورد سرزنش قر16سپس شرف الدين در (ص 
اش، جزو  گويي كه دين اسالم با كتاب و سنت و بينات و داليل روشن«گويد:  مي

امالك شخصي ايشان است و تصرف در آن را به جز رأي و نظر خودشان، براي 
اند، يا اينكه خداوند، اوصياء و ائمه  دانند! آيا ايشان وارثان پيامبران ديگران جايز نمي

م گذشته و آينده را به آنان آموخته و به ايشان چيزي را را به آنان ختم كرده و عل
  ؟!»عطا كرده كه به هيچ يك از مردم جهان نداده است

گويم: اين سرزنش و طعن بر اهل سنت وارد نيست، زيرا اوالً: خداوند  بنده مي
اجازه نداده كه در دينش تصرف شود و از تصرف و تحريف در دين و كتابش نهي 

اند؛ بلكه آن  : اهل سنت چيز خاصي را براي خودشان ادعا نكردهياًفرموده است؛ ثان
طعن و سرزنش بر اماميه و امامانشان وارد است، چرا كه به گمان شيعيان، ائمه ادعا 

اند كه وارثان پيامبر هستند و به آنان چيزي داده شده كه به هيچ يك از جهانيان  نموده
نَّهُ «اب: داده نشده است! كتاب كافي را ببينيد، ب

َ
ْ  لَيَْس  ك  َما ِإالَّ  اجَّاِس  يَدِ  يِف  احْلَقِّ  ِمنَ  ءٌ  َ

ةِ  ِعنْدِ  ِمنْ  َخَرجَ  ئِمَّ
َ
نَّ  ،اْأل

َ
ْ  لُكَّ  َوأ چيزي از حق نيست =  بَاِطٌل  َفُهوَ  ِعنِْدِهمْ  ِمنْ  خَيُْرجْ  لَمْ  ءٍ  َ
نزد آنان بيرون نيايد،  بيرون آمده / بيايد، و هرآنچه كه از (اماميه)مگر آنچه كه از نزد ائمه 

به مشرق برويد يا به «گويد:  به دو نفر از راويان شيعه مي امام باقر )1(»!!باطل است
. )2(»يابيد مگر آنچه را كه از ما اهل بيت بيرون آيد مغرب برويد، علم صحيحي نمي

ةِ  َمعَ  الَْكْونِ  ِمنَ   اهللاُ  فََرَض  َما«همچنين باب:  ئِمَّ
َ
 همراه عزوجل خداى ندانست واجب=  اْأل

نَّ « و باب: ،)3(»را (اماميه) ائمه با بودن
َ
ْهَل  أ

َ
ْكرِ  أ ِّ ينَ  ا ِ

َّ َمرَ  ا
َ
 ُهمُ  بُِسَؤالِِهمْ  اخْلَلَْق  اهللاُ  أ

                                                       
 .399/  1كافي،  -1

 همان. -2

 .208/  1همان،  -3
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ةُ  ئِمَّ
َ
و  )1(»هستند (اماميه) ائمه فرموده امر ايشان از بپرسش را مردم خدا ذكريكه اهل=  اْأل

نَّ «باب: 
َ
ْوَرَعُهمْ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  اهللاُ  اْصَطَفاهُ  َمِن  أ

َ
ةُ  ُهمُ  ِكتَابَهُ  َوأ ئِمَّ

َ
 ميان از خدا كه را كسانى = اْأل

نَّ «و باب:  )2(»باشند مى )اماميه( ائمه داده بارثشان را قرآن و برگزيده بندگانش
َ
ةَ  أ ئِمَّ

َ
 اْأل

يعِ  صاجَّيِبِّ  ِعلْمَ  َوِرثُوا نِْبيَاءِ  ومََجِ
َ
 بارث را ...پيغمبران تمام و ص پيغمبر علم ائمه= اْأل

نَّ «و باب:  )3(»اند برده
َ
ةُ  ُهمُ  بِالِْعلْمِ  ِكتَابِهِ  يِف  َيَعاىَل  اهللاُ  وََصَفهُ  َمنْ  أ ئِمَّ

َ
 كه را كسانى=  اْأل

 گويد: درآن مي كه امام باقر )4(»باشند مى ائمه ناميده عالم قرآنش در تعالى خداى
ينَ  حَنْنُ  إِغََّما« ِ

َّ ولُو ِشيَعتُنَاوَ  ....َفْعلَُمونَ  ا
ُ
ْكَاِب  أ

َ
راستي فقط ما كساني هستيم كه  به = !اْأل

نَّ «؛ و باب: )5(»دانند، و شيعيان ما همان اولواآللباب / خردمندان هستند مي
َ
اِسِخنيَ  أ  يِف  الرَّ

ةُ  ُهمُ  الِْعلْمِ  ئِمَّ
َ
گويد:  كه امام صادق در آن مي »باشند مى ائمه همان علم در راسخون=  اْأل

. و ساير ابواب كافي )6(»دانيم اسخان در علم هستيم و ما تأويل متشابهات قرآن را ميما ر«
كنند كه  اماميه ادعا مي ي ههاي اماميه، همگي صراحت دارند بر اينكه ائم و ديگر كتاب

دين اسالم از جمله امالك شخصي آنان است و خداوند به آنان چيزي داده كه به 
  ت.هيچ يك از جهانيان نداده اس

  [ائمة أربعة اهل سنت، مذهبي رسمي ابداع نكردند]

 - يعني مالك بن انس، شافعي، ابوحنيفه و احمد بن حنبل -هأربع ي هبدانيد كه ائم
اند ما حجت خدا بر آفريدگان آسمان و زمين هستيم! برخالف  ادعا نكرده و نگفته

                                                       
 .201/  1همان،  -1

 .214/  1همان،  -2

 .223/  1همان،  -3

 .212/  1همان،  -4

 .همان -5

 .213/  1همان،  -6
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ما از انبياء و گويند  گويند ما چنين و چنانيم، حتي مي ائمه اماميه كه هريك مي
 ْسمِ ْالِ ا ِمنَ  مْ هُ دَ نْ َما عِ «مرسلين برتريم! به كتاب كافي و بحار األنوار بنگريد، باب: 

ْقَظمِ 
َ
را بخوانيد، قطعاً بيشتر از آنچه كه ما نقل كرديم  )2(، و زيارت جامعه)1(»اْأل

  خواهيد يافت.
ام است؟ آيا گوييم: آيا انسان خودپسند، ام گرديم به مطلب اصلي و مي باز مي

گويد: من فالنم، من چنانم،  برد و همواره مي كند و باال مي كسي كه خود را تزكيه مي
  هايي فروتن بودند. اهل بيت، انسان ي هامام است؟ به خدا سوگند، نه! بلكه ائم

  ]‡ [تواضع ائمة اهل بيت

 َسِيِّديْ  يَا َقُظمَ «گويد:  ثمالي مي ي هاين زين العابدين است كه در دعاي ابوحمز
َميِلْ 

َ
ِ  َوالَ ... َقَميِل  وََساءَ  ،أ ْسوَ  تَُؤاِخْذ

َ
نَا َوَما ....َقَميِل  ءِ بِأ

َ
 بَِفْضِلَك، َهبيِْن  ،َخَطِريْ  َوَما رَِبّ  يَا أ

َّ  ْق َوتََصدَّ   به و ...گشته زشت كردارم و شده، بزرگ ميآرزو ،من يآقا يا =. بَِعْفوِكَ  يلَعَ
 ست؟يچ من تياهم و پروردگارم، يا من هستم چه ...نمك سرزنش مرا كردارم نيتر زشت

؛ اميرالمؤمنين نيز در مناجاتش )3(»بخش صدقه من بر گذشتت به و ببخش، مرا فضلت به
  ،يَ الَ وْ مَ  يا يَ الَ وْ مَ «گويد:  مي

َ
ْ  َت نْ أ  وَ  يْ ادِ هَ ال

َ
 تويى ،من آقاى اى من آقاى اى= ...الُّ ا الضَّ نَ أ

  . )4(»...گمراه بنده من و )خلق( رهنماى
اماميه و غُالت هستند! به عبارت ديگر،  ي هاهل بيت غير از ائم ي هبنابراين، ائم

هايي خودپسندند كه ادعاي  كافي و بحار األنوار و ديگر كتب شيعه، انسان ي هائم

                                                       
 .25/  27؛ بحار األنوار، 230/  1همان،  -1

، عبداهللا رشح الزيارة اجلامعة الّالمعة يفاألنوار ؛ 310-305/  1نگريد: عيون أخبار الرضا، صدوق، ب -2
 شبر.

 .217صحيفه سجاديه، ص  -3

 .81، ص فة ومساجدهافضل الكومشهدي،  -4
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عترت از اقوال غُالت  ي هصفات پروردگار سبحان را براي خويش دارند؛ اما ائم
ويژگي شخصيتي آنان آن است كه مذهبي نياوردند و  ترين بيزارند و از جمله عالي

  بدعتي نگذاردند.
چهارم هجري پديد آمدند و در  ي هبدانيد كه مذاهب رسمي و غير رسمي در سد

هاي اوليه، مذهب رسمي و غير رسمي وجود نداشت و روايات ساختگي در  سده
  خيالي نقل شده است. ي ههاي شيعه، بيشترشان از قول ائم كتاب

  تالف ميان مذاهب اهل سنت، در فروع است نه در عقايد][اخ

اختالف ميان مذاهب اهل سنت، كمتر از «گويد:  ) مي17سيد شرف الدين در (ص 
  ».باشد اختالف ميان ايشان و مذهب شيعه نمي

اين گونه نيست، زيرا اختالف مذاهب اهل سنت در فروعِ جزئيِ  گوييم: مي
ها و مذاهب شيعه، در عقايد  اما اختالف ميان آن استفاده شده از كتاب و سنت است؛

و اصول و فروع است! به لحاظ آنكه اهل سنت، يك سنت دارند و آن هم سنت 
هاي متعدد متعارض و مخالف با كالم خدا و  ليكن شيعه، سنت است، و صپيامبر

شيعه هزاران ادعا دارند، مثالً اينكه ايشان  ي هدارد؛ نيز ائم صسنت رسول خدا
و حق، منحصراً در وجود آنان است و  )1(اند هاي زمين و حجت براي اهل آسمان ايهپ

و بقاي عالم، بسته به وجود ايشان است؛ و اگر آنان نبودند، )2(ايشان جانشينان خدايند
؛ مالئكه خدمتكاران ايشانند و به حضور آنان )3(شد خدا پرستيده و شناخته نمي

علوم  ي هآيند و در بار ها نزد ايشان مي ؛ و جن)4(آورند آيند و خبرها را برايشان مي مي

                                                       
 .1/196؛ كافي، 220-219صفار، بصائر الدرجات، صص  -1

 .163/  24؛ بحار األنوار، 193/  1كافي،  -2

 .81؛ بصائر الدرجات، ص 152-151؛ توحيد صدوق، ص 193و  144/  1في، كا -3

 .351/  26؛ بحار األنوار، 393/  1كافي،  -4
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كنند نه  ؛ و هرگاه امرشان آشكار شد به حكم آل داود حكم مي)1(پرسند شان مي دين
اند  ؛ ايشان از نور و عليين آفريده شده)3(؛ و همانا زمين مال امام است)2(به حكم قرآن

خرافات ديگركه براي هر يك از  ؛ و از اين قبيل صفات و )4(و ساير مردم از سجين
  ها بابي جداگانه در كافي و بحار األنوار و ساير كتب شيعه وجود دارد. آن

هاي شيعه بنگريد و سپس قضاوت كنيد، چه به نفع  اي اهل انصاف! به كتاب
ايشان و چه به ضرر ايشان! و ممكن نيست كه صاحب (المراجعات) نسبت به 

  خبر باشد! ذاهب شيعه، جاهل و بيهاي مذهبي و نيز تشتت م كتاب
پس آيا به نظر شما پيروي از اهل بيت «گويد:  ) مي17سپس شرف الدين در (ص 
  ؟»شود... رفتن يكپارچگي جامعه مي باعث قطع ريسمان وحدت و از بين

و تمجيد او از سخنان سيد شرف  -يعني شيخ سليم -تعجب من از شيخ اإلسالم
گرداني شيعه از  ها در علت روي داليل شرعي و بيان آن ي هالدين است، و اينكه دربار

) اين گونه پاسخ 19- 18شرف الدين هم در (ص  )5(كند! مذاهب اهل سنت سئوال مي

                                                       
 .115؛ بصائر الدرجات، ص 394/  1كافي،  -1

  .860/  2؛ الخرائج والجرائح، 364/  17؛ مستدرك الوسائل، 279بصائر الدرجات، ص  -2
 .207بصائر الدرجات، ص  ؛ حسن حلّي، مختصر407/  1كافي،  -3

 .37و  36؛ بصائر الدرجات، ص 132؛ برقي، المحاسن، ص 389/  1كافي،  -4

كنـد، در حـالي كـه     بودن اين مراجعات، از شيخ سليم تعجـب مـي   عالمه برقعي با فرض راست -5
ها به دروغ بر شيخ سليم بسته شده است. برقعي نيز به صـراحت   بيشتر قرائن داللت دارد كه آن

فته است كه اين مراجعات، افترايي بر شيخ األزهر بيش نيست، آنجا كه در كتاب حاضر گفته: گ
اي  هاي پيشاور سلطان الواعظين شيرازي اسـت كـه مباحثـه    كتاب المراجعات مانند كتاب شب«

ميان خود و يك عالم سني خيالي مطرح كرده است و هرچه در اين كتاب به هـم بافتـه، عـالم    
خبر يـا از   تصديق كرده است! گويي كه اين عالم سني از كتب اماميه و تاريخ آن بيسني باور و 

ة املراجعات املفـرتانيز بنگريد: (»! هاي شيعه ناآگاه بوده و يا اصالً شخصي فرضي بوده است حيله
كشف كـذب وتـدليس  عات يفالَّذالسياط ال) اثر دكتر علي بن احمد السالوس و: (علی شيخ األزهر

 ) اثر عبداهللا الغامدي.المراجعات ي نگارنده يها بيفر و دروغها كشف =ملراجعاتصاحب ا
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رديف كرده و آنان را رهبري  خداوند امامان عترت را با آيات محكم كتاب، هم«داده است: 
هاي  ت، براي زماني كه موجهاي نجات [مردمان] قرار داده اس براي خردمندان، و كشتي

/ توبه و  ِحطَّـةدارند... و ايشان دربِ  نفاق غيان كنند؛ همچنين امت را از اختالف در امان مي
بخشند، نيز طناب محكمي  آمرزند و مي بخشش هستند و هركس از آن وارد شود، او را مي

در نهج  يسپس در دو صفحه به گفتار امام عل». شوند هستند كه گسسته و پاره نمي
  البالغه استشهاد نموده است.

  كند] [فضايل عترت، مذهبي از مذاهب غُالت را اثبات نمي

و  در جواب وي بايد گفت: ما فضايل عترت و مناقب گزارش شده از علي
كنيم، ليكن فضايل عترت، مذهبي از مذاهب غُالت اماميه را اثبات  غيره را انكار نمي

ليل بر حقانيت مذاهب صوفيه، شيخيه، نُصيريه، باطنيه و كند! آيا فضايل ايشان د نمي
ها خودشان را به اهل بيت  اصوليان اماميه و ساير مذاهب شيعه است؟! زيرا تمامي آن

كنند. بنابراين، آيا اهل بيت، رهبران ايشان، كشتي نجات ايشان و  عترت منتسب مي
با يكديگر اختالف دارند و آنان از اختالف هستند؟ پس، از چه رو  ي هدر امان دارند

اند و به  اي به سوي مذهبي گرايش دارد؟ آيا عترت، دربِ توبه و بخشش هر فرقه
شود؟ و آيا عترت، ريسمان محكم براي  ايشان، گناهان مردم آمرزيده مي ي هواسط

توسل پيروان مذاهب هستند؟ پس براي چه از يكديگر جدا شده [و فرقه فرقه 
  اند؟! اند و عترت موجب تفرقه شده ذاهب از عترتاند؟ آيا اين م گشته]

احتجاج نموده  زين العابدين ) به سخنان21سپس شرف الدين در (ص 
ديگران در امر ما كوتاهي كرده و به متشابه قرآن احتجاج نموده «گويد:  است، آنجا كه مي
مزيد  گوييم: باعث در پاسخ وي مي». اند هاي خويش تأويل كرده و آن را با ديدگاه

زين العابدين نكرده است،  شگفتي ماست كه سيد شرف الدين، تدبر كافي در سخن
  زيرا بيان وي گوياي بطالن مذهب اوست كه پر از تأويل و تفسير به رأي است!
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  [تأويالت باطني آيات قرآن در كتاب كافي]

رأي اين كليني، شيخ اماميه است كه هزار آيه از محكمات قرآن را به رأي خود يا 
اساتيد خود، تأويل نموده است، آن هم تأويالتي سطحي و سبك كه زنِ فرزند مرده 

 ِمنَ  َوُغتٌَف  نَُكٌت  ِفيهِ  بَاٌب «! مثالً در ابواب كافي نگاه كنيد به:  )1(خندد ها مي هم بدان
ورد واليت هايي از آيات نازل شده در م ها و گوشه بابي كه در آن نكته=  الَْوَاليَةِ  يِف  احكَّزْنِيلِ 
 ٱۡلَعٰلَِميَ  َرّبِ  َلَنِيُل  نَُّهۥ﴿ شعراء: ي هسور 192كه امام باقر در مورد آيه  )2(»است
وحُ  بِهِ  نََزَل  ١٩٢ ِميُ  ٱلرُّ

َ
ٰ  ١٩٣ ٱۡل َ بِيٖ  َعَرِبّٖ  بِلَِسانٍ  ١٩٤ ٱلُۡمنِذرِينَ  ِمنَ  ِلَُكونَ  قَۡلبَِك  َ  مُّ

ْ  يِهَ «: گويد مي ]١٩٥−١٩٢[الشعراء:  )3(﴾١٩٥   ».منظور از آن، واليت [ما] است=  ةُ يَ الَ وِ ال
ِي ُهوَ ﴿ :تغابن ي هسور 2 ي هنقل شده است كه در مورد آي از جعفر صادق  ٱلَّ

ۡؤِمٞنۚ  َوِمنُكم َكفِرٞ  فَِمنُكمۡ  َخلََقُكمۡ  ُ  مُّ َّ  يِن عْ فَ «فرمود:  )4(﴾٢ بَِصيٌ  َتۡعَملُونَ  بَِما َوٱ
دانيم اين سوره در مكه نازل شده و در مكه  با آنكه مي .)5(»اهَ فٌِر بِ اكَ وَ  انَ تِ يَ الَ وِ بِ  نٌ مِ ؤْ مُ 

 ي هسور 66 ي هآي ي هواليت مطرح نبوده است! نيز امام باقر در بار ي هبحثي دربار

                                                       
كند، همانگونه كه خداوند را بـه داشـتن    بودن خارج مي اين تأويالت باطني، قرآن را از كتاب مبين - 1

 يكلينـكتابي بسيار مشكل و پيچيده وصف كـرده اسـت. بـراي اطـالع از ايـن حقيقـت بنگريـد: (       
 ) اثر دكتر صالح الدين عبدالفتاح الخالدي.كتابه أصول الكايف طنية لآليات القرآنية يفلباوتأويالته ا

 .412/  1كافي،  -2

(=  نياالم روح. است انيجهان پروردگار) جانب از( شده نازل) قرآن( نيا همانا و«يعني:  -3
 يعرب زبان به) را نآ. (يباش دهندگان هشدار از تا تو، قلب بر. است آورده فرود را آن) ليجبرئ

  .»)كرد نازل( روشن

 مؤمن شما از) يگروه( و كافرند شما از) يگروه( پس د،يآفر را شما كه است يكس او«يعني:  -4
  .»ناستيب ديكن يم آنچه به خدا و هستند،

 .413/  1همان،  -5
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ْ  َولَوۡ ﴿مائده:  قَاُموا
َ
ُهۡم أ نَّ

َ
ِنيَل ٱوَ  ةَ يلَّۡورَ ٱأ ّبِِهمۡ  ۡلِ نزَِل إَِلِۡهم ّمِن رَّ

ُ
 يِهَ «گويد:  مي )1(﴾َوَمآ أ

 ْ ِمۡنُه َءاَيٰت ... ﴿آل عمران: ي هسور 7 ي ههم در مورد آي . امام صادق)2(»ةُ يَ الَ وِ ال
مُّ 
ُ
َۡكَمٌٰت ُهنَّ أ   يِهَ «گويد:  مي ﴾ۡلِكَتٰبِ ٱمُّ

َ
َخُر ُمتََشٰبَِهٰت﴿، »املؤمننيريُ مْ أ

ُ
 نٌ الَ قال: فُ « ﴾َوأ

ر رسولش، ابوبكر و عمر و علي نازل ، يعني ابوبكر و عمر! يعني كه خداوند ب»نٌ الَ فُ وَ 
فرموده است! و از اين قبيل تأويالت ركيك در هر بابي از كتاب كافي پر است؛ يعني 

  اند! اماميه با سخن امامشان سجاد، مخالفت كرده
خواهد تا دليل روشني از كتاب  ، شيخ سليم از شرف الدين مي7 ي هدر مراجع

با كالم رسول خـدا  8 ي هالدين هم در مراجعخدا و كالم رسول ارائه دهد، و شرف 
  اي نياورده، گويا وي چيزي نيافته است. به وي پاسخ داده و از كتاب خدا آيه

نظر ما اين است كه بر فرض كه هزار آيه از قرآن و دو هزار حديث از رسول 
كند، زيرا ما  خدا هم در فضايل اهل بيت وارد شده باشد، باز چيزي ما را ملزم نمي

ترين فضايل آن بزرگواران، آن  از برجسته :گوييم منكر فضايل عترت نيستيم و مي
بوده كه مذهبي [در كنار دين اسالم] نياوردند و بدعتي نگذاردند، و لذا مذهب اماميه 
و روايات و مطالب آن، از عترت نيست، بلكه اين مذهب بر ضد عقايد عترت است 

خداست! [اي علماي اماميه!] يك دليل  هاي اين مذهب، مخالف سنت رسول و سنت
اند، تا  بياوريد كه اهل بيت، مذهب شما را ساخته روشن از كتاب خدا يا كالم رسول

  ما هم به وجوب پيروي از شما اعتراف كنيم و گواهي بدهيم.
  
  
  

                                                       
 از( شده زلنا آنها بر پروردگارشان يسو از كه را آنچه و ل،يانج و تورات آنان اگر و«يعني:  -1

  .»...)ندينما عمل آن به و( دارند پا بر) رآنق و يآسمان يها كتاب

 .همان -2
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  [بين اهل سنت و اهل بيت اختالفي نيست]

اقرار نموده و  ، شيخ سليم به كوتاهي و قصور اهل سنت11 هسپس در مراجع
گوييم: اين يك دروغ آشكار  ما هم مي». ايشان با اهل بيت اختالف دارند...«گفته است: 

است، زيرا بيشترين فضايل اهل بيت در كتب اهل سنت گرد آمده است؛ و نيز در 
صحاح ايشان رواياتي از اهل بيت در خصوص احكام دين نقل شده است كه علما 

  اند! اي فتواهايشان قرار دادهها را حجت و سندي بر آن
سيد شرف الدين آياتي را آورده است كه اختصاص به عترت يا  12 ي هدر مراجع
ندارند، بلكه يا آيات عام هستند يا غير مرتبط  - يعني ائمه غُالت - ايشان ي هارتباط به ائم

  يم.ده ها را پشتيبان سخن حق قرار مي ما، كه ما برخي را ذكر نموده و آن با مبحث 

  نازل شده است] ص[آية تطهير در شأن همسران و أهل بيت رسول اهللا

، چرا كه در )1(نازل شده است صاهل بيت و همسران پيامبر ي هبارتطهير در ي هآي
و ضماير  .]٣٠[األحزاب:  »اي زنان پيامبر...« ﴾...لَِّبِّ ٱَيٰنَِسآءَ ﴿ابتـداي آيه فرموده: 

قِۡمنَ «هاي:  نيز خطاب مذكور در آيه تماماً مؤنث است؛
َ
ِطۡعنَ «َو  »َءاتِيَ «، »أ

َ
همگي  »أ

كه مذكرند و علت  ﴾ُيَطّهَِرُكمۡ ﴿ و ﴾َعنُكمُ ﴿در  »ُكمۡ «مؤنث است مگر دو ضمير 
تغليب مذكر بر مؤنث در زبان عربي است؛ زيرا پيامبر اسالم در  ي هآن هم قاعد

 هود در ي هسور 73 ي هخطاب و حضور، داخل در ميان اهل بيت است. مانند آي
ْ ﴿ خطاب به ساره همسر ابراهيم َتۡعَجبِيَ  قَالُٓوا

َ
ۡمرِ  ِمنۡ  أ

َ
ِۖ  أ َّ ِ  رَۡحَُت  ٱ َّ  َوَبرََكُٰتُهۥ ٱ

ۡهَل  َعلَۡيُكمۡ 
َ
ِيدٞ  َحِيدٞ  إِنَُّهۥ ٱۡلَۡيتِۚ  أ به علت حضور  ﴾َعلَۡيُكمۡ ﴿ كه ضمير در  ﴾٧٣مَّ

                                                       
  ) اثر دكتر عبدالهادي الحسيني.آية التطهري وعالقتها بعصمة األئمةبراي اطالع بيشتر بنگريد به: ( -1

ـ آ در يتـأمل ، اثر دكتر طه دليمـي؛ و  ائمه عصمت با آن ارتباط و ريتطه ي هيآهمچنين نگا:   ي هي
، در ســـايت كتابخانـــه قلـــم مـــذكور كتـــاب دو هـــر، اثـــر مصـــلح توحيـــدي. (ريـــتطه

)www.qalamlib.com( باشد). موجود مي 
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غليب، مذكر آمده است. حال با ت ي هو دخولش در خطاب و طبق قاعد ابراهيم
آنكه خداوند متعال، قانوناً و تشريعاً براي پيامبر و همسران و داماد و دخترش، 
طهارت و پاكي را خواسته است، به سبب آنكه اينان آبروي آن حضرت و مكلّف به 
پاكي از آلودگي و گناه هستند، آيا مجاز است كه گفته شود: خداوند براي همسران 

  پاكي نخواسته است زيرا آنان مكلف به پاك بودن نيستند؟! پيامبر، 
تشريعي است نه  ي هتطهير، اراد ي هدر آي ﴾يُرِيدُ ﴿بايد توجه نمود كه لفظ 
وضو) براي علي و ساير  ي همائده (آي ي هسور 6 ي هتكويني؛ همان گونه كه در آي

خطاب به هر مؤمني افراد مؤمن [از زن و مرد] پاكي خواسته است. در آنجا به عنوان 
َها﴿ فرمايد: و نيز به خود پيامبر كه داخل در خطاب است مي يُّ

َ
أ ِينَ  َيٰٓ ْ  ٱلَّ  إَِذا َءاَمُنٓوا

َ  ُقۡمُتمۡ  ِ ِ  إ لَٰوة ْ  ٱلصَّ يِۡديَُكمۡ  وُُجوَهُكمۡ  فَٱۡغِسلُوا
َ
َ  َوأ ِ ْ  ٱلَۡمَرافِقِ  إ  بُِرُءوِسُكمۡ  َوٱۡمَسُحوا

رُۡجلَُكمۡ 
َ
َ  َوأ ِ ۚ  إ ْۚ  ُجُنٗبا ُكنُتمۡ  ن ٱۡلَكۡعَبۡيِ ُروا هَّ ۡرَضٰٓ  ُكنُتم ن فَٱطَّ وۡ  مَّ

َ
ٰ  أ َ وۡ  َسَفرٍ  َ

َ
 َجآءَ  أ

َحدٞ 
َ
وۡ  ٱۡلَغآئِِط  ّمِنَ  ّمِنُكم أ

َ
ْ  فَلَمۡ  ٱلّنَِسآءَ  َلَٰمۡسُتمُ  أ ْ  َمآءٗ  َتُِدوا ُموا  َطّيِٗبا َصعِيٗدا َفَتَيمَّ

 ْ يِۡديُكم بِوُُجوهُِكمۡ  فَٱۡمَسُحوا
َ
ُ  يُرِيدُ  َما ۡنهُۚ مِّ  َوأ َّ  َوَلِٰكن َحَرٖج  ّمِنۡ  َعلَۡيُكم ِلَۡجَعَل  ٱ

خداوند، تكليفي است يا تكويني؟ تمام اين آيات  ي ه؛ آيا اين اراد)1(﴾ِلَُطّهَِرُكمۡ  يُرِيدُ 
كردن آلودگي   از كتاب تشريع [قرآن] است و پيامبر و افراد امتش مكلف به برطرف

 ي هكيزگي به اختيار خود هستند، نه با اجبار و اكراه! چرا كه ارادو ناپاكي و اقدام به پا
تكويني موجب جبر است و پاكي جبري و تكويني فضيلتي براي كسي ندارد؛ زيرا 

                                                       
 را تانيدستها و خود صورت پس د؛يبرخاست نماز به چون! ديا آورده مانيا كه يكسان يا«يعني:  -1

 د؛يبود جنب اگر و) دييبشو( قوزك دو تا را تانيپاها و د،يكن مسح را سرتان و دييبشو آرنج تا
 محل از شما از يكي اي د،يهست مسافر اي ماريب اگر و ،)ديكن غسل و( ديساز پاك را خود پس
 د،يباش كرده زشيآم) و گرفته تماس( زنان با اي) كرده حاجت يقضا(=  آمده حاجت يقضا
 خداوند. ديبكش تانيدستها و صورتتان بر آن از و. ديكن مميت يپاك خاك با پس د؛يابين آب آنگاه
[ترجمه از تفسير . »سازد پاك را شما خواهد يم بلكه دهد، قرار يدشوار شما بر خواهد ينم

  داري] دكتر حسين تاجي گله اثر احسن الكالم،
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ست. لذا از پروردگاش، معصوم و مطهر ا ي ههر سنگ و درختي با خواست و اراد
به ويژه از ايشان  آيند، خداوند آبروي او به شمار مي صآنجا كه همسران پيامبر

اخبار و روايات، بر قرآن  ي هپاكيزگي خواسته است. از اين رو، ما مأمور به عرض
ترين بيان است،  ! قرآن، بهترين سخنان و روشني قرآن بر اخبار ههستيم، نه عرض

  همينجا رها كنيد. -چه مجعول و چه صحيح  -پس اخبارِ وارد شده را 
رفتنِ رجس/ پليدي از  حكمات كتاب به از بينآيا م«گويد:  سپس شرف الدين مي

 شدن [از آري، خداوند پاكي و پاك گوييم: . در پاسخ مي)1(»؟ديگران حكم كرده است
گناه و آلودگي] را واجب نموده و خواسته است از هركسي رفع پليدي نمايد؛ آيا در 

ٰ ﴿فرمايد:  وضوء نديدي كه خداوند مي ي هآي  خواهد يم بلكه« ﴾َرُكمۡ يُِريُد ِلَُطهِّ  ِكنَوَل
  ؟»سازد پاك را شما

  [آيه مودت و عدم داللت آن بر امامت]

شوري است كه در مكه نازل گشته و خداوند تعالي توسط  ي هآيه مودت در سور
ۡس ﴿ پيامبرش خطاب به مشركان فرموده:

َ
ٓ أ َّ َّ  َٔ قُل  ِ ۡجًرا إ

َ
ةَ ٱلُُكۡم َعلَۡيهِ أ  ﴾ۡلُقۡرَبٰ ٱِف  لَۡمَودَّ

 و يشاونديخو در اما خواهم ينم يپاداش شما از حقّ، اميپ رساندن در :بگو« :]٢٣الشوری: [
و  .»خواهم يم شما از دشمنانه ريغ و دوستانه رفتار و يدوست شماست، و من انيم كه يقرابت

ارتباطي به اهل بيت و عترت او ندارد! در  ﴾ۡلُقۡرَبٰ ٱِف ﴿، لذا »يف ذي القر«نفرموده: 
 ي هبر شرف الدين و ديگراني چون او با كلم ﴾ۡلُقۡرَبٰ ٱِف ﴿ا بايد گفت كه لفظ اينج
از مشركين مكه، دوستي عترتش  صمشتبه شده است، زيرا پيامبر اكرم ﴾ۡلُقۡرَبٰ ٱ ذي﴿

را به عنوان اجر رسالت درخواست نكرده است؛ به دليل آنكه آنان، منكر رسالت وي 
رسالت را بخواهد؟! بلكه پيامبر اسالم مأمور شد كه بودند؛ پس چگونه از ايشان اجر 

به مشركان بگويد: ميان من و شما نزديكي و همسايگي و خويشاوندي است، پس بايد 
                                                       

 .36، ص 12المراجعات، مراجعة  -1
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در  - حتي مجمع البيان طبرسي - ميان ما دوستي باشد نه دشمني! و اين معني در تفاسير
كه مرا به =  ًة هللاِبَ رْ وقُ  بًا إىل اهللاِرُّ قَ َتَودُّوين تَ  نْ أَ « كنار معاني ديگر با اين مضمون آمده است:

. آري، آيه مباهله هم بر فضيلت اهل )1(»شدن به او دوست داشته باشيد خاطر خدا و نزديك
  كساء داللت دارد و اهل كساء، مذهبي اختراع نكردند. 

  اند] [آياتي عام كه عنوان آيات ويژة اهل بيت معرفي شده

ْ ﴿ان: آل عمر ي هسور 103 ي ه) آي1 ِ  ِبَۡبلِ  َوٱۡعَتِصُموا َّ  به يهمگ« ،﴾َجِيٗعا ٱ
 ي هدر نام و لذا علي .مراد از حبل اهللا، قرآن است .»ديزن چنگ يإله سمانير

ْك «گويد:  نهج البالغه خطاب به حارث همداني مي 61  الُْقْرآنِ  حِبَبِْل  َوَيَمسَّ
 وَ  َواْستَنِْصْحُه،

َ
ُ، ِحلَّ أ َ مْ  َحال  آن از و ،و به ريسمان قرآن چنگ بزن=  اَمهُ َحر وََحرِّ

 ي ه. در خطب)2(»و حاللش را حالل بشمار و حرامش را حرام بدار كن پند طلب
] تمسك[ باد شما بر= الَْمتنيُ  احْلَبُْل  فَاِنَّهُ  اهللاِ  بِِكتاِب  وََعلَيُْكمْ «گويد:  نيز مي 154
=  آنُ رْ قُ الْ  وَ هُ  اهللاِ  َل بْ حَ  نَّ إِ «؛ و )3(»است مستحكم سمانير آن همانا كه خدا كتاب به

گويي كه سيد شرف الدين، سخن جدش را  .)4(»ستقرآن ا خدا سمانير همانا
  نديده، يا ديده و ليكن تعصب، مانع از پذيرفتن آن شده است.

ْ َمَع ﴿توبه:  ي هسور 119 ي ه) آي2 ِٰدقِيَ ٱَوُكونُوا يعني با مؤمنان راستگويي  ﴾لصَّ
ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِنََّما﴿ گويد: در شأن آنان مي باشيد كه خداوند ْ  ٱلَّ ِ  َءاَمُنوا َّ  بِٱ

ْ  لَمۡ  ُثمَّ  َورَُسوِلِۦ ْ  يَۡرتَابُوا ۡمَوٰلِِهمۡ  َوَجَٰهُدوا
َ
نُفِسِهمۡ  بِأ

َ
ِۚ  َسبِيلِ  ِف  َوأ َّ ْوَلٰٓئَِك  ٱ

ُ
 ُهمُ  أ

ِٰدقُونَ   مانيا اش فرستاده و خدا هب كه اند آنان مؤمنان همانا« ]١٥[احلجرات:  ﴾١٥ ٱلصَّ

                                                       
 48/  9مجمع البيان،  -1

 .129/  3نهج البالغه،  -2

  .49/  2همان،  -3
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 نانيا كردند، جهاد خدا راه در شيخو جان و مال با و اوردهين شك گريد و آوردند
حشر صادقين  ي هسور 8 ي هبينيم كه خداوند در اين آيه و آي ؛ مي»اند انيراستگو

 را معرفي نموده است، و لذا هيچ يك از اين آيات، مخصوص عترت نيستند.
نَّ ﴿أنعام:  ي هسور 153 ي ه) آي3

َ
ً  َوأ  نيا همانا و« ﴾تَّبُِعوهُ ٱفَ  َهَٰذا ِصَرِٰط ُمۡسَتِقيما

؛ اين آيه هم ربطي به عترت ندارد، »ديكن يرويپ را آن پس من، راست راه است
آيات پيشين  (هذا) به موضوع امر و نهي احكام در ي هزيرا اسم اشار

آنكه عترت نماز اند. با وجود  ها ذكر نشده گردد و عترت در آن بازمي
َرَٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿گفتند:  خواندند و در نماز مي مي  ما) پروردگارا«( ﴾لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لّصِ
اگر خودشان (صراط) بودند، نمازشان  ،»فرما يرهبر درست و راست راه به را

و طلب هدايتشان به راه راست، معني نداشت! خداي تعالي به پيامبرش 
ۡسَتقِيٖم نََّك َلَهۡ ﴿فرمايد:  مي ٰ ِصَرٰٖط مُّ َ ِ ِ  ٥٢ِدٓي إ َّ − ٥٢[الشوری:  ﴾ِصَرِٰط ٱ
در  .»خداوند راه ،يكن يم تيهدا راست يراه به تو همانا ،)امبريپ يا«( ]٥٣

ِ ﴿فرمايد:  نيز مي 61 ي هيس آي ي هسور ن
َ
ۚ ٱَوأ ۡسَتِقيم ۡعُبُدوِن  و« ﴾َهَٰذا ِصَرٰط مُّ

طبق  اما غُالت شيعه، اين آيات را بر؛ »تاس ميمستق راه نيا د،يبپرست مرا نكهيا
  كنند. هوي و هوس و مشـرب خود تأويل مي

ْ ﴿نساء:  ي هسور 59 ي هآي) 4 ِطيُعوا
َ
َ ٱأ َّ  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِل  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
 ﴾مۡ ِمنكُ  ۡل

؛ در اينجا »را امر ياياول زين و ديكن اطاعت را امبريپ نيا و ديكن اطاعت را خدا«
گردد و ايشان عبارتند  به حاضران در هنگام خطاب بازمي ﴾ِمنُكمۡ ﴿ ضمير

 ي ه؛ به دليل آيصاز مؤمنان و اميران و فرماندهان ايشان در زمان رسول خدا
ْوِل ﴿ . در اين آيه عبارت)1(همين سوره 83

ُ
ۡمرِ ٱأ

َ
ذكر شده كه مراد از آن  ﴾ۡل

                                                       
ۡمرٞ  َجآَءُهمۡ  َذا﴿ -1

َ
ۡمنِ  ّمِنَ  أ

َ
وِ  ٱۡل

َ
ْ  ٱۡلَۡوِف  أ َذاُعوا

َ
وهُ  َولَوۡ  بِهۦِۖ  أ َ  َردُّ ِ ٰٓ  ٱلرَُّسولِ  إ ْوِل  َ

ُ
ۡمرِ  أ

َ
 لََعلَِمـهُ  ِمـۡنُهمۡ  ٱۡل

ِينَ  بُِطونَُهۥ ٱلَّ َ  ِمۡنُهۡمۗ  يَۡسَت ِ  فَۡضُل  َولَۡو َّ تَّبَ  َورَۡحَُتُهۥ َعلَۡيُكمۡ  ٱ ۡيَطٰنَ  ۡعُتمُ َ َّ  ٱلشَّ ِ ٗ  إ  چون و« .﴾٨٣ قَلِي
 را آن اگـر  آنكـه  حال و كنند يم پخش و نشر را آن برسد،] يناامن و[ ترس اي و يمنيا از يخبر را شانيا

= 
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اش به  كه فرماندهي موته نازل شده ي هزيد بن حارثه است. اين آيه در غزو
اند [و در نهج البالغه هم آمده است] كه  . گزارش كرده)1(زيد بود ي هعهد

كند؛ اما غُالت با اين آيات بازي  قرآن، برخي آياتش، آيات ديگر را تفسير مي
  كردند و عترت از آنان بيزارند. 

ترت اي كه شرف الدين در اين مورد آورده، ربطي به ع هر آيه ،به همين ترتيب
شكن) مراجعه كنيد كه تمام اين  ندارد. براي دانستن بهتر و بيشتر، به كتاب (بت

  ايم. تأويالت را در آنجا پاسخ گفته
َها ﴿مائده:  67 ي هگويند: آي مثالً ايشان مي يُّ

َ
أ نزَِل إَِلَۡك ِمن  لرَُّسوُل ٱَيٰٓ

ُ
ٓ أ بَّلِۡغ َما

ّبَِك  نازل  در حق علي »برسان شده ازلن تو بر پروردگارت از آنچه امبر،يپ يا« ﴾رَّ
شده تا رسول آن را ننازل  اي در مورد خالفت علي شده است؛ حال آنكه آيه

ابالغ نمايد، و اين آيه به شهادت مابعدش، در مورد اهل كتاب نازل گشته است؛ 
ۡهَل  قُۡل ﴿فرمايد:  مي 68 ي هخداوند در آي

َ
أ ءٍ  ۡلِكَتٰبِ ٱَيٰٓ ٰ َشۡ َ َ  اهل يا: وبگ« ﴾لَۡسُتۡم 

  .»]ديندار دست به يزيچ و[ ديستين يزيچ بر شما كتاب،
 ي هتعجب من از شيخ اإلسالم [سليم البشري] است كه به شرف الدين در مراجع

ن َرَووا تلك مِة... ربام أعرتض بأن الذيباآليات املحكمة والبيناِت القيَّ  جئَت «گويد:  مي 13
آيات محكم و داليل روشنِ ارزشمندي =  عةنام هم من رجال الشيإاآليات فيام ُقلتم 

  آنچه شما گفتيد ي هبارادله را درآوردي... [فقط] چه بسا من اعتراض كنم كه آن كساني آن 
 =  ـــــــــــــــــــــــ

 قـت يحق درك تـوان  كـه  آنـان  از يكسان] سازند آگاه را آنان و[ بازگردانند شيخو امر ياياول و امبريپ به
 از) يهمگ( ،ياندك جز نبود، شما بر خدا رحمت و فضل اگر و .دانست خواهند را آن دارند، را] ماجرا[
 .»ديكرد يم يرويپ طانيش

نازل شده است. بخـاري و مسـلم در    افة السهمیعبداهللا بن حذتر آن است كه اين آيه در بارة  صحيح - 1
نازل شده اسـت،   عبداهللا بن حذافة بن قـيساند: آيه در شأن  گفته بصحيح خود از قول ابن عباس

كتـاب التفسـري, سـورة النسـاء, رقـم [بخـاري،  ». او را به يك سـريه فرسـتاد   صهنگامي كه رسول خدا
 ].١٨٣٤املعصية, رقم  غري معصية وحتريمها يف مراء يفمسلم, كتاب اإلمارة, باب وجوب طاعة األُ  ;٤٣٠٨
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  ».اند، همگي از رجال و علماي شيعه هستند... روايت كرده 
فهمد  كند و مي گويم: آيات محكم را هر ناظرِ دانا به زبان عرب درك مي بنده مي

ها، به روايات مجعول يا غيره، چه از طرف شيعه و چه از طرف  راي تفسير آنو ما ب
روايات، حرام  ي هو بازي با آيات به وسيل 14 ي هاهل سنت، نياز نداريم. پس مراجع

  است، اگرچه در صحاح هريك از دو گروه [سني و شيعه] هم باشد!

  [غُالت تابع روش عترت نبودند]

علماي شيعه فقط بر روش عترت حركت «گفته است:  14 ي هشرف الدين در مراجع
رجال  ي ه، و در تطهير رجال شيعه مبالغه كرده است! پس ما از او در بار»اند كرده

به تصديق  -اند يا خير؟ آري، بيشتر آنان پرسيم: آيا ايشان شيعه بوده كتاب كافي مي
اند،  ويان بودهغُالت يا مفوضه يا جعاالن و دروغگ ي هاز جمل - كتب رجال شيعه

؛ و يزيد بن )1(او را هزار بار لعنت كرده است مانند يونس بن ظبيان كه امام رضا
الجارود كه امام  هاي باران خورده و خيس شده؛ و أبي شغر واقفي، از جمله سگ

 ي ه؛ و علي بن أبي حمز)2(»او در دنيا و آخرت كور است«در حق او گفت:  صادق
 ام كاظم و از نمايندگان وي بود، اما اموال امام را خورد وبطائني كه از نايبان ام

؛ و احمد بن محمد برقي كه )3(كنيزانش را تصرف نموده و مذهب واقفيه را ابداع كرد
؛ و سهل بن زياد )4(در دينش ترديد داشت و علماي قم او را از شهر قم بيرون راندند

به خالف قرآن  ز رسولهاي بعد ا ؛ و موسي بن أشيم كه در جعل حجت)5(كذاب

                                                       
 .658-657/  2رجال كشي،  -1

 .495/  2همان،  -2

 .827/  2؛ رجال كشي، 46رجال نجاشي، ص  -3

 .107-106/  3، محسن األمين، أعيان الشيعة -4

 .185رجال نجاشي، ص  -5
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؛ و علي بن ابراهيم قمي كه قائل به تحريف قرآن بود و بيشتر آيات آن )1(سخن گفت
؛ و هزاران )3(؛ و احمد بن هالل عبرتائي)2(را [هنگام تفسير،] تحريف نموده است

  راوي شيعه مانند ايشان.
  - استاماميه  ي ههاي شيع ترين كتاب ترين و صحيح كه محكم -وقتي كتاب كافي

! و سيد شرف الدين وقتي كه ديد هاي ايشان ، پس واي به ساير كتاباين گونه باشد
خبر است، هرچه كه  هاي شيعه و رجال آن بي اش، از كتاب كننده فرد مقابل و سئوال

  خواسته در اينجا وارد كرده و گفته است!
ت نام ، صد نفر از رجال شيعه را در سند روايات اهل سن16 ي هوي در مراجع
گوييم: اگر صد نفر مرد راستگو در ميان هزاران نفر رجال دروغگو  برده است. ما مي

ها مورد قبول است؟ و چنانچه يك راوي ثقه و مورد  باشند، آيا روايات همگي آن
اعتماد، از يك راوي ضعيف يا مجهول يا غالي، روايت كرد، آيا روايتش مقبول 

 گويد: مجلسي كه از رجال شيعه آگاه است مياست؟! در رجال كتاب كافي بنگريد؛ 
در  ،»هزار حديث از احاديث كافي، ضعيف يا مجهول يا مرسل يا مقطوع است 9«

  )4(ترين كتب شيعه است! حالي كه كافي محكم

                                                       
 .23-21/  20معجم رجال الحديث،  -1

  تفسير علي بن إبراهيم، معروف به تفسير قمي. -2
 .230؛ رجال ابن داود حلّي، ص 83الفهرست، طوسي، ص  -3

هـاي اربعـة    ترين كتـاب  كهن«گويد:  ) مي282/  3، مرتضي عسكري در كتاب (معالم المدرستين -4
ها، كتاب كافي كليني است كه محدثان مدرسة اهل بيـت   ترين و مشهورترين آن شيعه و خوشنام

ضعيف است! و چنانچه به كتاب شرح  حديث آن، 16121حديث از مجموع  9485اند كه  گفته
كـه يكـي از بزرگـان     -ف آن [مجلسـي] بيني كه مؤل ) مراجعه كني، ميمرآة العقولكافي به نام (

در تقويم احاديث كافي، علت ضعف احاديث ضعيف را بـراي تـو ذكـر     -علماي حديث است
كند؛ همچنين صحت آنچه را كه صحيح است و وثاقت آنچه را كه موثق يا به اصطالح اهـل   مي

افي) را بيت، قوي است! و يكي از پژوهشگران معاصر [محمد باقر بهبودي] كتاب (صحيح الكـ 
= 
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آيات و رواياتي كه شرف الدين آورده است،  ي هگوييم: فرض كنيم كه هم مي
ت باشند؛ آيا بازهم مذهبي را براي روشن و مخصوص فضايل اهل بيت و مناقب عتر

كند؟ به خدا سوگند، نه! از طرفي، غُالت، باطنيه، فاطميه، نُصيريه،  ايشان ثابت مي
شان از عترت سرچشمه گرفته است! پس  كنند كه مذهب شيخيه و... همگي ادعا مي

  اند؟! آيا عترت رؤساي مذاهب ايشانند و غالي و باطني و... بوده

  هاست] يعه، تنها راه شناخت مذهب آن[اطالع از كتب ش

اند و  اطالع متأسفانه امثال شيخ سليم از علماي اهل سنت، از كتب اخبار شيعه بي
را  –يعني كافي كليني–شان ترين داقل يكي از كتب شيعه و مهمالزم است كه ايشان ح

آن  بخوانند و در ابواب اصول آن بنگرند و بينديشند تا بدانند كه راويان هريك از
اند! و متن بيشتر  ترين رجال و بدترين غاليان و دروغگوترين راويان ها از ضعيف باب
 يهاي آن با عقل و كتاب خدا، مخالف و متضاد است؛ گويي كه آنان دشمن باب

  اند! سختي با اسالم داشته
اند  از چيزي برنگشته صآل محمد ي هشيع«گويد:  مي 18 ي هشرف الدين در مراجع

كشند... و  اهل بيت، دست نمي ي هآيند و هرگز در هيچ موردي از ائم نمي و كوتاه هم
»!! نظرشان اين است كه تعبد و تعصب به مذاهبشان از جمله واجبات عيني است

گوييم: اين سخن برخالف واقع است، زيرا اهل بيت هيچ ارتباطي به مذاهب  مي
اند و  تعبد بدان چسبيده اختراعي و ابداعي ايشان ندارند كه هر گروهي با تعصب و

  دهند. فقط شعار پيروي از اهل بيت را سر مي
گويم:  گويد: تعبد به مذاهبشان از واجبات عيني است! بنده هم مي شرف الدين مي

گويي، ايشان چه مذهبي داشتند؟ مذهب اهل بيت را  اي سيد! در حق عترت چه مي

 =  ـــــــــــــــــــــــ
 حديث 11693حديث را صحيح شمرده و  4428احاديث كافي تأليف نموده و از كل مجموعه 

 ».ها را صحيح نديده است را رها كرده، چرا كه بر اساس اجتهاد خويش، آن
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ترسي؟ اگر هم شرم  خدا نميبراي ما معرفي كن تا ما هم آن را بشناسيم! آيا از 
در قرن اول و «اي:  كتابت گفته 15 ي هخواهي بگو! تو در صفح كني، هرچه مي نمي

؛ بسيار خوب، در اين دو قرن كه ائمه بودند، مذهبشان چه »دوم، مذهبي در كار نبود
هاي سيد شرف الدين و بافندگان  گويي عادل است كه به تناقض ي هبود؟! كدام محكم

  حكم كند؟! امثال او
هاي شرف  تعجب ديگر از شيخ اهل سنت اين است كه تضاد و تناقضِ گفته

، بلكه برعكس، با )1(الدين را درنيافته كه ابتدايش با انتهايش، تضاد و مخالفت دارد
  هايش، او را تمجيد و تطهير و تصديق كرده است! بافته ي هوجود هم

  [كدام مذهب شيعه قابل پيروي است]

كردن به مذاهب ايشان (شيعه) مكلفين  و عمل«گفته است:  19 ي هر مراجعشيخ سليم د
  ».شما براي پيروي سزاوارترند ي هگان دوازده ي هائم :دهد... بلكه بايد گفت را پاداش مي

گوييم: كداميك از مذاهب شيعه، مذهب عترت است؟ و كداميك از  ما به شيخ مي
تر است؟ جعفري، باطني، فاطمي، زيدي،  ها از بقيه براي پيروي بهتر و شايسته آن

پيروي هستند يا برخي از  ي هها شايست آن ي هها؛ آيا هم فطحي، ناووسي، يا غيرآن
بند و معتقد بود؟ اگر  ها، و آيا هيچ كدام از ائمه عترت به يكي از اين مذاهب پاي آن
[شايد]  كنيم كه سيد و شيخ آري، به چه سند و مدركي؟ لذا ما گمان مي :گوييد مي

  )2(اند! كردن امت، باهم پيمان بسته مخفيانه براي گمراه
عشر همگي بر يك مذهب بودند كه  يائمه اثن«گويد:  مي 118 ي هنيز شيخ در صفح

  ».اند آن را خالص نموده و به اجماعِ خود آن را براي پيروان تقرير كرده

                                                       
 همان طور كه قبالً گفته شد، اين تعجب بر فرض صحت مطالب كتاب المراجعات است. -1

اره شد، شيخ سليم هيچ ارتبـاطي بـا كتـاب مزبـور نـدارد و ايـن       بلكه چنان كه پيش از اين اش -2
 مراجعات به دروغ به وي نسبت داده شده است!
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 ي هن است كه ائمگوييم: نام اين مذهب را براي ما بگو؛ حقيقت آ ما به شيخ مي
اهل بيت هيچ مذهبي ايجاد نكردند و از كسي كه براي آنان مذاهب يا مذاهبي قرار 

  دهد، بيزارند!
كنيم و با داليل بسيار و  ما در مبحث دوم، مطالب را با شرح و تفصيل بيان مي

كنيم كه مذهب اماميه هيچ مدركي ندارد و نصوص مذكور در  روايات متواتر ثابت مي
اي ايشان همگي در قرن سوم به بعد جعل شده است و ايشان با سخنان خود ه كتاب

  نيست! صاند كه امامت، منصوص از جانب خدا يا رسول خدا  تصريح كرده
ما «گويد:  حيي بن عبداهللا المحض ميدر جواب ي مثالً امام موسي بن جعفر

به كتاب كافي باب ». ادعاي امامت نداريم و از پدرم هم نشنيدم كه ادعاي امامت كند
مراجعه كنيد تا ببينيد كه يحيي  367 ي هصفح »َوالُْمبِْطلِ  الُْمِحقِّ  َدْعوَى َننْيَ  بِهِ  ُفْفَصُل  َما«

اي به موسي بن جعفر نوشته و موسي بن جعفر با اين عبارت پاسخ او  بن عبداهللا نامه
ي هستم و پدرم نيز ي كه من مدعيا تو نزد من رسيد، در آن گفته ي هنام«را داده است: 

  .)1(»اي پيش از من مدعي [امامت] بود، در حالي كه چنين مطلبي را از من نشنيده
گويد:  به برادرش باقر مي اين باب، زيد بن علي بن الحسين 16نيز در حديث 

اش را بياويزد و از جهاد خودداري  اش بنشيند و پرده امامِ از ما، كسي نيست كه در خانه«
مامِ از ميان ما كسي است كه از مملكت خود حفاظت و در راه خدا جهاد كند؛ ليكن ا

  .)2(»كند و از مردمش دفع خطر و ضرر كند، و از حريم خويش حمايت نمايد
با آنكه اختالف در اند،  ايشان مذهبي دارند كه آن را تصفيه كرده گويد: شيخ سليم مي

  يعه شيخ حرّ عاملي!روايات و احكامشان شايع است؛ بنگريد به وسائل الش
 ي هبه ياري خداي متعال مبحث اول نقد مراجعات در اينجا به پايان رسيد و بقي

  اهللا.شاء د، إنآي مي )3(نقد در مبحث دوم
                                                       

 .367/  1كافي،  -1

 358-356/  1همان،  -2

  دستنويس اين مبحث يا گم شده و يا قبل از نوشتن آن، مؤلف آن از دنيا رفته است! -3
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  كتاب با خط مؤلف اولدو صفحه از 
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  دو صفحه از آخر كتاب با خط مؤلف
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  منابع و مĤخذ
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 حياء الرتاث.مؤسسه آل البيت إلايران, قم, 
أعيان الشيعة, حمسن األمني العاملی, حتقيق حسن األمني, دارالتعارف للمطبوعات,  −٢

 بريوت.
سالمية, انتشارات دارالثقافة للطباعة شيخ طوسی, حتقيق قسم الدراسات اإلاألمالی,  −٣

 ق.١٤١٤ايران,والتوزيع, مؤسسه بعثت, قم,  والنرش
 ق.١٤١٥بحاراألنوار, حممدباقر جملسی, مؤسسة الوفاء, بريوت, لبنان,  −٤
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 ق.١٤١٥اول, مؤسسة األعلمی للمطبوعات, بريوت, لبنان, 
براهيم القمی, تصحيح و تعليق طّيب موسوی جزائری, چاپ إتفسري الُقمی, علی بن  −٧

 ق.١٤٠٤, قم, ايران, سوم, مؤسسه دارالكتاب للطباعة والنرش
 ق.١٤١٦سني, قم, ايران, رجال نجاشی, نجاشی, چاپ پنجم, انتشارات جامعه مدر −٨
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 نرش دارالذخائر, قم, ايران.و رشح حممد عبده, هنج البالغة, رشيف رضی, حتقيق  − ٢٤
ی, از انتشارات مؤسسه آل البيت وسائل الشيعة, شيخ حّر عاملی, حتقيق حممد رضا جالل -25

   حياء الرتاث, قم, ايران. إل





  

 
 

 

  سوانح ايام 
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

خودنوشت مرحوم ابوالفضل برقعي، از سردمدارانِ مبارزه با خرافات و  ي زندگينامه
ز اهميت است كه اصر است. كتاب حاضر از آن نظر حايهاي شيعه در ايران مع بدعت

دوران حكومت پهلوي (رضا و مذهبي ايران معاصر را در  - تاريخ تحوالت سياسي
محمدرضا شاه) پس از انقالب ايران تا سال هفتاد شمسي روايت كرده و نقش و 

ايران شرح و  ي گيري روحانيون شيعه را در قبال رويدادهاي مختلف جامعه موضع
مجهول  ،دارد كه براي بسياري از خوانندگان كند و پرده از حقايقي برمي تحليل مي

عالوه بر اينكه شرح حال شخصيِ عالمه برقعي است، » سوانح ايام«ين، اند. بنابرا بوده
حقيقيِ حكومت به ظاهر اسالمي ايران  ي هبرداري از چهر هاي تاريخي و پرده بيان ناگفته

اي از دوران كودكي و  . نويسنده پس از معرفي نسب و خاندان خود، شمهباشد نيز مي
هاي  دهد. بيان فعاليت وي خود را شرح ميهاي حوز تحصيالت ابتدايي و سپس آموزش

هاي نقل  سياسي و اجتماعي او در دوران جواني، معرفي اساتيد حوزوي و متن اجازه
هاي برقعي با  ها و صحبت كتاب آمده است. شرح مالقات ي حديث از ايشان در ادامه

ه خميني از جمل –بسياري از روحانيون سرشناس شيعه و نامه نگاري با بسياري از آنها 
بخش مهمي از كتاب است، كه صفحات زيادي را به خود اختصاص داده  - اي و خامنه

برخورد حكومت ايران با او و شرح آزار و  ي هاي پاياني كتاب، به نحوه است. فصل
  ها، حوادث زندان و ترور نافرجام وي اختصاص دارد. اذيت

1



  

 
 

 

  عرض اخبار اصول  بر قرآن و عقول
  د ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىمآيت اهللا العظىم سي

و ذكر موارد مغايرت آن با قرآن،  »اصول كافي«احاديث  ي پژوهشي جامع درباره
بسياري از مندرجات  ،و موازين عقل و منطق است. نويسنده صسنت پيامبر اكرم

گيري  نسبتاً مفصلي با بهره ي اصول كافي را خالف عقل و قرآن دانسته و در مقدمه
ست اول شيعي، داليل ارجحيت و حجيت قرآن را نسبت به سنت و از منابع د

تدوين احاديث  ي كند. وي در ابتدا با بياني موجز، شيوه به تفصيل بيان مي ،روايات
شيعه را بيان داشته و علت و چگونگي ورود احاديث جعلي را به كتب و سپس 

اند،  بساماني دامن زدهها و عواملي را كه به اين نا دهد و انگيزه تفكر شيعي شرح مي
 182هر يك از ابواب اصول كافي را به تفكيك و در قالب  ،كند. در ادامه بيان مي

فصل جداگانه بررسي نموده و احاديث جعلي آن را با ذكر داليل قرآني، سنت 
سازد. اين اثر، در  ي شيعه و بررسي سلسله روات مشخص مي نبوي، روايات ائمه

ترين آثار در پااليش و تنقيح  باقر بهبودي، يكي از مهممحمد  »صحيح كافي«كنار 
  اصول كافي كليني است.
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  تضاد مفاتيح الجنان با قرآن
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

آن با  ي شيخ عباس قمي و مقايسه» مفاتيح الجنان«ي  به بررسي و تحليل ادعيه
نويسنده، كتاب را با معرفي و تحليل و  ها و حقايق اسالم اختصاص دارد. ارزش

و رد اين حديث آغاز » من بلَغَه...«و حديث » ي سنن تسامح در ادله« ي نقد قاعده
هاي او را از تأليف  كند. سپس شرح حالي از شيخ عباس قمي ارائه داده و انگيزه مي

ه و دعاهايي اين كتاب را بررسي نمود ي شمرد. وي يكايك ادعيه الجنان برمي مفاتيح
كند. او دعاي كميل،  را كه در تضاد با افكار و عقايد ناب اسالمي هستند، نقد مي

داند كه داراي تعابير  داليل متعدد، دعاهايي مي ي عشرات و سمات را با ارائه
صوفيانه و ناشرِ اين مكتب هستند. در ادامه، به بحث دعاهاي ناقص و معيوب 

ستشير، عدليه، جوشن كبير، جوشن صغير و قاموس پردازد و از دعاي مشلول، ي مي
ي مهم در توحيد عبادت، بخش مفصل ديگري از  برد. بررسي هشت شبهه نام مي

كتاب را به خود اختصاص داده است. وي سپس دعاي توسل، حرز امام 
كتاب نيز  ي دهد. ادامه العابدين و مناجات امير المومنين را مورد مداقّه قرار مي زين

هاي ديگري از مفاتيح الجنان است كه در تعارض با قرآن كريم و  بخشبررسي 
  هاي اصيل ديني هستند. آموزه
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  بررسي علمي در اخبار مهدي
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

دوازدهمين امام  -مهدي ي پژوهشي است در اخبار و احاديث منقول درباره
گيري  كوشد تا با بهره آنها. نويسنده در اين اثر مي و بررسي صحت و سقم  -شيعيان

شيعه، اصالت وجود امام زمان  ي هاي تاريخي و روايات ائمه از آيات قرآن، گزاره
مستقل كوتاهي است به قلم يكي از همفكران  ي را بررسي نمايد. آغاز كتاب، مقاله

تواي كتاب و مؤلف (بدون ذكر نام) تا خواننده بدين صورت بتواند در مورد مح
جهت گيري آن، ذهنيتي كلي پيدا كند. نخستين فصل كتاب به بررسي روايات 

فصل  ،مادر امام زمان و تولد و زندگي او اختصاص دارد. نويسنده ي شيعي درباره
كه  رجعت و كم و كيف آن و اتفاقاتي اختصاص داده است ي بعد را به مسئله

هد داد. وي بالفاصله پس از نقل هر شيعيان معتقدند پس از ظهور مهدي رخ خوا
    و  صروايت، ضديت آن را با موازين عقل و منطق و قرآن و روايات پيامبر

كند  رساند. در فصل بعد، آياتي از قرآن را شرح و تفسير مي اهل بيت به اثبات مي
دهند و سپس رواياتي را كه به پيشگويي  كه مدعيان وجود مهدي به وي نسبت مي

     كند. او در ادامه، به احاديث  از مرگ او اختصاص دارد نقل مي حوادث پس
ترين اخبار و روايات در مورد  پردازد. از آنجا كه مهم اهل سنت در مورد مهدي مي

مهدي، در بحار االنوار مجلسي آمده است، نويسنده به تفصيل، سي و دو باب 
كرده و سقم و ضعف مختلف بحار را بررسي و تك تك روايات آن را موشكافي 

  رساند. آنها را به اثبات مي
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  خرافات وفور در زيارات قبور
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

زيارت قبور بررسي نموده و آن را با موازين  ي ديدگاه اسالم و قرآن را درباره
رواح انبيا و شود كه ا چنين آغاز مي هايي اين سنجد. كتاب با طرح پرسش عقلي مي

شوند. نويسنده  روند و آيا آنان از زوار خود مطلع مي اوليا پس از وفات كجا مي
ها، به موضوع شرعي بودن ساخت  ضمن پاسخگويي مستدل و منطقي به اين پرسش

شيعه  ي گنبد و بارگاه پرداخته و احاديث و رواياتي را كه در اين مورد از ائمه
هاي كتاب، رواياتي را كه شيعيان  فصل ي دامهكند. در ا رسيده است، نقل مي

 بقيع و حضرت علي ي ، ائمهل، حضرت زهراصزيارت پيامبر اكرم ي درباره
اند مطرح نموده و به پاسخگويي و احتجاج و استدالل عليه آنها  نقل كرده

پردازد. سپس، زياراتي را كه از قول برخي بزرگان شيعه همچون شيخ مفيد،  مي
اووس، جابر جعفي، كفعمي، سيد مرتضي و... نقل شده مورد مداقّه صفوان، ابن ط

سازد. در پايان، مضرات و  هاي آنها را با عقل و دين، برجسته مي قرار داده و تناقض
زيارت در  ي خرافه ي شمارد كه در نتيجه اي را برمي مفاسد ديني و اجتماعي

  شيعه شيوع يافته است. ي جامعه
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  )ي نصوص امامتبررس(شاهراه اتحاد 
  قلمداران بل يدرح

پژوهشي جامع است كه به بررسي نصوص و متون معتبر ديني (قرآن، احاديث و 
مسئله امامت و نقد و تحليل آنها اختصاص دارد. اين كتاب، كه يكي  ي روايات) درباره

نقد و عيارسنجيِ مفهوم امامت است، آن دسته از  ي ترين آثار فارسي در زمينه از مهم
داند، شرح و تفسير كرده و  امامت مي ي يات قرآن را كه شيعه دالّ بر حقانيت سلسلهآ

شيعه را از  ي كرام و ائمه ي ، صحابهصيكايك احاديث و اخبار رسيده از رسول اكرم
لحاظ سند و راويِ حديث، به دقت بررسي نموده و پس از جدا كردن اخبار شاذّ و 

دهد) مفهوم و مصداق هر يك را  تشكيل ميدروغ (كه بخش اعظم اين روايات را 
هاي اصلي اختالف و جدايي امت  كند. نويسنده پس از بيان علل و ريشه تبيين مي

هاي آن را مورد  بني ساعده و مذاكرات و رويداد ي اسالم از يكديگر، ماجراي سقيفه
 بمداقه قرار داده و ضمن شرحِ ماوقع، كيفيت بيعت حضرت علي با ابوبكر صديق 

كند. در بخش بعد، ماجراي غدير خم و  و روايات شيعه را در اين موضوع، نقل مي
    ي غدير، انگيزه ي گيرد. در اين بخش، شرح واقعه حقيقت آن مورد بحث قرار مي

مشهور غدير و نقد برداشت شيعه از آن، محور كالم  ي از ايراد خطبه صپيامبر خدا
طبرسي نقل » احتجاج«يفه را به روايت كتاب است. نويسنده در فصل آتي، ماجراي سق

هاي مذهبي، چگونه حقيقت را واژگون و  دهد كه حب و بغض كرده و نشان مي
هاي  دهند. نويسنده در ادامه، ده حديث مهم شيعه را كه در استدالل نادرست جلوه مي

كند. بيان  كنند، به دقت تحليل و بررسي مي خود در بحث امامت بدان استناد مي
 ي شيعه درباره ي هاي قيامِ سادات علوي در زمان امويان، گفتار صريح ائمه انگيزه

امامت  ي اي كه همگي حاكي از عدمِ وجود نص درباره خالفت و داليل تاريخي
هاي متعدد شيعه را كه پس  هستند، موضوع فصل بعدي كتاب است. او در پايان، فرقه

  دهد. ي كرده و اعتقاداتشان را شرح مياز هر يك از ائمه سر بر آوردند، معرف
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  ةراه نجات از شر غال
  قلمداران بل يدرح 

در بين شيعيان  ةترين خرافات و غُلو غُال اثر مبسوطي است كه به طرح و نقد رايج
دهد. نويسنده، كتاب خود را با بحث علم غيب و  ها پاسخ مي پرداخته و به آن

كند و ضمن اشاره به روايات متعدد  مي اختصاص صرف آن به خداوند متعال آغاز
محمد تقي شوشتري » صيّ سهو النب«ي  شيعي در نفي علم غيب ائمه، به رساله

بعدي، واليت و حقيقت آن است. در اين بخش، مدعاي  مبحثكند.  استناد مي
واليت منصوص علي و فرزندانش مطرح شده و آيات متعدد قرآن  ي شيعيان درباره

شود. بحث در حقيقت  ن، به عنوان داليل رد اين باور، نقل ميو گفتار خود آنا
آيد. در اين بخش، ابتدا مفهوم شفاعت و  شفاعت، موضوعي است كه در ادامه مي
گردد و آنگاه، قرائت شيعي از شفاعت و  منظور قرآن از آن، به روشني تبيين مي
رافه در مذهب گردد. چگونگي نشر اين خ تأثير آن بر باورهاي شيعيان بررسي مي
، موضوعي است كه در ادامه آمده است. ةتشيع و سير تاريخي كتب و باورهاي غال

فصل بعدي كتاب، بحث مفصلي است در زيارت قبور و خرافات پيرامون آن. در 
كند كه در نفي زيارت  اي را بيان مي اين فصل، نويسنده ابتدا داليل عقلي و تاريخي

شيعه نقل شده است. سپس علت توجه  ي مهو ائ صقبور از جانب رسول اكرم
شمارد كه  اي را برمي شيعيان به زيارت و داليل اجتماعي، سياسي و اقتصادي

موجب شيوع اين خرافه در جوامع شيعي شده است. چگونگي تعارض احاديث 
زيارت با قرآن و بررسي رجالي آنها و تعمير قبور در اسالم، از ديگر مباحث اين 

ي غلو و آفات و خبائث  اياني كتاب، نگاهي است كلي به پديدهفصل است. بخش پ
  اجتماعي و ديني آن.
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  خمس
  قلمداران بل يدرح

هاي شرعي و منطقي خمس را بررسي نموده  تحقيق جامع و مبسوطي است كه بنيان
ي اقتصادي اسالم مورد مداقّه و قضاوت قرار  و اصالت و صحت آن را در انديشه

نقد خمس در جهان تشيع  ي ترين اثر مستقل در زمينه كه جامع دهد. اين كتاب، مي
خمس به  ي ترين روايات و مستندات شيعه درباره است، با هدف عيار سنجيِ مهم

رشته تحرير درآمده است. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، پيرايش خمس از 
ممرّي  آن را«وي  ي زوائدي است كه برخي علماي شيعه بدان افزوده و به گفته

او در اين اثر، ضمن بررسي  دقيق و موشكافانه ».  اند مطمئن براي روزيِ خود كرده
  خمسِ غنائم جنگي نازل شده ي انفال، كه درباره ي سوره 41 ي معنا و تفسير آيه

باره به تفصيل  ي شيعه را در اين و ديدگاه ائمه صاست، سنت پيامبر بزرگوار اسالم
كند و  اب را با بررسي سند خمس در قرآن آغاز ميدهد. نويسنده، كت شرح مي

پردازد كه  اسالمي، به رواياتي مي ي ضمن بيان كاربردهاي اصلي خمس در جامعه
اند. در ادامه، ضمن  و اهل بيت وي نموده صآن را محدود و منحصر به رسول اهللا

بيان موارد شمولِ خمس، احاديثي را كه در وجوب خمس و كاربردهاي آن آمده 
    آن با قرآن كريم و سنت  ي است، به لحاظ منطقي سنجيده و پس از مقايسه

كند و  ، با دقت خاصي سند و سلسله روات هر يك را بررسي ميصرسول اكرم
باشد. سپس،  كند كه خمس فقط در غنايم جنگي و معادن مي در نهايت ثابت مي

تحليل و در پايان،  شيعه نقل و ي اخبار بخششِ خمس به شيعيان را از جانب ائمه
  كند. آنگاه، فتاواي  موارد مصرف خمس و سهم امام را در زمان غيبت بررسي مي

8



  

 
 

 

  

كند؛ كساني  خمس نقل مي ي علماي طراز اول شيعه را در مورد تحليل و اباحه
همچون اسكافي، ابن جنيد، شهيد ثاني، محقق سبزواري، ابن عقيل، شيخ صدوق، 

     ق ثاني، قطيفي، مال حسن فيض كاشاني، شيخ طوسي، مقدس اردبيلي، محق
الدين عاملي، شيخ محمد حسن نجفي  عاملي، شيخ يوسف بحراني، شمس شيخ حر

(صاحب جواهر) و ديگران كه همگي به اجماع، قائل به اسقاط خمس ارباح 
هاي  مكاسب از شيعيان در زمان غيبت هستند. بدين منظور، تمام اقوال و ديدگاه

كند. بخش پاياني كتاب،  ن مورد، در آثارشان به تفكيك بيان ميآنان را در اي
         هايي است كه ناصر مكارم شيرازي،  هاي نويسنده به رديه مجموعه پاسخ

اند و در  رضا استادي اصفهاني و سيد حسن امامي اصفهاني بركتاب خمس نوشته
  ويراست جديد به آن اضافه شده است.



  

 
 

 

  حالتيجواب يك دهاتي به آقاي م
  قلمداران بل يدرح

جواب مناقشات بر «ها و مدعيات ذبيح اهللا محالتي را در كتاب  اين اثر، استدالل
بررسي كرده و به » شفاعت ي غدير و وجوب خمس ارباح مكاسب و مسئله ي خطبه

 اي نوشته است كه  دهد. محالتي، كتاب مذكور را در جواب مقاله آنها پاسخ مي
رنگين كمان منتشر  ي در مجله» غدير ي رد بر خطبه«با عنوان  سيد ابوالفضل برقعي

كرده بود. از آنجا كه محالتي كتاب خود را به صورت پرسش و پاسخ فرضي با 
هاي  برقعي نوشته است، نويسنده در اين اثر نيز روش مشابهي اتخاذ كرده و پاسخ

، داستان غدير و دهد. وي در آغاز خود را به سؤاالت و ايرادات محالتي تبيين مي
توان از  كند كه بنابر آنها نمي آنچه را كه در آنجا رخ داد بيان و داليلي را مطرح مي

را نمود. اين داليل،  سبرداشت خالفت و جانشيني علي ص رسول اكرم ي خطبه
شوند. در ادامه و در  عقلي، نقلي، وجداني و تاريخي تقسيم مي ي به چهار دسته

غدير پرداخته و با  ةبه بررسي سلسله روا» سند رسواي غدير«بحثي مبسوط با عنوان 
استناد به منابع مهم رجال شيعه، وثاقت و اعتبار آنها را زير سؤال برده و در نتيجه، 

رساند و بر نتايج و مفاهيمي كه  هاي آن را به اثبات مي جعلي بودن بسياري از بخش
  كشد. شود، خط بطالن مي از آن استنتاج مي
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  از قرآن تابشي
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ن كريم به زبان فارسي است. هدف نويسنده در چهار جلد آترجمه و تفسير قر
به دور از  ،بخش آن كتاب مذكور، بيان مفاهيم آيات قرآن و شرح پيام هدايت

و در اي است. وي در جلد نخست كتاب  هاي فرقه تعصبات مذهبي و جهت گيري
اي مبسوط كه نيمي از حجم اين جلد را در بر گرفته، اطالعات جامعي  مقدمه
 ي دهد تا به اين صورت خواننده ترين مباحث علوم قرآن ارائه مي ي مهم درباره

شناختي نسبي پيدا كند؛ از  ،ناآشنا نسبت به مفاهيم تخصصي و اصطالحات قرآني
هاي مختلف، انگيزه و چگونگي  ائتكتابت قرآن، قر ي جمله مباحثي همچون: شيوه

، تحريف در قرآن، محكم و متشابه، اعجاز ستدوين قرآن در زمان حضرت عثمان
وي در  ي هاي منحصر به فرد نص قرآن و غيره. شيوه قرآن و انواع آن، ويژگي

اي است كه از پرداختن به اصطالحات ثقيل و فني تفسيري اجتناب  تفسير، به گونه
 ي ه، خواننده با متني روان و ساده روبه رو است. او پس از ارائهكرده و در نتيج

اي روان از آيه، معنا و تفسير واژگان خاصي از آن را كه داراي وجوه و  ترجمه
باشد بيان كرده و خواننده را ياري  نظاير چندگانه است و يا نيازمند تعريف مي

تفسير  ،لد نخست كتابيابد. جدررساند تا پيام اصلي هر آيه را به درستي  مي
 ي ادامه ،هاي مائده تا يوسف، جلد سوم سوره ،هاي فاتحه تا نساء، جلد دوم سوره

  يس تا ناس اختصاص دارد. ي به تفسير سوره ،يوسف تا فاطر و جلد چهارم
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  مراجعاتنقد 
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

است.  »المراجعات«الدين در كتاب  شرف نقد و بررسي مدعيات سيد عبدالحسين
هاي اهل سنت تأليف شده و  كتاب مذكور با هدف نقد و به چالش كشيدن ديدگاه

كوشد تا با استناد به آيات قرآن، احاديث نبوي و روايات  برقعي در اين اثر مي
الدين پاسخ گويد. كتاب با طرح مفهوم سنت و  شيعه، به اظهارات شرف ي ائمه

ترين  شود و در ادامه، رويكرد مذهبي كليني را، به عنوان يكي از مهم مي تشيع آغاز
آنگاه نگرش باطنيه را  نمايد. محدثين شيعه، در قبال حديث و تدوين آن بازگو مي

در تفسير قرآن شرح داده و تأثير اين نگرش را در برداشت مفاهيم حديثي بررسي 
پردازد و با استناد و اشاره به  مي كند. وي سپس به بحث پيرامون علم غيب ائمه مي

كند. شأن نزول و  روايات شيعي، نادرستيِ اين مفهوم را در تفكر شيعه ثابت مي
ائمه و مفسران شيعه، موضوعي  ي تفسير آيات تطهير، مباهله و مودت در انديشه

   .است كه در پايان به آن پرداخته شده است
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  ابي نوچگونه هدايت يافتم؟ تولدي دوباره و انتخ
  رادمهر مرت نيسالم واملسلماال تحج

و شرح علل  -از روحانيون شيعي معاصر –نوشت مرتضي رادمهر  خود ي زندگينامه
گرايش وي به اهل سنت و مصائب و مشكالتي است كه از اين راه براي وي پيش 

قم بوده است،  ي حوزه علميه ي ي كتاب، كه از طالب برجسته آمده است. نويسنده
هاي شيعي خرافي جدا كرده و به سوي اهل سنت  هايي كه وي را از انديشه گيزهان

دهد و از اين راه، خوانندگان را نيز با مباني فكري اهل سنت و  ، شرح ميهسوق داد
مجموعه رويدادهاي پيش آمده در  .سازد نقاط اختالف آنان با شيعيان آشنا مي

هايش با علماي سني،  و محاجه زندگي وي، به عنوان يك طلبه و شرح مناظرات
اهل سنت است؛ لذا اين  ي ها و شبهات شيعيان درباره پاسخگوي بسياري از پرسش

اي عقيدتي از تفكرات اهل سنت  صرف، بلكه درسنامه ي اثر، نه يك زندگينامه
مختصري از وضعيت خانوادگي و دوران كودكي و سپس  ،وي در آغاز .است

در  .دهد علميه و دانشگاه را شرح مي ي حوزهچرايي و چگونگي حضورش در 
رهبر معنوي و عقيدتي اهل (فصل بعد، از سفرش به بلوچستان و آشنايي با موالنا 

 .دهد ميرا شرح مالقاتش با وي و مذاكراتشان با او  و گويد سخن مي )سنت منطقه
وي  ي عراق و سوريه و تأثيراتي كه اين سفرها بر حج و بازديد از سليمانيه سفر

فصل پاياني، شرح تحوالت  .كتاب آمده است ي گذاشتند، مطالبي است كه در ادامه
هاي مكرر و برخوردهاي وزارت اطالعات با وي  دروني عميق نويسنده، دستگيري

هاي شديد و وحشتناكي در زندان را برايش به همراه داشته  باشد كه شكنجه مي
به قلم  ي زندگي رادمهر است،كه شرح واپسين روزها بخش پاياني كتاب، .است

در اثر عوارض جسمي ناشي از  ،ي كتاب شخص ديگري است؛ زيرا نويسنده
   .در گذشته است ،شكنجه توسط مأموران اطالعات
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  كليد فهم قرآن
  سنل يعترش 

هاي تدبر در قرآن و چگونگي فهم و استخراج پيام آيات آن است.  بيان شيوه
هاي آن، قرآن كريم را  ه همگاني بودن پيام اسالم و درسي كتاب با اشاره ب نويسنده

داند كه مخاطب عام دارد و فهم معنا و پيام آن، منحصر و محدود به گروه  كتابي مي
كوشد تا با زباني ساده، اصول فهم قرآن را بيان نمايد. بدين  خاصي نيست و مي

ست معرفي ضروري ا اي را كه براي درك آيات قرآن منظور، در ابتدا مفاهيم كليدي
دهد؛ از جمله: ظاهر و باطن،  هر يك ارائه مي ي بارهكرده و توضيح مختصري در
ي جايز و ممنوع، ضروريات و ناسخ و منسوخ. در أمحكم و متشابه، تفسير به ر

هاي كتاب، به انواع سوگندهاي قرآن و مفاهيم آن پرداخته و سپس در  فصل ي ادامه
هاي  دهد. كتاب با بحث پيرامون شيوه رآن توضيح ميمورد فواتح سور و امثال ق

هاي  ها و نحله يابد. رويكرد فرقه استدالل قرآن و ماهيت و كيفيت وحي ادامه مي
اي همچون سوفسطائيان، حسيون، تجربيون و صوفيه در فهم و تفسير قرآن،  فكري

امون  گيرد. بحث پير موضوعي است كه در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار مي
  نبوت، قيامت و معاد از ديدگاه قرآن، از جمله ديگر مباحث كتاب است. 
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  دعا
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ها  بررسي مفهوم دعا در اسالم و بيان شرايط دعاهاي توحيدي و چگونگي تمييز آن
ترين  از مهم از دعاهاي شرك آلود و نادرست است. در اين اثر، نويسنده برخي

شيعي را بررسي كرده و علت انحرافي بودن مطالب آنها را بيان  ي كتب ادعيه
كوشد تا با استناد به آيات قرآن كريم و احاديث موثق، نشان دهد كه  كند. او مي مي

كننده، چه مضراتي براي فرد و جامعه در پي خواهند  دعاهايِ خود ساخته و گمراه
كند  سؤاالت رايج در مورد دعا و توسل را مطرح مي داشت. وي برخي از شبهات و

  گويد. و مستنداً به آنها پاسخ مي
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  رهنمود سنت در رد اهل بدعت
  يميهاالسالم ابن ت يخشمولف: 
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىممرتجم: 

ت. كتاب تأليف محمد بن عثمان ذهبي اس» المنتقي«برگردان فارسي كتاب  ،اين اثر
منهاج السنة النبویة في نقض کالم «ي كتابي است به نام  مذكور، برگزيده و فشرده

یة كه شيخ االسالم، احمد بن تيميه دمشقي، آن را در رد افكار و عقايد  »الشیعة القدر
نويسنده در اين اثر، ابتدا نقل  ي ي تحرير درآورده است. شيوه باطل تشيع، به رشته
امامت و خالفت و سپس، پاسخگويي به آنها با استناد به آيات  ي عقايد شيعه درباره

و منطق و عقلِ سليم است. وي  صقرآن كريم، سخنان پيامبر گرامي اسالم
، صپس از رحلت پيامبر هاي عالمه حلّي را در مورد لزوم زعامت علي استدالل

ه و در هر براي خالفت و اثبات امامت او در قرآن ذكر كرد سسزاوارتر بودن علي
  دهد. مورد، به تفصيل به آنها پاسخ گفته و نادرستي و ضعف هر يك را نشان مي
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  تطهير  ي تأملي در آيه
   یجنف آباد نعمت اهللا صال اهللا العظىم يتآ

تطهير و بررسي ديدگاه شيعيان در مورد مصاديق اين آيه و  ي شرح و تفسير آيه
ياتي كه در عقايد شيعي براي عصمت ترين آ پاسخگويي به آنهاست. يكي از مهم

باشد كه به  احزاب مي ي سوره 33 ي گردد، آيه اهل بيت و ائمه بدان استناد مي
مشهور است. مؤلف اين اثر، تالش دارد تا وقايعي را كه منجر به » تطهير ي آيه«

هاي خود، آيات صدر و ذيلِ  نزول اين آيه شد، بازگو نمايد. وي براي اثبات گفته
كند و با دقت و ظرافت خاصي، ارتباط و يكدستي  فوق را به دقت بررسي مي ي آيه

هايي  سازد و با استدالل آيات را در بيان پيامِ واحد آنها براي خواننده متبلور مي
  كشد. باره، خط بطالن مي موجز و منطقي، بر مدعاي شيعيان در اين
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  تضاد در عقيده
   یحممد باقر سجود

و رويدادهايي است كه منجر به  صپس از رحلت پيامبر بررسي تاريخي وقايع
شد. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، نه اهانت  شاول مسلمين ي خالفت سه خليفه

به عقايد شيعيان، بلكه كمك به آنان در درك حقانيت صحابه و شناخت صحيح 
از  صشمارد كه به خاطر آنها رسول اكرم داليلي را برمي ،آنان است. وي در آغاز

پردازد  انتخاب جانشين اجتناب كرد. در ادامه، به طرح و تفسير آياتي از قرآن مي
هايي را كه  اختصاص دارد. او ويژگي شكه به قدرداني و ستايش صحابه پيامبر

بندي  گروه دسته 13خداوند در توصيف ياران حقيقي پيامبرش بيان كرده است، در 
عد، منافقين را معرفي و صفاتشان را با دهد. در فصل ب كرده و به تفكيك شرح مي

نمايد. بررسي داليل اختالف بين صحابه،  گيري از آيات قرآن كريم بازگو مي بهره
افك و رفتار  ي هاي آنان، تحليل واقعه دوستداران اهل بيت پيامبر و ويژگي

در قبال دخترانش، از ديگر موضوعاتي است كه در ادامه به آنها پرداخته  صپيامبر
  ده است.ش
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  توحيد عبادت
   سنل يعترش

بيان موازين و معيارهاي توحيد در اسالم و شرح و معرفي عقايد خرافي و 
آلود است. نويسنده، كتاب را با طرح اصل توحيد و معنا و مصاديق آن آغاز  شرك
كند. سپس به بيان مفهوم عبوديت و شرايط تحقق آن پرداخته و عبوديت عام و  مي

هاي  دهد. در ادامه، ضمن تبيين معناي شرك، اعمال و انديشه ح ميخاص را شر
و مناسك مسلمانان، به ويژه شيعيان، راه يافته است،  آميزي را كه در آداب شرك
كند و مصاديق هر يك  شمرد. وي شرك را به دو گروه اكبر و اصغر تقسيم مي برمي

توسل به غير خدا، ريا و برد. بحث تبرّك، ذبح قرباني براي غير خدا،  را نام مي
گردد. در بخش  شفاعت، از جمله ديگر مباحثي است كه در اين بخش مطرح مي

دهد  بعد، به معني و حقيقت سببيت پرداخته و اشتباه عوام را در اين مورد شرح مي
هاي  و ائمه را به عنوان نمونه صو سپس، زيارت قبور بزرگان ديني، پيامبر

كند. بخش پاياني كتاب، به داليل تاريخي و  اشت، تحليل ميآميز اين سوء برد شرك
پرستي و اسبابِ شيوعِ شرك و خرافه در اسالم، اختصاص  اجتماعيِ پيدايش بت

  دارد.
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  خالفت و امامت
   قلمداران بل يدرح

امامت ائمه و خالفت  ي اعتقادات شيعه درباره ي هاي بنيادين درباره طرح پرسش
بر اسالم است. نويسنده در اين اثر، با استعانت از آيات بزرگوار پيام ي صحابه

، صحابه و تابعين ارجمند صنوراني قرآن كريم، سخنان گهربار پيامبر گرامي اسالم
امر خالفت و امامت مطرح كرده و شيعيان را به  ي ايشان، مسايل مهمي را درباره

 ي بحث درباره كند. وي در آغاز كتاب، به تفكر و انصاف در مورد آن دعوت مي
ها،  انتخاب خلفاي قبل از خود پرداخته و خطبه ي به مسئله سرويكرد حضرت علي

كند. در  رضايت از اين امر، نقل مي ي روايات رسيده از وي را دربارهو ها  نامه
هاي  پردازد و ضمن تفسير آيه شيعه در قرآن مي ي ادامه، به موضوعِ ذكر نام ائمه

رساند.  رستي برداشت آنان از اين آيات را به اثبات ميمورد ادعاي شيعيان، ناد
پردازد. در اين بخش،  شيعه مي ي خطاييِ ائمه بخش پاياني كتاب، به عصمت و بي

 ي هاي متعدد قرآني، روايات متعددي از خود ائمه درباره نويسنده پس از استدالل
  كند. شان در برابر خطا و لغزش نقل مي عدم مصونيت
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  ميعقيده اسال
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

 ي هآيات نوراني قرآن كريم و سنت حسن ي بيان عقايد اصيل و ناب اسالمي بر پايه
 ي است. مترجم در خالل مقدمه -صمحمد مصطفي -پيامبر رحمت و مغفرت

اپرستان با يكت -به ويژه در ايران -كتاب، به دشمني كوركورانه و جاهالنه شيعيان 
اصلي  ي شوند. انگيزه كند، كه در ايران با نام وهابي شناخته مي عربستان اشاره مي

وي از ترجمه فارسي اين كتاب، معرفي مشرب فكري و عقيدتي آنان و شرح عقايد 
است.  -هجري 12مصلح ديني حجاز در قرن  –هاي محمد بن عبدالوهاب  و آموزه

اي است كه كتاب خدا و سنت  اني مسلمان آزادهتوحيدي و ايم ي هاين اثر، مرامنام
داند و به دور  ي و وافي ميرسول پاكش را براي هدايت و نيل به سعادت ابدي، كاف

كند. كتاب حاضر،  گونه تعصب و جانبداري، تعاليم راستين اسالم را بازگو مياز هر
نخست،  ي االسالم محمد بن عبدالوهاب است: در رساله مشتمل بر سه رساله از شيخ

، كاركرد و تأثيرات دين صمباني توحيد و خداشناسي، چگونگي شناخت پيامبر
در جامعه و وظايف مؤمنان در قبال خداوند و رسولش، بيان شده است. نويسنده در 

هاي تمييز حق از باطل را در پيروي از دين حنيف شرح داده و  دوم، مالك ي رساله
هاي توحيديِ  ين و مشركين بر اسالم و انديشهسوم، شبهاتي را كه مغرض ي در رساله

 دهد. هاي مستدلي مي اند، مطرح كرده و به آنها پاسخ آن وارد نموده
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