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 مقدمه شیخ محّمد صالح لحیدان

حمد و سپاس شایسته تقدیم به بارگاه با عظمت خداوند متعال، و سالم و درود بی 
که آخرین و سردار ھمه انبیاء است، و بر آل و  صپیامبر بزرگوار محّمدپایان بر آن 

 اصحاب کرام او تا قیامت.
برادر گرامیم شیخ عبدالّرحمن بن سعد بن علی شثری از بنده درخواست کرد که 
کتاب (عقاید شیعه اثنی عشریه) را مورد مطالعه قرار دھم که ایشان به شیوه سؤال و 

یکصد و شصت و دو سؤال و جواب تشکیل شده است، و بدنبال  جواب تألیف کرده و از
ھر سؤال پاسخ آن ھم ذکر شده است. در مورد درخواست فوق بسیار اصرار ورزید، در 
حالی که به ترتیب سه نفر از علمای بزرگ: شیخ عبدالله بن عبدالّرحمن جبرین، 

ی آن تقریظ و تقدیر عبدالله بن محّمد غنیمان و شیخ عبدالّرحمن بن صالح محمود رو
نوشته بودند، به نظرم آن سه نفر کافی بودند، ولی مؤّلف بازھم اصرار ورزید، اگر چه 

دانستم؛ ولی درخواستش را اجابت کردم، و بیش از یکصد و سی صفحه از الزم نمی
پاداشش عطا  أخداوند -اش را مورد مطالعه قرار دادم، دیدم که نویسنده رساله

ھای  کامًال تالش کرده که با استناد به کتاب -فرماید و کارش را مبارک گرداند
نقل کرده و کارش ھا  آن حکم نماید، و نصوص را دقیقًا از مراجعھا  آن خودشان بر

 بسیار خوب است.
نمایم آن را با تدّبر  من به ھمه کسانی که به این کتاب دسترسی یافتند توصیه می

آوری در آن خواھند دید که برای د که واقعًا چیزھای بسیار عجیب و سرسامبخوانن
-آور صحبت ای خنده اندیشمندان و اھل تفکر اعجاب برانگیز است، چون شیعه با شیوه

را باالتر از انبیاء و رسوالن قرار ھا  آن آورند؛ کنند. وقتی از ائمه بحث به میان می می
 کنند که معقول نیست. ذکر میھا  آن ورددھند، و اصًال چیزھایی در م می

خواند  ھا را می ھا را در آن خواھد یافت، و ھر خردمندی وقتی این خواننده شگفتی
 ھا عقل و فھم دارند؟!. خواھدگفت: آیا واقعًا این

گویند: از نماز و روزه و زکات و حج باالتراست، و این در یکی در مورد والیت ائمه می
 مده که کتاب (الکافی) است.از اصول مذھبشان آ



 هایی در مورد شیعیان اثنا عشری سؤال و جواب ٢

 

 .»ھر کس آن را انکار کند اسالم را انکار کرده«گویند: میدر مورد عید غدیر 
نزد خدا مقام و جایگاھی دارند که نه فرشته مقّرب بدان ھا  آن کنند أئمه ادعا می

 آورند. رسد و نه نبی مرسل، و این را از ضروریات دینشان به حساب می می

ای چنان رفیع و خالفت تکوینی دارد که ھمه  م مقام محمود و درجهگویند: اما و می
 ذّرات ھستی در مقابل سیطره آن متواضع است.

 ھایشان کجاست که مانع گرفتاری و شکست آن نفوذ و مقام محمود در موقع جنگ
 باشد.ھا  آن

شاید » است إفقیه شیعه به منزله موسی و ھارون«کنند که: و از جمله ادعا می
به موسی و ھارون به این سبب باشد که مذھب شیعه پیوند محکمی با ابن ھا  آن تمثیل

 است.ترین  خدا دانا -سبأ یھودی دارد

ھایی اشاره کنم که مؤلف در این کتاب نقل کرده،  خواھم به گمراھی و یاوهمن نمی

ھای  خواھم شیعه و سّنی آن را بخوانند، چون ھدف این است که حق و نشانه بلکه می

 ھای آن مفتضح گردد. ھا و زشتی رسوایی آن شناخته شود، و باطل و گمراھی

ای که خواھان حق و حقیقت است به بیان حق و حقیقت  من دوست دارم ھر شیعه
 رھنمود گردد، و ھر کس بر راه استوار است از لغزشگاه و پرتگاه استوار بر حذر باشد.

ان و کسانی که به عّزت اسالم عالقمند کنم به دانشجوی بنده به تأکید توصیه می
 ھستند این کتاب را بخوانند تا بدانند شیعه و سّنی چقدر از ھم فاصله دارند.

کوشیم حق را بیان کنیم، و الزم است اھل علم این روشنگری را  عالوه بر این می
آن و برعھده گیرند، تا فرزندان اھل سّنت بدانند علمای شیعه در مورد قرآن، صحابه، قر

 گویند. وحی آسمانی که معتقداند ھنوز ھم قطع نشده چه می
بدون شک اّمت اسالم نیاز مبرم دارد بر راه و روش روشن جمع شوند و به قرآن و 

به بھترین  صسّنت صحیح مراجعه کنند و والء کسانی را داشته باشند که رسول خدا
م در بین راه ھدایت و ارشاد شھادت داده است. به این امید که اھل علھا  آن قرن بودن

و راھنمایی کردن به آن و نیز پاکسازی و جدا سازی آن از راه انحراف و گمراھی و 
 برحذر داشتن دیگران از آن تالش الزم را مبذول دارند.



 ٣  دانیلح صالح محّمد خیش مقدمه

کنم که این کتاب را بخوانند تا خوب ای را نصیحت میھمچنین ھر جوان شیعه
اید این سبب اصالح و در پیش گرفتن راه خدا بدانند عقل علمای شیعه چگونه است، ش

 اش فرموده:باشد، راھی که خود در باره

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتقِيٗما فَ ﴿
َ
ۖ ٱَوأ ْ  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِ  لسُّ  ۦۚ َ�َتَفرَّ

ٮُٰ�م بِهِ   ]١٥٣[األنعام:  ﴾١٥٣لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  ۦَ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ

و رسول گرامی اسالم (جھت تمثیل و تبیین این موضوع) خط راستی را کشید؛ 
سپس از سمت راست و چپ آن چند خط راست دیگر ترسیم کرد و با اشاره به خط 

این ھم «ھای اطراف فرمود:  و در مورد خط این راه راست خداست«راست فرمود: 
 .»کندکه بسوی آن دعوت میراھچه ھستند، روی ھر کدام شیطانی است 

ھایش  از خداوند متعال خواھانم با آنچه به ما آموخت ما را سودمند گرداند، و نعمت
را برای ما مبارک و با برکت گرداند، و این کتاب را مفید گرداند و در بین مردم منتشر 

اند، و خردمندان و گرایان چه چیزھایی مخفی کردهگردد تا اھل حق بدانند باطل
حقگرایان پیرو مذھب اثنی عشریه به حق رھنمود شوند، و دست از ھواھای نفسانی 

کنم و بردارند، و با شناخت حق از آن پیروی کنند، از خداوند متعال طلب کمک می
 گردم. بسوی او باز می

د و علی آله و صحابته و من اهتدی هبداهم.يّ وصلی اهللا علی نب  نا حممّ

 محّمد لحیدان صالح بن
 ق ھـ١٧/٧/١٤٢٨



 

 
 نیعبدالله بن عبد الرحمن جبر مقدمه

 رسان (مؤمنان) مژدهرا به عنوان  صسپاس و ستایش خداوند متعال را که محّمد
، و به أخدا طبق فرمان الله یننده به سوکافران) و به عنوان دعوت کدھنده ( میو ب

بخشید. پس  ینعمت فراوانفرستاد، و اصحاب و یارانش را فضل و عنوان چراغ تابان 
 سالم و درود پیاپی خدا بر محّمد و اھل بیت او باد.

شان در ی، اکردمری را مطالعه ثخ عبدالرحمن بن سعد شیکتاب ارزشمند شبنده 
گردآوری نموده است، است نا عشری ده رافضه اثین کتاب آنچه متعلق به عقیا

ده منحرف خود یبه عقمردم کنند و آشیانه جاھای مختلف  اند درتوانستهھا  رافضی
ما  ندیگویم و دادهب یفرایشان را سواد  یو ب یافراد عامبا دعوت از ھا  آن کنند. دعوت
و دو تن از طالب یبن اب یت فقط علیاز اھل بھا  آن نکهیبا ا یم،ت را دوست داریاھل ب

ر یاو و سا ھای و عموھا و عموزاده یگر فرزندان علیو به د ،فرزندانش را مدنظر دارند
 یه صحابه و به خصوص خلفاین در مورد بقیابر و عالوه  ،دھندتی نمییبنی ھاشم اھم

که صحابه  دارندان کرده و اعالم مییده خود را بیبه صراحت عق سین جز علیراشد
 ن وینفرمورد لعن و صراحت آنان و با رک ھستند، و با تمام وقاحت کافر و منافق و مش

ن مطالب را یشان به صراحت ایھا و نوارھاچنانکه در کتاب دھند،گویی قرار میناسزا
 .دھند می ن کار را انجامیپرده ا یو دعوتگرانشان ب ،اندان کردهیب

با ھاست آنپنھان  مخفی ود یعقارا که در مورد ن کتاب یامؤلف گرامی مطالب 
آوری جمعخودشان جرات نشر مطالب آن را ندارند خود شیعه که  یھاکتاببه استناد 

 یانهیو ک یم خواننده محترم دشمنیدواریپرده برداشته است، امکرده و از آن مطالب 
که از  یتا کسان ؛ان کندیرافضه نسبت به سّنت و اھل سّنت در دل دارند برا که 

  .بشان نخورندیندارند فر یطالعقت رافضه ایحق
 و توطئه و مکر فرمایدت ین گمراه را ھدایم که مسلمیینمایاز خداوند مسئلت م

 را در ھم بشکند. گرانسهیدس

د و آله و صحبه و سلم. یاهللا عل یو اهللا تعالی اعلم. و صل  حممّ
 عضو باز نشسته افتا. نیعبد الرحمن جبر عبدالله بن

 یھجر ٨/ ١/ ١٤٢٦



 

 
 مقدمه عبدالله بن محّمد غنیمان

د و علی آله و ازواجه و نياحلمد هللا ربّ العامل ، و صلّی اهللا علی عبده و رسوله حممّ

 .نيصحابته امجع
ھای انسان مسلمان دفاع از عقاید مسلمانان در  یکی از بزرگترین وظایف و مسئولیت

است، و در این راستا یکی از اقدامات مھم این است که شرارت مقابل انحرافات و فساد 
اند: اشیاء با ضد خود شناخته و عوامل انحراف را معرفی نماید، چون ھمانگونه که گفته

 شوند.می

اكَن انلاُس �سألوَن «روایت شده که فرمود:  سدر حدیث صحیح از حدیفه بن یمان
مردم در موردخیر و « »الرشِّ َ�افَة أن أقَع فيهعن اخل�،و�نُت أسأهل عن  صرسوَل اهللا

کردم کردند، ولی من در مورد شر و بدی سؤال میسؤال می صنیکی از رسول خدا
 . »که مبادا روزی با آن گرفتار شوم

گاھی این صحابه بزرگوار است.  این امر بیانگر فقه و آ
کند مذھب رافضی ییکی از مھمترین خطراتی که عقاید عموم مسلمانان را تھدید م

از جانب  صاست که مخالف و ناسازگار با شریعتی است که رسول گرامی اسالم
خداوند ھمراه با آن مبعوث شد، و این مذھب اکنون قدرت و نفوذ فراوانی کسب کرده 

ھای ھنگفت صرف اند و در راه نشر و تبلیغ آن ھزینهو دولت و حکومت تشکیل داده
اند، و در راه نشر و ترویج آن در ھمه گوشه و نی کردهگذاری کالکرده و سرمایه

 کنند.گرانشان را آماده مجّھز میکنارھای جھان دعوت
است؛ شکاف بزرگی » سؤال و جواب پیرامون عقاید شیعه«این کتاب که عنوان آن 

بندد، و مانع نفوذ و تأثیر آن بر قلب مسلمانان مسیر قبول و پذیرش این عقاید می را در
 گردد.می

خداوند بھترین پاداش را به برادر گرامی عبدالّرحمن شثری عنایت فرماید، و علم و 
 دانش او را افزایش داده و او را برای جھاد در راه خدا توفیق دھد.

د و آله و صحبه.  و صلّی اهللا و سلّم علی عبده و رسوله حممّ
 عبدالله بن محّمد غنیمان



 

 
 بن صالح محمود عبدالّرحمنمقدمه شیخ 

آور خداوند، و بر پایان خداوند بر آخرین رسول و پیامو سالم و درود بیالحمدلله، 
 آل و اصحاب بزرگوار ایشان. 

از تألیف این رساله با ارزش و مفید مطلع شدم که جھت مطالعه آسان و استفاده 
بیشتر به روش پرسش و پاسخ تألیف شده است. موضوع کتاب ھم چیزی است که 
برای کسانی که خداوند بصیرتشان را با نور قرآن و سّنت ؛ و در پرتو راه و روش سلف 

 نی بخشیده کامًال روشن است.روش -گرداندھا  آن خدا مرا از زمره –صالح 
آالیش و خالص اّما متأسفانه برای کسانی که نسبت به حقایق دین و عقیده بی

گاه باشند، یا در فتنه تدلیس و تلبیسی که سکوالرھا و دعوتگران رافضی و مسلمین بی آ
اند روشن و واضح ھایشان قرار گرفتهھوادارانشان و نیز کسانی که تحت تأثیر بدعت

 .نیست
موضوعی که این رساله آسان به تبیین و بیان حقیقت آن پرداخته؛ کشف ماھیت 

ھاست که بر اساس شرک اکبر از سه نوع رافضه اثنی عشریه و عقاید علمی و عملی آن
گویی در مورد دوازده الوھّیت و ربوبّیت و اسماء و صفات و فروع آن از انواع غلو و زیاده

و فوش و  صدر مورد دشمنی با قرآن و سّنت رسول خدا امام گرفته؛ تا غلو و افراط
گذاری و اتھام وارد کردن بر ایشان به ارتداد پایه صطعن و نفرین صحابه رسول خدا

ھا کردار و گفتار عجیب و دهھا  شده است، که عالوه بر آن از ھر کدام از این مقوله
 اشاره کرده است.ھا  آن غریب نتیجه گیری شده که این رساله مفید به بسیاری از

 دانم:اینجا ذکر چند نکته را الزم می
اّول اینکه گرچه این رساله با سبک و روش پرسش و پاسخ تدوین شده؛ ولی دانش 

ای فشرده از عقاید شیعه جویان و طّالب علم بدان نیاز دارند، چون محتوای آن خالصه
را به مراجع مطّول و ھا  آن رانیاز نیست، زیاست، پس نه عالم و نه طالب علم از آن بی

 کند.چند جلدی نزدیک می
نکته دّوم : امتیاز دیگر این رساله؛ موّثق و مستند بودند آن است، زیرا ھر روایت و 

 ای که در آن ذکر شده مستند به ذکر منابع معتبر شیعه است.نقل و گفته



 ٧  محمود صالح بن عبدالّرحمن خیش مقدمه

موارد متعددی از  نکته سّوم: از آنجا که مذھب و عقیده این قوم باطل و فاسد است؛
شود، ھمانگونه که نویسنده گاھی به مورادی از آن تناقض و تضاد در آن دیده می

تناقضات در مراجع خودشان اشاره کرده است. بنابراین کاری که او انجام داده از نوع 
است، تا شاید پند و عبرتی باشد ھا  آن آشکار کردن و پرده برداشتن از تناقضات شنیع

که فریفته مذھب شیعه ھستند ، و دعوتی باشد برای کسی که خواھان  برای کسانی
 حق و حقیقت است، از خداوند متعال خواستارم که ھمه را به راه حق ھدایت فرماید.

ی (والء و براء) مسلمان وابسته به جریانات و فضای نکته چھارم اینکه نباید عقیده
 دیروز و برادرانی که فرق ما با سیاسی حاکم بر محیطشان باشد؛ بطوری که دوستان

مانند فرق بین پیروان مذھب شافعی و مالکی است؛ به دشمن عقیده فاسد و ھا  آن
گمراه تبدیل شود، نه بر اساس عقیده شرعی یا معیار سنجش رّبانی، بلکه تنھا به عّلت 
تغییر اوضاع و احوال سیاسی. این از کسی پذیرفته شده نیست، خصوصًا کسانی که 

ل علم و دعوت دینی ھستند، بلکه الزم است دارای موضع و معیار درست و ثابت اھ
 باشند.

در پایان؛ مراتب تشکر خود را به برادر گرامی و محّقق؛ عبدالرحمن بن سعد شثری 
کنم که در وقت مناسب این کتاب مختصر را به این اّمت تقدیم کرد، که به عرض می

 گیر است.گریبانمنزله فریاد ھشدار دھنده از خطر 
از خداوند متعال خاضعانه تمّنا دارم که بھره و سود آن را نصیب اّمت اسالم گرداند 

کند پاداش و و از آن محروم نگردند، و به ھر کس که برای نشر و چاپ آن تالش می
 اجر فراوان عنایت فرماید.

 وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممد وآله وصحبه وسلَّم.

 ح محمودعبد الّرحمن صال
 ق- ھ١/١/١٤٢٨اض یر



 

 
 مقدمه عبدالله بن عبدالّرحمن بن سعد

ستایش شایسته خداوند یکتا را، و درود و سالم خداوند بر آن سرور گرامی که بعد 
 از او ھیچ پیامبری مبعوث نخواھد شد.

با کتاب برادرم شیخ عبدالّرحمن بن سعد شثری تحت عنوان (اعتقاد اثنی عشریه) 
به ھا  آن مفید و ارزنده است و با مراجعه به مراجع معتبر و معروفآشنا شدم که واقعًا 

 ھای ایشان را بیان نموده است.صورت کامل و روشن معتقدات و دیدگاه
کتاب مستقیمًا از منابع معتبر خود بیند که مطالب بطور قطع خواننده وقتی می

شان فاسد است، و داند که اعتقاداتشان باطل و مذھبشیعه نقل شده؛ بطور یقین می
ھایشان نقل کرده است که ھمراه با این وضوح و روشنی مطلب؛ چیزھایی را از کتاب

بخشی دیگر را بطور ھا  آن است، بنابراین بخشی از مذھبھا  آن رّد قاطع بر مذھب
 کند.کامل نقض و منھدم می

 توفیق عمل را از خداوند متعال خواستارم.

 عبدالله بن عبدالّرحمن سعد
 ق ھ١٥/٦/١٤٢٨



 

 
 مؤلف مقدمه

بخش گان، و نجاتدرماند رسادیفرسپاس و ستایش خداوند بزرگواری را که 
را به اھداف  ھااست و آنرنگبازان ین و افرانکدسیسه ر و کمگرفتاران، و درھم کوبنده 

 گرداند.شان نایل نمیشوم
و بر آل و اصحاب و  صسالم و درود خداوند بر خاتم انبیاء و رسوالن خدا؛ محّمد

 پیروان نیک او تا قیامت.
 آن و بهھمدیگر ه یتوص و دعوت به حق ،ییراھنما ،یر خواھیخ ،یروشنگر ابالغ، 

 و بر حذر داشتن از نیاز مسلم اتاستفاده از اسباب دفع آف ،آن یبه سو ییراھنما
واجب مسلمانان را بر ما متعال انجام آن است که خداوند  و مسئولیتی فهیوظ ھافتنه
نسبت به ھمدیگر  کپارچه ویحد و متّ  یامت طبق فرمان خدا؛ت اسالم ده تا امّ یگردان

به باشد و مطابق با اسالم  شاندارعقیده و باور و گفتار و کرو د ندوست باشمھربان و 
و ھای مختلف تقسیم نکند  را به دستهھا  آن د و ھوا پرستینک جویکتاب و سّنت تمّس 

به اھداف خود ھا  آن در مورد و دشمنانھای مخّرب در آن نفوذ نکند  افکار و اندیشه
 فرماید: می چنانکه خداوند متعال ،نرسند

نتُۡم ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ُٰت ﴿ 
َ
ِ ٱَوَ�ۡيَف تَۡ�ُفُروَن َوأ َوَمن َ�ۡعَتِصم  ۥۗ َو�ِيُ�ۡم رَُسوُ�ُ  �َّ

 ِ ِ ٱب ۡسَتقِي�ٖ  �َّ  ]١٠١[آل عمران:  ﴾١٠١َ�َقۡد ُهِدَي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

ات خدا بر شما فرو خوانده یه آکد و حال آن یافر شوکد شما یو چگونه بایعنی: 
فرستاده  یان شما است (و نور قرآن راه را تابان و رھنمودھایغمبر او در میو پ شود یم

گمان به راه راست و ید ، بیجو کس به خدا تمّس کدارد !) و ھر یان میقت را عیخدا حق
 .) رھنمود شده استیدرست (رستگار

 فرماید : می و

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡستَقِيٗما فَ ﴿ 
َ
ۖ ٱَوأ ْ  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِ  لسُّ  ۦۚ َ�تََفرَّ

ٮُٰ�م بِهِ   ]١٥٣[األنعام:  ﴾١٥٣لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  ۦَ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ

از ؛ م من استیردم) راه مستقکان یم و بیتان ترسیه من آن را براکن راه (یایعنی:  
نده که خدا (منحرف و) پرارا از را ه شماکد ینکن یرویپ یھا د و از راهینک یرویآن پ
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زگار یند تا پرھک یه میه خداوند شما را بدان توصکاست  یزھائیچھا  نیا .سازد یم
 .دیشو

 آغاز ظهور خوارج
بودند، آن دین و  صمسلمانان ھمواره بر رھنمود و شریعت بر حق رسول خدا

ی شریعت که ھماھنگ با منقول صریح و عقل و خرد سالم است، تا زمانی که خلیفه
ھا سر به شھادت رسید، بعد از آن بالفاصله فتنه و آشوبس راشد عثمان بن عّفان

ی سبئیه) جنگ صفین درگرفت، و خوارج برآوردند، سپس میان مسلمانان (با دسیسه
شورش بر پاکرده و به مقابله و مبارزه برخاستند، آن خوارج س علیه علی بن ابی طالب

َ�ْمُرُق َماِرقٌَة عنَد فُْرقٍَة ِمَن املسلمَ� ، يقتُلَُها «فرمود: ھا  آن در مورد صکه رسول خدا
َقِّ 

ْ
ائَِفـتَـْ�ِ باحل  الطَّ

َ
و�

َ
شوند، و ای از میان این اّمت سر برآورده و جدا میفرقه ١»أ

 شود.وارد جنگ میھا  آن ه به حق باسزاوارترین طائف

 تشّیع ظهورآغاز 
بوقوع ب شورش و جدایی خوارج زمانی شروع شد که قضیه حکمّیت (بین علی

 پیوست، و مردم بدون دستیابی به اتفاق نظر متفّرق شدند.
، پس از آن پیاپی ٢ھای تشّیع پدید آمد بعد از بوجود آمدن بدعت خوارج، بدعت

در احادیث متعّدد به این امر  صیافت، ھمانگونه که رسول خدا ھا ادامهظھور فرقه
روایت کرده که رسول س اشاره فرموده است، از جمله روایتی که امام احمد از ابوھریره

افرتقت ايلهوُد ىلع إحدى وسبع� فرقة،وافرتقت انلصارى ىلع إحدى «فرمود:  صخدا
مَّيت ىلع ثالث و

ُ
یھودیان به ھفتاد و یک  ٣»سبع� فرقةأو اثنت� وسبع� فرقة،وتفرتق أ

و دو فرقه شدند، ولی این اّمت اسالم به ھفتاد و سه دسته متفّرق  ھفتادفرقه و نصارا 
 خواھند شد.

                                           
 ر الخوارج وصفاتھم).کباب ذ ٢٤٥٨اة حکتاب الزک(س ید الخدریسع یت مسلم از أبیروا -١
 . ٢١٩-١/٢١٨ج ٧٢٨ة تیمیخ اإلسالم ابن تیمنھاج السنة ش -۲
د مشھور یٌح است و در سنن ومسانیٌث صحیحد«فرمود: ةیمی،و ابن ت٥٩١٠مام أحمد حیت اروا -۳

 . ٣/٣٤٥است. مجموع الفتاوی ج
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از «سربرآوردند، لذا در روایات شیعه آمده است:  ١پس از این حوادث؛ تشّیع در کوفه
. سپس بعد از ٢»کردمیان شھر و دیاری مسلمین جز کوفه کسی دعوتشان را قبول ن

در » إرجاء و ُمرجئه«گری در جاھای دیگر منتشر شد، ھمانگونه که اعتقاد آن؛ شیعه
از کوفه سر بر بیرون » ھای فاسدقدریه، معتزله و ایده«کوفه ظھور کردند، و اعتقاد 

 ی خراسان تشکیل شد.در ناحیه» جھمیه«آورد و 

 ها عوامل پیدایش بدعت
ھا بر حسب فاصله گرفتن از عصر نبوی، متفاوت بود،  عتظھور و پیدایش این بد

ی جھل و نادانی، و غائب بودن و ناپدید شدن زیرا بدعت و نوآوری در دین جز در سایه
/ )١٣١یابند، از این روی ایّوب سختیانی (تاھل علم و ایمان رشد و توسعه نمی

 این است که خداونداز جمله سعادتمندی نسل جدید و مسلمانان غیر عرب «فرمود: 
 .٣»را توفیق داشتن عالم اھل سّنت عنایت فرمایدھا  آن

 با بدعت مبارزهراه  بهترین
از عناصر ھا  آن عّلت توسعه و رشد بدعت در میان مردم؛ و تحت تأثیر قرار گرفتن

آشوب و بدعت در چنین فضایی به ضعف معرفت و شناخت گمراھی اھل بدعت و عدم 
گردد. بنابراین بھترین راه و روش برای مقاومت برمی تشخیص ننگ و انحراف

گری نشر سّنت در بین مردم ؛ و در میان خوارج  ھای اعتقادی، و دفع فرقه بدعت
 و علمای سّنت در این راستا گمراه و منحرف جدا شده از مردم بود، بر این اساس؛ ائمه

ھای اھل بدعت دادند و در و دیگر فرقه» بشر مریسی«به پا خاسته و در پاسخ رّد به 
 روشنگری کردند. ھا  آن مورد احوال

و  شده مرتبطجھان با ھم ھای مختلف  کنیم که بخشما در زمانی زندگی می
از مسلمین انبوھی  ھای که در سرزمین تا جای شده،درھایشان به روی یکدیگر باز 

آمد و شد با ھم در حال و ھای مختلف درھم آمیخته ھا و ایدهو اشخاص با اندیشهافراد 
ھای دیگر تملّ دیگر  است، از سویباال رفته ھا  و گروهھا  جمعیت فرقهآمار و ھستند، 

                                           
 . ٢٠/٣٠١مجموع الفتاوی ج -۱
 ) .١١١١(ت یمحمد باقر مجلس ١٠٠/٢٥٩بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار ج -۲
 .  ~ ٤١٨ت  یائکلالل ١/٦٠شرح أصول اعتقاد أھل السنة ج -۳
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دھند  می ضربه زدن به مسلمین دعوت رایدر یک فراخوان ھمگانی یکدیگر را ب
 آمده که فرمود: صدر حدیث ثوبان موالی پیامبرکه  ھمانگونه

مَ « 
ُ
َ�لَُة ىلع قَْصَعـِتها،يُوشُك أْن تَداىَع علي�م األ

َ
فٍُق كما تََداىع األ

ُ
قال :  ُم من لكِّ أ

ِمْن قِلٍَّة بنا يومئٍذ،
َ
ول�ْن ت�ونوَن ُغثاًء  : أنتم يومئٍذ كثٌ�،ص قال قلنا يا رسوَل اهللا : أ

يِل تُـنْـزَتَُع املهابُة من قلوب عدوِّ�م، قال : قلنا :  وُ�عُل يف قلو��م الوَْهُن، كغثاء السَّ
 . ١»و�راهيُة املوِت  : ُحبُّ احلياِة،ص ما الوَْهُن قاَل و

خوانند ھمانگونه که ھا یکدیگر را علیه شما فرا ملتطرف از ھر  نزدیک است یعنی:
-خوانند، ثوبان میفرا میسوی ظرف غذای روی سفره یکدیگر را بسر سفره غذا افراد 

آن روز تعداد ما اندک است  اینکه درعّلت یا به آ: ای پیامبر خدا عرض کردمگوید: 
بلکه به این عّلت که ، خواھد بودشما در آن روز زیاد جمعّیت فرمود: ؟چنین خواھد بود

قرار ستی ن و ُس ھَ ھایتان َو  و در دل ،آیدبیرون می تانشما از دل دشمنو ھیبت ترس 
و  دوستینیادو سستی چیست ؟ فرمود :  »ھنَو «: عرض کردیم راوی گفت: ،گیردمی

 .ناپسند دانستن مرگ

 اسباب فراموشی والء و براء
دینی صحنه را ترک کرده و برای  موھای علشخصیتنخبگان و  ؛در چنین شرایطی

نسبت به تثبیت ھا  آن کنند، و غفلتروشنگری افکار و اعتقادات اّمت اسالم تالش نمی
 ،نانارزند مسلماعتقادی در دل و ذھن ف مسّلمات، و عدم تحکیم اصول اعتقادی اسالم

 ، موجب شده این غفلت بهعقیده سلف ھای و بروز عوامل بازدارنده تحکیم پایه
را چنان به تزلزل درآورد که در ھم ھا  آن ، وسرایت کندھم آموزشی  ھای برنامه
 گردد:ولی در مجموع این مسأله به دو عامل برمی اند. لولیده

ی و و بین سنّ  ،ء) بین مسلمان و کافراول: شکستن و از بین بردن مانع (والء و برا
که والء و براء فاصله و  ،نامند می که در اصطالح جدید آن را (مانع روانی) ،اھل بدعت
ای گمراه کنندهآراسته شده و بوسیله شعارھای است؛ مسلمان و کافر جداکننده 

و دیگر  دوستیانسان گری،افراطو  دور انداختن تعصب ،ھمدلی ،مدارا ،ھمچون تسامح

                                           
آنرا صحیح  ٨١٨٣و غیره ، و آلبانی در صحیح الجامع ش  ٨٢/  ٣٧ج  ٢٢٣٣٩٧امام احمد ش  -۱ 

 قرار داده است 
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نسبت به دین مسلمان ھستند برای اینکه ی ھای فریبنده که در حقیقت توطئه ھایواژه
 .نباشند پایبنداسالم 

ت تا امّ اسالم دین و جھالت نسبت به حقیقت شیوع بیسوادی تالش برای : دوم
و و بدون ھزینه شکار کنند مجانی را و مسلمان  ،دسته دسته شوداسالمی متفّرق و 

بحران (از آن جمله  شان برسند که به دیگر اھدافگیرد، و  آنان قرار باحزازیر پرچم 
و توازن و ثبات زندگی  ،زنندمسلمین در آن دست و پا می اکنون حادی) کهال فکر

گاه اجتماعی مسلمان را که (وحدت عقیده) است و تکیه ،استھم پاشیده شان را از یا
نکه چقدر تحت تأثیر این عوامل و اسباب ، و ھر کدام بر حسب ایاست ساختهمتزلزل 

باز ورود ھر باطلی راه برای  نابسامانی بوجود آمده وو  اند، قرار گرفته باشد معلول شده
درست و بینش و تشخیص  ه،حقیقت در ھاله ای از ابھام قرار گرفتحق و و  شده است،

ھواپرستان و اھل بدعت زمینه را برای پخش  ؛ضعیف شده است، در این وضعیت آشفته
دھند و بدون دلیل و در دسترس ھمه قرار می و ،بینندو نشر بدعت خود فراھم می

ھا شده و عبادت از دایره توقیفی بودن و موارد نصوص  برھان بدعت وارد ھمه عبادت
 خارج گردیده است.

و آشکار شده است!  یافته رظھو اتو انحرافاند  اھل بدعت اینگونه گردن برافراشته 
به الف و گزاف و تجاوز و در زمین فساد را پخش کرده و ارانه کو بدعت گذران تباھ

و گیرند! می دربرھا را یکی پس از دیگری اقوام و ملت ؛و ھواپرستیاند، پرداخته یتعّد 
و و مذاھب  ھاشنویم که ھزاران تن از مسلمین در سرزمین اسالم به طریقهمی
 ھایی و گرفتاری و دیگر بالھا شده بودند،نابود  اسالمبا آمدن دارند که ھایی اعتقاد باور

گین آن را فرو می و طعم تلخ و زھر ،زنندکه مسلمین زیر آتش داغ آن دست و پا می -آ
 .١بلعند

از این روی تصمیم گرفتم مطالبی را که در رابطه با عقاید شیعیان اثنی عشریه 
جمع آوری کرده بودم پس از خالصه کردن بصورت سؤال و جواب چاپ و منتشر کنم، 

به فرائض دین تذکر ولی بار دیگر آن مختصر را فشرده کردم، به ھدف اینکه نسبت 
اند نجات گرفتار شدهبدان افرادی که  ییھا فتنه و گرفتاری و مسلمین را از آن ،دھم

                                           
 با اندکی تصرف. ٦ – ٥ھجر المبتدع عالمه بکر بن عبد الله ابو زید ص  -١
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از آن در برابر کسانی است که به حمایت و  ،از دیندفاع برای  ھا دھم، ھمه این تالش
 .کننددین و اھل آن تجاوز می

 م و دانشعلبر علمای اسالم واجب است «: فرمود/ شیخ االسالم ابن تیمیه
اگر علما علم دین را  ابالغ کنند،ن حفاظت کنند و آن را به دیگرامت را برای امّ  یدین

شده  انانمسلمبه  و ظلمحفاظت نکنند بزرگترین ستم میا از آن  ،به مردم نرسانند
 :فرمایداست، بنابراین خداوند متعال می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  نَزۡ�َا ِمَن  �َّ
َ
ٓ أ ُٰه لِلنَّاِس ِ�  لُۡهَدىٰ ٱوَ  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱيَۡ�ُتُموَن َما ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ
ُ
ُ ٱأ ٰعُِنونَ ٱَوَ�ۡلَعُنُهُم  �َّ  .]١٥٩[البقرة:  ﴾١٥٩ل�َّ

ت فرو یه از دالئل روشن و ھداکدارند آنچه را  یه پنھان مک یسانکگمان  یب:  یعنی
ان و روشن یل) بیتاب (تورات و انجکمردم در  یه آن را براکم ، بعد از آن یا فرستاده

ان مؤمنان انس و یو چه از م ان فرشتگانینندگان (چه از مک نیم ، خدا و نفریا نموده
 .نندک ین میشان را نفری، اجان)

 جهاد بهترین
ھمه بنابراین  ،کندمی زیان کتمان علم به چھار پایان و غیره ھم سرایتبطور قطع 

-که حقیقت را کتمان می کنندنفرین می؛ کسانی را حیواناتنفرین کنندگان حتی 
 .١کنند

/ و امام یحیی بن یحییپاسخ رد به اھل بدعت جھاد است، «ھمچنین گفت: 
 .٢»: دفاع از سّنت برترین جھاد استگفت می

کند، و کند، و خود را خسته میبه یحیی گفتم: مردی مال خود را انفاق می«گفت: 
دھد از این ھم برتر کند، آیا کسی که پاسخ رد به اھل بدعت میدر راه خدا جھاد می

 .٣»است؟ گفت: آری، خیلی ھم برتر است
دنیا  یو از ھر گوشه کرده،مخالفت ھا  ت با بدعتو سلف و ائمه رحمھم الله به شّد 

ت از فتنه آنان بر حذر و مردم را به شّد  ،کردندفریاد خود را علیه اھل بدعت بلند می

                                           
 .  ١٨٧/  ٢٨مجموع الفتاوی  -١
 . ١٣/  ٤مجموع الفتاوی ج  -٢
 ١٠/٥١٨ر أعالم النبالء جیس -٣
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که تا بطوری  ؛کردندتند، و تا حدود زیادی با آن مخالفت نموده و آن را رد میداشمی
کردند، چون زیان و خطر بدعت برای یھا و ظلم و تجاوز مخالفت نم آن اندازه با زشتی

 .١»بیشتر از دیگر منکرات استآن با  شو منافات و مخالفتدین 
ھرگاه خواستی بدانی که «گوید: تعالی می/ )٥١٣(متولد و ابوالوفا بن عقیل 

مساجد و به  بدر برھا  آن چه جایگاھی دارد، به ازدحامل ھر عصری اسالم در میان اھ
بلکه نگاه کن که با دشمنان شریعت چقدر  ،نگاه نکنحج در موقف ھا  آن لبیک فریاد

نشانه سرد شدن دین در موضع سازشکارانه با دشمنان دین کنند ... و این مدارا می
 .نان استدلھای آ

باد) مشغول نثر و شعر بودند، ابن راوندی ھا  آن ابن راوندی و معّری (لعنت خدا بر
گفت: باطل را تالوت کرده و مطالب قطعی را گفت: حدیث خرافه است، و معّری میمی

 گوییم، ما ھم گفتیم: آری .اند، آن دو گفتند: ما راست میرھا کرده
. چندین سال زیستند سپس گورشان مورد تعظیم منظور او از باطل کتاب الله بود 

شان خریداری شد، و این دلیل است بر سرد شدن ارزش دین در  قرار گرفت، و تألیفات

ة إال باهللا العز». قلب مردم  .ميز احلكيو الحول وال قوّ
سّنت گذشته گرداند روش خواھم این رساله را سبب میمتعال  از خداوند اینجانب

این کار از حقوق  ،شود ءو مقدسات در زندگی مسلمین احیاھا  حرمتجھاد و دفاع از 
به خصوص  ،و از نوع جھاد امر به معروف و نھی از منکر است ،الھی و امری عبادی

چون فشار ھوا پرستی شدت  ،وقتی که در این روزگار به شدت به این کار نیاز است
که انحرافات به درونشان کسانی و  کنندگانگمراهمتعّدد است، زیرا ھای آن  و راه ،یافته

تجدد  -ـ یعنی نفاقو لیبریالیستی با افکار پوچی از قبیل سکوالریسم و رخنه کرده 
اند، و این کمین گرفتهمردم در میان  ....شرط وو قید بیآزادی فکری،  روشنگرایی، 

ادیان  ادیان، دوستیمجمع آزادی ادیان،  :تحت پوششرا دعوت زننده و فاسقانه 
-و دعوت شکست خورده تقریب اھل سّنت با مذاھب دیگر، انجام میو غیره، جھانی 

ھا  را از دل »والء و براء«خواھند قاعده و اصل اسالمی ھا میھمه این دعوت ،شود
 فرماید: خداوند متعال می لیو ،کن کنندریشه

                                           
 با اندکی تصرف . ٣٧٢/  ١اج السالکین ج مدر -١
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ِن ﴿
َ
نَزَل  ۡحُ�مٱَوأ

َ
ٓ أ ُ ٱبَۡيَنُهم بَِما ۡهَوآَءُهۡم وَ َوَ� تَتَّبِ  �َّ

َ
ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن  ۡحَذرُۡهمۡ ٱۡع أ

َ
أ

نَزَل 
َ
ٓ أ ُ ٱَ�ۡعِض َما ْ فَ  �َّ َما يُرِ�ُد  ۡعلَمۡ ٱإَِ�َۡكۖ فَإِن تََولَّۡوا َّ�

َ
ُ ٱ� ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُو�ِهِۡمۗ  �َّ

َ
أ

 .]٤٩[المائدة:  ﴾٤٩لََ�ِٰسُقونَ  �َّاِس ٱ�نَّ َكثِٗ�� ّمَِن 

ال یرده است ، و از امکه خدا بر تو نازل کن کم کح یزیان آنان طبق چیدر میعنی: 
ه ک یزھائیچ یتو را از برخ هکن ، و از آنان برحذر باش کم یرویشان پیا یو آرزوھا

و ھوس  یل ھومایرا پا یامکنند (و احکرده است به دور و منحرف نکخدا بر تو نازل 
از  یا خواھد به سبب پاره یه خدا مکردند ، بدان کپشت  . پس اگرباطل خود نسازند)

ام کاز مردم (از اح یاریگمان بسیبت سازد. بیشان را دچار بال و مصیگناھانشان ا
 .نندک یو تمّرد م یچیعت) سرپیشر

 ناکترین بدعت درد
طعن و  طرحریزی کافرانه ترین امور ھواپرستی نقشه و برنامه و یکی از دردناک 

ترین از وسیعدسیسه و این  گرفتن آن است.به باد استھزا و مسخره و سّنت انتقاد از 
 شوند. می ھای باطل است که در آن آشکارا واردمیدان

ھا این است که افرادی از ما که در امر بیان و از بدترین چیزھای این ھوا پرستی
 ،ورزندمی خلعلم بُ ی و از ارائه ،کنندو حق را پنھان می اند، حقیقت کوتاھی ورزیده

و تنھا کرده را خالی ھا  آن وقتی برادرانش به یاری و دفاع از سّنت برخیزند پشت
 .کنندمی یشانرھا

شوند، و ھای الھی ھتک میبیند حرمتکسی که می«گوید: می/ امام ابن قیم
فاصله و مردم از سّنت پیامبرش  شدهو دینش ترک  ،گردندحدود خداوندی ضایع می

تواند چه خیر و چه دیانتی مینشسته، خونسرد و ساکت  او شوند ومیدور گرفته و 
کند شیطان الل است ھمانطور کسی که باطل را بیان می چنین انسانی داشته باشد،

کسانی اشخاص چه کسی آفت و بالی دین است،  است. و آیا جز این رشیطان سخنو
و اھّمت کنند جھی نمیتوباشد، شان پر  و شکمشان محفوظ  منافع و مقامکه وقتی 

وقوع توھین به دین کسانی ھستند که ھا  آن بھترینو  گذرد،دھند چه بر دین مینمی
و ثروتشان یا مال و جایگاه مقام اگر ھا  از اینکدام ھر  لیو ،شوندناراحت میمحزون و 

-مرحلهو ھر سه  ،کنددریغ نمیدر دفاع از آن از ھیچ کوششی مورد تعرض قرار گیرد، 
اینکه از وجود اما این افراد با  ،گیردرا به کار میمنکر(دست و زبان قلب) انکار ی 
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بدون اینکه خشمگین است، ھا  آن و خداوند بر ،اندو خوار و پست شدهچشم خدا افتاده 
چون ھر چند ، »ھاست مرگ دل«که  اند در دنیا به بالی بزرگی گرفتار شدهخود بفھمند 

در مقابل خدا و پیامبرش بیشتر و به دفاع از  ،تر باشد کاملقلب و زنده بودن حیات 
 .١خیزدو به دفاع از آن به پا می ،کندآید و بیشتر دین را یاری میمیبه خشم  منکر

ای دارد شکه جھت کشف وروشنگری در کند: این کتاب چه فائدهسؤال می یکی
ر جھانی شدن و جھان مورد اعتقاد شیعه دوازده امامی نوشته شده حال آنکه بر اث

 .گردد، مگر به اذن خدا؟رود و نه به عقب برمیدھکده این کار پیش می
کنند که ھمواره در بر این حقیقت داللت می صپاسخ: قرآن و سّنت رسول خدا

و گروھی وجود دارد که متمّسک و پایبند به آن دین حق  میان این اّمت اسالم طائفه
فرماید: می صشده است، ھمانگونه که رسول خدابدان مبعوث  صھستند که محّمد

ٌة قائمٌة بأمِر اهللا ال يرَُضُُّهم َمْن َخذلَُهم،وال َمْن َخالََفُهْم،حىتَّ يأتيَُهْم « مَّ
ُ
يِت أ مَّ

ُ
ال تََزاُل ِمْن أ

  ٢»أمُر اهللا وُهم ىلع ذلك
برای ھمواره در میان این اّمت طائفه ای ھست که به فرمان خدا پایبند ھستند و «

حمایت و ھا  آن که ازکنند، و عدم پشتیبانی کسانی دفاع و حمایت از آن قیام می
رساند، و تا فرمان خدا  نمی زیانھا  آن کنند، و نیز مخالفت مخالفین به پشتیبانی نمی

 .»دھندآید، ھمچنان به راھشان ادامه میمیھا  آن (قیامت یا مرگ) به سراغ
 فرمود: صھمچنین رسول خدا 

مَّيت « 
ُ
َة �ّمد  -أو قال  -إنَّ اهللا ال َ�َْمُع أ مَّ

ُ
  .٣»ىلع َضاللٍَة،َو�َُد اهللا ىلع اجلَماعةِ  صأ

کند، و دست بر را بر گمراھی جمع نمی محّمدھمانا خداوند متعال این اّمت «یعنی: 
 .»سر جماعت است

 و فرمود:

                                           
 . ١٢١/ ٢اعالم الموقعین ج  -١

 ).آيًة،فأراُهُم ا�شقاَق الَقَمر ص(باُب سؤاِل املرش�َ� أْن يُر�َُهُم انليبُّ   ٣٦٤١ یبخار -٢

حه األلبان ،(باب ما جاء يف لزوم اجلماعة ) ٢١٦٧ح ~ ٢٧٩ت یرواه الترمذ -۳ اة کالمش یف ~ یوصحَّ

فه الع (ال جتتمع أميت ىلع ضاللة)،وأما لفظ : ٣/١١ج  یعمدة القار یف ~ ٨٥٥ت ینیفقد ضعَّ
 .٢/٥٢ج
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ٍة قب� إالَّ «  مَّ
ُ
صحاٌب يَأخُذوَن َما ِمْن نيبٍّ َ�َعـثَـُه اهللا يف أ

َ
ِتِه َحَواِر�ُّوَن وأ مَّ

ُ
اكَن هل ِمْن أ

لُُف ِمن َ�ْعدهِم ُخلُوٌف،يقولوَن َما ال يفعلوَن وَ�فعلوَن ما 
َ

ْمِرهِ،ُ�مَّ إِ�ََّها خت
َ
�سنّتِه،وَ�قتُدوَن بأ

َمْن جاهدهم ال يُؤَمُروَن،فَمْن جاَهَدُهْم بيَدهِ َ�ُهَو ُمْؤمٌن،وَمْن جاَهَدُهْم بلسانِه فُهَو مؤمٌن،و
 .١»بقلبه فهو مؤمٌن،وليَس وراَء ذلَك ِمَن اإليماِن َحبَُّة َخرَْدلٍ 

اند؛ در میان اّمت خود ھر کدام از پیامبران که قبل از من مبعوث شده«یعنی: 
 اند، و از دستورانرا ادامه دادهھا  آن که سّنت و راه و روشاند  حوارّیون و یاورانی داشته

گویند که افراد ناخلف آمدند، چیزھایی میھا  آن سپس بعد از اند، پیروی نمودهھا  آن
با ھا  آن اند، ھرکس علیهامر نشدهھا  آن کنند که بهدھند، و کارھایی می خود انجام نمی

با زبان جھاد کند مؤمن ھا  آن دست مبارزه و جھاد کند مؤمن است، و ھرکس علیه
ورزد مؤمن است، و در ماورای این به اندازه با قلب مخالفت ھا  آن است، و ھرکس علیه

 .»یک دانه خردل ایمان وجود ندارد
انکار کردن منکر با قلب بدینصورت است که معتقد به منکر بودن آن باشد، و نسبت 
به آن ناخشنود باشد، وقتی که چنین احساسی داشته باشد، در قلبش ایمان وجود 

پسندیده بداند، و نه منکر را منکر و ناپسند دارد، ولی قلبی که نه معروف را معروف و 
ھای بداند ایمان از آن رخت بربسته. بدون تردید بیان و روشنگری نسبت به حال فرقه
 صخارج شده از جماعت مسلمین و فاصله گرفته از سّنت و راه و روش رسول خدا 

روشن و ضروری است، تا حق و باطل با ھم اشتباه نشوند، و حق و راستی برای مردم 
واضح باشد، و دین خداوند متعال نشر و توسعه یابد، و بر مخالفین قرآن و سّنت اقامه 

ه راه حق را کو آنان  شود،شوند اتمام حّجت  یه گمراه مکبر کسانی و حّجت شود، 
گاھانه رندیپذ یم ، زیرا ھرگز حق از کسی دنباشپیروی حق  و روشن ارکل آشیدلبا و  آ

پیروان فریب خورده خود را تنھا با ُشُبھات و توّھم گمراه ھا  آن کهمانند، بل پنھان نمی
حق ھای مخالف قرآن و سّنت، یا زندیق و کنند، به ھمین عّلت است که پیروان فرقهمی

گاه الزم و ضروری ستیز ھستند، یا جاھل و نادان، بنابراین تعلیم و آموزش انسان بی آ
ھا  آن کشف شوند، تا شناخته شوند و مردم ازاست، و باید افراد زندیق و حق ستیز 

 برحذر باشند.

                                           
 .٥٠رواه اإلمام مسلم ح -۱



 ١٩  مؤلف مقدمه

 بهترین جهاد دفاع از سّنت است
بیان حال سران اھل بدعت که مخالف قرآن و سّنت ھستند، به اتفاق آراء مسلمانان 

آیا کسی که اھل روزه و نماز و «واجب است، (تاجایی که به امام احمد گفته شد: 
-تر است یا کسی که علیه اھل بدعت تبلیغ میداشتنیاعتکاف باشد نزد تو دوست 

نماز و روزه و اعتکاف عبادات شخصی ھستند، ولی تبلیغ علیه اھل  ؟ فرمود:»کند
 . »بدعت برای مسلمانان است، این بھتر است

بنابراین ایشان بیان کرده که نفع تبلیغ و روشنگری افکار عمومی نسبت به اھل 
گردد، و از نوع سود آن به دین عموم مسلمانان برمیبدعت یک نفع عمومی است که 

جھاد در راه خداست، زیرا پاکسازی دین و شریعت و راه خدا، و دفع ظلم و طغیان و 
تجاوزگری اھل بدعت از آن، به اتفاق آرای مسلمین واجب کفایی است، و اگر 

شد، و ه میانگیخت؛ دین فاسد و تبابر نمیھا  آن کسانی را برای دفع ضرر أخداوند
تر است، زیرا وقتی دشمن با ی دشمن مھاجم سھمگیناین نوع فساد از فساد سیطره

کنند، جنگ بر مردم چیره شود ؛ بطور مستقیم قلب و درون مردم را فاسد و تباه نمی
 .١کنندھا را فاسد می ولی اھل بدعت قبل از ھر چیز قلب

 زنندضربه می بر دین بدعتهمه دشمنان دین با استفاده از اهل 
ھایی که برای به دام ھمه دشمنان، از یھود و نصارا گرفته تا منافقین و تمام فرقه

خارج شده از اسالم برای ایجاد  ھای از این فرقه اند، انداختن این اّمت در کمین نشسته
کنند، و بدون شک تبیین حق در مورد فتنه و ضربه زدن به اسالم استفاده می

ی اختالف و دوام آن را از دست دشمن عت، فرصت گسترش دامنهاھل بد ھای فرقه
آورد، چرا که رھا کردن سران زندیقان و دین ستیزان اھل بدعت که برای گمراه درمی

کردن مردم در تالش و کوشش ھستند، و برای افزایش جمعیت و سیاھی لشکر از ھیچ 
کنند که ند، و ادعا میورزند؛ و پیروان خود را بیشتر فریب میدھکوششی دریغ نمی

اسالم برحق است، که یکی از اسباب و عوامل خروج و انحراف بخش ھا  آن دین و کیش
کنند که دین ھای اھل بدعت ادعا میای از ملحدان از اسالم این است که فرقهعمده

                                           
 . ٥/١١٠مجموعة الرسائل والمسائل ج -١



 هایی در مورد شیعیان اثنا عشری سؤال و جواب ٢٠

 

کند، و چون آن را مخالف عقل دیدند، به اصل دین پیروی میھا  آن حق ھمان است که
 .١کافر شدند

سپس اگر فرض بر این باشد که پیروان مذھب شیعه ھرگز از مذھب خود دست 
دارند، و جاھالن اھل سّنت ھم به گمراھی مذھب شیعه اعتراف نکنند، این مانع برنمی

. و نیز کندابالغ رسالت و بیان علم نیست، و اصًال این واجب بودن تبلیغ را ساقط نمی
ی از منکر را (بنابر یکی از روایات بسیاری از اھل ی واجب امر به معروف و نھوظیفه

 گرداند.علم) ساقط نمی
ھای خود را  بدعت وھوا پرستی  بدعتاھل وقتی باطل گرایان ؛ تو را خدا به من بگو

پس گزیند، یا سکوت را برمی کنند یایا صحنه را ترک میت و علمای امّ  ،آشکار کردند
شود که گفتارھای باطل ایط نتیجه این میچگونه حق روشن گردد؟ آری در این شر

دین در  شکلو  ،آیندھا بر دین حق غالب میپرستی و ھواو سیطره یافته، ظھور 
در پس چگونه سکوت در برابر باطل حق است  ،یابدمسلمین تغییر میو فطرت سرشت 

 فرماید:خداوند میکه  یحال

 ﴿ ِ ۚ َولَُ�ُم  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  لَۡ�ِٰطلِ ٱَ�َ  ۡ�َقِّ ٱبَۡل َ�ۡقِذُف ب ا  لَۡوۡ�ُل ٱفَإَِذا ُهَو َزاهِٞق ِممَّ
 .]١٨[األنبیاء:  ﴾١٨تَِصُفونَ 

پاشد و  یم، و حق مغز سر باطل را از ھم میانداز یه حق را به جان باطل مکبل«یعنی: 
ه ک یفیافران) به سبب توصک یبر شما (ا یشود . وا یباطل ھرچه زودتر محو و نابود م

 .»دینک یم
و پرده ھا  آن و نقض شبھات خود یھان برخیزید و بیایید برای رد مخالفان عقیده

، و این حق خدا بر بندگان بیرون آوریمرا از تیرکش حق ھای آنان تیر برداشتن از فتنه
است که باید در مقابل ھر مخالف و ھر گمراھی و ھر ھا  آن انو حق مسلمین بر علمای

ھا و ھواپرستی به فطرت مسلمین کنند، تا بدعت رّد  و آن را ،خطا کاری بایستند
و شریعتی  ،و دینشان را به دینی تغییریافته ،درھم نشکندھا  آن وحدتو  ،سرایت نکند
 .٢تبدیل نکندھا  از ھواپرستی ایانباشته و ،تحریف شده

 

                                           
 .یخ ناصر بن عبد الله القفاریللش ٨-١/٥ة جیعة االثنی عشریتاب أصول مذھب الشکنظر: مقدمة ی -١
 اندکی تصرف  با ١١/  ٥المخالف من اصول االسالم، شیخ بکر ابو زید الرد علی  -٢



 ٢١  مؤلف مقدمه

 و باطل تالش کردند بدعتبهترین علمایی که در راه مبارزه با 
خوار ھمه ریزهعلمای بعدی و  ،اندخوبی داده مونکه در این راه آز ییعلماجمله از  

: شیخ االسالم ابن تیمیه و ابن قیم و محّمد ھا را نام برداینتوان میھستند؛ سفره آنان 
 . بودندنجدی رحمھم الله و بسیاری دیگر دعوت بن عبدالوھاب و ائمه 

احسان الھی ظھیر، محّمد  -لهان شاء ال-و در میان نویسندگان معاصر استاد شھید

و غیره از  -خدا او را موفق گرداند –الله، ناصر بن عبدالله قفاری  الله رحمھما مال
 اند.علمایان معاصر در این راه تالش کرده

ھای معتبر از کتاببه خاطر رعایت کامل انصاف و عدالت در نقل عقاید شیعه بنده 
اعتقادشان با  اقامه گردد، وھا  آن برت ا حّج ام، تو مورد اعتمادشان استفاده نموده

به امید خدا بزرگترین کمک  امر گردد، و اینباطل خودشان نقض و دالیل و روایات 
حق و مذھب دین برای دختران و پسران جوان شیعی است که خداوند ھدایت به 

 را برایشان مقدر نموده است.(و اھل بیت)صحابه 
امور اعتقادی ترین  در مھممن و این کتاب چکیده مختصر کتاب پرسش و پاسخ 

را آسان گرداند و  خداوند فراھم شدن آن ،است مذھب شیعه شیعه در پرتو منابع اصلی
 آن را بپذیرد.

ارجمندم محّمد بن ابراھیم فوزان، عبدالله بن اساتید  متعال؛ جا دارد بعد از خداوند
صالح بن  شیخ صالح بن فوزان الفوزان،بدالله بن محّمد غنیمان، عبدالّرحمن جبرین، ع

و  محّمد لحیدان، عبدالّرحمن بن ناصر براک، عبدالعزیز بن عبدالله راجحی،
، ناصر بن عبدالله قفازیعبدالّرحمن بن حّماد عمر، عبدالرحمن بن صالح محمود، 

ز بن سالم عمر، محّمد بن ناصر سحیبانی، ابراھیم بن محّمد خرعان، عبدالعزی
و دیگر کسانی که  عبدالمحسن بن حمد العباد البدرو  عبدالّرحمن بن عبدالله عجالن

به خاطر من و به جای اند تشکر کنم ، خداوند و برایم دعا کرده ندمرا راھنمایی نمود
و جایگاه آنان و پدر و عطاء فرماید، اسالم و مسلمین به آنان پاداش نیک خدمت به 
 . آمین  درآوردبھشت به و ھمسران و فرزندانمان و ھمه مسلمین را  مادرھای ما

-او انجام می یکارھا به حول و قوهکه  شریککتا و بیخداوند ییاری اینک به و 
 کنیم . می و او ما را کافی و بھترین یاور است، کتاب را آغاز ،گیرد

 عبدالّرحمن بن سعد شثری مؤّلف:



 

 
 تعریف شیعه و تشّیع

 عه چه کسانی ھستند؟یش -١ ؤالس
که نزد شیعه ملّقب به شیخ مفید است شیخ محّمد بن محّمد بن نعمان  -واب ج

ھستند که به والیت ÷ منین علیؤپیروان امیر الم« :دھد که شیعه می پاسخ) ٤١٣(ت
است معتقدند ، و ھمچنین امامت خلفای  صبال فصل پیامبر یبه اینکه او خلیفهو  ،او

تابع و پیرو او دانند نه اینکه  می علیرا پیروان ھا  آن و شته باشد،پیش از او را قبول ندا
 .١»آنان باشد

 توضیح:
چون شیعیان ، ٢شود می کلمه شیعه امروزه فقط بر گروه دوازده امامی اطالق 

حدیث و ھا  آن ، و منابعددھنمیرا تشکیل شیعه جمعیت دوازده امامی امروزه اکثریت 
که در طول تاریخ شود ه را شامل میشیعی ھافرقهبخش عمده نظریه و آرای و روایت 

 .اندوجود داشته

 پیدایش شیعه
 .ت گرفته است؟أکجا نش اصل مذھب شیعه از – ٢س 
نھال کسی که قول راجح نزد علمای محقق شیعه این است که نخستین  –ج 

ھمانگونه که  یھودی بود، عبدالله بن سبأ ؛را پدید آورد مذھب شیعه را کاشت و آن
 .کنندمیھای شیعه اعتراف کتاب

لین کسی که است که اّو  حاکی از آن آمده استبا صراحت ھای شیعه آنچه در کتاب
و این ھمان عقیده ، یھودی بود عبدالله بن سبأ ؛به میان آوردس امامت علیمقوله 

اولین  عبدالله بن سبأنیز و  منصوص بودن امامت علی است که اساس تشیع است،

                                           
اوائل المقاالت فی المذاھب المختارات ابی عبدالله محمد بن محمد النعمان ملقب به مفید  -١

 ھجری . ٤١٣متوفای 
و سید امیر علی در کتاب روح االسالم ج  ٣١١/  ٣حسین نوری طبرسی در مستدرک الوسائل ج  -٢

و محمد عاملی در الشیعه فی  ٩٢ھا ص و محمد آل کاشف الغطاء در اصل الشیعه و اصول ٩٢/  ٢
 اند .و غیره این را گفته ٤٣التاریخ ص 



 ٢٣ عشریهایی در مورد شیعیان اثنا  سؤال و جواب

یعنی ابوبکر و ؛ صھای پیامبرکسی بود که عیب جویی و طعنه زدن به پدرزن
نیز برای و او  ،را اظھار کردس یعنی عثمان صو طعنه زدن به داماد پیامبر بعمر

  .مطرح کردمردگان به این دنیا را رجعت و بازگشت ی نخستین بار مقوله
؛ بعد از آنکه ابوبکر به خالفت رسید« گوید: می عالم شیعی محّمد حسین عاملی

شیعه به فراموشی سپرده شد و مسلمین تا اواخر ایام خالفت خلیفه سوم یک  یکلمه
 .١»گروه بودند

بودند  سبأ عبدالله بنو زرفداران یاران که سبئیه « گوید:میشیعه عالمه نوبختی 
امامت علی را خداوند فرض کرده است، او کسی  :زدند و گفتندس دم از امامت علی

 اظھار بیزاری کرد وھا  آن و صحابه طعنه زد و از شبود که به ابوبکر و عمر و عثمان
و دستگیر کرد او را س آنگاه علی، او را به این کار دستور داده استس علیکردادعا می

، به آنچه گفته بود اعتراف کردادعایش او را مورد پرس و جو قرار داد، ولی در مورد 
 صادر کرد.آنگاه علی فرمان قتل او را 

یھودی مسلمان شد و دوستدار علی  عبدالله بن سبأ :گروھی از علما گفته اند
، گفتھمین سخن را می ٢در مورد یوشع بن نون بودیھودی زمانی که او ». گردید

و او ، گفتھمان سخن را در مورد علی می بودن کردمسلمان ظاھر به تسپس وقتی 
 و مخالفان اوو از دشمنان  ،واجب استس اولین کسی بود که اظھار داشت امامت علی

اصل و « گویند:، از این رو مخالفان شیعه میتکفیر کردرا ھا  آن اظھار برائت کرد و
 .٣»اساس تشیع و رفض از یھودیت گرفته شده است

را بیان کرده که وقتی موضوع این  »قمی«سپس شیخ و استاد علمای مذھب شیعه 
؛ علی وفات یافته است: به او گفتندابالغ شد و یھودی أ ابن سبخبر وفات علی به 

 .٤و در مورد او غلو نمود ،گرددو گفت علی باز می ،که علی نمرده استمدعی شده 

                                           
  ٤٠ – ٣٩الشیعه فی التاریخ عاملی ص  -١
کرد سپس بعد از تظاھر به یھودیت خود در مورد یوشع بن نون ادعای الوھیت مییعنی در دوران  -٢

علی ھمان ادعا را کرد. االنوار النعمانیه ، نعمة الله عبدالله حسینی موسوی اسالم در مورد 
 .  ٢٣٤/  ٢ج  – ھجری ١١١٢جزائری متوفای سال 

  ٤٤ – ٣٢ – ٢٠ – ١٩فرق الشیعه نوبختی ص  -٣
 . ٨٤/  ٢و تنقیح المقال ج  ١٠٩ – ١٠٦قمی و رجال کشی ص  ١٢ – ١٠المقاالت و الفرق ص  -٤



 

 
 دوازده امام شیعه

 چه کسانی ھستند؟ھا  آن به اعتقاد شیعه دوازده امام – ٣س 
اش ابو الحسن و کینهکه  استس ابی طالب خلیفه راشد علی بنھا  آن اولین –ج 

ھجری به  ٤٠ قبل از ھجرت به دنیا آمد و در سال ٢٣سال و  مرتضی است شبلق
 شھادت رسید.

 ). ٥٠- ٢(استو لقبش ذکی  ،ابو محّمداش که کنیه علیفرزند حسن  -٢
 .) ٦١/  ٣است (اش ابو عبدالله و لقبش شھید  که کنیهس فرزند علی حسین -٣
 استاش را ابو محّمد و لقبش را زین العابدین  کنیهس علی بن حسین بن علی -٤

)٩٥ – ٣٨.( 
 .)١١٤ – ٥٧ب به باقر است (اش ابو جعفر و ملّق  کنیهمحّمد بن علی بن حسین،  – ٥
 – ٨اش ابو عبدالله و ملقب به صادق است ( جعفر بن محّمد بن علی کنیه – ٦
١٤٨.( 
 – ١٢٨اش ابو ابراھیم و ملقب به کاظم است (موسی بن جعفر بن محّمد کنیه -٧
 .ھجری) ١٨٣
 ٢٠٣ – ١٤٨سن و ملقب به رضا است (اش ابو الح یهعلی بن موسی بن جعفر، کن – ٨

  .)ھجری
 – ١٩٥ب به جواد است (اش ابو جعفر و ملّق  محّمد بن علی بن موسی، کنیه – ٩
 ).ھجری ٢٢٠

 – ٢١٢( اوست اش ابو الحسن و ھادی لقبکنیه، یعلی بن محّمد بن عل -١٠
 .ھجری) ٢٤٥

ب است و به عسکر ملّق  اند،کنیه دادهابو محّمد او را  ،حسن بن علی بن محّمد -١١
 .ھجری) ٢٦٠ – ٢٣٢(

-مھدی لقب میاو را و است اش ابو القاسم کنیه ،یمحّمد بن حسن بن عل -١٢
 .١به دنیا آمده است) ٢٥٦یا  ٢٥٥کنند که در سال (و ادعا می دھند

                                           
 . ٤٥٢/  ١ اصول الکافی ج -١
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 به نازل شدن وحی بر علی نسبتدیدگاه شیعه 
سی از علمای شیعه گفته جبرئیل در نازل کردن وحی اشتباه کرده آیا ک – ٤س 
 است؟ 
به  صگویند: محّمدمذھب شیعه است می ھای که یکی از فرقهبله، غرابیه  –ج 

از یک کالغ با کالغ دیگر بیشتر شباھت داشت و خداوند جبرئیل را با وحی س یعل
 صرد و وحی را بر محّمداما جبرئیل اشتباه ک ،عنه نازل کندس فرستاد تا بر علی

 .١نازل کرد
 توضیح مھم: 

ی بزرگان اثنی عشریه فرق دارد که کلینی ی غرابیه فرق دارد با مقولهمقولهآیا این 
کافی نیست؟ گفت: ھا  آن آیا قرآن برای«کند: مردی از ابوجعفر سؤال کرد: روایت می

از  صرسول خداالبته اگر مفّسری داشته باشد.گفت: منظورت تفسیری است که 
قرآن کرده؟ گفت: بله، تفسیری که تنھا برای یک مرد بیان کرده که شأن و جایگاه او 

 .٢»نیست ÷ھمه اّمت است و او کسی جز علی
. اندو امام را قرآن ناطق و گوینده نامیده ،بنابراین علمای شیعه قرآن را قرآن ساکت

این «: گفته استھا مبراست) (که از این تھمتس که علیاند  علمایشان روایت کرده
 .٣»کتاب ساکت خداوند است و من کتاب گویا وناطق خدا ھستم

کرده که در مورد این آیه آیه  ) روایتھـ٣٢٠متوفایو عالم بزرگ شیعه عیاشی(
 فرماید: می

ِينَ ٱفَ ﴿ ْ بِهِ  �َّ وهُ وَ  ۦَءاَمُنوا ُروهُ َونََ�ُ ْ ٱوََعزَّ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل َمَعهُ  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
أ

 .]١٥٧[األعراف:  ﴾١٥٧لُۡمۡفلُِحونَ ٱ

 .٤»است ÷منظور از نور در اینجا علی«(ادعا کرده که) ابو جعفر گفت: 

                                           
 .  ١٥٨ملطی در التنبیه و الرد ص  و ابو الحسین ٣٠مرتضی ص المنیه و االمل ابن  -١

إنا أنزنلاه يف يللة القدر باب شأن :  ٦ث شماره یالحجة حدتاب ک( ١/١٧٩ج یافکأصول ال -٢
 ).وتفس�ها

 . ٣٤/  ٢٧حر عاملی ج   و وسائل الشیعه ٢٣٥عاملی ص الفصول المھمه  حر  -٣
 یاشیمعروف به لع یسمرقند یاش سلمیبن ع النصر محمد بن مسعود یأب یاشیر العیتفس -٤

 .٢/٣٥ج
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 تعارض:
از ابوجعفر در مورد این آیه سؤال «کلینی از ابی خالد کابلی روایت کرده که گفت: 

 فرماید: کردم که می

﴿ �َ َٔ  ِ ِ ٱاِمُنواْ ب ِيٓ ٱ �ُّورِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ نَزۡ�َاۚ وَ  �َّ
َ
ُ ٱأ  .]٨[التغابن:  ﴾٨بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �َّ

ھستند که تا  صائمه آل محّمد» نور«ای ابوخالد سوگند به خدا «در پاسخ گفت: 
آن نور ھستند که خدا نازل ھا  آن آیند، و به خداقیامت یکی پس از دیگری می

 .١»فرمود...
 توضیح: 

که اند  ادعا کردهبدون اینکه ادعا کنند که جبرئیل اشتباه کرده ھا  دوازده امامی
فقط معرفی  صپیامبری وظیفهکه اند  کردهدارای حق رسالت است و ادعا س علی

ن را فقط برای علی آاین بوده که قر صپیامبر یگویند وظیفهو می. علی بوده است!
  :دفرمای می حال آنکه خداوند،بیان کند

 ﴿ ِ ُ�رِ� ٱوَ  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱب ٓ إَِ�َۡك  لزُّ نَزۡ�َا
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم َولََعلَُّهۡم  ّ�ِۡكرَ ٱَوأ ِ�ُبَّ�ِ

ُرونَ   .]٤٤[النحل:  ﴾٤٤َ�َتَفكَّ
و ھمراه  شان)،یا یغمبریار (داّل بر پکغمبران را) ھمراه با دالئل روشن و معجزات آشیپ(«

مردم روشن  یرا برا یزیه چکن یم تا ایا ردهکم ، و قرآن را بر تو نازل یا ھا فرستاده تابکبا 
ه آنان کن یاست) و تا ا یمات اسالمیام و تعلکه احکآنان فرستاده شده است ( یه براک یساز

 .»شندیندینند و درباره مطالب آن) بک(قرآن را مطالعه 
  ود در آن تأّمل کند.تا خکنیم  می بقیه را به خواننده واگذار

 دیدگاه شیعه در مورد قرآن
قرآن را ھا  آن آیا کسی از علمای شیعه گفته است سخن فردی از امامان –٥س

  .کند؟منسوخ یا مطلق آن را مقید یا عام آن راخاص می
 از این رو آخوند بزرگ شیعه محّمد آل کاشف الغطاءزیادند! ھا  آن وبله،  –ج 

کرد که بخشی از احکام بیان شدن تدریجی قرآن اقتضا می حکمت نازل« گوید: می
آن احکام مخفی  صشوند و بخشی دیگر کتمان و مخفی گردند، اما ایشان رسول خدا

                                           
 . نور الله عز وجل) ÷باب أن األئمة ١الحجة حتاب ک( ١/١٣٩ج یافکأصول ال -١
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کردند تا شده را نزد أوصیاء خود به ودیعه گذاشت، ھرکدام آن را به دیگری سفارش می
شر کند، از جمله در وقت مناسب و با در نظرگرفتن حکمت و کاردرستی آن را منت

حکم عام تخصیص شده، و مطلق تقیید شده، و مجمل بیان شده و غیره، مثًال رسول 
شد سپس مخّصص آن را بعد از مدت زمانی از حیات حکم عامی را یادآور می صخدا

کند، بلکه تا وقت مناسب نزد گردد، و گاھی اصًال چیزی از آن را ذکر نمیاو ذکر می
 .١گذاشتاوصیاء به ودیعه می

قرآن خود و است م و حاکم بر قرآن بنابر عقیده خود که معتقدند امام قیّ ھا  آن و
این کتاب ساکت خداست « که علی گفت:اند  گویند. روایت کردهناطق است چنین می

 .٢»و من کتاب ناطق و گویای خدا ھستم
 . ٣»ھای علم خدا و محفظه وحی ھستندائمه گنجینه :گویند می و

 .٤»حافظان راز خدا ھستند«و در روایتی دیگر آمده که 
 .٥)شوددریافته نمیی ما درک و جز بوسیله ستآنچه نزد خدا« و در روایتی دیگر:

یا نسخ  ،یا تقیید مطلق آن ،نآعام قرکردن تخصیص  یمسئله ،پس بنابراین توضیح:
معتقدند به پایان نرسیده است، چون  صآن از دیدگاه علمای شیعه با وفات پیامبر

 .!نبوی و تشریع الھی ادامه دارد وصنص
) ١٠٨١ھمانگونه که مرجع شیعه محّمد مازندرانی (ت ،پس علمای شیعه معتقدند

آنان در گفتار و  است، خداوندی گفتهاز ائمه اطھار کدام ھر و گفتار حدیث گفته: 
 . ٦»وند اختالفی نیستخدا کالماختالفی وجود ندارد ھمانطور که در 

حدیثی از ابو عبدالله جعفر  ی کهکس مازندرانی گفت: اگر تو بگویی:ھمچنین 
روایت کند،  †را از پدر یا جدش یا از یکی از اجدادش صادق شنید جایز است که آن

این حکم دیگری «گویم: فرمود؟ من در پاسخ میخدا چنین  :بلکه جایز است بگوید
شود، بلکه حکم جواز این امر، حتی با استنباط و برداشت نمیاسـت که از این حدیث 

                                           
 الغطاء . اشفکن آل یمحمد حس ٢٣٤-٢٣٣عة صیالشأصل  -١
 . ٣٤/  ٢٧الشیعه ج  ئلو وسا ٢٣٥االئمه  حر عاملی ص الفصول المھمه فی اصول  -٢
 . ١٩٢/  ١الکافی ج  -٣
 . ٢٩٧کعخمی ص  و البلد االمین ٤١٦/  ١٠نوری ج مستدرک الوسائل  -٤
 . ٢٧٠طبرسی ص  عالم الھدی  فضل بن حسیناعالم الوری با  -٥
 . ٢٧٢/  ٢ھجری ، ج  ١٠٨١متوفای  الکافی محمد صالح بن احمد مازندرانیشرح الجامع علی  -٦
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اولّویت از روایات سابق ابوبصیر و روایت زیبای ابوعبدالله که ذکر شدند استنباط 
 .١»شود می

باب در مورد «این موضوع را انتخاب کرده: باب عنوان شیخ شیعه کلینی اینگونه 
 .٢»است سپرده شده †و ائمه صاینکه امر دین به پیامبر

 توضیح:
فھمد که منظور از آن و ابعاد آن را تحلیل نماید می بیندیشد،ھرکس در این سخن  

یا افرادی ھا  آن و علمای شیعه یا بعضی از ؛است صشریعت پیامبر تغییر دین اسالم و
به آنچه از ھا  آن چرا. ولی خواھند دین را تغییر دھند می یا ...شان یا ...از جاھالن

ھرگاه از ما «اند: گفته کهجویند تمسک نمیاند  و از ائمه روایت کرده صپیامبر
با کتاب خدا موافق بود آن را اگر  ؛کتاب خدا عرضه کنید ررا ب حدیثی به شما رسید آن

 .٣»و آنچه با آن مخالف بود آن را دور بیاندازید، یا به ما برگردانیدو قبول کنید، بگیرید 
 فرماید:که میآورند نمی چرا کالم خدا را به یادو 

َطۡعَنا  �َّارِ ٱيَوَۡم ُ�َقلَُّب وُُجوُهُهۡم ِ� ﴿ 
َ
ٓ أ َ ٱَ�ُقولُوَن َ�ٰلَۡيتََنا َطۡعَنا  �َّ

َ
َوقَالُواْ  ٦٦لرَُّسوَ�۠ ٱَوأ

َضلُّونَا 
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
ٓ أ ا ٓ إِ�َّ بِيَ�۠ ٱَر�ََّنا ٓ َءاتِِهۡم ِضۡعَفۡ�ِ مَِن  ٦٧لسَّ  ۡلَعَذابِ ٱَر�ََّنا

 .]٦٨-٦٦[األحزاب:  ﴾٦٨لَۡعٗنا َكبِٗ�� ۡلَعۡنُهمۡ ٱوَ 

ر و رو و دگرگون یشان در آتش زیا یھا ه در آن) چھرهک(را خاطر نشان ساز  یروز« یعنی:
غمبر یو پ اش! ما از خداک یند: ایگو یشود و) م یحسرت بارشان بلند م یادھایگردد (و فر یم

: پروردگارا ! ما از ندیگو یم). و میداشت ینم کیردنان سرنوشت دیم (تا چنیبرد یفرمان م
اند.  ردهکاند و گمراه  م و آنان ما را از راه به در بردهیا ردهک یرویسران و بزرگان خود پ

 ».رامًال از رحمت خود به دور داکشان را ی، و ا نکپروردگارا ! آنان را دو چندان عذاب 

 تأویل قرآن مورددیدگاه شیعه در 

                                           
  ٢٧٢/  ٢قبلی ج  -١
 . ٢٦٥/  ١اصول کافی ، ج  -٢
ب به  ٤٦٠ت یجعفر محمد بن الحسن الطوس یه من األخبار أبیما اختلف فیاالستبصار ف -٣ وملقَّ

وسائل  ر)،کذ المسیب الثوب والنبیصیباب الخمر  ٩تاب الطھارة حک( ١٤٥-١/١٤٤خ الطائفة جیش

 .حرمت عليه أمها وجدهتا وإن مل يدخل هبا)(باب أن من تزوج امرأة  ٤ح ٢٠/٤٦٣عة جیالش
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 تقاد علمای شیعه در مورد تفسیر و تاویل قرآن چیست؟ اع – ٦س 
اول اینکه علمای شیعه معتقدند قرآن معانی باطنی دارد که با ظاھر آن  –ج 

: اند  بینیم که چنین عنوان گذاری شده می ابواب زیادی را ،بنا براینمخالف است، 
 .١اینکه قرآن ظاھر و باطنی دارد)در مورد  (باب:

 توضیح: 
که علمای شیعه را بر آن داشته تا این عقیده را داشته باشند این عاملی انگیزه و 

یعنی شیعه دشمنان با صراحت  واست، دوازده امام خالی از ذکر است که قرآن 
از چشمان علمای شیعه را اند، و این مسئله خواب ذکر نشده صصحاب رسول خداا

و کارشان را خراب کرده، و با وجود این به صراحت گفتھاند که در قرآن  ،ربوده است
ساخته و پرداختھاند مبنی بر ذکری از ائمه به میان نیامده است. بنابراین روایتی 

اگر قرآن به ھمان صورتی که نازل شده خوانده شود شما خواھید دید که ما در « :اینکه
 .٢»آن نام برده شدھایم

یک معنای ظاھری و  ھر آیه :را به راه راست ھدایت کند، ابتدا گفتند ھمهند خداو
 .!دارد یک معنای باطنی
و در باطن و  ،قرآن یک ظاھر دارد و یک باطن کرد و گفتند:پیشرفت سپس قضیه 

ھای علمای مذھب گیریاندازهتخمین و . سپس ٣نھفته استدرونش ھفت باطن دیگر 
ای ھفتاد و آید ھر آیهچنانکه از روایت بر می«شیعه طغیان کرد و باال رفت و گفتند: 

 .٤»ھفت باطن دارد
است: ھا به خاطر اثبات دو مسئله طناکه ھمه این باند  و علمای شیعه اعتراف کرده

اغلب آیات حقیقت روشن این است که و اصًال ، و ائمه ....یکی فضیلت و جایگاه سادات 
در مورد ائمه اطھار و دوستدارنشان ھا  آن کل ، و حتیانعام و اکرام و ستایشمربوط به 
مسئله دوم؛ اثبات قضیه سرزنش و اعتراض و تھدید است که ھمه در  اند. نازل شده

                                           
 . ١٠٦ – ٧٨/  ٩٢بحار االنوار ج  -١
 از ھاشم بن سلیمان بحرانی. ٢٢و تفسیر البرھان ص  ١٣/  ١تفسیر عیاشی ج  -٢
 .١٠٧/  ٤عوالی الاللی ابن ابی جمھور احسائی ج  ، و ٣١/  ١کاشانی ج تفسیر الصافی  فیض  -٣
نامند ابوالحسن بن محمد  می را مقدمه البرھانکه آن ١٩/  ٤االسرار ص مراة االنوار و مشکاة  -٤

 .١١٤٠عاملی متونی متوفای 
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 أو خداوند ،آیندمیھا  آن مورد مخالفان ائمه یعنی صحابه و کسانی ھستند که بعد از
ھمانطور که ظاھر  ،قرآن را در دعوت به امامت و والیت قرار داده استھای طناھمه ب

 .١»قرآن در مورد توحید و نبوت و رسالت است
شان یعنی اینکه علمای شیعه معتقدند بیشتر قرآن در مورد آنان و دشمنان: دوم

 .صحابه نازل شده است
تان و قرآن در مورد ائمه و دوسای از خش عمدهب« :گویدفیض کاشانی می

 .٢»دشمنانشان نازل شده است
س کند که فقط علیادعا می)١١٠٧کتکانی (متوفایبحرانی ھاشم بن سلیمان و 

اللوامع « کرده و اسم آن را تألیف و او کتابی ،بار ذکر شده است ١١٥٤در قرآن 
در  ١٣٩٤در سال که ، نامیده است و  »ةیته القرانیاسماء علی و اھل ب یة فیالنوران

  .چاپ رسیده استچاپخانه حوزه علمیه قم به 
 توضیح: 

-ھمه فرھنگ لغتاز خواننده محترم اگر شما قرآن را بدست بگیرید و ورق بزنید و 
بینی، را در قرآن نمیھا  آن حتی اسم یکی از دوازده امام ،استفاده کنیھای زبان عربی 

ن در دروغ و جعل و پیشرفت کردچنانکه  پیشرفت کرد،سپس قضیه نزد علمای شیعه 
از ابو عبدالله روایت است که گفت: قرآن «و گفتند:  ،ھاستآنھمیشگی عادت روایت 

از یک چھارم دیگر  حالل ودر مورد آن چھارم یک  ،در چھار بخش نازل شده است
ربع باقی و یک  ،در بیان سّنت و احکام استچھارم ھم و یک  ،گویدمیسخن حرام 
آید و داوری میان شما  می آنچه بعد از شما پیشحوادثی اخبار پیشینیان و ھم  مانده
 .٣»است

 توضیح: 

 اند؟ کجا ذکر شده دردوازده امام 
چون در روایت  ،تا این مسئله را جبران کننداند  بعضی از علمای شیعه کوشیده

اند و ئه دادهرا ساخته و ارا یبنابراین روایت ،شده استنشان نام برده یگذشته از ائمه ا
                                           

 . ١٩ – ٤االنوار ص مرآة  -١
 .  ٢٤/  ١تفسیر صافی ج  -٢
 .  ٦٢٧/  ٢ج  کافیاصول ال -٣
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، یک بخش آن در مورد ما و دشمنان ما نازل نازل شدهسه بخش در قرآن « گفته اند:
 و یک بخش دیگر آن فرائض و احکام ست،ا مثالاھا و و یک بخش آن سّنت ،شده
 .١»باشند می

از « اند:گفته و افزایش دادندو سھم ائمه را پرداخته جبران بار دیگر به سپس 
یک بخش آن در  ،است که گفت: قرآن در چھار بخش نازل شده است جعفر روایت ابی

مثال او ھا  دیگر از آن سّنتی و بخش ،و بخشی دیگر در مورد دشمنان ما ،ستا مورد ما
 .٢»باشندو بخشی دیگر فرائض و احکام می

به فرد ندارند که  یکه ائمه ویژگی منحصرمالحظه کردند وقتی بعضی از مسلمین  
، متوجه این امر شدندھم برخی از علمای شیعه  ،ر قرآن نام برده شونددھا  آن فقط

بدان را قسمت این و  سابق ساخته و پرداختندبا ھمان متن چھارم را  روایتبنابراین 
و صاحب تفسیر صافی به این اشاره کرده ». ستا مابرای ھای قرآن و خوبی«: افزودند

 .٣»ھای مذکور در قرآن متعلق به ما است: خوبیفزودهعیاشی به روایت ا« گوید:و می

 تأویل شیعه  اساسریشه و 
کنند چیست، مثال برای قرآن ذکر می یشیع تأویالت اصل و ریشه این –٧س 

 بیاورید؟ 
گذاری کرد تفسیر شیخ جابر بن یزید اولین کتابی که اینگونه تفسیرھا را پایه –ج 

 صاو به تکفیر صحابه پیامبر، بودھجری)  ١٢٧ وفایتم( بن حارث جعفی کوفی
 .یھودی بود . أمذھب شیعه یعنی ابن سبھواداران مؤّسس و از  ،معروف بود
 توضیح:

ضد شیعه در مورد موثوق بودن و تضعیف معرفی راوی عجیب اینجاست که سخن 
از کسانی است که  )ی(جابر حارث جعف گویند که اوبرخی روایات میاست،  و نقیض

گویند او علم غیب دھند و میگردد و صفات خدایی به او میبر میعلم اھل بیت به او 

                                           
نیه و اللوامع النورا ٢٤/  ١و تفسیر الصافی  ٢١/  ١و تفسیر البرھان  ٦٢٧/  ٢اصول کافی ج  -١

 .٦بحرانی ص 
 . ٦٢٧/  ٢اصول الکافی  -٢
، و کنز الفوائد  ٣٠٥/  ٢٤االنوار مجلسی ج  و بحار ٤٣فرات ص ، و تفسیر  ٩/  ١تفسیر عیاشی ج  -٣

 .٧بحرانی ص  و اللوامع النورانیه ٢١/ ١، و تفسیر البرھان ج  ٢کراجکی ص 
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، محّمد بن حسین مظفر باردار بود خبر داشتآنچه را در شکم زنان از و  ستهدانمی
 .١»از امام باقر ھفتاد ھزار حدیث روایت کرده استتنھا جابر « گوید:می

معرفی و شّیاد زنند و او را دروغگو و فریبکار روایت دیگری به او طعنه میدر و 
ابا عبدالله در مورد احادیث جابر  از«اند که گفت: روایت کردهزراره  . و ازکنند می

  .٢»من آمده استھرگز نزد و ، امندیدهنزد پدرم او را  دفعه جز یک«گفت: سؤال کردم؟ 
، و از این ھاآنبزرگان  راویان شیعه و کردن بردر مورد حکم است  گوییتناقضاین  

 دارند!. زیادبابت 
اند روایت کردهجابر فوق الذکر ھای شیعه اثنا عشری از مھم این که کتاب اینکته

  در مورد این آیه که فرموده: که

ۡيَ�ٰنِ ٱَكَمَثِل ﴿ �َ�ِٰن  لشَّ َخاُف  ۡ�ُفرۡ ٱإِۡذ قَاَل لِۡ�ِ
َ
ٓ أ ا َ�َفَر قَاَل إِّ�ِ بَرِٓيءٞ ّمِنَك إِّ�ِ فَلَمَّ

َ ٱ  .]١٦[الحشر:  ﴾١٦ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱرَبَّ  �َّ

اند: او بیشتر از شیطان مورد  و نیز گفته است،س شیطان عمر بن خطابگفته اند: 
 گیرد.تعذیب قرار می

را  آنشان  بزرگاناند و  به ارث بردهجابر ین تفسیر را از عین اشیعه اثنا عشری ولی 
بلکه ، اندرا از یکدیگر نقل کرده در منابع اصلی و مورد اعتماد خود ذکر کرده و آن

 این تفسیر یھودیاصل حال آنکه اند،  تکفیر کردهکسی را که آیه را اینگونه تفسیر نکند 
 .٣است

خداوند ھیچ پیامبری را جز به والیت ما و «اند: ابوجعفر فرمود: گفته شیعه و بزرگان
 أخداوندبرائت از دشمنان ما مبعوث نگردانیده است، و این مصداق این آیه است که 

  فرماید:می

                                           
 . ١٤٣مظفر ص  الصادق محمد حسیناالمام  -١
واکمال الدین ابن  ١٦٤، و الغیبة ص  ٧٠/  ٢٦٠و بحار االنوار  ٢٩٩/  ١٢ئل ج مستدرک الوسا -٢

 . ٢/٣٤٩بابویه قمی ج
چاپ  ٤١٦/  ٤حاشیه مراة العقول فی شرح اخبار الرسول مجلسی ج ن ک کتاب کلینی که در  -٣

 و بحار ٣٠٩/  ٢، و البرھان ج  ٨٤/  ٣ تفسیر صافی ج ٢٢٣/  ٢شده است ، و تفسیر عیاشی ج 
 . ٣٧٨/  ٣االنوار ج 
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ِن ﴿ 
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجتَنُِبوا ۡن َهَدى  ل�َّ فَِمۡنُهم مَّ
ُ ٱ ۡت َعلَۡيهِ  �َّ ۡن َحقَّ ۚ ٱَوِمۡنُهم مَّ َ�ٰلَُة  .]٣٦[النحل:  ﴾لضَّ

 د و از طاغوتیه خدا را بپرستکم یا را فرستاده یغمبریپ یان ھر مّلتیما به م«یعنی: 
بر آنان  یشان گمراھیاز ا یت داد ، و گروھیاز مردمان را ھدا یخداوند گروھ. دینک یدور

  .»دیواجب گرد
تکذیب آل محّمد  دیبر آنان واجب گرد یگمراھکه از  یگروھمنظور از  :گویندمیو 
 ».است

ِ ﴿مراجع قدیم شیعه امثال کلینی  ۡبتِ ٱب ُٰغوتِ ٱوَ  ۡ�ِ ابوبکر و را به  ]٥١[النساء:  ﴾ل�َّ
است)  ھا بری جعفر (که از این تھمت آنجا که کلینی از اباتفسیر کرده است،  شعمر

 .١»و فالن ھستند جبت و طاغوت فالن«روایت کرده که گفت: 
 .٢»مراد از فالن و فالن ابوبکر و عمر است«گوید: مرجع عالی شیعه مجلسی می

کنند، و روایت توصیف می امیرالمؤمنین عمر بن خطاب را به (ثانی)ھمچنین 
 این آیه: اند که ائمه در موردکرده

ِ ٱَوَ�ۡعُبُدوَن مِن ُدوِن ﴿  ٰ َرّ�ِهِ  لَۡ�فِرُ ٱَما َ� يَنَفُعُهۡم َوَ� يَُ�ُُّهۡمۗ َوَ�َن  �َّ  ﴾٥٥َظِهٗ�� ۦَ�َ
 .]٥٥[الفرقان: 

ٰ َرّ�ِهِ ﴿بود چون فرموده:س اند: مراد از کافر (ثانی) است که علیه علی گفته  .﴾ۦَ�َ
 و در مورد تفسیر این آیه:

ُ ٱ۞َوقَاَل ﴿ ْ إَِ�َٰهۡ�ِ  �َّ � ٱَ� َ�تَِّخُذٓوا یعنی دو امام را «اند:  گفته ]٥١[النحل:  ﴾ثۡنَۡ�ِ
 .٣»برنگزینید، چون امام فقط یکی است

 و در تفسیر این آیه: 

قَِت ﴿  َ�ۡ
َ
�ُض ٱَوأ

َ
ِ  لِۡكَ�ُٰب ٱبُِنورِ َرّ�َِها َوُوِضَع  ۡ� َهَدآءِ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَِجآْيَء ب َوقُِ�َ  لشُّ

 ِ  .]٦٩[الزمر:  ﴾٦٩َوُهۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ  ۡ�َقِّ ٱبَۡيَنُهم ب

                                           
 ة )یالوال یل فیت ونتف من التنزکه نیباب ف ٨٣تاب الحجة حک( ٣٢٥-١/٣٢٤ج یافکالأصول  -١

 .)÷(باب أهنم أنوار اهللا ، وتأويل آيات النور فيهم ٢ح ٢٣/٣٠٦بحار األنوار ج -٢
/  ٣نور الثقلین حویری ج  و تفسیر ١٣٤/  ٣و تفسیر صافی کاشانی ج  ٣٧٣/  ٢البرھان ج تفسیر  -٣

٦٠  
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پس آنگاه مردم به سبب نور و روشنایی  ،روشن گردید )امام(یعنی زمین با نور«: گویندمی
 .١»شوندامام از نور خورشید و ماه بی نیاز می

 و در مورد تفسیر این آیه:

ِ ٱَوَ� تَۡدُع َمَع ﴿  ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ  �َّ ۘ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُ�ُّ َ�ۡ [القصص:  ﴾ۥۚ إَِ�ًٰها َءاَخَر

اند که  قمی و غیره به نام ائّمه (با دروغ و افتراء) این روایت را ساخته مرجع شیعه ]٨٨

 .٢»یابندما آن (وجه) ھستیم که از آن طریق با خدا ارتباط می«اند:  گفته
 توضیح: 

در آن  ،بیان گردید ودھند علمای شیعه برای قرآن ارائه می رھایی از تفسینمونه
و علمای شیعه ھزاران روایت برای اثبات  ،انددوازده امام شیعه و مخالفشان ذکر شده

-اند و تأویالت باطنی که علمای شیعه آیات خداوند را با آن تفسیر میاین مطلب آورده
از شما روایت شده است «میان گذاشته شد و به او گفتنند: در س عبدالله کنند با ابی

 گفت: ؟ھستندشراب و قمار و انصاب و ازالم که در قرآن آمده افرادی مراد از که 
 .٣»دانندرا نمی کند که آننمیخداوند بندگانش را با چیزی خطاب «

آمده ھای رجال در مذھب شیعه  کتابترین  در معتبرس این گفته ابی عبدالله 
و در  ،کنداند نابود میو پرداختهھمه آن تحریفاتی را که علمایشان ساخته و  ،است

 د:میفرمایالله است، و خداوند  کتاب و تحریف) الحاد(حقیقت این تحریفات 

ا لََّعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُونَ ﴿  نَزۡلَ�ُٰه قُۡر�نًا َعَر�ِّيٗ
َ
آ أ  .]٢[یوسف:  ﴾٢إِ�َّ

ۡ�َا ﴿ و فرموده:  .]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

 مطالبی کمر شکن برای علمای شیعه

                                           
 . ٣٣١/  ٤ج  و تفسیر صافی ٨٧/  ٤البرھان ج و تفسیر  ٢٥٣/  ٢تفسیر قمی ج  -١
الفتح  یبا ٢١٩نز الفوائد صک)، (سورة الرحمن ٢/٣٤٥سورة القصص) ج( ٢/١٤٧ج یر القمیتفس -٢

بن شھر ن ید الدیجعفر رش یبا ٣/٣٤٣طالب ج یمناقب آل أب ،٤٤٩ت کیراجک یمحمد بن عل
بحار األنوار  (سورة الرحمن )، ٥/١١٠ج یر الصافیتفس ،٥٨٨متوفای سال  یآشوب مازندران

 ٣٧٨م صیرکر القرآن الیتفس ،جنب اهللا ووجه اهللا ويد اهللا وأمثاهلا )÷ (باب أهنم  ٧ح ٢٤/١٩٢ج
ر متوفای سال   .(سورة القصص) ١٢٤٢عبد الله بن محمد بن رضا ُشبَّ

  ٢٩١و رجال کشی ، ص  ١٦٧/  ١٧وسائل الشیعه  حر عاملی ج  -٣
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شان  ھای معتبر و مورد اتفاق این تأویالت باطنی علمای شیعه که در کتاب -١
ھا را گفته است از  ھرکس ایناند: فتهتأویالت گ در مورد اینس آمده است، ابو عبدالله

 .یھودیان و نصارا و مجوس و مشرکین بدتر است
 گفت: که در مورد گویندگان این تأویالتاند  شیعه از او روایت کردهخود علمای و  

ھا از یھود و نصارا و مجوس و مشرکین بدترند، سوگند به خدا که ھیچ چیزی  آن«
ه آنچه اھل عظمت الھی را ناچیز قرار نداده است، سوگند به خدا اگر بھا  آن ھمانند

ای من بندهحال آنکه  ،بلعدگویند اقرار کنم زمین مرا فرو میکوفه در مورد من می
 .١»توانم به کسی سود و زیان برسانم بیش نیستم و نمی

اجتھادی نیستند که بین علمای شیعه قابل مناقشه و بحث  ءاین تأویالت آرا -٢
قدس و قطعی ھمچون وحی مبلکه از دیدگاه علمای شیعه این تأویالت نصوص ، باشند

وحی قرآنی بلکه  ،شوندھا منسوخ نمی چون این ،از وحی ھم باالترند، و حّتی ھستند
شد. از در این مورد بیان خواھدھا  آن چنانکه عقیده شود،بوسیله امامشان منسوخ می

به ابی عبدالله گفتم: فدایت شوم مردی از شما  اند که گفت:سفیان سمط روایت کرده
آن را که کند روایت می یآنگاه حدیث، آید که به دروغ گفتن معروف استما می بسوی

ام شب روز ه من گفتهادعا کرد کاگر او « ابو عبدالله گفت: پنداریم،زشت و ناپسند می
چون اگر او را تکذیب کنی مرا تکذیب کرده  ،است و روز شب است او را تکذیب نکن

 .٢»ای
 ر دوو ھ ،ظاھر و باطن داردبزرگان شیعه تفسیر  ؛گفته شدقبًال ھمانطور که  -٣

 !.معتبرند
فقط برای خواص شیعه که آن و باطن  ،ظاھر تفسیر برای عموم شیعیان گفته شده 

 .شوند!ویژگی تحمل را دارا ھستند گفته می

                                           
يف حممد بن أيب زينب،اسمه مقالص،أبو اخلطاب  ی(ما رو ٣٠ح ١٢٦شماره  ٤/٢٥٢ج یشکرجال  -١

(باب نفي الغلو يف النبي واألئمة  ٥٣ح ٢٩٥-٢٥/٢٩٤بحار األنوار ج ،) یالرباد األجدع األسد

ما ال ينبغي أن يُنسب إليهم منها وما ينبغي أن  و عاين التفويض،بيان م و صلوات اهللا عليه وعليهم،

 . ٣٠٠و رجال کشی ص  ٢٩٤/  ٢٥بحار االنوار ج  .ينسب)

 . ٥٥٠ – ٥٤٩و اللوامع النورانیه بحرانی ص  ٢١٢ – ٢١١/  ٢بحار االنوار مجلسی ج  - ٢
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کند که گفت:به ابی عبدالله  می عبدالله بن سنان از ذریح محاربی روایت
خداوند در کتابش مرا به امری فرمان داده است دوست دارم آن را انجام دھم، :گفتم

  فرماید:گفتم: فرموده الھی که می؟چیستفرمان گفت:آن 
﴿ ِ  ب

ْ وَّفُوا ْ نُُذورَُهۡم َوۡ�َطَّ ْ َ�َفَثُهۡم َوۡ�ُوفُوا  ]٢٩[الحج:  ﴾٢٩ۡلَعتِيقِ ٱ ۡ�َۡيتِ ٱُ�مَّ ۡ�َۡقُضوا

آن مناسک ھستند،  ﴾َوۡ�ُوفُواْ نُُذورَُهمۡ ﴿  ،دیدار با امام :یعنی  ﴾َ�َفَثُهمۡ ُ�مَّ ۡ�َۡقُضواْ ﴿گفت:

ُ�مَّ ﴿ : فدایت شومعرض کردمآنگاه نزد ابا عبدالله آمدم و : گویدعبدالله بن سنان می
ْ َ�َفَثُهمۡ  یعنی گرفتن موی سبیل و کوتاه کردن ناخن و « فرمود: یعنی چه؟ ﴾ۡ�َۡقُضوا

-فدایت شوم ذریح محاربی از تو برایم روایت کرده که گفته گفتم: گوید:می .امثال آن
، گوییراست میھم ای: یعنی دیدار با امام و آن مناسک، فرمود: ذریح راست گفته و تو 

و چه کسی توانایی تحمل آنچه را دارد که ذریح توانایی تحمل  ،قرآن ظاھر و باطن دارد
 .١»شته باشدآن را دا

 توضیح: 
تصریح شده که قرآن یک معنی ظاھری دارد که  و منصوص دیگر ن عبارتدر ای

که قدرت تحمل است خواص ی ویژهباطنی دارد که  یو معنای است، عموم شیعه رایب
افراد اندک و کمی ھستند و ممکن است یافت نشوند ھا  آن شود و می آن را دارند گفته

 .!!!ایی تحمل آن را دارد)ه ذریح توان(چه کسی توانایی تحمل آنچه را دارد ک
 سوال اینجاست:

و از بیان آن برای  ،ورزندشیعه از نشر و بیان این علم باطنی بخل می یوقتی ائمه
ھای شیعه  کنند مگر کسانی که در سطح ذریح باشند!! پس چرا کتابپرھیز میعموم 

و این علم را برای خاص و عام  ،انداثنا عشری با شیوه و روش ائمه خود مخالفت کرده
 اند؟!کرده یعنی اھل سّنت نیز پخش شان و بلکه برای دشمنان دین اند،نمودهمنتشر 

ٌء ُعَجابٞ ﴿  »است یز شگفتیزند) چ یه مک ین (حرفیواقعًا ا« .]٥[ص:  ﴾٥إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ
پروایی و عدم کتمان وصف ولی جای شگفت نیست، چون شیعه خود را به بی

@روایت کرده که گفت: باند. مرجع بزرگ شیعه کلینی از علی بن حسینکرده
                                           

و  ٣٦٧/  ٣تفسیر صافی ج  و ١٩١ – ١٩٠/  ٢، من ال یحضره الفقیه ج  ٥٤٩/  ٤الفروع الکافی ج  -١
و مفتاح  ٢٥٣/  ١٠و وسائل الشیعه ج  ٨٩ – ٨٨/  ٣یر البرھان ج و تفس ٤٩٢/  ٢نور الثقلین ج 

  ٢٢٨/  ٥الکتب االربعه موسوی ج 
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،وقلَّةَ الكتامنِ « قَ ْمِ ساعدي : النَّزَ صلَتني يف الشيعةِ لنا ببعضِ حلَ دِدْتُ واهللا أين افتديتُ خَ  ١»وَ
-ی دو خصلت و اخالق شیعه را میبه خدا سوگند دوست داشتم با گوشت بازویم فدیه

 و عدم رازداری. پرواییدادم، بی
کنند و به این تأویل و تفسیرھای باطنی که علمای شیعه برای قران ذکر می -٤

و  قرآن ،خدا و آیات و تحریف کتاب دھند الحاد آن معتقدند و به سوی آن دعوت می
 فرماید:خداوند متعال می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  َ�َمن يُۡلَ�ٰ ِ�  �َّ
َ
ِ�ٓ  �َّارِ ٱيُۡلِحُدوَن ِ�ٓ َءاَ�ٰتِنَا َ� َ�َۡفۡوَن َعلَۡيَناۗٓ أ

ۡ
ن يَأ م مَّ

َ
َخۡ�ٌ أ

� ٱَءاِمٗنا يَۡوَم  ْ ٱ لۡقَِ�َٰمةِ ه ک یسانک« ]٤٠[فصلت:  ﴾٤٠بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٌ  ۥَما ِشۡئُتۡم إِنَّهُ  ۡ�َملُوا
ازند، بر ما ی ی) آن دست میف (حقائق و معانید و به تحردھن یات ما را مورد طعن قرار میآ

ه (در ک یسکا یشود بھتر است  یه به آتش دوزخ انداخته مک یسکا یده نخواھند بود آیپوش
ه ک یارکد ؟ ھر یآ یامت (به عرصه محشر) میق ت امن و امان ، روزیمان) در نھایه ایسا

  .»دیدھ یانجام مه کند ھر آنچه را یب ید ، او مینکد بیخواھ یم

 قرآن تحریفادعای 
 اولین کسی از شیعه که گفت قرآن کم و زیاد شده چه کسی بود؟  -٨س 
 بن حکم جھمی بود که معتقد به جسم بودن خداوند بود، او شیخ شیعه ھشام -ج 

ساخته و پرداخته س کرد که قرآن در زمان خلیفه راشد عثمان بن عفانو ادعا می
به آسمان  واقعیوقتی به گفته او صحابه مرتد شدند قرآن  (به ادعای او) و ،شده است

 .٢برده شد
نوشته  ن آنکم و زیاد شدتحریف و ید شیعه در مورد اکتاب شیعه که عقنخستین 

بن بود، حجاج  ھجری ٩٠کتاب شیخ شیعه سلیم بن قیس ھاللی متوفای سال  شد
 و ،بان بن ابی عیاش پناه بردأو به ت متواری گشاو ولی  او برآمد،قتل یوسف در صدد 

                                           
عة یتمان )،وسائل الشکباب ال ١ث رقمیفر حدکمان والیتاب اإلک( ٢/٥٧٥ج یافکأصول ال- ۱

 ٤٠ح ٦٨/٤١٦ة )،بحار األنوار جیر أھله مع التقین عن غیتم الدک(باب وجوب  ٢ح ١٦/٢٣٥ج

 وكظم الغيظ). والعفو، (باب احللم،
 ابی الحسین ملطی . ٢٥التنبیه و الرد ، ص  -٢
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بان از او أکتاب را فقط آن  ،بنابراین ،بان دادأمرگش فرارسید کتاب را به که  یزمان
 .٢آشکار و ھویدا شد، و اولین کتاب شیعی بود که ١روایت کرده است

و  ،اصول شیعهیکی از آن کتاب « گوید:و شیح شیعه مجلسی در مورد آن می
و  اند، روایت کرده †اھل علم و حافظان حدیث اھل بیت است که ترین کتابیبزرگ

و از  صتر است چون ھمه مطالب آن از رسول خداھا مقّدم نیز از ھمه کتاب
@@روایت شده که گفت: ÷،...و از ابی عبدالله صادقسامیرالمؤمنین علی

بِّينا كتاب سليم بن قيس اهلاليل فليسَ ع« نده من أمرنا من مل يكن عنده من شيعتنا وحمُ

د صىل اهللا عليه ، وال يعلم من أسبابنا شيئاً,وهو أبجد الشيعة ،يشء وهو رسٌّ من أرسار آل حممّ

 .٣»وآله

س را نداشته باشد چیزی از امور ما یم بن قیتاب سلکان ما یعیس از شکھر «یعنی: 
آل محّمد داند، و این کتاب الف بای شیعه و یکی از اسرار و چیزی از اسباب ما را نمی

 .»است
برای حسین بن علی خوانده، را این کتاب آخوند شیعه کشی یادآور شده که أبان 

 .٤»، این حدیث برای ما آشنا استسلیم راست گفته« گفت:÷ حسین
قرار  یعنی خدا است، سبئی یشیعهحاوی اصل اعتقاد مراجع با اینکه این کتاب 

را صدا س علمای شیعه وقتی علی و در آن آمده که ،استس دادن علی بن ابی طالب
 ای کسی که به ھمه چیز داناو  باطنای  ظاھر،ای  آخر، ای«: گویندزنند میمی

 !!.»ھستی
باطن، ای ظاھر، ای آخر، ای اول، ای «کنند که خورشید به علی گفت: و روایت می 

 .٥»ای کسی که به ھمه چیز داناست
                                           

الفھرست ابن  ، ٤ – ٣، و الرجال برقی ، ص  ١٦٧و رجال کشی ، ص  ٨٣ – ٨٢ص رجال الحلی ،  -١
 . ٢١٩ندیم ، ص 

 . ٢١٩ابن ندیم ص  ، و الفھرست ١٥٢/  ٢الذریعه آقا بزرگ تھرانی ، ج  -٢
 . ٥٩٠رقم  ٢/١٥٢عة جیف الشیتصانعة إلی یالذر -۳
 . ١٥٨ – ١٥٦/  ١االنوار ج بحار  -٤
شاذان بن جبرئیل قمی ص  ، و الفضائل ١٨١و  ١٧٩/  ٤١االنوار ج و بحار  ٣٨کتاب سلیم ص  -٥

٦٩ . 
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 ای« علی را با این القاب خوانده اند: و در برخی از روایات کتاب سلیم آمده است که
 .»باطن، ای کسی که به ھمه چیز داناست ایظاھر، ای آخر، ای اول، 

بیرون رفت و ابوبکر و عمر و جمعی از ÷ امیرالمؤمنین«اند: و روایت کرده
مھاجرین و انصار ھمراه داشت، و تا بقیع پیاده روی کرد و روی زمین نشست، وقتی 

گفت: سالم بر توباد ای خلق جدید و فرمانبردار خدا، ÷ ورد علیکه خورشید سر برآ
بنابراین زمزمه ای را از آسمان شنیدند که جواب داد و گفت: و سالم بر تو باد ای 

. وقتی ابوبکر و عمر باطن، ای کسی که به ھمه چیز داناستای ظاھر،  ای اول،یا آخر،
بیھوش شدند، سپس بعد از مدتی به و مھاجرون و انصار این کالم خورشید را شنیدند، 

 آن جا را ترک کرده و منصرف شده، سپس ھمراه ھمهس ھوش آمدند، دیدند که علی
گویی علی مانند ما انسان است، در حالی برگشتند و گفتند: تو می صنزد رسول خدا

 .١»گیرد او را مورد خطاب قرار دادکه خورشید به نوع خطابی که با خداوند صورت می
 تعارض:یک 

این اعتقاد را در کتابھای  ٢»سپس بعد از مدتی به ھوش آمدند«اند: روایت کرده
 اند. اساسی و مراجع معتمد خود ثبت کرده

ای «اند: خداوند عزوجل (به دروغ شیعه) در مورد علی فرمود: و نیز روایت کرده
پاسخ رسول ، در »محّمد: علی اّول است، و علی آخر است، و علی به ھمه چیز داناست

خدا گفت: ای پروردگار آیا چنین کسی با این اوصاف تو نیستی؟ فرمود: ای محّمد علی 
آیت بزرگ شیعه عبدالحسین  .٣...»اّول، و علی آخر، و علی ظاھر و علی باطن است 

 گوید:عاملی آشکارا این را بیان کرده و می

ــــــنُ  ــــــتَ عـي ــــــنٍ أن ـسَ ــــــَا حَ ــــــهِ  أب  اإللـ
 

 قـدرتــــــــــه الـسـامـيــــــــــة وعـنــــــــــوانُ  
 

 وأنـــــتَ املـحـيــــــطُ بعـلــــــم الغـيــــــوبِ 
 

ـــــ  ـــــزبُ مــــن خافيــــةهف  ل عـنــــــدكَ تـع
 

ـــــــى الـكائــــــناتِ  حَ ـــــــرُ رَ بِّ ـدَ  وأنـــــتَ مُ
 

ـــــــــة إيـجـــــــــاد   ـــــــــا الـبـاقــــــــــيةهوعـلَّ
 

                                           
ُم الشمَس بأمر النبیک÷  نیُر المؤمنی(أم ٤٥٤-٤٥٣س صیقم بن یتاب سلک - ١ ه یصلی الله عل یلِّ

 .وآله
 ) .÷الم الشمس معهک بًا (خبریتقر ٦٦٠ت یل القمیجبرئلشاذان بن  ٦٩الفضائل ص - ٢
 .بھم )یوأعاج †األئمة  ی(باب النوادر ف ٣٦ح ٥٣٤صبری کبصائر الدرجات ال - ٣
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ــــكَ األمــــرُ إنْ شئــــ ـــــلَ نـ ــــجي غـتَ تُ  ـداً ــ
 

 )١(وإنْ شـئـــــــتَ تســــــفعُ بالـنـاصـيـــــــة  
 

 اباالحسن تو عین خدایی، و عنوان قدرت واالی خدایی.ای «یعنی: 
 ای، آیا ھیچ چیز پنھانی نزد تو مخفی است.و تو بر علم غیب احاطه کرده

 تو تدبیر کننده آسیاب جھان، و عّلت جاویدان بوجود آوردن آن ھستی.
را  یشانیپ یمودھی، و اگر بخواھی فرمان از آن توست، اگر بخواھی فردا نجات می

 .»٢یبر یمبه دوزخ شان کشان ک و یریگ یم

 شیعه علمایای بزرگ برای  فاجعه
قبل از ھا  آن .کردند بعضی از علمای شیعه در کتاب سلیم مسئله مھمی را کشف

عه اثناعشری را در ھم شکند و نابود کند آن را ی شیآن که این مسئله اساس و پایه
منین ؤدادن امیر المخواندن خدا  مسئلهاین خواننده عزیز فکر نکن .کشف کردند

در ھا  آن بلکه خطری که، این را قبول دارندھا  آن چون ،نه قضیه این نیست ،سعلی
امامان سیزده  بود: که در این کتاب گفته شدهبود کتاب مذکور متوجه آن گردیدند این 

 تا ھستند !!؟ 
نابودی و سقوط  اثنا عشری را بهو بنیان این بال و فاجعه بزرگی است که ساختار 

 کند.تھدید می

 ابتدای ادعای تحریف قرآن
 ؟ را مطرح کردندکم و زیاد شدن و تحریف قرآن چگونه ابتدا لمای شیعه ع –٩س 

این نظریه از کتاب سلیم بن قیس آغاز شد و فقط دو روایت در این خصوص  -ج
ابراھیم قمی اما شیخ شیعه علی بن شد، داشت فراموش میقضیه  این ذکر کرده بود،

و  ،بخشی از قرآن ناسخ« ) در قرن سوم این قضیه را احیا کرد وگفت:٣٠٧(متوفای 

                                           
نشره : محمد  ٤٨ص یالخاص باألدب العرب ین الجزء األول من القسم الثانیالحسوان شعراء ی) د١(

عة یان الشیأع ،یلمحمد الحائر ١/١٥٣ج نظر : مقتبس األثر ومجدد ما دثریو ،یباقر األروان
 . ١٣٧٢متوفای سال  ین العاملیلمحسن بن األم ٥/٢١٩ج

نشره : محمد  ٤٨ص یالخاص باألدب العرب یالجزء األول من القسم الثانن یوان شعراء الحسید -٢
عة یان الشیأع ،یلمحمد الحائر ١/١٥٣ج مجدد ما دثر نظر : مقتبس األثر ویو ،یاقر األروانب

 . ١٣٧٢متوفای سال  ین العاملیلمحسن بن األم ٥/٢١٩ج
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حرفی به جای حرف  و قسمتی ،و پاره ای از آن تحریف شده است ،بعضی منسوخ است
 :، مانندقرار دارد کردبر خالف آن صورتی که خداوند نازل دیگر قرار گرفته، یا 

﴿ 
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ ُكنُتۡم َخۡ�َ أ ُمُروَن ب

ۡ
َوتُۡؤِمُنوَن  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

 ِ ِۗ ٱب ۡهُل  �َّ
َ
َُّهم� ّمِۡنُهُم  لِۡكَ�ٰبِ ٱَولَۡو َءاَمَن أ � ل ۡ�َ�ُُهُم  لُۡمۡؤِمنُونَ ٱلََ�َن َخۡ�ٗ

َ
 ﴾١١٠ِسُقونَ ۡلَ�ٰ ٱَوأ

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴿گفته:   ابوعبدالله گفتند: ]١١٠[آل عمران: 
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
و گفتند این  ﴾ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ِٰ�ِن ﴿ آیه ھم تحریف شده ُ ٱ�َّ نَزَ�ُ  �َّ
َ
نَزَل إَِ�َۡكۖ أ

َ
ٓ أ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  ۦۖ بِعِۡلِمهِ  ۥ�َۡشَهُد بَِما

 ِ ِ ٱ�َۡشَهُدوَنۚ َوَ�َ�ٰ ب نَزَل إَِ�َۡكۖ ﴿ از بعدگفتند: در اصل  ]١٦٦[النساء:  ﴾١٦٦َشِهيًدا �َّ
َ
 يف« ﴾أ

 .است که حذف شده است »یِّ لِ عَ 
  و گفتند: این آیه در اصل چنین بوده:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
 ﴾�ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت  »یِّ لِ فی عَ « بَّلِۡغ َمآ أ

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ و نیز گفتند این آیه چنین بود: ]٦٧[المائدة:  َّ�  ْ ْ َوَظلَُموا د «َ�َفُروا آل حممّ

هم ُ ٱلَۡم يَُ�ِن  »حقّ  .]١٦٨[النساء:  ﴾١٦٨ِ�َۡغفَِر لَُهۡم َوَ� ِ�َۡهِدَ�ُهۡم َطرِ�ًقا �َّ

  و گفتند: این آیه ھم در اصل چنین بود:

ِينَ ٱوََسَيۡعلَُم ﴿ هم«َظلَُمٓواْ  �َّ د حقّ  .١]٢٢٧[الشعراء:  ﴾لَۡموۡتِ ٱِ� َ�َمَ�ِٰت ﴿ »آل حممّ

  ی گرامی مالحظه کنخواننده
بزرگان شیعه با روح و احساس از کتاب خدا بسیار فاصله دارند، بطوری که در نقل 

سازند، بیندیش کنند، یا عمدًا بھتان و افتراء را به نام اھل بیت میآیات قرآن اشتباه می
انعام قرار  ٩٣کنار بخشی از آیه شعراء را در  ٢٢٧ی چگونه با روش غیبی بخشی از آیه

 اند. داده
آمد و  )ھـ٣٨٢متوفای سال (می شاگردش محّمد بن یعقوب کلینی رازی بعد از قُ 

از ابی عبدالله روایت است که  گوید: می تحریف قرآن را احیا کرد، چنان کهاعتقاد 
 .٢»نازل کرده است ھفده ھزار آیه است صقرآنی که جبرئیل بر محّمد«گفت: 

                                           
و علمای شیعه در مورد این تفسیر گفته اند: اصل و اساس تفاسیر  ١٠ – ٩و  ٥/ ١تفسیر قمی ج  -١

 . ١٠است. مقدمه تفسیر قمی ص 
 . ٦٣٤/  ٢الکافی ج  -٢
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چنین از علمای شیعه محّمد بن مسعود بن عیاش سلمی معروف به عیاشی ھم
که کرده ر از ابی جعفر روایت سمی«گوید: سخن از تحریف قرآن گفت، چنان که می

 . ١»شد حق ما بر افراد عاقل پوشیده نبودگفت: اگر قرآن کم و زیاد نمی
... اما  « گفت:کند که و ھمچنین محّمد بن حسن صفار از ابی جعفر روایت می

 .٢»کتاب خدا را تحریف کردند و کعبه را منھدم نمودند و عترت را به قتل رسانیدند
 اند قرآن تحریف شده است فرات بن ابراھیم کوفیاز علمای شیعه که گفتهنیز و 

و علی بن احمد ابو القاسم کوفی در . توان ذکر کرد را می ھـ٣٥٢متوفای
، و مدعی بود که این آیه رآن تحریف شده استق :گفته »٢٥االستغاثه ص«کتابش

 حاوی نام علی بود و چنین بوده:

ْ ٱبِۡئَسَما ﴿  ۡوا نَزَل  ۦٓ بِهِ  ۡشَ�َ
َ
ن يَۡ�ُفُرواْ بَِمآ أ

َ
نُفَسُهۡم أ

َ
ُ ٱأ  .]٩٠[البقرة:  ﴾»فِی علیٍّ « �َّ

) است، از جمله از ھـ٣٨٠ی(متوفا یم نعمانیھا محّمد بن ابراھ آن دیگر از یکی
گفت: گویی عجم را شنیدم که می÷ از علی«اصبغ بن نباته روایت کرده که گفت: 

ھای خود در مسجد قرآن را آنگونه که نازل شده بینم که در مسجد کوفه در خیمهمی
دھند، گفتم: ای امیرمؤمنان مگر این قرآن آنگونه نیست که نازل به مردم آموزش می

نام ھفتاد نفر از قریش با نام خود و پدرانشان در ان ذکر شده بودند، شد؟ گفت: خیر، 
پاک  صولی نامشان از آن پاک شده، و نام ابولھب را تنھا به منظور تحقیر رسول خدا

 .٣»نکردند چون عموی ایشان بود
ھجری) در  ٤١٣و شیخ شیعه محّمد بن محّمد بن نعمان ملقب به مفید (متوفای 

 .علمای شیعه بر این عقیده اجماع دارند گوید:) می٥١االت ص اوائل المق(کتابش 
) آن را نقل کرده است. و از جمله علمای ٣٦٥ص  االرشادخود (ھمچنین در کتاب 

 .٤است )االحتجاج(طبرسی صاحب کتاب  .گوید قرآن تحریف شده استشیعه که می

                                           
و مقدمه تفسیر  ٨٥و  ١٨و ھمچنین تفسیر فرات ص  ٢٠٦و  ١٦٩ – ١٦٨ / ١٣/  ١ن ک ج  -١

تفسیر ابن مسعود معروف به عیاشی ج  و ٥٥/  ٨٩و ج  ٣٠/  ٢٩و بحار االنوار ج  ٣٧البرھان ص 
١٣/  ١  

 . ٤١٣ص  بصائر الدرجات الکبری -٢
 .وقبله وبعده÷ القائم عة عند خروجیر أحوال الشکذ یف : ما جاء ٢١(باب  ٥ح ٣١٨صبة یالغ -٣
 .  ٦٣٤/  ٢ن ک الکافی ج  -٤
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که بدان گوید: می ٣٦ھاشم بن سلیمان بحرانی کتکانی در مقدمه تفسیرش ص 
بعد از  و آن اینکه: ،ناپذیر است شوند گریزروایات متواتر بیان میمبنای حقیقتی که بر 

و  ،آورده شده استپدید  قرآنی که در دسترس ما قرار دارد تغییراتیدر  صپیامبر
اند بسیاری از کلمات و آیات را آوری کردهآن را جمع صکسانی که بعد از پیامبر

 .١اندحذف کرده

 رسوایی بزرگی شدند دچارشیعه  ۱۳خر قرن اوادر 
 تألیف کتاب بزرگی) ھـ١٣٢٠استاد علمای شیعه حسین نوری طبرسی (متوفای 

آوری کرد و آن را کرد و در آن اعتقاد و نظر علمای شیعه را بر این باور کفر آمیز جمع

نامید و این کتاب برای ھمیشه لکه  االرباب) ف كتاب ربّ ياثبات حتر (فصل اخلطاب يف
 ننگی برای شیعیان است. 

  .؟را در مورد تحریف قرآن بیان کنیدخالصه عقیده علمای شیعه  -١٠س 
از از ائمه ھدایت  متعّدد و مشھورروایات  :گویممی« :دگوی یشیخ شیعه مفید م –ج 

 . »فتهشدن قرار گرکه قرآن دستخوش تحریف کم و زیاد نقل شده  صل محّمدآ
ـ یعنی بزرگان  گمراھی یاند که ائمهامامیه براین اتفاق کرده« گوید:و ھمچنین می

با حقیقت مخالفت کرده و از آنچه موارد زیادی  جمع آوری قرآن درموقع صحابه ـ در 
و معتزله و خوارج و زیدیه و  اند،مقتضای نزول قرآن و سّنت نبوی بوده تجاوز کرده

 .٢»اندکردهمرجئه و اھل حدیث در ھمه این موارد با امامیه مخالف 
ی مقولهکه ام  بعد از بررسی روایات و احادیث به این نتیجه رسیده« گوید:عاملی می

مذھب شیعه و بدیھیات تحریف قرآن کامال درست است، طوری که یکی از ضروریات 
نکته جالب اینکه  .٣»ین مفاسد غصب خالفت ھمین بوده استاست،و یکی از بزرگتر

 ی بدیھیات به نظر شیعه کافر است.انکار کننده
 ندکاری کردند که قوم موسی کرد صولی اصحاب پیامبر« گوید:و مجلسی می

و اینگونه منافقان ، ت یعنی ابوبکر و عمر پیروی کردنداز گوساله سامری این امّ ھا  آن

                                           
 . ٣٦اة األسرار صکر مرآة األنوار ومشیتفس -١
 . ٨٠،  ٥٤،  ٤٦،  ١٣اوائل المقاالت ص  -٢
 فصل چھارم . ٤٦، مقدمه البرھان ص  ٣٦ابوالحسن عاملی مراة االنوار و مشکاة االسرار ص   ٣
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تجاوز قرآن او غصب کردند و به خلیفه خدا یعنی جانشین ا از ر صخالفت پیامبر
 .١»و آن را تحریف کرده و تغییر دادند و ھر چه خواستند با آن کردند، کردند

و  ،ھمچون زیارتنامه غدیر و غیرهمتعّددی ھای در زیارتنامه« گوید: می عاملی و
قرآن بعد از به تحریف ت قریش و غیره عبارات آمده که ھمچون دعای دو بُ ی دعاھای
 .٢»است شدهتصریح  صپیامبر

آن روایات رقم  «طبرسی پیرامون روایاتی که در مورد طعن و ایراد به قرآن گفته: 
بسیار باالیی دارند، تا جایی که سید نعمت الله جزایری در برخی از تألیفات خود 

 .٣»باالی دو ھزار است گفته: روایات دال بر این موضوع اند) (آنگونه که از او نقل کرده
 .٤اش در مورد تحریف ذکر کرده استسپس بیست و یک روایت برای اثبات عقیده

این روایات بسیار «گوید: زنند میو طبرسی در مورد روایاتی که به قرآن طعنه می
گوید: روایاتی که ھایش می الله جزائری در یکی از کتاب تکه سید نعم زیادند، تا جایی

کنند بیش از دو ھزار روایت زنند و بر تحریف آن داللت میطعنه میبه قرآن 
 .٥»ھستند

تسلیم شدن به این مقوله که « گوید:جزائری مینعمت الله شیعه مرجع عالیقدر 
شود روایات و می ی آن توسط جبرئیل از جانب خدا نازل شدهقرآن متواتر است و ھمه

قرآن داللت دارند دور انداخته  احادیث مشھور و متواتری که بر تحریف شدن
 .٦»اند و آن را تصدیق کردهدانسته که اصحاب ما این روایات را صحیح  حال آن،شوند
کم و زیاد شدن حروف «گوید:ابوالقاسم موسوی خویی می، حوزه علمیهسرپرست و 

 .٧»و یا حرکتھای قرآن امری قطعی است

 اعتقاد به تحریف قرآن نزد شیعه، متواتر است
                                           

 . ٥٤١/  ٢القلوب مجلسی ج حیاة  -١
 . ٣٩-٣٦مرآة األنوار،المقدمة ص -٢
 یالطبرس ین النوریلحس ١٢٥فصل الخطاب ص -٣
 .  ٣٩ – ٣٦البرھان المقدمه ص  -٤
 حسین نوری طبرسی .  ١٢٥فصل الخطاب ص  -٥
 . ٢/٣٥٧ج  النعمانیة الجزایریاالنوار  -٦
 .١/١٣٦ج  تفسیر القرآنالبیان فی  -٧
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علمای شیعه به حد تواتر و زیاد شدن قرآن نزد کم اعتقاد به تحریف و ـ آیا ١١س 
  .رسیده است؟

از  ،نازل شد صقرآنی که بر پیامبر« گوید:ج ـ بله !! عالمه شیعه عبدالله شبر می
 ،و مقدار زیادی از آن حذف شده است ،بیشتر بودقرآنی که امروزه پیش روی ماست 

نمایند،  می بر این امر داللتاند  به حد تواتر رسیده ی که تقریباً که روایات زیادھمانگونه 
... توضیح داده  »نیقة المجتھدیحق ين فیة المحصلیمنم (و ما این مطلب را در کتاب

 .١»ایم

 برای علمای شیعه شکنکمر  یمطلب
 فرماید:آیه که می که در مورد ایناند  روایت کرده

ءٖ فَُحۡكُمهُ  ۡخَتلَۡفُتمۡ ٱَوَما ﴿ ِۚ ٱإَِ�  ۥٓ �ِيهِ ِمن َ�ۡ ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم  �َّ ُۡت �َ�ۡهِ  �َّ َرّ�ِ َعلَۡيهِ تََو�َّ
�ِيُب 

ُ
آن به خدا واگذار  ید، داوریه اختالف داشته باشک یزیدر ھر چ« .]١٠[الشوری:  ﴾١٠أ
خداوند به  بندم یه پروردگار من است و من بدو پشت مکخدا است  ین داوریگردد. چن یم

 .»نمک یمراجعه ممتعال 
. علت ٢»خدا به کتابو برگردان ارجاع به خداوند یعنی ارجاع « گفته است:س علی

 قرآن از دستبرد و تحریف محفوظ است.س این است که به اعتقاد علی
برای بیان کشف آخوندھا و بزرگان شیعه ھمین مقدار کافی است که امیر مؤمنان 

خیلی از شیعیان خدای آفریدگار است، و نزد برخی دیگر نبّی که در دیدگاه س علی
-سخنور است، و از دیدگاه سایر شیعیان امام معصوم است، پنج سال و ُنه ماه که خلیفه
-ی فرمانروا و اطاعت شده بود، در حالی که در اماکن دینی و مساجد قرآن قرائت می

ھا در دسترس و زیر نظر او حفشد، و ایشان ھم امام و پیشنماز مردم بود، و ھمه مص
کرد آنگونه که آخوندھای بزرگ شیعه مشاھده میھا  آن بود، آیا اگر تحریف و تبدیلی در

کرد؟ سپس دوران خالفت پسرش، امام حسن فرا رسید  می را تأییدھا  آن کنندادعا می
 و او ھم به روش مانند پدرش ادامه داد.

                                           
 . ٢٩٥، عبدالله شبر ص  حل مشکالت االحبارنوار فی مصابیح اال -١
ق : فارس ی،تحق٤٠٦ت ین الموسویبن الحس الحسن محمد یأب یف الرضیالشرد یسنھج البالغة  -٢

 . ٢١٣خطبة ش الحسون،
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ھند در مورد کم و زیاد شدن و تحریف قرآن دچگونه این خائنان به خود اجازه می
بزنند؟ حال آنکه جھاد و مبارزه با کسانی که قرآن را تحریف و اسالم را تبدیل و  حرف

دگرگون کنند نزد علی بیشتر از جنگیدن با اھل شام که در یک رأی و دیدگاه با او 
وشن شد که در تر بود، بنابر این دروغ شیعه با برھان و دلیلی رمخالفت کردند مھم

 .نیالعالم لله ربِّ  والحمُد مقابل آن پاسخی ندارند.

 به ادعای شیعه تحریفهای نمونه
کنند، لطفًا آیا بزرگان شیعه در این باره با صراحت اعتقاد خود را بیان میـ ١٢س 

  را ذکر کنید؟نمونه چند 
سوره در قرآن بوده به نام  کنند که در قرآن این می بله، و از آن جمله ادعا -ج 
 ی والیت: سوره

يْنِ بعثنامها هيديانكم إىل رصاط مستقيم« نبيٍّ  ،يا أهيا الذين آمنوا آمنوا بالنبيِّ والويلِّ اللذَ

هام من بعض وأنا العليمُ اخلبريُ  إنَّ الذين يُوفون بعهد اهللا هلم جناتُ النعيم والذين  ،وويلٍّ بعضُ

فإنَّ هلم يف جهنم مقاماً عظيامً إذا نُودي هلم يوم  ،نوا بآياتنا مكذبنيإذا تليت عليهم آياتنا كا

ما خلفهم املرسلني إالَّ باحلق وما كان اهللا ليظهرهم  ،القيامة أين الظاملون املكذبون للمرسلني 

 .١»إىل أجل قريب ؟ سبِّح بحمد ربك وعيلٌّ من الشاهدين
 چه یاوه گویی و چقدر نادانی !!.

کند از جابر روایت می کلینی (آن یگانه مرجع بزرگ شیعه!)ه این که از آن جمل و

ا ﴿ ی ذیل را اینگونه بر محّمد نازل کرد:که گفت: جبرئیل آیه �ن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمِمَّ
تُواْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن ّمِۡثلِهِ 

ۡ
ٰ َ�ۡبِدنَا فَ� ۡ�َا َ�َ  .٢]٢٣[البقرة:  ﴾ۦنَزَّ

÷ ابوالحسن«ھمچنین از احمد بن محّمد بن ابی نصر روایت کرده که گفت: 
مصحفی به من داد و گفت: به آن نگاه نکن، ولی وقتی آن را باز کردم دیدم در سوره 

                                           
 . ینور ١٨٠،فصل الِخطاب صیمحمد باقر مجلس١٠-٩رة األئمة صکتذ -۱ 

 فيه نكتٌ ونتفٌ من التنزيل يف الوالية) بابٌ  ٢٦تاب الحجة حک( ١/٣١٥ج یافکأصول ال -٢
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شان در آن سوره ذکر شده بود. گفت: سپس  نام ھفتاد نفر از قریش و نام پدران »بّینه«
 .١»از من باز پس گرفتیکی را دنبال آن مصحف فرستاد و آن را 

چنین  نساء) این٦٦( روایت است که گفت: آیه÷ از ابی الحسن«ھمچنین گفت: 
 : نازل شده

ِن ﴿
َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
ْ ٱَولَۡو � وِ  ۡ�ُتلُٓوا

َ
نُفَسُ�ۡم أ

َ
ْ ٱأ ا َ�َعلُوهُ إِ�َّ قَلِيٞل  ۡخرُُجوا مِن دَِ�ٰرُِ�م مَّ
�َُّهۡم َ�َعلُواْ َما يُوَ�ُظوَن بِهِ 

َ
) ۦّمِۡنُهۡمۖ َولَۡو � َشدَّ تَثۡبِيٗتا  (فی علیّ

َ
َُّهۡم َوأ � ل [النساء:  ﴾٦٦لََ�َن َخۡ�ٗ

٢¸ ]٦٦. 

 شده:مع اینچنین نازل اند  از ابا عبدالله روایت کرده حزابسوره ا ٧١و و در مورد 

َ ٱَوَمن يُِطِع  ﴿ َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا  يف والية علی و والية ائمة من بعدهۥ َورَُسوَ�ُ  �َّ
 .٣]٧١[األحزاب:  ﴾٧١َعِظيًما

َ�ُٰه فَ  ١٧ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥإِنَّ َعلَۡيَنا َ�َۡعهُ ﴿ قیامه ١٨ و در مورد آیه
ۡ
 تَّبِعۡ ٱفَإِذَا قََرأ

 اند. علّیًا را قرار داده ﴾َعلَۡيَنا﴿ به جای ،]١٨-١٧[القیامة: ﴾١٨ۥقُۡرَءانَهُ 

که در  کردهو او از ابی عبدالله روایت ، و کلینی با سند خود از عبدالله بن سنان

ٓ إَِ�ٰٓ َءاَدَم ِمن َ�ۡبُل فَنَِ�َ َولَۡم َ�ِۡد َ�ُ ﴿ :مورد این آیه  .]١١٥[طه:  ﴾١١٥َعۡزٗما ۥَولََقۡد َعِهۡدنَا

و لقد عهدنا الی « نازل شد: صبر محّمد گونهآیه در اصل اینسوگند به خدا این  گفت:

د و علی و فاطمه و احلسن و احلس آدم كلامت يف  .٤»ڤتهم ي و االئمة من ذرنيحممّ
 :فرماید می در مورد این آیه که خداوند

بِ�ٖ  ۦَءاَمنَّا بِهِ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱقُۡل ُهَو ﴿  ۖ فََسَتۡعلَُموَن َمۡن ُهَو ِ� َضَ�ٰٖل مُّ َۡنا  ﴾٢٩وََعلَۡيهِ تََو�َّ
 گونهفت: در اصل آیه اینگ (به دروغ شیعه) کنند که می عبدالله روایتاز ابا .]٢٩[الملك: 

                                           
 باب النوادر). ١٧تاب فضل القرآن حک( ٢/٨٢٤ج یافکأصول ال -١

 )فيه نكتٌ ونتفٌ من التنزيل يف الوالية بابٌ  ٦٠تاب الحجة حک( ١/٣٢٠ج یافکأصول ال -٢

 الوالية).بابٌ فيه نكتٌ ونتفٌ من التنزيل يف  ٨تاب الحجة حک( ١/٣١٢ج یافکأصول ال -٣
 . ١/١٦الکافی  -٤
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ة علی و االئمة من بعده من هو يوال يف ث انبأتكم رسالة ريبي حنيا معرش املكذبي( نازل شد

@.١)نيضالل مب يف
ھای والیت علی در ھمه صحیفه«ت: که گفاند  روایت کردهس و از ابوالحسن

ت کند مگر با نبوّ پیامبران نوشته شده است، و ھیچ پیامبری را خداوند مبعوث نمی
@.٢»سمحّمد و وصیت علی

اند چنین بر از روایاتی که از طریق اھل بیت رسیده« گوید:و شیخ شیعه کاشانی می
 نازل شده صکه بر محّمدنیست ست کامال به صورتی ا میان ما آید قرآنی که می

بلکه بعضی از آن بر خالف صورتی است که خداوند نازل کرده است و بخشی از  است،
از آن  ،آن تحریف شده و تغییر یافته است، و چیزھای زیادی از آن حذف شده است

بیش از  »محّمدآل « و کلمه از بسیاری جاھا حذف شده،÷ جمله اینکه اسم علی
 پاک شدهو دیگر چیزھا ھم از آن حذف  و ھمچنین اسامی منافقین، شدهیک بار حذف 

 .٣»اند قرار نداردکه خدا و پیامبرش پسندیده و ھمچنین این قرآن بر آن ترتیبی است،
 توضیح مھم:

بودن  دھند که در مورد ائمه و وصّی در نصوص سابق علمای شیعه شھادت می
بیرون  ریشهرا از ھا  آن اساسو این قضیه  کتاب خدا ذکر نشده است،چیزی در س یعل

قرآن تحریف و  :اند که بگویندبنابراین علمای شیعه چاره ای جز این نداشته ،دآورمی
 معتقد باشند. در مورد قرآن چنین تا اند  کم و زیاد شده است، و عوام خود را ملزم کرده

روایاتی که در  گوید:چنان که قبال بیان شد میشان مجلسی و مرجع بنابراین امام
از روایات امامت کمتر نیستند، و اگر تحریف قرآن ثابت اند  مورد تحریف قرآن آمده

 . گردندامامت و دیگر عقاید شیعه اثبات نمی ؛نشود
و نه  ،صورت گرفتهدر قرآن تحریفی نه ھیچ حقیقت  در ،مجلسی درست گفته

عقیده رجعت و دیگر عقایدی که علمای مذھب شیعه نیز و  ابت است،امامت ث یمسئله
 .استاساس بیاند را منحرف کرده

                                           
 .١/٤٢١الکافی ج  -١
 .٤٣٧/  ١ج الکافی  -٢
 . الصافی، مقدمه ششمتفسیر  -٣
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 دیدگاه شیعه در مورد تعداد آیات قرآن
د آیات قرآن چیست، و آیا در این اعدتـ پس اعتقاد علمای شیعه در مورد ١٣س 

 مورد اتفاق نظر دارند؟ 
و او از ابی ، ھشام بن سالم از ١شیخ آنان کلینی دارند!بلکه اختالف  ،ج ـ نه

-ھفده ،آورد صقرآنی که جبرئیل برای محّمد« کند که گفت:روایت می÷ عبدالله
 .»ھزار آیه بود

این روایت « گوید:مجلسی می اند!دانستهو علمای شیعه این افسانه را صحیح 
 . ٢»صحیح است

اب صاحب کت« گوید:می) ھـ١٠٨٦یا ١٠٨١(متوفای مازندرانی شیخ شیعه و 
آیات قرآن شش ھزار و پانصد (اکمال اإلکمال) شارح مسلم به نقل از طبرسی گفته: 

-پنج ھزار آیه در مورد توحید، و بقیه در مورد احکام و قصص است. من می آیه ھستند،
 .٣»تحریف از قرآن حذف شده اند ر اثراین تعداد، آیاتی ھستند که ببر اضافه  گویم:
این روایت و بسیاری دیگر از روایات صحیح به  « گوید:مجلسی میی شیعه عالمهو 

 .٤»دارند می صراحت کم شدن و تغییر یافتن قرآن را بیان
 توضیح: 

 .٥اند (ده ھزار آیه) ذکر کردهواژه این افسانه را علمای شیعه با 
سپس این  .٦افزایش دادند (ھفده ھزار آیه)ارقام و اعداد را بصورت علنی تا سپس 

و  .٧در کتاب سلیم بن قیس آمده استھیجده ھزار رسید، ھمانگونه که افزایش به 
 .!پیشرفت در افزایش شمار آیات قرآن ادامه داشته است!ھمچنان تا به امروز 

 ادعای تحریف قرآن موردموضعگیری امامیه در 

                                           
 .٢٤٢و  ١٣٤/  ٢الکافی ج  -١
 . ٥٣٦ / ٢العقول مجلسی ج مراة  -٢
 .٧٦ / ١١علی الکافی شرح جامع  -٣
 .٥٣٦/ ٢ج  شرح اخبار الرسول مجلسی یمراة العقول ف -٤
 . ٢٧٤/  ١ دوم الوافی جلد -٥
 . ٢/١٠٣٤الکافی  -٦
 . ٧٦/ ١١مازندرانی شرح جامع ج  -٧
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 ؟چیستتحریف قرآن با اعتقاد به  رابطه ـ موضع علمای معاصر شیعه در ١٤س 
 اند. شیعه در این مورد به چھار گروه تقسیم شده ج ـ علمای معاصر

 گروه اول
کنند. از جمله ھایشان انکار می ای را در کتابوجود چنین عقیده گروه اول

علمای شیعه که گفته شده  در رّد ) ١٣٩٢(متوفای  عبدالحسین امینی نجفی است
منبع اتھام  گستاخ بهای کاش این فرد « گوید:قرآن تحریف شده است، می: گویندمی

ھای شیعه پیش از ھمه امامیه ،این فرقهکرد ...میاشاره خود از کتاب معتبر شیعه 
اتفاق نظر دارند بر این که مجموع آنچه بین دو برگ اّول و آخر قرآن است آن کتاب 

 .١»آسمانی است که شک و تردیدی در آن نیست
 توضیح: 

او در ھمین نفھمیده، ھم خداوند نجفی را طوری به سخن آورده که خودش 

وم اكملت لكم يال«: دفرمای می خداوند گوید:آیه ای دروغین ذکر کرده است می ٢شکتاب

حبطت  كامه فاولئيوم القيأتم به و ممن كان من ولدی من صلبه الی ينكم بامامته فمن مل يد

، فال  س اخرج آدم مع كونه صنوة اهللا باحلسديالنار هم خالدون ... ان ابل اعامهلم و يف

  ....»حتسدوا فحبط اعاملكم و تزل اقدامكم 

امروز دین شما را با امامت او کامل کردم، پس کسی که از او و دیگر «یعنی: 
اعمالشان باطل شده ھا  آن فرزندانم که تا قیامت از پشت و نسل او ھستند پیروی نکند،

رشک ورزیدن از  و در دوزخ جاویدان ھستند،......ھمانا ابلیس آدم را با حسادت و

                                           
، از جمله اموری که خنده آور و گریه آور است این است که نجفی جلد  ٩٥و  ٩٤/  ٣الغدیر ج  -١

گوید:  می کند، و ھر مسیحی می ھفتم کتابش را با تقریظ و ستایش بولس سالمه مسیحی شروع
شته مرا در مقدمه کتابتان قرار دادید ، من این کتاب گرانبھا را مطالعه به من افتخار دادید که نو«

اند به خصوص  کنم مرواریدھای دریاھا در حوض و غدیر شما جمع آوری شده می کردم و فکر
آنچه در مورد خلیفه دوم گفته بودید توجه مرا به خود جلب کرد آفرین بر شما چقدر دلیل و 

و این شیعه غافل از ستایش این مسیحی شادمان گردید و  ٧/  ٧ حجت شما قوی است ، الغدیر ج
گوید: این نوشته از سوی پژوھشگر مسیحیان و  می ستاید و در مورد تقریظ اودر مقابل او را می

گاه استاد بولس سالمه به دست ما رسیده است کامال از او متشکریم) الغدیر  قاضی آزاد و شاعر آ
 . ٧ص  ٧ج 

 . ٢١٦ – ٢١٤/  ١ج  -٢
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بھشت خارج ساخت با وجود اینکه برگزیده خدا بود، پس حسود نباشید تا کردارتان 
   .»نابود نگردد و نلغزید
فرمود: این آیه در مورد علی نازل شده  صگوید: پیامبر نجفی میآیت بزرگ شیعه 

 .١است
چیزی گفته که خداوند او را رسوا کند، ببین چگونه فرزند را به خدا نسبت داده، و 

من ولدی من «و بھتان و افترایی را به خداوند متعال بسته :  اند، یھود و نصارا ھم نگفته

از فرزندانم که از نسل علی ھستند تا روز قیامت. آیا ائّمه اوالد « »ةاميوم القيصلبه الی 

 .»خدا ھستند؟ یا ھمه از پشت علی ھستند؟ پناه بر خدا از شرک و اھل شرک
 تعال فرمود:خداوند م

َذَ ٱَوقَالُواْ ﴿  ا لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ �َّ ا ًٔ لََّقۡد ِجۡئُتۡم َشۡ�  ٨٨َوَ�ٗ َ�َٰ�ُٰت ٱتََ�اُد  ٨٩ا إِّدٗ ۡرَن ِمۡنُه  لسَّ َ�تََفطَّ
�ُض ٱَوتَنَشقُّ 

َ
َباُل ٱَوَ�ِرُّ  ۡ� ا ۡ�ِ ا ٩٠َهدًّ ْ لِلرَّ� َوَ�ٗ ن َدَعۡوا

َ
ن  ٩١أ

َ
َوَما يَ�َبِ� لِلرَّ� أ

ا َ�َٰ�ٰتِ ٱإِن ُ�ُّ َمن ِ�  ٩٢َ�تَِّخَذ َوَ�ً �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ٓ َءاِ�  ۡ� ۡحَصٮُٰهۡم  ٩٣َ�ۡبٗدا لرَّ�ٱإِ�َّ

َ
لََّقۡد أ

ا ُهۡم َعّدٗ  .]٩٥-٨٨[مریم:  ﴾٩٥فَۡرًدا قَِ�َٰمةِ لۡ ٱَوُ�ُُّهۡم َءا�ِيهِ يَۡوَم  ٩٤وََعدَّ

ار یز بسیخود برگرفته است ! واقعًا چ یبرا یند : خداوند مھربان فرزندیگو یم« یعنی:
گردد،  ین سخن از ھم متالشیھا به خاطر ا است آسمان یکنزد .دیگوئ یرا م یا زشت و زننده

 یبه خداوند مھربان ، فرزنده کن یزد ! از ایر ھا به شّدت درھم فرووهکافد، و کن بشیو زم
ه در ک یسانکرد. تمام یبرگ یه فرزندکست یخداوند مھربان سزاوار ن یبرا د.دھن ینسبت م

او ھمه آنان را    .باشند یزدان) مین ھستند، بنده خداوند مھربان (و فرمانبردار یھا و زم آسمان
و تنھا  کز تیوز رستاخو ھمه آنان ر .داند یقًا تعدادشان را میرده است، و دقک یسرشمار
 .»شوند یاور و اموال و اوالد و محافظ و مراقب) در محضر او حاضر میار و ی(بدون 

 گروه دوم
 اند:این گروه به چند دسته تقسیم شده 

اند آن را توجیه اما کوشیده ،اند به وجود عقیده تحریف قرآن اعتراف کرده گروه دوم
اند  گویند: روایاتی که در مورد اثبات تحریف آمدهمیھا  آن ازای دستهبنابراین  د،کنن

                                           
 منبع سابق  -١
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ویل شوند أتیا ضعیف و شاذ و اخبار آحادی ھستند که مفید علم و عمل نیستند، و باید 
 . ١یا دور انداخته شوند

 توضیح:
روایات «ھای بزرگان شیعه دارند مبنی بر اینکه علمای شیعه چه پاسخی برای گفته

، »افزودن به قرآن به حد تواتر و استفاضه رسیده استدر مورد تحریف و کم کردن و 
ابراز کند جایز ھا  آن کسی ھم که روایات تحریف را نقل کند و ایمان و اعتقاد خود را به

 نیست به او باور کرد و اعتماد نمود.
ولی از اینکه ائمه گفته  ،روایات ثابت ھستند گویند:دیگر از این طیف میای دسته 
 .٢شودیعنی اینطور تفسیر می ،منظور تفسیر آن است ،»نازل شده استاینطور : «اند

 توضیح:
ھایشان آمده است، و  که در کتابقرآن بر عقیده تحریف است تاکید ھا  آن این سخن

نیست، چگونه تفسیر صحابه برای قرآن از دیدگاه این افراد تحریف قرآن دفاع از 
مبنی بر اند  و کلینی و مجلسی گفتهمی قُ آخوندھایی چون و آنچه  ،شود می شمرده
 .شود؟!! می قرآن به تفسیر توجیهتحریف 
یا گویند: منظور از تحریف که در روایات آمده سوم از علمای معاصر شیعه می هگرو

 .٤نسخ شده استشان  که تالوت ٣یا آیاتی است، نسخ است
 رسوایی شیعه: 

و  ،دھند می لقب اءعظم تآیکه او را امام اکبر و امروز بزرگ شیعه آخوند اما 
معتقد  ١٤١٣متوفای  ابوالقاسم خوییاست،  حوزه علمیه و بزرگترین مرجعسرپرست 
 . ٥ادعای منسوخ بودن تالوت ھمان ادعای تحریف استاست که 

تحریف کاری است که با ھم فرق دارند، نسخ و تحریف خیلی واضح است که  لیو
 لیمذمت کرده است، ونکوھش و ده آن را دھد و خداوند انجام دھنانسان انجام می

 فرماید: می خداوند متعال انجام شده،نسخ از سوی خداوند متعال 

                                           
 . ٦٤ – ٦٣ص  الشیعه محمد ال کاشف الغطاءاصل  -١
 . ١٠٨/  ١٢حسن طباطبایی ج المیزان  -٢
 کنند . می بیشتری که ذکریعنی تعداد  -٣
 . ٢٧٤/  ١ الوافی مجلد دوم جکاشانی  -٤
 . ٢١٠ خوئی صالبیان  -٥
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نَّ ﴿ 
َ
لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
� ۗٓ ۡو ِمۡثلَِها

َ
ٓ أ ۡ�ٖ ّمِۡنَها

ِت ِ�َ
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
َ ٱ۞َما نَنَسۡخ مِۡن َءايٍَة أ َّ�  ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ
ءٖ قَِديرٌ   .]١٠٦[البقرة:  ﴾١٠٦َ�ۡ

ه (اثر کن یا ایم) ، و یسپار یم (و به دست فراموشیه رھا سازکرا  یا هیھر آ 
ا ھمسان یم، بھتر از آن یم و) فراموشش گردانینه دل مردمان بزدائیرا از آئ یا معجزه

توانا  یزیه خداوند بر ھر چک یدان یم . مگر نمیساز ینش میگزیم و جایآور یآن را م
  ؟ است

 مستلزم مفھوم دستبرد شدن در کتاب خدا نیست .وجه و نسخ به ھیچ 
ی که اکنون در دست ما است قرآن :گوینداز علمای معاصر شیعه می :گروه چھارم

از س منین علیؤاما ناقص است و آیاتی مختص به والیت امیر الم ،تحریف نشده است
یا اینکه با دادھد، ، ولی بھتر بود عنوان بحث را (ناقص کردن قرآن) قرار میآن کم شده

ھای  کردند، تا کّفار نتوانند انسانصراحت نزول وحی دیگری یا عدم آن را اعالم می
سبک مغز و نادان را به ادعای اینکه گروھی از مسلمین به تحریف قرآن اعتراف 

 .١فریب ندھند و گمراه نسازنداند  کرده
 توضیح: 

معتقد ھا  آن ست بر اینکهبلکه تاکیدی ا ،دفاع نیستسابق این گفته نیز چون گفته 
 گویند از آن کم شده است. می چون ،به تحریف قرآن ھستند

و آن کم و زیاد نشده  ،گویند: ما به این قرآن موجود ایمان داریمگروه پنجم می
با دست ÷ کنیم قرآنی ھست که علیاما ما شیعیان دوازده امامی اقرار می ،است

و . ھایش آن را نوشته استو اجرای وصیت صخود بعد از فازغ شدن از کفن پیامبر
امام مھدی عجل الله تعالی است و اکنون نزد ای الھی ھمواره این قرآن ھمچون ھدیه

 .٢شود ه نگھداری میفرج
 توضیح:

غیر از این قرآن موجود در کنند که قرآنی دیگر  می این سخن اعترافمدعیان 
 .از شرک، پناه بر خدا دست مسلمانان نزد امام مھدی ھست

 ھستند ، علمای معاصر شیعهسوم هگرو

                                           
 اثر آغا بزرگ تھرانی . ٣١٤ – ٣١٣/  ٣تصانیف الشیعه ج الذریعه الی  -١
 . ٢٠٤االسالم علی ضوء التشیع حسین خراسانی ص  -٢



 هایی در مورد شیعیان اثنا عشری سؤال و جواب ٥٤

 

کنند به اینکه نقص و تحریف قرآن را انکار این گروه با روشی حیله گرانه تظاھر می
ترین کسی که ازاین روش استفاده کرده آیت شیعه کنند و قبول ندارند. یکی از پلیدمی

او در تفسیرش  خوئی است که سابقًا مرجع شیعیان عراق و برخی نواحی دیگر بود.
چیزی که بین علما و محقیقین شیعه در این موضوع مشھور است، و « گفته:»البیان«

 .١»تحریف نشدن قرآن استاند  حتی بدان تسلیم شده
  توضیح:

اما آقای خوئی خودش قاطعانه مجموعه ای از روایات تحریف قرآن را تصحیح کرده 
که قاطع باشیم در اینکه از معصومین بسیاری از روایات موجب این ھستند «گوید:و می

برخی ھا  آن اطمینان داشت، و در میانھا  آن و کمتر ازاین نیستند که به اند، صادر شده
شیعه به نقص قرآن را انکار و خوئی اعتقاد علمای  .٢»به طریق معتبر روایت شده اند

عای اعالم کرد که (به اد» بمصحف فاطمه و علی«اعتقاد خود را به  کند، می
او)نام در آن دو مصحف نام ائّمه و چیزھای اضافی ذکر شده که کتاب الله نیست، و 

قرآن را بر خالف معنی واقعی آن  شکند که اّمت اسالم و قبل از ھمه صحابهادعای می
اند  ولی تحریفاتی که کلینی و ُقمی و عیاشی در مورد تفسیر قرآن کرده اند، تفسیر کرده

 .٣تتفسیر واقعی قرآن اس
 رسوایی بزرگ خوئی:

 آقای خوئی خود را رسوا کرده و اعتقاد خود را در مورد تحریف بیان کرد و گفت:
برخی کلمات را تغییر داده و به جای آن کلمات دیگری  صاین اّمت بعد از پیامبر«

از ابا  تا آنجا که گفته:عیاشی از ھشام بن سالم روایت است که گفت:»...قرار داده اند

َ ٱ۞إِنَّ ﴿  ی خدا سؤال کردم:در مورد این فرموده عبدالله َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل  ۡصَطَ�ٰٓ ٱ �َّ
گفت:در اصل(آل ابراھیم و آل  ]٣٣[آل عمران:  ﴾٣٣لَۡ�ٰلَِم�َ ٱإِبَۡ�ٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَ�َٰن َ�َ 

 .»محّمد)بوده که اسمی را به جای اسم دیگری قرار دادند
 گروه چھارم 

                                           
 ٢٠١ر القرآن صیتفس یان فیالب -١
 . ٢٠١ر القرآن صیتفس یان فیالب -٢
 ٢٢٩صمنبع سابق  -٣
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کنند و از آن استدالل کفرآمیز را بیان میی اندیشهگروھی ھستند که آشکارا این 
حسین نوری طبرسی (متوفای کفر بزرگ را برعھده گرفت نمایند. و کسی که  می

تألیف کرد تا در آن ثابت کند که علمای شیعه  را »فصل الخطاب«کتاب او .) بود١٣٢٠
و  خود ھمه اقوال متفرق علمای شیعه و اساتیدبه این کفر ایمان دارند، بنا براین او 

جمع آوری کرد و در قالب یک اند  تحریف شدهھا  آن اعتقادآیاتی را که به مواردی از 
 .ھجری در ایران به چاپ رسید ١٢٩٨ و این کتاب در سال ،کتاب به چاپ رسانید

 دیدگاه شیعه در مورد بالغت قرآن
است که در قرآن آیاتی سخیف و پوچ مدعی آیا کسی از علمای شیعه  -١٥س 

 ؟ھست
طبرسی ھا  آن مرجعاز علمای بزرگ شیعه که این سخن را گفته است بله،  –ج 

... و نظم و ترتیب آن متفاوت است،چنان که  « گوید:می ٢١١است که در الوثیقه ص
ارزش  بعضی از فقره و بندھای آن در نھایت اعجاز قرار دارد و بعضی دیگرسبک و بی

بعضی از آیات در نھایت فصاحت و شیوایی قرار  اند، و در فصاحت ھم متفاوت، تاس
 .!»رتبه قرار دارندترین  و بعضی از نظر فصاحت در پایین ،دارند

 توضیح:
معنایی باشد مبرا و ھای خود را از اینکه در آن چیز سخیف و بی علمای شیعه کتاب 

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ ود:.ستایش برای خداوند که فرم١!!اند پاک دانسته َ�َفُرواْ َ� �َۡسَمُعواْ لَِ�َٰذا  �َّ
ْ ٱوَ  ۡلُقۡرَءانِ ٱ ند : یگو یگر) میافران (به ھمدک« ]٢٦[فصلت:  ﴾٢٦�ِيهِ لََعلَُّ�ۡم َ�ۡغلُِبونَ  ۡلَغۡوا

 .»دیروز گردید شما پینکو جار و جنجال  یسرائ اوهید ، و در آن ین قرآن فرا ندھیگوش به ا

 تفسیر شیعه بر قرآنچند نمونه از 
اند را بیان شیعه برای قرآن ارائه داده ینمونه از تفسیرتوانید چند میآیا  – ١٦س 
 کنید؟ 
  ،لهب –ج 
 .!!کنندتفسیر می به ائمهکریم را قرآن ھا  آن -*

                                           
 معتزلی  ابن ابی الحدید ١٨٧/  ٢٠البالغه ج ن ک شرح نھج  -١
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ابوخالد کابلی گفت: از اباجعفر در مورد این آیه سؤال کردم «کلینی روایت کرده: 
 فرماید:که می

﴿ �َ َٔ  ِ ِ ٱاِمُنواْ ب ِيٓ ٱ �ُّورِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ نَزۡ�َاۚ وَ  �َّ
َ
ُ ٱأ  ]٨[التغابن:  ﴾٨بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �َّ

و  ،سوگند به خدا منظور از نور ائمه آل محّمد استای اباخالد « :گفت ابو جعفر 
 .١»ھستند و زمینھا  نور آسمانھا  آن سوگند به خدا که

 ﴾٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِ�َ  لِۡكَ�ُٰب ٱَ�ٰلَِك  ١الٓمٓ ﴿ھمچنین ُقمی در تفسیر آیه: 
کتاب «نقل کرد که گفت: ÷ روایت کرده که ابوبصیر از ابوعبدالله ]٢-١[البقرة: 

 . »است که شکی در مورد او نیست، و متقین و پرھیزگاران شیعیان ما ھستند÷ علی
. کلینی روایت کرده که ابوعبدالله این آیه را کنندائمه تفسیر می و نور را به -*

 چنین تفسیر کرد:

ُ ٱ۞﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱنُوُر  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ۖ  ۦَمَثُل نُورِه ِ�  لِۡمۡصَباحُ ٱَكِمۡشَكٰو�ٖ �ِيَها ِمۡصَباٌح

�ِيَّةٖ َوَ�  لزَُّجاَجةُ ٱزَُجاَجٍة�  َ�َٰرَ�ةٖ َزۡ�ُتونَةٖ �َّ َ�ۡ َها َكۡوَكٞب ُدّرِّيٞ يُوقَُد ِمن َشَجَر�ٖ مُّ َّ�
َ
َك�

� َ�ۡهِدي  اَغۡر�ِيَّةٖ يََ�اُد َزۡ�ُتهَ  ٰ نُورٖ ُء َولَۡو لَۡم َ�ۡمَسۡسُه نَارٞۚ نُّوٌر َ�َ ُ ٱيُِ�ٓ َّ�  ِ َمن �ََشآُءۚ  ۦِ�ُورِه
ُ ٱَوَ�ۡ�ُِب  مۡ ٱ �َّ

َ
ُ ٱلِلنَّاِس� وَ  َ�َٰل ۡ� ٍء َعلِيمٞ  �َّ  ]٣٥[النور:  ﴾٣٥بُِ�ّلِ َ�ۡ

ِ ﴿ گفت: ۖ ﴿. و منظور از لیعنی: فاطمه ﴾َكِمۡشَكٰو�ٖ  ۦَمَثُل نُورِه   ﴾�ِيَها مِۡصَباٌح

 لزَُّجاَجةُ ٱ﴿. و در مورد یعنی: حسین ﴾ِ� زَُجاَجٍة�  لِۡمۡصَباحُ ٱ﴿است. و ÷ حسن
َها َكۡوَكٞب ُدّرِيّٞ  َّ�

َ
گفت: یعنی فاطمه در بین زنان اھل دنیا مانند ستاره فروزان  ﴾َك�

َ�َٰرَ�ةٖ ﴿ است.و �ِيَّةٖ َوَ� َغۡر�ِيَّةٖ ﴿. و ÷یعنی: ابراھیم ﴾يُوقَُد ِمن َشَجَر�ٖ مُّ ۡ�َ َّ�﴾ 

ءُ  ايََ�اُد َزۡ�ُتهَ ﴿یعنی: نه یھودی است و نه نصرانی. و  یعنی نزدیک است علم از  ﴾يُِ�ٓ

� ﴿ کند.واو جوشش می ٰ نُورٖ  شود. ویعنی بعد از ھر امام یک دیگر امام می ﴾نُّوٌر َ�َ

ُ ٱَ�ۡهِدي ﴿ َّ�  ِ ۚ  ۦِ�ُورِه -یعنی خدا ھرکس را بخواھد بسوی ائمه ھدایت می ﴾َمن �ََشآُء
 .٢»کند

                                           
شرف الدین استر  ٦٧١فضائل العترة الطاھرة ص و تاویل االیات الظاھرة فی  ١٩٤/  ١الکافی ج  -١

 ھجری. ٩٤٠آبادی متوفای 
 . ٦٩٥/  ١الکافی ج  -٢
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یا به کفر  ،به شرک ورزیدن در والیت علی ،کند می که از شرک نھیرا آیاتی  -*
 .!!کنند می رزیدن به والیت او تفسیرو

  :فرمایدکه می که او در مورد این آیهاند  از باقر روایت کرده

وِ�َ إَِ�َۡك �َ� ﴿
ُ
ِينَ ٱَولََقۡد أ ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ  �َّ َ�ۡ

َ
ِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ

ه کشده است  یوح ش از تویغمبران پیپ یکایکبه تو و به « ]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن 
اران کانیشود، و از ز یچ و نابود میگردد و) ھ یپاداش م یردارت (باطل و بک یورز کاگر شر

 .»بود یخواھ
، کردارت گوید: یعنی اگر ھمراه با والیت علی به والیت کسی دیگر دستور دھیمی 

کرده ھمچنین حّجت شیعه کلینی در تفسیر ھمین آیه از جعفر روایت ». شودباطل می
 که گفت: یعنی اگر در والیت علی کسی را شریک قراردھی...

 فرماید:میرا که  نساءسوره  ٤٨روایت کرده که آیه ابو جعفر عیاشی از و 

َ ٱإِنَّ ﴿  ن �ُۡ�ََك بِهِ  �َّ
َ
 .]٤٨[النساء:  ﴾ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

-بورزد نمیخداوند کسی را که به والیت علی کفر یعنی  :چنین تفسیر کرده است  
 .آمرزد

﴿ ِ ۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب ِ ٱَوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء  ﴾٤٨إِۡ�ًما َعِظيًما ۡ�َ�َىٰٓ ٱَ�َقِد  �َّ
 .١اندکه والیت علی را پذیرفتهدھد را مورد عفو قرار میکسانی : گفتو   ]٤٨[النساء: 
و دوری کردن از  ،خداوندخالصانه و دور از شرک  شکه به پرسترا آیاتی  -*

-شان تفسیر می دھد به والیت ائمه و بیزاری جستن از دشمنانھا فرمان می طاغوت
ھیچ پیامبری نیست مگر آن که « که گفت:اند  کردهروایت س از ابو جعفر .کنند

  :آنجا که فرمودهخداوند او را با پیام والیت ما و برائت از دشمنان ما فرستاده است، 
ِن ﴿

َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجَتنُِبوا ۡن َهَدى  ل�َّ فَِمۡنُهم مَّ
ُ ٱ ۡت َعلَۡيهِ  �َّ ۡن َحقَّ ۚ ٱَوِمۡنُهم مَّ َ�ٰلَُة  .]٣٦[النحل:  ﴾لضَّ

                                           
ج  ٣١٨ – ٣١٧/  ٣، ج  ٤٨٨و  ١٥١/  ١، و تفسیر نور الیقین حویری  ٣٦١، ١٥٦/  ١تفسیر صافی  -١

 ٢ج  ٣٧٥و  ١٧٢/ ١و البرھان ج  ٣٥٣/  ٢ج  ٢٤٦ – ٢٤٥و  ٧٢/  ١و تفسیر عیاشی ج  ٤٩٨/  ٤٠
 . ٢٤٩/  ٨١و بحاراالنوار  ٤٩٧/ 
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ۡت َعلَۡيهِ ﴿ سپس گفته: ۡن َحقَّ ۚ ٱَوِمۡنُهم مَّ َ�ٰلَُة تکذیب آل محّمد گمراھی  بایعنی  ﴾لضَّ
 .١»او قطعی و محقق شده است

  فرماید:سوره نحل که می ٥١آیه کنند که در مورد فرموده  می و از ابو عبدالله روایت

ُ ٱ۞َوقَاَل ﴿ � ٱَ� َ�تَِّخُذٓواْ إَِ�َٰهۡ�ِ  �َّ َٰي فَ  ثۡنَۡ�ِ َما ُهَو إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَإِ�َّ [النحل:  ﴾٥١رَۡهُبونِ ٱإِ�َّ

 .٢»امام فقط یکی استیعنی دو امام را بر نگزینید، چون « گفته: .]٥١
تفسیر  شاند به بزرگان صحابهنازل شدهکه در مورد کفار و منافقین را آیاتی  -*
 مانند این آیه: اند، کرده

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿  رِنَا  �َّ
َ
ٓ أ ْ َر�ََّنا يۡنِ ٱَ�َفُروا َ نَا ِمَن  �َّ َض�َّ

َ
�ِس ٱوَ  ۡ�ِنِّ ٱأ َ�َۡعۡلُهَما َ�َۡت  ۡ�ِ

ۡقَداِمَنا ِ�َُكونَا ِمَن 
َ
ۡسَفلِ�َ ٱأ

َ
اد یان دوزخ فریافران (در مک یعنی: ]٢٩[فصلت:  ﴾٢٩ۡ�

ه کرا از دو گروه انس و جّن به ما نشان بده  یسانک! ند : پروردگارایگو یآورند و) م یبرم
ن یم و بدیلگدمالشان گردانم و یخود بگذار یر پاھایشان را زیاند ، تا ا ردهکما را گمراه 

 .ان) شوندکمردم (از لحاظ مقام و من یتر له از زمره پستیوس
 شیطان.آن دو  :نفر یعنیآن دو اند:  گفته

منظور از فالن جن باشند، و  می منظور از آن دو ابوبکر و عمر« :دگوی می مجلسی 
(پناه  زاده است زنا عمرذکر شده در آیه است، چون او شیطان است، یا به خاطر اینکه 

و احتمال  .مثل شیطان استحیله و یا اینکه چون او در مکر و  بر خدا از کفر شیعه)،
 .!!٣»دارد منظور از شیطان ابوبکر باشد

  فرماید: می و در مورد این آیه که
ْ ُخُطَ�ِٰت ﴿ ۡيَ�ِٰن� ٱَوَ� تَتَّبُِعوا  گفته: پا به پا شدن با شیطان را به .]١٦٨[البقرة:  ﴾لشَّ

 ) نھی شده است.بوالیت اول و دّوم(ابوکر و عمر

                                           
و تفسیر نور  ٩٢٣/  ١، الصافی ج  ٢٧٣ – ٣٦٨/  ٢، و البرھان ج ٢٦١ – ٢٥٨/  ٢عیاشی ج تفسیر  -١

 . ٦٠ – ٥٣/  ٣الثقلین ج 
، نور  ٩٢٣/  ١، الصافی  ٣٧٣/  ٢ج  ٣٦٨/  ٢، البرھان ج  ٢٦١/  ٢و ج  ٢٥٨/  ٢عیاشی ج تفسیر  -٢

 . ٦٠ – ٥٣/  ٣الثقلین ج 
 .٤١٦/  ٤فروع الکافی حاشیه مراةالعقول ج  - ٣
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يُۡؤِمُنوَن ﴿ فرماید: می الھی کهفرموده که ابوعبدالله در مورد اند  و روایت کرده
 ِ ۡبِت ٱب ُٰغوتِ ٱوَ  ۡ�ِ گفت : جبت که  (به دروغ) اند از اباعبدالله روایت کرده ]٥١[النساء:  ﴾ل�َّ

 .١فالن و فالنو طاغوت یعنی 
 )ھستند.بدرجه اول شیعه گفت: فالن و فالن ابوبکر و عمر(ھمچنین مرجع 

 یک رسوایی برای شیعه
که برخی از روزھای ھفته را مورد مذّمت و نکوھش اند  روایاتی را صادر کرده -*

شنبه برای ما، «اند که گفت: دھد. از جمله روایتی که از اباعبدالله روایت کردهقرار می
دوشنبه برای دشمنان ما، و سه شنبه برای بنی امّیه، و و یکشنبه برای شیعیان ما، و 

 .٢»چھارشنبه روز آشامیدن دوا است، ...

 مراجع شیعه کمرشکنیک عامل 
اند که برخی از حشرات ذکر شده در بزرگان شیعه به حدی پست و فرومایه شده

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ اند! مثًال در مورد این آیه:تفسیر کردهس قرآن را ھم به علی بن ابی طالب َّ� 
ۚ  ۦٓ َ� �َۡسَتۡ�ِ  ا َ�ُعوَضٗة َ�َما فَۡوَ�َها ن يَۡ�َِب َمَثٗ� مَّ

َ
(که «  َ�ُعوَضةٗ  اند: گفته ،]٢٦[البقرة:  ﴾أ

 !.»)سبمعنی پشه است) امام علی است (حاشا از او

 ُحسنی نزد شیعه اسماءتفسیر 
 کنند؟سوره اعراف را چگونه تفسیر می ١٨٠ی آیهعلمای شیعه  – ١٧س 

  فرماید:می کهدر مورد این آیه  -ج
﴿ ِ ۡسَمآءُ ٱَوِ�َّ

َ
ِينَ ٱبَِهاۖ َوَذُرواْ  ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ� �ِهِ  �َّ ۡسَ�ٰٓ

َ
َسُيۡجَزۡوَن َما  ۦۚ يُلِۡحُدوَن ِ�ٓ أ

ھرگاه دچار « اند که گفت:روایت کرده /از امام رضا ]١٨٠[األعراف:  ﴾١٨٠َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
-و خداوند در آنجا که می، و مشکل شدید با توسل به ما از خدا کمک بگیرد سختی

                                           
، و  ٢٠٨/  ١، و تفسیر صافی ج  ٣٧٧و  ٢٠٨/  ١، و البرھان ج  ٢٦٤و  ١٠٢/  ١عیاشی ج تفسیر  - ١

، بصائر  ١٩٣، بشارة المصطفی طبری ص  ٣١٤/  ١، الوافی کاشانی  ٣٧٨/  ٣بحار االنوار ج 
 .٤ -٣الدرجات ص 

(باب وجوب تعظيم يوم اجلمعة والتربك به واختاذه عيداً  ١٨ح ٣٨١-٧/٣٨٠عة جیوسائل الش -٢

 .واجتناب مجيع املحرمات فيه)
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ِ ﴿ فرماید: ۡسَمآءُ ٱَوِ�َّ
َ
ۖ  ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ� و گفت: ابو عبدالله دارد  به ھمین اشاره ﴾بَِها

و خداوند از ھیچ کسی  ،سنای خداوند ھستیمُح  ءگوید: سوگند به خدا ما اسمامی
 .١»و ما را بخواندپذیرد مگر آنکه ما را بشناسد نمی

 جایگاه سخنان دوازده امام نزد شیعه
 ؟ جایگاھی دارندارزش و شیعه چه اقوال دوازده امام نزد علمای  –١٨س 

-می صو اقوال خداوند و پیامبرشھا  ھمچون گفتهھا  آن اقوال ائمه نزد –ج  
و ھمانطور که  ،است ألاطھار سخن خداوندسخن ھر یک از ائمه « اند:و گفته، باشند

 .٢»در اقوال ائمه اختالفی وجود ندارد ،در گفتار و کالم الھی اختالفی وجود ندارد
ھرکس حدیثی از ابو عبدالله بشنود جایز است که آن را از پدرش یا « :لکه گفته اندب

و  »!چنین گفته است ألبلکه جایز است بگوید: خداوند ،از یکی از اجدادش روایت کند
به دلیل اینکه در حدیث ابو بصیر  دھند که بگوید:خدا فرمود!.اصًال اولوّیت را به این می

 و آن را از پدرت روایت شنوم می آمده که گفت: به ابی عبدالله گفتم: از تو حدیثی را
ما اگر کند ا نمی کنم ؟ گفت : فرق می شنوم و از تو روایت کنم یا آن را از پدرت می می

تر است! و ابوعبدالله به جمیل گفت: آنچه از از پدرم آن را روایت کنی برایم پسندیده
 .٣»من شنیدی آن را از پدرم روایت کن

 تعارض:
گفتند: ». امان از دروغ مفترع«کلینی خود از اباعبدالله روایت کرده که گفت: 

نی را برایت نقل صورت که مردی از کسی دیگر سخ بدین«دروغ مفترع چیست؟ گفت: 
کند، ولی تو او را ترک کنی و از کسی آن سخن را روایت و نقل کنی که از او نقل 

 .٤»کردند

                                           
 ٢٢٨/  ٥مستدرک الوسائل ج  ٥١/  ٢و البرھان ج  ٦٢٦/  ١و الصافی ج  ٤٢/  ٢عیاشی ج تفسیر  -١

  .٢٥٢و الختصاص ص 
 .  ٢٧٢/  ٢مع ج شرح جا -٢
 .  ٢٥٩/  ٢جامع مازندرانی ج اصول الکافی مع شرح  -٣

)باُب :  ١٢العلم ح تاب فضلک( ١/٤١ج یافکأصول ال -٤  .روايةِ الكتب واحلديثِ وفضلِ الكتابةِ
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  .١ت است )امامت استمرار نبوّ ( و گفته اند:
تعالیم ائمه ھمانند تعالیم قرآن است، و اجرا و «گوید: می خمینیروح الله موسوی  

 .٢»پیروی از آن واجب است
گفته و امر معصوم کامًال مثل قرآن است  گوید:محّمد جواد مغنیه میو شیخ شیعه 

است  ص(و این آیه را که در مورد رسول خدا که از سوی خداوند دانا نازل شده است

إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿ :برای مدعای خود شاھد قرار داده)
 .٣]٤-٣[النجم:  ﴾٤يُوَ�ٰ 

 توضیح: 
به اعتقاد شیعه تا آخرین امام شیعه (امام زمان موھوم) نصوص نبوی ادامه دارد، اما 

به صراحت دروغ گفتن سابق  روایاتوجود ائمه پایان پذیر است؟! و ھا  آن آیا به اعتقاد
س منین علیؤ، چنانکه به عنوان مثال چیزی را به امیرالماندتجویز کردهآشکار را 
و ھمانگونه که  ،گفته ادگانشبلکه آن را یکی از نو ،خودش نگفته دھند کهنسبت می

 .و بھتر است!؟دارد  لوّیتاین کار از دیدگاه شیعه اوذکر شد 

 شیعه دیدگاهسّنت از 
 ؟ نزد علمای شیعه چیست پس سّنت – ١٩س 
از ھا  آن چون« گویند:و می. ٤است †معصومین سّنتھا  آن سّنت از دیدگاه –ج 
حکم ھا  آن پس آنچه، تا احکام واقعی را به مردم برساننداند  تعیین شدهخدا جانب 

 .٥»کنند احکامی ھستند که نزد خداوند نیز به ھمان صورت حکم شده اند می
و کالم دوازده امام  ،نیست صسّنت پیامبرمنحصر به سّنت نزد شیعه بنابراین 

فرق ندارد، اند  و چه زمانی که به رشد عقلی رسیده ،دنمعصوم چه در کودکی گفته باش

                                           
 .  ٦٦ص  االمامیه مظفرعقاید  -١
 . ١٣ص  حکومت اسالمی -٢
 .  ٥٩ص  الدولة االسالمیةالخمینی و  -٣
 ایران .  اد، نشر وزارت ارش٢٠اسالمی جمھوری ایران، ص قانون  -٤
 .  ٥١/  ٣ المقارن مظفر جاصول الفقه  -٥
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و نه از روی عمدًا نه روز مرگ و وفات تا  اندآمده و معتقدند که ائمه از وقتی که به دنیا
 . ١زندروند و اشتباھی از آنان سر نمیو نه از روی اشتباه به خطا نمی ،فراموشی

 همه چیز را ابالغ کرد؟ صآیا رسول خدا
ابالغ شریعت ھمه قبل از وفات  صپس آیا از دیدگاه عقیده شیعه پیامبر – ٢٠س 
 ؟یا نهکرده 
را  هو بقیابالغ کرده، از شریعت را به مردم  خیر، بلکه بخشیھا  آن از دیدگاه –ج 

 .به ودیعت نھاده است!س نزد علی
تعلیم ھمه فرصت  صپیامبر« گوید:آیت عظمای شیعه شھاب الدین نجفی می

م مقّد دین بر بیان تفاصیل احکام و جھاد را جنگ اشتغال به و  ،...نیافترا ن دیاحکام 
در که را ھمه آنچه  نداشتندمردم آمادگی  صبه خصوص که در زمان پیامبرداشت، 

 .٢!»ندفراگیراست  نیازمورد قرن طول چند 
شان  گوییم پیامبران در اجرای اھدافما می« گوید: خمینی میامام و رھبر شیعه 

برای اجرای را مبعوث خواھد کرد که شخصی اند و خداوند در آخرالزمان موفق نشده
 . ٣»قیام کندمسائل و قضایای پیامبران 

 شموضع شیعه در مورد روایات صحابه
 ؟ شیعه در مورد روایات صحابه چیست موضع علمای مذھب – ٢١س 
صحیح فقط روایاتی را سّنت و شیعه «: گویدمی شیخ شیعه آل کاشف الغطاء –ج 

ھمچون  کسانی اما احادیثاز جدشان روایت کرده باشند. دانند که اھل بیت  می
 . ٤»ارزش ندارند ه اینزد امامیه به اندازه پشو غیره ابوھریره و سمره بن جندب 

ائمه روایت  غیرطریق ھر آنچه از «: بنابراین یکی از اصول عقاید شیعه این است که
 .٥»است شده باطل

                                           
 .  ٦٦ص  ظفرعقاید االمامیه م -١
 .  ٢٨٩ – ٢٨٨/  ٢الحق تستری، ج  نجفی و تعلیقات او بر احقاقشھاب الدین  -٢
 .  ٢٢اخری، ص  المھدی مع مسالةمسائل  -٣
 .  ٧٩اصل الشیعه و اصولھا ص  -٤
 .  ٣٩٩/  ١اصول الکافی کلینی ج  -٥
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 گوید:می گزاران مذھب شیعه است) (که یکی از خدمت و حسن بن فرحان مالکی
شود که قبل از صلح حدیبیه ایمان آورده فقط روایات آن دسته از صحابه پذیرفته می«

 .١»اند
 مطالب کمر شکن: 

کنند که چون صحابه  علمای شیعه نپذیرفتن روایات صحابه را اینگونه توجیه می
نپذیرفته و رد  )ھا به گفته آن( راس از ائمه یعنی علی بن ابی طالب امامت یکی

روایات کسانی ھا  آن ال این است که چراؤشان مورد قبول نیست.اما س روایت اند، کرده
 .!!؟اند  شان را نپذیرفته و رد کردهیپزیرند که امامت بسیاری از ائمه ا می را

، ٢فطحیه یفرقه کند به روایاتیعاملی تاکید م رچرا علمای شیعه چنان که ُح 
 غیره و ،٤و روایات ناووسیه ،ل سماعه بن مھرانامث، ا٣و واقفه ،عبدالله بن بکیرامثال 

ھا را که بسیاری  اما با وجود این علمای شیعه بعضی از راویان این فرقه، کنند عمل می
 اند. قرار دادهو مورد اعتماد از ائمه را قبول ندارند ثقه 

فرقه فطحیه ھمچون محّمد بن ولید خزاز و جال در مورد بعضی از ر(کشی شیعه) 
ھمه « گوید:میو مصّدق بن صدقه و محّمد بن سالم بن عبدالحمید معاویه بن حکیم 

 .!!»باشند می علما و فقھا بزرگ و عادلجمله از ھا  آن ھا فطحیه ھستند و این

                                           
 .  ٢٥الصحابه بین الصحبه اللغویه و صحبة الشرعیه، ص  -١
گویند  ھا را به خاطر این فطحیه می فر بن محمد صادق ھستند و آنھا پیروان عبدالله بن جع آن -٢

گرایش گوید : بیشتر علما و فقھای شیعه به این فرقه  که عبد الله سرش پھن بود. و نوبختی می
ھا از اعتقاد به امامت او برگشتند . (ن ک  دارند ، و عبدالله فقط ھفتاد روز زنده ماند آنگاه آن

، الحور العین ٧٨ – ٧٧فرق الشیعه نوبختی، ص  ، و٤٦مسائل االمامة عبدالله الناشی االکبر ص 
 . ١٦٤ – ١٦٣نشوان حمیری ، ص 

اند و بعد از او به امامت  ن جعفر توقف کردهسانی ھستند که برای امام ھفتم موسی بواقفه ک -٣
سی بن جعفر وفات نیافته و زنده است و کنند که مو می ھا ادعا  اند چون آن کسی قائل نشده

 )٤٧و مسائل االمامة ، ص  ٩٣منتظر ظھور و خروج او ھستند (ن ک المقاالت و الفرق قمی ، ص 
گفتند : که امام ششم جعفر بن محمد نمرده  میھا  ھا پیروان فردی به نام ناووس ھستند آن آن -٤

گیرد. (ن ک المقاالت و الفرق ، ص  کند و حکومت را به دست می است و زنده است و ظھور می
 ) . ١٦٢و الحور العین ، ص  ٢٨٦و الزینة رازی ص  ٦٧، و فرق الشیعه ، ص  ٨٠
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کنند، آنجا که گفته: عمل میھا  آن مرویاتی شیعه به و مجلسی خبر داده که فرقه
به خاطر آنچه گفتم این طایفه به اخبار و روایات فطحیه مثل عبدالله بن بکیر و غیره، «

 .١»اند و اخبار واقفه مثل سماعه بن مھران و غیره عمل کرده
-اعتراض کردهدر مورد بعضی از سران واقفه از علمای شیعه کشی و برادرش  نیز و

گناه معصّیت و واقف از حق برگشته است و بر « :گفته است امام معصومشانن اند، چو
 .»اگر بر آن بمیرد جھنم جایگاه اوست و بد جایگاه و سرنوشتی است ،قرار دارد

 .»میرندمیو زندیق و کافر ،کنندزندگی میو سرگشته ھا حیران واقفی« گوید:و می 
 .٢»ھستندھا کافر مشرک و زندیق  آن« گویند: می و 

 مطالب کمر شکن برای علمای شیعه:
به ابی عبدالله گفتم مرا از « از ابی حازم روایت است که گفت: علمای شیعه خود 

 اند؟ یا بر او دروغ بسته اند، خبر بده که آیا بر محّمد راست گفته صاصحاب پیامبر
 .٣»اند گفت: راست گفته

ۚ ٱَوزََهَق  ۡ�َقُّ ٱَوقُۡل َجآَء ﴿ الله اکبر  .]٨١[اإلسراء:  ﴾٨١َ�َن زَُهوٗقا ۡلَ�ِٰطَل ٱإِنَّ  ۡلَ�ِٰطُل

 چیست؟ رقاع حکایات
 ؟ ) و جایگاه آن در مذھب شیعه چیست(حکایات رقاعحقیقت – ٢٢س 
شناخته فرزندی و عیان حسن عسکری وفات یافت جانشین وقتی امام شی –ج 

جھت اطمینان (توسط ماما)  شزنان و کنیزان شده و آشکار از خود به یادگار نگذاشت،
بنابراین ارث  نیست،حامله ھا  آن مورد بررسی قرار گرفتند و ثابت شد که ھیچکدام از

و مادرش وصیت او را اجرا  ،به جا مانده از او میان مادر و برادرش جعفر تقسیم گردید
 .٤ثبت کردندوقت کرد و این را قاضی و پادشاه 

 .شکستاز این رو این واقعه کمر شیعه را 

                                           
 ....(باب علل اختالف األخبار ٧٢ح ٢/٢٥٣بحار األنوار ج -١
 ھجری . ٣٥٠محمد بن عمر کشی متوفای  ٦١٦،  ٥٦٧،  ٤٥٦رجال کشی ص  -٢
 .  ٦٥/  ١اصول الکافی ج  -٣
 .١٠٢المقاالت و الفرق، ص  -٤
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بن علی وفات  حسن و برخی گفتند: .١امامت به پایان رسیده است :بعضی گفتند 
 .٢یافت و فرزندی نداشت و امام بعد از او برادرش جعفر بن علی است

بی تابی و اضطراب که علمای شیعه در آن به سرگردانی و این حیرت و پھنای و در 
رخاست و ادعا کرد که حسن مردی به نام عثمان بن سعید عمری ب ،بردندسر می

عسکری فرزندی پنج ساله دارد که از مردم پنھان است و به ھیچ کس جز او خود را 
برای  (یعنی عثمان) راو این کودک او  ،دھد، و او بعد از پدرش امام استنشان نمی

و او را نایب خود قرار داده تا به مسایل دینی پاسخ  گرفته،وکیل به اموال  دریافت
 .٣دھد

عثمان بن سعید وفات یافت پسرش محّمد بن عثمان  ٢٨٠در سال ھنگامی که 
 .تکرار کردرا ی پدرش ھمان ادعا

حسن بن روح نوبختی به ھمان ادعا  ؛محّمد وفات یافت ٣٠٥در سال  چون و
و ابوالحسن بن علی بن محّمد  ؛نوبختی در گذشت ٣٢٦جانشین او گردید، و در سال 

وی از دیدگاه علمای شیعه آخرین  شد.) جانشین او٣٢٩سمری (متوفای  بن محّمد
اموال ھنگفتی از این از آنجا که و را مطرح کرد، کسی است که ادعای نیابت مھدی 

علمای شیعه  ،کردندمطرح افراد زیادی ادعای نیابت امام زمان را  ؛آیدبدست میطریق 
و این جانشین  ،از شدبا وفات سمری غیبت کبری آغ ، وفتوا دادند که نیابت تمام شده

و چپاول آورد شان در می و نادان را از چنگ لوحامام ھمانطور که اموال افراد ساده
ر انتظمورد ااز سوی امام  (به ادعای خود) و داد، آنان گوش می تاالؤسکرد، به می
ھا  آن به گفتهکه نامیدند مییا سند  )توقیعات(و آن را  کرد،دریافت میپاسخ  شانبرای

 امضای امام منتظرشان بود .خط و 
 در مذھب شیعه(سند و رقعه و توقیعات و امضای امام)  هخرافاما جایگاه و ارزش 

حتی علمای شیعه این امضاھا و است، و  صو پیامبرخدا ی فرمودهمانند باال گرفت و 
روایت شده  صاز پیامبر و مخالفت با روایات صحیح که ھا را در زمان تعارض نوشته

ترین احادیث روایت مرجع بزرگ شیعه صحیح . از جمله (ابن بابویه)اندرجیح دادهت

                                           
 .٢٢٤، و الغیبة طوسی ٢١٢/  ٥١االنوار مجلسی ج بحار  -١
 . ١١٠ – ١٠٨المقاالت و الفرق سعد قمی ص  -٢
 . ٣٧ – ٣٦بحرانی ص  الفکر فی احوال االمام المنتظر، محمدحصائل  - ٣
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من به این حدیث «شده نزد شیعه را به خاطر مخالفت با این خرافه رّد کرده و گفت: 
. »دھم که نزد من استفتوا می÷ دھم، بلکه به سند با خط حسین بن علیفتوا نمی

ھا نقل واسطهتوسط خط معصوم از آنچه  چون«حر عاملی در توضیح این سخن گفته: 
 .١»تر و معتبرتر استشده قوی

باطلی بدان راه که سّنت ھستند آن  »ھارقعه«گویند اینو علمای معاصر شیعه می
 .٢ندارد

 توسط طبرسی االحکام تهذیبانگیزه تألیف کتاب 
عداد و ت از طرف طبرسی چه بود کتاب تھذیب االحکامعّلت تألیف  – ٢٣س 

 ؟ احادیث این کتاب چقدر ھستند
شده تا به امروز یکی از اصول معتبر شیعه به  تألیف این کتاب از زمانی که –ج 

مین کتاب کلینی دّو  کافیکتاب الحدیث است و بعد از  )١٣٥٩٠حاوی(و  رودشمار می
دیگرش لف این کتاب (طوسی) در کتاب ؤجب اینجاست که متعمعتبر شیعه است. و 

و روایات آن بیش از پنج ) ھذیبالتّ (احادیث کتابش تصریح کرده که  االصول)(عدة 
در که  است معنادین این بپس ھزار حدیث ھستند، یعنی از شش ھزار بیشتر نیستند! 

 .مختلف بیش از نصف این کتاب به آن اضافه شده است؟! ھای قرن
در لباس اسالم و علمای شیعه دستی مخفی به نام تردیدی نیست که این روایات را 

  فزوده است!.ابدان 
نابسامان وضعیت «آنگونه که طوسی اعتراف کرده:  تألیف این کتاب اما سبب

که ھیچ حدیثی نیست مگر  ، تا جاییبودو تضاد و اختالف احادیث با یکدیگر تناقض 
 کرده گر ردو ھر حدیثی را حدیثی دی ،دارد اینکه در مقابل آن حدیثی متضاد با آن قرار

                                           
، و علمای شیعه به ١٠٨/  ٢٠، وسائل الشیعه ج ١٥١/  ٤ال یحضره الفقیه ابن بابویه قمی، ج من  - ١

ھا وحی است که  اند چون از دیدگاه آنان این اھمیت داده و آن را تدوین کردهھا  توقیعات و نوشته
، ٤٥٠و اکمال الدین ابن بابویه ص  ٥١٧/ ١باطل از ھیچ سویی به آن راه ندارد ! ، اصول الکافی 

، قرب االسناد ٢٤٦ – ١٥٠/  ٥٣، بحاراالنوار ٢٧٧/  ٢، االحتجاج، ج ١٧٢الغیبة طوسی، ص 
 . ٥٠٠/  ٤ی، و الذریعه حمیر

 . ١١٢/  ٢الدعوة االسالمیه خنیزی ، ج  -٢
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و طعن علیه که مخالفان ما این را بزرگترین عیب  نماید، تا جاییو با آن مخالفت می
 .١!!»به حساب آورده اندمذھب ما 

تقیه با بدون دلیل شان را  موجود در روایاتبسیاری از تناقضات  لی بزرگان شیعهو
یعنی اھل  ،نظریه دشمنان واقوال تقیه را ھمسویی با ، و تنھا دلیل اندتوجیه کرده

 .٢اند! ذکر کردهسّنت 

 جایگاه کتاب الکافی نزد شیعه
کتاب الکافی نزد شیعه از چه جایگاھی برخوردار است؟ و آیا از دستبرد و  -٢٤س

 ھای آن اتفاق دارند؟ افزودن محفوظ بود؟ و آیا بر تعداد احادیث و فصل
امام  رن را بآ تألیف کرد را )کافیال(وقتی کلینی کتاب اند: بزرگان شیعه گفته –ج 

الکافی برای شیعیان ما کافی « دوازدھم یا سیزدھم که غایب است عرضه کرد، گفت:
 .٣»است

مرجع کافی بزرگترین کتاب اسالمی و بزرگترین ال« گوید:عباس قمی میشیخ و 
 .»امامیه است که برای امامیه چنان کتابی نوشته نشده است

اند:  ایم که گفتهاساتید خود شنیده و از علما« گوید:آبادی میو محّمد امین استر 
 .٤»سطح باشدھمکافی برابر یا الدر اسالم ھیچ کتابی تألیف نشده که با 

 توضیح:
الکافی، چه رسد به مطالب و عبارات آن دقت کن، سپس  ھای اکنون با من به فصل

  بیندیش چقدر بدان افزوده اند:
یا کلینی آاند که کرده اختالف )الروضة( در مورد کتاب« گوید:می خوانساریشیخ 

 .٥»کرده یا بعدًا به الکافی اضافه شده است آن را تألیف
کتاب « گوید:)میھـ١٠٧٦شیعه حسین بن حیدر کرکی عاملی(متوفای و سرور ثقه 

 .١»اند است که ھر یک با سند متصل به ائمه بیان شده (فصل) الکافی پنجاه کتاب
                                           

 ١/٩ام جکب األحیتھذ -١
 . ٥٠٤/  ٤، و الذریعه ج ٧١٩/  ٣الوسائل، ج و مستدر  ٢/  ١، ج  ٣ – ٢تھذیب االحکام مقدمه  -٢
 . ٢٥ص  مقدمه کافی، -٣
 . ٩٨/  ٣ی ج قاب قمالکنی و االل -٤
 . ٩٨/  ٣الکنی و االلقاب ج  -٥
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کتاب الکافی مشتمل بر «گفته: ) ھـ٤٦٠متوفای(شیخ الطائفه طوسی و از طرفی
شیخ و  ، که اّولین کتاب العقل و کتاب الروضه آخرین کتاب آن است...سی کتاب است

 .٢»دھد می مرا خبراز ھمه روایات آن 
قرن پنجم تا قرن یازدھم بیست در فاصله آید که ھای سابق چنین بر میاز گفته

یعنی تقربیًا در  ،دارد و بابفصل  چندین و ھر کتابی ،افزوده شده استکتاب به الکافی 
و  ،روایات و کلمات آن، عالوه بر تغییر در به آن اضافه شده است )%٤٠(این مدت 

 .و بندھایی به آن اضافه شده است!!حذف شده از آن ی ھای پاراگراف
به الکافی اضاف کرده است؟ آیا ممکن است  (فصل بزرگ) چه کسی بیست کتاب

فقط کار یک یھودی یا  ،از علمای یھود آن را اضافه کرده باشندآخوندھای عمامه به سر 
  اند؟ یھودیان زیادی این عمل را انجام دادهی متمادی ھا در طی قرن، یا است

و صحابه و  صخدا یا این که این امر طبیعی است، چون کسی که بر رسول
 .بندد!اوندانش دروغ ببندد، به طریق اولی بر اساتید خود دروغ میخویش

کافی شما از سوی امام معصومتان که در غار الپرسیم آیا ھنوز ای میو از ھر شیعه
ین است که او آیا ھنوز نظر امام معصوم در مورد کافی  ،پنھان شده مورد تایید است
 .خواھیم که ما و شما را ھدایت کنداز خداوند می ؟!برای شیعیان او کافی است

 منبع دریافت علوم شرعی از دیدگاه شیعه
 ؟ گویند چه میعلمای معاصر شیعه در مورد منابع دریافت علم شرعی  – ٢٥س 
 ،یالکاف(چھارگانه ھای کتابیعنی علمای گذشته خود و منابع بر اصول ھا  آن –ج 
! چنان که گروھی از علمای متکی ھستند )هیحضره الفقیب، االستبصار و من ال یالتھذ

و غیره بر این امر ت تھذیب  ٤و محسن امین ٣معاصرشان ھمچون آغا بزرگ تھرانی
شیعه عبدالحسین معاصرو شیخ و آیت  اند، کید کردهاز طرف طبرسی تأ االحکام

                                                                                                       
 . ١١٤/  ٦الکنی و االلقاب ج  -١
 .  ١٦١الفھرست طوسی ، ص  -٢
 .  ١٦١الفھرست طوسی، ص  -٣
 . ٢٨/  ١الشیعه، ج اعیان  -٤
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و  ،ندھست ھا متواتر این کتاب« گوید:می شیعهھای چھارگانه موسوی در مورد کتاب
 .١»ھاست این کتابرترین و بترین مقدمو الکافی  صحیح است،آن به طور قطع  مضامین

و  ،تفاوتی ندارنددر این مورد شان یبنابراین علمای معاصر شیعه با علمای گذشته ا
برخی از عالوه براین  ،ھمه یکی است و مرجع کنندمراجعه می سرچشمه ھمه به یک

معاصر شیعه قرار گرفته است، ھمچون کتاب علمای و منبع مرجع  ٢منابع اسماعیلیه
که اسماعیلی  )ھـ ٣٦٣ وفایت(م دعائم االسالم اثر قاضی نعمان بن محّمد بن منصور

او و از دیدگاه شیعه  رد،کشیعه را انکار میائمه بوده و بعد از جعفر صادق امامت ھمه 
د این علمای شیعه اما با وجو .٣کردبیش از یک امام را انکار میامامت کافر بود چون 

 .٤کننداستناد می ھای اوگفتهخود به  ھای در کتاب

 و ضعیف نزد شیعه حسنتقسیم حدیث به صحیح و 
شوند  آیا در مذھب شیعه احادیث به صحیح و حسن و ضعیف تقسیم می – ٢٦س 

قتی در مذھب شیعه پدید آمد ، و این عمل چه ومعروف استاھل سّنت آنگونه که نزد 
  .؟و چرا
 ٥،استحسن و ضعیف در مذھب پدیده و جدید به صحیح و تقسیم احادیث  –ج 

فایده ذکر سند این است که اعتراض و عیب «اند:  چون آنگونه که خود اعتراف کرده
سند ندارند است و معنعن ھا  آن گویند احادیثکه می گرفتن عامه ـ یعنی اھل سّنت ـ

                                           
 ) ١١٠ش (مراجعة  ٣١١المراجعات ص  -١
گویند امام بعد از جعفر اسماعیل بن جعفر است ، و سپس بعد از  می ھستند کهاسماعیلیه کسانی  -٢

اند و  دانند و امامت سایر فرزندان جعفر را انکار کرده او محمد بن اسماعیل بن جعفر را امام می
اند،  سرچشمه گرفته و از آن جدا شدهھا و دروز و غیره از اسماعیلیه  قرامطه و حشاشون و فاطمی

کند و  ھای متعددی دارند و القاب فراوانی دارند که بر حسب مناطق فرق می اسماعیلیه فرقه
کنند و  ھا صفات خدا را انکار می شان در ظاھر رفض است و در باطن کفر محض است، آن مذھب

مطالب را فقط برای کسانی اظھار  دانند و منکر قیامت ھستند اما این نبوت و عبادات را باطل می
 ٢٨٧ذھبشان رسیده باشد (ن ک الزینه رازی اسماعیلی ص دارند که به آخرین رتبه در م می

 ) . ٢١٨، و ملطی در التبنیه والر ص ٢٦٨ – ٢٦٧الفھرست بن ندیم، ص 
 . ١٣٩معالم العلما محمد بن علی بن شھر آشوب، ص  -٣
 . ٦٧حکومت اسالمی ،  -٤
 فیض کاشانی . ١١/  ١مقدمه دوم ، ج الوافی  -٥
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حدیث نزد و اصطالح جدید  »گرددفع مید اندنقل شدهھا  آن اصول قدیمیتنھا از و 
اصًال این مصطلح و  موافق است،ھا  آن و اصطالح (اھل سّنت) عامهاعتقاد با شیعه 

 .١است)بررسی مشخص ھمانگونه که از روی ، اھل سّنت استھای  از کتاببرگرفته 
یعنی شیعه معیاری برای تشخیص حدیث صحیح و ضعیف ندارند، و این معیارھا تنھا 
قالب و صورت ھستند نه حقیقت، زیرا به ھدف دفع انتقاد اھل سّنت مبنی بر اینکه 

دھند؛ این کار را  احادیث ایشان بدون سند است و صحیح را از سقیم تشخیص نمی
 .کردند!

 وی و تعدیل را جرحتناقضات شیعه در 
راویان ت برای لاعدگواھی  یایا در مذھب شیعه در جرح و مخدوش کردن آ -٢٧س

 ؟ ھستو اختالف  تناقضات
جرح و تعدیل و شرایط آن اختالفات و مورد در «گوید:  بله کاشانی می –ج 

ھمانگونه  ،گردندحاصل نمیاز آن ای که اطمینان  تناقضات و اشتباھاتی ھست به گونه
به عنوان مثال در مورد محدث معروف  .٢»این موضوع روشن استکه برای متخصص 

کشی  باقر و صادق و کاظمشیعه امام ھر سه  انو یاران شاگرداز بن اعین  هشیعه زرار
گوید زراره از یھود و نصارا و از کسی که می« که گفت:کرده روایت / از ابی عبدالله

 .٣»بدتر است خداست خداوند سومین سه
ای زراره اسم تو در لیست «: گفت÷ که ابا عبداللهکرده وایت کشی رھمچنین 

، گفتم: آری فدایت شوم اسم من عبد رّبه ثبت شده استبدون الف اسامی اھل بھشت 
 .٤»است

مسلم عنوان مثال در مورد جابر جعفی و محّمد بن بسیار دارند، بهتناقضات از گونه 
عین و دیگر راویان چنین تناقضاتی أ و ابو بصیر لیث مرادی و برید عجلی و حمران بن

                                           
 . ١٠٠/  ٢٠وسائل الشیعه ، ج  -١
 .  ١٢ – ١١/  ١الوافی ، مقدمه دوم ، ج  -٢
و اوائل المقاالت مفید، ص  ٧٠تھذیب الوصول الی علم االصول، حسن بن یوسف مطھر حلی ، ص  -٣

١٥٣ . 
 . ١٣٦ – ١٣٣رجال کشی، ص  -٤
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 اند) ، وقتی که چنین اشخاصی (که بیشتری روایات را نقل کردهگفته شده است
 .شود؟ حکم میھا  آن حادیث و روایاتبر چه اساسی در مورد ا باشند،اینگونه 

 اجماع از دیدگاه شیعه
 ؟ چه زمانیماع نزد علمای مذھب شیعه حجت است، و از آیا اج – ٢٨س 
در آن وجود داشته حجت نیست مگر یکی از ائمه معصوم اجماع نزد شیعه  –ج 
که حجت است تنھا زمانی اجماع نزد ما «: گویدشیخ شیعه ابن مطھر حلی میباشد. 

را ھا  آن امام ھمان سخنکه مشتمل بر قول معصوم باشد، پس ھر گروھی کم یا زیاد 
 . ١»ست نه به خاطر اجماعاجماعشان به خاطر قول امام حجت ا ؛گفته باشد
 توضیح:

دانند، امام خود را معصوم میھا  آن در این صورت اجماع چه ارزشی دارد، وقتی 
 .کافی است پس قول امام به تنھایی

 توحید الوهّیت از دیدگاه شیعه امامیه
 ؟ شیعه در مورد توحید الوھیت چیست ذھبعقیده علمای م – ٢٩س 
 هعبادت باعتقاد به توحید و ختصاص شان دارند  امامانرباره اعتقادی که د –ج 

 را تحت تأثیر قرار داده است.ھا  آن پرستییکتاو  وند متعالخدا
 شود.پاسخ این سؤال در ضمن چند سؤال و پاسخ دیگر روشن می -ج

 یکتا پرستی نزد شیعه
  به اعتقاد شیعه مصداق یکتاپرستی چیست؟ -٣٠س
شد. اگر ائمه نبودند خداوند متعال پرستش نمی« گویند: علمای شیعه می -ج

خداوند )  واالتر و باالتر است یلیار به دور و خیند ، بسیگو یخداوند از آنچه آنان م(
دھند که و به دروغ به ابی عبدالله نسبت می .بی نیاز باشد )ھا  آن تواند از امامان نمی

، و ما را چشم هبخشیدو چھره  خداوند ما را آفرید و به ما بھترین سیما« گفته است:
و دست  ،ھادر میان آفریدهخویش و ما را زبان گویای  ،داد خود در میان بندگانش قرار

باید از آن وارد خویش که و جھت و سمت  ،گشاده با مھربانی و رحمت به سوی بندگان

                                           
 .  ١٦١الفھرست طوسی، ص  -١
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خویش در  دارو ما را خزانه .کند قرار دادکه به سوی او راھنمایی می ی اوو دروازه شد،
و  ،رسندھا میو میوه، دھندآسمان و زمین خود قرار داد، بوسیله ما درختان میوه می

 ،رویندو گیاھان می ،شودا از آسمان باران نازل میبه واسطه مشوند، و نھرھا جاری می
 .١»شدو اگر ما نبودیم خدا عبادت نمی ،شود می و با پرستش و عبادت ما خدا پرستش

 از دیدگاه شیعه وجودوحدت 
 آیا بزرگان شیعه به حلول و وحدت وجود کّلی اعتقاد دارند؟ -٣١س 

س ی حلول جزئی تجاوز کرده، یا به حلول خاص به علیاز مقولهھا  آن بله، -ج
خداوند با دست راستش بر « گفت:÷ هکنند که ابا عبدالل به دروغ ادعا می معتقدند و

 .٢»دادما دست کشید و نورش را در ما قرار 
 .٣»ولی خداوند ما را با خودش در آمیخت«: و در روایتی دیگر آمده است

با خدا حاالتی داریم، در آن حاالت ما او ھستیم ما « گفت:کنند که نیز روایت میو 
 .٤»کفر) (پناھبر خدا از و او ما است، مگر اینکه او او است و ما ما ھستیم

آیاتی که در قرآن در مورد توحید ذکر شده نزد بزرگان شیعه چه معنایی  -٣٢س
 دارند؟ 

-تفسیر می شھمه آیات توحید عبادت را به تثبیت و تأیید والیت علی و أئّمه -ج
اخبار متعّدد در مورد تأویل(تفسیر) «در این مورد این است: ھا  آن یکنند، و قاعده

یدن در عبادت به شرک در والیت ائمه وارد شده، شرک ورزیدن به خدا، و شرک ورز
این است که ھمراه با والیت امام کسی دیگر را که امام نیست با ھا  آن یعنی شرک نزد

را قبول کنی. مثًال ھا  آن والیت غیر صاو شریک گردانی، و ھمراه با والیت آل محّمد
 فرماید:سوره زمر که می ٦٥در مورد آیه 

وِ�َ إَِ�َۡك �َ� ﴿ 
ُ
ِينَ ٱَولََقۡد أ ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ  �َّ َ�ۡ

َ
ِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ

 .]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن 

                                           
 . ١٤٤/  ١ل الکافی، ج اصو -١
 . ٤٤٠/  ١اصول الکافی، ج  -٢
 .  ٤٣٥/  ١اصول الکافی، ج  -٣
 .  ١٠٧شرح الزیارة الجامعه الکبیره، ص  -٤
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ردارت ک یورز که اگر شرکشده است  یش از تو وحیغمبران پیپ یکایکبه تو و به « :یعنی 
 .»بود یاران خواھکانیشود ، و از ز یچ و نابود میگردد و) ھ یپاداش م ی(باطل و ب

اگر بعد از «: ترین کتاب شیعیان آمده این است معنی این آیه آنگونه که در صحیح
خودت ھمراه با والیت علی به والیت کسی دیگر فرمان دھی عمل تو محو و نابود 

 .١»گردد می
   :]١٢غافر:[ و از آن جمله اینکه در مورد آیه

نَّهُ  َ�ٰلُِ�م﴿
َ
ُ ٱإَِذا ُدِ�َ  ۥٓ بِ� ویند: یعنی به والیت گیم .]١٢[غافر:  ﴾َ�َفۡرُ�مۡ  ۥوَۡحَدهُ  �َّ

ۡك بِهِ ﴿ ٢ورزیدکفر میس علی ْۚ فَ  ۦ�ن �ُۡ�َ ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱتُۡؤِمُنوا به و اگر  ﴾١٢لَۡكبِ�ِ ٱ ۡلَعِ�ِّ ٱِ�َّ
در روایتی دیگر گفته: . و آوریدوالیت ندارد با او شریک شود ایمان میحق کسی که 

 وقتی به اھل والیت کفر ورزیدید...

َع ﴿ :فرماید که میسوره نمل  ٦٠آیه و در مورد  ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ِۚ ٱأ  ﴾٦٠بَۡل ُهۡم قَۡومٞ َ�ۡعِدلُونَ  �َّ

ابو عبدالله گفته است: یعنی با امام ھدایت امام گمراھی ھم  :گویندمی .]٦٠[النمل: 
 .٣ھست

 مطالب کمر شکن برای شیعه: 
 ھرکس« گوید:دھد می در مورد کسی که این تفسیر را ارائه می/ ابو عبدالله

و تبری ھا  آن چنین سخنی بگوید به خدا شرک ورزیده است، تا سه بار گفت: من از
 .٤»تعالی استالله ذات بلکه منظور ، جویم میبیزاری 

 شیعه دیدگاهشرط قبول عمل از 
 قبولی عمل انسان در دیدگاه بزرگان شیعه چیست؟شرط  -٣٣س
ایمان داشتن به امامت شدن عمل شیعه معتقدند که اصل و اساس پذیرفته  -ج

 .١ائمه است
                                           

 . ٧٦ش  ٤٢٧/  ١الکافی کلینی، ج  اصول -١
و اصول  ٢٥٦/  ٢، و تفسیر قمی، ج ٣٦٤/  ٢٣، و بحار االنوار، ج ٢٧٧جامع الفواید، ص کنز  -٢

 . ٤٢١/  ١الکافی، ج 
 ٤٤٩محمد بن علی کراجکی متوفای سال  ٢٠٧، و کنز الفوائد، ص ٣٩١/  ٢٣بحار االنوار، ج  -٣

 ھجری .
 . ٧٨/ ٤البرھان، بحرانی، ج  -٤
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ھرکس به والیت امیرالمؤمنین اعتراف نکند عملش باطل «: و روایت کرده اند
ب ونصم گانشرا به عنوان پرچمی میان خود و آفریدس علی ألچون خداوند .٢»است

 ،و ھر کسی او را نشناسد کافر است ،منؤھر کسی او را بشناسد م ،کرده است
گمراه است و ھر نسبت به او جاھل باشد او ھر کسی  ش نصب کرده است آاآھای فریده

 و ھر کسی والیت او را بپذیرد به بھشت ،مشرک استامام قرار دھد کس با او چیزی 
 .٣»رود می

 توضیح: 
نقل س علی بن ابی طالب ی برای این روایت دارند که ازبزرگان شیعه چه پاسخ

  شنیدم وقتی این آیه نازل شد: صاز رسول خدا«گفت: اند  کرده
ِيٱَ�ٰلَِك ﴿ َّ�  ُ ُ ٱيُبَّ�ِ ِينَ ٱِعَباَدهُ  �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت� ٱَءاَمُنوا ۡ�  ل�َّ

َ
ٓ أ لُُ�ۡم  َٔ قُل �َّ

ۡجًرا إِ�َّ 
َ
ةَ ٱَعلَۡيهِ أ � ٱِ�  لَۡمَودَّ َ ٱ�ِيَها ُحۡسًناۚ إِنَّ  ۥَوَمن َ�ۡقَ�ِۡف َحَسَنٗة نَّزِۡد َ�ُ  لُۡقۡرَ�ٰ َ�ُفورٞ  �َّ
در آن موقع جبرئیل گفت: ای محّمد ھر دینی اصل و ارکان و  ]٢٣[الشوری:  ﴾٢٣َشُكورٌ 

فرع آن محّبت  فروع و بنیانی دارد، و قطعًا اصل و اساس این دین گفتن ال اله اّال الله، و
 . ٤»و داشتن و والیت اھل بیت است در ھر آنچه موافق حق است

 شاند و علی و اھل بیتپیشین مرده ھای در امتھمچنین گناه کسانی چیست که 
 .!اند؟ دانستهرا نمی
آیا بزرگان شیعه معتقد به وجود واسطه بین خدا و خلق ھستند، و آن  -٣٤س

 واسطه کیست؟
بنابراین  عه معتقدند ائّمه واسطه بین خدا و خلق ھستند.بله، بزرگان شی -ج

باب در مورد اینکه مردم جز بوسیله ائمه ( مجلسی بابی با این عنوان آورده است:
وسیله و واسطه ھستند، و ھیچ کسی به  شھدایت نشوند، و ائمه بین خدا و بندگان

 .)باشدرا شناخته ھا  آن بھشت نرود مگر کسی که

                                                                                                       
 . ٢٠٢ – ١٦٦/  ٢٧بحار االنوار، ج  -١

 .(باب أنه ال تُقبل األعامل إالَّ بالوالية)  ٢٧/١٦٦بحار األنوار ج -٢

 . باب فيه نتف وجوامع من الرواية يف الوالية) ٧تاب الحجة حک( ٣٣٢-١/٣٣١ج یافکأصول ال -٣
 ١٩ح ٢٣/٢٤٧بحار األنوار ج ،٥٢٨ح ٣٩٧ر فرات صیتفس -٤
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گفت: سه چیز ھست من سوگند به علی  صخدارسول « آمده است: و در این باب 
ھستید، خداوند و معرفت : تو و اوصیای بعد از تو وسیله شناخت اندکه حق کنممی یاد

شود، و ھیچ کسی به بھشت نرود مگر کسانی که شما را جز بوسیله شما شناخته نمی
رود مگر کسانی که یدوزخ نمشناسید، و ھیچ کسی به را میھا  آن شناسند و شما می

 پس ائمه حجاب« . و نیز مجلسی گفته:»شناسیدرا نمیھا  آن شناسد و شماشما را نمی
 .١»پروردگار و بین خدا و بندگانش واسطه ھستند (دربان)

 توضیح:
ھا  آن که خداوند درمورد اندازدمیما به یاد را پرستان بتاعتقاد این عقیده شیعه  

 فرموده:

﴿ ِ َّ�ِ �َ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱ� ْ ٱ �َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرِ�ُونَآ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ

َ
أ

ِ ٱ َ ٱُزلَۡ�ٰٓ إِنَّ  �َّ َ ٱَ�ُۡ�ُم بَيَۡنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  �َّ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو  �َّ
ارٞ  ِذبٞ َ�ٰ    .]٣[الزمر:  ﴾٣َكفَّ

ه جز ک یسانک ،خدا است و بس ی! تنھا طاعت و عبادت خالصانه براھان« یعنی:
ند، یجو یرند (و بدانان تقّرب و توّسل میگ یرا برم یگریاوران دیخدا سرپرستان و 

 یکه ما را به خداوند نزدکم مگر بدان خاطر ینک یند:) ما آنان را پرستش نمیگو یم
ه در آن اختالف ک یزیشان (و مؤمنان) درباره چیان ایامت میخداوند روز ق گردانند.

ت و یحق) ھدا یشه را (به سویپ فرک یخداوند دروغگو رد.کخواھد  یدارند داور
 .»ندک یرھنمود نم

 هدایت انبیاء ازدیدگاه شیعه؟
 ھدایت یافتند؟  †به اعتقاد بزرگان شیعه اثنی عشریه چگونه انبیاء -٣٥س 

 گفته است:(که از این بھتان مبراست) کنند که ابا عبدالله می ادعابزرگان شیعه  -ج
و از  ،که خداوند او را با دست خود بیافریند نبود سزاوار این÷ سوگند به خدا آدم«

روح خود در او بدمد مگر با والیت علی، و خداوند با موسی سخن نگفت مگر به سبب 
ای برای جھانیان پدید بن مریم را به عنوان نشانه÷ خداوند عیسیو  ،والیت علی

                                           
 . ٩٩ – ٩٧/  ٢٣بحار االنوار ، مجلسی ج  -١
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خالصه امر «: گوید سپس می، سعلیفروتنی و خشوع او در برابر نیاورد مگر به سبب 
شود مگر به سبب بندگی خدا نمیعنایت این است که ھیچ کسی از بندگان خدا سزاوار 

 .١»برای ماکردن 

 راه رسیدن به خدا از دیدگاه شیعه
به اعتقاد شیعه عبادت خدا، و شناخت و توحید و یکتاپرستی چگونه است  -٣٦س

 و راه رسیدن به خدا کدام است؟
و بوسیله ما شناخته  ،بوسیله ما خدا عبادت شده«ه: کنند که جعفر گفتادعا می -ج

  .٢»خداوند تبارک و تعالی یگانه دانسته شده استما شده است و بوسیله 
 .٣»به سوی خدا ھستیم یو ما راھ«: آمده است و در روایتی دیگر

و او و ظرف وحی او خدا و خزانه علم  ولی امرما « و در روایتی دیگر آمده است: 
و کتاب خدا بر ما نازل شده است، و بوسیله ما خدا عبادت شده  ،اھل دین خدا ھستیم

و عترت و خاندان او  صو ما وارث پیامبر ،شداست، و اگر ما نبودیم خدا شناخته نمی
 .٤»ھستیم

 توضیح:
  فرماید:خداوند متعال می 
ُ ٱَمن َ�ۡهِد ﴿ رِۡشٗدا ۥَوَمن يُۡضلِۡل فَلَن َ�َِد َ�ُ  لُۡمۡهَتدِ� ٱَ�ُهَو  �َّ  .]١٧[الکهف:  ﴾١٧َوِ�ّٗا مُّ

ه را گمراه ک ) او است، و ھریاب (واقعیند، راھک یه را راھنمائکھر  أخدا یعنی:
 افت .ی ینخواھ یو یبرا یھرگز سرپرست و راھنمائد ، ینما

 و فرمود:

ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ ﴿
َ
َ ٱإِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ َّ�  ِ ۡعلَُم ب

َ
 ﴾٥٦لُۡمۡهَتِدينَ ٱَ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۚ وَُهَو أ

 .]٥٦[القصص: 

                                           
 . ٢٩٤/  ٢٦، و بحار االنوار، ج ٢٥٠االختصاص مفید، ص  -١
 .١٤٥/  ١الکافی، ج  -٢
 یلمیحسن بن محمد د ٢/٤١٤جإرشاد القلوب  -٣
 . ٦١بصائر الدرجات الکبری، صفار ، ص  -٤
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ن یا یول یت ارمغان داریھدا یه بخواھکرا  یسک یتوان یتو نم )غمبر!یپ ی(ا یعنی:
ه چه کداند  ی، و بھتر مدینما یت عطاء میه را بخواھد ھداکه ھر کتنھا خدا است 

 .ابندیراھ یافراد

 شود؟به اعتقاد شیعه چگونه دعا پذیرفته می
به اعتقاد شیعه دوازده امامی چه زمان دعا نزد خدا پذیرفتنی و مقبول  -٣٧س
 است؟
ھر کسی «: اند روایت کرده. و ١»شود نمی دعا جز با نام ائمه قبول« گویند: می -ج

و ھر کسی به غیر از ما خدا را به  ،رستگار است ،ما به فریاد بخواندبه خدا را با توسل 
 .٢»است تھالکخواستار فریاد بخواند ھالک شده و 

 توضیح:

نَّ ﴿ فرماید:خداوند متعال می
َ
ْ َمَع  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱَوأ ِ فََ� تَۡدُعوا ِ ٱِ�َّ َحٗدا �َّ

َ
[الجن:  ﴾١٨أ

 .»دینکرا با خدا پرستش ن یسکھا)  ، و (در آنھا مختّص پرستش خدا استمسجد« .]١٨
  و فرمود:

ِ ٱَوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ﴿ َكۖ فَإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن  �َّ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ
ٰلِِم�َ ٱ  .]١٠٦[یونس:  ﴾١٠٦ل�َّ

 یه به تو نه سودکاد مخوان ین و به فرکرا پرستش م یزیو چ یسکخدا  یبه جا«
دگار متوّجه یآفر ی(و دعا و عبادت خود را به جا ینکن ی. اگر چن یانیرساند و نه ز یم

 .»شد یان خواھکاران و مشرک) از ستمیدگان سازیآفر
 کند؟به اعتقاد شیعه خداوند متعال چگونه دعای انبیایش را اجابت می -٣٨س
  ھا. دادن و طلب شفاعت آنبه سبب توسل به ائمه و میانجی قرار  -ج

پیامبران  یباب در بیان اینکه دعا«مرجع عالیقدر دربار صفوی در مورد ائمه گفته: 
 .٣»اجابت شده استھا  آن به سبب توسل به ائمه و میانجی قرار دادن

                                           
 . ١١٣٩/  ٤وسائل الشیعه، ج  -١
، و بحار االنوار، ج ١١٩ – ١١٧بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، عماد الدین طبری شیعه، ص  -٢

١٠٣/  ٢٣ . 
 .  ٢٧٩/  ٢٣بحار االنوار ، ج  -٣
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خدا را  ود،شدن بغرق در حال ÷ وقتی نوح« که گفت:اند  و از رضا روایت کرده
خداوند او را از غرق شدن نجات داد، و وقتی ابراھیم در  پس ،به حق ما به فریاد خواند

خداوند آتش را برای او سرد  به فریاد خواند، سپسخدا را به حق ما  ؛آتش انداخته شد
را به حق ما صدا زد  اخد (تا از آن عبورکند) ، و موسی وقتی وارد دریا شدکردو سالمت 

، خداوند دریا را خشک کرد، و وقتی یھودیان خواستند عیسی را به قتل برسانندو 
خدا را به حق ما به فریاد خواند، آنگاه از کشته شدن نجات یافت و خداوند او را عیسی 

 .١»به سوی آسمان بلند کرد
 .٢»!ارحم الراحمین یا« خوانند با ندایبه فریاد میمھدی خود را ھمچنین شیعه 

کنند و ازخدا به خلق گویند: ائمه دعاھا را اجابه میشان می باالتر) آخوندھای(ازاین 

ُ ٱَ�َتَ�َٰ� ﴿  »!تر ھستند نزدیک ا �ُۡ�ُِ�ونَ  �َّ خدا بس باالتر از آن « .]١٩٠[األعراف:  ﴾١٩٠َ�مَّ
 .»شان شودیا یه ھمسان انبازھاکاست 
کنند. یکی از علمایشان نامه  سریع اجابت میھا  آن ائمهکه علمای شیعه معتقدند و 

انسان : ه بودگفتو  سر داده بودای به امام سومش ابوالحسن فرستاد و در آن شکایت 
در  پروردگارشبا  ؛ دوست ندارددوست دارد با امامش چیزی در میان بگذاردآنگونه که 

 ت را تکان بده پاسخ به توھای میان بگذارد، در پاسخ آمد که: ھرگاه نیاز داشتی لب
 .٣!!»رسد می

 توضیح:
  فرماید:خداوند متعال می

                                           
 . ١٤٣/  ٤سائل الشیعه حر عاملی ، ج ، و و ٣٢٥/  ٢٦بحار االنوار ، ج  -١
، و جمال االسبوع بکمال العمل  ٣٠٤/  ٥١، و بحار االنوار ، ج  ١٨٤/  ٨ائل الشیعه ، ج وس -٢

ھجری ، و دالئل االمامه  ٦٦٤، علی بن موسی بن جعفر طاوس متوفای سال  ٢٨٠المشروع ، ص 
و فرج الھموم فی تاریخ علماء ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم طبری مازندرانی ،  ٣٠٤ص 

ابراھیم علی عاملی و کتاب مکارم  ١٧٦و مصابح الکفعمی ، ص  ٢٤٦النجوم ابن طاوس ، ص 
 ی .ھجر ٥٤٧رضی الدین حسن بن فضل طبرسی متوفای  ٣٣٠االخالق ، ص 

 . ٢٢/  ٩٤بحار االنوار ، ج  -٣
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ِ ٱَوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  �َّ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َو�َُقولُوَن َ�ٰٓ
ِۚ ٱ ُ�َنّ�ِ  �َّ

َ
َ ٱوَن  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  �َّ �ِض� ٱَوَ� ِ�  لسَّ

َ
ا  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۡ� َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

 .]١٨[یونس:  ﴾١٨�ُۡ�ُِ�ونَ 

رسانند و نه  یان میشان زیه نه بدکپرستند  یرا م یزھائیر از خدا، چینان غیا« یعنی:
ند (و در آخرت یما در نزد خدا یھا یانجیمھا  نیا ند:یگو یسازند، و م یعائدشان م یسود

) باخبر ھا و شریک ی(به نام انبازھا یزھائیا خدا را از وجود چیآند!) بگو: ینما یرستگارمان م
 ندارد. خداوند منّزه (از ھرگونهھا  آن از ین سراغیھا و زم ه خداوند در آسمانکد یساز یم

 .»دانند یان انبازشان مکه مشرکاست  یزھائی) و فراتر از آن چشریک

 با اشاره انگشت ماه را دو نصف کرد؟ صچگونه پیامبر
به دو نصف شکافته  صبه اعتقاد سران شیعه چگونه ماه برای رسول خدا  -٣٩س

 شد؟
 .١سبا طلب میانجی و توّسل به علی بن ابی طالب -ج

توان از غیر خداوند متعال طلب فریادرسی آیا به اعتقاد بزرگان شیعه می -٤٠س
 کرد؟
نجات دھنده و ھا  آن وشود خواست نمیجز از ائمه در«: گویندعلمای شیعه می -ج

ابو  ...«(به دروغ شیعه) گفت:  صاند که رسول خداروایت کرده و. ٢»پناھگاه ھستند
برای نجات  !! و اما علی بن حسینگیرداز کسی که بر تو ستم کرده انتقام می الحسن

او از خدا عافیت و !! و موسی بن جعفر: بوسیله ھای شیطان است سالطین و وسوسهاز 
و  کن،سالمتی طلب !! و بوسیله علی بن موسی در دریاھا و خشکی تندرستی بخواه

!! و حسن بن علی برای آخرت است !! و خواهبوسیله محّمد بن علی از خدا روزی ب
صاحب الزمان برای این است که ھرگاه شمشیر بر گردنت گذاشته شد از او کمک 

 .٣!!»کند می بخواه بدون شک تو را کمک
 تناقض:

                                           
 .)صر معجزة لرسول اللهک(ذ یرزا محمد تقیم ٢فة األبرار صیصح -١
 . ٣٧/  ٩٤بحار االنوار ، ج  -٢
 . ٣٨٥، و البلد االمین ، ص  ٣٣/  ٩٤بحار االنوار ، ج  -٣
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 :گفتدر دعایش می/ که امام جعفر صادقاند  روایت کردهشیعه  ھای کتاب

موتاً و النشورا ، قد ذل  اة و اليرضاً و ال نفعاً و ال ح لنفيس كاصبحت ال امل اللّهمَّ اين«

و  كو انقطع عذری ... و درست اآلمال اال من  ، و استكان مضجعی و ظهر رضیمرصعی

 .١»...كانقطع الرجاء اال من جهت
ترین سودی برسانم و دفع زیان و مرگ و  توانم به خود کوچک خدایا نمیبار یعنی: 

، ام و عذری ندارمزندگی و رستاخیز در اختیار من نیست، ضعیف و ناتوانم و زیان دیده
 . ندارم جز آنچه از جھت توباشد..و ھیچ امیدی جز  آرزوھایم برآورده نشد

  فرماید:ھم می ألخداوند
ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿ َضلُّ مِمَّ

َ
ِ ٱَوَمۡن أ وَُهۡم َعن  لۡقَِ�َٰمةِ ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  �َّ

ْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�نَ  �َّاُس ٱ�َذا ُحِ�َ  ٥ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُونَ  ۡعَداٗٓء َوَ�نُوا
َ
ْ لَُهۡم أ  ﴾٦َ�نُوا

 .]٦-٥[األحقاف: 
ه کند کاد بخواند و پرستش یرا به فر یه افرادکاست  یسکتر از  گمراه یسکچه « یعنی:

ه سخنانش را ھم کدھند ، بل ی(نه تنھا پاسخش را نم ند؟یگو یامت پاسخش نمی(اگر) تا روز ق
ه ک یخبرند. و زمان یخواھندگان غافل و ب ادیگران و به فر شنوند) و اصًال آنان از پرستش ینم

، یشدگان اد خواستهیشدگان و به فر ن پرستشیشوند ، چن یت) گرد آورده مامیمردمان (در ق
نند و ک یم یشان را نفیگردند و عبادت ا یاد خواھندگان میدشمنان پرستشگران و به فر

 .»رندیپذ ینم
  فرماید:و می

�َ�ٰنَ ٱ۞�َذا َمسَّ ﴿  ٞ َدَ� َر�َّهُ  ۡ�ِ َ�ُ  ۥُ�ّ نِۡعَمٗة ّمِۡنُه �َِ�َ َما َ�َن  ۥُمنِيًبا إَِ�ۡهِ ُ�مَّ إِذَا َخوَّ
ُِضلَّ َعن َسبِيلِهِ  نَداٗدا ّ�ِ

َ
ِ أ قُۡل َ�َمتَّۡع بُِ�ۡفرَِك قَلِيً� إِنََّك  ۦۚ يَۡدُعٓواْ إَِ�ۡهِ ِمن َ�ۡبُل وََجَعَل ِ�َّ

ۡصَ�ِٰب 
َ
 .]٨[الزمر:  ﴾٨�َّارِ ٱِمۡن أ
ع  یاد میگردد، پروردگار خود را به فر یمتوّجه انسان م یگزنده ک یھنگام« خواند و تضّر

ه کاز جانب خود بدو داد خدا را  یه نعمت بزرگک یآورد. سپس ھنگام ینان رو به درگاه او مک
د) و یگو یدعا م کبرد و به تر یاد میند (و گزند را از ک یخواند فراموش م یاد میقبًال به فر

                                           
رضی الدین علی بن موسی  ٢١٦، و منھج الدعوات و منھج العبادات ، ص  ٣١٨/  ٨٦بحار االنوار ،  -١

 ھجری . ٦٦٤بن طاووس متوفای 
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سازد تا (ھم خود را و ھم مردمان را بدان) از راه او به در برد و  یخدا م یبرا را یھائ خداگونه
مند شو (و با  فر خود بھرهکاز  یروزگار ک) بگو : اندین فردیغمبر ! به چنیپ ی(ا ند .کگمراه 

   .»یانیه) تو از دوزخکآن خوش بگذران ، اّما بدان 
 فرماید:و می

تَٮُٰ�ۡم َعَذاُب ﴿
َ
رََءۡ�َتُ�ۡم إِۡن �

َ
ِ ٱقُۡل أ َ�ۡتُ�ُم  �َّ

َ
ۡو �

َ
اَعةُ ٱأ َ�ۡ�َ  لسَّ

َ
ِ ٱأ تَۡدُعوَن إِن  �َّ

بَۡل إِيَّاهُ تَۡدُعوَن َ�َيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إَِ�ۡهِ إِن َشآَء َوتَنَسۡوَن َما  ٤٠ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
 .]٤١-٤٠[األنعام:  ﴾٤١�ُۡ�ُِ�ونَ 

ه قبًال کرد (ھمان گونه یه اگر عذاب خدا شما را فرا گکد ی: به من بگوئبگو« یعنی:
ا از ھم یدن مرگتان و یامت شما (با فرا رسیه قکن یا این را فرا گرفته است) یشیپ یھا مّلت
به شما  ید سودی(و اگر بطلب د ؟یطلب یم یاریر خدا را به یا غید ، آیدن جھان) فراز آیپاش

 .»دیرھانند ؟ !) اگر شما راستگوئ یرا مرسانند و شما  یم
سازد  یرا برطرف م یزید ، و او اگر خواست آن چیطلب یم یاریه تنھا خدا را به کبل

ه (امروز) کرا  یزھائیگر آن روز) چید ، و (دیخوان یاد میرفع آن به فر یرا برا یه وک
 .دینمائ ید فراموش میساز یخدا م یکشر

 به چنین جایگاهی رسیدندپیامبران اولوالعزم چگونه 
به چنین جایگاھی دست  †به اعتقاد شیعه چگونه پیامبران اولوا العزم -٤١س

 یافتند؟
 با دوستداشتن و محّبت ورزی به ائّمه. -ج

تفضيلهم عليهم السالم عىل األنبياء «@مرجع عالی شیعه مجلسی بابی را تحت عنوان:

املالئكة وعن سائر اخللق ، وأن أويل العزم إنام وعىل مجيع اخللق،وأخذ ميثاقهم عنهم،وعن 

 .١»صاروا أويل العزم بحبِّهم صلوات اهللا عليهم

باب در مورد برتری ائمه بر انبیای الھی و بر کل خلق، و گرفتن عھد و «یعنی: 
سایر مردم در مورد ائمه، و پیامبران اولوا العزم  پیمان خداوند از انبیاء و فرشتگان و از

 .»عّلت دوست داشتن ائّمه به مقام اولوا العزم رسیدند!تنھا به 

                                           
 ٢٦/٢٦٧بحار األنوار ج یف -١
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 اعتقاد شیعه در مورد حج 
ی خدا بزرگتر است، یا قصد زیارت و  آیا به اعتقاد بزرگان شیعه حج خانه -٤٢س

 سفر با عتبات و بارگاه ائمه؟
از ادای رکن پنجم ھا  آن قبور ائمه و زیارتو زیارت علمای شیعه معتقدند حج  -ج

 .مھم تر و بزرگتر است!!(حج) اسالم 
مشّرف ن یحس ارت قبریز همن بی از یابانیاعراب ب از یمرد اند کهو روایت کرده

را مبّراست)  ھان تھمتیا (چون جعفربن عبدالله از عهیصادق ش جعفر باه ک یقتو شد؛
جواب  در ،کردسؤال  یابانیمرد ب ن ازیحس ارت قبریز یباره در جعفر و ،ردکمالقات 

برآورده و  اموال اوالد و خانواده و خود و وجود در را ن سفریت اکبرر و یخ آثار :گفت
به  را یگریا فضل دیآ یمنی برادر یا د:یگویابوعبدالله م نم.کیملمس م یازھایشدن ن

 صرسول خدا پسر یا بگوم یبراچرا،  گفت: م؟یفزاینت یبراارت ین زیا یھا لتیفض
. صرسول خدا ھمراه با کپا حج مقبول و یک برابراست باعبدالله  ارت ابایز گفت:!

 و حج مبرور دو است با برابر به خدا یآر گفت: دوباره جعفر ،ردکتعّجب  اریبس مرد
د یرس تا ادامه داد یپر د یپ رد.کتعّجب  ھم مرد باز رسول خدا، ھمراه با کپا مقبول و

 .١صھمراه رسول خدا کپا مقبول و و حج مبرور یس است با برابر ه گفت:کنیبه ا
(که ایشان از این افتراء  صکه رسول خدااند  روایت کرده ٢و در وسائل الشیعه

حج یک ش یبراھرکس حسین را بعد از وفات زیارت کند، خدا «مبراست) گفته : 
عائشه دوباره  حج من، دو بله، فرمود: حج تو؟ یک :دیپرستعّجب  عائشه باسد. ینو یم

د یرس ادامه دادند تاب یترتبه ھمان  و، و و فرمود: بله سه حج من،د: دو حج تو؟ یپرس
 ش نوشته شود!.یبرا عمره ھفتاد و حج من ھفتاد فرمود بله،ه کنیبه ا

به  صو یک میلیارد عمره با پیامبر ھزار حج با مھدی« ..اند. ھمچنین روایت کرده
 ؟!!٣»رسداو می

حسین را زیارت کند پاداش دو ھرکس قبر «اند: اند و گفتهسپس اضافه کرده
 .١»رسد می انجام یافته باشند به او صمیلیارد عمره که با رسول خدا

                                           
 .٣٥٢-١٠/٣٥١ یعة حرعاملیوسائل الش ،٥٢ة صیبابوثواب االعمال ابن  ، -١
 ن).یارة الحسیار زی(باب استحباب اخت ١٤ح ٣٥٢-١٠/٣٥١ج -٢
 . ٣٥١ـ  ٣٥٠/ ١٠ـ وسایل الشیعه ج ٣
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ھرکس قبر : «روایت است که گفت÷ ز رضاا«اند: سپس فراتر رفته و گفته
را در کنار رود فرات زیارت کند، مانند کسی است که خدا را در باالی ÷ حسین

 .٢»عرش او زیارت کرده است
ھرکس قبر حسین بن « روایت است که گفت:÷ یند: از ابو عبداللهگو می و
مانند کسی است  ؛را در روز عاشورا در حالی که حق او را بداند زیارت کند بعلی

شوند!!  می ھا متوقفآمارو آیا این افزودن . ٣»باشدعرش او زیارت کرده بر که خدا را 
 امیدواریم.

 یک تناقض آشکار
گفتم: در مورد زیارت قبر ÷ به ابی عبدالله«گفت: از حنان روایت است که 

زیارت قبر حسین  که گویی، از یکی از شما به ما رسیدهحسین صلوات الله علیه چه می
معادل  ،میدانمضعیف را این حدیث  برابر یک حج و عمره است؟ ابو عبدالله گفت:

سردار جوانان بھشت او ، کنیدنولی او را زیارت کنید و به او جفا  چنین پاداشی نیست،
 .٤»است

 پیکر سران شیعه ضربه کمر شکن بریک 
مر ا فرستاد تا  صپیامبر«: گفتس منینؤکند که امیر الم می کلینی روایت

 .٥»ھا را بشکنم قبرھای ساخته شده را منھدم کنم و عکس و تمثال

                                                                                                       
 ١٠/٢٥٠و مستدرک الوسایل نوری  ٤٦٠/ ١٤و رسایل الشیعه ج  ٤٩/ ٦ـ تھذیب االحکام طوسی ج ١

 . ٨٨/ ٩٨و بحار االنوار ج 
 ٨٥و ثواب االعمال ابن بابویه قمی ص  ٦٩/  ٩٨االنوار ج ـ بحار ٢
علی بن موسی بن  ٥٦٧و االقبال ص  ١٠٥/  ٩٨و بحار االنوار ج  ٢٩١/  ١٠ـ مستدرک الوسایل ج ٣

 ٧٧١و مصباح الھدی طوسی ص  ٥١جعفر معروف به ابن طاووس. و کتاب المزار مفید ص 
از عبدالله بن جعفر حمیری از علمای قرن سوم  ٤٨و قرب االسناد ص  ٣٥/ ١٠١ـ بحار االنوار ج ٤

 شیعه .
 . ٢٢٦/  ٢فروع الکافی ج -٥
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مرا فرستاد و گفت ھیچ تمثال و عکسی را «: و در روایت دیگر آمده است که گفت 
با زمین یکسان و صاف را  و ھیچ قبری را مگذار مگر آن ،را نابود کنی مگذار مگر آن

 .١»کنی

 حق تشریع از دیدگاه شیعه برای کیست؟
آیا به اعتقاد بزرگان شیعه جز خداوند متعال کسی حق تشریع و حالل  -٤٣س

 .کردن و حرام کردن دارد؟
 :از این افتراء مبراست)گفته کنند که اباجعفر(کهادعای میعلمای شیعه بله،  -ج

چون (ھمه امور شرع) به ما واگذار شده، ھر چه ما (ائمه)حالل کنیم حالل است و «
کند و ھر چه امام ھر چه را بخواھد حرام می .٢ھر چه را حرام اعالم کنیم حرام است

 .»نماید می را بخواھد حالل
فرمانبری و اطاعت بنده و  از نظرمردم « که امام رضا گفته است:اند  و روایت کرده
 .٣»بردگان ما ھستند

 ضربه کمر شکن:
  :فرماید می خداوند متعال

ْ ٱ﴿ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  �َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ ٱأ ْ إِ�َّ  ۡ�نَ ٱ لَۡمِسيحَ ٱوَ  �َّ ِمُرٓوا

ُ
ٓ أ َمۡرَ�َم َوَما

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ   .]٣١[التوبة:  ﴾٣١َ�مَّ
 یان خود را ھم به خدائیو پارسا ینیان عالوه از خدا، علماء دیان و ترسایھودی«یعنی: 

و نند ، ک ی، حالل خدا را حرام ، و حرام خدا را حالل مانیپارساه علماء و کاند (چرا  تهرفیپذ
ن یبرند و سخنان آنان را د یشان فرمان میگران ھم از ای، و دندینما یم یخودسرانه قانونگذار

م را یح پسر مریان افزون بر آن) مسیگردند. ترسا یورانه به دنبالشان روان مکورکدانند و  یم
گانه را بپرستند ی یه : تنھا خداکن دستور داده نشده است یجز ا شانیبد.شمارند یز خدا مین

 شانیه اکاست  یزھائیو چ یورز کو منّزه از شر کست و او پاین یو بس . جز خدا معبود
 .»دھند یرا انباز قرار مھا  آن

                                           
 .٨٦٩/ ٢وسایل الشیعه حر عاملی ج  ٢٢٧/  ٢فروع الکافی کلینی ج  -١
 ه).یض ومعانیان التفویب ی(فصٌل ف ١٢ح ٢٥/٣٣٤بحار األنوار ج د،یللمف ٣٣٠االختصاص ص -٢
 .٢٧٩/  ٢٥و بحار االنوار ج  ٤٨االمالی مفید ص  -٣
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را به عبادت ھا  آن سوگند به خدا که علماء و دیرنشینان« گوید:می/ هابو عبدالل
حرام را بلکه کردند، اجابت نمیھا  آن خواندندنخواندند، و اگر فرا میفرا  یشتنخو

و بدون اینکه خود بفھمند به برایشان حالل کردند و حالل را برایشان حرام نمودند، 
 .١»پرداختندھا  آن پرستش

 ÷خاک قبر حسین
 اعتقاد بزرگان شیعه در مورد گل و خاک کربال چگونه است؟ -٤٤س
 .٢»استدردی خاک قبر حسین شفای ھر « :اند گفته -ج

، و امان شفای ھر بیماریرا خاک قبر حسین خداوند متعال «: کهاند  کردهو روایت 
 .٣»داده استقرار  یاز ھر ترس و ھراسو پناه 

خاک قبر حسین را به کام فرزندانتان بمالید «گفته:  ابو عبداللهکه اند  روایت کردهو
 .٤»زیرا امان است

 تناقض:
با آب فرات به کام فرزندانتان « اند که ابا عبدالله گفت:ھمچنین روایت کرده

 .٥»بمالید
و ائمه علیھم  صخاک ھیچ قبری حتی خاک قبر پیامبر«: گویدو خمینی می

 .٦»قابل مقایسه نیستخاک قبر حسین  االسالم ب

 های نامفهوم افسون و یاری طلبیدن از نام
و افسون و طلب فریادرسی از طلسم و تعاویذ از  آیا بزرگان شیعه استفاده -٤٥س

 .دانند؟ را جایز می چیزھای مجھول(ھمچون نام جن)

                                           
 . ٥٣/  ١اصول کافی ج  -١
روایت در مورد خاک قبر حسین و فضیلت و  ٨٣که حدود  ١٤٠ـ  ١١٨/  ١٠١بحا راالنوار ج  -٢

 آداب خوردن آن و احکام آن بیان کرده است !!.
 . ٣٢٦/  ١امالی طوسی ج  -٣
 اثر ابن قولویه قمی . ٢٧٨الزیارات  ، و کامل ١٢٤/ ١٠١بحار االنوار ج  -٤
 ١٧ح ١١٢ارات صیامل الزک -٥
 . ١٦٤/  ٢تحریر الوسیله ج  -٦
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جادو  شخصی ن برایامنؤکنند که دعا و تعویذ امیرمادعا میبله، بعنوان مثال  -ج
طح یطنیارشش، عطن م. ای کنوش ای کنوش،یالرحمن الرحالله  بسم: «تاین اس شده

ش، یطوش، مشفقیطشا لوش خیا طیماو ما، ساما سو ،السنونیطرون فریا مطی
 ».تکش ...یطفینوش لیعیاوص

ھای متداخل  عجیبی به صورت شکلرموز مجلسی، و مرجع شیعیان سپس شیخ 
 .١استکشیده 

ھر کس از شما در سفر راه گم کرد «: که گفتهاند  نسبت دادهس و به دروغ به علی
در میان  چون »ا صالح اغثنیی« بگوید: با فریادو برای خودش احساس خطر کرد، 

 .٢»برادران جن شما جنی به نام صالح ھست... 
 توضیح:

به بزرگ ھا از بیم زیان جنکردند در جایی منزل می یعرب در زمان جاھلیت وقت
 فرماید:و خداوند متعال در این باره می ،بردندآنجا پناه می

نَّهُ ﴿ 
َ
�ِس ٱَ�َن رَِجاٞل ّمَِن  ۥَو� [الجن:  ﴾٦فََزاُدوُهۡم رََهٗقا ۡ�ِنِّ ٱَ�ُعوُذوَن بِرَِجاٖل ّمَِن  ۡ�ِ

٦[. 
و  یله بر گمراھین وسیآوردند، و بد یھا پناه م یاز پر یسانکھا به  از انسان یسانک« یعنی:

 .»افزودند یشان میا یشکسر
رفت که مردی نزد کاھنی می«روایت کرده: / ُقمی روایت کرده که اباجعفر 

خود بگو: فالنی  گفت: به شیطان (قرین جن)کرد و میچیزھایی به او القاء میشیطان 
 .٣»به تو پناه آورده

 استخاره با تیرهای قرعه
 در مذھب شیعه چه حکمی دارد؟ استخاره با پیکان و تیرھای قرعه -٤٦س
 .٤دانندآن را مشروع می -ج

                                           
 . ١٩٣/  ٩١بحار االنوار ج  -١
 . ٣٢٥/ ٨ابن بابویه قمی ملقب به صدوق ، و وسایل الشیعه حر عاملی ج  ٦١٨/  ٢الحضال ج -٢
 .(سورة الجن ) ٢/٣٨٩ج یر قمیتفس - ٣
 باب صفة االستخارة) . ٣تاب الصالة حک( ٣/٣١١ج یافکفروع ال - ٤
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خواھی آنچه را می« چنین بوده است:س علی مؤمناناستخاره امیراند  روایت کرده
 بگذارو ھر دو را در یک ظرف آب  بگذار،بنویس و در چیزی را نیت کن و این استخاره 

ھر کدام روی  ،بنویس نکندیگری و روی  بگذار،و در چیزی بکن و روی یکی بنویس 
 .١»آب آمد آن را انجام بده و با آن مخالفت نکن

در سمت سر اید کنار قبر حسین اند محل استخاره بگفته ی شیعهعلما و بعضی از
 .٢باشد

 توضیح: 
 :فرمایدمی،آنجا که با آنچه خداوند فرموده مخالف استامثال آن این استخاره و 

مُ ٱوَ  لَۡمۡيَتةُ ٱُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ﴿ هِلَّ لَِغۡ�ِ  ۡ�ِ�ِ�رِ ٱَوَ�ُۡم  �َّ
ُ
ٓ أ ِ ٱَوَما  لُۡمۡنَخنَِقةُ ٱوَ  ۦبِهِ  �َّ

َ�َل  �َِّطيَحةُ ٱوَ  لُۡمَ�َّدِيَةُ ٱوَ  لَۡمۡوقُوذَةُ ٱوَ 
َ
ُبعُ ٱَوَمآ أ ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح َ�َ  لسَّ ن  �ُُّصبِ ٱإِ�َّ َما َذكَّ

َ
َوأ

 َ � ْ ِ  ۡسَتۡقِسُموا ۡزَ�ِٰم� ٱب
َ
�ۡ  ۗ ِينَ ٱيَ�َِس  ۡ�َۡومَ ٱَ�ٰلُِ�ۡم فِۡسٌق ْ ِمن دِينُِ�ۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم  �َّ َ�َفُروا

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  مَ ۡ�َوۡ ٱ ۡخَشۡوِن� ٱوَ 
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ َ�َمِن  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱ ثٖۡ� فَإِنَّ  ۡضُطرَّ ٱدِيٗنا ِ َ ٱِ� َ�َۡمَصٍة َ�ۡ�َ ُمَتَجانِٖف ّ�ِ  ﴾٣َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ
 .]٣[المائدة: 

)، گوشت یگوشت) مردار، خون (جار(خوردن !) بر شما حرام است مؤمنان ی(ا« یعنی:
ده یگران سر بریبرده شود و به نام دھا  آن ر خدا بریه به ھنگام ذبح نام غک یواناتی، حکخو

ه از ک یھائ اند، آن شته شدهک کتکنجه و که با شک یواناتیاند، ح ه خفه شدهک یواناتیشود، ح
ه ک یواناتیاند، ح گر مردهیوانات دیزدن ح ه بر اثر شاخک یھائ اند، آن پرت شده و مرده یبلند

ده یرا سر برھا  آن هکن یاند ، مگر ا خورده و بدان سبب مرده یزیچھا  آن درندگان از بدن
 یھا ه با چوبهکاند، و بر شما حرام است  شده یبه بتان قربان یکینزد یه براک یواناتید، حیباش

شما گناه بزرگ و خروج از  یبراھا  نیا د، ھمهیب سخن گوئید و از غیپرداز یشگوئیر به پیت
د و از من یاند، پس از آنان نترس وس گشتهین شما مأیافران از دکزدان است. از امروز یفرمان 

ل نمودم یمکردم و نعمت خود را بر شما تکامل کتان ین شما را برایام) دکد. امروز (احیبترس
ناچار  یه در حال گرسنگک یسکّما دم. ایشما برگز ین خداپسند برایو اسالم را به عنوان آئ

 .»ه خداوند بخشنده مھربان استکچرا ،ل به گناه نباشدیشود و متما

                                           
 . ٢٧/  ٨و وسایل الشیعه ج  ٢٣٨/  ٩١ـ بحار االنوار ج  ١
 . ٢٢٠/  ٥ـ وسایل الشیعه ج  ٢
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 صرسول خدااند که روایت کردهرحمھم الله ھا  آن ھمچنین با آنچه برخی از ائمه
 قرآن را بهاز  ایکه سورهگونه آموخت ھماناستخاره در ھمه کارھا را به صحابه می

با اھمّیتی در پیش داشت، ھرگاه کسی از شما کار : «فرمودمیو  دادآموزش میھا  آن

ا� إ� أستخ�َك بعلمَك «سپس بگوید:  ه جا آورد،دو رکعت نماز غیر فرض ب
، وتعلُم وال أعلمُ  فإنَك تقدُر وال أقدُر،، وأسألَك من فضلَك العظيم ،وأستقدرَك بقدرتَك 
گاھی و توانایی میخدایا من « ١....»وأنَت عالَُّم الغيوب و  کنم،از علم و قدرت تو طلب آ

کنم، که تو ھمه توانایی و من ناتوان، و تو ھمه چیز را از فضل بزرگ تو درخواست می
گاه به ھمه پنھانی نمی دانی و منمی  ».ھا ھستی... دانم،تو آ

 ها بدفالی به برخی جاها و زمان
 ؟لمای شیعه چگونه استنزد عو اوقات  اماکنگرفتن از حکم بدفالی  -٤٧س
ھا و اوقات ھستند، و با افترا و دروغ روایات زیادی  معتقد به بدفالی برخی مکان -ج

از مصر « که گفته:اند  نسبت داده صبه پیامبراند  را در این زمینه ساخته و پرداخته
 .٢»گردد چون ماندن در مصر سبب دیوثی می ،و در آن جا ماندگار نشوید ،دوری کنید

بلکه  ،نگویید اھل شام« :که گفتهاند  ساخته صپیامبرھمچنین این افراء را به نام 
ھا  آن و خداوند از ،اندبر زبان داود لعنت شدهھا  آن بگویید اھل شومی و بدبختی،

 .٣»تبدیل کردخوک و افرادی را به بوزیه 
 توضیح:

 فرماید:خداوند متعال پیرامون سرزمین شام می

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
ۡقَصاٱ لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

َ
ِيٱ ۡ� َّ� 

ِميعُ ٱُهَو  ۥِمۡن َءاَ�ٰتَِناۚٓ إِنَّهُ  ۥلُِ�ِ�َهُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ   .]١[اإلسراء:  ﴾١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

از  یرا در شب) ص (محّمد ه بنده خودکرا سزا است  یس خدائیح و تقدیتسب«یعنی: 
 تکرا پربراطرافش ه کالمقّدس) برد، آنجا  تی(ب یه) به مسجداالقصکمسجدالحرام (م

                                           
/  ٦و ن ک مستدرک الوسائل، ج  ٣٧٢، مکارم االخالق طبرسی، ص ٢٦٥/  ٩١بحار االنوار، ج  -١

 . ١٤٩، فتح االبواب ابن طاوس، ص  ٢٣٦
 . ٢١١/  ٦٠النوار، ج بحارا -٢
 . ٣٠، ص ٥٩٦تفسیر قمی، ص  -٣
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خود را بدو  یھا از نشانه ی) برخیو آسمان ینیشبه زم یکوچ کن یم. تا (در ایا ساخته
 .»نا استیگمان خداوند بس شنوا و ب یم. بیانیبنما

 به فریاد خواندن غیر از خدا
آیا نزد علمای شیعه به فریاد خواندن غیر خداوند متعال جایز است، و چه  – ٤٨س 

 وقت جایز است؟ 
ه فریاد خوانده بآن شخص که معتقد نباشد به شرط آن که دانند بله جایز می –ج 

  .!است!پرورگار  شده یا آن چیز
شرک یعنی طلب حاجت از غیر خداوند با این «: گوید خمینی میآیت بزرگ شیعه 

حاجت خود را از  ؛این عقیدهداشتن اما اگر بدون  ،خدا و پروردگار استاو اعتقاد که 
، بنابراین اگر ندارد غیر خدا بخواھد شرک نیست، و در این مورد مرده و زنده فرق

 .١»حاجت خود را از سنگ و گل بخواھد شرک نیست
 توضیح:

خمینی از شرک داشته عین شرک اھل جاھلّیت است، خداوند متعال این تعریف که 
 فرماید:می

 ﴿ ِ َّ�ِ �َ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱ� ْ ٱ �َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرِ�ُونَآ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ

َ
أ

ِ ٱ َ ٱُزلَۡ�ٰٓ إِنَّ  �َّ َ ٱ َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ َ�ُۡ�ُم بَيَۡنُهۡم ِ�  �َّ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو  �َّ
ارٞ  َ�ِٰذبٞ   .]٣[الزمر:  ﴾٣َكفَّ

ه جز خدا ک یسانکخدا است و بس.  ی! تنھا طاعت و عبادت خالصانه براھان« یعنی:
ما :) ندیگو یند، میجو یّرب و توّسل مرند (و بدانان تقیگ یرا برم یگریاوران دیسرپرستان و 

. خداوند روز گردانند یکبه خداوند نزده ما را کم مگر بدان خاطر ینک یآنان را پرستش نم
رد. کخواھد  یه در آن اختالف دارند داورک یزیشان (و مؤمنان) درباره چیان ایامت میق

 .»ندک یت و رھنمود نمیحق) ھدا یشه را (به سویفرپک یخداوند دروغگو

 شب معراج 
را مورد  صاز دیدگاه علمای شیعه خداوند در شب معراج چگونه پیامبر – ٤٩س 

 خطاب قرار داد؟ 
                                           

 . ٣٠ـ کشف االسرار خمینی، ص  ١
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 صبا پیامبر سعلی بن ابی طالب مؤمنانخداوند با زبان امیرگویند:) (می –ج 
 .١سخن گفت
 توضیح:

  خداوند متعال در مورد خود فرموده:
َ�َٰ�ٰتِ ٱفَاِطُر ﴿ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
ۡزَ�ٰٗجا َوِمَن  ۡ�

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
نَۡ�ٰمِ ٱَجَعَل لَُ�م ّمِۡن أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا  ۡ�

َ
أ

ءۖٞ وَُهَو  ۦيَۡذَرؤُُ�ۡم �ِيهِ� لَيَۡس َكِمۡثلِهِ  ِميعُ ٱَ�ۡ  .]١١[الشوری:  ﴾١١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

ان را ین است . او شما را به صورت مرد و زن، و چھارپایھا و زم ننده آسمانیاو آفر« یعنی:
ھمانند  یزیچ چید. ھیافزا ینش شما میله بر آفرین وسیل نر و ماده درآورده است و بدکبه ش
 .»نا استیست و او شنوا و بیخدا ن

 گذارند؟ و بین ائمه فرق می ألآیا علمای شیعه بین خداوند -٥٠س
لی ھستند وحانی برزخی اّو ائمه دارای حالتی ر«اند: خیر، علمای شیعه گفته –ج 

و در دعا به ھمین اشاره است، اری جھا  آن ت و خدایی برصفات ربوبیّ که در آن حالت 
بندگان ھا  آن فرقی نیست جز اینکه (ائمه)ھا  آن میان تو و گفت: (خدایا)شده که 

 .٢!»مخلص تو ھستند
 توضیح:

 فرماید:خداوند متعال می

ِ ٱَوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما َ� َ�ۡملُِك لَُهۡم رِۡزٗقا ّمَِن  �َّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ا َوَ�  ٔٗ َشۡ�  ۡ�

ِ  ٧٣�َۡسَتِطيُعونَ  َّ�ِ ْ ۚ ٱفََ� تَۡ�ُِ�وا ۡمَثاَل
َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

َ
-٧٣[النحل:  ﴾٧٤َ�ۡعلَُم َوأ

٧٤[. 
ن یھا و زم در آسمان ین رزقیمترک که مالکپرستند  یرا بجز خدا م یزھائیو چ« یعنی:

د (و با یر قرار مدھیه و نظیخدا شب یپس برا .توانند ینده ھم) نمیستند و (در آیآنان ن یبرا
گمان خداوند  ید). بینکر نیه و تعبیھات ناروا، پرستش بتان را توجیتباه و تشب یھا اسیق

 .»دیدان یردار بدتان را) نمکداند و شما (سرنوشت  ی(اعمال شما را) م
  ھمچنین خداوند در توصیف ذات اقدس خود فرمود:

                                           
 . ١٧٨/  ٢ـ شرح الزیارة الجامعه الکبیره ، ج  ١
 عبدالله الشبر . ٢٢٢حدیث  ٢ـ مصابیح االنوار فی کل مشکالت االخبار، ج  ٢
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َ�َٰ�ٰتِ ٱفَاِطُر ﴿ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ۡزَ�ٰٗجا َوِمَن  ۡ�

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
نَۡ�ٰمِ ٱَجَعَل لَُ�م ّمِۡن أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا  ۡ�

َ
أ

ءۖٞ وَُهَو  ۦيَۡذَرؤُُ�ۡم �ِيهِ� لَيَۡس َكِمۡثلِهِ  ِميعُ ٱَ�ۡ  .]١١[الشوری:  ﴾١١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

ان را ین است. او شما را به صورت مرد و زن، و چھارپایھا و زم ننده آسمانیاو آفر«: یعنی
ھمانند  یزیچ چید. ھیافزا ینش شمامیله بر آفرین وسیل نر و ماده درآورده است و بدکبه ش
 .»نا استیو او شنوا و ب ستیخدا ن

 شرک و برائت از مشرکین به مفهوم شیعه 
ازدیدگاه شیعه شرک ورزیدن به خداوند چیست، و برائت از مشرکین چه  –٥١س

 مفھومی دارد؟ 
در ھمه موارد علمای شیعه آن را ذکر شده، ولی (شرک) در قرآن ماده و ریشه  –ج 

ن و ائمه امنمؤکه به امامت امیر شود اطالق میکسانی  بر گویندیا می ،کنندویل میأت
 .١دھندمی یبرترھا  آن بر معتقد نیستند و دیگران را

 ٦٥(در مورد این آیه/ ابو جعفرھا)  (به افترای آن اند کهروایت کردهبعنوان نمونه 
  فرماید: سوره زمر) که می

وِ�َ إَِ�َۡك �َ� ﴿
ُ
ِينَ ٱَولََقۡد أ ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ  �َّ َ�ۡ

َ
ِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ

س در این آیه شرک را به شرک ورزیدن در والیت علی .]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن 
 .٢تأویل کرده اند

که شرک وارد شده اخبار و روایات فراوانی « گوید:و شیخ شیعه ابوالحسن شریف می
 .٣تأویل کردهشرک ورزیدن در والیت و امامت را به ورزیدن به خدا و شرک در عبادت 

ظاھر آیات حاصل کالم این که « گوید:میسرور شیعیان دوازده امامی و مجلسی 
و باطن آن درباره خلفای ستمگر است  و بت پرستی است،ت در مورد بُ مربوط به شرک 

ھمان  ،شدندو منصوب تعیین ھا  آن و به جای ،که با ائمه حق شریک قرار داده شدند
 :فرمایدخداوند متعال میگونه که 

فََرَءۡ�تُ ﴿
َ
َٰت ٱُم أ ىٰ ٱوَ  ل�َّ ۡخَرىٰٓ ٱ �َّاِ�َةَ ٱَوَمَنٰوةَ  ١٩ۡلُعزَّ

ُ
 .]٢٠-١٩[النجم:  ﴾٢٠ۡ�

                                           
 .٣٩٠/  ٢٣ـ بحار االنوار ، ج  ١
 . ٣٧٠ـ تفسیر فرات ، ص  ٢
 . ٢٠٢ـ مراة االنوار و مشکاة االسرار ابو الحسن بن محمد تباطی عاملی فروی ، ص  ٣
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ن بت یو منات، سوم .یه الت و عزکد) ین گونه معتقدید (و اینیب ین میا چنیآ« یعنی:
 .»گرید

م و دّو  ،یزّ و منظور از عُ  ،لاّو  (خلیفه)در باطن منظور از الت  گوید:) (در ادامه می
منین و خلیفه رسول خدا ؤرا امیر المھا  آن سانی ھستند کهکیعنی  ،ممناة سوّ  منظور از

 .»اند النورین و امثال آن نامیده وو صدیق و فاروق و ذ
جستن از ابوبکر و و بیزاری یکی از ضروریات دین امامیه برائت « گوید:میھمچنین 

 .١»باشد عمر و عثمان و معاویه می
بدیھیات دین از دیدگاه مراجع شیعه کافر محسوب  ی ضروریات وو انکار کننده

 شود، ھمانگونه که بحث آن گذشت.می
اظھار برائت  - شبه اعتقاد شیعه یعنی اصحاب -نخستین کسی که از مشرکین

 کرد عبدالله بن سبأ یھودی بود، و بحث آن گذشت.
یعنی اعالم بیزاری اصحاب رسول علمای شیعه اعتقاد برائت از مشرکین در 

ترین با فضیلتدر موسم حج و در عظام شیعه ھای آیات و آنچه در راھپیمایی ،صداخ
شیعه و حّتی آخوندھای دھند ھمین است. انجام می ھامکان اشرفبزرگترین روزھا و و 

و به ھنگام  ،شوندظاھر میھا  آن جلوموسم حج  در بعمر معتقدند که ابوبکر و
 .٢کنند!باران میسنگ آن دو بزرگوار را ھم رمی جمرات 

 تأثیر ستارگان در زندگی بشر در دیدگاه شیعه
به  ستارگان در سعادت و شقاوت و در رفتناز دیدگاه مراجع شیعه آیا  –٥۲س 

 ؟ بھشت و یا دوزخ تأثیری دارند
ھر کس زمانی که ماه در « اند که ابا عبدالله گفته:ردهبله، علمای شیعه ادعا ک – ج

که منظورش این است  .٣»بیند سفر برود یا ازدواج کند خوبی نمی برج عقرب باشد به
 بیند.بھشت را نمی

  فرماید:خداوند متعال در رابطه با اعتقاد به بدفالی مشرکین می

                                           
 مجلسی . ٩١ – ٩٠ـ االعتقادات ، ص  ١
 . ٦٧ـ تفسیر فرات ، ص  ٢
 . ٢٧٥/  ٨ـ الروضه از کافی کلینی ، ج  ٣
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ِ  ۡ�ََسَنةُ ٱفَإَِذا َجآَءۡ�ُهُم ﴿ َعهُ  ۦۖ قَالُواْ َ�َا َ�ِٰذه واْ بُِموَ�ٰ َوَمن مَّ ُ َّ�  ۥٓۗ �ن تُِصۡبُهۡم َسّيِئَةٞ َ�طَّ
َما َ�ٰٓ�ُِرُهۡم ِعنَد  َ�ٓ إِ�َّ

َ
ِ ٱ� ۡ�َ�َُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

َ
 .]١٣١[األعراف:  ﴾١٣١َوَ�ِٰ�نَّ أ

شان دست یبد یو خوش یکیه نک یه) ھنگامک(آنان نه تنھا پند نگرفتند، بل یول«یعنی: 
ه بر کاست  یازین به خاطر (استحقاق و امتیگفتند: ا ین بود) میه اغلب ھم چنک(داد  یم

 یو سخت یه بدک ی) ما است. اّما ھنگامکیمنت و مباریاز م یم و ناشیر مردمان داریسا
 یوست و شوماز) نح یھا و بالھا ھمه ناش یسالکن خشی(ا گفتند: یداد، م یشان دست میبد

آنان تنھا از  یاریه بدبکد) یمردماِن ھمه اعصار و قرون بدان ی(ا !روان او است! ھانیو پ یموس
قت ین حقیثر آنان (اکن ایک) بوده است ، ولیگریس دکر او نه یر و تدبیجانب خدا (و با تقد

 .»دانستند یساده را) نم

 کلیدهای غیب در دست کیست؟
ھا  غیب ھایعلمای شیعه خداوند کسی غیر از خود را به کلیدآیا به اعتقاد  –٥٣س

 اختصاص داده است؟
خداوند «گفته است: س کنند که علی بن ابی طالب می علمای شیعه ادعا –ج  

ش را ایفا ھای کنم و وعدهین او را ادا میھیچ پیامبری را نفرستاده است مگر آنکه من َد 
ه نمایم و خداوند مرا با علم وپیروزی برگزیده است و دوازده بار پیش پروردگارم رفت می
 .١»بخشیدرا به من معرفی کرد و کلیدھای غیب را به من و خداوند خود ام، 

ھا و زمین است  من آنچه در آسمان« که ابا عبدالله گفته است:اند  و ادعا کرده 
شود  دانم و آنچه را که شده و آنچه را که می دانم و آنچه در بھشت است می می
 .٢»دانم می

 :توضیح
 فرماید:ذات اقدس در قرآن میخداوند متعال در مورد  

ِ ٱَ� َ�ۡعلَُمَهآ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥ۞وَِعنَدهُ ﴿ ّ�َ
َوَما �َۡسُقُط ِمن  ۡ�َۡحرِ� ٱوَ  لۡ

�ِض ٱَوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ� ُظلَُ�ِٰت 
َ
َوَ� رَۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب  ۡ�

بِ�ٖ   .]٥٩[األنعام:  ﴾٥٩مُّ

                                           
 . ٢٢٠/  ٥ـ وسایل الشیعه ج  ١
 . ١/  ٢٦ـ بحاراالنوار، ج  ٢
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گاه ھا  آن جز او از یسکدر دست خدا است و ھا  آن دیلکب و یغ یھا نهیگنج«یعنی:  آ
گاه است. و ھیو در کیست. و خداوند از آنچه در خشین ) یو درخت یاھی(از گ یچ برگیا است آ

ن، و ی(درون) زم یھا یکیدر تار یا چ دانهیاز آن خبردار است. و ھه کن یافتد مگر ا یفرو نم
گاه، و در علم خدا پکن یه فرو افتد، مگر اکست ین کیا خشیز تر و یچ چیھ دا یه (خدا از آن آ

 .»است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت است
 فرماید: می و

َ�َٰ�ٰتِ ٱقُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ يَّاَن  �َّ

َ
َوَما �َۡشُعُروَن �

 .]٦٥[النمل:  ﴾٦٥ُ�ۡبَعُثونَ 

دانند  یدانند جز خدا، و نم یب نمین ھستند غیھا و زم ه در آسمانک یسانک بگو:« یعنی:
 .»رسد) یامت فرا می(و ق شوند یخته میچه وقت برانگ

 توحید ربوبّیت از دیدگاه شیعه
 ؟ شیعه در مورد توحید ربوبّیت چیستعقیده علمای  –٥٤س
 شاء الله در سؤاالت بعدی بیان خواھد شد. این موضوع ان –ج 
 آیا بزرگان شیعه به وجود پروردگاری ھمراه با الله تعالی اعتقاد دارند؟ -٥٥س
گفته: س کنند که علیکنند و) ادعا می(شیعه واژه رّب را به علی تفسیر می -ج

 .١»پروردگاری ھستممن یکی از فروع «
که اند  دروغ بستهس سپس این اعتقاد گمراھی پیشرفت کرده تا اینکه به نام علی

 .٢»یابد می من پروردگاری ھستم که زمین بوسیله او آرامش«گفته: 

ۡ�َقَِت ﴿ ھمچنین در مورد این آیه:
َ
�ُض ٱَوأ

َ
 گویند:می« .]٦٩[الزمر:  ﴾بُِنورِ َرّ�َِها ۡ�

 .٣»! سیعنی زمین با نور امام روی زمین روشن است که علی است
  و در تفسیر این آیه:

                                           
  ١/٧٠رة جیبکالارة الجامعة یشرح الز - ١
 عاملی. ٥٩ـ مرآة االنوار، ص  ٢
اصل تفاسیر است، ن ک اند  و علمای شیعه در مورد این تفسیر گفته ٢٥٣/  ٢ـ تفسیر قمی، ج  ٣

 . ٨٧/  ٤و تفسیر البرھان، ج  ١٠مقدمه تفسیر قمی، ص 
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بُهُ ﴿  ا َمن َظلََم فََسوَۡف ُ�َعّذِ مَّ
َ
بُهُ  ۦُ�مَّ يَُردُّ إَِ�ٰ َرّ�ِهِ  ۥقَاَل أ  ﴾٨٧َعَذاٗبا نُّۡ�ٗر� ۥَ�ُيَعّذِ

 شود. گویند: یعنی: سپس بسوی علی برگردانیده میمی .]٨٧[الکهف: 
 توضیح:

ِ ٱفََ� تَۡدُع َمَع ﴿ فرماید: می صخداوند متعال خطاب به پیامبرش إَِ�ًٰها َءاَخَر  �َّ
�ِ�َ ٱَ�َتُكوَن مَِن   .]٢١٣[الشعراء:  ﴾٢١٣لُۡمَعذَّ

) از زمره ینکن یه (اگر چنکن، کاد مخوان و پرستش میرا به فر یبجز خدا معبود«یعنی: 
   .»بود یعذاب شوندگان خواھ

  فرمود:و 
ِ ٱَوَ� تَۡدُع َمَع ﴿  ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ  �َّ  ۡ�ُۡ�مُ ٱَ�ُ  ۥۚ إَِ�ًٰها َءاَخَرۘ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُ�ُّ َ�ۡ

 .]٨٨[القصص:  ﴾٨٨�َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ 

وجود  یگریچ معبود دیاد مخوان. جز او ھیرا به فر یگریھمراه الله معبود د«یعنی:  
 یاز آن او است و بس، و ھمگ یشود. فرماندھ یو نابود م یز جز ذات او فانیندارد. ھمه چ

 .»دیشو یاو برگردانده م یشما به سو

 کیست؟  ها آسمانمتصرف زمین و 
 کند؟ به اعتقاد بزرگان شیعه چه کسی در دنیا و آخرت تصّرف می -٥٦س
دانی  نمی آیا« گفت: (به دروغ شیعه) روایت کرده که/ از ابی عبداللهکلینی  -ج

گذارد و به ھرکسی که  و ھر کجا که آن را بخواھد می ،امام است که دنیا و آخرت از آِن 
 .١»دھد را می بخواھد آن

 توضیح :
 کند:  ھا از مشرکین سؤال می خداوند متعال در مورد مالکّیت زمین و آسمان

�ُض ٱقُل لَِّمِن ﴿
َ
ٓ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ� فََ�  ٨٤َوَمن �ِيَها

َ
ِۚ قُۡل أ َسَيُقولُوَن ِ�َّ

ُرونَ   .]٨٥-٨٤[المؤمنون:  ﴾٨٥تََذكَّ

د؟! یا ستند، اگر دانا و فرزانهکین ھستند از آن یه در زمک یسانکن و ی: زمبگو« یعنی:
  .»ندینان آن) از آن خداکن و سایائنات، و از جمله زمکخواھند گفت: (ھمه 

                                           
 باب ان االرض کلھا لالمام . ٤٠٩/  ١اصول کافی، ج ـ  ١
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  و فرمود: شان به آنان اعتراض نموده و به خاطر شرک ورزیدن
�ُض ٱقُل لَِّمِن ﴿

َ
ُرونَ  ٨٤َوَمن �ِيَهآ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ� فََ� تََذكَّ

َ
ِۚ قُۡل أ  ٨٥َسَيُقولُوَن ِ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱقُۡل َمن رَّبُّ  ۡبعِ ٱ لسَّ فََ� َ�تَُّقونَ  َسيَُقولُونَ  ٨٦ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَوَربُّ  لسَّ
َ
ِۚ قُۡل أ َّ�ِ٨٧ 

ءٖ وَُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۦقُۡل َمۢن �َِيِدهِ  ۡ�َ ِ
َسيَُقولُوَن  ٨٨َملَُكوُت ُ�ّ

ٰ �ُۡسَحُرونَ  َّ�
َ
ِۚ قُۡل فَ� َّ�ِ٨٩  ِ َ�ۡيَ�ُٰهم ب

َ
ُهۡم لََ�ِٰذبُونَ  ۡ�َقِّ ٱبَۡل � َ ٱَما  ٩٠��َّ ُ ٱ ذَ �َّ مِن َوَ�ٖ َوَما  �َّ

ٰ َ�ۡعٖض� ُسۡبَ�َٰن  ۥَ�َن َمَعهُ  ِۢ بَِما َخلََق َولََعَ� َ�ۡعُضُهۡم َ�َ َهَب ُ�ُّ إَِ�ٰه َ ِ ٱِمۡن إَِ�ٍٰه� إِٗذا �َّ َّ� 
ا يَِصُفونَ  َ�َٰدةِ ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلِِم  ٩١َ�مَّ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  لشَّ  .]٩٢-٤٨[المؤمنون:  ﴾٩٢َ�َتَ�َٰ�ٰ َ�مَّ

 یھا صاحب آسمان یسکبگو : چه  .دیگرد یادآور نمید و یشیاند یبگو پس چرا نم«یعنی: 
 یزگاری؟ خواھند گفت: از آن خدا است. بگو: پس چرا پرھ م استیھفتگانه و صاحب عرش عظ

است  یسکو او  ز را در دست داردیچ بزرگ ھمه یفرماندھ یسکا چه یبگو: آ .دیریگ یش نمیپ
گاھیتوان) از (عذاب) او پناه داد، اگر فھم یرا (نم یسکو  دھد یه پناه مک خواھند   .د؟!یده و آ

 یه براکد؟ بلیشو ید و جادو و جنبل میخور یگفت: از آن خدا است. بگو: پس چگونه گول م
خود  یبرا یخداوند نه فرزند .ندیه قرآن است) و آنان قطعًا دروغگوکم (یا شان حق را آوردهیا

به  یبود، ھر خدائ یبا او م یه اگر خدائک، چرا (انباز) بوده استبا او  یبرگرفته است و نه خدائ
جست. خدا  یم یرگیو چ یبرتر یگریان بر دیاز خدا یکپرداخت و ھر  یدگان خود میآفر

گاه است لذا کخدا از پنھان و آش .ندیگو یشان میه اکزھا است یواالتر و باالتر از آن چ او ار آ
 .»گردانند ی(خداوند جھان) م یکشان شریه اکاست  یزھائیو دور از آن چ کپا

 پدید آورنده جهان هستی کیست؟
 ی حوادث جھان ھستی کیست؟ به اعتقاد بزرگان شیعه پدیدآورنده -٥٧س
 هاز سماع، حوادث جھان ھستی ھمه کار امام است«گویند:  علمای شیعه می -ج

 زد،بودم که در آسمان رعد و برق ÷ عبدالله اگفت: نزد اباند  بن مھران روایت کرده
صاحب  :بینید کار صاحب و آقای شماست.گفتمرعد و برقی که می« ابو عبدالله گفت:

  .١»÷منینؤو یار ما کیست ؟ گفت: امیر الم

                                           
، تفسیر ٤٠٨، و بصائر الدرجات صفار، ص ٣٣/  ٢٧، بحاراالنوار، ج ٣٢٧االختصاص المفید، ص  -١

  ٤٨٢/  ٢البرھان، ج 
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حالی که بر  روی ابری سوار شد و درس منینؤالمرکه امیاند  روایت کرده ھمچنین
من نور خدا بر روی زمین ھستم، من زبان گویای خدا در میان «باالی آن بود گفت: 

خلق ھستم، من آن نور خدا ھستم که خاموش شدنی نیست، من آن درب ورودی خدا 
 .١»ھستم که باید از آن وارد شد، و من حّجت خدا بر بندگانش ھستم

 توضیح:
کنی، آیا استنباط میبرداشت و وایات چه ای مسلمان منصف عاقل شما از این ر 

 اند، ادعای خدایی نکردهس در آن برای علی اند، علمای شیعه که این روایت را ساخته
 فرماید:  می و حال آنکه خداوند ،ت خداوند شریک استکه او در ربوبیّ اند  آیا ادعا نکرده

ِيٱُهَو ﴿ َق ٱيُرِ�ُ�ُم  �َّ َحاَب ٱَخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوُ�نِشُئ  لَۡ�ۡ  .]١٢[الرعد:  ﴾١٢�َِّقاَل ٱ لسَّ

د یه امیم و ھم مایه ھم باعث بکد ینما یه آذرخش آسمان را به شما مکاو است « یعنی:
اھا یھا و در انوسین اقیریتلخ و ش یھا ر آبین بار را (با تبخیسنگ یز ابرھایگردد، و ن یشما م

 .»آورد ید میو رودبارھا) پد

 زنده کردن مرده
ھا را زنده توانند مردهمیھا  آن آیا علمای شیعه معتقدند به اینکه ائّمه -٥٨س
 کنند؟
جوانی از بنی مخزوم را س اند که گویا علیبله معتقدند، زیرا این افترا را ساخته -ج

 جوان از قبر بیرون آمد ، سپسبا پایش بر قبر آن جوان کوبید صورت که بدین !زنده کرد
بر سّنت ابوبکر و عمر وفات ھا  آن در حالی که زبانش واژگون شده بود چون به ادعای

 .٢یافته بود
، وقتی به جبانه را زنده کرد ستانھای قبرھمه مردهس علی گویند)میھمچنین ( 

شدند و ای را بر زبان آوردند، بعد ھمه دچار اضطراب وسط آن قبیله رسید جبانه کلمه
شان پریده  چیره شد؛ بطوری که رنگھا  آن شان لرزید و بیم و ھراس زیادی بر قلب

 .٣»بود...

                                           
 . ٣٤/  ٢٧ـ بحاراالنوار، ج  ١
 ه )ین صلوات الله علیر المؤمنیباب مولد أم ٧تاب الحجة حک( ١/٣٤٧ج یافکنظر : أصول الی -٢
 . ٥ ح ٤١/١٩٤بحار األنوار ج -٣
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صد شتر از ه و بالفاصله سنگ زدای بر ضربهس که علی اند) ھمچنین (روایت کرده 
بر سنگ زد و صدایی  صبا چوبدستی رسول خدا«گوید: ، روایت میآن بیرون آمد

وقت زایمان از سنگ شنیده شد، سپس سنگ شکافت و سر  ی شتر ماده درشبیه ناله
شتری از آن بیرون آمد که افسارش به سنگ بسته بود، به پسرش امام حسن گفت: آن 
شتر را بگیر، بعد صد رأس شتر از سنگ بیرون آمدند، و ھر کدام یک بچه شتر سیاه 

 .١!»ھمراه داشتند
 توضیح:

 خداوند متعال فرمود:

َو لَۡم يََر ﴿ 
َ
�َ�ٰنُ ٱأ بِ�ٞ  ۡ�ِ نَّا َخلَۡقَ�ُٰه ِمن �ُّۡطَفةٖ فَإَِذا ُهَو َخِصيٞم مُّ

َ
َوَ�ََب َ�َا َمثَٗ�  ٧٧�

ِيٓ ٱقُۡل ُ�ۡيِيَها  ٧٨َوِ�َ َرِميمٞ  لۡعَِ�ٰمَ ٱقَاَل َمن يُۡ�ِ  ۥۖ َو�َِ�َ َخلَۡقهُ  �ٖ� وَُهَو  �َّ َل َمرَّ وَّ
َ
َهآ أ

َ
�َشأ

َ
أ

ِيٱ ٧٩بُِ�ّلِ َخۡلٍق َعلِيمٌ  َجرِ ٱَجَعَل لَُ�م ّمَِن  �َّ ۡخَ�ِ ٱ لشَّ
َ
نُتم ّمِۡنُه  ۡ�

َ
ٓ أ نَاٗر� فَإَِذا

َو لَۡيَس  ٨٠تُوقُِدونَ 
َ
ِيٱأ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ

َ
ن َ�ۡلَُق ِمۡثلَُهم� بََ�ٰ وَُهَو  ۡ�

َ
ٰٓ أ بَِ�ِٰدٍر َ�َ

ٰقُ ٱ ۡمُرهُ  ٨١ۡلَعلِيمُ ٱ ۡ�َ�َّ
َ
َمآ أ   ۥٓ إِ�َّ

َ
ن َ�ُقوَل َ�ُ  ًٔ َراَد َشۡ� إَِذآ أ

َ
ِيٱفَُسۡبَ�َٰن  ٨٢ُ�ن َ�َيُكونُ  ۥا أ َّ� 

 ِ ءٖ �َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ  ۦ�َِيِده ۡ�َ ِ
 .]٨٣-٧٧[یس:  ﴾٨٣َملَُكوُت ُ�ّ

ه ما او را از کده است یسته است و) ندینش ننگریده بیا انسان (با چشم عقل و دیآ« یعنی:
! زد؟یخ یارا به پرخاش برمکه آشکست ا یاو پرخاشگر کنیم و ھم ایا دهیآفر یزینطفه ناچ

 یسکد: چه یگو یند و مک ی) فراموش مکنش خود را (از خایزند و آفر یم یما مثال یبرا
را زنده ھا  آن یسک! بگو: رداند؟اند زنده گ ده و فرسودهیه پوسکرا  یھائ ن استخوانیتواند ا یم
گاه از (احوال و اوضاع و چگونگده ین بار آفریرا نخستھا  آن هکگرداند  یم و  یاست، و او بس آ
ده است، و یافریآتش ب شما یه از درخت سبز، براک یسکدگان است. آن ی) ھمه آفریژگیو

ده است، قدرت ندارد ین را آفریھا و زم ه آسمانک یسکا ید. آینک ی، آتش روشن مشما با آن
ند) چرا کن یتواند چن ی(م !یند؟ آریافری) به گونه خودشان بشده را دوباره کخا یھا (انسان

گاه و دانا است. ھرگاه خدا چیه او آفرک ن یار او تنھا اکه بشود، کرا بخواھد  یزیدگار بس آ
ت یمکت و حاکیه مالک یا خداوندکپا .شود ید: بشو ! و آن ھم میه خطاب بدان بگوکاست 

 .»دیشو یاو برگردانده م یز در دست او است. و شما به سویھمه چ

                                           
 منبع. ھمان -١
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 باالترین مقام توحید
 ؟ مقام توحید نزد علمای شیعه چیست باالترین -٥٩س
 شانائمه خودمعتقدند جود است! یعنی ت واعتقاد به وحدھا  آن توحید نزد -ج

پاک  .١آورندبه حساب میتوحید حد نھایت اعتقاد را و این  ،خداوند متعال ھستند
 .گویند می ھا آن ومنزه است خداوند از آنچه

 توضیح:
عشریه ھم نفوذ کرد و در عقل و خرد گرایش افراطی تصّوف به داخل مذھب اثنی

بزرگان مذھب متأخرین شیعه آشیانه گزید، و افکار صوفیه افراطی و عقاید تندرو شیعه 
 شباھتی با ھم دارند.

 چیست؟  ألعقیده مراجع شیعه در مورد توحید اسماء و صفات خدا –٦٠س 
شاء الله بعدًا تبیین  ان و صفات ءدر مورد توحید اسماعه اعتقاد علمای شی –ج 

 خواھد شد.

 ألمقوله جسم بودن خدا
 گویند خداوند جسم است؟  علمای شیعه میآیا  -٦١س
جسم است ھشام بن  ألو اولین کسی از علمای شیعه که گفت خداوندبله،  -ج

و  ،استابعاد طول و عرض و عمق گفت: خداوند جسم است و دارای  که حکم بود
 باشدھای خودش می به اندازه عرض او است و خداوند ھفت وجب از وجباو طول 

 .٢(نعوذ بالله)
 ،روافض معتقدند که خداوند جسم استبخش عمده «گفته:  زیدی و ابن مرتضی

 .٣»اند جز کسانی که با معتزله در آمیخته
 :عارضت

: بعضی از یاران ما مگفت ÷ابی عبداللهگفت: به یعقوب سراج  کهاند  روایت کرده
به صورت صورتی ھمچون صورت انسان دارد، و یکی دیگر گفته: گویند خداوند  می

                                           
 .مھدی أبی ذر نراقی ١٣٣ – ١٣٢ـ ن ک جامع العادات، ص  ١
، و اصول الکافی، ٢٤، و التنبیه و الرد ملطی، ص ٢٨٨/  ٣، بحار االنوار، ج ٤١ـ تفسیر البرھان، ص  ٢

 .١٠٣/ ١ج 
 .١٤٩ – ١٤٨، و الحور العین نشوان حمیری، ص ١٩ـ المنیه و االمل زیدی احمد بن مرتضی، ص  ٣



 هایی در مورد شیعیان اثنا عشری سؤال و جواب ١٠٠

 

سپس سر بلند کرد و  ،آنگاه ابو عبدالله به سجده افتاد؟ جوانی با موھای مجعد استنو

پاک است خداوندی که ھیچ « »و ال تدركه األبصار س كمثله يشيل يسبحان الذ« گفت:

 .١»یابند، و ھیچ علمی او را احاطه نکندھا او را در نمینیست و چشمچیزی مانند او 

 انکار و تعطیل صفات
 رابطه با انکار و تعطیل صفات خدا چیست؟ اعتقاد بزرگان شیعه در -٦٢س
در این تا جایی  ،اثبات صفات خداوندمورد در علمای شیعه بعد از غلو و افراط  -ج

در  ،مسوّ  قرندر اواخر اند. گفتهسخن  )وجود توحد(پیش رفتند که بعضی از افراط 
معتزله قرار عقاید ثیر أشان تحت تای علمایو تحّولی ایجاد شد و مذھب شیعه تغییر 

مه و عالّ  ،انکار کردنداند ذکر شدهصفات خداوند را که در قرآن و سّنت که گرفتند 
مورد مسأله  مذھب شیعه در« گوید:و میبه این امر تصریح کرده ابن مطھر شیعه 

 .٢»و صفات مثل مذھب معتزله است ءاسما
 توضیح:

بحث ل مفصّ خداوند بصورت  صفاتاثبات در مورد فرستاده و خداوند پیامبرانش را  
را بیان ھا  آن اجمالیو بیان کردند، اما در مورد صفات منفی خداوند کوتاه و بصورت 

و نفی به صورت  ،بیان گردیدهاثبات صفات به طور مفصل قرآن بنابراین در  نمودند،
 :فرماید خداوند متعال میھمانگونه که اجمالی، 

َ�َٰ�ٰتِ ٱفَاِطُر ﴿ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ۡزَ�ٰٗجا َوِمَن  ۡ�

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
نَۡ�ٰمِ ٱَجَعَل لَُ�م ّمِۡن أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا  ۡ�

َ
أ

ءۖٞ وَُهَو  ۦيَۡذَرؤُُ�ۡم �ِيهِ� لَيَۡس َكِمۡثلِهِ  ِميعُ ٱَ�ۡ  .]١١[الشوری:  ﴾١١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

ۖ َوُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ت: می بینیم که نفی به صورت اجمالی ذکر شده اس ءٞ ۡ�َ
ِميعُ ٱ نُفِسُ�مۡ  ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

َ
اما در  .قرآن در نفی به ھمین صورت استروش و اغلب  ﴾أ

و مثل آنچه در آخر سوره حشر آمده است و ، کندبه تفصیل بحث میصفات اثبات 
 در این مورد زیادند.شواھد 

                                           
 .١٠٤ – ١٠٣ـ التوحید ابن بابویه قمی، ص  ١
ابن مطھر حلی، عقائد االمامیه االثنی عشریه آیت الله ابراھیم موسوی  ٣٢ـ نھج المسترشدین، ص ٢

 . ٢٨زنجانی، ص 
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 مخلوق بودن قرآن
 اعتقاد بزرگان شیعه در مورد مخلوق بودن قرآن چگونه است؟ -٦٣س
و  دنو معتزله پیروی کرد١علمای شیعه در قضیه مخلوق بودن قرآن از جھمیه -ج

) باب اّن القرآن مخلوقشیخ بزرگ شیعه مجلسی فصلی را در کتاب خود به نام (
 شیعه محسنت آیگذاری کرده و بر مخلوق بودن آن تأکید دارد، ھمانگونه که عنوان
 .٣»قرآن مخلوق استاند  گفته ٢شیعه و معتزله«گوید: با تأکید بر این امر می امین

صفت کالم خدا را ھا  آن مبنای اعتقاد شیعه به مخلوق بودن قرآن بر این است که
 یلیشان) خیشه ایار به دور و (از اندیند بسیگو یخداوند از آنچه آنان م .کنندانکار می

 واالتر و باالتر است.

 ضربه کمر شکن بر شیعه
قرآن کالم خدا و «، در پاسخ گفت: را در مورد قرآن پرسیدند/ رضا شیعیان امام

 .٤»ستامخلوق غیر 

 رؤیت خداوند 
عقیده علمای شیعه در مورد دیدن مؤمنان پروردگار متعال را در روز  -٦٤س

قیامت چیست، و چه حکمی دارند در مورد کسی که معتقد باشد مؤمنان در قیامت 
 .بینند؟خدا را می

، و بینندمنان پروردگارشان را در روز قیامت نمیؤگویند: معلمای شیعه می -ج
: آیا مابا عبدالله جعفر صادق پرسیداند که اسماعیل بن فضل گفت: از روایت کرده

ای  ،استو منّزه خداوند پاک «: گفت شود؟آخرت دیده می خداوند در معاد و جھان

                                           
ھای دیگر ھمچون ارجاء و  کرد و به بدعت ـ پیروان جھم بن صفوان ھستند، او صفات را انکار می١

 . ٢١٨معتقد بود، التبنیه و الرد ملطی، ص  جبر و فنا شدن بھشت و جھنم
گوید و مذھب در مورد قرآن این است که قرآن کالم  ـ عبدالجبار معتزلی در شرح اصول خمسه می٢

 . ٥٢٨و وحی خداوند است و مخلوق است، شرح االصول الخمسه، ص 
 . ٤٦١/  ١ـ اعیان الشیعه، ج ٣
 . ٨/  ١ـ تفسیر عیاشی، ج ٤
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ببینند مگر رنگ و کیفیت داشته دریابند و توانند چیزی را ھا نمی چشمابن الفضل 
 .١»ستھاھا و کیفیترنگخالق باشد، و خداوند 

از اصول ائمه آنان ؤیت و دیدن خدا در قیامت را عاملی نفی ر و شیخ شیعه حّر 
 .٢استبرشمرده 

کرده که برخی صفات را به خدا ھر کسی حکم به ارتداد و شیخ شیعه نجفی  
 .٣نسبت دھد، مانند رؤیت و غیره

 توضیح: 
آنچه مطلقًا زیرا  ،نفی وجود خداوند متعال استاعتقاد شیعه دربرگیرنده این 

و ھمچنین این روایات با آنچه شیخ شیعه کلینی از ابی  ،ندارد ھم کیفیتی ندارد وجود
ولی باید « که ابو عبدالله گفت:کرده کلینی روایت  ،الله روایت کرده تناقض داردعبد

و کسی در آن با او  ،سزاوار اوستشایسته و که فقط خدا کیفیتی اثبات کرد برای 
 .٤»داندو کسی جز او آن را نمی ،شودو احاطه نمی ،مشارکت ندارد

 ضربه کمر شکن بر شیعه 
  :فرماید می خداوند متعال

ةٌ ﴿ ٞ  ٢٢وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ  .]٢٣-٢٢[القیامة:  ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة
  ».نگرند یبه پروردگار خود م  شاداب و شادانند. یھائ در آن روز چھره«

  و در رابطه با کّفار فرمود:
ََّمۡحُجوُ�ونَ ﴿ ّ�ِِهۡم يَۡوَم�ِٖذ ل ٓ إِ�َُّهۡم َعن رَّ  .]١٥[المطففین:  ﴾١٥َ�َّ
اند) از (رحمت)  ردهکه ک یارھائکشان در آن روز (به سبب ی! قطعًا اھرگز ھرگزا«

 .»دگارشان) مطرودندیپروردگارشان محروم و (از بارگاه قرب و منزلت آفر

                                           
 . ٣١/  ٤ ـ بحاراالنوار، ج١
 . ١٢الفصول المھمة فی اصول االئمه حر عاملی، ص ـ ٢
 . ٥٩و عقائد االمامیه مظفر، ص  ٤٤٣/  ١، اعیان الشیعه، ج ٤١٧ـ کشف الغطاء ص ٣
 . ٨٥/ ١ـ اصول کافی، ج ٤
 . ٤٤/  ٤، بحار االنوار ١١٧التوحید ابن بابویه قمی، ص  –٥
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در مورد خداوند « :عرض کرم ÷و از ابو بصیر روایت است که گفت به ابو عبدالله
 .١»بینند؟ فرمود: بله منان در روز قیامت او را میؤمرا خبر بده آیا م

 نزول خداوند به آسمان دنیا
کنند به صفت نزول و فرود آمدن خداوند به آیا علمای شیعه اعتراف می -٦٥س

-کنند چه حکمی میآسمان دنیا، و آیا بر کسانی که این صفت را برای خدا اثبات می
 کنند؟
و بر کسانی که این صفت را برای خدا  ٢کرده علمای شیعه نزول خداوند را نفی -ج

ھر کس « :دگویشیخ معاصر شیعه محّمد بن مظفر می کنند.اثبات کنند حکم کفر می
و  ،دھدبه اھل بھشت نشان میخود را و یا  ،آیدمیفرود بگوید خداوند به آسمان دنیا 

نین ھر مانند کسی است که به خدا کافر شده است، و ھمچ ،بگویدامثال این سخنان را 
 .٣»دھد کافر استمی کس بگوید خداوند روز قیامت خود را به بندگانش نشان

 شیعه  پیکر ضربه کمر شکن بر
-میفرود خداوند به آسمان دنیا  گوییآیا شما می« پرسید:س مردی از ابو عبدالله

گوییم چون روایات واحادیث صحیح در این مورد آید؟ ابو عبدالله گفت: ما این را می
 .٤»آمده است

مردم در مورد توحید سه « گوید: می دانند که شیعه او را امام خود میو امام رضا 
و مذھب تشبیه ھم  ،نفی جایز نیست .اثبات بدون تشبیه و تشبیه، مذھب دارند: نفی

و راه درست راه سوم است  متعال شبیه ھیچ چیزی نیست،چون خداوند  ،جایز نیست
 .٥»باشددون تشبیه میبصفات برای خدا که اثبات 

                                           
 . ٣١/  ٤ـ بحاراالنوار، ج ١
، و بحاراالنوار، ١٢٧ – ١٢٥/  ١شان در اصول کافی، ج  ر نزول الھی به برخی از روایاتـ در مورد انکا٢

 مراجعه کنید . ٣١٤ – ٣١١/  ٣ج 
 . ٦٠ – ٥٩ـ عقاید االمامیه مظفر، ص ٣
 . ٣٣١/  ٣ـ بحار االنوار، ج ٤
 . ٢٦٣/ ٣ـ بحاراالنوار، ج ٥
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کنند آیا درست است که بزرگان امامیه ائمه را به صفات خداوند توصیف می -٦٦س
 کند؟ھای خدا نامگذاری می را با نامھا  آن و

ھا  آن شیخ ھای شیعه بیان شده است، ترین کتاب بله، این موضوع در صحیح -ج
 فرماید:که خداوند میکرده کلینی از ابی عبدالله روایت 

 ﴿ ِ ۡسَمآءُ ٱَوِ�َّ
َ
ۖ  ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ�  .]١٨٠[األعراف:  ﴾بَِها

ما ن حسنای خداوند ھستیم که خدا جز با شناخت ءسوگند به خدا که ما اسماگفت: 
 .١»پذیرداز بندگانش نمیھیچ عملی را 

اند که ساختهجعفر را به نام ابیروایتی  عشریه با شرح و تفصیل بیشترعلمایان اثنی 
بخشیده، و  صما مثانی ھستیم که خداوند به پیغمبرش محّمد« :گفتھا  آن به ادعای

و ما  ،گردیمما چھره خدا ھستیم که در میان شما در روی زمین این سو و آن سو می
بعضی ما را  ،و دست گشوده شده رحمت او بر بندگان ھستیم ،چشم خدا در خلق او

 .٢»ما جاھلندبرخی نسبت به و  ،شناخته
و  ،خداوند ما را آفرید« که گفت:اند عبدالله این افترا را ساختهھمچنین بر زبان ابی

و ما را زبان سخن  ،و ما را چشم خود در میان بندگانش قرار داد ،سیمای ما را زیبا کرد
آن و ما را دست گشوده رحمت خود بر بندگان و  گانش گردانید،گویش در میان آفرید

که به او راھنمایی خداییم دروازه آن و  ،از آن آمدباید که  ا جھت) خدا ھستیم(ی چھره
درختان بوسیله ما میوه  ،خزانه داران او در آسمان و زمینش قرار دادما را و  ؛کندمی
و از آسمان  ،شوندو بوسیله ما نھرھا جاری می ،رسندھا بوسیله ما میو میوه ،دھند می

و با عبادت و پرستش ما خداوند  ،شوندو بوسیله ما گیاھان سبز می ،باردباران می
 .٣»شدما نبودیم خداوند عبادت نمی و اگر ،عبادت شده است

شویم و ما سپس ما آورده می« اند:شان گفتهیو در روایتی دیگر آمده است که ائمه ا
 .٤»نشنیمبر عرش پروردگار می

                                           
 . ١٤٤ - ١٤٣/  ١ـ اصول کافی، ج ١
 . ١٤٣/  ١ـ اصول کافی، ج ٢
 . ١٤٤/  ١ـ اصول کافی، ج  ٣
 . ٤٣٩/  ٢و تفسیر البرھان بحرانی، ج  ٣٢٠/  ٣، بحاراالنوار، ج ٣١٢/  ٢ـ تفسیر عیاشی، ج  ٤
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که (پناه بر خدا) خداوند در رابطه با علی اند  و نیز این افتراء را ساخته و پرداخته
گاه است، «گفته:  ای محّمد علی اّول است، علی آخر است، و او به ھمه چیز آ

(گویا)رسول خدا گفت: ای پروردگاه این اوصاف تو نیست؟ گفت: ای محّمد علی اّول و 
 .١»آخر و ظاھر و باطن است ..

من  ،من چھره خدا ھستم« گفته است:اند که نسبت دادهس و به دروغ به علی
وارث من اول و آخر ھستم و من ظاھر ھستم و من باطن ھستم و من  ،پھلوی خدایم

 .٢» زمین، و من راه خدا ھستم و...
 توضیح:

  ادعای شیعه در موارد فوق در مورد ائمه شبیه سخن فرعون بود که گفت:
۠ َر�ُُّ�ُم ﴿ نَا

َ
ٰ ٱَ�َقاَل � َ�ۡ

َ
شما پروردگار ن یو گفت من واالتر« .]٢٤[النازعات:  ﴾٢٤ۡ�

 .»!ھستم
در آیات ذیل ائمه ھستند،  اند مراد از (وجه)بزرگان شیعه معتقدند که ائمه گفته

ۡكَرامِ ٱوَ  ۡ�ََ�ٰلِ ٱَوَ�ۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ُذو ﴿ مانند:  فرماید:و می .]٢٧[الرحمن:  ﴾٢٧ۡ�ِ

ِ ٱَوَ� تَۡدُع َمَع ﴿  ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ  �َّ  ۡ�ُۡ�مُ ٱَ�ُ  ۥۚ إَِ�ًٰها َءاَخَرۘ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُ�ُّ َ�ۡ
به دروغ به ھا  آن چون ،مانندیعنی ائمه باقی می«گفت:  .]٨٨[القصص:  ﴾٨٨�َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ 

  ٣».رودبین نمی ما چھره خدا ھستیم که از: اند گفتهھا  آن اند کهامامانشان نسبت داده
 .بریم می بار خدایا از شرک و مشرکین به تو پناه 

 شیعه  رب شکنضربه کمر 

                                           
بحار األنوار  بھم)،یوأعاج †األئمة ی(باب النوادر ف ٣٦ح ٥٣٤بری صکبصائر الدرجات ال -١

 .د)یة الشھادات والعقای(باب أدع ٧ح ٩١/١٨٠ج
و بصائر  ٣٨٥/  ٢، و مناقب آل ابی طالب، ج ١٨٠ – ٩٤، بحار االنوار، ج ٢١١ـ رجال کشی، ص  ٢

 .١٥١الدرجات ص 
، البرھان، ج ١٠٨/  ٤، تفسیر صافی، ج ٢٠١/  ٢٤، بحار االنوار، ج ١٥٠ـ التوحید بن بابویه قمی، ص ٣

٢٤١/  ٣ . 
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خداوند پاک و منزه است از « گوید: می عبدالله در مورد علمای شیعیان خودابو
کنند، ما در علم و قدرت خداوند شریک او نیستیم، بلکه ھا او را بدان وصف می آنچه این

  د:فرمای می داند، چنان که در کتابشنمیھیچ کس جز او غیب 
َ�َٰ�ٰتِ ٱقُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ يَّاَن  �َّ

َ
َوَما �َۡشُعُروَن �

  .]٦٥[النمل:  ﴾٦٥ُ�ۡبَعُثونَ 
دانند  یو نم ،دانند جز خدا یب نمین ھستند غیھا و زم ه در آسمانک یسانکبگو « یعنی:

 .»شوند یخته میوقت برانگچه 
ما را تر است سبک هبال پششان از  دینجاھالن و احمقان شیعه و کسانی که گفت: 

گیرم که و خداوندی را که ھیچ معبود به حقی جز او نیست گواه می اند، اذیت کرده
یا  ،دانیم یا در فرمانروایی خداوند شریک ھستیمگوید که ما غیب میبمن از کسی که 

بیزارم و از او به خدا  ؛دھد که خدا برای ما پسندیده استراتر از جایی قرار میما را ف
 .١»برمپناه می

 مفهوم ایمان از دیدگاه شیعه
 مفھوم ایمان نزد علمای شیعه چیست؟ -٦٧س
 آورند!!.عشر را کل ایمان به حساب میبزرگان شیعه ایمان به ائمه اثنی -ج

یکی از ارکان ایمان است که سبب جاودانی در امامت «گوید: ابن مطّھر حّلی می
 .٢»بھشت و نجات از خشم خداست

قطعًا کسی که به والیت و امامت «و امیر محّمد کاظمی قزوینی گفته است: 
کفر بورزد، ایمان از حساب او ساقط گردد، و بدین سبب عمل او محو و باطل ÷ علی
 .٣!»شود می

 شهادت سّوم
 ؟ ر شھادتین به شھادت سومی معتقدندفه بآیا علمای شیعه اضا – ٦٨س 

                                           
 – ٣٢٣کشی، ص  ، رجال٤٧٣/  ٢ی، ج ، االحتجاج طبرس٣١٦و  ٢٦٧و  ٣٢/  ٢٥بحار االنوار، ج  -١

  ٥١٨و  ٣٢٥
 . ٧٢٦ت یحل بن مطھرا ١إثبات اإلمامة ص یرامة فکمنھاج ال -٢
 .ینیقزو یاظمک ر محمدیأم ٢٤امھم صکعقائدھم وأح یعة فیالش - ٣
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بله، و آن شھادت دادن به این که علی ولی الله است، بنابراین در اذان و بعد از  –ج 
  .کنندشان تلقین می به مردگانآن را و  ،١گویندنمازھایشان این شھادت را می

به «اند که گفت: حّجت و مرجع شیعه کلینی از ابی جعفر (حاشا از او) روایت کرده
 .٢»والیت را تلقین کنیدو ھایتان شھادت ال اله اال الله مرده

 اعتقاد به ارجاء
 ؟چیست گریء و مرجئهـ عقیده علمای شیعه در مورد ارجا ٦٩س 

عنی شناخت، و از دیدگاه شیعه ایمان یمعرفت و مرجئه فرقه ج ـ ایمان از دیدگاه  
 .!!شناخت امام یا دوست داشتن او

دوست داشتن « :اند که گفتهساخته صافترایی را بر زبان رسول خدابراین بنا
 .٣»گناھی ھمراه آن ضرر ندارداست که ھیچ  )(و عبادتی نیکیس علی

شدند؛ خداوند اگر ھمه مردم بر دوست داشتن و محّبت علی جمع می«و نیز گفته: 
 .!٤»کردآتش دوزخ را خلق نمی

رود از گذشته و آیندگان ھیچ کس به بھشت نمی«: که اند  و به دروغ روایت کرده
 ، و از پیشینیان و پسینیان ھیچ کس به دوزخشدابرا دوست داشته علی مگر کسی که 

  .٥»او بغض و دشمنی داشته است نسبت بهرود مگر کسی که  نمی
 :توضیح

 خداوند متعال فرمود: 
ۡهِل ﴿

َ
ِ أ َماِ�ّ

َ
َما�ِّيُِ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
مِن  ۥَوَ� َ�ِۡد َ�ُ  ۦَمن َ�ۡعَمۡل ُسوٗٓء� ُ�َۡز بِهِ  ۡلِكَ�ِٰب� ٱلَّيَۡس بِأ

ِ ٱُدوِن   .]١٢٣[النساء:  ﴾١٢٣َوِ�ّٗا َوَ� نَِصٗ�� �َّ

ار و یرا جز خدا  یسکشود، و  یفر داده مکیند در برابر آن کب یار بدکه کس کھر« یعنی:
 .»افتیاور خود نخواھد ی

                                           
 . ١٠٣/  ٤ـ وسائل الشیعه حرعاملی، ج  ١
 .٦٦٥/  ٢ی ج ، وسائل الشیعه حر عامل٢٨٧ – ٢٨/  ١، و تھذیب االحکام، ج ٣٤/ ١ـ فروع کافی، ج  ٢
 . ٩٦ـ الفضائل شاذان بن جبرئیل ص  ٣
 منبع سابق. -٤
 .١٦٢ـ علل الشرائع ص  ٥
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  :فرماید می و
� يََرهُ َ�َمن ﴿ ٍ� َخۡ�ٗ � يََرهُ  ٧ۥَ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ ّٗ�َ ٖ� [الزلزلة:  ﴾٨ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل ذَرَّ

٨-٧[. 
س کو ھر .دیرده باشد، آن را خواھد دکو یکار نک یس به اندازه ذّره غبارکپس ھر«یعنی: 

 .»د)یرا خواھد چشش ید (و سزایرده باشد ، آن را خواھد دکار بد ک یبه اندازه ذّره غبار
اند و در  ار زدهعقاید دینی را کندیگر و  صراما شیعه ایمان آوردن به خدا و پیامب

ھای  مردم امت اند! نگذاشته مؤمنانشریعت اسالمی ھیچ چیزی را جز محبت امیر
! وقتی که ھیچ گناھی ھمراه با اند؟ سابق چه گناھی دارند که امام علی را نشناخته

لطف «زیان نداشته باشد، پس نیازی به مھدی معصوم ندارند که  ضرر وس محّبت علی
شوند، ، زیرا وقتی مھدی وجود نداشته باشد؛ مرتکب گناه و نافرمانی می»تکلیف است

برایشان کافی باشد، وجود امام و عدم او س پس وقتی که محّبت و دوست داشتن علی
نه فرستادن پیامبران الزم بود و نه پندارند، میھا  آن یکسان است، و اگر اینگونه بود که

 ھا، و نه تشریع قوانین الھی. نازل شدن کتاب

 بدعت در عبادت
اند به ادعای اینکه آیا علمای شیعه شعایر و اعمالی را در دین ابداع کرده -٧٠س

رھنمودی از خدا ورسولش داشته ھا  آن دارای اجر و پاداش باشند بدون اینکه در مورد
 .د نمونه در آن مورد ذکر کنید؟باشند، لطفا چن

بله، بعنوان مثال لعن و نفرین ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عائشه و حفصه  -ج
 .١دانند!رضی الله عنھّن را بعد از نمازھای واجب برترین عبادت می

را به نام عزاداری پاره کردن یقه لباس و پیراھن  وزدن سر و صورت ھمچنین بر 
 .٢دانندمیبرای حسین عبادات بزرگ 

                                           
عة یوسائل الش ب بعد الصالة والدعاء )،یباب التعق ١٠تاب الصالة حک( ٣/٢٢٤ج یافکفروع ال -١

 بأسمائھم)ب الصالة ین عقی(باب استحباب لعن أعداء الد ١ح ٦/٤٦٢ج
و دایرة المعرف االسالمیه الشیعه حسین  ٢٩٨/  ١ـ عقائد االمامیه مبحث الکواکب الحسینیه، ج  ٢

 .٢٠٢/  ٢١امین ، ج 
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 و نمایش واقعه کربال و کشته شدن عاشوراءآل کاشف الغطا را در مورد مراسم 
واویال و زدن بر سر و  و فریاد یاش آمده و گریه و زار حسین و آنچه بر سر او و خانواده

 .ریاد یا حسین یا حسین.. پرسیدند؟و سینه و تکرار ف
 در پاسخ گفت:شیعه آیت 

ۡم َشَ�ٰٓ�َِر ﴿ ِ ٱَ�ٰلَِكۖ َوَمن ُ�َعّظِ  .]٣٢[الحج:  ﴾٣٢لُۡقلُوِب ٱفَإِ�ََّها ِمن َ�ۡقَوى  �َّ

را بزرگ  یالھ یھا س مراسم و برنامهکه گفته شد)، و ھر کن است (ی(مطلب) چن«یعنی: 
 یزگارینشانه پرھھا  آن گمان بزرگداشت یشمارد )، ب یحّج را گرام کدارد (و از جمله مناس

 .»دلھا (و خوف و ھراس از خدا) است
عزاداری و به نمایش گذاشتن آن فاجعه دردناک از  ھای نیست که دستهتردیدی  

 .١فرقه جعفریه است ھای ینیآو بزرگترین شعائر 
 اند، شان را به بھشت تضمین کرده رفتن شیعیان ایشان که ائمهاند  کردهو روایت 

ھرگاه به کوفه «گفت:  (حاشا از او) /کلینی از ابوبصیر روایت کرده که ابا عبدالله
گوید: آنچه تو بر برگشتی مردی نزد تو خواھد آمد، به او بگو جعفر بن محّمد به تو می

. وقتی آن مرد »کنمآن قرار داری رھا کن، من به جای خدا بھشت را برایت تضمین می
ای ابوبصیر دوستت به ما «ابو بصیر را فراخواند و گفت: در بستر مرگ قرار گرفت 

وفادار بود، سپس جان به جان آفرین تسلیم کرد، وقتی که به حج رفتم نزد اباعبدالله 
رفتم و اجازه ورود خواستم، وقتی وارد خانه شدم؛ ھنوز ھر دو پایم را وارد منزلش 

(او را به بھشت  دیمی دوستت وفا کر بودم گفت: ای ابوبصیر به وعده نکرده
 .٢»فرستادیم)

به ابی الحسن «: روایت کرده که گفتعبدالرحمن بن حجاج ھمچنین کشی از 
گفت: در  ،کردهدعا  درخواستو از تو  هبرایت فرستاد ای رانامه علی بن یقطین :گفتم

اش گوید: آنگاه دستش را روی سینهمی. بله مورد آخرت برایش دعا کنم؟ گفتم:
 .٣»کنم که آتش دوزخ به او نرسدضمانت : علی بن یقطین را تگذاشت و گف

 توضیح:

                                           
 غطا. ٥ـ اآلیات البینات ، ص  ١
 ).÷عبد الله جعفر بن محمد یباب مولد أب ٥تاب الحجة حک( ٥ح ٣٦٢-١/٣٦١ج یافکأصول ال - ٢
 .٤٧٥ – ٤٧٤/  ١، ن ک الکافی، ج ٤٨٤و  ٤٤٨ – ٤٤٧و ص  ٤٣٢ – ٤٣١ـ رجال کشی، ص  ٣
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ھای رحمت الھی؛ و کلید ھمه کنند، گویا گنجینهچگونه به جای خدا قسم یاد می
در ھا  آن کنند، آیاسند عفو و محرومّیت را صادر میھا  آن ھاست، و چیز را در دست آن

  تدبیر ھستی شریک خدا ھستند:
لََع ﴿ طَّ

َ
ِم  ۡلَغۡيَب ٱأ

َ
َذَ ٱأ ۚ َسَنۡكتُُب َما َ�ُقوُل َوَ�ُمدُّ َ�ُ  ٧٨َ�ۡهٗدا لرَّ�ٱِعنَد  �َّ ِمَن  ۥَ�َّ

ا ۡلَعَذابِ ٱ تِينَا فَۡرٗدا ۥَونَرِثُهُ  ٧٩َمّدٗ
ۡ
ْ ٱوَ  ٨٠َما َ�ُقوُل َوَ�أ َُذوا ِ ٱِمن ُدوِن  �َّ َُكونُواْ لَُهۡم  �َّ َءالَِهٗة ّ�ِ

� ا ٨١ِعّزٗ ۚ َسَيۡ�ُفُروَن بِعَِباَدتِِهۡم َوَ�ُ�ونُوَن َعلَۡيِهۡم ِضدًّ  .]٨٢-٧٨[مریم:  ﴾٨٢َ�َّ

گاه شده است؟ و یا او از (َاسرار) غیآ« یعنی: شگاه ینه) از پین زمیه در اکن یا (ایب آ
ه کد. ما آنچه را یگو یه او مکست ین نی؟ چن  گرفته است یمانیمھربان عھد و پ یخدا

و از او به ارث  .م داشتیخواھ یاپیم، و عذاب را بر او مستمّر و پیسینو یه او) مید (علیگو یم
ش یو تنھا پ کامت) تیه وجود مال و ولد است، و روز قکزند ( یه از آن دم مکم آنچه را یبر یم

پرستند،  یه مکرا  ییت) معبودھاامیشند. روز قیاند یه مکن است (ینه چن .ما خواھد آمد
 .»رد، و دشمن آنان خواھند شدکار خواھند کشان را انیعبادت ا

 گریه برای حسین چهارده قرن است که اسالم را نگه داشته است
به ادعای بزرگان شیعه چه چیزی در طول چھارده قرن اسالم را حفاظت  -٧١ س

 ؟ ه استو از آن پاسداری کرد
و بر پا داشتن ÷ گوید: گریه کردن برای سید الشھداامام شیعیان خمینی می –ج 

 .١اسالم را در چھارده قرن حفاظت کرده است ،سینیمجالس عزاداری ح
 ھای خداوند چیست؟  اعتقاد و موضع علمای شیعه در مورد وعید و تھدی -٧٢س
ل بدعت ھمه شیخ شیعه مفید گفته: امامیه اتفاق نظر دارند بر این که اھ –ج

بخواھد که توبه کنند، اگر توبه ھا  آن کافرند، و امام در صورت قدرت داشتن باید از
و گر  ،خوب استخود باز گشتند و به راه درست روی آوردند که  ھای کردند و از بدعت

را به خاطر ارتداد و برگشتن از ایمان به قتل برساند و ھر ھا  آن نه امام و حاکم باید
  .٢بر این بدعت بمیرد اھل دوزخ استھا  آن کسی از

                                           
 ھجری ). ١٣٩٩/  ٨/  ١٦،  ١٥٩٠ـ روزنامه اطالعات ایران (ش  ١
 .١٦ـ اوائل المقاالت، ص  ٢
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در مورد کسی که در چیزی از امور دین با  گوید: می بنابراین ابن بابویه شیخ شیعه
ما مخالفت کند ھمان عقیده را داریم که در مورد کسی که در ھمه امور دین با ما 

 .١مخالفت کرده به آن معتقدیم
در مورد  نیزو  شیعه.وعید خداوند متوجه مخالفان : گویندبنابراین علمای شیعه می

اند: روز دارند، بنابراین روایت کرده ءباشد عقیده ارجامعتقد اعتقاد شیعه کسی که 
شود، کسی که خداوند بر او حقی داشته قیامت حساب شیعیان ما به ما سپرده می

رد و ھر کسی مردم پذیکنیم و خداوند خواسته ما را میباشد ما در مورد او داوری می
خواھیم که حق خود را به خاطر ما ببخشد و به بر او حقی داشته باشند ما از مردم می

و اگر مشکلی بین او و ما باشد ما از ھمه به گذشت و عفو  ،شودما بخشیده می
 .٢سزاوارتریم

 ایمان به فرشتگان
 ست؟عقیده علمای مذھب شیعه در مورد ایمان داشتن به فرشتگان چی –٧٤س
که اند  اند، و روایت کردهمعتقدند که فرشته از نور ائمه آفریده شدهھا  آن –ج 
خداوند از نور چھره علی بن ابی طالب ھفتاد ھزار فرشته آفرید که « گفت: صپیامبر

 .٣»کنندرزش میدوستدارانش تا روز قیامت طلب آمُ شیعیان و برای او و 
از ابی عبدالله . است کنار قبر حسینگریه کردن در ایف فرشتگان یکی از وظ -*

خداوند چھار ھزار فرشته را که ژولیده و غبار آلود ھستند « اند که گفت:روایت کرده
 .٤»برای قبر حسین مقرر کرده که تا روز قیامت برای او گریه کنند

 های آسمان آرزوی فرشته

                                           
 . ١٠٠، ن ک االعتقادات مجلسی، ص ١١٦ـ االعتقادات، ص  ١
 . ٦٨/  ٢، عیون اخبار الرضا ابن بابویه قمی ملقب به صدوق، ج ٩٩ ٦٨ـ بحار االنوار مجلسی، ج  ٢
 ٢٩٤/  ٢، ارشاد القلوب دیلمی، ج ٣٢٠/  ٢٣کراجکی، بحار االنوار ، ج  ٣٣٤ـ کنز جامع الفواید، ص  ٣

، مائه ١٠٣/  ١و کشف الغمه فی معرفة االئمه اربلی، ج  ٦٤٣و تاویل االیات استر آبادی، ص 
 شاذان قمی . ٤٢منقبه، ص 

 . ٣١٨/  ١٠ـ وسائل الشیعه، ج  ٤
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 زمین نیست مگرو ھا  چیزی در آسمان« که گفت:اند  از ابی عبدالله روایت کرده 
 ،اجازه داده شود قبر حسین را زیارت کنندھا  آن خواھند به از خداوند میھا  آن اینکه

 .١»روندآیند و گروھی باال میمی فرودبنابراین گروھی 
(در  ف ھستند، ولیبه اعتقاد علمای شیعه مالئکه به مسئله والیت ائمه مکلّ  -*

کسی والیت را و نزدیگان بارگاه الھی قربین گویند: از مالئکه جز گروه ممی عین حال)
 دھد، حتی یکی ازو خداوند ھر فردی از مالئکه را که مخالفت کند عذاب می ،نپذیرفت
و بالش شکسته شد، و  ،منین را نپذیرفت مجازات گردیدؤوقتی والیت امیرالم فرشتگان

 .٢»مالیدس و خود را به گھواره حسینرفت زمانی که تا بھبود نیافت 
والیت «خرافات سرای شیعه از ابا عبدالله(حاشا ازابا عبدالله) روایت کرده گفته: 

امیرالمؤمنین را بر فرشتگان پیشنھاد کرد ھمه پذیرفتند جز یک فرشته به نام فطرس 
که از قبول کردن سرپیچی کرد، پس خدا بالش را شکست! وبیچاره بھبود نیافت جز 

 صو در آن غلطید! (به دروغ شیعه)رسول خدازمانی که گھواره حسین را لمس کرد 
چکید، تا جایی که بال گفت به پرھای آن فرشته نگاه انداختم که خون از آن می

دیگرش ھم آغشته به خون شد، و ھمراه جبرئیل بسوی آسمان صعود کرد و در جای 
 .٣»خود قرار گرفت

و غذایی ندارند آب فرشتگان «: بنابراین ،است وابسته به ائمهفرشتگان حیات  -*
 ،دوستدارانش و منین علی بن ابی طالبؤجز درود فرستادن و دعا کردن برای امیرالم

، و مالئکه قبل از تسبیح ائمه و تسبیح او کار اهبرای شیعیان گنکردن و طلب آمرزش 
 .٤»دشناختنیما و به پاکی یاد کردن ائمه و شیعیان ما تسبیحی را نم یانشیع

به خاطر این شرافت داده است که والیت علی را جز ا خداوند مالئکه ر -*
آیا فرشتگان «(حاشا ازاو) گفت:  صکه رسول خدااند  پس روایت کرده ٥اند، پذیرفته

اند؟زیرا ھرکس  شرف و مقام یافتهھا  آن یرش والیتدوست داشتن علی و پذ جز بوسیله

                                           
 . ١٦/  ٢ـ تھذیب االحکام، ج  ١
 . ٢٠ص  ،، بصائر الدرجات الکبری صفار٣٤١/  ٢٦ـ بحاراالنوار، ج  ٢
 .)(باب ما خصَّ الله به األئمة ٧ح ٨٨بری صکبصائر الدرجات ال- ٣
 . ٩مع االخبار ابن بابویه ، ص ، جا٣٤٩ – ٣٤٤/  ٢٦ـ بحاراالنوار، ج  ٤
 . ١٥٣ـ تفسیر حسن عسکری، ص  ٥
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نجاست گناه پاک شده دوستدار علی باشد و قلبش از آلودگی غش و دغلی و خیانت و 
 .»باشد، از بھترین فرشتگان ھم برتر است

آید تا به آسمان  وقتی فرشتگان با ھم درگیر شدند، جبرئیل نزد علی فرود می -*
 .١»!صعود کند و میان فرشتگان صلح برقرار کند

-فرشتگان حافظ او می، ینداش به خلوت نشبا دوست شیعه ایشیعهوقتی  -*
 .٢»را پوشانده استھا  آن دارند و خداوندراز میھا  آن ،دور شویم« :ویندگ

 تناقض
 در واقع تکذیب این آیات است: (ادعای فوق الذکر)

َمالِ ٱوََعِن  ۡ�َِم�ِ ٱَعِن  لُۡمَتلَّقَِيانِ ٱإِۡذ َ�َتلَ�َّ ﴿  يۡهِ  ١٧قَعِيدٞ  لّشِ ا يَۡلفُِظ مِن قَۡوٍل إِ�َّ َ�َ مَّ
 .]١٨-١٧[ق:  ﴾١٨َر�ِيٌب َعتِيدٞ 

  فرماید:و می
يِۡهۡم يَۡ�ُتُبونَ ﴿ نَّا َ� �َۡسَمُع ِ�َُّهۡم َوَ�َۡوٮُٰهم� بََ�ٰ َورُُسلَُنا َ�َ

َ
ۡم َ�َۡسُبوَن �

َ
[الزخرف:  ﴾٨٠أ

٨٠[. 
(ما  !ی؟ ! آر میشنو یآنان را نم یگوش و سخنان در یه ما اسرار پنھانکبرند  یا گمان میآ«

گاه از راز و رمز ا ن، فرشتگان مأمور ما در یآنان بوده و) گذشته از ا ینجوا یشان و شنوایآ
سند وثبت و ضبط ینو یردار و گفتارشان را) مکشان ناظرند و (ھمه  نارشان حاضر و بر اعمالک
 .»نندک یم

، دوازده امام استاند  ر قرآن آمدهکه د نام فرشتگانی از دیدگاه شیعه منظور از -*
باب در مورد «ت: کتابش بابی با این عنوان آورده اسبنابراین مجلسی شیخ شیعه در 

اند و صاحب مقام معلوم و حامالن عرش ھستند اینکه ائمه صف گرفته و تسبیح گوینده
روایت را در آن موضوع ذکر  )١١( سپس ٣»ھستندھا  آن منشو سفیران گرامی و نیک 

 . کرده است
 توضیح:

                                           
 عة) .یم حجب الشی(باب تحر ٢ح ١٢/٢٢٩عة جیوسائل الش -١
 . ٥٦٤ – ٥٦٣/  ٨ـ وسائل الشیعه ، ج  ٢
 . ٥١/  ٢٦ـ بحار االنوار  ٣
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علیه مقام فرشتگان مقّرب، دروغ واقعًا گشتاخی و زبان درازی آخوندھای شیعه 
زیرا انکار کردن ، †پردازی بر ایشان؛ بسیار نزدیک است به انکار آن بزرگواران

ھا و فضایل فرشتگان از سوی مراجع شیعه، و تعیین کردن والیت ائمه  وظایف و ویژگی
 درھا  آن ھای با تأویل کردن نام و لقبھا  آن به عنوان دین ایشان، سپس انکار وجود

 فرماید: می قرآن به ائمه و...اّما خداوند متعال

َذَ ٱَوقَالُواْ ﴿ �ۗ ُسۡبَ�َٰنهُ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ �َّ ۡكَرُمونَ  ۥۚ َوَ�ٗ ِ  ۥَ� �َۡسبُِقونَهُ  ٢٦بَۡل ِعَبادٞ مُّ وَُهم  ۡلَقۡولِ ٱب
 ِ ۡمرِه

َ
 .]٢٧-٢٦[األنبیاء:  ﴾٢٧َ�ۡعَملُونَ  ۦبِأ

خود، به نام  ی(برا یخداوند رحمان فرزندانند: یگویّفار عرب) مکاز  ی(برخ« یعنی:
ه کھا) است.بل بیھا و ع ن گونه نقصیو منّزه (از ا کزدان سبحان پایده است یفرشتگان) برگز

 .»ھستند یو محترم یبندگان گرام
 ھمچنین فرمود:

ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ ﴿  َّ ِ�ّ � َ ٱوَِجۡ�ِ�َل َوِميَكٮَٰل فَإِنَّ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَمن َ�َن َعُدّوٗ َعُدّوٞ  �َّ
 .]٩٨[البقرة:  ﴾٩٨ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ 

ل باشد یائیکل و میه دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئک یسک« یعنی: 
 .»افران استکچه خداوند دشمن  ،(خداوند دشمن او است )

 های آسمانی ایمان به کتاب
ھای  در مورد رکن سّوم ایمان یعنی ایمان به کتاباعتقاد بزرگان شیعه  -٧٤س

 آسمانی چیست؟
این باور  له وجود دارد: مسئله اول این که علمای شیعه بردر این مورد دو مسئ –ج 

 .از آن جمله ،شان نازل کرده استیھایی بر ائمه ا ھستند که خداوند کتاب
 سعلیمصحف  -١

آنچه نباید در آن شک کرد این است  گوید:شیعه میو مرجع عالیقدر خویی شیخ 
وجود  ؛ھایی که در قرآن نیستو داشتن اضافه ،ھاکه در آن ترتیب سوره، که قرآن علی

 .١دارد
 سکتاب علی - ٢

                                           
 . ٢٢٣ـ البیان فی تفسیر القرآن خویی، ص  ١
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مرد پیچیده شده زانوی  مثل« اند: روایات شیعه کتاب علی را چنین توصیف کرده 
 .١»است

علی با دست خود نوشته کرده و دیکته  صآن کتاب را پیامبر«اند: و گفته
 .٢»است
 لمصحف فاطمه -٣
فاطمه از « گفت:کرده که اند که علی بن سعید از ابی عبدالله روایت روایت کرده 

بر او نازل کرده خدا است که  یکالمبلکه  ،خود چیزی به جا گذاشت که قرآن نیست
 .٣»کرده و علی نوشته استدیکته آن را  صپیامبر ،است
سوگند به است،  مصحف فاطمه سه برابر قرآن شما« و در روایتی دیگر آمده است: 

گوید: گفتم سوگند به خدا که علم ھمین می خدا یک حرف از قرآن شما در آن نیست،
 .٤»...چندان نیستفرمود : آن علم  .است

 تناقض
چیزی از کتاب  لدر قرآن فاطمه«با آن آمده است: و متناقض در روایتی متضاد 

 .٥»بلکه آن چیزی است که به او القا شده وجود ندارد،خدا 
 یک تناقض دیگر

روایت  صاز پیامبرو حدیثی طوالنی  ،از ابو بصیرشیخ و مرجع بزرگ شیعه کلینی 

َل َسآ�ُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِعٖ ﴿  :وحی آمد و فرمود صسپس به پیامبر« کند که: می
َ
 ١َسأ

)ّلِۡلَ�ٰفِرِ�َن  ِ ٱّمَِن  ٢َدافِعٞ  ۥلَۡيَس َ�ُ  (بوالية علیٍّ -یم .]٣-١[المعارج:  ﴾٣لَۡمَعارِِج ٱذِي  �َّ
خوانیم، گفت: سوگند به خدا گفتم: فدایت شوم ما این آیه را به این صورت نمی: گوید

و سوگند به خدا که در  ،نازل کرده است صیل بر محّمدئبه ھمین صورت جبر
 .٦»مصحف فاطمه ھم ھمین گونه است

                                           
 . ٥١/  ٢٦ـ بحاراالنوار، ج  ١
 . ٤٥ـ بصائر الدرجات الکبری صفار، ص  ٢
 . ٤٢، بصائر الدرجات، ص ٤٢/  ٢٦ـ بحاراالنوار  ٣
 . ٢٣٩/ ١ـ اصول کافی  ٤
 .٤٣و بصائر الدرجات، ص  ٤٨/  ٢٦ـ بحاراالنوار، ج  ٥
 . ٥٧/  ٨ـ الکافی  ٦
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 فاطمه چگونه نازل شد؟ مصحف
ای که خواستار حق  به خوانندهاند از ائمه خود نقل کردهشیعه ی را که اینک روایت 

 :دھیماست ارائه می
اباجعفر محّمد بن علی را در مورد مصحف « :گفت از ابی بصیر روایت است که

بر او نازل ) ص(پیامبرگفت: این مصحف بعد از وفات پدرش  در پاسخ ،فاطمه پرسیدم
، گفتم: آن را برایم توصیف کن، خیرگفت:  ؟شد، گفتم: آیا چیزی از قرآن در آن ھست

و عرض آن ھای آن است گفت: جلد آن دو یاقوت کبود است که به اندازه طول ورق
آن چگونه است؟ گفت: ورق آن از مروارید  یھا گفتم: فدایت شوم برگ .قرمز است
گفتم: فدایت شوم در آن چه  .پدید آمده است ، پسپدید بیا :گفته شداو به  .سفید است

و اخبار  خواھد شد،و آنچه تا روز قیامت گذشته ر اخبھمه اگفت: در آن  ؟ھست
آن قرار و دیگر چیزھایی که در  ،ھا ھستند ی که در آسمانفرشتگانو تعداد  ،ھاآسمان

پیامبران و کسانی که پیامبران اسامی دارند و تعداد ھمه پیامبران وبندگان خدا و 
اند  و کسانی که پذیرفتهاند  و نام کسانی که تکذیب کرده اند، فرستاده شدهھا  آن بسوی

نیز و  ،منان و کافرانی که خداوند آفریدهؤو اسامی ھمه م ،در آن نوشته شده است
و تعداد ھمه کافران آن و صفت و حالت کسانی که  ،در آن ھست ھای ھمه شھرھا نام

که  ھاییو طاغوت ،شان ھای گذشته و حکایاتتھا و ملّ  و حالت قرن ،اندتکذیب کرده
 فاتو اسامی ائمه و ص ،و زمان فرمانروایی و تعدادشان ثبت استاند  به حکومت رسیده

شان و ھمه کسانی که  و صفت بزرگان ،دندر اختیار دارھا  آن ازکدام  ھرچیزھایی که و 
گفت:  ؟اند نوشته شده است گفتم: فدایت شوم ادوار زمان چقدردر ادوار زمان آمده

و در مصحف فاطمه ھمه چیزھایی که  ه ھستند.ھفت دوراست که پنجاه ھزار سال 
و صفت اھل بھشت و تعداد کسانی که وارد آن ھا  آن و زمان پایانو اجل  ،خدا آفریده

و در آن  ،روند و اسامی ھر دو گروه وجود دارد شوند و تعداد کسانی که به جھنم میمی
و علم  ،گونه که نازل شدهآنو علم تورات به  ،علم قرآن به ھمان صورتی که نازل شده

و تعداد ھمه درختان در ھمه شھر در آن  ،اندای که نازل شدهانجیل و زبور به گونه
 .١.»ثبت است و ..

                                           
 . ٢٨ – ٢٧ـ دالئل االمامة ابی جعفر محمد بن رستم طبرسی شیعه، ص  ١
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چند جلد و چند صفحه باشد و بزرگ خرافی ممکن است چقدر ن مصحف ایشگفتا 
 .باشد؟!

(آنچه برایت گفتم در مورد صفحه گفت: ھنوز شیعیان  امامھمانا «: گویدراوی می
و حتی یک کلمه  ،امرا برایت بیان نکردهو ھنوز یک حرف از صفحه دّوم  اّول آن بود)

 .١»مااز آن را نگفته
 کتابی بر او نازل شد صپیامبرقبل از وفات  –٤
خداوند قبل از وفات «اند که گفت: روایت کردهس علمای شیعه از ابی صادق 

بر او کتابی نازل کرد، و گفت: ای محّمد این کتاب وصّیت تو به شخص  صپیامبر
: نجیب و شریف اھل بیت من کیست ای گفتپیامبر .شریف از اھل بیت تو استنجیب 

 صکتاب مھرھایی طالیی بود، پیامبر رویجبرییل؟ گفت: علی بن ابی طالب است، 
و به آنچه در آن امر شده  ،آن را به علی داد و به او فرمان داد تا یکی از مھرھا را باز کند

زندش حسن را به فر سپس آن ،آنگاه علی یکی را باز کرد و به آن عمل کرد ،عمل کند
وقتی سپس ھمین طور ادامه داد تا  ،یکی از مھرھای بسته شده را باز کردنیز داد و او 

 .٢»کندکه مھدی ظھور می
 :توضیح

يِۡدي ﴿
َ
يِۡديِهۡم َو�

َ
خود و با  یھا با دست .]٢[الحشر:  ﴾لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱُ�ۡرُِ�وَن ُ�ُيوَ�ُهم بِ�

در اینجا (آنگونه که ذکر شد) ردند! ک یران میش را ویخو یھا مؤمنان خانه یھا دست
نزدیک او تا بنابراین  ؟پرسد: نجیب و شریف کیستمی صپیامبرکنند شیعه ادعا می

در روایتشان آمده به نکته ھمانگونه که را نشناخته است! پس این آن وصّی وفات 
وصی از اھل بیت او و به مردم اعالم نکرد که نجیب  صمعنای آن است که پیامبر

ْ ٱفَ ﴿ .دانستبلکه تا زمان وفاتش این را نمی ،کیست وا ْوِ�  ۡ�َتِ�ُ
ُ
أ بَۡ�ٰرِ ٱَ�ٰٓ

َ
[الحشر:  ﴾٢ۡ�

 .»دیریخردمندان ! درس عبرت بگ یا« .]٢
 للوح فاطمه -٥

                                           
 . ٢٨/  ٢٧ـ دالئل االمامة  ١
 . ٢٨٠/  ١ـ اصول کافی کلینی  ٢
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از سوی  صوفات رسول خدا قبل ازلوح فاطمه کتابی است که به اعتقاد شیعه 
ھدیه کرده، بنابراین از ابی بصیر  دخترش فاطمه آن را بهنیز او ؛ نازل شاو خداوند بر 

جابر  ؟که ابا عبدالله از جابر بن عبدالله در مورد لوح فاطمه پرسیداند  روایت کرده
وارد خانه مادرت فاطمه شدم و او را به  صسوگند به خدا که در حیات پیامبر« گفت:

و در  ،فکر کردم از زمرد است ،در دست او لوح سبزی دیدم ،تولد حسین تبریک گفتم
 :و در آن نوشته شده بود ...،آن نوشته ای سفید دیدم که شبیه رنگ خورشید بود

بسم الله الّرحمن الّرحیم، این کتابی است از جانب خداوند عزیز و حکیم نازل شده بر «
بان و راھنمای او، جبرئیل امین آن را از جانب محّمد نبی و نور و سفیر و و دروازه

که روزگار او را تمام ام  من ھیچ پیامبری را نفرستادهد آورد... پروردگار جھانیان فرو
و تو را بر  ،اممقرر کرده ام و مدت او به پایان رسیده مگر اینکه برایش یک وصّی نموده

را با  و تو ،امدادهو برتری فضیلت دیگر صی تو را بر اوصیاء وو  ،امپیامبران برتری داده
ام، حسن را بعد از به پایان رسیدن ن گرامی داشتهھایت حسن و حسی و بچه ادگاننو

 .»امقرار دادهدار وحی خود و حسن را خزانه سرچشمه علممنبع و زمان پدرش 
گوید: اگر در تمام عمرت فقط ھمین ابو بصیر می«و در آخر آن چنین آمده است:  

بدار مگر از بنابراین آن را پنھان و محفوظ برایت کافی بود، شنیدی یک حدیث را می
 .١»اھل آن

 رسوایی کمر شکن
ھایشان را از بیخ در که بنیان و پایهاند  در موضوع کتاب موھوم روایتی نقل کرده

کند، زیرا بر طبق این روایت آورده و سقف ساختمان تشّیع را روی خودشان ویران می
بر و او ھم ازجا÷ شان آمده است: از ابی جعفر وصی نیست، چون در روایتس علی

وارد شدم در حالی که  لنزد فاطمه«که گفت: اند  بن عبدالله انصاری روایت کرده
را برشمردم ھا  آن جلو او لوحه ای بود حاوی اسامی اوصیاء از فرزندان او، دوازده نفر از

 .٢»بودندنام علی نفر محّمد بودند و سه ھا  آن ازنفر سه ، امام قائم بود شان آخرینکه 
 لصحیفه فاطمه -٦

                                           
 . ٥٢٨ – ٥٢٧/  ١ـ الکافی کلینی  ١
 . ٥٣٢/  ١ـ الکافی  ٢
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یکی از صفات مصحف فاطمه به اعتقاد علمای شیعه چنان که از ابی عبدالله بن  
وارد خانه بانویم فاطمه بنت رسول « گوید:او می است، ایناند  جابر روایت کرده

ای سفید از ناگھان دیدم صحیفه ،شدم تا تولد حسن را به او تبریک بگویم صالله
در  بانوی زنان این صحیفه چیست؟ گفت:سیده و : ای گفتمدارد، مروارید در دست 

گفتم:  ذکر شده است،، رسندکه به امامت مینوشته شده این صحیفه نام آن فرزندانم 
 نشانتای جابر اگر از این کار نھی نشده بودم  گفت: را به من بده تا نگاه کنم، آن
ولی از دست زدن به این صحیفه نھی شده و کسی حق ندارد به آن دست  دادم، می

 .١»یا از اھل بیت پیامبری باشد ،باشد یبزند مگر پیامبر یا وصی پیامبر
 دوازده صحیفه -٧

 (به افترای شیعه)اند که علمای شیعه از استادشان ابن بابویه قمی روایت کرده
نازل کرده  بر منو دوازده صحیفه ھر مُ  خداوند دوازده خاتم و« :فرمود صپیامبر
او در ھای  و ویژگیو صفت ش نوشته شده، و مھر راسم ھر امامی روی انگشت ،است

 .٢»اش بیان شده است صحیفه
 سعلی ھای صحیفه – ٨
را ھا  آن صای است که در آن نوزده صحیفه است که پیامبرصحیفهھا  آن یکی از 

 .٣پنھان کرده استھا  آن به ائمه ھدیه داده یا نزد
 صحیفه دسته شمشیر -٩

ای صحیفهس در داخل دسته شمشیر علی«گفت:  اند از ابا عبدالله روایت کرده
اش را ھمراه با کوچک قرار داشت، ایشان پسر خود حسن را فراخواند و صحیفه

چاقویی تحویل او داد و گفت: آن را باز کن، ولی نتوانست باز کند تا این که خودش 
برایش باز کرد، سپس گفت: آن را بخوان، حسن شروع کرد به خواندن الف و باء و 
سین و الم؛ یکی پس از دیگری، سپس آن را جمع کرد و به پسرش حسین داد، او ھم 

که خود برایش باز کرد، بعد گفت: بخوان پسر عزیزم، او ھم مانند توانست باز کند تا این
حسن شروع به خواندن کرد، سپس آن را در ھم پیچید و به محّمد بن حنفیه داد، ولی 

                                           
، و اکمال الدین، ٢٥/  ٢٤، و عیون اخبار الرضا ٣٧٣/  ٢، االحتجاج طبرسی ١٩٣/  ٣٦ـ بحاراالنوار  ١

 .١٧٨ص 
 . ١٥٤/  ٢لمستقیم بیاضی ، و الصراط ا٢٦٣ـ اکمال الدین ابن بابویه، ص  ٢
 . ٣٦، بصائر الدرجات الکبری صفار، ص ٢٤/  ٢٦ـ بحاراالنوار  ٣
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او نیز نتوانست آن را بگشاید، تا اینکه برایش گشود و گفت: بخوان، ولی نتوانست 
ه دسته شمشیرش آویخت.راوی چیزی از آن را بخواند، بعد صحیفه را جمع کرد و ب

گفت: به ابوعبدالله گفتم: در آن صحیفه چه چیزی بود؟ گفت: حروفی بودند که از ھر 
تا قیام رستاخیز جز دو حرف از  شد، ابوبصیر گفت: کدام ھزار حرف دیگر گشوده می

 .!١»شودآن باز نمی
 وزده صحیفهای است که در آن نکه ابو جعفر گفت: نزد من صحیفهاند  روایت کرده

 .٢ھدیه کرده استبه من آن را  صاست و پیامبر
 صصحیفه دسته شمشیر پیامبر – ٩
 صابو عبدالله گفت : در دسته شمشیر پیامبر«از ابو بصیر روایت است که گفت:  

. »گردد از میھایی ھست که از ھر حرفی ھزار باب بصحیفه کوچکی بود در آن حرف
 .٣گفت: تا کنون فقط دو حرف از آن بیرون آمده استگوید: ابو عبدالله بصیر می ابو

 جفر سفید و جفر قرمز – ١٠
حّجت شیعه از حسین بن ابی العالء روایت کرده که گفت: از ابا عبدالله شنیدم که 

گوید: گفتم: در آن چه ھست؟ گفت زبور داود و جفر سفید پیش من است. می«گفت: 
و حالل و حرام در آن بیان  ،ابراھیمھای ی و انجیل عیسی و صحیفهتورات موس

 .»...مصحف فاطمه در آن استنیز و  اند. شده
 گفت:؟ گفتم: در آن چه ھست گوید:نزد من است، می سرخ جفر«تا آنجا که گفت: 

آنگاه عبدالله بن  ،کندکشتن باز میو برای خون فقط صاحبش آن را ، و (جنگی) سالح
دانند؟ اصالح کند آیا فرزندان حسن این را میخداوند تو را  ابی یعفور به او گفت:

و روز را  شناسند،میدانند ھمانطور که شب را گفت: بله سوگند به خدا آنان این را می

                                           
 ،(باب فيه احلروف التي علَّم رسول اهللا علياً صلوات اهللا عليه ) ١ح ٣٢٧بری صکبصائر الدرجات ال - ١

آذاهنم (باب جهات علومهم ع وما عندهم من الكتب وأنه ينقر يف  ١١٥ح ٢٦/٥٦بحار األنوار ج

 .وينكت يف قلوهبم )
 .١٤٤، بصائر الدرجات الکبری صفار، ص  ٤/  ٢٦ـ بحاراالنوار  ٢
 .٨٩، بصائر الدرجات، ص ٥٦/  ٢٦بحار االنوار  - ٣
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ھا  آن و اگر ددارمیاما حسادت و دنیا طلبی آنان را به انکار وا ،دانند که روز استمی
 .١»جستند برایشان بھتر بودحق را بوسیله حق می

 صحیفه ناموس -١١
اسم گفته: اند که روایت کرده از امام رضای خود (حاشا از امام رضای واقعی)

عھد و پیمان ھا  آن خدا از ما و از ،شیعیان ما و اسامی پدرانشان نوشته شده است
کسی بر ھا  آن ما وشوند، و جز ھم وارد میھا  آن محکم گرفته، ھر جا ما وارد شویم

 .٢»دین اسالم قرار ندارد
 صحیفه عبیطه -١٢

: که گفت )(حاشا از علی اندمنین علی بن ابی طالب روایت کردهؤاز امیر الم
سوگند به خدا وسعت و اجازه داشتم برایتان بگویم تا سال دو باره برگردد یک حرف «

ھا  آن و در میان ،ھای زیادی پیش من ھستصحیفهرا تمام نکنم، و سوگند به خدا 
تر از آن بر عرب و ھیچ چیزی سخت ،شوده آن عبیطه گفته میای است که بصحیفه

دھند و در فقط به ظاھر فریب میھا  که شصت قبیله از عرب و در آن آمدهوارد نشده، 
 .٣»دین خدا بھره ندارند

 الجامعه -١٣
اند که روایت کرده/ حّجت و مرجع شیعه کلینی از ابوبصیر و او از اباعبدالله

گوید گفتم: دانند که الجامعه چیست! میچه میھا  آن و ،نزد ماستالجامعه « گفت:
ذراع با ذراعھا ای است که طول آن ھفتاد فدایت شوم الجامعه چیست؟ گفت: صحیفه

را  آنخود  با دستس و علی هکرددیکته دھان خود زبان و و آن را با  ،ستا صپیامبر
و غیره ھا  زخمدیه و ھمه آنچه که در مورد  ھا حالل و حرام مهدر آن ھ ،نوشته است

 . ٤»مردم به آن نیاز دارند بیان شده است
 توضیح:

ھا را خدا نازل گویند ھمه این کتابتر از ھمه این است که میتر و زشتو عجیب
ت پنھان اما ھمواره از امّ  اختصاص دارد،ن علی و ائمه بعد از او انؤکرده است و امیرم

                                           
 . ٢٤٠/  ٢٤/  ١اصول کافی  - ١
 . ٤٧، بصائر الدرجات، ص ١٢٣/  ٢٦بحار االنوار  - ٢
 . ٣٧/  ٢٦بحاراالنوار  - ٣
 . ٢٣٩/  ١اصول کافی  -٤
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 ،ھا ھم پنھانند و شما فقط به قرآن اھل سّنت دسترسی داریدما شیعهمانند و از شمی
پس چرا ائمه شما این ناقص است، قرآنی که علمای شما معتقدند تحریف شده و 

بیش از ھزار و دویست سال ھا  اند؟ و این کتابھای آسمانی را از شما پنھان کرده گنج
 .اند چرا؟ چرا؟انبار شده ١شما نزد مھدیاست 

این روایات را در سبئی ھای پلید یھودی  آیا حقیقت این نیست که دست
دانیم که مسلمین ما ھمه می ،دروغ بسته استشیعه ھایتان جای داده و بر ائمه  کتاب

ھای یھود و از ویژگی ی آسمانیھااما تعدد کتاب ،فقط یک کتاب دارند و آن قرآن است
این ، آیندت با یھودیان و نصارا باز نمیعلمای شما از اختیار مشابھ ! آیانصاراست

ای معاصر شیعه آن را از آیا علم ،مقدس ھم اکنون کجا ھستند ھای ھا و کتابصحیفه
 .اند؟ بین برده
ھای آسمانی نزد ائمه وجود  ی دّوم: ھمه بزرگان شیعه معتقدند که ھمه کتابمسأله

 .»!کننددارد و در بین مردم بدان حکم می
رده که امامشان ابوالحسن نزد یک یھودی به نام بریه انجیل را کلینی روایت ک

من حدود پنجاه سال است که دنبال کسی چون تو ھستم «قرائت کرد. بریه گفت: 
 .»بنابراین بریه ایمان آورد و ایمانش خوب بود

گفت:  آورید؟ھای آسمانی را از کجا می تورات و انجیل و کتاب«از امام سؤال کرد: 
ھا  آن خوانیم و آنچهرا میھا  آن ایم، و ما ھم مانند ایشانھا را ما به ارث گرفته این کتاب

دھد که مردم از او سؤال گوییم، خداوند حّجتی را در زمین قرار نمیگفتند میمی
 .»دانمکنند ولی در جواب بگوید نمی

ورات منظور خواندن ت شود که بزرگان شیعه بدیناز روایات فوق چنین برداشت می 
اند تا جواب ھمه سؤاالت مردم را بدانند ھا را برای ائمه قرار داده و انجیل و دیگر کتاب

و بیابند، ولی این امر خروج از اسالم و دعوت و فراخوانی به (وحدت ادیان) است، اّما 
 فرماید:خداوند متعال می

[آل  ﴾٨٥ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �ِخَرةِ ٱدِيٗنا فَلَن ُ�ۡقبََل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱَوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿

 .]٨٥عمران: 

                                           
 محسن االمین . ١٨٤ – ١٥٤/  ١محمد آصف محسنی، اعیان الشیعه  ٣٤٧/  ٣صراط الحق  -١
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، شود یرفته نمیند، از او پذیبرگز ینیعت) اسالم، آئین و شریر از( آئیه غک یسکو «یعنی: 
 .»اران خواھد بودکانیو او در آخرت از زمره ز

 فرماید:و نیز می
ٓ إَِ�َۡك ﴿ نَزۡ�َا

َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوأ ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن  ۡ�َقِّ ٱب َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ�  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُمَصّدِ

نَزَل  ۡحُ�مٱفَ 
َ
ٓ أ ۖ ٱبَۡيَنُهم بَِما ُ ا َجآَءَك ِمَن  �َّ ۡهَوآَءُهۡم َ�مَّ

َ
� ٱَوَ� تَتَّبِۡع أ ٖ َجَعۡلَنا  ۡ�َّقِ

لُِ�ّ
ۚ َولَۡو َشآَء  ةٗ ِمنُ�ۡم ِ�ۡعَ  ُ ٱَوِمۡنَهاٗجا َۡبلَُوُ�ۡم ِ� َمآ  �َّ ٗة َ�ِٰحَدٗة َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ مَّ

ُ
َ�ََعلَُ�ۡم أ

ْ ٱَءاتَٮُٰ�ۡمۖ فَ  ِ ٱإَِ�  ۡ�َۡيَ�ِٰت� ٱ ۡستَبُِقوا َمرِۡجُعُ�ۡم َ�ِيٗعا َ�ُينَّبُِئُ�م بَِما ُكنُتۡم �ِيهِ  �َّ
ِن  ٤٨َ�َۡتلُِفونَ 

َ
نَزَل بَۡيَنهُ  ۡحُ�مٱَوأ

َ
ٓ أ ُ ٱم بَِما ۡهَوآَءُهۡم وَ  �َّ

َ
ن َ�ۡفتُِنوَك  ۡحَذرُۡهمۡ ٱَوَ� تَتَّبِۡع أ

َ
أ

نَزَل 
َ
ٓ أ ُ ٱَ�ۢن َ�ۡعِض َما ْ فَ  �َّ َما يُرِ�ُد  ۡعلَمۡ ٱإَِ�َۡكۖ فَإِن تََولَّۡوا َّ�

َ
ُ ٱ� ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض  �َّ

َ
أ

 .]٤٩-٤٨[المائدة:  ﴾٤٩ِسُقونَ لََ�ٰ  �َّاِس ٱُذنُو�ِِهۡمۗ �نَّ َكثِٗ�� ّمَِن 

ه (در ھمه کم یردکامل و شامل قرآن) را نازل کتاب (کغمبر) یپ یو بر تو (ا« یعنی:
)، و شاھد (بر ین (آسمانیشیپ یھا تابکام و اخبار خود) مالزم حق ، و موافق و مصّدق کاح

 یداورتاب از تو کاست . پس (اگر اھل ھا  آن صّحت و سقم) و حافظ (اصول مسائل)
رده است، و به خاطر که خدا بر تو نازل کن ک یداور یزیان آنان بر طبق چیخواستند) م

 ی(ا .مگردان یتو آمده است رو یه براک یقتیشان، از حق و حقیا یال و آرزوھایاز ام یرویپ
ام) کان احی(جھت ب یا دن به حقائق) و برنامهیرس ی(برا یاز شما راھ یھر مّلت یمردم !) برا

روال  یکرد (و بر ک یم یخواست ھمه شما (مردمان) را مّلت واحد ی. اگر خدا ممیا داده قرار
شد)  یم یکینه و ازمنه کآنان در ھمه ام یسرشت ، و لذا راه و برنامه ارشاد یسرشت م یکو 

د (و فرمانبردار یازمایرد) تا شما را در آنچه (از شرائع) به شما داده است بکن نیو اّما (خدا چن
ھا  یکین ید و) به سویابی. پس (فرصت را دراز فرمان مّنان جدا و معلوم شود)ش کدان و سرزی

 یه) جملگکد ید و بدانیرات بپردازیمشاجره در اختالفات به مسابقه در خ ید (و به جایبشتاب
گاھتان خواھد یا ردهک یخدا خواھد بود، و از آنچه در آن اختالف م یتان به سو بازگشت د آ

 .»ردک
ن کم کح یزیان آنان طبق چیه) در مکن یم به ایدھ یغمبر فرمان میپ ی(به تو او 

ن ، و از آنان کم یرویشان پیا یال و آرزوھای، و از امرده استکه خدا بر تو نازل ک
 یزھائیچ ی) تو را از برخیورز انت و غرضیو خ یپوش ذب و حقکه (با کبرحذر باش 

و  یمال ھویرا پا یامکنند (و احکمنحرف ن رده است به دور وکه خدا بر تو نازل ک
گردان شدند و به قانون خدا) پشت یم خدا روکھوس باطل خود نسازند). پس اگر (از ح
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شان را دچار بال و یشان ااز گناھان یا خواھد به سبب پاره یه خدا مکردند، بدان ک
 یارین بسگمایند). بکگرفتار  یش از عذاب اخروی، پیویبت سازد (و به عذاب دنیمص

 .نندک یو تمّرد م یچیعت) سرپیام شرکاز مردم (از اح

 پیامبران برتراند یا ائمه؟
برتر و افضل ھستند یا ائمه انبیاء و  صشیعه رسول خدااز دیدگاه بزرگان  -٧٥س

  ھا؟آن
شیخ شیعه ! و مرجع و دانندو پیامبران برتر می صپیامبران را از شامامان –ج 

کند که او مبعوث کند و ادعا میرا مذمت می صیا اسدی پیامبرعلباء بن ذراع دوسی 
 .١اما او مردم را به سوی خودش فراخواند کند،دعوت س علی رایشده بود تا ب

 رسوایی کمر شکن شیعه
) را بن ذراع بینیم بزرگان شیخ و سرور خود (علباءبا وجود این(که ذکر شد) می

اند مبنی بر اینکه به شیخ ابوعبدالله را نقل کردهمورد تعظیم قرار داده و روایت او از 
 .٢!!»ایمبھشت را به جای خدا برایت ضمانت کرده«علباء گفته: 

باب در بیان اینکه ائمه از پیامبران و از « ومجلسی بابی با این عنوان آورده است:
شده پیمان گرفته ھا  آن ھمه مردم برترند و از پیامبران و مالئکه و سائر خلق برای

 .»داشتند می که ائمه را دوستاند  است. و پیامبران الوالعزم به خاطر این الوالعزم شده
شماری در این مورد آمده روایات بی« گوید:حدیث آورده و می )٨٨در این مورد (و 

 !!.٣»در این باب ذکر کردیمرا است و ما فقط تعداد اندکی 
-لھی جایگاه نبّوت را تنھا به سبب ائمهکنند) انبیای ا(ادعا می فقط ھمین نه، بلکه

اند که ی رافضه بدست آوردند، ھمانگونه که این بھتان را به نام ابی عبدالله ساخته
به خدا سوگند آدم مستحق چنین جایگاھی نبود که خدا او را با دست خود «گفت: 

را  ، و خدا عیسی بن مریمبیافریند و از روح خود در او دمید مگر با والیت علی

                                           
 . ٣٠٥/  ٢٥، بحاراالنوار ٥٧١رجال کشی، ص  -١

اع األسدي وأيب بصري) ٢ح ٧٧رقم  ٣/١٧٥ج یشکرجال ال -٢  (يف علباء بن درَّ

 . ٣١٩ – ٢٦٨ – ٢٦٧/  ٢٦نوار بحار اال -٣
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، سپس ای برای جھانیان قرار نداد مگر به سبب تواضع و فروتنی برای علینشانه
را ھا  آن گفت: خالصه مطلب اینکه ھیچکدام ازخلق خدا اھلّیت نگاه خدا بسوی

 .١!!»اند جز به سبب بندگی مانداشته
...یونس پیامبر از پذیرش والیت ائمه خودداری کرد، پس «و در روایتی دیگر گفت: 

 .٢»خداوند او را در شکم ماھی حبس کرد تا اینکه بدان اعتراف نمود
ای واال و و درجه  ستوده یمقامھمانا امام دارای «گوید:  می و امام بزرگشان خمینی

ی آن متواضع خالفت تکوینی است که تمام ذّرات این جھان ھستی در برابر سیطره
ین است که ائّمه دارای آنچنان مقام و ھستند، و یکی از ضروریات و بدیھّیات مذھب ما ا

 !!.٣»ی مقّرب و نه نبی مرسل بدان دسترسی نداردجایگاھی ھستند که نه فرشته

 رسوایی کمر شکن شیعه
یکی از علمای یھود نزد «اند گفت: روایت کرده÷ از ابی عبدالله صادق

فرمود: وای بر س آمد و گفت:...ای امیرمؤمنان آیا تو پیامبری؟علی÷ امیرالمؤمنین
 .٤»ھستم صمحّمد ھای تو! من یکی از برده

خُ� هذه األمة بعد نبيِّها «روایت شده که فرمود: س ھمچنین با روایت متواتر از علی
ابوبکر سپس  صبھترین و برترین افراد این اّمت بعد از پیامبرش« ٥»أبو ب�ر وعمر

 .»عمر است
به اتمام این که) مرا بر ابوبکر و ( ھر کسی را نزد من بیاورند«ھمچنین فرمود: 

 .٦»تفضیل و برتری داده، بر او حد تھمت اجرا خواھم کرد شعمر

 اقامه حّجت با امام

                                           
 . ٥٦ح ٢٦/٢٩٤جبحار األنوار  - ١
 ،و٣٤ح ٢٦/٢٨٢بحار األنوار ج, و ١ح ٩٦-٩٥بری صکالبصائر الدرجات  - ٢
 ) ٥٢ة (صیاإلسالمومة کالح - ٣
 .١ح ٣/٢٨٣بحار األنوار ج - ٤

 ١٠١٩ت ینور الله التستر یللقاض ١١١رقم  ٣٢٣الصوارم املهرقة يف جواب الصواعق املحرقة ص - ٥
 . یلسلمج١٢٣-٢/١٢٢ون والمحاسن جیالع - ٦
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 صآیا به اعتقاد علمای شیعه حجت خداوند بر بندگانش بوسیله پیامبر -٧٦س 
 شود یا بوسیله امام؟  می اتمام
 !.گردد حجت خدا جز با امام اقامه نمی -ج
باب در بیان اینکه حجت خدا بر بندگانش جز بوسیله « گوید:یثقه شیعه کلینی م 

 یکی از ،ذکر کرده استاز اباعبدالله و چھار حدیث در این مورد  .»گرددامام اقامه نمی
 .١»شداگر ما نبودیم خدا عبادت نمی« این است:ھا  آن

شناخته  ألنبودند خداوندھا  آن اگر«که: اند  نیز به نام او این افتراء را بستهو  
 .٢»شد نمی

 .٣»دانست خدا را چگونه بپرستد نمی و کسی« و مجلسی اضافه کرده است:

 یک رسوایی کمر شکن برای بزرگان شیعه
  خداوند متعال فرمود:

ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ﴿ بَّ�ِ ِ ٱرُُّسٗ� مُّ � َ�ۡعَد  �َّ ُ ٱَوَ�َن  لرُُّسِل� ٱُحجَّ َّ� 
 .]١٦٥[النساء:  ﴾١٦٥َعزِ�ًزا َحِكيٗما

افران را به کرسان، و ( م تا (مؤمنان را به ثواب) مژدهیغمبران را فرستادیما پ« یعنی:
 یمردمان باق یبر خدا برا یلیغمبران حّجت و دلیدھنده باشند، و بعد از آمدن پ میعقاب) ب

 ».م استکیره حیو خدا چ ،نماند
  وفرمود:

وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّواْ  ۡ�ََراِم� ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ﴿
ٌة إِ�َّ  ۥوُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ  ِينَ ٱِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َعلَۡيُ�ۡم ُحجَّ ْ ِمۡنُهۡم فََ�  �َّ َظلَُموا

تِمَّ نِعۡ  ۡخَشۡوِ� ٱَ�َۡشوُۡهۡم وَ 
ُ
رَۡسۡلَنا �ِيُ�ۡم  ١٥٠َعلَۡيُ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم َ�ۡهتَُدونَ  َمِ� َوِ�

َ
ٓ أ َكَما

ْ َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ٰتَِنا َوُ�َزّ�ِيُ�ۡم َو�َُعّلُِمُ�ُم   ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱرَُسوٗ� ّمِنُ�ۡم َ�ۡتلُوا
ا لَۡم تَُ�ونُواْ َ�ۡعلَُمونَ   .]١٥١-١٥٠: [البقرة ﴾١٥١َوُ�َعّلُِمُ�م مَّ

                                           
 والة أمر... †باب أن األئمة ٦تاب الحجة حک( ١/١٣٨ج یافکأصول ال - ١
 . ١٩٣ – ١٧٧/  ١اصول کافی  - ٢
 . ٢٨/  ٣٥بحار االنوار  - ٣
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ند. پس یشان ستم نمایه از اک یسانکنداشته باشند  مگر  یتا مردم بر شما حّجت« یعنی:
د و یا د جانب حق را رھا ساختهینکرفتار  یه اگر مخالف وحکد (یو از من بترس دیاز آنان مترس

ل یمکش را بر شما تید) تا نعمت خوید. پس گوش به فرمان خدا باشید دیپادافره خود را خواھ
 ».دید رھنمود شوینم و شاک

ات (قرآن) ما را بر یه آکختم یتان برانگ انیرا از خودتان در م یغمبرین پیو ھمچن
ت و عظمت خدا را در گستره جھان به شما یوحدان یھا خواند (و نشانه یشما فرو م

به  آموزد. و یترا م مکتاب (قرآن) و حکدارد و به شما  یزه مکیاند) و شما را پاینما یم
 .دیاموزید آن را بیتوانست یه نمکدھد  یاد می یزیشما چ

 نازل شدن وحی بر ائمه
 شان معتقدند؟ آیا علمای شیعه به نازل شدن وحی بر امامان -٧٧س 

 .١گوینداین است که ائمه جز وحی چیزی نمیھا  آن قاعده و اصل -ج
(وحی) عضی از ما در گوش ب« که گفت:اند  شان ابی عبدالله روایت کرده و از امام

زنجیری را  دایو بعضی از ما ص آید،برایش میو بعضی در خواب  ،شودگفته می
تر  و نزد بعضی از ما صورت و سیمایی بزرگ ،شنود که به طشت و ظرف برخورد کند می

 . ٢»شودنمایان مییل و میکائیل ئاز جبر
شوند و در سفرھایمان بر ما نازل می فرشته« که گفت:اند  آورده و در روایتی دیگر

و در وقت  ،شوندمیو در سفرھای ما حاضر  ،غلطندمان میھای خواب بر بسترھا و رخت
و ھیچ روزی بر ما نگذرد مگر آنکه اخبار  ،آیند تا نماز را با ما بخوانندنماز نزد ما می

 .٣»رسندگذرد به ما میروی زمین و آنچه در آن می
یکی از ضروریات مذھب ما این است که ائمه  ما دارای مقامی «د: گویو خمینی می
  .؟؟٤»رسدمقرب و ھیچ پیامبری به آن نمی فرشتهھستند که ھیچ 

و نزد شیعه ھمانطور که قبال چند بار گفته شد کسی که منکر ضرورت دین باشد 
 کافرست .

                                           
 . ٢٣٧/  ٥٤، ١٥٥/  ١٧بحار االنوار  - ١
 . ٣٥٨/  ٢٦بحار االنوار  - ٢
 . ٨٥٢/  ٢الخرائج و الجرائح راوندی  - ٣
 . ٥٢حکومت اسالمی، ص  - ٤
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 و ای واال درجهامام دارای مقامی پسندیده و رتبه و «: گویدو ھمچنین خمینی می
خالفتی تکوینی است که ذرات جھان ھستی در برابر والیت و سیطره آن سر تسلیم و 

فقیه شیعه به منزله موسی و ھارون علیھما «: گویدو می .١»آورندفروتنی فرود می
 .٢»السالم است

(پناه بر که خمینی از موسی برتر است به اینبنابراین جواد مغنیه اشاره کرده است 
 .٣)خدا

 یک رسوایی دیگر
  فرماید:می ص خداوند متعال خطاب به پیامبرش محّمد

ٓ إَِ�ٰ نُوٖح وَ ﴿ وَۡحۡيَنا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ا ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ۞إِ�َّ ٓ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم  ۦۚ ِمۢن َ�ۡعِده وَۡحۡيَنا

َ
َوأ

ۡسَباِط ٱ�ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َو�َۡعُقوَب وَ 
َ
يُّوَب َوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن وَُسلَۡيَ�َٰنۚ  ۡ�

َ
وَِعيَ�ٰ َو�

َورُُسٗ� قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك مِن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم  ١٦٣َزُ�وٗر� دَ ۥَداوُ  اَوَءاتَۡينَ 
ُ ٱَعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم  ِ�َن َوُمنِذرِ�َن  ١٦٤ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما �َّ بَّ�ِ ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ رُُّسٗ� مُّ

ِ ٱ � َ�ۡعَد  �َّ ُ ٱَوَ�َن  لرُُّسِل� ٱُحجَّ ِٰ�ِن  ١٦٥َعزِ�ًزا َحِكيٗما �َّ ُ ٱ�َّ نَزَل إَِ�َۡكۖ  �َّ
َ
ٓ أ �َۡشَهُد بَِما

نَزَ�ُ 
َ
ِ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  ۦۖ بِعِۡلِمهِ  ۥأ ِ ٱ�َۡشَهُدوَنۚ َوَ�َ�ٰ ب ِينَ ٱإِنَّ  ١٦٦َشِهيًدا �َّ واْ َعن  �َّ َ�َفُرواْ َوَصدُّ

ِ ٱَسبِيِل  ِينَ ٱإِنَّ  ١٦٧قَۡد َضلُّواْ َضَ�َٰ�ۢ بَِعيًدا �َّ ُ ٱَ�َفُرواْ َوَظلَُمواْ لَۡم يَُ�ِن  �َّ ِ�َۡغفَِر لَُهۡم  �َّ
بَٗد�ۚ َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ  ١٦٨َوَ� ِ�َۡهِدَ�ُهۡم َطرِ�ًقا

َ
ِ ٱإِ�َّ َطرِ�َق َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �  ١٦٩�َِسٗ�� �َّ

َها  ُّ�
َ
� ِ  لرَُّسوُل ٱقَۡد َجآَءُ�ُم  �َّاُس ٱَ�ٰٓ ّ�ُِ�ۡم َ�  ۡ�َقِّ ٱب � لَُّ�ۡمۚ � َٔ ِمن رَّ ْ َخۡ�ٗ ن اِمُنوا

ِ َما ِ�  ْ فَإِنَّ ِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱتَۡ�ُفُروا �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ُ ٱَوَ�َن  ۡ� -١٦٣[النساء:  ﴾١٧٠َعلِيًما َحِكيٗما �َّ

١٧٠[. 
 یغمبران بعد از او وحیش از تو به نوح و پیه پکم، ھمان گونه یردک یما به تو وح« یعنی:

ونس، ھارون، یوب، ی، ایسینوادگان، ععقوب، یم، اسحاق، یه) به ابراھکم، و (ھمان گونه یردک
ه کم یا ردهکرا روانه  یادیغمبران زیم. و ما پیم، و به داود زبور دادیردک یمان وحیو سل

                                           
 . ٥٢حکومت اسالمی، ص  - ١
 . ٩٥حکومت اسالمی، ص  - ٢
 . ١٠٧الخمینی و الدولة االسالمیة، ص  - ٣
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ه سرگذشت آنان کرا  یادیگر) زیغمبران (دیم، و پیا ردهکان یتو ب یسرگذشت آنان را قبًال برا
م تا یغمبران را فرستادیگفت . ما پسخن  یبا موس تاً قیم خداوند حقیا ردهکان نیتو ب یرا برا

 یلیغمبران حّجت و دلیدھنده باشند، و بعد از آمدن پ میرسان، و ب (مؤمنان را به ثواب) مژده
ن خداوند بر آنچه (از قرآن) بر یکم است. لکیره حینماند. و خدا چ یمردمان باق یبر خدا برا

) دانش (خاّص) یبه (مقتضاه آن را کن خدا است یدھد. ا یم یتو نازل شده است گواھ
ق یدھند و (صّحت نبّوت تو را تصد یم یز بدان) گواھیرده است. و فرشتگان (نکش نازل یخو

ن خداوند بر آنچه (از قرآن) بر تو نازل یکل .ه خدا گواه باشدکاست  یافکنند. گرچه) ک یم
ش نازل یو) دانش (خاّص) خیه آن را به (مقتضاکن خدا است یدھد. ا یم یشده است گواھ

گمان یب .ه خدا گواه باشدکاست  یافکدھند و  یم یز بدان) گواھیرده است. و فرشتگان (نک
گمان یب .اند ار گمراه شدهیاند بس اند و از راه خدا بازداشته ش گرفتهیفر را در پکه راه ک یسانک
بخشد و آنان  یشان را نمیخداوند ا ،اند دهیاند و ستم ورز ش گرفتهیفر را در پکه راه ک یسانک

مانند، و  یشه جاودانه میھم یه در آنجا براکرد. مگر راه دوزخ! کت نخواھد یھدا یرا به راھ
تان آمده یغمبر (محّمد نام) از جانب خدا به سویمردم ! پ یا .خدا آسان است یار براکن یا

د. یافر شوکد به سود شما است. و اگر یاوریمان بیتان آورده است، پس این حق را برایاست و د
گاه (از آفریھا و زم ه آنچه در آسمانکچرا  دگان خود و) ین است متعّلق به خدا است. و خدا آ

 ».ش) استیار خوکم (در کیح

 معاد
یعنی ایمان به روز  ،به رکن پنجم ایمانعقیده علمای شیعه درباره ایمان  – ٧٨س 

 قیامت چیست؟ 
مردگان به این  به رجعت (بازگشتاند  ھا آیاتی را که در مورد قیامت آمده آن-ج
 آخرت از آِن « اند:و روایت کرده آن خواھد آمد،اند چنان که توضیح ویل کردهأ) تدنیا

و به ھرکس که بخواھد آن را  ،دھدامام است ھر جا که آن را بخواھد قرار می
 . ١»دھد می

 حضور ائمه در بستر مرگ مؤمنان و کافران
چه کسی مرگ را برای مؤمنان آسان و راحت و برای به اعتقاد علمای شیعه  –٧٩س

 گرداند؟ کافران سخت و دشوار می

                                           
 . ٤٠٩/  ١اصول کافی  - ١
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و دوازده امام به  صباید به حضور پیامبر« گوید:مجلسی شیخ شیعه می  -ج 
برای با شفاعت ھا  آن ،منان و کافران اقرار کردؤھنگام مردن نیکوکاران و فاسقان و م

و مرگ را برای منافقان  ،شودمنان آسان میؤمرگ مو رسانند، سود میھا  آن بهمنان ؤم
در مورد کیفیت این و فکر کردن کنند، سخت و دشوار می †و دشمنان اھل بیت

 .١»شوندحاضر می مثالی یا غیرهاجساد اصلی خود یا در اجساد ھا  آن ،کار جایز نیست
 دارد؟مینگهچه چیز مرده را از عذاب قبر در امان به اعتقاد بزرگان شیعه  -٨٠س 

 نامه است!خاک مزار حسین امان
این است که مقداری از  دھدمیقبر امان در آنچه مرده را ھا)  (به اعتقاد آن -ج

کفن مرده قرار کننده در  ھمراه عطر و مواد خوشبوو رداشته شود خاک قبر حسین ب
 .٢»شوند داده

  گوییتناقض
عذاب خدا در امان نیستند،  جز کسانی که اھل توحید و یکتاپرستی ھستند از

  ھمانگونه که خداوند متعال فرمود:
ِينَ ٱ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  �َّ

ُ
ْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡلٍ� أ ْ َولَۡم يَۡلبُِسٓوا ۡمنُ ٱَءاَمُنوا

َ
ۡهَتُدونَ  ۡ�  ﴾٨٢َوُهم مُّ

با خدا)  یزی(پرستش چ کمان خود را با شریمان آورده باشند و ایه اک یسانک« .]٨٢[األنعام: 
قت) یافتگان (راه حق و حقی شان را سزا است، و آنان راهیخته باشند، امن و امان ایامین

 ».ھستند

 اّولین سؤال فرشته از مرده
وقتی مرده در قبر گذاشته شود طبق عقیده علمای شیعه اولین چیزی  -٨١س 

 شود چیست؟ که از او پرسیده می
 .ائمه شیعه استدوست داشتن سؤال محّبت ورزی اولین  -ج

                                           
 . ٩٤ – ٩٣االعتقادات مجلسی، ص  - ١
، المصباح کفعمی، ٢٧٤، االحتجاج طبرسی، ص ٢٧/  ٢، تھذیب االحکام ٧٤٢/  ٢وسائل الشیعه  - ٢

 . ٥١١ص 
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و دوست داشتن ت شود محبّ میبنده پرسیده از لین چیزی که اّو «اند:  روایت کرده
 .١»ما اھل بیت است

اگر ، داشته استاعتقادی پرسند که در مورد ھر یک از ائمه چه دو فرشته از او می 
او تا قبر و زنند از آتش میعمودی او را با ، جواب درست ندھدھا  آن در مورد یکی از

 .٢»روز قیامت پر از آتش گردد
 تناقضگویی شیعه:

ای علی ھمانا اّولین سؤالی که «فرمود:  صکه رسول خدااند  روایت کرده (شیعه)
 صشود شھادت به الإله إّال الله و محّمد رسول الله که بعد از مرگ از بنده می

 .٣»است...

 رستاخیز دیگر قبل از قیامت
شیعه بعد از مرگ و قبل از روز قیامت رستاخیزی وجود آیا به اعتقاد علمای  –٨٢س
 دارد؟
خداوند گروھی  ،در زمان ظھور مھدی یا اندکی قبل از آن«: اند روایت کرده بله، -ج

و گروھی از  ،خوشحال شوندھا  آن کند تا با دیدن ائمه و حکومتمنان را حشر میؤاز م
 .٤»بگیردعاجل دنیا انتقام این کند تا در کافران و منافقان را حشر می

 اهالی ُقم از عبور بر پل در قیامت از همه چیز معاف هستند
طوالنی در میدان حشر و از ماندن در عقیده علمای شیعه چه کسی از  -٨٣س 

 باشد؟  می عبور بر پل صراط مستثنی
 و از ،مرکز دولت صفوی بوده مستثنی ھستند(قبًال) اھالی شھر قم ایران که -ج

 .٥»روندشود و از قبرھا به بھشت میگرفته می در قبرھایشان حسابا ھ آن
 .!ھای قم ھستندل فروش زمینشیعه بزرگترین دالّ ھمین عّلت آخوندھای و  

                                           
 . ٢٢٢، عیون اخبار الرضا ابن بابویه قمی، ص ٧٩/  ٢٧بحار االنوار  - ١
 . ٩٥االعتقادات مجلسی، ص  - ٢
 ٨ح ١/١٣٧ون أخبار الرضا جیع - ٣
 . ٩٨االعتقادات مجلسی، ص  - ٤
 . ٧/  ٣، الکنی و االلقاب ٢١٨/  ٦٠ر االنوار مجلسی بحا - ٥
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 درهای بهشت
ھای بھشت چگونه است و از قیده علمای شیعه در مورد تعداد دروازهع –٨٤س 
 به چه کسانی تعلق دارند؟ھا  آن دیدگاه
دروازه دارد، یکی ھشت بھشت «اند که گفت: روایت کردهس حسن رضااز ابی  -ج

شیعیان برگزیده ما  یبرای اھل قم است، آنان از میان مردم سایر شھرھاھا  آن از
 .١»قرار داده استھا  آن خداوند خمیر مایه والیت ما را در خاک ؛ھستند

 توضیح:
ت به تعداد درھای یکی از علمای معاصرشان که از تاجران امالک و زمین اس

روایت کرده که گفت:  رضاامام بھشت برای اھل قم اضافه کرده و از گشوده شده 
ھا، خوشا  سه تای آن از آن اھل قم است، خوشا به حال آن ؛بھشت ھشت دروازه دارد«

 .  ٢»ھا به حال آن
بھشت خود را دریابید قبل  یشیعیان عرب چرا منتظرید! درھای سه گانهای پس 

 از آن که به روی شما بسته شوند.

 در قیامت حساب در دست کیست؟
 گیرد؟ به عقیده علمای شیعه چه کسی روز قیامت از مردم حساب می -٨٥س 

پل صراط «اند که (حاشا از او) گفت: روایت کرده/ از ابی عبدالله ئمه شیعه.ا -ج
 .٣»ه ماستو ترازو و حساب شیعیان ما مربوط ب

ھمانا  ...« گوید:شیعه میو مرجع ر عاملی شیخ ُح اند و سپس سھم خود را افزوده
 .٤»روز قیامت حساب ھمه مردم با ائمه است

 توضیح: 
گردد و حساب صراط به دست ماست و ترازو به ما بر می: «گویدابو عبدالله می

  :فرماید می خداوند.اّما  ٥»گرفتن از شیعیان ما با ماست
                                           

 . ٧/  ٣، الکنی و االلقاب، ٤٤٦/  ١، سفینة البحار ٢١٦ -٢١٥/  ٥٧و  ٢٨٩/  ٨بحار االنوار  - ١
 . ٢٢٨/  ٧٥، بحار االنوار ٣١٤ - ٣١٣احسن الودیعه، محمد مھدی کاظمی اصفھانی، ص  - ٢
 .٢ح ١٥٥رقم  ٤/٢٨٣ج یشکرجال ال - ٣
 . ١٧١عاملی، ص  الفصول المھمة فی اصول االئمه، - ٤
 . ٣٣٧رجال کشی، ص  - ٥
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مسّلمًا بازگشت آنان « .]٢٦-٢٥[الغاشیة:  ﴾٢٦ُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَ�ُهم ٢٥إِنَّ إَِ�َۡنآ إِيَاَ�ُهمۡ ﴿
شان با یار) اکتاب و سروکآن گاه حساب (و  .ما خواھد بود یز) به سوی(پس از مرگ و رستاخ

 ».ما خواھد بود

 عبور از صراط
 گذرد؟ قیامت چگونه از صراط میای شیعه انسان روز به اعتقاد علم –٨٦س
وقتی ای علی « فرمود: صرسول خدا گفت:اند  کردهاز ابی جعفر روایت  -ج

کند نکس از آن عبور   ھیچنشینیم وصراط میروی یل ئمن و تو و جبربرپا شود قیامت 
 .١»مگر نامه و کتابی ھمراه باشد که در آن به سبب والیت تو برائت او ثبت شده است

 بهشت و دوزخ در دست کیست؟رفتن به 
بر حسب عقیده علمای شیعه چه کسی با خواست و اراده خود مردم را  – ٨٧س 

 برد؟ به بھشتت یا دوزخ می
 خدا از گمراھی. رپناه ب است،س علیبه اعتقاد شیعه کسی چنین  -ج

من تقسیم کننده مردم به بھشت و دوزخ «کلینی شیعه روایت کرده که علی گفت: 
 .٢»گرددی جز با تقسیم من وارد نمیھستم، کس

من «اند علی گفته: که ادعا کردهاند  و علمای شیعه این مسأله را به جایی رسانده
ی مردم در روز قیامت ھستم، و تقسیم کننده بین بھشت و دوزخ جزا و پاداش دھنده

و  گردند، و من جداکننده بزرگ ھستمھستم که جز بر اساس تقسیم من وارد آنجا نمی
 .٣»اند...ھمه پیامبران و فرشتگان و ارواح به خاطر آفرینش ما آفریده شده

در روز قیامت «که گفته: اند  ساخته/ ھمچنین این افتراء را به نام اباعبدالله
رود که در منبری گذاشته شود که ھمه خالیق آن را  ببینند، مردی باالی آن می

ی سمت ایستد، فرشتهفرشته میسمت راست او یک فرشته و در سمت چپش یک 

                                           
 . ٩٥االعتقادات ابن بابویه، ص  - ١
 ان األرض) .کباب أن األئمة ھم أر ٣تاب الحجة حک( ١/١٤٢ج یافکأصول ال - ٢
 .٤ح ٤٣٥بری صکبصائر الدرجات ال - ٣
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دھد: ای جمع خالیق! این علی بن ابی طالب است، ھرکس را خود راست فریاد سر می
 .١»کندبخواھد وارد آتش می
 شنیدهھا  آن کنند صدایی ازبھشت حرکت می ھای دروازه ھای بلکه وقتی حلقه

ساخته و  صخداگوید: ای علی!. این افتراء را ھم به زبان رسول شود که می می
ی درب بھشت از یاقوت سرخ است که بر روی حلقه«که (حاشا از او) گفته: اند  پرداخته

ی طالیی برخورد کند صدای یا وقتی حلقه به صفحه اند، طال قرار گرفته ھای صفحه
 .٢!»شودعلی از آن طنین انداز می

 شوند می کسانی که قبل از همه وارد بهشت
بھشت آن دسته از بندگان خدا که وارد  اعتقاد علمای شیعه در مورد – ٨٨س 

 شوند چیست؟  می
شیعیان ھشتاد سال قبل از سایر مردم وارد بھشت «اند:  علمای شیعه گفته -ج

. سپس در صدد برآمدند که بھشت را به خود اختصاص دھند، لذا این روایت »شوند می
آفریده شده اھل بیت  برای دشمنان و دوزخ بھشت برای اھل بیت« :را ساختند

 .٣»است
 توضیح: 

  ھم گفتند:ھا  آن ی فوق با یھودیان شباھت کامل دارند، چونشیعه در مسأله 
ْ لَن يَۡدُخَل ﴿ َما�ِيُُّهۡمۗ قُۡل َهاتُواْ  ۡ�َنَّةَ ٱَوقَالُوا

َ
ۡو نََ�َٰرٰىۗ تِۡلَك أ

َ
إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ

ا ی یھودیه ک یسکجز گفتند: « یعنی: .]١١١[البقرة:  ﴾١١١بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
شان است یا یھا ین آرزو و دلخوشید. ایآ ی) به بھشت در نمیگریس دکباشد ھرگز ( یحیمس

ش را یل خوید دلیگوئ یباشد) بگو: اگر راست م یاوه و سخنان ناروا نمی ی(و جز مشت
 .»دیاوریب

                                           
 م الجنة والنار)،یأنه قس ÷نیالمؤمنر یأم ی(باب ف ١ح ٤٣٥-٤٣٤بری صکبصائر الدرجات ال - ١

قسيم اهللا بني اجلنة  ÷(باب العلة التي من أجلها صار عيل بن أبى طالب ٤ح ١/١٦٤علل الشرائع ج

 .والنار)
 .٥ح ١/١٦٤علل الشرائع ج - ٢
 . ٢٥١المعالم الزلفی، ص  - ٣
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 ایمان به قضا و قدر
 عقیده علمای شیعه در مورد ایمان به قضا و تقدیر الھی چیست؟  – ٨٩س 
 صدر روایت صحیح از آل محّمد«گوید: شیخ مفید مرجع و سرور شیعه می –ج 

و از ابی الحسن روایت است  ،بندگان را خدا نیافریده استکردار نقل شده که افعال و 
 ؟یا نهرا خدا آفریده است ھا  آن که او را در مورد افعال و کارھای بندگان پرسیدند که آیا

کرد و از آن اظھار بیزاری نمی ؛بودبندگان اگر خداوند خالق افعال و کارھای : او گفت
 :فرمایدحال آنکه خداوند می

نَّ ﴿ 
َ
َ ٱأ ان کغمبرش از مشریخدا و پ« .]٣[التوبة:  ﴾ۥَورَُسوُ�ُ  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱبَرِٓيءٞ ّمَِن  �َّ

 .»زارندیب
اظھار برائت کند، بلکه از شرک ھا  آن ارد نشده که خدا از شخصوولی نص و دلیلی 

 .١»اظھار بیزاری کرده استو زشتیھای آنان 
مذھب تصریح نکردند که به تقدیر قضا و ھمچنین علمای شیعه در مورد ایمان به 

: خداوند ٤٧باب « گفت: با صراحتحر عاملی ھا  آن شیختا اینکه  معتزله معتقدند
بر مذھب امامیه و معتزله «. و نیز گفت: »متعال خالق ھمه چیز است جز افعال بندگان
خودشان از خودشان صادر شده و دھند این است که کارھایی که بندگان انجام می

 .٢»نده آن ھستندآفرین
 توضیح: 

خداوند برای بندگانش « اند:کلینی از ابی جعفر و ابی عبدالله روایت کرده که گفته
سپس آنان را به خاطر آن  ،را به ارتکاب گناه مجبور کندھا  آن تر از آن است کهمھربان

انجام نپذیرد،  لیتر از آن است که چیزی را بخواھد و و خداوند قوی ،عذاب دھد
م وجود دارد؟ مقام سوّ  قضا و قدرسپس از آن دو پرسیدند که آیا میان جبر و  گوید: می

 .٣»از فاصله آسمان و زمین استتر وسیعگفتند: بله و 

 ضربه کمر شکن بر شیعه

                                           
 ضمیمه کتاب اوائل المقاالت . ١٣ – ١٢شرح عقائد الصدوق، ص  - ١
 . ٨١ – ٨٠حر عاملی، ص  المھمة فی اصول االئمه محمد بن حسن الفصول - ٢
 .١٥٩/  ١اصول کافی  - ٣
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آیا این آیه را !  قدریهی فرقهوای بر این « اند که گفت:روایت کردهس عبداللهاز ابی
  فرماید:می خوانند کهنمی
ۡهلَهُ ﴿

َ
�َۡيَ�ُٰه َوأ

َ
تَهُ ٱإِ�َّ  ۥٓ فَأ

َ
ۡرَ�َٰها ِمَن  ۥۡمَر� ما لوط و « .]٥٧[النمل:  ﴾٥٧ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱقَدَّ

م جزو یه خواستکم، بجز ھمسرش را یالوقوع) نجات داد بیخاندان او را (از عذاب قر
 ».ماندگان (در شھر و از زمره نابود شوندگان) باشدیباق

 .١»کسی جز خداوند متعال آن را مقدر کرده استچه فرقه! وای بر آن  
این روایت بیانگر مذھب و دیدگاه ائّمه در مورد اثبات تقدیر الھی است، و به دیدگاه 
علمای قدیم شیعه اشاره دارد، ولی شیعیان متأّخرشان بدون دلیل از این روایات 

ا چندین روایت خود رو معتزله شدند، و تعارض اعتقاد معتزله برویگردان شده و دنباله
در اعتقاد به تقدیر را نادیده گرفتند و مراجع شیعه تا جایی در تقلید از شیعه پیش 
رفتند که دقیق مانند اعتقاد معتزله عدالت را یکی از اصول دین قرار دادند که به 

 این مقوله بمعنی انکار و عدم پذیرش قضا و قدر الھی است.ھا  آن مفھوم
عدل از دیدگاه امامیه از ارکان دین و بلکه از «: گویدف میشیخ شیعه ھاشم معرو

 .٢»اصول اسالم است

 ای دیگرضربه
 .٣تعدادی از بزرگان شیعه مانند اھل سّنت به ایمان به تقدیر الھی اعتراف کرده اند

 اختراع وصّیت 
ی اوصیاء از را چه کسی ابداع کرد و بر حسب عقیده علمای شیعه مقوله -٩٠س 
 .کیست؟ھا  آن آخرین اوصیا چقدر است وتعداد 
اّولین کسی که این گفته را مطرح کرد عبدالله بن سبأ یھودی بود ھمانگونه که  -ج

کدام از ھا معتقدند که ھر  آن« گوید:در بیان عقاید شیعه میقمی ابن بابویه گذشت. 
 .»که به فرمان خدا او را توصیه کرده استبوده وصی ان دارای پیامبر

 .١»نفر ھستندیکصد و بیست و چھار ھزار  ءتعداد اوصیا« گوید:و می 

                                           
 .١١٦ – ٥٦/  ٥بحار االنوار  - ١
 . ٤٣ھاشم، و عقیدة المؤمن عبداالمیر قبالن، ص  ٢٤الشیعه بین االشاعرة و المعتزله، ص  - ٢
 محمد مظفر ٦٨-٦٧ة صیمامعقائد اإل ،١٧٦-٣/١٧٥ج یة زنجانیعشر یة االثنیعقائد اإلمام - ٣



 ١٣٧ عشریهایی در مورد شیعیان اثنا  سؤال و جواب

 توضیح: 
، و روایت کرده که حسن آخرین وصی استس گوید: علیشیعه میمرجع مجلسی 

خاتم «بن علی بعد از وفات پدرش سخنرانی کرد و از امیرالمؤمنین یاد کرد و گفت: 
 .٢»شھداء و صالحان الوصیین و وصی خاتم األنبیاء، و امیر صدّیقان و

وصی وجود ندارد، و امامت بعد از او باطل س بنابراین بعد از امیرالمؤمنین علی
 اساس درھممذھب اثنی عشریه را از مطلب است، چون کسی دیگر وصی نیست، و این 

!، خداوند متعال راست اند؟ ، چگونه بزرگان شیعه متوجه این نکته نشدهشکند می
 فرمود:

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿ 
َ
ِ ٱَولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  ۡلُقۡرَءانَۚ ٱأ  ﴾٨٢َكثِٗ�� ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ

 .]٨٢[النساء: 
رخدا آمده بود در آن یغ یشند و اگر از سویاند ین منافقان) درباره قرآن نمیا (ایآ«

 .»ردندک یدا میپ یتناقضات و اختالفات فراوان

 امامت
 جایگاه امامت نزد علمای شیعه چیست ؟  – ٩١س 

مامت ھمچون نبوت ا« و گفته اند:، امامت از دیدگاه آنان مثل نبوت است -١ -ج
 .٣»مقامی الھی است

 که گفت: دادهمنین علی بن ابی طالب نسبت ؤبنابراین بحرانی به دروغ به امیرالم
به او ای فایده  صت محّمدبوّ اقرار او به ن ؛ھر کسی به والیت من اقرار نکند

 .٤»رساند نمی
و باالتر ت امامت از نبوّ « :ندو گفتاند  فراتر رفتهبه غلو و زیاده گویی افزودند و   -٢

 .»است مھم تر

                                                                                                       
 .١٠٦عقائد الصدوق، ص  - ١
 . ٣٤٢/  ٣٩بحار االنوار  - ٢
 . ٥٨اصل الشیعه و اصولھا، ص  - ٣
 . ٣/  ٢٦و بحار االنوار مجلسی  ٢٤مقدمه تفسیر البرھان بحرانی، ص  - ٤
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امامت عام و کلی که جایگاه آن از نبوت و « گوید:ری مییجزاشیخ و عّالمه شیعه 
 .١»رسالت فراتر قرار دارد

الکافی آمده است که امامت از مقام نبوت برتر و باالتر  و در احادیث کلینی در
 .٢است
امامت بزرگترین چیزی است که خداوند ند فراتر رفته و گفتھم سپس از این  -٣

بزرگترین «د: گویھادی تھرانی می. آخوند بزرگ پیامبرش را با آن مبعوث کرده است
 .٣»ست مسئله امامت استمسئله از دین که خداوند پیامبرش را با آن مبعوث کرده ا

گویی را در موضوع امامت باقی نگذاشتند مگر ھیچ دری ازدرھای غلو و زیاده -٤
 .»امامت رکنی از ارکان اسالم است«اینکه وارد آن شدند، تا جایی که گفتند: 

بنا شده  پایه اسالم بر پنج« کند که گفت: می کلینی از ابو جعفر روایتھمچنین 
شده نوالیت فرمان داده مانند و به ھیچ چیزی  ،حج و والیت ،روزه ،زکات ،نماز است،
 .٤»است
ارکان اسالم  ینامامت بزرگتر« و گفتند: کرد سپس غلو و افراط شیعه پیشرفت -٥
 .»است
بنا شده است: بر پایه اسالم بر پنج « کند که گفت:کلینی از ابی جعفر روایت میو 

گوید: گفتم از این ارکان کدام برتر است؟ می هرارنماز و زکات و حج و روزه و والیت، ز
 .٥»است رینگفت: والیت برت

شیعه رکنی دیگر به ارکان « را رسوا کرده و گفته است:ھا  آن ءغطاالآل کاشف لی و
 .٦»امامت استکه اسالم اضافه کردند 

 ابداع کردن اعیاد به دین
                                           

 نعمت الله عبدالله حسینی الجزائری . ١٢زھر الربیع، ص  - ١
 . ١٧٥/  ١کافی  - ٢
 . ١١٥ودایع النبوة ھادی تھرانی، ص  - ٣
ھای کشور در  و عالم معاصر شیعه عبد الھادی فضلی استاد یکی از دانشگاه ١٨/  ٢اصول الکافی  - ٤

 .گوید : امامت رکنی از ارکان دین است! می ٦٣کتابش التربیة الدینیه، ص 
 . ١٨/  ٢اصول کافی  - ٥
 . ٥٨اصل الشیعه، ص  - ٦



 ١٣٩ عشریهایی در مورد شیعیان اثنا  سؤال و جواب

 اند؟آیا بزرگان شیعه عیدھایی را در دین ابداع کرده -٩١س
شیخ شیعه عید غدیر است. اند  مشھورترین عیدھایی که شیعه ابداع کرده -ج

 ،ھر کسی آن را انکار کند ،از اسالم استبخشی عید غدیر « گوید:ی میلعبدالله عالی
 .١»اسالم را انکار کرده استذات 

مراسم برگزاری جشن با این روز (غدیر) مراسم «و شیخ محّمد جواد مغنیه گفت: 
و برگزاری آن برگزاری مراسم اسالم و روز اسالم  صکریم و سّنت رسول خداقرآن 

است و نھی از روز غدیر تعبیر دّوم است برای جلوگیری از عمل کردن به قرآن و سّنت 
 .٢»ھا و اصول اسالمو آموزه

و روایت کرده که امام شیعه ابوعبدالله (حاشا از او) روز غدیر را تعیین و مشّخص 
روز غدیرخم بزرگترین عید است که روز ھیجدھم ماه ذی الحّجه «ته: کرده و گف

 .٣»است
به دست ابولؤلؤ مجوسی س ھمچنین یکی از اعیاد شیعه روز قتل عمر بن خطاب

نور آسمانی پاداش :«ایرانی است. شیخ جزایری یک فصل را به این نام عنوان کرده 
کند که و با سند خود نقل می ».کندعید روز قتل عمر بن خطاب را کشف و آشکار می

شان ابوالحسن عسکری پیرامون  ُنھم ربیع األّول است، و نیز امامس روز قتل عمر
چه روزی به لحاظ احترام و «گوید: برگزاری جشن به مناسبت روز قتل عمر می

 . »خوشحال کنندگی نزد اھل بیت بزرگتر بود؟
بھتان و افتراء ساخته که در مورد جشن روز قتل  صھمچنین به نام رسول خدا

...آن روزی است که خدا جان دشمن خود و «عمر خطاب به حسن و حسین گفت: 
دشمن جد شما را گرفت...آن روزی است که خدا شوکت دشمن جدتان و یاری کننده 
دشمن شما را در ھم شکست...قطعًا آن روزی است که فرعون اھل بیت من و ھامان و 

                                           
 . ٢٥٨الشیعه فی المیزان جواد مغنیه رئیس محکمه جعفریه بیروت، ص  - ١
 ة .یمحمد جواد مغن ٢٥٨زان صیالم یعة فیالش - ٢

(باب وجوب تعظيم يوم اجلمعة والتربك به واختاذه عيداً  ١٨ح ٣٨١-٧/٣٨٠عة جیوسائل الش - ٣

ل يف أقسام الصوم : املندوب (القو ١/٣٠٢لة جیر الوسینظر: تحریو ،واجتناب مجيع املحرمات فيه )

 .منه)
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کند، و رود...و بار رسوایی را بر دوش حمل میاز بین میھا  آن لم و غاصب حقظا
کند، و کتاب خدا را تحریف و سّنت رسولش را  می مردم را نسبت به راه خدا گمراه

به من وحی فرستاد و گفت: ای محّمد...به  أداد،... بنابراین خداوند تغییر می
روز سه روز قلم را از ثبت گناه مردم بردارند  ام به خاطر اینفرشتگان کاتب فرمان داده

و به عّزت و ام  و گناھانشان را ننویسند، ای محّمد...من این روز را جشن قرار داده
که ھر کس در آن روز برای ام  جالل و بلند بودنش در جای خودم قسم یاد کرده

او را از آتش خانواده و خویشاوندانش بیشتر خرج کند ثروت و عمرش را افزایش دھم و 
را اجر و پاداش دھم و گناھانش را بخشوده شده و ھا  آن تالشجھّنم حفظ کنم و 

 .١»شان پذیرفته است... اعمال
. ھمچنین مانند آتش پرستان روز نوروز ٢خوانندو ابو لؤلؤ را به نام (بابا شجاع) می

 .٣کنند می را تعظیم
 توضیح:

 .٤از اعیاد ایرانیان (مجوس)استکه نوروز اند  روایات شیعه اعتراف کرده

 تعداد ائمه 
 معین است؟  یآیا امامت نزد علمای شیعه منحصر به تعداد -٩٣س 

به منحصر را ت یھودی امر وصیّ  عبدالله بن سبأ استاد اساتید شیعیان نخستین -ج
ای از فرزندان به مجموعهامامت را ولی بعد از او افرادی آمدند و  ٥دانست می سعلی

یا شیطان طاق  منحصر  »من طاقؤم«در رجال کشی آمده است که د. تعمیم دادنعلی 
 .بودن امامت را در افرادی از اھل بیت اشاعه کرد!!

                                           
 ١١١-١/١٠٨ة جیاألنوار النعمان - ١
 ن) .ی(بابا شجاع الد ٢/٦٢نی واأللقاب جکال - ٢

الغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب  و  (باب استحباب صالة يوم النريوز ٨/١٧٢عة جیوسائل الش - ٣

مقتبس األثر  روز )،یوم النی(باب عمل  ٩٨/٤١٩بحار األنوار ج ،والطيب وتعظيمه وصب املاء فيه)
 . یأعلم ٢٠٣-٢٩/٢٠٢ج

 .٩ح ٤٨/١٠٨بحار األنوار ج - ٤
 . ٣٤٢/  ٣٦ن ک بحاراالنوار  - ٥
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گاه شد او را ÷ امام زید بن علیھنگامی که و  به  و به او گفت:خواند از این امر آ
وجود  هطاعواجب االامام  صآل محّمدمیان کنی در من خبر رسیده که تو ادعا می

علی  زید بنپدرت علی بن حسین بود، ھا  آن من طاق گفت: بله و یکی ازؤم دارد؟
که  در دھانم میگذاشتبعد کرد  غذا را با برایم سرد میگرم لقمه آیا پدرم « گفت:

م برایم جھنّ و آتش  یبه گرما مگرفتار شدننسبت به  لی به نظر توومبادا دھانم بسوزد 
 کرد؟ دلسوزی نمی

گفتم پدرت نخواسته تو را از آن خبر کند چون دوست نداشته به گفت:  من طاقؤم
 .١»توانست برای تو شفاعت کندشدی او نمیاگر به آن کافر می نوچآن کفر بورزی؟ 

 توضیح:
شیطان طاق بدینصورت دروغ امامت را اختراع کرد و به یکی از اصول دین شیعه 

دین بن حسین را متھم کرد که اساس دینشان تبدیل شد، ھمچنین امام علی زین العاب
را حتی از پسر خود که برگزیده آل محّمد بود مخفی و کتمان نموده ھمانگونه که امام 
زید را مّتھم کرد به اینکه به مقام حقیرترین پیروان آخوندھای شیعه ھم نرسیده که 

ین روایت را در لیاقت داشته باشد به امامت ایمان بیاورد،....علمای شیعه خودشان ا
-کنند که شیطان طاق با بیکنند، و اعالم میمعتبرترین منابع شیعه نقل و روایت می

ای شرمی و گستاخی ھرچه تمامتر ادعا کرده که او در مورد زین العابدین به اندازه
شناخت داشته که پسرش زید بن علی به نداشت، و حّتی در مسائل اصول دین ھم 

گاه نکرده!.پسرش را به اندازه ش  یطان طاق آ
 ؟دارندتعداد ائمه اختالف مورد آیا علمای شیعه در  -٩٤س 

  !!بله -ج
خداوند پنھانی و به «گفت:  که (حاشا ازاو) کرده  روایت/ کلینی از ابی جعفر

در  صمحّمدرا با صورت سّری والیت را به جبرئیل در میان گذاشت، جبرئیل ھم آن 
ھر کس که بخواھد پنھانی میان گذشت، او ھم آن را با علی در میان گذاشت، و علی با 

 .٢»گذارددر میان می

                                           
 . ١٧٤/  ١، اصول کافی ١٨٦رجال کشی، ص  - ١
 تمان) .کباب ال ١٠فر حکمان والیتاب اإلک( ٢/٥٧٧ج یافکأصول ال - ٢
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که و مؤمنان رازدار به ھر کس از معصومین « گوید:کافی میالمازندرانی شارح 
 .١»گذاردنیز در میان میبخواھد 

 ،تعیین کرده استان نه اشخاص آنو  هتعداد ائمه را مشخص کردنه پس این روایت 
 در آن زمان که این حدیث ساخته شده قضیه ھنوز استقرار نیافته بود؟ چون 

و روایاتی به میدان آمد که ائمه را پیشرفت کرد علمای شیعه این مسأله نزد سپس 
ھفت امام  ه بریلی. و اسماع٢»امام ھفتم قائم ماست« گفتند:و میاعالم کرد ھفت تن 

 .مستقر شدند
ی موسوم به نیز نزد فرقهو  ،موسویه یا قطعیه ھاینزد فرقه وقتی تعداد ائمهاما 

 ،در عقیده پیروان این گروه تردید ایجاد کردافزایش یافتند؛ این روایت  فوق اثناعشریه 
رفت از این چالش و رفع جھت برونسسان مذھب شیعه کوشیدند ؤملذا بنیانگذاران و 

 روایت را جعل کردند: شک و تردید از پیروان خود این
فدایت شوم در عرض کردم: به ابا الحسن رضا « از داود رقی روایت است که گفت:

که از ابی جعفر روایت ام  مورد تو ھیچ شکی ندارم جز حدیثی که از ذریح شنیده
از ابوجعفر شنیدم د: گوی: ذریح میکدام است؟ عرض کردمگفت: آن حدیث  .کند می

ھم و ذریح  ،گوییفرمود: راست می. شاءالله امام ھفتم قائم ما استگفت: ان که می
راست گفته است، آنگاه شک و تردید من بیشتر شد، سپس ھم ابو جعفر  ،راست گفته

 انشاء اللهگفت نمیرفیقش سوگند به خدا اگر موسی به  !ای داود بن ابی خالد گفت:
گفت: ان ھمچنین اگر ابو جعفر نمیپرسید، و مرا بردبار خواھی یافت چیزی از او نمی

گوید: آنگاه بر آن یقین می .بود که او گفته بودھمانطور می اگر خدا بخواھد)( شاءالله
 .»٣کردم

اند چنان که مفصًال تغییر خواست خداوند قرار داده اب بداء وو علمایشان این را از ب
 ان شاءالله بیان خواھد شد.

 کافی یافته شد کهالو روایاتی در  ل گردیدسپس قضیه نزد علمای شیعه متحو
 !!»ائمه سیزده تا ھستند«: گویند می

                                           
 . ١٢٣/  ٩زندرانی شرح جامع ما - ١
 . ٢٦٠/  ٤٨، بحار االنوار ٣٧٣رجال کشی، ص  - ٢
 ھجری . ٣٥٠توفای ابی عمرو محمد بن عمر کشی م ٣٧٤ – ٣٧٣رجال کشی، ص  - ٣
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فرمود: من و دوازه  صپیامبر « کند که گفت:روایت میس از ابی جعفر ١کلینی 
خداوند بوسیله ما زمین  که ھای زمین ھستیمھا و کوهتن از فرزندانم و تو ای علی میخ

آن فرو نروند، و وقتی دوازده تن از فرزندانم تمام در ساکنانش را ثابت نگه داشته که 
مھلت داده نمیھا  آن برد و بهزمین ساکنان خود را فرو می ،و از دنیا بروند ،شوند
 .»شود

و با  ،دوازده تن ھستندس علیایشان عالوه بر ائمه بیانگر این است که این روایت 
ساختار شیعه را نابود و ھمه  و سوگند به خدا که این مطلب ،شوندمینفر علی سیزده 

 .کند!منھدم می
رفتم در حالی نزد فاطمه « که گفت:کرده از جابر روایت و او ابی جعفر کلینی از و 

آن دسته از فرزندانش که وصی ھستند در آن اسامی که  ای در دست داشتهلوحکه 
 .٢»بود قائمامام ھا  آن کردم که آخرین شمارشمن دوازده تا را  ،نوشته شده بود

کافی است که بحث را با روایت  ،گمراھی شیعهبیشتر  گریروشنتبیین و و برای 
 ذیل به پایان برسانم.

روایت  بشیخ شیعه فرات کوفی با سند خود از امام زید بن علی بن حسین
ششم  شخصھا  آن ھستند، نه سوگند به خدا نفر معصومین ما پنج« که گفت:کرده 
 .٣»ندارند

 ضربه کمر شکن
 دانید که علمای شما به وجود چند مھدی معتقدند؟آیا می !ای پیروان مذھب شیعه

بعد از قائم شما دوازده « گویند:علمای شیعه این است می یکی از باورھای عجیب 
 .!!»ھستمھدی دیگر 

 اند که گفت:روایت کردهس از علیھا  آن اند که او از پدرانش واز جعفر روایت کرده
آنگاه پیامبر  ،شب وفات گفت: ای ابا الحسن کاغذ و دواتی بیاوردر  صپیامبر«

و در آن آمده است که فرمود: ای علی بعد از من  کرددیکته وصیت خود را  صخدا

                                           
 . ٥٣٤/  ١الکافی  - ١
 . ٥٣٢/  ١اصول کافی  - ٢
 . ١٢٣تفسیر فرات از فرات بن ابراھیم بن فرا ت کوفی، ص  - ٣
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دوازده از آید، تو اولین امام دوازده مھدی میھا  آن و بعد از ،د بودندوازده امام خواھ
ـ باید  گفت: حسن ـ  یعنی امام عسکری ... و حدیث را ادامه داد تا اینکه ،امام ھستی

ھا  تعداد این است، صنیروی ذخیره آل محّمدبسپارد که امامت را به پسرش محّمد 
وفات محّمد ھنگامی که د و نآیسپس بعد از او دوازده مھدی میشوند، میدوازده امام 

 که اولین مھدیواگذار کند باید امامت را به پسرش  ،بن حسن عسکری فرا رسید
است که نام پدرم  یو یک ،من استھایش نام از نامیک  د:و او سه اسم دار ،است

 .١»منان استؤو او اولین م ،عبدالله است، و اسم سوم او مھدی است
 تعارض:

چنان که ابی حمزه از جعفر  ،ھستند نفریازده که تعداد ائّمه طوسی روایت کرده 
 .٢»آیدیازده مھدی میای ابا حمزه بعد از قائم «: که گفت نقل کرده

 یک دلیل آتش افروز
خاتم الوصیین است، بنابراین بعد از او کسی وصی س شیعه روایت کرده اد که علی

ھا) از  رده است و سقف (خانهکران یشالوده آنان را از اساس ونیست، و این روایت 
 .خته استیسرشان بر سرشان فرو ر یباال

من امین و خزانه دار و رازدار و «) گفت: (حاشا از او صگوید: علیروایتشان می
بان و چھره و راه و ترازوی خدا ھستم، و من مردم را نزد خدا حشر و جمع دروازه

ھا را با آن  ھا را با آن جمع کرده و جمع کنم، من آن کلمه خدا ھستم که متفرق می
خدا ھستم...و ھای بزرگ سازد، من اسماء حسنای خدا و امثال ُعلیا و نشانه می متفّرق

ازدواج اھل بھشت و عذاب اھل دوزخ و بازگرداندن ھمه مردم به من واگذار شده. من 
امیرمؤمنان و سردسته مؤمنان و نشانه سابقین پیشین و زبان گویندگان و خاتم 
وصیین و وارث پیامبران و جانشین پروردگار عالمیان و راه راست و حّجت خدا بر اھل 

ستم. من کسی ھستم که خداوند در ابتدای آفرینش با او بر شما ھا ھھا و زمینآسمان
حّجت اقامه کرده و من شاھد روز جزا ھستم و من آن کسی ھستم که از مرگ و بالھا 

ھستم،...ابرھا و رعد و برق ھا  و جدا کننده نسب صله دھندهیسخن فبا خبر است، من 

                                           
 .١٣٧/  ١٣بحار االنوار  - ١
 ھجری . ٤٦٠ابی جعفر طوسی معروف به شیخ الطائفه متوفای  ٢٥٨الغیبه للحجه، ص  - ٢
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ن و ماه برای من رام و مسّخر ھا و دریاھا و ستارگاو تاریکی و نور و بادھا و کوه
و ھمه چیز را شمارش کردم، من کسی ھستم که خدا نام ام  شدند...من ھدایت دھنده

 .١»و کلمه و حکمت و علم و فھم خود را به من ارزان بخشید...
 اند؟!ھای اختصاصی باقی گذاشتهآخوندھای شیعه برای خدا کدام اوصاف و ویژگی

﴿ ْ َ ٱَوَما قََدُروا َّ�  ِ �ُض ٱوَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه
َ
َ�َٰ�ُٰت ٱوَ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ۥَ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتهُ  ۡ�  لسَّ

ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۦۚ َمۡطوِ�َّ  .]٦٧[الزمر:  ﴾٦٧َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

ن یره زمکامت سراسر یاند در روز ق سته است خدا را نشناختهیه شاکآنان آن گونه « یعنی:
و  کشود. خدا پا یده میچیھا با دست راست او در ھم پ باره در مشت او قرار دارد و آسمانیک

 .»است آنان کمنّزه از شر

 اختالف بر سر تعداد ائمه تا حد تکفیر
اختالفی که در مورد تعداد ائمه دارند یگدیگر را عّلت آیا علمای شیعه به  -٩٥س  

 اند؟ تکفیر کرده
در بله، خیلی زیاد، (از خداوند عافّیت و سالمتی را خواستاریم) به عنوان مثال  –ج 
÷ م علی رضاابوالحسن دّو  وازه منزلدرر مرد در اطراف شانزده نف) ه١٩٩(سال 

از آنچه ما  !سرورم« به او گفت:خطاب به نام جعفر بن عیسی ھا  آن گردآمدند و یکی از
رضا گفت:  ،کنیمتو شکایت مینزد خدا و  نزدبریم  می از دست یاران خود از آن رنج

 ،شمارندما را کافر و زندیق میھا  آن ؟ جعفر گفت: سوگند به خداداریدشما چه مشکلی 
جویند، آنگاه گفت: یاران علی بن حسین و محّمد بن علی و یاران و از ما تبری می

دیگران را کافر ه جعفر و موسی صلوات الله علیھم اینگونه بودند، و اصحاب زرار
 و یونس گفت: فدایت شوم کردند،محسوب میرا کافر ھا  آن ھمو دیگران  ،دانستند می
 .٢»پندارند می ما را زندیقھا  آن

چه رسد به وضعیت علمای  ،اینگونه بوده استھا  آن گروه اولنسل و وضعیت 
و درست راست بسی اند، و خداوند بعد از آنان آمدهچندید قرن معاصر شیعه که 

 :فرموده است

                                           
 . یأحمد األحسائ ٢٠٥تاب الرجعة صک - ١
 . ٤٩٩ – ٤٩٨رجال کشی، ص  - ٢
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ْ َءابَآَءُهۡم َضآلِّ�َ ﴿  ۡلَفۡوا
َ
ُهۡم � ٰٓ َءاَ�ٰرِهِۡم ُ�ۡهرَُعونَ  ٦٩إِ�َّ  ]٧٠-٦٩[الصافات:  ﴾٧٠َ�ُهۡم َ�َ

ه کاند  ان دادهکاید نین به تقلیچنان دل و د( اند افتهی یپدران خود را در گمراھھا واقعًا  آن«
  .»رانند یشتاب مانشان به کایانگار) آنان را به دنبال ن

 والیت فقیه
 در مورد تعیین تعداد ائمه به عوامچالش از رفت بزرگان شیعه جھت برون -٩٦س 

  اند؟ چه گفته و پیروان خود
. و با وجود این در را مطرح کردند و والیت فقیهمسئله نیابت مجتھد از امام  -ج

علمای  عصر حاضر در و در نھایت ١نیابت اقوال مختلفی دارندنائب و مورد تعیین 
خارج شوند، است شیعه  دینشالوده اند از این اصل که اساس و شیعه مجبور شده

 .٢شود می بنابراین ریاست دولت ایران از طریق انتخابات تعیین
کسی امامت فردی از ائمه را انکار کند حکم علمای شیعه به اعتقاد  -٩٧س 

 چیست؟
که ھرکس امامت یکی از ائمه را اند  کردهامامیه اتفاق « گوید:مفید میشیخ  -ج

و مستحق  ،گمراه است انکار کندو اطاعت امام را که خدا فرض نموده  ،انکار کند
 .٣»جاودانه ماندن در دوزخ است

 :توضیح
را انکار ھا  آن پذیرند که بسیاری از ائمه می کسانی راقبًال ذکر شد که شیعه روایات 

ھمچون عبدالله بن بکیر، و روایات  ھمچون روایات فطحیه،روایاتی  اند! کرده و نپذیرفته
و روایات ناووسیه نیز و  ،پذیرند می بن مھران از فرقه واقفیه را هافرادی ھمچون سماع

ھایی که  و با وجود این علمای شیعه برخی از راویان این فرقه ،کنندرا قبول می....
 .٤اند به حساب آورده ورد اعتمادامامت بسیاری از ائمه را قبول ندارند را ثقه و م

 موضع ائمه نسبت به اصحاب

                                           
 . ٦٨الخمینی و حکومت اسالمی معنیه، ص  - ١
 . ٤٨حکومت اسالمی، ص  - ٢
 . ٤٤اوائل المقاالت، ص  - ٣
 . ١٩ن ک سوال  - ٤
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طور که در نآ صرسول خداو ائمه در برابر صحابه  صموضع پیامبر -٩٨س 
 ھای شیعه آمده چه بوده است؟ کتاب
بار خدایا انصار و فرزندان « فرمود: صپیامبر(در مراجع شیعه ذکر شده که)  -ج

شوید که بیامرز، ای گروه انصار آیا شما راضی نمیشان را  نفرزندا انصار و فرزند
دیگران با بز و گوسفند برگردند و شما در حالی برگردید که پیامبر خدا سھم شما باشد، 

من کیف دستی فرمود: انصار جایگاه و  صگفتند: بله راضی ھستیم، آنگاه پیامبر
دره انصار راھی من  ،ندای بروند و انصار به دره ای دیگر بروھستند، اگر مردم به دره

 .١»رزبار خدایا انصار را بیامُ  شوم،می
اجر پیشی گیرندگان کامیاب شدند، و مھاجران اّول با « گفت:س علیامیرمؤمنان و 

 .٢»رفتند فراوان و بزرگ
ام، ھیچ کسی از شما را را دیده صیاران و اصحاب محّمد«ھمچنین فرمود: 

 و ،کردندو غبار آلود صبح می موژولیدهھا  آن ،باشدھتی داشته اشبھا  آن بینم که با نمی
کردند، روی پیشانی و صورت استراحت می و کردند،میشب را با نماز و سجده سپری 

از یاد معاد و رستاخیز چنان بیمناک بودند گویی روی اخگر و زغال برافروخته داشتند 
چروکیده و کوفته بود، ھایشان ھمچون زانوی ُبز  جوشیدند)، میان چشم (با گریه می

شد تا آنکه گریبانشان می شان سرازیر اشک از چشمان آمدوقتی ذکر خدا به میان می
گردید و چون درخت در روز طوفانی از ترس عذاب و امید پاداش به خود خیس می

 .٣»لرزیدندمی
ناسزا ھا  آن به ،کنم می توصیه صشما را در مورد اصحاب رسول خدا«: و گفت

ھیچ در دین ھا  آن ،ھستندشما  صپیامبرو اصحاب و یاوران نگویید، آنان یاران 
 .٤»ھا مرا وصیت کرد بله: او در مورد این بوجود نیاوردند،بدعتی 

                                           
، و ١٤٥/  ١، و االرشاد مفید ٣٤٠/  ٤تفسیر منھج الصادقین فی الزام المخالفین فتح الله کاشانی  - ١

 . ١٧٧/  ٢، تفسیر قمی ١١٨اعالم الوری طبرسی، ص 
 ٣٣/١٠٥بحار األنوار ج ١٥/١١٧ج ٦٥٦د تیالحد ی, شرح نھج البالغة ابن أب٦٠٢نھج البالغة ص - ٢

 .إىل معاوية واحتجاجاته عليه ومراسالته إليه وإىل أصحابه) ÷باب كتبه( ٤٠٧ح
 شریف مرتضی . ١٤٣نھج البالغه، ص  - ٣
 . ٦٢١/  ٢حیاة القلوب مجلسی  - ٤
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و خدا و  ،را پناه دادند صوقتی آنان پیامبر« مورد انصار گفت:در  )س(علیو 
یھودیان علیه آنان با و  ه بودند،ھا آنان را ھدف گرفتدینش را یاری کردند، ھمه عرب

به خاطر دین ھا  آن جنگیدند، وھا  آن یکی پس از دیگری باھمه قبایل شدند، ھمپیمان 
 و زیر ،و دین را برپاداشتند ،ھا قطع کردنداز ھمه چیز بریدند و روابط خود را با عرب

ر برابر درا بردباری و شکیبایی کردند، تا آنکه عرب سر تسلیم  انجالد تازیانه
به ھدف چشمانش روشن شد (ھا  آن فرود آوردند و قبل از وفات در مورد  صپیامبر

 .١»خود دست یافت)
: گفتکرد و میدعا می صاصحاب رسول خداش برای ھایو زین العابدین در نماز

و ھمراھی وظیفه را، آنان که به خوبی  صبه خصوص اصحاب محّمد !بار خدایا«
بھترین امتحان را پس دادند  صو در راه یاری کردن پیامبر ،کردندرا ادا صحابه بودن 

پروردگارا  ما و  :گویندآنان که می ،...بار خدایا رحمت خویش را به تابعین برسان
نسبت به  یا نهکیو  امرزیاند ب گرفته یشیمان آوردن بر ما پیه در اکرا  نبرادرانما

... یھست یرأفت و رحمت فراوان یو دارامده، پروردگارا! ت یمان جایھا مؤمنان در دل
خدا ترک کردند و با  صکلمه پیامبرپیروزی آنان زنان و فرزندانشان را در راه اظھار 

 .٢»ت او جنگیدند...پدران و فرزندان خود برای تثبیت نبوّ 
، دوازده ھزار نفر بودند صخدا  اصحاب پیامبر«) گفت: جعفریکی دیگر از ائمه (و 

 در میان اھل مدینه، دو ھزار اھل مکه، و دو ھزار نفر برده آزاد شده،ھشت ھزار نفر 
و خوارج و معتزله و اھل رأی دیده نشده،  ھیچ کسی از فرقه قدریه یا مرجئه ھا  آن

گفتند: ارواح ما را بگیر قبل از آن که نان ورآمده کردند و میشب و روز گریه می
 .٣»بخوریم

اصحاب من «سؤال شد که فرمود:  صحدیث پیامبرامام رضا را در مورد این از و 
 فرماید:و اینکه می، »شوید می به ھر کدام اقتدا کنید راھیاب ھمچون ستارگان ھستند

                                           
، و ١٧٣، و االمالی طوسی، ص ٣٣٠/  ٢ھجری،  ٢٨٣الغارات ابراھیم بن محمد ثقفی متوفای  - ١

 .  ٨٨/  ٢شرح نھج البالغه 
 .  ٤٢/  ١٣صحیفه کامله زین العابدین، ص  - ٢
 . ٦٤٠الخصال صدوق  - ٣
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منظورش کسانی  این حدیث صحیح است« گفت: در پاسخ ؟»اصحابم را برایم بگذارید«
 . ١»است که بعد از او تغییر نکردند و دگرگون نشدند

موسی کلیم خدا از پروردگارش پرسید: آیا در میان « و حسن عسکری گفت:
 ؟ خداوندھستند تراصحاب پیامبران اصحاب کسی از اصحاب من نزد شما گرامی

بر ھمه اصحاب پیامبران  صصحاب محّمدادانی که فضیلت : ای موسی آیا نمیفرمود
 .٢»بر ھمه پیامبران است صھمچون فضیلت محّمد

ھرکس که با «فرمود: ÷ خداوند متعال به آدمھمچنین روایت کرده که 
دشمنی و ھا  آن یا نسبت به یکی از ،و اصحاب برگزیده او دشمنی ورزد صمحّمد

ھا و خلق دھد که اگر بر ھمه آفریدهنفرت داشته باشد، خداوند به او چنان عذابی می
 .٣»کندخداوند تقسیم شود ھمه را نابود می

 انددر مدح و ستایش اصحاب روایت کرده موضع شیعه نسبت به روایاتی که
آیا علمای شیعه چه توجیھی برای این روایات دارند؟ آیا به آن عمل  -٩٨س 

 کنند؟ می
کنند! چون این روایات نسبت به روایات متعّددی  که  می را با تقیه توجیهھا  آن -ج

کنند، نمی عملھا  آن کنند، ناچیز ھستند، بنا براین بهاصحاب را لعن و تکفیر می
ی اند، به اندازهروایاتی که به منظور تقیه گفته«ھمانگونه که شیخ مفید شیعه گفته: 

 .٤»عمل شده زیاد نیستندھا  آن روایاتی که به
از این روی علمای شیعه با مطرح کردن تقیه در دین خود اعتقادشان را به بازیچه 

تا اینکه دیگر آن مذھب دیدگاه گرفتند و طبق  خواست و امیال خود آن را جھت دادند 
ھا  آن شد، بلکه تنھا مذھب و دیدگاه کلینی و مجلسی و امثالاھل بیت محسوب نمی

 شد، ھمانگونه که بیان خواھد شد.

                                           
 (نور مرتضوی ). ١/١٠٠ة جی, األنوار النعمان٢٦ح ١٩-٢٨/١٨بحار األنوار ج - ١
 . ٢٢٨/  ٣، و تفسیر البرھان بحرانی ٣٤٠/ ١٣، بحار االنوار ٦٥تفسیر حسن عسکری، ص  - ٢
 . ١٩٦تفسیر حسن عسکری، ص  - ٣
 .ث المختلفة)یاألحاد ی(فصل ف ١٤٨-١٤٧د صیة مفیاعتقادات اإلمام حیتصح - ٤
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پیروی از ائمه خود  صصحابه رسول خدا مورد آیا علمای شیعه در -١٠٠س 
 لطفًا به اختصار بگوئید؟  اند، کرده
 الله بیان خواھد شد:ءشا دو مسأله ذیل ان ضمن!! و این مطلب خیر -ج

 مسأله اّول:
 !اند؟ ھمه مسلمین مرتد شده صعلمای شیعه معتقدند که بعد از وفات پیامبر

 ،دانمنمی ، اکنونوفات یافت صپیامبر«: گویدمحّمد رضا مظفر شیخ شیعه می
 .١»ولی باید ھمه مسلمین بعد از او مرتد شده باشند

او ھم از سرزمین  ایمان نیاورد صپیامبرجز یک نفر کسی به «اند:  و بلکه گفته
 .٢»بودس سلمان فارسیکه گشت  خود بیرون آمده بود و به دنبال حقیقت می

 توضیح:
صحابه و خویشاوندان و اھل از  ،چگونه علمای شیعه در مورد ھمه مسلمین ببینید

ایا از شرک و مشرکین خد اند. ارتداد و از دین برگشتن صادر مرده حکم  صبیت پیامبر
 .بریم به تو پناه می

آمد و تعداد  صمحّمد«: گویدشیعه تستری در مورد صحابه می استاد و مرجع  
 .٣»اما بعد از وفات او مرتد شده و به عقب باز گشتندداد، ھدایت را زیادی از مردم 

  صبعد از وفات پیامبر«: گفتدروغ پردازی کرده که ÷ ابو جعفرکلینی بر زبان 
ھمه مردم مرتد شدند جز سه نفر، گفتم: آن سه نفر چه کسانی ھستند؟ گفت: مقداد 

 .٤»بن اسود و ابوذر غفاری و سلمان فارسی
 تناقض

 صوقتی پیامبر خدا« کند که گفت:روایت میس فضیل بن یسار از ابی جعفر
گشتند جز چھار نفر: علی و مقداد و سلمان و بروفات یافت مردم ھمه به جاھلیت 

                                           
 . ١٩السقیفه، ص  - ١
 . ٢١ – ٢٠کتاب الشیعه و السنه فی المیزان، ص  - ٢
 .  ٣١٦احقاق الحق تستری، ص  - ٣
 . ٣٢٢ – ٣١٢/  ١٢، الکافی کتاب الروضه ٦رجال کشی، ص  - ٤
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که ھیچ کنی سؤال میگفت: تو اگر از کسانی  ه؟چ گفتم: پس عمار گوید: می، ابوذر
 .١»سه نفر ھستند یننگردیده ھمھا  آن درونخللی وارد 

 ضربه کمر شکن بر علمای شیعه
گی پرده از واقعّیت تشّیع ساختبرای علمای شیعه بدُیمن این روایت نامیمون و 

دشمن اھل بیت ھستند، ھمانگونه که دشمن رسول ھا  آن دھد کهبرداشته و نشان می
اند که با جعل آن و صحابه ھستند، ولی آنقدر ابله و نادان ھستند نفھمیده صخدا

را ھمه به اھل  شروایت حسن، حسین، فاطمه، خدیجه، آل جعفر، آل عباس و آل علی
 و(پناه بر خدا).اند  کرده جاھلّیت و از دین برگشته معرفی

تند بر اینکه تشیع پوششی است برای نیسخواننده محترم آیا این روایات دلیل 
دشمنان که بر این و آیا دلیلی نیستند  اجرای اھداف پلید ضد اسالم و مسلمین؟

 .اند؟ را جعل کردهصحابه و اھل بیت آن 
 مسئله دوم: 

 اند؟ منافق بوده صزمان حیات پیامبرعلمای شیعه معتقدند که اغلب صحابه در 
ھا مسلمان نشدند، بلکه بسیاری به امید رسیدن به  آن« گوید:میشیعه تستری 
 کرده عادتافکنی به نفاق و تفرقهھا  آن تظاھر به اسالم کردند... صمقام پیامبر

 .٢»بودند
گستاخ خدا علیه کردند و نفاق خود را پنھان میھا  آن بیشتر« گوید:و کاشانی می

 .٣»بستند تا او را اذیت کنندزدند و بر او دروغ میو به پیامبر خدا تھمت می بودند،
 .٤»شوند که منافق نامیده می ھستند صحابه کسانی« گوید: می شیعهو امام خمینی 

 ضربه کمر شکن

                                           
/  ٢٢، بحار االنوار ٣٠٥/  ١، تفسیر صافی کاشانی ٣١٩/  ١، البرھان ١٩٩/  ١تفسیر عیاشی  - ١

٣٣٣. 
 . ١٠١٩قاضی عال نور الله شوشتری تستری متوفای  ٣احقاق الحق، ص  - ٢
 . ٤/  ١تفسیر صافی  - ٣
 . ١٢، ن ک علی و مناوئوه دکتر رافض نوری جعفر، ص ٦٩الحکومة االسالمیة ص  - ٤
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دوازده  صاصحاب رسول خدا«گفته اند: ھا  آن که ائمهاند  خودشان رویت کرده 
مرجئی، خوارج،   ھای کسانی دارای اعتقاد فرقهھا  آن ودند که در میانھزار نفر ب

 .١»کردند...معتزلی و اھل رأی و بدعت نبود، شب و روز (از ترس عذاب خدا) گریه می

 ساعتقاد ائمه در مورد ابوبکرصدیق
بیان س لطفا به اختصار عقیده ائمه اھل بیت را در مورد ابوبکر صدّیق – ١٠١س 
 کنید؟ 
خواند و به امامت او س صدیقابوبکر نمازھای پنجگانه را پشت سر س علی -*ج 

 .٢راضی بود
گفت: خالد بن ولید در حالی ÷ علی بن ابی طالب«شیخ سلیم بن قیس گفته: 

 .٣»که شمشیر به گردن آویخته بود در کنار من به امامت ابوبکر به نماز ایستادیم...
ت و آماده نماز شد و در مسجد حاضر سپس به برخاس«طبرسی مرجع شیعه گفت: 

 .٤»خواند...شد و پشت سر ابوبکر به نماز ایستاد و خالد بن ولید در کنارش نماز می
 .٥»این مسّلم است چون ظاھر و آشکار است« گوید:طوسی شیخ شیعه می

بھترین فرد این امت بعد از پیامبرش « روایت  شده که گفت:س به تواتر از علی -*
 .  ٦»عمر ھستندابوبکر و 

 ی داده ابوبکر و عمر برتربر ھر کسی پیش من آورده شود که مرا «و نیز فرمود: 
 .٧»زنم او را به جرم افترا شالق میباشد 

                                           
 .١٥ح ٦٤٠-٦٣٩تاب الخصال صک - ١
معروف به کتاب سلیم بن قیس و مراة العقول  ٢٠٣طبرسی، السقیفه، ص  ٥٣االحتجاج، ص  - ٢

  ٣٨٨مجلسی، ص 
 .٢٢٨س صیم بن قیتاب سلک -٣
 . یمجلس ٣٨٨شرح أخبار آل الرسول ص ی، و  مرآة العقول ف١/١٢٦ج یاالحتجاج طبرس - ٤
معتبر چھار گانه شیعه  ھای که مجموعه دو کتاب از کتابطوسی،  ٣٥٤تلخیص الشافی، ص  - ٥

 اند . است، التھذیب و االستبصار در آن جمع شده
 شوشتری تستری . ٢٥الصوارم المھرقه، ص  - ٦
 . ١٢٣ – ١٢٢/  ٢العیون و المحاسن مجلسی  - ٧
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اگر ما « با ابوبکر پرسیدند گفت:خود علت بیعت در مورد را س و وقتی علی -*
 .١»کردیمانتخاب نمیدیدیم او را ابوبکر را اھل خالفت نمی

 گفت: ؟کنیجانشین وصیت نمیتعیین آیا برای  :گفته شدس علیقتی به و -*
جانشین تعیین نکرد که من تعیین کنم، ولی اگر خداوند نسبت به مردم  صپیامبر«

بعد  ھمانگونه که نمایدمیو متحد را بر بھترینشان متفق ھا  آن اراده نیک داشته باشد
 .٢»کردمتفق شخص  را بر بھترینھا  آن صاز پیامبر

را اصالح کردی ما را ھا  آن با آنچه«اش گفت: در خطبهس ھمچنین علی -*
ابوبکر و عمر دو امام ھدایت، « گفت:کیستند؟ ھا  آن اصالح کن... به او گفته شد:

به  ، و ھرکس از آثار و روش ایشان پیروی نمایدماند می مصوناقتدا کند ھا  آن ھرکس به
 .٣»شودراه راست ھدایت می

 شدر مورد ابوبکر و عمر و عثمانو  گروھی از عراق نزد علی بن حسین آمدندو 
گفت: به من س علی بن حسینشد شان تمام  وقتی سخنان ،سخنان ناشایستی گفتند

  :استفرموده ھا  آن بگویید آیا شما از مھاجران اول ھستید که خداوند در مورد
ِينَ ٱ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  �َّ

َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
ِ ٱأ وَن  �َّ َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ َّ� 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ 
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ   .]٨[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

ه فضل ک یسانکاند. آن  رون رانده شدهیاشانه و اموال خود بکه از خانه و ک ینیمھاجر«
  ».نان راستانندیدھند. ا یم یاریغمبرش را یخواھند، و خدا و پ یاو را م یا و خوشنودخد

 .گفتند: نه 

ِينَ ٱوَ ﴿ فرمود:ھا  آن خداوند در موردآیا شما کسانی ھستید که  :گفت  ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ َّ� 
يَ�ٰنَ ٱوَ  وتُواْ  ۡ�ِ

ُ
ٓ أ ا ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةۚٞ 
َ
ٰٓ أ  .]٩[الحشر:  ﴾َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ

ردند و کن اسالم) را آماده یاشانه (آئکش از آمدن مھاجران خانه و یه پک یآنان« یعنی: 
شان مھاجرت یش ایه به پکدارند  یرا دوست م یسانکمان را (در دل خود استوار داشتند) یا

                                           
 . ٥٠و ن ک االحتجاج طبرسی، ص  ٤٠/  ٦و  ٤٥/  ٢و  ١٣٠/  ١شرح نھج البالغه  - ١
 . ١٧١الشافی فی االمامة علم الھدی، مرتضی علی بن حسین، ص  - ٢
 .١٤٩/  ٣چاپ نجف و الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم  ٤٢٨/  ٢تلخیص الشافی طوسی   - ٣
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ه به مھاجران داده شده ک یزھائینند به چک ینم یازیاند، و در درون احساس و رغبت ن ردهک
گفتند:  ،د .ازمند باشنیه خود سخت نکدھند، ھرچند  یح میشان را بر خود ترجیاست، و ا

 ».نه!
دھم که شما از  می و من گواھی ،از این دو گروه نیستیدگفتید که گفت: شما 

  فرمود:کسانی نیستید که خداوند در مورد آنان 
ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنِنَا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو مِۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ِ�ۡ 

ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ   .]١٠[الحشر:  ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لِّ�َّ

ند: پروردگارا ! ما را و یگو یند، میآ یا مین و انصار به دنیه پس از مھاجرک یسانک« یعنی:
نسبت به مؤمنان در  یا نهکیامرز. و یاند ب گرفته یشیمان آوردن بر ما پیه در اکبرادران ما را 

  ».یھست یرأفت و رحمت فراوان یمده، پروردگارا ! تو دارا یمان جایھا دل
 .١»روید، خداوند با شما کارش را بکندبنزد من بیرون  از(سپس گفت:) 

 .٢»یق نامیدرا صّد س ابوبکر صپیامبر« :یادآور شدهو ابو عبدالله 
چون  شکالی نداردا گفت: ،آراستن شمشیر پرسیدنددر مورد و ابو جعفر باقر را 

 شمشیرش را آراسته است. صابوبکر صدیق
بله صدیق! بله صدیق! بله صدیق! « یق، گفت:گویی صّد گوید: گفتم: تو می می راوی

و ھر کسی او را صدیق نگوید خداوند گفته او را در دنیا و آخرت راست نگرداند و 
 .٣»تصدیق نکند

و اشراف کوفه که با زید بیعت کرده بودند نزد او حضور یافتند و  رؤسا و گروھی از
گفت: س زیدگویی؟ ، در مورد ابوبکر و عمر چه میشماخداوند بر رحمت  به او گفتند:

اھل بیتم در مورد آنان از که  گونهھمان ،گویمچیزی نمیو نیکی جز خیر ھا  آن در مورد
و به  ،اندغیر ما ستم نکرده هما ستم نکردند و ب هبنه آن دو  ،امجز خیر چیزی نشنیده

  کردند.عمل  صکتاب خدا و سّنت پیامبرش

                                           
 ٢٤٩ھجری، و الصوارم المھرقه، ص  ٦٩٣اربلی متوفای  ٧٨/  ٢کشف الغمه فی معرفة االئمه  - ١

 .١٠١٩قاضی نورالله شوشتری متوفای 
 .١٢٥/  ٢تفسیر البرھان بحرانی ج  - ٢
 .٢٣٥الصوارم المھرقه، ص  - ٣



 ١٥٥ عشریهایی در مورد شیعیان اثنا  سؤال و جواب

و به برادرش باقر روی  کردندوقتی اھل کوفه این سخنان را از او شنیدند او را ترک 
 .»ما را ترک کردند امروز« »ومیرفضونا ال« گفت:س بنابراین زید ،آوردند

 .١میده شدنداین گروه رافضه نا یاز این رو
 به او گفتند: ازھا  آن نشوان حمیری از او روایت کرده است که وقتیشیخ شیعه و 

الله « کنیم، گفت:اظھار بیزاری کن و گر نه ما تو را ترک می دو (ابوبکر و عمر) آن
: به زودی قومی خواھند فرمود سبه علیخطاب  صاکبر، پدرم به من گفت: پیامبر

شوند عالمتی دارند که با آن شناخته میھا  آن ،کنندمیآمد که ادعای محبت ما را 
 ».٢را بکشید زیرا مشرک ھستند. بروید شما رافضه ھستید!!ایشان ھرگاه آنان را یافتید 

 سموضع شیعه نسبت به ابوبکر صّدیق
 اند؟ائمه خود پیروی کرده ازس آیا علمای شیعه درباره ابوبکر صدیق – ١٠٢س 

  .!خیر -ج
اند  و او را لعنت و ... کرده دانندمی بلکه علمای شیعه آشکارا ابوبکر را کافر و فاسق

که  معتقدندعلمای شیعه  در مورد ابوبکر  اند، و در این مورد از امامانشان پیروی نکرده
 ٤ھا را پرستشبت و ،ھا بودهبت ٣کفر گذرانده و خادمدر عمر خود را بخش عمده 

 .٥و ایمان آوردن او ھمچون ایمان آوردن یھودیان و نصارا است ،کرده
در روایات ویژه آمده که ابوبکر در حالی که پشت سر «و مرجع شیعه جزایری گفته: 

به نماز ایستاده بود ُبتی را به گردنش آویخته و برای آن ُبت سجده  صرسول خدا
 .٦»کردمی

را به خاطر اینکه با مرتدین و از دین برگشتگان وارد جنگ  سبزرگان شیعه ابوبکر
اگر پرداخت یک رسیمان یا یک رأس بزغاله را از من «اند، چون فرمود: شد تکفیر کرده

 شوم و علیهوارد جنگ میھا  آن پرداختند، بامی صمنع کنند از آنچه به رسول خدا
                                           

 ، تحت عنوان احوال االمام زین العابدین، میرزا تقی خان سپھر .٥٩٠/  ٢ناسخ التواریخ  - ١
 . ١٨٥الحور العین حمیری، ص  - ٢
 . ٧٠٧/  ٢، کاشانی فی علم الیقین ١٥٥/  ٣بیاضی در الصراط المستقیم  - ٣
 . ١٧٢/  ٢٥بحار االنوار  - ٤
 . ١٠٤الکشکول آملی، ص  - ٥
 (نور مرتضوی) . ١/٥٣ة جیاألنوار النعمان - ٦
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زشت و ستم بزرگ و تجاوزی آشکار گویند:) این کار ایشان  کنم، (میجھاد میھا  آن
دانند که گوینده این گفته از دین خدا است!...و کسی که درک و شعور داشته باشد می

خارج است، و اگر بگویند او ظالم است، این سخن برای حقارت و  صو دین محّمد
 .١»کفر و نادانی او کافی است

کرده و او را پرستش میت داشته که در زمان جاھلیت بُ یک س : ابوبکرگویندو می
کرد و ھمین کار را ادامه پرستیده و برایش سجده میرا پنھانی می آنھم در اسالم 

کرد آشکار آنگاه او آنچه را که در دل پنھان مییافت، وفات  صداده تا اینکه پیامبر
 .٢نمود

و  ٣ایمان نیاورده است )س(ابوبکر او :گویدو شیخ شیعه مجلسی به طور قطع می
 .٤اند و برایشان روشن شده که او کافر استعلمای شیعه از دل و درون او اطالع یافته

مشرکین را خبر کند و جای س از ترس اینکه مبادا ابوبکر صپیامبر :گویند می و
 .٥با خودش به غار برددر سفر ھجرت را او نشان دھد ھا  آن پیامبر را به

 صت جالب در مورد اینکه رسول خدا یکی از رویا«عالم شیعه ابن طاوس گفت: 
محل اختفایش را به کفار نشان دھد او را ھمراه خود به غار س از بیم اینکه ابوبکر

دستور داد در بستر او بخوابد، ولی چون س به علی صُبرد...این است که رسول خدا
 .٦»از ابوبکر بیمناک بود او را با خود به غار برد

 .٧»آیات ارث را افزوده استابوبکر «اند:  ھمچنین گفته

 ساعتقاد ائمه در مورد عمر
 چیست با اختصار بفرمایید؟ س عقیده ائمه در مورد  عمر بن خطاب –۱۰۳س 

                                           
 . ٣٥٢ت یالعلو یعیالش یوفکبن أحمد ال یالقاسم عل یأب ١/٧بدع الثالثة ج یاالستغاثة ف - ١
 . ١١١/  ٢االنوار النعمانیه الجزائری  - ٢
 . ٤٣٠ – ٤٢٩/  ٣مراة العقول مجلسی  - ٣
 ھجری . ٣٥٢االستغاثه فی بدع الثالثه، ابوالقاسم علی بن احمد کوفی شیعی م  - ٤
 ھجری . ٦٦٤ابن طاووس حسینی م  ٤٠١الطرائف فی معرفة مذھب الطوائف، ص  - ٥
 ٦٦٤ت ینیبن طاوس الحس یابن طاوس عل ٤١٠معرفة مذھب الطوائف ص یالطرائف ف - ٦
 . ینیخم ١٢٦شف األسرار صک - ٧
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بَ الدين  و« :گویدمیس علی بن ابی طالب -ج وليهم والٍ فأقامَ واستقامَ  حتَّى رضَ

ھای دین  پا داشت تا اینکه پایه هو امور را بشد فرمانروای آنان کسی « یعنی: »بجرانه

 .١»استقرار یافت
فرمانروا عمر بن  آن میثم بحرانی و دنبلی گفته اند: البالغه از جملهشارحان نھج  

بَ الدين بجرانهو «، و جمله خطاب است از استوار کردن دین مانند شتری  کنایه »رضَ
 .٢روی زمین خوابیده که

 ببیعت علی با عمر
فرارسید دنبال عمر فرستاد و او را (ابوبکر)  وقتی زمان مرگ او« گوید:میس علی
عمر  ،نمودیمو دلسوزی و ما شنیدیم و اطاعت کردیم و خیر خواھی  قرار دادخلیفه 

 .٣»ای پسندیده و خوب داشت رفتار و سیره

 در آورد سدخترش ام کلثوم را به ازدواج عمر سعلی
 یعقوب در تاریخ خود بیان کرده است این مطالب را بزگترین مورخ شیعه احمد بن 

خواستگاری کرد که س اّم کلثوم را از علیس در این سال عمر بن خطاب«و گفته: 
س گفت: او کوچک است، عمرس است، علی صدختر علی و فاطمه دختر رسول خدا

گفت: منظور من آن نیست که فکر کرده ای...بنابراین او را به ازدواج عمر در آورد و 
 .٤»دینار را مھریه او قرار دادده ھزار 

 روماز رفتن به جنگ  سبرای عمر سعلینگرانی 

                                           
ابوالحسن  ١٢٤، و خصائص االئمه، ص ١٠٧/  ٤، ت / عبده ٥٠٧نھج البالغه ت / الصالح، ص  - ١

 ھجری . ٤٠٦محمد بن حسین موسوی بغدادی متوفای سال 
و این کتاب شرح نھج  ٣٩٤، الدرة النجفیه دنبلی، ص ٤٦٣/  ٥شرح نھج البالغه ابن میثم  - ٢

 باشد . می البالغه
 . ٣٠٧ ١ھجری  ٢٨٣م  الغارات ابراھیم ثقفی - ٣
مناقب  طوسی، ١٦/  ٨، و تھذیب االحکام ٣٤٦/  ٥، و فروع کافی ١٥٠ – ١٤٩/  ٢تاریخ یعقوبی  - ٤

 .نوشته علم الھدی ١١٦ص ی،الشاف٣/١٦٢طالب ج یآل أب
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بود، از اینکه روم در جنگ س نگران شرکت کردن عمرس بن ابی طالب علی
 .و پایه عرب بودمرجع چون عمر پایگاه مسلمین و  ،برسانندبه او آسیبی 

مشورت س با علی شرکت کند رومعلیه جنگ شخصًا در خواست س وقتی عمر
برایت روبه رو شوی و ھا  آن وقتی تو خود به جنگ دشمن بروی و با«: علی گفت ،کرد
و بعد از تو  ،شان نخواھند داشت مسلمین پناھگاھی جز دورترین سرزمین ی بیفتد،اتفاق

ھا  آن مرجعی نیست که به سوی آن باز گردند، بنابراین مردی جنگجو را به سوی
پیروز او را کن اگر خداوند برای ھمراھی او آماده خواه را و خیروده بفرست و افراد آزم

و اگر نتیجه غیر از این باشد تو پناھگاه  ،داریاین چیزی است که تو دوست میگرداند 
 .»و مرجع مسلمین خواھی بود

 اگر عجم فردا به تو نگاه کنند« گفت:س و در روایتی دیگر آمده است که علی
 .١»شوید..عرب است اگر آن را قطع کنید راحت میریشه این پایه و : گویند می

  سبرای داشتن عملکرد عمر سآرزو کردن علی
متعال به دیدار خداوند س ھمچون عملکرد عمراعمالی کرد که با آرزو میس علی
قرار خنجر مورد اصابت  مجوسی ؤلؤابولتوسط س که عمر بن خطابوقتی  بشتابد.
حاضر ابی طالب و عبدالله بن عباس نزد او علی بن  صدو پسر عموی پیامبرگرفت؛ 

کلثوم دختر علی بن ابی طالب را شنیدیم ما صدای ام« گفت: بسابن عبا شدند،
 ،و صدای گریه در خانه بلند شد کردندو زنانی ھمراه او گریه می!... که گفت: وای عمر

حکومت و به ، عزت و قدرتی بود نتو ابن عباس گفت: سوگند به خدا که اسالم آورد
 گفت:س از عدالت کردی، آنگاه عمرسرشار و تو دنیا را و پیروزی بود، فتح  ترسیدن

گوید: گویا ابن عباس  دھی، میای ابن عباس تو به این چیزھا برای من گواھی می
به او گفت: بگو بله، و من ھم با تو س گواھی دادن را نپسندید و توقف کرد، آنگاه علی

  .گفت: بلهدھم، ابن عباس گواھی می
گواھی  ابن عباس زد و گفت: یبرشانهس علیکه و در روایتی دیگر آمده است 

 . ٢بده

                                           
 . ٢٠٤ – ٢٠٣و  ١٩٣نھج البالغه، صبحی صالح، ص  - ١
 .  ١٤٦/  ٣شرح النھج  - ٢
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ھیچ کس روی « و گفت: وارد شدس علی ،وقتی عمر را غسل دادند و کفن کردند 
او به مالقات خدا  ی کردارنامهصالح زمین نیست که من دوست داشته باشم با اعمال 

 .١»در میان شما پوشانده شده استاش) (جنازهجز این مرد که گردم بر
بار خدایا اسالم را بوسیله « که فرمود: صپیامبرفرموده این مورد  و مجلسی را در

 پرسیدند؟  :عمر قدرت و عزت بده
 .٢روایت شده است ÷حدیث صحیح است و از محّمد باقر گفت:

 نسبت به اهل بیت ستکریم و احترام عمر
بر را س او حسین داده بطوری کهتکریم و احترام قرار میاھل بیت را مورد س عمر

س سخن معروفش را در مورد حسینس عمرو داد میی برترس عبداللهخود  فرزند
 .٣»بر سر غیر از شما روییده است (تحسین زیبایی موی او کرد) مو مگر« گفت:

 سموضع شیعه نسبت به عمر
دارند از س مورد عمر بن خطاب ای که درآیا علمای شیعه در عقیده – ١٠٤س 

 اند؟پیروی کردهخود ائمه 
 ، کنندو آشکارا او را نفرین میدانسته ! بلکه علمای شیعه او را کافر و فاسق خیر -ج
مخّنث بوده،... و یک  او«گفته: س مرجع بزرگ شیعه جزایری در مورد عمرو 

ھای  ... (و دیگر غلط »بودهآب مردان دوای آن که داشته (پناه بر خدا از کفر)بیماری 
 .٤فاحشی که تنھا شایسته زبان ناپاک اوست)

با س به ازدواج در آوردن ام کلثوم دختر علی«کنند: و علمای شیعه ادعا می
توان زن مسلمان را به بزرگترین دلیل است بر اینکه در صورت مجبوری میس عمر

 .٥!»ازدواج کافر درآورد

                                           
 . ١١٧، و معانی االخبار صدوق، ص ١٧١کتاب الشافی علم الھدی، ص  - ١
 کتاب السماء و العالم . ٤بحار االنوار، ج  - ٢
 . ١١٠/  ٣شرح نھج البالغه ابن ابی الحدید  - ٣
 . ٦٣/  ١االنوار النعمانیه  - ٤
ة یقائد اإلمام،عیتستر ٢٨٤، و إحقاق الحق ص٣/١٢٩م جیالتقد یم إلی مستحقیالصراط المستق - ٥

 یزنجان ٣/٢٧ج
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 و به اسالم تظاھرکرد کفر خود را پنھان می و بوده کافرس عمرکنند که ادعا می و
اگر از کفر شیاطین بیشتر نباشد با آن س کنند که کفر عمرادعا مینیز و  نموده. می

 .١برابر است
تواند در کافر بودن ھیچ عاقلی نمی« گوید:حکومت صفوی میدربار و شیخ و عالم 

کسانی باد که او را مسلمان عمر شک کند، پس لعنت خدا و پیامبرش بر او و بر 
 .٢!»ورزد می شمارند و لعنت خدا بر کسی باد که از لعنت فرستادن بر او امتناع می

این دروغ را به نام امام  گیرند، ورا جشن میس عمر شھادت و علمای شیعه روز
اند:  اند که روز شھادت عمر را جشن گرفته، و نیز گفتهساخته÷ حسن عسکری

آن دو نفر که بر گناه خود اصرار ورزیدند و «گفت: ÷ ضور امام باقرُکمیت شاعر در ح
فتنه را در قلب خود پنھان کردند و پیمان بیعت را از گردن در آوردند، و گناھان را بر 

ھا،  پشت خویش حمل کردند، مانند جبت و طاغوت بودند و نفرین خدا بر روح آن
 !.٣»سپس امام باقر خندید

کنند که خداوند آنان را با و دعا می ،دھندشجاع الدین لقب می ابولولوء راھمچنین 
 .٤شاءالله) (اناو حشر کند

کافر بودن عمر بعد از  علمای ما بر«آخوند دربار صفویه گفته: مجلسی و باالخره 
 .٥»اظھار ایمان اجماع شده است

 چیست؟  لیده علمای شیعه در مورد ابوبکر و عمرعق –١٠٥س
اند که لعنت فرستادن بر شیخین و اظھار این اجماع کردهعلمای شیعه بر  -ج

شمرده برواجب است، و بلکه این را از ضروریات دین امامیه  بزرگوار برائت از آن دو
 .٦اند

                                           
 . ٢٢٠/  ٨، البحار ٣١٠/  ٢و البرھان  ٢٢٤ – ٢٢٣/  ٢تفسیر عیاشی  - ١
 . ٤٥جالء العیون مجلسی، ص  - ٢
 ٣/٢٩م جیالتقد یم إلی مستحقیالصراط المستق - ٣
 . ١٩٨/  ٩٥و بحار االنوار مجلسی  ١٤٧/  ١الکنی و االلقاب عباس قمی  - ٤
 . ٩/  ١س العیون و المجال - ٥
 . ٩١ – ٩٠االعتقادات مجلسی، ص  - ٦
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و  ،کافر استھا  آن از دیدگاهضروریات دین یکی از منکر قبًال ھم گفتیم که 
تا صبح ھیچ گناھی  ،را در شامگاه لعنت کند بھر کس ابوبکر و عمر: گویند می

 .١شود برای او نوشته نمی
آن دو را دوست ھم و ھرکس  ،اندابوبکر و عمر کافر بوده« گوید:و مجلسی می 

 .٢»دارد کافر استب
عامل و  بقطعًا ابوبکر و عمر«و آیت معاصر شیعه عبدالحسین مرشتی گفته: 

 .٣»سبب گمراھی این اّمت تا قیامت ھستند
  فرماید:که در مورد این دو آیه که میاند  روایت کرده÷ و نیز از ابوعبدالله

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ رِنَا  �َّ
َ
ٓ أ ْ َر�ََّنا يۡنِ ٱَ�َفُروا َ نَا ِمَن  �َّ َض�َّ

َ
نِّ ٱأ �ِس ٱوَ  ۡ�ِ َ�َۡعۡلُهَما َ�َۡت  ۡ�ِ

ۡقَداِمَنا ِ�َُكونَا ِمَن 
َ
ۡسَفلِ�َ ٱأ

َ
 .]٢٩[فصلت:  ﴾٢٩ۡ�

را از دو  یسانکند : پروردگارا ! یگو یآورند و) م یاد برمیفر ان دوزخیافران (در مک« یعنی:
م و یخود بگذار یر پاھایشان را زیاند، تا ا ردهکه ما را گمراه کگروه انس و جّن به ما نشان بده 

 ».ان) شوندکن مردم (از لحاظ مقام و میتر له از زمره پستین وسیم و بدیشان گردان لگدمال

َ ٱ﴿کهاند  روایت کرده نَا يۡنِ �َّ َض�َّ
َ
آن دو بزرگوار ھستند، سپس گفت: فالنی   ﴾أ

 »شیطان است
» فالن«آن دو نفر، یعنی ابوبکر و عمر، و منظور از «مجلسی در شرح حدیث گفته: 

 .٤»عمر است
شیخ بزرگ شیعه کلینی در کتاب مقدس الکافی خود در مورد کسی که در مورد 

سھمی از اسالم دارند یا نه دو روایت نقل کرده است. (به  باینکه ابوبکر و عمر
گوید خداوند با سه گروه در قیامت سخن نمی«دروغ) روایت کرده که ابوعبدالله گفت: 

کند و عذاب دردناک دارند: ھر کس که معتقد به امامت را از گناه پاک نمیھا  آن و

                                           
 . ٥١٣ضیاء الصالحین محمد صالح جواھری، ص  - ١
 . ١١٢، و کشف االسرار خمینی، ص ٥٢٢حق الیقین مجلسی، ص  - ٢
 . ١٣٧٣متوفای سال  یشترَّ  سیین بن عیعبد الحس ٩٨شف االشتباه صک - ٣
 . ٤/٤١٦پاورقی  مرآة العقول ج  یافکفروع ال - ٤
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می را انکار کند که از جانب خدا کسی باشد که اھلّیت آن را ندارد، ھرکس که امامت اما
 .١»تعیین شده، و ھر کس معتقد باشد آن دو (شیخین) سھمی از اسالم دارند

دار الکتب العلمیه نجف ١٣٤٩) کفعمی (چاپ دّوم ٥٥٢و در کتاب (المصباح ص 
اشرف) دعای معروف بزرگان شیعه علیه ابوبکر و عمر و دو دختر بزرگوارشان عائشه و 

ذکر شده که بعنوان اذکار صبح و شام شیعیان مطرح است که بدین صورت  شحفصه

،«است:  يْ قريشٍ وجبتيها اللهم صيلِّ عىل حممدٍ وعىل آل حممدٍ نَمَ  وطاغوتيها، والعن صَ

دا إنعامك، وأنكرا وحيك، اللذين خالفا أمرك، وابنتيهام، وإفكيها، حَ  وعصيا رسولك، وجَ

با دينك، لَ فا كتابك، وقَ ا يف آياتك .. فقد أخربا بيت النبوة ...  وحرَّ َدَ وأحبَّا أعدائك .. وأحلْ

دا إمامته، وقتال أطفاله،وأخليا منربه من وصيِّه، حَ ام، ووارثِ علمه, وجَ ا برهبِّ فعظِّم  وأرشكَ

ر، ذنبهام، قَ ، وخلِّدمها يف سَ ،ال تُبقي وال تذرُ نكرٍ أتوه، وما أدراكَ ما سقرُ  اللهم العنهم بكلِّ مُ

وه و  .٢....»حقٍّ أخفوه .. ونفاقٍ أرسُّ

خدایا درود خود را بر محّمد و آل محّمد بفرست، و لعنت خودت را بر دو «یعنی: 
ُبت و طاغوت قریش و دخترانشان بفرست که با فرمان تو مخالفت ورزیدند، و وحی تو 

ھایت  عمترا منکر شدند، و پیامبرت را نافرمانی کردند و دین تو را دگرگون ساختند و ن
را نادیده گرفتند و کتابت را تحریف کردند، و دشمنانت را دوست داشتند، و آیات تو را 
به انحراف کشانیدند... و خانه نبّوت را تخریب کردند و کودکانش را کشتند و منبرش 
را از وصی و وارث علم او خالی کردند و امامتش را منکر شدند و به پروردگار شرک 

را در دوزخ جاویدان کن، خدایا بر ھا  آن شان را بزرگ محسوب کن و هورزیدند، پس گنا
ھر منکری که مرتکب شدند و ھر حقی که نادیده گرفتند، و ھر نفاقی که پنھان 

 .»نفرین بفرست...ھا  آن کردند.....بر

                                           
عی اإلمامة ول ١٢وح ٤تاب الحجة حک( ٢٨٠-١/٢٧٩ج یافکأصول ال - ١  س لھا بأھل.....یباب َمن ادَّ
در بلد  یفعمکعبارتند از : اند  امل ذکر کردهکو از جمله آخوندھای مرجع که این دعا را بطور   - ۲

در مفتاح  یحائر یأسد الله تھران ،٧٠٣-٢/٧٠١ن جیقیدر علم ال یاشانک ،٥١٤-٥١١ن صیاألم
ح یدر مفات یعباس قم ،٤٢٤-٤٢٣ن در تحفة عوام مقبول صیمنظور حس ،١١٤-١١٣الجنان ص
 ره.یوغ ،١١٤الجنان ص
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که اند  خوانند و روایت کردهھمچنین آن در بزگوار (شیخین) را فرعون و ھامان می
سرورم فرعون و ھامان کیستند؟ گفت: ابوبکر و «مفّضل از ابوعبدالله پرسید: 

 .١»بعمر
 اند: ھا نامیدهھمچنین آن دو را به ُبت

دشمنان خدا چه کسانی «عیاشی روایت کرده که ابو حمزه از ابو جعفر سؤال کرد: 
و معاویه و  کیستند؟ گفت: ابوالفصیل و نعثلھا  آن ھستند؟ گفت: آن چھار ُبت، گفت:

دشمنی کند با دشمنان خدا ھا  آن ھستند، پس ھرکس باھا  آن ھر کس که بر آیین
 . ٢»دشمنی کرده است

 خوانند و... و ھمچنین شیخین را الت و عّزی می
تا آخر الزمان از ھر کس سر زده ÷ ھر گناھی که از زمان آدم معتقدندھمچنین  

از اباعبدالله (به دروغ شیعه) ھا  آن وایتاست! زیرا آنگونه که ر بکار ابوبکر و عمر
را کشتند، و ھیزم را برای آتش ÷ حاکی است آن دو (شیخین) ھابیل پسر آدم

را در شکم ماھی ÷ جمع کردند، و یوسف را در چاه انداختند، و یونس صابراھیم
را به صلیب زدند، و جرجیس و ÷ حبس کردند، و حضرت یحیی را کشتند و عیسی

تعذیب کردند و سلمان فارسی را کتک زدند، و بر دروازه امیرالمؤمنین و دانیال را 
را بسوزانند، و با تازیانه به دست ھا  آن آتش افروختند تا شفاطمه و حسن و حسین

فاطمه زھراء زدند، و با لگد به شکم او زد و جنین او به نام محسن سقط شد، و 
کان و پسر عموھا و یارانش را کشتند و کود÷ را مسموم کردند، و حسین÷ حسن

را به بردگی گرفتند، و خون آل محّمد را  صرا سر بریدند و فرزندان رسول خدا
 آید، وو ھر ثروتی که از راه حرام به دست ،ھر خونی که در اسالم ریخته شودریختند، و 

 بعمر گناھش به گردن ابوبکر و صورت گیرد،که و کار زشتی  و فاحشه ھر زنا
محسوب شده و ھا  آن و ستم و جور و عّشی که از آدم تا قیام قیامت بر ، و ظلماست

                                           
،و ٧٨٦د أول تیمعروف به شھ یمان حلیحسن بن سل ١٩٣-١٩٢مختصر بصائر الدرجات ص - ١

 .یحائر یعل ٢/٢٦٦إثبات الحجة الغائب ج یإلزام الناصب ف ،یاشانک ٤٣٣-٤٣٢ون صیقرة الع

(باب وجوب مواالة أوليائهم ومعاداة  ١٦ح ٢٧/٥٨، بحار األنوار ج١٥٥ح ٢/١٢٢ج یاشیر العیتفس - ٢

 .أعدائهم)
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کنند و در آن موقع قصاص ظلم اعتراف میھا  آن باید آن را برعھده گیرند، سپس به
زنند، و را روی درختی به صلیب میھا  آن شود، سپسگرفته میھا  آن حاضران از

تا با درخت بسوزند، بعد امام قائم  آتش روشن کنندھا  آن کند در زیرفرمان صادر می
دھد باد شروع به وزیدن کند تا خاکسترشان را به دریا بپاشند. مفضل گفت: دستور می

را ھا  آن ھاست؟ گفت: این بعید است ای مفّضل، خدا سرورم این آخرین عذاب آن
کنند می را بر تمام کارھایشان قصاصھا  آن گردانند... و در ھر شبانه روز ھزار باربرمی
 .١»کشد، تا زمانی که خدا بخواھدو می

  توضیح:
آیا کسی که به اندازه ای از عقل بشری بھره داشته باشد این خرافات را باور 

 کند؟ می

 چند دلیل کمرشکن برای شیعه
سؤال کرد که آیا والیت و  بزنی در مورد ابوبکر و عمر«کلینی روایت کرده: 

را ھا  آن خیر؟ امام صادق گفت: بله، والیت و دوستیرا داشته باشد یا ھا  آن محّبت
ھا  آن داشته باش. آن زن گفت: وقتی به مالقات پروردگار رسیدم بگویم که تو به والیت

 .٢»فرمان دادی؟ امام گفت: آری
به یاران خود خبر  بباال تر از این ھم اینکه زید بن علی بن حسین بن ابوطالب

اظھار برائت  بویش نشنیده که از ابوبکر و عمرداد که از ھیچکدام از اجداد خ
 .٣»کرده باشند

من از او بیزارم و برائت  ،کسی از آن دو اظھار بیزاری کند ھر« گفت:/  و او
 جستن از ابوبکر و عمر برائت جستن از علی است، آنگاه به او گفتند: پس ما تو را ترک

 .١»کنیم می

                                           
 . یمان الحلیحسن بن سل ١٨٨-١٨٧مختصر بصائر الدرجات ص - ١
ر مع المرأة) و یبص یث أبیحد ٧١تاب الروضة حک( ٨/١٩٩٥ج یافکالروضة من ال - ٢

 د...).یزیمع  ÷نیبن الحس یث علیحد ٣١٩حتاب الروضة ک(٨/٢٠٧٩ج
 . ینیھاشم حس ٤٩٧ة صیعیاالنتفاضات الش - ٣
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 سمواضع علی نسبت به عثمان
را در مورد حضرت س توانید به اختصار برخی از مواضع علیآیا می –۱۰٦س
 توضیح دھید؟س عثمان
 بله، از جمله آن مواضع برخی از این قرارند: -ج

 .٢دادس مھریه فاطمه را به علیس عثمانالف: 
 .بعلی با عثمانبیعت  -ب

و من  ،شش نفر قرار دادھیئت شد مرا یکی از زخمی س عمروقتی « گفت:س علی
وارد جایی شدم که او مرا وارد آن کرده بود، دوست نداشتم جماعت مسلمین را 

 .٣»شما با عثمان بیعت کردید من ھم با او بیعت نمودمپس وقتی  ،متفرق کنم

 ضربه کمر شکن بر علمای شیعه
حکم علمای شیعه در ولی  بود،منین عثمان ؤبا امیر المس علیاین رفتار و بیعت 

 بیعت کرده چیست؟ س با عثمانمورد کسی که 
 !! پناه به خدا.٤دانندفردی را کافر میچنین  علمای شیعه

سرزش حسین و حسن را به خاطر یاری نکردن عثمان  خود؛ پسرانس علی -ج
 .زدکرد و 

و به وارد منزل شد غمگین افسرده و س ..علی«گوید: مسعودی مورخ شیعیان می
خانه او  که شما دم درِ  یحالدر نین کشته شد ؤمچگونه امیرالم دو پسرش گفت:

                                                                                                       
، و روضات الجنات فی احوال العلماء السادات ٤٣٦مسعودی شیعه م  ٢٢٠/  ٣مروج الذھب  - ١

کنیم  می آمده است : (ما تو را ترک ٢٤٢، و الصوارم المھرقه، ص ٣٢٤/  ١محمد باقر خوانساری 
 ید شما رافضه (ترک کنندگان) ھستید .گفت : برو

مناقب آل ابی طالب ابی جعفر رشید الدین محمد بن علی بن شھر آشوب مازندرانی متوفای  - ٢
و بحار  ٣٥٩ – ٣٥٨/  ١، و کشف الغمه فی معرفة االئمه اربلی ٢٥٣ – ٢٥٢ھجری، ص  ٥٨٨

 . ١٣٠/  ٤٣االنوار 
 . ١٩٢/  ١٢، و شرح نھج البالغه ١٢١/  ١٨/ جز  ٢االمالی طوسی  - ٣
 . ٢٧٠حق الیقین مجلسی، ص  - ٤



 هایی در مورد شیعیان اثنا عشری سؤال و جواب ١٦٦

 

و محّمد بن طلحه را  ،ای به سینه حسین زدسیلی به حسن و ضربهیک  سپس ؟!بودید
 .١»ناسزا گفت و عبدالله بن زبیر را نفرین کرد

 سموضع و دیدگاه شیعه نسبت به عثمان
شان اماندارند از امس ای که در مورد عثمانآیا علمای شیعه در عقیده -١٠٦س 

 اند؟پیروی کرده
را کافر و فاسق س بن عفانعثمان حضرت علمای شیعه آشکارا خیر. بلکه  -ج

اند:) کفتار وقتی حیوانی چون (گفته اند، و او را به کفتار تشبیه کرده کنند،معرفی می
اند:) زن خورد. (گفتهشود، سپس او را میکند ابتدا به آن نزدیک میرا شکار می

 را نزد او آوردند، ابتدا با او نزدیکی کرد سپس او را رجم کرد(پناه بر خدا)...زناکاری 
شد و او با او بازی میعثمان از جمله افرادی بود که «کلبی در کتاب المثالب گفته: 

 .٢»زد، و دف میمخنث و نر و ماده بود
عثمان سه چیز را از قرآن حذف کرد: «گوید: مجلسی میمرجع دربار صفوی و 

به  ،مذمت قریش و خلفای ثالثه ،و اھل بیتس منین علیؤمناقب و فضائل امیرالم

يتَن( عنوان مثال این آیه ليالً) يِ يا لَ ِذ أبابَكر خَ  .٣» ...را حذف کرد ملَ أختَّ

تا قرآنش را کاری کرد  کتکعبدالله بن مسعود را «گفت: س عثماندرمورد  نیز و
 ، تا اینکهو آن را تغییر دھد ھمانطور که قرآن خود را تغییر داد ،از دست او بگیرد

 .٤»اینگونه ھیچ قرآن صحیحی باقی نماند
(مردم) بر ارتداد و برگشت عثمان از اسالم گواھی «شیخ جزایری گفته: 

به اسالم تظاھر از کسانی بود که  صدر زمان پیامبرعثمان «. و نیز گفت: ٥»دادند می
 .٦»نموددر درونش پنھان میکرد و کفر را می

                                           
 . ٣٤٤/  ٢ھجری، ج  ٤٣٦مروج الذھب علی بن حسین بن علی مسعودی شیعه متوفای  - ١
 . ٣٠/  ٣الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم، بیاضی، ج  - ٢
 .٩قر مجلسی، ص محمد با ٣٤٧تذکرة الجواھر، ص  - ٣
 میرزا محمد باقر موسوی . ٣٤٧بحر الجواھر،ص  - ٤
 (نور مرتضوی) . ١/٦٤ة جیاألنوار النعمان - ٥
 .١/٨١جمنبع سابق  - ٦
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ھر کس در دلش با عثمان دشمنی نداشته باشد و ریختن آبروی او را که  و معتقدند
و به آنچه خدا  صدشمن خدا و پیامبر ؛حالل نداند و به کافر بودنش معتقد نباشد

 .١نازل فرموده کافر است
 فرماید: می و در تفسیر این آیه که خداوند

ُ ٱَوَ�ََب ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ  �َّ َت ٱَمثَٗ� لِّ�َّ
َ
ِ� ِعنَدَك بَۡيٗتا ِ�  بۡنِ ٱفِرَۡعۡوَن إِۡذ قَالَۡت رَّبِ  ۡمَرأ

ٰلِِم�َ ٱ لَۡقۡومِ ٱَوَ�ِِّ� ِمَن  ۦَوَ�ِِّ� ِمن فِرَۡعۡوَن وََ�َملِهِ  ۡ�َنَّةِ ٱ  .]١١[التحریم:  ﴾١١ل�َّ

(از اوقات) گفت:  یزده است. وقتان مؤمنان، زن فرعون را مثل یو خدا از م«یعنی: 
ش یارھاکن، و مرا از فرعون و کبنا  یا من در بھشت، نزد خودت خانه یپروردگارا ! برا

 ».اره نجات بدهکن مردمان ستمیبخش، و از ا یرھائ
زده است  صبرای رقیه دختر پیامبررا خداوند این مثال اند:  در مورد این آیه گفته

 .زده است ؛که ھمسر عثمان بن عفان بود

ٰلِِم�َ ٱ لَۡقوۡمِ ٱَوَ�ِِّ� ِمَن ﴿ و در مورد  یعنی مرا از سومی یعنی عثمان اند:  گفته ﴾ل�َّ
 .٢نجات بده

َحدٞ ﴿: و آیه
َ
ن لَّن َ�ۡقِدَر َعلَۡيهِ أ

َ
َ�َۡسُب أ

َ
اند که  ، را اینگونه تفسیر کرده.]٥[البلد:  ﴾٥�

 .است صدختر پیامبر ٤رقیهاند مقتول و گفته ،را کشت ٣صعثمان دختر پیامبر
از ابی جعفر روایت  ھمچنین آیت شیعه قمی در مورد تفسیر آیه فوق (به دروغ)

کند که به قصاص دختر یعنی آیا او گمان نمی«کرده که در مورد آیه فوق گفته: 
 ؟!.»شودکشته می صپیامبر

ًَدا﴿و در مورد این آیه که فرمود:  ۡهلَۡكُت َماٗ� �ُّ
َ
د: من یگو یم« .]٦[البلد:  ﴾٦َ�ُقوُل أ

 .»ردمکرا نابود و تباه  یفراوان یدارائ
 یداد تا لشکر را برا صاست که عثمان به رسول خدا یاند: منظور آن ثروتگفته

 جنگ عسره با آن آماده کند.

                                           
 ٩٨٤علی بن ھالل کرکی متوفای سال  ٥٧نفخات الالھوت فی لعن الجبت و الطاغوت، ق  - ١

 ھجری.
 . ٣٥٨/  ٤له نقل کرده است، تفسیر البرھان بحرانی از شرف الدین نجفی و او از ابی عبدال - ٢
 . ٢٧٠حق الیقین مجلسی، ص  - ٣
 . ٣٤٤/  ٢ھجری، ج  ٤٣٦مروج الذھب علی بن حسین بن علی مسعودی شیعه متوفای سال  - ٤
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ن لَّۡم يََرهُ ﴿ اند: و در ادامه گفته
َ
َ�َۡسُب أ

َ
َحدٌ  ۥٓ �

َ
منظور آن نیت و ھدف    .]٧[البلد:  ﴾٧أ

 فاسدی بود در نفس عثمان نھفته بود.
اند) منظور آن (گفته .١اند: مقتول ام کلثوم استاند و گفتهو باز فراموش کرده

  منظور آن نیت و ھدف فاسدی بود در نفس عثمان بود.

ُ ﴿و در تفسیر این آیه  لَۡم َ�َۡعل �َّ
َ
دو چشم را به رسول   .]٨[البلد:  ﴾٨َ�ۡينَۡ�ِ  ۥ�

َولَِساٗ�ا ﴿و س اند، و در ادامه زبان را به امیر مؤمنان علیتفسیر کرده صخدا
 اند.را به حسن و حسین تفسیر کرده .]٩[البلد:  ﴾٩وََشَفَتۡ�ِ 

 .٢ھا) رقیه بود اند آن زن کشته شده (به ادعای آنعلمای شیعه گفته
 توضیح:

اند: زن کشته شده چون عاقبت دروغ ھمیشه رسوایی است؛ در روایت دیگری گفته
 توسط عثمان أم کلثوم بود.

کلثوم خواھر رقیه ازدواج کرد، سپس عثمان بعد از رقیه با أم«شیخ جزایری گفته: 
 . ٣»زد که وفات یافت او را چنان کتک

و او را چنان زد که او  ،٤که عثمان پھلوھای او را شکستهاند  و به دروغ روایت کرده
 .٥وفات یافت

 شراشدهسه خلیفه 
به اختصار بیان ش مورد خلفای ثالثهلطفًا عقیده علمای شیعه را در  –١٠۸س  

  .کنید
از جمله ضروریات و بدیھّیات دین امامیه برائت و  علمای شیعه معتقدند که -ج

  .٦بیزاری از ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه است

                                           
 . ٣٠/  ٣الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم بیاضی  - ١
ر ت ٢/٨٣ن جیقیحق ال - ٢  . ١٢٤٢ عبد الله ُشبَّ
 ١/٣٦٧ة جیاألنوار النعمان - ٣
 . ٦٧/  ١سیرة االئمه االثنی عشر ھاشم حسینی  - ٤
 . ٣٤/  ٣کما فی الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم بیاضی  - ٥
 . یمجلس ١٧االعتقادات ص - ٦
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 ت.و بارھا گفته شده که منکر ضروریات دین نزد شیعه کافر اس
اند: جای آن سه خلیفه در جھّنم در صندوقی قفل شده و درون چاھی و گفته -*

است و روی چاه سنگ بزرگی قرار دارد، ھرگاه خداوند متعال اراده کند جھّنم را بر 
ھای آن چاه (به دارد، بنابراین جھّنم از  شعلهافروزد آن سنگ را از روی چاه برمی

 .١»بردخدا) پناه می
دشمن  ،ھرکس از ابوبکر و عمر و عثمان اظھار بیزاری نکند«: ویندگ می و -*

 .٢»گر چه علی را دوست داشته باشد شودمحسوب می
 .٣»واجب است آن سه خلیفه لعنت فرستادن بعد از ھر نمازی بر«: گویندو می -*
بیزاری بجوید و در آن شب بمیرد به ھا  آن و ھر کسی در شب از«گویند: و می -*

 .٤»رودمیبھشت 
اعتقاد ما در مورد تبّراء جستن این است که ما از آن چھار ُبت؛ «و مجلسی گفته: 

 کنیم وابوبکر و عمر و عثمان ...و از مجموع پیروان و طرفدارانشان اظھار برائت می
 .٥»دانیم...را بدترین خلق خدا در زمین میھا  آن

ن و زمان را برای لعنت ترین وقت و مکاشریف«علمای شیعه معتقدند که:  -*
-را موقع قضای حاجت و ھنگام دفع ادرار و...می صفرستادن بر خلفای رسول خدا

بر خدا از کفر)، گویند: خدایا عمر را لعن کن (پناهدانند، و با خاطر آسوده پیوسته می
سپس ابوبکر و عمر، سپس عمر و عثمان، سپس عثمان و عمر، سپس معاویه و عمر، 

مر، سپس ابن زیاد و عمر، سپس ابن سعد و عمر، سپس شمر و عمر، سپس یزید و ع
 .٦»سپس لشکریانشان و عمر...

                                           
 ١/١١٢ج یاالحتجاج طبرس - ١
 . ٣٨٩/  ٥وسائل الشیعه  - ٢
، مستدرک الوسائل ١٣٧/  ٤، وسائل الشیعه ٢٢٧/  ١، تھذیب االحکام ٩٥/  ١ن ک فروع الکافی  - ٣

٣٤٢/  ١ . 
 . ٣٨٩/  ٢اصول کافی  - ٤
 . ٥١٩ن صیقیحق ال - ٥
 ,چاپ قم ایران. یانکریمحمد تورس ٤/٩٣ء األخبار جیلنال - ٦
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معتقدند مراد از توبه کردن برگشتن از والیت آن سه خلیفه و بنی امیه به  -*
 والیت علی است. 

  آیت شیعه ُقمی از ابی جعفر روایت کرده در مورد تفسیر این آیه:

ْ  ۡغفِرۡ ٱفَ ﴿ ِيَن تَابُوا یعنی کسانی که از والیت فالن و فالن و بنی «گفته:  .]٧[غافر:  ﴾لِ�َّ

ْ ٱوَ ﴿اند بسوی امّیه برگشته  .١»والیت علی ولی الله ﴾َسبِيلََك  �َّبَُعوا

 از دیدگاه شیعه صهمسران پاک رسول خدا
چه  بعایشه و حفصه صعلمای شیعه در مورد دو ھمسر پاک پیامبر –١٠٩س
 ای دارند؟ عقیده
 .٢کافرند بعلمای شیعه معتقدند که عایشه و حفصه -* ج

-سوره تحریم که  ٣اند منبی بر اینکه آیه به دروغ به نام جعفر صادق افتراء بسته

َ�َّ ﴿ فرماید:
َ
ۡزَ�ِٰجهِ  �َِّ�ُّ ٱ�ۡذ أ

َ
ۡت بِهِ  ۦإَِ�ٰ َ�ۡعِض أ

َ
ا َ�بَّأ ۡظَهَرهُ  ۦَحِديٗثا فَلَمَّ

َ
ُ ٱَوأ َعلَۡيهِ  �َّ

َها بِهِ  ۥَعرََّف َ�ۡعَضهُ 
َ
ا َ�بَّأ ۡعَرَض َ�ۢن َ�ۡعٖض� فَلَمَّ

َ
ِ�َ  ۦَوأ

َ
َك َ�َٰذ�ۖ قَاَل َ�بَّأ

َ
�َبأ

َ
قَالَۡت َمۡن أ

 .]٣[التحریم:  ﴾٣ۡ�َبِ�ُ ٱ ۡلَعلِيمُ ٱ

ان نھاد، و یرا در م یاز ھمسرانش راز یکیغمبر با یه پکرا  یخاطرنشان ساز وقت« یعنی:
گاه ساخت. پ نیغمبرش را از ایشه) خبر داد، و خداوند پیرا (به عااو آن راز  از  یغمبر برخیآ
ه ھمسرش را از آن ک یرد. ھنگامک یگر خوددارید یرد و از برخک) را بازگو یآن (رازگوئ

گاه یتو را از ا یسکرد، او گفت: چه ک) مّطلع ی(رازگوئ غمبر گفت ی؟ پ رده استکن (موضوع) آ
گاه مرا با خبر : خداوند بس دانا   ».رده استکو آ

با او رازی در میان گذاشت حفصه بود، سپس  صگفته آن زن که رسول خدا 

َك َ�َٰذ�ۖ  ﴿اند: حفصه با گفتن گفته
َ
�َبأ

َ
کافر شد، و لذا خدا در مورد او و خواھرش  Z  ﴾َمۡن أ

ِ ٱإِن َ�ُتو�َآ إَِ� ﴿ این آیه را نازل کرد َّ�  ۖ   .]٤[التحریم:  ﴾َ�َقۡد َصَغۡت قُلُو�ُُ�َما
َصَغت بمعنی زیغ و انحراف است که ھمان «این قسمت را نیز چنین تفسیر کرده: 

 .١»کفر است

                                           
 .٤/٣٣٥ج یر الصافی(سوره غافر )،تفس ٢/٢٥٥ج یر قمیتفس - ١
 . ٢٤٦/  ٢٢، بحاراالنوار ٣١٣، و فصل الخطاب نوری، ص ١٦٨/  ٣الصراط المستقیم بیاضی  - ٢
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قمری در تفسیر خود ١٤٠٢آقای محّمد حسین محمود طباطبایی عراقی متوفای 
 فرماید:می سوره تحریم که ١٠روایت شده که در مورد آیه ÷ از ابوعبدالله«گفته: 

ُ ٱَ�ََب ﴿ ِيَن َ�َفُرواْ  �َّ َت ٱَمَثٗ� ّلِ�َّ
َ
َت ٱنُوٖح وَ  ۡمَرأ

َ
 .]١٠[التحریم:  ﴾لُوٖط�  ۡمَرأ

مبارزه  صاین مثلی است برای خداوند برای عائشه و حفصه که با رسول خدا«اند:  گفته
 .٢»کردند و رازش را فاش کردند

 را کشتند. صپیامبرمعتقدند که عایشه و حفصه و پدرانشان  -*
آیا « :از ابوعبدالله (به دروغ) روایت کرده که گفتشیخ و عالم شیعی عیاشی 

اَت ﴿ فرموده:مرده است یا کشته شده؟ خداوند متعال  صدانید که پیامبر می فَإِيْن مَّ
َ
أ

ۡو قُتَِل 
َ
ۡعَ�ٰبُِ�مۚۡ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ

َ
ٰٓ أ  .]١٤٤[آل عمران:  ﴾َ�َ

و آن دو او را مسموم کردند و ما  ،به پیامبر سم دادندقبل از وفات ن یبنابرا (گفت:)
 . ٣»گفتیم : آن دو و پدرانشان بدترین افراد روی زمین ھستند

عایشه و «: کرده که گفت عیاشی با سند معتبر از صادق روایت: گویدمجلسی می
 .٤»او را مسموم کرده و کشتند لعنت خدا بر .... بحفصه
(پناه بر خدا از این کفر) بمعتقدند که عایشه و حفصه و علمای شیعه -*

گوید: سوگند خورد و میه قسم میین قضیمی بر اقُ آیت شیعه اند!! شدهفاحشه مرتکب 

(که در رابطه با زنان نوح و لوط نازل  .]١٠[التحریم:  ﴾فََخاَ�َتاُهَما فَلَمۡ  ﴿منظور از به خدا 
و  منظوری جز زنا آن دو پیامبر اشاره نموده) شده، که در آن خداوند به کافر بودن زن

 .٥»فاحشه نیست

 لعایشه

                                                                                                       
أحوال (باب  ١٧ح ٢٢/٢٤٦) بحار األنوار ج(فصل في أختها حفصة ٣/١٦٨م جیالصراط المستق - ١

 .١٥٧محاسن االعتقاد ص ،٣١٣) فصل الخطاب صعائشة وحفصة
 . ١٩/٣٤٦ر القرآن جیتفس یزان فیالم - ٢
 . ٢٠٠/  ١تفسیر عیاشی  - ٣
 . ٧٠٠/  ٢حیاة القلوب مجلسی  - ٤
 . ٣٧٧/  ٢تفسیر قمی  - ٥
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 بعقیده علمای شیعه در مورد ام المؤمنین عایشه دختر ابوبکر –١١٠س
 چیست؟

 .است!لم مختص عایشهعلمای شیعه معتقدند یکی از درھای ھفتگانه جھنّ  -ج

بَۡ�ٰٖب ﴿ فرموده: ٤٤در سوره حجر آیه در تفسیر فرموده الھی که  -*
َ
لََها َسۡبَعُة �

ۡقُسومٌ  ِ بَاٖب ّمِۡنُهۡم ُجزۡءٞ مَّ
 ».ھفت در است یدوزخ دارا« یعنی: .]٤٤[الحجر:  ﴾٤٤ّلُِ�ّ

برای  شود و ھفت دروازه دارد و دروازه ششمجھنم آورده می«که اند  روایت کرده
 .١»اندازد)(ھرکس را بخواھد در آن می عسکر است

در دنیا  صکه عائشه (مادر مؤمنان و ھمسر رسول خدابزرگان شیعه معتقدند  -*
 و آخرت) (پناه بر خدا) زنا کار بوده!!.

ایشان سیاه لیست سبز رنگی را بیرون «مرجع(گمراھی) شیعه رجب ُبرسی گفته: 
-آورد که آنچه را از خیانت جمع آوری کرده بود در آن بود که چھل دینار بود و نمی

پول را در بین دشمنان علی در میان قبیله تیم و عدی  دانست چقدر وزن دارد، او آن

  .]١٦[النور:  ﴾١٦ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيمٞ ﴿ )نعوذ بالله. (٢»توزیع کرد
را زنده خواھد کرد و حد را  لگوید: وقتی مھدی ظھور کند عایشهو مجلسی می

 .٣نمایدبر او اجرا می
اینکه خداوند با آیات اوایل سوره نور به ھیچ مفسرین شیعه اجماع رأی دارند بر  -*

را از فاحشه تبرئه نکرده، بلکه این آیات تنھا برای منّزه و پاک معرفی  لوجه عائشه
 .٤!»از زنا نازل شد، نه برای تبرئه عائشه صکردن رسول خدا

حد شرعی اجرا خواھد کرد، لمعتقدند که مھدی منتظر شیعه بر عائشه -*

إذا ظهرَ املهديُّ فإنه سيُحيي عائشة «عالیقدر شیعه مجلسی گفته: ھمانگونه که مرجع 

                                           
 . ٢٢٠/  ٨، ٣٧٨/  ٤است، بحار االنوار  لو منظور از عسکر عایشه ٢٤٣/  ٢ یاشیر عیتفس - ١

يس،كان حيَّاً س - ٢  ٨١٣ نةمشارف أنوار اليقني يف أرسار أمري املؤمنني رجب بن حممد بن رجب احليل الربُ
  ٣/١٦٥م جیالتقد یم إلی مستحقیو الصراط المستق (الفصل الرابع )، ٨٦ص

 . ٣٤٧حق الیقین مجلسی، ص  - ٣
 ٣/١٦٥م جیالتقد یم إلی مستحقیالصراط المستق - ٤
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وقتی مھدی ظھور کرد عائشه را زنده خواھد کرد و بر او حد اجرا « ١»ويُقيمُ عليها احلدَّ 

 !.»خواھد کرد
اگر قائم ما قیام کند حمیراء(عائشه) زنده «و از ابوجعفر روایت کرده که گفت: 

 .٢!»حد بزند خواھد شد تا او را تازیانه
ھمچنین معتقدند که ایمان عائشه نقض و باطل شده، ھمانگونه که مرجع  -*

بزرگ عیاشی از عبدالّرحمن بن سالم أشل روایت کرده که این آیه در مورد نقض ایمان 
 فرماید:ایشان نازل شده که می

نَ�ٰٗثا لَِّ� ٱكَ ﴿
َ
ٍ� أ ه کد ینباش یھمانند آن زن« .]٩٢[النحل:  ﴾َ�َقَضۡت َغۡزلََها ِمۢن َ�ۡعِد قُوَّ

 ».ردک یدن، از ھم وا می) رشته خود را بعد از تابیھا ، پشمیوانگی(به سبب د
 پناه بر خدا از این گمراھی.

استقرار  لعایشهمادرمان و  صدر مورد پیامبرمطلبی که آخرین  -١١١س
 چیست؟ یافته 
شرمگاه « گوید:یکی از بزرگترین علمای حوزه می یسید شیعه علی غرو -ج
 .٣!»باید وارد دوزخ شود چون با بعضی از زنان مشرک آمیزش کرده است صپیامبر

 ضربه کمر شکن بر علمای شیعه
و کافر قرار  لمنین عایشهؤعلمای شیعه در مورد ام المتقاد عابحث متعلق به 

دادن و لعنت فرستادن بر اوست را با این روایت که تمام ساختار شیعه را در ھم 
 .رسانیم! می شکند به پایان می

 کردنداهل بیت نام ابوبکر و عمر را برای فرزندانشان انتخاب می
روایت  بحسین بن علیاز عالم شیعه ابو علی محّمد بن محّمد اشعت کوفی 

قبل از وفاتش مسواک خواست و او را نزد  صکه ابوذر به او خبر داد پیامبر کرد

                                           
 م) .ی(سوره تحر ٢/٣٧٧ج یر قمی،و تفسیمجلس ٣٤٧ن صیقیحق ال - ١
 ره وأخالقه،ی(باب س ٩ح ٥٢/٣١٤األنوار ج بحار (باب نوادر العلل )، ١٠ح ٢/٥٨٠علل الشرائع ج - ٢

 ).وعدد أصحابه،وخصائص زمانه...
 . ٢٤کشف االسرار موسوی، ص  - ٣
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چنین  لو عایشه ،خیس کنبرایم آب دھانت فرستاد و گفت: آن را با  لعایشه
گفت: آب دھان من با آن مسواک کرد و می صسپس مسواک را آوردند و پیامبر ،کرد

 .١ش را تکانی داد و وفات یافتھای ، سپس لبءبر آب دھان تو است ای حمیرا
گین شیعه  گفتهنقل  ،و به ھر حال اصحاب و عمل و کردار  بسی تلخ بود،ھای زھر آ

ھا  آن که پاداشچنین بود خداوند خواست رانش قطع گردید اما سو ھم صمحّمد
 : فرمایدقطع نگردد؟ خداوند متعال می

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗدا  لُۡكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � � ٱَورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ

� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱ ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
ٰ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥَرهُ ازَ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ َ�َ

اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦُسوقِهِ  رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  لُۡكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا  ل�َّ
ۡغفِ  ۡجًرا َعِظيَمۢ� َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

افران تند و که با او ھستند در برابر ک یسانکمحمد فرستاده خدا است، و «یعنی: 
. ینیب یوع و سجود مکشان را در حال ریگر مھربان و دلسوزند. ایدیکسرسخت، و نسبت به 
شان بر اثر سجده در یطلبند. نشانه ا یاو را م یند و رضایجو یرا م یآنان ھمواره فضل خدا

ل یشان در انجیف ایاما توصف آنان در تورات است، و ین، توصیان است. ایشان نمایھا یشانیپ
 رون زده، وی) خود را بیھا (خوشه یھا ه جوانهکھستند  یشتزارکه ھمانند کن است یچن
ه ک یا ستاده باشد، بگونهیش راست ایخو یھا رو داده و سخت نموده و بر ساقهیرا نھا  آن

از  یسانکند. خداوند به کن یافران را به سبب آنان خشمگکآورد . تا  یبرزگران را به شگفت م
 .»دھد یرا وعده م ینند آمرزش و پاداش بزرگکسته بیشا یارھاکاورند و یمان بیه اکشان یا

به نام آن سه اسم بعضی از فرزندانش را س که علیاند  و خود علمای شیعه گفته 
بود که مادرش لیال دختر مسعود حنظلیه ابوبکر ھا  آن گذاری کرده: یکی از مخلیفه نا

بود، دیگری عمر بود که مادرش اّم حبیبه صھباء دختر ربیعه بکریه نام داشت. یکی 
را عثمان نام نھاد که مادرش ام بنین بود، و عثمان اصغر مادرش اسماء ھا  آن دیگر از

 .کردھمین کار را نیز س و حسن  .٢دختر عمیس خثعمیه بود

                                           
 . ٤٣٤/  ١٦، مستدرک الوسائل نوری ٢١٢االشعثیات اشعت کوفی، ص  - ١
، مقاتل الطالبین ٢١٣/  ٢، و تاریخ یعقوبی ١٨٦، االرشاد المفید، ٢٠٣اعالم الوری طبرسی، ص  - ٢

 . ٨٤ف ص 
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ھای: عمر،  داشت با نامامام حسن ھشت پسر  نگار شیعه) گفته: یعقوبی(تاریخ
س و حسین .١چند مادر مختلف متوّلد شده بودند، قاسم، ابوبکر و عبدالّرحمن که از

 ھم یکی از پسرانش را ابوبکر نامگذاری کرد.

 حقیقت زمین فدک
 چیست؟ اند  ھای شیعه گفته زمین فدک چنان که کتاب حقیقت –١١٢س
و ھا چشمهدارای ف حجاز که راطادر اند  و گفته ،ای بود در خیبر فدک قریه -ج

و بعد از  بخشیده بود صبه عنوان غنیمت به پیامبررا آن بود و خداوند  درختان خرما
کسی را نزد ابوبکر صدیق فرستاد و ارث خود را در زمین  لفاطمه صوفات پیامبر

 کرد.خواست ایشان درفدک از 
فدک سھمیه تو از « ابوبکر به او گفت: ٢گویدابن میثم در شرح نھج البالغه می

را  ه، و بقیگرفتمیمخارج شما را از آن ایشان  است، صرسول خداھمان سھمیه 
فاطمه گفت: ھمان  ؟کنیتو با آن چه کار می ،دبخشیو در راه خدا می ،کرد تقسیم می

ابوبکر گفت: پس تو را به خدا به من اجازه بده  .کردکنم که پدرم میمیبا آن کاری را 
کرد، فاطمه گفت: تو را تا در مورد آن ھمان کاری را انجام دھم که پدرت با آن می

کنم، فاطمه گفت: سوگند به خدا ھمان کار را می؟ کنیسوگند به خدا ھمان کار را می
ای که آنان را به اندازهگرفت و خدایا گواه باش، و ابوبکر محصوالت آن را می بار :گفت

کرد، سپس عمر نیز چنین می ،کردداد و بقیه را تقسیم میکرد به آنان میکفایت می
 .٣»کردو بعد از او علی نیز چنین می به ھمین روش ادامه داد،س عثمان

سوگند به خدا اگر کار به من برگردانده شود «گفت: س زید بن علی بن حسین
 .٤»کنممورد آن می ھمان قضاوت ابوبکر را در

                                           
(الشھداء  ١/٤٧٦،إعالم الوری بأعالم الھدی ج٧٨ن صیو مقاتل الطالب ،٢/٢٢٨ج یعقوبیخ یتار - ١

 . یعباس قم ١/٢٤٠منتھی اآلمال ج ن ع)،یمع الحس
 . ٢٤٣، الصوارم المھرقه شوشتری، ص ٨٢/  ٤شرح نھج البالغه ابن ابی الحدید  - ٢
الدرة «شرح خود  یف ی،و مثل ھمین را دنبلیثم بحرانیابن م ٥/١٠٧شرح نھج البالغة ج -۳

 .٣٣١ص» ةیالنجف
 . ٢٤٣، الصوارم المھرقه شوشتری، ص ٨٢/  ٤شرح نھج البالغه ابن ابی الحدید  - ٤
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 ضربه کمر شکن
وقتی مرد  ...« اند:این که در کتاب علی روایت کردهھا  آن ھایگوییتناقضجمله از 

 .»گیرندنمیارث و اموال غیر منقول او زنان از زمین  وفات یابد
سوگند به خدا این را علی با «گفت: ی جعفر روایت کرده که اب ھمچنین کلینی از

 .١»و پیامبر خدا امالء کرده است دست خودش نوشته

 رفتار فاطمه با علی از دیدگاه شیعه
خشمگین شده س بر علیل اند که فاطمهھای شیعه گفته آیا کتاب –۱۱۳س 
 است؟
که  وقتی صو پیامبر خدال بله، صدوق شیعه روایت کرده است که فاطمه –ج

که  تا جایی... بر علی خشمگین شدند  ؛علی خواست با دختر ابوجھل ازدواج کند
دانی که فاطمه ای علی آیا نمی«فرمود: به او خطاب علی را نصیحت کرد و  صپیامبر

و  ،و من از او ھستم، پس ھرکس او را اذیت کند مرا اذیت کرده است ،پاره تن من است
ت کند ھرکس مرا آزار دھد او را آزار داده است، و کسی که در دوران حیاتم او را اذیّ 

 .٢»ندت کت که بعد از وفاتم او را اذیّ چون کسی اس
روح آن و است  فاطمه پاره تن من«فرمود:  صپیامبرکه اند  نیز روایت کردهو 

و آنچه او  ،کندقرار دارد، آنچه او را ناراحت کند مرا ناراحت میکالبد من است که در 
 .٣»نمایدمرا شاد میگرداند را شاد 

بود که زمانی و آن  ،ناراحت و خشمگین کردفاطمه را س ھمچنین باری دیگر علی
دید، سپس گفت: ای ابا الحسن چنین کاری را در آغوش کنیزش س علیسر فاطمه 

ام، چه  کاری نکرده صای؟ علی گفت: نه به خدا، ای دختر رسول خدا کرده
فاطمه لذا  دھی به منزل پدرم بروم؟ گفت: آری،اجازه می«خواھی؟ فاطمه گفت:  می

پرسید: پدرم کجاست ....ای رفت و  صپیامبره خود پیچید و به خانه چادرش را ب

                                           
 . ٤٥، بصائر الدرجات الکبری صفار، ص ٥١/  ٢٦بحار االنوار  - ١
 . ١٨٦ -١٨٥علل الشرائع ابن بابویه، ص  - ٢
 . ٦٢/  ٢٧بحار االنوار مجلسی  - ٣
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پروردگارم از کنم و  من به پدرم شکایت می کاش قبًال مرده بودم و حاال زنده نبودم،
 .١نمایم دادخواھی می

 عصمت 
 آیا علمای شیعه بر این مسئله اجماع دارند؟ ،عصمت امام چیست یمعن –١١٤س
بدان که امامیه بر معصوم بودن ائمه از گناھان « گوید:شیخ شیعه مجلسی می -ج

نه از روی عمد،  ،زندگناه سر نمیھا  آن از بنابراین اصالً  اند، صغیره و کبیره اتفاق کرده
را دچار ھا  آن کنند، و خداوند سبحانو در تأویل ھم خطا نمی ،فراموشینه از روی و 

 .٢»کندسھو و اشتباه نمی
 توضیح

علمای شیعه بر آن اعالم کرده که و کردھجلسی از عصمت  ترسیم سیمایی که م
 ھمانگونهتحقق نیافته است، ھم الم اند، حتی برای پیامبران خدا علیھم الّس اتفاق کرده

 .ت بر آن داللت دارندقرآن و سّنت و اجماع امّ صریح که 
ماند، معصوم می صت بوسیله کتاب خدا و سّنت پیامبرو مسلمین معتقدند که امّ 

پنھان خود را که از ترس ھا  آن ت بوسیله امام غائبعلمای شیعه معتقدند که امّ  لیو
بلکه معتقدند  است! صمانند پیامبراو چون  ،از گمراھی معصوم و مصون است کرده،

معتقدند که امامت ھا  آن نیزو  .چنانکه قبًال بیان شد ،بزرگتر استھم   صکه از پیامبر
 . ٣ت استادامه نبوّ 
دچار اشتباه و فراموشی ھا  آن آیا علمای شیعه معتقدند که امامان -١١٥س 

 شوند؟  نمی
. و عالم معاصر شیعه محّمد ٤یکی از ضروریات مذھب شیعه استامر بله، و این  -ج

ترین اختالفی  کوچکشیعه  :گویدشمارد و میرضا مظفر آن را از عقاید ثابت شیعه می

                                           
 . ٢٠٤ – ٢٠٣، حق الیقین مجلسی، ص ١٦٣علل الشرائع، ص  - ١
 . ٢٧٦، ص ، و اوائل المقاالت٣٥٢/  ٤، ن ک مراة العقول ٢١١/  ٢٥بحار االنوار  - ٢
 . ٦٦عقاید االمامیه محمد رضا مظفر، ص  - ٣
علم  یح المقال فیتنق ض )،یالغلو والتفو ی(فصل ف ١٣٥د صیة مفیح اعتقادات اإلمامیتصح - ٤

 یعبد الله مامقان ٣/٢٤٠الرجال ج
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گوید: این مذھب ھمه محّمد مغنیه میھا  آن و ھمچنین آیت معاصر ١در این امر ندارند
 . ٢شیعیان است

 .٣اند : شیعه بر این اجماع کردهگفتهو شیخ معاصرشان محّمد آصف حسینی 
از گناه صغیره و کبیره،  †یاران ما بر عصمت انبیاء و أئّمه«و مجلسی گفت: 

عمدًا و از روی خطا یا فراموشی، قبل از نبّوت و امامت و از وقت والدت تا وقتی که به 
گردند؛ اجماع رأی دارند، و کسی در این مورد مخالفت نکرده جز دیدار خداوند باز می

از جانب اند  محّمد بن بابویه و استادش ابن الولید قّدس الله روحھما، که جایز دانسته
خدا دچار سھو و اشتباه شوند، نه آن سھو و خطایی که از شیطان است، و چه بسا 

معروف و شناخته شده ھا  آن خروج آن دو نفر از اجماع اشکالی وارد نکند؛ چون نسب
 .٤است

 .٥تصّور سھو را در مورد أئّمه نفی کرده استامام خمینی و حّتی 
ھمانگونه که بحث آن  -بود،  )و تقیه داءب(ه و این عقیده از اسباب پدید آمدن عقید

و ھرگاه در اقوال ائمه تناقض و اختالفی به چشم بخورد علمایشان  - ذکر خواھد شد
، چنان که امامشان سلیمان بن جریر که مذھب امامیه استگویند: این بداء یا تقیه  می

 به این قضیه اعتراف کرده است.  ؛را رھا کرد و گروھی از شیعیانشان از او پیروی کردند
 توضیح: 

در  صکنند پیامبرگفتند: گروھی در کوفه ھستند که ادعا می/ به امام رضا
که ھا  آن لعنت خدا بر اند،گفتهدروغ « نماز دچار سھو و فراموشی نشده است، گفت:

است که ھیچ معبود به حقی جز او  ألخداوندندارد کسی که فراموش  گفتند،
 .٦»نیست

 یسوایر

                                           
 . ٦٦عقائد االمامیه مظفر، ص  - ١
 . ٢٧٣ – ٢٧٢الشیعه فی المیزان، ص  - ٢
 . ١٢١/  ٣نی صراط الحق آصف محس - ٣

 .(باب سهوه ونومه صىل اهللا عليه وآله عن الصالة ) ١٧/١٠٨بحار األنوار ج - ٤
 . ٩١ومت اسالمی صکح - ٥
 . ٣٢٦، عیون اخبار الرضا ابن بابویه، ص ٣٥٠/  ٢٥بحار االنوار مجلسی  - ٦
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را که  آنان ھر کس کرده و اصالً شیعه برائت خود را از این عقیده اعالم قدیم علمای 
رد کردن و نپذیرفتن روایاتی که در آن  :انداند، و گفتهمعتقد باشد کافر شمردهچنین 

. ابن بابویه شوداثبات گردیده منجر به ابطال دین و شریعت می صسھو برای پیامبر
سھو و اشتباه  -ھا لعنت خدا بر آن -ھا و اھل تفویضواقعًا افراطی«مرجع شیعه گفته: 

..و اگر جایز باشد اینگونه روایات رد شوند، جایز اند. را انکار کرده صکردن رسول خدا
است ھمه اخبار و احادیث مردود اعالم شوند که در نھایت موجب باطل کردن ھمه 

 . ١»دین و شریعت است
از را  صاعتقاد به عدم اشتباه رسول خدابینیم که متاخرین شیعه  می و از طرفی

 کافر است؟ ھا  آن شمارند، و منکر ضرورت دین نزدضروریات دین می
تکفیر خرین متقدمین را أمتتکفیر، و خر را أعلمای متھا  آن پس علمای متقدمین

 نمایند!. می

 مراحل تغییر مفهوم عصمت 
عصمت ائمه اعتقاد به که علمای شیعه در را تغییراتی  اختصار به لطفاً  -١١٦س
 اند بیان کنید؟آوردهبوجود 

علی خدا : گفتییھودی م عبدالله بن سبأھا  آن بیان شد که اولین استادقبًال  -ج
مطرح کرده حسب نظر علمای شیعه لی نقل نشده که او مقوله عصمت را بر و ،است

 د).باشد (و به ھمه ائمه تعمیم داده باش
 .٢دکنامام گناه نمی سپس ھشام بن حکم عقیده عصمت را تغییر داد و گفت: -*

 توضیح: 
مبنی بر قدر قضا و شان در مورد یبا عقیده ا ،کندامام گناه نمی :گوینداینکه می

تعارض  ؛باشدمیاعمال خویش و بنده خالق  ،انسان آزاد است و انتخاب با اوستاینکه 
نماید که مفھوم عصمت قبل از واننده محترم را متوجه این میو تناقض دارد، و این خ

 عقیده خود را در مورد تقدیرھا  آن در مورد تقدیر شکل گرفته است، چونھا  آن مذھب
 .!اند! گرفته در قرن سوم از معتزله فرا الھی

                                           
 . ١١١/  ١٧، بحار االنوار مجلسی ٢٣٤/  ١ن ک من الیحضره الفقیه ابن بابویه  - ١
 . ١٩٣ -١٩٢/  ٢٥بحار االنوار  - ٢
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 عصمت را تغییر داد و گفت:مفھوم ھجری)  ٤١٣متوفای ( سپس شیخ مفید -*
نماید، و او را از ارتکاب گناه و مکلف میبنده عصمت لطفی است که خداوند در حق «

 .١»گناه را داردانجام دارد با اینکه او توان ترک اطاعت باز می
مفھوم عصمت را بار دیگر ھجری)  ٣٨١(سپس شیخ شیعه ابن بابویه قمی -*

معصومند و از ھر گناه و  ھا آن تغییر داد و گفت: اعتقاد ما در مورد ائمه این است که
و در آنچه خدا  ،شوندای نمیو مرتکب ھیچ گناه صغیره و کبیره ،آلودگی پاک ھستند

در بعضی حاالت معصوم ھا  آن :و ھر کس بگوید ،کنندسرپیچی نمیداده به آن فرمان 
 و ما درباره ،و ھرکس آنان را نشناخته باشد کافر است ،را نشناخته استھا  آن ،نیستند

شان از اول تا آخر موصوف به کمال و  معتقدیم که معصومند و در ھمه کارھایھا  نآ
ف یوصعدم علم تشان به نقص و گناه و  و در ھیچ یک از حاالت ،تمام و علم ھستند

 .٢شوند نمی
 توضیح : 

کنید که مفھوم عصمت با برخی از افکار مالحظه میو منصف خواننده محترم 
 ،انسان، آمیخته شده است اندیشه لطف الھی، و اندیشه اختیارھمچون فکر و معتزله 

معنی نیست که خداوند امامانشان را بر گناه نکردن مجبور  دینبنابراین عصمت ب
کند که با اختیار خود گناه را میعنایت امام در حق ھایی بلکه خداوند لطف ،نماید می

 .ترک کند
و بار دیگر دگرگون ساخت  ھجری) مفھوم عصمت را ١١١١سپس مجلسی(م  -*
اند که ائمه از ارتکاب گناھان صغیره و کبیره اصحاب امامیه ما اجماع کرده« :گفت

و از  ،شوندو نه از روی فراموشی و خطا مرتکب گناه نمی ،و نه از روی عمد ،معصومند
 .٣»معصومند شتابنددیدار خداوند میبه که زمان تولد تا وقتی 

 : یک رسوایی
حاکی از آن ھستند سھو و که متعّددی به علت روایات « گوید:مجلسی می

 یجز افراد شوند،میفراموشی دچار  :اندسر زده و نیز اصحاب ما گفتهاز ائمه فراموشی 

                                           
 . ٣٤ -٣٣النکت االعتقادیه مفید  -١
 . ١٠٩ -١٠٨االعتقادات ابن بابویه، ص  - ٢
 . ٣٥١/  ٢٥بحار االنوار  - ٣
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مجموع جایز نیست ... در ھا  آن اند سر زدن فراموشی ازکه گفتهو خارج از قاعده شاذ 
 . ١»...مسئله خیلی مشکل است

 توضیح:
کند که اجماع علمای شیعه بر عصمت ائمه با شان مجلسی اعتراف می امام
و بدون  ،را بر آن داشته است که با فشار زیادھا  آن نکتهو این  ،شان تضاد دارد روایات

 .!اند! بگویند: علمای شیعه آنان بر گمراھی اجماع کردهو رغبت میل 

 اند ائمه را تا مقام خدا باال برده
کنند است برخی از فضائل ائمه را که علمای شیعه ادعا میآیا ممکن  -١١٧س 

 یادآوری کنید؟
حاکی از اند که نقل کردهعلمای مذھب شیعه روایات مختلف زیادی بله،  -ج

در شیعه  ند، بنابراین علمایانرس می به مقام الوھیترا ھا  آن گاھیو است  فضیلت ائمه
که  این موضوع تعیین شده است متعددی برایمعتبر مذھب شیعه ابواب  ھای کتاب

 برخی از آن به شرح ذیل است: 
گاه تر و عالم ترند« -١ ) ١٣(و در این باب  »باب در مورد اینکه ائمه از پیامبران آ

 جمله این روایت: حدیث ذکر شده است از
ـ تا سه  به پروردگار این کعبهقسم « :که گفتاند  نقل کرده ابو عبدالله به افتراء از

ھا  آن دادم که من از خبر میھا  آن بودم به من در میان موسی و خضر می بار ـ اگر
رسی دستبدان دادم که را به چیزھایی خبر میھا  آن داناتر و عالم تر ھستم و

 .٢»نداشتند
 ند،ھا و مخلوقات برتر از پیامبران و از ھمه انسان†ائمه«: باب در مورد اینکه -٢

و از پیامبران و مالئکه و از سائر مخلوقات برای ائمه پیمان گرفته شده است، و 
در این  ،٣»اندرسیده اولوالعزمبه مقام پیامبران اولوالعزم به سبب محبت ائمه 

ابی عبدالله گفت: که گویا حاشا از او  رواید دارندھشتاد و ھشت ھم مورد 
ه خداوند او را با دست خود بیافریند سوگند به خدا که آدم سزاوار این نگردید ک

                                           
 . ٣٥١/  ٢٥بحار االنوار مجلسی  - ١
 . ١٩٤/  ٢٦، بحار االنوار مجلسی ٢٦١ – ٢٦٠/  ١الکافی  - ٢
 . ٢٦/  ٢٦بحار االنوار مجلسی  - ٣
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و خداوند با موسی سخن ÷ یو از روح خویش در او بدمد مگر به والیت عل
و خداوند عیسی ابن مریم را به عنوان  ،نگفت مگر به سبب والیت علی

 سپس گفت:، ای برای جھانیان قرار نداد مگر با فروتنی برای علینشانه
نگاه خداوند نشده مگر با عبودیت و بندگی خالصه اینکه ھیچ کس سزاوار «
 .١»ما

آنگاه خداوند او را در  ،والیت را یونس انکار کرد... «: و در روایتی دیگر آمده است
 .٢»نکه به آن اعتراف نمودایشکم ماھی زندانی کرد تا 

از ضروریات مذھب ما این است که ائمه ما مقامی دارند ھیچ « گوید:و خمینی می
 .»رسد و ھیچ پیامبری به آن نمی فرشته مقرب

ائمه مقامی واال و پسندیده و خالفت تکوینی دارند که تمام ذرات «: گویدو می
 .٣»آوردندجھان ھستی در برابر سیطره آن سر تسلیم فرود می

باب در مورد اینکه دعای پیامبران با توسل و میانجی قرار دادن ائمه پذیرفته  -٣
 .٤شده است
غرق در حال وقتی نوح «روایت است که گفت: ÷ از رضا: روایاتاز جمله این 

خداوند او  ،او را نجات دھدکه پیش خدا دعا کرد شدن قرار گرفت با توسل به حق ما 
ابراھیم را در آتش انداختند پیش خدا دعا کرد ھم که را از غرق شدن نجات داد، وقتی 

و وقتی کرد، سرد و سالمت  شخداوند آتش را برای ،که به حق ما او را نجات دھد
آنگاه  ،کردتوّسل دعا در خدا به حق ما  گاهپیشدر  ؛موسی خواست وارد دریا شود
یھودیان خواستند عیسی را به قتل برسانند به حق چون خداوند دریا را خشک کرد، و 

 .٥»خداوند او را به آسمان بلند کرد یافت، ونجات  دعا کرد وما 
 توضیح:

                                           
 . ٢٩٤/  ٢٦بحار االنوار  - ١
 .  ٧٥، بصائر الدرجات الکبری، صفار، ص ٢٨٢/  ٢٦و  ٣٩١/  ١٤بحاراالنوار مجلسی  - ٢
 .  ٥٢حکومت اسالمی، ص  - ٣
 . ٣١٩/  ٢٦بحاراالنوار  - ٤
 . ١٠٥، القصص راوندی، ص ١٠٣/  ٧، و وسائل الشیعه عاملی ٦٩/  ١١بحاراالنوار  - ٥
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ه و احمقانه است، زیرا أئّمه در زمان حیات پیامبران وجود این ادعای جاھالن
ھا  آن است، چون ألاند، و این دعوت و تبلیغات برای شرک ورزیدن به خداوندنداشته

تنھا با  †اند، و انبیاءذکر نام أئمه را کلید اجابت خداوند و اساس قبول دعا قرار داده
کردند و خدا را یگانکی او دع می ھای نیک خداوند و به وحدانّیت و توّسل به نام

 فرمود:÷ خواندند، ھمانگونه که در مورد یونس می

ن لَّن �َّۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ�  �ُّونِ ٱَوَذا ﴿
َ
لَُ�ٰتِ ٱإِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ ٓ إَِ�َٰه  لظُّ ن �َّ

َ
أ

نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت مَِن 
َ
ٓ أ ٰلِِم�َ ٱإِ�َّ  .]٨٧[األنبیاء:  ﴾٨٧ل�َّ

رون یب که خشمناکونس ملقب به) ذوالنون را در آن ھنگام ین داستان کاد ی«(یعنی: 
اد یم فریریگ یزھا) بر او سخت و تنگ نمیگر چیردن و دک یه (با زندانکرفت و گمان برد 

م و ک(از ھرگونه  یو منّزھ کست و تو پایجز تو ن یما!) پروردگاریما و رحیرکه (کبرآورد 
م. ینک یگذرد و تصّور م یه نسبت به تو بر دلمان مک یھست یزی، و فراتر از ھر آن چیاستک

ام (مرا  اران شدهک) من از جمله ستمیوچ بدون اجازه حضرت بارکخداوندا بر اثر مبادرت به 
 .»اب !)یدر

بوقوع ھا و آنچه را که در زمین است و آنچه را آسمان ائمه آنچه را که در« -٤
و آنچه در شب و روز و در ھر لحظه اتفاق  واقع خواھد شد،و آنچه پیوسته 

 .١»ھاست و علم پیامبران و بیشتر از آن نزد آن ،دانندافتد را می می
ھا  آن و نزد ،دانندو منافقان را میواقعی منان مؤ ائّمه«: باب در مورد اینکه -٥

شان  انو اسامی دوزخیان و دشمن ،کتابی است که در آن اسامی اھل بھشت
دانند به اشتباه را از آنچه میھا  آن نوشته شده است، و خبر دادن ھیچ کسی

 . ٢»اندازدنمی
دانند، و در این مورد ھم سه میباب در مورد اینکه ائمه ھرگاه بخواھند بدانند « -٦

 .٣»حدیث آورده اند
ا ھ آن ھرگاه خدا چیزی بخواھد ،ھایشان محل قرار گرفتن اراده خداوند است و دل

 .١خواھند. و در این مورد سه حدیث آمده استآن را میھم 

                                           
 . ٤٢ – ٣٥ینابیع المعاجز و اصول الدالئل ھاشم بحرانی، باب پنجم، ص  - ١
 و چھل حدیث در این مورد آمده است . ١١٧/  ٢٦بحاراالنوار  - ٢
 تاب الحجة) .ک( ١/١٨٦ج یافکأصول ال - ٣
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جز با اختیار ھا  آن و ،میرندمیکی دانند می †اب در مورد اینکه ائمهب« -٧
 .٢انددر این مورد ھشت حدیث روایت کردهو  »میرندخودشان نمی

مخفی نیست، و تمام علومی را که بدان ھا  آن باب در مورد احوال شیعیان از« -٨
شوند و بر آن صبر و دانند، و خبر دارند به چه بالیی گرفتار میدارند مینیاز 

را ھا  آن کنند، و اگر از خدا بخوانند آن بالھا را دفع کند قطعاً بردباری می
و به  ،دانندرا میاست  ھا نھفتهقلبآنچه را که در کند، و نیز أئّمه اجابت می

گاھند و علم فصل الخطاب  مصیبت  .٣»دارندو تولدھا را و بالھا آ
یل پروردگارش را ئبود جبرنمی÷ منینؤباب در بیان اینکه اگر امیرالم« -٩

 .٤»دانستشناخت و اسم خودش را نمی نمی
خوانند و قرآن می ،گویندسخن می شانمادررحم در ائمه  اینکهباب در مورد « -١٠

ھا  آن و وقتی شیرخوار ھستند فرشتگان از، کنندو پروردگار را عبادت می
 .٥»آیندو صبح و شام بر آنان فرود می کنند، میفرمانبرداری 

 .!!٦باشندفرزندان خدا و از کمر علی می(باب) أئّمه   -١١

اليومَ «ای را به شرح ذیل ساخته است: آیت بزرگ شیعه عبدالحسین نجفی آیه

نْ ملَ يأتمَّ به وبمن كان من ولدي من صلبه  إىل يوم القيامة أكملتُ لكم دينكم بإمامته فمَ

بطت أعامهلم ويف النار هم خالدون  ٧N»فأولئكَ حَ

امروز دین شما را به امامت او برای شما کامل کردم، پس ھر کس از او و «یعنی: 
کسانی که فرزندان من ھستند که از پشت و کمر او ھستند پیروی نکند اھل دوزخ 

  .»ھستند و در آن برای ھمیشه ماندگارند
 ز شرک.خدا ا رپناه ب

                                                                                                       
 . ٢٨٥/  ١الکافی  - ١
 . ٢٦٠ – ٢٥٨/  ١الکافی کلینی  - ٢
 و در این مورد چھل و سه حدیث آورده است . ١٥٣و  ١٣٧/  ٢٦بحاراالنوار  - ٣
 . ٣٧١/  ٢شرح الزیارة الجامعة الکبیره خویی  - ٤
 . ٣٩٤/  ٢اکمال الدین و تمام النعمة صدوق  - ٥
 عبدالحسین امینی نجفی . ٢١٦ – ٢١٤/  ١الغدیر  - ٦
 .  ینجف ٢١٦-١/٢١٤ر جیالغد - ۷
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 .زمین ھستندھای و پایهارکان  باب) أئّمه ( -١٢
به من داده شده که قبل از من به کسی داده  ھایی ویژگی« گفت:÷ و علی 

دانم ... پس چیزی که قبل از من بوده از من پوشیده اند، و بالھا و مصائب را می نشده
 .١»ماند ان نمیپنھافتد از مناتفاق میمن نیست و آنچه دور از من و در غیاب 

به ھیچ پیامبری علمی را نیاموخته مگر آنکه  ألدر مورد اینکه خداوند )باب( -١٣
 .٢به او فرمان داده که آن را به علی بیاموزد و علی شریک او در علم است

 توضیح: 
 و کفرآمیز است،انگیز نھایت شگفتأئّمه بیاین ادعاھای علمای شیعه در مورد 

وت را در مقام نبّ ھا  آن گاھیبرده، شان را از مقام امامت فراتر  امامانادعاھا با این ھا  آن
پناه به خدا از  .دھندقرار میو خداوندی فراتر رفته و در مقام الوھیت از آن ھم و گاھی 
 .شیطان

بلکه از پیشینیان و  ،استصریح ھیچ کس در این اختالف ندارد که این کفر 
 راھی را نکرده است. چنین کفر و گمادعای پسینیان کسی 

 معتقدند،آیا علمای شیعه به باقی ماندن معجزات ائمه بعد از وفاتشان  -١١٨س 
 .دارد؟ھا  آن چه تاثیری در زندگی روزمرهدیدگاه این 

در دو مصداق آن و  است، تجدید در حال تولید وھمواره معتقدند اصًال بله،  -ج
  قابل مشاھد است: ناحیه

 دھند.معجزاتی که علمای شیعه به امام غائب خود نسبت می :اول
کنند در کنار قبرھای که علمای شیعه ادعا می تیمعجزات و امور خارق العاد :دوم

صعب العالج  انشفا یافتن بیمار ایافسانه ھایمانند داستان افتد،اتفاق میائمه 
و بارگاه فالن یدن به ضریح نابینایی به محض رسشخص  :گویندمثًال می .بوسیله قبرھا

طلب شفا به در ھا  حیوانات به خصوص االغ یا گفته اند:را باز یافت!!  خودامام بینایی
 .روند!!ضریح و قبور ائمه می

                                           
 . ١٩٨ – ١٩٧/  ١اصول کافی  - ١
 . ٢٦٣/  ١اصول کافی  - ٢
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حفاظت و مائمه و توسط شود ھایی که به ضریح قبر ائمه سپرده میامانت داستانو 
لوح) را به دام اموال مردم (سادهاز این طریق بیشتر خادمان ضریح  شود.ینگھداری م

 .١!اندازندمی

 زیارت قبر ائمه
علمای شیعه ء از دیدگاه ائمه و اولیا ھای حکم زیارت قبر و ضریح -١١٩س 

 چیست؟
کافر آن رک کننده در مذھب شیعه فرض است و تء زیارت قبور ائمه و اولیا -ج

 .٢شود می
که بدون سؤال کرد ابو عبدالله در مورد کسی از ھارون بن خارجه  :گویند و می

 .٣»اھل دوزخ است او« گفت:(حاشا از او) رود، امام قبر حسین نمیبه زیارت دلیل 

 آداب و عبادت قبر ائمه
 اند؟چه آدابی را برای زیارت مزارھا علمای شیعه واجب کرده  – ١٢٠س 

 : از جمله ،آداب زیارت زیادند -ج
رود به زیارتگاه، ایستادن و اجازه خواستن با خواندن سل کردن قبل از وغُ  -*

 .٤، و اگر وضویش بشکند غسل را تکرار کنددعای مأثور
 .٥فروتنی و تواضع و با لباس تمیز و پاک و نو رفتن با -*
 .آندن ایستادن در کنار ضریح و بوسی -*
ھمانطور بوسیم ما ضریح ائمه را می« گوید:آیت عظمای شیعه محّمد شیرازی می 

 .٦»بوسیمکه حجراالسود را می
 .٧نص صریح در مورد تکیه کردن بر قبر و بوسیدن آن وجود دارد«و مجلسی گفته: 

                                           
 . ٣١٨ – ٣١٢/  ٤٢بحار االنوار  - ١
 . ٣٣٧/  ٢٣٣/  ١٠، و وسائل الشیعه ١٩٤و کامل الزیارات، ص  ١٤/  ٢ن ک تھذیب االحکام  - ٢
 . ٣٣٧ – ٣٣٦/  ١٠، و وسایل الشیعه ١٩٣کامل الزیارات ابن قولویه، ص  - ٣
 . ٣٦٩/  ١٠١و  ١٣٤/  ٩٧ر بحار االنوا - ٤
 . ١٣٤/  ٩٧بحار االنوار  - ٥
 . ٣١مقالة الشیعه محمد شیرازی، ص  - ٦
 تاب المزار ....).ک( ١٠٠/١٣٤بحار األنوار ج - ٧
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بوسیدن ضریح و قبر مکروه  اند: ، و گفتهروی ضریحو صورت بر گونه گذاشتن  -*
 به اعتقاد ما سّنت است، و اگر نیازی به تقیه کردن باشد«اند: نیست، و حّتی گفته 

 .١»بھتر است بوسیدن ترک شود
جز اینکه پیرامون قبرھایتان « :اند، ھمانگونه که روایت کردهقبرھاطواف کردن  -*

 .٢»طواف کنیم
 تناقض: 

از آن نھی کرده است، که از این کارھا اند  را نقل کردهروایاتی مراجع شیعه خود 
 .٣»ھیچ قبری را طواف نکن«جمله این روایت: 

در  ی کهکرده و گفته: احتمال دارد منظور از طواف رّد حدیث را عالمه مجلسی این 
 .!!٤باشدو قضای حاجت روی قبر اینجا از آن نھی شده به و مدفوع 

 قبر و پشت به قبله باشد: به سوی رو  -*
رو به قبله نمودن امری الزم است، گرچه بر خالف جھت قبله « گوید: مجلسی می

چھره جھت و  ،به قبله نمودن است به قبر کردن زائر به منزله رو و رو ...،باشد
 .٥»خداست

 و در کنار قبر باید نشست و دعای ماثور خواند: -*
وقتی به دروازه رسیدی بیرون از گنبد بایست و « گویند: و از آن جمله اینکه می 

  ؛صخداای پسر رسول  !ای ابا عبدالله !: ای موالیمیدبگودوخته چشم به سوی قبر 
در باال بردن ایستاده، اگر چه ات و پسر کنیزت، خوار و ذلیل در برابرت  بنده و پسر بنده

آھنگ برد و کند، آمده و به تو پناه میبه حق تو اعتراف می ؛کوتاھی ورزیدهتو جایگاه 
 ».و متوجه مقام تو است.. کرده استحرم تو را 

                                           
 . ٣١عمدة الزائر حیدر حسینی، ص  - ١
 . ٣٦٦/  ١٠، مستدرک الوسائل نوری ١٢٦/  ١٠٠بحار االنوار  - ٢
/  ١، وسائل الشیعه ٥٣٤/  ٦، ن ک الکافی ٢٢٦/  ١٠٠، بحاراالنوار ٢٨٣علل الشرائع قمی، ص  - ٣

٣٤٠. 
 . ١٢٧/  ١٠٠بحار االنوار  - ٤
 . ٣٦٩/  ١٠٠بحار االنوار  - ٥
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 ،امبا ترس و ھراس نزد تو آمده !موالیمای « سپس خود را روی قبر بینداز و بگو: 
مرا  ام،و در حالی که فقیرم نزد تو آمده،مرا پناه بدهام  مرا امان بده و به تو پناه برده

 .١».تو ولی و کارساز و موالی من ھستی .. !ای سید و سرورم نیاز کن، بی
رو به  قبر را قبله قرار دادن و پشت کردن به قبله و خواندن دو رکعت نماز -*

 واجب است: سوی قبر
که امام غائب از سرداب (زیر زمینی) خود پیامی را برای شیعیان اند  روایت کرده

اّما نماز باید پشت سر او خوانده شود و قبر در سمت جلو «فرشتاد که در آن آمده بود: 
! نه کسی صقرار گیرد، در سمت راست و در سمت چپ نباید نماز خواند، چون امام 

 .٢»گیرد و نه یکسان با اوو قرار میجلو ا
چون بزرگان شیعه معتقدند که أئّمه قبله ھستند!!! از این روی روایتی را از 

 که گویا گفته:اند  ابوعبدالله صادر کرده

 و نحنُ احلج، و نحن الصيام، و الزكاة، نحن و نحنُ الصالة يف كتاب اهللا عزَّ وجل،«

نحنُ وجه اهللا  و نحن قبلة اهللا، و ،نحن كعبة اهللا و احلرام،نحن البلد  و نحن الشهر احلرام،

«...٣. 

ما در کتاب خدا نماز ھستیم، ما روزه ھستیم، ما زکات ھستیم، ما حج «یعنی: 
ھستیم، ما ماه حرام ھستیم، ما سرزمین حرم ھستیم، ما کعبه ھستیم، ما قبله 

ْ َ�َثمَّ وَۡجُه ﴿ خداوند فرموده: ».ھستیم، ما روی خدا ھستیم ۡ�َنَما تَُولُّوا
َ
ِۚ ٱفَ� [البقرة:  ﴾�َّ

 ».د، خدا آنجا استینکپس به ھر سو رو « .]١١٥

                                           
 . ٢٦١ – ٢٥٧/  ١٠١بحار االنوار  - ١

(احتجاج احلجة القائم املنتظر املهدي صاحب الزمان صلوات اهللا عليه  ٢/٣١٢ج یاالحتجاج للطبرس - ٢

 .ارةیباب آداب الز ٨تاب المزار حک( ١٠٠/١٢٨بحار األنوار ج آبائه الطاهرين) وعىل

(باب أهنم الصالة والزكاة واحلج والصيام وسائر الطاعات، وأعداؤهم  ١٤ح ٢٤/٣٠٣) بحار األنوار ج٣( 

 .الفواحش واملعايص يف بطن القرآن، وفيه بعض الغرائب وتأويلها)
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و نیز معتقدند که أئّمه ھمان مساجد ھستند، بنابراین روایتی را به نام ابوعبدالله 

َمَر َرّ�ِ قُۡل ﴿ مبنی بر این که منظور از مسجد در آیه ذیل أئّمه ھستند:اند  صادر کرده
َ
أ

 ِ ِ َمۡسِجدٖ  ۡلقِۡسِط� ٱب
�ِيُمواْ وُُجوَهُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ

َ
 .]٢٩[األعراف:  ﴾َوأ

وارده در قرآن بمعنی والیت أئّمه است، برای  ھای ھمچنین معتقدند که سجده
ھمین است که مرجع شیعه ُقمی سجود ذکر شده در آیه زیر را به والیت أئّمه در دنیا 

 تفسیر کرده:

ْ يُۡدَعۡوَن إَِ�  َ�ِٰشَعةً ﴿ ۖ َوقَۡد َ�نُوا بَۡ�ٰرُُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلَّةٞ
َ
ُجودِ ٱ�  ﴾٤٣وَُهۡم َ�ٰلُِمونَ  لسُّ

ه سالم و تندرست بودند به سجده کا) بدان گاه یز (در دنین نیش از ایپ .]٤٣[القلم: 
 .شدند یردن خوانده مکرنش کبردن و 

نماز زیارت در کنار قبر ضروری اقامه دو رکعت «که: اند  ھمچنین روایت کرده
 .١»است

از دیدگاه بزرگان شیعه این کارھای شرک آلود را بھترین تقّرب و نزدیک شدن به 
کنند که این کارھای شرکی موجب عفو و خداست... و به پیروانشان چنین وانمود می

بخشش گناھان و وارد شدن به بھشت و پناه از دوزخ و رفع درجات و اجابه 
 .٢»دعاست

کنند) که زیارت قبر برابر با حج و عمره و جھاد و آزاد کردن (ھمچنین ادعا می
 .٣برده است

 گویی تناقض
از نماز  صرسول خدا«که گفت: اند  از ابو عبدالله و او ھم از پدرش روایت کرده

خواندن بسوی قبر، نشستن روی آن، تکیه زدن بر آن و بناسازی روی آن نھی کرده 
 .١»است

                                           
 باب آداب الزيارة ... ٢٤تاب المزار حک( ١٠٠/١٣٤بحار األنوار ج - ١
ت را در این معنی نقل کرده ی) روا٣٧است  که(  ،٢٨-١٠١/٢١ن بحار األنوار جیاین از عناو - ٢

 است.
 اند. ت را در این معنی نقل کردهی) روا٨٤و ( ،٤٤-١٠١/٢٨ن بحار األنوار جیعناواین از  - ٣
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این روایاتی ساخته و پرداخته و دروغ پردازی به نام أئّمه دعوت و تبلیغ  سپس آیا
 برای شرک ورزیدن به خداوند متعال، و تغییر شریعت و دین خدا نیست؟.

آیا این کار ترجیح و برتری کیش و آیین مشرکین بر دین مسلمین، و تبدیل کردن 
 اسالم پاک و حنیف به ُبت پرستی نیست؟.

سوگند که ھیچ معبود به حقی جز او، و ھیچ پروردگاری غیر از او آری، به خدایی 
 وجود ندارد!.

 این دین که پیروانش را به پشت کردن به کعبه مشّرف، و رو کردن به قب دستور
 دھد چه باید نامید؟. می

ھا  آن اند کهھای شرک را آباد و پر رونق کردهآخوندھای دروغگوی شیعه این خانه
اند که واقعّیت ھای توحید (مساجد) را تعطیل کردهنامند؛ و خانهمشھد میرا بارگاه و 

 برند؟.موجود شاھد این مدعاست؛ این دین را چه نام می
 خداوند متعال چقدر دروست فرمود:

ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن ﴿ ۡم لَُهۡم ُ�ََ�
َ
َذۢن بِهِ  ّ�ِينِ ٱأ

ۡ
ۚ ٱَما لَۡم يَأ ُ لَُقِ�َ  لَۡفۡصلِ ٱُة َولَۡوَ� َ�ِمَ  �َّ

ٰلِِم�َ ٱبَۡيَنُهۡمۗ �نَّ  ِ�مٞ  ل�َّ
َ
 .]٢١[الشوری:  ﴾٢١لَُهۡم َعَذاٌب أ

ه کاند  د آوردهیرا پد ینیشان دیا یه براکدارند  ید آنان انبازھا و معبودھائیشا«یعنی: 
(خدا،  ن سخِن قاطعانه و داورانهیخبر است؟) اگر ا یخدا بدان اجازه نداده است (و از آن ب

افران و ک کانشان (با اھالین آن) نبود، میامت تا وقت معیر قیافران و تأخکبر مھلت  یمبن
به  یگشت و مجال یصادر م یا اخروی یوید (و دستور عذاب دنیگرد یم یابقاء مؤمنان) داور

ه) قطعًا ستمگران کنند کقت را فراموش ین حقید این حال آنان نبایداد . در ع یافران نمک
 ».دارند کیعذاب دردنا

 ای کمر شکن بر شیعه ضربه

                                                                                                       
تاب الصالة ک( ١/٣٥٢االستبصار ج ادات )،یباب الز ١٦تاب الصالة حک( ٣/٦٩٣ام جکب األحیتھذ - ١

ت ی(باب جواز الصالة علی الم ٦ح ١/٧٩٥جلد ٢ج عةیوسائل الش باب الصالة علی المدفون )، ٤ح
 )بعد الدفن ...
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ال «فرمود:  صاند که رسول خداشیعیان خود از ابوجعفر محّمد باقر روایت کرده

بورَ أنبيائهم مساجد تتخذوا قربي قبلةً وال مسجداً، نَ الذينَ اختذوا قُ  .١»فإنَّ اهللاَ عزَّ وجلَّ لَعَ

زیرا خداوند بر کسانی که قبر انبیاء را قبر مرا قبله و مسجد قرار ندھید، «یعنی:  
 .»نفرین و لعنت فرستاده استاند  مساجد قرار داده

 فضل شهرهای نجف و کربال و قم
آیا شھرھای نجف و کربال و قم و کوفه نزد علمای مذھب شیعه فضیلت و  -١٢١س 

 برتری دارند؟ 
عبه وحی کرد: اگر خداوند به ک....« که ابو عبدالله گفت:اند  بله، روایت کرده -ج

که خاک کربال او را به آغوش آن شخص دادم، و اگر خاک کربال نبود تو را برتری نمی
 کنیرا که تو به آن افتخار می ه (کعبه)خانآن و  ،آفریدمبود تو را نمینگرفته 

  .٢»..ش.باش و فروتنانه و خوار و ذلیل دنباله رو آن با ساکت و آرامآفریدم، پس  نمی
من سرزمین مقّدس خدا ھستم، آب و «که گفت: اند  ان کربال روایت کردهو به زب

 .٣»خاک من شفاست، و این فخر نیست
یکی از ضروریات دین این است « گوید:کاشف الغطا در مورد کربال میشیعه و آیت 

 .٤!!»قطعه زمین استترین  که کربال شریف
 کافر است.ھا  آن و چنان که بارھا قبال گفته شد منکر ضرورت دین نزد 

مبارک بعد از سرزمین اینگونه این « :گفتهمیرزا حسین حائری بزرگ شیعه و آیت 
و کعبه موحدین شد! و مسجدی برای  ،آن که امام در آن دفن گردید زیارتگاه مسلمین

 .٥نماز گذاران !! و محلی برای طواف پادشاھان و سالطین گردید

                                           
باب التعزية واجلزع عند املصيبة وزيارة القبور  ٣١تاب الطھارة حک( ١/٨٧ه جیحضره الفقیَمن ال  - ١

بحار  ،(باب العلة التي من أجلها ال تتخذ القبور قبلة) ١ح ٢/٣٥٨لل الشرائع جع ،والنوح واملآتم)

 .باب آداب الزيارة،وأحكام الروضات،وبعض النوادر) ٧تاب المزار حک( ١٠٠/١٢٨األنوار ج
 . ٥١٤/  ١٤وسائل الشیعه  - ٢
 ).٨٨(الباب  ١٧ح ٤٥٥ارات صیامل الزک - ٣
 . ٥٦ -٥٥االرض و التربة الحسینیه آل کاشف الغطاء، ص  - ٤
 . ٣٢/  ١احکام الشیعه حائری  - ٥
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 توضیح:
ضایل را به خاطر وجود جسد حسین در آن کسب کرده به اعتقاد شیعه کربالء این ف

 صاست، پس چرا مدینه منّوره برخی از این فضایل را بر اثر وجود مبارک رسول خدا
 بزگوارتر است؟! صاز رسول خداس کسب نکرد؟ یا اینکه به اعتقاد ایشان امام حسین

آیا حق محض «گوید: ولی مرجع بزرگ آل کاشف الغطاء این نکته را بیان کرده و می
ترین شخص و محض حق نیست که پاکترین محل مقّدس روی زمین مرقد و قبر گرامی

 .١»طول تاریخ باشد؟
حجراالسود به زودی از  که و در برخی از نصوص مقدس علمای شیعه آمده است

در کوفه گذاشته ھا  آن از کعبه مشرفه بیرون آورده خواھد شد و در حرم ی خودجای
 .٢شود می

 توضیح:
جنایت معروف و مشھور خود را که برادران شیعه قرامطه بود فرقه و به خاطر این 

حجراالسود را از کعبه مشرفه  ٣ھجری ٣١٧و در سال  ،در بیت الحرام انجام دادند
 .نگذاشتند، چرا؟!!کار در کوفه خود  اما آن را در حرم و با خود بردند، بیرون آوردند
 قرامطه نیستند؟مثل عملیات کارھایی  أیعه منشعلمای شو مراجع دین آیا منابع 

 .کنند؟فقط روی کوفه تاکید میھا  آن چرا
کوفه دین عبدالله اھل آیا به خاطر این نیست که از میان شھرھای مسلمین فقط 

 ،آری شھرھای مسلمین چون به علم و ایمان نزدیک بودند یھودی را پذیرفتند! بن سبأ
کوفه بود که به این بال گرفتار شد و  تنھا و ،نپذیرفتند یھودی (تشیع) را أدین ابن سب

اھل  جز را نپذیرفت شکسی دعوتدر کشت و گذار بود، شھرھا در بین  عبدالله بن سبأ
تحت تاثیر او قرار گرفتند و و فاصله داشتند بیشتر کوفه که در آن روزھا از علم و ایمان 

از فرقه مرجئی ھمانطور که  برآورد؛سر بنابراین تشیع از کوفه  .را پذیرفتند شدین
و قدریه و معتزله از بصره بوجود آمدند، و جھمیه از طرف خراسان  ،کوفه ظاھر شد

چون  ،بودو منبع وحی ھا به سبب فاصله از شھر پیامبر  ، و ظھور این بدعتیافتندظھور 

                                           
 اشف الغطاء .کآل  ٥٦-٥٥ة صینیاألرض والتربة الحس - ١
 . ٢١٥/  ٨کتاب الوافی جلد دوم،  - ٢
 محمد بن نعمان ملقب به مفید . ١٠٢ – ٨٤ن ک کتاب مسائل العکبریه، ص  - ٣
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و  ،ھا ھای پیامبران در میان آنھا در ھر امتی پنھان شدن سّنت علت ظھور بدعت
 گردند. دچار ھالکت میھا  آن از علم وایمان است، و اینگونه دوری

 فرماید:رسانیم که خداوند میو این پاسخ را با این آیه به پایان می

َة ُمَباَرٗ� وَُهٗدى ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿ ِي بَِبكَّ َل َ�ۡيٖت وُِضَع لِلنَّاِس لَ�َّ وَّ
َ
�ِيهِ َءاَ�ُٰتۢ  ٩٦إِنَّ أ
قَ  ِ َ�َ  ۥاُم إِبَۡ�ٰهِيَمۖ َوَمن َدَخلَهُ َ�ّيَِ�ٰٞت مَّ ۗ َوِ�َّ  ۡسَتَطاعَ ٱَمِن  ۡ�َۡيِت ٱِحجُّ  �َّاِس ٱَ�َن َءاِمٗنا

َ ٱإَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ   .]٩٧-٩٦[آل عمران:  ﴾٩٧لَۡ�ٰلَِم�َ ٱَغِ�ٌّ َعِن  �َّ
ه قرار دارد که در مکاست  یا گشته است، خانه یانگذاریمردم بن یبرا یا ن خانهینخست«

گاه نماز  ه قبلهکت و نعمت است و (از آنجا کعبه نام و از لحاظ ظاھر و باطن) پربرک(و 
ان یت جھانیه) ھدایشان است، ماینگره بزرگ ساالنه اک یعنیان حّج آنان کمسلمانان و م

 ان نماز و عبادت او از جملهکم یعنیم (یاست، مقام ابراھ یروشن یھا است. در آن نشانه
است  ین خانه واجب الھیس داخل آن (حرم) شود در امان است . و حّج اکاست) . و ھرھا  آن
س (حّج خانه خدا را به کرفتن بدانجا را دارند . و ھر ی) برایو بدن ی(مال یه توانائک یسانکبر 
ان رسانده نه به خدا) ی(به خود زفر ورزد کله) ین وسیرد، و بدیا اصًال حّج را نپذیاورد، ین یجا

 .»از استین یان بیچه خداوند از ھمه جھان

 هر نماز در کنار قبر ائمه برابر با چند حج است؟
آھنگ در مورد نماز خواندن و دعا و توسل به قبرھا و  ی شیعهعلما اعتقاد –١٢٢س

 .حج قبور ائمه چیست؟
اند که گویا در مورد نماز خواندن در به ابوعبدالله نسبت داده با افتراء و دروغ -ج

ن حجَّ ألفَ «کنار قبر موھوم حسین گفته:  لكَ بكلِّ ركعةٍ تركعها عنده كثوابِ مَ

ة مع نبيٍّ  حجة،واعتمرَ ألفَ عمرة, وأعتقَ ألفَ رقبة،وكأنام وقفَ يف سبيل اهللا ألف ألف مرَّ

ل سَ رْ  .»مُ

جای آوری پاداش کسی را داری تو با ھر رکعت نماز که نزد قبر حسین به «یعنی: 
که ھزار حج و ھزار عمره به جا آورده و ھزار برده را در راه خدا آزاد کرده باشد، و 

 .١»گویی ھزار ھزار(یک ملیون) دفعه ھمراه پیامبر مرسل به جھاد رفته باشد

                                           
باب حد حرم  ٩تاب المزار حک( ١٣٤٢-٦/١٣٤١ام جکب األحی،تھذیاشانکلل ٨/٢٣٤ج یالواف - ١

 ).نیالحس
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خانه خدا من نوزده بار حج « که مردی نزد ابی عبدالله آمد و گفت:اند  روایت کرده
امام گفت: آیا قبر حسین  م گرداند،دعا کن خداوند حج بیستم را نصیب ام؛آورده به جا

 .١»گفت: نه، فرمود: زیارت آن از بیست حج بیشتر است ؟ایرا زیارت کرده

 گویی تعارض و تناقض
اگر قبر حسین را زیارت؛ «روایت کرده(حاشا از او): / کلینی خود از ابوعبدالله

 . ٢»نویسدبرایت می خداوند بیست و پنج حج را
 تعارضی دیگر

تعدلُ عرشين  ÷زيارةُ قرب احلسني«ھمچنین کلینی ازابی عبدالله روایت کرده: 

ةً  ،ومن عرشين عمرةً وحجَّ ةً وأفضلُ جَّ  .٣»حَ

عمره ھم  ست حج ویب از و ست حج است،ین معادل بیارت قبرحسیواقعًا ز«یعنی: 
 .»است بھتر

 تعارضی دیگر

عارفاً بحقه يف غري  ÷أيام مؤمن أتى قرب احلسني«ھمچنین کلینی روایت کرده که: 

ةً  ،وعرشين حجَّ ،وعرشين عمرةً مربوراتٍ مقبوالتٍ ةً تَبَ اهللاُ له عرشين حجَّ يوم عيدٍ كَ

، ،أو إمام عدلٍ رسلٍ ،ومائةَ عمرةٍ  وعمرةً مع نبيٍّ مُ ةٍ تَبَ اهللاُ له مائةَ حجَّ ن أتاه يف يوم عيدٍ كَ  ،ومَ

،  .»أو إمامٍ عدلٍ  ومائةَ عزوةٍ مع نبيٍّ مُرسلٍ

و  بشناسد رااو حق  و، ن برودیحس قبربه زیارت  د،یع ریغ روز درمؤمنی  ھر«یعنی: 
 سکو ھر سد،ینویش میرا برا مبرور یست عمرهیب ست حج ویب خدا ،ندکبدان اعتراف 

 صد عمره را حج و بشناسد، خدا صد حقش را و ن برودیارت قبرحسید به زیع روز در
 خدا بشناسد، حقش را ارتش برود ویعرفه به ز روز س درکھر و سد.ینویش میبرا
ا ی مرسل، یجھاد ھمراه نب غزوه و ھزار مقبول، و و عمره مبرور ھزار حج و ش ھزاریبرا

                                           
، ثواب االعمال صدوق، ص ٤٤٧/  ١٤، وسائل الشیعه ٥٨١/  ٤، الکافی ٢١٩/  ٨الوافی کاشانی  - ١

٩٤. 
 .)÷نیعبد الله الحس یارة أبیباب فضل ز ٤تاب الحج حک( ٤/٧٦٤ج یافکفروع ال - ٢
 منبع سابق. -  ٣
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، و ھر کس در روز عید به زیارتش برود، صد حج و صد سدینویش میابر امام عادل را
 .»نویسدمرتبه جھاد ھمراه با امام عادل را برایش میعمره و صد 

 راوی گفت: عرض کردم: چگونه نزد قبر بایستم؟.

يا بشريُ إنَّ «گفت: سپس امام به حالتی شبیه خشمگین به من نگریست و گفت: 

تَبَ اهللاُ  ه إليه كَ ،واغتسلَ من الفرات،ثمَّ توجَّ  املؤمن إذا أتى قرب احلسني عليه السالم يومَ عرفةَ

ةً بمناسكها،وال أعلمه إالَّ قال: وغزوةً  جَّ طوةٍ حَ  .»١ له بكلِّ خُ

 ن رفته ویحس سپس نزد قبر ند،کآب فرات غسل  درمؤمنی  ھرای بشیر «یعنی: 
 ،حج مقبول صد گذارد،ین میزم بر و داردیه برمک یقدم با ھر خدا بشناسد،  را حق او

ش یابر ا امام عادل رایامبر مرسل یھمراه پ جھاد غزوه و صد و، مبرور یصد عمره و
 .»سدینویم

سوگند «اند: گفتهس اّما در مورد اعتقاد شیعه پیرامون فضل حج بسوی قبر حسین
کنید و  می به خدا اگر فضیلت زیارت او و قبرش را برایتان بگویم شما حج را کامًال ترک

 .٢»رود نمی ھیچ کسی از شما به حج
÷ در روز عرفه معتقدند که امام صادقس قبر حسین و در مورد زیارت و حج

حّجاج صحرای : خداوند متعال در شامگاه عرفه قبل از آن که به  گفته(حاشا از او) 
قبل  :به او گفتند اند.رفتهس که به زیارت قبر حسیننگرد میبه کسانی بنگرد؛ عرفه 

در میان کند! چگونه؟ گفت: چون از نگاه کردن به اھل عرفه به زایران حسین نگاه می
زائران قبر در میان  لیو وجود دارد،اند افراد حرام زاده کسانی که در عرفه جمع شده

 .٣زاده نیستحسین زنا 
عبدالله گفتم: پاداش کسی که قبر : به ابیگفت و از زید شحام روایت است که

دا را در عرش مانند کس است که خ آن زائر« را زیارت کند چیست؟ گفت:÷ حسین
 !.٤»زیارت کرده است

                                           
 ) .÷نیعبد الله الحس یارة أبیباب فضل ز ١تاب الحج حک( ٤/٧٦٣ج یافکفروع ال -۱
 . ٢٦٦و کامل الزیارات، ص  ٣٣/  ١٠١و  ٣٣/  ٩٨بحار االنوار  - ٢
 . ٢٨٢/  ١٠، مستدرک الوسائل ٥٠/  ٦تھذیب االحکام  - ٣
 . ١٩٠/  ٢، مستدرک الوسائل ٧٦/  ٩٨، بحار االنوار ١٧٤و  ١٤٧کامل الزیارات، ص  - ٤
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 فضل زیارت هرکدام از مراجع شیعه
خود این فضایل را فقط منحصر به زیارت قبور ائمه  یعهش آیا علمای -١٢٣س

 ؟دانند می
و این فضایل دروغین را برای زیارت قبور از این ھم تجاوز کرده ، بلکه خیر -ج

 .نیز قایل شدند!!و خویشاوندان و دوستانشان مراجع و طرفداران 
کسی قبر عبدالعظیم را زیارت « اند حسن عسکری گفت:روایت کردهھمانگونه که 

 .١»کند مانند کسی است که قبر حسین را زیارت نماید
ام را در قم زیارت کند ھر کس قبر عمه« روایت کرده که گفت:÷ و از ابن الرضا

 .٢»پاداش او بھشت است
ھرکس قبر فرزندم علی را « اند که گفت:دهروایت کر÷ و از ابوالحسن موسی

 :گفت ؟گوید: گفتم : ھفتاد حجمی دارد.خدا ثواب ھفتاد حج مقبول  نزد ؛زیارت کند
ھرکس  ھفتاد ھزار حج...«. گفت: عرض کردم: ھفتصد حج؟! فرمود: د حجصبله و ھفت

زیارت  مانند کسی است که خدا را در عرشاو را زیارت کند و شب را نزد او بگذراند 
 الله اکبر! .٣»کرده است

  .!!است هو امام ھم آمار را باال برد هاو امامش را خشمگین کردپیوسته 
 توضیح: 

مردم شیعه و حّتی چرا  ؛ذکر شده ھابا وجود این فضایل که برای زیارت این قبر
 روند؟به حج و عمره و به زیارت مکه و مدینه میعلمایانشان 

 زیارت قبر امیرمؤمنان
منین ؤماللطفا به اختصار بعضی از فضایلی که برای زیارت قبر امیر -١٢٤س 

 کنند را بیان کنید؟ ادعا میس علی
ن امنؤھر کس قبر امیرم« گویند:اینکه میکنند فضائلی که ادعا میاز آن جمله  -ج
دارد یک حج و یک عمره مقبول خداوند برای ھر قدمی که برمی ؛را زیارت کندس علی

                                           
 . ٣٢٤، و کامل الزیارات ابن قولویه قمی، ص ٢٦٨/  ١٠٢بحاراالنوار  - ١
 . ٥٧٦/  ١٤وسائل الشیعه  - ٢
 .  ٨٤/  ٦تھذیب االحکام  - ٣
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را که در راه زیارت امیر کسانی خداوند پای  )ابن مارد(، سوگند به خدا ای نویسدمی
سوزاند، چه با پای پیاده رفته باشد، چه با نمی دوزخشود با آتش ن غبار آلود امنؤم

 .١»سواری، ای ابن مارد این حدیث را با آب طال بنویس
کند در حالی که ن را زیارت امنؤم ھرکس قبر امیر«و در روایتی دیگر آمده است: 

حق او را بداند و مغرور و متکبر نباشد، خداوند برای او پاداش صد ھزار شھید را 
، و ھمراه با کسانی که از عذاب خدا آمرزدویسد و گناھان گذشته و آینده او را می  می

در امان ھستند برانگیخته شود، و حساب بر او آسان شود، و فرشتگان به استقبالش 
اش برگردد او را بدرقه کنند، اگر بیمار گردد او را چون زائر به خانه شتابند، ومی

 .٢»کنندعیادت کنند، و اگر بمیرد با دعای استغفار تا قبر او را ھمراھی می
 و باالخره:

(حاشا از او) به کسانی که نزد او آمدند و قبر  /کلینی روایت کرده که اباعبدالله
خداوند به ھمراه کنید که قبر کسی را زیارت نمیآیا «: را زیارت نکردند گفتس علی

 .٣»کنند آن را زیارت میو ....منان ؤو پیامبران و مکنند، او را زیارت میمالئکه 

 سفضایل زیارت قبر حسین
کنند را به ادعا میس لطفا بعضی از فضایلی که برای زیارت قبر حسین -١٢٥س 

 اختصار بیان کنید؟ 
ابوجعفر به اند، از آن جمله زیادی در این مورد ساختهعلمای شیعه روایات  -ج

چه فضیلتی دارد از س دانستند زیارت حسیناگر مردم می« که گفت:اند نسبت داده
افسوس برای آن از بین وھا  و ناله  و از آه دادند،میجان به آن شوق و عالقه 

 .٤»...رفتند می

                                           
/  ٢القلوب الی الصواب حسن دیلمی ، ارشاد ٣٧٦/  ١٤، وسائل الشیعه ٢١/  ٦تھذیب االحکام  - ١

٤٤٢. 
 . ٧٥/  ١٤وسائل الشیعه  - ٢
 .٢٥٨/  ١٠٠بحار االنوار  - ٣
 .٣٥٣/  ١، وسائل الشیعه عاملی ١٤٣کامل الزیارات ابن قولویه، ص  - ٤
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ھرکس قبر « ھا) گفت: رای آن(که به افتاند  و از ابی الحسن رضا روایت کرده
را زیارت کند و با حق او آشنا باشد؛ از جمله کسانی است که با خدا در ÷ حسین

 !.١»باالی عرض سخن گفته باشد

 ضربه کمر شکن
اند چه پاسخی برای این روایت دارند که از حّنان بن سدیر نقل کردهعلمای شیعه 

از شما به ما ی، گویچه می÷ حسینبه اباعبدالله گفتم: در مورد زیارت قبر  که گفت:
: : فرمودگویدعمره است؟ مییک : زیارت قبر او برابر با یک حج و ایدکه گفتهابالغ شده 

کند، ولی او را زیارت کنید و برابری نمیعبادتھا ، با این !ضعیف استروایت چقدر این «
 .٢»سردار جوانان اھل بھشت است زیرا او ،بر او جفا نکنید

 جایگاه مجتهد شیعه
و حکم کسی که  چه اعتقادی دارند،علمای شیعه در مورد مجتھد شیعه  -١٢٦س

 مخالفت کند چیست؟ رأی او با 
مجتھد نایب امام در زمان به اعتقاد ما «گوید: شیعه محّمد رضا مظفر میعالم  -ج

با خدا مخالفت  ،کندرا رّد امام رأی و کسی که ... غیبت و حاکم و رئیس مطلق است
 .٣»به خداستورزیدن کرده است و این کار در حد شرک 

که ی دارند تابیشتر فقھای ما در این زمان خصوصی« گوید:خمینی میشیعه  و امام
 .»دھدرا میمعموم به آنان شایستگی نیابت از امام 

امام و رھبر  ؛در دوران غیبتاست و  صفقیه و وصی پیامبر«گوید: ھمچنین می 
 .٤»مسلمین است

 توضیح: 

                                           
 ).٥٤(باب  ١٩ح ٢٦٨ارات صیامل الزک - ١
 عبدالله حمیری از علمای قرن سوم شیعه. ٤٨، قرب االسناد، ص ٣٥/  ١٠١بحار االنوار  - ٢
 .٣٤عقائد االمامیه مظفر، ص  - ٣
 .١١٣/  ٦٧حکومت اسالمی، ص  - ٤



 ١٩٩ عشریهایی در مورد شیعیان اثنا  سؤال و جواب

صورت علمای شیعه از اھل بیت فاصله گرفتند و خود استقالل یافتند و با  بدین
چسبیدن به این معدوم؛ خود را به نام امام معدوم به جایی یکی از ائّمه اھل بیت قرار 

(حاکم مطلق) و (دریافت کننده دادند، و ھر کدام از آخوندھایشان (آیت الله) و(امام) و 
 قابل مقایسه نبود.ھا  آن اموال خمس) شدند، و ھیچکدام از ائمه اھل بیت با

که  است چنیناش خالصهطوالنی دارد که در این مورد بحثی محّمد جواد مغنیه 
کند نایب مطلق امام غایب است حال آنکه امام غایب چگونه خمینی ادعا می« گوید: می

 .١»پیامبر یا خداوند استای به جنزد ما 
د، و ناز مجتھدی زنده و مشخص تقلید کن حتماً  اند کهشیعه واجب کردهمردم بر  

گر چه نماز بخواند و روزه ا شده نیست،و پذیرفته  است باطلشان  گرنه ھمه عبادات
 .٢کندی کسی باشد که از وی تقلید میأبگیرد، مگر آنکه عمل او مطابق با نظر و ر

 توضیح:
ھای مقام و جایگاه پاپ وکشیشیاد این جایگاه واالی مجتھدین شیعه ما را به  

 .بزرگتر استھم عه از آن یاندازد! بلکه مقام مجتھدین شمسیحیان می

 تقیه و جایگاه آن در دین شیعه
 ؟ یستآن نزد علمای شیعه چجایگاه تقیه چیست و  -١٢٧س 

تقیه یعنی کتمان و پنھان کردن حق و « :گفته مفیدو استاد شیعه شیخ  مرجع -ج
 مخالفت باو عدم ابراز از مخالفین آن مخفی نگاه داشتن عقیده حق و پنھان کردن 

 .٣»شوددر آنچه سبب ایجاد زیان در دین یا دنیا میھا  آن
یا سخنی بگویی انجام دھی، تقیه یعنی اینکه کاری «گوید: محّمد جواد مغنیه می

دور و دارایی خود  اموالرا از خود یا از  یتا اینگونه ضرر و زیان باشیکه به آن معتقد ن
 .٤»حفظ کنییا بتوانی کرامت خود را  ،کنی

 !.مذھب اھل سّنتبه ھر اظتتقیه یعنی پنھان کردن مذھب شیعی و بنابراین 

                                           
 . ٥٩منبع سابق ص  - ١
 . ٥٥عقائد االمامیه مظفر، ص  - ٢
 ، ضمیمه کتاب اوائل المقاالت.٢٦١شرح عقائد الصدوق، ص  - ٣
 ، دار الشروق بیروت  .٤٨لشیعه فی المیزان محمد جواد مغنیه، ص ا - ٤
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من ؤتقیه از برترین کارھای م« گفته:(حاشا از او) س که علیاند  و روایت کرده 
 .١»است

و دوست  ؛اگر تقیه نبود« :(حاشا از او) گفتهس حسین بن علیاند گفتهنیز و 
 .٢»شدداده نمیص یشخاز ھم تدشمن ما 

خدا سوگند به خدا با ھیچ چیزی « که ابو عبدالله گفته است:اند  و روایت کرده
 .٣تقیه گفت: چیست؟خبأ باشد، گفتم : خبأ تر از پسندیدهعبادت نشده 

 .٤»ھرکس تقیه نکند ایمان ندارد« :گفته (حاشا از او)و 
ھر کس تقیه نکند  ،استمن  تقیه دین من و دین پدران« گوید:می/ و ابو جعفر

 .٥»ایمان ندارد
کردند خداوند پیامبران را فقط به خاطر اینکه با مردم تقیه می« گوید:و خمینی می

 !!.٦»بر مردم برتری داده است
 توضیح:

) و فرزندش ھـ٤٠(شھید سالس به امام علیروایات گذشته را علمای شیعه 
) و ابی عبدالله ١١٤ متوفایمتولد و  ٥٧(در سال  ) و ابی جعفرھـ٦١ (شھیدس حسین
اسالم و اوج قدرت دھند، این ائمه در دوران ) نسبت می١٤٨و متوفای سال  ٨٠(متولد

مگر آن دینی که  اند،داشتهبه تقیه کردن چه نیازی ھا  آن پس اند، زیستهمسلمین 
 کرده غیر از اسالم بوده باشد؟ خدایا از شرک به تو پناهو با آن تقیه می اندپنھان کرده

 بریم . می

 حکم کسی که تقیه نکند
 حکم تقیه نکردن نزد علمای مذھب شیعه چیست؟ -١٢٨س 

                                           
 . ١٦٢تفسیر حسن عسکری، ص  - ١
  تفسیر حسن عسکری . - ٢
 . ٤٦٢/  ١١، وسائل الشیعه ١٦٢معانی االخبار ابن بابویه، ص  - ٣
 . ٢١٩/  ٢اصول کافی  - ٤
 . ٣٠٩/  ١، البرھان ٣٥١/  ٢و  ٢١٤/  ١، تفسیر عیاشی ٢١٩ – ٢١٨و  ١٧٤/  ١کافی  - ٥
 . ١٦٣/  ٢المکاسب المحرمة خمینی  - ٦
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مانند کسی است که نماز  ،علمای شیعه معتقدند کسی که تقیه نکند -* ج
اگر بگویم ترک کننده تقیه مانند ترک کننده «اند:  روایت کرده÷ صادق . ازخواند نمی

 . ١»ام نماز است درست گفته
ھالک گناھان ترک تقیه از واقعًا  اند:گفتهبه غلو و اغراقگویی پرداخته و سپس  -*

ت و کفر اندازد، و ترک تقیه برابر با انکار نبوّ که انسان را به قعر دوزخ میاست کننده 
 .٢»ورزیدن به خداوند است

و کسی که  ،ه دھم دین تقیه استنُ «فراتر رفته و گفتند: از این غلو ھم سپس  -*
 .٣»تقیه نکند دین ندارد

ترک تقیه گناھی است که « گفتند:به این غلو ھم افزودند و سپس -*
خداوند ھمه گناھان «گفت: ÷ علی بن حسیناند که ، و روایت کرده٤»نابخشودنی

کند جز از دو گناه: ترک تقیه و ضایع آمرزد و او را در دنیا و آخرت پاک میا میمؤمن ر
 .٥»کردن حقوق برادران

شما بر دینی ھستید که ھر ای سلیمان «و کلینی روایت کرده که ابا عبدالله گفت: 
پنھان فاش کند و و ھرکس آن را  ،دھدت میآن را پنھان کند خداوند به او عزّ  سک
 . ٦»گردانداو را خوار می کند خداوندن

 .٧»ترک کننده تقیه کافر است« گویند:و در نھایت می -*
 توضیح: 

                                           
، ٩٤/  ٧، ابن بابویه قمی، وسائل الشیعه ١١٠، جامع االخبار، ص ٨٠/  ٢من الیحضره الفقیه  - ١

 . ٤١٤ -٤١٢ -٧٥، بحار االنوار ٤٧٩السرائر ابن ادریس حلی، ص 
 . ١٦٢/  ٢المکاسب المحرمة خمینی  - ٢
 . ٤٢٣/  ٧٥، بحاراالنوار ٤٦٠/  ١١، وسائل الشیعه حر عاملی ٢١٧/  ٢اصول کافی  - ٣
 . ٤١٥/  ٧٥، بحاراالنوار ٤٧٤/  ١١، وسائل الشیعه ١٣٠ن ک تفسیر حسن عسکری، ص  - ٤

وسائل (يف وجوب االهتامم بالتقية وقضاء حقوق املؤمنني)  ١٦٦ح ٣٢١ص یرکر الحسن العسیتفس -٥

 )خوان املؤمننياإل عتناء واالهتامم بالتقية وقضاء حقوقباب وجوب اإل( ٦ح ١٦/٢٢٣عة جیالش
/  ١، المحاسن ٧٢/  ٧٢، بحار االنوار ٢٣٥/  ١، وسائل الشیعه ٢٢٢/  ٢و  ٢٢٢/ ١اصول کافی  - ٦

٢٧٥ . 
 . ٢٢٠/  ٢، ن ک اصول کافی ١١٥ – ١١٤االعتقادات ابن بابویه، ص  - ٧
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گفتم: فدایت شوم مردی ÷ به ابا عبدالله«از سفیان سمط روایت است که گفت: 
کند که برای ما نفرت برانگیزاست! آید و حدیثی را از شما نفل میاز جانب شما می
شب گفت روز است، و موقع روز گفت شب است نگویید  اگر موقع«ابوعبدالله گفت: 

 .١»ایدروغ گفت، چون اگر آن را به من نسبت دھد تو در واقع مرا تکذیب کرده
کنند بر اینکه در میان شیعه کسانی بودند که بسیاری دیگر داللت می این نصوص و

ایمان داشتن به اند، ولی کورکورانه ملزم به از برخی روایات بزرگان شیعه نفرت داشته
 اند. آن بوده

فرمود: حدیث  صابوجعفر گفت: رسول خدا«اند که گفت: و از جابر روایت کرده
شود و جز فرشته مقّرب، یا نبی آل محّمد سخت است و مشکل و دشوار دیده می

آورد، ای که خداوند قلبش را با ایمان بیازماید به آن ایمان نمیفرستاده شده، یا بنده
دیثی از آل محّمد بر شما وارد شد و قلب شما بدان متمایل شد و آن را پس ھر ح

گرفته و معروف و شناخته شده تلقی کردید؛ آن را قبول کنید، و آنچه قلب شما از آن 
و آن را منَکر و ناشناخته تلقی کردید؛ آن را به خدا و پیامبر و عالم آل  دیزار گردیب

ک شده کسی است که حدیثی را برایش بخوانند محّمد برگردانید، انسان گمراه و ھال
گوید: به خدا سوگند چنین نیست، چنین نیست، که انکار که آن را تحّمل نکند می
 .٢»کردن آن ھمان کفر است

 چه زمانی نباید تقیه کرد؟
 نزد علمای شیعه چه وقت نباید تقیه کرد؟ -١٢٩س
باید تقیه  استسلمین شیعه در سرزمین ممدامی که علمای شیعه به اعتقاد  -ج

تقیه « اند:نامند؟ و روایت کردهکند، بنابراین علمای شیعه داراالسالم را دارالتقیه می
 .٣»قیه واجب استکردن در دارالتّ 

                                           
 .١٤ح ٢١٢-٢/٢١١جبحار األنوار  ،٥٥٠-٥٤٩ة صیاللوامع النوران - ١

باب ما جاء  ١(كتاب احلجة حواللفظ له  ١/٣٠٢ج یافکأصول ال ١ح ٤١بری صکبصائر الدرجات ال - ٢

(الباب السادس عرش : يف نوادر  ١ح ٢/٧٩٢الخرائج والجرائح ج ،يف أن حديثهم صعب مستصعب)

 .٢١ح ٢/١٨٩بحار األنوار ج ،املعجزات)
 . ٤١١/  ٧٥، بحاراالنوار ٢١٠جامع االخبار، ص  - ٣
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ھرکس به خدا و «نامند. روایت کرده اند: یھمچنین داراالسالم را دولت باطل م 
 .١»دیدر دولت باطل جز با تقیه سخن نگو ،روز قیامت ایمان دارد

تقیه در دولت « نامند. و روایت کرده اند:سالم را دولت ظالمان میو ھمچنین داراال
با دین امامیه قطعًا ای واجب بر ما است، و ھر کس آن را ترک کند ظالمان فریضه

ھل سّنت با ااند که با تقیه واجب کرده. و ٢»مخالفت نموده و از آن جدا شده است
باب «رفتار کنند، ھمانگونه که شیخ عاملی یک باب را در کتابش به عنوان قرار دادده: 

 .٣»واجب بودن معاشرت با تقیه با اھل سّنت
 تناقض:

، ٤»ھرکس قبل از ظھور قائم ما تقیه را ترک کند از ما نیست« روایت کرده اند: 
 ؟ اچر

به این پرسش اینگونه پاسخ  )١٤٠٠(متوفای  شیخ معاصر شیعه محّمد باقر صدر
افراد کافی از بوجود آمدن تعداد شود تا فرایند که ترک تقیه سبب میاز آنجا «: دھد می

 .٥»به کندی پیش رود )استامام از شرایط ظھور  (که یکیمخلص و ناب 
بینیم که پشت سر ائمه مسجدالحرام و چرا بعضی از شیعیان را می -١٣٠س 

 خوانند؟ مسجد النبی نماز می
ھا  آن ھر کس در صف اول با« که:اند صادر کردهاین روایت را یعه ش علمای -ج

 .٦»در صف اول نماز خوانده است صنماز بخواند گویا با پیامبر(اھل سّنت) 
صحیح و  صتردیدی نیست که نماز با پیامبر« :در توضیح آن نوشتهخمینی 

 .٧»در حالت تقیه چنین است ، ھمچنین نماز پشت سر اھل سّنتاستدارای فضیلت 

                                           
 . ٤١٢/  ٧٥، بحاراالنوار ٢١٠جامع االخبار، ص  - ١
 . ٤١٢/  ٧٥بحاراالنوار  - ٢
 . ٤٧٠/  ١١وسائل الشیعه  - ٣
، ن ک اصول ٤٦٥/  ١١، وسائل الشیعه ٢١٠، اکمال الدین، ص ٤٠٨اعالم الوری طبرسی، ص  - ٤

 . ٢١٧/  ١کافی 
 . ٣٥٣الغیبة الکبری محمد باقر صدر، ص  تاریخ - ٥
 . ٤٢١/  ٧٥بحار االنوار  - ٦
 . ١٠٨رسائل فی التقیه، ص  - ٧
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مانند کسی  ؛ھر کس پشت سر منافقین از روی تقیه نماز بخواند«: اندو روایت کرده
 .١»است که پشت سر ائمه نماز خوانده است

 کند؟ میایفا آیا ھنوز تقیه نقش خطرناک خود را در مذھب شیعه  -١٣١س 
کند، از آن را بازی میتقیه در جوانب متعدد نقش خطرناک خود ھم بله ھنوز  -ج

 جمله: 
میان افکنی و دامن زدن به اختالف تفرقه رایبھای زندیق و شیعهگران  دعوت :لاّو 

و روایات احادیث  چون تعدادی  کنند،سوء استفاده میاز عقیده تقیه اسالمی ت امّ 
یست؛ موافق و سازگار نھا  آن به بھانه اینکه با ھدف و آرمانکنند صحیح ائمه را رد می

پس ائمه  ،چون این روایات مطابق با عقیده و روایات اھل سّنت است کنندمیادعا و 
 اند؟  گفته چنینتقیه بعنوان 

اند از ائمه نقل شدهش احادیثی که در ستایش صحابهدر مورد به عنوان مثال 
دو به خاطر تقیه  صگویند پیامبرمیو  اند! گفتهتقیه  را از روی  ھا ینا :گویند می

س و علی ،در آورد است دخترش را به ازدواج عثمان بن عفان و ابی العاص بن الربیع
 . ٢در آوردس بن خطابتقیه کرد و دخترش را به عقد عمر 

چالش و معضل ای برای برون رفت از تقیه را وسیله اعتقاد بهعلمایشان  م:دّو 
پدیده زیرا وجود دارد،  شان اند که در روایات و احادیثاختالفات و تناقضاتی قرار داده

روایات از منبع وحی  ترین دلیل است بر اینکه این بزرگھا  آن تناقض روایات و احادیث

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿ :زیرا  اند، نیامده
َ
ِ ٱَولَۡو َ�َن مِۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  لُۡقۡرَءانَۚ ٱأ ْ �ِيهِ  �َّ لَوََجُدوا

 .]٨٢[النساء:  ﴾٨٢َكثِٗ�� ۡختَِ�ٰٗفاٱ
دا یپ یرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفات فراوانیغ یاز سو(قرآن) اگر «

 .»ردندک یم
پرده در روایات ائمه موجود  عه ھاشم بحرانی از حیرت و اضطرابیخ شیعالم و ش 

 ،حیرانند که کدام روایت را قبول کنندسرگشته و برد و شیعه از آن رنج می برداشته که
با این روایات متناقض و متضاد چه کار  ، ومخّیر کنندشان  پیروان یا به ،یا توقف نمایند

                                           
ھا در نماز از مبطالت نماز است مگر  گویند بستن دست می ، و از طرفی٢١٠جامع االخبار، ص  - ١

 خمینی) . ٢٨٠/  ١آنکه از روی تقیه باشد (تحریر الوسیله 
 . ١٠/  ٢اشیه مرآة العقول فروع الکافی در ح - ٢
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ھاشم بحرانی  ، ھمانگونه کهاستو حیرت قرار داده تناقض تقیه را راه حل  پس ،کنند
متعارض ھا  احکام از شائبه شک و تردید خالی نیستند، چون دالیل و نشانه« گوید:می

 .١»باشند می و متضاد

 ضربه کمر شکن
در روایات علمای شیعه سبب شده بسیاری از شیعیان  موجود فراواناختالف 

تشیع را ترک کنند، تا جایی که بعضی از علمایشان مذھب شیعه را ترک گفته مذھب 
پس در  ،ش به این اعتراف کرده استیاست، چنان که شیخ آنان طوسی در زمان خو

 !.زمان ما چگونه خواھد بود؟
که  شیعه اظھار تأّسف کرده،در احادیث موجود طوسی از اختالف و تباین و تضادی 

ھیچ حدیثی «: گویدو می نباشد،ھیچ حدیثی نیست که حدیثی دیگر متضاد با آن 
تا جایی که مخالفان ما  ،کند می حدیثی دیگر آن را نفیآن نیست مگر آنکه در مقابل 

 .٢»کشندننگ به رخ ما میو بزرگترین عیب به عنوان را نکته این 
سرداده شکایت ی خود فیض کاشانی از اختالف فرقهھا  آن و ھمچنین شیخ و عالم

این رأی مختلف بیشتر از و در یک مسئله بیست یا سی ھا  آن بینی کهمی«: گفته
ای فرعی نیست که در آن یا در بعضی از توانم بگویم ھیچ مسئلهدارند، بلکه می

 .٣»باشند داشتهاختالف نمتعلقات آن 
نه از روی و  ھستند اند ائمه معصومچنانکه گذشت گفته شیعه اینکه علمای :سوم
ھایشان چیزھایی بر خالف ا در کتابامّ  کنند،نمیخطا اشتباه  ی و نه از رویفراموش

که عصمت ائمه زیر چنین موقعیتی به منظور اینبنابراین در  ،استذکر شده این عقیده 
کند و نابود عصمت از بین برود تمام مذھب شیعه سقوط میزیرا اگر  ،ودال نرؤس

 اند.تقیه کرده ائمهاند شود، گفته می

                                           
 .٦١دره النجفیه بحرانی، ص  - ١
/  ٤، الذریعه ٧١٩/  ٣، مستدرک الوسائل نوری ٢/  ١ -/  ٣/ ٢تھذیب االحکام طوسی، المقدمه  - ٢

٥٠٤. 
 .٩الوافی المقدمه، ص  - ٣



 هایی در مورد شیعیان اثنا عشری سؤال و جواب ٢٠٦

 

که مخالفت با اھل است تقیه این اصل یکی از نتایج و فرایندھای اعتقاد به  چھارم:
شان  و آنچه از امامان ،در مخالفت با آنان استو راه درست و ھدایت  ،سّنت واجب است

 موافق با اھل سّنت روایت شده از روی تقیه گفته شده است.
وقتی دو حدیث مختلف و متضاد «اند که گفت: روایت کرده÷ از ابو عبدالله

 (اھل سّنت) قومآن که مخالف با و قبول کنید برایتان روایت شد ھمان را بگیرید 
 .١»است

ـ یعنی اھل سّنت ـ  هھمان را بگیرید که از قول عام«: در روایتی دیگر آمده است
 .٢ »دورتر است

رأی و حتی اگر  ؛پس عالمت رسیدن به حق نزد شیعه مخالفت با اھل سّنت است
چنان که این مطلب در  ،باشد ھم صاھل سّنت مطابق با قرآن و کالم پیامبردیدگاه 

 اعتقاد علمای مذھب شیعه واضح است.

 اعتقاد به رجعت 
و عقیده علمای شیعه در این است ی انچه کسو برای رجعت چیست،  -١٣٢س 

 مورد چیست؟
به ھمان  ،ھا به دنیا قبل از روز قیامترجعت یعنی بازگشت بسیاری از مرده -ج

 .٣اند صورت که قبال بوده
و سایر پیامبران، ائمه معصومین، مسلمان  صخاتم د علمای شیعه  پیامبراقتعابه 
قبل  شوندکه مستضعفین گفته میکافران خالص جز کافران دوران جاھلیت و  خالص

 .٤گردنداز رستاخیز به دنیا باز می
اند که بازگشت امامیه اتفاق کرده«: گفته مفیدشیخ رجعت به شیعه در مورد اعتقاد 

 .٥»ھا به دنیا قطعی استبسیاری از مرده

                                           
 . ١١٨/  ٢٧، وسائل الشیعه ٢٣٣/  ٢عامه یعنی اھل سنت، ن ک بحاراالنوار  - ١
 . ١٤ت اھل الموصل مفید، ص جوابا - ٢
 . ٩٥و  ٥١اوائل المقاالت مفید، ص  - ٣
 . ٢٥٣/  ١دائرة المعارف العلویه جواد تاراج  - ٤
 . ٥١اوائل المقاالت، ص  - ٥
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ما ایمان نداشته باشد از ما رجعت به که  یکس«: اند ساختهو این روایت را 
 .١»نیست
شیعه بر ھا در ھمه قرنبرای تو بیان کردم که «: گویدشیخ شیعه مجلسی میو 

 .٢»اندرجعت اجماع کردهاعتقاد 
اعتقاد به رجعت محل اجماع «اند: طبرسی و حّر عاملی و ابن المظّفر و غیره گفته

 .٤»شان است که از ضروریات مذھببل« و ٣»ھمه شیعیان است
 .٥کافر است!!ھا  آن ت نزدیانکر ضروراند که مُ و علمای شیعه حکم کرده

 :توضیح
 فرماید:و میاعالم کرده باطل مردگان به دنیا را عقیده رجعت  ألخداوند

َحَدُهُم ﴿  
َ
ٰٓ إَِذا َجآَء أ ۡ�َمُل َ�ٰلِٗحا �ِيَما تََرۡ�ُتۚ  ٩٩رِۡجُعونِ ٱقَاَل َرّبِ  لَۡموُۡت ٱَح�َّ

َ
ٓ أ لََعّ�ِ

َها َ�َِمٌة ُهَو  ۚٓ إِ�َّ  .]١٠٠-٩٩[المؤمنون:  ﴾١٠٠قَآ�ِلَُهاۖ َوِمن َوَرآ�ِِهم بَۡرَزٌخ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثونَ َ�َّ

ا) باز ید : پروردگارا ! مرا (به دنیگو یرسد، م یاز آنان فرا م یکیه مرگ ک یو زمان«یعنی: 
 ».دیگردان

 : فرمایدو می

ۡهلَۡكَنا َ�ۡبلَُهم ّمَِن ﴿
َ
لَۡم يََرۡواْ َ�ۡم أ

َ
ُهۡم إَِ�ِۡهۡم َ� يَرِۡجُعونَ  ۡلُقُرونِ ٱ� َّ�

َ
 .]٣١[یس:  ﴾٣١�

را (به  یفراوان یھا شان چه مّلتیش از ایه در روزگاران پکدانند  یمگر نم«یعنی: 
گر به یگردند (و د یشان باز نمیه ھرگز به سوکم، یا م و) نابودشان نمودهیا شان گرفته گناھان

 .»گذارند؟!) یا گام نمیدن

                                           
، عقائد االثنی ٣٤٧/  ١و تفسیر الصافی  ٤٣٨/  ٧، وسائل الشیعه ٢٩١/  ٣من الیحضره الفقیه  - ١

 . ٢٤٠عشریه، ص 
 . ٩٢/  ٥٣بحاراالنوار  - ٢
قاظ من یاإل ،٥٤٨ت یفضل بن حسن طبرس یعل یأب ٥/٢٥٢علوم القرآن ج یان فیمجمع الب - ٣

ن یر نور الثقلیتفس (باب الرجعة)، ٥٣/١٢٣ج بحار األنوار ،٣٣الھجعة بالبرھان علی الرجعة ص
 , ١١٤رقم  ٤/١٠١ج

 . ٦٠الھجعه، ص ، االیقاظ من ٢٢٩عقاید االثنی عشریه زنجانی، ص  - ٤
، الشیعه فی ٣٩٣ – ٣٨٨/  ١، مھذب االحکام سبزواری ٩٠ن ک االعتقادات مجلسی، ص  - ٥

 . ١٤المیزان، 
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 رجعت چیست؟ هدف از
به عقیده علمای مذھب شیعه ھمه پیامبران به دنیا باز گردانده  چرا –١٣٣س

 شوند؟ می
و جنگجو  زسربابه عنوان س شوند تا زیر پرچم علیبرگردانده میھا  آن ھمه -ج

 .بجنگد!
ھمه پیامبرانی که خداوند آنان را مبعوث کرده به دنیا باز « اند: روایت کرده 

 .١»جنگدب÷ تا ھمراه علی بن ابی طالبشوند گردانده می

 قیامت در دست کیست؟ درحساب مردم  
 ،شودچه زمانی در روز قیامت از مردم حساب گرفته میبه اعتقاد شیعه  -١٣٤س

 کیست؟ در دست  رسیحسابھا  آن و به عقیده
اند که  چون روایت کرده شودقبل از روز قیامت از مردم حساب گرفته می -ج

گیرد کسی که قبل از روز قیامت از مردم حساب می«(حاشا از او) گفته: ابوعبدالله
اما در روز قیامت مردم به سوی بھشت یا جھنم حشر  ،استس حسین بن علی

 .٢»شوند می

 تناقض

� لَۡو �َۡشُعُرونَ ﴿: فرماید می خداوند متعال ٰ َرّ�ِ  .]١١٣[الشعراء:  ﴾١١٣إِۡن ِحَساُ�ُهۡم إِ�َّ َ�َ
ده و یست، اگر شما فھمیشان جز بر عھده پروردگارم نیار) اک ی(اعمال و جزاحساب 

 .دیباشعور باش

 .]٢٦[الغاشیة:  ﴾٢٦ُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَ�ُهم﴿و فرموده: 

وارد مذھب مقوله و چگونه این چه کسی اولین بار از رجعت سخن گفت  –١٣٥س
 شیعه شد؟ 

ھمانگونه عبدالله بن سبأیھودی بود، یعنی مذھب شیعه و بنیانگذار سس ؤماو  -ج
پیامبر « یھودی گفت: عبدالله بن سبأ اند کهخاطرنشان ساختهھایشان  کتابکه 

                                           
 . ٤١/  ٥٣بحار االنوار  - ١
 . ٤٣/  ٥٣بحار االنوار  - ٢
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س ن علیامنؤامیرموفات  شخصی خبر گردد، سپسبعد از مرگ دوباره باز می صخدا
ا گویی، حتی اگر سر او ردروغ می«نزد او اعالم کرد، ولی ابن سبأ خطاب او گفت: را 

دانیم که او ما میھفتاد شاھد عادل ھمراه خود بیاوری بیاوری و برایم در ھفتاد کیسه 
 .١»میرد...نمی شودمیو تا وقتی که صاحب تمام زمین  ،کشته شده استنه مرده ه ن

مذھب شیعه که بیش از سیصد  ھای فرقهپیشرفت کرد و بخش عمده سپس قضیه 
ای از کیسانیه منتظر به عنوان مثال فرقه بوند مدعی رجعت امام خود شدند،فرقه 

کنند که او زنده است و تا وقتی که به او ھستند و ادعا میس بازگشت محّمد بن حنفیه
 .!محبوس استاجازه خروج داده شود در کوه رضوی 

ّمد بن عبدالله بن حسن بن حشان م و ھمچنین فرقه محّمدیه منتظر بازگشت امام
 .٢کنندنمی أییدو کشته شدن و مردن او را ت ،ھستند شحسن بن علی بن ابی طالب

 بداء
و اولین چه اعتقادی دارند،  ءبداء چیست و علمای شیعه در مورد بدا -١٣٦س 

 چه کسی بود؟ مقوله بداء را مطرح کرد کسی که 
نزد شیخ شیعه مجلسی دو معنی دارد: اول ظھور و روشن شدن، در لغت  ءبدا -ج

 .٣دیدگاه جدید دوم پدید آمدن نظریه و
وجود یھودیان منکر نسخ این با   ،یھودی استو ای انحرافی بداء در اصل عقیده

  .٤ء است!مستلزم بدانسخ ھا  آن اعتقادچون به  ،ھستند
داء ھای سبئی شیعه منتقل گردید و ھمه آنان به باز یھودیان به فرقه اعتقاد به بداء

. پاک و منزه است ٥شودچیزھایی برای خدا ظاھر و روشن می :گویندو میاعتقاد دارند 
 .خداوند

 از اصول عقاید شیعه است ءعقیده بدا
                                           

 . ٢، نوبختی فی فرق الشیعه، ص ٢١المقاالت و الفرق سعد قمی، ص  - ١
 . ٣٤ – ٢٧اوائل المقاالت قمی، ص  - ٢
 . ١٢٢ – ١١٤/  ٤بحاراالنوار  - ٣
و سفر قضاة  ١٤ – ١٢پاراگراف  ٣٢و سفر الخروج فصل  ٥ن ک سفر التکوین فصل ششم بند  - ٤

 .  ٧٥ناشی االکبر، ص ، ن ک مسائل االمامیه عبدالله ال١٨فصل دوازده پاراگراف 
 . ١٩التنبیه و الرد ملطی، ص  - ٥
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پرستش  ءچون بداعبادتی خداوند با ھیچ « اند که گفت:از ابی عبدالله روایت کرده
 .١»نشده است

پاداشی دانستند عقیده بداء چه اگر مردم می« زنند که گفته:و به نام او تھمت می
 .٢»کردنددارد در گفتن آن کوتاھی نمی

 است همه علمای شیعهبداء مورد اتفاق 
 .٣(متوجه شدن ناگھانی) توصیف کنند ءکه خداوند را به بدااند  و اتفاق کرده

در مورد ابی جعفر برای «اند که گفته است: و به امام ابی الحسن نسبت داده
 . ٤!!»دانستخداوند چیزی آشکار گردید که آن را نمی

 توضیح: 
 ! ای علمای شیعه

ِ َوقَاٗر�﴿ ا لَُ�ۡم َ� تَرُۡجوَن ِ�َّ ۡطَواًرا ١٣مَّ
َ
لَۡم تََرۡواْ َكۡيَف َخلََق  ١٤َوقَۡد َخلََقُ�ۡم أ

َ
ُ ٱ� َّ� 

ۡمَس ٱ�ِيِهنَّ نُوٗر� وََجَعَل  ۡلَقَمرَ ٱوََجَعَل  ١٥َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت ِطَباٗ�ا اٗجا لشَّ ُ ٱوَ  ١٦ِ�َ �َبَتُ�م  �َّ
َ
أ

�ِض ٱّمَِن 
َ
ُ ٱوَ  ١٨ُ�مَّ يُعِيُدُ�ۡم �ِيَها َوُ�ۡخرُِجُ�ۡم إِۡخَراٗجا ١٧َ�َباٗ�ا ۡ� �َض ٱَجَعَل لَُ�ُم  �َّ

َ
�ۡ 

 .]٢٠-١٣[نوح:  ﴾٢٠ّلِتَۡسلُُكواْ ِمۡنَها ُسبُٗ� فَِجاٗجا ١٩�َِساٗطا

ه ک یدر حال د؟یستیقائل ن یوھکخدا عظمت و ش یه براکشود  یشما را چه م«یعنی: 
ه کد ینیب یمگر نم ،ده استیآفر یگوناگون یھا خدا شما را در مراحل مختلف خلقت به گونه

تابان، و ھا  آن انی؟ و ماه را در م  ده استیگر آفرید یباال یکیخداوند چگونه ھفت آسمان را 
 ین به گونه شگفتیه شما را از زمک؟ خدا است   رده استکد را چراغ (درخشان) یخورش

(زنده  یگرداند، و بعد شما را به گونه شگفت ین بر میده است . سپس شما را به ھمان زمیآفر
رده است . کشما گسترده و فراخ  ین را برایآورد . خداوند زم یرون مین بیگرداند و) از زم یم

 .»دیع آن بگذریوس یھا تا از جاده

                                           
باب البداء، شانزده حدیث در این مورد ذکر کرده و به ائمه نسبت اصول کافی : کتاب التوحید،  - ١

، کتاب التوحید : باب البداء، و ھفتاد حدیث در این ١٠٧/  ٤، بحار االنوار ١٤٤/  ١داده است  
 . ٣٣٢مورد ذکر کرده است، التوحید ابن بابویه قمی باب البداء، ص 

 . ١٠٨/  ٤، بحار االنوار ١٤٨/  ١کافی  - ٢
 .  ٥١و  ٤٦وائل المقاالت مفید، صا - ٣
 . ٥١و  ٤٦اوائل المقاالت مفید، ص  - ٤
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﴿ ْ َ ٱَوَما قََدُروا َّ�  ِ �ُض ٱوَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه
َ
َ�َٰ�ُٰت ٱوَ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ۥَ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتهُ  ۡ�  لسَّ

ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۦۚ َمۡطوِ�َّ  .]٦٧[الزمر:  ﴾٦٧َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

 که تو را به شرکن است یاند (ا سته است خدا را نشناختهیه شاکآنان آن گونه «یعنی: 
باره در مشت او قرار یکن یره زمکامت سراسر یروز ق ه) درکاست  یسکخوانند. خدا آن  یم

آنان (و  کو منّزه از شر کشود . خدا پا یده میچیھا با دست راست او در ھم پ دارد و آسمان
 ».شه انسان) استیشان و فراتر از اندیا یدوِر دور از انبازھا

مستلزم بداء پرستش نشده ...ھمچون  عبادتیبا ھیچ  :یدیگواین عقیده شما که می
و شما  ،کنیدتوصیف میو نادانی (پناه بر خدا از کفر) خداوند را به جھالت  آن است که

که ابا عبدالله گفته: امام ھرگاه  اید ساختهعلمای شیعه در مورد ائمه به دروغ روایت 
 !!.١داندبداند میچیزی را  بخواھد

 ضربه کمر شکن
آیا امروز  :ابا عبدالله پرسیدماز ابن بابویه از منصور بن حازم روایت کرده که گفت: 

؟ گفت: نه، ھر کس این را بگوید خدا باشدشود که دیروز در علم خدا نبوده چیزی می
در علم خداوندی نیست و  حوادث گذشته و آیندهگفتم: آیا . گرداندو ذلیل او را خوار 
-ھمه چیز را را بیافریند ھا  او قبل از آن که آفریده ،گفت: بله؟ هرا ندانستخداوند آن

 .٢دانسته است
معتقد به  ألنسبت به خداوندبرای علمای شیعه کافی است که و عار ھمین ننگ 

پاک و منزه میخبری صفت جھل و بیکه علمای خود را از  یحالو در  بداء ھستند،
 ار ما را محفوظ نگه دارد.. از خداوند متعال خواھانیم از این افکدانند

 چرا معتقد به بداء هستند؟
 قرآن و سّنت و اقوال ائمه است چرامخالف  ءاینکه عقیده بداوجود با  -١٣٧س 

 به آن معتقدند؟ ھا  آن
ائمه رافضه برای شیعیان خود  : «گویدشیخ و عالم شیعه سلیمان بن جریر می -ج

ھایی را که به نام ائمه میگفتهمردم ھرگز  ؛آن دووجود که با ابداع کردند دو مقوله را 

                                           
 . ٢٥٨/  ١اصول کافی کتاب الحجة  - ١
 . ١٠ش  ١٤٨/  ١اصول کافی  - ٢
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و آن دو مقوله عبارتند از بداء و اجازه دادن به تقیه کردن، کردند گفتند تکذیب نمی
ادعا اند و در میان شیعیان در مقام پیامبران قرار دادهخود را شان وقتی نابنابراین امام

اند: به شیعیان خود گفته وقتی ،دانندرا میاند که ھمه اتفاقات گذشته و آینده کرده
به  آمدشان درست از آب در میحرفاگر  ؛شوددر آینده چنین و چنان می یافردا 

پس ما از سوی خدا به  بود، خواھد نینآیا به شما نگفتیم که این چ :دفتنگشیعیان می
گاه بوده گاه ھستیم اندھمان چیزھایی که پیامبران آ شان بر خالف حرفاگر لی و .آ

برای خدا در این مورد به اینکه  آورندبرای شیعیان خود عذر می آمدواقع از آب درمی
 .١شده است ءبدا

روزی  ،و تاریخ وفاتشان اجل اند که امامانبه عنوان مثال علمای شیعه ادعا کرده
را در  ءبداشرط اما در این مورد  ،دانندرا میھمه حوادث آینده ھا و و بالیا و بیماری

 .٢گرفتندمی نظر
برای توجیه و روپوش گذاشتن بر ادعاھای دروغ علمای ای است حیله اءبدبنابراین 

 .شیعه
به مقتضای این عقیده در برابر که اند شان دستور دادهعلمای شیعه به پیروان

که ھرگاه اند  و روایت کرده ،تسلیم شوندھا  آن ھایو اختالف و دروغ گوییتناقض
و خبر دادیم را به چیزی ھرگاه شما «گفت: داد میع خبر میواقامامشان بر خالف 

و اگر بر خالف  ند،خدا و پیامبرش راست گفت :بگوییدی ما اتفاق افتاد مطابق با گفته
و اینگونه دوبار شما  ند،آنچه گفته بودیم اتفاق افتاد بگویید: خدا و پیامبرش راست گفت

 .٣»... کنیددریافت میپاداش 

  غیبت امام
بار لین اّو چه کسی برای عقیده علمای شیعه در مورد غیبت چیست و  -١٣٨س 

 ؟ ابداع کرداین عقیده را 

                                           
 . ٦٥، و فرق الشیعه نوبختی، ص ٧٨المقاالت و الفرق سعد قمی، ص  - ١
 .١٠١/  ٤، بحاراالنوار ٢٩٠/  ٢تفسیر قمی  - ٢
 .٩٩/  ٤، بحار االنوار ٣١١ – ٣١٠/  ١تفسیر قمی  - ٣
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غیبت نزد امامیه از عقاید اساسی « گوید:شیخ و عالم شیعه عبدالله فیاض می -ج
 .١»است

از وجود امام ھم زمین حتی برای یک لحظه «علمای شیعه معتقدند: از این روی 
 .!»شودخالی نمی

اگر زمین بدون امام باقی بماند فرو «که گفت:  کردهکلینی از ابی عبدالله روایت 
 .٢»رودمی

 برداشته شود،اگر یک لحظه امام از زمین «که گفت: اند  و از ابی جعفر روایت کرده
 .٣»شودو ھمچون دریا طوفانی می ،آیدزمین به تکان در می

ھا  آن از دیدگاه، و ٤»برای اھل زمین استمعتقدند که (امام حجت خدا ھا  آن چون
بدون امام  کتاب خدا (قرآن)و حتی از دیدگاه آنان  ،حجتی غیر از امام وجود ندارد

 .٥»م حجت نیستچون قرآن بدون قیّ «، حجت نیست
ایشان در روایات شیعه است، ھمانگونه که یکی از دوازده امام ھا) (از دیدگاه آنم قیّ 

اولین کسی  ؛اندو چنانکه علمای شیعه خودشان اعتراف کرده ،توضیح داده شده است
یھودی بود، که  عبدالله بن سبأیعنی ھا  آن لاّو ابداع کرد، رھبر را امام که عقیده غیبت 

  .٦و غیبت او را مطرح ساختس بر علیتوقف  مقوله

 امام شیعان امروز کجاست؟
 امام شما امروز کجاست؟ ما حق داریم از علمای شیعه سؤال کنیم:  – ١٣٩س 

                                           
 .١٦٥تاریخ االمامیه، ص  - ١
 .١٧٩/  ١الکافی  - ٢
 .٣٤/  ٢٣بحار االنوار  - ٣
و قرب  ٧٣، و الفضائل شاذان، ص ١١٥/  ١، والخرائج و الجرائح راوندی، ج ١٨٨/  ١الکافی، ج  - ٤

 .١٣٢االسناد حمیری، ص 
، و علل ١٧/  ٢٣، و بحاراالنوار، ج ١٧٦/  ٢٧و وسائل الشیعه، ج  ١٨٨، ١٦٨/  ١الکافی، ج  - ٥

 .١٩٢/  ١الشرائع قمی، ج 
 . ٢٢، و فرق الشیعه نوبختی، ص ٢٠/  ١٩المقاالت و الفرق قمی، ص  - ٦
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ھجری بدون اینکه فرزندی  ٢٦٠امام یازدھم شیعه حسن عسکری در سال  –ج 
از او فرزندی : او اند کهاعتراف کردهھم ھای شیعه . کتاب١داشته باشد وفات یافت

 .٢، بنابراین میراث او بین برادرش جعفر و مادرش تقسیم شدنبودآشکار 
فرزندی داشته باشد، علمای شیعه در مورد این که  و بعد از وفات حسن بدون آنکه

دچار تفرقه گردیدند، تا اینکه در مورد زده و سرگردان تچه کسی جانشین او شود حیر
و  اند، گفته ٤مفیدشیخ و  ٣جانشین او به چھارده فرقه تقسیم شدند، چنان که نوبختی

گوید چنانکه مسعودی میو یا  ٥،به پانزده فرقه تقسیم شدند گویدیا چنان که قمی می
 .٦به بیست گروه تقسیم شدند

 .٧پایان یافتحتی برخی از علمایشان گفتند که امامت 
بدون و نزدیک بود وفات حسن  ،٨امامت بعد از حسن باطل گردید :گفتند بعضی

 گری شود،شیعهو شیعیان و  همذھب شیعیافتن پایان فرزند برای جانشینی؛ منجر به 
 امام است فرو ریخت. ھمان که تشّیع چون اساس 

بعد از فروپاشی شیعه اساسی بود که وجود و ساختار پایه و اما (اندیشه غیبت امام) 
و از نابودی اساس و ساختارشان جلوگیری کرد، بنابراین ایمان داشتن  ،بر آن بنا گردید

، و چرخدمیشان بر آن ایبه غیبت فرزند حسن عسکری محوری است که عقاید 
ی از شیعیان بعد از سرگردانی و حیرت بدان روی آوردند، و علمای شیعه بسیار

آن دسیسه و  و بوسیله ،یعنی غیبت امام نداشتندمبدأ اعتقادی پناھگاھی جز این 
 محافظت گردید.فروپاشی و نابودی گری را از توطئه شیعه

ن منصوص بود ابن سبا یھودی که عقیده ؛وقتی استاد اساتید شیعیان نخستین
 ،است ی مذھب شیعهو شالودهکه اساس وضع و ابداع کرد را س امامت علی

                                           
 . ٢٥٨کتاب الغیبه، طوسی، ص  - ١
 .  ٩٦تی، ص ، و فرق الشیعه نوبخ١٠٢المقاالت و الفرق قمی، ص  - ٢
 .  ٩٦فرق الشیعه، ص  - ٣
 . ٢٥٨الفصول المختارة مفید، ص  - ٤
 . ١٠٢المقاالت و الفرق، ص  - ٥
 . ١٩٠/  ٤مروج الذھب، ج  - ٦
 . ١٣٥، الغیبه طوسی، ص ١٠٨المقاالت و الفرق قمی، ص  - ٧
 .  ٣٢٠، و الفصول المختارة ص ٢١/  ٣٧بحاراالنوار، ج  - ٨
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عقیم و بدون فرزند که اندیشه حسن امام  گمربعد از  و آمد یدیگر أابن سباینجا 
یا اینکه این  ه کرد.و پرداخت هساختامامت سقوط کرد؛ جایگزینی و معادلی برای آن 

اندیشه است، اما به ھر حال او چھره بر  یکی از مجموعه سازندگان این أ دّومابن سب
ابو عمر عثمان بن سعید عمری اسدی «کسی جز و این مرد است، جسته این ادعا 

ادعا کرد امام حسن فرزندی داشته که  ١،ستنی »ھجری ٢٨٠عسکری متوفای سال 
 .٢بیش نداردچھار سال ھنوز پنھان است و مردم  که از نگاه

او چند ماه سن که حاکی از آن است روایات  اکثر«گوید: و شیخ شیعه مجلسی می
 .!٣»یا عمرش یک سال و چند ماه از پنج سالگی کمتر بود بود،کمتر ھم از پنج سال 

اند در زمان حیات پدرش شیعه گفته ھای با وجود آن که این فرزند چنان که کتاب
، اما این ٤اندهو بعد از وفاتش عموم مردم او را نشناخته و ندید، حسن دیده نشده است

شناسد و در گرفتن اموال شیعه و پاسخ کند که او را مییعنی عثمان) ادعا می( مرد
 آنان وکیل اوست.  ھای دادن به پرسش

 توضیح:
امام کنند جز سخن شیعه ادعا میکه است و شگفت انگیز این عجیب نکته بسیار 

ا امّ  ،معصوم قبول ندارند وجود اجماع را بدونھا  آن و حتی ،کنندمعصوم را قبول نمی
را معصوم شخص غیر خود ادعای  یترین عقاید شیعیکی از مھمرابطه با در اینجا در 

کدام کردند و ھر مطرح افراد دیگری نیز ھمان ادعای او را حال آنکه  ،کنندقبول می
کسانی  ینبه سوی امام غائب، و کشمکش و اختالف باست ای کرد که دروازه ادعا می

نشان امضا و خطی ھا  آن ھر یک از ،کردند شدید بودکه از این راه شکم خود را سیر می
و سندھا و در آن نوشته  ،یب صادر شده استاکرد که از سوی امام غادعا میداد و می

 :ھا را در بحثی تحت عنوانطوسی بعضی از این شدند.می لعنت و تکذیبدیگران 
ھا  آن لعنت خدا بر، کردندبودن و نمایندگی  ب)(باذکر مذمت شدگانی که ادعای «

 .٥»باد
                                           

 .  ٢١٤الغیبة طوسی، ص  - ١
 .٢٥٨کتاب الغیبه، طوسی، ص  - ٢
 . ١٢٣و  ١٠٣/  ٢٥بحاراالنوار، ج  - ٣
 .  ٣٤٥االرشاد مفید، ص   - ٤
 . ٢٤٤کتاب الغیبه، طوسی، ص  - ٥
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محل و ذکر  ،از آشکار کردن اسم این فرزند خیالیھمراھانش در آغاز عثمان و 
بعد از « از ابی عبدالله صالحی روایت است که گفت: .کردندمیاو خودداری اختفای 

پاسخ یاران ما از من درخواست کردند از نام محل امام سؤال کنم، ÷ وفات ابو محّمد
به دیگران آن را را بدانند او و اگر جای  ،کنندمیفاش اگر اسم را بگویید آن را «آمد: 
 .١»دھند می نشان

نام خودش او  اکافر بانسان صاحب این امر را جز « و کلینی روایت کرده است که:
ل محّمد آحجت  :بگویید«وقتی گفتند: چگونه او را یاد کنیم؟ گفت:  .»خواندرا نمی

 .٢»و سالمهعلیه صلوات الله 

 رسوایی
جز تالش چیزی پسر حسن عسکری و محل که پنھان کردن اسم  رسدبه نظر می

 نشان به پنھان کرداند، زیرا چگونه علمایاین دروغ نبودهروپوش گذاشتن بر برای 
از ما اھل بیت  ھرکس«گویند: که خودشان می یحالدر دھند اسم و جای او دستور می

 .٣»کرده استو عبادت شناخته او غیر خدا کسی دیگر را  ؛امام را نشناسد
بعد از او پسرش ابو جعفر  ،و ھمانطور که عثمان ندای عقیده غیبت را سر داد

و شیعه به  ،از آن سخن گفت ھجری) ٣٠٥ھجری یا  ٣٠٤متوفای (محّمد بن عثمان 
دوختن به جمع آوری اعمال ورزی و چشم علت طمع به و  ،چند گروه تقسیم شدند
، سپس محّمد بن عثمان ابو ٤و از یکدیگر بیزاری جستند ،یکدیگر را لعنت کردند

ش به عنوان نایب امام تعیین کرد، و این یالقاسم حسین بن روح نوبختی را بعد از خو
آمد و کسب درشمکش و اختالف بزرگی در میان آنان که از این راه کمنصوب کردن 

به لعنت کردن ھمدیگر کردند ایجاد کرد، بنابراین از یکدیگر جدا شده و میروزی 
 .٥پرداختند

                                           
 . ١٨١/  ١اصول کافی، ج  - ١
 .  ٣٣٣/  ١اصول کافی، ج  - ٢
 . ٣٣٣ ١اصول کافی، ج  - ٣
 .٢٤٥کتاب الغیبه، طوسی، ص  - ٤
 .٢٤١کتاب الغیبه، طوسی، ص  - ٥
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و نیابت را بعد از خود به بابّیت ابن روح مقام  ؛نزاع و کشمکشرفع برای باالخره و 
 .١علی بن محّمد سمری واگذار کرد

فھمید که و کرد یناکامسپس احساس  ؛ماندُپست باقی سمری تا سه سال در این و 
ھنگامی که و  حقیر استو  مقام او به عنوان وکیل مورد اعتماد امام غایب مقامی ناچیز

: است؟ گفت چه کسی بعد از تو جانشین تو در بستر مرگ قرار گرفت از او پرسیدند:
 .٢رساندفرمان خود را میخداوند 

 غیبت ُصغری
شود. و علمای غیبت صغری نامیده می ؛مھدیبرای دوران نیابت این چھار نفر  

که نیابت در دست یکی از علمای این شیعه عقیده غیبت را تغییر دادند و به جای 
اعالم کردند ارتباط مستقیم با مھدی غایب فرمان بگیرد؛ مستقیم از امام و شیعه باشد 

صادر امام موھوم خط امضا و سندی را با  هاثنا عشریتشکیالت و  ،قطع شده است
و از جمله در آن سند آمده  ...»ھر مجتھد شیعه نایب امام است«کردند مبنی بر اینکه: 

حجت ھا  آن به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا ثحوادبرای سؤال در مورد «بود: 
 .٣»من بر شما و من حجت خدا ھستم

باب چرا این کار را کردند و آن به را به قرآن و سّنت ارجاع ندادند، و ھا  آن اّما چرا
 سمری نسبت دادند؟

 خورهای الشجنگ بر سر نیابت همچون سگ
-یکی از نائبان مھدی که شیخ شیعه ابو جعفر محّمد بن علی شلمغانی است می

سر  ما بر ،یمدانیم چرا با ابوالقاسم حسین بن روح در این قضیه وارد شدما می« گوید:
 سر خور برھای الشکه سگ گونهھمانپرداختیم کشمکش و دعوا به  ھمبا مسأله این 

 .٤»پردازندجنگ و درگیری میخوردن به 

                                           
، و الغیبه، ١٩٧/  ٧٤و ج  ٣٦٢و  ٣٥٢و  ٣٤٨و  ٣٤٧و  ٣٤٣و  ١٠٨و ١٠٧/  ٥١بحاراالنوار، ج  - ١

 . ٢٤٤طوسی، ص 
 . ٢٤٢الغیبه، طوسی، ص  - ٢
 .١٠١/  ١٨، و وسائل الشیعه عاملی، ج ٥٥/  ٤مراة العقول مجلسی، ج  - ٣
 . ٣٩٢ - ٣٩١و  ٢٤١ ٢١٣و کتاب الغیبة طوسی، ص  ٣٦٨ – ٢٦٧/  ٥١بحاراالنوار مجلسی، ج  - ٤
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و از مسائلی است که  ،مسئله غیبت امام یکی از ارکان مھم مذھب شیعه آری،
و غیبت در مورد ھا  آن چون ،حیران کرده استسرگشته و بسیاری از علمای شیعه را 

حق ھم که واقعًا ، مشکوک شدندو قطع شدن اخبار او  ،طوالنی بودن غیبت امام
 .داشتند

 حیرت شیعیان
دیدم  ،گشتم و در آن اقامت گزیدمربه نیشابور ب« گفت: میشیخ شیعه ابن بابویه قُ 

و  و سرگشته بودند،مسئله غیبت امام حیران یند از آکه بیشتر شیعیانی که نزد من می
 .١»بودند...دچار شبھه شده ÷ مئقاامام در مورد 

 و منصف: داناخواننده 
ھجری) در مورد امامی  ٣٨١(متوفای  در زمان شیخ و عالم خود ابن بابویهشیعه 

ھای بعد از گذشت قرناکنون آیا  و تردید داشتند،ھستند شک در انتظارش که 
  .شود؟در مورد آن شک ایجاد نمیمتمادی 

 غایب شدچرا مهدی 
 دانند؟ علمای شیعه عّلت غیبت مھدی را چه می –١٤٠س 

 .٢ترسد کشته شودگویند: علت غیبت این است که مییم –ج
، گفتم: چرا؟ شودمیقایم قبل از ظھورش غایب «و از زراره روایت است که گفت: 

 .٣»ترسد که کشته شود می گفت:
 توضیح: 

مردم ھا  آن که یحال اند درو پرداختهساخته را و بھتان دروغ ادعای چگونه این 
 اصالً و  ،میرنددانند چه وقت میکنند معتقد باشند که امامان میملزم میخود را عوام 

 .٤میرندمیرند و جز با اختیار خودشان نمیدانند چگونه می می

                                           
 . ٧٣/  ١، و بحاراالنوار مجلسی، ج ٢اکمال الدین و تمام النعمة ابن بابویه قمی، ص  - ١
 . ٣٣٨ – ٣٣٧/  ١اصول کافی، ج  - ٢
، و کتاب الغیبه ١٠٩/  ١١، و شرح نھج البالغه ابن ابی الحدید، ج ٩٧/  ٥٢بحار االنوار، ج  - ٣

 . ٣٣٨ – ٣٣٧/  ١اصول کافی، ج  ٣٢٩طوسی، ص 
 .  ٢٥٨/  ١اصول کافی، ج کن  - ٤
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پس چرا  ؛پنھان شدهشدن ھستید از ترس کشته در انتظارش شما که  یاماماگر و 
شدند و خلفای  طبویه شیعه بر بغداد مسلکه آلدر زمانی در غار پنھان شده این امام 

جوج أجوج و مأشمشیرھای یتوسط و  ،کردندمجبور به اطاعت از خود بنی عباس را 
آیا این  نشد و از زیر زمینی بیرون نیامد؟ظاھر نابود و متالشی کردند دولت اسالم را 

  .تعجیل نماید؟فرج او را  فرصت مناسب نبود که خداوند
یبار خون به راه اھل سّنت جواز چرا وقتی شاه اسماعیل صفوی به قدرت رسید و 

  .امام غایب خود را نشان نداد و بیرون نیامد؟انداخت؛ 
که به نام  -که از بزرگترین پادشاھان ایران بود -و چرا در زمان کریم خان زند

آورد امام غایب ظھور ساب میسکه ضرب کرد و خود را وکیل او به ح» امام زمان«
 نکرد؟.

کند نائب کل امام معصوم است چرا امروز که خمینی دولت تشکیل داده و ادعا می
 ظھور نکرده؟!.

کنند جمعّیت شیعیان به بیش از دویست چرا تا امروز ھم ظھور نکرده که ادعا می
 در انتظار ظھور او ھستند؟!.ھا  آن نفر رسیده و بخش عمده ١ملیون

چگونه امام غایب این مّدت طوالنی زندگی کرده و تا کنون ھم نمرده، در حالی که 
مردی به امام رضا گفت: فدایت شوم قومی امامت را در پدرت متوّقف کرده و گمان 

کافر ھستند ھا  آن گویند، ودروغ می«برند که پدت ھنوز ھم نمرده. امام رضا گفت: می
نازل فرموده، اگر خداوند متعال به خاطر نیاز  صبه آنچه خداوند متعال بر محّمد

را به تأخیر  صکرد؛ قطعًا زمان وفات رسول خدامردم به کسی عمر او را طوالنی می
 .٢»انداخت می

چه حکمی  در مورد کسی که منکر ظھور قائم باشدمذھب علمای شیعه  -١٤١س 
 ؟کنندمی

قائم را که از امام ھرکس «: هگفتھا) (به دروغ آن صاند که پیامبرروایت کرده -ج
 .٣»مرا انکار کرده است ،است انکار کندن من فرزندا

                                           
 .١٣٢حکومت اسالمی خمینی ص - ١
 .٢٥ح ٤٨/٢٦٥بحار األنوار ج الواقفة )، ی(ف ٨ح ٢٨٨رقم  ٦/٣٨٣ج یشکرجال ال - ٢
 . ٧٣/  ٥١بحار االنوار  - ٣
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در زمان غیبت انکار وجود قائم را کسی که « گوید:و شیخ شیعه ابن بابویه قمی می
 .١»مثل شیطان است که از سجده کردن برای آدم امتناع ورزید ؛کند

وارد شده  در فضیلت انتظارزیاد و متعّدد روایات « گوید:و لطف الله صافی می
 .٢»است

 استشیعه  اصول دینیکی از  ،انتظار ظهور
و دین پدارانم را خودم سوگند به خدا دین « روایت کرده که ابو جعفر گفت:کلینی  

دھم، شھادت ال اله اال الله و محّمد کنیم به تو ارائه میکه با آن خدا را بندگی می
و والیت و دوست داشتن  ،از سوی خدا آورده صبه آنچه پیامبر و اقرار هرسول الل
و بیزاری جستن از دشمن ما و تسلیم شدن برای فرمان ما و انتظار قائم ما  ،دوست ما

 .٣»است و اجتھاد و پرھیزگاری
 اند؟ای کسب کردهاستفادهت چه علمای شیعه از اختراع عقیده غیب –١٤٢س 
بزرگترین سودی که عاید ایشان شده ارتداد و برگشتن بیشتر شیعیان از  –ج 

 دینشان است.
شیعه  این مطلب در جفر مقدسچون سخن تعجب نکن، این خواننده محترم! از 

قائم ما و امام گوید: در مورد بیان شده است! چنان که یکی از یاران جعفر صادق می
منان در این ؤو گرفتاری م عمر طوالنی ایشاناو و ظھور به تأخیر افتادن غیبت او و 

و و مشکوک شدن شیعه به خاطر طوالنی بودن غیبت و مرتد شدن  ،زمان بعد از او
 .٤»تأّمل کردمبیشترشان از دینشان ... برگشتن 

 نماز جمعه تا ظهور مهدی واجب نیست
 به اعتقاد علمای شیعه چه زمانی نماز جمعه واجب است؟ –١٤٣س

                                           
 . ١٣اکمال الدین، ص  - ١
 .  ٤٩٩منتخب االثر  - ٢
 . ٢٢ – ٢١/  ٢کافی  - ٣
 .١٠٦ – ١٠٥الغیبة طوسی، ص  - ٤
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گویند: نماز جمعه واجب نیست مگر زمانی که مھددی از غار خود بیرون می –ج 
 .١نماز بخواندھا  آن ید و باآ

شیعه از زمان ائمه نماز جمعه را «و یکی از علمایشان به این اعتراف کرده و گفته: 
 .٢»اندترک کرده

 تا ظهور مهدی جهاد در راه خدا جایز نیست
 ز خروج مھدی جھاد جایز است؟ آیا به اعتقاد شیعه قبل ا – ١٤٤س 
جنگیدن جز ھمراه با امام واجب االطاعه مانند حیوان خود «اند: روایت کرده –ج 

 .٣»رده و خون و گوشت خوک حرام استم
عّجل -در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر« و آیت بزرگ شیعه خمینی گفته:

فتوا و قضا ھستند؛ به  نمایندگان او که مجتھدین جامع شرایط -الله فرجه الّشریف
کنند جز آغاز جھاد و ھا و سایر وظایف امام عمل میجای او در مقام اجرای سیاست

 .٤»مبارزه
 تعارض:

وقتی که امام خمینی حکومت تشکیل داد؛ در قانون اساسی تصویب کردند که: 
ارتش جمھوری اسالمی عالوه بر مسئولّیت حفظ و حراست از مرزھا؛ وظیفه حمل «

اعتقادی جھاد در راه خدا و مبارزه برای توسعه حاکمّیت قانون الھی بر ھمه  رسالت
 .٥»جای جھان را بر عھده دارد

 اندفرجام کسانی که در طول تاریخ اسالم قبل از ظهور کشته شده
اند پس حکم مجاھدینی که در طول تاریخ سرزمین کّفار را فتح کرده – ١٤٥س 

 چیست؟ 

                                           
 . ١٣١/  ١و تحریر الوسیلة خمینی  ٦٩/  ٢مفتاح الکرامة، کتاب الصلوة  - ١
 ت .این را نقل کرده اس ١٣١خالصی در کتابش الجمعه، ص  - ٢
 . ٣٢/  ١١، وسائل الشیعه عاملی ٤٥/  ٢، تھذیب االحکام طوسی ٣٤٤/  ١فروع الکافی کلینی  - ٣
 .١/٤٨٢لة جیر الوسیتحر - ٤
 .١٠قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران چاپ جدید ص - ٥
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شوند و در آخرت ورزند! در دنیا کشته میوای شتاب می« شان گفته است:امام –ج 
شوند، سوگند به خدا که ھیچ کسی جز شیعیان ما شھید نیست، و ھم کشته می

 .١خواب بمیرندعیان ما شھیدند حتی اگر روی رختشی

 های مهدی بعد از ظهورطرح و برنامه
ھور چه اقداماتی به اعتقاد علمای شیعه امام دوازدھم بعد از قیام و ظ –١٤٥س 

 خواھد کرد؟
 :معتقدند که وقتی او ظھور کندشیعه  -ج
 شاز ابوبکر و عمر و عایشه انتقام -١
ابوبکر و در انتظارش ھستند مھدی که آن اند علمای شیعه به صراحت گفته 
ھر و آویخته را بر تنه درخت خرمایی به دار ھا  آن سپسخواھد کرد، را زنده  بعمر
دھد زیر آن درخت آتش بیفروزند و آن سپس فرمان می .٢شدکُ را میھا  آن ھزار بارروز 

. مفّضل(راوی اندازدسپس خاکسترشان را در دریا می ،سوزاندمیدو را ھمراه با درخت 
 .»ھیھات یا مفّضل«ھاست؟ گفت: حدیث دروغ) گفت: سرورم، آیا این آخرین عذاب آن

خیالی خود را موھوم و ھر روز قایم ھا  آن باکه اند  را ساختهعلمای شیعه دعاھایی   
 .٣انتقام بگیرد بو از ابوبکر و عمر ،خوانند تا ظھور کندبه فریاد می

را زنده خواھد کرد و بر او  لعایشه ؛وقتی مھدی ظھور کند«: گفته و مجلسی
 .٤»حّد اجرا خواھد کرد

 گذراندھمه عرب از دم تیغ می – ٢

بین ما و عرب چیزی جز ذبح « کند که گفت:روایت می÷ نعمانی از ابی عبدالله 
 .٥»و سربریدن باقی نمانده است

 توضیح:

                                           
 . ٤٢/  ٢تھذیب االحکام طوسی  - ١
 . ٢٨٧ایقاظ من الھجعه عاملی، ص  - ٢
طبیسی،  ١٣٩، الشیعه و الرجعة، ص ١٩١، مختصر الدرجات، ص ٢٥٢/  ٢الصراط المستقیم  - ٣

 . ٢٢٠/  ٣البرھان 
 . ٣٤٧حق الیقین مجلسی، ص  - ٤
 . ١٥٥، الغیبة نعمانی، ص ٣٤٩/  ٥٢بحاراالنوار  - ٥
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کشی بدون فرق بین شیعه و سّنی ھمه عرب را شود این نسلچنانکه مالحظه می
 شامل شده، باوجود اینکه جمع زیادی از شیعه عرب ھستند.

از ابی عبدالله روایت کرده که گفت: ھای فارسی زبان به ھمین عّلت است که آخون
با قایم ھمراه ھا  آن ھیچ کس از ھاست،در انتظار آنخبر بدی  که از عرب بپرھیز«

 .١»شودنمی
 توضیح: 
آیا وقت آن فرا نرسیده که بدانید مخترع و بنیانگذار دین شما  !ھای شیعهای عرب

مھدی ظھور نگاه کنید چگونه شما را به  ؟یھودی و برادران مجوسی او ھستند أابن سب
 .رساند؟ھمه شما را به قتل می ظھور کندکنند که ھرگاه تھدید می

ت مجوسیت و یھودیّ واقعی خویش که  ینیعلمای شما در مورد اصول دببینید 
 اند؟!.و پرداخته ھایی ساختهچه روایتاست 
پادشاه دین شما، یعنی س ن علیامنؤاند که امیرمشما روایت کردهآخوندھای  
تو را به خدا قسم به من بگو من کیستم و «ا را زنده کرد و به جمجمه سر او گفت: کسر

ھا و پیشوای تو کیستی؟ جمجمه با زبان روان گفت: تو امیر مؤمنان، و سرور وصی
پرھیزگاران ھستی، اّما من بنده خدا و پسر بنده خدا کسری پسر انوشیروان ....ھستم، 

وجود اینکه کافر بودم خدا مرا از آتش دوزخ نجات داد... و دوزخ بر من حرام  ولی با
 .٢»است

و  صگذراند؟ آیا به خاطر اینکه رسول خداو چرا مھدیتان شما را از دم تیغ می
آیا مھدی خیالی شما عرب نیست ... !! یا  ؟منین و ھمه امامانتان عرب ھستندؤامیر الم

 .است !!؟ یھود اصفھانعلمای اینکه از 
این امر(ظھور قائم) اتفاق نخواھد افتاد تا ُنه دھم مردم از «اند: و نیز روایت کرده

 .٣»بین نرود
 تعارض

                                           
 . ٢٨٤، الغیبة طوسی، ص ٣٣٣/  ٥٢بحاراالنوار  - ١
 . ٤/  ٤١بحار االنوار مجلسی  - ٢
 (باب عالمات ظھوره...). ١٢٠ح ٥٢/٢٤٤بحار األنوار ج - ٣
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این امر(ظھور مھدی) واقع نشود تا دو سّوم «که گفت: اند  از ابوعبدالله روایت کرده
 .١»مردم از بین نرود

 قتل عام حّجاج  بیت الله بین صفا و مروه -٣
(ابوعبدالله گفت:) گویی حمران بن أعین و میسر بن عبدالعزیز «اند که  دهروایت کر

 .٢»زنندبینم که با شمشیرھای خویش مردم را بین صفا و مروه بر زمین میرا می
فکرانش که معتقدند فقیه شیعه نایب امام غایب است؛ برای اجرای خمینی و ھم

ش) تالش کردند، ولی  ھـ١٤٠٧این رؤیای مجوسی در حرم امن الھی در حج سال (
-آرزویشان را ناکام ساخت، ولی پیروان خمینی دو سال بعد حادثه بمب ألخداوند

گذاری راه انداختند و تعدادی از حّجاج بیت الله در سرزمین امن خدا قربانی این 
 جنایت شدند.خداوند حجاج و عامرین و حرم مّکه را حفظ گرداند.

 نبوی و حجره نبوی انھدم مسجد الحرام و مسجد –٤

و سجد الحرام قائم ما م«شیخ شیعه مجلسی از ابی عبدالله روایت کرده که گفت:  
 .٣»گرداندبرمیاصلی آن را به اساس ھا  آن کند، ومیتخریب را  صمسجد پیامبر

) ھـ٣١٧(قرامطه در سال ؛خیر کردأمھدیشان در خروج از مخفیگاه خود تچون 
، ولی آن را به کشیدندسود را بیرون حجراألو به جنگ مکه رفتند وارد عمل شده و 

 .باقی ماند!!ھا  آن تصرفبلکه به بحرین بردند و بیست و دو سال در  ،م نبردندقُ شھر 
شیخ  کجا خواھد بودسلمانان و قبله محجر األسود را ربودند، چرا اّما در مورد اینکه 

کرد سخنرانی ن در مسجد کوفه امنؤیر مو عالم شیعه فیض کاشانی روایت کرده که ام
لطف و فضلی به شما نموده که به ھیچ کس چنان  ألخداوند !ای اھل کوفه« و گفت:

آن را نداده است، مصالی شما خانه آدم و خانه نوح و خانه ادریس و مصالی ابراھیم 
سود در آن نصب تا وقتی که حجراألیافت نخواھند پایان و روزھا ھا  است ... و شب

 . ٤»شود

                                           
 .٢٨٦ح ٣٣٩ص یبة طوسیتاب الغک - ١
 (باب الرجعة). ٧ح ٥٣/٤٠بحار األنوار ج - ٢
 .  ٤٧٢و  ٢٨٢، و کتاب الغیبة طوسی، ص ٣٣٨/  ٥٢بحار االنوار  - ٣
 ٥، وسائل الشیعه ٢٣٢ – ٢٣١/  ١، من ال یحضره الفقیه ابن بابویه ٢١٥/  ١الوافی فیض کاشانی  - ٤

 /٢٥٧ . 



 ٢٢٥ عشریهایی در مورد شیعیان اثنا  سؤال و جواب

را ) ص(رسول خداجره و ُح آیم میبه یثرب  :که مھدی گفته ھستند مدعیو 
 .١...کنم منھدم می

برای فرا رسیدن ھای شیعه  گروه«: گفتهشیخ و آیت معاصرشان حسین خراسانی 
ھای مقدس فتح بار دیگر این سرزمیننزدیک است و که کنند روزی  لحظه شماری می

و خانه پروردگارشان را طواف  شوندوارد آن خاطر نان و آرامش با اطمیھا  آن تا ؛شوند
شان را زیارت نمایند ... و آنجا  را ادا کنند و قبر سادات و بزرگانشان  کنند و مناسک

حیثّیت آنان و حرمت و تجاوزگری کند آنان علیه نخواھد بود که ستمگری پادشاه 
ھای مصون آنان را بریزد و اموال محترم آنان را از روی  خون ، ورا ھتک کندشان  اسالم
 . ٢»خداوند آرزوھای ما را تحقق ببخشد ،و ستمگری چپاول کندتجاوز 

در آبادان برگزار شد رسمی که سیمینار میالدی در یک  ١٩٧٩/  ٣/  ١٧و در تاریخ 
رده انبوه زیادی از مردم برای بزرگداشت پیروزی انقالب خمینی در آن شرکت کو 

به نام دکتر محّمد مھدی صادقی سخنرانی کرد و گفت: شیعه  یکی از علمای ؛بودند
ه و مدینه را گویم که مکّ یصراحت به شما م ابرادران مسلمان شرق و غرب بای «

وعده داد که مکه و مدینه فتح خواھند ھا  آن و به .٣»اند گروھی از یھودیان اشغال کرده
 شد.

دھند که بیانگر این را نشان میزیادی ولت خمینی تصاویر دو مطبوعات  ھاو رسانه
و مسجد قدس را در کنار ھم اعتقاد و باور است، از آن جمله تصویری که کعبه 

اند:  نوشته  و زیر این عکسبیرون آمده، اسلحه با و در وسط ھر دو دستی اند کشیده
 .٤»کنیمھر دو قبله را آزاد می«

 ٥اقامه حکم آل داود –٥

                                           
 . ١٠٥ – ١٠٤/  ٥٣بحاراالنوار  - ١
 . ١٣٣ – ١٣٢االسالم علی ضوء التشیع خراسانی، ص  - ٢
میالدی از  صدای انقالب اسالمی آبادان  ١٩٧٩/  ٣/  ١٧ظھر روز  ١٢این سخنرانی در ساعت  - ٣

 پخش گردید .
 . ١٤/  ١٠/  ٤٦ش  – شود)مجله شھید ایران (که توسط آخوندھای قم منتشر می - ٤
 گرداند!! . کنند و به دین یھودیان برمی ھا دین اسالم را منسوخ می یعنی آن - ٥
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باب در بیان اینکه وقتی « فصلی را نوشته تحت عنوان:کلینی ھا  آن و عالممرجع 
شاھد کنند و از کسی ائمه به قدرت برسند بر اساس حکم داود و آل داود حکمرانی می

 .»خواھند نمی
حکم آل با کنید؟ گفت: حکم میکدام قانون با « را پرسیدند:س و علی بن حسین 
 .١»دآموزس آن را به ما میُد اگر چیزی برای ما مشکل باشد روح الُق  ،داود

 تناقض: 
گاھی بر اساس حکم شیعیانش  قائم در میان« :روایت است که گفتجعفر از ابو 

و در  ،کندقضاوت ابراھیم حکم میمبنای آدم و گاھی بر اساس حکم داود و گاھی بر 
 ،زنداو گردشان را میپس  ،کنندلفت میبرخی از یارانشان با او مخاموارد  ھمه این

کند آنگاه ھیچ کس به او حکم می صسپس در مرحله چھارم بر اساس حکم محّمد
 .٢»کنداعتراض نمی

 توضیح:
وقتی قائم اھل بیت قیام کند؛ بطور مساوی تقسیم «اند:  ھمچنین روایت کرده

از او اطاعت کند؛ از نماید، پس ھر کس کند، و درمیان رعّیت با عدالت رفتار می می
خداوند اطاعت کرده است، و ھر کس او را نافرمانی کند؛ خدا را نافرمانی کرده است. و 

ای مخفی و پنھان راھنمایی عّلت نامگذاری او به مھدی این است که مردم را به مسأله
ھای الھی را از غاری در انطاکیه (اندلس) استخراج  کند، و تورات و سایر کتابمی
کند، و در میان اھل تورات با تورات و در بین اھل انجیل با انجیل، و در بین اھل  می

 .٣»کندزبور با زبور، و بین اھل قرآن با قرآن حکم می
 دھد!!.یعنی: برای ھمه ادیان دعوت کرده و شعار ماسیونی را سر می

بینم و را میا یگوی سوگند، که گفته: سوگند به خدااند کردهو از ابو عبدالله روایت 
و  گیرد،مردم بر کتاب جدیدی بیعت میاز و مقام ابراھیم ایستاده و کعبه که بین رکن 

 .٤ھا سرسخت است بر عرب

                                           
 . ٣٨٩/  ١اصول کافی  - ١
 . ٣٨٩/  ٥٢بحار االنوار  - ٢
 .١٣اب (ب ٢٦ح ٢٣٧ص یبة نعمانیالغ  ١٠٣ح ٥٢/٣٥١بحار األنوار ج - ٣
 . ٢٦٠/  ٢، الغیبة نعمانی و الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم ١٣٥/  ٥٢بحار االنوار  - ٤
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 توضیح: 
که قائم و حاکی از آن است روایات شما  ؛بیچاره، با وجود اینھای عرب شیعه

 .است! مردمروی که اینک پیش  نقرآاین غیر از آورد میمھدی شیعه شما کتابی 
رفتار خواھد ش و علی و حسن و حسین صو با مردم بر خالف رفتار رسول خدا

برای جھانیان به عنوان رحمت  را صپیامبرخداوند « :در بحاراالنوار آمده استکرد. 
 .١»و مھربانی فرستاده شده بود و قائم بالیی برای جھانیان است

آیا قائم مطابق سیره و رفتار محّمد  زراره از ابوجعفر در مورد قائم سؤال کرد:و 
عمل  صرسول خدابعید است بعید، ای زراره با سیره و روش « گفت: ؟کندعمل می

ولی سیره  ،با امت خویش رفتار کرده استو نرمی  با مھربانی صکند، رسول خدانمی
 .٢»قائم ما قتل و کشتار است

و علی و حسن و  صقائم مطابق سیره رسول خدا ؛پس به اقتضای این روایات
 ھستید دولت یھودیان ششما منتظر ی کهآیا قائم ،کند؟رفتار نمیش حسین

 .یا (مسیح دجال) نیست؟) (اسرائیل

 کند؟آئین داود حکم میقائم با چرا 
بنابراین  گردند؟ ھای تشیع به یھودیت برمیکه ریشهنیست به اینآیا این اشاره  

 ارکشتاقدامات عملی آن لین اّو کند و میبر اساس آئین داود حکم  اسرائیل الُبددولت 
انھدام و تخریب یای دولت اسرائیل ؤھاست، و ربه خصوص عرب انانمسلم

خواھند به جای قرآن کتاب دیگری میھا  آن و ،است صمسجدالحرام و مسجد النبی
تعداد به ائمه  در مورد تعدادمذھب شیعه و بنیانگذاران سسان ؤمادعای و  ،بیاورند

جبرئیل را دوست ھا  آن ھمچنین، اشاره دارد که دوازده نفر بودنداسباط بنی اسرائیل 
 :فرماید خداوند متعال می ھمانگونه که ندارند،

                                           
 . ٣١٤/  ٥٢ج  - ١
 . ١٤/  ١٠/  ٤٦ش  –ترجمان علمای شیعه قم  –مجله شھید ایران  - ٢
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� لِّـِجۡ�ِ�َل فَإِنَّهُ ﴿ َ�ُ  ۥقُۡل َمن َ�َن َعُدّوٗ ٰ قَۡلبَِك �ِإِۡذِن  ۥنَزَّ ِ ٱَ�َ ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ  �َّ ُمَصّدِ
ٰى لِۡلُمۡؤِمنِ�َ  ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  ٩٧َوُهٗدى َو�ُۡ�َ َّ ِ�ّ � وَِجۡ�ِ�َل َومِيَكٮَٰل  ۦَورُُسلِهِ  ۦَمن َ�َن َعُدّوٗ

َ ٱفَإِنَّ   .]٩٨-٩٧[البقرة:  ﴾٩٨َعُدّوٞ ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  �َّ

ه او به کرا یقت دشمن خدا است) زیل باشد (در حقیه دشمن جبرئک یسکبگو: « یعنی:
زده  ین امریه خودسرانه دست به چنکن یرده است (نه اکفرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل 

مؤمنان  یت و بشارت برایند، و ھداک یق مین را تصدیشیپ یآسمان یھا تابکه ک یباشد). قرآن
 ».است
 تغییر در ارث -٦

لقَ األبدان إنَّ ا«اند:  از امام صادق روایت کرده هللاَ آخى بني األرواح يف األظلَّة قبلَ أن خيَ

ثَ األخ الذي آخى بينهام يف األظلَّة،ومل يُورث  رَ نا أهل البيت أَوْ بألفي عام،فلو قد قامَ قائمُ

 .١»األخ من الوالدة

ھا  آن ھا در بین ارواح خداوند ھزار سال قبل از آفرینش کالبد و بدن انسان«یعنی: 
گیرد که در بین  برقرار کرد، اگر قائم ما قیام کند برادر از کسی ارث می پیوند برادری

 . »بردارواحشان عقد برادری بسته شده، و برادر والدتی (پدری و مادری) از او ارث نمی

 زمان ظهور مهدی
 اند؟ شان را تعیین کرده یا علمای شیعه زمان خروج قائمآ – ١٤٧س 
را پرسیدند: دوران حیرت و غیبت س ده که علیبله، در اصول کافی روایت ش –ج 

بله «آید، گفت: . گفتم: پس زود می»شش روز، یا شش سال«چقدر خواھد بود؟ گفت: 
 .»ھمانگونه که سریع آفریده شد

ولی  !مدت غیبت ھفتاد سال است :علمای شیعه گفتند قائم بیرون نیامدچون اما 
تغییر دادند  به دو برابرگذشت و ظھور نکرد؟ باز علمای شیعه زمان را ھم ھفتاد سال 

 .کندظھور میدیگر یکصد و چھل سال  :و گفتند
 !!.سپس علمایشان اعالم کردند که زمان ظھور او وقت مشخصی ندارد

 .!!زده شدندحیرت به شّدت که انتظارشان طوالنی شد و زمانی بود و این 

                                           
 .(باب االعتقاد يف النفوس واألرواح) ٨٣ه صیاالعتقادات البن بابو -۱
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، ابو عبدالله را در مورد قائم پرسیدم«که گفت: کرده  کلینی از ابی بصیر روایت
اند، ما اھل بیت وقت کنند دروغ گفتهگفت: آنان که وقت خروج او را مشخص می

 .١»کنیم تعیین نمی

 طرح والیت فقیه راه برون رفت از معضل بزرگ
چه خود عقیده انتظار مھدی این معضل علمای شیعه برای برون رفت از  -١٤٨س 
 اند؟شان انتخاب کرده برای قانع کردن پیروانراھی 
اند که و به دروغ به ابی جعفر نسبت دادهرا مطرح کردند، والیت فقیه مقوله  -ج

و  »شود صاحب آن طاغوت استبرافراشته ھر پرچمی که قبل از پرچم قایم «گفته: 

  . ٢»دعوت کندحق رای گر چه ب«مازندرانی بدان افزود: 
 ھای مھدی را به که برخی از صالحیتاند جعل کردهضایی امسند و و ھمچنین 

آید به راویان حدیث ما مراجعه حوادثی که پیش میمورد در «کند: میواگذار ھا  آن
 .٣»باشمھستند و من حجت خدا می حجت من برشماھا  آن ،کنید

شان بر این ثابت گردید که والیت فقھا فقط در مسائل افتا و امثال  پس نظر علمای
، از دیدگاه آنان از استآن است، اما والیت عام و کلی که شامل دولت و حکومت 

کند! و ی مینوقتی برگردد حکمراچون امام غایب است ھای منحصر به فرد صالحیت
چون به ستوه آمد، انتظار شدن  ینا اینکه خمینی از طوالاعتقاد باقی ماندند تھمین بر 
از غیبت کبرای امام ما مھدی ھزار « ی بیش نیست گفت:اهخرافھا  ھمه ایندانست  می

 .٤»به طول بینجامد... سال دیگر انسال گذشته است و ممکن است ھزار

                                           
 . ٣٦٨/  ١اصول کافی  - ١
 . ٣٧١/  ١٢کافی با شرح مازندرانی  - ٢
، ١١١/  ٣، الخرائج و الجرائح ٤٦٩/  ٢، االحتجاج ١٠١/  ١٨، وسائل الشیعه ٥٥/  ٤مراة العقول  - ٣

 . ١٧٧الغیبة 
 . ٢٦الحکومة االسالمیة، ص  - ٤
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بر مردم حجت ھستند، ھا  آن گوید کهو خمینی در مورد خود و دوستانش می
بر مردم حجت بود، و ھرکس از اطاعت آنان سرپیچی نماید،  صھمانطور که پیامبر

 . ١گیردکند و از او حساب میخداوند او را مواخذه می

فقھای (یعنی به آنان  واگذار شدهبه ھر حال ھمه آنچه که به پیامبران « گوید:و می
ان نیز اند آنو به آنچه پیامبران در آن امین قرار داده شده ،نیز سپرده شده است )شیعه

 .٢»اندامین قرار داده شده

 ضربه کمر شکن بر شیعه
خمینی بر  یعنی شیعهھای  و حّجتت اآیو اعتراف مھم و خطیر یکی این گواھی 

ی او، شیعه دھد که اجماع فرقهاو شھادت می است،مذھب شیعه اساس فاسد بودن 
امام بودن  اعتقاد به منصوصن گذشته بر گمراھی بوده است، و ودر قراثنی عشریه 

و باطل وضوح کامل فساد  ا، و تاریخ و واقعیت بشده باطل بوده استتعیین و مشخص 
ھای متمادی؛ از قیام امام صاحب زمان  بعد از گذشت سالو اینک  ،را ثابت کردبودنش 

طرح با شدند مجبور ھای خود استیالء یابد نومید گشتند، و  که بتواند بر ھمه صالحیت
! خود شورش برپا کنندجدید به نام والیت فقیه علیه اجماع و عقیده گذشته ای عقیده

لذا خمینی مزایای مربوط به امام زمان را به خود و یاورانش که فقھای شیعه ھستند 
اختصاص داد و گفت: علی رغم اینکه نام کسی در دوران غیبت امام به عنوان نائب او 

شرعی در بخش عمده فقھای این عصر ھای حاکم  منصوص نیست؛ جز اینکه ویژگی
 .٣»موجود است

 هدف شیعه از انتساب به اهل بیت
 کنند؟چرا علمای شیعه خود را به اھل بیت منتسب می – ١٤٩س 

را جز ھا  آن قرار دھمبررسی را مورد  ماگر شیعیان« :گفتس ن علیامنؤامیر م -ج
نخواھم یافت، و اگر آنان را بیازمایم آنان را جز افرادی مرتد نخواھم افرادی ستایشگر 

و اگر  خواھند شد،یکی خالص ننفر کنم از ھزار و تصفیه یافت، و اگر آنان را پاالیش 

                                           
 . ٨٠حکومت اسالمی، ص - ١
 . ٨٠حکومت اسالمی، ص  - ٢
 ٤٩-٤٨ص  منبع سابق- ٣
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از ھا  آن ،باشد از من بوده کسی کهماند مگر باقی نمیھا  آن آنان را غربال کنم چیزی از
   .١»و گفتند: ما شیعیان علی ھستیم...اند  تکیه زدهو بالش دیر باز است که بر تخت 

ان کودکانه و خردتان زنانه است، تھای ، عقلنامردای شبه مردان «: ھمچنین فرمود
و  ،شناختی که باعث پشیمانی گردید ،شناختم نمی دیدم وشما را نمیای کاش 

کنده از چ و  ،ردیدکرک نکوھش به دنبال داشت، خداوند شما را نابود کند! دلم را آ
 .٢»...ایدرا سرشار از خشم نمودهام  سینه

دعا کرد خود علیه شیعیان به سوی آسمان برافراشت و ھایش را  دستس و حسین
بار خدایا اگر آنان را تا مدتی برای بھره مندی از دنیا باقی گذاشتی آنان را «و گفت: 

ما را ھا  آن و چنان کن که حاکمان ھیچگاه از آنان راضی نباشند، متفرق گردان،
 .٣»ای قتل و کشتار ما به پا خاستندسپس بر ،کنند مانفراخواندند تا یاری

به  زخمی شد گفت: سوگند به خدامورد اصابت قرار گرفت و س یشاناقتی ھم که و
من و طرفدار ند که شیعه کنا ادعا میھ این است،ھا بھتر  از اینمن معاویه برای  نظرم

ربودند، سوگند به خدا اگر از معاویه  م راو مال کنند،رای کشتنم تالش میھستند، اما ب
با امنیت زندگی کنم بھتر ام  پیمان بگیرم که خون من ریخته نشود و در میان خانواده

 .٤....از دست برودام  ھا مرا بکشند و آنگاه خانواده از این است که این
مردان ھمراه  شان را پاره کرده و زین العابدین زنان کوفه را دید که گریبان و وقتی

ما ھا  این« گفت: ٥)به علت بیماری ضعیف شده بودکه با صدایی ضعیف ( کنندگریه می
 .٦»کنندبرای ما گریه میرا کشتند که 

گاه باشید  ،گفت: ای اھل کوفه شلیو زینب بنت ع اھل عھد شکنی و خیانت ... آ
مانید، عذاب جاویدان میدر اید و خداوند بر شما خشمگین است و کار زشتی کرده  که

کنید؟ آری، سوگند به خدا گریه کنید، شما به گریه کردن آیا برای برادرم گریه می

                                           
 أجوج ومأجوج) . یث یحد ٢٩٠تاب الروضة حک( ٨/٢٠٧٣ج یافکالروضة  - ١
 . ٦ – ٥/  ٥کافی  - ٢
 .٢٤١، ابن نما حلی، و اعالم الوری طبرسی، ص ٧٤، و مثیر االحزان، ص ٢٤١االرشاد مفید، ص  - ٣
 . ٢٩٠، ١٠/  ٢االحتجاج طبرسی  - ٤
 . ٣٠٤ – ٣٠٣، ٢٩/  ٢االحتجاج  - ٥
 . ٣٠٤ – ٣٠٣، ٢٩/  ٢االحتجاج طبرسی  - ٦
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سزاوارترید، پس زیاد گریه کنید و کم بخندید، ننگ بر شما است و با خشم خدا برگشته 
  .١»ثبت گردیده است ...اید و ذلت و خواری برای شما 

اگر ھمه مردم شیعه ما باشند، سه چھارم آنان به ما شک دارند، و یک «باقر گفت :
 .٢»...اند  احمق شانچھارم دیگر

مشکوک و بقیه ھا  آن اگر مردم ھمه شیعه ما بودند؛ سه چھارم«گفت: / و باقر
 .٣»بودند...احمق می

لقب توھین آمیزی را ما « و گفتند:رفتند و وقتی رھبران شیعه نزد ابی عبدالله 
و به سبب آن  ،ھای ما به سبب آن مرده است شکسته و دلرا که کمر ما اند  داده

 لقب رافضهمنظورات ابو عبدالله گفت:  .اندحاکمان ریختن خون ما را حالل شمرده
که خدا بل ،اندشما را رافضه ننامیدهھا  آن ، گفت: نه سوگند به خداآری؟ گفتند: است

 .٤»شما را رافضه نامیده است
فضیلت رافضه و ستایش «: تحت این عنوان آورده است کهرا و مجلسی بابی 

 .٥و چھار حدیث در این مورد ذکر کرده است »گذاری با آن نام

 ضربه کمر شکن
خداوند ھیچ «گفت: ÷ هابو عبداللعلی بن یزید شامی از ابوالحسن روایت کرد که 

که به مذھب نازل کرد که در مورد کسانی اینای در مورد منافقین نازل نکرده مگر آیه
 . ٦»اند تشیع در آمده

 طعنه و ناسزاگویی اهل بیت از سوی شیعه
 اند، آیا اھل بیت از ناسزاگویی و طعنه زدن علمای شیعه در امان مانده –١٥٠س 

 لطفا مثال بیاورید؟ 

                                           
 . ١٦٢/  ٤٥بحاراالنوار  - ١
 . ٤٩٦/  ١اصول کافی  - ٢
 .٤٥ح ٤٦/٢٥٢بحار األنوار ج - ٣
 . ٣٤/  ٥کافی  - ٤
 . ٩٧، ٨٦ – ٦٨البحار  - ٥
 . ٢٥٤ – ٢٥٣رجال کشی،  - ٦
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مرتد س جز علی بن ابی طالبرا بلکه علمای شیعه ھمه اھل بیت خیر،  -ج
وفات  صوقتی پیامبر« اند که گفته است:روایت کردهس ! از ابی جعفراند! شمرده

 .١»یافت ھمه مردم به جاھلیت برگشتند جز علی و مقداد و سلمان و ابوذر ...
 صدادر مورد پذیرفتن اسالم تردید داشت و از رسول خس و گفتند: علی

این دین مخالف دین پدرم است، در مورد آن «درخواست مھلت کرد و گفته: 
 .٢»اندیشم می

را س یآمده است که سفیان بن لیلی حسن بن عل ٣ھایشان و در بعضی از کتاب
 چون حسن خالفت را به معاویه واگذار کرده بود. ،منین نامیدؤمالمذل 

و ابن  ،کاالھای او را چپاول کردندو شیعیان حسین علیه او شوریدند و خیمه و 
 .٤بشیر اسدی به پھلوی او خنجر زد!! و او را در حالی که زخمی بود به مداین آوردند

و  ،ر استاخو جعفر فاسق آشکار و شراب«اند: و در مورد جعفر بن علی گفته
خود و ارزش خویش را حفظ نکرده، و حرمت ام،  مردی است که او را دیدهترین  فرومایه

 .٥»استو....کند و سبک و بی ارزش را حفظ نمی
عبدالله وبه ریش اب -خداوند رسوایش کند – و محدث معروف شیعه زرارة

أشهدُ أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال «فت در مورد تشّھد سؤال کردم، گفت: گ و، ٦گوزید!! می

گفت: التحیات و @.ات والصلواتیالتحگفتم:  »رشيك له،وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله
کنم. فردا الّصلوات. وقتی بیرون رفتم گفتم: فرداد اگر با او دیدادر کردم ازاو سؤال می

ات یالتحاز او در مورد تشّھد سؤال کردم، دوباره ھمان پاسخ قبلی را داد، گفتم: 
کنم، گفت: التحیات و الّصلوات. به خود گفتم: فردا دوباره از او سؤال می@.والصلوات

 .٧شود!سؤال کردم. در روز سّوم به ریشش گوریدم، و گفتم: ھرگز رستگار نمیبعد 

                                           
 . ٣٣٣/  ٢٢النوار ، بحار ا٣٠٥/  ١، تفسیر صافی ٣١٩/  ١، البرھان ١٩٩/  ١تفسیر عیاشی  - ١
 .٢١٦ص ٦٦٤ت ینیبن طاوس حس یسعد السعود ابن طاوس عل - ٢
 . ٢٨٦/  ٧٠و  ١٠٥/  ١٠، بحار االنوار ٨٢االختصاص مفید، ص  - ٣
 . ١١٣رجال کشی، ص  - ٤
 . ٥٠٤/  ١اصول کافی  - ٥
 . ١٤٢رجال کشی، ص  - ٦
 ن) .ی(زرارة بن أع ٥٨ح ٦٣رقم  ٢/١٤٤ج یشکرجال ال - ٧
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 کنید؟!ای بزرگان شیعه ایا این معقول و پذیرفتنی است، آیا شرم و حیا نمی
نازل شده که  صدر مورد عّباس عموی رسولاند  و در مورد این آیه گفته

  فرماید: می

ْ ِمن ُدوِن ﴿ ِ ٱيَۡدُعوا هُ  �َّ َ�ُٰل ٱَ�ٰلَِك ُهَو  ۥۚ َوَما َ� يَنَفُعهُ  ۥَما َ� يَُ�ُّ  ﴾١٢ۡ�َعِيدُ ٱ لضَّ
 .١]١٢[الحج: 

توانند  یم یانیه نه زکپرستند  یخوانند و م یاد میرا به فر یزھائیآنان جز خدا چ«یعنی: 
ار دور (از حق و یبس یفراوان، و گمراھ ین، سرگشتگیرا. ا یشان برسانند و نه سودیبد
 .»قت) استیحق

 .٢است صادر کرده بعبدالله بن عباسحکم کفر را در مورد و کلینی 
اند که آیا پسر او است یا شک کرده÷ و رھبران شیعه در مورد پسر امامشان رضا

تا قیافه شناسان را نیاوردند و در مورد حالل زاده و  اند، نه، و زنش را به زنا متھم کرده
  .٣اند! بعد از آن امامشان رضا را تصدیق کرده ،اندقانع نشدهبودنش حکم نکردند 

نبود و س ازدواج با علیراضی به فروع روایت کرده که فاطمه کتاب و کلینی در 
ام و بیمارییافت  تام شّد و فقر و مستمندی به شّدت محزونم،سوگند به خدا  :گفت

 .٤طوالنی گردیده است

 به ادعای شیعه صتعداد دختران رسول خدا
 چقدر بوده است؟  صان پیامبرنزد علمای شیعه تعداد دختر – ١٥١س 

که ثابت ایم نیافتهدر نصوص تاریخی دلیلی پژوھش  بعد از «: اند علمایشان گفته

بلکه ظاھر امر این است که  دختر دیگری داشته باشد، صزھرا پیامبرفاطمه کند جز 

 .٥»دختران دیگر، دختر خدیجه از شوھر اول او بوده اند

                                           
 . ٥٣ – ٥٢رجال کشی،  - ١
 . ٢٤٧/  ١اصول کافی  - ٢
 . ٣٢٢/  ١اصول کافی  - ٣
 . ١٥٠ – ١٤٩/  ١کشف النعمة فی معرفة االئمه اربلی  - ٤
 . ٥، کشف الغطاء جعفر نجفی، ص ٢٧/  ١دائرة المعارف االسالمیه شیعی حسین امین  - ٥
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نه دختر رسول س رقیه و زینب ھمسران عثمان«بلکه عالم شیعه علی کوفی گفته: 

 .١»بودند و نه دختر خدیجه! صخدا

 ها) (ماده آفرینش انسان طینت
 عقیده علمای شیعه در مورد خاک و ماده آفرینش چیست؟  – ١٥٢س
، و سّنی از خاک ای آفریده شدهمعتقدند که شیعه از ماده خاک ویژهھا  آن -ج

بنابراین  ،اندبه صورت مشخصی با ھم آمیخته شدهاین دو خاک و دیگری خلق شده 
او از گرفتن  تحث تأثیر قرارزند به خاطر ھایی که از شیعه سر میگناه و جنایتھمه 

ی وجود دارد به خاطر ، و درستکاری و امانتداری که در سنّ ستی اماده و خاک سنّ 
گناھان شیعه روی اھل سّنت قرار و روز قیامت  ،یعی در اوستثیر خاک وماده شأت

 .٢شوند می ھای اھل سّنت به شیعیان دادهنیکیگرفته و 
اصحاب ما این احادیث را با سندھای زیادی در اصول و غیره « گوید:و جزائری می

 ھا بنابراین جایی برای شک و انکار آن باقی نمانده است، بلکه این اند، روایت کرده
 .٣»روایات متواتر و مشھوری ھستند

 توضیح:
  گفت:بود که ابلیس این مانند ادعای 

نَا۠ َخۡ�ٞ ّمِۡنُه َخلَۡقتَِ� مِن نَّارٖ وََخلَۡقَتهُ ﴿
َ
 .]٧٦[ص:  ﴾٧٦مِن ِط�ٖ  ۥقَاَل �

 .»ِگل را از یو و یا دهیمن بھتر از او ھستم. تو مرا از آتش آفر«

 دار خندههای نکته
خاک قبر حسین شفای ھر بیماری «روایت است که گفت: س عبداللهازابی  -*

  .١»است و  بزرگترین دواست

                                           
 ١/٦٤بدع الثالثة ج یاالستغاثة ف - ١
، ن ک به بابی که کینی آورده ٢٤٨ – ٢٤٧/  ٥، بحاراالنوار ٤٩١ – ٤٩٠علل الشرائع قمی، ص  - ٢

 -٢/  ٢(اصول کافی  ذکر کرده استنة المؤمن و الکافر، و در آن باب ھفت حدیث یباب طاست : 
ن کنند !! تا اینکه در زما شوند  تولید مثل می ) و ھمواره به این احادیث ھفت گانه اضافه می٦

 .و ھنوز در عصر ما در حال افزایش ھستند؟!! ٢٧٦ -٢٢٥/  ٥اند  حدیث رسیده ٦٧مجلسی به 
 . ٣٢٢/  ١اصول کافی  - ٣
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تا زمین ھفتم روشنایی س حسین سجده بر خاک قبر«امام:  اند روایت کردهو  -*
 .٢»بخشد می

 .٣»استس خاک قبرحسین شود افطارکه با آن  بھترین چیز«و... -*
خاک قبر شیرین کنید، زیرا س قبر حسینخاک کام نوزادان خود را با «و...  -*

 .٤»حسین سبب امان است

 دیدگاه شیعه نسبت به اهل سّنت
را ناصبی وعامه               ھا  آن عقیده علمای شیعه درمورد اھل سّنت که - ١٥٣س 

 نامند چیست؟ می
شود، وعلمای شیعه اجرا میھا  آن فقط در ظاھر احکام اسالم براند: گفته -١ج

 .اھل دوزخ ھستندھا  آن اند کهکرده اجماع
گوید: ب به شھید ثانی است میزین العابدین بن علی عاملی که نزد شیعه ملّق  

خواھند اجرای می ؛مسلمان ھستند ما (اھل سّنت) گویند مخالفانکسانی که می«
را در واقع ھا  آن نه اینکهدرست باشد ھا  آن احکام مسلمین در ظاھر بربخش عمده 

 .٥درونبه جھنم میھا  آن اند که به اجماعنقل کرده، بنابراین ان بدانندمسلم
چنین متعدد بلکه از روایات  ،از بعضی روایات«: فتهو مجلس در مورد اھل سّنت گ

دانست ، اّما از آنجا که خداوند میدر دنیا ھم در حکم کفار ھستندھا  آن آید کهمیبر 
شوند، و به معاشرت و ھمزیستی با شیعیان مسّلط میشان بر  حّکام ستمگر و پیروان

پرھیز کنند، و معاشرت و ھمزیستی ھا  آن ایشان مبتال شده و برایشان ممکن نیست از
جاری ھا  آن کاری حکم اسالم را در دنیا بر را ترک کنند، جھت آسانھا  آن و ازدواج با

ه موارد حکم صادر ظھور کند؛ مانند سایر کّفار در ھم÷ کرده، ولی وقتی قائم

                                                                                                       
، ٦/٧٤و تھذیب االحکام ج  ٥٩٩/ ٢، و من ال یحضره الفقیه ج ١٤٣، ١٢٥المزار مفید، ص  - ١

و  ٢٧٥الزیارات ص ، و کامل ٢/٤١١و روضة الواعظین نیشابوری، ج  ٥٢٤/ ١٤ووسائل الشیعه ج 
 .١٦٧مکارم االخالق طبرسی ص 

 .٢٦٨/  ١، ومن ال یحضره الفقیه ابن بابویه قمی ج ٥/٣٦٥وسائل الشیعه حرعاملی ج  - ٢
 . ٨٨/١٣٢بحاراالنوارج  - ٣
 . ١٤٤المزارالمفید ص  - ٤
 .٨/٣٦٨بحاراالنوارج  - ٥
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 مانند، ومیدوزخ ر برای ھمیشه در ابا کفّ  و ،روندم میبه جھنّ ھم و در آخرت  کند، می
شھید ثانی به آن  شود، چنان که مفید ومیمتضاد تلفیق با این نظریه بین روایات 

 .١»اند اشاره کرده
ھا  آن«: گفته ند، جزائریھست اھل سّنت کافر و پلیدرأی، به اجماع  :گویندمی -٢

 .٢»و از یھود و نصارا بدترند ،کافر و نجس ھستند ؛به اجماع علمای شیعه امامیه
 .ذبح کنند حالل نیستھا  آن جایز نیست و حیوانی کهھا  آن نمازخواندن بر -٣

 ھر مسلمانی واجب است،نماز خواندن بر ترین قول بنا به صحیح« گوید:خمینی می
 کافر با ھمه اقسام آن جایز نیست، و نیز جایز نیست بر برو  مخالفان حق،حتی بر 

 .٣»(اھل سّنت) حکم شده ھمچون نواصبھا  آن کفرکسانی که به 
به اسالم گرچه  ؛جز ناصبی اسالمی حالل است، ھای ذبیحه ھمه فرقه« نیز گفته: و

  .٤»کندتظاھر 
 د زنا ھستند. والاگویند: اھل سّنت  می -٤  

 ھا) (به افترای آن شیعه کلینی از ابی جعفر روایت کرده کهامام علمای  شیخ و
 .٥گفته: سوگند به خدا که ھمه مردم جز شیعیان ما زنازاده ھستند

ھر نوزادی وقتی که به « روایت کرده که گفت:÷ و عیاشی از از جعفر بن محّمد
ت، شود، اگر فھمید که از شیعیان ماسآید حتمًا شیطانی نزد او حاضر میدنیا می

کند، و اگر از شیعیان ما نبود؛ شیطان انگشتی را شیطان او را از آن ابلیس حفظ می
صفت شود، و اگر دختر بچه دارد تا مأبون و زنآنقدر در کون(عقب) پسر بچه نگه می

 .٦دھد تا فاحشه شودبود انگشتش را در جلو او قرار می
 .٧بوزینه و خوک ھستندھا  آن :گویندمی -٥

                                           
 . ٣٧٠، ٨/٣٦٨بحاراالنوار ج  - ١
 . ٢٠٧- ٢/٢٠٦االنوارالنعمانیه ج  - ٢
 . ٢/١٤٦ج  ١/٧٩تحریر الوسیله ج  - ٣

 .(القول يف الذباحة والكالم يف الذابح وآلة الذبح....) ٢/١٧٤لة جیر الوسیتحر - ٤
 . ١٣٥الروضه کافی کلینی ص  - ٥
 ٢/١٣٩ر البرھان جی(سورة الرعد )،تفس ٧٣ح ٢/٢٣٤ج یاشیر العیتفس - ٦
 . ٣٠- ٢٩/ ٢٧رج بحاراالنوا - ٧
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به ابی عبدالله گفتم: «کشتن و ترور کردن  اھل سّنت  واجب است:  ندگویمی -٦
نگران خودت ولی ، گفت: خونش مباح است ؟گویی در مورد کشتن ناصبی چه می

منھدم کن، یا او را در آب غرق او دیواری روی بر او مسّلط شوی اگر توانستی  ھستم،
در مورد خوردن مالش چه  :کن تا به قتل او علیه تو گواھی داده نشود، گفتند

  .١»را بخورمالش اگر میتوانی  :گفت ؟گویی می
 .٢»را ترور کنیدھا  آن بر شما الزم است«و در روایتی دیگر آمده است: 

 واجب بودن سرقت اموال اھل سّنت: -٧
 . ٣»ھرجا مال ناصبی را یافتی بردار اّما یک پنجم آن را بپرداز«اند: روایت کرده

 .٤»مال ناصبی و ھمه متملکات او حالل است«اند: و روایت کرده
 واجب است:ھا  آن مخالفت با -٨
ای به رضا گفتم: مسئله«گفت: کرده که علی ابن اسباط روایت  صدوق شیعه از 

از ھواداران تو من ھستم کسی در آن شھر که دانم و آن را نمیمن حکم آید و پیش می
برو  شھرآن  (سّنی)فقیهنزد گفت:  ؟بخواھم، چکار کنماش از او فتوا در بارهنیست که 

خالف آن عمل کن چون حق در مخالفت با آن بر فتوایی داد ھر او به تو  و سؤال کن،
 . ٥»است

                                           
 ١٨/٤٦٣،٣٧٦/٢٣١، و وسایل الشیعه ج ١٦٦المحاسن النفسانیه حسین ال عصفور بحرانی ص  - ١
این خبرآمده ھـ  ١٣/٥/١٤١٨یکشنبه  ٦٨٦٥منابع پیشین و در روزنامه الشرق االوسط شماره  - ٢

ای  ین) که مادهگردد با ماده (افالنوکس ھایی که از ایران وارد دولت امارات می بود که : پسته
 سرطان زاست آلوده ھستند. 

س یالبن إدر ٤٨٤باب الخمس والغنائم )،السرائر ص ٧اة حکتاب الزک( ٤/٨٤٩ام جکب األحیتھذ - ٣

األنوار  ،باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه) ١(ح ٢٩٩-١٧/٢٩٨عة جی, وسائل الشیالحل

 .والنواصب)(ظلمة حالكة يف بيان أحوال الصوفية  ٢/٣٠٨ة جیالنعمان
 ١٧/٢٩٩عة جیوسائل الش اسب)،کباب الم ٢٧٥اسب حکتاب المک( ٦/١٥٤٠ام جکب األحیتھذ - ٤

 .(باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه) ٢ح
، و رسالة ٢/٥٣١، و علل الشرائع ج ٢٧/١١٥، و وسائل الشیعه ج ٦/٢٩٤تھذیب االحکام ج  - ٥

 .٨٢التعادل والترجیع ص 
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اند که در مورد دو حدیث که با یکدیگر متضاد ھستند  و از امام صادق روایت کرده
موافق ھا  آن که با روایاترا ی روایات عامه عرضه کنید، حدیث رھر دو حدیث را ب«گفت: 

 .١»مخالف بود بگیریدھا  آن با روایاترا و آنچه  ،بود ترک کنید
 اند:لعن و نفرین اھل سّنت را بزرگترین عبادت به حساب آورده -٩

در مأل عام از بھرترین ھا  آن بلکه ھجو و ناسزاگویی«شیخ مّحد حسن نجفی گفت: 
ھا  آن ن مانع باشد، و بھتر از ھمه غیبت کردنھا است مگر این که تقیه کرد عبادت

اند، ھا بدان روش عمل کرده است به روشی که ھمه شیعیان در ھمه عصرھا و سرزمین
برترین طاعت و ھا  آن و اصًال این غیبت نزد اند، بطوری که ھمه کاغذھا را از آن پر کرده

این مورد اجماع حاصل ترین تقّرب است. پس جای تعّجب نیست که ادعا شود در کامل
توان این نکته را از ضروریات و بدیّھات اند، و حّتی میشده، ھمانگونه که برخی گفته

 .٢»دین برشمرد، چه رسد به اینکه قطعی و حتمی است
 کافر است. ھا  آن بارھا ھم گفته شده که منکر ضروریات دین نزد

 خوانند؟چرا شیعه گاهی بر جنازه سّنی نماز مّیت می
کنیم برخی از شیعیان اثنی ای دارد کسی سؤال کند: پس چرا مشاھده میج

 خوانند؟عشری در مسجد الحرام و مسجد نبوی بر جنازه اھل سّنت نماز مّیت می
 .٣دعا کنند!ھا  آن جواب این است: تا علیه

اگر مردم از مخالفان ما بود؛ بعد را تکبیر «مرجع شیعه ابن بابویه ُقمی گفت: 
ات را خوار و رسوا کن، و او را به آتش انداز، و عذاب شدید و و: خدایا این بندهچھارم بگ

مجازات سخت خود را به او بچشان، خدایا عذاب را برایش تخفیف نده، و او را وارد 
آتش کن، و درونش را مملو از آتش گردان، و قبرش را تنگ کن، چون او علیه اولیای 

را داشت، خدایا عذابش را تخفیف نده و عذاب را  تو تجاوز کرده، و والیت دشمنانت

                                           
 . ٢٧/١١٨، و وسائل الشیعه ج ٥٣١ علل الشرائع قمی ص - ١
 .یخھم النجفیلش ٢٢/٦٢الم جکجواھر ال - ٢

 .باب الصالة عىل الناصب) (كتاب اجلنائز، ٣/١٢٢ج یافکفروع ال - ٣
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روی او بریز. وقتی جنازه برداشته شد بگو: خدایا او را رفعت وبلندی نده، و از گناھش 
 .١»پاک نکن

برای ھیچ کس از اھل ایمان (شیعه) جایز نیست که مخالفین «و شیخ مفید گفته: 
ز جھت تقیه ضرورتی در کار حق در والیت را غسل دھد، و بر او نماز بخواند مگر ا

باشد، در آن صورت با روش غسل اھل خالف او را غسل دھد، و چیزی از پوستش را از 
 .٢»او باقی نگذارد، و اگر بر او نماز خواند بر او لعنت بفرستد و برایش دعای خیر نکند

 کنند؟اّما چرا بزرگان شیعه با اھل سّنت چنین رفتار می
ون مخالف اھل حق کافرند، پس واجب است با حکم چ«شیخ طوسی پاسخ داده: 

 .٣»کافر با او رفتار کرد

 نکاح موّقت از دیدگاه شیعه
حکم ، و دارنددر مورد فضیلت ازدواج موقت روایاتی علمای شیعه آیا  - ١٥٤س 
 آن را انکار کند چیست؟که کسی 
ھرکس با زن « که گویا گفته: اند نسبت داده صبه پیامبرو افتراء دروغ  اب -ج 

مؤمنی صیغه (ازدواج موقت) کند مثل این است که ھفتاد بار کعبه را زیارت کرده 
 .٤»باشد

وقتی به معراج برده شدم؛ جبرئیل به من ملحق «اند:  و نیز به ایشان نسبت داده
شد و گفت: ای محّمد خدا فرموده: از تمام کسانی از اّمت تو گذشتم که با زنان متعه 

 .١»کنند

                                           
 ت).ی(باب الصالة علی الم ١٧٨ه صیفقه الرضا البن بابو - ١
ن یتلق باب ١٤٩تاب الطھارة حک( ١/٢٢٥ام جکب األحیتھذ د،یخ مفیش ٨٥المقنعة ص- ٢

 ...).نیالمحتضر
و مصباح التھجد  ن ... )،ین المحتضریباب تلق ١٤٩تاب الطھارة حک( ١/٢٢٥ام جکب األحیتھذ - ٣

 یابن زھرة حلب ١٠٤ة النزوع صی, غن٤٤٧ت یصالح حلب یأب ١٥٧ص یافکال، یطوس ٢٥٢ص
ام کاألح ةیفاک ،(باب صالة الجنازة ) ١٢١ص ٦٩٠ت ید حلیی بن سعیحیع یالجامع للشرا ،٥٨٥ت

عة ی،وسائل الش١٢٢١ت یرزای قمیم ٤٨٠-٣/٤٧٩ام جیغنائم األ ،١٠٩٠ت یسبزوار ٢٢ص

 (باب كيفية الصالة عىل املخالف وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يُظهر اإلسالم) ٧٧١-٢/٧٦٩ج
 .٣٥کشف االسرار موسوی ص  - ٤



 ٢٤١ عشریهایی در مورد شیعیان اثنا  سؤال و جواب

که کرده روایت  (به دروغ) صشیعه  فتح الله کاشانی از پیامبرو سرور د و سیّ  
س درجه و مقام او ھمچون درجه و مقام حسین ؛ھرکس یک بار صیغه کند«گفت: 

ھمچون مقام و رتبه حسن خواھد بود، و  شھر کس دو بار صیغه کند مقام ،خواھد بود
رسد، و ھرکس ابن ابی طالب میھرکس سه بار صیغه کند مقام و درجه او به مقام علی 

 .٢»رسدمقام او به مقام من می ؛چھار بارصیغه کند

إنَّ املؤمنَ ال « اند:شود تا متعه نکند! روایت کردهو ایمان انسان مؤمن کامل نمی

 .٣»يَكملُ حتى يتمتَّع
شیخ ت! که او کافراساند  و در مورد کسی که ازدواج موقت را قبول نکند حکم کرده

از ضروریات مذھب امامیه  مباح بودن ازدواج موقت چون«گوید: عاملی میشیعه 
 .٤»است
 نکر ضرورت کافر است.مُ ھا  آن و چنانچه پیشتر گفته شده به اعتقاد 

 تناقض: 
در روز   صگفت: رسول خداس علی بن ابی طالب مؤمنانکه امیراند  روایت کرده

 .٥حرام کردھای اھلی و ازدواج موقت را  خیبر گوشت االغ
خودت را با آن «گفت: در پاسخ  ،را درباره ازدواج موقت پرسیدندس و ابو عبدالله

 .٦»آلوده نکن

 صیغه با دختر بچه شیرخوار و...
علمای شیعه صیغه با دختر شیر خوار و زن زناکار و با زن و  آیا نزد –١٥٥س 

 دخترش جایز است؟

                                                                                                       
 . باب المتعة) ١٩اح حکتاب النک( ٣/٧٢٢ه جیحضره الفقیمن ال  - ١
 . ٣٥٦منھج القاصدین کاشانی، ص  - ٢
 باب متعة) . ٣١اح حکتاب نک( ٣/٧٢٣ه جیحضره الفقیمن ال  - ٣
 . ٤٤١/  ٧وسائل الشیعه  - ٤
 . ٤٤١/  ٧، وسائل الشیعه ١٨٤/  ٢تھذیب االحکام  - ٥
 . ٨٧، و النوادر اشعری، ص ٤٥٥/  ١٤، مستدرک الوسائل ٣١٨/  ١١٠بحاراالنوار  - ٦
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ھایی ھمچون لمس کردن با یجوی سایر لذت«گوید: بله، امام خمینی می –ج 
 .١»شھوت و به آغوش گرفتن، و چسپاندن ران، حتی با کودک شیر خوار اشکالی ندارد

در مورد اجازه داشتن متعه با زن فاحشه روایت نقل شده، «و شیخ طوسی گفته: 
 .٢»گری او مانع باشدمگر اینکه روسپی

صیغه کردن زن روسپی « گوید:و در مورد ازدواج موقت با زن زناکار و روسپی می
و فاحشه با کراھت جایز است ... و اگر زن روسپی را صیغه کرد باید او را از زنا 

 .٣»بازدارد
و بارھا زنی را ھمراه با مادرش، یا دو خواھر، یا با عمه و خاله در صیغه جمع جمع 

ری اند بدون اینکه از آن خبر داشته باشند، حّتی آخوندھای بزرگشان چنین کاکرده
از او دختری به دنیا آمده، و بعد از چند سالی و اند بطوری که با زنی صیغه کرده  کرده

دختر بزرگ شده (بدون اینکه دختر و پدر ھمدیگر را بشناسند) آقا با دختر ھم نکاح 
 .٤عقد موّقت بسته

 ُخمس 
 ُخمس چیست و علمای شیعه در مورد آن چه دیدگاھی دارند؟ –١٥٦س 

کنند متعلق به ائمه است که علمای شیعه ادعا می و خراجی خمس مالیات -ج
 . ٥»مس دادن به ما فرض استُخ «گوید: که میاند  آنھاست، و روایتی ساخته

از جانب علمای این بود که مس ُخ ھای  ابداع و اختراع و انگیزهاسباب جمله و از 
 .٦»بگروندشیعه و به فریب دھند علوم دینی را طالب  (با تطمیع) علما و

                                           
 .١٨المسألة :  ٢/٢٩٢لة جیالوسر یتحر- ١
 اح).کام النکل أحیباب تفص ١٤اح حکتاب النک( ١٧٠٦-٧/١٧٠٥ام جکب األحیتھذ - ٢
 . ٢٩٢و  ٢٤١/  ٢تحریر الوسیله خمینی  - ٣
 . ٤٦عالم شیعی موسوی در کشف االسرار و تبرئه ائمه االطھار این را گفته است، ص  - ٤
 ١٣٩/  ١، الخصال ابن بابویه قمی ١٣/  ١من الیحضره الفقیه ، ٣٣٧/  ٤وسائل الشیعه حرعاملی  - ٥

 . ٨٨/  ٢، البرھان بحرانی ٣٩/  ٧و تفسیر عیاشی 
 . ٢٤٤/  ٢ن ک اصول کافی کلینی  - ٦



 ٢٤٣ عشریهایی در مورد شیعیان اثنا  سؤال و جواب

ترین چیزی که انسان را به  سادهدر مورد «و از ابو بصیر روایت است که گفت: 
و ما یتیم  ،از مال یتیمخوردن یک درھم گفت: امام ؟ برد سؤال کردمدوزخ می

 .١»ھستیم
 .٢»پراختن خمس کلید روزی شما است«و در روایتی آمده: 

  :توضیح
زنا در میان چگونه دانی آیا می« که گفت:کرده ضریس کنانی از ابو عبدالله روایت 

 زیرا ،از طریق خمس ما اھل بیت: گفت دانم،فدایت شوم نمی؟ گفتم: شایع شدمردم 
 .٣»کندو آنان را حالل زاده می ،شیعیان ما استپاکترین خمس فقط برای 

شیعیان خود را شان ایاند که ائمهمعتبرشان ثابت کرده ھای و علمای شیعه در کتاب
 .٤اندمعاف کردهمس ُخ از پرداخت 

اند تا وقتی که ولی علمایشان در آن وقت آن را به زمان غیبت مقید کرده و گفته
مھدی  لیمھدی از مخفیگاھش بیرون بیاید شیعیان از دادن خمس معاف ھستند، و

  .»آیدموھوم ھرگز نمی
خمس بدون اجازه امام در برای ھیچ کس جایز نیست در «شیخ یحیی حّلی گفته: 

تصّرف در ھمه ھا  آن حضور او تصّرف کند، اّما در حال غیبت امام برای شیعیان
شان، از خمس و ازدواج و تجارت و مسکن و غیره جایز است. و امام صادق گفته:  حقوق

ھر زمینی که در تصرف شیعیان ماست تا زمان قیام قائم ما برایشان حالل است، و «
 .٥»ضل ایشان استاین کرم و ف

 مراحل تحّول در ُخمس
                                           

 ١١، مفتاح الکتب االربعه محمود موسوی ١٣/  ١، و من الیحضره الفقیه ٣٧٤/  ٤وسائل الشیعه  - ١
٢٥٩ . 

، مفتاح ٥٤٧/  ١، الکافی ٣٧٥/  ٤، وسائل الشیعه ٥٩/  ٢، االستبصار ٣٨٩/  ١تھذیب االحکام  - ٢
 . ٢٥٧/  ١الکتب االربعه 

 .  ٢/٥٠٢کافی  - ٣
 . ٢٠٢و ٢/٢٦٨اصول کافی ج  - ٤

رشائع اإلسالم يف مسائل و  ،(باب اخلمس واألنفال وقسمتهام ) ١٥١ص یی حلیحیالجامع للشرائع  - ٥

 تاب الخمس).ک( ١٨٣-١٨٢ص ٦٧٦ت یحلن یاثر نجم الد ،احلالل واحلرام
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لطفًا به طور خالصه تحوالت و تغییرات را که علمای تاجر مذھب شیعه در  –١٥٧س
 اند را بیان کنید؟خمس بوجود آورده

تغییر اّول: بعد از قطع سلسله امامت دروغین و غبیت مھدی موھوم گفتند:  -* ج
خمس فقط حق امام غایب است؟! آنگاه بیش از بیست دزد به پا خاستند و ادعا کردند 

را جانشین خود کرده تا ُخمس را از مردم بگیرند، و  به زیر ھا  آن که امام موھوم مخفی
 زمین محل اختفای او برسانند!!.

دیگر حسادت ھمخود با و چپاول نائبان امام به خاطر دزدی  مرحله دّوم:-*
بلکه خمس باید  ھای امام،مس واجب است اما نه به نائبپرداخت ُخ  د:و گفتن ورزیدند

آید و بیرون می مخفیگاه زمین دفن گردد! تا وقتی که امام مخفی از زیر در جدا شود و 
 دارد. آن را برمی

 ،خمس واجب است : پرداختم مسئله تغییر کرد و گفتندر سوّ سپس برای با -*
و امانتداری  ،، بلکه باید آن را نزد مرد امانتداری گذاشتشودا نباید در زمین دفن امّ 

خمس را به مھدی غایب و فقیه شیعه  ،شودیافت نمی ی شیعهفقھادر میان کامل جز 
 .١خواھند رساند

خمس به فقھای مذھب پرداخت دادند و گفتند: باز برای بار چھارم آن را تغییر  -*
بلکه باید آن را به فقرای اھل  ،که آن را نگھداری کنند نه برای این ،شیعه واجب است
 .٢بدھند! ھستندبیت که مستحق 

در ھر جا که دادند تا تحویل میفقھا به را ُخمس سپس در مرحله پنجم  -*
سھم را ، و ابتدا بیشترین یعهش ھای کتابدانند خرج کنند، مثال برای نشر مناسب می
 .کنند از اھل بیت  ھستند!!که ھمه فقھای شیعه ادعا می اً . خصوص٣!داشتند خود برمی

شان از سپردن و واریز کردن این مبالغ به حساب  و ھنگامی که برخی از پیروان
یک متر از ھرکس یک درھم یا ک«: مبنی بر اینکهفقھا سرباز زدند، روایتی دیگر ساختند 

که به اھل بیت شود درج میاسم او در لیست کسانی  را پرداخت نکند؛خمس درھم 

                                           
 . ١٨٠/  ٨المھذب سبزواری  - ١
 . ٦٨٢الوسیله ابن حمزه، ص  - ٢
 .  ٥٨٤/  ٩العروة الوثقی محسن حکیم  - ٣



 ٢٤٥ عشریهایی در مورد شیعیان اثنا  سؤال و جواب

خمس را حالل عدم پرداخت شان را غصب نمودند، و ھر کسی وقو حق ،اندظلم کرده
 .١»استبداند کافر 
مس ُخ مبالغ بیشتر از چگونگی بدست آوردن بر سر بین علمای شیعه شدید رقابت 

برایش پرداخت کند تخفیف زیادی خمس را و آشکارا اعالم کردند که ھرکس آمد، پدید 
    .!!قائل خواھیم شد
این که  تا جایی افزایش یافتھای شرافتمندانه تجاری بین علمایشان  و این رقابت

 .٢داد و آن یکی بیشتر و ... و ھمین طورفقیه و عالم پنجاه درصد تخفیف می
اند که این است که فتوا داده(و در زمان) ی اخیر ھا مس در سالآخرین وضعیت ُخ 

گذاری را قیمتخود باید ھمه دارایی باشد؛ حج یا عمره عازم سفر خواھد ھرکس می
 .٣حج او باطل است!!در غیر این صورت  ،را به فقھای شیعه بدھد خمس آنسپس کند 

 ضربه کمر شکن
مس ُخ «گفت:  معبدالله شنیدگفت: از ابو  کهاند  از عبدالله بن سنان روایت کرده

 .٤»فقط در مال غنیمت واجب است
این ھا  آن مس این است کهُخ رابطه با  علمای شیعه دردیدگاه در مورد آخر وسخن 

را ملزم کلیسا  پیروانکه  اندگرفتهبراروپا ای از علمای مسیحی قرون وسطمسأله را 
 .    پردازندبھا خود را به کشیشکرده بودند یک دھم باج و مالیات 

دھم سرمایه و رعیت را به پرداخت یک کلیسا پیروان«گوید: می )ویلز مسیحی(
نه به عنوان کمک و کرد حق خود طلب میبه عنوان را مبلغ این  کرده بود، ومجبور 

 .٥»ھمکاری

 بیعت با امام از دیدگاه شیعه
                                           

 . ٢٦٦/  ٢العروة الوثقی  - ١
 . ٧٤کشف االسرار موسوی، ص  - ٢
دھند یعنی  می مناسک الحج اثر استاد عمای شیعه در این عصر وکسی که او را به امام اکبر لقب - ٣

 .٢٢موسوئی خوئی ص
، و وسائل الشیعه ج ٢/٥٦واالستبصار ج  ١/٣٨٤،وتھذیب االحکام ج ١٣من ال یحضره الفقیه ج/ - ٤

٤/٣٣٨ . 
 .  ٣/٨٩٥معالم تاریخ االنسانیه ج  - ٥
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 عقیده علمای مذھب  شیعه در مورد بیعت چیست؟ -١٥٨س
ھر پرچمی که قبل از پرچم قایم «اند که گفت: ابو جعفر روایت کردهاز شیعه  –ج 

 .١»صاحب آن طاغوت است برافراشته شود؛
و دادخواھی داوری جھت اھل سّنت  ھا و حّکام به دادگاهکه کسی رابطه با در  و

ھای اھل سّنت حق یا باطلی به دادگاهبرای گرفتن ھرکس «اند: گفته مراجعه کند
گر چه  ،آنچه برای او حکم شود ر حقیقت پیش طاغوت رفته است، ود مراجعه کند؛

اساس حکم و قضاوت طاغوت گرفته  حرام است، چون آن را بر؛ بر او باشداو حق ثابت 
 .٢»است

امام خود از مراجعه به پادشاھان « روایت گفت:خمینی در توضیح این آیت شیعه 
به حساب آورده را مراجعه به طاغوت ھا  آن مراجعه به و کرده،نھی ھا  آن وقاضیان

 .٣»است
به ھای اھل سّنت جایز نیست  که کار کردن در حکومتاند دادهعلمای شیعه فتوا  و

زیان ھا  آن بهو  ندبرنامه ریزی کعلیه حکومت و اھل سّنت ای توطئهشرط این که 
ورزیدن  کفر برابر باھا  آن ، و گر نه کار کردن پیشمنافعی عاید شیعه گردد و، برساند

 .به خداوند بزرگ است؟!!
به نظام و حکومت وارد شدن «: اند مبنی بر اینکهساخته و پرداختهبنابراین روایتی 

، و نگاه نیازھای آنان برابر با کفر استرفع و تالش برای ھا  آن و کمک کردن بهایشان 
 .٤»استای است که سزاوار دوزخ از جمله گناھان کبیرهھا  آن کردن عمدی به

جایز است که قبل از ظھور قائم موھوم با یکی از حکام  آیا برای شیعه –١٥٩س
 بیعت کنند؟ 

                                           
، ٢٩، الغیبه نعمانی ص١٥/٩٢وسائل الشیعه حرعاملی ج ١٢/٣٧١مازندرانی ج الکافی با شرح  - ١

گوید:  می ، و شارح کافی١١/٣٤، ومستدرک الوسائل نوری ج ٢٥/٩١٣بحاراالنوار مجلسی ج 
 گرچه بلند کننده پرچم به حق دعوت دھد.

 . ٦/٣٠١وتھذیب االحکام طوسی ج  ١/٦٧الکافی ج  - ٢
 . ٧٤و ٣٤ – ٣٣الحکومة االسالمیة ص  - ٣
 . ٢٣٨/  ١تفسیر عیاشی  - ٤
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کنند بیش از یازده قرن شان روایت می از امامان یعهش که علماینصوصی  –ج 
از خلفای مسلمین بیعت نکنند مگر از یک خوانند با ھیچرا فرامیای است که ھر شیعه

 کنند.بیعت تازه قائم با ھا واجب است که ھر صبح بر شیعه :گویندو می ،روی تقیه
بار خدایا در « دعای عھد است که در آن آمده است:شیعه  از دعاھای علماییکی 

تجدید  (امام)صبح و تا وقتی که زنده ھستم عھد و پیمان و بیعت خود را با اواین 
 .١»آورم..نمی را از گردنم درآن ھرگز  ،او در گردن من است عھدو  ،کنم می

 ست؟علت چی 
تشیع در ھر حال به «گوید: و میپاسخ داده شیخ معاصر شیعه محّمد جواد مغنیه  

ھا  آن بنابراین باشد،و ... اولوّیت حکمت و  نص وپردازند که فاقد می کامیمبارزه با ح
 .٢»اند ایمان ھمواره حزب مخالف بوده از نظر دین و

 انفعالیت شیعه در حکومت مسلمان
 وقت برای شیعه جایز است نزد خلفای مسلمین کار کند؟  چه –١٦٠س
ھای ستمگران انتقام  دف از کار کردن در دستگاهاگر ھ«گوید: خمینی می –ج 

باشد طبیعی است که اسالم به ھا  آن علیهو شورش یا انقالب  ،ستمگرحکام گرفتن از 
و ما در  ،گاھی واجب استھا  نظامبه آن بلکه کار کردن و وارد شدن  ،دھدآن اجازه می

 .٣»مورد اختالف نداریماین 
شاه و کاروان شیعه با  یاز جمله تقیه جایز این است که ھمراھ«گوید: و می

وارد شدن ظاھری او کمکی برای اسالم و مسلمین باشد، مثل وارد شدن  حکومت و
 .٤»(به حکومت اھل سّنت)نصیر الدین طوسی
برای ظھور امام  سازیزمینه«گوید: عبدالھادی فضلی می یعهش و شیخ معاصر

گاھیفعالّیت مھدی با  و انقالب  ،بینش سیاسی افزایش و ،سیاسی از طریق ایجاد آ
 .١»گیردمسلحانه انجام می

                                           
 . ٥٣٩ -٥٣٨مفتاح الجنان عباس قمی ص  - ١
 . ٢٤الشیعه والحاکمون محمد مغنیه ص  - ٢
 . ١٤٣ – ١٤٢والیة الفقیه خمینی، ص  - ٣
 . ١٤٢حکومت اسالمی خمینی، ص  - ٤
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 بارزترین فتوحات شیعه در تاریخ
اند ترین فتوحات اسالمی را که در طول تاریخ شیعه انجام دادهلطفا مھم – ١٦١س 

 ام ببرید؟ ن
شیعه حّتی یک وجب از خاک سرزمین کفر را فتح نکرده، بلکه تا جایی که  –ج 

از ھر دینی که  -مسلمین و راز و اسرارشان را در اختیار کفار ھای اند سرزمینتوانسته
از آن جمله اینکه : یکی از  ،استاین قضیه گواه اند، و تاریخ قرار داده -باشندبوده 
بیت الله الحرام و کعبه  علیهاو ابو طاھر قرمطی  استادشیعه در مورد آنچه  انعلمای

 کند:ھجری کرده است را چنین ذکر می ٣١٧مشرفه و حجاج بیت الله در سال 
ھای دور و درازی آمده  از راهکه آنان و  رسیدندحجاج بیت الله الحرام سالم به مکه «

 ،ور شدحملهھا  آن حجه ابو طاھر قرمطی بهبودند ناگھان دیدند که در روز ھشتم ذی ال
ھای آن و در و تعداد زیادی از حجاج را در مکه و دره غارت کردو اموال آنان را به 

کعبه نشست و  بو قرمطی بر در ،کعبه به قتل رساندحرم مسجدالحرام و در داخل 
-و او می شدندغلتیدند و از دم تیغ گذرانیده می می خون خوددر اطراف او در حجاج 
 گفت:

 انــــــــــا هللا وبــــــــــاهللا انــــــــــا خيلــــــــــق
 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــنهم أن ــــــــــــــق واُفي  اخلل
 

  .»کنمنابود می را فنا وھا  آن من و ،آفرینمسوگند به خدا که من مردم را می«
 ازتعداد زیادی  وشوند قرمطی دستور داد کشته شدگان را در چاه زمزم دفن سپس 

قبه  ھمچنینحرم و در مسجدالحرام دفن گردیدند،  شان در در محل کشته شدنھا  آن
و آن را  در آوردزمزم را منھدم کرد و دستور داد کعبه را از جای برکنند و پوشش آن را 

 فتهمردی دستور داد تا باالی کعبه ربه تکه تکه کرد و بین ھمراھانش تقسیم نمود، و 
بال فاصله ر به زمین افتاد و وقتی باالی کعبه رفت از آن به س آورد،و میزاب آن را در 
آوردن میزاب خود داری کرد. سپس بیرون در این وقت قرمطی از  به ھالکت رسید،

 ابزاردستور داد که حجر االسود از جا در آورده شود، آنگاه یکی از سربازانش با 
 ،گفت: کجا ھستند پرندگان ابابیل سنگینی که در دست داشت بر حجراالسود کوبید و

آن را با خودشان بردند و  ھا، سپس حجراالسود را بیرون آورد، ود سنگ گلکجا ھستن

                                                                                                       
 . ٧٠فی انتظار االمام فضلی، ص  - ١
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در آن سال کسی حج نکرد چون  .باقی ماندھا  آن بیست و دو سال حجراالسود نزد
 .١مردم از وقوف به عرفه منع شدند

و  ،شیخ شیعه ابن علقمی وزیر خلیفه مستعصم عباسی کردکاری که ھمچنین  و
و از ھم پاشیدن لشکر برای براندازی نصیرالدین طوسی ھایی که  تالشھا و  نیز فعالیت

و آمار  کردندطرد در بغداد را  مستقر اسالم تالش کردند و بسیاری از افراد لشکر اسالم
 نفر تقلیل دادند،به ده ھزار  افراد لشکر را تعدادبطوری که  نیروھا را کاھش دادند،

 ،توضیح دادند اشانبراسرار نظامی را ضعف کشور و و  نگاری کردندنامه ھاتاتار ابسپس 
ابن ھجوم آورد لشکر تاتار که و وقتی  ،بغداد امیدوار کردندو سقوط را به اشغال ھا  آن و

مصلحت به تاتار آمدن  :و گفت بازداشتھا  آن علقمی خلیفه مسلمین را از جنگیدن با
د و ھمراه او برای صلح به خواص خوافراد و خلیفه را قانع کرد تا به ھمراه  ماست،

ابن علقمی و برادرش طوسی به تاتار اشاره کردند  دیگر تاتار برود، و از سویاستقبال 
 وبلکه خلیفه و ھمراھانش را به قتل برسانید. بنابراین خلیفه  ،که صلح نکنید

زنان و مردان بغداد را قتل و سپس تاتار به بغداد ھجوم آورد   ،ھمراھانش کشته شدند
مردم بغداد نجات در میان یھودی و مسیحی از ذمی کافران و کسی جز  م کردند،عا

  .نیافتند؟!!
و  به خاک و خون کشیدندیک میلیون مسلمان را در بغداد حدود  ی مغولیتاتارھا 
کافر موسوم به تاتار  ھای رکھمچون فاجعه ھجوم تُ ای اسالم ھیچ فاجعهتاریخ در 

به ھا را کشتند و زنان عباسی وغیر عباسی را  ھاشمیھا  آن است،سھمگین نبوده 
 !.٢اسارت در آوردند

خود ابن علقمی و دوستش طوسی را گرامی استاد علمای شیعه  ؛وجوداین ا با امّ 
آورند. به حساب میمسلمین کردند شاھکاری بزرگ علیه که را و کاری  ،دارند می

و شیخ اعظم «: ین کرده استتحسنصیر الدین طوسی را اینگونه  خود مجلسی استاد
 . ٣»نصیر الدین طوسی محّمد بن حسن طوسی وزیر سلطان ھوالکو بود

                                           
 . ١٠٢ -٨٤ن ک کتاب المسائل العکبریه مفید ص - ١
 .  ١/٣٠٥ابن ساعی شیعه واعیان الشیعه محسن االمین ج  ١٣٧-١٣٦مختصراخبارالخلفاء - ٢
حسین بن یوسف بن علی  ٨٠، ن ک کشف الیقین، ص ١٢ – ١٠٦بحار االنوار مجلسی، ص  - ٣

 مطھر حلی .
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او که  ی چونخواجه نصیر الدین طوسی و افرادنبود مردم با «گوید: و خمینی می
 .١!!»کننداند احساس کمبود میاسالم کرده هخدمات بزرگی ب

پیش از او استادش خوانساری در بیان شرح حال نصیر طوسی از خدمات او پرده  
است که او بدیدار سلطان این معروف از جمله امور مشھور و برداشته و گفته است: 

ور شود حملهبه بغداد کامل با آمادگی کرد خواست درمحتشم ھوالکوخان رفت و از او 
بندگان را راھنمایی آنان و توده مردم، پیروان ام قتل عو با نابود کردن پادشاه عباسی و 

را چون نھر جاری کرد و شان تا اینکه خون پلید ،را اصالح و آباد نمایدھا  کند و شھر
 .٢»دجله ریخت و از آنجا راھی سرای ھالکت و آتش جھنم گردیدرا در خونشان 

ک شب پانصد رشید در یھارون الوزیر خلیفه ابن یقطین دیگر شیعه و مرجع و شیخ 
 نفر از مسلمین را به قتل رسانید.

وزیر ھارون  ؛که علی بن یقطینروایات آمده در «گوید: شیعه الجزائری میعالم 
گروھی از مخالفان را در زندانش گردآورد و به سربازانش دستور داد سقف  ؛رشیدال

تقریبا که مردند ھا  آن ھمه که در نتیجه نندو منھدم کتخریب  انزندان را روی زندانی
 .٣»پانصد نفر بودند

و این سلطان اعظم شیعه شاه عباس اّول بود که وقتی بغداد را فتح کرد؛ دستور 
را به محل قضای حاجت تبدیل کنند، و دو قاطر را وقف کرد و / داد قبر ابوحنیفه

ار بر را در چھار راه بازار ببندند تا ھر کس نیاز به دستشویی داشت سوھا  آن دستور داد
یکی از آن قاطرھا برای قضای حاجت (و تخلیه شکم) خویش بر قبر آن عالم بزرگوار 
رفته و قضای حاجت کند. تا اینکه روزی از خادم قبرستان پرسید اینجا خدمت چه 

نقطه دوزخ قرار دارد؟ او ھم گفت: ترین  کنی در حالی که ابوحنیفه اکنون در پایینمی
حوم شاه اسماعیل وقتی بغدا را فتح کرد سگ سیاھی را در این قبر پدر بزرگ تو مر

دفن کرده، چون استخوانھای ابوحنیفه را بیرون آورد، و در جای او سگ سیاھی را 
 . »دفن کرد، پس من در خدمت آن سگ ھستم

                                           
 .  ١٢٨حکومت اسالمی، ص  - ١
/  ٦ھجری  ١١٢٥فی احوال العلماء السادات، محمد باقر خوانساری متوفای  روضات الجنات - ٢

 . ٣٥٦/  ١، الکنی و االلقاب عباس قمی ٤٨٣/  ٣، ن ک وسائل الشیعه حر عاملی ٣١، ٣٠٠
 . ٣٠٨/  ٢االنوار النعمانیه الجزائری ج  - ٣
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او در سخنش راستگو بود، چون «سپس شیخ شیعه جزایری در توضیح آن گفته: 
 .١»مرحوم شاه عباس چنین کاری کرد

 دینی دارند؟ مشترکاتآیا شیعه با ما 
 و در پایان، آیا خدا و پیامبر و امام ما و علمای شیعه یکی است؟ –١٦٢س  

خدا و «ال را اینگونه پاسخ داده است: ؤنعمت الله جزائری این سشیعه  امام -ج
ھا  آن یکی نیست، خدای یعنی (اھل سّنت)ھا  آن پیامبر و امام ما با خدا و پیامبر و امام

نه آن کسی است که محّمد پیامبرش بوده و جانشین پیامبرش ابوبکر است، ما 
خدایی که جانشین پیامبرش : گوییمپیامبر، بلکه مینه آن و  پروردگار را قبول داریم

 .٢»پیامبر ما نیستھم و آن پیامبر  خدای ما نیست ؛ابوبکر است

                                           
 .٢/٣٢٤ة جیاألنوار النعمان - ١
 . ٢٧٩ – ٢٧٨/  ٢االنوار النعمانیه ج  - ٢



 

 
 قسمت آخر

بعد از این بررسی کوتاه که در راستای شناخت عقیده شیعه امامیه  :در مسلمانمبرا
ن و سّنت مالقات و دیدار جز بر آھای مخالف قربدان که در میان ما و فرقه ؛انجام شده

جایز نیست که در این آیه منصوص است؛ آنجا که خداوند  اساس اصول و قواعد شرعی
 متعال فرموده: 

ۡهَل ﴿
َ
أ �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ  لِۡكَ�ٰبِ ٱ قُۡل َ�ٰٓ

َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم � ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء َ ٱَ�َعالَۡوا َوَ�  �َّ

ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٔٗ َشۡ�  ۦ�ُۡ�َِك بِهِ 
َ
ِۚ ٱا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ ْ ٱفَإِن تََولَّۡواْ َ�ُقولُواْ  �َّ  ۡشَهُدوا

 ِ نَّاب
َ
 .]٦٤[آل عمران:  ﴾٦٤ُمۡسلُِمونَ  �

 کان ما و شما مشتریه مک یا سخن دادگرانه ید به سویائیتاب ! بکاھل  یبگو : ا«یعنی: 
گانه را یه جز خداوند کن) یم، و آن اینکد بدان عمل یائیم، بیران یاست (و ھمه آن را بر زبان م

گانه، به یخداوند  یگر را، به جاید یاز ما برخ یم، و برخینکاو ن یکرا شر یزیم، و چینپرست
ه ما منقاد (اوامر و کد ید: گواه باشین دعوت) سر بر تابند، بگوئیرد. پس ھرگاه (از اینپذ یخدائ
 .»میخدا) ھست ینواھ

و اطاعت ورزیدن به خدا شرک و  پرھیز از توحید عبارتند از: پایبندی به و این اصول 
 .صی از خاتم پیامبران محّمدو پیرو ،در حکم و تشریعمتعال  خداونداز 

شعار ھر مجادله و گفتگویی باشد  که بین مسلمین و اھل آیه بنابراین باید این 
و ھر تالشی  ،شودھای منتسب به اسالم انجام می و بین اھل سّنت و دیگر فرقه ،کتاب

باطل است ... باطل است ... باطل  صورت گیردمحقق کردن غیر از این اصول جھت 
 .١است

خواھند و از مسلمین میکنند با مسلمانان اختالفی ندارند ادعا میشیعیان امروز 
ھای شیعه  توانند به کتابچگونه مسلمین می. مراجعه کنندھا  آن ھای که به کتاب

متعّددی وجود روایات  ھا حال آنکه در این کتاب ،استفاده نمایندھا  آن اعتماد کنند و از
زنند و طعنه میکنند، و به آن و تحریف قلمداد می را ناقصکه کتاب خدا دارد 

                                           
ن ک االبطال للنظریه الخلد بین دین االسالم و غیره من االدیان عتر شیخ بکر ابوزید شفا الله  -۱

 .  ٢٩تعالی، ص 
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توانیم بر محور چگونه ما و شیعه می !.کتاب خدا ناقص و تحریف شده است: «گویند می
از قرآن ارائه  یانحرافی و باطن ھایتفسیرھا  آن که یحال درکتاب خدا جمع شویم 

 :گویندباور کنند که میتوانند ادعاھای شیعه را  دھند، و سپس چگونه مسلمین می می
شان نازل شده است. چگونه ما ایآسمانی و الھی بر ائمه  ھای بعد از قرآن کتاب

ھای ائمه  کنند گفتهادعا میھا  آن کهتوانیم با شیعه بر محور سّنت جمع شویم  می
بخشی از  صپیامبر :گویندمی باشد، وپیامبرش می وکالم خدا ھمچون ایشان 

ھا رقعهسند و امضاء و به حکایات  آن را به ائمه سپرده است، و ده وشریعت را پنھان کر
فریبکاران را  و روایات دروغگویان و کنند،شان را بر اساس آن بنا می ایمان دارند و دین

زنند، و ھمسر طعنه می پیامبران ھا بعد از ترین انسانبرگزیده بھترین وبه و  ،پذیرندمی
 زنند.طعنه می را به زنا متھم کرده و بر ایشان بزرگوار رسول رّب العالمین

 اجماع را قبول ندارند وھا  آن که یحالدر شویم چگونه ما وشیعه به ھم نزدیک می
 چون معتقدند که مخالفت با مسلمین راه درست و ورزند،با مسلمین مخالفت میعمدًا 

 ھمه مسلمین وھا  آن حال آنکه توانیم متحد شویم وشیعه می ھدایت است. چگونه ما و
 صھمسران پیامبر و راشد یهخلفخصوصًا سه   صدر رأس آنان صحابه رسول خدا

 .١دانندرا کافر می
 گویند:حال آنکه می، متحد شویمھا  آن باشویم و به شیعه نزدیک توانیم میچگونه 

 :یندگوو می ،پیامبر و امام اھل سّنت یکی نیست امام ما با خدا و خدا و پیامبر و«
ابوبکر خلیفه پیامبرش  و ،باشدمی او خدای اھل سّنت کسی است که محّمد پیامبر

 یخدایی که خلیفه«گوییم: بلکه می ،را قبول نداریم یپیامبر خدا وچنین ما  و ،است
 .٢»آن پیامبر ھم پیامبر ما نیست و ،خدای ما نیست ؛پیامبرش ابوبکر است

 مرحمت خداست مورداین اّمت 
 .٣ت ھرگز بر گمراھی اتفاق نخواھد کردمّ که این ابدانید 

گروھی برحق خواھند بود تا وقتی که این اّمت اسالم ھمواره در میان الحمدلله 
شود، گروھی از اھل علم و قرآن و ھدایت و بیان و روشنگری که قیامت بر پا می

                                           
 با اندکی تصرف . ٣٩٠ – ٣٧٥/  ١مسألة التقریب بین اھل سنت و الشیعه ناصر قفاری ج  - ١
 . ٢٧٩ – ٢٧٨/  ٢االنوار النعمانیه ج  - ٢
 صحیح قرار داده است . ٣/١١وآلبانی آن را المشک ج  ٢١٦٧حدیث ابن عمر روایت ترمذی ج  - ٣
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-میاز آن و تأویل جاھالن را  کنندگان آثارادعای ناروای جعلھا و تحریف افراطی
جلوگیری از  راھنمایی و نصیحت و روشنگری و خیرخواھی و ، بنابراین تعلیم وزدایند

ھرکس که  مسئولیت ھمه ما مسلمانھا است. و تجاوز متجاوزان به دین اسالم وظیفه و
 .١داشت به راستی که بشارت داده است حذر بر

 که از کندعنایت میتوفیق را  و خداوند ھر کسی را که بخواھد خوشبخت کند او«
گیرد که و راه کسانی را در پیش می ،گیردبعبرت اند آن مبتال شده دانآنچه دیگران ب

 ذلیل کرده پرھیز خداوند آنان را یاری کرده است و از راه کسی که خداوند او را خوار و
 .٢»نماید.. می

 .٣بریم می و از مبتال شدن به فتنه به تو پناه ارتدادبار خدایا از 
 نائب او رئیس کمیته دائم افتا در کشور عربستان سعودی شیخ عبدالله بن باز و

 -وفقھم الله -شیخ عبدالله غدیان  آن؛ شیخ عبدالرزاق عفیفی رحمھما الله و اعضای
دیگر کسانی  اسماعیلیه و ه،نصیری ،دروزھای فرقه«گویند: می ٧٨٠٨ مارهدر فتوای ش

را بازیچه قرآن و سّنت ھا نصوص چون بابیه و بھائیھم اند؛پیمودهھا  آن که در راه
اند که خداوند به آن فرمان دستوراتی برای خود ساخته و آئین و اند، خویش قرار داده

اند و از ھوای نفس در پیش گرفته و در تحریف و تغییر راه یھود ونصارا را ،نداده است
گذاری حمیری که در رأس بدعت خود پیروی کرده و از رھبر فتنه اول عبدالله بن سبأ

شر وبالی ابن  اند، تقلید نموده ؛ایجاد فتنه بین مسلمین قرار داشت وگمراه کردن و
به علت آن  اسالم کافرشدند وپذیرفتن بعد از  و را در برگرفت،سبأ گروھھای زیادی 

بین مسلمین  ھا و ب بین این گروهیبنابراین دعوت تقر ،بین مسلمین تفرقه ایجاد شد
با ھا  و تالش برای نزدیک کردن این فرقه فایده است،ی بیدعوت ؛راستین و واقعی

 کفر و الحاد و ھا در انحراف وچون این فرقه ،باشدشکست خورده می یمسلمین تالش
گمراھی و دشمنی با مسلمین و توطئه علیه آنان ھمچون یھودیان ھستند گرچه 

                                           
 االبطال للنظریه الخلط بین دین االسالم وغیره من االدیان شیخ بکرابو زید شفاه الله تعالی . - ١
 .٣٥/٣٨٨اثنین مجموع الفتاوی  - ٢

بن يال واتقوا فتنه ال تص: قول اهللا تعالی جاء يفباب ما  ٦٦٤١(بخاری ج  /از دعای ابن ابی ملیکه - ٣

حوض باراثبات  ٢٢٩٣مسلم  و در من الفتنخي ص). و ما كان النبیصةن ظلموا منكم خايالذ

 .وصفاته صناینب
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بنابراین ھمچون است، تفاوت مرگیر ھستند دبا آن امیال آنان و قضایایی که  اھداف و
 ھستند.نصارا  یھود و

آخوندھای شیعه  با مصر ازھردانشگاه گروھی از علمای  ؛بعد از جنگ جھانی دوم 
صادق و پاکدل  تعداد اندکی از علمای بزرگ و و ،ب تالش کردندیایران برای تقر مق

ا دیری امّ  ،را تقریب نامیدندای صادر کردند و آن و مجله ،فریب این ادعا را خوردند
و کار گروه تقریب به شکست  ،نگذشت که قضیه برای فریب خوردگان روشن شد

 ،و افکار متضادند فاصله زیاد دارنداز ھم ھا قلب ، چوننیستھم جای تعجب  ،انجامید
و  .١شوند نقیض جمع نمی ھرگز دو چیز ضد و و اندتناقضھمدیگر مبا  شانعقاید و

 را پرسیدند: / بن عبدالله بن باز یزشیخ عبدالعز
در مورد  شما با توجه به شناختی که جنابعالی از تاریخ رافضه دارید موضع - ٧س 

 ھا چیست؟  آن تقریب بین اھل سّنت و
دارند، فرق با ھم ھا  چون عقیده ،تقریب بین اھل سّنت و رافضه ممکن نیست -ج 

و به اینکه ھیچ  ،تعالیالله خاص کردن عبادت برای  اھل سّنت به توحید خداوند و
داند و فقط خداوند غیب می ،شودفرشته و پیامبر ھمراه خدا به فریاد خوانده نمی

و ایمان دارند که اصحاب بعد  ،معتقدند، و ھمچنین اھل سّنت صحابه را دوست دارند
سپس عمر و سپس ، رابوبکھا  آن و برترین ،ھستنداین اّمت از پیامبر بھترین افراد 

 ،و عقیده رافضه برعکس عقیده اھل سّنت است ،باشدمیش عثمان و سپس علی
توان یھود و نصارا و و ھمانطور که نمی ،بنابراین جمع کردن میان آن دو امکان ندارد

مکن ھم متقریب بین رافضه و اھل سّنت  ،بت پرستان را با اھل سّنت جمع کرد
 .نیست

رای ضربه زدن به دشمن خارجی ھمچون کمونیسم وغیره ت توان ب: آیا می ٨س 
 ھمراھی کرد؟ عامل وھا  آن با

به نظر من این کار ممکن نیست، بلکه اھل سّنت متحد شود و رافضه را به  – ٨ج  
و وقتی رافضه به آن پایبند شدند  ،لت دارد دعوت دھندآنچه قرآن و سّنت بر آن دال

شود، اما وقتی که بر عقاید واجب میھا  آن و بر ما ھمکاری کردن با ھستند،برادر ما 
عمر  و دشنام دادن به صدیق و ،ھا خود ھمچون دشمنی با صحابه و ناسزا گفتن به آن

                                           
 .١٣٤-٢/١٣٣فتاوی اللجنة الدائم ج  - ١
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و  ،ورزنداصرار میش و فاطمه و حسن و حسینس و عموم اھل بیت ھمچون علی
 ترین باطلھمه این چیزھا باطل ،دانندغیب می معتقدند که دوازده امام معصومند و

    .١باشندو مخالف با عقیده اھل سّنت و جماعت می ،ھستند
در میان ما ایستاده  صپیامبر خدا«روایت است که گفت: س ریداز ابی سعید خ

گاه باشید ترس از مردم فردی را از گفتن حقو فرمود سخنرانی کرد که  ی: ھان آ
و گفت: سوگند به خدا چیزھایی  سته ابو سعید گریگوید: آنگاباز ندارد، میداند  می

 .٢»دیدیم و ترسیدیم
ھر قومی بدعتی را پدید آورند، خداوند در مقابل سّنتی را از «فرمود:  صو پیامبر

 .٣»آورددر میھا  آن قلب
سّنت من و سّنت خلفای راشدین ھدایت یافته را الزم «فرمود:  صو پیامبر

 ،ھا دوری کنید و با دندان به آن چنگ بزنید و از بدعت ،و به آن تمسک جوئید ؛بگیرید
 .٤»و ھر بدعتی گمراھی است ،بدعت استدر دین ای  ھر چیز تازه ایجاد شدهکه 

ھا و از  برحذر داشتن مسلمین از بدعت«گفت:  :/و شیخ االسالم ابن تیمیه
 .٥»ھا معتقدند به اتفاق مسلمین واجب است کسانی که به بدعت

در مورد : مردم دھم که فرمودمیپایان س با حدیث حذیفه بن یمانو کتابم را 
اینکه مبادا مرا  بیمپرسیدم از  و من او را از شر می ،پرسیدندمی صپیامبرنیکی از 

 ،بردیمبه سر میارت رسول الله ما در جاھلیت و شرعرض کردم: ای بنابراین  ،بگیرد
 .بعد از این خیر شری ھست؟ ، آیاآنگاه خداوند این خیر را برای ما آورد

                                           
 .١٣١-٥/١٣٠مجموع فتاوی ابن باز ج  - ١
را صحیح  آن ١٦٨، آلبانی در الصحیحه، ش ٢١٩١، ترمذی  ٤٠٠٧ابن ماجه، ج  ١١٥١٦احمد ج  - ٢

 دانسته است .
 یفتح البار  ٨٥٢تاسنادش را جّید توصیف کرده،  حافظ ابن حجر   ١٦٩٧٠مام أحمد حا یتروا - ٣

 . ١٣/٢٦٧ج
فته است این حدیث حسن و گ ٢٦٧٦و ترمذی ک العلم، ج  ٤٢و ابن ماجه، ج  ٤٦٠٧ابوداود، ج  - ٤

و آلبانی آنرا  ٩٦ – ٩٥/  ١صحیح است و حاکم در مستدرک سند آن را صحیح قرار داده است 
 ) .٤٢(ابن ماجه  صحیح دانسته است

 . ٢٣١/  ٢٨مجموع فتاوی،ج  - ٥
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و در آن  ،بله فرمود: فرمود: بله! گفتم: آیا بعد از آن شر خیری ھست؟ صپیامبر
آیند که به غیر از دود و غباری ھست؟ گفتم: دود و غبار آن چیست؟  فرمود: قومی می

بعضی کارھایشان  ،کنندو به غیر از رھنمود من راھنمایی می ،کنندسّنت من عمل می
 ،: بلهفرموداست و بعضی نادرست! گفتم: آیا بعد از این خیر شری ھست؟  درست
 ھر کسی دعوت آنان را بپذیرد او را به جھنم ،گرانی بر درھای جھنم خواھند بود دعوت

: قومی ھستند از ما فرمودرا برای ما توصیف کن؟ ھا  آن ! گفتم: ای رسول خدابرند می
ی رسول خدا به نظر شما اگر این زمان مرا فرا گویند! گفتم: او به زبان ما سخن می
! گفتم: اگر باش شان جماعت مسلمین و امامھمراه : فرمودگرفت چه کار کنم؟ 

گیری کن حتی اگر ھا کناره مسلمین جماعت و امامی نداشتند؟ گفت: از ھمه این فرقه
 .١و تو بر آن حالت باشی فرا رسدبر ریشه درختی چنگ زده باشی تا اینکه مرگ تو 

از آن روی گردانی  ؛را یاد گرفتید وقتی آن ،گوید: اسالم را یاد بگیریدابو العالیه می
و از آن به  ،اسالم استکه و بر شما الزم است صراط مستقیم را انتخاب کنید  ،نکنید

پیروی  صو بر شما الزم است که از سّنت پیامبرتان ،چپ و راست منحرف نشوید
 .ھا بپرھیزید و از این ھوا پرستی ،کنید
چه سخن بزرگ و مھمی است و چقدر او زمانش را  ،مل کنیدأدر کالم ابی العالیه ت 

که ھرکس از آن پیروی کند از اسالم  ؛دارداز ھواپرستی بر حذر می که شناخته است
بعین و ترسد که تاو از این می ،کندو اسالم را به سّنت تفسیر می ،استرویگردان شده 

آیات الھی مل کنید معنی أوقتی در سخن او ت فاصله بگیرند،سّنت قرآن و علمایشان از 
 : فرمایدکه میفھمی را می

ۡسلَۡمُت لَِرّبِ  ۥٓ َر�ُّهُ  ۥإِۡذ قَاَل َ�ُ ﴿
َ
ۡسلِۡمۖ قَاَل أ

َ
 .]١٣١[البقرة:  ﴾١٣١ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱأ

م یخالصانه تسل: گفت باشه پروردگارش بدو گفت: اخالص داشته کآنگاه «یعنی: 
 .»ان گشتمیپروردگار جھان

  فرماید:و می

ٰ بَِهآ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ َ ٱُم بَنِيهِ َو�َۡعُقوُب َ�ٰبَِ�َّ إِنَّ  َۧوَو�َّ فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ  ّ�ِينَ ٱلَُ�ُم  ۡصَطَ�ٰ ٱ �َّ
ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ

َ
 .]١٣٢[البقرة:  ﴾١٣٢َوأ

                                           
 . ١٨٤٧، مسلم ج ٣٤١١بخاری ج  - ١
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فرزندان  یاطفت:  عقوبیرد، و کن سفارش ین آئیخود را به ام فرزندان یو ابراھ«: یعنی
ه مسلمان کن ید جز ایریو نم .ده استیشما برگز یاسالم) را برا یدین (توحیمن! خداوند، آئ

 .»دیباش
 فرمود: و 

 .]١٣٠[البقرة:  ﴾ۥۚ َم إِ�َّ َمن َسفَِه َ�ۡفَسهُ  َۧوَمن يَرَۡغُب َعن ّمِلَّةِ إِبَۡ�ِٰ� ﴿

ه خود را خوار و ک) یگردان خواھد شد مگر آن (نادانیم روین ابراھیاز آئ یسکچه «یعنی: 
 ».داشته کوچک

و  اندمردم از آن غافل لیو ؛این اصول مھم و امثال آن که اصل اصول ھستند
اما فردی  ،گرددروشن میھستند که در این مورد معنی احادیثی  ؛باشناخت این اصول

کند شوند و فکر مید مطمئن است که شامل او نمیخوانکه این آیات و احادیث را می

ْ َمۡكَر ﴿:  که از بین رفته!اند  گفته شدهکه در مورد قومی  ِمُنوا
َ
فَأ

َ
ِۚ ٱأ َمُن َمۡكَر  �َّ

ۡ
فََ� يَأ

ِ ٱ ونَ ٱ لَۡقۡومُ ٱإِ�َّ  �َّ  .]٩٩[األعراف:  ﴾٩٩لَۡ�ِٰ�ُ

از  یاند؟ در حال من و غافل شدهیخدا ا یو مجازات ناگھان یا آنان از چاره نھانیآ«یعنی: 
من یت) ایدھندگان عقل و انسان اران (و از دستکانیخدا جز ز یو مجازات ناگھان یچاره نھان

 .»١گردند یو غافل نم
به  ألبه الله داند ومیرا بار خدایا در این مورد ھر مسلمانی را که قدر خویش 

به عنوان  صو به محّمدیگانه دین حق به اسالم به عنوان  وبر حق عنوان پروردگار 
    .٢کنم بار خدایا گواه باشدپیامبر ایمان دارد نصیحت می

ھا در بر حذر داشتن از بدعتکنم که خواھش میام برادران طلبه اساتید واز 
ھای منتسب به اسالم بکوشند از  بخصوص بدعت تقریب بین ادیان وتقریب بین فرقه

دور ھا  آن مسلمانان گمراه را ھدایت کند و عذاب را از ما وخواستارم خداوند متعال 
ھای پنھان و آشکار نجات ھا و زشتیو ما و آنان را از توطئه دشمنان و از فتنه ،نماید
 و ھمه ما را بر اسالم ثابت قدم و استوار بدارد. ،دھد

بنده به این که اخالص در گفتار و کردار را خاضعانه در پیشگاھش تمّنا دارم و 
و  ،نیک بگرداندرا  امو فرزندانم را اصالح نماید و خاتمهرا درست  متو نیّ  فرمایدعنایت 

                                           
 . ٢٩ -٢٨فضل االسالم، شیخ محمد بن عبدالوھاب، ص  - ١
 کتاب االبطال بکر ابو زید با اندکی تصرف . - ٢



 ٢٥٩  قسمت آخر

و ھمه مسلمین را بیامرزد، بدون تردید او شنوای دعا  اممرا و پدر و مادر و خانواده
 است.

 نيو احلمد هللا رب العامل كم سلطانيو عظ كنبغی جلالل وجهياحلمد كام  كارب لي

د و علی آله و صحبه امجع و صلی اهللا  .نيو سلم علی عبده و رسوله  حممّ

 ،ریثعبدالرحمن بن ش :مؤلف
 خداوند او و والدین و اوالد و اساتید او ھمه مسلمین را بیامرزد. آمین.



 

 
 استناد به اهم مراجع شیعه تدوین شده است بااین کتاب 

 یکاظم یمحمد مھد ،عةیالش یر مجتھدیتراجم مشاھ یعة فیأحسن الود -١
 . ١٣٨٨سال  ٢، چاپ حیدریه نجف، چاپیاصفھان

ق : شھاب ی، تعلی، تستریشوشتر ینیالله حس ، نورإحقاق الحق وإزھاق الباطل -٢
 ، چاپ اسالمی تھران.ین النجفیالد

ت، چاپ یوکصادق، المیرزا حسن حائری، کتابخانه  إمام جعفر ، عةیام الشکأح -٣
 . ١٣٩٦سال  ٣

 .١٤٢٦روت لبنان، چاپ اّول  یمحّمد کلینی، انتشارات مرتضی ب ،یافکأصول ال -٤
 . ١٣٨٢محمد رضا المظفر، چاپ نجف  ،أصول الفقه -٥
ق : عالء آل جعفر، یاشف الغطاء، تحقکحسین آل  عة وأصولھا، محّمدیأصل الش -٦

 . ١٤١٧، چاپ تحقیقات دّوم مؤسسه امام علی
 یق : علیح وتعلیفضل بن حسین طبرسی، تصح إعالم الوری بأعالم الھدی، -٧

 . ١٣٩٩روت ی، دار المعرفه، بیغفار
 دون، دمشق .ی، کتابخانه بن زین عاملیمحسن أم ،عةیان الشیأع -٨
بن موسی بن  ین علیالد یرض ،دان الصدقیم یإقبال األعمال مضمار السبق ف -٩

، نشر: دفتر تبلیغات اسالمی، یھاناصف یومیق جواد قیحق، تجعفر بن طاووس
  .١٤١٤چاپ اّول  

 .١٣٥٣، چاپ نجف سال یلمیحسن بن محمد د ،إرشاد القلوب -١٠
 ھای اسالمی پژوھش: قیتحقمحّمد بن علی بن بابویه قمی، ، صدوق یأمال -١١

 . ھـ١ ٤١٧چاپ اّول  ، قم، مؤسسه بعثت
ق: أحمد یبن حسن حّر عاملی، تحق ، محّمدعلماء جبل عامل یأمل اآلمل ف -١٢

 . ٣٨٥١، کتابخانه أندلس بغداد، چاپ تحقیقات اول ینیحس
د دار نشر و توزیع یدار المفالمذاھب المختارات، شیخ مفید،  یأوائل المقاالت ف -١٣

 .١٤١٤، چاپ دّوم لبنان ،بیروت
روت، چاپ چھارم  یالله جزایری، مؤسسه اعلمی، ب ، نعمتةیاألنوار النعمان -١٤

١٤٠٤ . 



 ٢٦١ است شده نیتدو عهیش مراجع اهم به استناد با کتاب نیا

ّمد حسین مظفر، چاپ دار الزھراء بیروت، چاپ سّوم  مح ،اإلمام الصادق -١٥
١٣٩٧. 

انتشارات جمعی از مدرسین ، یبر غفارکأ یعل :قیتحقمفید،  ، شیخیاألمال -١٦
 . ١٤٠٣یکتابخانه إسالم، حوزه علمیه قم

پژوھشھای : قیتحق، یجعفر محمد بن حسن طوس یشیعه أب مرجع ،یاألمال -١٧
 . ١٤١٤، چاپ اّول دار الثقافه، مؤسسه بعثت چاپ و نشر وتوزیع، اسالمی

ق محمد باقر خرسان، ی، تعلیطالب طبرس یبن أب یبن عل ، أحمداالحتجاج -١٨
 .١٣٨٦ نجفانتشارات دارالنعمان، 

 محّمد بن نعمان عبکری بغدادی ملّقب به شیخ مفید،  ، تألیفاالختصاص -١٩
انتشارات جمعی از مدرسین حوزه علمیه ، یبر غفارکأ یتصحیح و توضیح: عل

  .قم
 .١٤١٣ چاپ و نشر دار المفید، تحقیق: مؤسسه آل بیتمفید،  شیخ اإلرشاد، -٢٠
 روت.یاشف الغطاء، دار التعارف، بکآل  نی، محمد حسةینیاألرض والتربة الحس -٢١
ق: حسن ی، تحقیمحمد بن حسن طوس ،ما اختلف من األخباریاالستبصار ف -٢٢

 ٣اسالمی تھران، چاپ روت، ناشر: کتابخانه یخرسان، دار صعب، دار التعارف، ب
 . ١٣٩٠سال 

، انتشارات کتابھای یوفکبن أحمد  یقاسم عل ی، اببدع الثالثة یاالستغاثة ف -٢٣
 علمی قم.

 خ چاپیر چاپ یا تارک، بدون ذیخراسان نی، حسعیاإلسالم علی ضوء التش -٢٤
ران یعقاید شیعه یا دین امامیه  ابن بابویه قمی، چاپ إ معروف به االعتقادات -٢٥

١٣٢٠. 
، یمطھر حل ، حسن بنطالب یبن أب ین علیر المؤمنیإمامة أم ین فیفاألل -٢٦

 . ١٤٠٢روت، چاپ سّوم  سال ی، بیمؤسسه أعلم
حائری، انتشارات اعلمی بیروت  ، علیإثبات الحجة الغائب یإلزام الناصب ف -٢٧

 .١٣٩٧چاپ چھارم 
اشف الغطاء، کن آل یحس ، محمدقمع البدع والضالالت ینات فیات البیاآل -٢٨

 روت. یانتشارات مرتضی، ب
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بن حسن حّر عاملی، چاپخانه  ، محّمدقاظ من الھجعة بالبرھان علی الرجعةیاإل -٢٩
 ران .یعلمی قم، إ

، چاپ تھران یانکتک یمان بحرانیبن سل ، ھاشمر القرآنیتفس یالبرھان ف -٣٠
  ٢چاپ

روت، ی، بیالقاسم موسوی خوئی، مؤسسه أعلم ، ابور القرآنیتفس یان فیالب -٣١
 . ١٣٩٤م سالچاپ سوّ 

اء ی، إحیباقر مجلس ، محمدبحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار -٣٢
 .١٤٠٣روت، چاپ سّوم  سال ی، بیالتراث العرب

، یقاسم طبر یجعفر محمد بن أب یأب عة المرتض،یبشارة المصطفی لش -٣٣
ن یمدرس تجماع وابسته یسالمإمؤسسة نشر ، یصفھانأ یومیجواد ق: قیتحق
 .١٤٢٠چاپ اّول، قم

ن بن یجعفر محمد بن حس یأب ،فضائل آل محمد یبری فکبصائر الدرجات ال -٣٤
رزا محسن، انتشارات  ی: حاج مح یتصح و با مقدمه و توضیحفروخ صفار، 

 .١٣٦٢ تھران ،یعلمأ
انتشارات   ،یتھران ینیتصحیح و توضیح: ھاشم حس ، یه قمیابن بابو ،دیالتوح -٣٥

 .قم جمعی از مدرسین حوزه علمیه
 روت.ی، دار صعب، بین مسعودیبن حس ی، عله واإلشرافیالتنب -٣٦
 یبادآ سترأ ینیحس یعل ،فضائل العترة الطاھرة یات الظاھرة فیل اآلیتأو -٣٧

محمد باقر با نظارت  ،قم هیعلم هحوز یمام مھدإ: مدرسة  ق ونشریتحق ،ینجف
 .١٤٠٧، چاپ اّول  یاصفھان یموحد ابطح بن مرتضی

روت، ی، بیاض، مؤسسه أعلمیف، عبدالله عةیوأسالفھم من الشة یخ اإلمامیتار -٣٨
 .١٣٩٥چاپ دّوم  سال 

ت چاپ دّوم  سال یوکن یمحمد باقر صدر، کتابخانه ألف ،بریکبة الیخ الغیتار -٣٩
١٤٠٣. 

، انتشارات یعقوبیمعروف به عقوب بن جعفر ی یبابن حمد ، ایعقوبیخ یتار -٤٠
 .١٤٠٠روت یب

 .١٣٩٠ داب نجفآکتابخانه  ، مچاپ دّو ، ینی، خملةیر الوسیتحر -٤١



 ٢٦٣ است شده نیتدو عهیش مراجع اهم به استناد با کتاب نیا

ن بن یمحمد حسن بن علی بن حس یبا ،صتحف العقول عن آل الرسول -٤٢
نشر ه مؤسس ،١٤٠٤چاپ دّوم ، یبر غفارکا یعل :قیح وتعلیتصح، یحران هشعب

 .رانی، ان قمیمدرس تجماع هتابع، یسالما
و عه معاصر، ترتیب یات شیمطابق فتاوای شش نفر از آ ،تحفة العوام مقبول -٤٣

 ستان.کن، الھور بایتنظیم منظور حس
 ١٣٩٤س ٥روت چاپ یب ی، مؤسسه أعلمیحران یبن عل ، حسنتحفة العقول -٤٤
 .١٤١٤د، چاپ دّوم یدار المف ،دیخ مفیح االعتقاد شیتصح -٤٥
قم  چاپ  ،یمام مھدا همدرس :ونشر  قیتحق ،یرکر الحسن بن علی العسیتفس -٤٦

 .١٤٠٩اّول  
ران، چاپ سّوم یانتشارات  کتابخانه  صدر تھران ا یاشانکض یف ،یر الصافیتفس -٤٧

١٣٧٩. 
ق: غالم رضا یق وتعلی، تحقین بروجردیحس ،میر الصراط المستقیتفس -٤٨

 . ١٤٠٣سال  ١روت، چاپیمؤسسه وفاء، ب یبروجرد
 یق : ھاشم رسولیح وتعلی، تصحیاشیبن مسعود ع ، محمدیاشیر عیتفس -٤٩

 .١٤١١اّول  روت لبنان، چاپ ی، مؤسسه اعلمی بیمحالت
 ران. یتھران، ا ١٤١٠، چاپ اّول  یوفکم یفرات بن إبراھ ،ر فراتیتفس -٥٠
 چاپ سّوم . ١٣٩٧ یاء التراث العربیالله شبر، دار إح ، عبدمیرکر القرآن الیتفس -٥١
 یب موسوید طیق: سیح وتعلی، تصحیم قمیبن إبراھ ی، علیر قمیتفس -٥٢

 . چاپ دّوم ١٣٨٧روت، لبنان ی، دار السرور، بیجزائر
ق : ھاشم یح وتعلی، تصحیریالله بن جمعه حو ، عبدنیر نور الثقلیتفس -٥٣

 چاپ دّوم. ١٣٨٥، چاپخانه علمی، قم یمحالت
ن بحر العلوم، دار یق : حسی، تعلیبن حسن الطوس ، محمدیص الشافیتلخ -٥٤

 چاپ سّوم. ١٣٩٤ه، قم، یتب اإلسالمکال
قم  یف راضیشر ن، انتشارات یبن الحس یف مرتضی علیشر ،اءیه األنبیتنز -٥٥

 ران .یا
، کتابخانه  یعبد الله بن محمد بن حسن مامقان ،علم الرجال یح المقال فیتنق -٥٦

 .١٣٤٨ه، نجف یمرتضو
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روت، چاپ ی، انتشارات مرتضی لبنان بیمحمد بن حسن طوس ،امکب األحیتھذ -٥٧
 .١٤٢٨اّول  

، چاپ تھران یوسف بن مطھر حلیبن  ، حسنب الوصول إلی علم األصولیتھذ -٥٨
١٣٠٨. 

 .١٣٧٥ران یابن بابویه قمی، چاپ إ ،ثواب األعمال -٥٩
 ران.یه اسالمی ای، وزارت ارشاد جمھورینی، خمیومت اسالمکح -٦٠
، دار کتابخانه  یمحمد صالح البحران ،أحوال اإلمام المنتظر یر فکحصائل الف -٦١

 روت.یاة، بیالح
 ١٤٠٤روت یالله شبر، دار األضواء ب ، عبدنیمعرفة أصول الد ین فیقیحق ال -٦٢

 .١چاپ 
 .١٣٥٤ران یابن بابویه قمی، چاپ إ ،جامع األخبار -٦٣
 یلیاردب یمحمد بن عل ،جامع الرواة وإزاحة االشتباھات عن الطرق واإلسناد -٦٤

 .١٤٠٣روت ی، دار األضواء، بیحائر یغرو
 .٤النتر، دار النعمان چاپ کق : محمد ی، تحقینراق ی، محمد مھدجامع السعادات

 ء. الشھداد یسه علمی مؤسس، یحلد یسعن ب ییحی، الجامع للشرائع -٦٥
 نجف.  یق : مھدیتحق ،دیخ مفیة شیالعدد والرؤ یجوابات أھل الموصل ف -٦٦
 همؤسس: ق ونشر یتحق، یحسن راوند بن ھبة اللهد بن ی، سعالخرائج والجرائح -٦٧

 .قم ،یمام مھدإ
، کتابخانه صدوق، تھران یبر غفارکا یح : علی، تصحیه قمیابن بابو ،الخصال -٦٨

١٣٨٩. 
روت، ین بییة، دار العلم مالیجواد مغن ، محمدةیوالدولة اإلسالم ینیالخم -٦٩

 .١م چاپ١٩٧٩
 ،ینیام یتر محمد ھادکق دیتحق یرض فیشر ھم السالم،یخصائص األئمة عل -٧٠

 .١٤٠ یرضوقدس آستان : ونشرچاپ  ھای اسالمی، بنیاد پژوھش
س طاون ابی موسن ب یعل مقاسال یب، امعرفة مذاھب الطوائف یالطرائف ف -٧١

 .١٣٩٩ام  قم ی، کتابخانه خیحل
ح ینور الله تستری، تصح قاضی جواب الصواعق المحرقة، یالصوارم المھرقة ف -٧٢

 .چاپخانه نھضت ، تھران،ن محدثیجالل الد



 ٢٦٥ است شده نیتدو عهیش مراجع اهم به استناد با کتاب نیا

ق: یتحق یاضیب یونس نباطیبن  یعل ،میالتقد یم إلی مستحقیالصراط المستق -٧٣
 .١٣٨٤  ،چاپ اّولیدری،کتابخانه حیمحمد باقر بھبود

 ١٩٨٢روت یدار األندلس، ب  یبیامل مصطفی شک ،عین التصوف والتشیالصلة ب -٧٤
 چاپ سّوم.

 .١٤١٤روت یب لیدار الج، یتقمحمد  رزایفة األبرار میصح -٧٥
 .١٢٤٨ته بالھند کلک: طبی  بعةط، نیالعابد نیاملة لزکفة یصح -٧٦
 .١٣٨٥کتابخانه  نجف  یمحمد آصف محسن ،صراط الحق -٧٧
 خ چاپ.یر کتابخانه  یا تارکشیخ مفید، بدون ذ ،ون والمجالسیالع -٧٨
عه معاصر یقات مراجع شی، وبا تعلیزدی یاظم طباطبائک ، محمدالعروة الوثقی -٧٩

چاپ اّول   ن قم،یمدرسعی از جموابسته به  ینشر اسالم همؤسسق و چاپ یتحق
١٤١٧ . 

 دّوم  .چاپ  ١٣٨٥ه، یدری، کتابخانه و چاپخانه حیه قمیابن بابو ،علل الشرائع -٨٠
 .١٤٠٢روت یجعفر، مؤسسه الوفاء، ب ینور ،ومناوئوه یعل -٨١
روت یاظم، دارالتعارف، بک ینیحس دری، حاراتیة والزیاألدع یعمدة الزائر ف -٨٢

 چاپ سّوم . ١٣٩٩
، چاپ ین األعلمیح وتوضیح: حسیتصح یه قمیبابو ، ابنون أخبار الرضایع -٨٣

 .١٤٠٤مؤسسه اعلمی، چاپ اّول  
ق : ی، تحقیجمھور األحسائ یابن أب ةینیث الدیاألحاد یة فیزیالآللئ العز یعوال -٨٤

 .١٤٠٣ران، چاپ اّول  ید الشھداء، قم، إی، کتابخانه  سیحاج آقا مجتبی عراق
 .١٣٩٣روت یر، بیرضا المظفر، دار الغد ، لمحمدةیعقائد اإلمام -٨٥
 چاپ دّوم.   ١٣٧٢نجف،  ی، کتابخانه الغرینجف ینین امیعبد الحس ،ریالغد -٨٦
چاپ  ١٤٠٣روتیب ی، مؤسسه أعلمیم بن جعفر نعمانیمحمد بن إبراھ ،بةیالغ -٨٧

 اول.
 یعلو  ،یق عبد الله تھرانیتحق، یمحمد بن جعفر بن حسن طوس ،بةیالغ -٨٨

 .١٤١١ّول  ه اچاپ محقق ،قم، یمعارف اسالم همؤسس حمد ناصح،أ
بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس  یالقاسم عل یبا سعد السعود، -٨٩

 .١٣٦٩چاپ اّول   نجف، هیدریحچاپخانه  ،ینیحس یحسن
 روت.ی، مؤسسه الوفاء، بیعباس قم ،نة البحاریسف -٩٠
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روت ی، دار القلم، بینیمعروف حس ، ھاشمن األشاعرة والمعتزلةیعة بیالش -٩١
 . ١م ط١٩٧٨

چاپ  ١٣٩٩روت ی، دار اآلثار، بین عاملین زیحس ، محمدخیالتار یعة فیالش -٩٢
 دّوم.

، دار الزھراء، ینیقزو یاظمکمحمد  ریام امھم،کعقائدھم وأح یعة فیالش -٩٣
 چاپ سّوم . ١٣٩٧روت یب

 روت.یه، دار التعارف بیمحمد جواد مغن ،زانیالم یعة فیالش -٩٤
 . ١٣٨٥کتابخانه اآلداب نجف  ینجف یسیمحمد رضا طب ،عة والرجعةیالش -٩٥
، دار یالخاقان یبقلم س خ، نشر : ناد مهک، محازانیالم یعة والسال فیالش -٩٦

 .١٩٧٧روت یراء، بالزھ
رزا أبو حسن یھمراه با توضیحات م یمحمد صالح مازندران ،یافکشرح أصول ال -٩٧

 .١٣٨٤تھران  ی، کتابخانه  اسالمیالشعران
ه تھران یدری، کتابخانه حیثم بحرانیبن م یثم بن علیم شرح نھج البالغة، -٩٨

١٣٧٨. 
دار ، میبراھإمحمد أبو الفضل : ق یتحق د،یالحد یشرح نھج البالغه البن أب -٩٩

 .١٣٧٨ھایش، چاپ اّول  شریک و یحلب یسی البابیع هیتب العربکاء الیحإ
روت یشیخ مفید، دار األضواء ب ون والمجالس،یالفصول المختارة من الع -١٠٠

 .٤چاپ ١٤٠٥
محّمد بن حسن حّر عاملی، کتابخانه   ،أصول األئمة یالفصول المھمة ف -١٠١

 قم چاپ سّوم. یرتیبص
 و هیدریانتشارات ح ،یل قمیالفضل شاذان بن جبرائ یبأابن شاذان  ،لفضائلا -١٠٢

 .١٣٨١سال نجف کتابخانه حیدریه در 
 چاپ سّوم   ١٤٠٣روت ی، مؤسسه وفاء، بیمحمد بن حسن طوس ،الفھرست -١٠٣
ھمایش اء التراث قم نشر یحات یآل ب هق: مؤسسیتحق هیبابو ابنفقه الرضا  -١٠٤

 .١٤٠٦مام رضا چاپ اّول  جھانی ا
 چاپ سّوم . ١٤٠٤روت ی، داراألضواء بین بن موسی نوبختحس ،عةیفرق الش -١٠٥
 .١٤٢٨روت لبنان، چاپ اّول یمحّمد کلینی، انتشارات مرتضی ب یافکفروع ال -١٠٦



 ٢٦٧ است شده نیتدو عهیش مراجع اهم به استناد با کتاب نیا

 یبن محمد تق نی، حستاب رب األربابکف یإثبات تحر یفصل الخطاب ف -١٠٧
 . ١٣٩٨ران یچاپ إ یطبرس ینور

ت یآل الب ه: مؤسس ق ونشریتحق، یریحم عبدالله العباس، ابوقرب اإلسناد -١٠٨
 .١٤١٣اّول   قم چاپ ،اء التراثیحإھم السالم یعل

، یزیحسن خن ی، ابةیة إلی وحدة أھل السال واإلمامیالدعوة اإلسالم -١٠٩
 .١٣٧٦روت یه، بیکتابخانه التجار

 چاپ دّوم . ١٣٩٣روت، ین، دارالتعارف بیام نی، حسةیعیدائرة المعارف الش -١١٠
 .١٣١٤تھران چاپ حجر ، یوسف بن أحمد بحرانی ،ةیدرة نجف -١١١
 قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، وزارت ارشاد اسالمی ایران. -١١٢
ه یدریکتابخانه ح یر بن رستم طبریمحمد بن جر ،دالئل اإلمامة -١١٣

  ١٣٦٩النجف
چاپ تھران  یجلد اول از قسمت دّوم ویژه ادبیات عرب ،نیوان شعراء الحسید -١١٤

١٣٧٤. 
روت، چاپ سّوم یدار األضواء، ب یتھران کآغا بزر ،عةیف الشیعة إلی تصانیالذر -١١٥

 .١٤٠٣سال 
 ران.یچاپ إ یبن أحمد نجاش یاحمد بن عل ،الرجال -١١٦
 . ١٣٨٣ھران  یبن داود حل یحسن بن عل ،الرجال -١١٧
 ١٣٨١ه نجفیدری، کتابخانه  حیوسف بن مطھر حلیحسن بن  ،یرجال الحل -١١٨

 چاپ دّوم.  
بحر العلوم،  ق: محمد صادقی، تحقیمحمد بن حسن طوس ،یرجال الطوس -١١٩

 م.١٩٦١ه یدریکتابخانه ح
، که اصل آن یمحمد بن حسن طوس ):ار معرفة الرجالیاخت( یشکرجال ال -١٢٠

 ینیداماد محمد باقر حس ریمح و توضیح یاست با تصح یشکاز محمد بن عمر 
 .١٤٠٤خ یت کتابخانه  بعثت قم تاریآل ب هنشر: مؤسس ق: مھدی رجائییتحق

 . ١٣٨٥چاپخانه علمی، قم  ینیخم الله روح ةیالتق یرسالة ف -١٢١
 م.١٩٦١ف کتابخانه نمونه ین شریترجمه أم یر علیماد یس ،روح اإلسالم -١٢٢
ق: یتحق یخوانسار ، محمد باقرأحوال العلماء والسادات یروضات الجنات ف -١٢٣

 م.١٩٥٠هیدریان کتابخانه حیلیأسد الله إسماع
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محمد م یتقد ١٣٨٦ه نجف یدریکتابخانه ح یشابورین ، فتالنیروضة الواعظ -١٢٤
 .رانیا قم ید حسن خرسان انتشارات  رضیمھدی س

ق عبد یتحق یلیاسماع ی، احمد بن حمدان رازةیلمات اإلسالمکال ینة فیالز -١٢٥
ومت، بغداد ککتابخانه ح ،ةیالغلو والفرق الغالتاب کبا ضمیمه  یالله سامرای

١٣٩٢. 
 دا .یکتابخانه عرفان ص یعباس قم ،نی واأللقابکال -١٢٦
،  یه قمین بن بابویبن حس ، محمدإثبات الرجعة یوتمام النعمة ف نیمال الدک -١٢٧

 .١٤٠٥، قم ی، مؤسسه نشر اسالمیبر غفارکأ یتصحیح و توضیح: عل
 .١٤١٤روت چاپ اّول  یه بیدار العالم یحسائاحمد ا ،تاب الرجعةک -١٢٨
ق ھیئت یحقت یحلس یإدرن بد محم ،ر الفتاوییلتحر یتاب السرائر الحاوک -١٢٩

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  یسالمانتشارات اه سسق مؤیتحق
 .١٤١٠چاپ دّوم 

وراق ه معروف ب ،قاعقوب اسحی یبأالفرج محمد بن  م أبویتاب الفھرست ندک -١٣٠
 .١٣٩١سال  مازندرانی ین حائرین العابدیبن ز یرضا تجدد ابن عل :قیتحق

مؤسسه نشر  یومیق: جواد قیه تحقی، جعفر بن محمد بن قولواراتیامل الزک -١٣١
 ..ھـ١٤١٧چاپ اّول   یاسالم

، چاپ یالزنجان یمحمد باقر األنصار: ق یتحق ،یس الھاللیم بن قیتاب سلک -١٣٢
  .١٤٢٠ ینشر الھاد همؤسس ،قم

 .١٣٦٣، چاپ تھران ینیخم ،شف األسرارک -١٣٣
 .١٣٦٨ه تھران یرککتابخانه عس ین رشتیعبد الحس ،شف االشتباهک -١٣٤
چاپخانه  یجعفر خضر نجف ،عة الغراءیالشرات مبھمات یشف الغطاء عن خفک -١٣٥

 .١٣١٧مرتضی 
، یتوضیح  ھاشم رسول یسی أربلیبن ع یعل ،معرفة األئمة یشف الغمة فک -١٣٦

 .١٣٨١چاپخانه علمی، قم 
 .١٣٢٢ران یچاپ ا کیراجکبن عثمان  یبن عل ، محمدنز الفوائدک -١٣٧
مان یبن سل ، ھاشمان أحوال النشأة اّول  واألخرییب یالمعالم الزلفی ف -١٣٨

 .١٢٨٨ران یچاپ ا یانکتک یبحران



 ٢٦٩ است شده نیتدو عهیش مراجع اهم به استناد با کتاب نیا

ق: محمد جواد یح وتعلی، تصحیقم یسعد بن عبدالله اشعر ،المقاالت والفرق -١٣٩
 م.١٩٦٣، تھران یدریور  کتابخانه حکمش

 یآل عصفور دراز نی، حسةیأجوبة المسائل الخرسان یف ةیالمحاسن النفسان -١٤٠
ه یامارات عرب تیوکن یروت بحریبزرگ ب ی، انتشارات  دار مشرق عربیبحران

 متحده. 
ن ی، نشر جماعت مدرسین طباطبائیحس ، محمدر القرآنیتفس یزان فیالم -١٤١

 ه قم.یحوزه علم
 همؤسس یمجتبی تھرانھمراه با پاورقی  نییخم، اسب المحرمةکالم -١٤٢
 .١٤١٠سّومچاپ ، ان چاپ و نشر وتوزیعیلیسماعا
 یراض نیحس: ق یق وتعلیتحق، ین موسویشرف الد نیعبد حس ،المراجعات -١٤٣

 .یسالما تیجمعچاپ با ھزینه  ١٤٠٢روت یچاپ دّوم ب
ر، مؤسسه  ، عبدالت األخبارکحل مش یح األنوار فیمصاب -١٤٤ الله بن محمد ُشبَّ

 .١٤٠٧روت چاپ دّوم ینور ب
انتشارات   یالله بن نما حل تالبقاء ھب یمد بن جعفر بن أبمح ر األحزان،یمث -١٤٥

 .١٣٦٩نجف  یدریکتابخانه ح
محمد بن  ن واألئمة من ولده،یر المؤمنیفضائل ومناقب أم یمائة منقبة ف -١٤٦

 هیحوز علم یامام مھد همدرس نشر ق ویتحق، ید بن حسن بن شاذان قماحم
ر یکتابخانه  أم ١٤٠٧چاپ اّول  یشراف محمد باقر بن مرتضی موحد ابطحإقم  
 .قم

 مشھور به یه قمین بن بابویبن حس یجعفر محمد بن عل یبا األخبار، یمعان -١٤٧
ن یمدرس هجامع ،یسالمإنشر انتشارات   یبر غفارکأ یح علیتصح صدوق 

  .١٣٧٩ه قم یعلمه حوز
بن موسی بن طاوس،  ین علیرضی الد ،الدعوات ومنھج العبادات مھج -١٤٨

 چاپ سّوم. ١٣٩٩روت ی، بیمؤسسه أعلم
، یزاواریس یعبد األعلی موسو ،ان الحالل والحرامیب یام فکمھذب األح -١٤٩

 .١٣٩٦نجف  کتابخانه اآلداب
، چاپ ایران یبن شھر آشوب مازندران یبن عل ، محمدطالب یمناقب آل أب -١٥٠

١٣١٣. 
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 .١٤٠١روت ی، دار صعب، دار التعارف بیه قمیابن بابو ،هیحضره الفقیمن ال  -١٥١
، ین حسن بن فضل بن حسن طبرسینصر رضی الد ی، ابارم األخالقکم -١٥٢

 .١٣٧٦چاپ ایران 
ه ینشر مؤسسه مجمع البحوث العلم ،نیأصول الد یمحاسن االعتقاد ف -١٥٣

 .١٤١٤ن، چاپ اّول  یبحر
چاپ  یبن محمد طباطبائ ، محمد صادقنیأصول الد ین فیمجالس الموحد -١٥٤

١٣١٨. 
ات یحسین طبرسی کتابخانه ح ، فضل بنر القرآنیتفس یان فیمجمع الب -١٥٥
 روت.یب
 یاب ،ر القرآنیتفس یمقدمة البرھان ف، معروف به اة األسرارکمرآة األنوار ومش -١٥٦

، کتابخانه آفتاب تھران یفتون یف بن مولی محمد طاھر بناطیالحسن شر
١٣٧٤. 

 .١٣٢٥چاپ ایران  یباقر مجلس ، محمدمرآة العقول -١٥٧
ق: ی، تحقیمسعود ین بن علیبن حس ی، علمروج الذھب ومعادن الجوھر -١٥٨

 چاپ پنجم. ١٣٩٣ر کد، دار الفین عبد الحمیالد یمحمد مح
الله بن  ،  عبدالمقاالت یاألوسط فی از کتاب ھای دهیگز مسائل اإلمامة و -١٥٩

روت یآلمان، ب یوسف فان، مؤسسه پژوھشھای شرقیق: یبر، تحقکا یمحمد ناش
 م.١٩٧١

 .١٣٨٢، تھران ی، کتابخانه اسالمیطبرس ین نوریحس ،الوسائل کمستدر -١٦٠
 .١٣٢چاپ: ایران  ،یفعمک یبن عل می، ابراھالمصباح -١٦١
 .١٣٣٨ایران چاپ  ،یطوس ،مصباح المتھجد -١٦٢
ر، مؤسسه نور ، عبدالت األخبارکحل مش یح األنوار فیمصاب -١٦٣ الله شبَّ

 روت، لبنان.یللمطبوعات، ب
 هیدریانتشارات کتابخانه ح، یمان حلیسل حسن بن مختصر بصائر الدرجات، -١٦٤

 .١٣٧٠، چاپ اّولنجف
 ه بغداد.ی، دار التربیقم ، عباسح الجنانیمفات -١٦٥
ه، قم، یتب العلمک، دار الیموسو یمھد ، محمود بنتب األربعةکمفتاح ال -١٦٦

 .١٣٨٦ایران  کتابخانه آداب نجف 



 ٢٧١ است شده نیتدو عهیش مراجع اهم به استناد با کتاب نیا

، یحائر یأعلم نیمحمد حسمقتبس األثر ومجدد ما دثر (دائرة المعارف)  -١٦٧
 روت.ی، بیمؤسسه أعلم

مؤسسة  : ق ونشریتحق ،یالقم یشعرسی األیمد بن محمد بن عحأل النوادر، -١٦٨
 .١٤٠٨ ، چاپ اّول ر، قمیقم کتابخانه أم ،یمام مھدا
د دار  نشر و توزیع یدار المف ١٤١٤چاپ دّوم  ،دیخ مفیة، شیت االعتقادکالن -١٦٩

 .بیروت، لبنان
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